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Seyircilerden biri desteden rastgele beﬂ kâ¤›t seçiyor. Yard›mc›m kâ¤›tlar›n›n dördünü bana gösteriyor. Ben seyircinin beynini okuyup beﬂinci kâ¤›d›n
ne oldu¤unu buluyorum.
‹mkâns›z gibi görünüyor, ama asl›nda biraz
pratikle çok kolayca yap›labilecek bir numara. Basit görünüyor ve çok ﬂ›k matematiksel bir aç›klamas› var. Beyin okuma yetene¤ine sahip olman›z
gerekmiyor tabii ki. Tek ihtiyac›n›z sad›k bir yard›mc› ve birazc›k da idman.
Rastgele seçilmiﬂ herhangi beﬂ kâ¤›tta her zaman ayn› renkten en az iki kâ¤›d›n›z bulunur
çünkü bir destede sadece dört renk vard›r. ﬁimdi
ayn› renkten olan o iki kâ¤›da bakal›m. Her renkten 13 kâ¤›t vard›r. Bu 13 kâ¤›d› bir çember ﬂeklinde dizin: As’tan baslay›p, s›rayla, papazda çember
kapanana dek. Bu çemberde herhangi iki kâ¤›t aras›nda en fazla 6 kâ¤›t vard›r (çember oldu¤u için en
k›sa yol seçilebilir; mesela as ile 10 aras›nda dört
kâ¤›t fark var: bacak, k›z, papaz ve as›n kendisi).
Ne tesadüftür ki üç farkl› iskambil kâ¤›d› da tam
alt› farkl› ﬂekilde dizilebilir!
Peki bütün bunlar bu numaray› nas›l aç›kl›yor
mu diyorsunuz hâlâ? Yard›mc›n›z seyirciden beﬂ
kâ¤›d› al›nca ilk önce ayn› desteden olan iki kâ¤›d›
görüp aralar›ndaki “mesafeyi” ölçecek (çemberi
kullanarak). En k›sa mesafeyi istedi¤imiz, için bir
‘baﬂlang›ç’ bir de ‘bitiﬂ’ kâ¤›d› var. Iﬂte yard›mc›n›z, size ilk önce baﬂlang›ç kâ¤›d›n› gösterecek. Bilmeniz gereken de bitiﬂ kâ¤›d› olacak. Dolay›s›yla
ilk gösterilen kâ¤›tla beraber, hem kâ¤›d›n tak›m›n› ö¤reniyorsunuz, hem de nereden saymaya baﬂlayaca¤›n›z›! ﬁimdi geriye kalan üç kâ¤›d›n size birden alt›ya kadar bir say› söylemesi gerekiyor. Yard›mc›n›z tabii ki buna göre o kâ¤›tlar› dizip size
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gösterecek. Bunun için aran›zda bir kod üzerine
anlaﬂman›z laz›m. Benim önerdi¤im ve en basit
olan kod bu: herhangi üç kâ¤›tta en düﬂük de¤erli,
orta de¤erli ve en yüksek de¤erli olan vard›r. Bunlara 0, 1 ve 2 diyelim. Bunlar› küçükten büyü¤e
kodlayal›m:
012 = 1
021 = 2
102 = 3
120 = 4
201 = 5
210 = 6
Yard›mc›n›z size o üç kâ¤›d› bu mant›¤a göre
gösterecek. Baﬂlang›ç kâ¤›d›n› bildi¤iniz için, son
kâ¤›d› bilmemeniz için hiçbir neden yok art›k!
Seyirci önüne ç›kmadan, yard›mc›n›zla birlikte
uzun süre pratik yapman›z gerekebilir. Kodu iyice
ö¤renin ve en önemlisi sayma ve dizme iﬂleminde
yeterince h›zland›¤›n›zdan emin olun: Seyirci fark
ederse madara olursunuz. Ve her zamanki gibi, ayn› numaray› ayn› seyirciler önünde en fazla bir-iki
kez tekrarlay›n! ♣

* ‹stanbul Bilgi Üniversitesi Matematik Bölümü ö¤rencisi.
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