Beyin Cimnastikleri (I)
eks, yemek ve oyun do¤al zevklerdendir. Her memeli hayvan hofllan›r bunlardan. ‹lk ikisi konumuz d›fl›nda. Üçüncüsünü konu edece¤iz.

S

1. ‹lk oyunumuz flöyle: Afla¤›daki dört kibrit çöpünden yaln›zca birinin yerini de¤ifltirerek bir kare yapabilir misiniz?
Olanaks›z gibi gelebilir ilk bak›flta, çünkü usumuzda beliren
karenin her kenar› bir kibrit çöpü
uzunlu¤undad›r. Oysa karede öyle bir koflul aranm›yor. Ama kafam›z biçimlenmifltir, girdi¤i kal›plar›n d›fl›na ç›kmas› kolay olmaz. Zorlamak gerekir.
‹flte yan›t: kibritlerin fosforsuz
uçlar› kareyi oluflturur.
Bu tür bilmeceleri, beyin cimnastiklerini ben severim. Çözmeden de kolay kolay pes etmem.
Ama sevmeyenlerin, bu tür bilmeceleri hiç mi hiç ilginç bulmayan
ve zaman kayb› olarak niteleyenlerin oldu¤unu da biliyorum.
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Bu bilmece gerçekten ilginç mi? Zaman harcamaya de¤er mi?
Bence ilginç ve zaman harcamaya de¤er. Ama bilmece ilginç
olsun olmas›n flu sorular ilginç olmal›: Bu bilmeceyi çözebilen
kifli çözemeyenden daha m› zekidir? Bu tür sorular› yan›tlayabilmek bir üstünlük müdür? Örne¤in böyle bir kifli matemati¤e
daha m› yatk›nd›r? E¤er öyleyse, bu tür bilmecelerle ilgilendi¤i
için mi matemati¤e yatk›nd›r, yoksa matemati¤e yatk›n oldu¤u
için mi bu tür bilmeceleri sever? Bu tür bilmecelerle u¤raflmak,
kiflinin daha özgün düflünceler üretmesini sa¤lar m›? Bu bilmeceleri çözebilmek için do¤ufltan bir yeti mi gereklidir, yoksa
belli bir e¤itimden geçmek yeterli midir? E¤itimde bu tür oyunlara ve bilmecelere önem vermeli midir?
Yan›ts›z b›rakaca¤›m bu sorular› ço¤altabiliriz.
Yukardaki bilmeceden beynimizin bir tak›m kal›plara hapsoldu¤unu ve bu kal›plardan ç›kman›n pek de kolay olmad›¤›n› gösteriyor. ‹flte beynimizin kal›plara girdi¤ini kan›tlayan bir
baflka bilmece:
Alt› kibritle dört tane eflkenar üçgen yapabilir misiniz? Yapabilirsiniz. Hatta eflkenar üçgenlerin hepsi birbirine eflit
olur… Hatta kenarlar kibrit uzunlu¤unda da olur…
Kal›plardan ç›karak düflünmeye çal›fl›n…
‹flte böyle:

Üç boyutta düflünmeniz gerekiyor…
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2. Adam o¤lunu arabas›yla okula götürüyor. Yolda bir kaza oluyor ve baba ölüyor. Çocuk a¤›r yaral›. Ambülans geliyor.
Çocu¤u hastaneye kald›r›yorlar. Çocu¤un hemen ameliyat olmas› gerekiyor. Ameliyat masas›na yat›r›yorlar. Çok geçmeden
cerrah içeri giriyor ve çocu¤u görür görmez,
– Ben bu çocu¤u ameliyat edemem, diyor, bu benim o¤lum...
Ac›kl› öykümüz bitti... Ne olup bitiyor?
Çocu¤un iki babas› m› var? Hay›r, çocu¤un iki babas›
yok...
Babalardan biri üvey mi? Hay›r...
Cerrah›n o¤lu yaralanan çocu¤a çok mu benziyor? Hay›r...
Yan›t son derece do¤al.
Beynimizin nas›l kal›plara girdi¤ine çok güzel bir örnektir bu
bilmece. Beynimiz öylesine kal›plaflm›fl ki, cerrah›n kad›n olabilece¤ini, yani çocu¤un annesi olabilece¤ini düflünemiyoruz bile...
Kad›n-erkek eflitli¤inden yana olabiliriz, ama eflitsizlik biz
ayr›m›na varmadan beynimize ifllemifl.
3. Elinizi kald›rmadan dört do¤ru parças› çizerek, yandaki
9 noktadan geçebilir misiniz?
Evet, geçebilirsiniz.
Kal›plardan s›yr›lman›z gerekecek…
Bunu biliyorsunuz.
Hay›r, kâ¤›d› katlayarak de¤il! Dokuz
nokta bir mermer plakan›n üstünde de
olabilirdi…
fiöyle geçersiniz:
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Kimse size karenin içinde kalmak zorunda oldu¤unuzu söylemedi!
4. Say› dizileri de çok s›k rastlanan beyin cimnastiklerindendir. Örne¤in flu say› dizisini ele alal›m:
1, 2, 4, 8, 16, 23, 28, 38, 49...
49’dan sonra gelecek say› kaçt›r?
Bu dizinin her say›s› bir önceki say›dan belli bir yöntemle üretilmifltir. Bu yöntemi anlay›p gelecek say›lar› bulmak gerekiyor.
Yöntem flu: Dizinin bir say›s›na o say›n›n rakamlar›n› toplayarak bir sonraki say› buluruz. Örne¤in, 23’ten sonra gelen
say›y› bulmak için, 23 + 2 + 3 ifllemini yapar ve 28 buluruz.
28’den sonra gelen say›y› bulmak içinse 28 + 2 + 8 ifllemini yapar›z. Dolay›s›yla 49’dan sonra gelen say› 49 + 4 + 9 = 62’dir.
5. Bir baflka dizi:
1, 2, 4, 8, 16, 23, 28, 29, 31, 35
dizisinin bir sonraki say›s› kaçt›r?
Bir önceki diziye çok benziyor... Çözümü de benzer. Diyelim 28’den sonra gelecek say›y› bulmak istiyoruz. 28’in rakamlar›n› toplayal›m: 2 + 8 = 10. fiimdi de 10’un rakamlar›n› toplayal›m: 1 + 0 = 1. 28’e, bu buldu¤umuz 1’i ekleriz ve 29 elde
ederiz. 28’den sonra gelen say› 29’dur.
29’dan sonra gelen say›y› bulmak için 2 + 9 = 11 ve 1 + 1 = 2
ifllemlerini yapar›z. 29’a, buldu¤umuz 2’yi ekleriz: 31. 29’dan
sonra gelen say› 31’dir.
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35’ten sonra gelen say› 43’tür. Dizi flöyle sürer:
... 31, 35, 43, 50, 55, 56, 58, 62, 70, 77, 82,...
6. fiimdi soraca¤›m soruya bay›l›r›m:
14 91 62 53 64 96 48 11 00
Bu diziden sonra hangi say› gelir?
Sondaki 00 flafl›rt›c› de¤il mi?
Say›lar aras›nda hiçbir iliflki bulamazs›n›z, çünkü gerçekten
yok. Önce bu say›lar aras›ndaki bofllu¤u at›p say›lar› peflpefle
yazal›m:
149162536496481100
Bir ifle yarad› m› bu ipucu? Yaramad›ysa say›lar› ay›r›n:
1 4 9 16 25 36 49 64 81 100
Bunlar kareler... Sonraki say› 11’in karesi 121 olacak. Dizimiz flöyle sürer:
... 11 00 12 11 44 16 91 96
7. Dizilerimiz gittikçe zorlafl›yorlar ve güzellefliyorlar. fiu diziye ne dersiniz?
2, 3, 11, 13, 23, 31, 101, 103, 113, 131
Dizide hiç 4 rakam›n›n bulunmamas› ilginizi çekmeli ve bu
dizinin dörtlük dizgede (sistemde) yaz›lm›fl olabilece¤ini düflünmelisiniz. Bu say›lar›n dörtlük dizgede yaz›ld›klar›n› varsay›p,
ayn› say›lar› onluk dizgeye çevirelim.
Dörtlük dizgede bir say›n›n nas›l yaz›ld›¤›n› an›msatal›m önce.
Onluk dizge
Dörtlük dizge
0
0
1
1
2
2
3
3
4
10
5
11
6
12
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7
13
8
20
9
21
10
22
11
23
12
30
13
31
14
32
15
33
16
100
Bir say›y› onluk dizgede yazmas›n› biliyoruz. Dörtlük dizgede nas›l yazar›z? Bir örnekle gösterelim. Diyelim 473 say›s›n›
dörtlük dizgede yazmak istiyoruz. Önce 473’ü 4’e böleriz:
473 = (118 × 4) + 1
(1)
Sonra 118’i 4’e böleriz:
118 = (29 × 4) + 2.
Bunu (1)’e yerlefltirelim:
473 = (29 × 42) + (2 × 4)+ 1
(2)
Sonra 29’u 4’e bölelim: 29 = (7 × 4) + 1. Bunu (2)’ye yerlefltirelim:
473 = (7 × 43) + (1 × 42) + (2 × 4) + 1
(3)
fiimdi de 7’yi 4’e bölelim:
7 = (1 × 4) + 3
ve (3)’e yerlefltirelim:
473 = (1 × 44) + (3 × 43) + (1 × 42) + (2 × 4) + 1.
Dolay›s›yla 473, dörtlük dizgede 13121 olarak yaz›l›r.
Onluk dizgede yaz›lan bir say›n›n dörtlük dizgede nas›l yaz›ld›¤›n› gördük. Bunun tersini de yapabiliriz. Örne¤in, dörtlük
dizgede 13121 olarak yaz›lan say›, onluk dizgede
(1 × 44) +(3 × 43) + (1 × 42) + (2 × 4) + 1 = 473
olarak yaz›l›r.
fiimdi yukardaki say›lar›n dörtlük dizgede yaz›ld›klar›n›
varsay›p, bu say›lar› onluk dizgede ifade edelim:
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Dörtlük dizge Onluk dizge
2
(2 × 40) = 2
3
(3 × 40) = 3
11
(1 × 41) + (1 × 40) = 5
13
(1 × 41) + (3 × 40) = 7
23
(2 × 41) + (3 × 40) = 11
31
(3 × 41) + (1 × 40) = 13
101
(1 × 42) + (0 × 41) + (1 × 40) = 17
103
(1 × 42) + (0 × 41) + (3 × 40) = 19
113
(1 × 42) + (1 × 41) + (3 × 40) = 23
131
(1 × 42) + (3 × 41) + (1 × 40) = 29
Sa¤daki say›lar bildi¤imiz asal say›lar.1 Demek ki (!) dizi,
asal say›lar›n dörtlük dizgede yaz›l›m›ndan olufluyor. Bir sonraki say›, 31’in (29’dan sonra gelen ilk asal say›) dörtlük dizgede yaz›l›m›, yani 133. Dizi flöyle sürer:
... 113, 131, 133, 211, 221, 223, 233...
8.1. Say› dizilerinden harf dizilerine geçelim.
B, ‹, Ü, D, B, A, Y
Gelecek harfi bulun. Say›larla ilgisi var m› acaba? Bir, ‹ki,
Üç, Dört, Befl, Alt›, Yedi... Bunlar say›lar›n ilk harfleri. Gelecek
harf sekizin S’si. Bu bilmeceyi yabanc› dillere de çevirebiliriz:
Frans›zca:
U, D, T, Q, C, S
Almanca:
E, Z, D, V, F, S, S
‹ngilizce en zoru:
O, T, T, F, F, S, S
Bu sorunun çeflitlemeleri de yap›labilir. Örne¤in,
O, fi, M, N, M, H, T
1

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 gibi kendinden küçük iki do¤al say›n›n çarp›m› olmayan
do¤al say›lara asal denir.
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ya da
P, P, S, Ç, P, C.
8.2. Buna benzer bilmeceler uydurulabilir. Örne¤in, Çavlan
ad›nda genç bir arkadafl›m afla¤›daki bilmeceyi buldu:
1, 4, 8, 13, 17, 23, 30, 34, 42,…
Bu bilmeceye uzun süre kafa yorman›z› öneririm. Ancak o
zaman, dizinin ilk üç say›s›nda bir tuhafl›k sezeceksiniz. 1, 4, 8
diye bafllayan bir dizide mutlaka bir ola¤anüstülük vard›r. Dizinin mant›¤› flu:
Birinci say› rastgele konmufl: 1.
‹kinci say› flöyle bulunuyor: Birinci say›ya o say›n›n harf say›s›n› ekliyoruz: 1, yani bir, üç harflidir (B, ‹, R); 1 + 3 = 4. Demek ki ikinci say›m›z 4.
4’ü yazmak için dört harf gerekiyor: D, Ö, R, T. Dolay›s›yla üçüncü say›m›z 4 + 4 = 8.
8, befl harflidir; 8 + 5 = 13…
Dizi böyle devam ediyor.
8.3. Afla¤›daki dizide bir sonraki flekli bulun:

Bu flekillerde, 1, 2, 3, 4 ve 5 say›lar›n› görüyor musunuz?
fiekilleri tam ortadan dikey olarak ikiye kesin. Sa¤ taraftaki say›, sol taraftakiyse o say›n›n aynada yans›mas›d›r. Bir sonraki flekil flöyle olmal›:

9. En güzel bilmeceyi en sona saklad›m. Bu bilmece, [3] ve
[7] baflyap›tlar›n›n yazarlar›ndan ünlü matematikçi John Conway’e ait:
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1, 11, 21, 1211, 111221, 312211, 13112221, 1113213211
say›lar›ndan sonra gelecek say› kaçt›r?
‹lk say› 1. Bu say›da bir tane 1 var. Yani bir bir: 11.
‹kinci say› 11. Bu say›da iki tane 1 var. Yani iki bir: 21.
Üçüncü say› 21. Bu say›da bir 2, bir 1 var. Yani bir iki bir
bir: 1211.
Sonraki say› 1211. Bu say›da (s›ras›yla) bir bir, bir iki, iki
bir var. Yani 111221...
Bu dizide hiç 4 rakam›n›n belirmeyece¤ini kan›tlayabilir
misiniz?
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