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Ýki Kutu
Ýki kutunun üzerinde "A" ve "B" etiketleri bulunuyor.

A kutusundaki etikette þu yazýlýdýr:

"B kutusunun üstündeki ifade doðrudur ve altýn A
kutusundadýr."

B kutusundaki etikette þu yazýlýdýr:

"A kutusunun üstündeki ifade yanlýþtýr ve altýn A
kutusundadýr."

Kutularýn birinde altýn olduðunu varsayarsak, altýn hangi
kutudadýr?

Haftanýn Günü
A, B, C, D, E, F, ve G o günün haftanýn hangi günü ol-

duðuna dair tartýþýyorlardý. Aralarýnda aþaðýdaki konuþmalar
geçti:

A. Yarýndan sonraki gün çarþamba. 

B. Hayýr, çarþamba bugün. 

C. Ýkiniz de yanýlýyorsunuz; yarýn çarþamba. 



10

D. Saçma. Bugün ne pazartesi, ne salý, ne de çarþamba. 

E. Kesinlikle eminim ki dün perþembeydi. 

F. Hayýr, yarýn perþembe. 

G. Bütün bildiðim, dün cumartesi deðildi. 

Bu ifadelerden sadece biri doðruysa, o gün haftanýn
hangi günüydü?

Bin Sayfa
Bin sayfalýk bir kitap vardýr. Bu kitabýn her sayfasýnda

bir cümle vardýr.

Birinci sayfadaki cümle:

"Bu kitapta yalnýzca bir tane yanlýþ ifade vardýr."

Ýkinci sayfadaki cümle:

"Bu kitapta yalnýzca iki tane yanlýþ ifade vardýr."

Üçüncü sayfadaki cümle:

"Bu kitapta yalnýzca üç tane yanlýþ ifade vardýr."

....................

Bininci sayfadaki cümle:

"Bu kitapta yalnýzca bin tane yanlýþ ifade vardýr." 

Bu kitapta, doðru olan bir yada daha fazla ifade var mýdýr?
Varsa hangi sayfalardaki ifadeler doðrudur?
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Alice, Aslan ve Tekboynuz
Alice unutkanlýklar ormanýnda aslan ve tekboynuza

rastladý. Aslan pazartesi, salý ve çarþambalarý daima yalan
diðer günler daima doðru konuþuyordu; tekboynuz da per-
þembe, cuma ve cumartesi günleri daima yalan diðer günler
hep doðru konuþuyordu.

Aslan þöyle dedi: 

"Dün benim yalan söyleme günlerimden biriydi."

Tekboynuz þöyle dedi: 

"Dün benim de yalan söyleme günlerimden biriydi."

Alice, aslan ve tekboynuz hangi gün karþýlaþmýþlardý?

Atlar ve Yarýþ
Kral kýzýný evlendirmek istemektedir. 

Tüm talipler ile görüþür ve en sona iki aday kalýr. Bu iki
aday da birbirine eþit niteliklerde gençlerdir. Kral bir türlü ka-
rar veremez ve bu gençlerin arasýnda bir yarýþma düzenler ve
bir meydana gelirler. Kral yere bir çizgi çizer ve ileride bir aðaç
gösterir ve çizgiden yola çýkýp aðacýn etrafýný dolaþýp geri
geldiklerinde atý çizgiyi en son geçen yarýþý kazanacaktýr. 

Gençler atlara atlarlar dörtnala aðaca giderler, aðacýn
yanýna gelince durup kalýrlar. Atlardan inip beklemeye baþ-
larlar, saatler geçer, hareket yok. O sýrada yaþlý bir köylü
oradan geçmektedir. 
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Gençler köylü ile sohbet ederler, köylü onlara bir þey
söyler, bizim gençler son sürat atlara atlayýp dörtnala
koþturmaya baþlarlar. Yaþlý köylü ne demiþtir? 

1 Cerrah, 3 Hasta
Bir cerrah arka arkaya 3 hastayý ameliyat edecektir. Ancak

sadece 2 çift eldiveni vardýr. Ameliyatlarýn güvenli olmasý için
cerrah eldivenleri kullanmada nasýl bir yol izlemelidir?

Klinik prosedür þöyledir:

a. Doktorun elinin deðdiði herhangi bir eldiven yüzeyi
hastalara deðmeyecektir. 

b. Hastalardan herhangi birine deðen eldiven yüzeyi
doktorun eline veya baþka bir hastaya deðmeyecektir. 

Üç Yaramaz
Saliha Haným'ýn çok deðerli bazý saksý çiçekleri bahçe-

sinden alýnýp, bahçedeki havuza atýlmýþ.

Herkes mahallenin üç haylaz çocuðundan kuþkulanýyor.
Eldeki ipuçlarý þunlardýr:

1. Can hiçbir zaman yalnýz baþýna yaramazlýk yapamaz.

2. Eðer çiçekleri havuza atan Ahmet ise ve Ýlhan'ýn ko-
nuyla ilgisi yoksa bu durumda Can'ýn bu iþte parmaðý vardýr.
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3. Ahmet prensip olarak Can ile iþbirliði yapamaz.
4. Bu iþi yapanlar Can, Ahmet, Ýlhan veya en azýndan

bu üçünden biridir.
Buna göre, üç haylaz çocuktan hangisi bu olaydan kesin

olarak sorumlu tutulabilir?

Biri Doðru 
Aþaðýdakilerden hangisi doðrudur?
a) Aþaðýdakilerin hepsi doðrudur.
b) Tüm þýklar yanlýþtýr.
c) h þýkký doðrudur.
d) b þýkký doðrudur.
e) Aþaðýdakilerin hepsi doðrudur.
f) Yukarýdakilerin hepsi doðrudur.
g) h þýkký yanlýþtýr.
h) Yukarýdakilerin hepsi yanlýþtýr.

Cetvel
33 cm uzunluðunda bir cetvel var. 
Bu cetveldeki bazý yerler silik. Tam olarak okunabilen 8

iþaret var. Bu 8 iþaretle 1 cm'den 33 cm'ye kadar olan bü-
tün tamsayý uzunluklar ölçülebiliyor.

Cetvel üzerinde okunabilen sayýlar nelerdir?
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Ýmkansýz Ýþlem
5 + 5 + 5 = 550 ifadesini sadece bir tek doðru çizgi çe-

kerek doðru hale getirin. 

(Eþitliði eþitsizlik haline getiren çizgi deðil.)

Ýpucu: Kaðýt üzerinde deneyin.

Kiracýlar
Bir apartmanda 123 kiracý bulunmaktadýr.

Bu kiracýlardan bazýlarý, hangi türden olursa olsun, an-
ketlere hep yanlýþ cevaplar veriyorlar, geri kalanlar daima
doðru cevaplar veriyorlar. Ayný mahallede kiracýlarýn alýþ-
veriþ yapabilecekleri 3 market var.

Bir gün her kiracýya þu 3 soru soruluyor:

A marketten mi alýþveriþ yapýyorsunuz? Evet: 45 kiþi. 

B marketten mi alýþveriþ yapýyorsunuz? Evet: 67 kiþi. 

C marketten mi alýþveriþ yapýyorsunuz? Evet: 89 kiþi

Bu 123 kiracýdan kaçý yalancýydý?
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Köprüyü Geçene Kadar
Dört kiþilik bir aile (baba, anne, kýz ve erkek çocuk) ge-

cenin bir saatinde bir köprüye geldi. Zifiri karanlýkta köp-
rüyü geçmeleri gerek. Bir el fenerleri var ve köprüyü geçer-
ken onu yanlarýna almak zorundalar. Çok dar ve sarsýntýlý ol-
duðundan köprüden bir defada en fazla iki kiþi geçebiliyor.

Erkek çocuk köprüden yalnýz baþýna 1 dakikada, kýz ço-
cuk 3 dakikada, anne 7 dakikada ve baba 10 dakikada ge-
çebiliyor. Ýki kiþi birlikte geçerken geçiþ zamaný daha uzun
sürede geçenin zamaný kadar oluyor. Örneðin baba-oðul
birlikte 10 dakikada geçebiliyor. 

Köprüyü geçenlerin elinde fener de bulunmak zorundadýr.
Uzaktan aydýnlatma olmayacaktýr.

Bu þartlarda köprüyü en az kaç dakikada geçebilirler.

Yangýn Var 
Bir gemi kazasý sonrasý 4 kiþi okyanusun ortasýndaki kü-

çük bir adada mahsur kalýr. Ada tamamen kurumuþ otlar-
la kaplýdýr. Bir gün sabah kalktýklarýnda, adanýn diðer ta-
rafýnda yangýn çýktýðýný ve üzerlerine doðru ilerlediðini
görürler. Belli bir süre sonra yangýn tüm adayý yakýp kül
etmiþtir ama 4 adam hala hayattadýrlar. 
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Bu nasýl olmuþtur?

(Yangýn esnasýnda kesinlikle suya girmemiþlerdir. Kaya
vb. cisimlerin üzerine çýkmamýþlardýr.)

Dokuz Köyler Efsanesi
"Doðru söyleyeni dokuz köyden kovarlar" sözünü duy-

muþ muydunuz?
Efsaneye göre bu dokuz köy ayný hat üzerindeymiþ. Ad-

larý da Birinciköy, Ýkinciköy, ..., Dokuzuncuköy'müþ. Köy-
ler arasýndaki uzaklýklar kilometrenin tam katlarýymýþ ve
herhangi iki köy arasýndaki uzaklýk, herhangi bir diðer iki
köy arasýndaki uzaklýkla ayný deðilmiþ. 

Birinciköy ile Dokuzuncuköy arasýndaki uzaklýk da
mümkün olan en küçük uzaklýkmýþ.

Birinciköy ile Dokuzuncuköy arasýndaki uzaklýk kaç
km’dir?

Klasik Nehir Problemi
Adam yanýnda koyun, kurt ve lahanayla nehrin kýyýsýna geldi.

Kýyýya baðlý sal, kendisinden baþka sadece birini alacak
büyüklükteydi. 

Kurdun koyunu veya koyunun lahanayý yemesine engel
olmak için onlarý karþýya nasýl geçirmelidir?
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Sakallý
"Ben sadece sakallýyý tanýyorum", dedi. 
Esin. "Adý neydi?"
Zeynep, "Kendin bul" diyerek þunlarý söyledi:
"Ýkisi evlidir, ikisi mavi gözlüdür, ikisi sakalsýzdýr. Sakal-

lýnýn kahverengi gözleri vardýr. Ahmet'in karýsý Okan'ýn kýz
kardeþidir. Bekar olan ile Yusuf'un gözleri ayný renktir. Üçü
de delikanlý çocuklardýr."

Sakallýnýn adýný bulun....

Salyangozun Biri
Derinliði 20 metre olan bir kuyunun dibinde bir salyangoz var. 
Salyangoz gündüzleri 5 metre yukarý týrmanabiliyor, an-

cak gece boyunca da 4 metre aþaðýya kayýyor.
Salyangozun kuyunun aðzýna çýkmasý kaç gün sürer?

Doðum Tarihi
1992 yýlýnda doðum tarihimin son iki rakamý yaþýndaydým.

(Yani doðum tarihim "19ab" ise ab yaþýndaydým.) 

Dedem de ayný durumda olduðunu söyledi.

Her ikimizin de doðum tarihi nedir?
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Küçük Kuþlar, Büyük Kuþlar
Bir pet dükkanýnda küçük ve büyük kuþlar satýlýyor. Bü-

yük kuþlarýn fiyatý küçük kuþlarýnkinin iki katý. Bir müþte-
ri 5 büyük 3 küçük kuþ satýn aldý. Bunun yerine 3 büyük 5
küçük kuþ almýþ olsaydý 12 TL daha az ödeyecekti.

Kuþlarýn tanesi kaç liradýr?

Mantýk Hatasý
1935 yýlýnda Ýngiltere'de bir cenaze töreni düzenlen-

mektedir. 

Törende konuþan General, kalabalýða þöyle hitap eder:

"Bugün aramýzdan ayrýlan John Miller Birinci Dünya
Savaþý'nda sayýsýz kahramanlýklar yapmýþ, ülkemize büyük
hizmetlerde bulunmuþtu. Kendisini her zaman saygýyla
anacaðýz."

Bu yazýdaki mantýk hatasý nedir?

Kim Kimdir?
Halk kütüphanesinin yeni müdürü, bir haftadýr her gün

gördüðü 5 bayaný merak eder ve görevli memureye sorar.
Memure bayanlarý göstererek: 
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Elif haným, Sude haným, Buse haným, Çiðdem haným ve
Meral haným. Birisi akþam lisesinde öðrenci, biri üniversi-
te öðrencisi, biri üniversite mezunu, biri doktorasýný yap-
mýþ, bir diðeri ise profesör. Kütüphane müdürü bayanlarý
odasýna çaðýrýr, çay ikram edip kendilerini tanýtmalarýný
rica eder.. 

Sude haným: Elif hanýmýn kariyeri Buse hanýmdan daha
yüksektir. 

Çiðdem haným: Buse haným üniversite öðrencisidir. 

Elif haným: Ben profesör deðilim. 

Buse haným: Çiðdem haným lise öðrencisi deðildir. 

Meral haným: Sude hanýmýn üniversite diplomasý var
ama kendisi doktor da deðil, profesör de.. 

Kütüphane müdürü artýk kimin, kim olduðunu bilmek-
tedir. Ya siz?

Aðýr Bilyeyi Bulun
Elimizde 8 adet bilye var. 

Bunlarýn hepsi ayný renk ve boyuta sahiptir. 

Ama içlerinden bir tanesi diðer 7 tanesinin toplamýn-
dan bile daha aðýr. Aðýr olan bilyeyi bulmanýz isteniyor. 

Bu iþlem için size bir adet eþit kollu terazi ve 2 defa
tartma hakký veriliyor. 

Sadece 2 tartýda aðýr olaný kesin olarak bulabilir mi-
siniz?
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Giyotin
Amerika'da çok sýcak bir yaz ayýnda ve pazar günü iþle-

rini yetiþtirmek zorunda olan bir marangoz bu sýcak günde
zor ve aðýr iþlerini bitirmek için çalýþýr. Karýsýnýn ýsrarý üze-
rine öðleden sonra sinemaya giderler. Sinemada sýcaðýn ve
yorgunluðun etkisiyle adam karýsýnýn omzuna baþýný koya-
rak uyuyakalýr. 

Rüyasýnda Fransýz ihtilalinde esir düþtüðünü görür. Esir-
ler sýraya dizilmiþtir ve giyotine çarptýrýlacaktýr. Adam
uyurken karýsý sýcaðýn etkisinden kurtulmak amacýyla yel-
pazesini çýkarýr ve serinlemek için sallamaya baslar. Ada-
mýn rüyasýnda da sýra ilerlemektedir. Sýra adama gelmiþtir. 

Adamýn basýný giyotine koyarlar. Giyotinin býçaðý düþüp
tam adamýn boynuna deðerken adam irkilerek uyanýr. Tam
uyandýðý anda da karýsýnýn yelpazesi kazara adamýn boynuna
deðer. Adam olaylarý gerçek zannederek kalp krizi geçirir ve
ölür.

Bu olayda bir mantýk hatasý vardýr. Olay örgüsünü
dikkate alarak mantýk hatasýný bulmaya çalýþýnýz... 

Yedi Basamaklý Sayý
Sizden 7 basamaklý bir sayý yazmanýz isteniyor. 

Sayýnýn özelliði ise þöyle:

Ýlk rakamý sayýnýn içindeki 0'larýn sayýsýný,
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Ýkinci rakamý 1'lerin sayýsýný,

Üçüncü rakamý 2'lerin sayýsýný,

Dördüncü rakamý 3’lerin sayýsýný,

Beþinci rakamý 4’lerin sayýsýný,

Altýncý rakamý 5’lerin sayýsýný,

Yedinci ve son rakamý da sayýnýn içindeki 6'larýn sayýsýný
belirtsin...

Beþinci Kýz
Aylin'in babasýnýn beþ (5) kýzý var.
Adlarý sýrayla:
1 - cace
2 - ceca
3 - cica
4 - coci
5 - ?
Beþincinin adý nedir?

Kapý Numaralarý
Burcu, arkadaþý Ahmet'e yeni taþýnan 3 komþuyu göste-

rerek, "Üçünün kapý numaralarýnýn toplamý senin kapý nu-
maranýn iki katý, çarpýmlarý ise 1260." dedi. 
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Ahmet de "Bu, kapý numaralarýný bulmama yetmiyor"
diye yanýtladý. 

Burcu da "Bu doðru, ama benim kapý numaramýn onlarýn
hepsininkinden büyük olduðunu söylersem iþini oldukça
kolaylaþtýrmýþ olurum" dedi. 

Bu beþ kiþinin kapý numaralarý ne idi? 
Not: Kapý numaralarý 2'den baþlýyor.

Param Yok 
Bu ay sonu hiç param yoktu, oysa 10 milyon elektrik pa-

rasý ve 50 milyon kira ödemem gerekiyordu. Çaresiz printer-
da 6 tane 10 milyonluk banknot bastým, çok da baþarýlý oldu,
yine de korkarak bankaya gittim ve 10 milyonu verdim, ban-
kacýlar tipimden þüphelenmiþ olacak parayý uzun uzun ince-
lediler ve kabul ettiler. Kirayý ödemeye ev sahibine giderken
çok rahattým çünkü 60 yaþýndaki ev sahibimin kalpazanlýðý-
mý anlamasýný imkansýz görüyordum, elden 50 milyonu ver-
dim. 15 dakika sonra eve döndüðümde kapýda polisler bekli-
yordu, ihbar eden de ev sahibimmiþ. Sizce nasýl anladý?

1'den 10'a Kadar Numaralandýrýn
Aþaðýdaki her bir adýmý, bulmacayý çözüp tamamlamak

için yapmanýz gereken adýmlarý gösterecek þekilde 1'den
10'a kadar numaralandýrýn.
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* Onun yanýna "1" koyun.

* Henüz kullanýlmamýþ olan en küçük sayýyý onun ya-
nýna yazýn.

* Bütün seçenekleri okuyun.

* Sayýlarý yanýt çizgisine yazarken hata yapýp yapmadý-
ðýnýzý gözden geçirin.

* Yanlarýnda sayý bulunmayan bütün seçenekleri okuyun.

* Henüz "10" sayýsýný koymadýysanýz, önceki üç adýmý
yineleyin.

* Yönergeyi okuyun.

* Sayýlarý, sýrasýyla, alttaki yanýt çizgisine yazýn.

* Bunlardan hangisinin önce geldiðini belirleyin.

* Hangisinin birinci olduðunu kararlaþtýrýn.

Selçuk-Güneþ Ailesi
Bay ve bayan Selçuk ile , Bay ve Bayan Güneþ okumaya

çok meraklýdýrlar. Ama zevkleri de oldukça deðiþiktir. Birisi
tarihi, öbürü polisiye romanlara meraklýdýr. Birisi aþk hika-
yeleri okur, sonuncusu da macera romanlarýna hayrandýr.

Bu dört kiþiden ikisi mavi gözlüdür ve mavi gözlülerden
biride aþk romanlarýndan zevk alýr. Mavi gözlü haným ma-
cera romanlarý okumaya bayýlýr. Kocasý da tarihi kitaplar-
dan baþkasýný okumaz.

Bay Güneþ ela gözlüdür.

Bayan Güneþ ne okumaktan zevk alýr söyler misiniz?
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Sýnýf
Bir sýnýftaki öðrencilerin 3 tanesi sadece matematik der-

sinden, 2 tanesi sadece fizik dersinden, 1 tanesi sadece
kimya dersinden ve 1 tanesi sadece tarih dersinden sýnýfta
kalmýþtýr.

Matematik, kimya, fizik ve tarih derslerinin dördünden
birden 5 kiþi sýnýfta kalmýþtýr.

Matematik, kimya ve fizik derslerinin üçünden birden 4
kiþi sýnýfta kalmýþtýr.

Matematik, kimya ve tarih derslerinin üçünden birden
3 kiþi sýnýfta kalmýþtýr.

Matematik, tarih ve fizik derslerinin üçünden birden 2
kiþi sýnýfta kalmýþtýr.

Matematik ve tarih derslerinin ikisinden birden 1 kiþi
sýnýfta kalmýþtýr.

Matematik ve kimya derslerinin ikisinden birden 2 kiþi
sýnýfta kalmýþtýr.

Fizik ve kimya derslerinin ikisinden birden 3 kiþi sýnýfta
kalmýþtýr.

Fizik ve tarih derslerinin ikisinden birden 3 kiþi sýnýfta
kalmýþtýr.

Bu sýnýfta kaç öðrenci vardýr?
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Ýnek
Hüseyin Amca'nýn bir ineði var ve ona Sarýkýz diyor.

Onunla çok övünür ve hep þöyle der:

"Benim Sarýkýz'ým pek çok insandan daha akýllýdýr." 

Bunu ispat etmek için de söyle bir hikaye anlatýr:

"Geçenlerde tren yolu köprüsünün ortasýndan 20 metre
uzakta durmuþ nehrin sakin akan sularýna bakýyordu. Ani-
den köprünün kendisine yakýn olan ucundan, köprü boyu-
nun 2 katý uzaktan bir trenin saniyede 90 metre hýzla gel-
mekte olduðunu fark etti.

"Gereksiz hesaplamalarla bir saniye bile kaybetmeden
yaklaþan trene doðru koþmaya baþladý ve kendisini 4 metre
farkla kurtardý. Eðer insanlarýn içgüdüsel olarak yapacaðý
gibi tutup da ayný hýzla trenden kaçmaya çalýþsaydý köprü-
nün diðer ucuna 1 metre kala tren onu yakalamýþ olacaktý."

Köprünün boyu ve ineðin hýzý nedir?

17 Deve
Zengin bir Arap þeyhinin üç oðlu vardýr. Öldüðünde,

vasiyetinde 17 devesinin üç oðluna þu þekilde paylaþtýrýl-
masýný istediði ortaya çýkar:

Birinci oðlu, develerin 1/2'sini;

Ýkinci oðlu, develerin 1/3'ünü;

Üçüncü oðlu, develerin 1/9'unu alacaktýr.
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Üç kardeþ bunun nasýl olabileceðini düþünürken, yol-
dan yaþlý,bilge bir adamýn devesiyle geçtiðini görürler. Onu
durdurur ve ondan yardým isterler. Bilge adam hiç durak-
samadan onlara yardýmcý olur ve yoluna devam eder.

Yaþlý adamýn onlara nasýl bir çözüm önermiþ olabilece-
ðini bulabilir misiniz?

Küp Küp Altýn
3 arkadaþ bir küp altýn buldu. Altýnlarý aralarýnda eþit

olarak paylaþmaya karar verdiler. 

Ancak gece vakti olduðundan bu iþi sabaha býrakmayý
uygun buldular ve yattýlar.

Gecenin bir saatinde biri uyandý ve hakkýný almaya ka-
rar verdi. Küpteki altýnlarý yere döküp 3 eþit gruba ayýrdý,
bir tane fazla geldi. Bir grubu ve fazlalýðý kesesine koydu ve
diðer gruplarý tekrar küpe doldurarak yattý.

Bir süre sonra ikinci uyandý ve o da hakkýný almaya ka-
rar verdi. Öncekinin yaptýðýndan habersiz, o da küpteki al-
týnlarý yere döküp 3 eþit gruba ayýrdý, ona da bir fazla gel-
di. Bir grubu ve fazlalýðý kesesine koydu ve diðer gruplarý
tekrar küpe doldurup yattý.

Sabaha karþý sonuncu uyanýp o da hakkýný almaya karar
verdi. Diðerlerinin yaptýðýndan habersiz, o da altýnlarý yere
döküp 3 eþit gruba ayýrdý, ona da bir fazla geldi. O da bir
grubu ve fazlalýðý kesesine koydu ve kalaný tekrar küpe dol-
durup yattý.
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Sabah olup da hepsi uyanýnca geceleyin yaptýklarýndan
hiç söz etmeyip altýnlarý yere döktüler ve 3 eþit gruba ayýr-
dýlar. Þanslarýna bu defa hiç artmadý. Herkes bir grubu alýp
kesesindekilere ekledi ve ayrýldýlar.

Baþlangýçta küpte en az kaç altýn vardý?

Ölüm - Hayat
Kral, idama mahkûm bir adama iki tane kâðýt tutmuþ ve

"Bu kâðýtlardan birine HAYAT, diðerinde ÖLÜM yazýyor.
HAYAT yazýlý kâðýdý çekersen kurtulursun, ÖLÜM yazýlý
kâðýdý çekersen asýlýrsýn" demiþ. Fakat kral kâðýtlarýn ikisi-
ne de ÖLÜM yazdýrmýþ. Mahkûm da bunu öðrenmiþ. Acaba
mahkûm nasýl kurtulabilir?

Kutu Kutu Top
3 kutum ve 3'ü beyaz 3'ü siyah 6 topum var.

Toplarý 2'þer 2'þer kutulara koydum. BB, SS ve BS. Sonra
her kutunun üzerine bir etiket yapýþtýrdým. 

Ancak bir hata yapýp bütün etiketleri yanlýþ yapýþtýrdým.
Yani hiçbir kutunun üzerindeki etiket kutunun içeriði ko-
nusunda doðru deðil. 
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Size her defasýnda istediðiniz kutudan sadece bir top
verebilirim ama diðerlerini göstermem.

Bütün kutulara doðru etiket yapýþtýrmak için hangi
kutulardan ve en az kaç top istersiniz?

9 Litre Su
2, 4, 5, 9 litrelik kaplarýnýz var. 

Bunlardan 9 litrelik olaný su ile dolu.

Bu 9 litrelik suyu en az hamlede 3 litrelik üç parçaya
bölün.

Esirler
Komutan esir alýnan 1000 asker için þöyle bir infaz yön-

temi izlenmesini ister: 

Askerler sýraya dizilecek ve 1’den 1000’e kadar numara-
landýrýlacak. 

Birinci turda 1. askerden baþlayarak ve birer atlayarak
1, 3, 5,... infaz edilecek. Ýkinci turda ayný þekilde kalanla-
rýn birinci sýradan baþlayarak ve birer atlayarak infaz edile-
cek ve böyle devam edecek. 

En son kalan asker serbest kalacak. Bu þanslý askerin
numarasý kaç?
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2 Beyaz 3 Siyah Þapka
Bir kralýn 3 veziri vardýr ve kýzýný bu üç zeki vezirinden

biri ile evlendirmek ister. 

Onlara 3 siyah ve 2 beyaz þapka gösterir ve gözlerini ka-
pattýrarak her birinin kafasýna birer siyah þapka koyup be-
yaz þapkalarý saklatýr ve "kafasýndaki þapkanýn ne renk ol-
duðunu bilen ve mantýklý bir þekilde açýklamasýný yapacak
olan kýzý ile evlenecek diðer ikisi ise idam edilecektir" diye
kararýný açýklar. 

Her vezir diðer ikisinin kafalarýndaki þapkalarý görmekte
ama kendi kafalarýndakini bilememektedir. 

Bir süre geçtikten sonra içlerinden birisi tamam ben
buldum, benim kafamdaki þapka kesin siyah der ve açýkla-
masýný yapar.

Vezir bunu nasýl bilmiþtir?

Kralýn Doðum Günü
Aslan Kral 100 tavþan yakalatýp her birini ayrý ayrý 100

kafese hapsettirdi. 

Bütün kafesleri bir tek anahtar açýyordu. Kilitler bu
anahtarla: birinci çevirmede açýlýyor, ikincisinde kapanýyor,
üçüncüsünde açýlýyor, dördüncüsünde kapanýyordu. 
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O gün Aslan Kralýn doðum günüydü. Tavþanlara bir
þans tanýmak istedi. Emrindeki 100 tilkiyi þöyle görevlen-
dirdi: Birinci tilki 1'den 100'e kadar bütün kafeslerin anah-
tarlarýný bir kez çevirecek. Ýkinci tilki 2, 4, 6, ..... numaralý
kafeslerin anahtarlarýný bir kez çevirecek. Üçüncü tilki 3,
6, 9, ..... numaralý kafeslerin anahtarlarýný bir kez çevire-
cek. .... Otuzuncu tilki 30, 60, 90 numaralý kafeslerin
anahtarlarýný bir kez çevirecek. 

Böylece yüzüncü tilkiye kadar hepsi iþlemini tamamla-
dýktan sonra, tavþanlar kapýsýný yoklayacak. Kapýsý açýk
kalanlar özgürlüðüne kavuþacak, diðerleri Aslan Kralýn
yemeði olacaktý. Buna göre kaç tavþan kafesten kurtulur.

Hancý
Ýki arkadaþ birlikte iþ yapmak istemektedirler, fakat ne

ilginç ki ikisi de birbirine kesinlikle güvenmemektedirler.
Sermayelerini bir çantada toplayarak iþ yapmayý planladýk-
larý þehre giderken eski bir handa konaklamak zorunda ka-
lýrlar. Çantayý hancýya teslim etmeye karar verirler ve han-
cýya "çantayý almaya ikimiz beraber gelmediðimiz sürece çan-
tayý kimseye verme" diye talimat verdikten ve bu konuda ya-
zýlý anlaþmayý yaptýktan sonra odalarýna geçerler. Oda han-
cýnýn odasýnýn üst katýndadýr. Odada aralarýnda tavla oy-
nayarak zaman geçirirlerken zarý düþürürler ve zar tahta
düþemeden alt kata düþer. uyanýk olan ben hemen alýp gele-
yim der. Hancýnýn odasýna iner çantayý almaya geldim der
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fakat hancý anlaþmayý hatýrlatýp, hayýr der. Bu kez bizim
uyanýk arkadaþýna vermiyor diye seslenir. Üst kattaki zar-
dan bahsedildiðini düþünerek, ver gelsin, ver gelsin der.
Hancý çantayý teslim eder. Uyanýk çantayla handan uzak-
laþýp gider. Diðeri biraz bekler, arkadaþý gelmeyince merak-
lanýp, alt kata iner. Hancýya arkadaþýný sorar, hancý bilmi-
yorum az önce hesabýný ödedi gitti der. Çantanýn gittiðini
anlayan akýllý hancýyý mahkemeye verir. Hakime olayý an-
latýr. Aralarýndaki anlaþmaya uymadýðý için parasýný hancý-
nýn ödemesi gerektiðini iddia eder. Hakim hancýnýn kendi-
sini savunmasýný ister. Hancý öylesi bir þey söylemiþtir ki
hâkim hiç düþünmeden davanýn düþmesine ve hancýnýn
beraatýna karar verir.

Sizce hancý ne demiþ olabilir?

Yanlýþ Etiketler
Görüntüleri ayný olan 6 bilardo topunun aðýrlýklarý 1, 2,

3, 4, 5 ve 6 kg’dýr. Her gülleye, aðýrlýðýný gösteren (1, 2, 3,
4, 5 ve 6 yazýlý) etiketler yapýþtýrýlmýþtýr. 

Etiketlerin doðru yapýþtýrýldýðýndan tam olarak emin
deðilsiniz. 

Ýki kefeli bir denge terazisi kullanarak ve sadece güllele-
ri birbirleriyle tartarak bir hata olup olmadýðýný iki tartýyla
nasýl buluruz.
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Hastane Yolu
Bir doktor çalýþtýðý hastanenin bulunduðu kasabaya

trenle gitmektedir. Her gün 8:30'da tren durur durmaz is-
tasyona gelmiþ olan bir ambulans doktoru karþýlamakta ve
hastaneye götürmektedir. Bir gün doktor daha önce hareket
eden bir trene biner ve saat 7:00'de istasyonda olur. 

Ambulans henüz karþýlamaya gelmediðinden hastaneye
doðru yürümeye baþlar. Bir süre sonra doktor yolda karþý-
laþtýðý ambulansa biner ve hastaneye her zamankinden 10
dakika önce varýr. Acaba doktor ambulansla saat kaçta
karþýlaþmýþtýr?

Sanatçýlar
A, B ve C olarak adlandýracaðýmýz üç kiþiden biri

müzisyen, biri ressam diðeri ise þairdir.

Onlarý tanýdýðýný iddia eden birisi þu bilgileri veriyor:

1. C ressam deðil

2. B müzisyen deðil

3. C müzisyen

4. B ressam deðil

Bu bilgilerden yalnýz biri doðru olduðuna göre üçünün de
mesleðini bulunuz.
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Bir Büyük ve Ýki Acemi Satranççý 
Ýddia üzerine büyük bir usta, iki acemiyle ayný anda

satranç oynayacaktýr. 

Masalarýn birinde beyaz, diðerinde siyahlarý alacak olan
büyük usta, bir birinci masada, bir ikinci masada olmak
üzere sýrasýyla yapacaktýr. 

Büyük usta iki oyunu birden kazanamazsa, iddiayý
kaybedecektir.

Daha oyunun baþlarýnda büyük ustanýn yüzü asýlýr ve
iddiayý kaybedeceðini anlar.

Nasýl olduðunu açýklayabilir misiniz?

Tohum
Bir havuza bulunduðu yerin þeklini alabilen bir tohum

atýlýyor. Tohum her gün, bir önceki günkü büyüklüðünün 2
katýna çýkarak büyüyor ve 20 günde havuzun tamamýný
kaplýyor. Ayný havuza, ayný özellikte 2 tohum atýlýrsa kaç
günde havuzu kaplarlar?
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Evler
KURALLAR:
- Beþ farklý renkte beþ ev var, her evde beþ farklý ülkeden

birer kiþi oturuyor,
- Bu evlerde yaþayan kiþiler; farklý marka içki içiyor,

farklý marka sigara içiyor, farklý cins hayvan besliyor,
- Sigara içki ve hayvanlarýn hiçbiri ayni cins deðil. 

VERÝLEN BÝLGÝLER:
1) Ýngiliz kýrmýzý evde yaþýyor. 
2) Ýsveçli köpek besliyor. 
3) Danimarkalý çay içiyor. 
4) Beyaz evin solunda yeþil ev var. 
5) Yeþil evin sahibi kahve içiyor. 
6) Kuþ bakan kiþi "Pall Mall" marka sigara içiyor. 
7) Sarý evin sahibi "Dunhill" marka sigara içiyor. 
8) Tam merkezdeki evde yasayan kiþi süt içiyor. 
9) Norveçli ilk evde oturuyor. 
10)Kedi besleyen kiþinin evinin yanýndaki evde oturan kiþi

"Blend" marka sigara içiyor. 
11) "Dunhill" marka sigara içen kiþinin evinin yanýndaki

evde oturan kisi at besliyor.
12) "Blue Master" marka sigara içen kiþi ayni zamanda

bira içiyor. 
13) Alman "Prince" marka sigara içiyor. 
14) Mavi evin yanýnda oturan kiþi Norveçli
15) Su içen kiþinin komsusu "Blend" marka sigara içiyor. 
Balýðý besleyen kim? 
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Elmalar
Ýki satýcý pazarda elma satýyordu. Birisi 3 elmayý 1 liraya,

diðeri de 2 elmayý 1 liraya satýyordu. Ellerinde kalan 30'ar
elmayý ayrý ayrý satmak yerine beraber satmaya karar verdi-
ler ve 5 elmayý 2 liradan sattýlar. Bu 60 elmadan da toplam
24 lira elde ettiler. Oysa ayrý ayrý satsalardý 10+15=25 lira
elde edeceklerdi. 1 liralýk fark nereden geliyor?

Eczacýnýn Damacanalarý
Eczacýnýn 6 damacanasý var: 16, 18, 22, 23, 24, 34 litrelik.

Bunlarýn bazýlarýna damýtýk su ve kalanlarýn biri hariç
hepsine alkol koydu. Kullandýðý alkol hacmi suyun iki katý idi. 

a) Hangi damacana kullanýlmadý?

b) Hangilerine alkol, hangilerine su kondu?

Katil Kim?
Kýþýn yaðmurlu bir günde çok zengin bir adam öldürül-

müþ ve dedektiflerin bildiði tek bir þey var adamý öldürenin
köþkten biri olduðu. Dedektifler köþkteki herkesi sorguya
çekiyor ifadeler þöyle:
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Aþçý:
- Mutfakta yemek piþiriyordum ölüm haberi geldi.
Bahçývan: 
- Ben çiçekleri suluyordum.
Haným:
- Ben eþimin odasýndaydým.
Hizmetçi:
- Ben temizlik yapýyordum.
Sizce katil kim?

Bisiklet
Bir bisikletli arkadan rüzgâr olduðunda 1 km yolu 3

dakikada, önden rüzgâr olduðunda ise 4 dakikada alýyor. 
Bisikletli rüzgâr yok iken 1 km yolu kaç dakikada alýr? 

Trafik
Erkan randevusuna geç kalan sevgilisine "Neden geç

kaldýn?" diye sordu.
Seval "Trafik yüzünden." dedi. 
"Aslýnda tam on dakika erken gelebilmek için sabit bir

hýzla arabayý sürüyordum. Ama trafik yüzünden son 10
km.'yi önceki hýzýmýn yarýsý hýzda gelebildim."

Seval'in hýzýný bulun.
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Kýrk Beþ
45 sayýsýný öyle 4 parçaya bölünüz ki; bu parçalardan

- birincisine 2 ilave edersek,

- ikincisinden 2 çýkarýrsak,

- üçüncüsünü 2 ile çarparsak,

- dördüncüsünü 2 ye bölersek 

Ortaya çýkacak neticeler hep ayný olsun.

Bu dört sayý hangileridir?

Renkli Kartlar
4 deðiþik renkteki 10 adet karta aþaðýdaki sayýlar

yazýlýyor:

1, 2, 4, 5, 6, 12, 15, 22, 24, 38

- Mavi ve beyaz renkli birer adet kart vardýr.

- Kýrmýzý kartlý sayýlarýn en büyüðü sarý kartlý sayýlarýn
en küçüðünden küçüktür.

- Kýrmýzý kartlardaki sayýlarýn toplamý mavi kartlardaki
sayýlarýn toplamýnýn 2 katýdýr.

- Sarý kartlardaki sayýlarýn toplamý kýrmýzý kartlardaki
sayýlarýn toplamýnýn 2 katýdýr.

Her sayýnýn bulunduðu kartýn rengini bulunuz.
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Kýz - Erkek

Bir erkek ile bir kýz bahçede oturuyorlar. 

Siyah saçlý olan: 

"Ben erkeðim", 

Kýzýl saçlý olan:

"Ben kýzým" diyor. 

En az birisi yalan söylediðine göre hangisi kýz?

Sýnýf

25 öðrencilik bir sýnýfta öðrencilerden her biri Ýngilizce,

Almanca ve Fransýzca dillerinden en az birini biliyor.

Sadece Ýngilizce bilenlerin sayýsý, Ýngilizce nin yaný sýra

en az bir dil daha bilenlerden 1 fazla.

Ýngilizce bilmeyenler dikkate alýndýðýnda; Almanca

bilenler, Fransýzca bilenlerin iki katý.

Sadece Ýngilizce bilenlerin sayýsý, sadece Almanca

bilenlerin ve sadece Fransýzca bilenlerin sayýlarýnýn

toplamýna eþit.

Sadece Almanca bilen kaç öðrenci var?
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Baba
Adam oðlunu arabasýyla okula götürüyor. Yolda bir kaza

oluyor ve baba ölüyor. Çocuk aðýr yaralý. Ambulans geliyor.
Çocuðu hastaneye kaldýrýyorlar. Çocuðun hemen ameliyat
olmasý gerekiyor. Ameliyat masasýna yatýrýyorlar. Çok geç-
meden cerrah içeri giriyor ve çocuðu görür görmez:

- Ben bu çocuðu ameliyat edemem, diyor, bu benim oðlum...

Bu nasýl oluyor?

Beyhude Geçti Bir Ömür
Bir adam, ömrünün dörtte birini çocuk olarak, beþte bi-

rini genç olarak, üçte birini orta yaþlý ve 13 yýlýný da aklý
baþýnda olmadan geçirdi. 

Adam kaç yýl yaþamýþtýr?

Tren
Bir trenin 4 vagonunda toplam 100 kiþi vardýr. 

Eðer 1. vagondan 2. vagona 16 yolcu geçerse, 2. vagon-
dan 3. vagona 12 yolcu geçerse ve 3. vagondan 4. vagona
8 yolcu geçerse vagonlardaki yolcularýn sayýlarý eþit oluyor. 

Baþlangýçta her bir vagonda kaç yolcu vardý?
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Yürüyüþ
Bir þoför her gün iþyerinden saat 8:00'de çýkýyor, patro-

nun evine gidiyor, patronu alýp hiç beklemeden tekrar iþ-
yerine 9:00'da geliyor. 

Bir gün patron yürüyüþ amacýyla saat 7:30'da iþyerine
doðru yürümeye baþlýyor. Þoför yine her zamanki gibi pat-
ronu almak için giderken yolda patron ile karþýlaþýyorlar,
patronu alýp iþyerine dönüyor ve iþyerine her zamankinden
10 dakika daha erken ulaþýyorlar. 

Buna göre Patron kaç dakika yürümüþtür. 

Ýþyerinden patronun evi arabayla 30 dakika sürer
(Gidiþ-geliþ 1 saat).

Bir Nehir Problemi Daha!
Bir nehrin bir kýyýsýnda 5 bayan diðer kýyýsýnda 5 erkek

bulunuyor. Her iki grup da bulunduklarý kýyýdan karþý kýyýya
geçmek istiyor.

Bir kýyýda uyduruk bir sal bulunmaktadýr. (Hangi kýyýda
bulunduðunu da siz bulacaksýnýz.) 

Bu sal en fazla 3 kiþi alabilmektedir. Erkeklerden sadece
biri, bayanlardan da sadece biri salý kullanmayý becerebiliyor.

Birtakým nedenlerden dolayý kýyýlarda veya salda erkek
sayýsý bayan sayýsýndan fazla olamaz.

Grubu bu þartlarda nehirden geçirebilir misiniz?
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Bay Þehirler
Bay Ankara, Bay Ýstanbul, Bay Ýzmir ve Bay Konya;

Ankara, Ýstanbul, Ýzmir ve Konya'da doðmuþ olan dört ar-
kadaþtýr.

Ancak hiçbirinin soyadý doðduðu yere ait

deðildir. Onlarla ilgili þu önermeler yapýlýr:

- Bay Ankara, Konyalýdýr.

- Bay Ýzmir, Ankaralýdýr.

- Bay Ýstanbul, Konyalý deðildir.

- Bay Konya, Ýstanbullu deðildir.

Bu önermelerden sadece biri doðru olduðuna göre, kim
Ýzmirlidir?

Cinayet mi?
Bir cinayet iþlenmiþ ve tek görgü tanýðý var. Duruþmada

görgü tanýðýna hakim sormuþ:

"Anlat bakalým nasýl oldu? "

Görgü tanýðý da aynen þöyle anlatmýþ:

"Sahilde yürüyordum iskeleye yanaþmýþ olan gemide
adam kafasýna silahý dayayýp 2 el ateþ etti."

Yani görgü tanýðý adamýn intihar ettiðini iddia etmiþ.

Hakim de adamý "Bu vurdu, tutuklayýn." demiþ.

Hakim bunu sizce neye dayanarak söylemiþ olabilir?
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Miras
Bir adam ölmeden önce 420 lirasýný miras olarak býrak-

mak ister.

Adamýn karýsý hamiledir. Vasiyeti olarak þunu söyler:

Eðer doðacak çocuðu erkek olursa paranýn 2/3 sini oð-
luna,1/3ini karýsýna fakat kýzý olursa 2/3 sini karýsýna 1/3ini
kýzýna býraktýðýný söyler.

Kadýn ikiz doðurur çocuklardan biri erkek diðeri kýzdýr.

Bu parayý nasýl paylaþýrlar?

Zeus ve Herkül
Zeus Herkül'e yarýþ teklif etti. 1000 m koþacaklardý. 

Yarýþý Zeus Herkül'den 100 m önde bitirdi (yani, Zeus
1000 metreye vardýðýnda, Herkül 900 metredeydi).

Herkül 100 metre avans ve bir þans daha istedi. 

Bu sefer Zeus 100 m geriden baþlayacaktý.

(Yani, Herkül 1000 metre, Zeus 1100 metre koþacak).

Sonuçta kim kaç metre farkla kazanýr?
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Çörekler
3 kiþi yolculuk yapýyordu. Yemek yiyeceklerdi. Biri çan-

tasýndan 5 çörek, ikinci 3 çörek çýkardý, üçüncünün yiye-
ceði yoktu. Birlikte 8 çöreði yediler. Üçüncü yediði çörekler
için 800 bin lira çýkarýp ortaya koydu.

3 çörek getiren 300 bin lirayý alarak cebine attý. 5 çörek
getiren onun fazla para aldýðýný iddia etti.

Parayý nasýl paylaþmalýydýlar?

Kitap Kurdu
Her birinde numaralanmýþ 100 sayfa bulunan 5 cilt

kitap rafta normal sýrasýyla dizilmiþtir. 

Bir kitap kurdu 1. cildin 1. sayfasýndan 5. cildin son
sayfasýna doðru kemirmeye baþlýyor.

Kurt 5. cildin son sayfasýna geldiðinde numaralanmýþ
sayfalardan kaçýný kemirmiþ olur?

(1. cildin 1. sayfasý ve 5. cildin son sayfasý dahil ve sadece
numaralanmýþ sayfalar).
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Lambalar ve Anahtarlar
Bir odada 3 lamba baþka bir odada bu lambalarý çalýþtýran

3 anahtar bulunuyor.

Lambalar baþlangýçta sönüktür. Lambalarýn bulunduðu
odaya sadece bir defa geçmenize izin veriliyor.

Hangi anahtarýn hangi lambayý yaktýðýný nasýl öðrenebi-
lirsiniz?

Reçel
Naciye nine teyze þeftali reçeli yapacaktýr. 

Tüm þeftalileri blendýra koyup, sularý çýkýncaya kadar
karýþtýrýr.

Tam tencereye koyup kaynatmaya baslarken, her þeftali
için bir tatlý kaþýðý seker koymasý gerektiðini hatýrlar. 

Bu durumda Naciye nine kaç kasýk seker ilave edeceðini
nasýl hesaplar?

Üç Köprü
Bir adam uzun bir yoldan sonra gideceði þehre varmak

üzereyken önüne bir nehir çýkýyor, nehrin üstünde üç köprü
var, bu köprülerden geçip þehre ulaþacak ancak:
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1. Köprüden sonrasý büyükçe bir oda ateþlerle dolu,

2. Köprüden sonrasý büyükçe bir oda ve odada bir yýldýr
aç duran aslanlarla dolu,

3. Köprüden sonraki büyükçe bir odada ise silahlý okçu-
larla dolu,

Siz olsaydýnýz hangi köprü ve odadan geçerdiniz?

Kardeþler
Bir köyle ilgili nüfus kayýtlarý incelenmektedir. 

A isimli köylünün kayýtlarýna bakýldýðýnda bu kiþinin
ölmüþ bir kardeþi olduðu yazýlmaktadýr. 

Ölmüþ kardeþinin kayýtlarýna bakýldýðýnda ise hiç bir
kardeþi olmadýðý yazýlmaktadýr.

Her iki kayýtta yazýlanlar da doðru olduðuna göre, durumu
nasýl açýklarsýnýz?

Al Kraliçe sordu: 

"19 kere 19 kaç eder?" 

"361," dedi Alice. 

"Yanlýþ," dedi Al Kraliçe, "cevap 519."

Alice'in kafasý karýþtý. Ýþleri daha da zorlaþtýrmak için
her rakamýn farklý bir rakam yerine kullanýldýðýný ona
söylememiþlerdi.

19 aslýnda kaçtý?
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Yürüyen Merdiven
Küçük bir çocuk bir alýþveriþ merkezinin yürüyen

merdivenlerinde oynamaktadýr. 

Orada bulunan görevli þahýs dikkatini çocuða verince,
merdivenin iniþ kýsmýnýn baþýnda duran ve inmeye baþla-
yan çocuðun 40 adým attýðýnda (ki bu arada merdivende
yürümektedir) alt kata indiðini fark eder.

Ayný iniþ merdiveninden bu kez yukarýya doðru hýzla çýk-
maya çalýþan çocuðun, yukarýya 100 adýmda ulaþtýðýný görür.

Çocuðun yukarý çýkýþýndaki adým hýzý, aþaðý iniþinden 5
misli daha fazladýr.

Yürüyen merdivenin hýzýnýn sabit, çocuðunda her adýmda
bir basamak ilerlediðini göz önünde bulundurun. 

Bu durumda, merdivenin çalýþmadýðý anda kaç basamaðý
olduðunu bulabilir misiniz?

Bayramlýk
Bahar kocasýný yeni giysiler içinde görünce, "Vay caný-

na, çok þýk olmuþsun. Yeni ayakkabýlar, yeni gömlek, yeni
kravat..." diye tezahürat yaptý.

Barýþ gülümseyerek; "Sadece 99 milyon lira tuttu. Ayak-
kabýlarýn fiyatý gömlek ile kravatýn fiyatlarý toplamýnýn 3
katý, gömlek de ayakkabýlarla kravatýn fiyatlarý toplamýnýn
dörtte biri kadardý." dedi.

Ayakkabýlarýn fiyatýný bulabilir misiniz?
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Saat
Bir saat, saat 1'de 1 defa, 2'de 2 defa, 3'te 3 defa, .....,

12'de 12 defa çalýyor. 

Saat 3'te çalýþý 6 saniye sürüyor. 

Saat 11'de çalýþý kaç saniye sürer?

Baba ve Oðul
Bir baba, oðlunun kitap okumasýný istiyor. 

Çocuk ýsrarla okumam diyor Baba da inatla oðlunun
kitabý okuyacaðýný ve kitabý bitirdikten sonra 20 TL vere-
ceðini söylüyor. Oðlu da para teklifinden sonra kitap oku-
ma teklifini kabul ediyor.

1 hafta geçtikten sonra çocuk kitabý okuduðunu ve pa-
rasýný almak istediðini babasýna söylüyor. Babasý da ona ký-
zarak, yanýndan gitmesini istiyor ve oðluna bu kitabý oku-
madýðýný söylüyor.

Sizce baba, oðlunun kitap okumadýðýný nereden biliyor?
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Mýknatýs Sorunu
Ýþaretsiz iki özdeþ demir çubuktan birinin mýknatýs,

diðerinin normal demir olduðunu biliyorsunuz. 

Baþka hiçbir þey kullanmadan bunlarý nasýl ayýrt edebilirsiniz?

Yumurta
Yumurta satýcýsýna kaç yumurta sattýðýný sordum.

"1. kiþi yumurtalarýmýn yarýsýný ve bir yarým yumurta aldý.

Sonra 2. ve 3. kiþi de ayný þekilde yumurta aldý. 

Hiç yumurta kýrmadan bütün yumurtalarýmý sattým." 

Acaba yumurtacý kaç yumurta satmýþtýr?

Bu Kiþiler Kim?
Baþsavcý öyle iki kiþiyi tanýyordu ki, 

Birinden biri, diðerini asla öldüremez, bunu düþünemez
ve göze alamaz!

Eðer biri ötekini aðýr yaralayacak olursa da, diðerine ha-
pis cezasý verilmez.

Bu bilgiler %100 doðru olduðuna göre, bu kiþileri açýklayýnýz.
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1 TL Nerede?
Üç arkadaþ geç vakitte otele ulaþtýklarýnda sadece üç

yataklý bir tek boþ oda vardý. Mecburen üçü bu odayý pay-
laþmak zorundaydýlar. Resepsiyondaki genç adama, odanýn
fiyatýný sordular. 

“30 TL” cevabýný alýnca, her biri cebinden 10’ar TL çý-
karýp 30 TL ödeyip odalarýna çýktýlar. Bir süre sonra resep-
siyonda görevli genç, bir hata yaptýðýný fark etti. Üç yatak-
lý odanýn gecelik ücreti 25 TL lirayken 30 TL almýþtý. He-
men kat görevlisine 5 TL verip bunu üç kiþiye geri verme-
sini söyledi. Kat görevlisi kendini 5 TL'yi 3 kiþiye eþit pay-
laþtýrmakla sorumlu hissediyordu. 

Fakat bunu matematiksel olarak baþaramayýnca her birine
1’er TL verdi. 5 TL'den kalan 2 TL'yi de Mazlumlara Yardým
Derneði’ne vermeyi uygun gördü. Bu durumda üç arkadaþtan
her biri, oda için 9 TL ödemiþ oldular. O zaman 9x3=27 TL,
2 TL de kat görevlisinde, 29 TL eder, peki 1 TL nerede? 

Þiir
Sultan þiir meraklýsýydý, fakat þaka yapmayý mý yoksa þi-

ir dinlemeyi mi daha çok sevdiði hep tartýþýlmýþtý. Bir gün
bir yarýþma açtý: Ona daha önce hiç duyulmamýþ þiiri geti-
ren þaire ihsanda bulunacaktý.

Þairler akýn akýn geldi ve huzurda þiirlerini okudu, ama
hepsi hayal kýrýklýðýna uðradý; çünkü okunan her þiirden
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sonra sultan onun bilinen bir þiir olduðunu iddia ediyor
ve kýzýna dönerek, "Oku!" diyordu. Kýzý þiiri baþtan sona
kadar okuyunca vezirine dönüyor ve "Sen oku!" diyordu.
Sonra, "Hâlâ inanmadýysan, bir de ben okuyayým." diyor
ve ayný þiiri baþtan sona okuyordu. Ama bu gerçekten
saçmaydý, çünkü þiirlerin hepsi de orijinaldi ve ilk kez
okunuyordu.

Sultanýn sýrrý (yoksa þakasý mý demeliyim) neydi?

Taze Balýk
Japonlar taze balýðý hep çok sevmiþler. Fakat Japonya sa-

hillerinde bol balýk bulmak mümkün olmamaktadýr. Balýk-
çýlar, Japon nüfusu doyurabilmek için daha büyük tekneler
yaptýrýp daha uzaklara açýlabilmiþler. Balýk için uzaklara gi-
dildikçe, geri dönmesi de daha çok vakit alýr olmuþ. 

Dönüþ bir-iki günden daha uzarsa, tutulan balýklarýn da
tazeliði kaybolmaktaymýþ.

Japonlar tazeliði kaybolmuþ balýðýn lezzetini sevmemiþ-
ler. Bu problemi çözebilmek için balýkçýlar teknelerine so-
ðuk hava depolarý kurdurmuþlar. Böylece istedikleri kadar
uzaða gidip, tuttuklarýný da soðuk hava deposunda dondu-
rulmuþ olarak saklayabileceklerdi. 

Ancak Japon halký taze ile donmuþ balýk lezzet farkýný
hissedebiliyor ve donmuþ olanlara fazla para ödemek iste-
miyorlardý. 

Balýkçýlar bu defa teknelerine balýk akvaryumlarý yap-
týrdýlar. Balýklar içeride biraz fazla sýkýþacaklardý, hatta
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birbirlerine çarpa çarpa biraz da aptallaþacaklardý, ama yi-
ne de canlý kalabileceklerdi. Japon halký canlý olmasýna
raðmen bu balýklarýn da lezzet farkýný anlayabiliyorlardý. 

Hareketsiz, uyuþmuþ vaziyette günlerce yol gelen bali-
ðin, canlý, diri hareketli taze balýða göre lezzeti yine de
etkilenmiþti. 

Balýkçýlar nasýl olacak da Japonya'ya taze lezzetli balýðý
getirebileceklerdi? 

Siz olsaydýnýz ne yapardýnýz?

Vicdan Azabý
Issýz bir yolda iki kiþilik arabanýzla giderken yol kenarýn-

da 3 kýþý gördünüz. Bir hasta, bir operatör doktor ve bir de
hayatýnýzýn kadýný (bayansanýz hayatýnýzýn erkeði)... Hasta-
nýn 21 dakika içinde, arabayla 15 dakika uzaklýktaki hasta-
nede acilen ameliyat olmasý gerekiyor. Doktor da 5 dakika-
da ameliyat ederek hastayý kurtarabileceðini, zaten hastane-
de baþka doktor da olmadýðýný söylüyor. Arabanýzda sizden
baþka sadece 1 kiþilik yer var. 

a) Arabanýza hastayý alýrsanýz, hastaneye yetiþseniz de
ameliyat edecek doktor olmadýðýndan ölecek. 

b) Doktoru alýrsanýz hasta geride kalacak ve yine ölecek. 

c) Size göz kýrpýþtýrýp duran hayatýnýzýn kadýnýný alýrsanýz
ömür boyu vicdan azabýyla mutlu olamayacaksýnýz. 

Karar vermeniz için sadece 1 dakikanýz kaldýðýný düþü-
nürseniz ne yaparsýnýz?
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Sepet - Çuval
Pazara elma satmaya giden iki arkadaþ, yolda bir sepet

içinde 20 elma bulurlar. 

Bu 20 elmaya sahip olmak için aralarýnda þöyle bir iddi-
aya tutuþurlar:

Ýkisi de birer çuvala kendi elmalarýndan koyup daha
sonra karþýlaþtýracaklardýr. Kimin çuvalýndan daha çok
elma çýkarsa, iddiayý o kazanacaktýr. 

(Eþitlik durumunda elmalar paylaþýlacak.) 

Yaptýklarý anlaþmaya göre iddiayý kazanan sepeti, kay-
beden ise çuvallarý alacaktýr. Siz olsaydýnýz, çuvalýnýza kaç
elma koyardýnýz?

Ýki Kumarbaz
Ankaralý ve Ýstanbullu iki kumarbaz vardýr ve bu kiþiler

hayatý boyunca birbirinden bir kuruþ para kazanamamýþlardýr.
Ankaralý en sonunda bir hile bulur Ýstanbul’a gider.

Oyun oynarken oyunun yarýsýnda Ankaralý kumarbaz
þöyle söyler: Yeni bir deste kaðýt açalým ve içinden bir ka-
gýt çek. Eðer senin çektiðin kaðýdý benim Ankara’daki
karým bilirse tüm malýný alýrým, eðer bilemezse tüm mal
varlýðým senindir.

Ýstanbullu kumarbaz þöyle düþünür: Benim buradan
çektiðim kaðýdý Ankara’daki kadýn nereden bilecek? 52
kaðýt var hem.
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Ýstanbullu kumarbaz yeni bir deste açar ve bir kaðýt çeker.
Çektiði kaðýt sinek ikilidir.

Ankaralý kumarbaz: 

- Karýmýn adý Fatma, telefon numaram þu.

Ýstanbullu kumarbaz arar ve þöyle der:

- Fatma Haným, kocanýz ile bir oyun oynadýk ve bir kaðýt
çektim. Bu kaðýdý tahmin eder misiniz?

Kadýn: 

- Bir saniye, yemeðim yanýyor, mutfaða gitmem lazým.

Mutfaða gider, gelir ve þöyle der:

- Çektiðiniz kaðýt sinek iki.

Sizce kadýn nasýl bilmiþ olabilir?

Tatlý Cadý
Bir adamýn Ahu, Burcu ve Duygu adlý üç kýz kardeþten

biriyle evlenmesi gerekiyor.
Her bir kýz kardeþin ya hep doðru ya da hep yalan söy-

lediðini biliyor. Ayrýca kardeþlerden biri cadý ama cadýnýn
dürüst ya da yalancý olup olmadýðý da meçhul. Kardeþler
damat adayýna þunlarý söylüyorlar: 

Ahu: “Cadý Duygu'dur.”
Burcu: “Ben cadý deðilim.”
Duygu: “En fazla birimiz hep doðruyu söylüyor.”
Damat adayý evleneceði kadýnýn cadý olmadýðýndan

emin olmak istiyor. Acaba kiminle evlenmeli?
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Yollar
A, B ve C üç þehir. Bütün ikililer birbirine bir yol aðýyla baðlý. 

A'dan B'ye (C'den geçenlerden de içinde olmak üzere)
82 farklý þekilde ulaþýlabiliyor. 

B'den C'ye ise (A'dan geçenler de içinde olmak üzere)
62 farklý yol var. 

A'dan C'ye (B'den geçenler de dahil olmak üzere) en az
kaç farklý yolla gidilebilir?

Ýki Matematikçi
Bir apartmanda Pierre ve Serge adýnda iki matematikçi

oturmaktadýr. Bir gün her ikisi merdivenlerden inerken kapýcý
kadýnla karþýlaþýrlar. Bu kadýn uzun süredir bu "akýllý" aydýnlara
cevap veremeyecekleri bir soru sormak ateþiyle yanmaktadýr. 

Yaklaþýr ve Serge'ye bir kaðýt uzatarak, "Ýþte arkadaþým
Gloria'nýn iki kýzýnýn yaþlarý toplamý!" der. Pierre'e bir kaðýt
uzatarak, "Ýþte arkadaþým Gloria'nýn iki kýzýnýn yaþlarýnýn
çarpýmý." diye ekler ve sorar: "Bulun bakalým akýllý baylar
kýzlarýn yaþlarýný." 

Pierre, "Bu çarpým cevap verebilmem için yetersiz!" der.
Serge de "Bu toplam cevap verebilmeme yetmiyor!" diye
cevap verir. Kapýcý kadýn alayla, "Beni hayal kýrýklýðýna uð-
rattýnýz." derken Pierre, "Þimdi anladým, size bu iki kýzýn
yaþlarýný vereceðim." der. 

Gloria'nýn iki kýzýnýn yaþlarý nedir?
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Manken
Dört manken adayýndan uzun boylu, esmer ve zayýf olma

þartlarý aranmaktadýr.

1. Ayþe, Belma, Cansu ve Deniz'den yalnýzca biri, bu üç
þarta birden uymaktadýr.

2. Dört adaydan üçü uzun boylu, ikisi esmer ve biri
zayýftýr.

3. Her dört aday da en az bir þartý yerine getirebilmektedir.

4. Belma ve Cansu ayný boydadýr.

5. Ayþe ve Belma ayný özelliklere sahiptir.

Adaylarýn özelliklerini ve kimin manken olacaðýný bulunuz.

Muz Tüccarý
Muz ticareti yapan Arabistanlý bir tüccar A þehrinden B

þehrine deveyle muz taþýyor. A-B arasý 100 km. Tüccarýn
bir tek devesi var ve devenin taþýyabileceði maksimum yük
miktarý 100 adet muz. Ayrýca deve yürüdüðü her kilometre
için bir muz yemek zorunda, yoksa yola devam edemiyor.
Baþlangýçta A þehrinde 300 adet muz bulunuyor. Tüccar
bunlardan en fazla kaç tanesini B þehrine ulaþtýrabilir?

Çözüm için ipuçlarý: Örneðin 100 adet muz yükleyip 21.
kilometreye kadar gider, 58 muzu oraya boþaltýr, 21 kilo-
metre geri gider. Muzlar istenildiði gibi kesirlere ayrýlabilir.
Kilometreler de tamsayý olmak zorunda deðil. (Muz ve Deve
yerine Mazot ve Tanker olarak da düþünebilirsiniz.)
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Yeni Evliler
Yeni evli çift bir dað evine balayýna giderler. Dýþarýda

aþýrý bir þekilde kar yaðýþý vardýr. Bunlar içeride þöminenin
etrafýnda ýsýnmaya çalýþýrlar. Her nedense bir olaydan dola-
yý tartýþýrlar ve adam karýsýný öldürür. Daha sonra adam dý-
þarý çýkar, kapýyý kilitler ve anahtarý kapýnýn altýndan içeri
atar. Biraz bekledikten sonra polisleri çaðýrýr. Polislere “Ben
alýþveriþ yapmak için dýþarý çýkmýþtým, geldiðimde kapýyý
çaldým ama açýlmadý. Daha sonra buðulanmýþ cama yöne-
lerek sildim ve eþimin içerde kanlar içinde yattýðýnda gör-
düm.” der. Bu açýklamalar üzerine polisler adamý tutuklarlar.
Polisler nasýl oldu da adamýn katil olduðunu anladýlar?

Dönülmez Akþamýn Ufkunda 
Geniþ kanatlarý boþlukta simsiyah açýlan ve arkasýnda

güneþ doðmayan büyük kapýnýn ardýndaki sonsuz kýþýn hü-
küm sürdüðü buzlar ülkesinde, diðerlerinden farksýz bir
gün daha yaþanýyordu. 

Komþu ülkenin gezintiye çýkmýþ insanlarý, tüm soðuklu-
ðuna raðmen cazibesine dayanamayýp kapýya yaklaþtýkla-
rýnda, tanýmý imkansýz bir ürperti hissediyor, yine de içeriye
girmekten kendilerini alamýyorlardý.

Birkaç adýmda, kendi sýcak, güvenli ülkeleriyle, sonsuz
kýþýn hüküm sürdüðü buzlar ülkesini birleþtiren, ince uzun
sonu zorlu yolculuklara giden köprülere ulaþýyorlardý. Tabi
bu gidenlerin geri gelmeyeceði anlamýný taþýmýyordu.
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Her 3 kiþiden biri çok üþüdüðünden geri dönüyor, kalan 2 ki-
þi ise kapýldýklarý cazibe nedeniyle yollarýna devam ediyorlardý.

Yollarýna devam edenler bir yol kavþaðýna geliyorlardý.

Bunlardan her 3 kiþiden biri doðruca buzdan saraya her
iki kiþiden biri kemancý bahçeye gidiyor. Ve her 6 kiþiden
biri geri dönüyordu.

Kemancý bahçeye giden her 3 kiþiden ikisi bar çýkýþýnda
buzdan saraya gidiyor, sarayýn kapýsýna gelen her 4 kiþiden
biri çok korktuðundan büyük kapýya geri dönüyordu.

Diðer günlerde olduðu gibi bugün de 15 kiþi buzdan sa-
raya giriyor. Ve zalim Erkin Baba tarafýndan buza dönüþtü-
rülüyorlardý. 

Artýk zaman önemini yitiriyor, gruba karþý bu son bah-
çede keyiflerince ne aþk içinde ne de þevk içinde harap ol-
malarýna gerek kalmýyordu.

Evet! Sonsuz kýþýn hüküm sürdüðü buzlar ülkesinde za-
manlý zamansýz yaþanan bu kaçýnýlmaz sona giden kapýda
her gün kaç kiþinin geçtiðini hesaplayabilir misiniz?

Yeni Kelimeler
Aþaðýda verilmiþ kelimelerin her birinden bir harf çýka-

rýp kalan harflerin yerini deðiþtirerek yeni bir kelime oluþtu-
run. Öyle ki bu þekilde oluþturduðunuz 7 yeni kelimenin de
ortak bir özelliði olsun.

TATLI TOZLU MÝDYE DELÝL EYTÝÞÝM SONDAKÝ
MÝRALAY
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Bilgisayar
Yeni geliþtirilen bir bilgisayar, dünyamýzda yaþamýþ tüm

insanlarýn herhangi bir yýlda kaç yaþýnda olduðunu bulabil-
mektedir. Bay X'in yaþamý ele alýndýðýnda 1626 yýlýnda 30
yaþýnda, 1636 yýlýnda ise 20 yaþýnda olduðu ortaya çýkar. Bu
durumu açýklayýnýz. 

Hýrdavat
Bir kadýn evine bir þey almak için hýrdavatçýya gider. 

Tezgahtara fiyatlarý sorar, tezgahtar cevap verir:

"Þu birli olan on iki sent, þu otuzlu olan yirmi dört sent
ve þu yüz kýrk dörtlü olan otuz altý sent." 

Kadýn ne satýn almak istiyor?

Avcý ile Ayý
Bir avcý çadýrýný sabah erkenden terk ederek güneye

doðru iki kilometre gider. 

Burada doðuya doðru bir ayý izi görür ve iki kilometre
doðuya gider. 

Burada ayýyý öldürür, tekrar iki kilometre kuzeye giderek
çadýrýna varýr. 

Ayý ne renktir?
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Þiþe
Boþ bir pet þiþenin içine plastik bir kalem atýyoruz. 

Þiþeyi yerinden kýmýldatmadan, devirmeden ve hiçbir
þekilde vücudumuzla temas etmeden kalemi nasýl çýkarýrsýnýz?

Med-Cezir
Gemi limanda demirliydi. Geminin yanýnda su yüksek-

liðini gösteren sayýlar vardý. 

Su 7.10 m hizasýndaydý. Derken gel-git nedeniyle su
saniyede 5 cm yükselmeye baþladý.

Su geminin 8.00 m hizasýna kaç saniyede ulaþýr?

Yolcu
"Topkapý'ya giderken yolda yedi karýsý olan bir adamla

tanýþtým. 

Her kadýn yedi çanta taþýyordu. Her çantada da yedi kedi
vardý.

Her kedinin de yedi yavrusu vardý. 

Kedi yavrularý, kediler, çantalar, kadýnlar…

Toplam kaç kiþi Topkapý’ya gidiyordur?" 
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Yalan Söylediðini Nasýl Anlamýþ?
Ýki dost mesajlaþýyorlar. Biri diðerine þunlarý yazýyor:

"Caným çok sýkýlýyor, seni de çok özledim. Bu gece müsaitseniz
sizde kalmaya gelebilir miyim?" 

Bu mesajý alan diðer arkadaþ mesajý aynen þöyle cevap-
lýyor: "Caným benim, ne güzel olurdu ama ben evde deðilim þu
an, halamlardayým. Halamýn oðlu askerden geldi biraz önce, bu
gece orda kalacaðým. Yarýn bekliyorum, tamam mý? Ýyi geceler."

Bu mesajý okuyan diðer arkadaþ çok bozulur, çünkü en
iyi arkadaþýnýn ona yalan söylediðinden, aslýnda evde oldu-
ðundan emin olmuþtur ve bunu bu mesajla anlamýþtýr.

Sizce kýz, en iyi dostunun ona yalan söylediðini nasýl
anlamýþ olabilir?

Süt Bardaðý
Anneleri Ahmet ve Burak'a içmeleri için silindirik bir

bardak (aðzýna kadar tam dolu) süt verir. Ve aralarýnda pay
etmelerini ister.

Ahmet bardaðý alýr ve sütü içmeye baþlar. Ancak biraz
sonra Burak onu durdurur. Ve bardaktaki sütün yarýsýndan
fazlasýný içtiðini iddia eder. 

Ýki kardeþin ellerinde hiçbir ölçek bulunmamaktadýr.
Ýçilen sütün yarýdan fazla mý yoksa az mý olduðunu nasýl
anlayacaklar?

Siz ne dersiniz?
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Üç Arkadaþ
Bahri, Mustafa ve Sami yeni tanýþtýklarý birine bir mantýk

oyunu yaparlar:

Birinci: "Benim adým Bahri."

Ýkinci: "Benim adým Mustafa."

Üçüncü: "Benim adým Sami deðil."

Bu söylenenlerin üçü birden ya doðru ya da yalan oldu-
ðuna göre her birini tanýmlayýnýz.

Trendeki Katil
Gece treni hýzla yol alýyordu. Art Farnanski, baþý önün-

de uyuyordu. Ancak kompartýmanda bulunan yolculardan
biri onun uyumadýðýný biliyordu. Tren istasyona girdiðinde
herkes ayaða kalktý. Farnanski hariç...

Biri omzunu dürttü: "Uyan arkadaþ, geldik..." 

Ses çýkmadý. Ölmüþtü. Önce doktor, ardýndan da komi-
ser geldi olay yerine. Karakola gidildi. Ýfadeler þöyleydi: 

Siyah giysili adam: "Ben suçsuzum... Sarýþýn kadýnýn
Farnanski ile konuþtuðunu gördüm." 

Sarýþýn kadýn: "Ben suçsuzum... Farnanski ile hiç
konuþmadým." 
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Beyaz giysili adam: "Ben suçsuzum... Onu esmer kadýn
öldürdü." 

Esmer kadýn: "Ben suçsuzum... Farnanski'yi adamlardan
biri öldürdü."

Ertesi sabah arkadaþý Abrojos ile konuþan komiser þöy-
le diyordu: "Bu olayýn bu kadar kolay çözüleceðini bilmi-
yordum. Elimizde dört zanlý var. Bunlarýn ifadelerindeki
dört cümle doðru, dört cümle ise yalan. Cinayet bir kiþiye
ait. O halde katil...." 

Evet, sýra sizde! Eðer dört cümle kesinlikle doðru, dört
cümle ise kesinlikle yalansa ve cinayeti sadece bir kiþi iþle-
miþse Farnanski'nin katili kim?

Ýnci
Matematik öðretmeni Ýnci Haným sýnavda, in.ci çarpý-

mýný sormayý düþünür. Bilgisayarda soruyu yazarken üsleri
yanlýþlýkla üste yazmayý unutur ve dört basamaklý inci sa-
yýsýný elde eder. Ýþin ilginç yaný, sormak istediði çarpýmýn
sonucu bu dört basamaklý sayýya eþittir. 

in.ci = inci

Bu þartý saðlayan harflerin sayýsal deðerleri kaçtýr?
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Yedi Arkadaþ
Yedi arkadaþýn her birinin cebindeki para diðerlerinde-

kinden farklýydý. Her birinin cebindeki paranýn, kendinden
daha az parasý olanýnkine oraný tam bir sayýdýr. Arkadaþlarýn
toplam parasý 2879 liraydý. 

Her bir arkadaþýn parasýný hesaplayýnýz.

Harf-Rakam
Aþaðýdaki iþlemde her harf bir rakamý temsil etmektedir

ve iþlem doðrudur. 

Buna göre hangi harfin hangi rakamý temsil ettiðini bulun.

KARA + MOR + AL = BORDO

ABCDE
AB x CD = EEE

E x CD - AB = CC

Yukarýdaki iþlemde her harf bir rakamý göstermektedir.
Farklý harfler farklý rakamlardýr.

Her harfin deðeri nedir?

37x12=444

4x12-37=11
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Penguen
Bir pet shopta bir penguen gördüm. Fiyatý 125 liraydý.

Ertesi hafta ayný penguenin fiyatý 189 lira olmuþtu. Daha
sonraki her hafta penguenin fiyatý artmaya devam etti:
513,594,918. Altýncý hafta penguenin fiyatý 1242'ye ulaþtýðýn-
da penguen satýldý. Penguen altýncý haftada da satýlmasaydý,
yedinci haftada onun fiyatý ne olacaktý?

Telefon Numarasý
Hasan'ýn ilginç bir telefon numarasý var. 7 rakamlý olan

bu numaranýn son 4 rakamý blok halinde alýnýp baþa geti-
rilince oluþan sayý, orijinal sayýnýn iki katýndan bir fazla
oluyor. Telefon numarasýný bulunuz.

Bowling Turnuvasý
Bir bowling turnuvasýnda yarýþmacýlar, iki gruba ayrýlý-

yor. Bütün yarýþmacýlar, kendi grubundaki bütün yarýþmacý-
larla 3'er oyun oynuyor. Toplam 81 oyun oynandýðýna göre
her iki grupta kaçar yarýþmacý vardýr?
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Tek Çizgi
Tek bir çizgi ekleyerek ya da çýkartarak eþitlikleri saðlayýnýz.

5 + 5 + 5 = 550

7 I 6 8 = 7 5

Telefon
1'den baþlayarak, her seferinde komþu tuþlara (çaprazlar

da olabilir) atlayarak 9 basamaklý bir telefon numarasý çev-
riliyor. Tuþlar üzerinde gidilen yol çizilirse bu yol kendisiyle
kesiþmiyor. Basamaklarýn hepsi birbirinden farklýdýr.

Ýlk üç basamaktan oluþan sayý ile ikinci üç basamaktan
oluþan sayýnýn toplamý son üç basamaktan oluþan sayýyý
verdiðine göre telefon numarasý kaçtýr.

Kaðýt Parçalarý
Bir kaðýt parçasý altýya bölünüyor. Altý parçadan biri yi-

ne altýya bölünüyor ve bu iþlem istenildiði kadar sürdürülü-
yor. Aþaðýdaki sayýlardan hangisi, bu yolla elde edilebilecek
kaðýt parçalarýnýn adedi olabilir?

a. 1443
b. 1748
c. 1831
d. 1962
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Dokuz Nokta
9 nokta, þekilde görüldüðü gibi her biri 3 nokta içeren 3

satýra yerleþtirilmiþtir. Bu noktalarý, elinizi kaldýrmadan 4
düz çizgi çizerek birleþtirebilir misiniz?

3 x 3 
Boþ karelere 1'den 9'a kadar rakamlarý öyle yazýn ki; yan

yana, alt alta ve köþeden köþeye toplamlarý hep 15 olsun. 
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Sayýlar
1'den 7'ye kadar sayýlarý karelere yerleþtirin ve her kenarýn

toplamý 11 olsun.

4 x 4
Boþ karelere 1'den 16'ya kadar rakamlarý öyle yazýn

ki; yan yana, alt alta ve köþeden köþeye toplamlarý hep
34 olsun. 
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19 Daire
Aþaðýdaki þekilde 19 daire var. Bu daireleri 1, 2, 3,...,19

sayýlarý ile öyle doldurun ki yatay veya çapraz her sýranýn
içerdiði sayýlarýn toplamý eþit olsun. Not: Her yatay veya
çapraz sýranýn içerdiði daire sayýsý farklý (3, 4, 5) olabilir,
fakat yine de dairelerdeki sayýlarýn toplamý eþit olmalý.

Harfler ve Rakamlar

A B C

D E F

G H I
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Tablodaki her harf 1 ile 9 arasýndaki farklý bir rakama
karþýlýk gelmektedir.

946, 15 ve 82 sayýlarý tabloda yatay veya düþey konumda
bulunmaktadýr.

G, A'dan 2 fazladýr. 

Ardýþýk sayýlar komþu karelerde deðildir.

Tablodaki rakamlarý bulunuz.

Yýldýz
1'den 12'ye kadar olan tam-sayýlarý, bu altý köþeli yýldý-

zýn içine öyle bir yerleþtirin ki, yýldýzdaki altý sýranýn her
birindeki sayýlarýn toplamý 26 olsun.
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Kaç Kare
Aþaðýdaki þekilde kaç adet kare vardýr?

Kalemler
Gördüðünüz 8 kalemden hiçbirinin boyunu deðiþtirmeden

birbirine eþit büyüklükte 3 kare yapabilecek misiniz?
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Hangi Sayý? 
Þekildeki hangi sayý, kendisinin 

3 katýnýn üç adým uzaðýnda 

2 eksiðinin iki adým uzaðýnda,

4 fazlasýnýn üç adým uzaðýnda,

3 eksiðinin iki adým uzaðýnda ve

kendisinin 2 fazlasýnýn üç adým uzaðýndadýr?

21 10 11 12 18

16 3 28 2 7

19 15 13 17 5

14 6 33 4 8

20 1 9 48 9
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Kelime
Aþaðýdaki harflerden bir tanesini atýp, yerine baþka bir

harf getiriniz ve anlamlý bir kelime elde ediniz.

Not: Tüm harfler kullanýlacak ve tek bir kelime elde
edilecek. 

Soru Cümlesi
Aþaðýdaki harflerde bir soru cümlesi gizli. Soru cümlesini

oluþturun ve cevabý verin.

Hangi Þekil? 
Soru iþaretinin yerine ne gelmesi gerekir?

B S R D K Ç A F A

U O U A A H R V R

Y E T E R N O K N
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C E V A P L A R

Ýki Kutu
A kutusundaki ifade doðruysa, B kutusundaki ifade de doðru

olmalýdýr, çünkü A kutusundaki ifadenin dediði budur.

Fakat B kutusundaki ifade A kutusundaki ifadenin yanlýþ oldu-
ðunu söylüyor. Bu ilk kabulümüzle çeliþir.

Öyleyse, A kutusundaki ifade yanlýþ olmalýdýr. Bu da ya B kutu-
sundaki ifadenin yanlýþ olduðu ya da altýnýn B kutusunda bulundu-
ðu anlamýna gelir. B kutusundaki ifade yanlýþsa, ya A kutusundaki
ifade doðrudur (bu olamaz) ya da altýn B kutusundadýr.

Her iki durumda da altýn B kutusundadýr.

Haftanýn Günü
Ýfadeleri aþaðýdaki gibi yeniden yazalým:

A. Bugün pazartesi. 

B. Bugün çarþamba. 

C. Bugün salý. 

D. Bugün ya perþembe, ya cuma, ya cumartesi, ya da pazar. 

E. Bugün cuma. 

F. Bugün çarþamba. 

G. Bugün ya cumartesi, ya pazartesi, ya salý, ya çarþamba, ya
perþembe ya da cuma. 

Bu ifadelerde iki kere geçmeyen tek gün pazar; öyleyse o gün
pazardý.

Bin Sayfa
999. sayfadaki ifade doðrudur. 

Daha önceki 998 sayfadaki yanlýþ ifadelerle 1000. sayfadaki
yanlýþ ifadenin toplamý 999 eder.



74

Alice, Aslan ve Tekboynuz
Perþembe.

(Aslan doðru, Tekboynuz yalan söylüyor.)

Atlar ve Yarýþ
Atlarý takas etmelerini önerdi.

1 Cerrah, 3 Hasta
Ýki eldiveni üst üste giyer. Ýlk hastayý ameliyat eder. Dýþtakini

çýkarýr, ikinci hastayý ameliyat eder. Elindekini çýkarmadan diðer
eldiveni ters çevirir ve giyerek üçüncü hastayý ameliyat eder.

Üç Yaramaz
Suçlu Ýlhan.

Varsayalým ki Ýlhan olaya katýlmadý, o zaman Can ile Ahmet'in
bu iþi yapmalarý gerekir. 

Ahmet, Can ile iþbirliði yapmadýðýna göre (3), Can da tek ba-
þýna hiç bir zaman yaramazlýk yapmadýðýndan (1), Can devre dýþý
kalýyor. 

Geriye ise sadece Ahmet kalýyor. Bu da (2) ye aykýrý. Yani bu
durumda Ýlhan olaya karýþmadýðý söylenemez. 

Veya son olasýlýk olarak varsayalým ki Can tek baþýna suçlu veya
suçlulardan bir tanesi, o halde Ýlhan veya Ahmet veya her ikisi
birden olaya karýþmýþ olmalýydý. 

(3) e göre Ahmet yine devre dýþý kalýyor. 

Bu durumda da Ýlhan olaya katýlmýþ oluyor.

Biri Doðru 
g þýkký doðrudur
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Cetvel
a. 1, 4, 5, 14, 16, 23, 25, 31 (1; 2 = 16 - 14; 3 = 4 - 1; 4; 5; 6

= 31 - 25; ...)

b. 1, 2, 3, 4, 10, 16, 22, 28 (1; 2; 3; 4; 5 = 33 - 28; 6 = 16 -
10; ...)

Ýmkansýz Ýþlem
"+" iþaretinin birini 4 yapan çizgiyi çekin.

545+5=550

Kiracýlar
78

Sadece evet cevaplarý kaydedildiðine göre, bu sayýlar her doðru-
cu için 1 evet ve her yalancý için 2 evet demektir. Yalancýlarýn ger-
çekte alýþveriþ yaptýklarý yerler hayýrlarýn arasýnda, ancak onlar kay-
dedilmemiþ.

Toplam evet sayýsý 45 + 67 + 89 = 201 olduðuna göre 201 -
123 = 78 çift cevap olacaktýr. Bu da binadaki yalancýlarýn sayýsýdýr.

Köprüyü Geçene Kadar
Minimum zaman, en çok zaman harcayan anne ve babanýn

birlikte geçmesiyle elde edilir.

1. Önce kýz ve erkek çocuk geçer (3 dk). 

2. Biri geri döner (hangisinin döndüðü önemli deðil, çünkü
diðeri de dönecek). Erkek dönmüþ olsun (1 dk). 

3. Anne ve baba geçer (10 dk). 

4. Kýz geri döner (3 dk). 

5. Kýz ve erkek birlikte geçer (3 dk). 

Böylece toplam zaman, 3 + 1 + 10 + 3 + 3 = 20 dk.
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Yangýn Var 
4 adam yangýnýn olmadýðý kesimde küçük ateþler yakarak, esas

yangýn onlara ulaþýncaya kadar bu yanmýþ kesime sýðýnmýþlardýr.

Dokuz Köyler Efsanesi
65 metre.

A 1 B 2 C 4 D 5 E 8 F 10 
G 14 H 21 I 

Klasik Nehir Problemi
Önce koyunu geçirir. Geri gelir, kurdu geçirir ve koyunla geri döner.

Lahanayý geçirir ve döner, koyunu alýr geçer.

Sakallý
Ahmet evli, Yusuf bekar deðil, demek ki Okan bekar. 

Okan ve Yusuf'un gözleri ayný renkte, yani mavidir.

O halde Ahmet kahverengi gözlü ve sakallýdýr. 

Salyangozun Biri
16 günde.

Günde net 1 metre týrmandýðýna göre 15. günde 15 metreye gel-
miþ olur. 16. gün 5 metre daha týrmanarak kuyunun aðzýna gelir ve
akýllý bir salyangozsa artýk aþaðýya kaymaz.

Doðum Tarihi
Ben 1946, dedem 1896 yýlýnda doðdu. 

1992'de ben 46, dedem ise 96 yaþýndaydý.

Küçük Kuþlar, Büyük Kuþlar
5 büyük kuþ = 10 küçük kuþ eder. Müþteri 13 küçük kuþ almýþ

gibidir.
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3 büyük kuþ = 6 küçük kuþtur. Demek ki müþteri 11 küçük kuþ
aldýðýnda 12 YTL daha az ödeyecek. Öyleyse bir küçük kuþ 6 YTL,
bir büyük kuþ 12 YTL'dir.

Mantýk Hatasý
Yýl 1935.

Henüz Ýkinci dünya savaþý baþlamamýþ.

Öyleyse ilk dünya savaþýna 1.Dünya savaþý denilmesi mantýksýz
olmaz mý?

Henüz onun adý sadece "Dünya Savaþý"dýr.

Kim Kimdir?
Meral haným -Akþam lisesi

Buse haným-Üniversite öðrencisi

Sude haným- Üniversite mezunu

Elif haným- Doktorasýný yapmýþ

Çiðdem haným-Profesör 

Aðýr Bilyeyi Bulun
2 tanesini ayýrýr 6 bilyeyi 3’er 3’er kefelere koyarým.

1. Terazi dengede ise, dýþarýda kalan 2 bilyeden hangisi aðýrsa
bulmak istenen bilye odur.

2. Terazi dengede deðilse, aðýr gelen kefedeki 3 bilyeyi alýrým ve
2 sini terazinin ayrý ayrý kefelerine koyarým.

2.a Dengede ise terazi dýþarýdaki bilye bulmak istenendir.

2.b Dengede deðilse, aðýr olan bilye bulmak istenen bilyedir.

Giyotin
Adam hiç kimseyle konuþmadan ölmüþtür. Bu nedenle rüyasýný

kimse bilemez.
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Yedi Basamaklý Sayý
3211000

Beþinci Kýz
AYLÝN

Kapý Numaralarý
Ýþe, 1260''i asal çarpanlarýna ayýrarak baþlayacaðýz. 

Yapmamýz gereken de toplamlarý ayný 3''er çarpandan iki grup
bulmak. 

Bu toplam da çift olmalý (çünkü Ahmet''in kapý numarasýnýn iki katý). 

Kapý numaralarý 2''den baþladýðýna göre tek ikili "4, 9, 35" ve "5,
7, 36" gruplarý olmalý. 

Toplamlarý 48 ettiðinden, Ahmet''in kapý numarasý 24. 

Son ipucuna göre Burcu''nun kapý numarasý 36 olmalý, aksi halde
Ahmet hangi grubun doðru olduðunu bilemezdi. 

Böylece üç yeni komþunun kapý numaralarý da 4, 9 ve 35 oluyor. 

Param Yok 
Çünkü hepsinin seri numarasý aynýydý. Bankadakiler tek 10

milyon olduðu için anlamadý ama ev sahibi beþinin de ayný seri
numarasý olduðunu görünce anladý.

1'den 10'a Kadar Numaralandýrýn
4_ Onun yanýna "1" koyun.

7_ Henüz kullanýlmamýþ olan en küçük sayýyý onun yanýna yazýn.

2_ Bütün seçenekleri okuyun.

10_ Sayýlarý yanýt çizgisine yazarken hata yapýp yapmadýðýnýzý
gözden geçirin.

5_ Yanlarýnda sayý bulunmayan bütün seçenekleri okuyun.

8_ Henüz "10" sayýsýný koymadýysanýz, önceki üç adýmý yineleyin.
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1_ Yönergeyi okuyun.

9_ Sayýlarý, sýrasýyla, alttaki yanýt çizgisine yazýn.

6_ Bunlardan hangisinin önce geldiðini belirleyin.

3_ Hangisinin birinci olduðunu kararlaþtýrýn.

_4_7_2_10_5_8_1_9_6_3______

Selçuk-Güneþ Ailesi
Mavi gözlü haným sözü, ya Bay Selçuk'un ya da Bay Güneþ'in ka-

rýsýnýn mavi gözlü olduðunu ortaya koyar. Oysa oyunumuzda mavi
gözlü iki kiþi vardýr. Mavi gözlülerden birisi haným olduðuna göre,
diðerinin erkek olmasý gerekir. Bay Güneþ ela gözlü olduðuna göre ,
mavi gözlü erkek Bay Selçuk'tur. Mavi gözlü olmayan haným en çok
tarihi sevemez, çünkü tarih kitaplarýný okumaya bayýlan erkekler-
den biridir. Bu haným aþk hikâyelerinden de zevk almaz, çünkü bu
türlü hikâyeleri gözleri mavi olan kiþilerden biri beðenir. Mavi göz-
lü olmayan haným macera romanlarýný da seviyor olamaz., çünkü bu
romanlarý mavi gözlü haným okumaya bayýlýr. Bu bakýmdan, gözleri
mavi olmayan hanýmýn "POLÝSÝYE" romanlara meraklý olduðunu
söyleyebiliriz.

Oyunumuzdaki dört kiþinin kitap okuma zevki birbirinden ta-
mamen ayrýldýðýna göre, Bay Selçuk'un AÞK romanlarýný, Bay
Güneþ'in de tarihi kitaplarý tercih ettiði ortaya çýkar.

Gözleri mavi olan hanýmýn kocasý TARÝH kitaplarýndan zevk al-
dýðýna göre mavi gözlü haným Bayan Güneþ'tir ve en çok MACERA
romanlarý okumayý sever.

Sýnýf
Toplam 30 öðrenci vardýr. 

Ýnek
Köprünün boyu 192 metre, ineðin hýzý saniyede 18 metre.
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17 Deve
Bilge adam, geçici olarak kendi devesini onlarýn develerine

katmýþtýr.Buna göre;

Birinci oðul, develerin 1/2'sini yani 9'unu;

Ýkinci oðul, develerin 1/3'ünü yani 6'sýný;

Üçüncü oðul, develerin 1/9'unu yani 2'sini almýþtýr.

Böylece toplam 17 etmiþ ve yaþlý adam devesini alýp yoluna
devam etmiþtir...

Küp Küp Altýn
25

Ölüm-Hayat
Mahkûm kâðýdýn birini çekip bir þekilde yok eder(yutar örneðin)

ve çektiðime razýyým, diðer kâðýdý açýn der.

Kutu Kutu Top
BS etiketli kutudan bir top yeter.

Top beyaz olsun. Diðeri de beyazdýr. Öyleyse, SS 2 siyah olama-
yacaðýna göre BS, BB yazan da SS dir.

9 Litre Su
6 hamlede þu þekilde bölünebilir:

9 5 4 2

----------
0) 9 0 0 0

1) 5 0 4 0

2) 3 0 4 2

3) 3 2 4 0

4) 3 5 1 0

5) 3 3 1 2

6) 3 3 3 0
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Esirler
977

2 Beyaz 3 Siyah Þapka
Bilen vezir: Eðer kafamdaki beyaz olsaydý ve diðer vezirlerden bi-

risi de kendi kafasýndakinin beyaz olduðunu düþünseydi bu durum-
da üçüncü vezir iki beyazý gördüðü için kendi kafasýndakinin siyah
olduðunu anlayacak ve söyleyecekti. 

Oysa söylemedi. Bu durumda ikinci vezir de bu olmadýðýna göre
benim kafamdaki beyaz deðil siyah olmalýdýr diyememiþtir. 

Demek ki benim (bilen vezir) bu önermem en baþtan yanlýþ, o
halde benim kafamdaki beyaz deðil, kesin siyah olmalýdýr demiþtir.

Kralýn Doðum Günü
10 tavþan.

1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100 no’lu kafesler

Hancý
Hancý mahkemede þöyle der: 

Þu anda çanta bende ama anlaþmaya göre "çantayý almaya ikisi
beraber gelmediði sürece çantayý onlara vermeyeceðim". 

Bu nedenle beni dava eden adam çantayý tek baþýna almak is-
tiyor. Diðer arkadaþý da gelsin, o zaman çantayý vereyim", der ve
kurtulur. 

Yanlýþ Etiketler
2 tartý yeterlidir. Ýlk tartýda 1-2-3 yazan gülleler 6 yazanla tartý-

lýr. Eðer eþit çýkmazsa etiketlerin doðru olmadýðý anlaþýlýr. Eþit çýkar-
larsa kuþkumuz ya 1-2-3'ün kendi aralarýnda ya da hiç tartmadýðý-
mýz 4-5'in kendi aralarýnda hatalý olduðudur. 12 deðiþik þekilde ger-
çekleþebilecek bu daðýlýmlar (1-2-3 için 6 daðýlým, 4-5 için 2 daðý-
lým olmak üzere toplam 12) incelenirse, ikinci tartýda 1-6 yazan
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gülleler ile 3-5 yazanlarýn tartýlmasýnýn yeterli olduðu anlaþýlýr. Bu
tartý sonucunda 1-6 yazanlar 3-5 yazanlardan hafif çýkarsa bütün
etiketlerin doðru olduðu kesin olarak anlaþýlýr. Eþit ya da aðýr çýkmasý
durumunda ise etiketlerde hata olduðu anlaþýlýr.

Hastane Yolu
8:25

Sanatçýlar
4 doðru, A þair, B müzisyen, C ressam

Bir Büyük ve Ýki Acemi Satranççý 
Ustanýn birinci masada yaptýðý hamleleri diðer masadaki acemi

yapacak ve oyun daima ustanýn kendi çevresinde dönecek yani usta
kendi kendine oynayacak.

Tohum
20. gün 2^19 büyüklüðünde olur. (=havuzun büyüklüðü)

Havuza 2 tohum atýlýrsa:

1. gün 2*2^0=2^1

2. gün 2*2^1=2^2

3. gün 2*2^2=2^3

........

büyüklüðüne ulaþýr. Bu durumda, 2^19 büyüklüðündeki havuzu
kaplamalari için 19 gün gerekir.

Evler
Alman

1- Sarý evde, Dunhill ve su içen, kedi besleyen Norveçli; 

2- Mavi evde, atý olan Blend içen çay seven Danimarkalý; 

3- Kýrmýzý evde, Palmall ve süt içen, kuþu olan Ýngiliz; 
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4- Yeþil evde, Prince ve kahve içen, balýk besleyen Alman; 

5- Beyaz evde, Blue Master ve bira içen köpek sahibi Ýsveçli oturuyor. 

Elmalar
30/3=10 

10/2=5 

30/2=15 

15/2=7,5 

5+7,5:12,5 

12,5*2=25 eder 

1 liralýk fark

Eczacýnýn Damacanalarý
2 kýsým alkol + 1 kýsým su olduðuna göre toplam hacim 3’e

bölünebilmeli. 

Toplam hacim 137 litre, 3’e bölünebilen 135’den 2 fazla. Eczacý-
nýn kullanmadýðý damacanýn hacmi, 3’ün belli bir katýndan 2 fazla
olmalýdýr. Böyle olan tek damacana 23 litrelik olandýr. 

Kalan 114 litrenin üçte biri olan 38 litre su 16 ve 22 litreliklere,
76 litre alkol ise 18, 24 ve 34 litreliklere konmuþtur. 

Katil Kim?
Bahçývan.

Bisiklet
24/7 dk.

Trafik
Seval sabit hýzla gitse Erkan’ý 10 km geçtiðinde 15 dakika geçmiþ olurdu. 

10 km/15 dk = Saatte 40 km. 
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Kýrk Beþ
Bu 4 sayý, 8 , 12 , 5 , 20 sayýlarýdýr. (8 + 12 + 5 + 20 = 45)

8 + 2 = 10

12 - 2 = 10

5 x 2 = 10

20 / 2 = 10 

Renkli Kartlar
Kýrmýzý: 1-2-4-5-6-12

Sarý: 22-38

Mavi:15

Beyaz:24

Kýz-Erkek
Siyah saçlý olan kýz, kýzýl saçlý olan erkek.

Sýnýf
Sadece Almanca bilen 6 öðrenci vardýr.

Baba
Annesi.

Beyhude Geçti Bir Ömür
Adam 60 yýl yaþamýþtýr. 

Tren
41, 21, 21, 17
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Yürüyüþ
Diyelim þöför x dakika yol aldýktan sonra patron ile karþýlaþtý. 

2x=50 dakika sürmüþtür.

x=25 olur.

Demekki þoför ile patron 08:25'te karþýlaþmýþlar.

Patron 07:30'da yola çýktýðýna göre 55 dakika yol yürümüþtür.

Bir Nehir Problemi Daha
E ve K salý kullanabilenler:

Bay Þehirler
Bay Ýstanbul, Ankaralýdýr.

Bay Konya, Ýstanbulludur.

Bay Ýzmir, Konyalýdýr.

Bay Ankara, Ýzmirlidir.
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Cinayet mi?
Ýntihar eden bir kiþi kafasýna iki kere ateþ edemez ilk kurþunda

ölmesi gerekirdi iki kurþun varsa bu cinayettir.

Miras
Oðlu annesinden iki kat annesi kýzýndan iki kat daha fazla alýr. 

Bu durumda: 420/7=60 

60*4=240lira oðlu alýr 

60*2=120lira annesi alýr 

60 lira kýzý alýr.

Zeus ve Herkül
Zeus ve Herkül'ün hýzlarý arasýndaki oran 10/9 olduðuna güre

Herkül 900 metreye geldiðinde Zeus ona yetiþir. Kalan 100 metre-
de de ayný oran korunacaðýndan, Zeus 1000 metreye (kendisi için
1100 metre) geldiðinde Herkül 990 metrede olur.

Zeus yarýþý 10 metre farkla kazanýr.

Çörekler
Her birinin eþit miktarda çörek yediðini kabul edersek, her biri

8 çöreðin 3'te 1'ini yemiþtir. Adam 800 bin verdiðine göre çörekle-
rin tamamý 2.4 milyon tutmaktadýr. Bu paranýn, 8'de 5'ini yani 1.5
milyonunu 5 çörek çýkaran, kalan 900 binini de 3 çörek çýkaran
ödemiþtir.

O halde 5 çörek çýkaran,

1500 - 800 = 700 bin,

diðeri de,

900 - 800 = 100 bin lira almalýdýr.

Kitap Kurdu
302 sayfa. (Bir rafta cilt halindeki kitaplarýn diziliþine bakmak

ilginizi çekebilir.)
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Lambalar ve Anahtarlar
Anahtarlardan birini açýk konumuna getirin. Bir süre bekleyin.

Onu kapalý konumuna getirin, baska birini açýk konumuna getirin.
Diðer odaya geçin. Yanmakta olan lambanýn anahtarý, ikinci olarak
açtýðýnýzdýr. Sönük olanlara dokunun, sýcak olanýn anahtarý ilk
açtýðýnýzdýr.

Reçel
Çekirdeklerinden

Üç Köprü
Aslanlarýn olduðu odadan geçerim. bir yýldýr aç duruyorlarsa

çoktan açlýktan ölmüþlerdir zaten.

Kardeþler
Ölen kardeþin öldüðünde kardeþi yokmuþ öldükten sonra doðmuþ.

Yürüyen Merdiven
Aranýlan basamak sayýsý için x dersek aþaðýya iniþ için

(a=40+40x) eþitliði Yukarýya çýkarken ise 5 misli hýzlý olup 100
adým atýðýndan (100x/5=20x) eþitliði elde edilir.

Bu da (a=100-20x) formülünü verir.

Yukarýdaki 2 formul birleþtirilirse

40+40x=a=100-20x x=1 olarak elde edilir.

Bu durumda çocuk aþaðý inerken attýðý her adýmda, 

yürüyen merdivende bir basamak ilerliyordu.

a=100-(20.1)

a=100-20=80 basamak olarak bulunur. 

Bayramlýk
Ayakkabý x, gömlek y, kravat z milyon olsun. 

x+y+z=99 
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x-(3y+3z)=0 => x=3y+3z 

x-4y+z=0 => 4y=x+z 

Kolay yoldan: 

5y=99 => y=19.80 

4y+4z=99 => z=4.95 

x+y+z=99 => x= 74.25 

Saat
30 saniye

(6/2)*10=30

Baba ve Oðul
Kitabýn son sayfasýnda 20 TL. Yapýþtýrýlmýþ, eðer okumuþ olsaydý

bu parayý görmüþ olacaktý.

Mýknatýs Sorunu

Yumurta
7 yumurta (4-2-1)

Bu Kiþiler Kim?
Yapýþýk Ýkizler.

Mýknatýsýn boyca tam ortasýnda mýk-
natýslýk özelliði bulunmaz. Çubuklar T
þeklinde konarak aralarýnda çekme olup
olmadýðýna bakýlýr. Çekme varsa mýknatýs
olan A, yoksa B'dir.
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1 TL Nerede?
Bir milyon kayýp deðil. Son hesaplama yanlýþ. 30 TL deðil, 25

TL'nin hesabi yapýlmalý.

Parayý hesaplarken 3x9= 27 TL eder, 2 TL de yardým derneði-
ne, yani 25 TL oda parasýna ek olarak 2 TL yardým ettiler, 3 TL de
geri aldýlar, toplam 30 TL eder.

Þiir
Sultanýn kýzýnýn hafýzasý çok kuvvetliydi, þiiri bir dinleyiþte ez-

berliyordu. Vezirin hafýzasý o kadar kuvvetli olmadýðýndan onun þi-
iri ezberleyebilmesi için iki kez dinlemesi gerekiyordu. Sultanýn ha-
fýzasý çok kötüydü, onun þiiri ezberleyebilmesi için üç kez dinlemesi
gerekiyordu.

Taze Balýk
Japonlar, balýklarý yine teknelerindeki akvaryumlarda tuttular,

ancak içine küçük bir de köpekbalýðý attýlar. Bir miktar balýk köpek-
balýðý tarafýndan yutulmuþtu ama geride kalanlar son derece hare-
ketli ve taze idiler.

Vicdan Azabý
Hastayý doktorla birlikte arabaya bindirip göndererek, bayanýn

yanýnda kalýnýr.

Sepet - Çuval
9 veya 10 elma.

Heri iki durumda da en kötü olasýlýkla 10 elma kazanacaksýnýz.

Ýki Kumarbaz
Her kaðýt için Ankaralý adam ve karýsý bir isim belirlemiþ, sinek

ikilinin ismi de Fatma’ymýþ.
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Tatlý Cadý
Ahu ile evlenmelidir.

Öncelikle kardeþlerden hangisinin yalan ya da doðru söylediði
bilinmiyor, onun için bütün olasýlýklarý bir tabloya yazýyoruz.

(D: doðru, Y: yalan)

Þimdi gelelim Duygu'nun sözüne...

Duygu: "En fazla birimiz hep doðruyu söylüyor."

Eðer bu söz doðru ise (yani 1, 2, 3 ve 5. ihtimallerde) en fazla 1
kiþinin doðru söylemesi gerekiyor, o da zaten Duygu oluyor, yani 1,
2 ve 3. ihtimallerin olmasý imkansýz oluyor.

Eðer bu söz yalan ise (yani 4, 6, 7 ve 8. ihtimallerde) en az 1 ki-
þinin doðruyu söylemesi gerekiyor, o zaman da 6, 7 ve 8. ihtimallerin
olmasý imkansýzlaþýyor.

Geriye kaldý 4 ve 5. Eðer 4 doðru ise cadý Duygu oluyor (Çünkü
Ahu doðru söylüyor.)

Eðer 5 doðru ise cadý Burcu oluyor (çünkü ben cadý deðilim di-
yerek yalan söylüyor.)

Bu durumda kesinlikle cadý olmayan birisi var, o da AHU, damat
adayý AHU ile evlenmeli.

Yollar
x, y ve z'ye sýrasýyla A'dan B'ye, B'den C'ye ve C'den A'ya doð-

rudan giden yol sayýlarý diyelim. A'dan B'ye direkt ya da A-C-B ro-
tasýyla gidilebilir. Bu durumda A'dan B'ye giden toplam yol sayýsý:

1 2 3 4 5 6 7 8

Ahu     D Y D D Y D Y Y

Burcu           D D Y D Y Y D Y

Duygu        D D D Y D Y Y Y
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x + yz = 82

Ayný mantýkla, B'den C'ye yol sayýsý:

y + xz = 62

Bu iki eþitliði yeniden düzenlersek,

y = (62 - 82z)/(1-z^2) eþitliðini elde ederiz.

y'nin tamsayý olmasýný saðlamak için z, 2, 3 ya da 11 olmalýdýr. 

z =11 iken y=7, x=5 olur.

Bu durumda A'dan C'ye toplam yol sayýsý da 46 olur. z'nin diðer
deðerleri için toplam yol sayýsý artýyor.

Ýki Matematikçi
Bu konuþmalara göre Pierre'in elindeki kaðýtta 4, Serge'nin elindeki

kaðýtta ise 5 yazmaktadýr. Yaþlar ise 1 ve 4'tür.

Manken
Cansu: Uzun, Esmer, Zayýf

Ayþe: Uzun

Belma:Uzun

Deniz: Esmer olmalý.

Yani manken olan Cansu kýzýmýz olmalý.

Muz Tüccarý
Önce 100 muz yüklenir, 20 metre gidilir, 60 tane muz býrakýlýr,

kalanla geri dönülür.

Bir kez daha ayný iþlem yapýlýr: 120 adet biriken muz olur. Kalan
100 muzu yüklenince 20 metre sonunda elde var olan muz sayýsý
200'dür. (60+60+80) 

20. metreden itibaren yine 100 tane muz alýnýr, 33,3.. metreye
gidilir, 33,3.. muz býrakýlýr, sonra tekrar dönülür ve kalan 100 muz
alýnýp, 33,3.. metreye götürülür, o noktada 100 muz kalmýþ olur. 100
adet muz yüklenir ve kalan 46,66 metre gidildiðinde elde tam 53,3..
tane muz kalýr.
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Yeni Evliler
Cam buðusu dýþarýda olmaz, buðu içerden olur.

Dönülmez Akþamýn Ufkunda 
Buzdan saraya giren 15 kiþidir.

Bu sayý saray kapýsýna gelenlerin sayýsýnýn dörtte üçü olduðun-
dan kapýya gelen toplam 20 kiþidir.

Her 3 kiþiden biri yol ayýrýmýndan kemancý bahçeye uðramadan
direk devam ediyor. 

Her 2 kiþiden biri kemancý bahçeye giriyor. 

Bunlarýnda üçte ikisi kemancý bahçe çýkýþý buzdan saraya
yöneliyor.

Bu da yol ayýrýmýna gelenlerin üçte biri anlamýna geliyor.

Toparlayacak olursak her 3 kiþiden ikisi yol ayýrýmýna gelip direk
veya dolaylý olarak buzdan saraya yöneliyor. 

Öyleyse köprüden geçip yol ayýrýmýna gelenlerin sayýsý 30’dur.

Bu sayý da köprüye ulaþan her 3 kiþiden ikisi olduðundan 45
sayýsýný buluruz.

Demek ki kapýdan 45 kiþi geçmektedir.

Yeni Kelimeler
ALTI, OTUZ, YEDÝ, ELLÝ, YETMÝÞ, DOKSAN, MÝLYAR

Bilgisayar
Bay X Milattan önce 1656 yýlýnda doðmuþtur. 

Hýrdavat
Ev için kapý numarasý.

Avcý ile Ayý
Beyaz
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Þiþe
Þiþe suyla doldurulur ve kalem çýkar.

Med-Cezir
Hiç. Gemi de suyla birlikte yükselir.

Yolcu
Bir, çünkü yalnýzca olayý anlatan Topkapý’ya gidiyor.

Yalan Söylediðini Nasýl Anlamýþ?
Bu gece orada kalacaðým demiþ. Halasýnda olsaydý burada ka-

lacaðým derdi.

Süt Bardaðý
Bardaðý yavaþ yavaþ yan yatýrýn. 

Süt tam bardaðýn ucuna geldiðinde sütün üst yüzeyini gözleyin.

Bu yüzey, bardaðýn tabanýný oluþturan dairenin tam tepe noktasý
ile çakýþýyor ise bardakta kalan süt tam yarým bardaktýr.

Sütün seviyesi aþaðýda ise Ahmet gerçekten yarým bardaktan
fazla süt içmiþtir.

Üç Arkadaþ
Üçü birden yalan söylüyor.

1. Mustafa

2. Bahri

3. Sami

Trendeki Katil
Sarýþýn kadýn öldürdü. 

Konuþmadýðý doðru olsa da suçsuzum derken yalan söylüyor. 
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Siyahlý adamýn da sarýþýn kadýn için söylediði yalan. Suçsuzluðu doðru.

Diðer yalanlar doðrular da çýkmýþ oluyor böylece. 

Ýnci
25.92 = 2592

Yedi Arkadaþ
Birinci arkadaþýn parasý a, ikincinin ab, üçüncünün abc..vb olsun. 

O halde, a + ab + abc + abcd + abcde + abcdef +abc-
defg=2879 

veya 

a(1+b+bc+bcd+bcde+bcdef+bcdefg)=2879 olur. 

2879 asal sayý olduðuna göre, 

a=1 olur. 

Ayný þekilde, 

b(1+c+cd+cde+cdef+cdefg)=2878 =(2)*1439. 

1439'da asal sayý olduðuna göre

b=2'dir. 

Benzer bir biçimde iþlemlere devam edildiðinde, 

c=2, d=2, e=2, f=2 ve g=88 bulunur. 

Bu durumda, arkadaþlarýn paralarý,

1,2,4,8,16,32 ve 2816 liradýr.

Harf-Rakam
Harfler: B=1, K=9, O=0, M=7, A=5, R=2, L=3, D=8. 

Ýþlem: 9525 + 702 + 53 = 10280.

ABCDE
37x12=444

4x12-37=11

A=3, B=7, C=1, D=2, E=4
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Penguen
125 'in nasýl bulunduðunun bir önemi yok, ancak sonraki fiyatlar

þu kurala göre belirlenmiþ.

189=125+(1+2+5)2 

513=189+(1+8+9)2 

594=513+(5+1+3)2 

...

ve yedinci hafta,

1242+(1+2+4+2)2=1323 .

Telefon Numarasý
4358717

Bowling Turnuvasý
(A-1)x3+(B-1)x3=81

(A-1)x(B-1)=9

A=10 ve B=4

Tek Çizgi
5 4 5 + 5 = 550

7 + 6 8 = 7 5

Telefon
154709863

Kaðýt Parçalarý
1831

1-6

2-11

3-16

5N+1 þeklinde gidiyor.
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Dokuz Nokta

3 x 3 

Sayýlar

3

6

2 5 4

7 1

88 11 66

33 55 77

44 99 22
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4 x 4

19 Daire

Harfler ve Rakamlar

7 1 5

3 8 2

9 4 6

18 17 3

11 1 7 19

9 6 5 2 16

14 8 4 12

15 13 10

16 2 3 13

5 11 10 8

9 7 6 12

4 14 15 1
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Yýldýz

Kaç Kare
11 adet kare vardýr.

Kalemler

Hangi Sayý? 
6 sayýsý

Kelime
"KONTEYNER" kelimesi elde edilir. 

9

4 7 5

8 6

1

3

2

10

11 12
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Soru Cümlesi
18 harf vardýr.

"BU SORUDA KAÇ HARF VAR"

Hangi Þekil?
Þekiller, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sayýlarýnýn dijital yazýlýþlarýnýn alt ya-

rýlarýdýr. Öyleyse cevap, 9 sayýsýnýn dijital yazýlýþýnýn alt yarýsý olmalý:


