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Zekâ Problemleri Sitesi
www.zekaproblemleri.com
ençli¤imde bay›l›rd›m zekâ problemlerine.
Yemeden içmeden kesilir, uykumdan olur,
allem eder kallem eder, ﬂeytan›n akl›na
gelmeyecek ﬂeyler düﬂünür, alt›ndan girer üstünden ç›kar, ne yapar eder yan›t› bulurdum. Kendimi
kapt›r›p iki gün okula gitmedi¤im bile olurdu. Yan›t› buldu¤umda eﬂsiz bir keyif al›rd›m. Baﬂ›m gö¤e ererdi. Sanki bir zekâ sorusu çözmemiﬂim de,
dünyay›, ne dünyas›, evreni fethetmiﬂim...
‹ﬂin fiyakas› da vard› elbet. Yak›ﬂ›kl›, uzun
boylu, güçlü kuvvetli ya da çevik de¤ildim, hele
zengin hiç de¤ildim. Geriye bir tek zekâm kal›yordu gösterecek... K›zlar›n biri de herhalde benim bu
niteli¤imi dikkate al›r diye düﬂünüyordum. Ne gezer! En büyük mükâfat›m
görecelik kuram›n› keﬂfetmeye eﬂde¤er bir zekâ sorusunu
çözmemden sonra yana¤›mdan al›nan anaç bir makas
oldu.
ﬁimdiyse s›k›l›yorum zekâ sorular›ndan. Zaman kayb› olarak nitelendiriyorum...
‹stesem hepsini çözerim, ama
isteyen kim!
Konumuz olan zekâ problemleri sitesi, ilk giriﬂte
oldukça çekici, zarif ve iç aç›c›. Belli bir albenisi var.
Sorular› birbirinden ay›ran resimler, ço¤u zaman soruyla alakal› olmasa da hoﬂ ve çok net. Sorular da
baya¤› zor. Kolay zekâ sorular›ndan nefret ederim.
Ancak sitedeki gereksiz süsler, imla hatalar›n›n
çoklu¤u ve genel özensizlik bir zaman sonra rahats›zl›k veriyor, hatta kullan›m› zorlaﬂt›r›yor. Gereksiz ﬂeylerden hep kaç›nmal›. Her ﬂeyin bir iﬂlevi, bir
varoluﬂ nedeni olmal›. Sadece süslemeye ve güzelleﬂtirmeye yönelik ﬂeyler çirkinleﬂtiriyor ve insan›
yoruyor.
Sorular çok zor. Bu kadar da olmaz ki... Do¤ru yan›t da verilmemiﬂ üstelik...
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Neden her sayfada (ama her sayfada) bir takvim var? Cevab› bulamad›m. Ve neden takvimin
üstünde kocaman ve çerçeveli bir “takvim” yaz›s›
var? Yoksa siteye girenlerin takvimi tavuk filan m›
sanacaklar› düﬂünülmüﬂ?
O kadar da zor sorulmaz ki! El insaf!
“Güzel yaz›lar›n›z› bekliyoruz” ya da “Soru
sormak ve Cevap yazabilmek için siteye kay›t olman›z gereklidir” gibi duyurular neden t›rnak içinde
yaz›lm›ﬂ? Shakespeare’den mi yoksa bu sat›rlar? Ya
neden ikinci duyurudaki “Cevap” büyük harfle yaz›lm›ﬂ? Her can› s›k›lan büyük harf yazamaz ki...
Büyük harflerin bir iﬂlevi vard›r ve o iﬂlevi yerine
getirmek için kullan›lmal›lar.
Hiç bu kadar zor zekâ sorusu görmemiﬂtim. Aﬂkolsun...
Siteyle yak›ndan ilgilenildi¤i belli. Bu iyi. Ama biraz
da imlaya dikkat edilse... Zekâ’n›n a’s›nda ﬂapka vard›r!
De da eklerinin ne zaman ayr› ne zaman bitiﬂik yaz›ld›¤›n›
herhalde zekâ problemleriyle
ilgilenen biri bilebilmeli.
Nokta ve virgül gibi iﬂaretlerden sonra bir aral›k gerekti¤i, “ekleyemiyece¤im”
de¤il “ekleyemeyece¤im” yaz›ld›¤›, “2004 den itibaren” de¤il “2004’ten itibaren...” yaz›lmas› gerekti¤i... Zekâ bu iﬂe de yaram›yorsa neye yarar?
Zekâ sorular›ndan nefret ederim.
Hele ziyaretçilerin yazd›klar›... Nokta, virgül,
sat›rbaﬂ› hak getire... Kimi de iki nokta yanyana gibi yeni iﬂaretler uydurmuﬂ. Yapçam, etçem benzeri
tuhafl›klar... Böyle yaz›nca komik mi oluyor?
Bu sayfadaki karikatürü de hiç be¤enmedim,
hiç komik de¤il. Ayr›ca gereksiz taramalar var...
Bu zekâ sorusunu çözemezsem bana da Vebi
demesinler! ♥
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