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Giriş
İyi Şansın 13 Kuralı

Bu kitapta bahsedilen kuralların her biri size basit ve anlaşılır 
tavsiyelerle düşünce gücünden nasıl yararlanabileceğinize dair 
ipuçları verir ve yaşamın iç işleyişine ilişkin yeni bir bakış açısı 
kazanmanızı sağlar.

Bu kitap içerisinde yer alan kuralları isteğinize göre tek tek 
ya da hepsini aynı anda olacak şekilde kullanabilirsiniz. Kural-
ların içeriğinde belirtilen eylem adımlarını zamanınıza ve hızı-
nıza uygun bir şekilde kullanmanız çok önemli. 

Şans Ustası, kör bir şans olmadığını, daha ziyade şansın belir-
lenip geliştirilebilen nedensel faktörlerin bir ağı olduğunu iddia 
eden ilgi çekici bir kitap. Kybalion adlı kitapta da şans hakkında 
şöyle yazar: “Şans sadece var olan ancak nedeni bilinmeyen ve 
belirlenemeyen bir faktör olarak tanımlanıyor.”

Bu kitap, şans için ihtiyacınız olan nedenleri belirlemenizi 
ve bunları kendi ihtiyaçlarınıza, amaçlarınıza göre nasıl şekil-
lendireceğinizi öğrenmenizi sağlayacak. Bu kitap kumarbazlar 
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için değil, hayat oyununda kendilerini şansla bir araya getirmek 
isteyen insanlar için uygun.

Kitap, ‘13 Şans Kuralı’ndan oluşuyor. Kısaca, kurallar şöy-
ledir: 

1. Şans öğrenilebilir.

2. İyi bir kimya, güçlü bir şans getirir.

3. Şanslı olmak için fark edilmelisiniz.

4. Hazırlıklı zihin kazanır.

5. Ayık olmak şans getirir.

6. Sabırlı olmak şans getirir.

7. Başarısızlık şans olabilir.

8. ‘Hayır’ her zaman ‘son’ cevap değildir.

9. Tutkuyla kötümserliğin kombinasyonu şans getirir.

10. İnsanları küçümsemek kötü şans getirir.

11. İnsanları tanımaya çalışmak şans getirir.

12. Kaderin sizi bulmasına yardım etmelisiniz.

13. Şanslı insanlar belirleyicidir.

Son bölüm, ‘İyi Şansın 13 Aforizması’nda kitap boyunca ve-
rilen her bir kural teker teker incelenmiştir.
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Öğrenilebilir Şans

Bir beyin cerrahı bana, şans kavramını asla hafife almamam 
gerektiğini söylemişti; “Bir ameliyat masasında, şans faktörü-
nün de etkisiyle birçok hastanın yaşadığını ya da öldüğünü gör-
düm.” dedi.

Bizler şansın tam olarak ne olduğunu açıklamak konusunda 
hâlâ zorlanıyoruz. İyi ya da kötü şans sadece bir tesadüf olarak 
görülebiliyor. Peki, her olayın arkasında neden-sonuç ilişkisi-
nin var olduğu düşünülürse, gerçekten de her olayın tesadüfi 
bir şekilde gerçekleştiği söylenebilir mi? Bakış açısı değiştirilir-
se şans faktörü de artırılabilir. Evet, hiç kimse olayların arka-
sında yer alan sayısız faktörü kontrol edemez. Ancak düzenli 
uygulamaların ve bazı alışkanlıkların iyi şansı artırdığını ya da 
başka bir deyişle koşulları birbirinin lehine değiştirdiğini göz-
lemledim. Kişi, bunların bilincinde olmasa bile bahsettiklerim 
gerçek. Dolayısıyla şansı etkileyen kişisel faktörlere her zaman 
saygı duyulmalı, bu faktörler dikkate alınmalı ve mümkünse 
üzerinde çalışılmalıdır.

Ünlü bir oyuncu, bir arkadaşıma başarının anahtarını söyle-
di: “Sizi şanslı yapan faktörleri belirleyin ve sonra daha fazlası 
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için çabalayın.” Yaptığı açıklama eylemlerin, alışkanlıkların, ki-
şisel özelliklerin ve bulunulan ortamların doğaları gereği şanslı 
olduğu inancını örtük bir şekilde desteklemektedir. Ben de sa-
dece bu fikri benimsemekle kalmıyorum, aynı zamanda birçok 
şans faktörünün neredeyse herkesin hayatına uygulanabilecek 
genel kurallara ayrıştırılabileceğine de inanıyorum. 

Şans faktörüne istatistiksel açıdan yaklaşmıyorum (bu ko-
nuda olasılık ve istatistik yan bir rol oynasa da), daha çok çeşitli 
alanlarda yükselen, düşen ve deneyim kazanmış insanları göz-
lemlemiş otuz yıllık bir medya emektarı olarak yaklaşıyorum. 
Yeteneğin ve bilişin önemli olduğuna inanıyorum. Ancak bu 
kitapta bulacağınız uygulamaların ve tavsiyelerin varlığının ya 
da yokluğunun bir insanın hayatındaki önemli olayları ve dav-
ranışlarını nasıl etkilediğini defalarca gözlemledim. Bunlar dü-
zenli olarak takip edilirse, motive olmuş insanlar kadere ya da 
iyi şans akışına yerleşir. 

Film yapımcısı David Lynch, Philadelphia’daki sanat okulu-
na gittiğinde film yapımına değil, resme ilgisinin olduğunu ha-
tırladı. Sonra, filmi bir tür ‘hareketli resim’ olarak görmeye ve 
ilgisi bu yöne doğru kaymaya başladı. Bir noktada hangi yöne 
gitmesi gerektiğine karar vermesi gerekiyordu. “Enerjinizi han-
gi alana yoğunlaştırmanız gerektiğine nasıl karar verdiniz?” diye 
sorulduğunda “Şu yeşil ışıklara dikkat edin.” dedi. En çok des-
teği nerede gördüğünüzü, en çok nerede memnun kaldığınızı 
ve fırsatları nerede aradığınızı düşünün. Ancak ‘yeşil ışıklar’ her 
zaman açıkça belli olmaz. Bazen hiç yeşil ışık görmediğinizi bile 
hissedebilirsiniz. Bu kitapta anlatılanlar sadece yeşil ışıkları be-
lirlemenize yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda kendinizi 
o yeşil ışıkların meydana geldiği yerlerde konumlandırmanıza 
da yardımcı olurlar. Bunun nedeni şansın öğrenilebilir olduğu 
ancak hep ihmal edildiği gerçeğidir.
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Şansınızı nasıl artırabileceğinizi öğrenmek ister misiniz? 
Peki şans öğrenilebilen bir şey midir? Kesinlikle evet. 

Şans Ustası kitabında tarihçi ve filozof Mitch Horowitz, 
“13 Adımda Şans” programıyla okurlarının hayatlarına 
şansı dahil etmelerine rehberlik ediyor. Kariyer, yaratıcı-
lık, finans ve ilişki alanlarında çok daha şanslı olmaya 
yönelik denenmiş ilkeler, istatistiksel bilgiler ve keskin 
gözlemlerden oluşan kitabı okuyanlar, hayattaki fırsat-
lardan çok daha iyi bir şekilde yararlanabilecekler.

Mitch Horowitz, kısa olsa da çok etkili Şans Ustası kita-
bında hayatın kontrolünün sizin elinizde olduğunu bir 
kez daha hatırlatıyor. Şansa olan inancınızı kaybettiyse-
niz, ona bir şans daha vermeye hazır olun.

ŞANS, BAŞARININ OLMAZSA 
OLMAZ BİR ÖĞESİDİR.

9 786257 406147


	Şans ustası ön kapak
	sans ustası
	Şans ustası arka kapak

