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“Başarı bir anda gerçekleşmez. Michael Hyatt ve Daniel Harkavy 
size, istediğiniz ve gerçekten hak ettiğiniz hayata ulaşmak için açık 
ve etkili bir ‘Hayat Planını’ nasıl geliştirebileceğinizi gösteriyor.”

TONY ROBBINS, New York Times’ın çok satan yazarı, 
Anthony Robbins Şirketleri’nin CEO’su

“Bir kişinin hayatında karşılaşabileceği en büyük zorluklara yö-
nelik adım adım bir yaklaşım. Eğer kendinizi bir batağa saplanmış 
gibi hissediyorsanız ki muhtemelen ediyorsunuz, o zaman bu kitap 
tam olarak ihtiyacınız olan şey.”

SETH GODIN, What to Do When It’s Your Turn kitabının yazarı 

“Zekice ve anlaşılır bir şekilde yazılmış etkili bir kitap. Basit ve 
işe yarar önerilerinin sadece bir bölümünü bile uygulamak, kişinin 
hayattaki durumunu değiştirecek.” 

DAVID ALLEN, New York Times’ın çok satan Getting Things 
Done kitabının yazarı

“Bu kitabı özel yapan şey, yazarının sadece bir formülü paylaş-
ması değil, aslında kendi planlarını yaratmaları ve uygulamaları için 
gereken zamanı ön planda tutma konusunda okuyucuları süreç bo-
yunca yönlendirmesidir.”

CHALENE JOHNSON, New York Times’ın çok satan 
yazarı, Team Johnson’ın CEO’su

“Yirmi yılı aşkın bir süredir son derece başarılı insanlarla çalı-
şıyorum. Zaman içinde tekrar tekrar gördüğüm şey, başarının bir 
planla başladığıdır. Michael Hyatt ve Daniel Harkavy bize kendi 
hayatlarımız için nasıl bir plan tasarlayacağımızı ve dolayısıyla arzu 
ettiğimiz başarıya nasıl ulaşacağımızı göstermektedir.” 

DARREN HARDY, New York Times’ın çok satan              
The Compound Effect kitabının yazarı

“Bu kitap hayatın nasıl yaşanması gerektiğiyle ilgili yoldan 
çıkmış herhangi bir yetişkin için son derece kullanışlı ve 



inkâr edilemeyecek kadar gerekli bir rehberdir. Kendi 
hayatımda da bu yaklaşımdan çok faydalandığımı 
söyleyebilirim.”
PATRICK LENCIONI, The Table Group’un başkanı, The 
Advantage kitabının yazarı

“Zihninizi açacak ve zamanı yönetmenize yardımcı olacak uyarı-
lar ve esin kaynaklarıyla dolu, kesinlikle okunması gereken bir kitap.” 

DAVE RAMSEY, New York Times’ın çok satan The Total 
Money Makeover kitabının yazarı

“Gerekli olanı bilinçli bir şekilde izleyebilir ya da gereksiz olana 
doğru bilinçsiz bir şekilde sürüklenebilirsiniz. Bu kitap ikincisin-
den kaçınırken, birincisini nasıl başaracağınızı çok zekice öğreti-
yor.”

GREG MCKOWN, New York Times’ın çok satan 
Essentialism kitabının yazarı

“Pek çok insan, hayatta bir plana sahip olmanın ne kadar önemli 
olduğundan söz ediyor ancak hiç kimse bunu gerçekten nasıl başa-
rabileceğinizi söylememişti. Şimdiye kadar.”

JOHN C. MAXWELL, New York Times’ın çok satan The 
21 Irrefutable Laws of Leadership kitabının yazarı, The John 
Maxwell’in kurucusu

“Bulunduğunuz yerden, istediğiniz yere ulaşmanız için size yar-
dımcı olacak bir yol haritası; bir kitaptan çok daha fazlası.”

JOHN GORDON, New York Times’ın çok satan The Energy 
Bus kitabının yazarı

“Michael Hyatt ve Daniel Harkavy’nin bize öğretecek çok şeyi var. 
Onlardan amacı olan bir hayatın gücünü öğrenmeye var mısınız?”

MAX LUCADO, New York Times’ın çok satan Fearless and 
Outlive Your Life kitabının yazarı



“Başarılı insanlar, iyi işler çıkardıkları gibi iyi de yaşarlar. Bunu 
yapmaksa şans ve sıkı çalışmaktan daha fazlasını gerektirir. Hayatta 
nereye gittiğinizle ilgili amaca yönelik bir girişim ve kristal gibi parlak 
bir vizyon ister. Keşkesiz size nasıl harika bir hayat tasarlayacağınızı ve 
ardından bu hayatı nasıl yaşayacağınızı gösteriyor.”

JEFF WALKER, New York Times’ın çok satan Launch 
kitabının yazarı, Product Launch Formula’nın yaratıcısı

“Bu ikisi kadar çok şey başarıp başarılarının tadını çıkaracak ka-
dar hayatta kalabilen çok az insan tanıyorum. Bu, tam anlamıyla ar-
kasında durduğum bir plan.”

DONALD MILLER, New York Times’ın çok satan Building 
a StoryBrand kitabının yazarı, StoryBrand’in kurucusu ve 
CEO’su

“Bir işe, bir inşaata ya da bir savaşa herhangi bir planınız olma-
dan girer misiniz? O zaman neden pek çoğumuz hayatlarımızı bir 
planımız olmadan yaşıyoruz? Keşkesiz, hayatta hak ettiğiniz başarıya 
ulaşmanıza yardımcı olacak güçlü ve etkili bir hayat planlama mo-
deli sunuyor.” 

BOB GOFF, New York Times’ın çok satan Love Does 
kitabının yazarı

“Bu kitapta yer alan tavsiyelerin %10’unu bile uygulasanız, ha-
yatınız sonsuza dek değişecek.”

CHRIS GUILLEBEAU, New York Times’ın çok satan The 
$100 Startup kitabının yazarı

“Keşkesiz’de öğreneceğiniz şeyin mekanikleri planlar ve amaçlar-
dır. Hyatt ve Harkavy’nin düşünceleri ve içgüdüleri eyleme geçme-
nize yardımcı olacak ki asıl mesele de budur.”

CHRIS BROGAN, New York Times’ın çok satan Insider 
kitabının yazarı

“Değişmek için sizi hızlandıran şey basitliktir. Michael ve Da-
niel’ın hayatı planlama sürecini basitçe ele almalarını seviyorum. Bu 



rehber, odaklanmanıza ve ileriye doğru hareket etmenize yardımcı 
olacak.”

DR. HENRY CLOUD, New York Times’ın çok satan 
Boundaries and Necessary Endings kitabının yazarı

“Hayatı uyuyarak yaşamanıza dur diyecek ve Tanrı’nın sizin için 
hazırladığı planı bilinçli bir şekilde izlemenizi sağlayacak zekice ha-
zırlanmış ve son derece motive edici bir kaynak.”

LYSA TERKEURST, New York Times’ın çok satan It’s 
Not Supposed to Be This Way kitabının yazarı, Proverbs 31 
Ministries’in başkanı

“Başarı, planla gelir. Michael Hyatt ve Daniel Harkavy başarılı 
bir hayatın planlama gerektirdiğini bize hatırlatıyor.”

FAWN WEAVER, New York Times’ın çok satan                 
The Argument-Free Marriage kitabının yazarı, The Happy 
Wives’ın kurucusu

“Gerçek Amerikan Rüyası fiziksel, duygusal, ruhsal ve ilişkisel ye-
terliliği kanıtlanmış amacı ve anlamı olan bir hayat yaşamaktır. Bu 
kitap sizi ‘diliyorum’ bakış açısından ‘başardım’ noktasına taşıyacak 
bir rehberdir.” 

DAN MILLER, New York Times’ın çok satan yazarı, 48 Days 
to the Work You Love

“Eğer bir zaman makinam olsaydı yirmi iki yaşıma geri döner ve 
kendime Keşkesiz kitabını verirdim. Bunu okuması için yalvarır ve 
öğrendiği ilkeleri hayata geçirmesi için onu cesaretlendirirdim.”

JON ACUFF, New York Times’ın çok satan Do Over and 
Start kitabının yazarı

“Hayatınızı olduğunuz yerde sayarak tükenmiş ve hiçbir yere va-
ramadan yaşamak zorunda değilsiniz. Bu kitap ihtiyacınız olan araç-
ları sunarak, hayatta gitmek istediğiniz yere adım adım ulaşmanızda 
size yardımcı oluyor.” 

CRYSTAL PAINE, New York Times’ın çok satan Say Goodbye 
to Survival Mode kitabının yazarı, MoneySavingMom.com’un 
kurucusu



“Michael Hyatt ve Daniel Harkavy, Keşkesiz kitabıyla bilinmez-
liğin dünyasına odaklanmayla ilgili bir ışık yaktı. Sonuç olarak bu 
parlak ışık gerçek ve kalıcı bir başarıya ulaşmak isteyen kişinin yolu-
nu aydınlatacaktır.”

ANDY ANDREWS, New York Times’ın çok satan yazarı, 
The Traveler’s Gift and The Noticer

“Bütün hayatımı planlayarak yaşadım ancak bu sistem geleceğe 
göz kırparken önceliklerimi, içinde bulunduğum ânın gerçekliğinde 
kalmaya ve ona odaklanmaya taşıdı. Michael Hyatt ve Daniel Har-
kavy’ye bu eğlenceli ve yaratıcı kitap için sonsuz teşekkürler.”

STEVE ARTERBURN, New York Times’ın çok satan Healing 
is a Choice kitabının yazarı

“Mesajın kanıtına bakalım: Yazar, iddia ettiği şeyleri uyguluyor 
mu? Michael Hyatt ve Daniel Harkavy’nin bu mesajı yıllardır 
bir bütünlük içinde yaşadığını gördüm. Bence konuşma hakkını 
kazandılar ve bizler de söylediklerinden faydalanmalıyız.”

JOHN ELDREDGE, New York Times’ın çok satan Wild at 
Heart and Beautiful Outlaw kitabının yazarı

“Herkesin hayatı bir yerlerde son bulur. Kutsanmış olanlarsa ama-
cı olan bir yerde son bulanlardır! Eğer eşitlikten yana bir amacınız 
varsa o zaman size Keşkesiz’i şiddetle tavsiye ederim.”

AND STANLEY, North Point Community Kilisesi’nin 
kıdemli papazı, The Next kitabının yazarı

“Hayat, bilinçsiz bir şekilde akıp gitmesine izin veremeyeceğimiz 
kadar kısadır. Michael Hyatt ve Daniel Harkavy, Keşkesiz’de hak et-
tiğimizi düşündüğümüz hayatı yaşamamız için amacı olan bir plan 
keşfetmekte bize yardımcı oluyor.”

PAT FLYNN, podcast sunucusu, Small Passive Income 
kitabının yazarı
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Giriş

Hayatınız İçin Bir Uygulama

Bir yere varmak için atacağınız ilk adım, ilerlemeniz gerektiği-
ne karar vermektir. 

-John Pierpoint J. P. Morgan

Michael: Çok güzel bir temmuz sabahıydı ve Colarado’da-
ki Rocky Dağları’nda yürüyüş yapıyordum. Patika, çağlayarak 
akan bir dereyi takip ediyordu. Yabani çiçekler açmıştı; tabi-
at ananın, çam ve kavak ağaçlarından gelen kokusuyla hava 
muhteşemdi. On sekiz derece civarında, yürümek için ideal 
serinlikteydi. İlk durak yerim, derenin üzerindeki üst geçitti. 
Mola verdim ve çevremdeki tüm güzelliği içime çektim, yürü-
yüş deneyiminin içinde kaybolmuş gibiydim.

Bir sonraki durağım, derenin karşı tarafındaki üst geçitti, 
etrafındaki yolu takip ettim. On dakika boyunca, eğimli bir 
yoldan yukarı doğru tırmandım ve kurumuş bir akarsu yata-
ğıyla karşılaştım. Biraz nefes aldım ve yeterince yürüdüğüme 
karar verdim. Bir iki yudum su içerek tepeden aşağıya doğru 
geri dönmeye başladım.
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İkinci molamı verdiğim üst geçide tekrar vardığımda, aşa-
ğıya doğru aynı yolu takip ettim ya da öyle sanıyordum. Ente-
resan bir şekilde, artık derenin sesini duyamıyordum. Orman, 
hatırladığımdan daha karanlık ve yoğun görünüyordu. Dene-
yimin içinde kaybolmamdan daha fazlası olduğunun kafama 
dank etmesi yaklaşık bir dakikamı aldı. Gerçekten kaybolmuş-
tum! Yolda herhangi bir yerde, yanlış yerden dönmüştüm ve 
başka bir yöne ilerlemiştim.

Neyse ki gittiğim yönü takip eden bir egzersiz uygulaması 
kullanıyordum. Telefonu cebimden çıkardım ve sinyal çubuk-
larını görmeyi diledim. Evet! Beş çizgi. Gittiğim yol haritada 
işaretlenmişti, böylece başlangıç noktamı ve yol boyunca her 
dönüşümü, hatta yanlış girdiğim yönü bile görebiliyordum. 
On dakikadan az bir zamanda, tekrar doğru yoldaydım.

Hayatınız İçin Bir Uygulama

Dağda yürüyüş yapmak başka, günlük hayat başka bir şey. 
Rotadan çıktıysanız, hayatınız için bir GPS uygulaması aça-
rak kolayca yönünüzü bulamazsınız yoksa bulabilir misiniz?

Ne zaman “Hayat Planlaması” sözünü kullansak insanlar 
bizi daha rahat anlıyorlar. Bir konuşma yaparken, koçluk se-
ansında, blog yazısında veya herhangi gündelik bir diyalogda, 
da önce hiç üzerinde düşünmemiş olsalar bile herkes, Hayat 
Planlaması konseptinin değerini fark ediyor. Bunun nedenleri 
arasında şunlar sayılabilir:

• Belki hayatta bulundukları nokta konusunda mutsuz ve 
neden orada olduklarına dair tek bir fikri dahi olmayan 
birçok insan gördükleri içindir.

• Belki net bir yön olmadan hayatın içinde sürüklendikle-
rini derinden hissettikleri içindir.

• Belki hayatın düşündüklerinden daha karmaşık olduğu-
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nu gördükleri ve bir haritaya ihtiyaç duyduklarını fark 
ettikleri içindir. 

• Belki hayatın istedikleri gibi gitmediğini gördükleri ve 
tekrar yoluna koymaya hazır oldukları içindir.

• Belki kırklı, ellili veya altmışlı yaşlarda oldukları ve yılla-
rın ne kadar hızlı geçtiğine inanamadıkları içindir.

• Belki şimdiye kadar hayat hikâyeleri güzel olsa da kısıtlı 
zamanlarının kaldığını bilerek hikâyelerini, daha güzel 
yapmak istedikleri içindir.

Bunlar sizi anlatıyorsa doğru kitabı aldınız demektir. Ha-
yat Planlaması, sizi istediğiniz hayatı yaşamaya götürecek yol-
da olmanızı sağlayacak bir uygulamadır. Plansız olduğunuzda, 
olanaklarınız olsa da istemediğiniz bir durumda mahsur kala-
bilirsiniz. Mutsuz bir evlilik, sizi tatmin etmeyen bir kariyer, 
sağlığınızın kötüleşmesi veya bunların hepsi sizin hayatınızı 
anlatıyor olabilir.

Birçoğumuz, planlamanın doğasındaki bilgeliği görürüz. 
Önümüzdeki senenin tatilini, çocuklarımızın okul eğitimini 
veya emekliliğimizi planlarız. Hayatımızı planlamamamızsa 
gerçekten çok ilginçtir. Hiçbirimiz bunu yapmadığından, so-
nunda kaybolduğumuzu görürüz.

Uyanma Çağrısı

Daniel: Yirmi yaşlarındayken mortgage sektöründe işe baş-
ladım. Yirmi üç yaşında, yönetici pozisyonuna terfi ettim. Ge-
çen birkaç senede, şirket sekiz fonksiyondan on yedi fonksiyo-
na çıkarak büyüme gösterdi. Çok çalışmamın sonunda, bizi en 
iyi performans gösteren fonksiyon olarak yukarıya taşıyacak iyi 
bir ekip kurmayı başardım. 

Yirmi sekiz yaşında, başkan yardımcısı pozisyonuna terfi 
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ettim ve birçok birimin başına geçtim. Kaliforniya, Oregon, 
Washington ve Nevada’dan iki yüzün üzerinde kredi kaynağı 
sağlayan kişi ve liderlerle tanıştım. İşte burası, işlerin karıştığı 
noktaydı.

Şirketin CEO’su hem mentorumdu hem de arkadaşım. 
Beni, onun yerini almam için hazırladığını söylüyordu. Şirket 
önceki yıl halka açılmıştı ve geleceği oldukça parlaktı. Finan-
sal hedeflerimi fazlasıyla gerçekleştiriyordum ve kariyerim için 
daha iyi bir plan düşünemezdim.

Öte yandan içimden bir ses bir şeylerin yolunda gitmedi-
ğini söylüyordu. Sektörde benimle eş düzeydeki arkadaşlarım 
birçok açıdan varlıklı sayılsalar da çoğu, bu başarıyı elde etmek 
için ağır bedeller ödemişti. Bazısı boşanmış, bazısı da şikâyet 
ettiği tatminsiz bir evlilik sürdürüyordu. Bir kısmı, başını sü-
rekli belaya sokan çocuklarıyla ilişkisinde zorlanıyordu. İçki 
veya ilaç desteği almadan gününü geçiremeyenler vardı. Çok 
azı, maddi ve manevi yaşamına yatırım yapıyordu. Genellikle 
hızlı ilerleyen sektörlere baktığımda, aynı trendleri gözlemli-
yordum. 

Hayatımın bu safhasında, evli ve üç küçük çocuk baba-
sı olarak, yanlış yöne doğru gittiğimi görebiliyordum. Bu in-
sanlar, sadece hayatlarının bir alanında, yani kariyerlerinde 
çok başarılıydılar. Daha önemli diğer alanlarda iflas etmişler-
di. Yargılamıyordum ama gördüğüm şey hoşuma gitmiyordu. 
Kendi hayatımla ilgili başka bir hikâye yazmak için büyük bir 
değişime ihtiyacım olduğunu biliyordum. Hayatımda ilerledi-
ğim yol üzerinde çok düşündüm. 

Her şeyi tekrar tekrar düşündükçe başarı tanımım değiş-
meye başladı. Daha önceleri beni motive eden şey, etkisini yi-
tirmişti. Artık gelir, mal, mülk veya unvan peşinde değildim. 
Daha fazlasını istiyordum ama neyin daha fazlasını istediğim-
den emin değildim. Sonunda işimi bıraktım. Kimse anlam ve-
remedi ama benim için anlamı büyüktü. 
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Bir sene ücretsiz izin almaya karar verdim. Bu süre zarfın-
da kariyerimin geleceği için olasılıkları araştırdım ve Building 
Champions adında bir işletme koçluğu şirketinde işe başla-
dım. Burası aynı zamanda, “Hayat Planlaması” konseptiyle ilk 
tanıştığım yerdi. Yazar ve satış eğitmeni Todd Duncan’la arka-
daş oldum. Hayat Planlaması, kendi eğitimlerinde kullandık-
ları bir yöntemdi ve bana yardımcı olarak kendi işimi başlat-
mamda etkin bir rol oynadı.

İznim sırasında ilk “hayat planımı” yazdım ve daha sonra 
bu kitaptaki yöntemi yarattım. Kendine liderlik etmenin, ta-
kımlara liderlik etmekten üstün olduğuna inandığımız için 
müşterilerimizle işletme ve liderlik gelişimi üzerine çalışmadan 
önce Hayat Planlaması’yla işe başlıyoruz. Uzun yıllar boyunca, 
binlerce kişi Hayat Planlaması yönteminden faydalanmıştır.

Hayat Planlaması, benim için de büyük bir destek oldu. 
Yöntemi keşfedip uyguladıktan sonra geçen yirmi yıldan fazla 
sürenin sonunda, meslektaşlarımın kaderini paylaşmayı red-
detmemin yanı sıra günlerimi, önem verdiğim önemli şeyler 
üzerine planlamayı öğrendim.

Michael’ın hikâyesi de benzerdir.

Başarının Bedeli

Michael: 2000 yılının Temmuz ayında, Thomas Nelson 
Publishers’a bağlı Nelson Books’un yayıncısı aniden istifa etti. 
Benden işi almamı ve sorumlu olmamı istediler. Bildiğim ka-
darıyla departman kötü durumdaydı ancak ne kadar kötü 
olduğu hakkında hiçbir fikrim yokmuş. Nelson Books’un 
şirketteki on dört birimin içerisinde hiç kâr edemeyen tek de-
partman olduğu ortaya çıktı.

On sekiz ay boyunca işleri düzeltmeye çalışmak dışında 
hiçbir şey yapmadım. Sürekli yoldaydım ve ekibimle beraber 
ofiste sayısız kez sabahladık. Sonunda hiç kâr edemeyen bir 
departmanı, en çok kâr eden departmana dönüştürdük. Tekrar 
terfi ettim ve ek sorumluluklar aldım.
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Ne varki başarı, zarar vermeye başlamıştı. İş yüküm art-
tıkça egzersiz yaptığım gün sayısı azalmıştı. Daha fazla abur 
cubur yiyordum ve kilo almaya başlamıştım. Stresliydim ve 
sonunda bir gün kalp krizi geçirdiğimi düşünerek soluğu acil-
de aldım. Neyse ki kalp krizi değildi ancak reflünün en kötü 
hâliydi. Beni ölümüne korkuttu ve hayatım hakkında düşün-
meme sebep oldu. Kariyerim için bir planım olduğunu ancak 
hayatım için bir planım olmadığını fark ettim. Bir şeyler de-
ğişmezse çalışmaktan iyice yorgun düşecektim, psikolojik ola-
rak çökecektim veya daha kötüsü olacaktı.

Bir arkadaşımın tavsiyesiyle Daniel’dan yönetici koçluğu al-
maya başladım. “Hayat böyle olmak zorunda değil,” diyerek 
bana güven verdi. Hayat, amaç ve dengeyle yaşanabilir. Na-
sıl olduğunu göstermek adına, Daniel bir hayat planı hazır-
lamamda bana yardım etti. Hayatımda ilk defa, iş haricinde 
sistemsel olarak düşündüm. Hayatımın diğer alanlarında neler 
elde etmek istediğimi düşünüyordum. Aylar sonunda ilk defa, 
umutlanmaya başlamıştım. 

Daniel, “Bir hayat planının olması, seni yaşamda karşıla-
şabileceğin tersliklerden veya beklenmedik durumlardan izole 
etmeyecek ama hayatında aktif rol alarak istediğin yönde ge-
leceğini şekillendirmene yardımcı olacak,” diye beni uyardı ve 
çok haklıydı. Hayat planı hazırlama, düzenli olarak gözden 
geçirme ve gerektiğinde planı güncelleme deneyimi, ikimizin 
hayatında da dönüşüm etkisi yarattı. Ailemiz, arkadaşlarımız, 
kariyer ve diğer ilgi alanlarımız genişledikçe hayat planı, doğru 
bildiğimiz değerlere tutunarak bizi hep yolumuzda tuttu. 

Kendi deneyimimizden yola çıkarak hayat planı hazırla-
manın gücünü sizinle paylaşmak istiyoruz. İyi haberse hayat 
planından yararlanmak için iş yükü altında ezilmiş orta yaşlı 
bir yönetici olmanıza gerek olmaması. Aslında ne kadar erken 
başlarsanız maddi ve manevi yönden istediğiniz hayatı elde et-
mek için etkiniz o kadar büyük olur. Hayatının hangi safha-
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sında olursa olsun, her insan direksiyona geçerek doğru yöne 
gitmek için bundan faydalanabilir.

Sözümüz 

Zaman zaman hepimiz kaybolduğumuzu hissederiz. Doğ-
ru yönü bildiğimizi zannederiz ama yoldan çıkmışızdır. Tekrar 
yönümüzü nasıl bulacağımızı bilemeyiz veya nereye gideceği-
mizi biliyoruzdur da varacağımız yer hoşumuza gitmez!

Keşkesiz kitabıyla hayatınızda vizyon oluşturmaya ve daha 
iyi bir yere varmanıza yarayacak planlar geliştirmek için size 
netlik kazandırmayı amaçlıyoruz. Her şey, özel ve iş yaşamı-
mızdaki gerçekliklerin farkında olmak ve buradaki farkındalı-
ğı kullanarak hayatımızla ilgili daha iyi kararlar verip daha iyi 
hikâyeler anlatmakla ilgili.

Keşkesiz, sizin açınızdan hayatta neyin mümkün olduğunu 
anlamanız için duyularınızı harekete geçirecek. Dengenizin 
bozulduğunu hissediyorsanız, mevcut temponuzun sürdürüle-
bilir olmadığının farkındaysanız, iş yaşamında kazanımlarınız 
yüksek olsa da özel yaşamınızdaki önceliklerinizi göz ardı et-
mek istemiyorsanız, finansal başarıya odaklanmak istiyorsanız, 
yakın zamanda trajik bir olay yaşayıp aniden hayatın kısa ol-
duğunun farkına vardıysanız ve tüm bu saydıklarım arasından 
en azından biri sizin için geçerliyse bu kitap, tam size göre!

Keşkesiz, hayatın her alanında daha iyi kararlar verebilme-
niz için sizi hazırlayacak. İyi haber şu ki bu konuda sandığı-
mızdan daha fazla kontrole sahibiz. Her gün, hayat hikâyemizi 
değiştirmek için binlerce fırsatla dolu. Size en proaktif, avan-
tajlı ve amacınıza yönelik kararları vermenizde yardımcı olmak 
istiyoruz.

Sonuç olarak Keşkesiz, sizi dünyaya ve çevrenize olabilecek 
en değerli katkıyı verebilecek hâle getirecektir.
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Olumlu kazanımlar için belirli eylemler gerekir. Hedefimiz, 
deneyimlemek istediğiniz değişim için sizi harekete geçirmek-
tir. Bu kitapta, sizi sürekli harekete geçmeye teşvik edeceğiz. 
Şimdiye dek farklı hayat koşullarından gelen sayısız kişiye koç-
luk yaptık ve kayda değer dönüşümler gözlemledik. Önem ta-
şıyan tek şey, pozitif değişime hazır olmanız.

J. P. Morgan doğru söylemiş: “Bir yere gitmek için atacağı-
nız ilk adım, ilerlemeniz gerektiğine karar vermektir.”

O hâlde ilerleyelim.

Kitaba Genel Bakış

Keşkesiz, sizi on bölümlük bir yolculuğa çıkarıyor. Çıkaca-
ğınız yolculukta, hayat planına ihtiyaç duyma sebebinizi, ya-
ratım sürecini ve uygulamak için gereken cesareti bulacaksınız. 
Bu süreç, günlerinizi daha proaktif ve amaca yönelik kararlarla 
doldurmak için sizi hazır hâle getirecek. Önerilerimizi takip 
etmeyi seçerseniz, hayata dikiz aynasından bakmak yerine ile-
riye dönük yaşamanız için bilgi ve donanıma sahip olacaksı-
nız. İşte Keşkesiz yaşamanız için izleyeceğimiz yol haritası: 

Birinci Bölüm: Sürüklenişi Kabullenin. Neden hayatını 
planlayan çok az kişi olduğunu sorguluyor ve planlamadıkla-
rında hayatlarında neler olduğunu gözlemliyoruz? Genellikle 
‘sürükleniş’ dediğimizde, bilinçli olarak seçmediğimiz yerlere 
ulaşmamızı anlatan metaforik bir anlamdan bahsederiz. Hikâ-
yenin en acımasız noktası budur.

İkinci Bölüm: Amacı Anlayın. “Hayat Planı” derken tam 
olarak ne demek istediğimizi, bunun ne olduğunu ne olmadı-
ğını anlatıyoruz. Ayrıca planınızı -hayatınızı- düzenlemek için 
sizinle üç güçlü soru paylaşıyoruz.

Üçüncü Bölüm: Faydanın Kıymetini Bilin. Hayat planı ha-
zırlamanın altı önemli faydasının üzerinde duruyoruz. Hayat 
planı yaratmanız ve uygulamanız için çaba göstermenizin ne-
den gerekli olduğunu anlatıyoruz.
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Dördüncü Bölüm: Mirasınızı Tasarlayın. Hayatınızın so-
nuna yaklaştığınızı hayal ederek şu soruyu kendinize sormaya 
sizi teşvik ediyoruz: “Ben öldüğümde ailem ve arkadaşlarım 
arkamdan ne söyleyecek?” Kulağa korkunç geliyor olabilir an-
cak soru üzerine düşünmenin epey faydasını görürsünüz. Öl-
düğünüzde, gerçekten önemli olan tek şey, geride bıraktığınız 
anılar olacak. Nasıl hatırlanmak istiyorsunuz? Hâlâ anılarınızı 
şekillendirme şansınızın olması, olumlu bir değişim için moti-
vasyon sağlayabilir.

Beşinci Bölüm: Önceliklerinizi Belirleyin. Farklı “Hayat 
Hesapları” belirlemenize yardımcı oluyoruz ve online değer-
lendirme aracımız Life Assessment Profile’ı sizinle paylaşıyoruz. 
Bu sayede, hayatınızın dokuz önemli alanıyla ilgili azminizi ve 
ilerlemenizi görmüş oluyorsunuz.

Altıncı Bölüm: Yol Haritasını Çizin. Önceliklerinizi belir-
ledikten sonra her hesap için “Eylem Planı” yaratma vaktidir. 
Burası, nerede olduğunuz ve nereye varmak istediğinizi düşün-
düğünüz zamandır. Bir amaç edinmeniz, hayal ettiğiniz gele-
ceği anlatmanız, mevcut gerçekliğinizi belirlemeniz ve sorum-
luluk almanız için size yardımcı oluyoruz. 

Yedinci Bölüm: Bir Gün Ayırın. Bu bölüme geldiğiniz za-
man, elinizde hayat planınızı oluşturmak için tüm araçlar ola-
cak. Şimdi -daha sonra değil- bu planı hazırlamak için doğru 
zamandır. Bir günü planlamanın değerini, nasıl planlamak ve 
ne yapmak gerektiğini anlatıyoruz. 

Sekizinci Bölüm: Planınızı Uygulayın. Burası, zurnanın zırt 
dediği yerdir. Hayat planının amacı, hayatınızı değiştirmek ve 
sizi hep hayal ettiğiniz hayat yoluna sokmaktır. Önemli olan, 
yeni uygulamalara adapte olmak ve sonuçlara ulaşmak için ge-
reken zaman ve enerjiyi vermektir. İstediğiniz ilerlemeyi gös-
termeniz için sizinle üç önemli strateji paylaşacağız.

Dokuzuncu Bölüm: Canlı Tutun. Hayat planı, düzenli ola-
rak gözden geçirmediğinizde anlamsız olur. Size düzenli -haf-
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talık, üç aylık, yıllık- olarak gözden geçirmeniz için bir ajanda 
tutmanızı ve kaynak ayırmanızı öneriyoruz. Seminerlerimize 
katılan ve koçluk alan binlerce müşterimizden gördük ki hayat 
planını canlı ve etkili tutmanın yolu, düzenli olarak gözden 
geçirmek ve gerektiğinde revize etmektir. 

Onuncu Bölüm: Dönüşüme Katılın. Zeki şirketler, çalışan-
larını kendi hayat planlarını oluşturmaları konusunda teşvik 
ediyor. Size, CEO olmasanız dahi hayat planını neden ve nasıl 
uygulamanız gerektiğini anlatıyoruz. Günümüzün rekabetçi 
dünyasında, stratejik avantajı olan bir kültür yaratmanın yanı 
sıra daha üretken ve şirketine daha bağlı çalışanlar yaratılma-
sında etkili olacaktır. 

Bu bölümlere ek olarak örnek olması açısından yaşam şart-
ları birbirinden farklı dört kişinin hayat planlarını paylaşaca-
ğız. Tüm bu bilgiler, LivingForwardBook.com’dan ulaşabilece-
ğiniz kaynaklar da dahil olmak üzere size tek bir dokümanda 
verilecektir.

Yolculuk Başlıyor

Bu kitabı okumayı seçtiğiniz için minnettarız, burada bah-
settiğimiz fikir ve süreçleri uyguladığınızda, daha iyi bir hikâ-
yeniz olacağından hiç şüphemiz yok. 

Keşkesiz, hayatında neyin önemli olduğunu kavrayan ve hu-
zur isteyen herkes için faydalı olacak. Günlerini, haftalarını, 
aylarını, hatta yıllarını nasıl dolduracaklarına dair plan yapa-
rak, elde edecekleri en güzel değişime ulaşmalarını sağlayacak. 

Bu sayfaları okumanız, bir kitabın başlangıcından daha faz-
lası, sizin için amacı ve anlamı olan bir hayatın başlangıcı ola-
bilir. Değişim şimdi başlıyor.



Birinci Kısım

İHTİYACINIZI
ANLAYIN





23

1

Sürüklenişi Kabul Edin 

Limana ulaşmak için yelken açmalıyız, bazen rüzgârla bazen 
rüzgâra karşı... Hiçbir koşulda sürüklenmemeli ve demir at-
mamalıyız.

-Oliver Wendell Holmes

Daniel: Oregon kıyısında bir kulübem var. Kuzeybatı kıyı-
sının sahilleri muhteşem ve iddialı sörf alanlarıyla dolu. Son-
bahar ve kış aylarında, fırtınalar olur ve çok büyük dalgalar 
oluşur. Maalesef, bazen dalgalar yoğun rüzgârda kabarır ve 
suda girdap oluşmasına sebep olur. 

İşte o günlerden biriydi. Dalgalar, kıyıya yüz metreden fazla 
mesafede uzanan burna doğru kırılıyordu. Yanımda üç kişiyle 
kıyıya doğru kulaç atıyordum, aramızda sörfte yeni olan Aus-
tin de vardı. Çıkış yolunu geçeli çok olmamıştı ki Austin’in kı-
yıdan buruna doğru sürüklendiğini fark ettim. Çok kuvvetli 
bir girdabın içine çekilmişti. Austin kuvvetliydi ancak suyun 
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akışından kurtulacak bilgisi yoktu. Akıntı, onu sürüklüyordu. 
Girdabın kenarına kadar kulaç attım ve akıntıyla beraber ona 
doğru ilerledim. Austin’i yakaladığımda, rotasını değiştirmesi 
için onu uyardım. Kıyıya doğru kulaç atmak pek akıllıca de-
ğildi, biz de onun yerine kıyıya paralel kulaç attık. Yeterince 
uzaklaşabilirsek girdaptan kurtulacak ve daha sakin sularda 
ilerleyecektik. Ondan sonra yine kıyıya doğru kulaç atabilir-
dik. Yarım saat sürdü ama sonunda yorgun argın kumsala var-
mayı başardık. 

Hayat da üzerimizde aynı etkiyi yaratabilir. Girdaba yaka-
lanmak ve rotadan çıkmak çok kolaydır. Daha da kötüsü, ken-
dimizi kötü bir yolda da bulabiliriz. Çoğu insan kırklı, ellili 
veya altmışlı yaşlarına geldiğinde etrafına bakar ve çoktan de-
nizden çıktığını fark eder. Belki bir sağlık sorunu gün yüzüne 
çıkmış, evlilikleri yıkılmış ya da kariyerlerinde bir sorun patlak 
vermiş olabilir. Belki manevi bağlantılarını kaybetmişler ve ha-
yat onlar için anlamsız ve boştur. Konu ne olursa olsun, ken-
dilerini şu anda olmak istedikleri yerde görmezler ve sürükle-
nişin kurbanı olurlar.

Bu Noktaya Nasıl Geldik?

Sürükleniş, genellikle aşağıdaki dört sebepten biri veya bir-
kaçından kaynaklıdır:

1. Farkında olmadan olur. Bazen sürükleniriz çünkü en ba-
sit haliyle ne olduğunu veya nereye tutunacağımızı bilmeyiz. 
Yukarıdaki hikâyede de bu olmuştu. Austin, Oregon sularında 
yeniydi ve akıntıyla ilgili tecrübesi yoktu. 

Bu durum, hayatta da başınıza gelebilir. Belki de sağlık, ev-
lilikteki dinamikler veya işle ilgili artık işinize yaramayan var-
sayımlarla büyütüldünüz. Hepimizin hayatla ilgili, pek doğru 
olmayan fikirleri var. Aksini hiç görmediysek bilemeyiz.

2. Kafamız meşgulse olur. Ben (Michael) de bir gün girda-
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Yazarlar Hakkında

Michael Hyatt Platform: Get Noticed in a Noisy World 
(Thomas Nelson, 2012) kitabının yazarıdır. New York Times, 
Wall Street Journal ve USA Today’in çok satanlar listesinde yer 
alan bir kitaptır. Geçenlerde Forbes dergisi “2014 yılında takip 
edilecek en iyi on online pazarlama uzmanından biri” olarak 
Micheal’ı değerlendirdi. Michael, dünyadaki en büyük inanç 
odaklı yayıncılığı ve şimdilerde Harper Collins’in bir parçası 
olan Thomas Nelson Yayıncılık’ın eski başkanı ve CEO’sudur. 
Kariyerine Word Publishing’te, Baylor Üniversitesi’nde kıdem-
li olarak başladı. O zamandan bu yana otuz beş yıl içinde ki-
tap yayıncılığının neredeyse her alanında çalıştı. Aynı zaman-
da sosyal medya alanında da uzmandır. Blogu MichaelHyatt.
com, ayda 450.000’den fazla tekil ziyaretçiyle tüm blogların 
ilk yarısında Google tarafından zirvede sıralanıyor. İki yüzden 
fazla ülkede okuru vardır. 

Podcast’i, Bu Sizin Hayatınız, sürekli iTunes’daki işletme 
kategorisinde ilk onda yer alır ve ayda 300.000’den fazla kişi 
tarafından indirilir. Twitter’da 215.000’den fazla takipçisi var. 
ABC, NBC, CBS ve CNN de dahil olmak üzere 100’den fazla 
televizyon programında yer aldı. Ayrıca 1000’den fazla sendika 
ve yerel radyo programında bulundu. 



Michael, otuz beş yıldır karısı Gail’le evli. Beş kızı, dört da-
madı ve sekiz torunu var. Nashville, Tennessee’nin hemen dı-
şında yaşıyorlar.

Geçtiğimiz yirmi beş yıl boyunca, Daniel Harkavy binler-
ce iş liderine performans, kâr ve başarı düzeylerini en üst se-
viyeye çıkarmak için koçluk yapmıştır. 1996 yılında, koçluk 
ekipleri ve liderleri için CEO ve yönetici koçu olarak görev 
yaptığı Building Champions şirketini kurma konusundaki tut-
kusunun peşinden gitti. Bugün, şirketin yaklaşık elli çalışanı 
var; binlerce müşteriye ve organizasyona rehberlik eden yirmi 
yönetici ve lider koçundan oluşan bir ekipten oluşuyor. Müş-
teriler arasında Bank of America, Chick-fil-A, Daimler Trucks 
North America, MetLife, Pfizer, Infineum (an ExxonMobil 
ve Shell Company), US Bank, PrimeLending, Dale Carnegie 
Training, JPMorgan Chase, Keller Williams, Mary Kay, Mor-
gan Stanley, Northwestern Mutual, Thomas Nelson, Wells 
Fargo, Century 21ve diğerleri bulunur. 

2007 yılında Daniel Becoming a Coaching Leader: The Pro-
ven Strategy for Building Your Own Team of Champions kitabını 
yazdı (Nelson). Yılların verdiği deneyime dayanarak Daniel li-
derlere daha etkin bir şekilde ekiplerini geliştirmeleri ve kalıcı 
sonuçlar elde etmeleri için bir koçluk sistemi önerdi.

Bulding Championships’dan önce Daniel sekiz yılı koçluk 
ve takım gelişimine odaklanan finansal hizmet endüstrisinde 
on yıl geçirdi. Finans sektöründeki kariyeri takımını şirketin 
en üretken ve en kârlı ekibi haline getirdikten sonra hızla ge-
lişti. 

Daniel başarısını sağlıklı ve üretken kültürler yaratmasına 
bağlar. Daniel kâr amacı gütmeyen bir danışman olarak tavsi-
yesine ihtiyaç duyanlara hizmet ettiği Batı Linn, Oergon’da eşi 
ve ailesiyle yaşar. Diğer tutkuları arasında sörf, kayak ve aile-
siyle gezintiye çıkmak vardır. 
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Michael ve Daniel’la İletişime Geçin 

Keşkesiz’le ilgili en son güncellemelere ve kaynaklara ulaş-
mak için LivingForwardBook.com adresini ziyaret edin. 

Michael ve Daniel, hayat planlama konusu üzerinde sık sık 
konuşur. İhtiyaçlarınıza bağlı olarak birlikte veya tek başınıza 
kullanabileceğiniz bir açılış konuşması, yarım günlük veya tam 
günlük bir sürüm sağlayabilir. Daha fazla bilgi için lütfen Li-
vingForwardBook.com adresini ziyaret edin. 

Michael’la buradan iletişime geçebilirsiniz:
• E-posta: michael@michaelhyatt.com
• Blog: http://michaelhyatt.com
• Twitter: http://twitter.com/michaelhyatt
• Facebook: http://facebook.com/michaelhyatt

Daniel’la buradan iletişime geçebilirsiniz:
• E-posta: daniel@buildingchampions.com
• Blog: http://buildingchampions.com
• Twitter: http://twitter.com/danielharkavy
• Facebook: http://facebook.com/danielharkavy



“Başar ı  b i r  anda gerçek leşmez.  M ichael  H yatt  ve  Daniel  
Hark av y s ize,  i s tediğiniz  ve  gerçekten hak ett iğiniz  hayata  
ulaşmak iç in  aç ık  ve  etk i l i  b i r  ‘Hayat  Planı ’n ı  nas ı l  
gel işt i rebi leceğiniz i  göster iyor.”
-TONY ROBBINS,  NE W YORK TIMES’IN ÇOK SATAN YA Z ARI,  
ANTHONY ROBBINS ŞİRKE TLERİ’NİN CEO ’SU
 
“Bu k i tap hayat ın  nas ı l  yaşanması  gerekt iğiy le  i lgi l i  yoldan 
ç ık mış  herhangi  bi r  yet işk in  iç in  son derece kul lanış l ı  ve  ink âr  
edi lemeyecek k adar  gerek l i  b i r  rehberdir.  Kendi  hayat ımda da 
bu yak laş ımdan çok faydalandığımı  söyleyebi l i r im.”
-PATRICK LENCIONI,  THE TABLE GROUP BAŞK ANI;  THE 
ADVANTAGE KİTABININ YA Z ARI
 
“Z ihniniz i  açacak ve zamanı  yönetmenize yardımcı  o lacak 
uyar ı lar  ve  es in  k aynak lar ıy la  dolu,  kes inl ik le  okunması  
gereken bir  k i tap.” 
-DAVE R AMSEY,  NE W YORK TIMES’IN ÇOK SATAN YA Z ARI,  
THE TOTAL MONEY MAKEOVER
 
“Pek çok insan,  hayatta  bi r  p lana sahip olmanın ne k adar  
önemli  o lduğundan söz  ediyor  ancak hiç  k imse bunu 
gerçekten nas ı l  başarabi leceğiniz i  söylememişt i .  Ş imdiye 
k adar !”
-JOHN C.  MAX WELL,  NE W YORK TIMES’IN ÇOK SATAN 
YA Z ARI,  THE JOHN MAX WELL KURUCUSU
 
“Hayat ı  uyuyarak yaşamanıza  dur  diyecek ve Tanr ı ’n ın  s iz in  
iç in  hazı r ladığı  p lanı  b i l inç l i  b i r  şek i lde iz lemeniz i  sağlayacak 
zek ice  hazı r lanmış  ve  son derece motive edic i  b i r  k aynak .”
-LYSA TERKEURST,  NE W YORK TIMES’IN ÇOK SATAN YA Z ARI,  
PROVERBS 31 MINISTRIES BAŞK ANI
 
“Zek ice  ve  anlaş ı l ı r  b i r  şek i lde yazı lmış  etk i l i  b i r  k i tap.  Bas i t  ve  
işe  yarar  öner i ler in in  sadece bir  bölümünü uygulamak bi le,  
k iş in in  hayattak i  durumunu değişt i recekt i r.” 
-DAVID ALLEN,  NE W YORK TIMES’IN ÇOK SATAN YA Z ARI,  
GE T TING THINGS DONE
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