Beklenti ve Kumarhane Oyunlar›

ir oyunun beklentisi, bir oyuncunun o oyunda ortalama ne
kadar kazanaca¤›n› ya da kaybedece¤ini gösteren bir say›d›r. Kumar oynamaya yeltenen her kifli beklentinin ne demek oldu¤unu bilmelidir.
fiimdi kumarhane müdürü olan bir çocukluk arkadafl›ma
rastlad›m bugün. Kumarhane müdürü oldu¤u için kumarhanelerde oynayamad›¤›ndan yak›nd›. Oynasaym›fl, rulette dünyan›n paras›n› kazanabilirmifl...
fiaflt›m kald›m. Kumarhane müdürü olan biri ruletin beklentisinin negatif oldu¤unu bilmiyor... ‹yi ki kumar oynamas› idare taraf›ndan yasaklanm›fl!
Bir örnekle beklentinin nas›l hesapland›¤›n› aç›klayay›m. Diyelim bir piyango bileti ald›n›z. Piyango bileti 10 lira. Toplam
100 bilet oldu¤unu varsayal›m. Ve diyelim,
1 bilete 500 lira ç›kacak,
2 bilete 100 lira ç›kacak ve
5 bilete de 10 lira (yani amorti) ç›kacak.
Ayn› bilete iki ya da daha fazla ikramiye ç›kmas›na kurallar›n izin vermedi¤ini varsayal›m. Bir piyango biletinden beklentiniz nedir? Yüzde 1 olas›l›kla 500 lira ikramiye kazanacaks›n›z ve
net kâr›n›z 490 lira olacak (490 = 500 – 10); yüzde 2 olas›l›kla
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90 lira kazanacaks›n›z (90 = 100 – 10); yüzde 5 olas›l›kla amorti ç›kacak, yani ne kazanacak ne de kaybedeceksiniz; geri kalan
yüzde 92 olas›l›kla ald›¤›n›z bilete hiçbir fley ç›kmayacak ve bilete verdi¤iniz 10 lira yanacak. Biletinizin beklentisi:
490 ×(1/190)+90×(2/100)+0×(5/100)+(!10)×(92/100) = !2,5
dir.
Beklenti negatif oldu¤undan piyango bileti almamak daha
ak›ll› bir davran›flt›r.
Yüz biletin yüzünü de alsayd›n›z, bin lira ödeyip, 500 + 200
+ 50 = 750 kazanacak ve 250 lira zarar edecektiniz, yani bilet
bafl›na 2,5 lira kaybedecektiniz, beklenti kadar...
Bir önceki yaz›da konumuz olan (4, 4, 1) oyununun beklentisi
kaçt›r? O yaz›daki flemaya bak›p hesaplayal›m. 3 lira kaybetme olas›l›¤›m›z (yani oyundan 1 lirayla kalkma olas›l›¤›m›z) 1/2 × 1/2 =
1/4’tür, çünkü (1, 7, 4) durumuna ancak ilk iki at›flta üstüste tura
gelirse eriflebiliriz. 2 lira kaybetme olas›l›¤›m›z 1/8 + 1/16’dir, çünkü (2, 6, 4) durumuna YTT ve TYTT atarak eriflebiliriz. Okur bütün olas›l›klar› hesaplarsa beklentinin,
(!3×1/4)+(!2×3/16)+(!1×9/64)+(!4×27/512)+(4×189/512) = 0
oldu¤unu bulur. Demek ki bu oyunun beklentisi 0’d›r. Oynansa da olur, oynanmasa da...
Kumarhanelerde kumarhaneye karfl› oynanan hemen hemen
her oyunun beklentisi negatiftir.
Örne¤in, ruletin beklentisi –1/37’dir (e¤er rulet masas›nda
bir s›f›r varsa –1/37’dir, iki s›f›r varsa beklenti daha da kötüdür.) Yani ruleti çok oynarsan›z, nas›l
oynarsan›z oynay›n, evet, nas›l oynarsan›z oynay›n, masaya yat›rd›¤›n›z paran›n 37’de birini kaybedersiniz.
Diyelim rulet masas›nda paran›z›
5’e yat›rd›n›z, diyelim 1 lira koydunuz.
Top döndü döndü... Top 5’e düflerse 36
lira al›rs›n›z, yani 35 lira kazan›rs›n›z.
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Top 5’e düflmezse, ortaya koydu¤unuz 1 lira deve olur. Rulette
(0 dahil olmak üzere) 37 rakam oldu¤undan, topun 5’e düflme
olas›l›¤› 1/37’dir. Demek ki, bu stratejiyle beklentiniz,
(1/37) × 35 + (36/37) × (!1) = !1/37
1
dir .
Diyelim k›rm›z›lara 1 lira oynad›n›z. K›rm›z› olan 18 say›
vard›r (0’›n rengi yoktur, öbür renkler siyaht›r.) Demek ki k›rm›z› gelme olas›l›¤› 18/37’dir. Ve bu durumda size 2 lira ödenir,
yani 1 lira kazan›rs›n›z. K›rm›z› gelmezse, ki 19/37 olas›l›kla
gelmez, koydu¤unuz 1 liray› kaybedersiniz. Bu stratejiyle beklentiniz,
(18/37) × (1) + (19/37) × (!1) = !1/37
dir. Gene ayn› beklentiyi bulduk.
Dedi¤im gibi, rulet oyununda ne yaparsan›z yap›n, isterseniz
a¤z›n›zla kufl tutmaya çal›fl›n, ortaya koydu¤unuz paran›n 37’de
birini (uzun dönemde) kaybetmeye mahkûmsunuz.
Bakara ve kumar makinalar›n›n da beklentileri negatiftir.
En rezaleti de kumar makinalar›... Onlar›n beklentileri daha
da negatiftir... Kumarhaneci ifline gelmeyen oyunu kumarhanesine koymaz ki...
Ak›ll› bir insan para kazanmak amac›yla kumarhanede oynamaz.
E¤er 21’in (blackjack’›n) kurallar› oyuncudan yanaysa
(örne¤in 21’e 1,5 misli yerine 2 misli para ödüyorsa) ve oyuncu
kâ¤›tlar› say›yorsa (ki ço¤u kumarhanede 21’de kâ¤›t saymak
yasakt›r, kap› d›flar› ederler, oysa do¤ru dürüst kâ¤›t sayabilen
üç befl kifli vard›r yeryüzünde ve onlar da çok az kazanabilirler),
o zaman oyuncunun beklentisi çok az da olsa pozitif olabilir.
21’in beklentisini matematiksel kesinlikle hesaplayamay›z, çok
kar›fl›k hesaplar yapmak gerekir. Ancak çeflitli stratejiler bilgisa1

Baz› rulet masalar›nda bir de ayr›ca 00 vard›r, o zaman beklenti daha da negatiftir.
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yara milyonlarca kez oynat›larak deneysel bir sonuç elde edilebilir. Bat›’da 21 üzerine birçok kitap yaz›lm›flt›r. O kitaplar› okumadan kumarhanede 21 oynamay›n.
E¤er kumarhane, 21’e yat›r›lan paran›n en az iki mislini vermiyorsa kesinlikle o kumarhanede oynamamal›s›n›z, çünkü 21’in beklentisini müflteriye pozitif yapan kumarhanenin 21’e
iki misli para ödemesidir. Birçok kumarhane 21’e yaln›zca bir buçuk misli para veriyor.
Üstüne basa basa söyleyeyim: Profesyonel kumarbazlar bile
21 oyunundan zengin olmam›fllard›r. Kim aksini iddia ediyorsa,
ki var, hem de çok var, ya yalan söylüyordur ya da yeterince oynamam›flt›r.
Kumarhanelerde oynanan pokere gelince... Poker, kumarhanelerde kumarhaneye karfl› de¤il, öbür oyunculara karfl› oynan›r. Ancak kumarhanenin ald›¤› yüzde iyi bir poker oyuncusunun bile beklentisini negatif yapar.
Sonuç olarak, kumarhanelerde yaln›zca 21 oynaman›z› öneririm. O da iki koflulla:
1) Kumarhanenin kurallar› oyuncudan yana olacak (en az›ndan 21’e iki misli para verecek.)
2) Çok para kazanmak için de¤il, çok para kaybetmeden
hoflça vakit geçirmek için ve k›rk y›l›n bafl› oynayacaks›n›z.
Milli Piyango, Kaz› Kazan ve Spor Toto’nun da beklentileri
negatiftir. Oynanmamas› gerekir.
6/49 ad› verilen loto oyununun beklentisi ço¤unlukla negatiftir. Ancak, birkaç hafta üstüste 6 bilen ç›kmam›flsa ve ikramiye birike birike ola¤anüstü boyutlara varm›flsa, iflte o zaman
beklenti belki pozitif olabilir... Ama o zaman da o kadar çok kifli oynar ki oyunu, 6’y› birkaç kifli bilir ve büyük ikramiye paylafl›l›r ve beklenti gene negatif olur.
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