2 Ocak 2010 CUMARTESİ

Editör: Gülin YILDIRIMKAYA

11

Şanssız gelen şanssız mı gider, şans inisiyatifimiz
dışında gelişen ‘değiştirilemez’ bir faktör müdür?

Yine mi
size
çıkmadı?

Herkesin önünde kapılar sonuna
kadar kendiliğinden açılırken, siz içeriye
ancak kırarak girebilenlerden misiniz?
Pozitif düşündünüz yine hiçbir şey
olmadı, piyango biletinize amorti dahi

çıkmadı, bütün kırmızı ışıklar bugün de
size denk geldi değil mi? Kısaca, çok
şanssızsınız...
Peki ne olacak? Şanssız geldiniz diye
şanssız mı gideceksiniz?

dileklerimizle, konuyla ilgilenen
Talihsizliğiniz doğuştan belirlenmiş
kader çizginiz mi yoksa şans bir gün size isimlere sorduk. İşte yanıtlar...
de gülebilir mi?
Gülin YILDIRIMKAYA
İnsan şansını belirleyebilir ya da
gulinyildirimkaya@haberturk.com
değiştirebilir mi? Bol şanslı yeni bir yıl

‘İyicil gezegenleri olumlu ve yücelen
burçlarda olanlar doğuştan şanslıdır’
Kişisel haritalarda bir insanın
gökyüzündeki gezegen
dizilimlerinden veya
açılarından ne kadar şanslı
olup olmadıklarını görebiliriz.
Şans noktası iyi bir burçta
veya evde olan insan,
gökyüzünden olumlu etkiler
alıyor demektir, yani şanslıdır

(Gelecek Planlama Merkezi)
Fütürist Ufuk TARHAN:

‘Beyniniz
ummadığınız
fırsatları görmez’

Astrolog Hande KAZANOVA:
ŞANS hepimizin
hayatında önemli bir
şey. Kişisel
haritalarda bir
insanın
gökyüzündeki
gezegen
dizilimlerinden veya
açılarından ne kadar
şanslı olup olmadığını görebiliriz.
Şans noktası iyi bir burçta ve iyi bir
evde olan insan gökyüzünden
olumlu etkiler alıyor demektir.
Yine iyicil gezegenleri olumlu ve
yücelen burçlarda olan insanların
hayattaki fırsatları ve şansları diğer
insanlara göre yüksektir.
Ama bu o kişilerin “her zaman,
her koşulda şansı vardır” anlamına
gelmez. Bana göre şans, doğru
zamanın gelmesi ve olayların ona
göre şekillenmesidir. Elimize geçen
şansların doğru şekilde kullanılıp
kullanılmaması ve hayatımızın ona
göre şekillenmesi ise bizim
seçimimizdir. İnsan kendini ve
karakterini iyi gözlemleyerek ve
anlayarak kendindeki
olumsuzlukları giderip şans
faktörünü tetikleyebilir ve doğru
zaman geldiğinde doğru hareket
ederek, o fırsatı bir ömür lehine
kullanabilir. Bana göre şanssız
insan yoktur, şansını iyi kullanan
ve kendini iyi tanıyan insan vardır.
Bir örnek verecek olursak, 3 kere
üst üste büyük ikramiyeyi kazanan
insan ilk bakışta çok şanslı gibi
gözükse de asıl şans o fırsatları
nasıl ve ne şekilde
değerlendirdiğidir.

İÜ Öğretim Üyesi “Şansın Matematiği” kitabı yazarı Doç. Dr. Enis SINIKSARAN:

Sayısal Loto’da 6 tutturma olasılığınız nedir?
Olasılık teorisi, altı tutturmak için
bu oyunu ortalama 13.983.816 kere
oynamamız gerektiğini söylüyor.
Bu olayla haftada bir
karşılaşacağımıza göre, her hafta tek
kolon oynayarak altı tutturabilmemiz
için 13.983.816 / 52 = 268.920 yıl
beklememiz gerekir. Benzer şekilde
beş tutturmak için de ortalama bin
kırk iki yıl beklemeliyiz.
Bu kadar beklemek istemeyip,
seksen yıllık bir yaşamda hiç

olmazsa bir kere beş tutturmak
istiyorsanız, doğduğunuzdan bu
yana her hafta ortalama
54.200/52x80=15 kolon oynamalısınız. 6 tutturmak istiyorsanız, bu sayı
3.361 olur ki, bu durumda loto için
aylık 7-8 bin YTL ayırmanız
gerekecektir. Kısaca, normal koşullar
altında, yaşamımız boyunca sekiz
kolonluk tam kupon loto oynasak bile "5" ya da "6" bilmek bize "kısmet"
olacak gibi görünmüyor. Tabii, yedi

haftada bir "3", iki yılda bir "4" bilerek kendimizi şanslı hissedebiliriz.
Daha çok karşılaşacağımız durum
ise, 0.98'lik olasılık değeriyle +2
ölçeğine yakın olan olay, yani 3'ten
az bilmek durumudur. Aslında
hepimiz bu olasılığın yüksekliğinin
farkındayız, bu nedenle lotomuzun
tutmaması bizi şaşırtmaz. Bu yüzden
de altı bilenler kendini talihli olarak
nitelerken bilemeyenler talihsiz
olduğunu düşünmez.

ŞANSSIZ gelen,
şanssız gitmez,
şanslı doğan da
ilelebet şanslı
kalmayabilir.
İnsanlar şanslarını
değiştirebilirler.
Şans ve şanssızlık,
daha doğrusu
‘’tesadüfler’’ yaşam için
kolaylaştırıcı ve zorlaştırıcı
olabilir, ancak mutlak belirleyici
olamazlar. ‘’Yoruma ve
kullanıma’’ göre değişirler.
Yapılan araştırmalar; şans ya
da şanssızlık diye ifade edilen
durumların evrenin sunduğu
sonsuz olasılıklar arasından
bireyin yaptığı seçimler olduğunu
vurguluyor. Özellikle
kuantumcular; beynin sadece
“olası olduğuna inandığı” şeyleri
görecek şekilde çalıştığını iddia
ediyorlar.
Örneğin, Kristof Kolomb’un
gemileri Karayib Adaları
ufuklarında görülmeye
başladığında, yerliler daha
önceden bildikleri, gördükleri,
umdukları bir şey olmadığı,
beyinlerinde öyle bir kayıt,
algılama bulunmadığı için
gemileri göremezler. İçlerinden
sadece biri, denizdeki dalgaları
fark edip, bunların neden
birdenbire ortaya çıktığını
anlamaya çalışır, bir süre sonra
gemileri görmeyi başarır. Koşup
kabilesine haber verir,
gördüklerini anlatır, önce
göremezler. Bir süre sonra,
arkadaşlarına inandıkları,
güvendikleri için diğer yerliler de
gördüklerini algılamaya başlarlar.

Kimse doğuştan şanslı veya şanssız olmaz
Kuran ‘Kaderiniz seçiminize bağlıdır’ diyor
İsra Suresi 17. ayette “Biz her insanın kendi kaderini kişisel seçimine
bağlamışızdır” diyor. Yani kişiler kaderini değiştirebilir, şanslı ya da şanssız
olacağını kendi belirler. Kader ve şans doğuştan gelmez, yaşarken oluşur.
İlahiyatçı İhsan ELİAÇIK:
Şans ve kader
denilen şey hayatta
yaptığımız
tercihlerle oluşuyor.
İnsanlar doğru
olanı tercih
ettiklerinde sonuç
şans oluyor, yanlış
olanı tercih
ettiklerinde adı şanssızlık
oluyor. Bazen kişiler
yaptıkları tercihler
sonucunda “Başıma talih
kuşu kondu” diyor, bazen
de “Ben ne şanssız, ne
talihsiz adamım” diyor.
Şans da kader de bizim

hayat içinde
yaptığımız
tercihlerden başka
bir şey değil.
Kuran-ı Kerim’de
İsra Suresi 17. ayette
“Biz her insanın
kendi kaderini kişisel
seçimine
bağlamışızdır” yazıyor.
Yani kişiler yaptıkları
tercihlerle kaderini iyi ya
da kötü yönde
değiştirebilir; şanslı ya da
şanssız olacağını kendi belirleyebilir. Siz kötü gidişatınızı, olumsuzluklarınızı

ancak kendiniz
durdurabilirsiniz. Ayrıca
bir insan doğuştan şanslı ya
da doğuştan şanssız olmaz.
Kader ve şans yaşarken
oluşuyor. Allah size bir
doğa vermiş, akıl vermiş,
kalp vermiş, sağlık vermiş,
bunları kullanarak tercihte
bulunuyorsunuz ve
şansınızı ya da
şanssızlığınızı
yaratıyorsunuz. Çok
sevdiğim bir söz vardır:
“Kader, Allah ile insanın
birlikte oluşturduğu
tarihsel bir yürüyüştür.”

Profesyonel Yaşam Koçu Hakan ARABACIOĞLU:

‘Şans uyanıklıktır, gözünüzü açık tutun’
Şans, uyanık olma
halidir. Kendini hazır,
gözünü açık
tutmaktır. Fırsatları
görüp, bunları
hayatına dahil
edebilmektir.
Şans, başarısızlığın
kendi dışımızdaki
mazereti değildir.
Psikolog Profesör Richard
Wiseman şansla ilgili bir
deney yapıyor. Kendini şanslı
ve şanssız diye adlandıran
insanlara bir gazete veriyor.
Gazeteyi inceleyip kaç
fotoğraf gördüklerini
söylemelerini istiyor.

Gazetenin ortalarında
bir yere de sayfanın
yarısını kaplayan bir not
koyuyor: Deney
görevlisine bunu
gördüğünüzü söyleyin;
250 dolar kazanın.
Şanssız olduğunu
söyleyenler, bu notu
görmüyor! Başka bir şeyi
aramaya odaklandıkları için...
Hayatımıza baktığımızda
kendimizi şanssız
hissedebiliyoruz. Oysa
yaşananların arkasında, çocuk
yaşta çevreden ve aileden
farkında bile olmadan
aldığımız inançlar var: Hayat

zordur, para zor kazanılır
gibi... Bu inançlara göre hayatı
tedbirler alarak, küçük
düşünerek, risk almaktan
uzak durarak yaşadığımızda;
ben şanssızım diyebiliyoruz.
Kendi payımızı unutuyoruz.
Aynı hayatı tekrar edip
durduğunuzu düşünüyorsanız
o zaman yaşadıklarınızdan
ders almıyorsunuz. Attığınız
adımları değiştirmiyorsunuz.
Çok şanssızsınız(!) Şans
uyanık olma hali ise, artık
uyanma zamanı! Şansı
yeniden tanımlayıp, hayatı
şanslı insanlar gibi yaşama
zamanı...

