Zar Say›s›

ek bir zar at›ld›¤›nda alt› sonuçtan biri elde edilir: 1, 2,
3, 4, 5, 6.Ya iki zar at›ld›¤›nda kaç sonuç elde edilir? 36
de¤il, çünkü, örne¤in, 5-3’le 3-5 aras›nda bir ayr›m yap›lmaz, bu zarlar bir say›l›r (pencüse.) 21 sonuç elde edilir:
1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 3-3, 3-4,
3-5, 3-6, 4-4, 4-5, 4-6, 5-5, 5-6, 6-6.
Ya üç zar at›ld›¤›nda kaç sonuç elde edilir? Bu birinci soru.
Ama bu soru çok kolay...
Dört zar at›ld›¤›nda ne olur?
Ya befl zar at›ld›¤›nda?
Ya n zar at›ld›¤›nda?
Önce yan›t› vereyim...
Ama önce düflünün. Kendiniz bulmaya çal›fl›n. Birkaç yan›t
bulacaks›n›z. Zevk alacaks›n›z. Nihai yan›t› bulamayabilirsiniz. Önemli de¤il. Bulsan›z ne olacak ki! Sanki n zarl› tavla m›
oynayacaks›n›z!
Düflünmek ve düflünmekten zevk almak yan›t› bulmaktan
çok daha önemlidir.
fiu anda kitab› kapat›n. Kitab› okumay›n... Kitab›n›n okunmas›n› istemeyen ender yazarlardan biriyim, hartta belki de tek
yazar›m!

T
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Yan›t› veriyorum. Vazgeçtim.... fiimdi vermeyece¤im. Yaz›n›n sonunda verece¤im.
n tane zar ataca¤›z. Diyelim a1 tane 1 geldi, a2 tane 2 geldi... a6 tane 6 geldi. Gelen zarlar› (a1, a2, a3, a4, a5, a6) biçiminde gösterebiliriz. Demek ki,
{(a1, a2, a3, a4, a5, a6) : a1 + a2 + a3 + a4 + a5 + a6 = n}
kümesinin eleman say›s›n› hesaplayaca¤›z.
fiimdi bir numara yapaca¤›m. Yukardaki 6 yerine k yazaca¤›m ve
{(a1, a2, ..., ak) : a1 + a2 + ... + ak = n}
kümesinin eleman say›s›n› hesaplayaca¤›m. Daha kolay olacak!
Daha sonra k = 6 alaca¤›m. Bu birinci numara. Ve asl›nda en
büyük numara bu, n’yi de¤ifltirece¤imize, yani zar say›s›n› de¤ifltirece¤imize zar›n yüz say›s›n›, yani k’y› de¤ifltiriyoruz!
Bu kümeye bir ad verelim: A(k, n). Demek ki,
A(k, n) = {(a1, a2, ... , ak) : a1 + a2 + ... + ak = n}.
A(k, n) kümesinin eleman say›s›, k yüzlü n zar at›ld›¤›nda
elde edilen olay say›s›d›r. Bu say›ya da ƒ(k, n) diyelim. As›l
amac›m›z ƒ(6, n) say›s›n› hesaplamak...
A(k, n) kümeleriyle A(k + 1, n) kümeleri aras›nda bir iliflki
vard›r, o da fludur: ‹kinci kümede birinci kümeden bir fazla say› (k + 1’inci yüz) vard›r, o da ak+1 say›s›d›r ve bu say› 0’la n
aras›nda de¤iflir! Daha biçimsel bir yaz›l›mla:

Eflitli¤in en sa¤›ndaki kümeler kesiflmiyorlar ve herbirinin
eleman say›s› A(k, n ! r) kümesinin eleman say›s› kadar. Demek ki,

(En sa¤daki eflitlik için, s = n ! r yap›n.) Bunu akl›n›zda tutal›m.)
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‹kinci numaraya geldi s›ra: ƒ(k, n)’ler aras›nda flöyle bir iliflki var:
ƒ(k + 1, n + 1) = ƒ(k, n + 1) + ƒ(k + 1, n).
Kan›tlayal›m bunu. Biraz önce kan›tlad›¤›m›z eflitli¤i (iki
kez) kullanaca¤›z.

Eflitli¤imiz kan›tland›. fiimdi bir önceki eflitli¤i unutal›m ve
sadece bunu akl›n›zda tutal›m...
fiimdi en son numara... Diyorum ki ƒ(k, n) say›s›

say›s›na, yani (n + k ! 1)!/n!(k ! 1)! say›s›na eflittir...1
Önce k = 1 için kan›tlayal›m. Bir yandan ƒ(1, n) say›s› bir
yüzlü bir zar› n kez att›¤›m›zda elde edece¤imiz olay say›s›d›r,
bu da 1’dir.
Öte yandan,

say›s› (k = 1 iken),

say›s›na, yani
n!/n!0! = n!/n! = 1
say›s›na eflittir... Demek ki do¤rulu¤unu iddia etti¤im eflitlik k = 1
için do¤ru.
1

Bu say›lar, Matematik ve Oyun adl› kitab›m›n Pokerin Matemati¤i adl› yaz›s›nda tan›mlanm›flt›r.
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fiimdi n = 1 için kan›tlayay›m. Bir yandan ƒ(k, 1) say›s› k
yüzlü bir zar› 1 kez att›¤›m›zda elde edece¤imiz olay say›s›d›r,
ki bu da k’dir.
Öte yandan,

say›s› (n = 1 iken),

say›s›na, yani k!/(k ! 1)!1! = k!/(k - 1)! = k’ye eflit... Demek ki
iddia etti¤im eflitlik n = 1 için de do¤ru.
Dolay›s›yla n + k = 1 iken eflitlik do¤ru.
fiimdi eflitli¤in n + k say›s› için do¤ru oldu¤unu varsay›p,
n + k + 1 say›s› için kan›tlayaca¤›z. Daha do¤rusu,

eflitliklerini (tümevar›m varsay›m›) varsay›p,

eflitli¤ini kan›tlayaca¤›z. Bu kan›t yöntemine “n + k üzerinden
tümevar›mla kan›t” denir.2 Biraz önce unutmaman›z gerekti¤ini söyledi¤im eflitli¤i ve tümevar›m varsay›m›n› kullanarak kan›tlayaca¤›m:

2

Bu kan›t yöntemi, Matematik ve Oyun adl› kitab›m›n Sonsuz ‹nifl, Sonsuz Ç›k›fl
adl› yaz›s›nda aç›klanm›flt›r.
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Böylece istedi¤imiz eflitli¤i

eflitli¤ini kan›tlam›fl olduk. E¤er k = 6 al›rsak, alt› yüzlü bir zar› n defa att›¤›m›zda olay say›s›n›n

oldu¤unu görürüz.
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