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Okuyucuya Not

İ

yileştiren Alışkanlıklar şu soruyu inceliyor: Nasıl değişiriz? Bu sorunun bir cevabı var: Alışkanlıkları kullanarak.
Alışkanlıklar günlük hayatımızın görünmez mimarlarıdır.
Davranışlarımızın yaklaşık %40’ını günlük olarak tekrarladığımızdan alışkanlıklar varoluşumuzu ve geleceğimizi şekillendirir. Eğer alışkanlıklarımızı değiştirsek, hayatımızı da değiştirebiliriz.
Öte yandan gözlemler farklı bir soruyu daha akla getiriyor:
iyi de alışkanlıklarımızı nasıl değiştireceğiz? İşte bu kitabın cevabını aradığı soru bu.
İyileştiren Alışkanlıklar, alışkanlıklarınızı nasıl değiştireceğinizi keşfederken, belirli bir alışkanlığı nasıl şekillendireceğinizi anlatmayacak. Sabah uyandığınız zaman yapmanız gereken
ilk şeyin egzersiz olduğunu söylemeyecek, haftada iki kere tatlı
yemelisiniz demeyecek ya da ofisinizi temizlemeniz gerektiğinden bahsetmeyecek. (Şey, aslında bir bölümde hangi alışkanlığın bana göre en iyisi olduğunu söylüyorum ama sadece tek
bir yerde.)
İşin doğrusu her duruma uyan tek bir çözüm yok. Üretkenlik sağlayan alışkanlıkları kendimize kopyalamak kulağa
11
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kolay gelebilir ve böylece yaratıcı insanlar olarak benzer başarılara ulaşırız fakat aslında kendimiz için iyi olan alışkanlıkları biriktirmeliyiz. Bazı insanlar küçük başlangıçlar yaptığında
daha başarılı olurken, diğerleri büyük adımlar ile başlamak
isteyebilir. Bazı insanlar kendilerine sorumluluk yüklenmesinden hoşlanırken, diğerleri sorumlulukları reddeder. Bazıları iyi
alışkanlıklara ara vermeyi tercih ederken, diğerleri hiçbir zaman zinciri kırmak istemeyebilir. Alışkanlık şekillendirmenin
neden bu kadar zor olduğuna şaşırmamak gerek.
En önemli nokta, kendimizi tanımak ve bizim için en yararlı olacak stratejiyi belirlemektir.
Başlamadan önce edinmek istediğiniz ya da değiştirmek istediğiniz birkaç alışkanlığı belirleyin. Daha sonra okudukça,
atmak istediğiniz adımları değerlendirin. Belki bu kitabın boş
sayfalarından birine bugünün tarihini atmak isteyebilirsiniz.
Alışkanlıklarınızı şekillendirmenize yardımcı olmak için,
bloğumda düzenli olarak tavsiyeler paylaşıyorum ve hayatınızı eskisinden daha iyi hâle getirmeye yardımcı olacak pek çok
kaynak oluşturuyorum. Umuyorum ki yaptığım işler arasında
en ikna edici ilham kaynağı elinizde tuttuğunuz bu kitaptır.
Alışkanlıklara deneyimlerim çerçevesinden bakıyorum,
bu yüzden kitabımı da kendi kişiliğim ve ilgilendiklerim ile
boyadım. “İyi de eğer herkesin alışkanlık şekillendirmesi birbirinden farklıysa neden bir kişinin neler yaptığı üzerine detaylandırılmış bir kitabı okumaya vakit ayırayım?” diye düşünebilirsiniz.
Alışkanlık ve mutluluk üzerine yaptığım çalışmalar esnasında şaşırtıcı bir şey fark ettim: Genellikle bir kişinin kendine
özgü deneyimlerinden öğrendiklerim, bilimsel araştırmalardan
veya felsefi tezlerden öğrendiklerimden daha fazla oluyor. Bu
sebeple İyileştiren Alışkanlıklar, pek çok bireysel alışkanlık değişikliği örneği ile derlendi. Nutella tarafından cezbedilmiyor,
iş için fazla seyahat etmiyor ya da şükür günlüğü tutma konu-
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sunda debelenmiyor olabilirsiniz fakat hepsinden bir şey öğrenebiliriz.
Alışkanlıkları değiştirmek basit fakat kolay değil.
İyileştiren Alışkanlıklar’ı okumanın, hayatınızda değişiklik
yapmak için alışkanlıklarınızın gücünü dizginlemeniz adına
sizleri teşvik edeceğini umuyorum. Bu kitabı ne zaman ve nerede okursanız okuyun, başlamak için doğru yerdesiniz.

KARARSIZLIĞA KARAR VERİN
Giriş
Kendini yaptığı şeyi düşünmeye adamak, herkes tarafından doğru olarak bilinen son derece yanlış bir tutumdur. Aslında durum
tam tersidir. Medeniyet, düşünmeden gerçekleştirdiğimiz eylemlerin artışı ile gelişir.
-ALFRED NOTRH WHITEHEAD
Matematiğe Giriş

H

atırlayabildiğim kadar uzun süredir herhangi bir
kitap, dergi, oyun ya da televizyon programında
en sevdiğim şey “öncesi ve sonrası” bölümleri olmuştur. Ne zaman bu iki kelimeyi okusam pür dikkat kesilirim. Değişim düşüncesi (herhangi çeşit bir değişim) beni aşırı
heyecanlandırır. Değişimden kasıt ister sigarayı bırakmak kadar önemli ister bir masayı yeniden düzenlemek kadar önemsiz bir konu olsun, bir insanın neden ve nasıl bu değişimi gerçekleştirdiğini okumaya bayılıyorum.
Öncesi ve sonrası hayal gücümü tetikliyor ve merak uyandırıyor. Bazen insanlar çarpıcı değişiklikler yapabiliyor fakat
bu çok sık gerçekleşmiyor ya da gerçekleşemiyor. Peki neden
hepsi böyle olamıyor?
15
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Bir yazar olarak en büyük merakım insan doğası ve daha
derinde ise mutluluk konusu. Birkaç yıl önce bir düzen fark
ettim: İnsanlar mutlu olmalarını sağlayan “öncesi ve sonrası”
değişimlerini anlatırken genelde çok elzem bir alışkanlığın
oluşumuna işaret ediyor. Değiştirmekte başarısız oldukları konular ise yine sıklıkla bir alışkanlıkla ilgili oluyor.
Bir gün eski bir arkadaşımla yemek yerken, merakımı tam
zamanlı bir meşgaleye dönüştürecek olan o konuşma yaşandı.
Menüyü incelerken arkadaşımın ağzından şu cümleler döküldü: “Spor yapmayı alışkanlık hâline getirmek istiyorum
ama yapamıyorum ve bu beni gerçekten rahatsız ediyor.” İçimi uzun süre kemirecek olan o kısa gözlem sonrası konuşmaya
devam etti: “Garip olan şey lisedeyken okulun atletizm takımındaydım ve tek bir antrenmanı dâhi kaçırmazdım. Şimdi
koşmaya bile gidemiyorum. Neden?”
“Neden?” diye tekrarlarken benzer bir durum ya da anlamlı
bir açıklama için zihnimde mutluluk fihristimi karıştırıp duruyordum. Hiçbir şey yoktu.
Konuşmamız farklı konulara kaydı fakat günler geçmesine
rağmen bu soruyu kafamdan atamıyordum. Aynı insan, aynı
aktivite, farklı bir alışkanlık… Neden? Neden geçmişte istikrarla egzersiz yaparken şu anda yapamıyordu? Nasıl yeniden
başlayabilirdi? Sorular kafamda kendine özgü bir vızıldama ile
uçuşup duruyordu ve bu vızıldamalar çok önemli bir konunun üstüne bastığımı söylüyordu bana.
Sonunda bu sohbeti insanların öncesi ve sonrası değişimleri
ile ilgili yaptıkları hesaplar ile bağdaştırdım ve bu beni derinden etkiledi. İnsanların nasıl değiştiklerini anlamak için önce
alışkanlıkları anlamalıydım. Üzerinde çalıştığım her kitap için
hissettiğim o tanıdık keyifli beklenti ve rahatlama duygusu ile
dolmuştum. Çok aşikârdı! Elbette ki cevap alışkanlıklardı.
Ne zaman bir konu dikkatimi çekse onunla ilgili her şeyi
okurum. Böylelikle bilişsel bilim, davranışsal iktisat, manastır

İyileştiren Alışkanlıklar

17

yönetimi, felsefe, psikoloji, ürün tasarımı, bağımlılık, tüketici
araştırması, verimlilik, hayvan eğitimi, karar bilimi, kamu politikası, anaokulu oda tasarımları ve rutinler ile ilgili tüm rafları yağmalamaya başladım. Alışkanlıklar ile ilgili milyonlarca
bilgi havada uçuşuyordu fakat benim öncelikle astronomi ile
astrolojiyi ayırt edebiliyor olmam gerekiyordu.
Tezleri, tarihleri, biyografileri ve özellikle son bilimsel çalışmaları araştırırken oldukça fazla zaman harcadım. Bu süre
zarfında gündelik hayat içerisinde yaptığım gözlemlere de büyük önem vermem gerektiğini öğrendim. Laboratuvar deneyleri insan doğasını incelemek için iyi bir yol olabilirdi ama tek
yol bu değildi.
Ben bir çeşit sokak bilimcisiyim. Zamanımın çoğunu göz
önünde olanı kavramaya çalışarak geçiririm. Bunu kimsenin
görmediğini görmek için değil, gözümün önünde duranı fark
etmek için yaparım. Bir cümlenin kitap sayfasından kopup
gitmesi ya da birinin sıradan bir yorumunun, aynı benim arkadaşımın atletizm takımı konusundaki yorumu gibi, tam
olarak anlayamadığım nedenlerden dolayı beni çok fazla etkilemesi gerekir. İşte o zaman, yapboz parçalarını yavaş yavaş
bir araya getirirken asıl resmin belirginleşmeye başlaması gibi
daha çok şey öğrenirim.
Alışkanlıklar hakkında ne kadar çok öğrendiysem ilgim o
kadar çok artmaya başlamıştı ama aynı ölçüde de bıkkın hissediyordum. Hayrettir ki, kullandığım kaynaklar beni en çok
etkileyen konular ile ilgili çok kısa bilgiler veriyordu.
• Hoşlanmadığımız bir alışkanlığı edinmenin zor olduğunu anlamak mümkün fakat neden hoşlandığımız bir
alışkanlığı edinmek de zor?
• İnsanlar bazen bir gecede alışkanlık kazanabiliyorken
bazen de uzun süreli bir alışkanlığı bir anda terk edebiliyor. Neden?
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• Neden bazı insanların alışkanlıklardan ödü kopuyor ve
onlara direniyorken diğerleri onları memnuniyetle kabul
ediyor?
• Neden diyet yapan ve başarılı olan pek çok kişi daha
sonra verdiği kiloları, hatta daha da fazlasını geri alıyor?
• Neden insanlar alışkanlıklarının sonuçları karşısında bu
denli duyarsızlar? Örneğin ABD’deki hastaların üçte biri
ila yarısı kronik hastalıkları için reçetelendirilmiş ilaçları
kullanmıyor.
• Aynı stratejiler sıradan alışkanlıklar (emniyet kemeri
kullanma) ve daha karmaşık alışkanlıklar (daha az alkol
tüketmek) için geçerli olur mu?
• Neden çok endişelendiğimiz ve hatta bizi çaresiz hissettiren alışkanlıklarımızı bile bırakamıyoruz? Bir arkadaşımdan şu cümleyi duymuştum: “Sağlık problemlerim
var ve bazı yiyecekleri tüketirken kendimi iğrenç hissediyorum ama yine de yiyorum.”
• Aynı alışkanlık edinme stratejileri herkes için aynı derecede yararlı olur mu?
• Bazı durumlar daha kolay alışkanlık kazandırabiliyor
gibi görünmekte. Hangileri ve neden?
Bu soruların cevaplarını bulmaya ve alışkanlıkların nasıl kazanıldığını ve terkedildiğini her yönüyle kavramaya kararlıydım.
Alışkanlıklar insanların nasıl değişebildiğinin anahtarıydı evet ama neden insanların değişimini olanaklı kılıyordu?
Benim için muazzam derecede ilginç olan fakat yalın, hatta
kuru kelimelerin içerisine gizlenmiş bir gözlem sonucu cevabı kısmen bulmuştum. Roy Baumeister ve John Tierney’nin
muhteşem kitabı İrade Gücü’nde bahsettikleri üzere: “Araştırmacılar güçlü iradeye sahip olan kişilerin diğerlerine göre
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arzularına karşı daha az direndiklerini ortaya koymuştur. Bu
insanlar iradelerini acil durumlar için değil, okulda ve iş yerinde rutinler oluşturmak ve alışkanlıklar edinmek için kullanırlar.” Yani diğer bir ifadeyle alışkanlıklar, iradeye olan ihtiyacı ortadan kaldırıyor.
İrade hayatlarımızın vazgeçilmez bir yönü. Daha güçlü iradeye sahip olan insanlar (ya da iç disipline, otokontrole veya
özdenetime) daha mutlu ve daha sağlıklı oluyorlar. Daha fedakâr olup, daha güçlü ilişkiler kurabiliyorlar. Stresi ve anlaşmazlıkları daha iyi idare ediyor, daha uzun yaşıyor ve kötü
alışkanlıklardan uzak durabiliyorlar. İrade, kendimize verdiğimiz sözleri tutmamıza olanak sağlıyor. Tüm bunların yanı sıra
başka bir çalışma şunu söylüyor: Otokontrol ile girişimlere
karşı direnmeye çalıştıkça, başarı şansımız yarıya iniyor ve hatta uluslararası bir anket gösteriyor ki insanlardan başarısızlıklarının tanımlanması istendiğinde, en sık verilen cevap irade
yoksunluğu.
Otokontrolün doğası hakkında pek çok tartışma mevcut.
Kimileri irade gücüne ancak kısıtlı olarak sahip olabildiğimizi ve çaba harcadıkça, otokontrolümüzü daha da çok öldürdüğümüzü ileri sürüyor. Diğerleri ise otokontrolün bu yolla
kısıtlanmadığını düşünüyor ve davranışlarımızı yeniden düzene sokarken taze kaynaklar bulabileceğimize inanıyor. Bana
sorarsanız her sabah makul bir irade rezervi ile uyanıyoruz ve
kullandıkça bu rezervi de tüketiyoruz. Bir toplantı esnasında
bir saat boyunca ikramlık kurabiyelerden uzak durmaya çalıştığımı ve toplantı sonunda iki tanesini ağzıma atıp çıktığımı
hatırlıyorum.
Tüm bu sebeplerden ötürü alışkanlıklar her anlamda çok
etkili. Otokontrolümüzü alışkanlıklarımız ile koruyabiliyoruz.
Başka bir açıdan da alışkanlık kelimesi kendini tekrarlayan
davranışlar için kullanılıyor, belirli bir bağlamı işaret ediyor,
genellikle farkında olmadan ya da bilinçsizce gerçekleşiyor ve
sık tekrarlamalar sonucunda kazanılıyor.
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İkna olmuştum fakat alışkanlığın tanımının kendisi tekrarlanmıyordu; belirli davranışları işaret etmiyordu ve tek bir
tanımı yoktu. Bu faktörler elbette ki önemli fakat ben işin sonunda şuraya varmıştım: Alışkanlıkların gerçek anahtarı karar
verme durumu ya da daha keskin olarak belirtmek gerekirse
karar vermeme durumuydu. Benim için bir alışkanlık karar verme süreci gerektirmez çünkü zaten karar vermişimdir.
Uyandığım zaman dişimi fırçalayacak mıyım? Bu ilacı içecek
miyim? Bir kere karar veririm, daha sonrasında karar vermem;
öncesinde düşünürüm, daha sonra düşünmeden yaparım. Sağlıklı kararlar vermek için endişelenmemeliyim. Sadece tek bir
sağlıklı karar vermeli ve arkasından seçim yapma sürecini noktalamalıyım. Karar alma sürecindeki bu özgürlük çok önemlidir çünkü karar vermek gerektiğinde, ki genellikle bu girişimleri engelleme ve hazzı geçiştirme temellidir, otokontrolüme
yüklenirim.
Kendime şu soruyu sordum: “Neden alışkanlıklar insanların değişimini olanaklı kılar?” Sorunun cevabını biliyordum.
Alışkanlıklar bizi karar verme sürecinden ve otokontrolden özgür kıldığı için değişimi olanaklı kılıyordu.
Bir gün Los Angeles ile aramdaki saat farkını kontrol ettikten sonra araştırmam hakkında konuşmak için kız kardeşim
Elizabeth’i aradım. Benden beş yaş daha genç olmasına rağmen ona üstadım diye seslenirim çünkü her zaman araştırdığım konular hakkında milyarlarca fikre sahiptir.
Yeğenim Jack’in son maskaralıklarını konuştuktan ve Elizabeth’in yazdığı son televizyon şovunun haberlerini aldıktan
sonra araştırmamdan konu açtım.
“Sanırım alışkanlıkların neden bu denli önemli olduğunu
çözdüm.” dedim. Çıkarımlarımı açıklarken onu dağınık masasında kot pantolonu, kapüşonlu tişörtü ve koşu ayakkabıları
ile otururken hayal edebiliyordum. “Alışkanlıklarımız varken
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karar vermeye ihtiyaç duymuyoruz, otokontrolümüzü devreye
sokmuyoruz. Canımız ne yapmak istiyorsa onu yapıyor, canımızın yapmak istemediklerini de yapmıyoruz. Bu düşünce
sana doğru geliyor mu?”
“Evet, bu kulağa mantıklı geliyor.” dedi. Kendisi takıntılarımı dinlemeye oldukça alışıktır. “Sana farklı bir soru da soracağım: İnsanlar alışkanlıklar konusunda nasıl birbirinden
farklılaşıyor? Bazıları alışkanlıkları severken bazıları onlardan
nefret ediyor. Bazıları için alışkanlık edinmek oldukça kolayken diğerleri için çok zorlu bir iş. Neden?”
“Bunu kendini anlayarak çözmeye başlayabilirsin. Sen alışkanlıkları tanıdığım herkesten daha çok seviyorsun.” diye ekledi. Telefonu kapattığımda Elizabeth’in bana bir kez daha çok
çarpıcı bir pencere açtığını fark etmiştim. Benimle ilgili işaret
ettiği bu durumu daha önce çok idrak edememiştim. Ben kesinlikle alışkanlıklara tüm kalbiyle sarılan bir insandım. Alışkanlık kazanmaya bayılıyordum ve onlar hakkında ne kadar
çok bilgi edinirsem yararlarını o denli net görebiliyordum.
Eğer mümkünse, beyin bir davranışı alışkanlığa çevirebiliyor ve fazla efor sarf etmemizi engelleyebiliyor. Biz de böylelikle daha karmaşık, tuhaf ve acil konulara yoğunlaşabiliyoruz. Alışkanlık edinmek karar vermekle uğraşmaktan, kararları
tartmaktan, ödüllendirmeye çalışmaktan ya da kendimizi bir
işe başlamak için iteklemekten kurtarıyor. Hayatı kolaylaştırıyor ve günlük mücadeleleri ortadan kaldırıyor. Böylelikle kontak lensleri takmanın çok adımlı süreci hakkında düşünmek
yerine lojistik sorunlar yüzünden ofisimde yaşanan radyatör
sızıntısını düşünebiliyorum.
Dahası, endişelendiğimizde ya da kendimize aşırı yüklendiğimizde alışkanlık bizi rahatlatmaya hazırdır. Araştırmalar
gösteriyor ki bir alışkanlığa bağlanmış olan insanlar kendini
daha fazla kontrollü ve çok daha az endişeli hissediyor. Örneğin ben, iki yıldır ne zaman yapmaktan endişe duyduğum bir

New York Times Çok Satan | Washington Post Çok Satan
Satış rekorları kıran, New York Times'ın Çok Satan Listesi’ndeki
Mutluluk Projesi ve Evde Daha Mutlu kitaplarının yazarı şimdi
kritik soruyu ele alıyor: Hayatımızı nasıl değiştiririz?
Gretchen Rubin’in bu soruya cevabı şu: Değişim alışkanlıklardan
geçiyor. Alışkanlıklar hayatımızdaki en güçlü şeyler. Alışkanlık
edinmek için emek sarf etmek gerekiyor fakat o alışkanlık bir kere
edinildiğinde alışkanlığın bize sağladığı artı enerjiyi hayatlarımızı
daha mutlu, güçlü ya da üretken hâle getirmek için kullanabiliriz.
Alışkanlıklar değişimin anahtarı olduğu için gerçekten bilmemiz
gereken şey alışkanlıklarımızı nasıl değiştireceğimiz olmalıdır.
İyileştiren Alışkanlıklar, okuyucuların alışkanlıklarını anlayabilmeleri ve onları olumlu anlamda değiştirebilmeleri için pratik rehber
sunuyor. Rubin’in ikna edici seslenişi, titizlikle yapılmış araştırması,
mizahi yaklaşımı ve hayatın içinden alınmış değişim öyküleri ile
dolu İyileştiren Alışkanlıklar, alışkanlıkları şekillendirmenin temelini anlatıyor.
• Sevdiğim bir aktiviteyi alışkanlık hâline getirmek neden zor?
• Bazen bir alışkanlığı bir gecede değiştirebilirken, bazen ne kadar
çok denersem deneyeyim hiçbir şekilde değiştiremiyorum. Neden?
• Bir alışkanlığı ne kadar hızlı değiştirebilirim?
• Yeni edindiğim bir alışkanlığa bağlı kaldığımdan emin olmak için
ne yapabilirim?
• Başka birinin alışkanlığını değiştirmesine nasıl yardımcı olabilirim?
• Neden başkalarına fayda sağlayan alışkanlıklarımı devam
ettirebiliyorum da sadece benim yararıma olacak olan
alışkanlıkların devamını bir türlü getiremiyorum?
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