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İSTENMEYEN, AMA
GERÇEKLEŞEN
OLASILIK
KURALLARI

Şefik DOĞAN Metalurji Mühendisi
Merhaba,
Özel hayatınızda veya iş hayatınızda normal yaşam sürerken
oluşan öyle kurallar vardır ki; aslında olmaması için hiçbir
şey yapamayız. Ters düştükçe de başımıza gelirler. Bunları,
bazı düşünürler “Ters düşüm kuralları” olarak adlandırırlar.
Hataya düşmemek ve hem kendinize hem de başkalarına
zarar vermek istemeseniz böyle bir durumla karşılaştığınızda,
ilk önce çok sakin olmanız, panik yapmamanız ve daha sonra
öncelik sırasına göre çözümlemeye gitmenizi tavsiye ederim.
Bu kurallardan bazılarını sayarsak;
1- Mekanik tamirat süreci kuralı: Bir makine veya aleti tamir
ederken, ellerinizin en kirli olduğu anda burnunuz kaşınır
veya acil tuvalet ihtiyacınız ortaya çıkar.
2- Yer çekim kuralı: İstemeden elinizden yere düşen şey,
daima ulaşılabilecek en zor noktaya doğru yuvarlanır,
önleyemessiniz.
3- Yanlış çevrilen telefon numarası kuralı: yanlışlıkla
çevirdiğiniz bir telefon numarası, hiçbir zaman meşgul
veya yakınında birisinin olmadığı bir telefon olmaz, biri
daima cevap verir.
4- Mazeret kuralı: Herhangi bir sebepten geçiktiğiniz yalanını
söylerseniz, (örneğin lastik patladı onu onardım derseniz)
o eylem veya sebep ertesi gün, durup dururken başınıza
gelir.
5- Değişkenlik kuralı: özellikle büyük şehirlerdeki kalabalık
trafikte şerit değiştirirseniz, bir önceki şeridiniz,
bulunduğunuz şeritten daha hızlı gider.
6- Banyo kuralı: Evde kimse yokken banyo yaparsanız,
vücudunuzu sabunladığınız anda ya telefon çalar veya
kapı çalar. Ayni durum tuvalete gitme durumunda da
geçerlidir.
7- Tasadüf etme kuralı: Eğer beraber görünmek istemediğiniz
biriyle beraberseniz veya görünmek istemediğiniz bir
yerde iseniz, mutlaka yakın bir tanıdıkla burun buruna
gelirsiniz. (hem de dedikoduyu seven bir tanıdıkla…)
8- Sonuç kuralı: Bir aletin çalışmadığını birine göstermek
isterseniz, alet çalışır.
9- Biomekanik kuralı: Vücudunuzun ulaşılması en zor olan
bölgeler, en şiddetli kaşıntı tutan yerlerdir. Ulaşmak için
şekilden şekle girersiniz.
10- Tiyatro kuralı: En geç tiyatroya gelenlerin koltukları,
salonda en zor ulaşılan yerdedir.
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11- Keyif çayı veya kahvesi kuralı: Bir keyif kahvesi veya çayı
içmek için oturduğunuzda, yapmanız gereken zorunlu bir
iş çıkar ve o işi bitirene kadar içeceğiniz soğur.
12- Soyunma odası kuralı: Soyunma odasında iki kişi kalmışsa,
daima dolapları yan yanadır ve sıkışıklık olur.
13- Kirlenme kuralı: Terayağlı veya ballı ekmeğin, sürülmüş
yüzeyi üzerine yerdeki halını üzerine düşme ihtimali,
halının yeniliği, temizlenme zorluğu ve pahası arttığı
oranda artar.
14- Fiziksel görünüm kuralı: Ayağınızın rahat ettiği bir ayakkabı
bulduysanız, istediğiniz modelin ötesinde sevmediğiniz
bir modeldir.
15- Pazarlama kuralı: Çok sevip aldığınız bir malı, ikinci kez
almak isterseniz üretimden kaldırıldığını görürsünüz.
16- Doktor muayene kuralı: hasta olupta, randevu alıp
doktora gittiğinizde aniden iyileşirsiniz. Eğer muayeneye
gitmeseniz hastalığınız devam eder.
17-Olasılık kuralı: Eğer aptallık katsayısı yüksek bir iş
yapıyorsanız, başkaları tarafından yaptığınız aptal işin aptallığı
oranında, fark edilme olasılığı o denli yüksek olur.
Bu kuralları daha başka örneklerle oldukça uzun bir liste haline
getirebiliriz. Zaman zaman “Murpy kuralları” gibi formüle
edilen kurallar dizini bunlardır. Ama hepsi gerçektir. Herkes
yaşamı içerisinde sık sık olmasa bile zaman zaman bu kuralların
işlediğine tanık olmuştur.
Yaşamın, insanı cendereye sokan sıkıcı bazı toplum kurallarının
yanı sıra bu ters düşüm kuralları da ektradan başımıza musallat
olurlar. Ama bunlar gülüp geçmemiz gereken, tuzağına
düşmememiz gereken kurallardır.
Özellikle biz metalurjistler için hayata anlam katan şu mısralar
çok önemlidir;
“Emekçiyim
sevdayım tepeden tırnaga,
sevda: görmek, düşünmek anlamak,
sevda: doğan çocuk, yürüyen aydınlık
sevda: salıncak kurmak yıldızlara,
sevda: dökmek çeliği kan ter içinde
emekçiyim,
sevdayım tepeden tırnağa...”
Nazımla devam edelim;
“İnsanca yaşadım diyebilirim
Ve daha ne kadar yaşarım
Başımdan neler geçer daha
Kim bilir? “
Yaşamdan zevk almak, yaşamı anlamlandırmak, kurallar
içerisinde hedeflere doğru yürüme gücünü bulmak, zorluklara
ve ters gidenlere teslim olmamak, sonuna kadar mücadeleyi
bırakmamak ve de tüm tersliklere rağmen; “yaşamak güzel şey
be kardeşim”*

