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Sözlükte "alay etmek" anlamındakihez' 
(hüzü'. hüzüv) kökünden gelen istihza, 
"başkasının söz ve davranışlarını kusur
lu görmek veya göstermek amacıyla onu 
alaya alıp küçük düşürmek" manasında 
kullanılır. Gazzall istihzanın alaya alınanı 
küçük düşürüp mahcup etme durumun
da haram olduğunu, ancak kendini alay 
konusu yapan. hatta kendisiyle eğlenil
mesinden hoşlanan kimselerin de bulu
nabileceğini ve bunlarla ilgili istihzanın 

haram olmayıp mizah hükmünde sayıldı
ğını ifade eder ( İI).ya', lll , ı 3 ı). İstihza ya
nında aynı anlamdaki suhriyye kelimesi
nin kullanımı da yaygındır. Ayrıca "şaka" 
manasma gelen hezl kelimesi, daha çok 
edebiyatta "bir kimseyle alay ederek onu 
küçük düşürme" anlamında kullanılmak
tadır. Sözlü istihza yanında kaş göz işa
reti gibi hareketlerle ve yazı. resim, şiir, 
karikatür. taklit gibi ifade tarzlarıyla ya
pılan istihza şekilleri de vardır. Öte yan
dan istihza kişiye yönelik olabileceği gibi 
düşünce, inanç, yaşama tarzı vb. konula
rı da hedef alabilir. 

Kur'an-ı Kerim'de on bir ayette hüzüv 
kelimesi, yirmi üç yerde istihza masdarın
dan türemiş fiil ve isimler geçmekte (me
sela b k. el-Bakara 2/14, ı5. 67, 23ı ). ayrı
ca on beş ayette suhriyye kökünden isim 
ve fiiller yer almaktadır (et-Tevbe 9/79; 
Hud ı 1/38; ez-Zümer 39/56) Bu kelimele
re hadislerde de rastlanır (bk. Wensinck, 
el-Mu'cem, "s br", "hz' e" md. leri) . Ayet
lerin çoğunda istihza konusu, gerek Re
sul-i Ekrem'in gerekse önceki peygam
berlerin tebliğ ve risaletlerini başarısız 
kılmak üzere inkarcıların başvurduğu 
psikolojik bir savaş taktiği olarak zikredil
mekte (mesela bk. el-En 'am 6/ıO; el-Hicr 
ı 5/1 ı; Yasin 36/30). eski topluluklardan 
bazılarının kendi peygamberlerinin uya
rılarını alaya alıp reddettikleri bildirilerek 
sonunda başlarına çeşitli felaketierin gel
mesiyle yok edildikleri haber verilmekte
dir (Hud ıt /8; en-Nahl 16/34; ez-Zümer 
39/48) . Mekke putperestleri de İslam di
ninin yayılmasını engellemek için aynı 
yöntemi benimseyerek Resulullah'ın ve 
diğer müslümanların kişiliklerini, inanç 
ve değerlerini, ibadet ve yaşayışiarını 
(mesela bk. el-Bakara 2/2ı2; el-Maide 5/ 
57-58; es-Saffat 37/12- ı4) , özellikle AI
Iah'ın ayetlerini (el-Kehf 18/56, ı06; el
Casiye 45/9, 35) sürekli biçimde alaya al
mışlardır. Hadislerde de inkarcıların bu 
tür davranışlarından söz edilmektedir 
(mesela bk. Müsned, lV, 37; Buhar!, "Tef
slr", 5/12; ibn Mace, "Taharet", 16). 

İbn Teymiyye, itikadi konularla alay et
menin Allah'a itaati ortadan kaldıracağı
m, kalpte alayla itaatin bir arada buluna
mayacağını ifade ederek istihzanın insanı 
küfre götüreceğini söylemiştir. Osmanlı 
alimlerinden Bedrürreşid Muhammed b. 
İsmail de inanılması gereken esasları ala
ya almanın kişinin küfre düşmesine se
bep teşkil ettiğini. Sa'deddin et-Teftaza
ni ise inanç esaslarıyla alay etmenin aynı 
zamanda yalanlamak anlamına gelece
ğinden küfür ve inkar sayıldığını ifade et-
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miştir. Bazı ayetlerde Allah'ın da bu alay
cılara istihza ile karşılık verdiği bildirilir 
(el-Bakara 2/1 5; et-Tevbe 9/79). Müfessir
ler buradaki istihzayı, Allah'ın bu alaycı
lara belli bir süre tanıdıktan sonra onları 
günahlarına denk biçimde cezalandırma
sı, kendilerini gülünç ve aşağılık durum
lara düşürmesi şeklinde açıklamışlardır 
(Ragıb el-isfahanl. el-Müfredat, "hz'e" md.; 
Fahreddin er-Razi, ll, 62-64; Kurtubt, ı , 

225-227). Nitekim Mutaffifin suresinde 
(83/29-36). inkarcılarla müminlerin ahi
retteki akıbetieri karşılaştınitrken vaktiy
le dünyada mürninleri küçük düşürmek 
üzere onlarla alay eden inkarcıların gü
Iüşlerine karşı ahirette gülme sırasının 
müminlere geleceği belirtilmektedir. 

Kur'an'da müminlerin, dinlerini alay ko
nusu yapan inkarcıları dost edinmemele
ri (el-Maide 5/57), ayetlerininkar edildiği 
veya alaya alındığı yerleri terketmeleri 
(en-Nisa 4/140) emredilmiştir. Bu ayet
ler, insanların kendi kişilikleri ve onurları 
kadar inanç ve düşüncelerini de saygın 
ve dokunulmaz bilip korumaları gerek
tiğini göstermesi bakımından ilgi çekici
dir. 

İstihzaya dair ayetlerden anlaşıldığına 
göre Kur'an insanlarla, onların inanç ve 
fikirleriyle alay etmeyi, Cahiliye putpe
restleri gibi zihnen ve ahlak bakımından 
gelişmemiş topluluklara has bir davranış 
olarak değerlendirmiştir. Nitekim Hz. 
Musa'nın, "Bizi alaya mı alıyorsun?" di
yenlere karşı. "Cahiller gibi olmaktan Al
lah'a sığınırım" cevabını vererek alay et
menin cahillere yakışan bir davranış ol
duğuna işaret ettiği bildirilir ( el-Bakara 
2/67). Tefsirlerde bu ayetteki "cehl" kav
ramı akıllı, soğukkanlı. sabırlı, ağır başlı 

ve olgun davranışlar ortaya koyan insan
ların ahlak zihniyetini ifade eden "hilim" 
erdeminin zıddı ve hilmin karşıtı olan 
"sefeh"in eş anlamiısı olarak açıklanmış
tır {Tabert. ll, 183; Fahreddin er-Razi, lll. 
109). 

İslam ahlak ve muaşeret kurallarının 
yer aldığı Hucurat suresinde müslüman
lar arasındaki barış ve kardeşliğin önemi 
vurgulandıktan sonra kardeşlik ve dost
luk ilkeleriyle bağdaşmayan. insanların 
manevi kişiliğine saygısızlık ifade eden, 
onur ve haysiyetlerini zedeleyen davra
nışlar arasında istihzaya da yer verilmek
tedir. Burada erkek ve kadınların birbir
leriyle alay etmeleri kesin bir dille yasak
lanmakta, insanları alaya almanın, onlara 
çeşitli kusurlar isnat etmenin ve çirkin 
lakaplar takmanın ağır bir günah ve zu
lüm olduğuna işaret edilmektedir (el-H u-
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cu rat 49/9-11 ). Fahreddin er-Raif, bu ayet
teki istihzanın (suhriyye) "insanın mürnin 
kardeşine yüceitici bir nazarla bakmama
sı . ona saygısız davranması, mevki ve iti
barını küçümsemesi" anlamına geldiğini 
belirtir(Mefatfl:ıu'l-gayb, xxvııı. ı 12- 11 3). 
GazziUi, bir kimseyi onun bulunmadığı 
yerde alaya almanın aynı zamanda gıybet 
kapsamına gireceğini . Kehf suresinin 49. 
ayetinin tefsiriyle ilgili olarakAbdullah b. 
Abbas'tan nakledilen bir rivayete ve bazı 
hadisiere dayanarak insanlarla alay edip 
onları küçük düşürmenin , onlara üzüntü 
vermenin büyük günahlardan sayıldığını 
belirtir (İf:ıya', lll , 131 ). Fahreddin er-Ra
ii ve Muhammed b. Abdülvehhab gibi 
bazı alimler de istihzayı büyük günahlar 
arasında göstermişlerdir. 
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Kişinin her türlü aşırılıktan sakınarak 
doğruluk üzere bulunması anlamında 

ahlak ve tasavvuf terimi. 

Sözlükte "doğru , düzgün. dengeli. sa
bit ve kararlı olma" gibi anlamlara gelen 
kavm kökünden masdar olan ist ik amet 
"doğruluk, dürüstlük. adalet. itidal, ita
at. sadakat ve dürüstçe yaşama" mana
larında kullanılmaktadır (Dozy, ll , 432) . 
Arapça sözlüklerde istikamet kelimesiyle 
ilgili olarak genellikle "dini ve ahlaki hü
kümlere uygun bir hayat sürme, her tür
lü aşırılıktan sakınma, Allah'a itaat edip 
Hz. Muhammed'in sünnetine uyma" şek
linde özetlenebilecek açıklamalar yapıl
mıştır. Bazı ayet ve hadislerde geçenkay
yim (kayyime) kelimesinin "istikamet" 
anlamında olduğu ifade edilmektedir. Bu-
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na göre "ed-dlnü'l-kayyim" (mesela bk. et
Tevbe 9/36; Yusuf 12/40; er-ROm 30/30, 43) 
"herhangi bir eğrilik, yanlışlık içermeyen, 
haktan ayrı bir yönü bulunmayan doğru 
(müstakim) din", "kütübün kayyime" ta
biri de (el-Beyyine 98/3) "doğruyu yanlış
tan ayıran hak (müstakim) kitaplar" ına
nasındadır (Lisanü'I-'Arab, "[5vm" md .; 
Tacü '1-'aras, "[5vm" md ). Ragıb el-İsfaha
nl, istikamet kelimesinin düz bir çizgi gi
bi dosdoğru yol hakkında kullanıldığını ve 
bundan dolayı hak ve hakikat yoluna "sı
rat-ı müstaklm" denildiğini ifade ettik
ten sonra istikametin insanla ilgili olarak 
"dosdoğru yol üzerinde sapmadan ilerle
me" demek olduğunu belirtir (ei-Müfre
dat, "[5vm" md.). Bazı kaynaklarda istika
metin, i'vici:ic ile ( eğ ri bü ğrü olma, yo ldan 
sapma) birlikte ve bunun karşıtı olarak 
da kullanıldığı görülmektedir (mesela bk. 
et-Ta'rl{at, "el-istil5ame" md.; Müsned, lll. 
96; Tirmizi, "Zühd" , 61 ). 

Kur'an-ı Kerim'de dokuz ayette istika
met masdanndan fiiller yer almakta; ay
rıca yirmi ikisi "sırat" (yol; mesela b k. el
Fatiha 1/6-7), ikisi "kıstas" (ölçü; el-i sra 
17/35; eş-Şua ra 26/ 182), biri "hüda" (g idi ş; 
el-Hac 22/67). biri de "tari~" (yol; el-Ah
kaf 46/30 ) kelimeleriyle birlikte olmak 
üzere yirmi altı ayette aynı kökten müs
tak im kelimesi geçmektedir. Hadisler
de de hem istikamet kelimesi hem de 
aynı kökten fiil ve isimler yer almaktadır 
(Wensinck. ei-Mu'cem, "15vm" md.). Bü
tün bunlarda kelimenin kökündeki "doğ

ruluk, aşırılıklardan uzaklık, sebat ve ka
rarlılık" anlamlarının korunduğu görülür. 
"Rabbimiz Allah'tır" dedikten sonra isti
kamet sahibi olanları övgüyle anan iki 
ayetteki (Fu s sılet 41 /30; el-Ahkaf 46/ l 3) 
istikamet kelimesi tefsir kitaplarında "sa
mimi ve· kararlı bir imanla hak ve hayır 
yolunda istikrarlı , dengeli bir hayat sür
dürme" şeklinde açıklanmaktadır. Saha
beden birinin Hz. Peygamber'den kendi
sine. başka bir öğüde ihtiyacı kalmayacak 
değerde bir öğütte bulunmasını istemesi 
üzerine ResGl-i Ekrem ona, "Ailah'a iman 
ettim de. sonra da dosdoğru ol!" demiştir 
(Müsned, III , 41 3; IV, 385; Müslim, "İman", 
62) . Bu ayet ve hadisteki istikamet keli
mesinin öncelikle tevhid inancında karar
lılığı ifade ettiği belirtilmektedir. Nitekim 
Taberi'nin zikrettiği bir rivayette ResO
luilah bu ayeti okuduktan sonra, "Rabbi
miz Allah'tır" diyerek iman eden insan
ların önemli bir bölümünün daha sonra 
küfre döndüğünü söylemiş, ardından da 
şöyle demiştir: "Her kim imanla ölürse 
işte o istikamet sahibi olanlardandır." 

Fahreddin er-Raz'i'nin tesbitine göre 
Fussılet suresinin 41 . ayetinin yorumuna 
dair değişik görüşler ileri sürülmüşse de 
ayetin, "Rabbimiz Allah' tır diyenler" bö
lümünün iman ve ikrarla, "istikamet sa
hibi olanlar" bölümünün de iyi ve güzel 
işlerle ilgili olduğunu düşünmek daha isa
betlidir. Razi. bu ayeti açıklarken insanın 
manevi bakımdan yetkinlik kazanabilme
si için kesin bilgi ve iyi davranışa sahip 
olması gerektiğ i yolundaki yaygın anlayı
şı hatırlattıktan sonra bütün bilgilerin ba
şında Allah'ı bilmenin (marifetullah) geldi
ğini. şu halde söz konusu ayete göre in
sanın yetkinliğinin Hakk'ın zatını tanıyıp 

O'nun yolunda bulunmaya, bu yolda iyilik 
etmeye bağlanmış olduğunu belirtir. Bü
tün iyi davranışların vazgeçilmez şartı, if
rat ve tefrite sapmadan istikrarlı ve den
geli bir şekilde orta yolu takip etmektir. 
"Böylece sizi orta bir ümmet yaptık" (el
Bakara 2/143) ; "Bizi dosdoğru yola ilet" 
(el-Fatiha l/6) mealindeki ayetlerde ol
duğu gibi bu ayetteki "istikamet sahibi 
olanlar" ifadesinde de bu husus dile ge
tirilmiştir (Me{atlf:ıu '1-gayb, XXVII. 12 I-
122; XXVIII. 12). 

Grek kaynaklı felsefe kültürünün geliş
meye başladığı dönemlerden itibaren is
lam ahlak kültüründe benimsenen "Fazi
let iki aşırılığın ortasıdır" şeklindeki sö
zün de etkisiyle istikamet kavramının bü
tün ahlaki davranışlara ölçü oluşturacak 
bir kapsam genişliğine ulaştığı görülmek
tedir. Buna göre istikamet sahibi insan 
bütün davranışlarında aşırılıklardan uzak 
kalan , dengeli ve ılımlı bir hayat tarzın ı 

kararlı bir biçimde sürdüren kimsedir. 
Ancak hayat boyunca her durumda isti
kamet çizgisinden sapmadan yaşamanın 
güçlüğü de kabul edilmiş ve bundan do
layı insanlardan mutlak bir istikametten 
ziyade imkan ölçüsünde istikamet sahibi 
olmalarını beklemenin daha gerçekçi ola
cağı düşünülmüştür. Gazzall, iki aşırılık 
arasındaki orta çizginin "kıldan ince kılıç
tan keskin" olduğunu ifade ettikten son
ra iki aşırılıktan birine sapmadan dosdoğ
ru çizgide ilerlemenin neredeyse imkan
sız olduğunu , bu sebeple Kuran-ı Kerim'
de (Meryem 19/7 1-72) sırat-ı müstaklme 
yakınlığın kurtuluş için yeterli görüldüğü
nü belirtir ve şöyle der: "İstikametin zor
luğurrdan dolayı her mürnin kulun günde 
on yedi defa (beş vakit namazın farzların

daL 'Bizi sırat-ı müstaklme ileti' (el-Fati
ha 1/6) diyerek dua etmesi gerektiği ifa
de edilmiştir" (İf:ıya' , III, 63-64) . 

Kaynaklarda yer alan bir ri vayete gö
re (mesela bk. a.g .e., lll, 64; Nevevl, II . 


