
ALTIN BİR KURAL: İŞ YAŞAMI VE ÖZEL YAŞAM DENGESİ 
 
Çoğumuz yaşamın birçok rolünü bir arada üstleniyor (doğal ve sağlıklı olarak) ve günlük 
yaşamımızda farklı alanlardaki sorumluluk ve eylemlerimizi ideal bir dengede yürütmeye 
çalışıyoruz.  
Çocuk olmak, eş olmak, anne/baba olmak, patron olmak, çalışan olmak (bazen bu rollerin 
birçoğu eş zamanlı da olabiliyor)… Sadece bu kadar mı? Aynı zamanda kendi kendimizi 
dinleyebilen ve iyileştirebilen bir birey olabilme rolü var ki bu da işin en zor kısımlarından.  
Peki “ortaya karışık” bu sorumluluklar ve roller bütününde her şeye yetişmeye çalışırken, 
psikolojik sağlığımızdan çok fazla fedakarlık etmeden tüm bu kargaşa ile nasıl başa çıkabiliriz?  
 
“Her şeyin zamanı var” deriz ya, belki de buradan başlamak en iyisi olacak. “parçala, böl ve 
yönet” stratejisi en çok “zaman” yönetiminde işe yaramakta. Bir günün 24 saatten 
oluştuğunu unutmadan ve her saatin aslında çok değerli olduğunun farkında olarak 
günümüzü planlamamız gerekmekte. İş hayatında yoğun çalışanlar olarak bizim genelde 
yapmakta zorlandığımız şey ise özel yaşamımızdaki roller için ekstra bir zaman planlaması 
yapmamızın gerekmediği inancımız! 
Yaşamın içinden düşünürsek örneğin, akşam işten eve dönüyoruz ve normal rutinin içinde 
aslında artık özel yaşam rollerimiz aktive olmuş oluyor (her ne kadar bu roller gün içerisinde 
aslında hep aktif olsa da…). Aile ile birlikte yemek yeme zamanı, sohbet zamanı, paylaşım 
zamanı, çocukların ödev zamanı, eşlerin ilişkilerini pekiştirme zamanı gibi… Tüm bunlar için 
topu topu yaklaşık 5 saatimiz var (ki bu birçoğumuzun yaşamında oldukça ütopik bir beklenti 
olabilir!). Bu 5 saati farklı rollere nasıl dağıtacağız? Bunun için öncelik tabii ki evdeki çocuk ya 
da yaşlıların bakım ve ilgi saatlerindedir. Bundan geriye kalan zamanlarda hem 
dinlenebilmeli, hem de eğlenebilmelisiniz. İyi de bu nasıl olacak? Ben kendi yaşamımda 
kullandığım “1 saatlik dilimler kuralı” nı örneklendirmek istiyorum. Genellikle farklı işlere 
birer saat ayırdığımızda yaşamımızdaki çeşitliliğe daha çok uyum sağlayabileceğimizi bizzat 
deneyimliyorum. Eğer saatlerin ucunu çok açık bırakırsak aynen disiplinsiz bir çocuk gibi 
içimizdeki tembellik dürtüsü aktive olabiliyor ve geriye kalan tüm saatleri televizyon 
karşısında geçirebiliyor. O zaman da zaten aslında özel yaşam diye bir şey kalmıyor ve yaşam 
sadece “iş yaşamı”ndan ibaret olmaya başlıyor.  
Zaman planlamasına ek olarak psikolojik olarak da zihnimizin “şimdi ve burada” olmasının 
önemini zaten hep vurguluyorum. Çocuğumuzla ilgilenirken aklımız “ev işlerinde”, ya da 
eşimizle sohbet ederken zihnimiz “iş yerindeki toplantıda” olduğunda, bu psikolojik dengenin 
zedelendiğini görüyoruz. Bu durum ruh sağlığımızı da “küçük küçük” tehdit ediyor. İçimizde 
“küçük delikler” oluşuyor ve bu küçük delikler bir süre sonra günlük yaşamımızda yaşam 
anlamsızlığı, keyifsizlik, stres ve kaygı, boşluk duygusu gibi içsel problemlere neden oluyor.  
Çünkü “denge” yaşam tatmininin olmazsa olmazlarından ve biz yaşamımızdaki genel denge 
duygusu kadar “sağlıklıyız”. Bir anlamda hem fiziksel hem de psikolojik olarak, yaşamımızdaki 
denge kadar “insanız”… 
Dinlenme ve eğlenme zamanları da dahil olmak üzere zaman planlamasında bir adım daha 
ileriye gitme zamanı geldi. Tüm gününüzü birer saatlik dilimlere ayırmaya şimdiden 
başlamaya ne dersiniz? Her saatin hakkını vererek ve tadını çıkararak dakikaların…Para 
kazanmanız ve üretmeniz gereken saatler ile parayı harcama ve keyifle yaşama için 
ayırdığınız zaman arasındaki o bilgece “dengede” buluşmak dileğiyle, 
“denge” ile kalın…. 
 



 
 
 
 
  


