Beyin Cimnastikleri (II)
üçücük bir çocuktum. Aile dostumuz bir han›m bana, “Bir
kilo demir mi, yoksa bir kilo pamuk mu a¤›rd›r?” diye sormufltu.
! Bir kilo pamuk elbette, diye yan›t vermifltim.
Tahmin edilece¤i gibi…
Aile dostumuz kahkahay› patlatm›flt›. Bu soruyu nas›l bilemedim diye çok k›zm›flt›m. Soruyu soran han›ma da k›r›lm›flt›m. fiimdi düflünüyorum da, k›r›lmakta hakl›ym›fl›m. Küçük
bir çocu¤u tuza¤a düflürüp, onunla aç›kça e¤lenmek do¤ru bir
davran›fl olmasa gerek. Bu tür sözel beyin cimnastiklerini gene
de severim. Küçük çocuklarla alay etmeyece¤inizi umarak birkaç beyin cimnasti¤i daha veriyorum. ‹yi e¤lenceler.
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1. Önünüzden upuzun bir boru, borunun içinden de su geçiyor. Suyun hangi yöne akt›¤›n› bulacaks›n›z. Boruyu kesmece, delmece yok. Borunun iki ucuna da gidemiyorsunuz. Nas›l
yapars›n›z?
2. Bir odadas›n›z. Odada 3 santimetre yar›çap›nda, 8 santimetre derinli¤inde daire biçiminde bir delik var. Deli¤e pingpong topu kaçm›fl. Delik dar, elinizi sokam›yorsunuz. Yan›n›zda hiçbir ayg›t yok. Topu nas›l al›rs›n›z?
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3. Diyelim bir araba flöförüsünüz. Araban›n plakas› 34 AND
43. Araban›n sol ön lambas› çal›flm›yor. Araba iki kap›l› ve öndeki kül tablas› dolu. Arka koltuk koyun postuyla kapl›. Araban›n frenleri g›c›rd›yor, ama balatalar› yepyeni. Befl vitesli, benzin
deposu dolu, lastikler de yepyeni… fiöförün yafl› kaçt›r?
4. Dedektif, yard›mc›s›na,
! Bu akflam saat 8’de benim evime gel, ama bana gelece¤ini
kimseye söyleme ve seni eve girip ç›karken kimse görmesin, diyor.
Yard›mc› söylenen saatte dedektifin evine gidiyor. Evde
kimse yok. Kap›n›n alt›na flöyle bir not düflüyor:
“Dedi¤iniz saatte geldim. Evde kimse yoktu. Gelece¤imi
kimseye söylemedim. Eve girip ç›karken kimseye görünmedim.
Sayg›lar›mla”
Dedektif ertesi gün yard›mc›s›n› iflten kovuyor. Neden?
5. Sar›fl›n, genç ve güzel kad›n tek yönlü bir sokaktan ters
yöne do¤ru gidiyor. Kad›n›n arabas›n›n sigortas›n›n zaman› geçmifl, vergisi ödenmemifl, ›fl›klar› ayars›z, kaportas› boyas›z, rot
ayar› bozulmufl, balatalar› gevflemifl, sinyal lambalar› çal›flm›yor, flanzuman g›c›rd›yor, egzos borusu zehirli duman üfürüyor.
Ayr›ca kad›n›n ehliyeti yok. Bütün bunlar yetmezmifl gibi kad›n
sarhofl. Ve bunlar trafik polisinin gözü önünde oluyor, polis her
fleyin ayr›m›nda. Ama polis kad›n› durdurmuyor. Neden?
6. Piflmemifl, yeni yumurtlanm›fl bir tavuk yumurtas›n› duvara son gücümle atar›m. K›rmadan... Nas›l?
7. Ali Baba’n›n bir çiftli¤i varm›fl… Hayvanlar›n›n ikisi d›fl›nda hepsi tavukmufl, ikisi d›fl›nda hepsi inekmifl, ikisi d›fl›nda
hepsi koyunmufl. Ali Baba’n›n çiftli¤inde kaç hayvan vard›r?
8. Bir ‹skoç flakas›: “‹skoçya’da oturan bir ‹skoç ‹ngiltere’ye
yerleflti¤i zaman her iki ülkenin de zekâ ortalamas› artar!”
Bu ‹skoç flakas› bir mant›¤a oturtulabilir mi?
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9. Afla¤›daki çarp›m› sadelefltiriniz:
(n ! a) (n ! b) (n ! c) … (n ! z)
10. On kuyumcuya bir kral onar graml›k onar alt›n yüzük yapt›rm›fl. Kuyumculardan biri hilekârm›fl, yüzüklerine
az alt›n koymufl. Hilekâr kuyumcunun yüzüklerinin her biri
9 gramm›fl. Tek bir tart›da hilekâr kuyumcuyu nas›l bulursunuz?
11. Bir yar›flta ikincinin önüne geçersen kaç›nc› olursun?
12. Murat Birsel afla¤›daki soruyu köflesinde sormufl: 7 ve 4
dakikay› ölçen iki kum saatiyle 9 dakikay› nas›l ölçeriz?
Yan›tlar:
1. Boruyu ›s›t›rs›n›z. Is›nan su, akt›¤› yöndeki boruyu ›s›t›r.
2. Küçük ihtiyac›m›z›n gelmesini bekleriz! Deli¤e ihtiyac›m›z› yapt›¤›m›zda top yükselir!
3. fiöförle yafl›ts›n›zd›r! (‹lk tümceyi okuyun.)
4. Yard›mc› daha evden ç›kmadan “eve girip ç›karken kimseye görünmedim” diyor!
5. Kad›n arabas›na binmemifl, yürüyor da ondan!
6. Duvar k›r›lmaz elbet!
7. Üç! Bir tavuk, bir inek ve bir koyun!
8. Evet! Ancak zekâ düzeyi ‹skoç zekâ ortalamas›ndan düflük bir ‹skoç ‹ngiltere’ye yerleflmek isteyebilir ve o ‹skoç’un zekâ düzeyi ortalama ‹ngiliz zekâ düzeyinden yüksektir!
9. Alfabede n harfi oldu¤undan çarpanlardan biri 0’d›r. Demek ki çarp›m 0’d›r.
10. Kuyumcular› 1’den 10’a kadar numaralay›n. 1 numaral› kuyumcudan 1 yüzük, 2 numaral› kuyumcudan 2 yüzük, …,
10 numaral› kuyumcudan 10 yüzük al›n ve bu 55 yüzü¤ü tart›n. Hilekâr kuyumcu olmasayd› 550 gram bulman›z gereke-
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cekti. Kaç gram eksik geldi¤ine bak›n. O say› hilekâr kuyumcunun numaras›d›r.
11. Gene ikinci elbet!
12. Kum saatlerinin bafllang›çtaki hallerini (7, 0) ve (4, 0)
olarak gösterelim. Örne¤in birinci kum saati, 1 dakika sonra
(6, 1) durumunda olur. (6, 1) durumunda olan kum saatini ters
çevirirsek, hiç zaman kaybetmeden kum saatini (1, 6) durumuna sokar›z. fiimdi çözüm:
Geçen zaman
4 dakika
0 dakika
3 dakika
0 dakika
1 dakika
0 dakika
1 dakika

(7, 0)
(3, 4)
(3, 4)
(0, 7)
(7, 0)
(6, 1)
(1, 6)
(0, 7)

(4, 0)
(0, 4)
(4, 0)
(1, 3)
(1, 3)
(0, 4)
(0, 4)
(0, 4)

Yukardaki ifllemleri toplam 9 dakikada yapt›k.
E¤er n % 7 ise, bu iki kum saatiyle n dakikay› ölçebiliriz. 7
ve 8 dakikay› nas›l ölçece¤imiz malum. 9 dakikay› nas›l ölçece¤imizi de gördük.
Yukardaki tablonun 4’üncü s›ras›ndan devam edelim:
0 dakika
1 dakika
0 dakika
1 dakika
0 dakika
1 dakika
0 dakika
1 dakika

(7, 0)
(6, 1)
(1, 6)
(0, 7)
(7, 0)
(6, 1)
(1, 6)
(0, 7)

(1, 3)
(0, 4)
(4, 0)
(3, 1)
(1, 3)
(0, 4)
(4, 0)
(3, 1)

Böyle devam ederek istedi¤imiz kadar birer dakika ölçebiliriz.
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