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Haftanın Analizi 
 
PANDEMİ’NİN ALIŞKANLIKLAR ÜZERİNE ETKİLERİ 
Doç. Dr.Fahri Erenel-EPAM MÜDÜRÜ 
 
Pandemi etkisi altında günler geçtikçe gelecek öngörülerinin artmaya başladığını okuyor ve 
görüyoruz. Bilgi ve tecrübe ışığında yapılmaya çalışılan analizler olarak görmek gerekir bu 
çalışmaları. Öngörülerin trend olabilmesi için kalıcı hale gelmesi beklenmelidir.Einstein’ın bir 
sözü vardır. Değişim denildiğinde hemen o söz kullanılır. “İnsanların Alışkanlıklarını 
Değiştirmek Atomu Parçalamaktan Daha Zordur”. Peki biz bazıları  gelenek ve göreneklere 
dayanan, hayatımızın bir parçası haline gelmiş alışkanlıklarımızı bir kalemde yok sayabilecek 
miyiz? Büyüklerin elini öpmek, sarılmak ,tokalaşmak, yanaklarından öpmek, çocukları sarılarak 
sevmek, komşu ziyaretleri vb. bir anda yok mu sayılacak? Bunun yanısıra toplum halinde 
yaşamanın getirdiği etkinlikler tanışma, doğum günü toplantıları cenaze evi taziyeleri gibi. Sıfır 
temas ile bunca yılların alışkanlıkları bir çırpıda atılabilecek mi? 
 
Willam James 1892’de alışkanlık konusunda“ Yaptığımız seçimlerin çoğu uzun düşünülerek 
verilmiş kararların sonuçlarıymış gibi görülebilir ama aslında değildir. Onlar alışkanlıklardır.” 
ifadesini kullanmıştır. Alışkanlıkların oluşum sürecini tam ortaya koymadan korku ve cezaya 
dayalı yaptırımların kalıcı olmasını beklemek yanılgıya düşmemize neden olabilir. 

Charles Duhingg “Alışkanlıkların Gücü” (Power of Habits) adlı kitabında alışkanlıkların üç 
aşamada oluştuğunu belirtiyor. Ona göre,alışkanlıklarımız bir işaretle başlamakta,beynimiz o 
işareti algıladıktan sonra uygulamaya koymakta,işaret algılanınca, beynin o konudaki rutini 
devreye girmektedir. Rutinin sonucunda ödüle ulaşılmaktadır. Ödül kişiye tatmin sağlamakta 
ve davranışın tekrar tekrar yapılmasını sağlamaktadır. Zaman içinde işaret ve ödülün iç içe 
geçtiğini yazan Duhingg, işaret oluşunca, kişinin ödül için büyük istek duyduğunu 
açıklamaktadır. Duhingg,mevcut alışkanlıkların değiştirilmesi ve yeni alışkanlık yaratmak için 
ne yapılması gerektiğine de eserinde yer vermektedir.Ona göre,alışkanlıkların işaret ve ödül 
kısmına dokunmadan rutini değiştirmek ve bunun içinde yeni bir cazibe yaratmanız 
gerekmektedir. Bu nasıl olacaktır? Pazarlamacıların kullandığı çeşitli taktikler bu maksatla 
kullanılabilir mi acaba?  
 
Diğer taraftan gelecek perspektifli öngörülerin ne kadar kalıcı olacağı veya toplum tarafından 
benimseneceği de alışkanlıkların yer değiştirmesinde son derece etkili olabilecektir. Savaşlar 
gibi salgın hastalıklar da toplumda önemli davranış değişikliklerine neden olabilmektedir. 
Örneğin 1 nci ve 2 nci Dünya Savaşlarında ekmeği karneyle satın almış nesiller ömürleri 
boyunca aşırı tasarruflu davranmışlar, yaşadıkları kıtlık onları o kadar etkilemiştir ki savaş 
sonrası bolluk yıllarında bile dilediklerince tüketim yapamamışlardır. 
	
Duke Üniversitesi’nden bilim insanları, günlük hayatta sergilediğimiz davranışların yaklaşık 
yarısını (%45’ini) neredeyse her gün aynı yerde tekrarladığımızı ortaya koymuşlardır. Maxwell 
Maltz 1960 yılında yazdığı Psycho-Cybernetics isimli kitabında bir alışkanlığın kalıcı hale 
gelebilmesi için en 21 güne ihtiyaç olduğunu belirtmektedir. Kitapta, kollarını ya da bacaklarını 
kaybeden insanların kaybettikleri uzuvlarını yaklaşık üç hafta boyunca hissetmeye devam 
etmeleri (hayalet uzuv sendromu) ya da insanların yeni bir eve taşındıklarında orayı kendi 
evleri gibi hissetmelerinin yaklaşık üç hafta sürmesi gibi durumlar nedeniyle, alışkanlıkların da 
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benzer şekilde 21 günde yerleşeceğini örneklendirmektedir. Diğer bir araştırma da 
davranışların alışkanlığa dönüşmesi için ortalama 66 gün gerektiği sonucuna varılmıştır 
 
Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi kuramı bir kez daha devreye girerek ihtiyaçların sırasını 
insanlara hatırlatacak gibi. Fiziksel ve güvenlik ihtiyaçlarına dönüş ve bir süre bu konulara 
ağırlık vermek öncelik alacak, sevgi, ait olma,benimsenme, değer görme vb.ciddi bir şekilde 
öteleneceler .Malumunuz alt kademe ihtiyaçlar tam karşılanmadan bir üst ihtiyaca yönelmek 
bu kurama göre mümkün olmamaktadır. 
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