Çok Basit Aritmetik

ünün birinde bir ilkokul ö¤rencisine matematik ö¤retiyordum. Önce do¤al say›lar› toplamas›n› ö¤rettim:
! 2 elma, 3 elma daha 5 elma eder...
Anlad›.
Elmayla armutlar›n da toplanaca¤›n› göstermek için,
! 2 elma, 3 armut daha 5 meyve eder, dedim.
“Anlad›k” diye beni tersledi.
Ç›karmay› anlatt›m:
! 5 elmadan 2’sini yersem geriye 3 elma kal›r.
Gene anlad›. Çocuk zeki!
! 2 elmadan 5’ini yersem !3 elma kal›r...
Bunu anlayamad›. Derece örne¤ini verdim:
! E¤er hava 2 dereceyse ve hava 5 derece so¤ursa, hava !3
derece olur.
Bu sefer anlad›. Pekifltirdim:
! E¤er 2 liram varsa ve 5 lira harcarsam, 3 lira borcum
olur.
Çocuk zehir gibi.
! E¤er hava !2 dereceyse ve 5 derece so¤ursa, !7 derece
olur.
Matematik do¤as›nda var çocu¤un.
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! 3 elma a¤ac›m›n herbirinde 4 elma varsa toplam 12 elmam var demektir...
Böylece çarpmaya girifl yapt›m.
! 3 kiflinin herbirine 2’fler lira borcum varsa, toplam 6 lira
borcum vard›r, diyerek 3 × !2 = !6 eflitli¤ini gösterdim.
Anlatt›klar›m›n hepsini anlad›.
S›ra negatif say›larla çarpmaya gelmiflti. !3 × 2’yi ben bu
çocu¤a nas›l anlatacakt›m? ‹lk o gün anlad›m !3’le çarpman›n
ne demek oldu¤unu bilmedi¤imi.
Bir say›n›n negatifini alman›n ne demek oldu¤unu biliyorum ve çocu¤a anlatabilirim: O say›n›n 0’a göre simetri¤ini al›yoruz. Tan›m gere¤i...
“3 kere”nin anlam›n› biliyorum. Ama “!3 kere”nin anlam›n› bilmiyorum. !3’le çarpmak ne demek?
Hatta !1’le çarpmak?..
Anlatamad›m. Örnek bulamad›m. Do¤adan örnek bulamad›m. Bir matematikçi için ne ac›!
!3 × 2 = !(3 × 2)
!3 × 2 = 3 × (!2)
!3 × 2 = 2 × (!3)
eflitliklerini kullanamam, çünkü soldaki ifllemin ne anlama geldi¤ini bilmiyorum... Negatif bir say›yla çarpmay› öyle tan›mlayal›m derseniz... Olmaz derim... Hayattan, do¤adan, dünyadan, yeryüzünden, buralardan bir örnek bulmak gerekiyor.

Bir çocu¤a !3 × 2 ifllemini nas›l anlat›rs›n›z? Bu ifllem do¤ada neye tekabül eder?
Bu sorunun dostlar aras›nda epey gülüfle ve latifeye neden
oldu¤unu söylemeliyim.
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Bilmemek ay›p de¤il ya! !3’le çarpman›n ne demek oldu¤unu bilmiyorum! Daha do¤rusu “günlük yaflamda” ne demek
oldu¤unu, ne anlama geldi¤ini bilmiyorum.
Bir okurum, “Bir savaflta her bomba at›fl›nda 3 kifli ölürse,
iki bomba at›fl›nda 6 kifli ölür” örne¤ini vermifl. Ama bu örnek,
!3 × 2 = !6 eflitli¤inin de¤il, 2 × (!3) = !6 eflitli¤inin örne¤i.
Çünkü iki kez üç kifli ölüyor. Ben, !3 kez 2 kiflinin ölmesini istiyorum!
Bir baflka okur, aynen yukardaki örne¤imi vermifl: 2 kez 3
lira borç alm›fl›z... Bu da olmaz.
Bir baflka okurum, amuda kalk›p ifllemi yapal›m dedi! Matematik bu kadar zor olmamal›!
ODTÜ Elektrik-Elektronik’ten Hasan Kurukaya çok be¤endi¤im bir yan›t yollam›fl.
Hasan Kurukaya’n›n Yan›t›: “Bir savaflta her bomba at›ld›¤›nda 2 kifli ölüyor (yani yaflayan !2 kifli). 3 kez bomba at›ld›¤›nda 3 × (!2) = !6 yaflayan kifli olur (yani 6 kifli ölür.) Sorumuzu flöyle soral›m: 3 bomba at›lmasayd›, yaflayan kaç kifli
olurdu? (Yani 3 bomba eksik at›lsa ya da hiç at›lmasa!) (!3) ×
(!2) = 6 yaflayan olurdu.
Buna baflka bir örnek vererek konuyu pekifltirelim. Bir elma
a¤ac›na her ç›k›flta 2 elma kopar›p iniyorum. A¤aca 5 defa ç›kt›¤›mda elde edece¤im elma say›s› 5 × 2 = 10 olacakt›r. fiimdi
sorumuzu soral›m: E¤er a¤aca 3 kez eksik ç›ksayd›m (ya da 3
kez ç›kmasayd›m) kaç elma kayb›m olurdu? Yan›t› kolay: (!3)
× 2 = !6 elma kayb›m olurdu.”
Hasan Kurukaya’n›n, 3’ten büyük bir x için,
(x ! 3) × 2 = 2x + (!3)×2
eflitli¤inden yararland›¤› göze çarp›yor. Sonra da sihirli bir biçimde x’i 0 yap›yor.
Hasan Kurukaya’ya teflekkürler.
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