Matematik Dünyas›, 2003 Yaz

Sn’de Eﬂleniklik S›n›flar›
ir önceki say›n›n “Sn ya da nam› di¤er
Sym(n)” adl› yaz›s›nda (2003-I, sayfa 2124) birkaç soru sorulmuﬂtu. Bu sorular›n
yan›tlar›n›, hatta olas› yan›tlar›n zorluk derecesini bilmedi¤ini yazar aç›kça itiraf etmiﬂti. Anlaﬂ›lan o ki, o yaz›da sorulan sorular, yazar›n yaz›y›
yazarken akl›na tak›ld›¤› sorulard› ve yazar yazmaktan düﬂünmeye pek zaman bulamam›ﬂt›...
Sorulardan biri pek zor de¤ilmiﬂ. Kolay biraz hesapla ç›k›yor (Teorem 1.) Sorulan ikinci bir soru
da zor de¤ilmiﬂ ama ne yaz›k ki buldu¤umuz çözüm bu derginin seslendi¤i genel okur kitlesinin
bilgi düzeyini biraz aﬂ›yor (Teorem 2). Sorulan
üçüncü sorunun yan›t›n› ben de bilmiyorum.
Teorem 1. E¤er n ≥ 4 ise, (12)’nin eﬂleniklik
s›n›f› Sn’nin en az elemanl› eﬂleniklik s›n›f›d›r
(Id’in s›n›f› d›ﬂ›nda elbet).
Kan›tlama Yöntemi. Id ≠ σ ∈ Sn olsun. σ’n›n
eﬂleniklik s›n›f›n›n eleman say›s›n› [σ] olarak gösterelim. σ’y› ayr›k devirlerine ay›r›p, uzunlu¤u r
olan devirlerini, ad›na σr diyece¤imiz bir elemanda toparlayal›m. Örne¤in σ = (12)(34)(5678) ise
σ2 = (12)(34), σ3 = Id, σ4 = (5678).
Demek ki her σr uzunlu¤u r olan ayr›k devirlerin çarp›m› ve σ, de¤iﬂik r’ler için bu σr’lerin çarp›m›. E¤er σr ≠ Id ise, [σr] ≤ [σ] eﬂitsizli¤i bariz. Demek ki [(12)] ≤ [σr] eﬂitsizli¤ini kan›tlamak yeterli.
Bundan böyle, σ, uzunlu¤u r olan k ayr›k devirin çarp›m› olsun. Demek ki kr ≤ n. Ayr›ca 2 ≤
r. Bu bilgiler daha sonra gerekecek. ﬁimdi τ = (1
2 ... r) olsun. Önce [τ] ≤ [σ] eﬂitsizli¤ini kan›tlayaca¤›z. Her iki say›y› da aç›k aç›k bulabiliriz:
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Bundan sonra [τ] ≤ [σ] eﬂitsizli¤ini k ve n üzerine tümevar›mla kan›tlamak kolay. (Alttaki say› sadeleﬂiyor.)
Demek ki [(12)] ≤ [τ] eﬂitli¤ini, yani
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eﬂitsizli¤ini kan›tlamam›z gerekiyor. Bu da kolay
(tümevar›mla). Teorem böylece kan›tlanm›ﬂt›r.
Teorem 2. (12... n)’nin eﬂleniklik s›n›f› Sn’nin
en fazla elemanl› eﬂleniklik s›n›f›d›r.
Kan›t: Bunun kan›t› yukardakinden daha zor.
Biraz soyut cebir bilgisi gerekiyor. Dolay›s›yla liseli okurlar›m›za göre de¤il aﬂa¤›daki aç›klamalar.
σ = σ1 ... σk ise ve σi’ler herbirinin uzunlu¤u
r olan ayr›k devirlerse, CSn(σ) altgrubunu (σ’n›n
merkezleyicisi) bulmak oldukça kolayd›r. Bu grup
do¤al bir biçimde ((Z/rZ)k Ù Sk) × Sn−kr grubuna izomorftur. Baﬂtaki Z/rZ’ler σi’ler taraf›ndan
gerilmiﬂtir, Sk grubunun {σ1,..., σk} kümesi üzerine do¤al permütasyon etkisi vard›r, en sondaki
Sn−kr de σ’n›n yerini de¤iﬂtirmedi¤i n − kr noktan›n tüm permütasyonlar›d›r. Bu söylediklerimizden yararlan›larak, Sn’nin herhangi bir eleman›n›n merkezleyicisi kolayl›kla bulunur.
ﬁimdi σ ∈ Sn olsun. [σ] ≤ [(12...n)] eﬂitsizli¤i
|CSn(σ)| ≥ |CSn(12...n)| eﬂitsizli¤ine eﬂde¤erdir. Sa¤daki altgrubun tam n eleman› vard›r (eﬂleniklik s›n›f›n›n eleman say›s›n› biliyoruz.) Demek ki
|CSn(σ)| ≥ n eﬂitsizli¤ini kan›tlamam›z gerekiyor.
σ’y› ayr›k devirlerine ay›ral›m. Buna uzunlu¤u 1
olan devirleri de ekleyelim. Elde etti¤imiz uzunluklara r1, ..., rt diyelim. Ve ri uzunlu¤unda ki devir
t
olsun. Demek ki ∑i =1 ri ki = n ve ri’ler birbirinden
de¤iﬂik. Bir üstteki paragrafta söylenenlerden
CSn(σ) altgrubunu bulabiliriz. Kolayca görülece¤i
t
üzere bu altgrubun Πi =1 riki ki! tane eleman› vart
d›r. Demek ki Σi =1 riki = n ise ve ri’ler birbirinden
t
de¤iﬂik ise Πi =1 riki ki! ≥ n eﬂitsizli¤ini kan›tlamak
gerekiyor. Yani, ri’ler birbirinden de¤iﬂik ise,
Πit=1 riki ki! ≥ Σit=1 riki eﬂitli¤ini kan›tlamak gerekiyor. Bu eﬂitlik t üzerinden tümevar›mla kolayl›kla kan›tlanabilir. Teoremimiz kan›tlanm›ﬂt›r.
Üçüncü Soru. d(n), Sn’deki elemanlar›n en
büyük derecesi (mertebesi) olsun. d(n) fonksiyonu n’ye göre nas›l art›yor? Her n için d(n) ≤ Cnk
eﬂitsizli¤ini sa¤layan bir C ve k var m›? Geçen say›da bu soru da sorulmuﬂtu. Bilmiyorum, ama bir
bilen vard›r mutlaka. Bilen varsa söylesin, ben
de merak ettim.
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