
 
Çapraz Toplamlar (Cross Sums), Kakro olarak da bilinen öğrenmesi kolay, dilden 
bağımsız bir mantık oyunudur. Toplama/çıkarma hesaplamaları gerektiren ve tek bir çözümü 
olan bu sayısal bulmaca, sizi rakam kombinasyonlarının büyüleyici dünyasına taşıyacak. 
Sudoku ve diğer mantık bulmacalarını seviyorsanız, KAKURO’yu da seveceksiniz.  

 

 
The New York Times gazetesinin bulmaca editörü Will Shortz’a göre Kakuro, 1950 yılında Dell 
Publishing Company tarafından hazırlanan bulmaca dergisinin Nisan/Mayıs sayısında ilk 
olarak karşımıza çıkıyor. Yine Shortz’a göre, bugün Kakuro olarak bildiğimiz oyunun mucidi 
Kanadalı Jacob E. Funk ve dilimize “Çapraz Toplamlar” olarak çevrilen bu oyunun orijinal ismi 
“Cross Sums”.  
 
Japonya’nın ilk bulmaca dergisi “Nikoli Bulmacaları” başkanı Maki Kaji tarafından 1980 yılında 
ithal edilen “Cross Sums” oyunu, piyasaya sürülmeden önce Kasan Kurosu (Kasan: Japonca 
toplama anlamına geliyor ve Kurosu: İngilizce “cross” kelimesinin Japonca söylenişi) olarak 
yeniden adlandırılıyor. İlk piyasaya sürülmesinden altı yıl sonra, 1986’da “Nikoli Bulmacaları” 
Kasan Kurosu’yu “KAKURO” şeklinde kısaltarak yeniden markalaştırıyor. 1986-1992 yıllarında 
Japonya’da birinci sıraya oturan oyunun Kakuro ismi ile tekrar batıya gelmesi 2005 yılının 
Eylül ayını buluyor. Bu yıllarda Birleşik Krallık’taki “The Guardian” ve “The Daily Mail” 
gazetelerinin günlük Kakuro bulmacaları yayınladığı biliniyor. O yıllardan günümüze, Kakuro 
bulmacaları hızlıca yaygınlaşarak ve çeşitlenerek, birçok ülkede düzenli yayınlanan bir 
bulmaca halini alıyor.    
 

 
Örnekte görüldüğü gibi oyunda bazı siyah kare hücreler, sol üst köşeden sağ alt köşeye bir 
çizgi çekilerek ikiye bölünmüş ve içlerine “ipuçları” adı verilen sayılar yerleştirilmiştir. 
Oyundaki amacımız; beyaz kare hücrelere 1’den 9’a kadar olan rakamları, toplamları verilen 
ipucu sayı olacak şekilde yerleştirmektir.  
 

• Bir siyah kare hücrenin sağ üst köşesindeki bir sayı (Örn. 12), 
sağındaki hücrelere yerleştirilen rakamların toplamıdır.  
  

• Bir siyah kare hücrenin sol alt köşesindeki bir sayı (Örn. 20), 
altındaki hücrelere yerleştirilen rakamların toplamıdır.  

 
• Son olarak, herhangi bir satır veya sütunda rakam tekrarı 

olabilirken, herhangi bir toplamı oluşturan rakamların 
birbirlerinden farklı olması gerekmektedir. Örneğin iki hücre 
toplamı olan 12’yi, 3 ile 9’u, 4 ile 8’i, 5 ile 7’yi toplayarak elde 
edebilirsiniz. Fakat 6 ile 6’yı toplayarak elde edemezsiniz.  

 
  

KAKURO 



 
Kakuro bulmacalarını çözmenin sırrı, blokların nasıl kullanılacağını öğrenmektir. Çünkü 
oyunda belirli bir uzunluktaki bir blokta, yalnızca bir rakam kombinasyonunun 
kullanılabileceği özel durumlar mevcut. Örneğin 6, üç hücreli bir bloğun toplam ipucuysa, bu 
durumda blok 1+2+3 rakamlarından oluşmalıdır, ancak bu sırayla olması şart değildir (1+3+2, 
2+1+3, 2+3+1, 3+1+2, 3+2+1 de olabilir). Bir bloğu tespit ederken, aşağıdaki bloklar tablosu o 
blokta hangi rakamların kullanılması gerektiğini belirlemede yardımcı olabilir. Geriye kalan 
tek şey, rakamların hangi sırayla düzenlenmesi gerektiğini bulmaktır.  
 

3 2 1+2  22 6 1+2+3+4+5+7 
4 2 1+3  38 6 3+5+6+7+8+9 
16 2 7+9  39 6 4+5+6+7+8+9 
17 2 8+9  28 7 1+2+3+4+5+6+7 
6 3 1+2+3  29 7 1+2+3+4+5+6+8 
7 3 1+2+4  41 7 2+4+5+6+7+8+9 
23 3 6+8+9  42 7 3+4+5+6+7+8+9 
24 3 7+8+9  36 8 1+2+3+4+5+6+7+8 
10 4 1+2+3+4  37 8 1+2+3+4+5+6+7+9 
11 4 1+2+3+5  38 8 1+2+3+4+5+6+8+9 
29 4 5+7+8+9  39 8 1+2+3+4+5+7+8+9 
30 4 6+7+8+9  40 8 1+2+3+4+6+7+8+9 
15 5 1+2+3+4+5  41 8 1+2+3+5+6+7+8+9 
16 5 1+2+3+4+6  42 8 1+2+4+5+6+7+8+9 
34 5 4+6+7+8+9  43 8 1+3+4+5+6+7+8+9 
35 5 5+6+7+8+9  44 8 2+3+4+5+6+7+8+9 
21 6 1+2+3+4+5+6  45 9 1+2+3+4+5+6+7+8+9 

 

• Yumuşak, silinebilir bir kurşun kalem ve iyi silen bir silgi kullanın.  
 

• Oyuna kısa bloklarla başlayın. Daha sonra uzun bloklara geçin.  
 

• Sadece bir rakam kombinasyonu içeren blokları arayın. Bu blokları çözmek genellikle daha 
kolaydır. (Örneğin, toplamı 17 olan iki hücreli bloğa 8 ve 9; toplamı 6 olan üç hücreli bloğa 
sadece 1, 2 ve 3 rakamları gelebilir.) 

 

• Yukarıdaki bloklar tablosunu inceleyin ve rakam kombinasyonları ile ilgili pratik 
kazanmaya çalışın.  

 

• Boş hücrelere hangi rakamların gelebileceğini not alın. Aldığınız bu notlar daha sonra 
olasılıkları daraltmanıza yardımcı olacaktır.  

 

• Herhangi bir boş hücreye bir rakam yerleştirmeden önce iki kez kontrol edin. 
Yerleştireceğiniz rakamı asla tahmin etmeyin! Yalnızca mantıksal çıkarımlarınıza dayanan 
hamleler yapın.  

 

• Her bulmaca için sadece bir doğru çözüm olduğunu hatırlayın.  

  



Örnek bir bulmaca çözümü için “Conceptis Puzzles” tarafından hazırlanan 
https://tbm.metu.edu.tr/kakuro_tutorial/ adresimizde sunduğumuz videoyu seyredebilir 
ve/veya aşağıdaki çözüm basamaklarını inceleyebilirsiniz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kırmızı çizgiyle belirtilmiş 3 hücreden oluşan ve toplamı 22 olan 
bloğu incelemekle başlayalım. Mümkün olan rakam 
kombinasyonları 5+8+9 ve 6+7+9’dur. Fakat a sütununa 
baktığımızda 2 hücre toplamının 6 etmesi gerektiğini görüyoruz. 
Bu yüzden, a1 hücresine gelecek rakamın 6’dan küçük olması 
gerekiyor. Bu nedenle, a1 hücresine gelebilecek rakamın 5 
olduğu sonucuna varıyoruz. Devam ettiğimizde, iki hücre 
toplamı 6 eden bloğu tamamlamak artık oldukça kolay, çünkü 
a2 hücresine sadece 1 yerleştirilebilir.  

1. aşamadan b1 ve c1 hücrelerine 8 ve 9 rakamlarının yerleşmesi 
gerektiğini biliyoruz, ancak hangi sırayla olduğunu bilmiyoruz. 
O yüzden, c sütunundaki toplamı 11 edecek 3 hücreli bloğu 
inceliyoruz. Eğer c1 hücresine 9’u yerleştirirsek, toplam 11’i elde 
edebilmek için 9+1+1 yazmamız gerekiyor. Aynı blokta rakam 
tekrarı yapamayacağımız için c1 hücresine kesinlikle 8’i ve b1 
hücresine 9’u yerleştirmemiz gerektiği sonucuna varıyoruz.    

c sütununda toplamı 11 eden üç hücreden birinin 8 olduğunu 
2.aşamada belirlemiştik. Geriye kalan iki hücrenin toplamının 3 
(11-8) olduğu sonucuna varıyoruz. 3’ü verecek rakamlar 1+2 
olabilir. Sırasını belirlemek için a2 hücresini değerlendiriyoruz. 
a2 hücresinde 1 olduğu için c2 hücresine 1 gelemez. Bu yüzden 
c2 hücresine 2, c3 hücresine 1 ve b2 hücresine 7 [10 – (1+2)] 
yazılacağı sonucuna varıyoruz.  

f sütunundaki toplamı 16 olan 5 hücreli bloğa bakalım. İkinci 
sayfadaki bloklar tablosuna baktığınızda toplamı 16 eden 5 
rakamın sadece 1+2+3+4+6 olduğunu göreceksiniz. Bu nedenle 
bu bloktaki tüm rakamları biliyoruz, ancak hangi sırayla 
yerleştiğini bilmiyoruz. Bu yüzden toplamı 15 eden f3 ve g3 
hücrelerini ele alıyoruz. 2 hücre toplamı 15 eden iki rakam 
kombinasyonu mevcut. 6+9 ve 7+8. f3 hücresi kesişme noktası 
olduğundan, her iki blok için tek ortak rakam olan 6’yı f3 
hücresine yazıyoruz. Böylelikle, g3 hücresine 9’u yerleştiriyoruz.   

https://tbm.metu.edu.tr/kakuro_tutorial/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

1. satırdaki toplamı 13 edecek e1 ve f1 hücrelerini ele alıyoruz. 
Toplamı 13 edecek rakam kombinasyonlarının 4+9, 5+8, 6+7 
olduğunu görüyoruz. Fakat bir önceki aşamadan f sütununa 
gelebilecek geriye kalan rakamların 1,2,3,4 olduğunu biliyoruz. 
Bu yüzden toplamı 13 edecek rakamların 4 ve 9 olduğuna karar 
veriyor ve f1 hücresine 4’ü, e1 hücresine 9’u, e2 hücresine de 3’ü 
(12-9) yerleştiriyoruz. 

2. satıra baktığımızda toplamı 8 edecek üç hücreden ikisinin 
hala boş olduğunu görüyoruz. Bu iki hücrenin de toplamının 5 
(8-3) olması gerektiğini biliyoruz. Toplamı 5 edecek iki rakam 
kombinasyonu 1+4 ve 2+3’tür. Fakat blok zaten 3’ü içerdiği için 
1+4 kombinasyonun kullanılması gerektiği sonucuna varıyoruz. 
İlaveten, tekrar f sütununa baktığımızda 4’ün çoktan 
kullanıldığını görüyoruz. Herhangi bir blokta rakam tekrarı 
yapamayacağımız için 1 ve 4’ü, f2 hücresi 1, g2 hücresi 4 olacak 
şekilde yerleştiriyoruz.  

f sütununda sadece 2 hücre boş kaldı ve bu hücrelere 2 ve 3 
rakamlarının geleceğini biliyoruz. 2 ve 3’ün sıralamasını 
belirleyebilmek için 5. satırdaki toplamı 27 eden 4 hücreden 
oluşan bloğa bakalım. Eğer f5 hücresine 2 yazarsak, toplamı 27 
edecek kalan üç hücrenin toplamının 25 (27-2) etmesini 
bekliyoruz. Fakat yazabileceğimiz en büyük üç rakam toplamı, 
7+8+9’un 24 ettiğini görüyoruz. Bu yüzden f5 hücresine 
kesinlikle 3; f4 hücresine 2 yazmamız gerektiği sonucuna 
varıyoruz.  

Bu aşamada oldukça özel bir durumla karşı karşıyayız. Eğer d, 
e, f ve g sütunlarındaki ipucu sayılarını toplarsak 
22+12+13+16+21=84 ettiğini görüyoruz. Kırmızı çizgiyle belirtilmiş 
aynı bölgede yatay blokları topladığımızda 13+8+15+12+27=75 
ettiğini görüyoruz. Fark ettiyseniz d3 hücresi sütun toplamında 
varken, aynı bölgedeki satır toplamında yok. Bu yüzden 84 ve 
75 arasındaki farkı yaratanın d3 hücresi olduğunu tespit ediyor 
ve d3 hücresinin 84-75=9 olduğu sonucuna varıyoruz. Böylelikle, 
b3 hücresine de [13 – (1+9)] 3 rakamını kolaylıkla yerleştiriyoruz.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4 hücrenin toplamı 27 edecek 5. satırdaki bloğa dönüyoruz. 
Hala üç hücrenin boş olduğunu ve toplamlarının 24 (27-3) 
etmesi gerektiğini görüyoruz. Bunu sağlayan sadece bir rakam 
kombinasyonu olduğunu fark ediyoruz (7+8+9). Bununla birlikte 
aynı blokta rakam tekrarı olamayacağı için 9’un d5 ve g5’e 
gelemeyeceğini görüyoruz (Bu hücrelerin olduğu blokta -d3 ve 
g3- zaten 9 rakamı var). 9 rakamının gelebileceği tek yerin e5 
hücresi olduğu sonucuna varıyoruz. 9’u yerleştirdikten sonra 
toplamın 13 olabilmesi için 4 rakamını (13-9) e4 hücresine 
kolaylıkla yerleştiriyoruz.   

4. satırdaki toplamı 12 edecek 4 hücreli bloğu ele alıyoruz. Bu 
bloğa 2 ve 4 rakamlarının zaten yerleştiğini, kalan boş 2 
hücreye [12 – (2+4)] toplamı 6 edecek iki rakamın yerleşmesi 
gerektiğini görüyoruz. Aynı blokta rakam tekrarı olamayacağı 
için toplamı 6 eden 2+4 ve 1+5 rakam kombinasyonundan 
sadece 1+5’in yerleşebileceği sonucuna varıyoruz. 1 ve 5 
rakamlarının yerleşimi için d4 hücresini ele alıyoruz. Eğer 
buraya 1 yerleştirirsek, d sütununda üç hücre toplamı 22 eden 
blokta d5 hücresinin [22 – (1+9)] = 12 olması gerektiğini ve bunun 
da mümkün olmadığını görüyoruz. Bu yüzden d4 hücresine 1 
yerine 5’i, d5 hücresine 8’i [22 – (9+5)] yerleştiriyoruz. Blokları 
doldurmaya devam ettiğimizde g4 hücresine 1’i, g5 hücresine 
7’yi [27 – (8+9+3)] yerleştiriyoruz.    

😊

Toplamı 33 eden b sütununu inceleyerek oyunu sonlandıracağız. 
Bu sütunda toplamı 14 etmesi gereken [33 – (9+7+3)] iki 
hücrenin boş olduğunu görüyoruz. Böylelikle 5+9 ve 6+8 
kombinasyonlarından birinin hücrelere geleceği sonucuna 
varıyoruz. Fakat aynı blokta rakam tekrarı olamayacağı için 
5+9 kombinasyonu yerine 6+8 kombinasyonunu kullanacağız (9 
rakamı b1 hücresinde kullanılmıştı). Eğer b4 hücresine 8 
yazarsak, a4 hücresine 1, a5 hücresine 6 ve b5 hücresine 6 
yazmamız gerekiyor. Aynı blokta rakam tekrarı olamayacağı 
için (a5=b5=6 olamaz!) b4 hücresine 6, b5 hücresine 8, a5 
hücresine 4 ve a4 hücresine 3 yazarak oyunu çözüyoruz.  



Sıra sizde! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynaklar 
Conceptis Puzzles  

Nikoli 
Puzzles-to-print  

Zorluk Derecesi: Kolay 

Zorluk Derecesi: Orta 

Zorluk Derecesi: Zor 

https://www.conceptispuzzles.com/index.aspx?uri=puzzle/kakuro
http://www.nikoli.co.jp/en/puzzles/kakuro.html
https://www.puzzles-to-print.com/number-puzzles/kakuros.shtml


ÇÖZÜMLER




