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MD-2005-II.1. Masan›n ortas›nda n tane tavla pulundan bir kule var. ‹ki oyuncu, s›rayla, masadaki kulerden birini diledi¤i gibi ikiye bölüp iki
kule yap›yor. ‹lk kez hamle yapamayan, yani
önünde birer tavla pullu kuleler bulan kaybediyor.
Bu oyunu hangi oyuncu ve nas›l oynarsa kazan›r?
(n = 1 ise, birinci oyuncu hamle yapamad›¤›ndan
ikinci oyuncu kazan›r; n = 2 ise birinci oyuncu ilk
hamlesinde kazan›r.)
MD-2005-II.2. Masan›n ortas›nda tavla pullar›ndan yap›lm›ﬂ iki kule var. Kulelerde n ve m tane
tavla pulu var. ‹ki oyuncu, s›rayla, masadaki kulerden birini diledi¤i gibi ikiye bölüp iki kule yap›yor.
‹lk kez hamle yapamayan, yani önünde birer tavla
pullu kuleler bulan kazan›yor. Bu oyunu hangi
oyuncu ve nas›l oynarsa kazan›r?
MD-2005-II.3. Masan›n ortas›nda tavla pullar›ndan oluﬂmuﬂ k tane kule var. Bu kuleler n1, n2,
..., nk tane tavla pulundan oluﬂmuﬂ. ‹ki oyuncu, s›rayla, masadaki kulerden birini diledi¤i gibi ikiye
bölüp iki kule yap›yor. ‹lk kez hamle yapamayan,
yani önünde birer tavla pullu kuleler bulan kaybediyor. Bu oyunu hangi oyuncu ve nas›l oynarsa kazan›r?
MD-2005-II.4. Yukardaki oyunlar›n negatiflerini kim kazan›r? (Yani ilk hamle yapamayan›n kazand›¤› oyunlar› kim nas›l oynayarak kazan›r?)

MD-2005-II.6. Beyazlar üç hamlede mat ederler.
Nas›l?

GEÇEN SAYININ YANITLARI
MD-2005-I.1. Tek baﬂ›na oynanan öyle bir zar
atma oyunu bulun ki kazanma olas›l›¤›n›z 1/5 olsun.
Yan›t: 1 gelirse tekrar atmak koﬂuluyla zar
at›n. 6 gelirse kendinizi kazanm›ﬂ say›n, 2, 3, 4, 5
gelirse kaybedin!

r›n gelme olas›l›¤› 1/18’dir. E¤er 1-2, 1-3, 1-4, 1-5,
1-6, 2-3, 2-4 d›ﬂ›nda bir zar gelirse zarlar› tekrar
at›n. 1-2 gelirse kendinizi kazanm›ﬂ say›n. 1-3, 1-4,
1-5, 1-6, 2-3 ya da 2-4 gelirse kaybetmiﬂ olun.

MD-2005-I.2. Tek baﬂ›na oynanan öyle bir zar
atma oyunu bulun ki kazanma olas›l›¤›n›z 1/7 olsun.
Yan›t: ‹ki zar at›n. 1-1 gibi belli bir çiftin gelme
olas›l›¤› 1/36’d›r. Ama 1-2 gibi çift olmayan bir za-
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MD-2005-I.5.bis. Geçen say›m›zda dizgiden kaynaklanan bir hata sonucu diagram yanl›ﬂ verilmiﬂti. Özür dileyip 8
düzeltiyoruz.
7
Yandaki pozis6
yonda s›ra siyah5
lardaysa, beyazlar siyahlar›n da 4
yard›m›yla
iki 3
hamlede
mat 2
ederler. S›ra be- 1
a b c d e f g h
yazlardaysa, siyahlar beyazlar›n da yard›m›yla iki hamlede mat
ederler. Nas›l?

MD-2005-I.3. Üç kiﬂiye ﬂu oyun oynat›l›yor.
Her biri rengini bilmedi¤i siyah ya da beyaz bir ﬂapka giyiyor. ﬁapkalar›n siyah ya da beyaz olma olas›l›klar› eﬂit. Herkes di¤erinin ﬂapkas›n› görüyor ama
kendi ﬂapkas›n› görmüyor. Üçü ayn› anda ya pas geçiyorlar ya da ﬂapkalar›n›n rengini tahmin ediyorlar.
E¤er üçünden hiçbiri yan›lmazsa ve en az biri do¤ru
yan›t› verirse, o zaman herbirine büyük bir ödül verilecek. Bu üç kiﬂinin stratejisi ne olmal›d›r?

* ‹stanbul Bilgi Üniversitesi Matematik Bölümü ö¤rencisi.
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Yan›t: ﬁapka da¤›l›m›, BBB, BBS, BSB, SBB,
BSS, SBS, SSB ya da SSS olabilir. (B = Beyaz, S = Siyah). Her bir da¤›l›m›n olas›l›¤› eﬂit oldu¤undan,
ﬂapkalar›n›n üçünün de ayn› renk olma olas›l›¤›
2/8 = 1/4’tür. Dolay›s›yla ﬂapkalar›n iki de¤iﬂik
renkte olma olas›l›¤› 3/4’tür. Di¤erlerinde ayn›
renk iki ﬂapka gören kendi ﬂapkas›n› di¤er renk
olarak tahmin etsin, karﬂ›s›nda bir siyah bir beyaz
ﬂapka gören tahminden kaç›n›p pas geçsin. Bu durumda 3/4 olas›l›kla oyun kazan›l›r.
MD-2005-I.4. n kiﬂiye ﬂu oyun oynat›l›yor. Her
biri rengini bilmedi¤i siyah ya da beyaz bir ﬂapka gi-

yiyor. ﬁapkalar›n siyah ya da beyaz olma olas›l›klar› eﬂit. Herkes di¤erlerinin ﬂapkalar›n› görüyor ama
kendi ﬂapkas›n› görmüyor. Bu kiﬂiler s›rayla teker
teker ya pas geçiyorlar ya da ﬂapkalar›n›n rengini
tahmin ediyorlar. E¤er en az biri do¤ru yan›t› verirse ve kimse yan›lmazsa, o zaman herbirine büyük
bir ödül verilecek. Stratejileri ne olmal›d›r?
Yan›t. n kiﬂi s›raya dizilsinler. ‹lk tahminde bulunacak olan en sonda olsun. ‹kinci tahmin edecek
kiﬂi onun önünde vs. Önünde hiç beyaz ﬂapka görmeyen beyaz tahmininde bulunsun. Herkesin ﬂapkas› siyah de¤ilse, yani en az bir beyaz ﬂapka varsa
oyun kazan›l›r.
♥

Ailenizin Matematik Köﬂesi:

Beyincik
Haz›rlayan ve Sunan: Asl› Nesin / gabruma@hotmail.com
MD-2005-II.1. Amma
Yumurta! Ali'nin horozu
Ahmet'in bahçesine yumurtlad›. ‹kisi de "Yumurta benim!" diye tutturuyor. Sizce hangisi hakl›?
MD-2005-II.2. Amma Hikâye. Arif Bey’le eﬂi
Mehpare Han›m yaz s›ca¤›nda Gülhane Park›’nda
yürüyüﬂe ç›karlar. O meﬂhur ceviz a¤ac›n›n alt›nda
bir banka otururlar. Arif
Bey uyuklama moduna geçer. Mehpare Han›m da
kocas›n›n k›rk›nc› evlilik
y›ldönümünde hediye etti¤i yelpazeyle yellenme moFoto: Günnur Sipahi
duna geçer. Arif Bey, yaz
s›ca¤›n›n da etkisiyle kâbuslar görme moduna geçer.
Kâbusunda baﬂ› kesilerek idam edilecektir. Tam o
s›rada Mehpare Han›m’›n yelpazesi yanl›ﬂl›kla Arif
Bey’in boynuna de¤er ve Arif Bey boynunun kesildi¤ini sanarak korkuya kap›l›p kalpten ölüm moduna
geçer. Bu hikâyede saçma olan nedir?
MD-2005-II.3. Karn›m Zil Çal›yor! Ben, annem
ve babam mangal yap›yoruz. Üç bifte¤imiz var.
Mangal›m›za ayn› anda sadece iki biftek s›¤›yor.

Her yüzü onar dakika olmak
üzere her biftek toplam 20
dakikada piﬂiyor. Babam,
“‹lk iki bifte¤i koyar›m, yirmi dakika sonra üçüncü
bifte¤i koyar›m, biftekler 40 dakika sonra haz›r
olur” diyor. Ama ben çok aç›m. Üç biftek daha çabuk piﬂebilir mi?
MD-2005-II.4. Kutup Ay›s›. Çok bilinen bir
bilmece vard›r: Güneye do¤ru 10 kilometre yürüyorsunuz. Sonra dönüp bat›ya do¤ru bir 10 kilometre daha yürüyorsunuz.
Üstüne de üﬂenmeyip kuzeye
do¤ru 10 kilometre daha yürüyorsunuz. Bir de bakm›ﬂs›n›z ki baﬂlad›¤›n›z yere geri
dönmüﬂsünüz. Orada bir ay›
görüyorsunuz. Ay›n›n rengi
nedir? Bu bilmecenin çözümünü biliyorsunuzdur:
Ay›n›n rengi beyazd›r çünkü kuzey kutbundan baﬂlay›p güneye, bat›ya ve kuzeye onar kilometre yürürseniz gene kuzey kutbuna gelirsiniz. Ancak bu
sorunun çok az bilinen bir yan›t› daha var. Ayn›
özellikleri taﬂ›yan di¤er nokta(lar) nerededir?
MD-2005-II.5. Benim Koca Gözlü Eﬂe¤im! Benim koca gözlü güzel bir eﬂe¤im var. Ayhan, Berna
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