Matematik Dünyas›, 2010-I

Satranç Tahtas›n› ‹ki Efl Parçaya
Bölmek
Sayar Bayar
¤er hayatta kal›c›, de¤erli, özgün ve önemli
bir ifl yapmak istiyorsan, günün 24 saatini
bu ifle vakfetmelisin, dünyaya yapt›¤›n ifl gözüyle bakmal›s›n, o ifle uygun yaflamal›s›n, giyinmelisin, nefes almal›s›n. Örne¤in e¤er karikatürist
isen, dünyaya, çevrendekilere, olaylara karükatürist gözüyle bakmal›s›n. 50 küsur y›ll›k yaflam›mda
ö¤rendi¤im derslerden biri de bu.
Has matematikçiler de dünyaya matematikçi
gözüyle bak›p her yerde matematik ve matematik
problemi görürler. Basit bir satranç tahtas› dipsiz
bir problem kuyusudur onlar için.
‹flte size hayata bilmececi olarak bakan ünlü
bilmece ustas› Henry Ernest Dudeney’in (18571930) akl›na gelen basit bir satranç tahtas› sorusu:
Bir satranç tahtas›, karelerin içine dokunmamak
kofluluyla kaç de¤iflik biçimde ayn› biçim ve ebatta
iki parçaya bölünebilir? Bir örnek afla¤›da:

3 3 boyutlu bir satranç tahtas›n›n böyle bir
parçalan›fl› yoktur. Bunun neden böyle oldu¤unu
anlamaya çal›fl›nca, 3’ün tek say› olmas›ndan kaynakland›¤› anlafl›l›yor. E¤er n bir tek say›ysa, n n
boyutunda bir satranç tahtas›n›n böyle bir parçalan›fl› yoktur.
4 4 boyutlu satranç tahtas›n›n tam 6 tane efl
parçalan›fl› vard›r. ‹flte bu parçalan›fllar:

E

Bir sonraki soru do¤al olarak 6 6 boyutlu
satranç tahtas›n›n tam efl parçalan›fl say›s›.
Do¤ru yan›t 255. Dolay›s›yla tüm efl parçalan›fllar› teker teker göstermemiz mümkün de¤il, gerekli de de¤il; zaten efl parçalan›fllar de¤il, efl parçalan›fl say›s› isteniyor. Önemli olan efl parçalan›fllar›
sistematik bir biçimde sayabilmek.
Her parçalan›fl, tahtan›n çizgilerini izleyen bir
yolla belirlendi¤inden, bu yollar› saymam›z yeterli.
‹lk olarak yolun hangi noktalardan bafllayaca¤›n›
anlamaya çal›flal›m. Biraz düflününce, yolu tahtan›n
dört köflesinden birinden bafllatmam›za gerek olmad›¤›n› görürüz; çünkü bu yolla verilen efl parçalan›fl›, köfleden bafllamayan bir yolla da elde edebiliriz. Her efl parçalan›fl›n yolunun afla¤›daki flekilde
en tepede gösterilen a, b ya da c’den bafllay›p afla¤›
do¤ru indi¤ini varsayabiliriz. (E¤er öyle de¤ilse, bir
döndürü ya da simetriyle o hale getirebiliriz.)

E¤er sa¤daki parçalardan birini 180 derece
döndürürsek aynen di¤erini elde ederiz.
E¤er satranç tahtas› 2 2 boyutundaysa, özünde tek bir çözüm var: Tahtay› tam ortadan dikey
olarak cart diye ikiye bölmek.

Bir de tabii tahtay› yatay olarak ikiye ay›rabiliriz ama bu iki parçalan›fl birbirinin simetrisi oldu¤undan, ikisini ayr› parçalan›fllar olarak alg›lamak
istemiyoruz. Birbirinin yans›mas› ya da döndürüsü
olan parçalan›fllar› tek bir parçalan›fl olarak alg›lamak istiyoruz.
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a’dan afla¤› inerek bafllayan bir yol a! noktas›ndan afla¤› inerek ç›kmak zorundad›r. Ayn› fley b ve
c noktalar› için de geçerlidir.
Yol tahtan›n merkezindeki noktadan geçmek
zorundad›r. Hatta yol tam yar›s›nda merkezde olmak zorundad›r. Asl›nda yol, a, b ya da c’den afla¤› inerek bafllay›p merkezde biten yolun merkeze
göre simetrisiyle (ya da 180 derece döndürülmüfl
haliyle) birleflimidir. Afla¤›da bir örnek var. Dolab
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a’dan afla¤› inerek bafllayan ve yx hamlesini yaparak
merkeze ulaflan yar›yol, yukarda beyaz yuvarlaklarla
gösterilen noktalara u¤rayamaz.
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Ayr›ca yar›yolun, afla¤› inen ilk hamleden sonra ya tekrar
afla¤› indi¤ini ya da sa¤a hamle yapt›¤›n› varsayabiliriz.
b!

‹flte o yar›yollar:

y›s›yla sadece a, b ya da c’den afla¤› inerek bafllayan ve merkezde biten yollar› dikkate alabiliriz. Bu
tür yollara yar›yol diyelim.
Yar›yol, 180 derece döndürülmüflüyle kesiflmemeli elbet. Bu koflul, olas› yar›yol say›s›n› baya¤›
düflürür.
Yol tahtan›n merkezinden iki de¤iflik biçimde
geçilebilir: yatay ya da dikey. Demek ki yar›yolun

Sadece 6 tane var. Sonuncusu mesela flu efl
parçalan›fl› veriyor:
son hamlesi merkeze giden dört kenardan biri olmal›. E¤er yar›yol, merkezin sa¤›ndaki noktaya de¤erek merkeze gidiyorsa, o zaman yar›yol merkezin solundaki noktaya dokunamaz. Ayn› biçimde
e¤er yar›yol merkezin üstündeki noktaya de¤erek
merkeze gidiyorsa, o zaman yar›yol merkezin alt›ndaki noktaya de¤emez.
Ayr›ca yol, tahtan›n dört kenar›na (biri girerken, biri de ç›karken olmak üzere) sadece iki kez
de¤ebilir. Dolay›s›yla a, b ya da c’den bafllay›p
merkeze giden yar›yol bir defa daha tahtan›n kenarlar›na de¤emez, hep tahtan›n içinde yol almak
zorundad›r.
Bütün bunlar› kale alarak, a’dan afla¤› inerek
bafllay›p merkeze dikey inen yar›yollar› belirleyebiliriz. Simetrileri saymad›¤›m›zdan, yar›yolun a’dan
afla¤› indikten hemen sonra ya hemen tekrar afla¤›
ya da sa¤a hamle yapt›¤›n› varsayabiliriz.

Di¤er yollarla da benzer hesaplar yapmak gerekiyor. Dudeney’in dedi¤ine göre toplam 255 tane varm›fl. Bulmaya çal›flmad›m.
Ya 8 8 boyutlu satranç tahtas›n›n tam efl parçalan›fl say›s› kaçt›r? Bunu Dudeney bile hesaplamaya kalk›flmam›fl.
Demek ki neymifl? Saymak zor bir zanaatmifl...
Hatta kimi zaman imkâns›z. ♠
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