Pokerin Matemati¤i

atrançta bir oyuncunun bilip de öbür oyuncunun bilmedi¤i
bilgi yoktur. Bu tür oyunlara aç›k oyun diyelim, “bilgiler
aç›k, ortada” anlam›na.
Tavlada da bir oyuncunun bildi¤ini öbür oyuncu bilir. Birinin öbüründen gizlisi sakl›s› yoktur. Yani tavla da aç›k bir
oyundur. Öte yandan gelecek zar› her iki oyuncu da bilmez.
Demek ki tavla aç›k bir oyun olmas›na karfl›n her iki oyuncunun da bilmedi¤i bilgiler içerir. Gelecek zar oyuncular›n istencinden (iradesinden) ba¤›ms›zd›r. Bu yüzden tavla flans etkenini içerir. Satrançtaysa flans yoktur. Satranç gerçekten tam iki
kiflilik bir oyundur. Tavlaysa, zar› da katarsak, iki buçuk kiflilik bir oyundur.
Satranç ve tavlan›n tersine, kâ¤›t oyunlar›nda genellikle bir
oyuncunun bilip de öbür oyuncunun bilmedi¤i bilgiler vard›r.
Örne¤in, öbür oyuncunun elindeki kâ¤›tlar ço¤u zaman bilinmez. Demek ki kâ¤›t oyunlar› genellikle aç›k oyun de¤ildir. Ayr›ca kâ¤›t oyunlar› - tavla gibi - flans› içerirler. Örne¤in yerden
rastgele çekece¤iniz bir kâ¤›t olabilir. Bu kâ¤›d›n ne olaca¤›n›
önceden ne siz kestirebilirsiniz ne de karfl›n›zdaki oyuncu.
***
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Dünya satranç flampiyonu Kasparov’la bir el satranç oynayacak olsan›z, yüzde yüz yenilece¤inizi önceden kestirebilirsiniz. Kasparov’a karfl› hemen hemen hiç flans›n›z yoktur. Çünkü
satrançta flans›n bir dirhem etkisi yoktur. En bilgili, en zeki ve
en haz›rl›kl› olan oyuncu kazan›r. Kasparov’a karfl› satranç oynaman›n dünya boks flampiyonuna karfl› boks yapmaktan pek
bir ayr›m› yoktur.
Öte yandan dünya briç flampiyonu bir tak›mla bir el briç
oynayacak olsan›z, yenilece¤inizden bunca emin olamazs›n›z.
Çok de¤il, biraz flansl› bir gününüzde, dünya briç flampiyonu
tak›m› yenebilirsiniz. ‹flte bu yüzden, flans oyunlar› ço¤u kimseye daha çekici gelir. Ama bir flans oyununda bile flans›n etkisini bir dereceye kadar azaltabilirsiniz. Örne¤in bir kâ¤›t oyununda, daha önce ç›km›fl ve o anda görünen kâ¤›tlar gözönüne
al›nd›¤›nda, hangi kâ¤›d›n kaç olas›l›kla gelebilece¤i daha iyi
bilebilirsiniz. Bir de öbür oyuncunun stratejisini önsezi ve deneyiminizle tahmin edebilirseniz, küçümsenemeyecek bir bilgiye
sahip olabilirsiniz. Bu bilgileri en iyi biçimde kullanana “iyi
oyuncu” denir.
Bu yaz›da pokeri bahane ederek biraz kombinezon hesab›
yapaca¤›z. Kombinezon hesaplar›na matematikte ve günlük yaflamda s›k s›k gereksiniriz. Örne¤in poker oynarken...
***
Poker, dört oyuncuyla ve yediliden asa 32 iskambil kâ¤›d›yla oynan›r. Her oyuncuya önce befl 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” befl kâ¤›d› olan kazan›r. Elbet burda “en iyi” tamlamas›n›n tan›mlanmas›, anlam kazand›r›lmas› gerekir. Örne¤in, befl kâ¤›d›n beflinin de ayn› renkten (örne¤in 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›¤› daha düflüktür.
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Ayn› renkten befl kâ¤›tl› ellere renk ad› verilir. Bu yaz›daki
amaçlar›m›zdan biri de pokerde da¤›t›lan ilk befl ka¤›d›n renk
olma olas›l›¤›n› hesaplamak. Önce ciddi matematik yapaca¤›z.
(Ne zaman ciddi matematik yapmad›k ki!)
Toplam poker eli say›s›. Önce toplam poker eli say›s›n› hesaplayal›m. 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? Bir önceki yaz›daki Teorem 2’ye göre,

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.
Bir önceki yaz›daki Teorem 2’ye göre,

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. Maçalardan oluflan flush’lar,
as’la (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
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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.
Kare say›s›. Elden kare gelme, yani befl kâ¤›ttan dördünün
ayn› say› olma olas›l›¤›n› bulal›m. Önce dört as’l› el say›s›n› bulal›m. Dört as’›n yan›na gelebilecek kâ¤›t say›s› 32 – 4 = 28’dir.
Demek 28 tane dört as’l› 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› art›r›r. Bunun gibi eline dört maça gelen, beflinci kâ¤›d›n› de¤ifltirerek, renk olas›l›¤›n› art›r›r. Yani pokerin sonundaki olas›l›klar, ilk befl kâ¤›d›n olas›l›klar›ndan de¤ifliktir. Pokerde rengin kareyi yenip
yenmedi¤ini bilmiyorum. Unutmuflum! Zaten ne demifller?
“Bir konuyu anlayam›yorsan, o konuda bir yaz› yaz. Gene anlamad›ysan bir kitap yaz. Hâlâ anlayam›yorsan, kitab›n› oku!”
***
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 biraz
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 bedelini ödemek gerekir) ve kazanaca¤›m›z paran›n en az 23/4 lira olaca¤›n› düflünüyorsak kâ¤›t çekmeliyiz. Yoksa çekmemeliyiz. Örne¤in iki oyuncu oyun-
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dan 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.
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. 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. Bir önceki
yaz›daki Teorem 2’ye göre,

seçene¤imiz var aslar için. fiimdi de dört papazdan ikisini seçece¤iz. Yine Teorem 2’ye göre,

seçene¤imiz var. Demek ki,
4 × 6 = 24
tane 3 as ve 2 papazl› el var. 3 papaz ve 2 as’l› 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 tür var. Bunlardan 2 tür seçece¤iz. Teorem 2’ye göre,
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tane iki tür var. Demek ki toplam dolgun el say›s›,
48 × 28 = 1344
tür.
Üçgen say›s›. Bir elde 3 tane ayn› kâ¤›t varsa, o ele “üçgen”
ad› verelim. 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,

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
iki tane seçelim:
tane seçenek var. Ama bu seçeneklerden baz›lar› iki ayn› tür

kâ¤›ttan olufluyor. Bu say›y› bulup 378’den ç›karal›m. Kaç tane
iki papaz seçebiliriz?

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›,
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1344 × 8 = 10.752
dir.
Kalan hesaplar› okura al›flt›rma olarak b›rak›yorum. Yan›tlar› afla¤›daki dizelgede bulacaks›n›z. Matematiksel fleytan›n›z
bol olsun.
El türü
Flush Royal
Flush
Renk
Kare
Dolgun
Kent1
Üçgen
‹ki Çift
Bir Çift

1

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

Bin üzerine olas›l›¤› (±0,005)
0,025
0,10
1,01
1,11
6,67
25,33
53,39
120,13
533,93

Bir elin kâ¤›tlar› peflpefleyse, örne¤in 7-8-9-10-V ise, ama ayn› renkten (örne¤in kupa) de¤ilse, o ele “kent” denir (her nedense.)
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