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Yan›t: ﬁapka da¤›l›m›, BBB, BBS, BSB, SBB,
BSS, SBS, SSB ya da SSS olabilir. (B = Beyaz, S = Siyah). Her bir da¤›l›m›n olas›l›¤› eﬂit oldu¤undan,
ﬂapkalar›n›n üçünün de ayn› renk olma olas›l›¤›
2/8 = 1/4’tür. Dolay›s›yla ﬂapkalar›n iki de¤iﬂik
renkte olma olas›l›¤› 3/4’tür. Di¤erlerinde ayn›
renk iki ﬂapka gören kendi ﬂapkas›n› di¤er renk
olarak tahmin etsin, karﬂ›s›nda bir siyah bir beyaz
ﬂapka gören tahminden kaç›n›p pas geçsin. Bu durumda 3/4 olas›l›kla oyun kazan›l›r.
MD-2005-I.4. n kiﬂiye ﬂu oyun oynat›l›yor. Her
biri rengini bilmedi¤i siyah ya da beyaz bir ﬂapka gi-

yiyor. ﬁapkalar›n siyah ya da beyaz olma olas›l›klar› eﬂit. Herkes di¤erlerinin ﬂapkalar›n› görüyor ama
kendi ﬂapkas›n› görmüyor. Bu kiﬂiler s›rayla teker
teker ya pas geçiyorlar ya da ﬂapkalar›n›n rengini
tahmin ediyorlar. E¤er en az biri do¤ru yan›t› verirse ve kimse yan›lmazsa, o zaman herbirine büyük
bir ödül verilecek. Stratejileri ne olmal›d›r?
Yan›t. n kiﬂi s›raya dizilsinler. ‹lk tahminde bulunacak olan en sonda olsun. ‹kinci tahmin edecek
kiﬂi onun önünde vs. Önünde hiç beyaz ﬂapka görmeyen beyaz tahmininde bulunsun. Herkesin ﬂapkas› siyah de¤ilse, yani en az bir beyaz ﬂapka varsa
oyun kazan›l›r.
♥
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MD-2005-II.1. Amma
Yumurta! Ali'nin horozu
Ahmet'in bahçesine yumurtlad›. ‹kisi de "Yumurta benim!" diye tutturuyor. Sizce hangisi hakl›?
MD-2005-II.2. Amma Hikâye. Arif Bey’le eﬂi
Mehpare Han›m yaz s›ca¤›nda Gülhane Park›’nda
yürüyüﬂe ç›karlar. O meﬂhur ceviz a¤ac›n›n alt›nda
bir banka otururlar. Arif
Bey uyuklama moduna geçer. Mehpare Han›m da
kocas›n›n k›rk›nc› evlilik
y›ldönümünde hediye etti¤i yelpazeyle yellenme moFoto: Günnur Sipahi
duna geçer. Arif Bey, yaz
s›ca¤›n›n da etkisiyle kâbuslar görme moduna geçer.
Kâbusunda baﬂ› kesilerek idam edilecektir. Tam o
s›rada Mehpare Han›m’›n yelpazesi yanl›ﬂl›kla Arif
Bey’in boynuna de¤er ve Arif Bey boynunun kesildi¤ini sanarak korkuya kap›l›p kalpten ölüm moduna
geçer. Bu hikâyede saçma olan nedir?
MD-2005-II.3. Karn›m Zil Çal›yor! Ben, annem
ve babam mangal yap›yoruz. Üç bifte¤imiz var.
Mangal›m›za ayn› anda sadece iki biftek s›¤›yor.

Her yüzü onar dakika olmak
üzere her biftek toplam 20
dakikada piﬂiyor. Babam,
“‹lk iki bifte¤i koyar›m, yirmi dakika sonra üçüncü
bifte¤i koyar›m, biftekler 40 dakika sonra haz›r
olur” diyor. Ama ben çok aç›m. Üç biftek daha çabuk piﬂebilir mi?
MD-2005-II.4. Kutup Ay›s›. Çok bilinen bir
bilmece vard›r: Güneye do¤ru 10 kilometre yürüyorsunuz. Sonra dönüp bat›ya do¤ru bir 10 kilometre daha yürüyorsunuz.
Üstüne de üﬂenmeyip kuzeye
do¤ru 10 kilometre daha yürüyorsunuz. Bir de bakm›ﬂs›n›z ki baﬂlad›¤›n›z yere geri
dönmüﬂsünüz. Orada bir ay›
görüyorsunuz. Ay›n›n rengi
nedir? Bu bilmecenin çözümünü biliyorsunuzdur:
Ay›n›n rengi beyazd›r çünkü kuzey kutbundan baﬂlay›p güneye, bat›ya ve kuzeye onar kilometre yürürseniz gene kuzey kutbuna gelirsiniz. Ancak bu
sorunun çok az bilinen bir yan›t› daha var. Ayn›
özellikleri taﬂ›yan di¤er nokta(lar) nerededir?
MD-2005-II.5. Benim Koca Gözlü Eﬂe¤im! Benim koca gözlü güzel bir eﬂe¤im var. Ayhan, Berna
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ve Cem ad›nda üç arkadaﬂ›m, eﬂe¤imin rengini bilmeye çal›ﬂ›yor.
Ayhan, “Bence siyah olamaz” diyor. Berna, “Ya kahverengi ya da
gri olabilir ancak” diye karﬂ› ç›k›yor. Cem ise “Kesinlikle kahverengi olmas› laz›m” diye kestirip
at›yor. Ben de onlara “En az biriniz hakl›, ama en az biriniz yan›l›yor” diye cevap
veriyorum. Güzel eﬂe¤imin rengi nedir?
GEÇEN SAYININ YANITLARI
MD-2005-I.1. Yumurta Olay›. Adam›n biri
her biri 2 YTL’den bir düzine yumurta sat›n al›yor.
Adam›n sat›n ald›¤› yumurta say›s›n› bulun.
Yan›t: Adam bir düzine yumurta ald›ysa oniki
tane yumurta sat›n alm›ﬂt›r tabii ki!
MD-2005-I.2. Do¤umgünü pastas›nda 9 mum
var. Üçü söndü. Kaç mum kald›?
Yan›t: Dokuz mumdan üçü sönerse bile o mumlar pastada durur! Yani gene dokuz tane mum kal›r.
MD-2005-I.3. Teyzemin Kedileri Olay›. Teyzemin bissürü kedisi var. Kaç kedisi oldu¤u soruldu¤unda hep ﬂu yan›t› verir: “Kedilerimin say›s›n›n
beﬂte dördü, art› bir kedinin beﬂte dördü kadar kedim var.” Ayﬂe teyzenin kaç kedisi var?
Yan›t: Teyzemin sahip oldu¤u kedi say›s›na x
dersek e¤er, 4x/5 + 4/5 = x eﬂitli¤ini yazabiliriz.
Bundan 1/5x = 4/5 ç›kar. Dolay›s›yla teyzemin
dört kedi olay› vard›r.
MD-2005-I.4. Nerde Oturuyom? 11 evi olan
bir sokakta oturuyorum. Soka¤›n karﬂ›s›nda ›rmak
var. Irma¤a bak›p da sa¤›mdaki ev say›s›yla solumdaki ev say›s›n› çarpt›¤›m zaman, sol komﬂumun
ayn› iﬂlemi yapt›¤›nda elde etti¤i say›dan beﬂ fazlas›n› elde ediyorum. Bizim sokakta soldan kaç›nc›
evde oturuyorum?
Do¤ru Yan›tlar
Ahmet Ökkol: I, II, III, IV, V, VI. Ali Kalkan:
I, II. Alper Çay: III, IV. Atilla Sansar: I. II, III, V, VI.
Ayd›n Polat: I, II, III, IV, VI. Erdo¤an ﬁen: I, II, III,
IV, V. Gamze ‹ﬂbir: I, II, III, V. inzar_85: I, II, III,
IV, V. Medeni Arslan: I, II, III, IV, VI. Mustafa
Atakl›: IV, V, VI. Mustafa Öz: I, II, III, IV, VI. Nuray Polat: VI, Osman Arﬂ›n: I, II. Özkan Gökdere:

Yan›t: Solumdaki ev say›s›na x, sa¤›mdaki ev
say›s›na y diyelim. Bizim sokakta toplam onbir ev
varsa, sa¤›mdaki ve solumdakileri sayarken kendi
evimi saymad›¤›ma göre, x ve y’nin toplam›
10’dur. ﬁimdi, sa¤›mdaki ev say›s›yla solumdaki ev
say›s›n›n çarp›m› xy’dir. Sol komﬂum ayn› iﬂlemi
yaparsa (x – 1)(y + 1) çarp›m›n› elde eder. Elde etti¤im sonuç onunkinden beﬂ fazla. Dolay›s›yla
xy = (x – 1)(y + 1) + 5
eﬂitli¤i geçerlidir. Sa¤daki çarp›m› aç›p xy’leri basitleﬂtirirsek, y = x + 4 eﬂitli¤ini buluruz. Ama y’nin
de¤erini x + y = 10 denkleminin içine yerleﬂtirirsek
x = 3 buluruz. Solumda üç ev var, yani ben soldan
dördüncü evde oturuyorum.
MD-2005-I.5. Ne Biliim Ben! E¤er 6 erkek ö¤renci 6 haftada 6 defter dolduruyorsa ve 4 k›z ö¤renci 4
haftada 4 defter dolduruyorsa, 12 k›z ve 12 erkek ö¤rencisi olan bir s›n›f 12 haftada kaç defter doldurur?
Yan›t: Alt› erkek 6 haftada 6 defter dolduruyorsa, 12 erkek ayn› sürede (yani 6 haftada) 12
defter doldurur. Dolay›s›yla 12 erkek 12 haftada
bunun iki kat› kadar, yani 24 defter doldurur. Ayn› mant›kla, e¤er 4 k›z 4 haftada 4 defter dolduruyorsa, 12 k›z 4 haftada 12 defter doldurur. Dolay›s›yla 12 k›z 12 haftada 36 defter doldurur. 12 k›z
ve 12 erkekten oluﬂan bir s›n›f›n doldurdu¤u defter
say›s›n› bulmak için bu iki say›y› toplamam›z yeterli: 60 defter doldururlarm›ﬂ! Maﬂallah!
MD-2005-I.6. Kesmeden Yar›m Tavuk. Bir
adam tavukçuya girer ve “Bu tavuklar›n yar›s›n› ve
bir de ayr›ca yar›m tavuk istiyorum” der. ‹kinci ve
üçüncü müﬂteri de ayn› ﬂeyi söylerler. Sonuçta tavukçuda hiç tavuk kalmaz ve tavukçu müﬂterilerinin isteklerini tavuk kesmeden yerine getirir. Baﬂlang›çta tavukçuda kaç tavuk vard›?
Yan›t: 7.
Ayn› ﬂey üç yerine n müﬂteriyle tekrarlansa ne
olurdu? ♥
I, II, III, IV, V. sykucuk: I, II, III, IV, V. ﬁenol Güneﬂ: II, V. Yusuf ve Taceddin Yuce: I, II, III, IV, VI.
Lütfen bu köﬂeye matematik e¤itimi alm›ﬂ
olanlar yan›t yollamas›nlar! ‹nsaf! Büyükler de
küçüklere yard›m etmesin!
Yan›tla birlikte kendiniz hakk›nda bilgi de
yollaman›z› rica ediyoruz.
Son yan›t tarihi: 30 Kas›m 2005’tir.
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