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(uddî 
"İki nimet vardır ki; insanların çoğu onların değerini bilmezler: 

sıhhat ve boş vakit" 
(Buharı, R/kak, 1; Tirmizi, Zühd, 1) 

Dr. Ömer Menekşe 

badet, taat, iyilik ve hayır yapmak 
için sıhhat ve vaktin önemi bilinen 
bir gerçektir. Ne var ki insanoğlunun 
devam edip gideceğini sandığı, fakat 

günün birinde, ansızın uçup gittiğini görerek 
aldandığını anladığı iki büyük nimet vardır. 
Bunlar sıhhat ve boş vakittir. "Her işin başı 
sağlık", "sağlık olsun" "Halk içinde muteber bir 
nesne yok devlet gibi/olmaya devlet cihanda 
bir nefes sıhhat gibi" (Kanuni sultan Süleyman) söz
leri, dilimizde çokça kullandığımız ifadelerdir 
ve bunlar sıhhatin önemini yeterince anlat
maktadır. 

İnsan hayatı açısından zamanın önemli bir 
yeri vardır. 

İnsan ömrünün esası, zamandır. Çünkü in
sanın işleri, zaman içinde olur. Geçen her an, 
insanın ömrünü eksiltir ve ecelini yaklaştırır. 
Ne var ki, insan çoğu kez, geçen zamanı ka
zanç zanneder. Bunun için Peygamberimiz in
sanların bu aldanışına dikkat çekmiş ve zama
nın kıymetini bilemediklerini ifade etmiştir. 

Şüphesiz, zamanı iyi bilmek, iyi kullanmak 
ve iyi değerlendirmek başlı başına bir disiplin
dir. Örneğin sabahleyin tedbirsizlikten kay
naklanan bir gecikme bütün günü; plânlı geçi
rilmeyen bir gün ise, haftanın hatta ayın ve yı
lın çalışma takvimini etkileyebilir. 

Yüce dinimiz öncelikle insan hayatini; ço
cukluk, gençlik, olgunluk, ihtiyarlık ve düş
künlük gibi çeşitli zaman safhalarıyla belirle
miştir. 

Yine onun görev ve sorumluluk alanının 
dinî boyutunu gösteren namaz, oruç, zekât, 
hac ve kurban gibi ibadetler de çeşitli zaman 
dilimleriyle kayıtlı kılınmıştır. 

Diğer yandan Yüce Allah; gece, sabah ve 
asır (çağ) gibi önemli "vakit" lere yemin ede
rek, dikkatimizi o anlara çekmiştir. 

Kur'an'da zamanın hesaplanması ve ölçül
mesi bağlamında bir yılda on iki ay olduğu açık
lanarak iş, çalışma ve ibadetle ilgili takvimin de 
buna göre düzenlenmesi gerektiği bildirilmiştir. 
frevbe, 36; Bakara, 189) Böylece Kur'an; "vakit" ile ilgi
li içerdiği hükümler sayesinde, hem onun nasıl 
kullanılması gerektiğini hem de onun ne kadar 
önemli olduğunu hatırlatmıştır. 

Hayat; bir hayırlı faaliyetler alanı ve süreci; 
ölüm ise çalışmalarımızın karşılığını bulacağı
mız, ebedî varlık sahasına geçişi sağlayan bir 
dönüm noktasıdır. 

İnsanın en kıymetli sermayesi ömrüdür. 
Sermayemiz, kartopu gibi eriyen bir sermaye
dir. "Hayat, dönüşü olmayan bir yolculuk, akıp 
giden bir sudur." Bir nehirde, aynı suyla iki ke
re yıkanmak mümkün olmadığı gibi, bir za
man dilimini de iki kere kullanmak mümkün 
değildir. Bu katı gerçek bizi, "An bu andır, dem 
bu demdir." sırrına götürür. Geçen geçmiş, ge
lecek de henüz gelmemiştir. Öyleyse kullanı
labilir sermayemiz, sadece içinde bulunduğu
muz andır. Şu hâlde bütün mesele bu "ân"ın 
Allah'ın rızasına en uygun, yüzümüzü en çok 
güldürecek bir meşguliyetlere harcanmasıdır. 




