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Üç musluktan birincisi, bomboş, derin 
bir havuzu bir başına 2z gibi bir saatte, 
diğeriyse tek başına 3z saatte dolduruyor... 
Havuzun dibinde bir üçüncü musluk 
daha var. O musluksa tek başına tüm 
olanları, suyu ve her neyse onları, 4z saatte 
boşaltıyor.



10 MÜGE İPLİKÇİ

Nedense, önemli ve hatırlanması gereken en 

temel husus z’nin bir tamsayı olduğu.

Ve gelelim can alıcı soruya:

Boş havuz, üç musluğun açılmasıyla 
tamsayı olarak en az kaç saatte dolar ?

“Of, bu ne zor havuz problemi ya !” diye iç ge-

çirdi oğlan.

Bu problemlerden zerre anlamıyordu. Ne işe 

yarardı bu problemler ? Kim, ne diye icat etmiş-

ti ki bunları ? Musluklardan ona neydi ? Şu zıkkım 

havuz dolsa ne olacaktı, dolmasa ne olacak !..
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Aslında her şey, bu havuz problemiyle başlamış-

tı. En azından, bir bölümü...

Sınıfın duvar tarafında oturan Yalım, son ders-

teki matematik sınavında kopya çekemediği bir 

soruyla boğuşuyordu; on üç, on beş, hiçbiri... der-

ken, kendini o hayalin içinde buldu.

Tuhaf bir havuzun içindeydi. Saçları sırılsık-

lam olmuştu.



12 MÜGE İPLİKÇİ

O sırada onunla karşılaştı. Dokuz, on yaşla-

rında, cılız bir kız çocuğu ! Kimdi, neyin nesiydi ?.. 

Bu kız, işin doğrusu, havuz problemi canavarı olan 

ablasına benziyordu. Aslında tam olarak ne oydu, 

ne de değil ! Ancak bu kime benziyor diye sorsa-

lar, Yalım’ın cevabı hazırdı: Ee, Zerrin işte !

Bulunduğu havuzun, artık her neresiyse bu-

rası, en dip noktasında onunla göz göze, burun 

buruna gelmişti.

Dahası, kızın konuşmaya başladığına da tanık 

olmuştu. “On iki,” diyordu kız ona. “ON İKİ.”

Neye uğradığını şaşırmıştı Yalım.

Tam o sırada, “Hadi !” diye bir sesle irkildi.

“Hadi, kâğıdını ver bakalım, zil çalalı on da-

kika oldu nerdeyse ! Seni daha ne kadar bekleye-

ceğim !”

Bu, öğretmenleri Dakik’in ısrarcı sesiydi. Bel-

li ki, bu sınavdan da iyi not alamayacaktı. Soruyu 

boş bıraktı.

Yalım, havuzu, havuzdaki kızı, sınavı hemen 

oracıkta unutarak, dosdoğru bahçeye fırladı. Sınıf 

arkadaşı Ömer gitmemiş, onu bekliyordu.

“Bak işte, otobüsü kaçırdık senin yüzünden !” 

dedi Ömer.

“Ne yapalım, yürürüz biz de !” dedi Yalım.
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Yolda, Ömer’i bol bol güldürdü. Hatta, havuz 

problemiyle boğuşurken başına gelenleri de an-

lattı.

Ömer bir ara, “Kız Nesibe’ye mi benziyordu 

yoksa ?” diye takıldı ona.

Nesibe, Yalım’ın karasevdayla tutulduğuydu. 

Ortaokulda aşk mı olurdu ! Olurdu olmazdı der-

ken, birbirlerine çelme atmaya, gülüp dalga geç-

meye başladılar. Bir kelebek onların bu halini iz-

liyordu sanki. Gencecik, ip gibi, saman saçlı iki 

oğlandılar. Sonra yolun ilerisindeki bir başka yo-

la saptılar; birlikte apansızın buhar oldu haylazlar. 

Sonra tekrar ortaya çıktılar, sonra tekrar buhar ol-

dular. Sonra yeniden...

İlerideki killi ve kireci bol yamaca yayılmış 

zeytin ağaçları, onların hallerine kıs kıs gülüyor-

du. Ağaçlar, o sırada uzaktan beliren bir arabanın 

yeşil ve siyah rengindeydi. Kelebek de. Çocuklar, 

gösterişli araba onlara yaklaştıkça, ön koltukta, 

şoförün yanında oturanı tanır gibi oldular.

Yalım o sırada, “Havuzdaki kız aslında Zer-

rin’e benziyordu,” diyecek oldu, ama sonra neden-

se vazgeçti.


