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ir sihirbaz sahnede yapt›¤› numarayla küçük dilinizi yutturabilir ama nas›l yapt›¤›n›
ö¤rendi¤inizde numaran›n bütün havas› kaybolur. Numaran›n gerçekten sihirbazl›k olmad›¤›n› anlars›n›z! Bu bir düﬂk›r›kl›¤› yarat›r. Onun için
sihirbazlar numaralar›n› nas›l yapt›klar›n› aç›klamazlar. Nedendir bilinmez insano¤lu sihirbazl›¤› bilime ye¤ler, sihirbazl›¤› daha e¤lenceli bulur.
Matematikte de ilk bak›ﬂta zor görünen baz› problemlerin çözümü çok basit olabilir, ﬂaﬂ›rt›c› derecede basit bir matematiksel ilkeye dayanabilir. Matematikçilerin s›rlar›n› paylaﬂmamas›
(en az›ndan günümüzde) söz konusu olmad›¤›ndan bu ilkelerden birini aç›klayaca¤›z: Çekmece
‹lkesi, nam› di¤er Güvercin Yuvas› ‹lkesi.
‹lke gerçekten çok basit. Ama önce numaram›z› yapal›m:
Küçük Gauss babas›yla
ormanda gezerken sormuﬂ:
− Bu ormanda yaprak say›s› ayn› olan iki a¤ac›n olmas› için herhangi bir koﬂul söyleyebilir misin?
Baba Gauss böyle bir koﬂul düﬂünemeyince yan›t› küçük Karl vermiﬂ:
− E¤er ormandaki yaprakl› a¤aç say›s›, bu
orman›n en çok yapra¤› olan a¤ac›n yaprak say›s›ndan daha fazlaysa, en az iki a¤ac›n yaprak say›s› ayn›d›r...
Bu öykü büyük bir olas›l›kla uydurmad›r.
Ama küçük Gauss’un büyüdü¤ünde dünyan›n
gelmiﬂ geçmiﬂ en büyük matematikçisi olaca¤›
gerçektir.
Gauss’un yan›t› kar›ﬂ›k gibi görünebilir ilk
bak›ﬂta. Ama çok kolay oldu¤unu ﬂu aç›klamay›
okuyunca fark edeceksiniz: Güvercin besledi¤inizi düﬂünelim, her akﬂam da güvercinler yuvalar›na girsinler. E¤er güvercin say›s› güvercin yuvas›
say›s›ndan fazlaysa, örne¤in 4 yuva ve 5 güvercin
varsa, en az bir yuvada birden fazla güvercin vard›r. ‹lkeye Güvercin Yuvas› ad› verilmesinin nedeni bu aç›klamad›r.

Bu ilke de¤iﬂik ama denk ifadelerle de verilebilir. Örne¤in,
1. Belli say›da güvercin ayn› say›da yuvaya
yerleﬂtirildi¤inde yuvalardan birinin boﬂ kalmas›
için gerek ve yeter koﬂul, en az bir yuvada birden
fazla güvercin olmas›d›r.
2. E¤er belli say›da güvercin belli say›da yuvaya hiçbir yuvaya birden fazla güvercin koymadan yerleﬂtirilebiliyorsa, o zaman güvercin say›s›
yuva say›s›ndan küçük veya eﬂittir.
3. ‹ki sonlu küme aras›nda birebir eﬂleme olmas› için gerek ve yeter koﬂul, bu iki kümenin eleman say›s›n›n eﬂit olmas›d›r.
Ormana ve a¤açlara dönelim. Ne demiﬂti Gauss? Ormandaki yaprakl› a¤aç say›s› en fazla yapra¤› olan a¤ac›n yaprak say›s›ndan fazlaysa... Ormanda 5 a¤aç olsun ve her a¤aç en fazla 4 yaprakl›
olsun. ‹lk dört a¤ac›n yaprak say›lar› 1, 2, 3, 4 olarak farkl› olabilir. Ama sona kalan a¤ac›n yaprak
say›s› bu say›lardan birine eﬂit olmak zorunda
kalacakt›r.
ﬁimdi üç örnek problem ve bu problemlerin
çözümlerini verelim.

B

Örnek 1. Bir düzlemin bütün noktalar› iki
renkle boyan›rsa, dört köﬂesi de ayn› renkte olan
bir dikdörtgen vard›r.
Çözüm: Üç yatay ve dokuz dikey do¤ru çizelim. Üç nokta iki renge 23, yani 8 de¤iﬂik ﬂekilde
boyanabilece¤inden dikey do¤rular›n en az ikisinin üç yatay do¤ru ile kesiﬂimi ayn› ﬂekilde renklendirilmiﬂ olmal›d›r. Üç noktadan en az ikisi ayn› renk olaca¤›ndan aranan dikdörtgeni buluruz.

Örnek 2. Kenar uzunlu¤u 2 olan bir eﬂkenar
üçgenin içinde al›nan beﬂ noktadan en az ikisi
aras›ndaki uzakl›¤›n 1’den küçük veya eﬂit oldu¤unu gösteriniz.
Çözüm: Üçgenin üç kenar›n›n orta noktalar›-
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n› birleﬂtirelim. Böylece üçgeni kenar uzunluklar› 1 olan dört eﬂkenar üçgene ay›rm›ﬂ oluruz. Bu
üçgenin içinde beﬂ nokta al›rsak en az ikisini ayn› küçük üçgenden almak zorunda kal›r›z. Ve kan›t›m›z tamamlanm›ﬂ olur.

3.

4.
5.

6.

Polinom
a0 + a1x + ... + anxn biçiminde yaz›lan bir ifadeye polinom denir. a0, a1, ..., an say›lar› bu polinomun katsay›lar›d›r. Örne¤in, −2 + 3x2 + 7x3,
katsay›lar› tamsay› olan bir polinomdur. π + √2x
katsay›lar› gerçel say›lardan oluﬂan bir baﬂka polinomdur. Ama √x bir polinom de¤ildir. 1/x de bir
polinom de¤ildir. 1 + x + x2 + x3 + ... + xn + ...
gibi sonsuz ifadeler de polinom de¤ildirler.

alan 1 yar›çapl› bir çemberin varoldu¤unu
gösteriniz.
n ve k pozitif iki tamsay› olsun. n’nin k ile bölündü¤ünde ayn› kalan› veren en az iki kuvveti oldu¤unu gösteriniz.
7’nin 0001 ile biten bir kuvveti oldu¤unu
gösteriniz.
Yar›çap› 1 olan bir çemberin içinde al›nan 6
noktadan en az ikisi aras›ndaki uzakl›¤›n 1’den
küçük veya eﬂit olaca¤›n› gösteriniz.
Otuz günde her gün en az bir hap içmek koﬂuluyla 45 hap içen bir hastan›n, içti¤i hap
say›s›n›n toplam 14 oldu¤u ard›ﬂ›k bir günler
dizisi oldu¤unu gösterin. ♠

Bir Sihirbazl›k
Yöntemin gücünü daha iyi göstermek için bir
baﬂka teorem kan›tlayal›m. Buram buram sihirbazl›k kokan bir teorem... 1’le 50 aras›ndan herhangi on say› seçin. ﬁimdi çok iddial› bir ﬂey söyleyece¤iz: Bu on say› aras›ndan, toplamlar›
birbirine eﬂit olan iki tane beﬂ say›l›k küme bulabilirsiniz. Örne¤in, diyelim,
{2, 5, 24, 26, 27, 30, 33, 34, 42, 50}
say›lar›n› seçtiniz. Aﬂa¤›daki beﬂ ö¤eli altkümelere bakal›m:
{2, 24, 27, 33, 42} ve {5, 26, 30, 33, 34}.
Bu iki kümenin say›lar›n›n toplamlar› birbirine eﬂittir. ‹nanmazsan›z toplay›n.
‹sterseniz baﬂka on say› seçin. Biraz denerseniz – ne sihirdir ne keramet – seçti¤iniz on say›
aras›ndan, toplamlar› eﬂit olan iki tane beﬂ elemanl› küme bulabilirsiniz.
Bu sav› kan›tlayal›m. A, on say›l›k kümemiz
olsun. A’n›n kaç tane beﬂ ö¤eli altkümesi vard›r?

Bu sorunun aﬂa¤›daki genellenmiﬂ halinin kan›tlanmas›n› size b›rak›yoruz.
Örnek 3. f(x), katsay›lar› tamsay› olan bir
polinom olsun. E¤er f(x) = 2 eﬂitli¤ini sa¤layan üç
tamsay› varsa, f(x) = 3 eﬂitli¤ini sa¤layan bir tamsay› olmad›¤›n› kan›tlay›n.
Çözüm: Önce, p ve q say›lar› ne olursa olsun,
p − q say›s›n›n f(p) − f(q)’yü böldü¤ünü gözlemleyin1. ﬁimdi f(a) = f(b) = f(c) = 2 ve f(d) = 3 olsun. Bu durumda,
(d − a) | (f(d) − f(a)) = 3 − 2 = 1
(d − b) | (f(d) − f(b)) = 3 − 2 = 1
(d − c) | (f(d) − f(c)) = 3 − 2 = 1
oldu¤undan2, d − a, d – b ve d – c say›lar› ya 1’e
ya da −1’e eﬂit olmal›d›r. Güvercin yuvas› ilkesine göre bu üç say›dan en az ikisi birbirine eﬂit olmal›. Bundan da a, b ve c say›lar›ndan en az ikisinin eﬂit olmas› gerekti¤i ç›kar. Böylece kan›t›m›z
tamamlanm›ﬂt›r.

10 
  = 252
 5
tane vard›r. Bu say›y› akl›m›zda tutal›m, birazdan
gerekecek. Her beﬂ ö¤elik altkümenin say›lar›n›n
toplam› en az
1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15
olabilir, en çok da
46 + 47 + 48 + 49 + 50 = 240.
Toplamlar›n 15’le 240 aras›nda de¤iﬂti¤ini bulduk. 15’le 240 aras›nda
240 – 15 + 1 = 226
say› vard›r. Bu say› da önemli olacak, akl›m›zda
tutal›m.
Demek ki, 252 tane beﬂ ö¤elik altkümenin
say›lar›n›n toplam› (15’le 240 aras›ndaki) 226
say›dan biri olmal›. 252, 226’dan daha büyük
oldu¤undan, güvercin yuvas› ilkesine göre, bu
252 altkümeden en az ikisi ayn› toplam› vermeli. Teoremimiz kan›tlanm›ﬂt›r. ♠

Sorular
1. n + 1 tamsay› aras›nda, farklar› n’ye tam olarak bölünen en az iki say› vard›r.
2. Bir düzlem üzerindeki 25 noktan›n herhangi üçü aras›ndaki minimum uzakl›k 1’den
az olsun. Bu noktalar›n en az 13’ünü içine
1 ‹pucu: n bir do¤al say›ysa, p – q say›s› pn − qn say›s›n› böler.
2 u|v ifadesi “u say›s› v’yi böler” anlam›na gelmektedir.
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