Muzobur Hantal Fil ve Çiftçi

eçenlerde yurtd›fl›nda bir Frans›z lisesinde okuyan bir gencin matematik kitab›na bak›yordum. Ne kadar albenili,
güzel ve özenle bas›lm›fl! ‹çimden yeniden ö¤renci olmak geçti...
Kitap gerçek bir ekip çal›flmas›. Metni yazanlar, resimleyenler, teknik resimleri çizenler, foto¤raflar› toparlayanlar ve çekenler, sayfa düzenini, renklendirmeyi, tashihi yapanlar, pedagojik kurul, bilimsel kurul, sanat yönetmeni… En az elli kifli çal›flm›fl. Belli ki büyük paralara ve emeklere malolmufl kitap...
E¤itimin bir bedeli vard›r ve bu bedeli ödemek gerekir.
Kitab›n oras›na buras›na, as›l konuyla ilgisi olmayan çok hofl
matematiksel sorular yerlefltirmifl yazarlar. ‹flte bu sorulardan biri:
Çiftçinin biri muz yetifltiriyor. Mevsim sonunda 3000 kg
muz elde etmifl. Bu muzlar› kasabada satacak. Yaln›z en yak›n
kasaba 1000 km uzakta. Çiftçi kasabaya muzlar› hantal ve
obur filine tafl›tt›racak. Ancak hantal ve obur fil kilometre bafl›na 1 kg muz yiyor ve ayn› anda 1000 kg’dan fazla muz tafl›yam›yor. Çiftçi kasabaya en fazla kaç kilo muz götürebilir?
Hatta bu yöntemle kasabaya hiç muz götürebilir mi? Not: Çiftçinin kasabadan köyüne filiyle dönmesine gerek yok, çiftçi,
yafll› filini de sat›p, muzlar›n sat›m›ndan elde etti¤i parayla daha genç ve daha az muz yiyen ekonomik bir fil alabilir.
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Çiftçinin ifli zor…
Belli ki, kilometre bafl›na 1 kilo muz yiyen ve sadece 1000
kilo muz tafl›yabilen filiyle, çiftçi 1000 kilometrelik yolu bir defada yapacak olsa, kasabaya gidecek ama tek bir muz bile satamayacak, dolay›s›yla kalan 2000 kg muzunu alabilmek için
geri bile gelemeyecek… Demek ki bu 1000 kilometrelik yolu
çiftçi parça parça gitmeli, baz› yerlere daha sonra kullanmak
üzere muz depolayarak…
Çiftçi 1000 kilo muzu filine yükler ve 200 kilometre ileriye
600 kilo muz b›rak›r. Bu yere “birinci depo” diyelim. Yan›nda
kalan 200 kilo muzla bafllang›ç noktas›na, yani köyüne geri gelir ve gene bin kilo muz yükler filine. Birinci depoya gene 600
kilo muz b›rak›p geri döner. Geri kalan 1000 kilo muzu al›r.
200 kilometre ötedeki deposuna geldi¤inde, tam
600 + 600 + 800 = 2000
kilo muzu vard›r. Filin yükünü bin kiloya ç›kar›p yola koyulur
ve 1000/3 kilometre daha gidip oraya 1000/3 kilo muz b›rak›r.
Buraya “ikinci depo” diyelim. ‹kinci depo birinci depodan
1000/3 kilometre ötededir. Yan›nda birinci depoya gidecek yeterli muz vard›r. Birinci depoya gider ve son kalan bin kilo muzu al›r. ‹kinci depoya geldi¤inde filin s›rt›nda 1000 ! 1000/3 kilo muz vard›r. Köylü, ikinci depodaki muzlar› da file yükleyerek, filin yükünü 1000 kiloya tamamlar. Kasabaya 1000 !
(200 + 1000/3), yani 1400/3 kilometre kalm›flt›r. Demek ki bu
yöntemle kasabaya 1000 ! 1400/3, yani 1600/3 kilo muz götürür. Bu da 533,333… kilo muz demektir.
Bu yöntemin en iyi yöntem olup olmad›¤›n› bilmiyorum,
daha iyisini bulamad›m.
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