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Ön Söz

Bu kitap size uzun bir yoldan ve geniş kaynaklardan geliyor. Çe-
vik Yaşam’ı pek çok kaynaktan derleyip damıttım.

Her ne kadar haftada 3-4 kitabı bulan bir ortalama hızla kitap 
okusam da Çevik Yaşam’ın tüm yaklaşımları uygulamaya daya-
lı. Tüm teknik ve yaklaşımları, okuyup araştırdıklarımdan ken-
di yaşamımda uygulayarak damıttım. 30 yıla yakın bir süredir 
temel unsurlarını hayatımda denediğim bu yöntemler bütününü 
zamanla hizmet olarak da sunmaya başladım. Eğitimlerime ka-
tılan ve danışmanlığımı alan pek çok kişinin deneyimleriyle bu 
yöntemler bütününü yoğurmaya devam ettim.

Çevik Yaşam tekniklerinin önemli bir temeli, yazılım geliştirme 
alanındaki çağdaş ihtiyaçlara cevap verebilmeye dönük çevik yak-
laşımlardır. Bu yaklaşımları, yirmi yılı aşkın süredir danışman ve 
çözüm mimarı olarak çalıştığım veri yönetimi ve veri bilimi alan-
larında yoğun biçimde kullandım. Çevik yaklaşımı bireysel ya-
şama uyarlamamın temelinde bu deneyim yer alıyor. Ayrıca veri 
alanındaki kariyerim beni makine öğrenmesi/yapay zekâ alanla-
rına kadar getirdi ve örüntü tanımaya ilişkin çalışmalarım Çevik 
Yaşam yaklaşımımı derinden etkiledi.

Aldığım endüstri mühendisliği lisans ve mühendislik yönetimi 
yüksek lisans eğitimleri de Çevik Yaşam’ın güçlü ve ayağı yere 
basan tekniklere sahip olmasında etkili oldu.

Lakin Çevik Yaşam sadece teknik ve mekanik bir yöntemler bütünü 
değil; beslendiği daha pek çok kaynak var. Teknolojinin insan yaşa-
mındaki etkilerine yönelik çalışmalarım beni dijital dönüşüm ala-
nına getirdi. Sosyoloji, tarih ve felsefe lisans eğitimlerim insanın ve 
insanlığın teknolojiyle macerasını anlamamda çok aydınlatıcı oldu. 

Çevik Yaşam’ın temel amaçlarından biri, bildiğimiz insanlık ta-
rihindeki teknolojiye dayalı en büyük dönüşümlerin dördüncüsü 
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olan dijital dönüşümle bireyin başa çıkabilmesini sağlamaktır. 
Şüphesiz bu dönüşüm, bireyleri bambaşka bir dünyaya taşıyacak-
tır. Çevik Yaşam ve benzer yöntemleri kullanan insanlar; kavram-
ları, kurumları ve olguları dönüştürerek geleceği yaratacaktır.

Çevik Yaşam’ı bireyler için asıl değerli kılan yönlerinin ve yön-
temlerinin pek çoğu ise nörobilim yüksek lisans ve psikoloji li-
sans eğitimlerime dayanır. İnsan en temelinde duygularıyla yaşar 
ve Çevik Yaşam da bilinçaltınızın sesini duymanızı sağlayarak, 
bilincinizle bilinçaltınızı bütünleştirerek size duygusal zeminde 
hitap eder.

Mühendislikten, yönetimden, veriden, makine öğrenmesinden, 
sosyolojiden, tarihten, felsefeden, nörobilimden, psikolojiden sü-
zülüp gelen bu damıtılmış bilgi, kavram ve teknikler bütünü size 
dışarıdan konuşmayacak. Çevik Yaşam size kendi zihninizden, 
kendi iç seslerinizden konuşacak. Bol yarayışlı olsun!



Burada, bu yerde, bu zamanda, bu bedende, bu zihindesin.

Ve nerede olduğun hakkında fikrin çok olsa da bilgin pek yok.

Kendini tanıyor musun? Ortamını görüyor musun? Yöntemlerini 
biliyor musun?1 Kendinden, ortamınla etkileşiminden, kullandı-
ğın yöntemlerden memnun musun? Bedenini belki ülkeden ül-
keye, şehirden şehre, işten işe, ilişkiden ilişkiye, girişimden girişi-
me, çabadan çabaya, hâsılı “oradan oraya” sürüklemekten nicedir 
yorgunsun. Şimdi bunları bir kenara bırak lütfen; burada, kendi 
içine doğru bir yolculuğa çıkıyorsun. Evet, hafta hafta evrilen, 
tatminkâr bir yaşam için ilk adımını atıyorsun…

1 Konuyu daha iyi açalım istersen:
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Kariyer ve Geçim: Yanılsama mı?

Kariyerinle ve geçiminle ilgili sürekli bir endişe içindesin.

İçine kim salmış bu korkuyu, bilmiyorsun. Hatta bu korkuyla 
baskılanmış bir yaşam sürdüğünü fark etmiyorsun bile. Çalışı-
yorsun, sürekli çalışıyorsun! Ne için çalıştığına pek de kafa yor-
madan, açık ya da gizli bir geçim kaygısıyla çalışıyorsun. Belki de 
kariyerinle, yaşamında eksikliğini hissettiğin bir anlamı, o anla-
mın bir taklidini oluşturmak için yoğun bir çaba veriyorsun.

Belki kariyerine henüz başlayacağın o güzel yaşlarındasın ve başkala-
rının içinde dönüp durduğu bu tuzaklı düzene dahil olma kaygısıyla 
günlerini tüketiyorsun. Görüşmeden görüşmeye gidiyor, ilandan ila-
na başvuruyorsun. Yetkinliklerini parlatmak için neyi, niye yaptığını 
bilmediğin bir koşturmacanın içindesin. Kendine ait olmayan, sa-
hiplenmediğin bir koşturmacayı; kendine ait olmayan, sahiplenme-
yeceğin bir koşturmacayla değiştirmek için sürdürüp duruyorsun.

Belki bu kariyer ve geçim koşturmacasında bir kenara savruldun, düş-
tün, işsiz kaldın. Üstün başın dağılmış, yüzün gözün perişan, aman-
sız dönüp duran tekerin içine tekrar dalmak için atlayışlar yapıyorsun.

Belki emekli oldun sonunda. Ve belki başın dönüyor... Ayakta 
duramıyorsun; yıllar sürmüş o döngünün buruşturup atıverdiği 
bir kâğıt gibi zihnin, bedenin, sağlığın, duygu durumun.

Belki geçimin başkalarının elinde, kariyer kavramıyla da pek ta-
nışmadın. Ona rağmen bir çaba, bir koşturmaca, ne için olduğu-
nu bile bilmediğin anlamsız bir keşmekeş içindesin.

Hafta haftayı kovalıyor. Yeni hafta ne zaman gelmiş, anlamıyor-
sun bile. İş peşinde, geçim peşinde, kariyer peşinde, ne olduğunu 
bilmediğin amaçlar peşinde… Patronunun, arkadaşlarının, eşi-
nin, çocuğunun, mahalle baskısının, moda fikir akımlarının ve 
yeni sosyolojik dalgaların dayattığı hedefler peşinde…

Ölüme koşuyorsun.
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Bir İşkence Çeşidi Olarak Hedefler!

Hedeflerin var ve kıvranıyorsun.

Belki de hedeflerin olmadığı, olamadığı için kıvranıyorsun.

Hedeflerin hedef tahtasına bağlanmışsın. Bedenine oklar saplanıp 
duruyor. İçine işleyip yok oluyor oklar ve her daim yenileri sapla-
nıyor. Varlıkları ya da yokluklarıyla, hedeflerin işkencesindesin.

Ödevler vermişler hep sana. Müfredatlar, görev tanımları, beklen-
tiler dayatmışlar. Kabul ediyor musun diye aldırmadan, hedefler 
boyamışlar karşında. O hedeflerin ağır yükünü vurdukları fay-
ton atı yapmışlar seni. Belki de daha acısı, seni kürek mahkûmu 
yapmışlar; ellerinde kürekler, bileklerinde zincirler, kulaklarında 
tempo davulunun vuruşları, sırtında kırbaç darbelerinin izleri…

Hedefin yokken, hedefin yok diye işkence altındasın.

Hedefin olduğunda, hedefe varayım diye işkence altındasın.

Hedefe ulaştığında, “Bunun için miymiş?” anlamsızlığıyla işken-
ce altındasın.
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Her Şeyin Kolaylaştığı  
Zor Bir Dünya!

Tekil şeylerin giderek kolaylaştığı bir dünyadasın. Yunan mitoloji-
sindeki yarı tanrılar gibisin. Uçan metal araçlarla dünyanın öbür 
ucuna, saatler içinde varabiliyorsun. Sesini ve görüntünü ise aynı 
mesafeye göz açıp kapayana kadar ulaştırabiliyorsun. Bilmek iste-
diğin şeyleri birkaç dakika içinde oturduğun yerden kalkmadan 
sorup öğrenebiliyorsun.

Her şey kolay ve giderek daha kolaylaşıyor.

Ama hayat kolaylaşmıyor, zorlaşıyor.

Tekil kolaylıkların güveniyle, ayağını cesaretle attığın yerde, bir 
bakıyorsun zemin yok. Her şeyin daha kolay olduğu, her şeyin 
daha mümkün olduğu bir dünyada, önünde binlerce ipucu var. 
Hangisi nereye götürür bilemiyorsun, tuttuğun ipler elinde ka-
lıyor.

Tekil her şeyin bu kadar kolaylaştığı bir dünyada yaşamın nasıl 
bu kadar karmaşıklaşabildiği, zorlaşabildiği, aklının almadığı bir 
soru olarak sorulmadan duruyor.
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Ne Çok Seçeneğin Var!

Neredeyse hiç aç kalmadın. Üç gün yiyecek bir şey bulamamak 
nasıl bir şeydir, hayal bile edemezsin. Ama her an kıtlık olacakmış 
gibi marketlerde alışveriş arabanı dolduruyorsun. Tutamıyorsun 
kendini; su içsen yarıyor ya da su içsen yarıyor gibi geliyor, tüm 
sindirim sistemin her gün, her gün fazla mesaide.

Neredeyse hiç yalnız kalmadın. Ama içinde sürekli bir yalnızlık 
korkusu var. Ne kadar ilişki kursan ve ne kadar yakınlaşsan o 
kadar yalnızlaşıyor, o kadar uzaklaşıyorsun. İnsanlar, içine temas 
edemiyor. Yaşadıkların pek de içine işlemiyor. Sen de belki in-
sanların içine dokunamıyorsun, onların hayatına işleyemiyorsun.

Yaşam bir evcilik oyunu gibi. Kiminle, neyi, niye yaptığını dü-
şünmüyorsun bile. İlişkilerinin etkileşimlerini düşünmüyorsun, 
düşünmekten korkuyorsun. Ezbere bir piyes, oynanıp duruyor. 
Günbegün evden işe, işten eve, yakındakilerden uzaktakilere, 
uzaktakilerden yakındakilere… Sahnedeki figürler arasında do-
laşıp duruyorsun.

Neredeyse hiç boş kalmadın. Ama canın sıkılacak diye ödün ko-
puyor. Biraz elin boş kalsa, biraz kulaklarında ses olmasa, biraz 
gözlerin boşluğa baksa içinde bir şeyler çırpınıyor. Kendinle baş 
başa kalmanın korkusuyla, peşindeki kan davalından, hain düş-
mandan kaçar gibi, kendinden kaçıyorsun.

Kimler var hayatında, kimlere ne kadar vaktini ayırıyorsun; bil-
miyorsun.

Neler var hayatında, neler ne kadar vaktini alıyor; bilmiyorsun.

Vaktini alan bunca şey arasından neyi seviyorsun, neyi sevmiyor-
sun, nelerden asla vazgeçemezsin ve nelerden kurtulman gerekli; 
bilmiyorsun.

İmkân ve çokluğun içinde boğuluyorsun.
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Geçmiş Dert, Gelecek Kaygı

Ânı yaşamak farkındalıkları kulağında dönüp duruyor. Oysa zih-
ninde dönüp duranlar; geçmişte olup bitmiş, daha doğrusu geç-
mişte olup aslında bitememiş şeyler. Döndürüp duruyorsun tâ ço-
cukluğundan kalma şeyleri, geçen hafta iş yerinde bir arkadaşının 
yapıp ettiklerini, sevgilinin seni bırakıp gitmeden önce söylediği 
son sözleri… Geçmişin bitirilmemiş, ayıklanmamış binlerce hatı-
rasını döndürüp duruyorsun zihninde.

Geçmişin kuyularından gölgeni kurtarabildiğin vakit, geleceğin 
hayalleri ve kaygıları yapışıyor yakana. Kimi zaman yapıyormuş-
sun, ediyormuşsun gibi, yapıp etmek istediğin şeyler dönüp du-
ruyor kafanda. Kimi zaman da içinde minik bir korku beliriyor, 
gelecekle ilgili. “Ya şöyle olursa?” diyorsun; hemen zihninde olu-
yor o şey. “Ya şöyle de olursa?” diyorsun; zihnin ne kadar sadık 
bir işçi, onu da yaratıveriyor. Sonra “Off, bir de şu olursa…” di-
yorsun; o da oluveriyor! Korkular kaygılara dönüşüyor, kaygılar 
karabasanlara.

Sarhoş gibi geçiyorsun hayattan. Sarhoş gibi geçiyorsun andan.
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Bunu Gerçekten Sen mi İstedin?

İsteklerin var ve kimilerini elde ediyorsun. Kimilerinin ise pe-
şinden koşmaya devam ediyorsun. Elde ettiklerin seni tatmin et-
miyor nedense. Onları, farkına bile varmadan elinde tutuyorsun 
uzunca bir süre. Ya da bıraktığını bile fark etmeden bırakıveri-
yorsun elinden, başka istekler peşinde koşmaya devam ediyorsun.

Bazı isteklerin “havuçlar”, peşlerinden koşuyorsun.

Bazı isteklerin “sopalar”, önlerinden kaçıyorsun.

Durup düşünmüyorsun bu istek aslında kimin? Bu istek gerçek-
ten senin mi? Bunu sen mi istedin, annen mi istedi, baban mı 
istedi, lisedeki sevdiğin hocan mı istedi? Sevgilin, arkadaşın, kar-
deşin, yönetici büyüklerin mi istedi? Kim istedi bunu? Belki de 
sen istedin, evet, ama hâlâ istiyor musun? On yıl önce istemiş 
olduğun ve artık önemi olmayan kaç şey için hâlâ dönüp duruyor-
sun, koşturup nefessiz kalıyorsun?

“Senin olmayan isteklerin peşindeyken, sana ait bir yaşam sürü-
yor olabilir misin?” sorusu, sorulmadan duruyor şimdi bir köşede. 
Sormasan da soruyu, ağırlığı üzerinde…



ÇEVİK YAŞAMA GİRİŞ

22

Her Şeyi Erteliyorum

Erteliyorsun, erteliyorsun ve yine erteliyorsun. Pek çok şeyi erteli-
yorsun her hafta, her ay. Pek çok şeyi tekrar tekrar, yeniden erteli-
yorsun. Neyi, niye ertelediğini anlayamadan, her şeyi erteliyorum 
diye yaftalıyorsun kendini bir de. Oysa nefes almayı ve onunla 
birlikte binlerce başka şeyi ertelemiyorsun.

Neleri erteleyip durduğunu düşününce bazen boğazın düğüm-
leniyor. Düşünmüyorsun; bunca şeyi ertelememek mümkün mü 
zaten? Kaç hayat yaşasan yine de yetmez bunlara!

Neleri ertelemek yerine iptal etmeliydin?

Neleri ertelemek yerine onlara zaten hiç heves etmemeliydin?

Neleri ertelemekle gayet iyi ettin, pişmeye bıraktın?

Neleri zamana sığdırmak için ertelemekten başka çaren yoktu?

Neleri ertelemene gerek yoktu, kalabalıkta güme gitti?

Neleri asla ama asla ertelememeliydin?

Adeta karambolde süren yaşamında, uçuşan toplara gelişine vu-
ruşlar yapıyorsun.

Erteliyorsun çünkü yoluna devam etmenin, yaşama tutunmanın 
başka yolu yok.

Bin benzemeze tek etiket yapıştırmanın ustası olmuşsun.


