Bir S›nav Sorusu

eçenlerde derse girerken ö¤rencilerimi s›n›fta aralar›nda
tart›fl›rken, bensiz matematik ve gürültü yaparken yakalad›m! fiu ifadeyi duydum: ‹lk yüz say›dan 51 tanesini seçersen1,
bu seçilen say›lardan biri seçilen say›lardan bir baflkas›n› bölmek zorundad›r... Seçim ne olursa olsun...
‹lgimi çekti...
Kan›t›n› bilmiyorlarm›fl, ar›yorlarm›fl. Bir hoca aras›navda
sormufl bu soruyu. Hiçbiri yapamam›fl!
Tam iki saat boyunca, yedi ö¤renci, bir asistan ve bir hoca
(ben!) bu soruyla u¤raflt›k... Alt›ndan girip üstünden ç›kt›k, sa¤›ndan girdik solundan ç›kt›k, öyle ald›k olmad›, böyle ald›k
olmad›. Yapamad›k! Olmad› olmad› olmad›...
Soruyu soran hocaya k›zd›m ve söylendim içimden... Benim
bile yapamad›¤›m bir soruyu ö¤rencilere nas›l sorar! Üstelik birinci s›n›f ö¤rencilerine...
Madara oldum!
Akflam, bölümümüze gelen bir konuk konuflmac›n›n onuruna evimde bir parti verdim. Konuflmac›m›z ‹srail’den geliyor
ve konusunun uzman›, dünyaca tan›nm›fl bir matematikçi. Soruyu soran hocam›z da orada. Ö¤renciler de...
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Bu yaz›da “say›” sözcü¤ünü 1, 2, 3 gibi sayma say›lar› için kullan›yoruz.
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Herkesin çak›r keyif oldu¤u bir anda soruyu att›m ortaya.
Zaten akl›mdan ç›km›yordu. Konu¤umuz att›¤›m soruya tak›ld›. ‹ki saat boyunca düflündü... Alt›ndan girip üstünden ç›kt›,
sa¤›ndan girdi solundan ç›kt›, öyle ald› olmad›, böyle ald› olmad›. Yapamad›! Olmad› olmad› olmad›... O da bulamad›...
Soruyu soran hocam›z da k›s k›s gülüyordu köflesinde.
Sorunun yan›t›n› daha sonra biri söyledi de öyle ö¤rendim.
Çok basitmifl...
Hep öyle olur... Bir soru yapana kadar zordur, yapt›ktan
sonra çok kolayd›r.
Her x say›s›, bir u tek say›s› için
x = 2n × u
biçiminde yaz›l›r. Örne¤in,
48 = 24 × 3
64 = 26 × 1
29 = 20 × 29
99 = 20 × 99
100 = 22 × 25.
E¤er say›m›z (yani x) en fazla 100 ise, u en fazla 99 olabilir,
çünkü u say›s› 1, 3, 5, 7, ..., 99 tek say›lar›ndan biri olmal›d›r. Burada da 50 tane say› var. Demek ki seçilen 51 say›n›n en az ikisinin u say›s› ayn› olmal›d›r, yani seçilen say›lardan ikisi, ayn› u
(tek) say›s› için, 2nu ve 2mu biçiminde yaz›l›r. Dolay›s›yla biri
öbürünü böler (e¤er n < m ise, 2n × u say›s› 2m × u say›s›n› böler.)
Hofl bir kan›t.
Tabii daha genel sonuç flu: 1, 2, ..., 2n say›lar› aras›ndan
n + 1 tanesini seçersek, bu seçilmifl say›lardan biri bir di¤erini böler. Kan›t ayn›.
Ayr›ca n+1, n+2, ..., 2n say›lar›ndan hiçbiri bir di¤erini bölmedi¤inden, yukardaki sonuçta buldu¤umuz n + 1 say›s›n› daha da düflüremeyiz.
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