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Beni da ha ön ce gör me di niz ve bu ki tap tan son ra 
be nim le bir da ha kar şı laş maz sa nız si zin için iyi olur. 
Çün kü ben bir lik te gö rül me ye cek ka dar teh li ke li yim. 
Bu ara da bi ri le ri nin si zi iz le me di ğin den ke sin lik le emin 
olun. 

An la şıl dı mı? Şim di an la ta cak la rı mı can ku la ğıy-
la din le yin. Ma te ma tik fark lı prob lem ler ta ra fın dan 
sal dı rı ya uğ ra dı ğı mız acı ma sız bir sa vaş tır. Ney se ki 
bun la rın bir ço ğu ak lı nız dan da çö ze bi le ce ği niz ba sit 
iş lem ler dir. Da ha zor so ru lar için ra kam la rı bir he sap 
ma ki ne si ne yük le yip ce va bı bu la bi lir si niz. Ama ba zen 
ra kam la rın ne ol du ğu nu bil me di ği niz ba zı iş lem ler 
yap mak zo run da ka lır sı nız! Ne ol du ğu nu bil me den bir 
ra ka mı he sap ma ki ne si ne na sıl ya za bi lir si niz ki? Bİ LİN-
ME YEN ile kar şı laş tı ğı nız za man ne ya par sı nız?
İş te bu…Ha ya let X’in işi dir.

HİŞŞT! BEN ÖLDÜRÜCÜ 
MATEMATİK ORGANİZASYONU İÇİN 

GİZLİ GÖREVDE ÇALIŞIYORUM!

BENİM ADIM X VE GÖREVİM YOK 
ETMEK. BUNU NE KADAR AZ İNSAN 

BİLİRSE O KADAR İYİ.

ÇOK GİZLİ GÖREV
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Ben göl ge de sak la nı rım. Çö zül eme ye ni çöz mek, 
bi lin me ye ni bul mak ve he sap la na ma ya nı he sap la mak 
için her za man ha zı rım. An cak ev ren ge niş le dik çe prob-
lem ler de ar tı yor, si zin yar dı mı nı za ih ti ya cım ola bi lir.

Kim se nin si zi iz le me di ğin den emin mi si niz? Ta mam, 
o za man. Si ze giz li si la hı mı ta nı ta bi li rim. Ce bir. 

Bir çok in san bi lin me yen ler den o ka dar kor kar ki 
kar şı laş tık la rın da çığ lık ata rak ka çı şır lar. Uma rım siz 
bi lin me yen le re mey dan oku mak ve on la rı yen mek için 
ha zır sı nız dır. Bu 
ki ta bı okur ken si zi 
iz le ye ce ğim. Ki ta-
bın so nu na gel-
di ği miz de ma te-
ma ti ğin en zor 
par ça la rın dan bir 
ta ne si ni yen me ye 
ha zır olup ol ma-
dı ğı nı zı gö re ce ğiz. 

LÜTFEN ŞİMDİ ACIKLI BİR
ŞARKI SÖYLEYİN.

NA NA NAA NA NA...

LÜTFEN BİR KEZ DAHA,
NA NA NAA NA!

NORMAL SAYILAR
52+23x4

BİLİNMEYENLER
2a2+5ab-3b2

AHHH!



9

Bel ki de ev re ni yok ol mak tan bir lik te kur ta rı rız ne 
der si niz? 

Şim di lik söy le ye cek le rim bu ka dar… te şek kür ede-
rim. Ge le cek te bi lin me yen ler le yal nız sa vaş ma ya ca ğı-
mı bil mek gü zel.

YİNE ACIKLI BİR 
ŞARKI... NA NA NAA

NA NA NAA
NA NA!
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Ce bir, ra kam la rın ne ol du ğu nu bil me di ği niz za man 
iş lem yap mak için kul la nı lan bir yön tem dir. Bu bi lin-
me yen ler ye ri ne harf ler kul la nı lır. İş te bir ör nek:

(q1 – q0) 1 = p( 3√ y + 2z – 8(y2 – Ω) 2 ) + 1

Sa kın pa nik yap ma yın! Bu Kö tü Gol lark la rın uzay 
ge mi le ri ni ga lak si ler ara sın da yön len dir mek için kul-
lan dık la rı denk lem ler den sa de ce bir par ça.

CEBİR NEDİR?

NEYSE Kİ HİPER-CEBİRDEN 
GAYET İYİ ANLIYORUZ. 

YAKINDA TÜM EVRENİ ELE 
GEÇİRECEĞİZ!

HESAPLAMALAR 
NASIL GİDİYOR?

HER ZAMANKİ
GİBİ MÜKEMMEL

7Ω – 9.476 5
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Siz bü yük ih ti mal le bun lar dan hiç bi ri ni kul lan mak 
zo run da kal ma ya cak sı nız. Gü zel bir ha ber.

Ta bi bu ara da Gol lark ce bi ri Gol lark lar dan çok da ha 
ze ki ce bir şey. Bu ne den le bu işi on la ra bı ra ka ca ğız. 

Te mel ko nu la rı hal let tik ten son ra işi mi ze ba ka bi li-
riz. Pe ki bu na sıl?

c=16
Ga yet ba sit gö rü nü yor ama ce vap la ma mız ge re ken 

bir so ru var. Bu nun an la mı ne dir? Ce bi rin püf nok ta sı, 
harf le rin ne an la ma gel di ği ni bul mak tır. Bu ör nek te 
“c” sı ra dan bir tır tı lın ba cak sa yı sı nı gös te ri yor.

Aha! Tır tıl la rın 16 aya ğı ol du ğu nu bil di ği niz sü re ce 
her han gi bir so run yok. Pe ki ya bil mi yor sa nız?

AHH!
NE OLDU?

UPPS! SONDAKİ
BİRİ EKLEMEYİ 
UNUTTUMM.

NEDEN “C” YERİNE SADECE 16 YAZMIYORSUNUZ?
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(Ha di doğ ru yu söy le yin, oku ma dan ön ce siz de bil-
mi yor du nuz de ğil mi?)

Evet, ama bir tır tıl ol ma say dın, sen de bi le me ye cek-
tin. Onun için sa de ce “c” ya za bi lir sin. Eğer c’nin han gi 
sa yı yı gös ter di ği ni bil mi yor sa nız, bu na bi lin me yen de nir.

 Ufak bir uya rı! Ce bir üze rin de ça lı şır ken 
en önem li kı sım la rı X ola rak gös te re ce ğiz.

Önem siz kı sım la rı da EZİL MİŞ BİR TIR TIL LA gös-
te re ce ğiz.

û Bü tün harf ler ya da sa yı lar ya ne ga tif 
ya da po zi tif tir. Ne ga tif sa yı lar sı fır dan 
kü çük tür ve ön le rin de “   -” işa re ti bu lu nur. 
Ek si işa re ti sa yı nın bir par ça sı dır. 

Eğer eli niz de 12 = 7 + 9 – 4 gi bi bir eşit lik var sa, 
- 4 ne ga tif bir sa yı dır. Eğer eşit lik te ki sa yı la rın yer le ri ni 
12 = 7 – 4 + 9 bi çi min de de ğiş ti rir sek, “-” işa re ti nin 
sa yı nın önün de kal ma sı ge rek ti ği ni fark ede bi lir si niz. 
Yok sa eşit lik bo zu lur. Ek si işa re ti gök yü zün de ki ko ca-
man ma te ma tik fab ri ka sın da dör de ya pış tı rıl mış tır ve 
ne ya par sa nız ya pın onu ora dan ko par ta maz sı nız. 

ELBETTE KAÇ 
AYAĞIM

OLDUĞUNU 
BİLİYORUM!

PEKİ ÖNEMSİZ
ŞEYLERİ NASIL 

GÖSTERECEKSİNİZ?
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Eğer bir sa yı ne ga tif de ğil se bu du rum da po zi tif tir. 
+ 9 gö rün dü ğü gi bi po zi tif bir sa yı dır. Ay nı za man-

da 12 ve 7 de po zi tif tir. Denk le mi iyi ce açık lı ğa ka vuş-
tur mak için + 12 = + 7 + 9 – 4 şek lin de ya zıl ma sı 
ge re kir. An cak ge nel lik le eşit lik te ki ilk sa yı la rın önü nü 
+ ko yul maz. An cak yi ne de eğer önün de ar tı olan bir 
sa yı gö rür se niz, bu nun da di ğe ri gi bi gök yü zün de ki 
fab ri ka da ya pış tı rıl mış ol du ğu nu an la ma nız ge re kir. Bu 
ko nu da ya pa bi le cek bir şe yi niz ma ale sef yok.

û İki sa yı yı bir bi riy le çar par ken so nu cun 
önün de doğ ru işa re tin ol du ğun dan emin 
olun. Eğer işa ret ler ay nıy sa, so nuç po zi-
tif tir. Eğer fark lıy sa so nuç ne ga tif tir.

 + 3 x + 2 = + 6 işa ret ler ay nı.
 + 3 x – 2 = – 6 işa ret ler fark lı.
 – 3 x + 2 = – 6 işa ret ler fark lı.
 – 3 x – 2 = + 6 işa ret ler ay nı.

(iki – işa re ti çar pı lın ca + olur)

Harf ler, sa yı lar ve mu tant tır tıl
Harf le ri de ay nı sa yı la rı kul lan dı ğı nız gi bi kul la na-

bi lir si niz. Eğer beş tır tı lı nız var sa, kaç ta ne ayak ola-
cak tır? Ce vap 5 x 16 ama eğer bir tır tı lın kaç aya ğı 
ol du ğu nu bil mi yor sa nız, 5c de di ye bi lir si niz. 

HA HA! ARADAKİ ÇARPI 
İŞARETİNİ UNUTTUN!
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Ha yır, unut ma dım. 5 x c ola rak da ya za bi lir si niz 
ama ce bir de çarp ma iş le mi çok ya pıl dı ğın dan, in san-
lar ge nel lik le harf le rin ya nı na çar pı işa re ti koy maz lar. 
Bu nun bir ne de ni x işa re ti nin ay nı za man da har fe ben-
ze me si dir. Ama da ha da önem li si gü zel gö rün mez ve 
in san lar si ze gü le bi lir.

Bu ara da 5c’nin önün de ki 5’e kat sa yı de nir. 

û Bir kat sa yı nın (+) ve ya (-) olup ol ma dı ğı nı 
bil mek çok önem li dir. 5’in önün de – işa-
re ti ol ma dı ğı için sa yı nın po zi tif ol du ğu-
nu dü şü ne bi li riz. Eğer bu iş lem da ha zor 
ol say dı, 5c’nin kat sa yı sı nın +5 ol du ğu nu 
söy le mek işi mi zi ko lay laş tı ra bi lir di. 

Eğer ya rar sız ol du ğu nu dü şü nü yor san, ne den bu nu 
ezil miş bir tır tıl la işa ret le mi yo ruz?

BU MU KOLAYMIŞ!
TAMAMEN

GEREKSİZ YA!

TAMAM! TAMAM! BU 
GERÇEKTEN ÇOK GEREKLİ
BİR ŞEY! ŞU ANA KADAR
NASIL BUNSUZ YAŞADIM 

BİLMİYORUM!
MUTLU MUSUN?
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Eğ len ce li Bil gi okur la rı sa bır lı in san lar dır ama bu 
bir tır tıl dan ders ala cak la rı an la mı na gel mez. Bel ki de 
kü çük bir de ney yap ma vak ti gel miş tir. Bir tır tıl alıp 
dört eşit par ça ya bö le lim.

Her par ça da kaç ta ne ayak ola cak tır? Ra kam lar la 
gös te rir sek, 16 : 4 ve ya     ola rak da ya za bi li riz. Ce bir-
de de pek böl me işa re ti kul la nıl ma dı ğın dan    di ye bi li-
riz. Pe ki  ’ün kat sa yı sı ne dir? Ce vap  ’tür çün kü       
ile ay nı dır.

Bu tır tıl par ça la rın dan al tı ta ne ol du ğu nu dü şü ne lim. 
Hep si nin de    aya ğı ol sun. Bü tün bu ayak la rı bir ara ya 
ge ti re rek, mu tant bir mi ni ca na var yap tı ğı mı zı var sa ya-
lım. Bu mu tan tın kaç ta ne aya ğı ola cak tır? So nuç,     ’dır. 
Nor mal bir ke sir gi bi, kes rin en üs tün de ki sa yı yı di ğer 
sa yıy la çar pa rız ve    ’ü el de ede riz. Yi ne nor mal ke sir-
ler gi bi sa de leş tir me ya pa bi li riz. Ya ni yu ka rı da ki ve aşa-
ğı da ki sa yı la rın or tak bir bö le ni ni bu la bi lir sek, sa de leş-
tir me ya pa bi li riz. Ör nek te or tak sa yı 2’dir. Yu ka rı da ki 
ve aşa ğı da ki sa yı yı sa de leş tir sek     el de ede riz.
İş lem le rin sağ la ma sı nı yap mak için, si ze mu tant tır-

tı lı mı zı gös te ri yo ruz…

HEY! GERİ GELİN
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Her bö lüm de dört ayak bu lun mak ta dır ve bu yüz-
den top lam kaç ayak ol du ğu nu ko lay lık la bu la bi li riz. 
So nuç, 6 x 4 = 24. Ay nı za man da ken di for mü lü-
müz de ki c’nin ye ri ne tır tıl la rın top lam ayak sa yı sı nı 
ko yar sak,                  = 24. Bi raz ön ce bul du ğu muz 
so nuç la ay nı. 

Bi lin meyen ler eşit li ğe gir di ğin de…
Şim di bir tır tı lın kaç aya ğı ol du ğu nu bil me di ği niz 

es ki gün le re ge ri dö ne lim…
Bir ak şam ev de otur muş su nuz ama ne ki tap oku ya-

bi li yor su nuz ne de te le viz yon iz le ye bi li yor su nuz. Çün kü 
tır tıl ayak la rı nın sa yı sı nı dü şü nüp du ru yor su nuz. Bir den 
mut fak la va bo su nun al tın dan bir ses ge li yor. Gi dip 
ba kı yor su nuz ve es ki bir fa re ka pa nı na ta kı lıp iki ye 
bö lün müş bir tır tıl gö rü yor su nuz. Bir par ça da ye di, 
di ğe rin dey se do kuz ayak var. C’nin ne ol du ğu nu bul-
mak için iki si ni top la ya bi li riz.

c = 7 + 9

Bu eşit lik te sa de ce bir bi lin me yen ya ni c var (bir 
tır tı lın ayak sa yı sı). 

VAY BE! SÜPER 
BİR KELEBEK 
OLABİLİRİM!
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 Ha yır. As lın da bu ki ta bı oku yan her kes c’nin ne 
ol du ğu nu bi li yor. Sa de ce denk lem le ri gös ter mek için 
bil mi yor muş gi bi yap tık. Ba sit bir denk lem le baş la dık 
ama me rak et me yin, çok kı sa bir sü re son ra git tik çe 
zor la şa cak lar. İs ter se niz say fa 44’e bir göz atın. Gör-
dü nüz mü? Ora ya ka dar iler le di ği miz de hep si ni an la ya-
cak sa nız, me rak et me yin!

Bu ara da iş te si ze önem li bir uya rı:

û Eğer eli miz de tek bi lin me yen li bir denk-
lem var sa onu çö ze bi li riz. 

Me se la c = 7 + 9 denk le min de bir bi lin me yen var. 
Çok da uğ raş ma dan c = 16 so nu cu nu bu la bi li riz. 

Bir den ak lı nı za muh te şem bir fi kir ge li yor. Tah ta 
ku ru la rı nın ba cak la rı nı kul la na rak bir diş fır ça sı yap ma-
yı dü şü nü yor su nuz.

Sev gi li Eğ len ce li Bil gi,

Ben za ten c’nin ne ol du ğu nu bul muş tum.
Ödül ka zan dım mı?

Say gı lar, sev gi ler,
Ba yan E. Pan ce
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