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Karenin Dikdörtgensiz Altkümeleri
n ≥ 2 herhangi bir tamsay› olsun. n × n noktadan oluﬂan düzgün bir kare ele alal›m, aﬂa¤›daki ﬂekillerde görüldü¤ü gibi. Bu n2 noktan›n “dikdörtgensiz” altkümeleriyle ilgilenece¤iz, yani
herhangi bir diktörtgenin dört köﬂesini birden
içermeyen altkümeleriyle. Bu tür altkümelere dikdörtgensiz altküme diyelim. Burada “dikdörtgen”, kenarlar› yatay ve dikey olan dikdörtgen anlam›na kullan›lmaktad›r.
E¤er n = 2 ise, üç noktal› her
altküme dikdörtgensiz bir altkümedir, ve dikdörtgensiz daha büyük
bir altküme bulamay›z. Demek ki n
= 2 ise, dikdörtgensiz en büyük alt3
kümenin nokta say›s› 3’tür.
E¤er n = 3 ise, dikdörtgensiz birsürü altküme bulabiliriz. Aﬂa¤›daki bu altkümelerden üçü görünüyor (seçti¤imiz noktalar› siyah
yapt›k.). Bunlardan en sonuncusunun 6 noktas›
var. Bundan daha kalabal›k dikdörtgensiz bir altküme bulamay›z. (Neden?)

n = 2, 3, 4, 5 için ﬂimdiye kadar buldu¤umuz
dikdörtgensiz en büyük altkümelerin eleman say›lar›n› yazal›m:
3, 6, 9, 12.
Sanki bir düzen var... Karesiz en büyük altkümenin eleman say›s› sanki 3(n − 1) gibi...
E¤er n = 6 ise dikdörtgensiz en büyük altkümenin kaç eleman› var? Yukardaki diziye bakacak olursak yan›t›m›z 15 olmal›. Nitekim 15 noktal› ve daha da büyütülemeyen dikdörtgensiz bir
altküme var. Ama 16 elemanl› bir baﬂka dikdörtgensiz altküme daha var...
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E¤er n = 7 ise 21 noktal› dikdörtgensiz bir altküme bulabiliyoruz, 3(n − 1)’den fazla...
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ﬁimdi n = 4 olsun. En kalabal›k dikdörtgensiz altküme
9 noktadan oluﬂur, bunun kan›t› oldukça kolayd›r. O kare
solda.
E¤er n = 5 ise, 12 noktal›
dikdörtgensiz bir altküme bu9
labiliriz. Hatta, aﬂa¤›daki ﬂekilde görüldü¤ü gibi, de¤iﬂik yap›da iki dikdörtgensiz altküme bulabiliriz.
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Yaﬂam her zaman basit olmuyor...
Bu konuda soru sormay› okura b›rak›yoruz.
‹lginç bir soru soral›m ama. n sonsuza giderken, dikdörtgensiz en büyük altkümenin toplam
noktalara oran›, yani, 3/22, 6/32, 9/42, 12/52,
16/62, 21/72 dizisi bir say›ya yak›ns›yor mu?
Yak›ns›yorsa kaça yak›ns›yor? Yukardaki dizi
hep azal›yor mu? Bu sorular›n yan›t›n› bu sorular› soran da bilmiyor. ♠
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