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zleyicilerinizden birini sahneye davet edip akl›ndan 1’le 60 aras›nda bir say› tutmas›n› söylüyorsunuz. ‹zleyici tuttu¤u say›y› size söylemiyor. Sonra cebinizden daha önceden
haz›rlad›¤›n›z ve herbirinin üzerinde 1’le 60 aras› say›lardan baz›lar›n›n kar›ﬂ›k bir ﬂekilde yaz›l›
oldu¤u alt› kart ç›kar›p bu kartlar› s›rayla izleyicinize gösteriyorsunuz. ‹zleyici her kart gösteriﬂinizde tuttu¤u say›n›n o kart üzerinde yaz›l› olup
olmad›¤›n› söylüyor. Son kart› da gösterdikten
sonra say›y› do¤ru olarak tahmin ediyorsunuz.
Bu numaran›n her seferinde baﬂar›ya ulaﬂmas› için kartlar›n üzerine hangi say›lar› yazard›n›z?

2. Asistan›n elinde beﬂ kart oldu¤undan, ayn› renkten (♠, ♥, ♦, ♣) en az iki kart olmal›. Asistan, tekrarlanan renkteki kartlardan birini seçip
cebine koyarsa, gösterece¤i ilk kartla cebindeki
kart›n rengini sihirbaza belli eder. (Böylece bize geriye 12 seçenek kal›r, çünkü bir renkten 13 kart
vard›r ve asistan bu 13 karttan birini zaten bize
göstermiﬂtir.)
3. ﬁimdi asistan›n üç kart gösterme hakk› kald›. Üç kart alt› de¤iﬂik kombinasyonda gösterebilece¤inden (çünkü 3! = 6), asistan bize bu suretle
1’le 6 aras› bir say›y› iﬂaret edebilir: En küçük
karta 0, ortanca karta 1, en büyük karta 2 dersek,
asistan kartlar› bize ﬂu s›ralarla gösterebilir:
012, 021, 102, 120, 201, 210
Bu s›ralamalar s›ras›yla 1, 2, 3, 4, 5, 6 anlam›na
gelsin. Asistan›n bize böylece belli etti¤i say›ya
“gizli say›” diyelim.
4. Asistan ilk kart olarak seçti¤i rengin en küçük kart›n› gösterirse (yani büyük kart› cebine koymuﬂsa), gösterilen ilk kart›n say›s›na gizli say›y› ekleyip asistan›n cebindeki kart›n say›s›n› bulabiliriz.
Ama e¤er iki kart aras›nda 6’dan büyük bir
fark var ise ne olacak? (Örne¤in 1’li ve 8’li?)
O zaman, asistan bize önce büyük kart› gösterir ve gizli say›y› öyle seçer ki, bize ilk gösterdi¤i kart›n say›s›na gizli say›y› ekledi¤imizde elde etti¤imiz say›y› “modulo 13”
ald›¤›m›zda cebindeki kart›n
say›s›n› buluruz. Verilen örnekte asistan bize 8’liyi gösterir,
sonra kartlar› 210 düzeninde
(büyük-ortanca-küçük)
göstererek bize 6 gizli say›s›n› iﬂaret eder. 8 + 6 =
14 ≡ 1 (mod 13) oldu¤undan,
asistan›n cebindeki kart›n 1’li
oldu¤unu anlar›z. ♥

‹

Geçen Say›n›n Abrakadabras›. 52 kartl›k standart bir iskambil destesiyle bir asistan›n da yard›m›yla seyircilere küçük bir numara sunacaks›n›z.
Seyircilerden biri deste içinden asistan›n›za
beﬂ kart verecek. Asistan bu beﬂ karttan birini seçerek cebine koyacak ve di¤er dört kart› kendi belirledi¤i bir s›rada size tek tek gösterecek (kartlar›n ön yüzlerini gösterecek elbette.) Siz de bu
bilgiye dayanarak asistan›n›z›n cebindeki son kart›n ne oldu¤unu ﬂ›p diye bulacaks›n›z. Asistanla
aran›zda kartlar›n gösterilece¤i s›ra d›ﬂ›nda önceden belirlenmiﬂ bir ﬂifre olmamal›.
Bu numaray› yapmak için nas›l bir yöntem izlemelisiniz?
Yan›t. 1. Sihirbazl›¤› yapmadan önce asistan›n›zla kartlar› herhangi bir biçimde s›raland›r›n. Sözgelimi, aynen briçte oldu¤u gibi en büyük
renk maça (♠) olsun, sonra s›ras›yla kupa (♥), karo (♦) ve sinek (♣). Say›lar› da,
1 (A), 2, 3,…, 10, 11 (V), 12 (D), 13 (K)
diye s›raland›r›n örne¤in. Kartlar› önce say›lar›na
sonra renklerine göre s›ralayal›m. Demek ki en küçük kart A♣, sonra A♦, …, en büyük kart K♠.
* Treda Biliﬂim Teknolojileri A.ﬁ., yaz›l›m uzman›.
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