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Oyna Oyna, Yak›ﬂ›r Sana
Matematikçiler aras›nda bir inan›ﬂ vard›r. Görünüﬂte

Örne¤in, say›lar›n kareleri var. Yak›n akrabalar› say›l›r-

en kolay, en aç›k seçik iliﬂkiler, kan›tlanmas› en zor

lar. Hepimiz ﬂunlar› biliriz:

olanlard›r. Her gün hiç fark›na varmadan kulland›¤›m›z, yaﬂam›n do¤al bir gerçe¤i sayd›¤›m›z ﬂeylerin,

02=0

42=16

üzerinde düﬂünülmeye baﬂlay›nca ne zorluklar ç›kara-

12=1

52=25

ca¤›n› önceden kestiremiyoruz. Örne¤in 1+1 neden

22=4

62=36

2 eder ya da 1/0 neden sonsuzdur? Ayn› do¤ruyla

32=9

72=49

dik aç›yla kesiﬂen iki do¤ru neden birbirine paraleldir?

...

Daha niceleri var!
Böyle devam edip gider. ﬁimdi ard›ﬂ›klar›n (Bu da bir
Biz de, bu tür çok basit sorular› bir kenara b›rak›r da-

akrabal›k iliﬂkisi de¤il mi yani? Hadi peki komﬂu diye-

ha zorca olanlar›yla u¤raﬂ›r›z.

lim buna da!) kareleri aras›ndaki farklara bak›n:

Sayma say›lar›n› bilirsiniz: S›f›r dahil pozitif tam say›-

12-02=1

42-32=7

lar. Bunlar ilginç bir ﬂekilde birer birer büyüyerek

22-12=3

52-42=9

sonsuza gidiyorlar. Sab›rl›, ciddi ve disiplinliler. Bir

32-22=5

62-52=11

yerde aceleye kap›l›p “yahu ben s›k›ld›m, 50'den

...

sonra 93 gelsin bu sefer de” demiyorlar örne¤in.
Hay›r, mutlaka 51 geliyor ve de her seferinde 51 ge-

Bu farklar sadece 2'ﬂer 2'ﬂer artmakla kalm›yor, ayn›

liyor. Daha ilginci, örne¤in bu say›lar›n kendi içle-

zamanda bunlar›n tek say›lar kümesini oluﬂturdu¤u-

rinde akrabal›k iliﬂkileri oluﬂturduklar›n› görüyorsu-

nu görebiliyoruz. Demek ki, burada bir tür “aﬂiret”

nuz. Yok kâh çiftler tekler diye ikiye ayr›l›yorlar, kâh

oluﬂuyor.

biri di¤erinin 2 kat›, yok bilemedin 3 kat› filan oluyorlar. Bu say›lar›n akrabal›k ﬂekillerinin, insanlar›nkine

Say›larla oynamaya baﬂlad›k m›, akla hayret verici ç›k-

k›yasla, haddi hesab› yok. ‹stedi¤iniz kurala göre ak-

maya baﬂlar: Ard›ﬂ›k say›lar›n küpünü al›p evir çevir

rabalar› ay›rabiliyorsunuz.

yapsan›z, bu say›lar›n tuhaf aile içi iliﬂkiler oluﬂturduk-
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lar›n› görüp ﬂaﬂ›rabilirsiniz: 0, 1, 8, 27, 64, 125, 216,
343 ilk 7 say›n›n küpleri. Küpler aras›ndaki farklar 1, 7,
19, 37, 61, 91, 127 . Bu farklar aras›ndaki farklara da
bir bakal›m: 6, 12, 18, 24, 30, 36. Bunu da 6'ya bölün:

















Y›ld›z Tak›m›

karesi, 4'ün karesi, 16'n›n karesi, 25'in
karesi, 36'n›n karesi, 49'un karesi.
“Eee, bunda bir tuhafl›k ya da özel
bir durum yok ki, sonuçta bir say›n›n
4'ncü kuvveti zaten o say›n›n karesinin karesidir” diyenleri hemen görüyorum. Do¤ru. ﬁimdi bu say›lar aras›ndaki farklara bakal›m: 1, 15, 65,
175, 369, 671, 1105. Peki bu say›larda bir ilginçlik var m› sizce? Bir
kere hepsi tek. Bir ad›m daha gidip bu sonuncular›n farklar›na bakal›m: 14, 50, 110, 194, 302,
434, sonra bir ad›m daha; 36,
60, 84, 108, 132 sonra bir ad›m
daha 24, 24, 24, 24, 24. Yine
geldik 4! ya da 6x4 say›s›na. 6
burada da nöbette.
Sevdanur Çetin arkadaﬂ›m›z, benim gibi tak›nt›l› bu say›lara.
Günlerini verip bir çal›ﬂma yapm›ﬂ ve ﬂunu bulmuﬂ: “Say›lar›n n kuvvetlerini alal›m ve
bunlar›n farklar›n› üst üste bulal›m. Sonuçta daima n! say›s›na ulaﬂ›r›z.” Yani ard›ﬂ›k say›lar›n 5'nci kuvvetlerini alsak ve farklar› hesaplasak sonunda 120 (5!) say›s›na gelip dayan›r›z. 6'c› kuvvetler ise 720(6!) say›s›nda son bulacaklard›r.

1, 2, 3, 4, 5, 6 ‹lginç de¤il mi? Farklar› alsan›z hepsi 6.
Peki acaba bu 6 ve katlar›ndan oluﬂan farklar nereden
geliyor? 3! ile ilgisi olabilir mi?
Vaktiniz varsa biraz daha oynay›n isterseniz. Örne¤in birincil farklar› 1x6+1, 3x6+1, 6x6+1, ... olarak yazabilece¤imizi de görebilirsiniz. Bu 6 say›s›n›n öyküsü oldukça

Bu noktaya kadar ilerledi¤imizde birden 6 say›s› gözümüzden düﬂüverir. Kendi baﬂ›na bir özelli¤i olmad›¤›n›,
sadece 3!'e eﬂit olmas› dolay›s›yla orada oldu¤unu ve
bu nedenle de daima bütün farklar›n içinde bulunaca¤›n› keﬂfediveririz. Malum, n!=n(n-1)! ba¤›nt›s› bunu gerektiriyor.

ilginç olmal›. Merakl›s›na, örne¤in 360 derece'nin, 24
saatin, bir düzinenin 6 ile yak›n akraba oldu¤unu hayal
meyal hissetti¤imi de söyleyebilirim.

Biraz baﬂ›n›z döndüyse ald›rmay›n. Bunlar› s›navda filan
sormam size. Hani can›n›z s›k›ld›kça say›larla oynay›n bak›n ne ilginçlikler var diye anlatt›m ben.

Ben bu 6'n›n burnunu birkaç yerde daha görüyorum,
onlar› k›saca size söyleyeyim. Ard›ﬂ›k say›lar›n dördüncü

Say›lar› severseniz, onlarla oynarsan›z, matematik der-

üslerini al›n; buldu¤unuz say›lara bakal›m:

sinin ne kadar kolay, ne kadar e¤lenceli oldu¤unu da
keﬂfedersiniz. Baﬂka derslere benzemez. Ezber s›f›r! Sa-

0, 1, 16, 81, 256, 625, 1296, 2401,.. Bu say›larda bir
ilginçlik var m› sizce?... Ben görüyorum: 0'›n karesi, 1'in

dece oyun oynad›¤›n›z› varsay›n!
Muammer Abal›
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