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Eminim hepiniz “akl›ndan bir say› tut, flimdi flunu ekle, sonra bunun-

la çarp, ötekini ç›kart, berikine böl, sana tuttu¤un say›y› söyleyeyim”

benzeri numaralarla karfl›laflm›fls›n›zd›r. “Numara” sözcü¤ünü, biraz

sokak a¤z› olmas›na ra¤men, bilerek seçtim. Gösteri sanatlar›yla u¤-

raflanlar›n çok s›k kulland›klar› bu sözcü¤ün, sahnede ne anlam tafl›-

d›¤›n› biliriz. Biraz önce size anlatt›¤›m da öyle bir numara iflte.

MatemanyaMatemanya
Akl›ndan Bir Say› Tut

fiimdi s›k› durun: Ayakkab› numaran›z› 5 ile çarp›p

ç›kan say›ya 100 ekleyin. Buldu¤unuz say›n›n 20

kat›n› al›n ve  elde etti¤iniz say›ya 7 ekleyin. Sonra

do¤um y›l›n›z›, en son elde etti¤iniz say›dan ç›kar›n.

Dört haneli bir say› bulacaks›n›z ve ilk iki hanesi

ayakkab› numaran›z, son iki hanesiyse yafl›n›z ola-

cak. Arkadafllar›n›za da sorun bak›n, ayn› ç›kacak.

Peki bu “akl›ndan bir say› tut, sana gelece¤ini söy-

leyeyim” tarz› falc›l›klar, flapkadan tavflan ç›karma,

sihirbazl›k gibi bir fley midir, yoksa gerisinde bir ma-

tematik gerçek mi yat›yor?  fiapkadan ç›kan tavfla-

n›n bafltan beri orada bizi flafl›rtmak için pusuda

bekledi¤ini, flafl›rtman›n baflar›s›n›nsa sihirbaz›n ye-

tene¤ine, sanat›n› ne kadar iyi yerine getirdi¤ine

ba¤l› oldu¤unu biliriz. Acaba matematiksel

sihirbazl›kta da böyle bir sanat icras› var m›? 

Ayakkab› numaran›z a olsun. 5 ile çarpar, 100 ek-

lersek 5a+100 buluruz. Bu say›n›n 20 kat›n› al›rsak,

100a+2000 elde ederiz. 7 eklersek, 100a+2007 so-

nucuna var›r›z. E¤er bu sonuçtan do¤um y›l›n›z› ç›-

kar›rsan›z: 2007-do¤um y›l›n›z=yafl›n›z ç›kacakt›r.

100a ise ayakkab› numaran›z›n iki hane sola kaym›fl

halinden ibarettir. Yani, ayakkab› numaran›z› hiç

de¤ifltirmeden tafl›d›k, ekleme ve çarpmalarla da

2007 y›l›n› oluflturduk.  E¤er bu numaray› gelecek

y›l yapacak olursan›z sonuçta 8 ekleyerek 2008

oluflturmak gerekecektir. Bu numaray› biraz de¤ifl-

tirerek de yapabilirdik: Ayakkab› numaran›z› al›n,

10 kat›n› bulun. Bu say›ya 200 ekleyin, elde etti¤i-

niz say›y› 10 ile çarp›n. Ç›kan say›ya 7 ekleyin. fiim-

di, en son elde etti¤iniz say›dan do¤um y›l›n›z› ç›-

kar›n. Ayn› yere ulafl›r›z.

Demek ki matematiksel numaralar da, illüzyonistlerin-

ki gibi sonu bafltan belli  numaralar.  Numaran›n fla-

fl›rt›c›l›¤› ve etkileyicili¤i kurgunun izlenmesinin zorlu-

¤uyla ilgili, o kadar. Her birimiz bu matematik numa-

ralardan kurgulayabiliriz. Dikkat edilecek hususlar,

matemati¤in kurallar›yla çok yak›ndan il-

gili: Bir kere, ç›kartma ve bölme ifl-

lemlerine dikkat ederek yak-

laflman›z gerekecektir.

Örne¤in akl›ndan
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bir say› tut, 3 kat›n› al, ç›kan say›dan 10 ç›kar diye

bafllayan bir kurgumuz olsun. E¤er, ilk baflta 3 sa-

y›s› tutulmuflsa, 9-10= -1 gibi bir sonuca var›r›z. Bu,

ak›ldan say› tutma numaralar›nda pek rastlanma-

yan bir durumdur ve nedeni, pozitif tam say›lar kü-

mesinin ç›karma ifllemine göre kapal›  olmamas›n-

dan kaynaklan›r. Hat›rlay›n, e¤er bir kümenin ele-

manlar›, verilen bir ifllemden sonra hâlâ kümenin

baflka bir eleman› olarak kal›yorlarsa, bu küme iflle-

mimize göre kapal›d›r deriz.  Pozitif tam say›lar kü-

mesi ç›karma ve bölme ifllemlerine göre kapal› de-

¤illerdir. Bir pozitif tam say›y› bir di¤erine bölersek

arada s›rada tam say› ç›kar ama, ço¤unlukla rasyo-

nel say› ç›kar. Rasyonel say›larla ak›ldan hesaplar

yapmaksa oldukça güçtür.

O halde kurgulayaca¤›m›z numarada, ç›karma kul-

lanacaksak negatif tam say›lara, bölme kullanacak-

sak da rasyonel say›lara  düflmemeye özen göster-

meliyiz.

Hat›rlarsan›z, Bilim ve Teknik dergisinde, 100'ler

basama¤› 1'ler basama¤›ndan büyük olan 3 basa-

makl› bir say› ile bafllayarak daima 1089'a ulaflan

bir numara yay›mlam›flt›k. fiimdi bu kurgunun geri-

sindeki matemati¤i kolayl›kla süzebilirsiniz. 

Ayn› flekilde, “Son Durak” ad›yla, yine Bilim ve Tek-

nik  dergisinde yay›mlanm›fl flafl›rtmaca numaras›na

bakal›m: Üç basamakl› bir say› tut, say›n›n birler ba-

sama¤› 100'ler basama¤›ndan küçük olsun. Say›-

n›n birler basama¤› ile 100'ler basama¤› yer de¤ifl-

tirsin. Sonra ilk say›dan ikinciyi ç›kar›n ve bu ifllemi

yapmaya devam edin. Sonunda 495 say›s›na ulafla-

caks›n›z. 495 son durakt›r! 

Bu flafl›rtmacada da matematiksel ad›mlar› kolayca

izleyebilirsiniz.

fiimdi art›k kendi bafl›n›za bir flafl›rtmaca kuracak bil-

giniz var. Hadi bakal›m ifl bafl›na!

Matematik mucizelerle dolu bir oyundur; bilene,

bilmek isteyene ve sevene.

Muammer Abal›

Geçti¤imiz say›da, Öklid ola-

rak yer verdi¤imiz görüntü

bask›ya  haz›rlanma aflamas›n-

da bir foto¤rafla kar›flm›flt›r.

Web sayfas›na yukar›daki ha-

yali çizim konularak hata dü-

zeltilmifltir. Bu aksilikten dolay›

okurlar›m›zdan özür dileriz.
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