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Pokerin Matemati¤i
Ali Nesin* / anesin@bilgi.edu.tr
Bu yaz›da pokeri bahane ederek sayman›n temellerini ele alaca¤›z.
Poker, en fazla dört oyuncuyla ve yediliden
asa 32 iskambil kâ¤›d›yla oynan›r. (Amerika’da 52
kâ¤›tla oynan›r poker ama biz bu yaz›da 32 kâ¤›tla oynanan “Türk pokeri”nden sözedece¤iz.)
Hemen belirtelim, bu yaz›n›n içeri¤ini anlamak
için poker bilmeye gerek yoktur ama bir deste iskambil kâ¤›d›n› ele alm›ﬂ olmak gerekir.
Pokerde, oyunun baﬂ›nda her oyuncuya önce
32’lik desteden beﬂer kâ¤›t da¤›t›l›r, sonra her
oyuncu elindeki beﬂ kâ¤›ttan istedi¤i kadar›n› de¤iﬂtirebilir (isterse hiç de¤iﬂtirmez.) Bu de¤iﬂtirmeden
sonra “en iyi” eli olan kazan›r. Elbet burda “en iyi
el”in tan›mlanmas›, anlam kazand›r›lmas› gerekir.
Örne¤in, beﬂ kâ¤›d›n beﬂinin de ayn› renkten (örne¤in hepsi maça, ♠) oldu¤u bir el çok iyi say›l›r. Bu
el, iki papaz, iki as ve bir onlu gibi iki çiftten oluﬂan
ellerden daha “iyi” bir eldir. Bunun nedeni bellidir:
beﬂ kâ¤›d›n ayn› renkten olma olas›l›¤› ele iki çift
gelme olas›l›¤›ndan daha düﬂüktür.
Ayn› renkten ellere renk ad› verilir. Bu yaz›daki amaçlar›m›zdan biri de pokerde da¤›t›lan ilk beﬂ
kâ¤›d›n renk olma olas›l›¤›n› hesaplamak.
Önce biraz matematik yapal›m.

n say›n›n çarp›m›na çok gereksinilir. Dolay›s›yla
böyle kapal› bir formülün olmamas› rahats›z edici.
Madem öyle biz de ilk n say›n›n çarp›m›n› simgeleyen bir simge icat edelim. Bundan böyle ilk n say›n›n çarp›m›n› n! olarak yazal›m.
Tan›m. E¤er n bir do¤al say›ysa, n! ilk n say›n›n çarp›m›n› simgeler, yani,
n! = 1 × 2 × ... × (n – 1) × n
dir.
Örne¤in, 1! = 1, 2! = 2, 3! = 6, 4! = 24, 5! =
120’dir. 0! = 1 olarak tan›mlan›r. ‹lk bak›ﬂta pek
do¤al gelmeyen bu tan›m›n nedenini yaz›n›n ortalar›nda bulabilirsiniz.
n! say›s› “n faktoriyel” olarak okunur.
Daha matematiksel olarak n! tümevar›mla
ﬂöyle tan›mlan›r:
0! = 1
(n + 1)! = (n + 1) × n!
Dikkat! n! okunurken n’nin hayk›r›larak söylenmesi gerekmez.
Harflerden Sözcük Üretmek. Elimizde A, B ve
C harfleri var ve bu harflerden ikisini kullanarak
(Türkçede ya da baﬂka bir dilde anlam› olmas› gerekmez) iki harfli sözcük üretmek istiyoruz. Kaç
sözcük üretebiliriz?
Bu soruyu yan›tlamak için sözcükleri – abece
s›ras›na göre – s›ralayal›m.
AB, AC, BC, BA, CA, CB.
Demek 6 sözcük üretebilirmiﬂiz. Bu sözcüklerin
oluﬂumunu aﬂa¤›daki ﬂekildeki gibi de gösterebiliriz. Önce ilk harfleri koyuyoruz: S›ras›yla A, B ve

Faktoriyel. ‹lk n say›n›n toplam› için bir formül vard›r:
1 + 2 + ... + n = n(n+1)/2.
Bunu MD-2001-I, sayfa 68’te kan›tlam›ﬂt›k, kan›t›
da oldukça basittir. Ya ilk n say›n›n çarp›m› nedir?
1 × 2 × ... × n say›s› nas›l hesaplan›r?
Soru tuhaf, çünkü yan›t› “ilk n say›n›n çarp›m›
ilk n say›n›n çarp›m›d›r” da olabilir! Ama bizim
amac›m›z, aynen toplama için yapt›¤›m›z gibi, kapal›, yani “...” (üç nokta) kullanmadan bir formül
bulmak.
‹lk n say›n›n çarp›m› için yukardaki gibi cebirsel bir kapal› formül yoktur! Ama matematikte ilk
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n!
(n − r )!
say›s›na eﬂittir (sadeleﬂtirince eﬂitlik hemen ç›kar.)
‹lk teoremimizi kan›tlad›k:

C. Sonra ikinci harfleri: E¤er ilk harfimiz A ise,
ikinci harf için iki seçene¤imiz var: B ve C. Dolay›s›yla A buda¤›na B ve C dallar›n› ekliyoruz. Her üç
dal için bunu yapt›¤›m›zdan, bu 3 harfle toplam
3 × 2 = 6 tane iki de¤iﬂik harfli sözcük yazabilece¤imizi görürüz.
ﬁimdi bu soruyu genelleﬂtirelim.

Teorem 1. r ≤ n iki do¤al say›ysa, A1, ..., An
harflerini en çok bir kez kullanarak
n!
(n − r )!

Birinci Soru. Elimizde n de¤iﬂik harf var: A1,
A2, ..., An harfleri. Bu n harften, r de¤iﬂik harfli
sözcükler üretmek istiyoruz (her harfi en çok bir
kez kullanabiliriz.) Kaç sözcük üretebiliriz?

tane r harfli sözcük yaz›labilir.
E¤er yukardaki teoremde r’yi n al›rsak, n! buluruz: Birbirinden farkl› A1, ..., An harflerinin herbirini kullanarak n! tane sözcük yaz›l›r.

Bu soruya yan›t verebilmek için yukardaki gibi
ters dönmüﬂ bir a¤aç yapal›m. A¤ac›n ilk buda¤›ndan aﬂa¤›ya do¤ru n dal ç›kar:
A1, A2, ..., An
dallar›. Bunlar sözcüklerin ilk harfleri. Bu dallar›n
uçlar›na n – 1 dal eklenir (ikinci harfler.) Örne¤in
A1 dal›na
A2, ..., An
dallar› eklenir. Bu yeni dallar,
A1A2, ..., A1An
sözcüklerini oluﬂtururlar. A2 dal›naysa,
A1, A3, ..., An
dallar› eklenir ve,
A2A1, A2A3, ..., A2An
sözcüklerini oluﬂtururlar. Böylece n × (n – 1) dal elde etmiﬂ oluruz. Demek ki iki harfli sözcük say›s›
n × (n – 1) imiﬂ. A¤ac› sürdürelim. Yukarda elde etti¤imiz her n × (n – 1) dala ﬂimdi n – 2 dal daha ekleyebiliriz. Örne¤in, A1A2 dal›na,
A3, ..., An
dallar›n› ekleyebiliriz. Bu yeni dallar›n herbirinin
ucuna 3 harfli sözcükler yaz›l›r. Böylece
n × (n – 1) × (n – 2)
tane üç harfli sözcük elde ederiz. Bu yöntemi sürdürerek, A1, ..., An harflerinden
n × (n – 1) × ... × (n – (r – 1))
tane r de¤iﬂik harfli sözcük yazaca¤›m›z› görürüz.
Bu say› da
...
A1
...

...

A2
...

An
...

A1A2 A1A3 ... A1An A2A1 A2A3 ... A2An ...

A1A2 ... Ar

...
AnA1 AnA2

A2A1A3 ... Ar
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Al›ﬂt›rmalar ve Yan›tlar›
1. SEL‹M sözcü¤ünün harfleriyle kaç tane üç
harfli sözcük yazabiliriz? Yukardaki teoremi uygulayarak 5!/(5 – 3)! = 5!/2! = 5 × 4 × 3 = 60 sözcük
buluruz. Baﬂka bir soru: SEL‹M sözcü¤ünün harfleriyle kaç tane beﬂ harfli sözcük yaz›l›r? Yine yukardaki teoremi uygulayal›m: 5!/(5 – 5)! = 5!/0! ve
0! = 1 eﬂitliklerini kullanarak, 5! = 120 tane beﬂ
harfli sözcük yazabilece¤imizi görürüz.
2. MELEK sözcü¤ünün tüm harflerini kullanarak kaç tane (beﬂ harfli elbet) sözcük yazabiliriz?
Yukardaki teoremi do¤rudan uygulayamay›z, çünkü iki tane E harfi var. Önce iki E’yi ayr›ﬂt›ral›m ve
ME1LE2K “sözcü¤ünün” tüm harflerini kullanarak kaç tane beﬂ harfli sözcük yazabilece¤imizi bulal›m. Bu sorunun yan›t› yukardaki gibi 5! =
120’dir. Bu 120 sözcü¤ün yar›s›nda E1 harfi E2
harfinden önce gelir; öbür yar›s›ndaysa E2 harfi E1
harfinden önce gelir. Demek ki MELEK sözcü¤ünün harflerinden 120/2 = 60 sözcük yazabiliriz.
3. Yukardaki al›ﬂt›rmaya benzeyen, ama biraz
daha zor olan bir al›ﬂt›rma daha: KELEBEK sözcü¤ünün tüm harflerini kullanarak kaç sözcük yazabiliriz? Yukardaki yöntemi kullanal›m ve önce
K1E1LE2BE3K2 sözcü¤ünü ele alal›m. Yedi harfli
bu sözcükten 7! sözcük üretebiliriz. ﬁimdi, K1 = K2
ve E1 = E2 = E3 yapal›m. Birinci eﬂitlik
için 2’ye böleriz, ikinci eﬂitlik içinse 3!’e,
yani 6’ya, çünkü E1, E2, E3 harfleri 3! de¤iﬂik s›rada bir sözcükte belirebilirler. Demek ki KELEBEK sözcü¤ünün harflerinin
... AnAn−1 yerini de¤iﬂtirerek 7!/(2 × 6) = 420 sözcük
yazabiliriz.
ﬁimdi yeni bir soru soral›m.
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A1A2A3
A1A3A2
A2A1A3
A2A3A1
A3A1A2
A3A2A1

A1A2A4
A1A4A2
A2A1A4
A2A4A1
A4A1A2
A4A2A1

A1A2A5
A1A5A2
A2A1A5
A2A5A1
A5A1A2
A5A2A1

A1A3A4
A1A4A3
A3A1A4
A3A4A1
A4A1A3
A4A3A1

A1A3A5
A1A5A3
A3A1A5
A3A5A1
A5A1A3
A5A3A1

A1A4A5
A1A5A4
A4A1A5
A4A5A1
A5A1A4
A5A4A1

A2A3A4
A2A4A3
A3A2A4
A3A4A2
A4A2A3
A4A3A2

A2A3A5
A2A5A3
A3A2A5
A3A5A2
A5A2A3
A5A3A2

A2A4A5
A2A5A4
A4A2A5
A4A5A2
A5A2A4
A5A4A2

A2A4A5
A3A5A4
A4A3A5
A4A5A3
A5A3A4
A5A4A3

{A1, A2, A3} {A1, A2, A4} {A1, A2, A5} {A1, A3, A4} {A1, A3, A5} {A1, A4, A5} {A2, A3, A4} {A2, A3, A5} {A2, A4, A5} {A3, A4, A5}
A1, A2, A3, A4, A5 harfleriyle yaz›lm›ﬂ üç harfli sözcükler, toplam 5!/(5−3)! = 60 tane.
Bu sözcükleri içerdikleri harflere göre her biri 3! = 6 sözcük içeren gruplara ay›r›yoruz.
Her grup A1, A2, A3, A4, A5 harflerinin üçünden oluﬂmuﬂ bir kümeye eﬂ düﬂüyor.

rurlar. Sayfan›n üstündeki ﬂekilde bu söylediklerimizin resmini yapt›k.
‹kinci soruyu yan›tlamak için bu örnekten yararlanaca¤›z. Birinci teoreme göre, r de¤iﬂik harfli
sözcük say›s› n!/(n – r)! dir. Bu n!/(n – r)! sözcükten
birço¤u ayn› kümenin harflerinden oluﬂurlar. Kaç
tanesinin ayn› kümenin harflerinden oluﬂtu¤unu
bulal›m. Yine birinci teoreme göre r harfle yaz›lan
r! sözcük oldu¤una göre, n!/(n – r)! sözcükten her
r! tanesi ayn› kümenin harflerinden oluﬂur. Demek
ki, r ö¤eli altküme say›s›n› bulmak için n!/(n – r)!
say›s›n› r! say›s›na bölmeliyiz:
 n  n! /(n − r )!
n!
=
.
 =
r!
(n − r )! r!
r
Buldu¤umuz bu sonucu daha sonra s›k s›k kullanaca¤›z; bir köﬂeye yazal›m:

‹kinci Soru. Elimizde n ö¤esi olan bir A kümesi var: A = {A1, ..., An}. r ≤ n, bir do¤al say› olsun.
A kümesinin kaç tane r ö¤eli altkümesi vard›r?
Bu say›y› hesaplayaca¤›z. Hesaplamak istedi¤imiz say›y›
n
 
r 
olarak yazal›m. Bu say›ya “n’de r” ya da “n seç r”
ad› verilir.
Örnek: n = 5 ve r = 3 olsun. A = {A1, A2, A3, A4,
A5} kümesinin 3 ö¤eli bütün altkümelerini bulal›m.
{A1, A2, A3}
{A1, A2, A4}
{A1, A2, A5}
{A1, A3, A4}
{A1, A3, A5}
{A1, A4, A3}
{A2, A3, A4}
{A2, A3, A5}
{A2, A4, A5}
{A3, A4, A5}
Toplam 10 tane 3 ö¤eli altküme var. Demek ki
 5
  = 10
 3
imiﬂ.
Birinci soruyla arada ufak ama önemli bir ayr›m
var: Birinci soruda A1A2A3 ve A1A3A2 sözcüklerini
ayr› ayr› say›yorduk; oysa bu sorumuzda sözcüklere
de¤il de harflerden oluﬂan kümelere bak›yoruz.
Hem A1A2A3, hem de A1A3A2 sözcüklerinin harflerinden {A1, A2, A3} kümesi oluﬂur. Bunun gibi,
A1A2A3
A1A3A2
A2A1A3
A2A3A1
A3A1A2
A3A2A1
sözcüklerinin herbiri {A1, A2, A3} kümesini oluﬂtu-

Teorem 2. n ö¤eli bir kümenin, r ö¤eli altküme
say›s›
n!
(n − r )! r!
dir.
Bu teoreme göre, 18 tak›ml›k bir futbol liginde
her tak›m her tak›mla maç yaparsa, toplam
 18 
18!
18!
18 × 17
=
=
= 9 × 17 = 153
 =
2
2
!(
18
−
2
)!
2
!
16
!
2
 
maç yap›lm›ﬂ olur.
‹çinde 12 de¤iﬂik renk bulunan bir boya kutusundan,
 12 
12!
12! 12 × 11 × 10 × 9 × 8
=
=
 =
5
5
!(
12
−
5
)!
5
! 7!
5× 4×3×2
 
= 12 × 11 × 6 = 792
de¤iﬂik biçimde beﬂ kalem seçilebilir.
60 kiﬂilik bir s›n›ftan tam,
 60 
 
 11 
tane de¤iﬂik futbol tak›m› ç›kar.
ﬁimdi pokere dönelim.
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Toplam Poker Eli Say›s›. ﬁimdi toplam poker
eli say›s›n› hesaplayabiliriz. 32 kâ¤›ttan kaç tane 5
kâ¤›tl›k el ç›kar? Yani 32 ö¤elik bir kümenin kaç
tane 5 ö¤elik altkümesi vard›r? Teorem 2’ye göre,

yenmedi¤ini bilmiyorum. Unutmuﬂum!
Elinde dört maças› olan, maça olmayan kâ¤›d›n› de¤iﬂtirerek kaç olas›l›kla rengi yakalayabilir?
Hesaplayal›m. 32 kâ¤›d›n 5’i elimizde. Demek ki
toplam 27 kâ¤›ttan bir kâ¤›t seçilecek (öbür oyuncular›n ellerini bilmiyoruz, onlar›n elinde kâ¤›t
yokmuﬂ gibi hesaplayabiliriz.) Bu 27 kâ¤›tta 4 tane
maça var (toplam maça say›s› 8, ama bu maçalardan 4’ü elimizde.) Demek ki rengi yakalama olas›l›¤›m›z 4/27’dir, yani 1/7’den daha fazla. Renge
çekmeli miyiz? E¤er kâ¤›t de¤iﬂtirmek için ortaya 1
lira koymam›z gerekiyorsa (bedava kâ¤›t de¤iﬂtirilmez pokerde, ﬂans›n› art›rman›n bedeli vard›r) ve
kazanaca¤›m›z paran›n en az 27/4 lira olaca¤›n›
düﬂünüyorsak kâ¤›t çekmeliyiz. Yoksa çekmemeliyiz. Örne¤in iki oyuncu oyundan kaçm›ﬂsa, büyük
bir olas›l›kla kâ¤›t çekmeye de¤mez. E¤er kâ¤›t
çekmeye karar verecek son oyuncuysak ve bizden
önceki üç oyuncu oyuna girmiﬂlerse, o zaman kâ¤›t çekmeliyiz.

 32 
32!
32!
32×31×30×29×28
=
=
= 201.376
 =
5
5
!(
32
−
5
)!
5
!
27
!
5×4×3×2
 

tane, yani 200 binden fazla poker eli vard›r. Ve bu
poker ellerinden herbirinin gelme olas›l›¤› ayn›d›r,
yani 1/201.376’d›r.
Renk Say›s›. ﬁimdi de kaç tane “renk” eli oldu¤unu hesaplayal›m. Önce kaç tane maça (♠) renkli
el oldu¤unu bulal›m. 32 kâ¤›ttan 8 tanesi maça. Bu
8 maçadan 5 tanesini seçece¤iz. Teorem 2’ye göre,
 8
8!
8!
8×7 ×6
=
=
= 56
 =
5
5
!(
8
−
5
)!
5
!
3
!
3×2
 
tane salt maça olan el vard›r. Toplam dört renk oldu¤undan (♦, ♥, ♠, ♣), bu say›y› 4’le çarparsak,
toplam renk say›s›n› buluruz:
56 × 4 = 224.
Ama bu say›dan, toplam “flush” (ayn› renkten ve
sürekli kâ¤›tlar) say›s›n› ç›karmal›y›z (çünkü bu
renkten çok daha iyi bir el.) Maçalardan oluﬂan
flush’lar, asla (A–7–8–9–10), yediliyle, sekizliyle,
dokuzluyla ya da onluyla (10–J–Q–K–A) baﬂlayabilir. Demek maçadan 5 tane flush var ve toplam flush
say›s› 5 × 4 = 20. Böylece, gerçek renk say›s›n›n,
224 – 20 = 204
oldu¤unu buluruz. Olas›l›k olarak düﬂünürsek, elden renk gelme olas›l›¤›
204/201.376 ≈ 0,001013’d›r,
yani aﬂa¤› yukar› binde birdir.

Dolgun El Say›s›. E¤er bir elde bir türden 3 tane, bir baﬂka türden 2 tane kâ¤›t varsa, o ele “dolgun” (full house) denir. Örne¤in, 3 as ve 2 papazdan oluﬂan bir el dolgundur. Dolgun eller oldukça
iyi ellerdir. ‹lk beﬂ kâ¤›d› dolgun görmenin kendine
özgü bir zevki vard›r. En az›ndan, hangi kâ¤›d› de¤iﬂtirece¤im türünden zor sorularla karﬂ›laﬂ›lmaz.
Elin dolgun olma olas›l›¤›n› bulal›m. Bu biraz
daha zor. Önce 3 as ve 2 papaz gelme olas›l›¤›n›
bulal›m. Dört astan üçünü seçece¤iz, yani 4 ö¤elik
bir kümeden 3 ö¤elik bir altküme seçece¤iz. Teorem 2’ye göre,
 4
 =4
3
seçene¤imiz var aslar için. ﬁimdi de dört papazdan
ikisini seçece¤iz. Yine Teorem 2’ye göre,
 4
  =6
2
seçene¤imiz var. Demek ki,
4 × 6 = 24
tane 3 as ve 2 papazl› el var. 3 papaz ve 2 asl› eller
de 24 tane. Yani as ve papazlardan oluﬂan
24 + 24 = 48
tane dolgun el vard›r. Bu hesaplar salt as ve papazlar için de¤il, tüm iki tür kâ¤›tlar için de geçerli. Örne¤in yedi ve dokuzlulardan oluﬂan 48 tane dolgun
el vard›r. Kaç tane iki tür kâ¤›t var? Toplam 8 türden 2 tür seçece¤iz. Teorem 2’ye göre,

Kare Say›s›. Elden kare gelme, yani beﬂ kâ¤›ttan dördünün ayn› say› olma olas›l›¤›n› bulal›m.
Önce dört asl› el say›s›n› bulal›m. Dört as›n yan›na
gelebilecek kâ¤›t say›s› 32 – 4 = 28’dir. Demek 28
tane dört asl› el var. Toplam 8 tür kâ¤›t oldu¤undan, 28 × 8 = 224 tane kare el vard›r.
Bu say›, renk say›s›ndan biraz daha fazla oldu¤undan, renk kareyi yener diye düﬂünebilirsiniz.
Nitekim, e¤er pokerde kâ¤›t de¤iﬂtirme olmasayd›,
düﬂündü¤ünüz gibi olurdu. Ama kâ¤›t de¤iﬂtirme
olas›l›klar› da etkiler. Örne¤in, üç as› olan, öbür iki
kâ¤›d›n› de¤iﬂtirerek, dört as olma olas›l›¤›n› artt›r›r. Bunun gibi eline dört maça gelen, beﬂinci kâ¤›d›n› de¤iﬂtirerek, renk olas›l›¤›n› artt›r›r. Yani pokerin sonundaki olas›l›klar, ilk beﬂ kâ¤›d›n olas›l›klar›ndan de¤iﬂiktir. Pokerde rengin kareyi yenip
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Matematik Dünyas›, 2005 Bahar

 8
  = 28
 2
tane iki tür var. Demek ki toplam dolgun el say›s›,
48 × 28 = 1344
tür.

El türü
Flush Royal
Flush
Renk
Kare
Dolgun
Kent
Üçgen
‹ki Çift
Bir Çift

Üçgen Say›s›. Bir elde 3 tane ayn› kâ¤›t varsa,
o ele “üçgen” ad› verilir. Örne¤in AAAKD bir üçgendir. Ama kare ve dolgunlar üçgen say›lmaz. Üçgen say›s›n› hesaplayal›m. Önce 3 asl› üçgen say›s›n› bulal›m. Teorem 2’ye göre,
 4
 =4
3
çeﬂit 3 as seçebiliriz. Bu 3 as›n yan›na iki kâ¤›t gelecek, ama herhangi iki kâ¤›t de¤il: hiçbiri as olmayacak ve ayn› tür kâ¤›t olmayacaklar. As d›ﬂ›nda
32 – 4 = 28 tane kâ¤›t var. Bunlardan ikisini seçelim:
 28 
  = 378
2
tane seçenek var. Ama bu seçeneklerden baz›lar› iki
ayn› tür kâ¤›ttan oluﬂuyor. Bu say›y› bulup 378’den
ç›kartal›m. Kaç tane iki papaz seçebiliriz?
 4
  =6
2
tane. As d›ﬂ›nda yedi tür kâ¤›t var. Demek ki, 378
seçenekten 6 × 7 = 42 tanesi iki ayn› tür kâ¤›ttan
oluﬂuyor. Dolay›s›yla, seçilen üç as›n yan›na,
378 – 42 = 336
tane iki kâ¤›tl›k el koyabiliriz. Dört çeﬂit üç as seçilebildi¤inden, asl› üçgen el say›s›,
336 × 4 = 1344
dür. Bu hesap as d›ﬂ›ndaki öbür kâ¤›tlar için de geçerli oldu¤undan, üçgen el say›s›,
1344 × 8 = 10.752
dir.
Kalan hesaplar› okura al›ﬂt›rma olarak b›rak›yoruz. Yan›tlar› aﬂa¤›daki dizelgede bulacaks›n›z.
Matematiksel ﬂeytan›n›z bol olsun2.

El say›s›
5
20
204
224
1.344
5.100
10.752
24.192
107.520

olas›l›¤› (±0,0005)
%0,0025
%0,010
%0,101
%0,111
%0,667
%2,533
%5,339
%12,013
%53,393

Poker Al›ﬂt›rmalar›
1. Ayn› olas›l›klar› 52 kâ¤›tl›k desteyle oynanan poker oyunu için hesaplay›n.
2. Elinde bir çifti olan oyuncunun, di¤er üç kâ¤›d›n› de¤iﬂtirerek üçlü yakalama olas›l›¤› kaçt›r?
3. Elinde bir çifti olan oyuncunun, di¤er üç kâ¤›ttan ikisini de¤iﬂtirerek üçlü ya da ikinci bir çift
yakalama olas›l›¤› kaçt›r?
4. Elinde 4, 5, 6, 7 ve 10 olan oyuncunun
10’luyu de¤iﬂtirerek kent yakalama olas›l›¤› kaçt›r?
5. Elinde 4, 5, 7, 8 ve 10 olan oyuncunun
10’luyu de¤iﬂtirerek kent yakalama olas›l›¤› kaçt›r?
6. Elinde dört tane ayn› renkten olan oyuncu,
di¤er kâ¤›d›n› de¤iﬂtirerek renk yakalama olas›l›¤›
kaçt›r?
7. Elinde beﬂ benzemez olan oyuncu, iki çift ya
da daha iyi bir el yakalama olas›l›¤›n› art›rmak için
kaç kâ¤›t de¤iﬂtirmelidir?
Sayma Al›ﬂt›rmalar›
1. n de¤iﬂik nesne kaç de¤iﬂik biçimde s›raya
dizilebilir?
2. n kiﬂi kaç de¤iﬂik biçimde yuvarlak bir masaya oturtulabilir?
3. ‹kisi ayn› di¤erleri de¤iﬂik n nesne kaç de¤iﬂik biçimde s›raya dizilebilir?
4. Üçü ayn› di¤erleri de¤iﬂik n kiﬂi kaç de¤iﬂik
biçimde yuvarlak bir masaya oturtulabilir?
5. Üç tane 1 ve dört tane 2’yle yedi haneli kaç
say› yaz›labilir? a tane 1 ve b tane 2’yle a + b haneli kaç say› yaz›labilir?
5. a tane 1, b tane 2 ve c tane 3’le a + b + c haneli kaç say› yaz›labilir?
6. 10 erkek ve 14 k›z ö¤renci olan bir s›n›ftan,
5 erkek ve 3 k›z ö¤renciden oluﬂan kaç tak›m oluﬂturulabilir? ♠
1 Bir elin kâ¤›tlar› peﬂpeﬂeyse, örne¤in 7-8-9-10-V ise, ama ayn›
renkten (örne¤in kupa) de¤ilse, o ele her nedense “kent” denir.
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