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Kâ¤›t Saymatik
Bu sihirbazl›¤›m›z biraz
karmaﬂ›k 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) 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. Örne¤in, ç›kan 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.
E¤er son y›¤›n için elinizdekiler 13’e varm›yorsa, o
kalanlar› ulaﬂ›lamayacak bir yere koyun.
6) Kurbana masan›n üstündeki y›¤›nlardan
üçünü seçmesini söyleyin. Geri kalan y›¤›nlar› beEski Abrakadabra:

S›rala ve Ç›kar
Bir kâ¤›da dört rakaml› bir say› yaz›p herkesin
güvenilir buldu¤u bir yerde oyunun sonuna dek
saklay›n. Arkadaﬂlar›n›zdan birine akl›ndan dört
rakaml› rastgele bir say› tutmas›n› söyleyin. Tutaca¤› say›y› seçerken fazla bir k›s›tlama getirmiyoruz. Sadece bu say›n›n dört rakam› da birbirinin
ayn› olmas›n. (Yani 1111’in bir kat› olmas›n.) Tuttu¤u say›y› kimseye söylemesin. ﬁimdi ona bu say›n›n rakamlar›n› büyükten küçü¤e do¤ru s›ralamas›n› ve bir kâ¤›da yazmas›n› söyleyin. Buna büyük
say› diyelim. Sonra ayn› rakamlar› küçükten büyü¤e do¤ru s›ralas›n ve ilk buldu¤u say›n›n alt›na
yazs›n. En son olarak da büyük say›dan küçük say›y› ç›kararak sonucu bize söylemeden bir kâ¤›da
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ﬂinci ad›mdan arta kalanlarla
birleﬂtirin.
7) Bu “birleﬂtirilmiﬂ” deste elinizde dursun.
Elinizdeki bu desteden on kâ¤›t ç›kar›n ve bir kenara koyun (bunlar gerekmeyecek art›k).
8) 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.
9) Bu iki kâ¤›d›n de¤erlerini toplay›n. Ne kadar ediyorsa elinizdeki kâ¤›tlardan (bkz. 7nci
ad›m) o kadar kâ¤›t ç›kar›n. Bunlara da art›k ihtiyac›n›z yok, bir kenara koyun.
10) Kurban elinizde kalan kâ¤›tlar› says›n.
11) 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!
Aman dikkat! Her sihirbazl›k gösterisinde oldu¤u gibi bu numaray› ayn› seyircilerin önünde
fazla tekrarlamay›n: çakarlar dalgay›!
yazarak yan›ndaki arkadaﬂ›na versin ya da kula¤›na f›s›ldas›n. Örne¤in 3748 say›s›n› tuttu¤unu varsayal›m; 8743 − 3478 = 5265 iﬂlemini yap›p sonucu yan›ndakine geçirecek. Yan›ndaki arkadaﬂa da
ayn› iﬂlemi elindeki say›ya uygulamas›n› söyleyin.
Yani o da 5265’in rakamlar›n› bir düz, bir ters s›ralas›n. Büyük say›dan küçü¤ü ç›kars›n: 6552 −
2556 = 3996. Ayn› iﬂlemi gruptaki bütün arkadaﬂlar›n›z s›rayla uygulas›n. En son arkadaﬂ›n›z iﬂlemi
bitirdi¤inde, en baﬂta yazd›¤›n›z kâ¤›d› saklad›¤›n›z yerden ç›karmas›n› söyleyin. Sonra da iki say›y› karﬂ›laﬂt›rmas›n›. Eﬂit mi ç›kt›? Bu nas›l olur?
Yan›t: Bu oyunun s›rr› yukar›daki Keprakar
sabitinde gizli. Oyunda ilk baﬂta kural›n› koydu¤umuz gibi 4 rakam› ayn› olmayan bütün 4 rakaml›
say›lar Keprakar iﬂlemini uygulamaya devam etti¤imizde ayn› say›ya gidiyorlar. En fazla 7 iﬂlem sonunda bulaca¤›m›z say› hep 6174’tür. ♦
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