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Öyle bir burnunun olması  
ne büyük şanssızlık!

“Ne oldu İlker ? Bu sabah 

yüzünden düşen bin parça.”

“Babam beni okul çıkışında 

kavga ederken gördü; 3 aylığına  

harçlığımı kesti.”

“Hadi ya, ne şanssızlık ! ”

“İşin kötüsü, babam asla lisenin semtine 

uğramaz. Ama dün, tam da Barış’a bir 

yumruk savurduğum sırada arabayla ordan 

geçti ve beni gördü.”

“Yapma ya, gerçekten de çok 

şanssızmışsın.”
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Doğru, şanssız.

“Bu arada, okula yeni biri gelmiş, biliyor 

musun ?”

“Evet, adı Leo; iyi birine benziyor ama 

burnuna dikkat ettin mi?”

“E herhalde, çocuk burundan ibaret. 

Hayatımda böyle dev burun görmedim.”

“Öyle koca bir burunla doğmak büyük 

şanssızlık.”

Leo burnu konusunda hiç ama hiçbir şey yapa-

maz: Öyle doğmuş çünkü. İlker’se bir ceza aldı 

ama yapacağı bir şey olmadığı söylenemez. El-
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bette babası yanlış zamanda oradan geçip başını 

çevirdiyse, İlker’in elinden bir şey gelmez. Ama 

İlker bir şey yaptı: Okul çıkışında kavgaya karış-

tı. İlker’in “şanssızlığı” Leo’nun “şanssızlığı”yla ay-

nı değil. İlker’in, başına gelen şeyde sorumluluk 

payı var; oysa Leo’nun, başına gelen şeyde eli 

kolu bağlı.

Hiç ama hiçbir şey yapmadığımız halde ba-

şımıza bir şey geldiğinde, ancak o zaman, şans-

tan ya da şanssızlıktan söz edebiliriz.

Onların bir şans yıldızı var

Kadir ve Karin telev izyona 

bakıyor ama gözlerine 

inanamıyorlar. Yıkılmış ev ler, 

altüst olmuş havalimanı, yere yatmış 

elektrik direkleri, sular altında kalmış yollar, 

sokaklarda yüzlerce insan... Bir tayfun, 

bütün adayı yerle bir etmiş.

“İnanamıyorum! 2 gün önce ordaydık.”

“Üstelik daha da kalacaktık, hâlâ orda 

olacaktık.”



6 ÇITIR ÇITIR FELSEFE

“Bak, bizim oteli çekiyorlar, çatısı 

uçmuş! ”

“Görüşmene hazırlanmak için daha 

erken dönmeye karar vermiş olmasaydın...”

“Belki de ölmüş olacaktık.”

“İnanılmaz ! Bizi koruyan bir şans yıldızı 

var.”

Peki ya adada kalanlar, onların şans yıldızı yok 

mu ?

Şu şans yıldızı hikâyesi doğru mu, değil mi ? 

Bir yerlerde bazılarını şanslı, bazılarını şanssız 
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yapan görünmez güçler mi var ? Bize öyle geli-

yor.

Şansı hep yaver giden insanlarla ilgili şeyler 

duyarız: Tatile giderler ve hava sürekli güneşli-

dir, para sıkıntısı çekerken mirasa konarlar, her 

zaman park yeri bulurlar, tam da ders çalıştıkları 

gün öğretmen onları sözlüye kaldırır...

Hep şanssız olan insanlarla ilgili şeyler de 

duyarız: Derslerine çalışmadıkları gün sözlüye 

kaldırılırlar, bindikleri tren tünelde 4 saat mahsur 

kalır, pastaya gizlenmiş altın paraya ilk denk gel-

diklerinde dişleri kırılır...

Raydan çıkan 
yıldızlar

Demek, bir yanda şanslılar, diğer yanda şans-

sızlar var, öyle mi ? Tıpkı büyükler ve küçükler, 

esmerler ve sarışınlar, mavi gözlüler ve yeşil göz-

lüler olduğu gibi... Bazılarının alnına şans, bazı-

larınınkine ise şanssızlık yazılmış gibi...

Gerçekten öyle mi ?
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Kutlama var ! Lotonun 

organizatörleri, 

oyunun bulunuşundan 

bu yana lotoyu kazanan 

herkesi davet etti: 1000 

talihli.

1000 talihli, bir şatoda büyük bir ziyafet 

için toplandı.

“Sizi tanıyorum, siz benden önceki yıl 

97 milyon kazanmıştınız.”

“Ne hafıza ! Ben de, sizin benden daha 

şanslı olduğunuzu hatırlıyorum; 132 milyon 

kazanmıştınız, değil mi?”

“Doğru! Ama başıma gelen şeye 

inanmayacaksınız: Hepsini banknot olarak 

evde saklamak istedim. Bir gece ev soyuldu 

ve kasayı helikopterle götürdüler.”

“Vay canına, ne şanssızlık! ”

Bakın işte, şanssız şanslılar da var. Şans yıldızla-

rı ara sıra grev mi yapıyor ne ?

“Pek de şanssızlık sayılmaz ! Şikâyetçi 

olmaya gittiğim karakolda, Lora’yla 
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karşılaştım. Birbirimize âşık olduk, 

mutluluktan uçuyorum.”

“Vay canına, ne şans !”

Bakın, yeniden şanslı olan şanssız şanslılar da 

var. Onların şans yıldızı tekrar işbaşı mı yapmış 

acaba ?

Ortama heyecan katmak için, organizatörler 

özel bir çekiliş düzenliyor: Soyulan şanssız 

şanslı hariç, 1000 talihlinin her biri, ortaya  

1 milyon lira koyuyor. Hepsi aynı fikirde:  

1 milyon, onlar için hiçbir şey değil. İkramiye, 

999 milyon lira. Görülmüş şey değil!

Bir sepet elden ele 

dolaşıyor, herkes bir numara 

çekiyor. Toplar dönüyor. 

Noter, çekilişi gözlemliyor. 

Dev ekranda kazanan numara 

beliriyor: 54.

Bir talihli haykırıyor:

“Ben, ben! ”

998 şanslı, artık birer şanssız oldu.


