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BEYNÝN ÝKÝ YARISI

Bir bütün olan beynin yarýsýný yoðun olarak kullanýp diðer
yarýsýný ihmal eden insanlarýn performanslarýnda yetersizlik-
ler, kusurlar görülür. Fakat, diðer yarýnýn da geliþtirilmesi, son
derece ilginç, harika sonuçlarý beraberinde getirir. Ýki lobun
birlikte çalýþmasýyla 1+1=2 þeklinde aritmetik bir artýþ olmaz;
verim kat be kat artar.

Bir örnek verecek olursak; futbol dünyasýnda sað ayaðýný
ya da sol ayaðýný çok iyi kullanan futbolcular var. 

Çocuklar, beynin iki yarýsýný beraber kullandýklarý halde,
onlara hayâl gücü ve hafýza gibi sað beyin fonksiyonlarýyla il-
gili eðitimden çok, mantýk ve ezbere dayanan eðitim verilmesi
sonucunda bu yetenekleri büyük ölçüde yok olmaktadýr.

SAÐ BEYNÝN ÖNEMÝ

Klâsik eðitim sisteminde daha çok sol lob aðýrlýklý akade-
mik bilgilere prim verilmekte, sað lobun faaliyetleri ise maale-
sef ihmal edilmektedir.

Beynin, farklý fonksiyonlara sahip iki lobu olduðu keþfedi-
len günümüzde eðitim sistemi hâlâ sadece beynin mantýk,
matematik, analiz, konuþma, yazma, listeleme gibi fonksiyon-
larý olan sol lobunu kullanmaya devam etmektedir.

Oysa, geliþen bilimin ýþýðýnda, mantýk aðýrlýklý sol lobla be-
raber, hayâl gücü, renk, þekil, ritim, bütünü görme gibi fonk-
siyonlarý olan sezgisel, üretken sað lob da kullanýlsa, insanlarýn
üretkenlik potansiyellerinin kat kat artacaðý aþikârdýr.

Zaten, tarihte büyük sýçramalar yapan insanlar bilerek ya da
bilmeyerek, beynin her iki lobunu da birlikte kullanan insan-
lardýr.
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Mantýðýn âdeta tek baþýna gittiði yerle, sezgi, hayâl ve renk-
lerle el ele gittiði yer bir olur mu?

Sað lobun da devreye sokulmasý, insana ayný zamanda du-
yusal keskinlik kazandýrmakta, hedefini sürekli ve her þeyiyle
canlý tutan o insana müthiþ bir motivasyon kazandýrmaktadýr.

Bilgisayarlarýn bile matematik ve mantýk iþlemlerini yapa-
bildiði günümüzde, bunlardan daha önemli bir özellik çýkýyor
karþýmýza: Üretken düþünce, üretken zekâ.

Hayâl gücü, yeni fikirler oluþturma, orijinalite gibi deðer-
ler, insan zihninin üretkenliðini ortaya koyar. Bilgi dünyasýna
uçtuðumuz günümüzde asýl fark, iþte bu noktadadýr. Yâni,
geleceðin baþarýlý insanlarý, üretken zekâya, hayâl gücüne,
esnekliðe ve güçlü vizyona sahip insanlar olacaktýr.

Eðitim sistemi ise, bu hedefe ulaþtýrmak bir yana, insanlarý
yalnýzca sol lobun fonksiyonlarý içine âdeta hapsetmektedir.

Ýlkokul birinci sýnýf öðrencilerinin resimleri incelendiðin-
de, her birinde orijinalite ve üretkenliðin izleri açýkça görül-
mektedir. Ayný öðrenciler dördüncü sýnýfa geldiklerinde ise,
tek düzeliðin ve kendini birilerine beðendirme arzularýnýn yo-
ðunlaþtýðý, elma þekerine benzer, tek tip aðaçlar, tek tip evler,
ayný tür insan resimlerinin ortaya çýktýðý görülmektedir.

Okul öncesi çocuklar daha çok renkler ve görüntülerle
düþünmek gibi, dýþ etkilere daha açýk ve çok farklý fantezile-
re sahiptir. Fakat, okulda bu özellikler bastýrýlýnca, sol beyin,
sað beynin de bazý fonksiyonlarýný yüklenmek zorunda kalýyor
ve aþýrý derecede zorlanýyor. Bu arada, zayýf kalan sað beyin
hýrçýnlaþýnca, çocuklarda birtakým ruhsal dengesizlikler de
görülebiliyor.

Ayný zamanda, bu tek yönlü, yâni yanlýþ ve aþýrý bilgi yük-
lenmesi sonucunda beyinler köreliyor, çocuklarda üretkenlik,
merak ve öðrenme istekleri yok oluyor.
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Bu çocuklar büyüdüklerinde, özellikle sað beynin gerekli
olduðu durumlarda daima baþarýsýz oluyorlar.

SAÐ-SOL BEYNÝN 
DENGELÝ KULLANIMININ SONUÇLARI
Prof. Orstein, iki beyin iþbirliði içinde çalýþtýðý zaman, genel

yetenek ve etkide çok büyük artýþ olduðunu ortaya koydu.
Çünkü beynimiz, standard matematikten farklý bir þekilde ça-
lýþýyor; sað ve sol beyin birlikte çalýþtýðý zaman, iki kat deðil,
beþ-on kat daha etkili sonuçlar ortaya çýkýyordu.

Buraya kadar söylediklerimizin ýþýðýnda, artýk þunlarý ra-
hatlýkla söyleyebiliriz: Belirli konularda gerçek anlamda uz-
manlaþmak, ancak bu iki beynin iþbirliði ile mümkün olabilir.

Tarihteki bütün dehâlar, büyük buluþ yapanlar, üstün kiþi-
ler, hep beyninin iki yarýsýný da mükemmel bir iþbirliði içinde
kullanan kimselerdir.

Örneðin Fatih Sultan Mehmet, Ýstanbul'u almak için ge-
rekli bütün planlarý, hazýrlýklarý yaptý, uygulamaya geçti. Bun-
lar için daha çok, beyninin mantýk aðýrlýklý sol lobunu kullan-
dý. Fakat, Bizanslýlarýn Haliç'e zincir gerip Osmanlý gemileri-
nin önünü kesmeleri üzerine hemen sezgi aðýrlýklý sað lob ev-
reye girdi ve tarihte ilk defa, gemiler karada yürütülerek, bir
gecede Kasýmpaþa'dan Haliç'e indirildi. Sonuç malum.

Evet, dünyamýzdaki karmaþa ve problemleri çözmek için,
beynimizin iki yarýsýný birlikte kullanmamýz gerekiyor.

Özellikle karmaþýk sorunlarýn çözümünde, geniþ ve uzun
vadeli olabilecek kararlarda saðlýklý sonuçlara ulaþabilmek
için, beynin her iki yanýnýn iþbirliði içinde çalýþmasý þarttýr.



8

Öðrenilen bilgilerin, geçici bir ezber olarak kalmayýp ka-
lýcý hafýzada dosyalanmasý ve ömür boyu kullanýlabilmesi,
her iki beynin de öðrenme iþine aktif olarak katýlmasýyla
mümkündür.

Beynimizdeki zincirleri kýrýp, beynimizi tutsaklýktan kurta-
rýp, orada uyuyan dâhiyi uyandýrmak için yapmamýz gereken
en önemli þeylerden biri, ciddi bir hafýza eðitimiyle fotoðrafik
bir belleðe sahip olmaktýr.

Temel hafýza tekniklerini öðrenip kullandýðýnýzda,

* Sadece hafýzanýz güçlenmekle kalmayacak, üretkenliði-
niz de müthiþ bir þekilde artacaktýr.

* Bilgiyi öðrenme hýzýnýz artacak, zihinsel fonksiyonlarýnýz
güçlenecektir.

* Sað ve sol beyinleriniz arasýndan müthiþ ve dinamik bir
potansiyel ortaya çýkacaktýr.

* Elbette ki, bütün bunlar, iþ ve sosyal yaþantýnýzdaki prob-
lemlerin çözümüne büyük katkýlar saðlayacaktýr.
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SORU 11

YYOOLLLLAARR

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?
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SORU 22

YYaaþþaamm ÞÞaannssýý

Bir suçluya iki kutu ve 10'u siyah, 10'u beyaz olmak üzere
20 top verilir.

Kral suçluya þöyle der: "Bu toplarý kutulara istediðin gibi
yerleþtirebilirsin, ben daha sonra senin yanýna gelip kapaklarý
kapatýlmýþ bu iki kutudan birini seçeceðim. 

Daha sonra bu seçtiðim kutudan gözlerim kapalý olarak
rasgele bir top seçeceðim. 

Seçtiðim top siyahsa öleceksin, beyazsa yaþayacaksýn". 

Siz olsaydýnýz yaþama þansýnýzý mümkün olduðu kadar art-
týrmak üzere toplarý kutulara nasýl koyardýnýz?
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SORU 33

PPaarraamm yyookk 

Bu ay sonu hiç param yoktu, oysa 10 milyon elektrik para-
sý ve 50 milyon kira ödemem gerekiyordu. Çaresiz printerda 6
tane 10 milyonluk banknot bastým, çok da baþarýlý oldu, yine
de korkarak bankaya gittim ve 10 milyonu verdim, bankacý-
lar tipimden þüphelenmiþ olacak parayý uzun uzun incelediler
ve kabul ettiler. Kirayý ödemeye ev sahibine giderken çok ra-
hattým çünkü 60 yaþýndaki ev sahibimin kalpazanlýðýmý anla-
masýný imkansýz görüyordum, elden 50 milyonu verdim. 15
dakika sonra eve döndüðümde kapýda polisler bekliyordu, ih-
bar eden de ev sahibimmiþ. Sizce nasýl anladý?
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SORU 44

22 BBeeyyaazz 33 SSiiyyaahh ÞÞaappkkaa

Bir kralýn 3 veziri vardýr ve kýzýný bu üç zeki vezirinden bi-
ri ile evlendirmek ister. 

Onlara 3 siyah ve 2 beyaz þapka gösterir ve gözlerini kapat-
týrarak her birinin kafasýna birer siyah þapka koyup beyaz þap-
kalarý saklatýr ve "kafasýndaki þapkanýn ne renk olduðunu bi-
len 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 bul-
dum, benim kafamdaki þapka kesin siyah der ve açýklamasýný
yapar.

Vezir bunu nasýl bilmiþtir?
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SORU 55

KKööpprrüü

Yüksekliði 3.60 metre olan bir kamyonun þoförü, kamyo-
nuyla "3.50 metreden yüksek" taþýtlarýn giremeyeceði bir köp-
rüyle karþýlaþýr. 

Oturmuþ ne yapacaðýný kara kara düþünürken birden
köprünün hemen ilerisindeki benzin istasyonunu fark eder
ve çözümü bulur! 

Kamyonuyla birkaç dakika uðraþtýktan sonra köprüden ge-
çer ve benzin istasyonuna uðradýktan sonra yoluna devam
eder... Çözüm ne idi?
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SORU 66

MMeeyyvvee

Kamp yapmakta olan Yusuf, Sude ve Harun kahvaltýda
sadece elma ya da muz yemektedirler.

- Yusuf elma yerse, Sude muz yemektedir.

- Yusuf ya da Harun elma yemektedir, ancak ikisi birlikte
deðil.

- Sude ve Harun ikisi birlikte muz yemezler. 

Hangisi dün elma bugün muz yemiþ olabilir?
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SORU 77
SSiiyyaahh-BBeeyyaazz-KKýýrrmmýýzzýý

Beyaz adýnda bir heykeltýraþ, Siyah adýnda bir müzisyen ve
Kýrmýzý adýnda bir ressam kahvede buluþurlar. Ýçlerinden biri-
si "Benim saçým siyah, birinizinki kýrmýzý, diðerinizinki de be-
yaz, ama hiçbirimizin adýyla saç rengi tutmuyor" der. Beyaz,
"Çok haklýsýn" diye yanýtlar.

Ressamýn saç rengi nedir?
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SORU 88
1177 DDeevvee

Zengin bir Arap þeyhinin üç oðlu vardýr. Öldüðünde, vasi-
yetinde 17 devesinin üç oðluna þu þekilde paylaþtýrýlmasýný
istediði ortaya çýkar:

Birinci oðlu, develerin 1/2'sini;

Ýkinci oðlu, develerin 1/3'ünü;

Üçüncü oðlu, develerin 1/9'unu alacaktýr.

Üç kardeþ bunun nasýl olabileceðini düþünürken, yoldan
yaþlý,bilge bir adamýn devesiyle geçtiðini görürler.Onu durdu-
rur ve ondan yardým isterler. Bilge adam hiç duraksamadan
onlara yardýmcý olur ve yoluna devam eder.

Yaþlý adamýn onlara nasýl bir çözüm önermiþ olabileceðini
bulabilir misiniz?
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SORU 99

ÞÞiiffrree

Þifreli isimleri olan ajanlarýmýz bulunmakta... 

Aþaðýda isimleri bulunan ajanlarýmýzý büyükten küçüðe
doðru sýralayabilir misiniz? 

1- At fareden büyük, maymundan küçüktür. 

2- Maymun kediden de, filden de büyüktür. 

3- At kediden küçüktür. 

4- Fare filden büyüktür.
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SORU 110

HHaavvuuzz

Havuz kenarýnda bir cinayet iþlenir. 

Olayý uzaktan gören bir kiþi, ifadesinde: 

"Katil, adama elindeki bir cisimle saldýrdý. Cismi bir kaç
defa sapladý ve cesetle birlikte havuza attý..." der.

Olay yerinde inceleme yapýlýr, ancak havuzda cesetten
baþka bir þey bulamazlar.

Katil, adamý ne ile öldürmüþtü?
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SORU 111

SSaakkaallllýý

"Ben sadece sakallýyý tanýyorum", dedi. 

Esin. "Adý neydi?"

Zeynep, "Kendin bul" diyerek þunlarý söyledi:

"Ýkisi evlidir, ikisi mavi gözlüdür, ikisi sakalsýzdýr. Sakallý-
nýn 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....
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SORU 112

ÖÖllüümm - HHaayyaatt

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 ikisine
de ÖLÜM yazdýrmýþ. Mahkûm da bunu öðrenmiþ. Acaba
mahkûm nasýl kurtulabilir?
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SORU 113

DDÜÜÐÐMMEELLEERR

Elimizde a, b, c, d, e, f düðmeleri var. Bunlarý bir kurala göre
dizeceðiz.

Önce tablomuz þu þekilde:

_ _ _ _ _ _ 

Bu tabloya göre kuralýmýz þöyle: 

1. a düðmesi b’nin solunda bir yerde

2. b düðmesi c’nin 3 düðme saðýnda

3. c düðmesi d’nin saðýnda

4. d düðmesi e’nin yanýnda

5. e düðmesi a’nýn 2 uzaðýnda 

Bir de elimizde f düðmesi varsa, bu düðmelerin sýralamasý
nasýl olmalýdýr? 
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SORU 114

ÜÜÇÇ AARRKKAADDAAÞÞ

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 olduðuna
göre her birini tanýmlayýnýz.
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SORU 115

SSÜÜTT BBAARRDDAAÐÐII

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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SORU 116

SSAATTRRAANNÇÇ

Bir satranç turnuvasýnda dört kadýn (A,B,C,D) ve dört er-
kek (X,Y,Z,T) adlý kiþiler katýlmýþlardýr. Turnuva kurallarýna
göre kiþiler ikiþer ikiþer karþýlaþmýþlardýr. Her karþýlaþma bir ki-
þi kazanýncaya kadar sürmüþ ve kaybeden elenmiþtir. Kazanan
bir üst tura çýkmýþtýr. Son karþýlaþmayý kazanan þampiyon ol-
muþtur. Karþýlaþmalarla ilgili olarak þunlar bilinmektedir:

- Ýlk turda tüm karþýlaþmalar farklý cinsiyetler arasýnda
olmuþtur.

- A kiþisi ikinci turda X kiþisini yenmiþtir.

- C kiþisi ikinci turda Z kiþisine yenilmiþtir.

- Bir kadýn þampiyon olmuþtur.

- Ýlk turda T ile C, X ile D karþýlaþmýþtýr.

Ýlk tur, 2. tur ve final karþýlaþmalarýnda kim kimle oynamýþ
ve kim kazanmýþtýr?
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GÜÇLÜ HHAFIZANIN ÝÝLACI NNEDÝR?

Güçlü hafýzanýn ilacý iyi uyku ve müzik! 

ABD'nin en saygýn bilim dergilerinden New Scientist'e gö-
re yaþýnýz kaç olursa olsun beyni genç tutmak ve unutkanlýðýn
önüne geçmek mümkün. Dergi, hafýzayý korumaya yardýmcý
olacak tavsiyeleri derledi

Uzmanlara göre 40’1ý yaþlarýna gelen herkesde hafýzayla il-
gili ufak tefek sorunlar kendini göstermeye baþlýyor. 

Bunlar da anahtarýn yerini unutmaktan, bir toplantýyý ka-
çýrmaya kadar her türlü aksaklýðý beraberinde getiriyor. Ancak
doktorlar çocuklarýn, yetiþkinlerin, hatta yaþlýlarýn bile hafýza-
larýný kuvvetlendirmesinin mümkün olduðunu söylüyor.

Elbette bunun için doðru beslenmek ve birkaç ipucuna
önem vermek gerekiyor. Saygýn bilim dergisi New Scientist'in
Ýngiltere ve ABD'deki ünlü doktorlara danýþarak hazýrladýðý
tavsiyelerden bazýlarý þöyle:

Sýnav öncesi uyuyun
Gece yalnýzca 3 saat uyumuþ bir kiþinin düþünce kabiliye-

ti, yasal olarak sarhoþ olan bir kiþiyle aynýdýr. Gün içinde öð-
rendiðiniz her þey uyurken beyninizde "iþleniyor." Araþtýrma-
lar yeni bir bilgisayar oyununu 2 saat oynayýp uyuyan bir kiþi-
nin kalktýðýnda, birçok hileyi öðrendiðini gösteriyor. Ayný so-
nuç sýnava hazýrlanan kiþilerde de görülüyor.

Müzik eðitimi alýn
Araþtýrmalar müzik eðitimi alan 6-8 yaþ arasýndaki çocuk-

larýn IQ’sunun yaþýtlarýna göre 2-3 puan arttýðýný gösteriyor.
Ayrýca düzenli olarak Mozart dinleyen kiþilerin, diðer çeþit
müzik dinleyenlere göre hafýza testlerinde daha baþarýlý ol-
duklarý görüldü. Bu sonuçlar Mozart bestelerinin kompleks
yapýsýna baðlanýyor.
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Yarým saat yürüyün
Haftada 3 kez yarým saat yürümek hafýzayý güçlendiriyor.

Düzenli egzersiz yapan çocuklarýn sýnavlardaki ve hafýza test-
lerindeki baþarýsýnýn yüzde 15 arttýðý görülüyor. Bunun nede-
ni beyne bol oksijen gitmesine baðlanýyor. Ayrýca egzersiz sý-
rasýnda salgýlanan hormonlar yeni beyin hücreleri yapýlmasý-
ný tetikliyor.

Sigara ve alkol yok
ABD’deki Notre Dame Rahibe Okulu’nda kalan rahibele-

rin yaþý 75-107 arasýnda deðiþiyor. Bunlarýn birkaçý dýþýnda ise
hiçbirinde Alzheimer ya da diðer yaþlýlýk hastalýklarý görül-
müyor. Bu kadýnlarýn ortak özelliði ise portakal suyu, fasulye
gibi gýdalarda bulunan folat vitamininden bol bol almalarý.
Sakin bir hayat sürmeleri ve sigara ile içkiden uzak durmala-
rý da hafýzalarýný korumalarýna yardýmcý oluyor.

Konsantre olun
Uzmanlara göre "konsantre olacaðým" diye düþünmek bile

o sýrada yapýlan iþe yoðunlaþmayý kolaylaþtýrýyor. Ayrýca gün
içinde 1-2 fincan kahve içmek de beyni "þarj" ediyor. Ancak
daha fazlasý kiþiyi yorup tam tersi etki yaratabiliyor.
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SORU 117

SSaallyyaannggoozzuunn BBiirrii

Derinliði 20 metre olan bir kuyunun dibinde bir salyan-
goz var. 

Salyangoz gündüzleri 5 metre yukarý týrmanabiliyor, an-
cak gece boyunca da 4 metre aþaðýya kayýyor.

Salyangozun kuyunun aðzýna çýkmasý kaç gün sürer?
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SORU 118

BBeeþþ TToopp

Elinizde aðýrlýklarý farklý 5 top var. 

Bir denge terazisinde sadece toplarý birbirleriyle kýyaslaya-
rak (yani hiçbir aðýrlýk kullanmadan) büyükten küçüðe doðru
sýralamanýz isteniyor.

Bu iþlemi doðru olarak gerçekleþtirmeyi garantilemeniz
için en az kaç tartý yapmanýz gereklidir?
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SORU 119

KKllaassiikk NNeehhiirr PPrroobblleemmii

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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SORU 220

ÇÇooccuukkllaarrýýnn YYaaþþllaarrýý

Sayým memuru sordu:
- Kaç çocuðunuz var?
- 3.
- Yaþlarý?
- Yaþlarýnýn çarpýmý 36, toplamý karþý kapýnýn numarasý.
Memur karþý kapýya baktý.
- Ama bu bilgi yetersiz.
- En büyük kýzým kýzýl saçlýdýr.
-Þimdi oldu."
Çocuklarýn yaþlarý neydi?
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SORU 221

ÝÝþþççiilleerr

Adam tarlasýnda çalýþtýrmak için amele tutacaktý. 
Erkeklerin yevmiyesi 5 lira, kadýnlarýn yevmiyesi 1 lira

ve çocuklarý yevmiyesi 5 kuruþtu. Adam 100 amele tuttu
ve gün sonunda toplam 100 lira ödedi.

Adam her gruptan kaç kiþi tutmuþtu?
(Her gruptan en az 1 kiþi olmak zorunda.)
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SORU 222

AAkkrreepp - YYeellkkoovvaann

Ahmet, yeni bir kol saati aldý ve bir müddet sonra gördü ki
saatin akrep ve yelkovan kollarý her 65 dakikada bir üst üste
geliyor. 

Bu saat hýzlý mý, yavaþ mý, normal mý çalýþýyor? 

Eðer bir fark varsa bu, saatte kaç saniyedir?
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SORU 223

KKeelliimmee-HHeeccee-HHaarrff SSaayyýýllaarrýý

Boþluklarý cümleyi doðrulayacak þekilde harflerle doldurun
(Örneðin: elli iki). 

Bu cümlede _______ kelime, _______ hece ve _______
harf bulunmaktadýr.
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SORU 224

OOtteell

1'den 8'e kadar numaralandýrýlmýþ otel odalarýna giden 8
kiþiye otel görevlisi rehberlik ediyor. 

Ama anahtarlar numaralý deðil ve görevli anahtarlarý bir-
birine karýþtýrmýþ. 

Kapýlarýn hepsini açabilmek için maksimum kaç deneme
yapýlýr?
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SORU 225

YYaannaann ÇÇuubbuukkllaarr......

Elimizde iki tane homojen olmayan çubuk var. 

Bu çubuklarý uygun bir þekilde yakarak 45 dakikayý tam
olarak ölçmemiz isteniyor. 

Tek veri var: 

Bu iki çubuk da bir ucundan tutuþturulunca 1 saatte yanýp
bitiyor. 

Uyarý: 

Çubuklar homojen deðil mesela çubuðun birinin bir ucu
yakýlýnca %80’i 1 dakika yanýp geri kalaný 59 dakika yanabilir.
Ýki çubuk da birbirinden farklý ve ne kadarýnýn ne sürede ya-
nacaðý hiç belli deðil (Yani bir ucunu yakarým, göz kararý 3/4’ü
yanýnca yaklaþýk 45 dakika geçmiþtir diyemezsiniz). 
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SORU 226

ZZiinncciirr MMeekkttuupp

Zincir mektup baþlatýyoruz. 

Dünya nüfusu 6 milyar olsaydý ve mektubu alan herkes bu
mektubun 10 kopyasýný daha önce mektup almamýþ 10 kiþiye
1 hafta içinde daðýtsaydý, mektubun dünyadaki herkese ulaþ-
masý kaç hafta sürerdi?
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SORU 227

PPeenncceerree VVeerrggiissii

Patagonya'da hükümet pencere vergisi koymayý planlýyormuþ. 

Buna göre 0.35 m2 pencereler için 830 bin, 0.45 m2 pencere-
ler için 930 bin, 0.55 m2 pencereler için 1 milyon 30 bin, 0.65 m2

pencereler için de 1 milyon 130 bin lira vergi ödenecekmiþ.

1 m2 pencere için ödenecek vergi kaç liradýr?
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SORU 228

SSUUÇÇLLUU KKÝÝMM??

Gözaltýna alýnan 4 kiþiyle ilgili þunlar bilinmektedir: 

1. Eðer A ve B ikisi birden suçluysa, C de suçludur. 

2. Eðer A suçluysa, B ve C'den en az biri de suçludur.

3. Eðer C suçluysa, D de suçludur. 

4. Eðer A suçlu deðilse, D suçludur. 

Bu önermelerden yola çýkarak, suçlu olduðunu kesin olarak
söyleyebileceðimiz þüpheli kimdir?
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SORU 229

ÝÝKKÝÝ KKUUMMAARRBBAAZZ

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 þöy-
le söyler: Yeni bir deste kaðýt açalým ve içinden bir kagýt 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.

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?
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SORU 330

DDÖÖRRTT ÞÞÜÜPPHHEELLÝÝ

Dört þüpheliden biri suçludur. Sorgulamalarýnda her biri
dörder cevap verirler:

Ali: "Ben suçsuzum", "Cemil suçludur", "Suçlu benden
uzundur", "Betül, Deniz'den kýsadýr"

Betül: "Ben suçsuzum", "Deniz suçludur", "Ben en uzu-
num", "Suçlu benden uzundur"

Cemil: "Ben suçsuzum", "Ali suçludur", "Betül'ün üçüncü
cevabý doðrudur", "Ali, Deniz'den uzundur"

Deniz: "Ben suçsuzum", "Betül suçludur", "Cemil'in üçüncü
cevabý yalandýr", "Ben Cemil'den uzunum"

Bütün þüphelilerin cevaplarýnýn ikisi doðru, ikisi yalan ol-
duðuna göre kimin suçlu olduðunu ve boy sýralarýný bulunuz.
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SORU 331

GGÝÝZZLLÝÝ BBEELLGGEE

Gizli bir belge basýna sýzdýrýlmýþtý. 

Suçlanan üç sekreter þunlarý söylediler: 

Canan: "Belgeyi Ayþe sýzdýrdý."

Ayþe: "Canan doðru söylüyor." 

Banu: "Ben sýzdýrmadým..." 

Bu üç sekreterden en az biri yalan, en az biri de doðru
söylediðine göre belgeyi kim sýzdýrdý? 
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SORU 332
BBOOYYAALLII YYÜÜZZ

Üç çoban çayýrda uyumaktadýr.

Muzip bir çocuk gelir, üçünün de yüzünü kömürle siyaha boyar.

Çobanlar uyandýklarýnda gülmeye baþlarlar. Her biri diðer
ikisinin birbirine güldüðünü, kendi yüzünün temiz olduðu-
nu sanmaktadýr. Bir süre sonra birinin gülmesi durur. Kendi
yüzünün de boyalý olduðunu anlamýþtýr.

Nasýl mantýk yürüttüðünü bulabilir misiniz?
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SORU 333

VVÝÝCCDDAANN AAZZAABBII

Issýz bir yolda iki kiþilik arabanýzla giderken yol kenarýnda
3 kýþý gördünüz. Bir hasta, bir operatör doktor ve bir de haya-
týnýzýn kadýný (bayansanýz hayatýnýzýn erkeði)... Hastanýn 21
dakika içinde, arabayla 15 dakika uzaklýktaki hastanede aci-
len ameliyat olmasý gerekiyor. Doktor da 5 dakikada ameliyat
ederek hastayý kurtarabileceðini, zaten hastanede baþka dok-
tor 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 düþünür-
seniz ne yaparsýnýz?
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SORU 334

MMUUZZ TTÜÜCCCCAARRII

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 mik-
tarý 100 adet muz. Ayrýca deve yürüdüðü her kilometre için
bir muz yemek zorunda, yoksa yola devam edemiyor. Baþlan-
gýçta 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 kilometre
geri gider. Muzlar istenildiði gibi kesirlere ayrýlabilir. Kilomet-
reler de tamsayý olmak zorunda deðil. (Muz ve Deve yerine Ma-
zot ve Tanker olarak da düþünebilirsiniz.)
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SORU 335

YYAALLAANN SSÖÖYYLLEEDDÝÝÐÐÝÝNNÝÝ 
NNAASSIILL AANNLLAAMMIIÞÞ??

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 cevaplýyor:
"Caným benim, ne güzel olurdu ama ben evde deðilim þu an, ha-
lamlardayým. 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 olduðun-
dan emin olmuþtur ve bunu bu mesajla anlamýþtýr.

Sizce kýz, en iyi dostunun ona yalan söylediðini nasýl anlamýþ
olabilir?
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SORU 336
KKAARRTTAALL

Ezop'un fabllarýndan biri Güneþ'e aþýk olan kartalla ilgilidir. 

Bu kartal her þafak bulunduðu tepeden Güneþ'in doðduðu
yere doðru uçar ve öðleye kadar buna devam edermiþ. Öðle-
den sonra Güneþ batýya doðru gider ve ufka doðru alçalýrken
kartal uçuþ yönünü deðiþtirir, doðu yerine batýya yine Güneþ'e
doðru uçar ve Güneþ batarken umutsuzca sabahki yuvasýna
dönmüþ olurmuþ. 

Güzel bir fabl! Güneþ sevilmez mi? 

"Güneþ'e yalnýz körler düþman olabilir." diyor bir þair... 

Fabl güzel de, bu fablda çok önemli bir matematiksel yanlýþlýk
var, acaba nedir? 
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Harika BBir HHafýza ÝÝçin ÖÖneriler
Hepimiz hafýzamýzdan dert yanarýz. Okuduklarýmýzý,

duyduklarýmýzý unutmasak hayat çok daha kolaylaþacak-
mýþ gibi gelir bize. Uzmanlara kulak verecek olursak vita-
min ve mineralce zengin besinler alýrsak beynimiz daha
hýzlý ve etkili çalýþýyor, daha güçlü bir hafýzaya sahip oluyo-
ruz. Ýþte hafýzayý kuvvetlendirmenin ve böylece hayatý ko-
laylaþtýrmanýn basit yollarý:

Hafýza mineralleri: Vücutta demir ve çinko azlýðý, bel-
leði zayýflatýr; çünkü hemoglobin azalýr ve bu durumda
beyne yeterince oksijen taþýnmaz. Demir bakýmýndan zen-
gin olan karaciðer, yaðsýz sýðýr eti, kuzu eti, yumurta sarýsý,
koyu yeþil sebzeler, beyin, midye, ýspanak, soðan, arpa, ma-
rul, buðday ekmeði, kuru fasulye, elma, üzüm, domates, li-
mon, portakal, þeftali, hurma, kuru erik, pekmez ve may-
danoz ile çinko bakýmýndan zengin olan yoðurt, ay çekirde-
ði, hindi sýk tüketilmelidir. 

C vitamini: C vitamini, demirin yiyeceklerden emilme-
sini kolaylaþtýrýr. Bu nedenle iyi bir hafýza için C vitamini
içeren turunçgiller, kivi, domates, patates, karnabahar,
brokoli, kavun, çilek, incir, kýrmýzý ve yeþil biber tüketmek
gerekir. 

E vitamini: E vitamininin antioksidan olarak beynin et-
kin ve verimli kullanýlmasýna büyük katkýlarý vardýr. Bitki-
sel yaðlar, yerfýstýðý, ay çekirdeði ve buðday E vitamini açý-
sýndan zengin besinlerdir.

B vitamini: Kuru baklagiller, kýrmýzý et, ay çekirdeði,
Balýk, yoðurt, süt, peynir, yeþil yapraklý sebzeler, tavuk eti,
hindi, yerfýstýðý, muz, kavun, brokoli, ýspanak, domates, yu-
murta, kavun ve enginar gibi B grubu vitaminleri beyne gi-
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den oksijen miktarýný artýran ve güçlü bir bellek kazandý-
ran besinlerdir. 

Badem: Her gün 7-8 adet badem yiyin. Bunun yanýnda
bir gece boyunca suda beklettiðiniz 7 adet bademin kabu-
ðunu soyun ve bir bardak süt içinde kaynatýn. Bu sütü gün-
lük olarak tüketin.

Böðürtlen: Böðürtlen yüksek miktarda antioksidan
içerdiði için beynin keskinleþmesi için birebirdir. 

Zihin egzersizi: Zihnini aktif tutanlarda bellek daha
kuvvetlidir.

Biloba: Ayný adlý aðaçtan elde edilen madde, damarla-
rý açýp beyne daha fazla oksijen taþýr.

Tarçýn ve bal: Her gece düzenli olarak bir çay kaþýðý bal
içine eklenmiþ tarçýn yemeyi unutmayýn. 

Kimyon ve bal: Yarým çay kaþýðý kimyonla bir miktar
balý karýþtýrarak günde iki defa tüketmeye çalýþýn. 

Vücut egzersizi: Stres hafýzayý zayýflatýr. Haftada üç kez
yarým saatlik egzersiz ise stresi azaltýrken hafýzanýzý da güç-
lendirir.

Þifalý karýþým: 1 çay kaþýðý susam tohumu, portakaldan
30 kat fazla C vitamini içeren amla kökü tozunu ve balý ka-
rýþtýrarak birkaç günde bir yiyin. Hafýzanýzýn kýsa zamanda
kývraklýk kazandýðýný göreceksiniz. 

Kahve: Kafein zihin performansýný, hafýza ve konsan-
trasyonu artýrýr.

Adaçayý: Adaçayý, zihin yorgunluðu için en iyi çaredir.
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Adaçayý familyasýndan limonun yaðýndan elde edilen esan-
sýn da konsantrasyonu artýrdýðý bilinmektedir.

Yaðlý balýk eti: Haftada üç kez yaðlý balýk veya üç gün
330 mg. balýk yaðý hapý, hafýzayý güçlendiren 'Omega 3' yað
asitlerinin alýnmasý için yeterlidir.

Sakýz çiðnemek: Sakýz çiðnerken beynin öðrenme, bil-
gi depolama ve hafýzadan sorumlu tutma 'hippocampus'
bölümü daha iyi çalýþýr.

Soya: Soyadaki doðal östrojen hafýzanýn geliþmesi
için birebirdir.



50

SORU 337
VVAASSÝÝYYEETT

Sami öldüðünde geriye 1 kadýn ve 3 çocuk býrakmýþtý.
Vasiyeti þöyleydi:

"...En yakýn arkadaþým Salih, senin hakkýný inkar etmeme
imkan yok. Bunun için miras iþinde seni tam yetkili kýlýyo-
rum. Mirasýmdan istediðin kadarýný karýma ver, kalaný senin
olsun."

Salih, mirasýn 40,000 dolarýný kadýna býrakýp gerisini alma-
ya karar verdi. Kadýn bundan memnun olmadý ve dava açtý.
Davaya bakan hakim, 40,000 dolarýn Salih'e verilmesine ve
gerisinin kadýna kalmasýna karar verdi.

Neden?
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SORU 338

HHIIRRDDAAVVAATT
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?



52

SORU 339

YYEEDDÝÝ GGÜÜZZEELL

Bir adada yedi tane dünya güzeli varmýþ ve bu adaya gelen
herkesi öldürüyorlarmýþ.

Bir gün adamýn biri adaya düþmüþ. 

Güzeller adama son isteðini sormuþlar. 

Adam öyle bir þey söylemiþ ki, 

Güzeller onu öldürmemiþ.

Adam ne söylemiþ olabilir?
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SORU 440

KKÝÝBBRRÝÝTT ÇÇÖÖPPÜÜ

50 adet kibrit çöpü var. 

Ýki oyuncu sýrasýyla en az 1, en çok 6 kibrit alarak kibritleri
tüketiyor.

Yerdeki en son kibritleri alan, oyunu kazanýyor.

Bu oyuna ben baþlarsam, karþýmdaki nasýl oynarsa oynasýn
ben kazanýrým. 

Nasýl?
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SORU 441

AAMMAATTÖÖRR SSAATTRRAANNÇÇÇÇII

Amatör bir çocuk dünyanýn en iyi satranççýlarýndan biriyle
mektupla satranç oynuyormuþ. 

Çocuk hamlesini mektupla yolluyor ve usta da hamlesini
yapýp mektupla çocuða yolluyormuþ.

Defalarca bu þekilde maçlar yapmýþlar. Çocuk her seferinde
ustayý yeniyormuþ.

Nasýl?
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SORU 442

MMIIKKNNAATTIISS SSOORRUUNNUU

Ýþaretsiz iki özdeþ demir çubuktan birinin mýknatýs, diðerinin
normal demir olduðunu biliyorsunuz. 

Baþka hiçbir þey kullanmadan bunlarý nasýl ayýrt edebilirsiniz?
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ÞÞÝÝÞÞEE

Boþ bir pet þiþenin içine plastik bir kalem atýyoruz. 

Þiþeyi yerinden kýmýldatmadan, devirmeden ve hiçbir þe-
kilde vücudumuzla temas etmeden kalemi nasýl çýkarýrsýnýz?
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SORU 444

YYiirrmmii ÜÜllkkee

Aþaðýdaki paragrafta gizli yirmi ülkeyi bulun.

"Yine paltosuz gelmiþ, bir de peruk takmýþ. Gelirken yanýn-
da bilgisayarýný da getirmiþ. Pis ve çapaçul bir durumda. Saf-
ran sarýsý bir yüzü var. Kafasýnýn içinde kim bilir ne tilkiler do-
laþýyor. Vaktinde üç roman yazan adam bu mu? Zaman dün-
kü baþarýlý adamdan geriye kiþiliksiz bir virane býrakmýþ. Þim-
di bir sanal manyak, tam bir manyak. Saçma sapan amaçlar
peþinde koþuyor. Ben insanlarý severim ama insanlar ayaðýný
yorgana göre uzatmalý. Davul bile dengi dengine çalar. Kim
bilir kaç adam böyle sudan sebeplerle ziyan oldu." ...
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SORU 445

RReeççeell

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?
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SORU 446

BBaayy ÞÞeehhiirrlleerr

Bay Ankara, Bay Ýstanbul, Bay Ýzmir ve Bay Konya; Anka-
ra, Ýstanbul, Ýzmir ve Konya'da doðmuþ olan dört arkadaþtýr.

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?
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SORU 447

KKýýzz-eerrkkeekk

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?



61

SORU 448

BBaallýýkkllaarr

Bay X balýk avýndan döndüðünde

"tuttuðum balýklardan 

ikisi dýþýnda hepsi lüfer,

ikisi dýþýnda hepsi kefal,

ikisi dýþýnda hepsi uskumru" diyor. 

Bay X kaç tane balýk tutmuþtur?
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SORU 449

AAlliiccee

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 söyleme-
miþlerdi.

19 aslýnda kaçtý?
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SORU 550

EEddiittöörr

Sanem ile birlikte akþam yemeðine gittikleri editörleri
Bahar'ýn evindeki kütüphaneyi gören Emel, "Ne kadar da
çok kitap var burada!" der, "Herhalde 100'den fazladýr." 

"Haklýsýn" diye yanýtlar Sanem, "hatta tüm kitaplarýn
sayýsýný ikiye bölsen, bulduðun sayýnýn beþte birini çýkarýp
o sayýdan da onda birini tekrar çýkarsan geriye söylediðin
rakamdan bir fazlasý kalýr."

Sizce editörün kütüphanesinde kaç kitap var?
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SORU 551

DDookkuuzz KKööyylleerr EEffssaanneessii

"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?
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SORU 552

LLaammbbaallaarr vvee AAnnaahhttaarrllaarr

Bir odada 3 lamba baþka bir odada bu lambalarý çalýþtý-
ran 3 anahtar bulunuyor.

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

Hangi anahtarýn hangi lambayý yaktýðýný nasýl öðrenebilir-
siniz?
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SORU 553

DDoolldduurr-BBooþþaalltt

8, 5 ve 3 litrelik üç kap var. Kaplarýn sadece toplam ha-
cimleri biliniyor, ara hacimlerle ilgili hiçbir iþaret yok. 

8 litrelik kap su dolu, diðerleri boþ.
Bu üç kaptan baþka bir þey kullanmadan 8 litre su 4 +

4 litrelik iki kýsma nasýl ayrýlabilir?
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SORU 554

KKüüççüükk KKuuþþllaarr,, BBüüyyüükk KKuuþþllaarr

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 YTL daha az ödeyecekti.

Kuþlarýn tanesi kaç liradýr?
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SSoorruu ÝÝþþaarreettiinniinn YYeerriinnee HHaannggii SSaayyýý
GGeelleecceekk?? 

3-5-6-8-14-18-21-?
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SORU 556

ZZeebbrraa YYeemmeeððii

Bir aslan, bir leopar ve bir çakal birlikte bir zebrayý ak-
þam yemeði olarak yemektedirler. 

Aslan tek baþýna 1 saatte, leopar 3, çakalsa 6 saatte yi-
yor. 

Üçü birden zebrayý ne kadar zamanda yerler?
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SORU 557

YYýýllddýýzz

1'den 12'ye kadar olan tam-sayýlarý, bu altý köþeli yýldýzýn
içine öyle bir yerleþtirin ki, yýldýzdaki altý sýranýn her birindeki
sayýlarýn toplamý 26 olsun.
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SORU 558

1155 DDaaiirree

1 ile 15 arasýndaki sayýlarýn tümünü aþaðýda gördüðünüz
dairelere öyle yerleþtirin ki her daire, altýnda bulunan iki
dairedeki sayýlarýn farkýný içersin.
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SORU 559

HHaannggii HHaarrff??

Þekil 1’deki daire ok yönünde 135 derece döndürülerek
Þekil 2’nin üzerine getirilirse 1 numaralý dilimin üzerine hangi
harf gelir?

A

Þekil 11.

B C
D

E
FG

H

8
1 2

3

4
56

7

Þekil 22.
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Soru 660

HHaannggii ÞÞeekkiill?? 

Soru iþaretinin yerine ne gelmesi gerekir?
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MMeerrddiivveenn

Bir merdivenin basamaklarý 2’þer 2’þer çýkýlýp, 3’er 3’er ini-
liyor. Çýkýlýrken atýlan adým sayýsý, inerken atýlan adým sayý-
sýndan 5 fazla olduðuna göre, merdiven kaç basamaklýdýr?
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SORU 662

KKiirraallýýkk OOttoommoobbiill

Ünal Bey 40 km. mesafedeki þehre gitmek için otomobil
kiralýyor. Yarý yolda iki arkadaþý daha biniyor ve son 20 km. yi
birlikte gidiyorlar. Akþam da arkadaþlarýyla birlikte dönüyor
ve arkadaþlarýný ayný yerde indiriyor. Daha sonra Ünal Bey
otomobili kiraladýðý yere getiriyor ve 24 TL ödüyor. Ünal Bey
ve arkadaþlarýnýn masrafý mesafeye göre bölüþmeleri için kaçar
lira vermeleri gerekir?
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SORU 663

BBaallýýkk

Kürþat ve Yavuz oðullarýyla birlikte balýða gittiler. Kürþat
oðlunun tuttuðu balýðýn 2 katý kadar, Yavuz da oðlunun
tuttuðu balýðýn 2 katý kadar balýk tuttu. Kürþat'ýn oðlunun
ismi Eren'dir. Toplam 35 balýk tutulmuþtu. Her biri kaç
balýk tutmuþtur?
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SORU 664

HHaannggii GGüünn??

Necmi'nin doðum gününden üç gün sonrasý olan cuma günü
Cem'in evlilik yýldönümüdür. Necmi'nin doðum günüyse
sekizinci günden altý gün sonrasýdýr. Yarýn dördüncü günse
dün hangi gündür?
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SORU 665

OOdduunnccuu

Bir oduncu 15 metre boyundaki bir kütüðü üç eþit parçaya
bölmek için 15 dakika zaman harcamýþtýr. 

Oduncu, ayný boydaki baþka bir kütüðü beþ eþit parçaya
bölmek için kaç dakika zaman harcar?
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SORU 666

TTýýrrttýýll

Ýlkbaharda günde 12 saat gün ýþýðý olur. Bir týrtýl,gündüzleri
düz bir duvara saatte 4 metre hýzla týrmanýp, 12 saatlik karanlýk
boyunca saatte 1 metre hýzla aþaðý kayarak uyurmuþ. Duvarýn
yüksekliði 49 metre ise,týrtýlýn,duvarýn tepesine varmasý ne
kadar zaman alýr?
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SORU 667

EEllmmaassllaarr

Kraliçenin elmaslarý Londra Kulesi'nde nxn lik bir kare
oluþturacak þekilde dizilmiþti. Böylece ilk bakýþta herhangi bi-
rinin çalýnýp çalýnmadýðý anlaþýlýyordu. Bir gece kule soyuldu.
Bekçinin ifadesine baþvuran Sherlock Holmes'e bekçi þunlarý
söyledi: "Efendim, o gece 3 kiþi kuleye girip beni baðladý, el-
maslarý aralarýnda bölüþtüler, artan 2 elmasý ise aralarýnda bö-
lüþemedikleri için býrakýp gittiler". Holmes hemen bekçinin
yakalanmasý için Scotland Yard'a haber yolladý. Holmes hýrsý-
zýn bekçi olduðunu nasýl anlamýþtý?...
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CEVAPLAR

1- YOLLAR

x, y ve z'ye sýrasýyla A'dan B'ye, B'den C'ye ve C'den A'ya
doðrudan giden yol sayýlarý diyelim. A'dan B'ye direkt ya da
A-C-B rotasýyla gidilebilir. Bu durumda A'dan B'ye giden
toplam yol sayýsý:

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 ol-

malýdýr.
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.

2- YAÞAM ÞANSI

Bir kutuya tek bir beyaz top, kalan bütün toplar (9 beyaz
+10 siyah) diðer kutuya konmalýdýr. 

3- PARAM YOK 

Çünkü hepsinin seri numarasý aynýydý. Bankadakiler tek
10 milyon olduðu için anlamadý ama ev sahibi beþinin de ay-
ný seri numarasý olduðunu görünce  anladý.



82

4- 2 BEYAZ 3 SÝYAH ÞAPKA

Bilen vezir: Eðer kafamdaki beyaz olsaydý ve diðer vezirler-
den birisi de kendi kafasýndakinin beyaz olduðunu düþünsey-
di bu durumda üçüncü vezir iki beyazý gördüðü için kendi ka-
fasýndakinin siyah olduðunu anlayacak ve söyleyecekti. 

Oysa söylemedi. Bu durumda ikinci vezir de bu olmadý-
ðýna göre benim kafamdaki beyaz deðil siyah olmalýdýr diye-
memiþtir. 

Demek ki benim (bilen vezir) bu önermem en baþtan yan-
lýþ, o halde benim kafamdaki beyaz deðil, kesin siyah olmalý-
dýr demiþtir.

5- KÖPRÜ

Tekerleklerin havasýný indirir ve köprüden geçer. Daha
sonra benzincide tekerleri þiþirir.

6- MEYVE

Sude.

Yusuf sadece muz, Harun ise sadece elma yemiþtir.

7- SÝYAH-BEYAZ-KIRMIZI

Beyaz'ýn siyah saçlý kiþiye yanýt verdiðini bildiðimizden, si-
yah saçlý olamayacaðýný biliyoruz. Öyleyse kýrmýzý saçlý olma-
lý. Böylece Siyah ve Kýrmýzý için siyah ve beyaz saç renkleri
kalýr. Siyah, beyaz saçlý; Kýrmýzý yani ressam siyah saçlý olmak
zorundadýr.

8- 17 DEVE
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Bilge adam, geçici olarak kendi devesini onlarýn develeri-
ne 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...

9- ÞÝFRE

Maymun>Kedi>At>Fare>Fil

10- HAVUZ

Sivri bir buz parçasý ile.

11- SAKALLI

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. 

12- ÖLÜM-HAYAT

Mahkûm kâðýdýn birini çekip bir þekilde yok eder(yutar
örneðin) ve çektiðime razýyým, diðer kâðýdý açýn der.

13- DÜÐMELER

d-e-c-a-f-b
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14- ÜÇ ARKADAÞ

Üçü birden yalan söylüyor.

1. Mustafa

2. Bahri

3. Sami

15- SÜT BARDAÐI

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.

16- SATRANÇ

Kazananlar BÜYÜK HARFLE, kaybedenler küçük harfle
gösterilmiþtir.

ÝLK TUR

A-y

b-Z

C-t

d-X

ÝKÝNCÝ TUR

A-x

c-Z
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FÝNAL

a-Z

17- SALYANGOZUN BÝRÝ

16 günde.
Günde net 1 metre týrmandýðýna göre 15. günde 15

metreye gelmiþ olur. 16. gün 5 metre daha týrmanarak ku-
yunun aðzýna gelir ve akýllý bir salyangozsa artýk aþaðýya
kaymaz.

18- BEÞ TOP

En az 7 tartý yapmak gerekir. 

19- KLASÝK NEHÝR PROBLEMÝ

Önce koyunu geçirir. Geri gelir, kurdu geçirir ve koyun-
la geri döner. Lahanayý geçirir ve döner, koyunu alýr geçer.

20- ÇOCUKLARIN YAÞLARI

36'nýn 3'lü çarpanlarýnýn ve bunlarýn toplamlarýnýn lis-
tesi:

1 + 1 + 36 = 38 

1 + 2 + 18 = 21 

1 + 3 + 12 = 16 

1 + 4 + 9 = 14 

1 + 6 + 6 = 13 * 

2 + 2 + 9 = 13 * 

2 + 3 + 6 = 11 
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3 + 3 + 4 = 10

Memur dýþardaki numaraya bakýp da "Bu bilgi yetersiz."
dediðine göre, ayný toplamý veren çarpan grubu tek deðil-
dir. Çünkü, örneðin, dýþardaki numara 38 olsaydý, memur
çocuklarýn yaþlarýnýn kesinlikle 1, 1, 36 oldugunu anlardý.

Demek ki dýþardaki numara 13'tü, memur verilen bilgi-
yi yetersiz buldu. Son bilgi bir "en büyük" çocuk olduðunu
bildiriyor. 

Çocuklarýn yaþlarý 2, 2, 9 olmalý.

21- ÝÞÇÝLER

Adam 19 erkek, 1 kadýn ve 80 çocuk tuttu.

22- AKREP-YELKOVAN

Normal çalýþan bir saatte akrep ve yelkovan kollarý 12/11
saatte bir üst üste gelir. 

Ahmet’in saatinin kollarý ise 65 dakikada (13/12 saatte)
bir üst üste geliyor. 

Buna göre Ahmet’in saati (12/11) / (13/12) = 144/143 kat
daha hýzlý. 

Bu da saat baþýna 1/143 saat = yaklaþýk 25 saniye daha
hýzlý olduðunu gösterir. 

23- KELÝME-HECE-HARF SAYILARI

on üç - yirmi beþ - elli dokuz 
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24- OTEL

35

Eðer bulduðu anahtarý bir daha unutmuyorsa
8+7+6+5+4+3+2=35 ama unutuyorsa 8*8=64 olur.

25- YANAN ÇUBUKLAR

Çubuðun birini iki ucundan diðerini bir ucundan yakarsý-
nýz. 1. çubuk tamamen yandýðýnda 30 dakika geçmiþ olur. Bu
anda 2. çubuðun diðer ucunu da yakarsýnýz. 2. çubuk da ta-
mamen yandýðýnda 45 dakika olmuþtur.

26- ZÝNCÝR MEKTUP

1 + 10 + 102 + 103 + ... + 10n = 6×109 [1],

Her iki tarafý 10 ile çarparsak,

10 + 102 + 103 + ... + 10n + 10n+1 = 6×1010 [2],

[2]'den [1]'i çýkarýrsak,

-1 + 10n+1 = 5.5×1010,

diðer sayýlarýn yanýnda -1'i ihmal edersek,

10n+1 = 5.5×1010,

n + 1 = 10.7 ve

n = 9.7 hafta.

27- PENCERE VERGÝSÝ

1 milyon 480 bin lira. (Pencere baþýna 480 bin ve her m2

için de 1 milyon.)
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28- SUÇLU KÝM?

D kesin olarak suçludur.

29- ÝKÝ KUMARBAZ

Her kaðýt için Ankaralý adam ve karýsý bir isim belirlemiþ,
sinek ikilinin ismi de Fatma’ymýþ.

30- DÖRT ÞÜPHELÝ

Betül>Ali>Cemil>Deniz

Betül>Ali>Deniz>Cemil

Suçlu, Cemil.

31- GÝZLÝ BELGE

Canan sýzdýrdý.

32- BOYALI YÜZ

Çobanlara a, b ve c diyelim. 

a þöyle düþünür: Eðer yüzüm temiz olsaydý b, c'nin gülme-
sine bir anlam veremeyecekti (çünkü b kendi yüzünün temiz
olduðunu sanmakta) demek ki benim de yüzüm boyalý.

33- VÝCDAN AZABI

Hastayý doktorla birlikte arabaya bindirip göndererek, bayanýn
yanýnda kalýnýr.
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34- MUZ TÜCCARI

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.. met-
reye 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.

35- YALAN SÖYLEDÝÐÝNÝ NASIL ANLAMIÞ?

Bu gece orda kalacaðým demiþ. Halasýnda olsaydý burada
kalacaðým derdi.

36- KARTAL

Kartalýn sabah yolculuðunda kartal ve Güneþ, biri doðuya,
biri batýya gittiklerinden birbirlerine doðru yaklaþýrlar. Fakat öð-
leden sonra hem kartal, hem de Güneþ batýya gitmektedir. Bu
nedenle tabii ki öðleden sonraki uçuþ daha uzun olacak ve kar-
tal eski yuvasýna dönemeyip her akþam yuvasýndan daha batý-
daki bir noktaya inecektir. Kartalýn her akþam 500 km daha ba-
týya indiðini düþünürsek ve dünyanýn çevresini 40.000 km alýr-
sak, kartal yuvasýna ancak 40.000/500=80 gün sonra dönebilir.
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37- VASÝYET

Hakim vasiyetin tam metnini okuyunca Sami'nin maksa-
dýný anladý. Sami Salih'in güvenilir bir adam olup olmadýðýný
son bir defa daha denemek istemiþti. Vasiyetine, "Mirasýmdan
istediðini AL, kalanýný karýma ver," diye yazmadý, ama Sa-
lih'in böyle anlamasýna yol açacak bir cümle kullandý. Bu
nedenle, "Mirasýmdan istediðini karýma VER, kalaný senin
olsun," diye yazdý.

Salih mirastan 40 bin dolar dýþýnda kalan kýsmý istiyordu.
Hakim de, vasiyet gereði, Salih'in isteði olan kýsmýn Sami'nin
ailesine býrakýlmasýna karar verdi.

38- HIRDAVAT

Ev için kapý numarasý.

39- YEDÝ GÜZEL

"En çirkininiz gelsin beni öldürsün" demiþ.

40- KÝBRÝT ÇÖPÜ

Ýlk önce tek kibrit alýrým. 

Daha sonra rakip kaç kibrit alýrsa, kalan kibritler 7'nin katý
kadar olacak þekilde alýrým. 

Yani ben aldýktan sonra 49-42-35-28-21-14-7 kibrit kalacak
þekilde alýrým. 

Her durumda 8 el sonra oyunu kesin olarak kazanýrým.
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41- AMATÖR SATRANÇÇI

Çocuk ayný zamanda ustadan daha iyi oynayan bir baþka
oyuncuyla mektupla satranç oynuyormuþ ve bu ustanýn ham-
lesini diðerine yolluyor, diðerinden aldýðýný da bu ustaya yol-
luyormuþ. Kýsaca iki ustanýn hamlelerine aracýlýk ediyormuþ.

42- MIKNATIS SORUNU

43- ÞÝÞE

Þiþe suyla doldurulur ve kalem çýkar.

44- YÝRMÝ ÜLKE

Nepal, Peru, Kenya, Ýsveç, Fransa, Fas, Çin, Romanya, Kü-
ba, Þili, Ýran, Irak, Almanya, Birmanya, Panama, Benin, Ga-
na, Gine, Çad, Sudan.

45 - REÇEL

Çekirdeklerinden

Mýknatýsýn boyca tam ortasýnda
mýknatýslýk özelliði bulunmaz. Çu-
buklar T þeklinde konarak aralarýn-
da çekme olup olmadýðýna bakýlýr.
Çekme varsa mýknatýs olan A, yoksa
B'dir.
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46- BAY ÞEHÝRLER

Bay Ýstanbul, Ankaralýdýr.

Bay Konya, Ýstanbulludur.

Bay Ýzmir, Konyalýdýr.

Bay Ankara, Ýzmirlidir.

47- KIZ-ERKEK

Siyah saçlý olan kýz, kýzýl saçlý olan erkek.

48- BALIKLAR

3 balýk (1 lüfer , 1 kefal, 1 uskumru)

49- ALÝCE

25

50- EDÝTÖR

"Tüm kitaplarýn sayýsýný ikiye böl, sonra beþte birini çýka-
rýp eline al, ‘o’, yani eline aldýðýn sayýdan 5'e bölünmeden
önceki sayýnýn 10'da birini daha çýkart, ‘geriye kalan’ yüzden
bir fazladýr."

Neden 5'e bölünce 1/5'i elime alýyorum? Çünkü soruda
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"bulduðun sayýnýn beþte birini çýkarýp, o sayýdan da" diyor,
"kalandan" demiyor. Oysa 10'da birini çýkardýðýnda
"100'den 1 fazla kalýr" diyor. 

Buna göre:
2020/2=1010/5=202-(1010/10)=101-1=100

51- DOKUZ KÖYLER EFSANESÝ

65 metre.
A 1 B 2 C 4 D 5 E 8 F 

10 G 14 H 21 I 

52- 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 lam-
banýn anahtarý, ikinci olarak açtýðýnýzdýr. Sönük olanlara
dokunun, sýcak olanýn anahtarý ilk açtýðýnýzdýr.

53- DOLDUR-BOÞALT

- 
Ýlk Durum 
5 l'yi doldur 
5 l'den 3 l'yi doldur 
3 l'yi 8 l'ye boþalt 
5 l'yi 3 l'ye aktar 
8 l'den 5 l'yi doldur 
5 l'den 3 l'yi doldur 
3 l'i 8 l'e aktar 8 LT 

8 LT
8 
3 
3 
6 
6 
1 
1 
4

5 LT 
0 
5 
2 
2 
0 
5 
4 
4

3 LT 
0 
0 
3 
0 
2 
2 
3 
0
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54- KÜÇÜK KUÞLAR, BÜYÜK KUÞLAR

5 büyük kuþ = 10 küçük kuþ eder. Müþteri 13 küçük kuþ
almýþ gibidir.

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.

55- Soru Ýþaretinin Yerine Hangi Sayý
Gelecek? 

24 
Yazýlýþlarýnýn harf sayýsý bir artarak devam eden sayý dizisi. 
Üç=2, Beþ=3, Altý=4, Sekiz=5, Ondört=6, Onse-

kiz=7, Yirmibir=8, Yirmidört=9

56- ZEBRA YEMEÐÝ

2/3 saat - 40 dakika 

57- YILDIZ

9

4 7 5

8 6

1

3

2

10

11 12
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58- 15 DAÝRE

59- HANGÝ HARF?

G harfi gelir... 

60- HANGÝ ÞEKÝL?

Þekiller, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sayýlarýnýn dijital yazýlýþlarýnýn
alt yarýlarýdýr. Öyleyse cevap, 9 sayýsýnýn dijital yazýlýþýnýn alt
yarýsý olmalý: 

61- MERDÝVEN

30 

5

9

1 8

63

4

72

13

10 12

15 14

11
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62 - KIRALIK OTOMOBÝL

Ünal Bey 16 TL Arkadaþlarýnýn her biri 4 er TL ödemeleri
gerekir.

63- BALIK
Kürþat Eren'in babasý, Yavuz da Kürþat'ýn babasýdýr.
Eren x tane balýk tutmuþsa Kürþat 2x, Yavuz 4x tane balýk

tutmuþtur.
x+2x+4x = 35 ise x = 5’dir.
Kürþat 10 tane, Yavuz 20 tane balýk tutmuþtur. 

64- HANGÝ GÜN?

Perþembe 

65- ODUNCU

30 dakika 

Oduncu 15 metrelik kütüðü üç eþit parçaya bölmek için
iki parçalama iþlemi yapmalýdýr. Yani bir parçalama 7,5 dakika
sürer. Buna göre beþ eþit parçaya ayýrmak için dört parçalama
iþlemi gerekmektedir. 

4 * 7,5 = 30 dakika eder. 

66- TIRTIL
16 gün.

67- ELMASLAR
Herhangi bir sayýnýn karesinin üçe bölümünden kalan ya

1 ya 0'dir. 2 olamaz.


