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TAM   VAKTİDİR

  

 Hayatlarını vaktine göre ayarlayanlar,vaktini hayatlandıranlardır.

  

 Onun için tam yatma vaktidir,çünki sabah  namazını vaktinde kılması gerekmektedir.

  

 Sabah acele ile kalkar ta ki gün doğmasın  çünki sabah namazı vakti girmiştir,çıkmadan
kılmalı…

  

 En faziletli namaz,vaktinde kılınan  namazdır.

  

 Saatine bakar;ezanın tam vaktidir.İşten  gelir;namaz vakti olmuştur.

  

 Kılınmayan namaz,vakti olmayan namazdır.

  

 Vakitlerini ibadetlerle hayatlandırmakta,nurlandırmaktadır.Nitekim  o vakitlerde onu
nurlandırmakta ve de ileriye dönük nurlandıracakatır.

  

 Onun için vakit nakittir.
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 Vakit onun için havadan cıvadan bir şey  değildir.Hava atmak için geçirilemez.Gece
hayatı ise ancak vaktin hayatıdır.Aksi  halde hayatsız bir vakittir onun için…

  

 Gelme vakti,gitme vakti,kalma vakti…Onun  dışındaki vakitler onun için namaz vaktidir
vakit…Çünki kendisine sayılı ve  nakit olarak verilmiştir.

  

 Nice gelip geçen vakitler,tam bir  akitti…Akitler vakitli olmadı…Onun için dünyadan
gidişte vakitsiz oldu…Çünki  yeni niyet etmişti vaktini değerlendirmeye,nakde
çevirmeye…Ancak ondan önce  kendinin hayatı çevrildi,devrildi.

  

 Namaz kılmaya vakti olmadı çünki vakitsiz  geldi.

  

 Namaz kılacaktı çünki vakti geçti.

  

 Kazalar vakti geçen vakitlerdir.Vakti  getirmek değil,vakti geçirmektir.

  

 Hiç boş vaktim olmuyor,boşalıp dolmayınca…

  

 Hiç vaktim kalmıyor,alıp kaldırmayınca…

  

 Hoşca vakit geçirmeye çalışıyor,boşca  çabalarla…

  

 Boş çabalar,boşa çabalardır…
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 Gününü gün eden,vaktini heder eder...kendini  de berbad..çünki onun vakti değildir.

  

 Namazın dışındaki şartlardan biri  de,vakittir.Vakit namazı şart kılmaktadır.Namazın
farziyeti vaktin  girmesiyledir.Vaktin namazı namazdır,niyet onadır.Niyet ettim Allah rızası
için  öğle vaktinin farzını kılmaya…Sabah vakti çıkmadıkça,ikindi vakti girdikçe o  vakitte
–tabiri caizse rafa kaldırılıyor..ya dolu ya da boş olarak.

  

 Hakiki ve gerçek olan vakit namaz  vaktidir.Buluşma vakti.Uyuşma vakti.Allah ile
kulun,ruhla cesedin buluşması ve  uyuşması…

  

 Vaktin nasıl geçiyor?Vakti nasıl  geçiriyorsun hayret?Bu vakitte geçer mi?Vaktinde
gelmedi!Vakti gelmedi!

  

Bir Dakka vaktin var  mı?Onunla olunan vaktin dışında her vakit var…

  

Tüm vakitler hep o bir vakit  içindir.

  

Vakit,bedeli ödenmeyen büyük  bir sermaye…Değil boş boşuna sürmeye!

  

Geçeni getirilemiyen,dönüşü  olmayan ân…

  

Vakitler kimlik ve  şahsiyetimizi oluştururlar.Boşa geçen vakitler,eksik organlar,eksik
kişilikler  olarak bizlere iade edilecektir.Ya lehinde veya aleyhinde olarak…Vakitler bizden
 davacı olacaklar.Neden beni tamamlamadın,beni tanımadın???

  

“Gündüzün güneş dönüp  gecenin karanlığı bastırıncaya kadar belli vakitlerde namaz
kıl;bir de sabah  namazını.Çünki sabah namazı şahidlidir.”[1]
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“Haydi siz,akşama  ulaştığınızda,sabaha kavuştuğunuzda,gündüzün sonunda ve öğle
vaktine  eriştiğinizde Allah’ı ki-göklerde ve yerde hamd O’na mahsustur-tesbih 
edin.(namaz kılın)”[2]

  

İyi vakitler…

  

  

 17-10-2003

  

 Mehmet   ÖZÇELİK 

  
   

    

[1] İsra.78.

      

[2] Rum.17-18.
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