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    VAKİTLERE TAKILANLAR
  

 

  

Sabah namazının imsak ve giriş vakti beşte ise;güneş doğduktan sonraki vakit
kazaya,imsaktan önceki bir dakika da teheccüde girmektedir. Hassas bir hat..

  

Sabah,öğle,akşam güneşe bağlanmış. Doğumu,tepeden inişi,batış ve de diğer vakitler
içerisinde yapılanlar eda olurken,vakit dışındakiler yaralı,kazalı bir namaz olmaktadır.

  

Bayram namazları bayram günlerine takılmış bir namazdır. Bir salkım ki,ancak o
zamanda koparılır ve o zamanda olgunlaştığından,onda derilir.

  

Cuma namazı,cumanın belli saatine takılıp,öğlen namazının yerinde yer alırken;vaktin
çıkmasında öğlen namazı onun yerinde yer alır. Cuma namazı vaktinden önceki alış-veriş
helal iken,o saat ve andaki harama inkilab eder.

  

Her şey vakti içinde kıymet alır,kıymetlenir,kıymet bulur ve de vaktinde olmuş olur.

  

Teklifin yani mükellefiyetin yaşı dolduğu anda artık o zamana kadar beklenen süre
dolmuş,her şey günah ve sevaba kalbolmuş olmaktadır.

  

Vaktim geçti,vaktinde yapamadım,vaktim kalmadı,daha vakit var,vakti mi?,vakit
nakittir,gibi ifadelerle anlaşılmaktadır ki;hayat vakitlere takılmış,oradan onun meyveleri
alınmakta,koparılmaktadır.

 1 / 7



Vakitlere Takılanlar

Mehmet ÖZÇELİK tarafından yazıldı.
Pazar, 26 Eylül 2010 15:44 - 

  

Vakti saat gelince olacaklar olmaktadır. Kaderin birer göstergesidir vakit. 

  

Vakitle bazıları döner,hayatlar söner,dünyaya gelinir. Bazen gülünür,bazen ağlanılır.

  

Öyle bir düşmedir ki vakit;yakıp söndürmeyle sınırlı kalmayıp,her noktayı belirler.

  

Vakit hayatın bir bastonu. Onuna yürür,ona dayanır.

  

Vakit aynı zamanda bir akittir yani anlaşma ve sözleşme.

  

Vakit gelince her şey teşhir olunur. Tıpkı kıyamet vakti geldiğinde günahkarların durumu
gibi. [1]

  

Vakit bir ayar ölçüsüdür. İşler onunla ayarlanır. Onunla işler başlar ve biter. Bazı ayarlar
düşer,bazı ayarlar artar.

  

Vakit be vakit oluşumlarla değişimler oluşur.

  

Vakit bir mihenk taşıdır. Onda ayarlar ayarlanır,şekiller belirlenir.

  

Vakit varlığa çıkış tünelidir. O tünelden her varlık geçer. Kimisi göçerken,kimisi de
vakitte kalır.

  

Vaktin birinde............ vardı.....
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Bir vakit.......... adamın biri.........

  

Gelmesine az vakit kaldı.

  

Vakit tamam,zili çal....

  

Vakit geldi,vakti tamam...hatta vakti geçmekte.....çünki vakti çoktan doldurdu....vaktinde
yapması gerekti.....vaktin kıymetini bilmiyor.....Vakitte hiç geçmiyor.... Vakit ne de çabuk
geçti...Kazanamadım,vaktim yetmedi.......Üç gündür yatıyorum....Vaktim yok....

  

Bir vakitler yoktum..bir vakit çocuk..bir vakit gençtim..dinamiktim..her şey benden
sorulurdu..şimdi ben soruyorum her şeyi..vakit ne zaman gelecek..vakit ne zaman bitecek

  

Vaktin ve zamanın çocukları ne yapacaksın? Bizim zamanımızda böyle miydi? her şey
vaktindeymiş!..Vaktinde oluyormuş!

  

Vakitler bazen su gibi akıyor,bazen de sulu..

  

Vakitler bazen geçmiyor,dikilmiş başımızda..ızdırap vermek için vakte yemin edilmiş
gibi.. “Yemin ederim zamana. İnsanlar husranda.” [2] Seni vakte söylerim!.Bir vakit sana
gösteririm...

  

Vakit üzerimize abanmış,pek de yamanmış.. Vakit bitmez,bitirir. Bu kadar aahı alan bir
gün kendisinin işi de bitirilir.... Vakit geçmez,göçürür... elbet buncaları süren,bir gün oda
sürülür.
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Vakte karışılmaz,onunla yarışılmaz. Her şeyi vaktinde,vakit içinde,vakti gelince
yapacaksın!! Çünki vakit bir sermayedir..karla gelişir...ikinci bir vakit verilmez..

  

Vaktin var mı? Vaktini almayayım! Vaktin varsa bir çay içelim? Bir sohbet edelim?

  

Vakit varsa var,yoksa yok! Vakitsiz öten horozun başı kesilir..vakit baş keser..Vakit
dolmazsa olmaz..vakti gelecek ,olacak... keşke vakti gelse..vakti artık iple
çekiyorum..çünki artık vakte tahammülüm kalmadı..

  

Oda tahammülsüz,bana tahammül edemiyor.çünki vakit çok şeyi yüklenmiş gidiyor..kim
bilir nerelerden geliyor?? Kimi indiriyor? Kimi bindiriyor? Malumu belirlemek
üzere,meçhule kalkan bir gemi misali...

  

Doldur-boşalt makinası.. Tarih,geçmiş vakitlerin içinde..arşivinde saklı zamanın..

  

Din;insanlık vaktinden son vakte dek...

  

Ğayb,istikbal;gelen vaktin içinde saklı..

  

Vakit bir kompartuman gibi..hepsine uğramakta,hepsi de ona...

  

Kendinden taşanlar,manen coşanlar;zamanı ve vakti aşarlar.

  

Kemal ve olgunluk;vaktin,vaktindeki oluşumudur.

  

Zamana binenler,istedikleri zaman inerler. Onlar vaktin ve zamanın değil,vakitler onların
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mahkumudur..o ise hakim.. Zamana hükmedenler;insanların gönüllerine taht
kurmuş,gönül hakimleridirler. her zaman,her kese,her yerde hükmederler.

  

Nakit olan vakit sözleşmemiz yapılmış;vaktinde eda edilmeli,ifa edilmelidir.

  

Her şey zamanla belirlenir,zamanında belirlenir. Vakit geldi ve geçmekte..Dünya
kazuratından temizlenmek üzere bir gusül gerek..dünya bize çık demeden evvel,biz onu
kalbimizden çıkaralım.

  

Harcanan vakit,harcandığı yere göre ya kazandırır veya kaybettirir.

  

Zaman bizi belirlemeden,biz zamanımızı belirleyelim.

  

Biz zamana uyup zamane olmayalım,zaman bize uysun.

  

İman-ibadet-ahlak-muamelat-güzellikler zamana takılmış birer cennet yemişleri.

  

Küfür-nifak-şer-fitne ve günahlar zamana takılmaya çalışılan aldatıcı birer cehennem
zakkumu..geçmiştekiler yemişler,yenilmişler... Şimdikiler yemekte ve görmektedir.

  

Vakit vakittir..zaman bu zaman..yarın vakit kalmayabilir!!zaman geç olup geçebilir!

  

Vakit hem mukaddime,hem de hatime ve nokta... Adam vakitsiz öldü!derler.tıpkı vakitsiz
oldu,gibi..vakitsiz doğdu,sözü,vakitsiz sözdür.

  

Vakti asanlar,vakti askıya atanlar;yine vaktin askısına asılırlar.
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Vakte takılanlar bir yanda..vakte asılanlar öbür yanda...

  

İbni Sirin:”Bana,cennete gitmekle iki rekat namaz kılmaktan birini tercih et,deseler,iki
rekat namaz kılmayı tercih ederim. Çünkü cennete gitmek benim hoşnud olmam içindir.
Namaz ise,rabbimin hoşnud olması içindir. [3]

  

Huzeyfe-den:”Hz. Peygamber zor bir işle karşılaşınca derhal kendini namaza verirdi.”[4]

  

İyi vakitler temennisiyle....

  

  

11-1-1998

  

MEHMET ÖZÇELİK

  

  

    
   

    

[1] Rum.55-57.
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[2] Asr.1-2.

      

[3] Fezail-i A’mal. M. Z. Kandehlevi. 251,Ahmed,Ebu Davud,İbni Cerir.

      

[4] Age.249.
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