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Resimleyen: Çağla Yiğit

Bir Problem  
Bin Çözüm

NEHİR YARAR
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1978’de memur bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen 
yazarın çocukluğu ve ilk gençlik yılları babasının tayinleri 
nedeniyle Türkiye’nin farklı şehirlerinde geçti. 1999’da 
sınıf öğretmeni olarak ilk görev yeri olan Bursa’da bir köy 
okuluna atandı. 2008 yılından bu yana Ankara’da görevine 
devam ediyor. Yüksek lisansını Eğitim Yönetimi alanında 
tamamlayan yazarın Rüzgâr ve Güneş isimlerinde iki 
kızı var. Dinleyici sıkıntısı çekse de yan flütüyle konser 
vermek, kedilerle ahbaplık etmek ve yakan top oynamak 
en sevdikleri arasında.
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Hakiki Problemlerin 
Gerçek Çözümleri

Sabah erken uyanmaktan daha zor olan bir şey keşfet-
tim. Problem çözmek!

Büyüklerin uydurduğu ve işin içinden çıkamayınca 
Matematik başlığı altında biz çocukların üzerine yıktığı 
problemlerden söz ediyorum. Üstelik hepsi de birbi-
rinden anlamsız. Düşüncesizce davranarak kilolarca 
portakal alıp, bunların bir kısmını satıp, bir kısmını da 
çürümesi için bekleten manavlar; kolilerce yumurtayı 
taşırken kırıp ziyan eden sakar bakkallar; yüzlerce hay-
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vandan oluşan sürüsünün yarısını yollarda kaybeden 
çobanlar ve daha neler neler…

Ah, buna bir de aldığı harçlığı harca harca bitireme-
yen, üstüne de parası artan öğrencileri eklediğinizde…

Geçen gün matematik dersinde hız kurallarına uy-
mayıp sınırı aşan bir sürücünün, ulaşmak istediği yere 
ne zaman varabileceğini soran öğretmenimle küçük bir 
anlaşmazlık yaşadım. Problemi tahtaya yazan öğretme-
nim, hiç vakit kaybetmeden arkasını dönüp gözüne beni 
kestirdi ve sordu:

“Problemin çözümü konusunda bize yardımcı olur 
musun Erdem?”

Ayağa kalktım ve problemin içinde bizden yanıt bek-
leyen çılgın sürücüyle ilgili tüm düşündüklerimi anlat-
maya başladım.

“Bence kuralları ihlal eden bu sürücünün ne zaman 
evine ulaşabileceği belirsiz, öğretmenim.”

“Hımmm… Her zaman olduğu gibi, ‘Problemi anla-
madım,’ diyemiyorsun, değil mi sevgili Erdem?”

“Ama öğretmenim siz de daha dikkatle incelerseniz, 
bu problemin sonucunun gerçekten belirsiz olduğunu 
anlayabilirsiniz.”

“Pekâlâ, anlat bakalım, bu sefer niçin belirsizmiş so-
nuç.”

“Öncelikle, bu sürücü çok hızlı gidiyor. Şehirlerarası 
bir yolda 120 kilometre hızla trafik polisine yakalanırsa, 
yarım saate yakın bir süre polislerle konuşmak zorunda 
kalabilir. Önce onlara, pek hızlı gitmediğini, asıl soru-
nun radarda olduğunu anlatmaya çalışacaktır. Elbette 
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polisler bu sözleri önemsemeyecek ve gerekli cezayı 
yazacaktır. Bunu nereden biliyorum derseniz, şoförlük 
yapan bir komşumuz babama anlatırken duymuştum. 
Hız sınırını aştığında, cezadan kurtulmak için hep aynı 
yöntemi kullanıyormuş. Bu hızlı sürücünün bir trafik 
polisiyle karşılaşıp durması bile, gideceği yere hesapla-
nandan daha geç varacağının işaretidir. Tabii ki daha 
kötüsü de olabilir… Bu hızla giden arabanın sürücüsü 
kaza yapabilir ve gitmeyi hedeflediği yere uzun bir süre 
ulaşamayabilir. Demek istediğim, bu sürücünün gidece-
ği yere ne zaman ulaşacağı belirsiz. Düz bir hesaplamay-
la şu kadar zamanda gider diyen, bence yanılır.”

Ben bunları anlatırken, sınıftaki arkadaşlarımın göz-
leri büyümüş, ağızları şaşkınlıktan bir karış açılmıştı. 
Yerime oturduğumda, kimsenin sesi çıkmıyordu.

“Öncelikle, Erdemciğim, komşunuzun pek de iyi bir 
sürücü olmadığını düşünüyorum. Kuralları çiğnediği 
yetmiyormuş gibi üstüne bir de yalan söylemesine hiç 
değinmiyorum bile… Ama asıl konuya gelecek olursak, 
bu söylediklerinin hiçbiri problemin içinde geçmiyor. 
Senden beklenen, yalnızca verilen bilgilerden yola çıka-
rak soruyu çözmek,” dedi öğretmenim.

“Gerçek hayatta sizin tahtaya yazdığınız problemler 
yok ama öğretmenim. Gerçek yaşam aksiliklerle dolu…” 
diye söze başlasam da, öğretmenimin bakışlarından 
artık daha fazla konuşmamam gerektiği sinyalini aldım.

“Erdem… Senden sadece dört işlemi kullanarak bu 
problemi çözmeni istiyorum. Yine dersi kaynatmak üze-
resin ve buna bu kez izin vermeyi düşünmüyorum.”
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Yenik bir sesle, “Peki öğretmenim,” diyerek problemi 
çözmeye çalıştım. Amacım, bu problemlerin gerçekçi 
olmadıklarını, bu yüzden onları çözmeye çalışmamızın 
da gereksiz olduğunu açıklamaktı. Bir önceki seferde de 
olduğu gibi. Ve bir önceki seferde…

Bu derdimi okulda ve evde pek çok kez anlatmaya 
çalışsam da şimdiye kadar beni anlayan biri çıkmadı. 
Problemleri diğer arkadaşlarımın gördüğü basitlikte 
düşünemiyorum. İnanın, çabalıyorum. Ama aklıma hep 
farklı şeyler geliyor. Elimde değil… Sınıftakilerin ya-
pabildiği gibi yalnızca soruya odaklanacağım günlerin 
gelmesini iple çekiyorum.

O cuma günü okuldan çıkarken çok mutluydum çünkü 
araya hafta sonu gireceği için iki gün boyunca problem-
lerden uzak kalacaktım.

Servise bindiğimde yanıma oturan Bilge, cumartesi 
günü annesiyle birlikte bize geleceklerini söylediğinde 
keyfim ikiye katlandı.

“Oleyyy! Gerçi bundan hiç haberim yoktu Bilge.”
“Bu sabaha kadar benim de yoktu. Fakat annen dün 

akşam bizim evi aramış ve hafta sonu işimiz olup olma-
dığını sorduktan sonra, cumartesi annemle beni davet 
etmiş.”

“E ne güzel işte. Yarın çok eğleneceğiz.”
“Keşke ben de seninle aynı fikirde olsaydım.”
“Ne? Bu da ne demek şimdi? Beni sıkıcı mı buluyor-

sun?”
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“Ben şimdi böyle bir şey mi söyledim Erdem!”
“Yok, söylemedin de… Bize geleceğin için mutlu olma-

dığını söyler gibi oldun sanki.”
“İlgisi yok. Sadece sıkıcı bir gün geçireceğimiz için 

öyle dedim.”
“Birlikte film izleyip oyun oynayacağız, bunun neresi 

sıkıcı?”
“Film izleyip oyun oynayamayacağımızı bildiğim için 

canım sıkkın.”
“Niyeymiş o? Hem nereden biliyorsun böyle olacağı-

nı?”
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“Annenin hafta sonu için… farklı bir isteği var.”
“Gerçekten çok merak ettim, neymiş annemin iste-

ği?”
“Problemleri nasıl çözdüğümü sana anlatmamı isti-

yormuş. Galiba matematik öğretmeninle konuşmuş ve… 
Her neyse, uzun lafın kısası, cumartesi gününü problem 
çözerek geçireceğiz.”

“Olamaz… Off, tamam, şimdi ben de hiç mutlu deği-
lim.”

Hafta sonunu problemlerle boğuşarak geçirmem ge-
rektiğini öğrendiğim andan itibaren bütün moralim  
altüst oldu. Servise binerken yaşadığım o coşkulu hal-
den eser kalmamıştı artık. Pencerenin dışında akan yola 
ve düşüncelere dalıp gitmiştim. Derken…

“Bilge! Senden küçücük, ufacık, minnacık bir isteğim 
olacak. Kabul edersen çok çok çok sevinirim.”

“Ne istiyorsun?”
“Yarın hasta ol.”
“Ah tabii ki canım arkadaşım, nasıl bir hastalık ol-

sun?”
“Aman Bilge, sadece numara yapmanı istiyorum.”
“Düzeltiyorum, yalan söylememi istiyorsun.”
“Bu ikimizin de işine gelecek bir yalan ama. Hani ‘be-

yaz yalan’ dediklerinden.”
“Madem bir ‘beyaz yalan’ söylenecek, bence sen söyle 

Erdem. Çünkü problem sözcüğünü duyunca saçları ve 
hatta kaşları diken diken olan sensin.”

“Ben yalan söyleyemiyorum ki Bilge. Yüzüm kızarı-
yor.”



“O halde yarın öğleden sonra iki ve beş arasını prob-
lemlere ayıracaksın Erdem. Çünkü ben de yalan söyle-
meyi düşünmüyorum.”

“Sen bilirsin Bilge. Kötü bir hafta sonu geçirmek isti-
yorsan, yarın ikide görüşmek üzere,” dedim ve eve vara-
na kadar ikimiz de tek kelime daha etmedik.

Servisten inip apartmana doğru yürürken, canım hâlâ 
sıkkındı. Binanın girişinde apartman görevlisi beni pas-
pasıyla karşılayınca, dalgınlığımdan sıyrıldım.

“Hoş geldin delikanlı! Bu haftayı da bitirdin. Söyle 
bakalım, geriye kaç hafta kaldı?”

“Hoş bulduk Musa Amca. Ne için geriye sayım yapıyo-
ruz, anlamadım?”








