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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 . 



9) Hz. Peygamber'in kendisini yaşlan
dırdığını belirttiği (Tirmizi. "Tefslr", 56/6) 
ağır yükümlülüklerden biri de, "Sana em
redildiği şekilde istikamet sahibi ol!" (H Gd 
ı lll ı 2) buyruğu olmuştur. Fahreddin er
Razi, bu emrin itikadl ve arneli hükümle
rin tamamını kapsaclığına işaret ederek 
bu konularda her türlü aşırılıktan uzak 
bir şekilde yaşamanın güçlüğüne dikkat 
çeker. Ona göre ResGl-i Ekrem'e, aynı za
manda İslam dininin çok önemli bir ilke
sinin ortaya konduğu bu ayettekinden da
ha ağır görev yükleyen başka bir ayet in
memiştir (fvle{aW:ıu 'l-gayb, XVIII. 70-7 ı). 
Şehabeddin es-Sühreverdl, tasavvufi 
makamlardan geçmedikçe bu ayette be
lirtilen istikamete ulaşmanın mümkün 
olmadığını söyler ( 'Avarifü '1-ma'ari{. s. 
53) . 

En'am süresinde (6/ 1 5 ı- ı 53) Allah 'a 
ortak koşmamak, ana babaya iyilik et
mek, evlatların canına kıymamak, kötü
lük ve iffetsizlikten uzak durmak, haya
ta saygılı olmak, yetim malına yaklaşma
mak, ölçü ve tartıda dürüst olmak, doğ
ru konuşmak, Allah'a verilen ahde vefa 
göstermek şeklindeki başlıca dini ve ah
laki ödevler sıralandıktan sonra bunun 
Allah'ın dosdoğru (müstakim) yolu olduğu. 
başka yollara sapmadan bu yolda yürü
mek gerektiği bildirilmektedir. Müfessir
ler buradaki istikamet kavramı hakkın
da, "İslam dışı her türlü inançtan ve sün
nete aykırı düşünce ve davranışlardan, 
bid'at ve hurafelerden uzak durarak Kur
'an ve Sünnet hükümlerine göre yaşa
mak" anlamına gelecek şekilde açıklama
lar yapmışlardır (mesela bk. Kurtubi, VII, 
ı 35- ı 42). İbn Hacer ei-Askalanl'nin kana
atine göre istikamet kelimesinin bu ayet
teki kullanımına dayanarak Huzeyfe b. 
Yernan karilere (hafız) sorumluluklarını 
hatırlatırken, "İstikamet sahibi olun uz. o 
zaman herkesten önde bulunursunuz; 
eğer sağa sola yalpalarsanız tam bir da
lalete saptınız demektir" şeklinde uyarı
da bulunmuştur (Buhar!, "İ'tişam", 2) Bu 
rivayetteki istikameti İbn Hacer "fiil ve 
terk olarak Allah'ın emrine sımsıkı sarıl
mak" (Fetf:ıu'l-bari, XXVIII, 15); Ayni. "Al
lah'ın kitabına ve Peygamber'in sünneti
ne sarılıp bunlardan kopmadan yaşamak" 
('Umdetü'l-~ari, XX, 208) diye açıklamış
lardır. 

Ahlak ve tasawuf kitaplarında istika
met insanın bütün yükümlülüklerine ria
yet etmesi, yeme. içme, giyinme ve her 
türlü dinl-dünyevl konuda itidal çizgisini 
takip etmesi. görevlerini yaparak günah
lardan uzak durması, dini n ve aklın irşa-

dına göre ubQdiyyet yolunda ilerlemesi 
gibi değişik şekillerde açıklanmıştır (et
Ta'r!{at, " el-isti~ame" md. ; Tehanevi , ll , 
ı 227). Aynı kaynaklarda yapılan tasnifler
den istikametin dilin istikameti. hal ve 
hareketlerin istikameti, nefsin veya kal
bin istikameti şeklinde başlıca üç çeşidi
nin bulunduğu anlaşılmaktadır. Ahmed 
b_ Hanbel'in kaydettiği bir hadiste (fvlüs
ned, lll. ı 98), kalp ve dil istikamette ol
madan imanın istikamette olamayacağı 
belirtilmektedir. Nefis istikamet sahibi 
olursa kişinin ahlakını doğruluk ve dü
rüstlüğe yöneltir (Hakim et-Tirmizi , s. 68, 
78) . Hal ve hareketleriyle istikamet sahi
bi olmayan bir kimsenin bütün gayretle
ri boşuna harcanmıştır. Ahlaki nitelikleri 
ve huyları düzgün olmayan kişinin mane
vi dünyasında gelişmesi. davranışlarının 
güzelleşmesi mümkün değildir. Bu se
beple EbuAli ei-CGzcanl şöyle der : "Ke
ramet derdine düşme, istikamet sahibi 
olmaya çalış; çünkü nefsin seni keramet 
talebine zorlarken rabbin senden isti
kamet beklemektedir" (Kuşeyri , ll, 440-

441) . 

Gazzall, tasawufyolunun iki özelliği bu
lunduğunu belirterek bunları kulun Al
lah'a karşı istikamet sahibi olması. insan
larla ilişkisinde barışı gözetmesi şeklinde 
gösterir. Allah'a karşı istikamet sahibi 
olan kimse nefsini Allah'ın buyruğuna 
adar ; insanlarla barış içinde olan kişi. 
meşru olduğu sürece insanların her tale
bini karşılamaya çalışır (Eyyühe'l-veled, 
s. 42-43) . İstikamet aynı zamanda insa
nın bütün eylemlerinin değerini belirleyen 
ahlaki bir özdür. Çünkü iyilikler onunla 
mükemmellik kazanır ve onun ortadan 
kalkmasıyla bütün iyilikler kötülüğe dö
nüşür (Kuşeyrl, ll . 442) . Bazı sözde sQfiler. 
güya halkın gözünden düşüp eleştirileri
ne muhatap olmak ve bu suretle benlik
lerini yenmek (melamet) maksadıyla dini 
ve ahlaki yükümlülükleri terketmeye kal
kışmışlarsa da bu anlayış ve tutumu kü
für ve sapıklık sayan Hücvlrl, "yaşamada 
istikamet melameti" dediği meşru me
lameti. kişinin başkalarından gelen kına
malara aldırmaksızın görevlerini yerine 
getirmesi, dini hükümlere uyması. arnel
lerine devam etmesi şeklinde açıklar 
(Keş{ü 'l-maf:ıcüb, 1, 261 ). 

Muhyiddin İbnü'I-Arabl, ahlaki hayatla 
ilgili istikamet kavramının yanında bir de 
ontolojik anlamda istikametten söz eder. 
Buna göre insanı uhrevl kurtuluşa götü
ren birinci manadaki istikamet kısaca Hz. 
Muhammed'in yolunu izlemektir. Bizzat 
ResGiullah. bazı geometrik şekiller çize-
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rek bu yolu açıklamış ve onun diğer pey
gamberlerin yollarıyla ilgisini göstermiş . 

ardından -hepsi de Allah'ın yolu olduğu 
için kendi yolunu onlardan ayırmak ama
cıyla- "İşte benim doğru yolum" diyerek 
onu istikamet kavramıyla nitelemiştir 
(ibn Mace, "Mu~ddime", ı) . İbnü'I-Ara
bl'nin "mutlak istikamet" dediği ontelo
jik anlamdaki istikamet ise her varlığa 
sirayet eden ilahi- kevnl bir sıfattır. diğer 
bir ifadeyle Allah'ın hikmetinin bütün ev
rendeki yansımasıdır. Buna göre bir şe

yin istikameti o şeyin varlık veya yaratılış 
amacına uygunluğudur. Bu anlamdaki 
istikamet. bütün evreni kapsayan genel 
bir hikmeti ve dolayısıyla yasayı ve düze
ni ifade eder. İbnü'I-Arabl, "Şüphesiz rab
bim dosdoğru yoldadır" (Hud 11/56) me
alindeki ayeti delil göstererek bizzat yüce 
Allah'ın evrenle ilişkisini de bu çerçevede 
açıklar. Çünkü Allah'ın fiilieri için eğrilik
ten, düzensizlikten söz edilemez. Ancak 
bazan istikamet eğrilik gibi görünebilir; 
zira bazı şeylerin istikameti dümdüz olu
şunda değil işlevini yerine getirmesine 
uygun başka bir şekil alışındadır. Hz. MG
sa. "Rabbimiz her şeye yaratılışını veren, 
sonra da doğru yolu gösterendir" (Taha 
20/50) derken her şeyin varlık yapısına 
uygun bir istikamete sahip olduğunu an
latmak istemiştir. Şu halde evrende sa
dece istikamet vardır ( ei-Füta/:ıtitü '1-fvlek
kiyye, ll, 2 I 6-2 I 7) 
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