
 

ZAMAN HAKKINDA 40 ALINTI 

Zamanı anlamak ve yönetmek, hem kişisel hem de profesyonel başarı için genellikle hayati önem taşır. 

Mesleğiniz veya kıdem seviyeniz ne olursa olsun, insanların zamanı nasıl algıladıklarını ve zamanı doğru 

kullanmanın değerini öğrenmek verimliliğinizi artırmanıza yardımcı olabilir. Zaman kavramı hakkında 

derin bilgi edinmek çok değerli bir beceri olabilir ve tarih boyunca ünlü kişilerin konuyla ilgili alıntılarını 

inceleyerek bunu geliştirebilirsiniz.  

ZAMAN ALINTILARI NEDEN YARARLIDIR? 

Zamanla ilgili alıntılar genellikle yararlıdır çünkü okuyucuya tarih boyunca son derece saygın bireylerin 

zamanın geçişini nasıl algıladıklarına dair fikir verir. Bunları okumak ve işlemek, zamanın sınırlı olduğu 

gerçeğini kabul etmenize ve zaman yönetiminizi geliştirmenize yardımcı olabilir. Bunu yapmak 

odaklanmanızı iyileştirebilir, stresinizi azaltabilir ve keyif aldığınız aktivitelere daha fazla zaman  

ZAMAN HAKKINDA POPÜLER ALINTILAR 

“Vakit nakittir” – Benjamin Franklin 

"Zaman kimseyi beklemez" - Bilinmeyen yazar 

"Zaman en bilge danışmandır" - Perikles 

Dakiklik zamanın hırsızıdır - Oscar Wilde, Dorian Gray'in Portresi 

Anahtar, zaman harcamak değil, ona yatırım yapmaktır. - Stephen R. Covey 

"Gülünüzü bu kadar önemli kılan, gülünüz için harcadığınız zamandır." - Antoine de Saint-Exupéry, 

Küçük Prens. 

"Zaman bir insanın harcayabileceği en değerli şeydir" - Theophrastus 

"Üç saat erken, bir dakika geç kalmaktan iyidir." - William Shakespeare 

“Bugün yapabileceğinizi asla yarına bırakmayın” - Benjamin Franklin 

"En güçlü iki savaşçı sabır ve zamandır." -Leo Tolstoy 

"Zamanınız kısıtlı, o yüzden başkasının hayatını yaşayarak onu boşa harcamayın." – Steve Jobs 

"Hayat iyi yaşanırsa yeterince uzundur" - Seneca 

 

ZAMANI YÖNETMEKLE İLGİLİ ALINTILAR 



“Şimdiki Zaman, zamanın sonsuzluğa dokunduğu noktadır” - CS Lewis 

Hayatın bir saatini boşa harcamaya cüret eden bir adam, hayatın değerini keşfetmemiştir." - Charles 

Darwin 

"Zor zamanlar asla sürmez, ama zor insanlar yaşar" - Robert H. Schuller 

“Zaman paradan daha değerlidir. Daha fazla para kazanabilirsiniz, ancak daha fazla zaman alamazsınız” 

- Jim Rohn 

"Geleceği hiç düşünmüyorum. Yeterince yakında gelir” - Albert Einstein 

"Zaman ve saat, en zorlu günden geçer." - William Shakespeare 

"Sorun şu ki, zamanınız olduğunu düşünüyorsunuz" - Jack Kornfield 

"Sıradan insan zamanın geçmesiyle ilgilenmez, yetenekli adam onu yönlendirir." - Arthur Schopenhauer 

Her zaman zamanın bir şeyleri değiştirdiğini söylerler ama aslında onları kendin değiştirmelisin. - Andy 

Warhol 

"Asla acelesi olmayan insan her şey için zaman bulabilir" - Mihail Bulgakov 

“Önceliklendirme, üretkenliğin önemli bir yönüdür. Listelenen görevler önemli şeyler olmalıdır: 

hedeflerinizle uyumlu olan ve sizi gerçekten yapmanız gereken şeyden uzaklaştırmayan şeyler” – 

Romuald Andrade 

ZAMAN HAKKINDA İLHAM VERİCİ ALINTILAR 

“Zaman yaratılmış bir şeydir. 'Vaktim yok' demek, 'istemiyorum' demek gibidir. - Lao Tzu 

"En son ne zaman hiçbir şey yapmadan sessiz bir an geçirdiniz - sadece oturup denize bakarak, ya da 

rüzgarın ağaç dallarını savurmasını, ya da bir gölette dalgalanan dalgaları, titreyen bir mumu ya da 

parkta oynayan çocukları izleyerek?" – Ralph Marston 

"Dün gitti. Daha yarın olmadı. Sadece bugünümüz var. Hadi başlayalım." - Rahibe Teresa 

“Zaman yönetimi bir oksimorondur. Zaman kontrolümüz dışında ve hayatımızı nasıl sürdürdüğümüze 

bakılmaksızın saat işlemeye devam ediyor. Öncelik yönetimi, sahip olduğumuz zamanı en üst düzeye 

çıkarmanın cevabıdır.” – John C. Maxwell 

“Boşa harcamaktan zevk aldığınız zaman, boşa harcanmış zaman değildir.” - Bertrand Russell 

“Şimdi burada olmak önemli. Geçmiş yok ve gelecek yok. Zaman çok yanıltıcı bir şey. Var olan her şey, 

şimdidir. Geçmişten deneyim kazanabiliriz ama onu yeniden yaşayamayız; ve gelecek için umut 

edebiliriz ama var mı bilmiyoruz.” – George Harrison 

“Bekleme: zaman asla 'doğru' olmayacak. Durduğunuz yerden başlayın ve emrinizde olan her türlü 

araçla çalışın ve ilerledikçe daha iyi araçlar bulunacaktır.” – Napolyon Tepesi 

“Kaybedilen servetin yerini sanayi, kaybedilen bilgi çalışma, kaybedilen sağlık, ölçülülük veya ilaçla 

değiştirilebilir, ancak kaybedilen zaman sonsuza dek gitti” - Samuel Smiles 

"Zaman dünyadaki en değerli şeydir: düşünme zamanı, harekete geçme zamanı, kardeşlik ilişkilerimizi 

genişletme zamanı, daha iyi erkekler olma zamanı, daha iyi kadınlar olma zamanı, daha iyi ve daha 

bağımsız vatandaşlar olma zamanı" - Samuel Gompers 



"Ömrünün sonunda, bir testi daha geçmediğin, bir karar daha kazanmadığın ya da bir anlaşmayı daha 

bitirmediğin için asla pişman olmayacaksın. Kocanla, arkadaşınla, çocuğunla ya da ebeveyninle 

geçirmediğin zamandan pişman olacaksın.” – Barbara Bush 

ZAMANI VERİMLİ KULLANMAK İLE İLGİLİ SÖZLER 

“Asla boş durmamaya karar verin. Hiç bir zaman kaybetmeyen hiç kimsenin zamanın yetersizliğinden 

şikayet etme fırsatı olmayacaktır. Her zaman yapıyorsak, ne kadar çok şey yapılabileceği harika. ” - 

Thomas Jefferson 

“Zamanımızın az olması değil, daha fazlasını boşa harcadığımız için” - Seneca 

"Zamanını en kötü şekilde kullananlar, zamanın kısalığından ilk şikayet edenlerdir." Jean De La Bruyere 

“Zaman en değerli mallarınızdan biridir ve onu nasıl harcadığınız hayatınızın ne olacağını belirler. Ya 

israf edebilir, yatırım yapabilir ya da başkasına verebilirsiniz.” – David Halil 

"Geçmişte durmam, eski olaylar ve duygular içinde debelenmem. Pişmanlık için zaman harcamam. 

Olup bitenlerin ayrıntılarına tekrar tekrar girmenin anlamı yok." – Yanni 

"İnsanlar bir seferde sadece bir şey yapılabileceğini ve bu nedenle bir seferde asla birden fazla şey 

yapılmayacağını düşünselerdi, dünyada daha az yorgunluk olurdu" - Emmet Fox 

“Hayatında otomatik olarak, rutin olarak, zaman kaybı olan ama bunları düzeltmek için zaman 

ayırmadığın kaç şey yapıyorsun?” – Robert S. Scott 


