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İ S T İ K A M E T

İstikamet;düzgün,denge,ölçü,istikrar,hidayet,sevgi ve iman gibi kapsamlı
doğruluğu ifade etmektedir.
Kavşak ve virajlarla dolu şu hayatta zikzaksız bir yolu takib etme halidir. Genelde kazalar
kavşak ve virajlarda olur. Kazasız bir istikrar burada kendisini gösterir.
İstikameti hayatın her kademesine yayarak,her şeyde bu sicim gibi düzgünlüğü göstermektir.
İstikamette esas olan devamlılığı sürdürmektir.
Allah Hz. Musa-ya azmış olan Firavn-a gitmesini,insanın azgın olduğunu,ona ‘Kavli Leyyin- ile
[1] yumuşak bir lisanla istikamete çağırmasını emreder. Öyle ki; ümit kesik olsa bile son nefese
kadar açık olan fıtrat kapısından dolayı devam eden imtihan süresinde tebliğ etmek o istikameti
göstermektir.
Dünyadaki tüm dengesizlikler,zulümler ve feryatlar hep istikametin bozulmasındandır. Hayat
istikameti yakalamak üzere vardır. Kur’an ve Sünnet bunun miyarıdır.
İstikamet bir pusuladır. İstikametsiz hayat,pusulasız giden gemi gibidir. Meçhule kalkan bu
gemi korku,telaş ve kazaların davetçisidir.
Başarı;istikametten çıkar,müstakim olmanın sonucudur.
Zaman hattı müstakim üzere gitmiyor,bu dalgada istikamet,istikrardır. İstikamet
huzurdur,emniyettir.
İstikamet;her şeyde orta yolun takib edilmesidir. İfrat ve tefritten uzak kalmaktır.
Hadisteki:”Şeyyebetni sureti Hud”,’Hud suresi beni ihtiyarlattı’ yani o surede bulunan;”Festakim
kema umirte”,[2]’Emrolunduğun üzere dost doğru ol’
En zor ve devamı müşkil olan bu yol Fatiha’daki ‘Sıratı müstakime hidayet’in taleb edildiği yol
olan –Nebilerin,Sıddıkların,Şehidlerin ve Salihlerin yolu olan üstün yoldur.
Bu yol her insanın kendi hedefini ve gayesini yakaladığı bir yoldur.
Duada yapılan:” Ve terfeuna biha aksal ğâyat”muhal gibi görülse de,o aksel ğayat,en son olan
hedef her insanın kendi aksal gâyatı olup,kabiliyet ve istidadının kabiliyet ve kapasitesi
nisbetince gelişip açılmasıdır. Kendisini ve kendi hedefini yakalamasıdır.
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Buda Hadiste geçen;”Men arefe nefsehu fekad arefe Rabbehu.”,’Kim kendisini bilirse,Rabbisini
bilir.’Bu hadis konusunda Muhyiddin-i Arabi:”Her ne kadar muhaddislerin yanında senedi
itibariyle sıhhati sabit değilse de,amma keşif yoluyla yanımızda onun sahihliği sabittir.”der.[3]
İnsanların kendi hayatlarındaki farklı hedeflerini yakalamaları gibi,Hz. Âdem-den kıyamete
kadar insanlığın maddi ve manevi açıdan kabiliyetlerini öldürmeden ve söndürmeden
sürdürmesi,yakalamaya çalışması,liyakatını göstermesidir. Ahiretine ehil olması ve istidat
sermayesini yerinde kullanmasıdır.
“Allahümme,innel ayşe ayşul ahireti,Fensuril ensare vel muhacire.”
“Allahım!Muhakkakki hayat,ahiret hayatıdır. Ensar ve muhacire yardım et.”
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[1] Taha.24,43-44,Naziat.17.
[2] Hud.112,Şura.15.
[3] Risale-i Nurun kudsi Kaynakları.A.Badıllı.236,232.
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