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irinci Sihirbazl›k: Size diyorum ki:B 100’den küçük bir do¤al say› tutun, ama say›y› bana söy-

lemeyin.

Tutuyorsunuz 100’den küçük bir say›. Diyelim 68’i tuttu-

nuz. Tuttu¤unuz bu say›y› ben bilmiyorum.

 fiimdi, diyorum, bana tuttu¤unuz say›n›n 3’e, 5’e ve 7’ye

bölündü¤ünde kalanlar›n› s›ras›yla söyleyin.

68’i s›ras›yla 3’e, 5’e ve 7’ye bölüyorsunuz, kalanlar›n› bu-

luyorsunuz: 2, 3 ve 5. Bu say›lar› bana söylüyorsunuz:

 2, 3 ve 5, diyorsunuz.

Ben de size tuttu¤unuz say›y› söylüyorum:

 68’i tutmuflsunuz!

fiafl›r›yorsunuz...

Say›n›z› nas›l buldum? Elimde bir tablo, çizelge, bilgisayar

filan yoktu, birkaç kolay ifllem yapt›m. Ne yapt›m?

‹kinci Sihirbazl›k: Size diyorum ki:

 1000’den küçük bir do¤al say› tutun, ama say›y› bana

söylemeyin.

Tutuyorsunuz 1000’den küçük bir say›. Diyelim 468’i tut-

tunuz.



 fiimdi, diyorum, bana tuttu¤unuz say›n›n 7’ye, 11’e ve

13’e bölündü¤unde kalanlar›n› s›ras›yla söyleyin.

468’i s›ras›yla 7’ye, 11’e ve 13’e bölüyorsunuz, kalanlar›n›

buluyorsunuz: 6, 6 ve 0. Bu say›lar› bana söylüyorsunuz:

 6, 6 ve 0, diyorsunuz.

Ben de size tuttu¤unuz say›y› söylüyorum:

 468’i tutmuflsunuz!

Say›n›z› nas›l buldum? Elimde bir tablo, çizelge, bilgisayar

filan yoktu, birkaç kolay ifllem yapt›m. Ne yapt›m?

‹lk sorudan bafllayal›m düflünmeye. Önce bu sihirbazl›¤›n

yap›l›p yap›lamayaca¤›na bakal›m. 100’den küçük iki de¤iflik

say›, 3’e, 5’e ve 7’ye bölündü¤ünde ayn› kalanlar› verebilir mi?

E¤er verebilirse o zaman bu sihirbazl›k yap›lamaz; sihirbazl›¤›n

yap›labildi¤ini söyledi¤ime göre, 100’den küçük iki de¤iflik sa-

y›n›n 3’e, 5’e ve 7’ye bölündü¤ünde kalanlar›n›n hepsi birbirine

eflit olamaz. Bunun neden böyle oldu¤unu birazdan görece¤iz.

Yöntemi bir örnekle aç›klayay›m. Diyelim bana 2, 3 ve 4

say›lar›n› verdiniz. Yani tuttu¤unuz say› 3’e bölündü¤ünde 2

kal›yor, 5’e bölündü¤ünde 3 kal›yor ve 7’ye bölündü¤ünde 4

kal›yor. fiu ifllemi yap›yorum:

2 !"70 + 3 !"21 + 4 !"15.

Sonuç 263 ç›k›yor. Tuttu¤unuz say› 263 olamaz elbet, çün-

kü say›n›z 100’den küçük bir say›; ama 263’ten 210 ç›kar›rsam

tuttu¤unuz say›y› bulurum. Yani 53’ü tutmuflsunuzdur.

Bir baflka örnek: Bana 1, 2 ve 1 say›lar›n› verdiniz. Demek

ki say›n›z 3’e ve 7’ye bölündü¤ünde 1, 5’e bölündü¤ünde 2 ka-

l›yormufl. fiu ifllemi yap›yorum:

1 !"70 + 2 !"21 + 1 !"15.

Sonuç 127 ç›k›yor. Bu say›dan 105 ç›kar›rsam, tuttu¤unuz

say›y› bulurum: 22.

Genel yöntem flöyle: Diyelim size a, b ve c kalanlar› verildi
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(bu s›rayla.) fiu ifllemi yap›n:

70a + 21b + 15c.

Ç›kan sonuçtan ç›karabildi¤iniz kadar 105 ç›kar›n; bir baflka

deyiflle, ç›kan sonucu 105’e bölün, kalan say› tutulan say›d›r.

Yukarda kulland›¤›m 70, 21 ve 15 say›lar› nerden ç›kt›lar?

Bu say›lara anahtar say›lar› diyelim. Örne¤in 70 anahtar say›s›

nas›l bulundu? Anlatay›m. Öyle bir say› ar›yorum ki,

3’e bölündü¤ünde kalan 1 olsun

5’e bölündü¤ünde kalan 0 olsun

7’ye bölündü¤ünde kalan 0 olsun.

70 say›s› yukardaki özellikleri sa¤lar, hatta 70, bu özellik-

leri sa¤layan pozitif en küçük say›d›r. Anahtar say›m›z›n 5’e ve

7’ye bölünmesi gerekiyor, demek ki 35’e de bölünmesi gereki-

yor, demek ki anahtar say›m›z, 35, 70, 105, 140, 175,... gibi

35’in katlar›ndan biri olmal›. Birinci say› de¤il ama ikinci say›

istedi¤imiz ifllevi görüyor. 70 yerine 175 de alabilirdik.

21 anahtar say›s› da flöyle bulunmufltur: Öyle bir say› ar›-

yorum ki,

3’e bölündü¤ünde kalan 0 olsun

5’e bölündü¤ünde kalan 1 olsun

7’ye bölündü¤ünde kalan 0 olsun.

21 yukardaki özellikleri sa¤l›yor. 15 anahtar say›s›n› flöyle bul-

duk: Öyle bir say› ar›yorum ki,

3’e bölündü¤ünde kalan 0 olsun

5’e bölündü¤ünde kalan 0 olsun

7’ye bölündü¤ünde kalan 1 olsun.

15 yukardaki özellikleri sa¤l›yor.

E¤er a = 0, 1, 2, b = 0, 1, 2, 3, 4 ve c = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ise,

70a + 21b + 15c

say›s› 3’e, 5’e ve 7’ye bölündü¤ünde kalanlar s›ras›yla a, b ve c

say›lar›d›r. Demek ki, e¤er size verilen üç say› a, b ve c ise, tu-

tulan say›yla 70a + 21b + 15c say›s›, 3’e, 5’e ve 7’ye bölündü-

¤ünde ayn› kalanlar› verir. Bundan da, iki say›n›n aras›ndaki
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fark›n 3’e, 5’e ve 7’ye, yani 3!5!7 = 105’e bölündü¤ü ç›kar.

‹kinci sihirbazl›¤›n nas›l yap›ld›¤›na bakal›m.

Önce,

7’ye bölündü¤ünde kalan›n 1 oldu¤u

11’e bölündü¤ünde kalan›n 0 oldu¤u

13’e bölündü¤ünde kalan›n 0 oldu¤u

bir say› bulaca¤›m. Böyle bir say› 11’e ve 13’e bölündü¤ünden,

11!13’e, yani 143’e de bölünür. 143’ün katlar›na bakal›m teker

teker. Hangisinin 7’ye bölündü¤ünde kalan› 1 ise, o say›y› birin-

ci anahtar say›m›z olarak alal›m. Biraz denemeyle, 143 ! 5 =

715’in iflimizi gördü¤ü anlafl›l›r. Birinci anahtar say›m›z 715’tir.

‹kinci anahtar say›m›z flu özellikleri sa¤lamal›d›r:

7’ye bölündü¤ünde kalan 0 olmal›

11’e bölündü¤ünde kalan 1 olmal›

13’e bölündü¤ünde kalan 0 olmal›.

Böyle bir say› 7 !"13 = 91’in kat› olmal›. 91 !"4 = 364 iflimizi

görüyor.

Üçüncü anahtar say›m›z flu özellikleri sa¤lamal›:

7’ye bölündü¤ünde kalan 0 olmal›

11’e bölündü¤ünde kalan 0 olmal›

13’e bölündü¤ünde kalan 1 olmal›

Say›m›z 7 !"11 = 77’in kat› olmal›. 77 !"12 = 924 iflimizi görüyor.

fiimdi, e¤er a, b ve c kalanlar› verilmiflse, tutulan say›yla,

715a + 364b + 924c

say›s› aras›ndaki fark 7 !"11 !"13 = 1001’in katlar›d›r. 715a +

364b + 924c say›s›ndan ç›karabildi¤imizce 1001’i ç›karal›m,

tutulan say›y› buluruz.

Bir örnek verelim. Diyelim karfl›m›zdaki 200’ü tuttu. Biz bu

say›y› daha bilmiyoruz, birazdan bulaca¤›z. 200’ü s›ras›yla

7’ye, 11’e ve 13’e bölelim ve kalanlar›na bakal›m: 4, 2, 5. Bu

üç say› veriliyor bize.
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fiimdi,

715!4 + 364!2 + 924!5

say›s›n› hesaplayal›m. 8208 buluruz. Bu say›dan 1001’in katla-

r›n› ç›karal›m:

8208 – 8008 = 200.

‹flte say›y› bulduk!

Genel olarak, a1, ..., an say›lar›n›n ikifler ikifler en büyük ortak

bölenleri 1 ise, a1 ! ... ! an’den küçük bir x say›s›n›n a1, ..., an sa-

y›lar›na bölündü¤ünde kalanlar›n› bilmek, x’i bulmak için yeterli-

dir. Aynen yukardaki yöntemi uygular›z. Anahtar say›lar› bulmak

gerekir elbet. Anahtar say›lar›n›n bulunabilmesi için de a1, ..., an

say›lar›n›n ikifler ikifler ortak bölenlerinin olmamas› gerekir.
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