Flavio’nun Sorusu

eçenlerde Portekiz’deydim. Matematikçi oldu¤umu ögrenen liseli bir genç, ad› Flavio, kolay anlafl›lan, çözümü için
pek fazla matematik bilgisi gerekmeyen ilginç matematik sorular› sordu bana. Tam bu köflede sorulacak türden sorular... Kimi soru için üç ay boyunca düsünmüfl ve sonunda çözümü bulmufl. Hofluma gitti. Her zaman dedi¤im gibi, okullar›m›zda verilen al›flkanl›¤›n tam tersine, önemli olan yan›t› bulmak de¤il,
düflünmektir. O genç, sorunun yan›t›n› bulamayabilirdi, ama
inatla üç ay ayn› soru üzerinde çal›flabilmek bafll›bafl›na bir erdemdir, hatta bence üniversiteye girmekten daha da önemlidir.
‹flte o gencin sorular›ndan biri:
Bin ö¤rencili bir yat›l› okulda her ö¤renciye 1’den 1000’e
kadar numaralanm›fl dolaplar verilmifl. Ancak çilingirin yapt›¤› bir hata sonucu, dolaplardan birinin kilidi döndü¤ünde (yani dolap aç›ld›¤›nda ya da kapand›¤›nda), o dolab›n numaras›n›n kat› olan dolaplar›n da kilidi dönüyormufl (yani aç›ksa kapan›yor, kapal›ysa aç›l›yormufl.) Örne¤in 8 numaral› dolap
aç›ld›¤›nda ya da kapand›¤›nda, 16 numaral› dolap aç›ksa kapan›yor, kapal›ysa aç›l›yormufl. 24, 32, 40, ... numaral› dolaplar da ayn› akibete u¤ruyormufl.
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Dolaplar›n hepsi bafllang›çta kapal›ym›fl. Ögrenciler s›rayla
okula girmifller ve dolaplar›n›n kilitlerini birer kez döndürmüfller. Önce bir numaral› dolab›n sahibi ö¤renci girmifl ve dolab›n› açm›fl. Bütün dolaplar aç›lm›fl elbet. Sonra iki numaral› dolab›n sahibi ö¤renci girmifl, aç›k dolab›n› kapatm›fl ve böylece
çift numaral› dolaplar kapanm›fl. Sonra üç numaral› dolab›n
sahibi gelmifl, aç›k dolab›n› kapatm›fl ve böylece kapal› olan 6
aç›lm›fl, aç›k olan 9 kapanm›fl, kapal› olan 12 aç›lm›fl...
Soru flu: 1000 ö¤renci de dolaplar›n›n kilitlerini s›rayla
döndürdüklerinde, hangi dolaplar aç›k kal›r?
Önemli olan her dolab›n kaç defa aç›l›p kapand›¤›. E¤er dolap tek say›da aç›l›p kapan›yorsa, aç›k kalacakt›r, yoksa kapal›
kalacakt›r. Bir dolap kaç defa aç›l›p kapan›r? Kaç say›ya bölünüyorsa o kadar aç›l›p kapan›r. Örne¤in, 20 numaral› dolap,
1, 2, 4, 5, 10, 20
numaral› ö¤renciler taraf›ndan aç›l›p kapan›r, yani tam alt›
kez, demek ki 20 numaral› dolap sonunda kapal› kalacakt›r.
Öte yandan 36 numaral› dolap,
1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36
numaral› ö¤renciler taraf›ndan aç›l›p kapan›r, yani tam dokuz
kez, demek ki 36 numaral› dolap sonunda aç›k kalacakt›r.
Dolay›s›yla herhangi bir n do¤al say›s›n›n kaç do¤al say›ya
bölündü¤ünü bulmal›y›z.
Do¤al say›m›z› asallar›na ay›ral›m:
n = p1a1 p2a2 p3a3 ... prar
Buradaki p1, p2, ..., pr say›lar› birbirinden de¤iflik n’yi bölen tüm asallard›r. fiimdi n’yi bölen say›lar› bulal›m. n’yi bölen
her say›, 0 $ b1 $ a1, 0 $ b2 $ a2, ..., 0 $ br $ ar eflitsizliklerini
sa¤layan b1, ..., br tamsay›lar› için,
p1b1 p2b2 p3b3 ... prbr
biçiminde yaz›l›r. Herbir bi için ai + 1 seçimimiz var. Demek ki
n’nin
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(a1 + 1)(a2 + 1) ... (an + 1)
tane böleni var. Bu say› çiftse n say›l› dolap kapal› kalacakt›r,
tekse aç›k kalacakt›r. Bu say›n›n çift olmas› için yeterli ve gerekli koflul ai + 1 say›lar›ndan birinin çift olmas›d›r, yani ai say›lar›ndan birinin tek olmas›d›r. Öte yandan yukardaki say›n›n
tek olmas› için yeterli ve gerekli koflul, ai + 1 say›lar›ndan herbirinin tek olmas›, yani herbir ai say›s›n›n çift olmas›d›r. Her
ai’nin çift olmas› da a’n›n bir tamsay›n›n karesi olmas› demektir. Neden? Çünkü her ai çiftse, ai say›s›n› 2ci olarak yazabiliriz. O zaman da,
n = p1a1 p2a2 p3a3 ... prar = p12c1 p22c2 p32c3 ... pr2cr
= (p1c1 p2c2 p3c3 ... prcr)2
eflitli¤i geçerlidir. Bunun tersi de do¤rudur: E¤er n bir tamsay›n›n karesiyse, ai’lerin herbiri çift olmak zorundad›r.
Sonuç olarak, 1, 4, 9, 16, 25, 36 gibi bir tamkare olan dolaplar aç›k kalacak, tamkare olmayanlar kapal› kalacaklard›r.
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