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NMK
1. Adam›n biri tavukçuya gitmifl. Sat›l›k tavuklara bak›p tavukçuya,
- Bana dükkandaki bütün tavuklar›n yar›s›n›
ve bir de yar›m tavuk ver, demifl.
Tavukçu denileni yapm›fl. Sonra bir adam daha gelmifl. O da,
- Bana dükkandaki bütün tavuklar›n yar›s›n›
ve bir de yar›m tavuk ver, demifl.
Tavukçu denileni yapm›fl. Üçüncü bir müflteri
daha gelmifl. O da ayn› fleyi söylemifl. Tavukçu gene denileni yapm›fl ve böylece dükkan›nda hiç tavu¤u kalmam›fl.
Tavukçunun en baflta kaç tavu¤u vard›?

Demek ki tavuklar›n yar›s› 1/2 + 3 = 3,5 tavukmufl.
Demek ki dükkanda bafllang›çta 7 tavuk varm›fl.
Not: E¤er 4 müflteri sonunda hiç tavuk kalmam›fl olsayd›, dükkanda 15 tavuk olurdu. Genel olarak n müflteri dükkana girmiflse ve ayn› yöntemle
tavuk istemifllerse ve sonunda hiç tavuk kalmam›flsa, dükkanda 2n 1 tavuk vard›r.
2. Yarg›ç karar verecek. Mahkeme tutanaklar›ndan flu bilgiler ç›k›yor:
E¤er A suçsuzsa, hem B hem C suçlu.
Ya B ya C suçsuz.
Ya A suçsuz ya B suçlu.
Kim ya da kimler suçlu, kim ya da kimler suçsuz?
Daumier

Yan›t: Cümlerleri (1), (2), (3) diye numaraland›ral›m. A suçsuz olsayd› (1)’den dolay› hem B
hem de C suçlu olurdu, ama bu da (2) ile çeliflirdi.
Demek ki A suçlu. A suçlu oldu¤undan, (3)’ten
B’nin de suçlu oldu¤u ç›kar. B suçlu oldu¤undan,
(2)’den dolay› C suçsuzdur. Demek ki A ve B suçlu, C suçsuz.

Yan›t: Üçüncü müflteri tavuklar›n yar›s›n› ve
yar›m tavuk isteyince, dükkanda tavuk kalm›yor.
Demek ki tavuklar›n yar›s› gidince geriye yar›m tavuk kalm›fl. Demek ki üçüncü müflteri dükkana
girmeden önce 1/2 + 1/2 = 1 tavuk varm›fl.
Demek ki ikinci müflteri tavuklar›n yar›s›n› ve
bir yar›m tavuk isteyince geriye bir tavuk kalm›fl.
Demek ki ikinci müflteri tavuklar›n yar›s›n› al›nca
geriye 1/2 + 1 = 1,5 tavuk kalm›fl. Demek ki ikinci
müflteri dükkana girdi¤inde dükkanda 3 tavuk
varm›fl.
Demek ki birinci müflteri tavuklar›n yar›s›n› ve
bir yar›m tavuk ald›¤›nda geriye 3 tavuk kalm›fl.

3. Afla¤›daki kutulara 1’den 9’a kadar olan say›lar› öyle yerlefltireceksiniz ki, her s›ran›n, her sütünun ve iki çapraz›n toplam› ayn›
olacak. a) Bu toplam kaç olabilir?
b) Ortadaki kutuya hangi say› ya
da say›lar gelebilir?
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Yan›t: a) Bütün say›lar›n toplam›
1+2+3+
+ 9 = 45
tir. Üç sütun oldu¤una göre, her sütunun toplam›
45/3 = 15
olmal›d›r. Demek ki toplam 15 olmal›d›r.
b) Ortadaki say› bir sütunda, bir s›rada ve iki
defa da çaprazda olmak üzere toplam 4 defa belirmelidir. Toplam› 15 eden tüm toplamlar› yazal›m:
1 + 5 + 9 = 15
1 + 6 + 8 = 15
2 + 4 + 9 = 15
2 + 5 + 8 = 15
2 + 6 + 7 = 15
3 + 4 + 8 = 15
3 + 5 + 7 = 15
4 + 5 + 6 = 15
Bu toplamlarda sadece 5 say›s› 4 kez beliriyor. Demek ki merkezdeki say› 5 olmal›. ‹flte bir örnek:

8 1 6
3 5 7
4 9 2
4. Yandaki kutulara 1’den
16’ya kadar olan say›lar› öyle
yerlefltireceksiniz ki, her s›ran›n,
her sütünun ve iki çapraz›n toplam› ayn› olacak. Bu toplam kaç
olabilir? Neden?
Yan›t: Yukardaki gibi... 1’den 16’ya kadar
olan say›lar›n toplam›
16 ! 17
# 8 ! 17
" 2
dir. Toplam 4 sütun oldu¤undan, her sütunun toplam›
8!17
# 2!17 # 34
" 4
olmal›d›r. ‹flte bir örnek:

5. Birbirinin t›pat›p efli
olan iki zar at›yoruz. Kaç de¤iflik zar gelebilir?
Yan›t 6 x 6 = 36 yan›t›
do¤ru de¤ildir, çünkü örne¤in
5-2 zar›yla 2-5 zar›n› ay›rdedemeyiz, bu ikisini tek
bir zar olarak saymal›y›z.
36 zar›n 6’s› 1-1, 2-2 gibi çift zarlar.
Geri kalan 30 zar›n sadece yar›s›, yani 15 tanesi say›lmal›.
Demek ki toplam
15 + 6 = 21
tane de¤iflik zar vard›r.
Ek soru: E¤er zar say›s› 3’e ya da 4’e ç›karsa
yan›t ne olur?

1 15 14 4
12 6 7 9
8 10 11 5
13 3 2 16

6. A, B ve C diye adland›r›lan üç nesnenin renkleri mavi, k›rm›z› ve yeflil. Afla¤›daki
üç önermeden salt biri do¤ru:
A k›rm›z›
B k›rm›z› de¤il
C mavi de¤il
Nesneler ayr› renklerde olduklar›na göre, her nesnenin rengini bulun.

Not: Yukardaki iki sorudaki gibi karelere sihirli kareler denir. Büyücülükte özel bir önem kazanm›fllard›r! Ünlü ressam-gravürcü ve matematikçi
Dürer afla¤›da görülen ünlü Melankoli resminde 4
! 4 sihirli kareyi kullanm›flt›r. (Bkz. sa¤ üst köfle.)

84

Matematik Dünyas›, 2010-IV

AA’dan BBBBBB’ye kadar teker teker yaz›p, iki
A’n›n yanyana geldi¤i sözcükleri ç›kar›p geri kalanlar› sayarsak istedi¤imizi buluruz.
fiöyle de yapabiliriz. AA’s›z ve 5 uzunlu¤undaki sözcüklerin sonuna B koyarsak ya da AA’s›z 4
uzunlu¤undaki sözcüklerin sonuna BA koyarsak,
AA’s›z 6 uzunlu¤undaki tüm sözcükleri elde ederiz. Demek ki, AA’s›z k uzunlu¤undaki sözcük say›s› ak ise,
a6 = a5 + a4
elde ederiz. Ayn› flekilde
a5 = a4 + a3
a4 = a3 + a2
a3 = a2 + a1.
E¤er a1 = 2 ve a2 = 3 eflitliklerinin fark›na var›rsak,
a3 = a2 + a1 = 3 + 2 = 5
a4 = a3 + a2 = 5 + 3 = 8
a5 = a4 + a3 = 8 + 5 = 13
a6 = a5 + a4 = 13 + 8 = 21
buluruz.
Not: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, ... dizisine
denir. Do¤ada pek s›k rastlan›lan bir
dizidir.

Yan›t: Cümlelere (1), (2) ve (3) diyelim.
(1) do¤ru olsa, yani A k›rm›z› olsa, (2) yanl›fl
olacak, yani B de k›rm›z› olacak. Demek ki (1)
yanl›fl, yani A k›rm›z› de¤il.
(2) do¤ru olsa, B de k›rm›z› olamaz ve (3) yanl›fl olmal›, yani C mavi olmal›, yani C de k›rm›z›
olamaz. K›rm›z›ya yer kalmad›¤›ndan bu fl›k da
olamaz. Demek ki (2) de yanl›fl.
Demek ki (1) ve (2) yanl›fl ve (3) do¤ru. Bundan da B ’nin k›rm›z›, C ’nin yeflil ve A’n›n mavi oldu¤u ç›kar.

 

7. Anlaml› ya da anlams›z, A ve B harflerinden
oluflan kaç tane alt› harflik ve yanyana iki tane A
harfi olmayan kelime vard›r? Örne¤in BBABAB
bu kelimelerden biridir, ama BABAAB de¤ildir.

8. Yukardaki soru, ama bu sefer 10 harflik kelimeler için.
Yan›t: Bu soru, bir önceki soruyu liste yöntemiyle yapanlar› bozguna u¤ratmak amac›n› tafl›yordu. Yan›t, yukardaki dizi devam ettirilerek bulunur:
8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, ...
Yan›t 144’tür. ♣

Yan›t: A ve B harflerinden oluflan 6 uzunlu¤unda tam
26 = 64
tane sözcük vard›r. Bunlar› alfabetik s›rayla AAAA-

‹lk Dereceler
1. Yakup Ahenpençe, Hedef Koleji
1. ‹lkesu Yeflilyurt, Hedef Koleji
1. Ozan Bar›n Özel, Hedef Koleji
4. Egemen Y›ld›r›m, ‹zmir Hakimiyeti Milli ‹. O.
5. Uygar Devrim Güldal, Hedef Koleji
5. Canberk Özbey, Hedef Koleji
7. Didem Can, Karadeniz Ere¤li TED Koleji
8. Gönenç Me¤el, Özel Atayurt Okullar›
9. Hakan Demirci, Karadeniz Ere¤li TED Koleji
10. Yaprak Köktürk, Karadeniz Ere¤li TED Koleji
10. Baturalp Akgün, Karadeniz Ere¤li TED Koleji

85

