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İSTİMDAD 
( ~1~':11 ) 

Sıkıntılardan kurtulmak için 
peygamberlerin veya velilerin 

ruhaniyetinden yardım isternek 
anlamında bir terim. 

_j 

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

çekleşmesi için onlardan yardım dilemek" 
manasında kullanılmıştır. Ağlayarak ve 
feryat ederek yardım isteme eylemi için 
istigase, istiaze ve iltica kelimeleri de 
kullanılmaktadır. Manevi yardımda bu
lunma gücüne sahip olduğuna inanılan 
büyük velllere gavs denir. Önemli bir ta
sawuf kavramı olan himmetin de böyle 
bir işlevi vardır. 

Kur'an'da ve hadislerde müslümanla
rın birbirine yardımcı olmaları teşvik edil
miştir ( ei-Ma ide 5/2; ei-Enfal8/72. 74; Bu
har!. "Me;:-;alim", 3-4; Müslim. "Zikir", 86-
88; Tir m izi. "I:Iudfıd ", 3). Bu yardım fiil, 
söz, fikir, bilgi ve dua şeklinde olabilir. Fa
kat ayetlerde bir peygamberin veya veli
nin maneviyatından yardım istenebile
ceğinden 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. Ha
yatta olan velileri n ma neviyatından bu şe
kilde yardım isteme düşüncesinin ilk sü
filerden itibaren mevcut olduğu bilinmek
tedir. Ma'rüf-i Kerhl ( ö. 200/8 ı 6) yeğeni
ne. "ihtiyacın olan bir şeyi Allah'tan talep 
ettiğin zaman beni aracı kılarak iste" de
miş (Ebu Nuaym, VIII . 364), müridi Seri 
es-Sakatl'ye de benzer bir tavsiyede bu
lunmuştur. Muhammed b. Ali el-Kettanl 
velinin Allah'la kulları arasında vasıta sa
yıldığını belirtmiş. kendisinin gavs oldu
ğunu ima etmişti (Hatlb, III , 75; Şa' ranl. 
ı . ı ı 0). Ölümlerinden sonra davelllerin ru
haniyetinden istimdadda bulunma çok 
eski bir gelenektir. Nitekim Ma'rfıf-i Ker
hl'nin kabri etkili bir şifa kaynağı olarak 
kabul edilmiş (Süleml, s. 85; Kuşey rl , s. 
6 ı) , Hace Abdullah-ı Herevi vasıtasıyla in
sanların pek çok ihtiyacının görüldüğü ne 
inanıldığından kendisine "pir-i hacat" de
nilmiştir. Tarikat mensupları. özellikle ta
rikatlarının silsilesinde yer alan şeyhler 
aracılığıyla Allah'tan kendilerine feyiz ve 
yardım geldiğine inanmışlardır. Öte yan
dan ilk süfiler arasında istimdadın caiz 
olmadığını söyleyenler de vardır. Bayezld-i 
Bistaml. insanın insandan imdat isteme
sini hapisteki bir kişinin yine hapiste bu
lunan bir kişiden yardım istemesine ben
zetmiştir (Sülem'l, s. ı 26; ibn Teymiyye, 
e l -İs tigaşe, ı , 4 7 4) . Bazı süfiler de ölmüş 
velilerden yardım istemenin doğru olma
yacağını ifade etmişlerdir. işrakıyye eko
lüne bağlı filozoftarla onların etkisinde 
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kalan Fahreddin er-Razi gibi kelamcılar 
ise yatırların ruhaniyetinden faydalanma
nın mümkün olduğunu söylemişlerdir (el
Metalibü'l-'aliye, VII. 275-277; ibn Teymiy
ye, ~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-Sa
kara 2/255 ; Ta ha 20/1 09). ayrıca O'na ya
kın olmak amacıyla vesile edinmenin ge
rektiği Kur'an'la sabit olan bir husustur 
(ei-Maide 5/35; Mahmud Ş ükrl el-Aius'l, ı , 
253). Peygamberler gibi ledünnl ilimleri 
Allah'tan vasıtasız alabilen vel'ller hayat
ta olmasalar bile istimdadda bulunan in
sanlara yardım edebilirler (Halid el - Bağ

dad'l. s. 20-25 ). 2. Kur'an-ı Kerlm'de, Hz. 
Peygamber'in haklarında istiğfarda bu
lunduğu kimselerin affedileceği bildiril
miştir (en-Nisa 4/64); istimdad da buna 
benzemektedir (Yusuf Şevki el-Üfl, s. 8). 
3. Duaların her konuda etkili olduğu alim
lercekabul edilen bir husustur. Velilerden 
yardım isternek onların Allah nezdinde 
·makbul olan dualarını talep etmek de
mektir. 4. Günahkar bir kulun doğrudan 
Allah'a yönelmesi uygun olmadığından 
ilahi dostluğu kazanmış bulunan velilerin 
aracı kılınması gerekir (Reşld R ı za, IV, ı ı 9; 
VIII, 375; XI, 39 ı). Bunların yanında bazı 

hadislerle. Hz. Ömer'in yağmur duasına 
çıkarken Hz. Abbas'ı yanına alıp onun yü
zü suyu hürmetine Allah'tan yağmur di
lemesi de (Buhar!, "istis~a'" , 3) delil ola
rak gösterilmiştir (Zahid Kevserl, s. 3). 

Ketarn alimleri genellikle süfilerin is
timdadla ilgili görüşlerine temas etme
miş . fıkıhçıların çoğu ise bunun rnekruh 
olduğunu söylemekle yetinmiştir ( Mer
ginan'l, IV. 96). Bu konuda süfileri en çok 
eleştirenter hadisçilerle Hanbeli fakihle
ridir. Bunlara göre ileri sürülen deliller sü
filerce benimsenen anlamda bir istimda
dı kanıtlayıcı mahiyet taşımaz. Zira delil
lerin bi r kısmı zayıf. bir kısmı da doğru
dan doğruya istimdad konusuyla alakatı 
değildir . Nitekim delil olarak zikredilen 
şefaat ayetleri ahiretle ilgili olup bunlar
da hiçbir şekilde istimdada temas edil
memiştir. Bunun yanında Hz. Peygam
ber'in. haklarında istiğfarda bulunduğu 
kimselerin ilahi affa mazhar olacağı be
lirtilmekteyse de bu ayet münafıklardan 
bahseden bir grup ayet içinde yer almak
ta olup konunun istimdadla ilgisi yoktur. 
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Dua ile istimdad farklı şeyler olup duanın 
istimdadla özdeşleştirilmesi söz konusu 
değildir. Günahkar bir kulun tövbe için 
doğrudan Allah'a yönelmeyip bir veliyi 
aracı kılmasına gelince, Kur'an-ı Kerim'
de yer alan tövbe ayetlerinde herhangi bir 
aracıdan bahsedilmemekte, aksine doğ

rudan Allah'tan mağfiret talep edilme
si istenmektedir (bk. M. E Abdülbaki, el
Mu'cem, "tvb", "gfr" md. leri) . Ayrıca Fa
tiha süresinde de sadece Allah'a ibadet 
etme ve sadece O'ndan yardım isteme 
yolu önerilmektedir. Süfilerce delil ola
rak gösterilen bazı rivayetler sahih ol
madığı gibi Hz. Abbas'la ilgili olayda da 
ashap doğrudan Allah'tan yardım dile
miştir. 

İstimdadı benimseyenler, ihtiyaç veya 
sıkıntı içinde bulunan kişinin Hz. Peygam
ber'den sonra veliden yardım isteyebile
ceğini ileri sürmüşlerdir. Ancak "Allah'ın 
dostu" manasındaki velinin tip olarak 
değilse de şahıs olarak kim olduğunu be
lirlemek mümkün değildir. Kur'an-ı Ke
rim müminlerin Allah 'a, O'nun da mü
minlere dost olduğunu ifade etmiş (a.g.e. , 
"vly" md.). peygamberlerden başka kim
seyi tezkiye etmemiş ve kişilerin manevi 
güce sahip olduklarını zannedip kendile
rini temize çıkarmalarını da yasaklamış
tır (en-Necm 53/32) . 

Kur'an'da ve sahih hadislerde istimdad 
kelimesi geçmemekle birlikte "medd" kö
künden türeyen ve "yardım etmek" an
lamına gelen "imdad" fiil kalıbında kulla
nılmış ve Allah'ın melek göndermek su
retiyle müminlere yardım ettiği haber ve
rilmiştir (Al-i im ran 31123-125). Bu ayetler 
yardımın Allah 'tan isteneceğini açıkça 
ifade etmektedir. Ayrıca Kur'an'da dua
nın ancak Allah'a yapılabileceği, Allah'ın 
duaları işittiği ve onlara icabet ettiği, dar
da kalan kişinin bu sırada Allah'tan baş
kasına yalvarmadığı , insanları her türlü 
sıkıntı ve felaketten Allah 'ın kurtaracağı, 

Allah'tan başka varlıklara dua etmenin 
tevhidi ihlal edeceği bildirilmiştir (el-En
'am 6/63; el-A'raf 7/128; Yunus ı 0/1 06; el
Cin 72/20). insanların sadece Allah'a sı 
ğınıp doğrudan doğruya O'na dua etme
leri gerçek dindarlığın bir gereği, Allah'
tan başkasından medet ummaya kalkış
mak ise Cahiliye ad eti olarak değerlendi
rilmiştir (Elmalılı, Vlll, 6399). 

istimdad konusunda sOfilerin görüşü
nü ağır bir şekilde eleştiren Takıyyüddin 
İbn Teymiyye pek çok eserinde bu mese
l e yi ele almış, ayrıca Kii'ide celile fi't
tevessül ve 'l-vesile ve el-İstigiişe adıy-
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la iki risale kaleme almıştır. Ona göre bir 
müslümanın Hz. Peygamber'i vesile edi
nerekAllah'tan kendisini nimet ve rah
mete ulaştırmasını veya zarardan koru
masını istemesi caizdir ( el-istigaşe, ı, 4 7 4) . 
Bunun yanında bir kişinin takva sahibi 
bir mürninden kendisi için duada bulun
masını rica etmesi de mümkündür. An
cak bir müslümanın, yanında bulunma
yan veya ölmüş olan kişilere sığınmas ı, 

onlardan yardım istemesi haramdır. İbn 
Teymiyye peygamberlerden bile istim
dadda bulunmanın tasvip edilemeye
ceğini ve, "Bazı işlerinizde kararsızlık 
içinde bulunursanız ölülerden yardım 
isteyiniz" şeklindeki sözün hadis olma
dığını belirtir (Ka'ide celile, s. 157; Mec
mü'atü 'r-resa'il, I, 15 vd.) . İbn Kayyim de 
hacası İbn Teymiyye'nin görüşlerine katı
lır (lgaşetü 'l-lehfan, 1, 201-228). Muham
med b. Abdülvehhab bu konuda İbn Tey
miyye'yi takip ederek darda kalındığında 

Allah'tan başkasından yardım isterneyi 
bir nevi şirk saymıştır (Kitabü 't-Tev/:ıld, s. 
49-50) . Yusuf en-Nebhani ise Şevahidü'l
]J.a]f adlı eserinde İbn Teymiyye'nin görüş
lerini eleştirmiştir. 

Öte yandan insanları vasıta edinerek 
(tevessül) Allah'tan yardım isterneyi doğru 
bulmayan hadisçilerle Hanbeliler ve bu
nun rnekruh olduğunu söyleyen Hanefi
ler kişinin kendi amel ve ibadetlerini va
sıta kılmasını caiz görmüşlerdir. Buna gö
re bir müminin, "Allahım! Senin rızanı ka
zanmak amacıyla şu hayırlı işi yaptığım 

için" veya, "Elimde imkan bulunduğu hal
de şu günahı işlemediğim için beni sıkın
tıdan kurtar." şeklinde dua etmesi caiz
dir. Nitekim bir mağarada mahsur kalan 
üç kişinin kurtulmak amacıyla en değerli 
arnellerini Allah katında vesile kıldıkları 
bildirilmektedir (Buhar!, "Edeb" , 5; Müs
lim, "Zikir" , 100) . "Allah katında vesile 
arayın" (el-Maide 5/35 ; el-isra 17/5 7) me
alindeki ayeti de bu yönde yorumlayan
lar olmuştur. 

Kişinin doğrudan Allah'tan yardım is
temesi, tehlikeli ve sıkıntılı zamanlarda 
sadece O'na sığınması, islam'ın itikad ve 
ibadet ilkeleri açısından tercih edilecek 
yegane davranıştır. Açık ve kesin naslara 
dayanmayan istimdadın yanlış anlama 
ve istismara müsait olduğu şüphesizdir. 
Ancak bazı sGfilerin ve halktan bazı ke
simlerin iyi niyete dayanan böyle bir dav
ranışını küfür (şirk-i hafi) saymak da tev
hid inancını benimseyen bir müslüman 
hakkında isabetsiz verilmiş bir hüküm 
niteliği taşır (ayrıca bk. TEVESSÜL). 
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İSTİMLAK 
(!l~YI) 

Özel mülkiyet altındaki taşınınazın 
kamu yararı amacıyla 

bedeli ödenerek 
kamu malı haline getirilmesi 
anlamında hukuk terimi. 

__j 

Sözlükte "mülk edinmek. malik olmak" 
anlamına gelen istimlak, ilk dönemlerde 
terim anlamı kazanmadığı gibi Arapça'
da yaygın bir kullanıma da sahip değildir. 

Kelimenin daha çok Osmanlı muhitinde 
ve XIX. yüzyılın sonlarında yaygınlık ka
zandığı anlaşılmaktadır. İstimlakle ilgili 


