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Bu yayın Gunther Verheyen, independent Scrum Caretaker for
Ullizee-Inc, tarafından muntazam bir özenle hazırlanmıştır. Eser
ücretsiz sunulmakta olup kopyalanması veya okuyucu tarafından
uygun görülen şekilde kullanılması yazarın bu eserine atıfta
bulunulması şartıyla mümkündür.

Scrum Kılavuzu’nun (The Scrum Guide) ilk resmi versiyonu 2010 yılında Ken Schwaber ve Jeff
Sutherland tarafından yayımlanmıştır. Yazarlar kesinlik ve ayrıntılı yönergeler sunmaktan öte,
Scrum olarak adlandırılan çerçeveyi eski sadeliğine getirmeyi planlamışlardır. Ya da Scrum'ın
1995'teki ilk tanıtımından ve 1996'daki resmi tanımından bu yana evrildiği çerçeveyi mi
demeliyiz? Bu yayın, Scrum'ın tanımının ve temsilinin zaman içinde nasıl geliştiğini açıklar ve
Scrum tarihindeki önemli noktaları listeler. Çünkü tarihsel farkındalığa yapılan bir dokunuş, Scrum'ı
anlamaya ve Scrum'ın geleceğini önemsemeye yardımcı olmaktan daha fazlasıdır.

1. Scrum Tanımının Evrilişi
(1995-2020)
Bu bölümde Scrum'ın evrilişi, kabul görmüş olan
çeşitli kaynaklarda Scrum'ın nasıl tanımlandığına
ilişkin değişiklikler ve iyileştirmeler yoluyla
gösterilmektedir.
Bu kaynakların her biri için o sırada Scrum'ın
nelerden oluştuğunu -Scrum'ın tanımını- belirten
aynı üç öğe açıklanmaktadır:
1. Roller, sorumluluklar, yükümlülükler
2. Kontroller, çıktılar (deliverables), eserler
(artifacts)
3. Aşamalar, toplantılar, zaman-sınırlılık (timeboxes), etkinlikler
Açıklamalardaki şekiller ya doğrudan kaynağından
ya da aynı döneme ait alternatif bir kaynaktan
alınmıştır.
Son olarak, "Düşünceler ve gözlemler" başlıkları
dikkate değer olduğunu düşündüğüm şeyleri
üzerine yorum yapmadan vermektedir.

1995 - “SCRUM Software
Development Process”
Yazar(lar): Ken Schwaber
1995'teki OOPSLA1 etkinliğinde Ken Schwaber, Jeff
Sutherland ile panel üyesi oldukları “Business
Object Design and Implementation” çalıştayında
Scrum'ı tartışmışlardır.
Burada Scrum’ın içeriği aşağıdaki gibi:
1. Project Team = Management + Development
Teams
2. Backlog (> Release/Enhancements > Packets >
Changes > Problems > Risks > Solutions >
Issues)
3. Pregame (planning + design) + Game
(Development Sprints) + Postgame (closure)
Scrum ise şu şekilde temsil edilmiştir:

Şekil 1: “SCRUM Methodology” (1995)

fi

fl

Scrum: Gelip geçici görülmüş uzun
soluklu bir akımın kısa tarihi

Düşünceler ve gözlemler:
Makale, 1995'te oluşturulmuş/sunulmuş içeriği
barındırsa da aslında 1996 yılındandır.
Genellikle rugby benzetmesi için Takeuchi ve
Nonaka'nın (1986) “The New New Product
Development Game” makalesine 2 başvurulur.
Ancak, o makaledeki yöntemleri yazılım
geliştirmeye uygulamayı ilk olarak Peter DeGrace
ve Leslie Hulet Stahl “Wicked Problems, Righteous
Solutions” (1990) adlı kitaplarında “Scrum” olarak
önermişlerdir. James Coplien ise Scrum çalışma
yönteminin başarısını tari emesiyle tanınır (1994).
Scrum, mevcut yaklaşımlardan temel olarak farklı
bir metodoloji olarak tanımlanır:
✦ “Management”a “Product Manager” liderlik
eder.
✦ “Development Teams” üç ila altı kişiden oluşan
küçük çapraz işlevli ekiplerdir.
✦ “Sprints” aşaması deneysel (empirical) bir süreç
kullanır.
✦ “Sprints” aşamasındaki çıktıların kesinliği
konusu doğrudan ucu açık bırakılır.
“Sprint’ler son ürünü geliştirmek için kullanılır. […]
Yinelemeli (iterative) Sprint’ler, ta ki ürünün teslim
edilmeye hazır olduğu kararlaştırılana kadar.”
1 Object-Oriented Programming, Systems, Languages & Applications
2 Harvard Business Review, January-February 1986

1999 - “SCRUM: An extension pattern
language for hyperproductive
software development”
Yazar(lar): Mike Beedle, Martine Devos, Yonat
Sharon, Ken Schwaber ve Jeff Sutherland
Yazarlar üç tane Scrum örüntüsünü
detaylandırmışlardır:
✦ “Scrum Meeting”: takım üyeleri için günlük 15
dakikalık (aynı zaman ve yerde) toplantı.
✦ “Sprint”: görünür ve kullanılabilir bir çıktı
oluşturmak için yaklaşık 30 günlük bir süre.
✦ “Backlog”: Bir ürün için yapılacak işlerin
değişken, önceliklendirilmiş listesi.
Ayrıca bazı önemli kavramlar veya kirler de
tanıtılmıştır:
✦ “Scrum Master”: işleri kaydetmekten, ekip
üyelerine yardım etmekten ve bloke olan işleri
çözmekten sorumlu bir ekip lideri rolü.
✦ “Scrum Team”: Sprint boyunca kendi dışından
gelen talepler tarafından rahatsız edilmeden
faydalı bir çıktı üretmek için kendi kendine
organize olan (self-organized) bir takım yapısı.
© Gunther Verheyen
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“Demo”: her Sprint'in sonunda yeni işlevleri ve
gerçek ilerlemeyi göstermek için yapılan bir
oturumdur (iş listesinin -backlog- azaltılması).
Bunu, planları değiştirmek üzere “review”
(değerlendirme) bölümü takip eder .
Bu makalede açık olmamasına karşın betimlenen
Scrum tanımı şöyledir:
✦

1. Scrum Master + Scrum Team
2. Backlog
3. Sprint + Scrum Meetings + Demo/review

Düşünceler ve gözlemler:
Scrum örüntüleri, James Coplien'in3 organizasyon
kalıplarının uzantıları olarak sunulmuştur:

2002 - “Agile Software Development
with Scrum”
Yazar(lar): Ken Schwaber ve Mike Beedle
Çevik Manifesto'nun (2001) iki imza sahibi, Scrum
hakkında o zamana kadarki ilk kitabı yazdı.
Burada Scrum’ın içeriği aşağıdaki gibi
tanımlanmıştır:
1. Scrum Master + Product Owner + Scrum Team
2. Product Backlog (> Release Backlog) + Sprint
Backlog + Product Increment
3. Sprint Planning + Sprint + Daily Scrum + Sprint
Review
Scrum ise aşağıdaki gibi gösterilmiştir:

Şekil 2: “SCRUM Pattern Language Lattice” (1998)
Şekil 3: “Scrum Summary” (2002)

Scrum örüntülerinin açıklamaları boyunca
aşağıdaki kirler ifade edilir:
✦ "Global" iş listesi, bir Sprint için seçilen ve
görevlere ayrılan iş listesinden ayrı tutulur.
✦ Takım, bir Sprint döngüsünde
tamamlanabileceğine inandığı (global iş listesinin
bir parçası olan) iş listesini seçer ve bunları
bitirmeyi taahhüt eder (commitment).
✦ İşlerin seçimi, —tamamlandıklarında— Sprint
amacına (objective) ulaşılması yönünde olmalıdır.
✦ Demoda sunulan görünür ve kullanılabilir çıktıya
artım (increment) adı verilir.
✦ Product manager veya product marketing manager “iş
listesi önceliklerine karar veren yegane kişi”
olarak bahsedilir.
✦ Scrum Toplantısında yanıtlanması gereken üç
soru vardır: Tamamlandı mı? / Blokeler? /
Sonraki? Bir Scrum Toplantısının genel amacı açık
bir şekilde "takımın sıcaklığını ölçen bir
termometrenin eşdeğeri" olarak görülebilecek,
uyarlanabilir (adaptive) bir mekanizma sağlamak
olarak tanımlanır .
Bu kavramların bir kısmı, güncel isimlendirmeleri
kullanmasa bile, Scrum'ın ilk beş yılındaki
şekillenmesinde “önemli katkı” olarak kabul
edilmiştir. Bu makale temel olarak Scrum'ı bugün
olduğu çerçeveye (framework) dönüştürmüştür.
Büyük har i gösterim olan “SCRUM” daha sonra
terk edilmiştir. Scrum bir kısaltma değildir (ve
hiçbir zaman da olmamıştır).
“Bir yöntem, yalnızca gerçek anlamdaki işler için çerçeve
sağlayabilir ve yaratıcılığın gerekli olduğu yerleri
gösterir.”
3 “Pattern Languages of Program Design”, Addison-Wesley, 1995
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Düşünceler ve gözlemler:
“Pregame” ve “Postgame” aşamaları kaldırılır.
Scrum sadece Sprint'leri tanımlar.
Scrum, bir karmaşıklık (complexity) betimlemesi
üzerinden deneysel yönetim ve kendi kendine
organizasyon olarak gelişen yeni bir paradigmayı
savunacak şekilde sunulur.
Takeuchi ve Nonaka’nın “The New New Product
Development Game” makalesinde2 yer alan altı
özellik “Scrum’ın doğru uygulamasının” temeli
olarak gösterilir.
Önerilen ekip boyutu yedi artı-eksi iki kişi olarak
değiştirilir. Takım kompozisyonu konusunda
“Scrum, dikey Scrum Takımlarından kaçınır”
şeklinde ifade kullanılır.
O ana dek tanımsız olan uygulamalar resmi olarak
isimlendirilirken diğerleri yeniden adlandırılır:
✦ “Product Owner” (Ürün Sahibi) bir rol olarak
eklenir.
✦ Blokeler artık “Impediments” (engeller) olarak
adlandırılır.
✦ “Scrum Meeting” ifadesi “Daily Scrum” (Günlük
Scrum) olarak değiştirilir.
✦ Sprint’s objective (amaç), Sprint Goal (hedef) olarak
yeniden adlandırılırken; iş listesinin Sprint
Hede ne ulaşmak için oluşturulması gerektiği
eklenmektedir.
✦ “Demo/review” ifadesi “Sprint Review” (Sprint
Değerlendirme) olarak değiştirilir .
Bir Sprint'i iptal etmek "nadiren mantıklı" olsa da,
devam etmenin artık mantıklı olmadığı durumlarda
Sprint'in anormal şekilde sonlandırılması
mümkündür.
Scrum Master (Scrum Ustası), Scrum tarafından
tanıtılan yeni bir yönetim rolü olarak ifade edilir.
© Gunther Verheyen
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“Bir Scrum Ustası olarak, genellikle bir ekibin kendi iç
sorunlarını çözmesine yardımcı olmak beni cezbeder.
Tecrübe bana yapmamayı öğretti. […] oyun takımın
kendi ellerinde.”

2004 - “Agile Project Management
with Scrum”

vurgulamak amacıyla detaylandırılmaktadır. Bir
ScrumMaster'ın yetkisi “büyük ölçüde dolaylı”
olarak tanımlanır.
“Aslında, sık sık bir ScrumMaster'ı sürüyü bir arada
tutmaktan ve kurtları uzak tutmaktan sorumlu bir çoban
köpeğiyle kıyaslarım.”

Yazar(lar): Ken Schwaber

2007 - “The Enterprise and Scrum”

S c r u m A l l i a n c e ' ı k u rd u k t a n v e “ C e r t i e d
ScrumMaster” kursunu başlattıktan sonra Ken
Schwaber, Scrum hakkında ikinci bir kitap
yayımlamıştır.
Bu kitapta Scrum’ın içeriği aşağıdaki gibi
tanımlanmıştır:

Yazar(lar): Ken Schwaber

1. Product Owner + Team + ScrumMaster
2. Product Backlog (< vision) + Sprint Backlog +
Increment (of Product Functionality)
3. Sprint Planning + Sprint + Daily Scrum + Sprint
Review + Sprint Retrospective
Scrum tanımındaki değişikliklerin yanı sıra, bu
ikinci kitap birçok vaka çalışması da içermektedir.
Scrum ise aşağıdaki gibi gösterilmiştir:

Ken Schwaber'in üçüncü kitabı, Scrum'ın neden ve
nasıl benimseneceğini, zorlukların neler olduğunu
ve beklenen etkinin ne olduğunu açıklamayı
hede emiştir.
Ekler kısmında Scrum şu şekilde tanımlanmıştır:
1. Product Owner + Team + ScrumMaster
2. Product Backlog (< vision) + Sprint Backlog +
Increment (of Product Functionality)
3. Sprint Planning + Sprint + Daily Scrum + Sprint
Review + Sprint Retrospective
Ayrıca Scrum aşağıdaki gibi resmedilmiştir:

Şekil 4: “Scrum process overview” (2004)

Düşünceler ve gözlemler:
Deneysel süreç kontrolünün üç ayağı (tanımlı
süreç kontrolüne alternatif olarak), “visibility”
(görünürlük), “inspection” (denetleme) ve
“adaptation” (uyarlama) olarak tanımlanır.
✦ Ürün İş Listesinin tasarlandığı vizyon, “Scrum
Flow”un başlangıcı olarak gösterilir.
✦ “Artifacts” (eser) terimi tanıtılır.
✦ “Sprint Retrospective” (Sprint Geçmişi) zamansınırlı bir toplantı olarak eklenirken Sprint
Planlama resmileştirilir.
✦ Sprint Planlama, birinci kısmı Ürün İş Listesine
(Ne), ikinci kısmı ise Sprint İş Listesine (Nasıl)
odaklanan iki bölümden oluşur.
✦ Sprint üzerine taahhüt, bir ekibin “elinden
gelenin en iyisini yapacağını” taahhüt etmesi
olarak yeniden ifade edilir .
“ScrumMaster” terimi, onun geleneksel bir (proje)
yönetici(sin)den ne kadar farklı olduğunu
✦

Düşünceler ve gözlemler:
✦

“Development velocity” (geliştirme hızı)
gereksinimleri zaman içinde teslim edilebilir
işlevlere dönüştürme yeteneğinin bir ölçüsü
olarak tanımlanır.

2009, 2010 - “The Scrum Guide”
Yazar(lar): Ken Schwaber ve Jeff Sutherland
Mayıs 2009'da, Ken Schwaber hala
ScrumAlliance'dayken sonradan "The Scrum
Guide" (Scrum Kılavuzu) haline gelecek olan
"ScrumGuide" adlı bir doküman hazırlamıştır.

© Gunther Verheyen
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Şekil 5: “Scrum process overview” (2007)

İlk resmi sürümünü, Şubat 2010'da Jeff Sutherland
ile birlikte eşyazar olarak yayımlamışlardır. Bu
arada Ken Schwaber, Scrum.org'u kurmuştur.
Her iki belgenin yapısı ve içeriği büyük ölçüde
aynıdır. Ancak 2010 versiyonu, Scrum Ustasının bir
“servant-leader” (hizmetkar-lider) olduğunu
eklemiştir.
Bu dokümanda Scrum’ın içeriği aşağıdaki gibi
tanımlanmıştır:
1. Scrum Team = ScrumMaster + Product Owner +
Team
2. Release Planning + Sprint Planning + Sprint +
Daily Scrum + Sprint Review + Sprint
Retrospective
3. Product Backlog + Release Burndown + Sprint
Backlog + Sprint Burndown
Düşünceler ve gözlemler:
✦ Deneyselliğin ilk adımı “Transparency” (şeffa ık)
olarak yeniden adlandırılır.
✦ “Release Planning” Scrum’ın “Time-boxes”
(zaman-sınırlılık) larından biri olarak belirtilir.
✦ Sadece Ürün Sahibi bir Sprint’i iptal etme
yetkisine sahiptir.
✦ “Increment” (artım) daha bir eser olarak
tanımlanmasa da, Sprint'lerin amacı “Ürün İş
Listesini potansiyel olarak teslim edilebilir işlev
artışlarına dönüştürmek" olarak açıklanmaktadır.
Artımlar işlevsel bir “bitti” tanımına (de nition of
done) göre oluşturulmalıdır.
“Herkes Scrum’ı sevecektir; bu zaten köşeye
sıkıştığımızda yapmakta olduğumuz şeydir.”
(Jeff Sutherland, James Coplien'den alıntı yapıyor)

2011, 2013, 2016, 2017 - “The Scrum
Guide”
Yazar(lar): Ken Schwaber ve Jeff Sutherland
Scrum Kılavuzu’nun tüm bu yıllardaki
güncellemelerinde Scrum’ın içeriği aşağıdaki gibi
tanımlanmıştır:
1. Scrum Team = Product Owner + Development
Team + Scrum Master
2. Sprint + Sprint Planning + Daily Scrum + Sprint
Review + Sprint Retrospective
3. Product Backlog + Sprint Backlog + Increment
Scrum Kılavuzu hiçbir zaman bir Scrum görseli
içermemiştir. Aşağıdaki şekil aynı yazarların
“Software in 30 Days” (2012) kitabından alınmıştır:

Not. Ken Schwaber bu kitapta bana ait olan Scrum
gösterimini kullanmak için benden izin almıştır.

Düşünceler ve gözlemler:
Scrum Kılavuzu’nun farklı güncellemeleri boyunca
Scrum'ın temel tanımı sabit kalsa da aşağıdakiler
değiştirilmiştir:
✦ “Team” ifadesi, üç ila dokuz kişi arasında olması
önerisiyle, “Development Team” (geliştirme
takımı) olarak yeniden adlandırılır. (2011)
✦ “Increment” (artım) eserler sıralamasının
üçüncüsü olur (2011) ve “bir vizyon ya da hedefe
doğru bir adım” olarak nitelenir (2016).
✦ “Shippable” (teslim edilebilir) ifadesi
“Releasable” (kullanıma alınabilir) olarak yeniden
adlandırılır. (2011)
✦ Bir Sprint için taahhütte bulunma (commitment),
Sprint için kestirimde bulunma (forecast) ile
değiştirilir. (2011)
✦ “Release Planning” zorunlu bir toplantı olmaktan
çıkarılır. (2011)
✦ Kalan-iş çizelgeleri (burndown charts) zorunlu bir
uygulama olmaktan kaldırılır. (2011)
✦ Taahhüt ve sorumluluğu anlatmak için kullanılan
pigs and chickens metaforu terk edilir. (2011)
✦ Ürün İş Listesi “prioritized” (önceliklendirilmiş)
olmak yerine “ordered” (sıralı) olmalıdır. (2011)
✦ “Product Backlog Grooming” (Ürün İş Listesi
Bakımı) bir uygulama olarak eklenir (2011); fakat
sonrasında adı “Product Backlog Re nement”
(Ürün İş Listesi İyileştirme) olarak değiştirilir
(2013).
✦ Sprint Planlama iki ayrı bölümden oluşan bir
etkinlik olmak yerine, Ne ve Nasıl konularının
tartışılacağı tek bir etkinliktir. (2013)
✦ Günlük Scrum'ın üç sorusu, bireylerden çok takımı
vurgulamak için yeniden düzenlenir (2013) ve
zorunlu bir uygulama olmak yerine isteğe bağlı
hale getirilir (2017).
✦ Scrum Değerleri (Scrum Values) eklenir. (2016)
“Taahhüt, cesaret, odaklanma, açıklık ve saygı değerleri
Scrum Takımı tarafından somutlaştırılarak
yaşandığında; Scrum'ın temel taşları olan şeffa ık,
denetim ve uyarlama hayata geçer ve herkes için güven
oluşturur.”

2020 - “The Scrum Guide”
Yazar(lar): Ken Schwaber ve Jeff Sutherland
"Scrum - Gelip geçici görülmüş uzun soluklu bir
akımın kısa tarihi"nin yayımlandığı tarihte Scrum
Kılavuzu’nun 2020 versiyonu mevcut olan en son
versiyondur.
Bu dokümanda Scrum’ın içeriği aşağıdaki gibi
tanımlanmıştır :
1. Scrum Team = Product Owner + Developers +
Scrum Master
2. Sprint + Sprint Planning + Daily Scrum + Sprint
Review + Sprint Retrospective
3. Product Backlog (< Product Goal) + Sprint
Backlog (< Sprint Goal) + Increment (=Done)

Şekil 6: “Scrum in Action” (2012)
© Gunther Verheyen
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Scrum Kılavuzu’nda hala Scrum görseli bulunmasa
da, önceki resmimi etkileyen tek değişiklik, bir
Sprint'in birden fazla Artım teslim edebileceğinin
açık bir şekilde onaylanmasıdır; dolayısıyla bir
Sprint'in sonunda tek bir Artımdan daha fazlası
elde edilebilir.
Bu resmimin güncellenmiş versiyonunu “Scrum - A
Pocket Guide” (2021) adlı kitabımın üçüncü
baskısında kullanmıştım:

Şekil 7: “Overview of a Scrum Sprint” (2021)

Düşünceler ve gözlemler:
✦
✦

✦
✦
✦

✦

✦
✦
✦
✦

“Development Team” ifadesi “Developers”
(geliştiriciler) olarak değiştirilir.
Scrum Takımının bir Artım oluşturmaktan
sorumlu olduğu söylenir ve büyüklüğü “tipik
olarak 10 veya daha az kişidir”.
“Releasable” ifadesi “Usable” (kullanıma hazır)
olarak değiştirilir.
Günlük Scrum için öneri niteliğindeki üç soru
tamamen kaldırılır.
Ürün Hede , Ürün İş Listesinin bir taahhüdünün
olması amacıyla bu listenin zorunlu bir parçası
olarak tanıtılır.
Sprint Hede , Sprint İş Listesinin bir taahhüdünün
olması amacıyla bu listenin zorunlu bir parçası
olarak gösterilir.
Bitti Tanımı, Artım için bir taahhüttür.
Sprint Planlamada tartışılan Ne ve Nasıl
noktalarına ek olarak Neden konusu eklenir.
“Role” (rol) ifadesi “accountability”
(yükümlülük) olarak değiştirilir.
“Self-organization” ifadesi “self-management”
(kendini yönetme) olarak yeniden adlandırılır.

“Scrum ücretsizdir ve Scrum Kılavuzu’nda sunulur.
Burada özetlendiği gibi Scrum çerçevesi değişmezdir.
Scrum'ın sadece bazı bölümlerini uygulamak mümkün
olsa da sonuç Scrum değildir. Scrum, yalnızca kendi
bütünlüğü içinde var olur ve diğer teknikler,
metodolojiler ve uygulamalar için bir kapsayıcı olarak
işlev görür.”

Aşağıdakiler, Scrum tarihindeki bazı önemli
kilometre taşlarıdır:
✦ [MAKALE] 1986: “The New New Product
Development Game” (Hirotaka Takeuchi ve
Ikujiro Nonaka)
✦ [KİTAP] 1990: “Wicked Problems, Righteous
Solutions” (Peter DeGrace ve Leslie Hulet Stahl)
✦ [MAKALE] 1994: “Borland Software
Craftsmanship: A New Look at Process, Quality
and Productivity” (James Coplien)
✦ [VAKA ANALİZİ] 1994: Scrum at the Easel
Corporation (Jeff Sutherland, John Scumniotales
ve Jeff McKenna)
✦ [MAKALE] 1995: “SCRUM development process”
(Ken Schwaber)
✦ [VAKA ANALİZİ] 1996: The C3 project and the
birth of eXtreme Programming (Kent Beck)
✦ [MAKALE] 1999: “SCRUM: An extension pattern
language for hyperproductive software
development” (Mike Beedle, Martine Devos,
Yonat Sharon, Ken Schwaber ve Jeff Sutherland)
✦ [KİTAP] 1999: “eXtreme Programming
eXplained” (Kent Beck)
✦ [WEB] 2001: “Manifesto for Agile Software
Development”, diğer adıyla the Agile Manifesto
✦ [ORG] 2001: Agile Alliance (Ken Schwaber ve
diğerleri)
✦ [KİTAP] 2002: “Agile Software Development with
Scrum” (Ken Schwaber ve Mike Beedle)
✦ [ORG] 2002: ScrumAlliance (Ken Schwaber, Mike
Cohn ve Esther Derby)
✦ [ORG] 2006: Scrum.inc (Jeff Sutherland)
✦ [ORG] 2009: Scrum.org (Ken Schwaber ve Alex
Armstrong)
✦ [MAKALE] 2010: “The Scrum Guide” (Ken
Schwaber ve Jeff Sutherland) (güncellemeler:
2011, 2013, 2016, 2017, 2020)

XP gelişmelerinin eklenmesi hakkında
Bazı eXtreme Programming (XP) gelişmelerini
bilinçli olarak Scrum kilometre taşı olarak ekledim.
Çünkü çevik hareket için Kent Beck vb.'nin önemi
buna herhangi bir sebep sunma gerekliliğinin ötesine
geçer.
Ken Schwaber ve Jeff Sutherland'ın spesi k
geliştirme uygulamalarını Scrum tanımına dahil
etmemesinin nedeni XP idi. Uygulayıcıların olağan
bir şekilde Scrum ve XP'nin nasıl muhteşem bir
eşleşme olduğunu keşfedeceklerini ve
deneyimleyeceklerini varsaydılar. (Durumun
gerçekten böyle olduğunu tecrübelerime dayanarak
söyleyebilirim.)
Ne yazık ki, Scrum'a olan genel ilgi artarken, XP'ye
olan ilgi azaldı. Bu durum, bir Scrum Takımının
tutarlı bir işbirliğiyle uyumlu bir şekilde çalışmasını
sağlamak için üzerine anlaşmaya varılmış bir dizi
uygulamaya ve standarda sahip olması gerektiği
gerçeğini ise değiştirmez.
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2. Kilometre Taşları

Scrum ve Evrensel Doğru İsteği
Scrum, keşfetme ve Çevik geliştirme için gereken çerçevedeki asgari kuralları ve
sınırları tanımlar. Birçok kişinin aradığı şeyse bu değildir.
Birçoğu, Scrum'ın tanımında evrensel kesinlik, metodolojik doğruluk ve jilet gibi
keskin talimatlar arar. Ancak Scrum, dünya çapında sayısız kişi, ekip ve kuruluş
tarafından benzersiz ortamlarda ve özel durumlarda kullanılmaktadır. Hiçbir belge
veya kitap, uzunluğu ne olursa olsun, dünyadaki tüm işyerlerindeki tüm Scrum
uygulayıcılar için kesin ve ayrıntılı talimatlar sağlayamaz (böyle bir hede olsaydı
bile). Scrum'ın tanımı, kasıtlı olarak, sonunda yalnızca belirli durumlar için işe
yarayacak olan bu tür ayrıntılı talimatlar veya aşırı spesi k taktikler içermez.
Biz Scrum'ın nasıl çalıştığını, uygulanan kuralları ve rolleri, onu daha etkili kılan
davranışları tanımlıyoruz. Scrum, yalnızca minimum sınırları tanımlar. Bu sınırlar
içinde, insanlar karşılaştıkları zorlukların karmaşıklığıyla en etkin şekilde başa
çıkabilir ve değerli çözümler yaratabilir. Kişiler, içinde bulundukları bağlamlara özgü
bir yaklaşım aramaya davet edilir. Scrum, geleneksel bir metodoloji değil, bir
çerçevedir.
Bu, Scrum tanımındaki dil ve kelimeleri özümseyerek temel alma ve bunların niyet
ve amaçlarına odaklanma yeteneği ve cesareti gerektirir.
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Yazar hakkında

Gunther Verheyen, Scrum ile iş yerini insancıllaştırma yolculuğunda kendisini bir independent Scrum
Caretaker olarak adlandırıyor. 2003 yılında Scrum'ı uygulamaya başlayan ve o zamandan beri çeşitli
endüstrilerde çeşitli ekipler ve organizasyonlarla çalışan uzun süreli bir Scrum uygulayıcısıdır. Scrum
hakkında iki beğenilen kitap yayımlamış, Ken Schwaber'in (Scrum'ın ortak yaratıcısı) ortağı ve
Scrum.org'daki “Professional Scrum” serisinin direktörü olmuştur.
Gunther, 1992'de elektronik alanında mühendis olarak mezuniyetinden sonra BT ve yazılım
geliştirmeye girişti. Çevik maceraları 2003'te eXtreme Programming ve Scrum ile başladı. Bunu,
Gunther'in büyük bir şevkle, farklı ekiplerle çeşitli alanlarda Scrum uyguladığı yedi yıllık özverili bir
çalışma izlemiştir. 2010'da Gunther, bazı büyük ölçekli kurumsal dönüşümlerin arkasındaki ilham verici
güç olmuştur. 2011 yılında da Scrum.org için Profesyonel Scrum Eğitmeni olmuştur.
Gunther, Ullizee-Inc'i kurmak için 2013'te danışmanlıktan ayrıldı ve yalnızca Scrum'ın yaratıcılarından
Ken Schwaber ile ortak oldu. Scrum.org'un “Professional Scrum” serisini yönetti ve küresel Profesyonel
Scrum Eğitmenleri ağına rehberlik etti. Scrum.org'da Gunther, Agility Path, EBM (Evidence-Based
Management) ve Scaled Professional Scrum için Nexus çerçevesini birlikte oluşturdu.
Gunther, 2016'dan itibaren bir independent Scrum Caretaker olarak iş yerini insancıllaştırma
yolculuğuna bir birleştirici, öğretmen, yazar, konuşmacı olarak devam ediyor. Gunther, kuruluşların
Scrum‘ı benimsemelerinin getirisini daha insancıl ve dolayısıyla daha üretken bir iş yeri olarak
artırmaları için, onların Scrum'larını yeniden hayal etmelerine yardımcı olmaktadır.
Gunther, 2013'te beğenilen “Scrum – A Pocket Guide” kitabını yazdı. Bu kitabın ikinci baskısı 2019'da
ve üçüncü baskısı 2021'de yayımlandı. Ken Schwaber bu kitabı “mevcut en iyi Scrum açıklaması” olarak
önermektedir. 2020'de Gunther, dünyanın dört bir yanındaki alan uzmanlarından bir makaleler
koleksiyonu olan “97 Things Every Scrum Practitioner Should Know ” kitabını da yayımlamıştır.
Eserlerinin çeşitli dillere tercümeleri mevcuttur.
Gunther, Scrum için seyahat etmediği ve iş yerini insancıllaştırmadığı zamanlarda Antwerp'te (Belçika)
yaşıyor ve çalışıyor. Daha fazla bilgi için https://guntherverheyen.com/

Çevirmen hakkında

Çağatay Özdemir, 2010 yılında ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği lisansının yanı sıra
Bilgisayar Mühendisliği yandalını bitirdi. Daha üniversite öğrencisiyken gömülü yazılım
mühendisi olarak başladığı kariyer yolculuğu boyunca uluslararası rmalarda çeşitli rollerde
çalıştı ve danışmanlık yaptı. Yazılım mimarileri, kodlama pratikleri, test otomasyonu, CI/CD
uygulamaları ve verimli yazılım süreçlerinin geliştirilmesi konularında aktif rol aldı. Şirket içi
eğitimler verdi. Yazılımın hem teknik kısmı hem de yönetimi konusunda kendini geliştirmeye
çevresindekilere değer katarak devam etti.
Scrum ile tanışması 2017 yılında küçük bir ekiple başlayan Çağatay, 2019 yılında uluslararası
bir rmanın global olarak farklı lokasyonlardaki 25 kişilik bir grubunun Scrum Ustası oldu. İş
yerlerinin verimliliğini ve çalışanların mutluluğunu aynı anda gözeten süreçlerin varlığına hep
inanmıştı, böyle bir sürecin şirket kültürüne yerleşmesinde öncülük etti.
Çağatay bugün Belçika’da yaşıyor ve ülkenin en büyük araştırma merkezlerinden birinde
‘Lead Software Engineer’ ve ‘Scrum Master’ rollerini üstleniyor. Aktif bir bebeğin babası
olarak peşinde koşarken onunla birlikte keşfetmekten, ailesiyle seyahate çıkmaktan ve
düşünüp tasarlayıp uygulamaya geçmekten zevk alıyor. Selam vermek isterseniz: https://
www.linkedin.com/in/cagatayozdemir/.
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