Triello

üello, herkesin bildi¤i üzere, iki kifli aras›nda yap›l›r. Trielloyu1 herkes bilmeyebilir... Triello üç kifli aras›nda yap›l›r, ya da oynan›r... A, B ve C, triello yapacak üç kifli olsun.
Önce A, sonra B, sonra da C s›rayla birer kurflun s›kacaklard›r.
Çok yak›ndan... Yani triellocu kime niflan alm›flsa onu öldürece¤i kesin... Her oyuncu s›ras› geldi¤inde pas geçebilir, hiçbir
oyuncu kurflun s›kmak zorunda de¤il. Ölenin kurflun s›kmaya
hakk› yok, ölen pas geçmek zorunda! Triello bir ya da birkaç
tur oynanabilir. Bir turluk trielloda herkes en fazla bir kez kurflun s›kabilir. ‹ki turluk triellodaysa A-B-C turu tamamland›ktan sonra, s›ra tekrar A’ya, sonra B’ye, en son da C’ye (e¤er ölmemifllerse elbet) gelir.
A, hem B’den hem de C’den nefret etmektedir. Her ikisinin
de ölmesini ister. Ama ikisinden birinden daha çok nefret eder.
Diyelim, A, en çok B’den nefret ediyor. O zaman, A, e¤er B’yle
C’den biri hayatta kalacaksa, C’nin hayatta kalmas›n› tercih
eder. Ancak, A, öldürmekten önce hayatta kalmaya bakar...
Do¤al olarak...

D

1

Trielloyu, oyunlar kuram›nda birçok araflt›rma ve kitaplar›yla tan›nan Steven
Brams’›n 1997 yaz›nda Antalya’da verdi¤i bir konferanstan ö¤rendim.
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Triello sonunda, A, bir tek kendisinin hayatta kalmas›n› ister en çok. E¤er bu iste¤i gerçekleflmeyecekse, A, kendisi d›fl›nda bir de C’nin hayatta kalmas›n› ister (A’n›n B’den daha çok
nefret etti¤ini varsay›yoruz.) O da olmazsa, yaln›zca kendisiyle
B’nin hayatta kalmas›n› ister... O da olmazsa hiç kimse ölmesin ister (ki bu olamaz, son triellocu birisini mutlaka öldürür.)
Ama, A, e¤er kendi de ölecekse, herkesin ölmesini ister (kimse
kendi kendine atefl etmeyece¤inden, bu da olamaz.) Herkes ölmeyecekse, kendisiyle birlikte B’nin de ölmesini, yani bir tek
C’nin hayatta kalmas›n› ister. O da olmayacaksa, bir tek B hayatta kals›n ister. En istemedi¤iyse bir tek kendisinin ölmesi,
yani B ve C’nin hayatta kalmas›d›r.
Özetleyin, e¤er A en çok B’den nefret ediyorsa, triellonun
sonucunun s›ras›yla flöyle olmas›n› ister (hayatta kalanlar› gösteriyoruz):
A, AC, AB, ABC, , C, B, BC.
Burada, , triellonun sonunda canl› kimsenin kalmad›¤›n›
gösteriyor.
E¤er A’ya 4 puan, B’ye –2 puan, C’ye de –1 puan verecek
olursak, yukardaki s›ralaman›n,
4, 3, 2, 1, 0, –1, –2, –3
s›ralamas›na tekabül etti¤i görülür.
E¤er C en çok A’dan nefret ediyorsa, C, oyunun s›ras›yla,
C, BC, AC, ABC, , B, A, AB
sonucuyla bitmesini ister.
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Bu oyunu çözümleyelim.
Bir turluk triellonun flemas› flöyle:
A

AC

AB

B

C

B

BC

AB

C

C

BC

AC

ABC

Bu flemay› aç›klayal›m. En üstten izlemeye bafllayal›m. Kare içindeki A, s›ran›n A’da oldu¤unu gösterir. A’n›n üç seçene¤i vard›r: Ya B’yi öldürür, ya C’yi öldürür, ya da pas geçer. Bu
üç seçenek s›rayla soldan sa¤a do¤ru gösterilmifltir. fiemada
A’dan ç›kan en soldaki ok, A’n›n B’yi öldürdü¤ünü ve geriye A
ve C’nin kald›¤›n› gösteriyor. Bundan sonra (B öldü¤ünden),
s›ra C’ye gelecek ve C, A’y› öldürerek, kendisi için en iyi sonucu elde edecektir: Geriye yaln›zca kendisi kalacakt›r. A’dan ç›kan ikinci ok, A’n›n C’yi öldürdü¤ünde oyunun alaca¤› durumu gösteriyor. Bu durumda geriye A ve B kalacakt›r ve B, A’y›
öldürerek kendisi için en iyi sonucu elde edecektir. En sa¤daki
sonuncu ok ise A’n›n pas geçti¤inde oyunun alaca¤› durumu
gösterir. S›ra B’ye geçmifltir. Kare içindeki B’den ç›kan üç ok
B’nin üç seçene¤ini gösterir: B, ya A’y› öldürür, ya C’yi öldürür, ya da pas geçer. B, A’y› öldürürse, geriye B ve C kal›r ve
C, s›ra kendisine geldi¤inde, B’yi öldürerek kendisi için en iyi
sonucu elde eder. Bu fl›k, kare içindeki B’den ç›kan en soldaki
okta belirtilmifltir. ‹kinci ok, B’nin C’yi öldürdü¤ünde olacaklar› gösterir. Pek bifley olmaz! Geriye A ve B kalm›flt›r ve oyun
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bitmifltir. Kare içindeki B’den ç›kan son ok ise, B pas geçti¤inde olacaklar› gösterir: S›ra C’ye gelmifltir ve C’nin her zamanki
gibi üç seçene¤i vard›r: Ya A’y› ya B’yi öldürür, ya da pas geçer. A’y› öldürürse geriye B ve C kal›r, B’yi öldürürse geriye A
ve C kal›r, pas geçerse geriye üç oyuncu kal›r. Her üç olas›l›kta da oyun (bir turlu oldu¤undan) son bulmufltur. Oyun iki turlu olsayd›, s›ra A’ya gelecek ve flema biraz daha uzayacakt›
‹ki turluk triellonun flemas› da flöyle:
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Bir turluk
triello

Bu fleman›n anlafl›ld›¤›n› san›yorum. En sa¤ alt köflede, oyunun bir turlu trielloya dönüfltü¤ü belirtiliyor.
Diyelim, A en çok B’den, ve B’yle C de en çok A’dan nefret
ediyorlar. Bu oyuna BAA triellosu diyelim. Bakal›m BAA triellosunda neler olacak? Triellocular, kendileri için en iyi sonucu
elde etmek için nas›l oynamal›lar?
Yukardaki birinci flemaya bakal›m. Diyelim A ve B pas geçtiler ve s›ra C’ye geldi. C’nin üç seçene¤i var: Ya BC, ya AC, ya
da ABC sonuçlar›n› elde edecek. C, en çok A’dan nefret etti¤inden, bu üç sonuçtan BC’yi tercih eder. A ve B, bunu biliyorlar
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elbet. Yani A ve B, pas geçerlerse, C’nin A’y› öldürüp BC sonucunu elde edece¤ini biliyorlar.
Diyelim A pas geçti ve s›ra B’ye geldi. B’nin önünde üç seçene¤i var: Ya A’y› ya B’yi vuracak ya da pas geçecek. A’y› vurursa oyunda yaln›zca C kalacak (çünkü bir sonraki hamlede
C, B’yi vuracak.) E¤er B, C’yi vurursa, oyun burda son bulacak ve geriye A ve B kalacak. E¤er B pas geçerse, s›ra C’ye gelecek ve C, bir önceki paragrafta gördü¤ümüz gibi A’y› öldürüp oyunu BC’yle bitirecek. Demek ki, B’nin üç seçene¤i s›ras›yla, C, AB, BC sonuçlar›n› veriyor. B, ilk sonucu istemez,
çünkü ölecektir. B, en çok A’dan nefret etti¤inden, bu üç sonuçtan BC sonucunu ye¤ler. Dolay›s›yla, A pas geçerse, B de
pas geçer (Böylece s›ra C’ye gelir ve C, A’y› öldürerek oyunun
BC sonucuyla bitmesini sa¤lar.)
A bunu biliyor elbet. A’n›n üç seçene¤i var: B’yi vurmak
(sonucu C), C’yi vurmak (sonucu B), pas geçmek (sonucu BC.)
Bu üç seçenekten, A, birincisini seçer.
Dolay›s›yla, bir turlu BAA triellosunda, birinci oyuncu olan
A, B’yi öldürür. S›ras› gelen C de A’y› öldürür. Sonuç olarak bu
oyunda bir tek C sa¤ kal›r.
Asl›nda beklenilmesi gereken bir sonuçtu. BAA triellosunda, hiç kimse C’den en çok nefret etmedi¤i için, C’nin sa¤ kalmas› ola¤an karfl›lanmal›d›r.
Ama bir turluk BAB triellosunda sonuç AB ç›k›yor! Hiç
kimsenin en çok nefret etmedi¤i C ölüveriyor! Ama iki ve daha
çok turlu BAB triellolar›nda bir tek C sa¤ olarak kurtuluyor.
Sekiz tür triello vard›r: BAA, BAB, BCA, BCB, CAA, CAB,
CCA, CCB. Bu triellolar›n herbiri için bir, iki ya da daha fazla
tur oynanabilir. Bütün triello oyunlar›n›n sonucunu bulabilirsiniz. Bir turluk BAA triellosunun C sonucuyla bitti¤ini yukarda
gördük. Öbürlerinin yan›tlar›n› vereyim:
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Triello Sonuç
BAA Kaç turlu olursa olsun, hep bir tek C hayatta kal›r.
BAB 1 turlular AB sonucuyla biter.
2 ve daha çok turlular C sonucuyla biter.
BCA 1 turlular AB sonucuyla biter.
Çift say›da turlular C sonucuyla biter.
1’den fazla ve tek say›da turlular A sonucuyla biter.
BCB 1 turlular AB sonucuyla biter.
2 ve daha çok turlular A sonucuyla biter.
CAA Hepsi B sonucuyla biter.
CAB 1 turlular AB sonucuyla biter.
2 ve daha çok turlular B sonucuyla biter.
CCA 1 turlular AB sonucuyla biter.
2 ve daha çok turlular B sonucuyla biter.
CCB 1 turlular AB sonucuyla biter.
2 ve daha çok turlular A sonucuyla biter.
Peki ya triellocunun kendini öldürme hakk› varsa? O zaman sonuçlar de¤iflik olur mu?
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