






Un problema é un bel problema, Stefano Bordiglioni

© 2003, Edizioni EL S.R.L., Trieste Italy

© Can Sanat Yayınları A.Ş., 2014

Tüm hakları saklıdır. Tanıtım için yapılacak 

kısa alıntılar dışında yayıncının yazılı izni 

olmaksızın hiçbir yolla çoğaltılamaz.

ISBN 978-975-07-2226-4

1. Basım: 2014

5. Basım: 1000 adet, Ocak 2023

Çeviren: Tolga Darcan

Resimleyen: Mert Tugen

Yayın Koordinatörü: İpek Şoran

Editör: Ebru Akkaş

Son Okuma: Seda Ateş

Kitap Tasarımı: Lom Creative (www.lom.com.tr)

Kapak Tasarımı: Lom Creative (www.lom.com.tr)

Tasarım Uygulama: Yeşim Ercan Aydın 

Can Sanat Yayınları Yapım ve Dağıtım Tic. ve San. A.Ş.

Yayıncı Sertifika No: 43514

Maslak Mh. Eski Büyükdere Cad. İz Plaza No: 9/25 Sarıyer, İstanbul

Telefon: (0212) 252 56 75 - 252 59 89 Faks: 252 72 33

cancocuk.com  cancocuk@cancocuk.com

Baskı ve Cilt: Özkaracan Matbaacılık ve Ciltcilik San. Tic. Ltd. Şti.

Sertifika No: 45469; Adres: Evren Mah. Gülbahar Cad.

No:62 Bağcılar, İstanbul



Paolo’nun
Düşproblemleri

STEFANO BORDIGLIONI

Çeviren: Tolga Darcan

Resimleyen: Mert Tugen



STEFANO BORDIGLIONI
Elli yıldan uzun bir süre önce Roma’da doğdu ve şu anda 
Forlì’de bir ilkokulda öğretmenlik yapıyor. Çocuklar için 
elliden fazla kitap yayımladı ve aralarında Gianni Rodari 
Ödülü - Orvieto Kenti, Colette Rosselli Ödülü ve Penne 
Kenti Ödülü de olmak üzere pek çok ödül aldı. Bir süredir 
televizyon programları da yazıyor.

YAZARIN YAYINEVIMIZDEN ÇIKAN DIĞER KITAPLARI: 

Akkuzu Karakuzu • Akkuzu Karakuzu Lunaparkta • Akkuzu Karakuzu 

ve Kargalar • Denizi Düşleyen Prenses • Söz-Düş Makinesi



İçindekiler

Problemler ve Mantık ..............................................................9
Bir Sınıf Dolusu Danışman .................................................... 18
Biraz Yöntem ...........................................................................26
Gizli Gizli Nasıl Meşhur Olunur? ......................................... 34
Problem Fabrikası .................................................................. 41
Kırmızı Defter Nerede? ..........................................................53
Demokratik Bir Defter .......................................................... 64
Demokrasi ve Problemler ...................................................... 72
Gezgin Bir Defter .................................................................... 81
Kıskançlık Kurdu ....................................................................89
Öğretmen Havayı Kokluyor ...................................................96
Birisi Memnun Değil ............................................................ 103
Beklenmedik Şeyler .............................................................. 114



Rita ve Giancorrado’ya



9

Problemler ve Mantık

Paolo’nun canını sıkan bir şey vardı. Aptal olmadığını 
biliyordu. Peki, o zaman problem çözmeyi neden bece-
remiyordu?

Öğretmeni ona pek mantıklı bir çocuk olmadığını 
söylemişti; ama o bu konuda kesinlikle ikna olmuş de-
ğildi. Eğer kafasının içinde ara sıra bir mantık kıvılcımı 
çakmasa beşinci sınıfa kadar gelemezdi. Bu nedenle 
mantıklı biri olduğuna emindi. Tamam, çok değil ama o 
kadar az da değil.

Ona göre asıl mantıksız olan problemlerdi: Tuhaf 
şekillere sahip tarlalar satın alan çiftçiler, sürekli su 
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sızdıran ama kimsenin tamir etmediği musluklar, azıcık 
parayla alışverişe çıkan anneler…

Bir matematik ödevinden aldığı kim bilir kaçıncı kötü 
nottan sonra artık kararını vermişti: Daha fazla daya-
namayacaktı, problemler bu kadar sıkıcı, aptalca, düş 
gücünden yoksun ve anlaşılmaz bir şekilde yazılıyorsa 
yapılacak tek şey hepsini yeniden yazmaktı.

O çokbilmiş öğretmenine gösterecekti! İnsanlara par-
maklarını ısırtacak ve mantık kaynayan problemlerle 
dolu bir kitap yazacaktı. Elbette içine biraz düş gücü de 
katacaktı, bunun hiç de zararı olmazdı.

Böylece hemen kırmızı kapaklı ve kareli, yepyeni bir 
defter aldı eline. Sonra defterin üzerine kendi adını ya-
zıp kapağa bir de başlık attı:

DÜŞMANTIKLI PROBLEMLER

Matematik ve geometri problemlerini daha ilginç, düş 
gücü dolu ve mantıklı bir hale getirmeye yönelik o deva-
sa işe girişmişti artık.

İşkence altında bile itiraf etmezdi ama o ilk boş sayfaya 
bakarken, ilk problemin ilk cümlesini yazmaya başlama-
dan hemen önce çok heyecanlanmıştı. Kalbi inanılmaz 
hızlı atıyor, zihnindeki düşünceler durmak bilmiyordu. Ar-
dından aklına iyi bir fikir geldi ve heyecanı birden geçti. Ka-
lemini kâğıdın üzerine koydu ve hızlı hızlı yazmaya başladı.

UZAY GEMİSİ PROBLEMİ

Bir uzay gemisi 7,5 ışık yılı boyunca ses hızında seyahat eder. 
Sonra hızlanır ve 3,4 ses yılı boyunca ışık hızında ilerler.
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Yolun yarısındayken, X gezegeni ile Y gezegeni ara-
sında, bir tekerlek patlar ve pilot lastiği değiştirmek için 
bir çeyrek saat kadar durmak zorunda kalır. Ardından 
tekrar yola çıkar ve uzaylıları taşıyan bir uzay gemisiyle 
karşılaşır; bunlar Kuk gezegeninin korkunç sakinleridir. 
Kuklular ona epey bir zaman kaybettirir çünkü Sbroz 
gezegeninde yaşayan böceklerin oyuncak figürlerini zorla 
satmaya çalışırlar. Pilot yeniden yola çıktığında sinirlidir 
çünkü Kuklular bu oyuncak figürleri ona yüksek fiyata 
satmıştır. Bu nedenle biraz sakinleşmek için papatya çayı 
içer.

Sorular:
1) Pilotun adı nedir?
2) Sbroz gezegeninde yaşayan böceklerin oyuncak fi-

gürleri için sen ne kadar öderdin?
3) Futbolcu kartları koleksiyonun var mı? Aynı futbol-

cunun birden çok kartına sahipsen onları başka kartlarla 
değiştirmek ister misin?

4) Papatya çayı sever misin?

Paolo, problemini yeniden okudu ve “İşte bu!” derce-
sine memnuniyetle başını salladı. İlk problem için hiç de 
fena sayılmazdı. Ortada karmaşık bir durum vardı, üste-
lik uzayda geçiyordu ve uzaylılar da vardı. Ayrıca hepsi 
de birbirinden ilginç bir sürü soru…

Evet doğru, öğretmeni Bayan Bombardi buna kesin-
likle itiraz ederdi. Böyle bir problemi çözmek için tek bir 
işlem bile yapmaya gerek olmadığını söylerdi.
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Bu düşüncenin ardından, zihninin bir köşesinde öğ-
retmeninin görüntüsü belirdi; memnuniyetsizce kafası-
nı sağa sola sallıyordu. Bu, zaman zaman olan bir şeydi 
ve Paolo’ya sıkıntı veriyordu. O sıkıcı figürü bir hareketle 
kovmaya çalıştı ama başaramadı: Sadece Paolo’nun gör-
düğü Bayan Bombardi, onun hayali kişisel öğretmeni, 
istediğinde belirip istediğinde gözden kayboluyordu.

“İşlemler, işlemler,” diye düşündü biraz bıkkın. “Bazı 
problemler için düş gücü gerekir, işlemler değil!”

Sonra çalışma masasından kalktı ve mutfağa gitti. Ha-
yali öğretmeni onu orada, ocak ve raflar arasında, nere-
deyse hiç takip etmezdi. Buzdolabını açtı ve içinde yirmi 
tane minik çikolatalı dondurma bulunan bir paket çıkar-
dı. Ona göre sakinleşmek için bundan iyisi yoktu. Uzay 
gemisi pilotunun içtiği papatya çayından bile daha iyiydi!

İçinden bir tane aldı ve kutuyu tekrar yerine koydu. 
Sonra dondurmayı büyük bir zevkle yaladı: Her bir ka-
şıkta ruhunun lezzet ve sakinlikle dolduğunu hissedi-
yordu.

Hem fiziksel hem de ruhsal olarak tazelenmiş bir 
şekilde çalışma masasının başına yeniden oturdu ve jet 
hızıyla ikinci problemini yazmaya başladı.

ORANTISIZ BOSTAN PROBLEMİ

Bir çiftçi çeşitkenar yamuk şeklindeki bostanının çevre-
sini tel ile çevirmek istemektedir. Yamuğun büyük tabanı 
63,5 km uzunluğundayken, küçük tabanı 3 cm’dir. Eğik yan 
kenarlardan biri diğerinin 23/12’si kadarken diğer yan 
kenar gerçekten de çok eğiktir.
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Sorular:
1) Çiftçinin çok fazla parası olmadığını da göz önüne 

alırsak kaç rulo tel satın alması gerekir?
2) Çiftçi nasıl oldu da bu kadar garip şekilli bir tarla 

satın aldı?
3) Sence bu kadar orantısız bir tarlada ne yetiştiriyor-

dur?
4) Bir ağaç dikmeyi ve onun büyüyüp büyümediğini 

takip etmeyi hiç denedin mi?

Paolo, problemini epey memnun bir şekilde yeniden 
okudu: Belli ki uzay gemilerini ve uzaylıları işin içine 
katmadan da ilginç problemler yazabiliyordu.

Tam da o anda öğretmeni Bayan Bombardi, en kuralcı 
haliyle zihninde yeniden belirdi. Hayali öğretmen alaycı 
bir gülümsemeyle başını salladı ve şöyle dedi: 

“Ama Paolo, yazdığın problem tam bir şapşallık örne-
ği. Bu ölçülerde bir çeşitkenar yamuk? Nereden çıkarı-
yorsun bunları?”

Paolo cevap vermedi, beşinci sınıf matematik ders 
kitabının sayfalarını açmakla yetindi. Geometri prob-
lemlerinin arasında biraz gezindi ve sonra yüksek sesle 
okumaya başladı:

“Bir çiftçi çeşitkenar yamuk şeklindeki bostanının 
çevresini tel ile çevirmek istemektedir. Yamuğun bü-
yük tabanı 63,5 km uzunluğundayken, küçük tabanı 3 
cm’dir…”

Kafasının içindeki hayali öğretmen kıpkırmızı oldu, 
sonra da kaybolmaya başladı, ta ki tamamen yok olana 
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dek. Paolo, büyük bir hoşnutlukla bir sonraki problemi-
ne atıldı. Madem çiftçili problem iyi olmuştu, ağlar ve 
çiftçilerle dolu bir tane daha yazdı.

TAVUK PROBLEMİ

Bir çiftçi 8 dam uzunluk ve 16 m genişliğe sahip dikdört-
gen biçimli bostanına tavukların girmesini engellemek 
için hazırlık yapmaya karar verir.

Böylece her bir tavuğun etrafını tel ağ ile sarar.

Sorular:
1) Bir tavuğun çevresinin, bir horozun çevresinden daha 

küçük ama bir civcivinkinden çok daha büyük olduğunu 
hesaba katarsak çiftçiye ne kadar metal tel gerekecektir?

“Hah şöyle!” diye düşündü Paolo büyük bir memnuni-
yetle. “Basit ve açık. Tüm problemler böyle olmalı!”

Hayali öğretmeninin belirmesini bekliyordu, kıpırda-
madan ve korkusuzca. Bu kadar iyi yazılmış bir problem 
üzerine ne söyleyeceğini çok merak ediyordu. Fakat 
hayali öğretmeni görünmedi ve Paolo kendini biraz kötü 
hissetti.

Sonra omuzlarını silkti ve yeniden işe koyuldu. İçinde 
bir çiftçi olan başka bir alan problemi yazmak istiyordu.

Ardından, problemlerinde yeteri kadar çiftçi kullan-
dığına karar verdi, böylece çiftçisiz bir alan problemi 
yazdı.

Fakat bu, üzerinde tarım yapılan bir alan değil, tenis 
oynanan bir alandı.
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TENİS KORTU PROBLEMİ

Giulio, bir tenis kortu etrafında koşarak egzersiz yapmak-
tadır. Kortun uzunluğu 25 m, genişliği ise 15 m’dir. Kortta 
Gualtiero ve Gino tenis oynamaktadır.

Sorular:
1) Gualtiero ve Gino’nun, etraflarında koşup duran 

Giulio’dan sıkılmaları için ne kadar zaman geçmesi gere-
kecektir?

2) Arkadaşlarının raket vuruşlarından sakınmak için 
Giulio’nun ne kadar hızlı koşması gerekir?

3) Eğer vuruşlar Giulio’ya isabet ederse ne kadar mor-
luğa sahip olur?

4) Tenis oynamayı sever misin?

Paolo son yazdığı problemi hoşnut bir şekilde yeni-
den okuyordu ki bilincinin bir köşesinde kişisel hayali 
öğretmeni yeniden beliriverdi. Bayan Bombardi başını 
sallayarak ona bakıyordu ve bu, Paolo’nun canını sıkıp 
keyfini kaçırmaya yetmişti.

Hayali öğretmeni iğneleyici bir tavırla, “Raket vuruş-
ları… İnsanın arkadaşlarını dövmesinin doğru bir şey 
olmadığını biliyorsun değil mi Paolo?” dedi.

Paolo, tenis oynayanların ellerinde raketler olduğunu 
ve Giulio’nun da bir ermişi bile çileden çıkartacak kadar 
sıkıcı biri olduğunu açıklamaya çalıştı. Üstelik Gualtiero 
ve Gino ermiş falan değildi. Sanal kişisel öğretmeninin 
rahatsız edici ince sesini duymazdan gelmeye çalışarak 
problemlerine döndü.
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Aklına başka bir problem daha gelmişti ama tam 
yazmaya koyulacakken durdu. Acaba yazdığı problemler 
başkalarının da hoşuna gider miydi? Yazmaya devam et-
meden önce, onları sıra arkadaşı Valerio’ya ve diğerleri-
ne okutmaya karar verdi. Onların görüşlerine ve onayına 
ihtiyacı vardı.

Defterini kapattı ve sırt çantasına yerleştirdi.








