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Kumar hakkındaki söylentiler ve gerçekler
Şans oyunları insanlardaki batıl inançları beslemek için çok uygundur. Gözlenen ilgisiz ya da tesadüfe
bağlı olayların mantıklı bir bağlantı oluşturması isteği, insanın doğasında vardır. Bu şekilde de bir
şans oyununun sonucunu hesaplama ve önceden tahmin etmeyi isteme ihtiyacı oluşuyor. Ancak:
"Hesaplamalarımızın tutmamasına tesadüf diyoruz" (Albert Einstein).
esadüfi bir olayı önceden hesaplama isteği durumu, problemli ve patolojik düzeyde kumar
tutumunun oluşmasında ve muhafaza edilmesinde ortak şekilde sorumludur, çünkü bu nedenle
yanlış hüküm vermeye yol açan bağlantılar oluşturulur. Bu olay, kazanma şansını telkin etmek
amacıyla şans oyunları idarecileri tarafından da sistematik şekilde kullanılır (örnek: oyun
sistemlerinin sunulması, rulette süreklilik göstergesi, kumar makinelerinde stop ve risk tuşları …).
Söylenti: İyi bir oyuncu kumar makinesinde stop ve risk tuşlarına kurnazca basarsa çok para
"kaldırabilir"!
Gerçek: Kumar makinesindeki her bir oyunun sonucu, önceden ayarlanmış bir dağıtım oranı
doğrultusundadır ve yalnızca tesadüfe dayanır. Bir tuşun kullanımı kazanma olasılığını etkilemez!
Söylenti: Diğer adıyla "kıl payı kazanç" yakın zamandaki bir kazancın habercisidir!
Gerçek: Bir oyunun sonucu, yakın zamandaki bir oyunun sonucu üzerinde etkili değildir. Kumar
makinesinde ya da rulette bütün oyunlar birbirinden bağımsız olaylardır ve tamamen tesadüf
prensibine göre çalışır.
Söylenti: Bir kayıplar dizisinden sonra kazanma şansı artar. Bunun için kayıplardan sonra mutlaka
"kumar oynamaya devam edilmelidir"!
Gerçek: Özellikle kayıpları yeniden telafi etme isteğine yönelik çabalama tehlikelidir!
Kayıp ya da kazançlar, sonraki oyunun sonucu hakkında bilgi vermez.
Söylenti: Bir makine, uzun süredir kazanç dağıtmadığı için "dolu" durumdadır. Bununla "oyuncu",
makinenin yakında büyük bir kazanç vermek zorunda olduğunu sanır!
Gerçek: Bir makine uzun bir süre kazanç dağıtmadıysa, yakın zamanda bir kazancın hesaba
katılması gerektiği ya da "yüklü parsayı toplayabilmek" için şimdi bahislerin artırılması gerektiği
anlamına gelmez!
Söylenti: Şans oyunları bağımlısı olmak için her gün "kumar" oynanmalıdır!
Gerçek: Oynama sıklığı, problemli bir oynama alışkanlığının olması açısından doğru bir bilgi olabilir.
Fakat günlük sorunların üstesinden gelme ile ilişkili olarak oynamanın anlamı, ara sıra oynamayı
problemli oynama haline dönüştürebilir. Ayırt edici olan şans oyunu oynamanın olumsuz sonuçları
olmayan bir keyif olarak kalıp kalmaması ya da finansal, psikolojik ve sosyal engellemeleri oluşturup
oluşturmadığıdır.
Söylenti: Rulette art arda defalarca "siyah" gelmişse, bir sonraki oyunda "KIRMIZI" gelme olasılığı,
"siyah" gelme olasılığından daha fazladır!
Gerçek: Rulette bir sayının veya/ve doğru rengin gelme olasılığı her oyun sonucu için aynıdır, önceki
oyun sonuçlarından bağımsızdır
Söylenti: Şans oyunları bağımlılık yapmaz. Şans oyunları bağımlılarının önceden psikolojik hastalığı
vardır!
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Gerçek: Prensip itibariyle şans oyunları ile bağlantılı olarak herkes problemler geliştirebilir. Bireyin
belirli özellikleri problemli bir kumar oynamayı geliştirme ihtimalini yükseltir. Psikolojik bir
rahatsızlığın bulunması esasen bir risk faktörünü açıklar, ancak kaçınılmaz şekilde kumar
bağımlılığına yol açmak zorunda değildir.
Bu konunun düzenlenmesi aşamasında Bremen Kumar Bağımlılığı Danışma Merkezi'nin web sayfası
(www.gluecksspielsucht.uni-bremen.de [1]) uzman düzeyde yardım sağladı.
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