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HİÇBİR ŞEY TESADÜF DEĞİLDİR

Bu kitabı yazabilmek için, annemin beni boğulmaktan son 
anda kurtarması, babamın meslek lisesine göndermesi, lise-
deki ilk yaz tatilimde inşaatta çalışmam, sonra okumaya karar 
vermem, on sekiz yaşındayken babamın ölmesi, İstanbul’da 
üniversite kazanmam, burs başvurularımın birçoğunun ka-
bul edilmesi, okuyabilecek imkânlara sahip olmam, kitapla-
ra âşık olmak için bir sahafa denk gelmem, ilk kitap yazma 
denememin başarısız olması, sonra başka bir kitap yazmaya 
çalışmam, onun da başarısız olması, okul bittikten sonra he-
men atanamamam, beş yıl boyunca kendime layık görme-
diğim bir işte çalışmam, sonra bir yıl işsiz kalmam, bir gün 
kafede otururken liseden bir arkadaşımla karşılaşmam, o gün 
sınava hazırlanmaya karar vermem, altı ay sonra atanmam, 
sonra aydınlanmam, iki yıl boyunca öğretmenlik yapmam, 
halk kütüphanesinin evime çok yakın olması, aradığım her 
kitabı orada bulabilmem, bir kafeye her gidişimde bilgisayar 
başında oturan bir adamı sürekli görmem, “Bu adam ne iş 
yapıyor?” diye merak etmem, birkaç ay sonra bir öğrencimin 
“Hocam gençlik merkezinde biri var sizin anlattıklarınızdan 
o da çok bahsediyor” demesi, o kişinin kim olduğunu araş-
tırmam, o kişinin her gün kafede bilgisayar başında gördü-
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ğüm ve ne iş yaptığını merak ettiğim kişi çıkması, sonra ta-
nışmamız, her salı derin sohbetlerle demlenmemiz, o kişinin 
“Hocam bir blog sitesi var yazılarını orada mutlaka paylaş-
malısın” demesi, yazılarımı orada paylaşmam, yazdığım bir 
yazının çok beğenilmesi, tanımadığım birinin o yazıyı sosyal 
medyada paylaşması, bir kadının hayatının en sıkıntılı dö-
nemlerinden birini yaşaması, yaşadığı bu sıkıntılı dönemin 
arkadaşının o yazımı paylaştığı ana denk gelmesi, kadının 
paylaşılan bu yazıyı ve yazdığım diğer bütün yazıları o gece 
sabaha kadar okumaya karar vermesi, uzun süre sonra ilk 
defa huzurlu bir uyku çekmesi, o günün sabahında bana bir 
teşekkür mesajı göndermesi, benim cevap vermem, arkadaş 
olmamız, bu arkadaşlığın ilişkiye dönüşmesi, sonra o kadının 
arkadaşım olması, “Kitabını bu yaz mutlaka yazmalısın” diye 
aylarca ısrar etmesi ve buna benzer onlarca, yüzlerce ve hatta 
binlerce ihtimalin “tesadüf eseri” gerçekleşmesi gerekti.

Şimdi tüm bu sürece geriye dönüp baktığımda, denk gel-
dim dediğim hiçbir şeyin tesadüf eseri oluşmadığını, okudu-
ğum her kitabın, iyi ya da kötü hayatıma dahil olan her insa-
nın, beni bu sürece hazırladığını, farkında olmadan yaşadı-
ğım, karşılaştığım, hayatıma dahil ettiğim her şeyin, herkesin 
bu kitaba yazılmak için biriken harflerin kendisini oluşturdu-
ğunu fark ettim.

Tüm bu ihtimalleri fark etme sırası şimdi sende. Buraya, 
bu kitapçıya gelene kadar, bu kitabın, bu satırlarını okuyana 
kadar, hayatındaki hangi ihtimallerin “tesadüf eseri” gerçekleş-
mesi gerekti? Neden buradasın, neden bu satırları okuyorsun? 
Ve biraz sonra bu kitabı neden alıp okumaya karar vereceksin 
ya da almaktan vazgeçip yerine bırakacaksın?

“Tesadüf” dediğin ancak hiçbirinin tesadüfen hayatına da-
hil olmadığı kaç “talihsiz” olay yaşamak zorunda kaldın? Kitabı 
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okumaya başladığın şu anın, tam da okuman gerektiği ana ve 
okuman gerektiği döneme “denk” geldiğini bilmelisin. Bu kita-
bı okumak için ne çok geç ne de çok erken.

Bu kitabı nereden, nasıl, hangi şartlarda, hangi duygu du-
rumuyla alacaksın, bilmiyorum. Ancak bildiğim ve emin oldu-
ğum tek şey var:

Evrendeki her şey olması gerektiği anda, olması gerektiği 
şekilde olur.

Sana keyifli okumalar dilemeyeceğim, çünkü sen bu kitabı, 
nasıl okuman gerekiyorsa öyle okuyacak, bu kitaptan neyi an-
laman gerekiyorsa onu anlayacaksın.
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1. BAŞLAMADAN ÖNCE BİR ÖN TEST

Kitabı okumaya başlamadan önce aşağıdaki stoikölçer tes-
tini cevaplandırmanı ve aldığın puanı hesaplayarak hayata ne 
kadar stoik baktığını görmeni istiyorum.
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1- Mutlu bir hayat sürmek için 
yaptıklarımdan zevk almam şart 
değil.

2- Evrendeki her şeyin birbiriyle 
bağlantılı olduğunu, her şeyin bir 
bütün olduğunu düşünüyorum.

3- Tüm maddi şeylerin 
geçici ve değişime tabi olduğunu 
düşünüyorum.



Taner Şanlıoğlu // Issız Yerlerde Kendin İçin Bir Evren Ol

-16-

4- Başıma gelen herhangi bir 
şanssızlık beni şaşırtmaz çünkü bu 
herkesin başına gelebilir.

5- İyi bir hayat sürmek için, 
sağlık, zenginlik ve itibara gerek 
olmadığını düşünüyorum.

6- Başkalarının kaba söz ve 
davranışlarına maruz kaldığımda 
buna öfkelenmenin mantıksız 
olduğunu düşünürüm.

7- İşler beklediğim gibi gitmezse 
asla üzülmem.

8- Bir gün her şeyimi 
kaybedebileceğimi her zaman 
düşünürüm.

9- Arkadaşım bana verdiği sözü 
tutmazsa ona hiç sinirlenmem.

10- İnsan kendi üzüntü ve 
rahatsızlıklarını kontrol edebilmek 
için yeterli yeteneğe sahiptir.

11- İstediğim her şey, çok fazla 
zorlukla karşılaşmadan kolaylıkla 
yerine gelmezse, sabırsız olmam, 
uygun vaktin gelmesini beklerim.

12- Kendimi önemli biri olarak 
görmem için herkes tarafından 
bilinen bir başarıya imza atmama 
gerek yok.


