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Her sabah hesabınıza 86.400 altın yatırılan bir bankanın olduğunu düşünün. Gün 
boyunca, bu altından istediğiniz kadar altını harcamakta veya harcamamakta serbest 
bırakıldınız. Ancak bir tek koşulla, o gün size ayrılan altından harcamayı başaramadığınız 
kısmı, ertesi güne devretmiyor. Yani bir önceki altının tamamını harcamış veya hiçbir 
bölümünü harcamamış da olsanız, ertesi sabah bankanızın hesabında yine 86.400 altın 
olduğunu görüyorsunuz. 
Kendinizi böyle bir durumla karşı karşıya bulsaydınız, acaba ne yapardınız? Birçok insan 
gibi bu kadar altını her gün harcamak için bir yol bulurdunuz herhalde. Acil ihtiyaçlarınıza 
öncelik vermeniz mantıklı bir yol olacaktır şüphesiz. Ancak sizden beklenen, bu altını 
her gün yatıracak bir yer bulup, iyi planlamayla uzun vadede en büyük getiriyi sağlamak 
olacaktır. 
Farkında olsak da olmasak da, yaşamımızın her gününde bu durum geçerlidir. Zaman 
bankadır. Ve size her gün istediğiniz gibi harcayabileceğiniz 86.400 saniye verilir. Ve bu 
saniyeleri kullanmayı başaramazsanız, onları ebediyen kaybedersiniz. 
Bütün başarılı insanlar, zamanın değerinin farkındadır. Edison’a dünyada en önemli şeyin 
ne olduğu sorulduğunda, cevabı “zaman” olmuştur. 
Peki ama nedir bu zaman? Günün 24 saat olması, haftanın 7 gün, yılın 365 gün olması 
mı? Yoksa bir gün için biçilen mesai saati mi? Yoksa bütün bu belirlemelerin kişi için 
taşıdığı anlam mı? 
Zaman “bize verilen sürenin tamamıdır”. Yönetici için düşünülen zaman kavramının, bir 
fabrika işçisi için düşünülen zamandan; bir sporcu için düşünülen zaman kavramının da, 
bir öğrenci için düşünülen zaman kavramından farklıdır. 
İşlerin zamanında başlaması, bitmesi, işe zamanında gelme ve gitme, söz verme, insan 
ve diğer varlıkların gelişimi hep zamanla değerlendirilir. Zaman, ne başka bir şeyle 
değiştirilebilir, ne tasarruf edilebilir, ne ödünç alınabilir, ne satın alınabilir, ne çoğaltılabilir 
ne durdurulabilir, ne saklanabilir, ne de geriye doğru işletilebilir. 
Bir okulun müdürünün, öğrencilerine söylediği gibi; “Hepimizin eşit olarak sahip olduğu 
bir tek şey vardır: Zaman!.’’ Öyleyse zaman, sorunun kendisi değildir. Sorun bizde. Sorun 
ne kadar vaktimiz olduğunda değil, sahip olduğumuz süre içinde neler yaptığımızdadır. 
Zaman yönetimi “neyi, niçin ve ne zaman yapmayı” bilmek ve günlük yaşayışın akışını bu 
ilkeye göre planlamaktır. Zamanı planlamak, bu anlamda zamanı en iyi şekilde yönetmek 
demektir. 


