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Eureka!

Murat Kipel*
mkipel@treda.com.tr

Bilmece A¤›
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?

Bu köﬂedeki bilmeceler yaklaﬂ›k 4 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.

MD-III-1. Küpler. Bir kübün herbiri farkl› büyüklüklerde sonlu say›da kübe ayr›lamayaca¤›n›
gösterebilir misiniz? (Özgür Kiﬂisel’in sorusu)
MD-III-2. Yüz Metre Yar›ﬂ›. Murat’la P›nar
100 metre yar›ﬂ yap›yorlar. Murat 3 metre 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?
MD-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 üzerinde her iki yönlerde
olmak üzere toplam 20 adet
say› okumam›z mümkün.)
Bütün dizileri okuyabilece¤imiz bir matris bulamad›ysan›z, en fazla dizinin okunaca¤› bir matris bulun.
MD-III-4. Sütlü Su, Sulu
Süt. Masada bir bardak su ve
bir bardak süt var. Bir çaykaﬂ›¤›yla süt barda¤›ndan bir
kaﬂ›k süt al›p su barda¤›na
* Treda Biliﬂim Teknolojileri A.ﬁ., yaz›l›m uzman›.

MD-III-5. Kum Saati. Elinizde 7
dakikal›k ve 11 dakikal›k iki kum
saati var. Bu iki kum saatini kullanarak 15 dakikay› nas›l ölçersiniz?
MD-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 donuyor
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?
MD-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 olduklar›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.
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MD-III-8 Havaalan›. Dünyam›zda, s›n›rlar›
belli olmayan bir 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 havaalan›na iniyor. Bir havaalan›na
maksimum kaç uçak inebilir?
MD-III-9 Mikrop. Bir mikrop türü, nüfusunu
her dakika ikiye katlayarak ürüyor. Bir deneyde
bir laboratuvar tüpüne konulan bir mikrop bir saatte deney tüpünü dolduruyor. Deneye iki mikropla baﬂlasayd›n›z tüp ne kadar zamanda dolard›?
MD-III-10. 1’den 27’ye. Altalta ve birbirine
paralel kare ﬂeklinde üç eﬂit düzlem var. Düzlemler
enine ve boyuna çizgilerle 9 eﬂit parçaya bölünmüﬂ.
1’den 27’ye kadar say›lar› bu düzlemlere öyle yerleﬂtirin ki, hem düzlemlerin kendi içinde enine/boyuna say›lar›n toplam› hem de düzlemlerde altalta
gelen say›lar›n toplam› eﬂit olsun?

Geçen Say›n›n Yan›tlar›
2003–II–1 Yedi Nokta: Bir düzleme öyle yedi
nokta yerleﬂtirin ki, bu yedi noktadan rastgele üçünü seçince en az ikisinin aras› birim uzakl›k olsun.
Yan›t: Kenarlar› birim uzakl›k olan iki eﬂkenar dörtgeni uç uca koyal›m. Eﬂkenar dörtgenlere
ABCD ve DEFG diyelim, aﬂa¤›daki ﬂekildeki gibi.
Bu yedi noktan›n üç noktadan oluﬂan altkümelerine bakal›m. {A, D, G}
A
kümesi d›ﬂ›nda di¤erleri
istedi¤imiz koﬂulu sa¤l›yor. B, C, E, F noktalar›B
C
n›n D’ye olan uzakl›¤›n›
de¤iﬂtirmeden, A, D, G
D
noktalar›ndan herhangi
E
ikisini birbiriyle birim
F
uzakl›k oluﬂturucak mesafeye getirebilirsek soG
run çözülmüﬂ oluyor.
Bunu da ancak üstteki
dörtgeni, D noktas› sabit
kalmak uzere, AG uzunD
lu¤unu birim uzunluk
B
olacak ﬂekilde, D’nin etE
raf›nda döndürerek di¤er
F
C
eﬂkenar dörtgene yaklaﬂt›rarak yapabiliriz.
A
G

2003–II–2 Ordu: 40 km uzunlu¤undaki bir ordu ilerlerken, ordunun en sonundaki asker en öndeki komutana bir ﬂey soylemek için koﬂarak ordunun baﬂ›na do¤ru gider, söyleyece¤ini zaman kaybetmeden söyler ve ayn› h›zla geri döner. Bu iﬂ s›ras›nda ordu 40 km yol gider. Askerin ald›¤› toplam yol ne kadard›r?
Yan›t: Mekân–zaman (x, t)–düzlemini çizelim.
Aﬂa¤›daki ﬂekildeki 40 km uzunlu¤undaki iki kal›n
çizgi, ordunun, asker koﬂmaya baﬂlad›¤›ndaki ve
asker yerine geri döndü¤ündeki mekân–zaman konumunu gösteriyor. ﬁekildeki l do¤rusu ordunun
en önündeki komutan›n mekân–zaman düzlemindeki hareketidir. Baﬂlang›çta O noktas›nda bulunan ordunun son neferi, l do¤rusuna t0 zamanda
belli bir B noktas›nda de¤ip, t1 zamanda C noktas›na gelir, yani ﬂekildeki OABC kesik çizgilerden
birini izler. Askerin gitti¤i yol 40 + 2h’dir. Demek
ki h’yi bulmal›y›z.
BA = BC eﬂitli¤ine dikkat edelim, çünkü asker
40 km koﬂtuktan sonra (yani A noktas›ndan son-

80

x
B
l
h

40

O

A

C

t0

t1

t

ra) komutana B noktas›nda h km sonra ulaﬂacak
ve daha sonra ayn› h›zla gene h km sonra 40›nc›
km’ye C’ye gelecektir. Demek ki A noktas›na asker t0 − (t1 − t0), yani 2t0 − t1 zaman sonra ulaﬂacakt›r.
ﬁimdi problemi çözebiliriz. l do¤rusunun denklemi x = 40t/t1 + 40. Demek ki A(2t0 − t1, 40) ve
B(t0, 40t0/t1 + 40). OAB bir do¤ru üstünde oldu¤undan

2t0 − t1
t0
=
40
40t0 / t1 + 40
eﬂitli¤i do¤rudur. Bu denklemden kolay bir hesapla
t0/t1 = 1/√2 ç›kar. Buradan da h’yi bulabiliriz: h =
40t0/t1 = 40/√2. Demek ki askerin ald›¤› toplam
yol, 40 + 2h = 40 + 40√2 olacakt›r.
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2003–II–3. On ‹ki
Bilye, Üç Tart›. 12
bilye var, birinin a¤›rl›¤› farkl› ama daha
hafif mi a¤›r m› oldu¤unu bilmiyoruz. ‹ki
kefeli bir terazide üç
tart›mda hangisinin
farkl› oldu¤unu bulabilir miyiz?
Yan›t (rec. puzzles
grubundan). Her tart›m›, sol taraf a¤›rsa −1,
sa¤ taraf a¤›rsa 1, iki
taraf eﬂitse 0 ile gösterirsek, üç tart›ml›k deney sonucunu 1, −1 ve
0’dan oluﬂan bir üçlü
olarak gösterebiliriz.
Üç de¤iﬂik say›dan
oluﬂan 33 = 27 üçlü
oldu¤undan ve 27 >
12 oldu¤undan, hangi bilyenin de¤iﬂik oldu¤unu
bulabilme ihtimalimiz var. Hatta 27 > 24 oldu¤undan hangi bilyenin daha a¤›r ya da hafif oldu¤unu
bile belki bulabiliriz... Nitekim...
S›rayla ﬂu karﬂ›laﬂt›rmal› tart›lar› yapal›m:
1, 2, 3, 4
−
5, 6, 9, 10
4, 8, 10, 12
−
1, 5, 6, 7
2, 7, 8, 10
−
3, 4, 5, 11
Alaca¤›m›z yan›tlara göre sonuçlar yukardaki
cetveldeki gibi olur. ‹ngilizce bilenler 12 bilyeyi
“FAKE MIND CLOT”un harfleriyle isimlendirsin,
sonra aﬂa¤›daki üç tart›m› gerçekleﬂtirsin:
MA DO – LIKE
ME TO – FIND
FAKE – COIN
Bundan sonra klasik mant›¤› kullanarak tüm durumlarda farkl› olan bulunabilir.
Sorular. Ya 13 bilye olsayd› ne yapard›k? Üç
tart›m yeter miydi? Genel olarak, n bilyenin hangisinin farkl› oldu¤unu en az kaç tart›mda bulabiliriz? Ve t tart›mda en fazla kaç bilyeyi ayr›ﬂt›rabiliriz? Bu sorular›n ve yan›tlar›n›n ard›nda matematiksel bir yap› var m›?
2003–II–4 Yumak. 2 mm kal›nl›¤›ndaki ipimizi tam bir küre oluﬂturacak ﬂekilde yumak yap›yo–1
–1
–1
–1
–1
–1
–1
–1
–1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Sonuç
–1
–1
–1
0
0
0
1
1
1
–1
–1
–1
0
0
0
1
1
1
–1
–1
–1
0
0
0
1
1
1

–1
0
1
–1
0
1
–1
0
1
–1
0
1
–1
0
1
–1
0
1
–1
0
1
–1
0
1
–1
0
1

bilye
5 a¤›r
6 a¤›r
4 hafif
2 hafif
9 a¤›r
3 hafif
imkâns›z
1 hafif
10 a¤›r
8 hafif
12 hafif
7 a¤›r
11 a¤›r
imkâns›z
11 hafif
7 hafif
12 a¤›r
8 a¤›r
10 hafif
1 a¤›r
imkâns›z
3 a¤›r
9 hafif
2 a¤›r
4 a¤›r
6 hafif
5 hafif

ruz. Yuma¤›n çap›n›n 10 cm olmas› için kaç metre
ip gerekir? (‹pi çok s›k› sard›¤›m›zdan aralardaki
boﬂluklar ihmal edilebilir.)
Yan›t: ‹pin uzunlu¤una x diyelim. ‹pi 1 mm yar›çapl›, x yüksekli¤inde bir silindir olarak düﬂünelim. O zaman yuma¤›m›z›n hacmi π × 12 × x mm3
olur. Öte yandan 10 cm çapl›, yani 50 mm yar›çapl› küre ﬂeklindeki yuma¤›n hacmi 4×π×503/3 mm3.
Yuma¤›n hacmi ipin hacmine eﬂit oldu¤undan, bu
ikisini eﬂitleyerek x ≈ 16,666 m. buluruz.
2003–II–5. Do¤a Gezisi. Özlem ve Murat yanlar›na köpekleri Haylaz’› ve ortak kulland›klar› bisikletlerini de alarak do¤a gezisine ç›kmaya karar
verirler. Önlerinde katetmeleri gereken 10 km
uzunlu¤unda bir yol vard›r. Özlem ve Murat en
fazla 2 km/s h›zla yürüyebilmekte, Haylaz ise 4
km/s h›zla koﬂabilmektedir. Bisiklete bindiklerinde
Özlem ve Murat’›n h›zlar› 12 km/s, Haylaz’›n ise
(evet, Haylaz tek baﬂ›na bisiklet kullanabiliyor,
bunda ﬂaﬂacak bir ﬂey yok) bisiklette h›z› 16 km/s
olmaktad›r. Bisiklet küçüktür ve ayn› anda sadece
bir kiﬂi veya haylaz binebilmektedir.
Her üçünün de ayn› anda yolculu¤u tamamlamas› en az ne kadar sürer?
Yan›t: Murat 5,4 kilometre (yani 27 dakika)
bisikletle, di¤erleri yürüyerek giderler. Bundan
sonra bisikleti yol kenar›na b›rakan Murat yürüyerek yola devam eder. Kalan 4,6 kilometrelik yolu
138 dakikada tamamlar. Murat toplam 138 + 27
= 165 dakikada yolculu¤unu bitirmiﬂtir.
Haylaz 81 dakikada bisiklete ulaﬂ›r ve bisikletle geri dönerek Özlem’e götürür. Haylaz bisiklete
ulaﬂt›¤› anda Özlem henüz 2,7 km yol alabilmiﬂtir.
‹ﬂte burada haylaz›n ak›ll›l›¤› çözümü iyileﬂtiriyor.
Yolda Özlem’le karﬂ›laﬂmay› beklemez ve 3 dk
sonra (84üncü dk, yolun 4,6nc› km’si) bisikleti yola b›rakarak tekrar yön de¤iﬂtirir ve kalan yolu (10
− 4,6 = 5,4km) 81 dk’da koﬂarak bitirir. Haylaz da
yolculu¤unu (81 koﬂarak + 3 bisikletle + 81 koﬂarak olmak üzere) toplam 165 dakikada bitirmiﬂtir.
Özlem yolun 4,6nc› kilometresine 138. dakikada ulaﬂ›r. Kalan 5,4 km’yi de bisikletle 27 dakikada tamamlayarak toplam 165 dakikada hedefe
ulaﬂ›r. Özlem ve Murat’›n hem yürüyerek hem de
bisikletle geçirdi¤i zamanlar›n eﬂit oldu¤una dikkat
ediniz. ♦
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