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Matematik

Sihirli Daireler
Birileri yap›yor ya, kim? Kimine göre
muzip uzayl›lar›n iﬂi. Adamlar anlaﬂ›lan ‹ngiltere’nin bu¤day tarlalar›n› sergi bellemiﬂler, her yaz gelip daire biçimindeki sanat eserlerini biz dünyal›lar›n be¤enisine sunuyorlar. Kimine göreyse, gün ›ﬂ›¤›n› sevmeyen kendi türümüzden sanatç›lar nas›l baﬂar›yorlarsa bir gecede bu¤day baﬂaklar›n›
belirli desenlere göre yat›r›p gökyüzünden seyredebilece¤imiz geometrik
tablolar haz›rl›yorlar. Bu y›l›n sergisi
hayli zengin. ‹ngiltere’de tam 78 ayr›
bu¤day dairesi belirlendi. Baﬂyap›t da
irili ufakl› 409 daireden oluﬂan fraktal
bir desen. Geniﬂli¤i 450 metreyi buluyor. Öteki eserlerin en büyü¤üyse yaklaﬂ›k 60 metre geniﬂli¤inde. Güney ‹ngiltere’de Wiltshire’de bulunan dev
"uzayl› dairesi" ni dört saat süren karanl›k içinde bitirebilmek için sanatç›lar›n her daireyi 30 saniye içinde oluﬂturmalar› gerekiyor. Daireciler Bülteni
adl› yay›n›n editörü John Lundberg
"Kendi tecrübelerimden biliyorum ki
belirli bir uzunluktan sonra (yaklaﬂ›k
60 metre) ﬂerit metreyi baﬂaklar›n
seviyesinin üzerinde bükülmeden tutmak son derece zordur" diyor.
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Alt›n Çözüm
2001 y›l› Uluslararas› Matematik
Olimpiyad›’nda alt›n madalya kazanan
Amerikal› Reid Barton’un baﬂar›s›nda
kuﬂkusuz her 24 kat›l›mc›dan yaln›zca birinin çözebildi¤i bir soruya getirdi¤i yarat›c› çözümün rolü var.
Soru ﬂu: 21 k›z ve 21 erkek ö¤renci,
bir matematik yar›ﬂmas›na kat›l›yorlar. Yar›ﬂmac›lardan her biri en çok
alt› soruyu çözebilmiﬂ. Yar›ﬂmac›lar,
bir k›z ve bir erkekten oluﬂan çiftler
olarak ele al›nd›¤›nda görülmüﬂ ki, en
az bir problem hem k›z, hem de erkek taraf›ndan çözülmüﬂ. Problemlerden birinin en az üç k›z ve üç erkek
taraf›ndan çözüldü¤ünü ispatlay›n.
Reid’in yan›t› da ﬂu:
1. K›zlar›n yukar›dan aﬂa¤›ya, erkeklerin de soldan sa¤a s›raland›¤› bir tablo yap›n. Her kutucu¤a hem o s›radaki erke¤in, hem de o sütundaki k›z›n
çözdü¤ü bir problemi temsil eden bir
harf koyun ( her çiftte en az bir problemin hem k›z ve hem de erkek taraf›ndan çözüldü¤ü varsay›m› nedeniyle,
bütün kutucuklar dolacakt›r). Örnek
(A)’ya bak›n.
2. ﬁimdi her yatay s›rada ikiden daha
çok tekrarlanan harfleri belirleyin
(her s›rada alt›dan daha fazla say›da
farkl› harf bulunamayaca¤›n› hat›rlay›n).
3. O s›radaki böylesinden (en az üç
kere tekrarlanan) harflerin bulundu¤u
tüm kutucuklar› k›rm›z›ya boyay›n.
Göreceksiniz ki her k›za karﬂ›l›k gelen yatay s›radaki kutucuklardan en
az 11’i boyanm›ﬂ olacak.
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4. Demek ki, her s›radaki kutucuklar›n (dolay›s›yla da tüm tablodaki kutucuklar›n) yar›dan fazlas› boyanm›ﬂ olacak. Bunun anlam› bu kutucuklardaki
harflerin temsil etti¤i problemlerin en
az üç erkek taraf›ndan da çözülmüﬂ
oldu¤u.
5. ﬁimdi ayn› ﬂeyi her o¤lan için ayr›
ayr› tekrarlay›p, en az üç k›z taraf›ndan çözülmüﬂ problemleri temsil eden
kutucuklar› maviye boyay›n.
6. Kutucuklar›n yar›dan fazlas›n›n k›rm›z›, yar›dan fazlas›n›n da mavi olmas› nedeniyle en az bir kutucu¤un hem
mavi, hem de k›rm›z› (yani mor) olmas› gerekiyor. Bkz. (B).
7. O halde bu kutudaki problem en
az üç k›z ve en az üç erkek taraf›ndan çözülmüﬂ olmal›.
Barton’un bu problemi özellikle sevmesinin nedeni, formülünün iﬂe
yaray›p yaramayaca¤›n› son ana kadar
bilmemesi. 473 yar›ﬂmac›dan yaln›zca
20’si do¤ru cevab› bulmuﬂ. Kimiyse
üçer erkek ve k›z taraf›ndan çözülmüﬂ problemlerin say›s›n› bulmaya
çal›ﬂ›rken kaybolmuﬂ. Oysa burada
say› önemli de¤il.
Science, 3 A¤ustos 2001

Science, 24 A¤ustos 2001

Sizin Nobel’iniz varsa…
Fizik, kimya ya da t›p için oldu¤u gibi
matematik için de bir Nobel Ödülü bulunmay›ﬂ›,
matematikçileri uzun süredir k›zd›rmaktayd›. Bu
alanda Nobel’e en yak›n
ödül Fields Madalyas›’yd›.
Ancak bu ödül dört y›lda
bir ve ancak 40 yaﬂ›n alt›ndaki matematikçilere
verilmekteydi. Üstelik de
Nobel’de oldu¤u gibi

önemli para ödülleri içermiyor , törenler ayn› yank›y› yapm›yordu.
Ama art›k Norveç Hükümeti sayesinde
matematikçiler de hem
ün, hem de servet sahibi
olabilecekler. Geçti¤imiz
a¤ustos ay›nda Baﬂbakan
Jens Stoltenberg, matematikçilere verilecek "Abel
Ödülü" için 200 milyon
kron (22 milyon dolar) tutar›nda bir fon ayr›ld›¤›n›
aç›klad›. ‹lk ödül, 1829 y›l›nda, daha 26 yaﬂ›nday-

ken sefalet içinde ölen ünlü Norveçli
matematikçi Niels Henrik Abel’in 200.
do¤um y›ldönümünde verilecek. 2003
y›l›nda verilecek olan 500.000 dolarl›k
ilk "Abel Matematik Ödülü", adaylar
aras›ndan Norveç Fen ve Edebiyat
Akademisi’nce seçilecek matematikçiye verilecek. Oslo Üniversitesi
matematikçilerinden Arnfinn Laudal’a
göre ödül, matemati¤in tüm bilimlerin
ortak dili olarak kamuoyunda daha
çok tan›nmas›na yard›mc› olacak.
Science, 7 Eylül 2001
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