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Güvensizlik Unsuru-5:Kumar Alışkanlığı
Bir ülkenin Sosyal Sermayesi, insan kalitesiyle doğru orantılıdır. Eğitim seviyesi yüksek, işbirliği
ve koordineyi iyi yapabilen, dürüst, ahlaklı, karşı tarafın haklarına, fikirlerine saygı gösteren, fırsatçılık
yapmayan, vicdanlı, sanata düşkün, inancının gerektirdiği değerlere sahip akıllı insanlar ülkenin
Sosyal Sermayesini oluşturur. Zengin ülkeler, zengin olduklarından sosyal sermayeye sahip değildir.
Sosyal sermayeleri olduklarından zengindir1.
İnsanlar, doğuştan itibaren var olan, açgözlülük-kıskançlık, kibirlilik-kendini beğenmişlik ve
sabırsızlık gibi üretim hataları nedeniyle2, hedefe kısa yoldan gitmenin çarelerinin aramaktadır.
İnsanın en fazla hırslandığı alanlardan birisi de daha fazla para sahibi olmaktır. Hatta hakkı olmadan,
tabiri caizse bedavadan para kazanmaktır. Bu hırs, insanları sürükleyen ve yakasına bir illet gibi
yapışan kumarla3 hayat bulmaktadır. İnsanlar mesleklerinde, trafikte zaman zaman hayatlarıyla
kumar oynamaktadır. Nedeni ise kısa yoldan hedefe ulaşmaktır. Para ile oynanan kumarda ise kişi
kaybetsin veya kazansın aklı hep o kumardadır. Kumara alışan kişi, zaman zaman kendini kontrol
edemeyerek hiç yapmayacağı şeyleri bir anda yapabilir. Kumar oynayanlarda aile içi şiddet sıklıkla
karşılaşılan bir sorundur4. Kumar oynayan kişi, sadece kendisini değil ailesini de kumar girdabına
sokar5.
İşte bu aşamada, vatandaşı ve özellikle genç nesilleri düşünen devlet, Anayasamızda kumara
karşı koruyucu önlemler almıştır. TC Anayasası Md. 58. Para. 2: “Gençliğin Korunması; Devlet,
gençleri alkol, uyuşturucu, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak
için gerekli tedbirleri alır” şeklindedir.
Milli Piyango teşkilatı 11 Temmuz 1939 yılında 3670 sayılı kanunla hem vatandaşların şans
oyunları oynamasına imkân sağlamak hem de devlet kurumlarına sermaye sağlamak maksadıyla
kurulmuştur.
At yarışlarının geçmişi ve bahis oynanması Osmanlı İmparatorluğuna kadar dayanmaktadır. 10
Temmuz 1953 tarihinde kabul edilen 6132 sayılı kanunla başlatılmıştır.
Spor Toto; 29 Nisan 1959 yılında; “Futbolda Bahsi Müşterek Kanununun” çıkarılmasıyla
başlamıştır.
40 yıldan fazla bu şekilde devam eden şans oyunlarına, 1996 yılında cumartesi günü oynanabilen
“Sayısal Loto”, 2001 tarihinde Çarşamba günleri oynanabilen “Şans Topu”, 2002 tarihinde pazartesi
oynanabilen “10 numara” ilave edilmiş ve

şans-talih oyunları altında kumar

daha

da

yaygınlaştırılmıştır. Şans oyunları Milli Piyango gibi dokuz (9) günde bir, Spor Toto ve diğerleri gibi
hafta bir olursa insanları “oyna ve unut- çıkarsa şansıma” yaklaşımıyla çok etkilemeyebilir. Ancak
masada oynanan kumar, anlık sonuç alınan şans oyunları insanları batağa sürükleyebilir. Yemek
parasını, banka, ev taksitini kumarda kaybeden kişilerin hikâyelerini dinlemeyen, filmlerini görmeyen
yok gibidir.
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2004 yılında İddiaa’nın kurulması ve kumarın Bilyoner.com sitesiyle internet ortamına
sokulmasıyla6, haftanın belirli günleri oynanabilen şans oyunlarının yapısı, her gün, her an
oynanabilen bahis oyunlarına, yani kumara çevrilmiştir. İddiaa dahil bahis/şans oyunları internet
ortamında oynatılmaya başlaması sonucu7, Türk
vatandaşlarına bahis/kumar oynamak için hiçbir yere
gitmeden, evinde bilgisayar başında kumar oynama
imkânı kazandırılmıştır8. Ayrıca anlık sonuç alınan
bu bahis oyunları insanları kumar batağının içine
çekmeye başlamıştır. Bunun en güzel örneğini at yarışı ve iddiaa bayilerinin önündeki
insan kalabalıkları göstermektedir9.
Artan talep karşısında 2007 yılında Süper Loto devreye sokulmuştur. Mevsimine göre hafta bir
veya iki gün koşulan at yarışları, tüm günlere yayılmış10, hatta gece yarışları da organize edilir
olmuştur11. Bunun yanısıra Türkiye Jokey Kulübü (TJK) internet sayfası üzerinden kendi e-bayilik
sistemi kurarak internet ortamında canlı bahis oynatmaktadır12. Bu da yetmezmiş gibi, TJK sadece
Türkiye’deki değil, ABD ve İngiltere’deki at yarışlarını da bahislere dâhil etmiş ve yarışları kendisine
ait TJK TV’den de canlı yayınlamaya başlamış ve devlet eliyle oynatılan kumar 7/24 günlük ve anlık
bahise dönüşmüş ve terazinin şirazesi kaçmıştır. Para kazanma hırsı televizyonlardaki “Var mısın yok
musun, şans yolu, kim bir milyon ister, çarkı felek, şansa bak, hayatımın fırsatı, aileler yarışıyor” gibi
izlenme oranları yüksek yarışmaları da günlük hayatımıza sokmuştur 13. Bu programlarda,
insanların biraz para veya hediye için, küçümsenmesi, zaman zaman alay edilmesi gibi için e
düşürüldükleri durumlar kabul edilir değildir.
Hükümet politikası; spor ile sigara ve alkolü yan yana getirmeme üzerindir. Bu nedenle sigara ve
alkol reklamları spor sahalarına yaklaşamamaktadır14. Bu kapsamda bir spor kulübü, adını dahi
değiştirmek zorunda kalmıştır15. Hal buyken, kumarın sporla iç içe sokulması ve sporu destekleyen bir
unsur gibi gösterilmesi büyük çelişkidir. Türkiye’de en yaygın spor olan Futbol’da, lig adının “Spor
Toto Süper lig” olması, Fenerbahçe ve Galatasaray gibi iki güzide kulübümüzün nesine.com’u forma
reklamı olarak alması, kadınlar basketbol liginin adının “Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi”
olması, nereden nereye geldiğimizin en güzel göstergesidir.
Bahis oyunlarındaki bu artışın arkasında kumara meraklı halk kitleleri değil, devletin iştahını
kabartan vergi ve fon gelirlerinin en önde geldiğini söylemek yanlış olmayacaktır16. Kamuya yapılan
aktarımlar ciddi meblağlara ulaşmaktadır17. Devletin Milli Piyango İdaresinden 2015 yılında elde ettiği
yaklaşık kazanç 1 Milyar TL’den fazladır18. Bu miktara TJK’nın at yarışları ve internet bahis
sitelerinden gelen paralar dâhil değildir.
Kumar; insana yaptığı kötülüklerin yanı sıra devlete kaynak sağlayan bir rant kapısıdır. Ancak,
konu insan olunca bir sosyal ve hukuk devleti bunları dengelemek zorundadır.
Ülkemizde işlenen cinayet, kaza, tecavüz gibi istenmeyen olayların rakamları ürkütücü
seviyelere gelmiştir. Bugün Türkiye’de her bir (1) dakikada bir çift boşanıyorsa, her üç (3) dakikada bir
ölümlü trafik kazası yaşanıyorsa; her beş (5) dakikada bir ev soyuluyorsa; her 17 dakikada bir hırsızlık
yapan bir çocuk yakalanıyorsa19-20; her 40 dakikada bir çocuk kaçırılıyorsa21; her 60 dakikada bir kadın
cinayeti işleniyorsa22; her 6 saatte bir cinayet işleniyorsa23; hükümlü ve tutuklu sayısı 2003’de 63.796
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iken, 2015’de bu rakam 177.262’ye çıktıysa24, bu kötü tabloda kumarın yarattığı bunalımın payının
olmadığını söylemek mümkün değildir? Sadece aile içi şiddet, 369 kadının canını almıştır25.
Devlet eliyle oynatılan sanal kumarlarda Türkiye 8 milyar dolarlık hacimle dünya üçüncüsü
olmuştur. Ülkemizde yaklaşık 1.5 milyon kişi internet üzerinden bahis oynamaktadır 26. Diğer bahis
oyunlarıyla birlikte bu sayı 3.5 milyonlara ulaşmıştır27. Türkiye’de iki milyon kişi kumar batağındadır.
Bu ortamın yarattığı bunalım ve bu batağa saplanan insanların işlediği suçlarda kumarın yarattığı
olumsuz psikolojinin ciddi bir payı olduğunu söylemek doğru olacaktır.
Devlet, öncelikle şans oyunu olmayan ve artan oranlarda anlık bahis içeren iddiaa’yı ve dahil
internet bahis sitelerini kaldırmalı28, internet üzerinden at yarışı dâhil bahis oynanmasını engellemek
için ciddi tedbirler almalıdır.

İnsan paranın ardından o kadar hızlı koşuyor ki, ahlakın arkadan
yetişmesi mümkün değil
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