Biraz Briç

riç bilir misiniz? Ortaokulda ö¤renmifltim ben brici. Arkadafllarla okuldan kaç›p kahvede briç oynad›¤›m çok olmufltur. Okul öylesine s›k›c›, ö¤retmenler öylesine iticiydi ki... Gene de yanl›fl yapm›fl›m. Y›llar sonra daha iyi anl›yorum.
Lisede okulu daha çok sevdim, brici arada s›rada oynad›m.
Üniversitede de öyle.
Doktora y›llar›mda yine merak sard›m brice. Önce, benden
iki s›n›f büyük bir arkadafl›ma ö¤rettim. Çok ak›ll› bir gençti,
hemen kavrad› oyunu. Bir hafta sonra evine gitti¤imde, evinin
briç kitaplar›yla dolup taflt›¤›n› gördüm... Her hafta bir turnuvaya giderdik. S›k s›k da derece al›rd›k. Derece almak pek zor
de¤ildi do¤rusu, öbür oyuncular genellikle evde tek bafllar›na
s›k›lan ev kad›nlar›yd›. Ne alicengiz oyunlar› oynard›k onlara
karfl›, ne e¤lenirdik... Örne¤in, bir gün, kupa k›z›n› gizleyip elimi yan›mdakine göstermifltim hiç oral› de¤ilmiflim gibi... Zavall› kupa k›z›n›n arkadafl›mda oldu¤unu san›p empas atmam›fl
ve batm›flt›!
Onca e¤lenmemize karfl›n, briç masalar›nda geçirdi¤im o
saatlere ac›yorum bugün.
Briç arkadafl›m doktoras›n› al›p bir baflka üniversitede çal›flmaya bafllad›¤›nda, s›n›f›mdan bir ‹talyan arkadafl›ma ö¤ret-
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tim oyunu. ‹talyan arkadafl›m da oyuna hemen tutuldu. Onunla da turnuvalara kat›ld›k.
Sonra benim çocuklar›m oldu,
kendimi iflime daha çok kapt›rd›m ve
brici b›rakt›m. fiimdi k›rk y›lda bir oynar›m. ‹yi ki de öyle yapm›fl›m. Hiçbir
ifle yaramayan bir oyundur briç.
Ama benim iki eski briç arkadafl›m
brici b›rakmad›lar. Her hafta en az bir
iki turnuvaya kat›l›rlar. Hatta, briç turnuvalar› için uzak kentlere bile giderler. Bugün ikisi de briçte birer “büyük
usta’’d›r, briçte var›labilecek en üst kademe... Benim gibi bir acemiyle ancak eski arkadafllar›y›m diye, yani ay›p olmas›n diye briç
oynarlar!
‹lk briç arkadafl›m matemati¤i briçle birlikte yürütebildi.
Bugün, bu arkadafl›m hem usta bir briç oyuncusu hem de
önemli bir matematikçidir. ‹kinci briç arkadafl›m (‹talyan olan›) hem brici, hem matemati¤i yürütemedi ne yaz›k ki. Matemati¤i b›rakt›. Oysa bizim s›n›f›n en iyi ikinci ö¤rencisiydi (birincisi bir Hintliydi) ve biz onun önemli bir matematikçi olaca¤›n› san›yorduk. Bu yüzden kendimi hep suçlar›m. Bu arkadafl›ma briç ö¤retmeseydim, kimbilir ne teoremler kan›tlayacak,
ne ödüller alacakt›.
Tehlikeli bir oyundur briç. ‹talyan arkadafl›m gene de flansl›ym›fl, poker, rulet, blackjack gibi kumar oyunlar›na de¤il de,
biraz daha soylu olan brice kapt›rd› kendini.
Briç dört kifliyle ve bildi¤imiz 52 kâ¤›tla oynan›r. Oyunculara (tahmin etti¤iniz s›rayla) Kuzey, Güney, Do¤u, Bat› ad› verilir. Kuzey’le Güney ve Do¤u’yla Bat› ortakt›rlar, birlikte oynarlar (“partner” denir bunlara.) Yani Kuzey-Güney çifti, Do¤u-Bat› çiftine karfl› oynar.
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Briçte 52 kâ¤›t 4 oyuncuya eflit olarak da¤›t›l›r. Demek ki
her oyuncuda oyunun bafl›nda 13 kâ¤›t vard›r. E¤er Kuzey ve
Güney’in ellerinde oyunun bafl›nda toplam 9 kupa varsa, geriye kalan 4 kupan›n ikisinin Do¤u’da, ikisinin Bat›’da olma olas›l›¤› kaçt›r?
Hesaplayal›m.
Do¤u ve Bat›’ya da¤›t›lacak 26 kâ¤›t var. Bu 26 kâ¤›d›n
13’ü Do¤u’ya, 13’ü Bat›’ya da¤›t›lacak. Do¤u’nun elindeki 13
kâ¤›d› saptarsak, Bat›’n›n elindeki 13 kâ¤›t da saptanm›fl olacakt›r. Dolay›s›yla toplam

tane olas› el (da¤›l›m) vard›r. Daha matematiksel bir deyiflle,
toplam olay say›s›

dir.
Bunlardan kaç›nda kupalar 2–2 da¤›lm›flt›r? Bu say›y› bulal›m.
Kupalar› oyundan atal›m. 26 kâ¤›d›n 4’ü gitti¤ine göre geriye 22 kâ¤›t kalm›flt›r. Bu 22 kâ¤›d›n 11’ini Do¤u’ya, 11’ini
Bat›’ya kaç biçimde da¤›tabiliriz? Yukardaki gibi hesaplan›r bu
da: 22 kâ¤›d› eflit olarak

de¤iflik biçimde iki oyuncuya da¤›tabiliriz.
fiimdi kupalar› da¤›taca¤›z. 4 kupan›n 2’si Do¤u’ya, ikisi
Bat›’ya gidecek. 4 kupay›

de¤iflik biçimde kupalar› da¤›tabiliriz.
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Demek ki, kupalar›n 2–2 da¤›ld›¤›

tane el vard›r. Dolay›s›yla kupalar›n 2–2 da¤›lma olas›l›¤›

tür. Bu say›n›n da kolay bir hesapla,
(13 6 3)/(23 25) = 0,4069...
oldu¤u görülür. Yani kupalar›n 2-2 da¤›lma olas›l›¤› afla¤› yukar› %40’t›r.
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