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Eureka!

Murat Kipel*
mkipel@treda.com.tr

Bilmece A¤›
luyor. Küçük kovan›n hacmi 12,6 litre ise büyük
kovan›n hacmi ne kadard›r?
MD-2003-IV-6. Gazoz. Marketteki bir kampanyada dört gazoz ﬂiﬂesi kapa¤›na bir gazoz bedava veriliyor. 24 kapak toplarsam en fazla kaç ﬂiﬂe
gazoz içebilirim?

Bu köﬂedeki bilmeceler yaklaﬂ›k dört y›ldan beri
bilmeceseverlerin internet üzerinde iletiﬂimlerini
sürdürdükleri, zekâ bilmeceleri ve çözümlerini
paylaﬂt›klar› zekaoyunlari@yahoogroups.com
grubunda yay›mlanan sorulardan derlenmiﬂtir.
Gruba kat›lmak için
http://groups.yahoo.com/group/zeka-oyunlari
adresini ziyaret edebilirsiniz.

Yeni Sorular

MD-2003-III Yan›tlar›

MD-2003-IV-1. Sinek. Dünyay› ekvator çizgisini takip ederek bir iple saral›m. Ama ip ekvatorun çevresinden birazc›k uzun olsun, aﬂa¤› yukar›
10 metre kadar. ‹pi ekvator boyunca düzgün daire
biçimi bozulmayacak ﬂekilde yayd›¤›m›zda, ip yerden biraz yüksekte kalacakt›r elbet. ‹pin bütün
dünya çevresince yerden yüksekli¤i ne olur? Örne¤in bir sinek bu aral›ktan geçebilir mi?
MD-2003-IV-2. Küp. Küp biçiminde eﬂit boyutlarda iki tahta blo¤unuz var. Bunlardan birini
öyle oyun ki di¤er blok içinden geçebilsin.
MD-2003-IV-3. Tekerlek. Bir araban›n ön tekerlekleri 42000 km, arka tekerlekleri ise 58000
km dayanabiliyor. Elimizde birbirinin ayn› beﬂ lastik var. Araba en fazla kaç kilometre yol alabilir?
MD-2003-IV-4. K›zarm›ﬂ Ekmek Dilimleri.
Üzerinde ayn› anda sadece iki dilim ekme¤i k›zartabilece¤iniz bir oca¤›n›z var. Ekme¤in bir taraf›
beﬂ dakikada k›zar›yor. Üç dilim ekme¤in iki taraf›n› en az ne kadar zamanda ve nas›l k›zart›rd›n›z?
MD-2003-IV-5. Kova. Doldurman›z gereken
bir büyük bir küçük kova ve iki muslu¤unuz var.
Musluklardan biri dakikada 2,9 litre di¤eri dakikada 8,7 litre su doldurabiliyor. Kovalar› musluklar›n alt›na ayr› ayr› koyuyorsunuz ve ayn› anda
dolmaya baﬂl›yorlar. Küçük kovan›n yar›s› dolunca kovalar›n yerlerini de¤iﬂtiriyorsunuz ve doldurmaya devam ediyorsunuz. ‹ki kova ayn› anda do-

MD-2003-III-1. Küpler. Bir küpün herbiri
farkl› büyüklüklerde sonlu say›da küpe ayr›lamayaca¤›n› gösterebilir misiniz? (Özgür Kiﬂisel’in sorusu)
Yan›t: Böyle bir bölme yap›laca¤›n› varsayal›m. Bir çeliﬂki elde edece¤iz.
Küpü farkl› büyüklükte küplere bölebilmiﬂsek,
yüzeylerini de farkl› büyüklükte karelere bölmeyi
baﬂarm›ﬂ›z demektir. Ad›na taban diyece¤imiz
rastgele bir yüzey seçelim. Tabandaki en küçük kareyi bulal›m. Bu küçük kare taban›n kenarlar›na
yap›ﬂ›k olamaz, ortalarda bir yerde olmak zorunda, çünkü aksi halde bu küçük karenin geri kalan
iki veya üç kenar›n› herbiri kendinden büyük karelerle çevrelemek gerekirdi ki bu mümkün de¤ildir.
Demek ki küçük kare ortada. Bu küçük karenin
mensubu oldu¤u küçük küpün dört yan yüzeyi,
herbiri kendinden büyük dört küple çevrelenmiﬂtir.
Bu küçük küpün tepesinde dolaﬂan biri, küçük küpün üst yüzeyini, dört taraf› duvarlarla çevrili bir
avlu gibi görecektir. ﬁimdi taban için söylediklerimizi küçük küpün üst yüzeyi için tekrarlayal›m. O
yüzeye tepeden komﬂu küplerin aras›nda da en küçük bir küp olacak, o da ortada olmak zorunda
olacak vs. Bu iﬂlem hiçbir zaman bitmez. Demek
ki sonlu say›da küple böyle bir bölme yap›lamaz.
MD-2003-III-2. Yüz Metre Yar›ﬂ›. Murat’la
P›nar 100 metre yar›ﬂ yap›yorlar. Murat 3 metre
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farkla yar›ﬂ› kazan›yor. Bir baﬂka 100 metrelik yar›ﬂ daha yap›yorlar. Bu sefer Murat P›nar’dan 3
metre daha geriden baﬂl›yor, yani Murat 103 metre koﬂmak zorunda. Bu ikinci yar›ﬂ› kim kazan›r?
Yan›t: Murat 100 metre koﬂtu¤unda P›nar 97
metre koﬂuyor. Demek ki Murat 103 metre koﬂtu¤unda P›nar 103 × 97/100 metre koﬂar, ki bu da
99,91 metredir, 100’den küçüktür. Dolay›s›yla P›nar 9 santimetreyle yar›ﬂ› kaybeder.

süt barda¤›ndan bir kaﬂ›k süt al›p su barda¤›na döküyoruz, sonra da su barda¤›ndan bir kaﬂ›k al›p
süt barda¤›na döküyoruz. Sonuçta sütün içindeki
su mu daha fazlad›r yoksa suyun içindeki süt mü?
Yan›t: Her ikisinin de oran› ayn›d›r. Murat Kipel kadar pratik zekâs› olmayan bir editörün eki:
Baﬂlang›çtaki bardaklardaki su ve süt miktarlar›na
s›ras›yla a ve b diyelim. Çay kaﬂ›¤›n›n alaca¤› miktara da x diyelim. Aﬂa¤›daki dizelgeden takip edelim. Süt barda¤›ndan bir çay kaﬂ›¤› süt al›n›p su
barda¤›na eklendi¤inde süt barda¤›nda a − x süt
kal›r, su barda¤›ndaysa x miktarda süt, b miktarda su olur. ﬁimdi su barda¤›nda b + x miktarda s›v› vard›r. Bunun x’i süt, b’si sudur. Dolay›s›yla bu
bardaktan çay kaﬂ›¤›yla x miktarda s›v› al›nd›¤›nda, bu x miktarl›k s›v›n›n x2/(b+x) miktar› süt,
bx/(b+x) miktar› su olur. Bunu süt barda¤›na ekle-

MD-2003-III-3. ‹kilik Matris. 4×4 boyutunda
0 ve 1’lerden oluﬂan bir matris oluﬂturman›z isteniyor, öyle ki 0000’dan 1111’e kadar olan 0 ve 1’lerden oluﬂan 16 diziyi bu matrisin sat›r sütun ve çaprazlar› üzerinde okuyabilelim. (Soldan sa¤a, sa¤dan sola, yukar›dan aﬂa¤›ya, aﬂa¤›dan yukar›ya, iki
çapraz uzerinde her iki yönlerde olmak üzere toplam 20 adet say› okumam›z
mümkün.) Bütün dizileri okuSüt barda¤›
Su barda¤›
yabilece¤imiz bir matris bulaSüt miktar›
Süt miktar›
Su miktar›
Su miktar›
mad›ysan›z, en fazla dizinin
Baﬂlang›çta
0
a
0
b
okunaca¤› bir matris bulun.
Yan›t: 4×4’lük matrise Birinci kaﬂ›k
x
a–x
0
b
0’dan 15’e kadar olan say›lar›n
a–x2/(b+x)
a–x+x2/(b+x)
xb/(b+x)
b–xb/(b+x)
2’lik düzende yaz›lmas› imkân- ‹kinci kaﬂ›k
s›zd›r. Çünkü 0000 ve 1111 aydi¤imizde, süt barda¤›nda xb/(b+x) miktarda su
n› matriste ya çapraz ya da paralel olarak yer alabiolur. Su barda¤›nda da x − x2/(b+x) miktarda süt
lir. Diagonal oldu¤unda 9 = 1001 ve 6 = 0110 say›kalm›ﬂt›r. Basit bir hesap xb/(b+x) = x − x2/(b+x)
lar›n› elde etmek imkâns›z. ﬁimdi paralel olduklar›eﬂitli¤ini gösterir.
n› varsayal›m, diyelim yataylar. Üç 0 ve bir 1’den
MD-2003-III-5. Kum Saati. Elinizde 7 ve 11’er
oluﬂan ve üç 1 ve bir s›f›rdan oluﬂan sekiz dizi var.
dakikal›k iki kum saati var. Bu iki kum saatini
Bu dizileri nerelere yerleﬂtirebilece¤imize bakal›m.
kullanarak 15 dakikay› nas›l ölçersiniz?
Dikey olarak bunlardan birer tane yerleﬂtiririz anYan›t: Öncelikle 11 ve 7 dakikal›k iki kum sacak, yatay 0000 ve 1111 daha fazlas›na izin vermez;
atini ayn› anda çeviririm. 7 dakikal›k kum saati
yatay olarak iki tane; çapraz olarak da iki tane. Debitti¤inde 11 dakikal›k kum saatinin 4 dakikas›
mek ki toplam 2 + 2 + 2 = 6 adet yerleﬂtirebiliriz. ‹lk
kalm›ﬂt›r. 4 dakikay› buradan ölçer arkas›ndan 11
sorumuzun yan›t› olumsuzdur. Aﬂa¤›daki matrise
dakikal›k kum saatini yeniden çeviririm. Toplam15 say› yerleﬂiyor.
da 15 dakikay› ölçmüﬂ olurum.

1
1
1
1

0
1
1
0

0
0
1
0

0
1
0
1

MD-2003-III-6. Yol. 400 km’lik bir yol var.
H›zlar› saatte 100 km olan bir helikopter ve 80
km olan bir araba ayn› anda ayn› yöne hareket
ediyorlar. Helikopter yolunu tamamlad›ktan sonra geri dönüyor ve araban›n oldu¤u yere gelince
tekrar onunla ayn› yönde harekete geçiyor. Araba
yolun sonuna gelinceye dek bu böyle devam ediyor. Bu durumda helikopterin katedece¤i yol kaç
km’dir?

Yukar›daki matriste sadece 0 eksik. Bu matriste 0’la 1’lerin yerleri de¤iﬂtirilirse yine 15 say› yerleﬂtirilmiﬂ olur ama bu sefer 15 aç›kta kal›r.
MD-2003-III-4. Sütlü Su, Sulu Süt. Masada bir
bardak süt ve bir bardak su var. Bir çay kaﬂ›¤›yla
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Yan›t: Araba yolu 400/80 = 5 saatte kat eder.
Helikopterin bu süre içinde 100×5 = 500 km yol
alaca¤›n› k›sa yoldan bulabiliriz.

mevcuttur. Daha fazla uçak ayn› havaalan›na inemez, en fazla alt› uçak inebilir. Neden?
MD-2003-III-9. Mikrop. Bir mikrop türü, nüfusunu her dakika ikiyle çarpacak ﬂekilde ürüyor.
Bir deneyde bir laboratuvar tüpüne konulan bir
mikrop tüpü bir saatte dolduruyor. Deneye iki
mikropla baﬂlasayd›n›z tüp ne kadar zamanda dolard›?
Yan›t: Bir mikrop n dakikada 2n tane olur. Bir
saatte 60 dakika oldu¤undan, demek ki 260 mikrop tüpü doldurmaya yetiyor. ‹ki mikrop m dakikada 2 × 2m = 21+m tane olur. 21+m = 260 denkleminin çözümü m = 59’dur. Demek ki iki mikrop
tübü 59 dakikada doldurur.

MD-2003-III-7. Hasta Rahipler. Birçok rahibin
yaﬂad›¤› bir manast›rda, ölümcül bir hastal›k baﬂ
göstermiﬂtir. Hastal›k, al›nda beliren bir lekeyle kendini belli etmektedir. Lakin manast›rda ayna olmad›¤›ndan hastalar hasta olup olmad›klar›n› ö¤renemezler. Ayr›ca tüm rahipler çok sayg›l› olduklar›ndan hasta arkadaﬂlar›na hasta olduklar›n› söylememektedirler. Her rahip kendisi d›ﬂ›ndaki herkesin
hasta oldu¤unu görerek alg›layabilmekte ama kendi
hastal›¤›n› alg›layamamaktad›r. Bu rahiplerin hepsi
hergün üç ö¤ün bir araya gelmekte ve herkes birbirini görebilmektedir. Bir gün baﬂ piskopos bir konuﬂma yapar: “Arkadaﬂlar aram›zda hasta arkadaﬂlar var, bunlar›n intihar etmesini istiyorum” der. 12
gün sonra bütün hasta rahipler intihar eder. Kaç rahip intihar etti? Not: Bütün rahiplerin zekâ seviyeleri ayn›d›r ve en az bir hasta rahip vard›r.
Yan›t: E¤er sadece bir rahip hasta olsayd›, o
rahip daha birinci ö¤ünde herkesin sa¤l›kl› oldu¤unu görüp kendisinin hasta oldu¤unu anlayacak ve
intihar edecekti. E¤er birinci ö¤ünden sonra kimse
intihar etmemiﬂse, demek ki en az iki rahip hasta
demektir. Bunu (biz dahil) herkes biliyor. ‹kinci
ö¤ünde sadece bir hasta gören rahipler, ikinci hastan›n kendileri oldu¤u anlay›p intihar ederler. E¤er
ikinci ö¤ünden sonra hiçbir rahip intihar etmemiﬂse, o zaman en az üç hasta var demektir. Genel olarak n-inci ö¤ünden sonra ya 0 ya da n rahip intihar eder. 12inci güne gelindi¤inde 11 × 3 = 33
ö¤ün yendi¤inden 33 rahip hastad›r. (Not: 12inci
günün anlam›na göre yan›t de¤iﬂebilir, ama yürütülen mant›k de¤iﬂmez.)

MD-2003-III-10. 1’den 27’ye. Altalta ve birbirine paralel kare ﬂeklinde 3 eﬂit düzlem var. Düzlemler enine ve boyuna çizgilerle 9 eﬂit küçük kareye bölünmüﬂ. 1’den 27’ye kadar say›lar› küçük karelere öyle yerleﬂtirin ki, hem düzlemlerin kendi
içinde enine/boyuna say›lar›n toplam› hem de düzlemlerde altalta gelen say›lar›n toplam› eﬂit olsun.
Yan›t: “Sihirli toplam”, (1+2+ ... + 27)/9 =
(27×28) / (2×9) = 3 × 14 = 42 olmal›. Birçok çözüm
var. ‹ﬂte biri:

MD-2003-III-8. Havaalan›. S›n›rlar› belli olmayan bir ülke var. Bu ülkenin herhangi bir yerinde bir zil çal›yor. Zil çal›nca say›s› bilinmeyen havaalanlar›ndan birer uçak havalan›yor. Her uçak
kendisine en yak›n di¤er havaalan›na iniyor. Bir
havaalan›na en fazla kaç
uçak inebilir?
Yan›t: Alt› uça¤›n ayn› havaalan›na indi¤i bir
havaalan› düzeni, kolayca görülece¤i üzere
(bknz. yandaki alt›gen)
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