Matematik Dünyas›, 2005 Güz

Ailenizin Matematik Köﬂesi:

Beyincik
Haz›rlayan ve Sunan: Asl› Nesin / asli_md@yahoo.com
Bu köﬂe 15 yaﬂ›ndan küçükler ve “ben matematikten hiç çakmam” deyip gurur ya da
utançla s›r›tanlar için itinayla haz›rlanm›ﬂt›r. Bu
kategorilere girenler yan›tlar›n› 1 ﬁubat 2006 tarihine kadar elektronik posta adresime yollayabilirler. Do¤ru yan›tlara ödül var.
♦ MD-2005-III.1. Sazan. ‹ki babayla iki o¤ul
bal›¤a ç›karlar. Her biri birer bal›k tutar. Ama toplam
üç bal›k olur ellerinde. Neden? Hay›r, biri suya atlamad›!..
♦ MD-2005-III.2. Belediye ‹stifa! Metronun yürüyen merdivenlerinden ç›karken ayn› anda yürürüm.
Normal ritmimle tam
16 basamak ç›k›yorum
ve ç›k›ﬂ›m 72 saniye sürüyor. Benden daha h›zl› olan kardeﬂim Derya
20 basamak ç›k›p 60 saniyede tepeye var›yor.
Bir gün tam ç›kacakken
elektrikler kesildi! Kaç
merdiven ç›kmak zorunda kald›k?
♦ MD-2005-III.3. Düﬂünüyorum Demek ki
Zenginim! Arzu: “Bende biri 5 di¤eri 25 kuruﬂluk
iki madeni para
var. Sen bir cümle
söyle, do¤ruysa
paralar›n birini sana verece¤im. De¤ilse nanay alacaks›n...”

Bar›ﬂ: “Ne kadar iyisin
Arzu kardeﬂ... Peki cümlem
do¤ruysa bana hangi paray›
verme lütfunda bulunacaks›n?”
Arzu: Bana ne, bana ne... Söylemem!
Bar›ﬂ: ✱%&@!?✸ÆØ∞ß!!!!
Olabildi¤ince fazla para almak için Bar›ﬂ’›n
kurdu¤u cümle ne olmal›?
♦ MD-2005-III.4. Tahinya’yla Pekmezya! ‹ki
s›n›rdaﬂ ülke olan Tahinya’yla Pekmezya’n›n aralar› aç›l›r. Bunun üzerine Tahinya hükümeti 1 Pekmezya liras›n›n bundan böyle ülke s›n›rlar› içinde
0,90 Tahinya liras› olaca¤› karar›n› al›r. Yani Tahinya’da art›k 1 PL = 0,90 TL’dir. Bunun üzerine
Pekmezya hükümeti, elleri armut toplam›yor ya,
bundan böyle bir Tahinya liras›n›n Pekmezya’da
0,90 PL olaca¤›na karar verir.
S›n›rda yaﬂayan biri cebinde 1 TL ile Tahinya’ya gider ve 0,10 TL’ye bir bakkaldan tahin al›r.
Bakkalda adama geri verecek 0,90 TL’lik bozukluk yoktur ama 0,90 TL’ye eﬂde¤er olan 1 PL vard›r. Bunu adama verir. Adam, cebinde 1 PL ile
Pekmezya’ya gider ve bir bakkaldan 0,10 PL’ye
pekmez al›r. Bakkalda gene 0,90 PL bozuk yoktur
ama 1 TL vard›r. Bakkal adama ülkesinde 0,90
PL’ye eﬂde¤er olan 1 TL verir.
ﬁimdi... Adam›n cebinde al›ﬂveriﬂlerden önce 1
TL vard›, al›ﬂveriﬂlerden sonra cebinde gene 1 TL
var, ama ayr›ca bir de tahin pekmezi var. Yani
adam kazançl›, bedavadan tahin pekmeze sahip olmuﬂtur. Tahinya’daki bakkalda baﬂlang›çta 0,90
TL’ye eﬂde¤er olan 1 PL vard›, ﬂimdi ise 1 TL var,
demek ki Tahinya’daki bakkal 0,10 TL kazançl›.
Pekmezya’daki bakkalda baﬂlang›çta 0,90 PL’ye eﬂde¤er olan 1 TL vard›, ﬂimdi ise 1 PL var, demek ki
Tahinyal› bakkal da 0,10 PL kazançl›. Herkes kazançl›... Oh ne güzel dünya! Dünya bu kadar güzel
olmad›¤›ndan bir yerde bir hata olmal›. Nerde? Tahin pekmezin paras›n› ödeyen kimse ç›ks›n ortaya!
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GEÇEN SAYININ YANITLARI
♦ MD-2005-II.1.
Amma
Yumurta!
Ali’nin horozu Ahmet’in bahçesine yumurlad›. ‹kisi de “Yumurta benim!” diye
tutturuyor. Sizce hangisi hakl›?
Yan›t: Horoz hiç yumurtlar m›? Muhahahaha...
Do¤ru Yan›tlayanlar: Emre Ertürk, Ya¤›z Yüce,
Ahmet Okkol.
♦ 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 yelFoto: Günnur Sipahi
lenme moduna 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?
Yan›t: Arif bey uyurken öldüyse rüyas›n› kimseye anlatamam›ﬂt›r. Dolay›s›yla bizim ne gördü¤ünü bilmemize imkan yok. Muhahahaha...
Do¤ru Yan›tlayanlar: Burcu Tunca, Kadir
Pektaﬂ, Ahmet Okkol
♦ 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?
Yan›t: Tabii ki piﬂebilir! Bifteklere A, B ve C
diyelim. Yüzleri de A1, A2, B1, B2, C1, C2 olsun.

‹lk önce A1 ve B1 piﬂer, sonra A2 ve C1, sonra da
B2 ve C2 piﬂer. Yani toplamda alt› yüz oldu¤u için
biftekleri toplam 30 dakikada piﬂirebilir babam!
Do¤ru Yan›tlayanlar: Kadir Pektaﬂ, Emre Ertürk, Ya¤›z Yüce, Derya Bülent Ünsal, Ahmet Okkol.
♦ 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 daha az bilinen bir yan›t› daha var. Ayn› özellikleri taﬂ›yan di¤er nokta(lar) nerededir?
Yan›t: Güney kutbuna yak›n bir yerde çevresi
on kilometre olan bir enlem çemberi vard›r, de¤il
mi? Bu çemberin on kilometre kuzeyinde hangi
noktay› seçersek seçelim, dönüp dolaﬂ›p ayn› noktaya gelece¤iz! Bu sorunun koﬂullar›na uyan bir de¤il, iki de¤il, tam sonsuz tane nokta bulduk!
♦ MD-2005-II.4. Benim Koca
Gözlü Eﬂe¤im! Benim koca gözlü
güzel bir eﬂe¤im var. Ayhan, Berna 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
gözlü eﬂe¤imin rengi nedir?
Yan›t: Eﬂe¤im kahverengi olsayd›, üçü de hakl› olurdu. Siyah olsayd›, üçü de yan›l›yor olurdu.
Dolay›s›yla tek bir seçenek kald›: benim güzel eﬂe¤im gridir.
Do¤ru Yan›tlayanlar: Emre Ertürk, Ya¤›z Yüce,
Derya Bülent Ünsal ♦
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