
B!t!r’e Övgüler

“Konu k!"!sel ba"arı oldu#unda trajed! !le komed! arasında !nce b!r ç!zg! 
var. Kend! kusurlarıma güldürürken aynı zamanda onların üstes!nden 

gelmem !ç!n bana yardım etmede k!mse Jon Acuff ’un el!ne su dökemez. 
E#er b!t!rme sanatında ustala"mak !st!yorsanız bu k!tabı mutlaka okuyun!”  

–M!chael Hyatt, USA Today ve çok satan L!v!ng Forward k!tabının yazarı 

“B!tmem!" hedefler!n hayaletler! s!ze musallat mı oldu? Neyse k! B!t!r, 
!lerley!"!m!z! nasıl kend! kend!m!ze farklı yollarla sabote ett!#!m!z! 

anlatıyor ve sonuca ula"mamız !ç!n güçlü araçlar sunuyor. Jon’un k!tabını 
okuyun ve öner!ler!n! uygulayın; s!ze tem!n eder!m bel!rled!#!n!z b!t!" 

ç!zg!s!ne ula"acaksınız, hem de yol boyunca gülümseyerek.”  
–Ken Blanchard, The New One M!nute Manager ve  

One M!nute Mentor!ng k!taplarının yazarı

“Jon Acuff büyük l!derler!n d!l!nden konu"uyor: !"ler! b!t!rmek! 
Günümüzde fark yaratmak !st!yorsanız, b!t!r!c! olmanız "art ve Jon da s!ze 
b!t!" ç!zg!s!ne g!deb!lmen!z !ç!n !"e yarar, !lham ver!c! ve kusursuz b!r yol 

har!tası sunuyor. B!t!r "!md!den b!r klas!k!”  
–Brad Lomen!ck, H3 Leadersh!p k!tabının yazarı

“L!derl!k görev!n! üstlend!#!n!zde, ek!b!n!z!n hedefler! 
gerçekle"t!rmes!n! umarsınız. Ama b!nlerce d!kkat da#ıtıcı unsur  

neden!yle bu, her geçen gün daha zor b!r hâl alıyor. Sorunun  
çözümünde bu k!tap öneml! yol katett!r!yor. Kurumların bu k!tabı  

kol!lerce satın alaca#ını "!md!den öngöreb!l!yorum!”  
–Regg!e Jo!ner, The reTh!nk Group CEO’su ve kurucusu

“B!r yazar olarak b!t!rmen!n zorluklarını b!l!r!m. Son bölüm her  
zaman güçlükler!yle b!rl!kte gel!r. Ama Jon’un yen! k!tabında verd!#! 
!puçları sayes!nde artık her "ey daha kolay. E#er b!r "eyler! b!t!rmek 

!st!yorsanız bu k!tabı okuyun!”  
–Andy Andrews, New York T!mes çok satanı The Traveler’s G!ft ve  

The Not!cer k!taplarının yazarı

“B!t!r her zaman !ht!yacınız oldu#unu b!ld!#!n!z cesaret ver!c! deste#!n 
son noktası.”  

–Cla!re Díaz-Ort!z, yazar ve komedyen, Cla!reD!azOrt!z.com
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Jon Acuff, yen' k'tabı Bitir 'le Wall Street Journal çoksatarlarına ve 
bununla b'rl'kte be$ k'tabıyla New York Times çoksatarlarına g'ren 
yazardır.
20 yılı a$kın süred'r; The Home Depot, Bose, Staples ve The Dave 
Ramsey Team’'n de aralarında oldu#u dünyanın en büyük $'rketler'-
ne h'kâyeler'n' anlatmaları 'ç'n yardımcı olan Acuff; aynı zamanda 
CNN, Fox News, Good Day LA ve benzer' kanallarda yorumcu olarak 
k'tlelere ula$ıyor. Konferanslarda, ün'vers'telerde, $'rket ve k'l'selerde 
yüz b'nlerce k'$'yle b'r araya gel'yor ve konu$malar gerçekle$t'r'yor.
Acuff, sosyal medyayı da akt'f olarak kullanıyor. Tw'tter’da 300 b'n-
den fazla tak'pç's' bulunan yazarın blog yazıları toplamda 4 m'lyon-
dan fazla okundu. Ayrıca 2010 yılında, bu etk's'nden faydalanarak 
V'etnam’da 'k' anaokulu yaptırılmasına aracı oldu. E$' Jenny ve 'k' 
kızıyla Tennessee’de ya$ıyor. 

Ali Cihan Sarıkaya Marmara Ün'vers'tes' S'yaset B'l'm' ve Kamu 
Yönet'm' bölümünden mezun oldu, yüksek l'sans e#'t'm'n' Galatasa-
ray Ün'vers'tes' Uluslararası !l'$k'ler bölümünde sürdürdü.(Profesyo-
nel hayatına s'v'l toplum alanında ba$ladı. !stanbul merkezl'; Türk'ye 
ve çevres'nde uluslararası 'l'$k'ler, demokrat'kle$me, 'nsan hakları, 
güvenl'k, ekonom', enerj' g'b' konulara odaklanan Turkish Policy 
Quarterly (TPQ) derg's'nde Ed'tör Yardımcısı ve ardından Yazı !$ler' 
Müdürü olarak görev aldı. Sarıkaya, !ng'l'zce ve Fransızca b'l'yor.
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gİrİş

Yanlış Hayalet

2013’te yanlı$ hayalet 'le sava$tım.
O yıl, okurlarımı “ba$lamaya” yönelten k'tabımı yayım-

ladım. Onları koltuklarından kalkmaya te$v'k ett'm. !$ plan-
larını hayata geç'rmeler' 'ç'n onlara meydan okudum. D'yete 
ba$lamaları, k'tap yazmaları ya da yıllardır hayal'n' kurdukla-
rı m'lyonlarca benzer hedef'n pe$'nden ko$maları 'ç'n onları 
cesaretlend'rd'm. 

!nsanların en büyük sorununun, ba$lamalarını engelleyen 
$ey'n; korkunun hayalet' oldu#una 'nandım. E#er onları sa-
dece ba$langıç noktasına kadar 'tekleyeb'l'rsem her $ey yolu-
na g'recekt'. Korku onları duraksatan b'r hayalett' ve ba$la-
mak, onu alt etmen'n tek yoluydu. 

Görünü$e göre yalnızca “kısmen” haklıymı$ım.
Evet, ba$lamak öneml'. Ba$langıç anlamlı b'r nokta. !lk 

adım kr't'k, ama en öneml's' de#'l. 
Daha öneml' olan ne, b'l'yor musunuz? Ba$langıcı saçma, 

kolay ve neredeyse anlamsız kılan ned'r, b'l'yor musunuz? 
B't'$!
Yıllar boyunca okurlarım etk'nl'klerde ben' kenara çe-

k'p “Ba$langıçla 'lg'l' h'çb'r sorunum yok. M'lyonlarca $eye 
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ba$ladım ama h'çb'r'n' b't'remed'm. Nasıl b't'r'r'm?” sorusu-
nu sordular. Verecek b'r cevabım yoktu ve kend' hayatım 'ç'n 
de b'r cevaba 'ht'yacım vardı. 

B'rkaç $ey' b't'rmey' ba$ardım: Yarı maratonlar ko$tum, 
altı k'tap yazdım, hatta bugün düzgün b'le g'y'nd'm ama 
bunlar, yarı ömrümdek' 'st'snalar.

Sah'p oldu#um k'tapların sadece yüzde onunu okudum. 
P90X ev egzers'z programının altı gününü yapmam üç yı-
lımı aldı. Y'rm' üç ya$ındayken karatede mav' ku$ak aldım. 
Bu hedefled'#'m kara ku$ak sev'yes'nden yakla$ık 76 kemer 
daha a$a#ıdaydı. Of's'mde 32 tane yarısı doldurulmu$ Mo-
leskine defter, tuvalet'mde 19 tüp neredeyse b'tm'$ dudak 
nemlend'r'c's' var. B'r f'nans danı$manı neml' dudaklar 'ç'n 
ayırdı#ım bütçey' görse del'r'r. 

Garajım da ant'k b'r anıt mezarı andırıyor. B'r teleskop 
(be$ defa kullanıldı), b'r olta (üç defa kullanıldı) ve yakındak' 
da#a sezonluk g'r'$ hakkı kartı 'le b'rl'kte duran b'r snowbo-
ard (h'ç kullanılmadı) var. Üç yıl önce aldı#ım ve toplam 35 
km kullandı#ım moped' unutmak mümkün mü? Plakasını ve 
ruhsatını b'le almadım. Kayıt dı$ı g'zeml' b'r hayat sürüyo-
rum. B't'rmen'n kayıtları dı$ında. 

En azından b't'rememe yolunda yalnız de#'l'm. Ara$tır-
malara göre yen' yıl hedefler'n'n yüzde 92’s' hayata geçm'yor. 
!nsanlar her sene ocak ayına, bu yen' yılın onları yen' b'r k'$'-
ye dönü$türmes' umudu ve heyecanıyla g'r'yorlar. 

Ama gerçekle$en, yüzde 100 ba$langıcın sadece yüzde 8’' 
b't'$. !stat'st'ksel olarak Juillard’ı* kazanıp baler'n olma $ansı-
nız 'le hedef'n'ze ula$tıracak '$' b't'rmen'z e$'t 'ht'maller. Bu 
okulun kabul oranları da yakla$ık yüzde 8.
* Ju!ll!ard, Amer!ka’nın en !y! müz!k ve sanat okulu olup dünyanın en saygın kon-
servatuarlarından b!r!d!r. 
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Esk'den, sorunun yeter'nce çabalamayı$ım oldu#una 'na-
nırdım. !nternette göreb'lece#'n'z tüm beyaz d'$l' b'lgeler 
s'ze bunu söyler: “Acele etmel's'n'z! Tırmalamalısınız! Öldü-
#ünüzde d'nlen'rs'n'z!”

Belk' de sadece tembeld'm.
Sonuçta metanet'm'n tehl'kel' derecede az oldu#unu 

zaten b'l'yordum. Bunu Angela Duckworth’un muhte$em 
“Metanet Skalası” test'ndek' sonucumu gördü#ümde ö#ren-
m'$t'm. Aldı#ım puan o kadar dü$üktü k' sonuç ç'zelges'ne 
b'le g'remem'$t'm. Test' tamamlayana ek puan ver'lmel'yd' 
bence, z'ra tamamlamı$ olmam ben' b'le $a$ırtmı$tı. 

Sabah erken kalkmaya ba$ladım. B'r atı öldürecek kadar 
enerj' 'çece#' 'çmeye ba$ladım. Ya$am koçu tuttum ve süper 
gıdalardan daha fazla yemeye ba$ladım... 

H'çb'r $ey '$e yaramadı, ama fazla kafe'n yüzünden olduk-
ça tatlı b'r göz se#'rmes' ba$ladı. Gözüm herkese hızlı hızlı 
el sallıyor g'b'yd'. 

Kollarımı sıvayıp canla ba$la mücadele ederek Abraham 
L'ncoln g'b' yıldızlara ula$mayı hedefled'#'m b'r dönem, 'n-
ternet üzer'nde 30 günlük b'r görev olu$turdum. “30 Günlük 
Ko$u$turmaca” adını verd'#'m bu v'deo e#'t'm programı b'n-
lerce k'$'n'n hedefler'n' gerçekle$t'rmes'ne yardımcı oldu. 

Bundan sonra olanlar 'se en 'y' 'ht'malle b'r kaza olarak 
açıklanab'l'r. Aslında bu tarzdak' k'taplarda bunu kabullen-
memek gerek. K'$'sel gel'$'m k'tabı yazdı#ınızda kend' geç-
m'$'n'z' örnek olarak göster'p ba$kalarının gelece#'n' $ek'l-
lend'rmeye yetk'n oldu#unuzu söylers'n'z. 

Ba$arıyı yakalamı$ l'der, zamanda ger'ye g'der ve onu ba-
$arıya götüren 10 adımı ke$feder. Böylece Sizi Hedefe Ula"-
tıracak 10 Adım adlı k'tabı yazab'l'r. Dürüst olmak gerek'rse 
s'ze b'razdan söylece#'m' önceden planlamadım. S'z'n kadar 
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ben de $a$kınım. Gerçekten '$e yaradı#ı 'ç'n heyecanlıyım 
d'yeb'l'r'm. 

2016 baharında, Memph's Ün'vers'tes'’nden ara$tırmacı 
M'ke Peasley b'r öner' 'le kapımı çaldı. “30 Günlük Ko$u$-
turmaca” hedef bel'rleme programına katılan k'$'ler üzer'nde 
ara$tırma yapıp ney'n çalı$ıp ney'n çalı$madı#ını anal'z et-
mek 'st'yordu. Doktorasını b't'r'yordu ve ara$tırmasının so-
nuçlarıyla 'lg'l' makaleler yazmayı arzuluyordu. Tak'p eden 
aylarda 850’den fazla katılımcıya anketler uygulayıp gerçek 
ver'lere dayanan sa#lam b'r temel olu$turdu. 

Bu ben'm 'ç'n yen' b'r tecrübeyd' çünkü o zamana kadar 
2003 yılında yürürlü#e g'ren “!nternette h'çb'r bulguya da-
yanmadan 'sted'#'n g'b' temels'z salla” yönetmel'#' 'le hare-
ket ed'yordum. 

M'ke’ın bulguları “b't'rmeye”, bu k'taba ve bazı yönler'yle 
hayatıma olan yakla$ımımı kökünden de#'$t'rd'. 

M'ke’ın ara$tırmasına göre, programı tamamlayanlar 
daha öncek' hedefler'n' hayata geç'rmeler'ne kıyasla yüzde 
27 daha ba$arılıydılar. Bu cesaret ver'c' b'r ver' ama pek de 
sürpr'z de#'l, elbette b'r $ey üzer'nde 'st'krarlı $ek'lde 30 gün 
çalı$ırsanız o konuda daha 'y' olursunuz. 

Ben' hayrete dü$üren 'se hep'm'z'n kolaylıkla göreb'lme-
s' gereken $eyd': !nsanların 'lerleme kaydetmes'n' sa#layan 
egzers'zler, onların üzer'ndek' baskıyı azaltanlar ve hedefle-
r'nden vazgeçmes'ne neden olan mükemmel'yetç'l'#'n önüne 
set çekenlerd'. !ster pantolon beden'n' küçültmek, 'ster daha 
fazla blog 'çer'#' yazmak 'ster zam almak olsun, sonuçlar hep 
aynıydı: !nsanlar mükemmel' hedeflemekten ne kadar vazge-
çerlerse o kadar üretken oluyorlardı. 

Sonuçta, daha fazla çabalamak do#ru cevap de#'ld'.
Daha fazla hırpalanmak da çözüm de#'ld'. 
Kron'k ba$layıcılar 'st'krarlı b't'r'c'lere dönü$eb'l'r.
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B'zler b't'reb'l'r'z!
Kabul ed'n, bu k'tabın b'r Red Bull reklamı g'b' olaca#ını 

dü$ünüyordunuz. S'ze b'rkaç tüyo ver'p s'z' mot've edecek-
t'm, nasıl daha cesur olaca#ınızı göster'p daha ve daha da faz-
lasını nasıl yapab'lece#'n'z' anlatacaktım!

Tüm bunlar s'z'n '$'n'ze yarıyor mu? Daha fazla çabalamak 
b'r fark yaratıyor mu? Daha fazlasını yapmak hayatı daha faz-
la sevmen'z' sa#lıyor mu? Bugüne kadar aldı#ınız ver'ml'l'k 
tüyoları, zaman yönet'm numaraları veya hayatı kolayla$tıran 
'puçları b'raz olsun faydalı oldu mu? 

Elbette olmadı ve olmayacak da.
E#er b't'rmek 'st'yorsanız tüm gücünüzü mükemmel'yet-

ç'l'#' kapı dı$arı etmek 'ç'n kullanmalısınız. Yaptı#ınızdan 
key'f almalı, hedef'n'z' 'k'ye bölmel', vazgeçece#'n'z $eylere 
karar vermel' ve 'lk anda aklınıza gelmeyecek b'rkaç ba$ka 
adım daha atmalısınız. 

Tüm maceranın $a$ırtıcı tarafı da '$te burada. Ara$tırma-
dan ed'nd'#'m prat'k b'lg'lere göre, b't'rmek 'ç'n gerçekten 
yapılması gerekenler sezg'ler'm'ze o kadar ters dü$üyor k' 
ço#u, kest'rmeden g'd'lm'$ özens'z yöntemlerm'$ g'b' gel'-
yor. H'le yapıyormu$ g'b' h'ssed'p yaptı#ınızın “sayılmayaca-
#ını” dü$ünüyorsunuz. 

“Kest'rme” kel'mes' s'z' suçlu mu h'ssett'r'yor? S'ze, “Ha-
yatta kest'rmeler yoktur,” d'yen b'r ö#retmen'n'z, patronunuz 
ya da ebeveyn'n'z' m' hatırladınız? 

Tamam öyleyse, madem kest'rmeler s'ze suçlu h'ssett'r'-
yor, bundan sonra Google’ı da kullanmayaca#ınıza söz ver'n. 
Artık b'r $ey ö#renmek 'sted'#'n'zde kütüphaneye el yazınız-
la b'r mektup yazın. Pulu da kend'n'z yalamalısınız, kend'l'-
#'nden yapı$kanlı pullar da sayılmaz. 

Uçaklarını test etmek 'ç'n yer arayan Wr'ght karde$ler'n 
a$a#ı yukarı bunu yapması gerekm'$t'. Wash'ngton D.C.’dek' 
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Meteoroloj' Bürosu’na yazıp ülken'n en uygun rüzgârlarının 
nerede oldu#unu sordular. Mektubu alan bürokrat b'raz ara$-
tırma yaptı, raporları toparladı ve b'r yanıt hazırladı. Wr'ght 
karde$ler ver'ler' kontrol ett'kten sonra en uygun yer olarak 
Kuzey Karol'na’dak' K'tty Hawk’ı seçt'ler. Ardından da ora-
dak' posta müdürüne yazıp adanın gerçekte nasıl b'r yer ol-
du#unu sorup yanıtı beklemeye koyuldular. 

Süreç b'r ömür sürmü$tü, en azından günümüz standart-
larına göre böyleyd' çünkü artık el'm'zde kest'rme yollar var. 

Martha’s V'neyard adasında ya$ayan b'r'ne en 'y' plajın 
hang's' oldu#unu sormak b'r kest'rmed'r (bu arada cevap 
Tashmoo, aklınızda olsun). 

Üzer'nde çalı$tı#ınız '$e yo#unla$mak 'sted'#'n'zde b'lg'-
sayarınızın W'-F' özell'#'n' kapatmanız b'r kest'rmed'r. 

K'lo vermek 'sted'#'n'zde evde dondurma bulundurma-
mak b'r kest'rmed'r. 

E#er ba$layıp h'çb'r $ey' b't'rememekten bıktıysanız s'ze 
anlatmak 'sted'#'m b'rkaç $ey var. Herhang' b'r hedef'n en 
öneml' günüyle nasıl ba$ ed'lece#'yle ba$lıyoruz. 



bölüm 1
Mükemmelden Sonraki Gün

“B a$lamak b't'rmen'n yarısıdır,” en ho$uma g'den ha-
talı mot'vasyon cümleler'nden b'r'd'r. B'r d'#er' de 

“Bazen uçurumdan atlamalı ve kanatlarını dü$erken çıkar-
malısın.” Bu cümley' b'r kurt resm' üzer'nde görmü$tüm. Bu 
b'raz kafa karı$tırıcı çünkü sınırlı hayvanlar âlem' b'lg'me 
dayanarak söyleyeb'l'r'm k' daha önce h'çb'r kurt kanat çı-
karmadı. Tanrı’ya $ükür k' çıkaramadılar. E#er kurtlar uçma-
nın sırlarını çözseyd' '$'m'z b'tm'$t'. 

Ba$langıca çok fazla önem atfed'yoruz. Bunu yaparken 
hedefler' çökerten en öneml' günü de gözden kaçırıyoruz. 
Hayatımın 41 yıllık bölümünde o günden bahseden b'r k'$' 
b'le görmed'm. Ben'mk' de tıpkı Jaws’ta akıllanmayan sah'l 
kasabasının kurgusal sak'nler'n'n aynı yerde ya$amaya devam 
etmes' ve Jaws 2’de y'ne b'r köpek balı#ı felaket'n' ya$amaları 
g'b'yd'. 

Hedefler'm'z' planlarken ortaya koydu#umuz tüm eme#e; 
yen' spor ayakkabılara, d'yet l'steler'ne ve '$ planlarına ra#-
men en öneml' o günü gözden kaçırıyoruz. O gün yüzünden 
artık Costco’dan* s'yah fasulye satın almama 'z'n ver'lm'yor. 
* ABD’de toptan satı" yapan b!r süpermarket z!nc!r!. (Ç.N.)
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Yönet'm'n aldı#ı b'r karar yok, e$ant'yonları b'raz sömür-
sem de ma#aza ben' engellem'yor. Mesela b'r gün, ABD’de 
h'ç Oreo yemem'$ son yed' k'$'y' ürünle tanı$tırmak 'ç'n 
ücrets'z da#ıtım yapıyorlardı. Da#ıtımı yapan çalı$anla ko-
nu$mam b'raz gar'p geçt' çünkü daha önce Oreo 'sm'n' h'ç 
duymamı$ g'b' yapmam gerek'yordu: “Bunun adı neym'$? 
Ç'kolatalı kurab'ye sandv'ç' m'? De#'l m'? Demek 'sm' 
‘Oreo’? Do#ru telaffuz edeb'ld'm m'? Ne kadar de#'$'k!” 

S'yah fasulye satın alamamamın neden' 'se satı$ın sadece 
toptan $ek'lde yapılması. B'r tane satın alamıyorsunuz, aldı#ı-
nızda b'n teneke almanız lazım. Bu gerçekten çok fazla; ama her 
yıl, en az b'r kere, bu kadarına 'ht'yacım varmı$ g'b' h'sseder'm. 

Egzers'z yaparken b'r anda “v'tes yükseltmeye” karar ve-
r'r'm ve T'mothy Ferr'ss’'n 4 Saatte Süper #nsan k'tabında 
yumurta, s'yah fasulye, ıspanak, k'myon ve salsadan olu$an 
bas't b'r kahvaltı önerd'#'n' hatırlarım. A'lem s'yah fasulye 
bulmak 'ç'n mutfa#ı altüst ett'#'m' görünce, “Had' bakalım, 
y'ne ba$lıyoruz,” d'ye söylen'r. Çünkü b'l'rler k' önümüzdek' 
12 gün boyunca kes'nt's'z s'yah fasulye y'yece#'m!

Neden sadece 12 gün? Çünkü 13. günde çok yo#un olaca-
#ım, b'r toplantıya yet'$ece#'m ya da seyahat 'ç'n fasulyeler'm 
yanımda olmadan yola çıkmı$ olaca#ım. B'r günü kaçırdıktan 
sonra da her $eyden vazgeçece#'m. 

B'r defa ser' bozulduktan sonra yen'den toparlayamıyo-
rum. Süreç mükemmel olmadı#ı 'ç'n tümden vazgeçer'm. Bu, 
hatalar kar$ısında $a$ırtıcı derecede yaygın b'r tepk'. 

E#er hedefler'nden vazgeçen 'nsanlarla söyle$' yaparsanız 
tümünün benzer cümleler kurdu#unu görürsünüz:

“Tempomu kaybed'nce tekrar ger' dönemed'm.”
“Gündel'k '$ler araya g'r'nce planlarım bozuldu.”
“Projem planladı#ımdan farklı b'r yöne g'tt' ve artık to-

parlaması çok zor.” 
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Kel'meler farklı ama özünde söyled'kler' $ey heps'nde 
aynı: “Mükemmel olmaktan çıktı#ında yapmayı bıraktım!” 

D'yet yaparken sadece b'r gün kaçırdın d'ye her $ey'n as-
lında saçma oldu#una karar verd'n. 

B'r sabah çok me$gul oldu#un 'ç'n b'r satır yazı yazamadın 
d'ye b'tmem'$ k'tabını tümden rafa kaldırdın. 

Sadece b'r faturayı kaybett'n d'ye aylık bütçen' tak'p et-
mey' tümden bıraktın. 

Mükemmel'yetç'l'#e yen'ld'#'n'z 'ç'n s'z' suçlamıyorum. 
Ben de defalarca benzer durumlarda kaldım. B'r sene $ubat 
ayında toplam 120 km ko$tum, mart ayında 115 km, n'san 
ayındaysa 117 km. Mayıs’ta toplam kaç km ko$tum ders'n'z? 
12 km. Pek' Haz'ran’ı tahm'n edeb'l'r m's'n'z? Tam 5 km! 

Neden? Çünkü mükemmel egzers'z sürec'm ufak b'r en-
gelle kar$ıla$tı#ı 'ç'n tümden vazgeçm'$t'm. 

Mükemmel'yetç'l'#'n hedefler'n'zle 'lg'l' s'ze fısıldadı#ı 
'lk yalan '$te budur: E#er mükemmel de#'lse hemen bırak.

!lk yalanı dah'ce yapan $ey b'r nüans. Mükemmel “olma-
dı#ı zaman” bırak dem'yor, çünkü bu mükemmel olamayaca#ı 
gerçe#'ne '$aret ed'yor. Hayır, mükemmel'yetç'l'k s'ze sank' 
mezara g'dene kadar her gün eks'ks'z ko$ma $ansınız varmı$ 
g'b', e#er mükemmel “de#'lse” bırak d'yor.

Bu elbette ho$umuza g'tm'yor çünkü hedef'm'z' bel'rle-
d'#'m'zde “'y'” ya da “orta”yı kabul edem'yoruz. Özell'kle, 
üzer'nde uzunca zaman kafa yordu#umuz b'r hedef 'se “pe-
k'y'”den azıyla yet'nem'yoruz. Bu nedenle performansımızda 
b'r hata ya da mükemmel olmayan b'r nokta ke$fett'#'m'zde 
gönül rahatlı#ıyla hedef'm'zden vazgeçeb'l'yoruz, hatta daha 
ba$lamadan b'le vazgeçeb'l'yoruz. 

Ço#u 'nsanın yen' b'r hedef' hayata geç'rmeye ba$lama-
masının neden' bu. Ell' almaktansa sıfır almayı terc'h ed'-
yorlar. Mükemmel'n tek standart oldu#una 'nanıp e#er 
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buna ula$amayacaklarsa 'lk adımı h'çb'r $ek'lde atmıyorlar. 
Umutsuz b'r “ne '$e yarayacak?” h'ss' yo#un b'r s's g'b' et-
raflarını sarıyor. Z'ra denemeye kalkı$mazsanız ba$arısız da 
olamazsınız. 

Bu k'tap 'ç'n ara$tırma yaparken 'nternet üzer'nde b'r an-
ket hazırlayıp b'n k'$'ye; daha önce akıllarına gelen b'r f'kr', 
o kadar da 'y' de#'l d'ye dü$ündükler' 'ç'n yazmaya dah' çe-
k'n'p çek'nmed'kler'n' sordum. Belk' de sadece ben mükem-
mel'yetç'l'k f'ltrem', f'k'rler'm' daha kâ#ıda b'le dökmeden 
çalı$tırıyorumdur d'ye dü$ünmü$tüm. Sonuç mu? Katılımcı-
ların yüzde 97’s' aynısını yaptı#ını söyled'. 

Bunu s'ze nasıl anlataca#ımı b'lem'yorum ama hedef'n'z 
kusursuz olmayacak. Üzülerek söylemek 'st'yorum k' ba$a-
rısız olacaksınız. Belk' de defalarca. Belk' daha en ba$ından. 
Hatta ba$langıç ç'zg's'nde b'le takılıp dü$me 'ht'mal'n'z var. 

Bu tamamen normal. 
Neden? Neden kusurlulu#u kucaklamanız 'ç'n s'z' cesa-

retlend'rmeye çalı$ıyorum? Çünkü öncel'kle, b'r $ey' kusurlu 
yapmak s'z' öldürmez. Öldürür zanned'yoruz ve bu nedenle 
'lerleme sa#layamadı#ımızda bunu tren kazası 'le b'r tutuyo-
ruz. “!$ler' yoluna koyamadım, planlarım rayından çıktı.” B'r 
tren'n rayından çıkması öneml' ve c'dd' b'r kazadır. Ço#u 
durumda b'nlerce dolarlık hasar olu$ur, durumu düzeltmek 
günler hatta haftalar alır ve en kötüsü de 'nsanlar hayatlarını 
kaybedeb'l'r.

Pek' hedef'n'zde b'r günü atlayınca ne olur b'l'yor musu-
nuz? Bunların h'çb'r'! 

K'mse hayatını kaybetmez, '$ler'n yoluna g'rmes' 'ç'n 400 
b'n dolar gerekmez ve düzelt'lmes' dört hafta sürmez. 

Kron'k ba$layıcıları, 'st'krarlı b't'r'c'lere dönü$türmek 'ç'n 
kusurlulu#a tolerans gel'$t'rmek k'l't unsurlardan b'r'. Kro-
n'k ba$layıcılar, mükemmelden sonrak' günde vazgeçerler. Bu 
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neye yarayacak? Sürekl'l'#' kaybett'm; öyleyse en 'y's', yaptı-
#ım hata 'ç'nde debelen'p durayım. Dün gece çılgınca yemek 
yed'm; artık bugün çılgın b'r kahvaltı, ö#le yeme#' ve ak$am 
yeme#' yesem de farketmez. 

“Artık fark etmez” d'l'm'zdek' en tehl'kel' 'fadelerden b'r'. 
Bu, Lehçe 'ç'n de geçerl' olmalı k' tam anlayamadı#ım b'r 
sebepten ötürü k'taplarım !spanyolca’dan önce Lehçe’ye çev-
r'l'yor. Krakow’da baya me$hurum.

“Artık fark etmez” 'fades' 'y' $eyler 'ç'n h'ç kullanılmıyor. 
H'çb'r zaman, “Artık tüm yet'mlere de yardım etsem fark 
etmez,” ya da “Ortak bahçeye yararlı b'r $eyler eksem fark 
etmez,” demey'z. Bu 'fade genell'kle tesl'm bayra#ını çek'-
$'n sembolüdür. “B'r tane patates kızartması yed'm, artık b'n 
tane de yesem fark etmez.”

Bunlar hep mükemmelden sonrak' günde söyled'#'m'z 
cümleler ve o gün gerçekten 'nsanın pe$'n' bırakmaz.

!nsanların “30 Günlük Ko$u$turma” hedef bel'rleme prog-
ramını en çok bıraktıkları gün hang's' b'lmek 'ster m's'n'z? 
Ço#u k'$' 23. gün ya da 15. gün der ama bu tahm'nler, do#-
runun yanına b'le yakla$mıyor. 

!nsanlar programı en çok 2. gününde bırakıyorlar. Evet 
do#ru okudunuz, 'nsanlar egzers'zler' 'çeren e-postayı açma-
yı en çok 'k'nc' günde bırakıyorlar. Neden? Çünkü kusurlu-
luk ortaya çıkmak 'ç'n fazla beklemez. S'z de b'r pazartes' sa-
bahı çalı$ma masanıza oturmu$ ve $unu dü$ünmü$sünüzdür: 
“Saat daha sabahın dokuzu. Planlarımın bu kadar ger's'nde 
kalmayı nasıl ba$arab'ld'm? Bütün haftamı nasıl rez'l ett'm!”

Kusur hızlıdır ve b'ze kend'n' gösterd'#'nde genell'kle 
vazgeçer'z. 

Bu nedenle mükemmelden sonrak' gün çok öneml'. 
Her hedef'm'z'n kader'n' bel'rleyecek olan gündür bu. Bu, 

ko$amadı#ınız günden sonrak' gündür. Bu, erken kalkmayı 
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ba$aramadı#ınız günden sonrak' gündür. Bu, koskoca b'r 
kutu Krispy Kreme Doughnuts’ı tek k'$'l'k pors'yon sandı#ınız 
günden sonrak' gündür. 

Mükemmelden sonrak' gün, ba$layanlar 'le b't'renler' b'r-
b'r'nden ayıran gündür. 

Hedefler' gerçekle$t'rmek s'z' ülken'n b'r ucundan d'#er'-
ne götürecek b'r tren yolcu#u yapmak g'b' de#'ld'r; daha çok, 
çarpı$an oto kullanmaya benzer. Bazı günler h'çb'r engele ta-
kılmadan rahat rahat alanda gez'n'rs'n'z. H'çb'r $ey yolunuza 
çıkmaz hatta çarpı$an oto anlık olarak s'ze hızlı b'le geleb'l'r. 
Bazı günlerde 'se h'ç dü$ünmed'#'n'z, öngörme $ansınız ol-
mayan b'r $ey gel'p s'ze yandan çarpar ya da gerçekten s'n'r 
bozucu b'r grup arasında sıkı$ırsınız ve be$ adım ger' g'd'yor 
h'ss'ne kapılırsınız. 

Bunların tümü ba$ınıza gelecek. 
Mükemmel olamayacaksınız ama mükemmell'kten daha 

öneml' ne var, b'l'yor musunuz? S'ze, yardımcı olacak ve 
mükemmell'#'n h'çb'r zaman yapamayaca#ı $ey ne, b'l'yor 
musunuz? 

Kusurlu $ek'lde yola devam etmek! 
Mükemmelden sonrak' günün ba$arısız oldu#unuz anla-

mına geld'#' dü$ünces'n' redded'n. 
Bu h'çb'r $ek'lde do#ru de#'l.
Yen'den deneme hakkınız var.
Bugün, yarın, önümüzdek' hafta... 
Ne yazık k' mükemmel'yetç'l'k kolay kolay bastırılamaz. 

!natçıdır ve kend'n' yetk'nl'k olarak g'zled'#' 'ç'n de tehl'ke-
l'd'r. Bazılarınızın bu bölümde kend'n' rahatsız h'ssett'#'n'n 
farkındayım çünkü onlara göre mükemmel'n zıttı ba$arısız-
lıktır. H'ç de de#'l. Mükemmel'n zıttı, b't'rmekt'r. 

Bu k'tapta ve hayatımızda önümüzde duran 'k' kapı 
var. B'r'n'n üzer'nde; b'l'nmeyen maceralara, fırsatlara ve 
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h'kâyelere uzanan “B't'$” yazıyor. D'#er'n'n üzer'nde 'se ha-
yal kırıklı#ı, utanç ve yarım kalan hayallerden olu$an b'r du-
vara açılan “Mükemmel'yetç'l'k”. 

En kötü yanı 'se, b'r hedef 'ç'n yola çıkıp h'çb'r $ek'lde 
tamamlayamama durumunun kend'n'z' berbat h'ssetmen'ze 
neden olması. 

B'r hedef bel'rled'#'n'zde kend'n'ze b'r söz ver'rs'n'z. B'r-
kaç k'lo vereceks'n'zd'r. B'r dolabı toparlayacaksınızdır. Blog 
yazmaya ba$layacaksınızdır. Esk' b'r dostunuzu arayacaksı-
nızdır… Hedef' bel'rled'#'n'z anda kend'n'ze g'zl'ce b'r söz 
ver'rs'n'z. Hedef' b't'rmed'#'n'zde do#al olarak bu sözü tut-
mamı$ olursunuz. Böylece en fazla zaman geç'rd'#'n'z k'$'ye 
de yalan söylem'$ olursunuz: kend'n'ze!

Verd'#'n'z sözler' tutamadıkça kend'n'zden $üphe duyma-
ya ba$larsınız. Bu pek de $a$ırtıcı de#'l. E#er b'r' s'ze defalar-
ca kahve 'ç'n bulu$maya söz ver'p h'çb'r sefer'nde gelmezse 
ona güvenmezs'n'z. E#er babanız s'z' b'r futbol antrenma-
nından sonra arabayla almaya söz ver'p de gelmese ona olan 
'nancınızı y't'r'rs'n'z. E#er yönet'c'n'z s'ze terf' sözü ver'p 
aylarca bu sözü tutmazsa ona 'nanmaktan vazgeçers'n'z. 

Neden bu kadar çok 'nsan yen' yıl hedefler'nden kolay-
ca vazgeç'yor? Çünkü geçen sene de vazgeçm'$lerd'. Hatta 
ondan öncek' sene de ve ondan öncek' sene de… Yeter'nce 
vazgeçersen'z yen' b'r hedefe yöneld'#'n'zde vazgeçmek 'ht'-
mallerden b'r' de#'l, k'ml'#'n'z'n b'r parçası olur. Bu elbette 
kend'n'z' kötü h'ssetmen'ze yol açar. 

!nsanlar; yarım kalmı$ hedefler', b'tm'$ hedeflerden daha 
'y' hatırlar. Konuyu arkada bırakıp yola devam edememen'z, 
b'r $ey'n b'tmem'$ $ek'lde kalması 'ç'n'z' kem'r'r durur. Bu 
sadece b'r h's de#'l; aynı zamanda ba$arı hanen'ze yazılmı$ 
eks' b'r puan, yolunuza koyulmu$ b'r engel ve konuyu orta-
da bıraktı#ınızı h'ç unutturmayacak b'r hatırlatmadır. Hedef 
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bel'rley'p günlük ya$am akı$ı 'ç'nde kaybolunca hep'm'z'n 
ba$ına bu gel'yor. 

D'#er taraftan, umursadı#ınız b'r $ey' b't'rmen'n verd'#' 
haz 'se dünyalara de#'$'lmez. Ba$lamak anlık b'r co$ku yara-
tıyor ama b't'rme 'le kar$ıla$tırıldı#ında bu devede kulak ka-
lır. !lk 5 km ko$unuzu b't'rd'#'n'zde kazandı#ınız madalyayı 
ömrünüz boyunca saklayacaksınız. Ne kadar sürede b't'rd'-
#'n'z umrunuzda b'le olmayacak. B't'rmey' ba$ardınız. B't'$ 
ç'zg's'n' geçt'n'z ve yaptı#ınız her antrenman buna de#d'. 
D'plomanız, kurdu#unuz '$te kazandı#ınız 'lk para, üzer'nde 
“ortak” yazan kartv'z't'n'z... B't'rd'#'n'z $ey'n büyüklü#ü fark 
etmez. B't'rmey' ba$ardınız ve bu muhte$em b'r h's. 

Mükemmel'yetç'l'#'n en büyük sorunu, hataları devasa 
göster'p atılmı$ adımları küçümsemes'd'r. Ona göre adım 
adım ba$arıya ula$mak mümkün de#'ld'r. Mükemmel'yetç'-
l'k, hedef'n'z' oyun kâ#ıdından yapılan evlere benzet'r. Sa-
dece b'r $ey kusurlu olursa tümü yıkılır. Ufacık b'r hata tüm 
hedef'n'z'n mahvolması demekt'r. 

Mükemmel'yetç'l'k, hedefler'm'z' çok yukarılara koyarak 
da b'z' zor durumda bırakır. Yen' yıl hedefler'n'n yüzde 92’s'-
n'n ba$arısız olmasının muhtemelen b'nlerce farklı sebeb' 
vardır ama bunlardan en büyü#ü, aynı zamanda da en aldatıcı 
olanıdır. 

B'r hedef bel'rled'#'m'zde daha 'y'ye ula$maya çalı$ırız. 
Daha 'y' görünmek, daha 'y' h'ssetmek, daha 'y' olmak. Ar-
dından daha 'y', en 'y'ye dönü$meye ba$lar. Küçük b'r 'ler-
lemey' kabul etmey'z. B'r gecede devasa ba$arı elde etmek 
'ster'z. 

Maraton ko$mak varken, 5 km ko$mayı k'm 'ster k'? Üç 
k'taplık, uzaylı kurt adam zomb'ler'n a$kını anlatan b'r ser' 
(Adı: Dolunay’da Dolu Kalpler) yazmak varken, b'r k'tabın 


