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önsöz

Zekâ kitapları dizisinin “KIVRAK ZEKÂ 1 - EĞLENCELİ 

SÖZEL MANTIK SORULARI” isimli dördüncü kitabını, 

özverili ve yoğun bir hazırlığın ardından sizlerin beğenisi-

ne sunmanın mutluluğu ve heyecanını yaşamaktayız.

Ülkemizde yayımlanmış mevcut zekâ kitaplarına farklı bir 

tarz ve yeni bir soluk kazandırmayı hedefleyen bu kitapta; 

muhakeme etme, verilen ipuçlarından hareketle varsayım-

da bulunma ve problem çözme becerilerinizi arttıracak, 

tamamına yakını herhangi bir ön bilgi gerektirmeyen 100 

sözel ve mantıksal soru yer almaktadır. 

Kitaptaki soruları çözmek için göstereceğiniz çabanın, bil-

giler arasında ilişki kurma, olayları analiz etme, nesneleri 

hiyerarşik olarak düzenleme gibi bazı zihinsel yetenekle-



rinizin gelişmesinde sizlere önemli katkılar sağlayacağını 

düşünmekteyiz. Aynı zamanda bu sürecin sonunda elde 

edeceğiniz kazanımların, IQ testleri ve genel yetenek sı-

navlarındaki başarınızı da olumlu yönde etkileyeceğini 

ümit ediyoruz.

Bilgiye ulaşmaktan ziyade, ulaşılan bilgilerin beceriye dö-

nüştürülmesinin daha önem kazandığı günümüzde, okudu-

ğunu anlayan ve anladığını uygulayabilen bireyler olmanız 

dileğiyle, hepinize başarılar ve iyi eğlenceler!

Ahmet Bilal Yaprakdal
bilal@ahmetbilal.com
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1- AŞK SORGUSU

Aşk şüphelisi olarak sorguya alınan Kerem, Mecnun ve 
Ferhat şunları söyler:

Kerem: “Her ikisi de masallara konu olsalar da, Ferhat ve 
Mecnun’dan yalnız biri âşık.”

Mecnun: “Kerem ve Ferhat’tan yalnız biri âşık değil, bun-
dan adım gibi eminim.”

Ferhat: “Ne Kerem, ne Mecnun, aralarında âşık olan yalnız 
benim.”

Üç şüpheliden sadece biri yalan söylediğine göre, sorguya 
alınanlardan âşık olan var mı? Varsa kim veya kimlerin âşık 
olduğunu bulabilir misin?
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2- KATİL KİM?

Bir banka müdürü odasında öldürülmüş olarak bulunur. 
Güvenlik kamerası kayıtları incelendiğinde, gün içinde fark-
lı vakitlerde (sabah, öğle, akşam) üç kişinin (Bilal, Kemal, 
Selim) odaya girdiği ve içlerinden birinin banka müdürünü 
öldürdüğü anlaşılır. Aşağıdaki ipuçlarını inceleyerek, üç ki-
şinin her birinin gün içinde hangi vakitte banka müdürünün 
odasına girdiğini, güvenlik görevlisi ve katilin kim olduğunu 
bulabilir misin?

➜ Üç kişiden biri olan güvenlik görevlisi, banka müdürü-
nün odasına öğle vakti girmiştir.

➜ Üç kişiden biri olan katil, banka müdürünün odasına gi-
ren ilk kişi değildir.

➜ Selim ve Bilal’den hangisi banka müdürünün odasına 
daha önce girmişse, güvenlik görevlisi o olamaz.

➜ Kemal ve Bilal’den hangisi banka müdürünün odasına 
daha sonra girmişse, katil o olamaz.

➜ Akşam vakti banka müdürünün odasına giren kişi Ke-
mal ve Selim değildir.

3- MÜZİSYENLER

Üç müzisyen (Muhip Efendi, Şemsi Efendi, Vahit Efendi) 
her Cumartesi akşamı aralarından birinin evinde toplan-
makta, her biri o akşam kanun veya kemandan istediği bi-
rini çalmaktadır.

Muhip Efendi: “Şemsi Efendi ve Vahit Efendi bir araya gel-
diklerinde aynı enstrümanı çalmamaktadır.”

Şemsi Efendi: “Muhip Efendi ve Vahit Efendi bir araya gel-
diklerinde eğer biri keman çalıyorsa, diğeri kanun çalmak-
tadır.”

Vahit Efendi: “Muhip Efendi ve Şemsi Efendi bir araya gel-
diklerinde eğer biri kanun çalıyorsa, diğeri keman çalmak-
tadır.”

Bu söylenenlere göre, önceki hafta Muhip Efendi’nin evin-
de kanun, bu hafta ise Şemsi Efendi’nin evinde keman ça-
lan müzisyen kimdir?
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4- DÖRT ARKADAŞ

Meslekleri (doktor, mimar, mühendis, öğretmen), adları 
(Atakan, Cemil, Damla, Giray) ve soyadları (Fidan, Lalezar, 
Manidaroğlu, Muhtar) farklı olan dört arkadaş ile ilgili bili-
nenler şunlardır:

➜ Atakan’ın soyadı Manidaroğlu’dur.

➜ Cemil mimar ve mühendis, Damla ise doktor değildir.

➜ Öğretmen Giray’ın soyadı Lalezar değildir.

➜ Fidan soyadlı olan mühendistir.

Dört arkadaşın her birinin adını, soyadını ve mesleğini söy-
leyebilir misin?

5- KAFESTEKİ KUŞLAR

Bir kafesteki beş kuş (bülbül, kanarya, muhabbet kuşu, pa-
pağan, saka) ile ilgili bilinenler şunlardır:

➜ Bülbül papağandan daha gençtir.

➜ Saka hem kanaryadan, hem de muhabbet kuşundan 
daha genç değildir.

➜ Kanarya papağandan daha genç, muhabbet kuşundan 
daha yaşlı değildir.

Kafesteki kuşları, en genç olandan en yaşlı olana doğru 
sıralayabilir misin?
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6- OKUL KANTİNİ

Teneffüste okul kantinine gelen ikisi kız (Beyza, Burcu) ikisi 
erkek (Bahadır, Bünyamin) dört öğrencinin her biri, farklı 
bir yiyecek (börek, kaşarlı tost, poğaça, simit) ve yanında 
farklı bir içecek (ayran, çay, gazoz, meyve suyu) alır. Kan-
tincinin söylemiş olduğu aşağıdaki ipuçlarından yararlana-
rak, dört öğrencinin her birinin ne yediğini ve ne içtiğini 
bulabilir misin? 

➜ Burcu kaşarlı tost ve simit yemedi.

➜ Simit yiyen yanında gazoz içti.

➜ Bahadır çay içti. 

➜ Beyza börek yemedi, gazoz ve ayran içmedi.

➜ Kaşarlı tost ve poğaçayı kızlar yedi.

7- KIZ KARDEŞLER

Cemile, Merve, Vildan ve Zehra dört kız kardeştir. Kız kar-
deşlerin her birinin diğerlerinden farklı bir saç (kahverengi, 
kızıl, sarı, siyah) ve göz rengi (ela, kahverengi, mavi, yeşil) 
vardır. Aralarında birer yaş fark olan ve en küçüğü 8, en 
büyüğü 11 yaşındaki kardeşlerle ilgili şunlar bilinmektedir:

➜ Cemile ela gözlere sahip değildir.

➜ Merve siyah saçlı kızın ablasıdır.

➜ Yeşil gözlü kız sarı saçlı kızın, sarı saçlı kız ise Vildan’ın 
ablasıdır.

➜ Zehra ve Vildan’dan biri kahverengi saçlı diğeri kahve-
rengi gözlüdür ve her ikisi de kardeşlerin yaşça en bü-
yüğü ve en küçüğü değildir.

Kız kardeşlerin her birinin yaşını, saç ve göz rengini söyle-
yebilir misin?
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8- YALAN MAKİNESİ

Yalan makinesine bağlı bir kişinin söylediklerinin tümü 
doğru ise alkış, tümü yalan ise zil sesi duyulmaktadır. Ho-
bileri (okçuluk, sinema, yüzme) ve fobileri (böcek, kapalı 
alan, su) farklı olan Gizem, Jale ve Nedim sırasıyla yalan 
makinesine bağlanıyor. Aşağıdaki bilgilerden hareketle, üç 
kişinin ayrı ayrı hobi ve fobisini bulabilir misin?

Zil sesinin duyulduğu diyaloglar:

– Jale, boş vakitlerini değerlendirdiğin hobin sinema mı?

– Hayır, kapalı alanda kalma fobim (klostrofobi) var.

– Sudan çok korkuyorsun, öyle değil mi Gizem? 

– Evet, korkuyorum ve bu yüzden yüzme hobim değil.

Alkış sesinin duyulduğu diyaloglar:

– Jale ve Gizem’e yöneltilen sorular sana sorulsa, sen ne    
   cevap verirdin Nedim?

– Birine evet, diğerine hayır derdim.

9- YAZ KAMPI

Bir yaz kampındaki beş kişi (Esad, Murat, Nazmi, Öykü, 
Ümit) sabah kahvaltısından sonra farklı bir spor dalı (bas-
ketbol, futbol, tenis, voleybol, yüzme) ile uğraşmış, öğle 
yemeğinin ardından farklı türde bir kitap (anı, hikaye, ma-
sal, roman, şiir) okumuş ve akşam yemeğini takiben ise 
televizyonda farklı bir program (belgesel, gezi, magazin, 
sağlık, yarışma) izlemiştir. Aşağıdaki bilgilere göre, beş ki-
şinin gün içinde neler yaptığını bulabilir misin?

➜ Sabah basketbol oynayan kişi akşam magazin progra-
mı izlerken, Ümit gezi programı izliyordu.

➜ Murat sabah tenis oynadı, ancak öğlen şiir kitabı oku-
madı ve akşam belgesel izlemedi.

➜ Sabah yüzen, öğlen ise roman okuyan kişi Nazmi ve 
Ümit değildir.

➜ Akşam belgesel izleyen kişi öğlen hikâye kitabı okurken, 
Esad bir anı kitabı okuyordu.

➜ Şiir okuyan sabah futbol oynamadı ve masal okuyan 
akşam yarışma izlemedi.


