
‹ki okuyucumuza da  bu-

lufllar›n› bizlerle paylaflt›klar›

için teflekkür ediyoruz. Söze

ikinci okuyucumuzun gönder-

di¤i oldukça fl›k formülle bafl-

lamak istiyorum. Gerçi bu for-

mül daha önceden bilinen bir

formüldür. Ö¤rencimiz 10 .s›-

n›fa yeni geçti¤inden, bu formülle henüz karfl›laflmam›fl olmas› do¤al.

Çünkü bu, 10 s›n›fta matematik dersinde gösterilen “diziler ve seriler”

konusu içinde ö¤rencilerimize verilir ama ço¤u zaman formül ispats›z

verildi¤inden  çok anlam ifade etmeyebilir. Arkadafl›m›z formülü, o es-

tetik ç›k›fl›yla birlikte sunmufl bizlere. Kabul etmek gerekir ki (x-1) ile

çarp›p bölmek çok zekice bir fikir!

Benim amac›m yine iki mektup aras›nda bir iliflki kurmak. Bu se-

ferki iliflkiyi daha dikkatli incelerseniz keflfedebilirisiniz. ilk mektupta-

ki formüllere yak›ndan bir bakal›m:

x, a, b ya da c; n veya m,p… Tan›ml› oldu¤u kümeler ayn› oldu¤u

için asl›nda bunlar ayn› say›lar› temsil eden harfler.

‹lk mektubumuzun sahibi olan arkadafllar›m›z Ersin ve Yeflim, sa-

y›lar aras›nda iliflki kurmufl. Gerçi kurduklar› bu iliflkilerin temeli yine

ilk baflta belirttikleri formüle dayan›yor. Unutmay›n ki, say›lar aras›nda

formülle belirtilmifl bir iliflki varsa sizin ortaya ç›kard›¤›n›z› düflündü-

¤ünüz, farkl› gibi gözüken di¤er ba¤›nt›lar da yine mutlaka o formüle

dayal›d›r ve onlarla aç›klanabilir. Arkadafllar›m›z›n üretti¤i ba¤›nt›lar

da her ne kadar formülsüz elde edilmifl gibi görünse de yine formülü

temel al›yor. Say›lar ve formül iliflkisini ortaya ç›karmay› bu seferlik siz

okuyucular›ma b›rak›yorum. Ben, yaz›m›n kalan k›sm›nda neden

fleklindeki formülün say›s›na

ait tüm pozitif bölenlerin toplam›n› verdi¤ini aç›klamak istiyorum.

Bir örnek üzerinde çal›flal›m:

in tüm pozitif bölenlerini yaz›p toplayal›m

K›sacas› 1,2,2,2 ve 3,3 say›lar›n›n çarp›mlar›yla oluflabilecek tüm

varyasyonlar›n› yazd›k. Toplamay› kolay hale getirmek için ortak çar-

pan parantezlerine alal›m:

‹ki çarpan haline gelmifl bu say›lar› ikinci mektubun sahibi Ça¤atay

arkadafl›m›z›n verdi¤i formülle hesaplayacak olursak:

fleklinde bir çarp›m elde ederiz ki bu da ilk mektu-

bumuzun en bafl›nda “bilinen yöntem” olarak ifade edilen formül. Bu

yapt›¤›m›z ispat de¤il elbette. ‹spat› yazmak için 72 yerine

fleklindeki genel bir ifade için ayn› ifllemleri tekrarlaman›z laz›m.

Ama bu basamaklar› örnek üzerinde ç›kartt›ktan sonra genel bir ifade-

ye uygulamak kolay. Bu k›sm› da size kals›n. Mutlaka uygulay›n ve ma-

temati¤inizi gelifltirmek istiyorsan›z ispatlar› geçifltirmeyi akl›n›zdan bi-

le geçirmeyin. 
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Bilinen yöntem:

olan asal say›lar olmak üzere;

olsun

A say›s›n› bölebilen do¤al say›lar›n toplam›;

oldu¤unu biliyoruz.

Örnek:

Buldu¤umuz yöntem:

Öncelikle unutmay›n›z ki gelifltirdi¤imiz yöntem sadece,

herhangi bir asal say›yla geniflletti¤imizde ya da sadelefltirdi¤imizde

iflimize yarayabilir. 

Örnekte görüldü¤ü gibi 3 say›s›n› asal olan 2’yle çarpt›k. 3

küçük bir say› oldu¤u için bölenlerinin toplam›n› rahatl›kla

bulabiliriz. Ancak say›m›z büyüdükçe bölenlerin toplamlar›n›

bulmak zorlaflacakt›r. Buludu¤umuz yöntem 2 basamaktan

oluflmaktad›r.

Basamak1: Her zaman küçük say›dan büyü¤e do¤ru ifllem

yap›l›rken, say›m›z› hangi asal say›yla çarpt›ysak, buldu¤umuz

say›n›n bölenleri toplam› bir önceki say›n›n bölenleri toplam›n›n

(asal say›m›z+1) kat›na eflittir. Bu ifllem sadece 1. basamakt›r ve bir

kez yap›l›r.

Basamak2: 1. basamak gerçeklefltikten sonra di¤er say›lar›n

bölenleri toplam› içinse;

bir önceki say›n›n bölenleri toplam› X Asal say› +en küçük

say›n›n bölenleri toplam›

Yazd›¤›m›z bu 2 basama¤› her yerde kullanam›yoruz. Örne¤in

say›m›z› “8, 4 ..” gibi asal olmayan say›larla geniflletti¤imizde ya da

sadelefltirdi¤imizde kural›m›z geçerli de¤ildir. Ama matematik

hayat›n kendisidir ve bizler hayat› kolaylaflt›rmak zorunday›z. Ve

biz eminiz ki yazd›¤›m›z bu kural kolayl›klar›n sadece bir tanesidir.

Ersin Göktafl-Yeflim Polat/‹nönü Lisesi
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Merhaba,

Öncelikle matematik severlere böyle bir köfle ay›rd›¤›n›z için size

ve ekibinize teflekkür etmek istiyorum. Bu sene lise 2. s›n›fa geçtim.

toplam›n› hesaplamak uzun

sürdü¤ünden bunun k›sa yoldan hesaplanmas›n› sa¤layan bir formül

bulmak için u¤raflt›m ve buldum. Formülü flöyle buldum:

…Kesirli ve negatif say›larla denedi¤imde de sonuç yine do¤ru

ç›k›yor. Bu formülün daha önceden de bilinip bilinmedi¤i konusunda

beni bilgilendirirseniz sevinirim.

Ça¤atay Kerem Dönmez/Karadeniz Ere¤li/Zonguldak

Bir Buluflum Var

E¤er siz de kaydetti¤iniz önemli bir bulgu
oldu¤unu düflünüyorsan›z dergimize gönde-
rin ve onu sizin için de¤erlendirelim. Adre-
simiz:

TÜB‹TAK Bilim ve Teknik Dergisi,
Buluflumu De¤erlendirin Köflesi,
Atatürk Bulvar› No:221 
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