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Bu sihirbazl›¤›m›z biraz
karmaﬂ›k gibi ama çok güzel! Bir deste kâ¤›t ve bir masaya ihtiyac›n›z var.
1) Bir kurban seçip ona kâ¤›tlar›n de¤erini söyleyin: Her kâ¤›t üstündeki de¤eri taﬂ›r; ayr›ca, V =
11, D = 12, K = 13 ve A = 1.
2) Desteyi masan›n üstüne koyun. Kurban,
destenin en üstündeki kâ¤›d› yüzü yukar› bakacak
ﬂekilde masan›n üstüne koysun.
3) Bu kâ¤›d›n üstüne, kâ¤›d›n de¤eri on üç edecek kadar kâ¤›t ekleyin. Ekledi¤iniz kâ¤›tlar›n da
yüzü aç›k olsun. Örne¤in, kurban›n açt›¤› kâ¤›t valeyse, valenin üstüne iki kâ¤›t daha koyun.
4) Bu y›¤›n› ters çevirip masan›n üstünde bir yere koyun. ﬁimdi elinizde kalan kâ¤›tlarla yukardaki
ad›mlar› tekrarlay›n, ta ki deste bitene kadar. Her
seferinde ayr› bir y›¤›n yapmal›s›n›z. E¤er son y›¤›n
için elinizdekiler 13’e varm›yorsa, o kalanlar› ulaﬂ›lamayacak bir yere koyun, örne¤in elinizde kals›n.
5) Kurbana masan›n üstündeki y›¤›nlardan
üçünü seçmesini söyleyin. Geri kalan y›¤›nlar›
dördüncü ad›mdan arta kalanlarla birleﬂtirin.
6) Bu “birleﬂtirilmiﬂ” deste elinizde dursun.
Elinizdeki bu desteden on kâ¤›t ç›kar›n ve bir kenara koyun (bunlar art›k gerekmeyecek).
7) Masada sadece kurban›n seçti¤i o üç y›¤›n
kalmal›. Kurbandan bu sefer o üç y›¤›ndan ikisini
seçmesini isteyin. Seçti¤i iki destenin üstündeki ilk
kâ¤›d› yüzü görülecek ﬂekilde çevirin.
8) Bu iki kâ¤›d›n de¤erini toplay›n. Ne kadar
ediyorsa elinizdeki kâ¤›tlardan o kadar kâ¤›t ç›kar›n. Bunlara da art›k ihtiyac›n›z yok, bir kenara
koyun.
9) Kurban elinizde kalan kâ¤›tlar› says›n.
10) ﬁimdi ona en son destenin (seçilmeyen destenin) en üstteki kâ¤›d›n› çevirmesini söyleyin. Tataaaaa! O kâ¤›t, elinizde kalan kâ¤›t say›s›na eﬂit!

* ‹stanbul Bilgi Üniversitesi Matematik Bölümü ö¤rencisi.

★

Asl› Nesin*

gabruma@hotmail.com

Aman dikkat! Her sihirbazl›k gösterisinde oldu¤u gibi bu numaray› ayn› seyircilerin önünde
fazla tekrarlamay›n: çakarlar dalgay›!

Sihirbazl›¤›n S›rr› Nedir?
Seyirci beﬂinci ad›mda üç y›¤›n seçiyor: asl›nda
üç kâ¤›t seçmeye tekabül ediyor bu. Her y›¤›n›n en
üst kâ¤›d›, dördüncü ad›mda y›¤›nlar› çevirdi¤imiz
için, asl›nda baﬂta en alta koydu¤umuz kâ¤›tt› (yani de¤erini al›p saymaya baﬂlad›¤›m›z kâ¤›t).
Bu seçilen üç kâ¤›d›n de¤eri x, y ve z olsun. x
kâ¤›d›n›n oldu¤u y›¤›nda (buna X y›¤›n› diyelim)
tam (13 – x) + 1 tane kâ¤›t var, çünkü x’ten 13’e
kadar say›p o kadar kâ¤›t koyuyoruz, bir de x kâ¤›d› var. Ayn› ﬂekilde Y ve Z y›¤›nlar›nda da 14 – y
ve 14 – z tane kâ¤›t var.
Geriye kalan bütün kâ¤›tlar› elimizde birleﬂtiriyoruz. Burada da belli ki,
52 – (14 – x) – (14 – y) – (14 – z),
yani,
10 + (x + y + z)
tane kâ¤›t var. Alt›nc› ad›mda elimizdekilerden on
tane kâ¤›t ç›kard›¤›m›zda, (kalan kâ¤›t say›s›na k
dersek e¤er), k = x + y + z elde ediyoruz. Son olarak
da sekizinci ad›mda, x, y ve z’nin herhangi ikisini
toplay›p, elimizdeki desteden ç›kar›yoruz. Yani diyelim ki seyirci sekizinci ad›mda y’yi ve z’yi seçti, o
zaman elimizde en nihayetinde k – (y + z) = x tane
kâ¤›t kal›yor, ki bu da aç›lmam›ﬂ y›¤›n›n en üstteki
kâ¤›d›n›n de¤erine tekabül ediyor, do¤al olarak! ♣
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