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iSTiLAM
(I").(;;..,Yf)
Tavafta
Hacerülesved'in hi zasına gelin diğinde
elle dokunma, öpme
ya da elleri havaya kald ırı p
tekbir getire rek onu uzaktan selamlama
anlamında bir fıkıh terim i
(bk. HACERÜLESVED; TAVAF).

L

_j

iSTiMALET
(..:..JLo.;:.., f)
Osmanlılar ' ın uygulad ığı

meylettirici ve uzlaştırıcı
fetih siyaseti için kullanılan tab ir.

L

_j

Sözlük anlamı "meylettirme, cezbetme, gönül alma" olan istimalet , Osmanlı kroniklerinde " halkı ve özellikle gayri
müslim tebaayı gözetme, onlara karşı
hoşgörülü davranma, raiyyetperverlik"
manasında kullanılmıştır. Fethedilen yerlerin halkına iyi davranma, onları himaye
etme. dış düşmaniara karşı can ve mal
güvenliğ i ni sağlama. dini konularda serbestiyet verme, vergi hususunda kolaylık gösterme Osmanlı istimaletinin başlıca
unsurlarıdır. Aslında Kur'an'da (et-Tevbe
9 / 60) "müellefe-i kullıb" şeklinde ifade
edilen istimalet siyaseti Osmanlı fetihlerini kolaylaştıran önemli bir ilke olarak benimsenmiştir. Osmanlı Beyfiği'nin Selçuklular'dan devraldığı bu siyaset Bitinya
bölgesindeki Bizans tekfurlarıyla iyi geçinme. yerli halkın kalbini kazanma şek
linde daha kuruluş yıllarında uygulanmış
ve Mihaloğulları gibi. Osmanlı askeri tarihinde önemli rol oynayan bir aklncı ailesinin kazanılması örneğinde görüldüğü
üzere olumlu sonuçlar vermiştir.
Osmanlı

istimalet siyasetinin asıl dikkat
çekici neticeleri Trakya ve Balkan fetih le~
rinde ortaya çıkar. Edirne'nin alınmasın
dan sonra gelişen Balkan fütuhatının sadece kılıçla değil yerli hıristiyan halkın hi-
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mayesi, haklarının iadesi. kendilerine dini
serbestiyet verilmesi, vergi muafiyeti tanınması gibi ısındırıcı bir politika sonucunda gerçekleştiği bilinmektedir. Bu yumuşak siyaset istimalet hükmü. istimaletname (Se lanikl, ll . 586 . 769 ) veya istimalet kağıdı ( Defterdar S a rı Mehmed Paşa , s. 289 . 3 17) gibi resmiyazılarlada belgelenir. böylece devletin tebaasına taahhüdü resmiyet kazanmış olurdu. Bu taahhüdün başında hıristiyan reayayı düşman
saldırılarına , din ve mezhep farklılıkların
dan doğan türlü baskılara karşı korumak
gelirdi. Eskisine oranla daha güvenli bir
hayata ve koruma altına alınmış haklara
sahip olan gayri müslim tebaa ile uzun
yıllar boyunca çok büyük problemler ortaya çıkmamış, Osmanlı l ar'ın asırlarca
Balkanlar'da ve Orta Avrupa'da tutunabilme sebeplerinden biri de bu uygulamadır. Özellikle eski feodal rejimin baskısın
dan ve ağır yüklerinden kurtulan Balkan
köylülerinin Osmanlılar ' ı kurtarıcı gibi
gördükleri. Balkanlar'da İslamiyet'in yayılmasında da bu siyasetin nisbi bir rolü
olduğu ifade edilir. Ayrıca öteden beri hı 
ristiyan gençlerin Osm a nlı ordusunda istihdamı , timarlı sipahiler veya voynukların Osmanlı askeri düzeni içinde yer alması, gayri müslim tebaanın Osmanlı idaresine katılmasına ve onun bir parçası olmasına yol açtığı husus u üzerinde de durulur.
Kalıcı Osmanlı fetihleri muayyen safhalardan geçerek gerçekleşmekteydi. Halil
İnalcı k'a göre önce haraçgüzarlık devri
başlar, bunu alışma dönemi takip eder,
daha sonra halkın memnun olmadığı yerli
hanedanın barışçı yollarla bertaraf edilmesine sıra gelirdi. Ancak eski idari uygulamalar bütünüyle ve ani bir şekilde
kaldırılmayıp Osmanlı sistemiyle intibak
ettirilir. angarya niteliğindeki ağır mükellefiyetler kaldırılırdı. Dini kurumlar ve
hiyerarşiler, sınıfların statü leri. idari taksimat ve gelenekler korun ur. tirnar rejimine pek yabancı olmayan askeri zümreler Osmanlı tirnar sistemine dahil edilirdi. Böylece öteden beri Katalik baskısın
dan, yerli beylerin ve vayvedaların tahakkümünden bıkan halk bu uygulamalar
sayesinde Osmanlı tebaasıyla uyum sağ
lar ve Osmanlılık kavramı etrafınd a bir-

leşirdi.
Osmanlılar' ın bu uygulamalarını hoşgö
rü kavramı ile açıklayan bazı yabancı tarihçiler, Balkanlar'daki Türk fetihleri sonucunda Arnavutlar'ın Bizans ve Sırp baskısından kurtulduğuna. asimilasyonun
engellendiğine, Sırp kilisesinin üstünlü-

ğünün kırı l dığına işaret etmişlerdir. Bu
konudaki çarpıcı örneklerden birine, Selanik'in 833 ( 1430) yılındaki fethine şahit
olan ra hip Johannis Anagnostis'in eserinde rastlanmaktadır. Burada. Venedik iş
gali altındaki Selanik halkının Latin baskı sından dolayı çektiği ıstırap aniatıldık

tan sonra halkın Türkler'i bir kurtarıc ı gibi
karşıladığı belirtilmektedir. Anagnostis
ayrıca , Selanik'in fethinin ardından ll. Murad ' ın şehrin ileri gelenlerinden esir düşenlerin fidyelerin i bizzat ödediğini. insani düşüncelerle şehrin iman için teşeb
büse geçtiğini , halka din konusunda tam
bir serbestiyet tanıdığını. evlerin sahiplerine iadesi için emir verdiğini , daha önce
Latin zulmünden kaçanları Selanik'e çağırdığın ı da ilave etmektedir (Anagnostis. s. 23 vd .).
Osmanlılar. istimalet siyasetini sadece
fetihler sırasında değil yeni idari yapı kurulduktan sonra da devam ettirmişlerdir.
Macar tarihçisi Lajos Fekete, Türk idaresindeki Macaristan'da iktisadi hayatı anlatırken Osmanlı idarecilerinin herkese
iş ve kazanç serbestliği tanıdığını, din ve
dil farkı gözetmeden halkın iyi muamele
ve himaye gördüğünü belirtmiştir. Türkler'in Macaristan'a gelmesiyle çarşı ve pazarlarda mal beliuğunun baş l adığına da
işaret eden Fekete, gıda maddesi üretenlerle giyim ve ev eşyası hazırlayan zanaatkarların arttığını bildirmektedir. Ayrıca
domuz eti satan hıristiyan kasapla koyun
ve sığır eti satan Türk kasabının. meyhane ile boza ve şıra satılan dükkaniarın yan
yana olduğuna dikkat çekmektedir. Türkler'in yerli halkı müslüman olmaya zorlamadıklarını, o devirde başka hiçbir devlette görülemeyecek derecede yüksek bir
anlayış ile başka dinden olanları araların
da görmeye ses çıkarmadıklarını. birlikte yaşamayı hoş gördüklerini de ilave etmektedir ( ITK Belleten , Xll l/52 11949 1. s.
699vd.).

Bu hususta resmi uygulamayı gösteren
birçok belgenin bulunduğu bilinmektedir. Zaman zaman tüccardan fazla gümrük vergisi alındığına dair şikayetler veya
cizye tahsili hakkındaki arzlar üzerine çı
kan fermanlar bu konuda dikkat çekici
birer örnektir. Devlet bu şikayetler üzerine müfettişler tayin ederek takibat baş
latır, varsa zulmü önlerdi. XIX. yüzyılda
Doğu Anadolu'dan Rusya'ya göç ettirilen
Ermeniler'le Bulgaristan'dan zorla Rusya'ya göçürülen Bulgarlar'ın perişan durumları üzerine ll. Mahmud'un istimaletname yayımlaması son dönemlere ait
dikkat çekici bir örnektir.
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Sıkıntılardan
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kurtulmak için
peygamberlerin veya velilerin
ruhaniyetinden yardım isternek
anlamında bir terim.

_j

Sözlükte "tehlikeli durumlarda yardım
isteme, imdada çağırma" anlamına gelen istimdad, tasawufta "peygamber ve
velllere sığınıp herhangi bir dileğin ger-

için onlardan yardım dilemek"
ve
feryat ederek yardım isteme eylemi için
istigase, istiaze ve iltica kelimeleri de
kullanı lma ktadır. Manevi yardımda bulunma gücüne sahip olduğuna inanılan
büyük velllere gavs denir. Önemli bir tasawuf kavramı olan himmetin de böyle
bir işlevi vardır.
manasında kullanılmıştır. Ağlayarak

Kur'an'da ve hadislerde müslümanlabirbirine yardımcı olm aları teşvik edilmiştir (ei-Ma ide 5/2; ei-Enfal8/72. 74; Buhar!. "Me;:-;alim", 3-4; Müslim. "Zikir", 8688; Tir m izi. "I:Iudfıd ", 3). Bu yardım fiil,
söz, fikir, bilgi ve dua şeklinde olabilir. Fakat ayetlerde bir peygamberin veya velinin maneviyatından yardım istenebileceğinden söz edilmediği için bu hususta
çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. Süfiler.
hayatta olsun veya olmasın bir velinin
maneviyatından yardım dilernenin caiz,
hatta gerekli olduğunu söylemişlerdir.
Onlara göre çok uzakta bile olsa bir veli
kendisinden istimdadda bulunanların
yardımına yetişme gücüne sahiptir. Hayatta olan velileri n ma neviyatından bu şe
kilde yardım isteme düşüncesinin ilk süfilerden itibaren mevcut olduğu bilinmektedir. Ma'rüf-i Kerhl (ö. 200/8 ı 6) yeğeni
ne. "ihtiyacın olan bir şeyi Allah'tan talep
ettiğin zaman beni aracı kılarak iste" demiş (Ebu Nuaym, VIII . 364), müridi Seri
es-Sakatl'ye de benzer bir tavsiyede bulunmuştur. Muhammed b. Ali el-Kettanl
velinin Allah'la kulları arasında vasıta sayıldığını belirtmiş. kendisinin gavs olduğunu ima etmişti (Hatlb, III , 75; Şa' ranl.
ı . ı ı 0). Ölümlerinden sonra davelllerin ruhaniyetinden istimdadda bulunma çok
eski bir gelenektir. Nitekim Ma'rfıf-i Kerhl'nin kabri etkili bir şifa kaynağı olarak
kabul edilmiş (Süleml , s. 85; Ku şey rl , s.
6 ı) , Hace Abdullah-ı Herevi vasıtasıyla insanların pek çok ihtiya c ının görüldüğü ne
inanıldığından kendisine "pir-i hacat" denilmiştir. Tarikat mensupları. özellikle tarikatlarının silsilesinde yer alan şeyhler
aracılığıyla Allah'tan kendilerine feyiz ve
yardım geldiğine inanmışlardır. Öte yandan ilk süfiler arasında istimdadın caiz
olmadığını söyleyenler de vardır. Bayezld-i
Bistaml. insanın insandan imdat istemesini hapisteki bir kişinin yine hapiste bulunan bir kişiden yardım istemesine benzetmiştir (Sülem'l, s. ı 26; ibn Teymiyye,
e l-İs tigaşe, ı , 4 74) . Bazı süfiler de ölmüş
velilerden yardım istemenin doğru olmayacağını ifade etmişlerdir. işrakıyye ekolüne bağlı filozoftarla onların etkisinde
rın

kalan Fahreddin er-Razi gibi kelamcılar
ise yatırların ruhaniyetinden faydalanmanın mümkün olduğunu söylemişlerdir (elMetalibü'l-'aliye, VII. 275-277; ibn Teymiyye, ~a'ide cellle, s. 24) .
istimdadı benimseyenler tarafından
ileri sürülen başlıca deliller şunlardır: 1.
istimdad "Allah nezdinde değerli bir kul
olan velinin şefaatçı olması " anlamına
gelmektedir. Allah ' ın kendilerine şefaat
etme izni verdiği kullarının bulunduğu ve
bunların ahirette şefaat edeceği (el-Sakara 2/255 ; Taha 20/1 09). ayrıca O'na yakın olmak amacıyla vesile edinmenin gerektiği Kur'an'la sabit olan bir husustur
(ei-Maide 5/35; Ma hmud Ş ükrl el-Aius'l, ı ,
253). Peygamberler gibi ledünnl ilimleri
Allah'tan vasıtasız alabilen vel'ller hayatta olmasalar bile istimdadda bulunan insanlara yardım edebilirler (H alid el - Bağ
dad'l. s. 20-25 ). 2. Kur'an-ı Kerlm'de, Hz.
Peygamber'in haklarında istiğfarda bulunduğu kimselerin affedileceği bildirilmiştir (en-Nisa 4/64); istimdad da buna
benzemektedir (Yusuf Şevki el-Üfl, s. 8).
3. Duaların her konuda etkili olduğu alimlercekabul edilen bir husustur. Velilerden
yardım isternek onların Allah nezdinde
·makbul olan dualarını talep etmek demektir. 4. Günahkar bir kulun doğrudan
Allah'a yönelmesi uygun olmadığından
ilahi dostluğu kazanmış bulunan velilerin
aracı kılınması gerekir (R eşld R ı za, IV, ı ı 9;
VIII, 37 5; XI, 39 ı). Bunların yanında baz ı
hadislerle. Hz. Ömer'in yağmur duasına
çıkarken Hz. Abbas'ı yanına alıp onun yüzü suyu hürmetine Allah 'tan yağmur dilemesi de (Buhar!, "istis~a'" , 3) delil olarak gösterilmiştir (Zahid Kevserl, s. 3).

Ketarn alimleri genellikle süfilerin istimdadla ilgili görüşlerine temas etmemiş . fıkıhçıların çoğu ise bunun rnekruh
olduğunu söylemekle yetinmiştir ( Merginan'l, IV. 96). Bu konuda süfileri en çok
eleştirenter hadisçilerle Hanbeli fakihleridir. Bunlara göre ileri sürülen deliller süfilerce benimsenen anlamda bir istimdadı kanıtlay ıcı mahiyet taşımaz. Zira delillerin bi r kısmı zayıf. bir kısmı da doğru
dan doğruya istimdad konusuyla alakatı
değildir . Nitekim delil olarak zikredilen
şefaat ayetleri ahiretle ilgili olup bunlarda hiçbir şekilde istimdada temas edilmemiştir . Bunun yanında Hz. Peygamber'i n. haklarında istiğfarda bulunduğu
kimselerin ilahi affa mazhar olacağı belirtilmekteyse de bu ayet münafıklardan
bahseden bir grup ayet içinde yer almakta olup konunun istimdadla ilgisi yoktur.
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