Sopayla Sayal›m!

ir tahta parças› alal›m. Bu tahta parças› üzerinde eflit aral›kl› ve biri sopan›n bafl›na biri de sonuna gelmek üzere n
tane çentik açal›m. Örne¤in n = 8 ise, tahta parçam›z flöyledir:

B

Bu n çenti¤in p tanesini boyayaca¤›z. Burada p, n’den küçük ya da n’ye eflit bir say› elbet. Örne¤in n = 8 ve p = 3 ise, sopay› flöyle boyayabiliriz:

Boyamak için baflka çentikler de seçebilirdik. Örne¤in yukardaki çentikler yerine dördüncü, beflinci ve alt›nc› çentikleri
boyayabilirdik.
Sekiz çentik aras›ndan boyanacak üç çentik seçece¤iz. Kaç
türlü seçebiliriz? Bu sorunun yan›t›n› liseye giden her ö¤rencinin bilmesi gerekir, ancak deneyimim, yan›t› pek az ö¤rencinin
bildi¤inigösteriyor. Do¤ru yan›t, “sekizin üçlüsü”denilen
say›s›d›r, yani 8! 3!/5! dir. Burada,
8! = 1 2 3 4 5 6 7 8
5! = 1 2 3 4 5
3! = 1 2 3
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dir. Demek ki, sekiz çentik aras›ndan üçünü,

çeflitli biçimde seçebiliriz.
Genel olarak, n çentik aras›ndan p tanesini

(“n’nin p’lisi”) biçimde seçebiliriz. Bu sonuç lise kitaplar›nda bulunmal›d›r. Yoksa, [6]’n›n Pokerin Matemati¤i bafll›kl›
yaz›s›na bakabilirsiniz. O yaz›da formülün do¤rulu¤u ayr›ca
kan›tlanm›flt›r.
Örne¤in n = 5 ve p = 2 olsun ve befl çentikli bir sopa üzerinde kaç türlü iki çentik seçebilece¤imizi hesaplayal›m. Yukarda dedi¤im gibi,

türlü iki çentik seçebiliriz. ‹flte o on seçim:

Buraya de¤in bir sorun olmamas› gerekir. Ama var!
Sorun flu: sopay› 180 derece çevirdi¤imizde, yani sopan›n
solunu sa¤›na, sa¤›n› soluna getirdi¤imizde, ayr› gibi gözüken
iki boyan›fl türünün asl›nda bir oldu¤unu görürüz. Sopan›n bafl› sonu belli de¤il ki! Örne¤in, yukardaki ikisi boyal› befl çentikli on sopadan,
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sopalar› aras›nda bir ayr›m yapamay›z. Bu sopalar birbirinin simetri¤idir (bak›fl›¤›d›r) ve bu simetrik sopalar› bir saymak zorunday›z. O zaman, on sopa aras›ndan iki tane olanlar›ndan
birini at›p geriye kalanlara bakal›m:

Soru. Simetrik boyanm›fl sopalar› bir sayarsak, n çentikli
sopan›n p çenti¤ini kaç türlü boyayabiliriz?
E¤er n = 5, p = 2 ise, yan›t›n 6 oldu¤unu yukarda gördük.
Yan›t. Simetrik boyal› sopalar› ayr› ayr› sayarsak yan›t›n

oldu¤unu biliyoruz. Bu,

sopay› içeren kümeye A ad›n› verelim.
Örne¤in, n = 5, p = 2 ise, yukarda da gördü¤ümüz gibi, A
kümesinin ö¤eleri flunlard›r:

A kümesinin ö¤elerini iki s›n›fa ay›ral›m: kendi kendisinin
simetri¤i olanlar ve bir baflka simetri¤i olanlar. Birinci kümeye
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B diyelim, ikinci kümeye C. Örne¤in, n = 5, p = 2 ise, B kümesi afla¤›daki iki ö¤eden oluflmufltur:

ve C kümesi afla¤›daki 8 ö¤eden oluflmufltur:

E¤er A, B ve C kümelerinin ö¤e say›s›n› !A!, !B! ve !C! olarak gösterirsek, bizim bulmak istedi¤imiz say›,
x = !B! + !C!/2
(1)
say›s›d›r.
Ne biliyoruz?



eflitli¤ini biliyoruz. Bize yeterli de¤il. E¤er !B! say›s›n› bulabilirsek, (2) eflitli¤ini kullanarak !C! say›s›n› da bulabiliriz arkas›ndan da (1) eflitli¤ini kullanarak arad›¤›m›z x say›s›n› bulabiliriz.
Demek ki B kümesinin ö¤e say›s›n› bulmak kal›yor.
B kümesinin ö¤e say›s›, n ve p say›lar›n›n tekli¤i ve çiftli¤ine göre de¤iflir.
ve Çift Say›larsa. ‹lk olarak n ve p say›lar›n›n çift olduklar›n› varsayal›m. B kümesinin her ö¤esi simetrik biçimde boyanm›flt›r. Demek ki boyal› p çenti¤in yar›s› sopan›n solunda,
yar›s› sa¤›ndad›r ve bu iki yar› birbirinin simetri¤idir, bir baflka deyiflle, sol taraf›n nas›l boyand›¤›n› biliyorsak, sa¤ taraf›n
da nas›l boyand›¤›n› biliriz.

Sol taraf

Sa¤ taraf
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n çift oldu¤undan, sopan›n tam ortas›nda çentik yoktur ve
bu çentiklerin n/2 tanesi soldad›r. Soldaki bu n/2 çentikten p/2
tanesini seçece¤iz ve ayn› seçimin simetri¤ini sa¤ tarafta da yapaca¤›z. Soldaki n/2 çentikten kaç türlü p/2 çentik seçebiliriz?

türlü elbette. Demek ki, B kümesinde

tane ö¤e varm›fl. Yani




imifl. Bundan da, (2)’yi kullanarak,

buluruz. fiimdi, (1)’i kullanarak x’i bulabiliriz:

Çift, Tekse. Bu durumda sopan›n simetri¤i olmaz, yani
!B!"= 0’d›r. Demek ki,

dir.

Tek, Çiftse. fiimdi n’nin bir tek say› oldu¤unu varsayal›m. O zaman sopan›n tam ortas›nda bir nokta vard›r ve çentiklerin (n–1)/2 tanesi solda, (n–1)/2 tanesi sa¤dad›r. p çift oldu¤undan, B kümesinin hiçbir sopas›n›n ortas›ndaki çentik boyal› olamaz (yoksa çentikleri simetrik bir biçimde boyayamay›z.) Demek ki B’deki her sopan›n boyal› çentiklerin yar›s›, yani p/2 tanesi solda, öbür yar›s› sa¤da, solun tam simetri¤inde
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olmal›d›r. Soldaki (n–1)/2 çentikten boyanacak p/2 tanesini seçece¤iz. Kaç türlü seçebiliriz?

türde elbet. Demek ki,



dir. Bundan da, (2)’yi kullanarak,

buluruz. fiimdi, (1)’i kullanarak x’i bulabiliriz:

ve Tekse. Bu durumda, B kümesinin her sopas›n›n tam
ortas›ndaki çentik boyanmal›d›r. Çünkü p tektir ve tam ortadaki çentik boyanmazsa, boyal› çentiklerin yar›s› solda, yar›s›
sa¤da olamaz. Demek ki, soldaki (n–1)/2 çentikten (p–1)/2 tanesi boyal›d›r. Soldaki bu (n–1)/2 çentikten kaç türlü boyanacak (p–1)/2 çentik seçebiliriz?

tane elbet. Demek ki

!B! = ’dir. Bundan da, (2)’yi kullanarak,

buluruz. fiimdi, (1)’i kullanarak x’i bulabiliriz:
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Sonuç. n ve p say›lar›n›n tekli¤i ve çiftli¤ine göre dört de¤iflik sonuç bulduk. Ama sonuçlara biraz dikkatle bakarsak bu
dört de¤iflik sonucu 2’ye indirebiliriz:

Burada [y] simgesi, y say›s›n›n tam k›sm›n› simgelemektedir. Örne¤in [7,5] = 7’dir.
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