Matematikçi Hilesi
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atematik bölümünün tam karfl›s›na yeni bir lokanta aç›lm›fl. Bana kal›rsa kötü bir yer seçilmifl. Kaç kifli gider ki o
lokantaya? Bizim bölümden baflka bir tek bina yok çevrede. Yak›nda batar. Batmadan gidelim dedik ailecek. Gittik de. Her masan›n üstüne bir oyun koymufl lokanta sahibi. Herhalde çocuklar›n oyuna dal›p anababalar›n› rahat b›rakmalar› düflüncesiyle
konmufl olacak. Güzel bir düflünce. Nitekim öyle de oldu. Çocuklar lokantaya girer girmez oyuna dald›lar.
Oyuna flöyle bir göz att›m. ‹lginç bir
oyun. Kendimi bildim bileli oyuna düflkünümdür. “Yemekte oyun oynanmad›¤›n› bilmiyor musunuz?” bahanesiyle
oyunca¤› çocuklar›n elinden al›p eflimle
oynamaya bafllad›k. Çocuklar da galiba
o s›rada “makarna savafl›” yaparak
oyalan›yorlard›.
“Yaln›zlar›n Oyunu” diye adland›r›lan bu oyun, ad›ndan da anlafl›laca¤› gibi, tek kiflilik bir oyun.
Tahtadan bir üçgenin üstüne 1 + 2 + 3 + 4 + 5, yani 15 tane delik aç›lm›fl. fiöyle:

Bu deliklere girebilecek büyüklükte 14 çubuk var. Çubuklar› deliklere yerlefltireceksiniz (deliklerden biri bofl kalacak demek ki.) Örne¤in flöyle (bofl kalan deli¤i beyaz, çubuklu delikleri siyah olarak gösteriyorum):

Yapabilece¤iniz bir tür yasal hamle var: çubuklardan birini
yan›ndaki ya da çapraz›ndaki çubu¤un üstünden afl›rt›p bir
sonraki deli¤e sokabilirsiniz, ama bu hamleyi yapabilmeniz için
çubu¤un girece¤i deli¤in bofl olmas› gerekir. Ve üstünden afl›lan
çubuk oyundan ç›kar›l›r. Örne¤in yukardaki durumda, en alt
s›radaki soldan ikinci çubu¤u, kuzeydo¤usundaki çubu¤un üstünden afl›rtarak afla¤›daki durumu elde edebilirsiniz:

Bundan sonra, alttan ikinci s›ran›n en sa¤›ndaki çubu¤u so-
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lundaki çubu¤un üstünden afl›rtabilirsiniz:

Gitgide çubuk say›s› azal›r. Amaç olabildi¤ince az çubuk b›rakmak. Oyunun arkas›nda flöyle yaz›yor:
• Üç çubuk b›rakan – eh! flöyle böyle – 10 puan
• ‹ki çubuk b›rakan – ortalaman›n üstünde – 25
puan
• Bir çubuk b›rakan – çok zeki – 50 puan
• Bir çubu¤u oyunun bafl›ndaki bofl delikte b›rakan
– çok parlak – 100 puan
• Hiçbiri k›m›ldayamayacak biçimde 8 çubuk b›rakan – dâhi – 200 puan
Uzun bir süre “eh! flöyle böyle”ydik. Neden sonra “çok zeki”
aflamas›na geçebildik. Çok u¤raflmam›za karfl›n “çok parlak” olamad›k. S›k›ld›k. “Dâhi” aflamas›n› denedik. Bakt›k “dâhilik” de
kolay de¤il, hileye baflvurduk. Baflvurdu¤umuz hile, asl›nda matematikte s›k kullan›lan bir yöntemdir: kan›tlanacak teoreme sondan bafllan›r. Yani kan›t sondan bafla do¤ru bulunur. Örne¤in, diyelim iki pozitif x ve y say›lar› için,

eflitsizli¤ini kan›tlamam›z gerekiyor. Kan›tlamak istedi¤imiz bu
eflitsizli¤in karesini al›rsak,

buluruz. Sadelefltirince de do¤rulu¤unu bildi¤imiz
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eflitsizli¤ini elde ederiz. Kan›t› yazmak için yukarda elde etti¤imiz ç›kar›mlar› ters çevirmek gerekir:

eflitsizli¤inden

eflitsizli¤ini ç›kar›r›z. Bu eflitsizli¤in soluna ve sa¤›na x + y ekleyerek,

buluruz. Bu son eflitsizli¤in sa¤ taraf›ndaki terim (√x + √y)2’ye
eflit. Demek ki
x + y ≤ (√x + √y)2.
fiimdi iki taraf›n da karekökünü alarak, diledi¤imiz eflitsizli¤i
kan›tlam›fl oluruz.
‹flte baflvurdu¤umuz hile bu yöntemden esinlenmiflti.
Oyuna sondan bafllad›k. Önce oyunun sonundaki durumlar›n
ne olabilece¤ini bulduk. Sekiz çubu¤u, hiçbiri k›m›ldayamayacak
biçimde nas›l yerlefltirebilirdik? K›sa bir zaman sonra (simetrileri
saymazsak) iki çözümün oldu¤unu kolayl›kla anlad›k:

Çözümleri saptad›ktan sonra, bu çözümlerden bir önceki
hamlelerin ne olabilece¤ine bakt›k. Örne¤in, yukardaki solda-
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ki duruma gelebilmek için, en alt s›ran›n soldan ya ikinci ya da
dördüncü çubu¤u oynanm›flt›r. Demek ki bu durumdan bir önceki durum flöyle olabilir:

Sonra, teker teker daha önceki hamlelerimizin neler olabilece¤ini saptad›k. Yani geriye do¤ru gittik. Toplam 14 çubuk
var; demek ki 8 çubuk b›rakmak için geriye do¤ru 6 hamle yapmam›z gerekiyor. Oyunun tam bir flemas›n› ç›kard›k. Bir sonraki sayfada bu flemay› bulacaks›n›z1. Kimileyin geriye gidemedik. Yani öyle bir duruma geldik ki, bir önceki hamle olamaz
o durumda. O zaman durduk elbet. Ama, bir önceki hamle -ya
da hamleler- oldukça, geriye gitmeyi sürdürdük. Geriye do¤ru
alt› hamle yapabilmemiz gerekiyordu; yapt›k da. Koyu çerçeveli resimleri afla¤›dan yukar›ya do¤ru izleyerek “dâhi” unvan›n›
elde ettik.
“Yaln›zlar›n Oyunu”nu sat›yormufl lokantac›. Ald›k elbet.
Hem de dört tane birden ald›k. Herkese bir tane... Daha sonra
s›k s›k gittik bu lokantaya. Her seferinde bir baflka oyun vard›.
Hepsinde de zekâ ölçülüyordu: “Zehir gibisiniz!”, “Böylesi görülmemifl!”, “Aflkolsun!”, “Evrenin en zeki yarat›¤›!” “Çok,
ama çok üstün zekâ!” Oyunlar da ucuz de¤il. Ama onca emekten sonra almamak olmuyor. Önceleri haftada bir gidiyorduk
ailecek, sonra ben tek bafl›ma kaçamaklar yapmaya bafllad›m.

1

Yaz›n›n sonundaki flemada simetrik durumlar oldu¤unda, bu durumlardan
yaln›zca birini çizdim yer kazanmak için. ‹ki simetrik durumdan birinin seçildi¤i yerlere (*) iflareti koydum.
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Bölümün de tam karfl›s›nda oldu¤undan gitmesi kolay oluyor.
Ne zaman her gün gitmeye bafllad›¤›m› tam olarak an›msam›yorum. Birdenbire olmad› ki. Yavafl yavafl al›flt›m. Bizim bölümden hocalar, ögrenciler de orda yiyorlar ö¤le yemeklerini.
Hatta akflamlar› aileleriyle gelenler de var. Yemek paras›ndan
baflka, bir de oyuncak paras› ödüyoruz... Günlerden bir gün,
yine o lokantada “Dâhilerin dâhisi” olmaya çal›fl›rken arka
masadan bir konuflma kula¤›ma çarpt›. Lokantan›n sahibi bir
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arkadafl›yla konufluyordu. Arkadafl›,
– Eee? ‹fller nas›l? diye sordu.
– Yuvarlan›p gidiyoruz iflte... diye yan›tlad› lokantac›.
– Bütün lokanta iflletenler topu att›, sen nas›l dayan›yorsun
flafl›yorum...
– Yemekten pek kazan›lm›yor do¤rusu...
– Neden kazan›l›yor ya?
– Oyuncaklardan...
– Oyuncaklardan m›?
– Oyuncaklardan ya! fiu karfl›daki binay› görüyor musun? ‹flte oras› matematik bölümü. Matematikçilere gururlar›n› okflayacak oyuncaklar sunuyorum. Sözümona zekâ ölçen oyuncaklar.
Sen bu matematikçileri bilmezsin. Dayanamazlar bu tür oyuncaklara, kazanmaya, övgülere, gururlar›n›n okflanmas›na...
Bir daha gitmedim o lokantaya. ‹ftiraya dayanamam.
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