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YAZARLARIN NOTU
ÖNEMLİ: LÜTFEN OKUYUN

Bu kitabın ilginç bir hikâyesi var; şans dolu bir hikâye!
Gay: Bu makalenin ilk taslağını 2012’de yazdım ve geribil-

dirimi için arkadaşım, yazar ve editör Carol Kline’a gönderdim. 
Carol, kitap hakkında hevesliydi ancak kendi görüşüne göre 
yayınlanmadan önce önemli bir düzenleme ve ek içerik gereki-
yordu. Çok keyif aldığım polisiye bir roman yazmaya yeni baş-
lamıştım ve tüm dikkatimi buna vermeye karar vermiştim, bu 
nedenle bir süre için Şanslı Olmak Şans Meselesi Değildir'i rafa 
kaldırdım. Yıllar geçti. Ne zaman Carol’la karşılaşsam -Güney 
Kaliforniya’da aynı küçük kasabada yaşıyoruz- kitabı sorardı. 
Cevabım her seferinde aynıydı: En azından öngörülebilir gele-
cekte hiçbir şey. Mart 2017’de bir gün, Carol ve ben tesadüfen 
yerel bir markette karşılaştık, alışverişimizi yaptık ve kendi yol-
larımıza gittik. O öğleden sonra Carol beni aradı.

Carol: O taslak yazıyı aklımdan çıkaramıyordum. Okudu-
ğum anda ‘Bilinçli Şans’ kavramını ve Gay’in yazdığı materyali 
çok sevdim. Bunu düşünmeye devam ettim ve güçlü bir şekil-
de dünyaya sunulması gerektiğini hissettim. Ama hem benim 
hem de Gay’in başka işleri vardı ve bu muhteşem taslak unu-
tulacak gibi gözüküyordu. Ardından, 2017 yılının Mart ayın-
da, Gay ile karşılaştıktan sonra, içimde derin bir yerde şiddetli 
bir fikir belirdi: Gay’i ara ve kitabın geri kalanını onunla bir-
likte yazmayı teklif et. "Bu çılgınlık!" dedim kendi kendime. 
Yayınlanmasını isteseydi, kendisi yapabilirdi. Ama olabilecek en 
kötü şeyin "Hayır," cevabını vermesi olacağını düşündüm.
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Kabul etti ve bu yüzden şu anda bu kitabı elinizde tutuyor-
sunuz. Gay ve ben birlikte Şanslı Olmak Şans Meselesi Değildir 
üzerinde çalıştığımız için kendimizi şanslı, şanslı ve çok şanslı 
hissediyoruz, ayrıca onu okumanın sizi de şanslı kılacağını bi-
liyoruz. 

✤
Gay: Kitabın ilk yarısı -ilk üç bölüm boyunca- yıllar önce 

yazdığım orijinal taslağın düzenlenmiş ve güncellenmiş hâlidir. 
Çoğunlukla birinci tekil şahıstır. Dördüncü ila sekizinci bö-
lümler Carol ile yaptığım işbirliğinin ürünüdür. Bu bölümler 
‘biz’ olarak yazılmıştır ve benim hikâyelerime ek olarak Ca-
rol ve başkalarının da hikâyelerini içerir. Carol’ın ve görüştü-
ğümüz kişilerin Şanslı Olmak Şans Meselesi Değildir projesine 
getirdiği çeşitli bakış açılarını ve deneyimlerini seviyorum, 
doğrusu elde ettiğimiz sonuçtan bundan daha fazla memnun 
olamazdım. Siz de keyfini çıkarın!

— Gay Hendricks ve Carol Kline 
Temmuz 2019
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ÖNSÖZ
Radikal Yeni Bir Yol

"Şans, iyi ya da kötü, aklın işler üzerindeki gö-
rünmez oyunudur, görünürde olmayan ancak 
vadesi gelmiş ve gerekli sorunları ortaya çıka-
ran zihinsel yetenek ve alışkanlıkların etkisidir."

 — James Vila Blake
Denemeler

Hayatınız değişmek üzere. 
Bilinçte büyük bir değişim yapmak üzeresiniz; bir dili ko-

nuşmayı ve anlamayı ilk öğrendiğiniz zamanki kadar büyük. 
Bu değişim, şimdiye kadar ulaşamadığınız birçok şeyi sizin 
için mümkün kılacaktır.

‘Radikal’ kelimesi, ‘kök’ veya ‘çekirdek’ anlamına gelen La-
tince bir sözcükten türemiştir. Radikal bir değişiklik yapmak, 
varlığınızın özündeki bir şeyi değiştirmektir. Bu kitap, bu de-
ğişimi sizin için mümkün kılacak. 

Hayatınızda istediğinizi yaratabilme yaklaşımınızda önem-
li bir parçanın eksik olması muhtemeldir. Doğrusu, benim ve 
birlikte çalıştığım birçok insan için eksikti. Yani sizin için de 
eksikse, bilin ki yalnız değilsiniz. Sayısız zeki, çalışkan insan, 
sırf doğru yere bakmadıkları için zenginliğe ve uyumlu yaşama 
giden olağanüstü bir yolu sık sık gözden kaçırıyor. Benimle o 
doğru yöne dikkatlice bakmanızı istiyorum; bir süreliğine tüm 
dikkatinizi buna odaklayın çünkü böylece hayatınızın geri ka-
lanında kullanabileceğiniz bir hazineye sahip olacaksınız.
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Bilim insanlarının okyanus gelgitlerinin çeyrek milyon mil 
uzaktaki görünmez bir kuvvete göre yükselip alçaldığını anla-
maları uzun zaman aldı. Eğer benim gibiyseniz, kendi hayatı-
nız hakkında benzer büyük bir gizemi çözmeniz muhtemelen 
biraz zaman alır. Bu gizem şudur: Deneyimlediğiniz görünür so-
nuçlar, içinizdeki görünmez güçler tarafından yaratılıyor.

Büyürken bu gizem ilkesinin gücünü birkaç kez fark ettim 
ancak yirmili yaşlarıma kadar gerçekte nasıl çalıştığını ve kendi 
hayatıma nasıl uygulayacağımı bulamamıştım. 

Amerikan psikolojisinin babası William James, “Benim ku-
şağımın en büyük keşfi, bir insanın zihinsel tutumlarını değiş-
tirerek hayatını değiştirebileceğidir,” sözüyle ünlüdür.

Zihinsel, duygusal, fiziksel ve finansal olarak gelişmek için 
‘zihinsel tutumumuzu değiştirmek’ fikrinden başlayalım. Ha-
yatınızın her alanında başarı yaratmak, kısmen iyi fikirlere sa-
hip olmak ve bu fikirleri uygulamak için gayretle çalışmakla 
ilgilidir. Ancak iyi fikirler ve ısrar, sizi hedeflerinize ulaştırmak 
için genellikle yeterli değildir. Aslına bakarsanız, bazen, başa-
rının en önemli parçası bile değildirler. Sıklıkla gözden kaçan 
çok önemli bir faktör -iş başındaki o görünmez güçlerden biri- 
var ve burada amacım size bunun ne olduğunu ve bu konuda 
neler yapabileceğinizi göstermek.

Bu çok önemli, gözden kaçan faktör nedir? Şanstır. Evet, bu 
doğru: Ş-A-N-S. Çoğumuz muhtemelen bunun hakkında dü-
şünmeye bile yeltenmiyoruz çünkü şansın değiştirilebileceğinin 
farkında değiliz. Şansın bizim dışımızda olduğunu ve bize bah-
şedildiğini düşünüyoruz; eğer şanslıysan şanslısın ve değilsen 
değilsin. Yanılıyoruz. Şansın her zaman rastgele bir bileşeni ol-
masına rağmen -hem iyi hem de kötü- büyük bir kısmı, sizin ta-
rafınızdan biraz bilinçli dikkatle, hızlı bir şekilde değiştirilebilir.

Tıpkı sağlığınızı iyileştirmenin kuralları olduğu gibi -yeterin-
ce uyumak, iyi beslenmek, susuz kalmamak, düzenli egzersiz yap-
mak- şansınızı artırmak için de belirli kurallar vardır. Bilinçli Şans 
Sırları dediğimiz bu yönergeler, ilerleyen sayfalarda sizler için an-



Ya kendi şansınızı kendiniz belirleyebilseydiniz? Ya büyüleyici 
bir hayat yaşamak kontrolünüz altında olsaydı? Peki, ya hayatınızın 
aşkını bulmuş olsaydınız? Size iyi bir haberim var: Tüm bunlar 
mümkün! Tabii, nasıl yapılacağını bildiğiniz zaman…

New York Times’ın çoksatan yazarları Gay Hendricks ve Carol 
Kline, Şanslı Olmak Şans Meselesi Değildir kitabında şansınızın 
nihayet kapıyı kırmasını sağlayacak sekiz sır paylaşıyor. Şansın 
önünüze gelmesini beklemek yerine, kaderinizin kontrolünü 
nasıl ele alacağınızı ve hayallerinizdeki göz kamaştırıcı hayatı 
nasıl yaratacağınızı öğrenin. Pratik teknikler, ilham verici gerçek 
hikâyeler ve yazarların kişisel yolculuklarını içeren bu etkileyici 
kitap, sizi mutluluğa davet ediyor.

Hendricks ve Kline’ın onlarca yıllık çığır açıcı çalışmalarına 
dayanan bu benzersiz ve son derece etkili teknikler, hayatınızı 
dönüştürmenin kesin bir yolunu sunuyor!

9 786256 974005




