
 

 

ARİTMETİĞİN GÜLER YÜZÜ  

Bana Matematiğin hiç sevmediğin bir bölümünü söylermisin deseler, ‘’ uzun dört işlem’’ 

yanıtını veririm. Matematik ile ilgilenen pek çok kişi de uzun uzun dört işlem yapmaktan 

hoşlanmaz sanırım. 

Aslında bu sevilmeyen işlemleri yapmanın kısa, zevkli yönlerini aramak ve kullanmak 

Matematiğin güler yüzünü görmemizi sağlar. Zaman alacak uzun işlemler yapmak yerine, 

kısa zamanda bizi sonuca ulaştıracak daha kolay yöntemler vardır. 

Bunlardan en tanınanı Gaus (1877-1885) Yöntemi olarak bilinir.  

Öğretmeni 1 den 100 e kadar tüm doğal sayıların toplamını istediğinde, arkadaşları kağıt 

ve kalemlerini hazırlarken o sorunun yanıtını vermiş. Nasıl yaptığı sorulduğunda; 

 ‘’1 ile 100 ün, 2 ile 99 un, kısaca baştan ve sondan aynı uzaklıkta bulunan iki sayının 

toplamı sürekli 101 çıkıyor. Bu şekilde 50 sayı çifti olduğuna göre sonuç 50x101=5050 

olur’’ yanıtını verir. Bu yöntem Matematikte çok kullanışlı bir yol olarak kullanılmaktadır. 

 

 1+2+3+ … +n = 
𝑛(𝑛+1)

2
 

1 den başlayan ardışık n tane doğal sayının toplamını bulmak için; baştaki ve sondaki iki 

sayının toplamı, toplanan terimlerin sayısının yarısı ile çarpılarak bulunur. 

Buradan yola çıkarak; 

 2+4+6+ … + 2n = n(n+1)           Ardışık n tane çift doğal sayının toplamı. 

 1+3+5+ … +(2n-1) = n2             Ardışık n tane tek doğal sayının toplamı. 

 Benzer bir yöntemle 1 den 100 e kadar doğal sayıları yazarken kullanılan 

rakamların tümünün toplamını bulalım. 

(0,99),(1,98),(2,97), … ,(49,50)  ikililerini oluşturduğumuzda her ikilide bulunan sayıların 

rakamları toplamı 18 dir. 1 den 99 a kadar kullanılan tüm rakamların toplamı 50 tane ikili 

olduğuna göre 50x18=900 dür. 100 deki 1 sayısını da eklersek sorunun yanıtı 

900+1 = 901  olacaktır. 

 Bir başka soruya bakalım. 

{1,3,5,7} kümesinin elemanlarını kullanarak yazabileceğimiz rakamları tekrarsız üç 

basamaklı tüm doğal sayıların toplamı kaçtır? 

 

 



 

 

Öncelikle kaç tane sayı yazılabileceğini bulmamız gerekir. Çarpmanın temel ilkesi gereği; 

Yüzler basamağına 4 rakamdan biri, onlar basamağına 3 rakamdan biri ve birler 

basamağına da kalan 2 rakamdan biri yazılabileceğinden 4x3x2=24 sayı yazılabilir. 

Bu sayılardan en küçüğü 135, en büyüğü 753 tür. Toplam 
135+753

2
. 24 = 444.24 = 10656 

dersek olası diğer çözümlerden daha kolay bir çözüm değilmidir? 

 

 Son soruyu genelleştirdiğimizde; 

Ardışık n tane doğal sayının toplamının n’e bölümü ortadaki sayıyı verir. 

 

Örneğin; ardışık 5 tane doğal sayının toplamı 400 ise biz bu sayılardan en küçüğünü 

yukarıdaki bilgi ile kolaylıkla bulabiliriz. 

Ortadaki sayı:    
400

5
= 80  olduğuna göre;  80 – 2 = 78  sayıların en küçüğüdür. 

 

Örnekleri istediğimiz kadar çoğaltmak mümkündür. Şimdi daha değişik bir örneği 

inceleyelim; 

 

 {1},{2,3},{4,5,6},{7,8,9,10}, …     küme dizisindeki 100. kümenin en büyük elemanı 

kaçtır? 

1. Kümede    1 

2. Kümede    3=1+2 

3. Kümede    6=1+2+3 

4. Kümede    10=1+2+3+4  … 

     100.  Kümede    A=1+2+3+4+ … +100= 
𝑛(𝑛+1)

2
=

100.101

2
= 5050  dir. 

( 1,3,6,10,  …. , 
𝑛(𝑛+1)

2
 , …   sayılarına üçgen sayılar denir. ) 

 

Yukarıda;   1+3+5=32=9,     1+3+5+7=42=16 ,   1+3+5+7+9=52=25 ,   …  olduğu gösterilmişti. 

Şimdi daha ilginç bir başka sonuç bulalım; 

 {1},{3,5},{7,9,11},{13,15,17,19}, …  küme dizisindeki 100. Kümenin elemanları toplamı 

kaçtır? 

1.    Kümede    1=13 

2.   Kümede    8 =23 

3.   Kümede    27=33 

4.   Kümede    64=43   … 

 

100.   Kümede    A=1003   dür. 
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İLGİNÇ 

 

Şekildeki 4x4 birim kareden  oluşan kareden kaç farklı dikdörtgen, 

kaç farklı kare 

oluşturulabilir? 

 

DİKDÖRTGEN SAYISI: 

Yatay 5 doğrudan herhangi iki tanesi  C(5,2)=5.4/2=10 

Düşey 5 doğrudan herhangi iki tanesi C(5,2)=5.4/2=10 

değişik şekilde seçilerek çarpmanın temel ilkesi gereğince 

10.10=100 farklı dikdörtgen oluşturulabilir. 

UYARI: (1+2+3+4)2=102=100 

 

KARE SAYISI: 

1x1   boyutlu karelerin sayısı=4.4=42=16 

2x2  boyutlu karelerin sayısı=3.3=32=9 

3x3  boyutlu karelerin sayısı=2.2=22=4 

4x4  boyutlu karelerin sayısı=1.1=12=1  olmak üzere 

 

12+22+32+42=1+4+9+16=30 farklı kare oluşturulabilir. 

 

KURAL: 

 

nxn birim kareden oluşan bir kareden; 

 

(1+2+3+…+n)2=  
𝑛(𝑛+1)

2
 

2
     tane farklı dikdörtgen 

 

12+22+32+…+n2 =
𝑛 𝑛+1 (2𝑛+1)

6
   tane farklı kare oluşturulabilir. 

 

 



 

 

 Bir üçgenin iki kenarı n parçaya ayrılır ve karşı köşelerle birleştirilirse, kaç tane 

üçgen oluşur?  

 

 

İşlem kolaylığı sağlayabilecek birkaç kuralla şimdilik yazımızı sonlandıralım. 

                                                       12 = 1 

 112 = 121 

   1112 = 12321 

     11112 = 1234321 

        111112 = 123454321 

 

                                      32.38 = 30.40+2.8 = 1216 

56.54 = 50.60+6.4 = 3024 

73.77 = 70.80 +3.7 = 5621 

81.89 = 80.90+1.9 = 7209 

 

(10a+b)(10a+c) = 10a.10(a+1)+b.c              (b+c = 10  ise) 

 

                                      352=1225             3.4=12,    5.5=25 

452=2025           4.5=20,   5.5=25 

752=5625           7.8=56,   5.5=25 

 

 

ŞAKA !!! 

2592 = 2592 

 13+53+33 = 153 

(5+1+2)3 = 512 

122+332 =1233 

BİLİMDE MUTLU RASTLANTI, ONA HAZIR KAFALAR İÇİN VARDIR.    


