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1. Giriş 

Bu çalışmanın öncelikli hedefi, Allah-insan ilişkisi bağlamında ortaya çıkmış 
olan 'aracı fikri'nin Kur'an açısından kritiğini yapmak; ikincil hedefi ise, söz ko
nusu ilişkinin olması gereken biçimini ortaya koymaktır. 

Tanrı-insan ilişkisinde aracılık rolü üstlendiğine inanılan varlık kategorileri
nin mevcudiyetine öteden beri hep inanılmış ve bu aracılara yüklenen fonksi
yon ve nitelikler, dinden dine, kültürden kültüre değişiklik göstermiştir. Bilinen 
en eski dinlerin yanı sıra, kadim Mısır, Roma, İran, Yunan ve Hint gibi dini ve 
kültürel geleneklerde bu inancın varlığını belgeleyen araştırmalar, sözü edilen 
geleneklerde ilahlarla ve insana hakim olan diğer kuvvetlerle münasebetler 
kurduklarını iddia eden birtakım kutsanmış şahsiyetlerin varlığını ve bu şahsi
yerlerin aşkın varlıkla toplum arasındaki irtibatı sağlayan birer temsilci rolü 
üsttendiklerini göstermektedir. ı Kuşkusuz, bu tür telakkiler, salt kadlın dini ge
leneklerle sınırlı bir olgu değildir. Bilakis, bu tarz inanış ve anlayışlar, 'semavi 
din' diye tabir olunan dinlerin mensuplannda da mevcuttur. Halbuki, ilahi-se
mavi dinin en temel öğretisi 'tevhid' olup, bu öğretide Allah ile insan arasın
daki ilişki daima dolaysız olma)< durumundadır. Yine bu öğretide, vahyedilrniş 
yahut mecazi manada indirilmiş (munzeD mesaj ve bu mesajı insanlara ulaştı
ran elçi (rasuD, Allah ile insan arasındaki ontolojik farklılıktan kaynaklanan ile
tişim güçlüğünü aşma amacına maruf birer aracı konumundadır. Ancak, bura-

1 Çeşitli dinlerde aracı işlevi gören kişi ve kurumlarla ilgili izahlar için bkz. Herve Rousseau, Din
ler, çev. O. Pazarlı, İstanbul 1970, s. 51-58, 86-1 17-23; Ali Şeriaıi, Dinler Tarihi, çev. A. Özer, Is
tanbul 1990, s. 105-6, 167-69; M. G. S. Hodgson, islam'ın Serüveni, çev. Kurul, İstanbul 1995, ı. . 
402; Paul Tillich, lmanm Dinamikleri, çev. F. Terkan, Ankara 2000, s. 51; Karen Armstrong, Tan
n'nm Tarilıi, çev. O. Özei-H.Koyukan-K.Emiroğlu, Ankara 1998, s. 73, 131-36; Calvin Wells, In
san ve Dünyası, çev. B. Güvenç, İstanbul 1994, s. 139-40. 
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da söz konusu olan aracılık, iletilmesi istenen mesajın tebliğinden öte bir an
lam ifade etmemektedir ve tabiatıyla, bu da tevhid öğretisiyle çelişmez. 

Ne var ki, Hz. Nuh'tan bu yana tüm peygamberlerin tebliğe memur kılındıkJa
n ilk ve en temel mesaj, yaratıcının mutlak ve aşkın birliği inancı, tarihsel süreçte 
ortaya çıkan din! pratiklerde tahrifle eşdeğer bir dönüşüme uğrarruştır. Sözgelimi, 
gerek Tevrat gerekse İncil'de ABah'ın yüce, aşkın ve aynı zamanda insanlara ya
kın olduğuZ ifade edilmesine rağmen, her nedense, mutlak manada aşkın Tann'ya 
ulaşmak için bazı vasıtalara başvurma ihtiyacı duyulmuştur. Bunun en somut ör
neklerinden J;ıiri, Hıristiyanlıktaki ruhbanlık müessesesidir.3 Bu olgunun daha pri
mirif bir örneği ise, İslam öncesi dönemde Arap Yanmadası'na egemen olan dini 
yapıdır. Bu dönemde Allah'ın varlığı ve yüceliği kabul edilmekle birlikte,4 O'nun
la aracısız ilişki kurmanın imkanına inanılmarruş ve bu yüzden, insana çok uzak 
olduğu varsayılan Allah ile ilişki, Kur'an'ın eşnam, evş_an, erbab, {ağü~ enda.d, ali
he ve şufe'a' gibi isimlerle andığts kısmi tannlarla kurulmaya çahşılmıştır.6 

Kur'an'da bu inancı bü[Ünüyle reddeden pek çok ayet vardır.7 Bu ayetler
de Allah'ın asla ortağının olmadığı vurgulanır ve O'nun dışındaki herhangi bir 
varlığa uluhiyet izafe edilmesi kesin bir dille reddediJir.s 

2. Vesileciliğin Pratikleri 

İslami gelenekte, gerek teorik gerekse pratik düzlemde karşımıza çıkan 'aracı
lık düşüncesi' ile, bu düşüncenin kurumsallaşmış formunu ifade edecek nitelik
te bir kavram düzeyinde tartışılmamıştır. Aksine, 'şefaat', 'tevessül' ve 'intisab' 
gibi kavramlar, temelde 'aracılık düşüncesi'yle ilinrili olmasına rağmen, genel
Iikle bağımsız konular olarak ele alınıp incelenmiş ve muhtemelen bu yüzden, 
sözü edil~n kavramların tümüne delalet eden bir terim veya isim kuBanma ih
tiyacı hissedilmemiştir. 

ı Çıkış 33: 20; Mezmurlar 145: 18; Tekvin 32: 30; 35: 7; 39: 3, 21. 
3 Protestanlık, aracısız, Tanrı'yla yüz yüze karşılaşma şeklinde bir imanı benimseyerek daha öz

gür kişilikler yaratmış ve ölülere dua etmeyi kabul etmemiştir. Kataliklik ise, insan-Tanrı arasın
da ruhani aracılığı ve bu dünyada azizlerle ve bilfiil tüm ölmüş ruhlarla tevessülü (intercession) 
benimsemiştir (Bkz. Tillich, İmanın Dinamikleri, s. 104; Peter L. Berger, Dinin Sosyal Gerçekliği, 
çev. A. Coşkun, İstanbul 1993, s. 167, 179). 

4 29. Ankebut, 61-63. . 
5 "Müşrikler, Allah 'ı, evreni ve her şeyi yaratan olarak kabul ediyorlar, ama onu tam kavrayama
dıklamdan bir aracı kuUanıyorlardı. Allirete inanmadıkları için onların bu tutumu, bu dünya için
dir" (İbn Keslr,Tefsiru'l-(curani'I-M~ Mısır 1980, N . 45; Ala'uddln All b. Muhammed el-Hazin, 
Lubabu't-te'vil (Mecmu'atun mine't-terasir içinde), Beyrut 1317, V . 299). 

6 Arap Yarımadası'nda putlar ve onların aracılıkianna öaşvurulması fikri için bkz. Ebu Zekeriyya 
Yahya b. Ziyad ei-Ferrii', /vle'iini'l-(cur'iin, Beyrut t.y., I. 114; İbn ei-Kelbi, Kit.iibu'/-eşniim, Anka
ra 1969, s. 7, 32-33; Muhammed İbn İshak, Sirecu İbn İsf;ıfil>, tahk. M. Hamidullah, Konya 1981, 
71 vd; Cevad Ali, ei-Mufaşşal fi liiri!Ji'l-'arab ~able'l-İsliim, Bağdat 1993, VI. 34-302; Suat Yıldı-
nm, Kur'an'da Ulülıiyet, İstanbul 1987, s. 4. · 

7 Bkz. 2. Bakara, 210; 6. En'am, 14, 51, 136; 10. Yunus, 18; 19. Meryem, 77-82; 21. Enbiya', 66-7; 
34. Sebe', 37; 39. Zümer, 3; 36. Yasin, 74; 39. Zümer, 44; 43. Zuhruf, 86; 51. Zariyat, 50-51; 
74.Müddesir, 48; 96. Alak, 19. 

s Şihabuddln Mahmüd ei-Alüsl, Rül;ıu'l-me'iini, Beyrut 1985, XXIII. 235; lzuısu, God and Man, s. 
14, 88-94; Fazlur Rahman, Ana Konulanyfa Kur'an, çev. A. Açıkgenç, Ankara 1993, s. 91; Esed, 
Kur'an Mesajı, çev. C. Koytak-A. Ertürk, İstanbul 1996, l. 437-38, ın. 936, 1031. 
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Gerçi, şefaat, tevessül ve intisab arasında anlam yönünden bazı farklılıklar 
mevcuttur; ancak, son tahtilde her üçü de Allah-insan ilişkisinde aracılık fikri
nin değişik tezahürlerini ifade etmektedir. Bu yüzden, şefaat, revessül ve inti
sabı, 'vesilecilik' üst başlığı altında incelemek mümkündür. 

2.1. Şefaat 

İslami gelenekte özellikle geniş halk kitleleri nezdinde kabul gören aracılık fik
rinin en yaygın biçimi, şefaat (şefii<ac) telakkisinde ifadesini bulmaktadır. İlk 
dönemden itibaren ahiret hayauyla irtibarlandınlan şefaat, ahirette kişinin fazi
lerini artırmaktan9, azabı hak eden büyük günah sahiplerinin bağışlanmasına 
kadar, oldukça geniş bir anlam ve kullanım alanına sahiptir. 

İslam'ın ilk dönemlerinden itibaren, peygamberlerin şefaatinin hak olduğu
na inanılmış ve bu inanç; "Peygamber'imizin günahkar müminlere ve azabı 
hak eden büyük günah sahiplerine şefaati haktır," 10 şeklinde formüle edilmiş
tir. Ancak, başlangıçta sadece Hz. Peygamber'e tahis edilen şefaatte bulunma 
yetkisinin alanı, zamanla daha da genişletilerek; Kur'an, .şehitler, hafızlar vb. 
ikinci dereceden şefaatçiler de ihdas edilmiştir.ıı Gazali (ö. 505/111), bu tür şe
faatçilerin şefaatine nail olunması için şöyle bir tavsiyede bulunmuştur: 

Mürninlerden bir kısmı cehenneme girmeyi hak ettiğinde, Allah, onlar için 
nebilerin, sıddıklann, alimierin ve salihterin şefaatini kabul eder. Allah ka
tında değeri olan ve güzel muamele gören herkes, ailesine, akrabasına, dost 
ve arkadaşlarına şefaat eder. O halde sen de onlardan birinin şefaatine ulaş
ma derecesini kazanmaya çalış.12 

Esasen, Kur'an'da bu tür bir şefaate onay veren sarih bir nass yoktur. Ak
sine, şefaat kelimesinin anıldığı ayetlerde, geçmiş toplumların yanı sıra, Yahu
diler, Hıristiyanlar ve nüzGI dönemi müşriklerinin aracı olarak kabul ettikleri 

· varlıkların, hem bu dünyada 13 hem de ahirette kimseyi kurtarama yacakları bil
dirilmişH ve bu arada şefaatin sadece Allah'ın izni ile gerçekleşeceğininı5 altı 
çizilmiştir. Bu yüzden, İslam alimleri, şefaatin varlığını, genellikle, 17. İsrii', 79. 

9 Bu düzeyi Mutezile kabul eder. Bkz. Ciidulliih Malunüd b. Ömer ez-Zemahşeri, ei-Keşşiif, y.y., 
t.y., ı. 299. 

lO Ebü Hanife, el-Fı#ıu'l-ekber, istanbul 1984, s. 17; Ebü Ca'fer Ahmed et-Tahiivi, Uşülu'/-'alf]de
ci'l-islmiyye, Beyrut 1988, s. 92; Ebü'I-Hasan Ali b. ismii'il ei-Eş'ari, Mal;ciiliicu'l-islimiyyin, tahk. 
M. Muhyiddin Abdulharnid, Kahire 1969, II. 166; Ebü Mansür Abdulkahir el-Bağdadi, Kitiibu 
uşüli'd-din, istanbul İ346, s. 244-45. 

ıı Ebü Muhammed Ali İbn Hazm, ei-Faşl fi'l-milel ve'l-elıv-J' ve'n-nil)al, Kahire 1317, IV. 63-5; Ali 
b. Ebi'l-lzz el-Ezr.l'i, Şerl)u'l-'al;cideci't·Tahiineviyye, tahk. Abdulmuhsin Turki-Şu'ayb Arna'üd, 
Beyrut 1993, s. 282-93. . 

12 Ebü Hiimid Muhammed ei-Gaziili, ll)ya'u 'ulümi'd-din, tahk. Ebu Hafs Seyyld lbr.lhtm, Kahire 
1994, V. 159. Şefaat toplumun bürün kesimlerinde, bu arada sufi çevrelerde de baştan beri 
önemli bir mes~le olarak liıerarürde yer almıştır. Bkz. Hiiris el-Muhiisibi, er-Ri'aye li l)ul;cül:ci'J/iih, 
tahk. Abdulkiidir Ahffied Atii', Beyruı t.y. (4. baskı), s. 363. 

13 46. Ahkaf, 28; ıı. Hud, 61-63 . . 
14 7. A'r.lf, 53; 26. Şu'ar.l, 91; 30. Rüm, 12; 32. Secde, 4; 44. Duhan, 41; 74. Müddessir, 48. 
ı; 2. Bakara, 255; 10. Yunus, 3; 19. Meryem, 87; 20. Tiihii, 109. 
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ayet ve 93. Duha, 5. ayet16 gibi, konuyla doğrudan ilgisi bulunmayan bazı ayet
lerle temellendirmeye çalışmışlardır.n 

Şefaatten söz eden ayetler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, "Kendile
rine hayn olmayan bu varlıklara niçin tapıyorsunuz?" sorusuna, "Onlara sace
de bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye tapıyoruz."IS diye karşılık veren bir t<;>plum
la mücadele eden Kur'an'ın, bu konuya, Allah'ın dünyal9 ve ahirettekiıo mutlak 
hakimiyetini vurgulama bağlamında atıfta bulunduğu ve eğer bir şefaatten söz 
edilecekse, bunun da sadece O'nun izin ve yetkisi dahilinde gerçekleşebilece
ğini vurgulamaya çalıştığı görülecektir.21 

2.2. Tevessül 

İslam literatürü incelendiğinde, Allah'tan isteiçte bulunurken araya nezd-i ilahide 
hatır sahibi olduğuna inarulan üçüncü bir şahsı veya varlığı sokmak anlamına 
gelen tevessülün, oldukça erken dönemlerden itibaren Müslümaniann inanç 
dünyasında mevcut olduğu görülür. Bununla birlikte, Hz. Peygamber'in ortaya 
koymuş olduğu sahih dini öğretinin henüz bozulmadığı ilk dönemlerde, tevessül 
inancırun pek yaygın bir görünüm arz etmediği de bir gerçektir. Bu konuyla il
gili bir başka gerçek de, bu düşüncenin yaygın ve yerleşik kabul görmesinde, 
zamanla din içinde din haline gelen müesses tasavvuftaki şeyh, mürşid, v.eli, 
gavs, kurub vb. kutsanmış şahsiyetlerle ilgili telakkilerin önemli rol oynadığıdır. 

Tespit edebildiğimiz kadarıyla, tevessülle ilgili tartışmaların alevlenmesi, 
hicri VIII. yüzyıla rastlamaktadır. Bu dönemde İbn Teymiyye (ö. 728/1327), 
halk nezdinde kendilerine kutsallık atfedilen ölü veya diri bazı zatlar ile mu
kaddes mekan ve varlıkların aşırı yüceltilmesi şeklinde yaygınlaşan tevessülü, 
Kur'an ve sahih Sünnet dışındaki bütün vasıtaları (vesile), şirke götüreceği ge
rekçesiyle reddetmiştir.ıı İbn Teymiyye'nin bu tavrına yönelik itiraz, çağdaşı 
Subki'den (ö. 756/1355) gelmiştir. Subki, şefaat ve tevessülün meşruiyetini, he
men tamamı hadis olarak nakledilen rivayetlerle ispat etmeye çalışmış ve baş
ta Hz. Peygamber olmak üzere, kutsanmış şahsiyerlerle tevessülde bulunula
bileceğini savunmuşrur.ı3 Ayrıca o, kendi dönemindeki uygulamayı bir meşru
iyet delili addettiği için olsa gerek, "Yaşadığırruz şu zamanda insanların pey
gamberlere iltica etmesi, peygamberlerle bu .dünyada ve ahirette tevessülün 
varlığının en açık göstergesidir."ı4 şeklinde bir ifade kullanrruştır. 

16 Bu ayetler, tefsirlerde Hz. Peygamber'in şefaatine delil olarak yorumlanmışur. Bkz. İbn Cerir et
Taberi, CıTmi'u '/-heyJn, Beyrut 1988, IX. 143-45; Fahruddin er-Razi, Me~libu'l-ğayb, Beyrut 
1990, XXI. 26-7; XXXI. 193; Ebu Bekr lbnu'l-Arabi, ei-Ga.mi' li a(ılalmi'l-l;cur'ii.n, Beyrut 1985; X. 
309, xx. 95. 

17 Bağdadi, Uşülu'd..cfin, 244; Gazali, İl.lytl'u 'u/ümi'd-din, V. 159 vd. 
18 39. Zumer, 3. 
19 2. Bakara, 48, 254. 
ıo 34. Sebe', 21-24; 32. Secde, 4 . 
21 39. Zümer, 44. 
ll İbn Teymi)ıye, ~·iderun celi1ecun flc-ceıressul ıre1-vesüe, ıahk. Abdulkadir Ama'ud, Şam 1985, s. 16-37. 
23 Subki, Şifii'u~Nekiim, s. 119-59. 172-73. 
24 Subki, 'Şifil'u's-sekiim, s . 174. 
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İbn Teymiyye ve Subkl'nin temsil ettiği bu iki tavır arasındaki açık fark or
radadır. Zira, ilki, dinin temellerini korumak için toplumda yaygınlaşmış mane
vi hastalıklarla Kur'an ışığında mücadele etmeyi hedeflerken; ikincisi, toplum
sal pratiği meşruiyetin kanıtı olarak görmenin ve bu pratiği nasslara onaylar
manın uğraşı içindedir. 

Meseleye Subki'nin penceresinden bakanlara göre, tevessülün değişik ver
siyonları vardır: 1) Allah'ın isim ve sıfatlarıyla tevessül, 2) salih amel ile teves
sül, 3) mübarek sayılan şahsi eşya , mekan gibi cansız varlıklarla ve 4) pey
gamber, alim, veli, şehit gibi şahıstarla yapılan revessül. 

Bu da kendi içinde; (i) başka şahsılardan dua etme~ini isternek şeklinçleki 
tevessül, (ii) hayatta olanlarla, (iii) ölülerle, (iv) Hz. Muhammed'le, yaratılışın
dan önce yapılan tevessül gibi alt kısırnlara ayrılır. 

Hadis mecmualarında, tevessülün bütün bu çeşitlerini destekleyen pek çok 
rivayere rastlamak mümkündür.ıs Ancak, yapılan tedkikler, bu hadislerin he
men hepsinin sened ve metin yönünden problemli olduklarını göstermiştir.26 

Buna rağmen, geçmişten günümüze, İslam dünyasının hemen her tarafında 
kutsaJiaştırılan ölü veya diri kişiler, mukaddes mekanlar (mezar, türbe, mabet, 
kuyu, mağara, tarihi kalır vb.), ağaçlar ve taşlar; dualann kabulü, derrlerin ça
resi ve ihtiyaçların giderilmesi için birer başvuru mercii halini almış ve bu mer
ciler etrafında sayısız bid'at, hurafe ve efsane üretilmiştir.27 

2.3. İncisab 

Aracılık fikrinin diğer bir uygulaması da, müesses tasavvuftaki, şeyhe intisab
dır. "Tanrı ile doğrudan kurulan ilişki"ıs şeklinde tanımlanması mümkün olan 
mistik tecrübenin kurumsallaşma sürecinde, zühd yaşantısında ciddi bir farklı
laşma olmuş ve bu farklılaşmayla birlikte sufı-Allah düzeneği, mürid-şehy-Al
lah düzeneğine dönüşmüştür. Tasavvufun temel kitaplarında, Allah'a yaklaştı
ncı pratikler ve metodlar anlatılırken göze çarpan sadelik ve basitlik, giderek 
yerini daha teknik kavrarnlara ve sistematik teorilere bırakmaya başlamıştır. 

Tasavvuftaki bu değişim sürecini, mutasavvıfların eserlerindeki kayıtlardan 
izlemek mümkündür. Örneğin, ilk mutasavvıflardan biri olan Muhasib1 (ö. 
243/857), din anlayışını fÇ>rmüle ettiği er-Ri'aye adlı eserinde, müminin (<abd, 
murid) bireysel faaliye tleri ile nasıl salih bir kul olacağını anlatır. Muhasibi, Al
lah ve Resulü'ne ittiba etmek için, "farz ve nafile ibadetleri eksiksiz yerine ge-

25 Mevlana HamduUah ed-Dacvi, el-Başii'ir li munkin~Hevessul bi efıfi1-mey.abir, İsıarıbul 1989, s. 33 vd 
26 Konuyla ilgili hemen her kiıapıa hadislerin sıhhati hakkında bir şeyler yazılmış olmakla bera

ber, daha özel çalışmalar şunlardır: Muhammed Nasruddin ei-Albiini, ec-Teı•essul envti'uhü ve 
:ıf.ıkanıulıü, Beyrut 1986. s. 55-171; Ahmet Yıldırım. Tasawufun Temel Öğretilerinin Hadislerde
ki Dayanak/arı, Ankara 2000, s. 268-83; Zekeriya Güler, "Vesile ve Teve.ssül Hadislerinin Kay
nak Değeri ", İ/am Araşcırma Dergisi ll (Ocak-Haziran 1997), sayı: ı. s. 83-131. 

27 Bahseuiğimiz meselenin Türk dünyası bağlamında değerlendirildiği bir sempozyum tertip edil
miş ve ilginç sonuçlar orıaya çıkmıştır: /. Uluslararası Türk Dünyası Eren ve Evliyalan Kongresi 
Bildiri/eri, Ankara 1998. 

ıs Gusdorf. Insan ve T.1nrı, s. 89. 
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tirrnek ve ahlaki meziyetJere sahip olmak"tan başka bir yol düşünmez.ı9 Ona 
göre, Allah'a yaklaşmak, O'nun sevgisini kazanmak ve arınmak, sadece bu 
yoUa mümkündür.30 Bir başka ünlü mutasav'vıf Serrac (ö. 378/988), konuyla il
gili görüşünü, Alla~'a yakınlığın önce kalp ile müşahede, ardından güzel amel
lere, gizli ve açık zikre devam yoluyla gerçekleşeceğini ifade ederek özetler.3ı 
Ebu Talib el-Mekkl Cö. 386/996) ise aynı konuda şunları söyler: 

Allah insanlara, ma'rifetullaha erebilme nimeti ve vuslat imkanını ihsan et
miştir."32 

Allah, yakın olaniann (mu/.carrebüa), /.curb makamına ermek için yanştıkJa
rıru bildirerek buyurdu: 'Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve O'na vesile 
arayın' (5. M"a 'ide, 35). Vesile, Jsurb makamında olmak demektir ... Allah'a en 
yakın olan kişi, O'nun yanında en üstün, yani O'na dair ma'rifeti en fazla ve 
kaunda en faziletli olandır.33 

Keza, "emir, teşvik veya tavsiye edilen ikinci tür farzları yapmak, yani ha
yırda yanşmak Allah'a yaklaştırır.34 

Malik b. Dinar der ki: "Kul, geceleyin teheccüd narnazına kalkar, tertil üze
re Kur'an okursa Allah ona yakın olur. Kalbinde bulduğu incelik, tat, fütu
hat ve nurlann, Allah'ın, kalbine yakınlığından olduğunu bilir.3; 

Kulu, Allah'a yaklaşuracak arnelierin en faziletlisi; nefsi, hesap görücü (Al
lah) için hesaba çekmek ve onu sevgiliye itaat ertirmektir.36 

Ve nihayet iman 333 şubedir, bunlardan birine inanan cennete girer. Ancak 
bir kısmı, Allah'a daha yakındır, daha faziletlidir ve üstündür.37 

Ancak hicrl V. yüzyıldan itibaren yavaş yavaş farklı söylemler kendini göster
meye başlamıştır: Mesela Kuşeyri'ye (ö. 465/1072) göre, Allah'a yakınlık, kalbi bir 
olaydır. Allah, bilgi ve kudretiyle herkese yakındır; fakat O'na 19tuf ve yardımıy
la yaklaşmak, müminlere mahsustur. Allah ile ünsiyet kurup O'na yaklaşmak ise, 
sadece veli kullara aittir ve bu da, ancak, halktan uzaklaşmakJa mümkündür.38 

29 Muhasibi, er-Ri'fıye, s. 32-41, 108-114, 153, 307 vd .. 503-519. 
30 Muhasibi, er-Ri'iiye, s. 57-59. Muhasibi, Allah'a yaklaşma düşüncesinin temelini oluşturan 

verilerden birisi olan şu rivayeti aktarmayı ihmal etmez (er-Ri'iiye, s. 58): "Allah şöyle buyur
du: Ey ademoğlu! Bana bir fetr kadar yaklaşırsan sana bir karış yaklaşırım, bir karış yaklaşır
san ben bir zir'a yaklaşırım, bir zir'a yaklaşırsan ben bir kulaç yaklaşırım, bana yürüyerek gelir
sen ben de sana koşarak gelirim" (Hadis için bkz. Buhari, "Tevhid", 15, 51; Muslim, "Zikir", 20, 
21, 22; Tirmizi, "De'avat", 131; İbn Mace, "Edeb", 58; Ahmed İbn Hanbel, Musned, IL 413, 435, 
480, 482, lll. 40). 

31 Ebü Nasr Serriic et-Tüsl, el-Luma', tahk. Abdulhalim Mahmüd, Tiiha Abdulbaki Surfir, Bağdat 
1960, s. 84. 

32 Ebü Talib el-Mekki, .Küru'J-trolub, Kahlre ty., ı. 2. 
33 Mekk1, ı. 83. 
}4 Farzların birincisi, yapılması veya terkedilmesi istenenlerdir. Bkz. Mekki, 1. 88. 
35 Mekk1, ı. 27. 
36 Mekki, ı. 105. 
37 Mekkt, ı. 83 özetle. 
38 Abdulkerirn ei-Kuşeyri, Risiilerun fi'c-caşawuf, Kahire 1287, s. 49. 
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Görüldüğü gibi, EbG Talib el-Mekki ile Kuşeyfi arasındaki yaklaşık bir asır
lık zaman zarfında perspektif oldukça değişmiştir. Zira, Kuşeyri, Allah'a yak
laşınayı kategorilere ayırrruş, kişisel çaba ile yakınlığı elde etmeyi vetilere has
reuniştir. Bunun yolu ise, 'uzlet' ve 'ünsiyet'tir. Keza AII:ah'a ulaşmak için Ser
rac, "O 'nun salih kullannın edebiyle edeplenmek"3?; Mekki, "AIIah'ı tanıyan bir 
alimle beraber olmak veya bu yolda kendisine destek olacak salih bir arkada
şa sahip olmak"4o ve nihayet Suleml, "bir 'imam'ın veya 'hakim'in edebiyle 
edeplenmek ve ahlakıyla ahlaklanmak"4ı şartını koşarken, Kuşeyri bu şartı, 
"Müridin, bir 'şeyh 'in terbiyesinden geçmesi gerekir; aksi takdirde, asla iflah 
olamaz."4ı şeklinde formüle etmiştir. 

İşte bu süreçte bireysel zühdün kurumsal tasavvufa dönüşmesinin işaretleri
ni görmemiz mümkündür. Nitekim, Kuşeyfi'nin yaşadığı zamana kadar herkes 
için mümkün olan AIJah'a yakınlık, artık söz konusu şartlan yerine getirmeyen
ler için mümkün olmaktan çıkmıştır. Diğer bir deyişle, Kur'an'daki ipırbet (ya
kınlık) kavramının anlamı ve bunun gerçekleşme şartlan değişime uğrarruştır. İç
sel aydınlanma hala mümkündür; ama bu, hiyerarşik düzene bağlıdır. Örneğin 
Gazilli'ye göre, ünsiyetin en üst makamında, kendilerini doğrudan AlJah'a bağla
yan peygamberler bulunur.43 Bunun dışında Allah'a yakl~mak, ya keşfi ilimJe 
(mukfişefe), ya sultanların adaletle halkı idaresi gibi, sadece arnelle ya da büyük 
alimler gibi itim ve arneli birlikte y~amakla olur.44 Ancak, sıradan insanJar için 
durum oldukça farkJıdır. Zira, onlar, Allah'a ulaŞmak için, O'nu bilme ve sevme
nin yanında4>, bir şeyhe bağlanmak ve onun izinden gitmek zorundadırlar.46 

Suhreverdl (ö. 632/1234), bu anlayışın daha gelişmiş bir versiyonunu sunar. 
Onun din tanımı, sufı düşüncenin din anlayışını ve bu anlayışta ifadesini bulan 
Allah-insan ilişkisini güzel bir şekilde yansıtır. Ona göre, "ed-diin (hakir, değer
siz, aşağıda olan) kelimesinden türemiş olan din, boyun eğmek ve tevazu gös
termektir. Mütevazı olan her şey aşağıda olur. Din ise, insanın nefsini Rabb'ine 
adamasıdır."47 Allah'a yakınlığı bu anlayış ekseninde ispat etmenin son derece 
güç olduğunu4s ifade eden Suhreverdl'nin açıklamalanna göre, azameti ve yüce
liği sebebiyle Allah'ın künhüne erilemez; akıllar O'nun niteliğini kavramakta zor-

39 Semic, ei-Luma', s. 21. 
4o Mekki, ~üru'l-.(rulüb, s. 413-14. 
-i ı Ebü Abdurrahman es-Sulemi, Tis<:ıtu kurub li Ebi }J.bdirral)miin es-Su/emi, ı.ahk. S. At~. Ankara 

1981, s. 3, 7. 
42 KuşeytT, Risalecun fi'ı-caşavvuf. s. 213. Kuşeyri burada, Bayezıd Bescami'nin meşhur; "Üsı.adı ol

mayanın, ima mı şeyı.andır" (men /em yekun lelıü uscıiıun fe imiimuhü'ş-şeyrilnu) sözünü zikret
meyi ihmal eunez. 

43 Gazali, İl;tya'u 'u/ümi'd.<fin, ll. 530. 44 Gazali, İl;ty:1'u 'ı.ı/ümi'd.<fin, ı. 44-5. 
45 Gazali, İl;tya'u 'u/ümi'd.<fin, ı. 510. 46 Gazali, İl;tyti'u 'ulümi'd-din, ıu. 122. 
-17 Onun, din kavramını diine-yedünu.<fevnldün köküne dayandırması (Ebü Hafs Şihiibuddin Ömer 

es-Suhreverdi, :Aviirifu'/-me'iirif. Kahire 1973, s. 16) ilginçtir. Zira IOgaı.ler, tefsirler ve bu kav
ramı ele alan diğer kitaplarda aın kavramını bu köke dayandıran olmamışur (Bkz. İsmail Çalış
kan, Kur'an-ı Kerim'de Din Kavramı (basılmamış doktora tezi), Ankara 1998, s. 40 vd.). Bu kök 
ile din kavramının asıl dayandığı diJne-yedinu.<feyn/din kökü sadece fıil kullanımlarından birisi 
olan "boyun eğmek, itaat eunek" anlamında kesişmekıedir. 

48 Suhreverdi, :Aıtfirifu'l-me'iirif. s. 61. 
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lanır. O, kullarından kalp temizliğine ermiş olanlara zatını tanıma imkanı bahşe
der. Böylece onlar, en üst düzey ruhani konsey (eJ-mele'u'l-a 'la) ile gönül bağı 
kurarak haberleşir. Bu vasıflarla muttasıf şahsiyetler, yeryüzünde diğer kullara 
örnek olur ve rehberlik ederler.49 İşte onlar, artık fenaya ulaşmıştır ki, bu da Al
lah'a yaklaşınanın (te]famıb i/a'/Jah) en üst derecesidir. Doğal olarak, her birey 
bu dereceye ulaşamaz. Onların Allah'a yaklaşması için, anılan mertebeye ulaş
mış birisine uyması lazımdır. Şeyh, işte bu fonksiyonu yerine getirir.so 

Bu telakkilere koşut olarak, artık ilk mutasavıfların farz ve vaciplerin ya
nında evrad, e?kiirve neviifil gibi diğer erdirici vazifeleri yapmakla Allah'a ula
şılacağına ilişkin yalın düşünceleri aşı lm ış ve bir şeyhin gerekliliği fikri kök sal
maya başlamıştır.;• 

Tasavvufı düşünce açısından bakınca, Allah'a yaklaşmak için vasıra bulmak 
ve ona sımsıkı sarılmak makul olabilir. Ancak, bu telakki zaman içerisinde ma
kullük sınırını aşmış ve İslam'ın sahih öğretisi açısından kabul edilmesi müm
kün olmayan bir mahiyet kazanmıştı r. 

Diğer taraftan, bu konuların fıkıh ve kelam gibi disiplinlerde yeterince tar
tışılmamış olması, ciddi bir boşluk yaratmış ve bu boşluk, popüler İslam'ın ka
dlın temsilcileri olan sufıler, vaizler ve kıssacılar tarafından doldurulmuştur. 
Özellikle sufıler, kendilerine özgü dini söylemleriyle geniş ·halk kitleleri nez
dinde büyük bir teveccühe mazhar olmuşlardır. Bu mazhariyeıle birlikte, ku
rumsallaşmış tasavvuftaki evliya hiyerarşisi içinde yer alan sivil ruhanilerin Al
lah'a daha yakın oldukları ve O'nun karındaki ricalannın geri çevrilmeyeceği 
gibi fikirler yaygın kabul görmüştür. 

3. Yaratıcı ile Sahih İlişkinin Mahiyeti 

İnsan-Allah ilişkisinde 'aracı' ihdas etmek (vesilecilik), vahye muhatap olma
mış toplumlar için mazur görülebilir. Ancak, Kur'an'a dayanan bir toplumda bu 
tarz bir fıkrin görülmesi son derece düşündürücüdür. Şüphesiz, bunun pek çok 
nedeni vardır. Bize göre en önemli neden, Kur'an'ın bu konudaki beyanlarımn 
tam olarak anlaşılamaması veya yanlış anlaşılmasıdır. 

Daha önce de ifade edildiği gibi, Kur'an'ın temel öğretisi tevhiddir. Tevhi
din özü ise, her konuda Allah'ın mutlak birliğinin ikrar edilmesidir. Allah-insan 
ilişkisi de, işte bu ikrarda ifadesini bulan şekilde gerçekleşmelidir. Aksi halde 

49 Suhreverdi, s. 7-8. Sufı liıeracüründe çokça ku llanılan şu kuısi hadis, şeyhin bu noktaya ulaş
masının imkanını bildirir (~v;1rifu'l-me'iirif, s. 87): "Kulum bana nafilelerle yaklaşmaya devam 
eder, ben de onu severim; onu sevdiğim zaman da onun gözü, kulağı, eli ve her bakundan des
ıekleyicisi olurum. Ta ki benimle görür, benimle konuşur." (Hadisin kaynağı Buhliri, "Riklik", 38). 

SO Suhreverdi, s. 80 vd. 
;ı Kuşeyri, Risfilerun fi'c-ı:ışavvuf, s. 213-14; ö. Ziyli'uddin Dağısılini, Tasavvuf ve Tarikaclar/a il-

. gı1i Fetvalar, çev. i. Gündüz-Y. Çiçek, İstanbul ı.y., s. 15; Mahmuı Ustaosmanoğlu , Rıihu'l-ftırkan 
Tefsiri, istanbul 1991, IL 64 vd.; A. Reza Arasıeh, Aşkc:ı ı'e Yar:ıtıcılıkca Yeniden Doğuş, çev. B. 
Demirkol-1. Özdemir, Ankara 2000, s. 91. Allah'a aracı olmadan yaklaşılabileceğini savunan 
müfessirlerle aksini savunan sufılerin tartışmaları için bkz. Dilaver Selvi, Kur'an ve Tasav
vuf-Tefsirlerin Tasavvufa Bakışı, İstanbul 1987, s. 297-367, özellikle 365. 
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tevhidin ihlali söz konusudur ve bunun Kur'an terminolojisindeki karşılığı da 
şirktir. Bu konuyla ilgili bir ayette şöyle denilmektedir: 

Dikkat et, halis din Altah'ındır. O!lu bırakıp kendilerine birtakım dostlar 
edinenler, "Onlara, bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye kulluk ediyoruz.» derler. 
Doğrusu, Allah, ayrılığa düştükleri şeylerde aralarında hüküm verecektir. Al
lah, yalancı ve inkarcı kimseyi doğru yola ilermez (39. Zümer, 3). 

Bu ve benzeri ayetlerde, bazı varlıklara Allah-insan ilişkisinde aracılık mis
yonu yüklenmesi açıkça şirk olarak tanımlanmıştır. Şu halde, Allah ile birebir 
ilişkide aracılar kesin olarak reddedilmiştir. Kaldı ki, insanın bireysel olarak Al
lah ile yakınlık tesis edeceğine ilişkin Kur'ani beyan da kesindir. Nitekim bir 
ayette şöyle denilmektedir: 

Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve O'na yakın olmaya çalışmsı ve (bu amaç
la) Allah yolunda gayret gösterin; ki, mutluiJJğa erişebilesiniz (5. Ma'ide, 35). 

Di~er taraftan, onrolojik olarak kendisine ulaşılamayan Allah, aleme açıl
makta ve varlıkla değişik biçimlerde ilişki kurmaktadır.53 Ancak, bizi O 'nun in
sanlarla olan ilişkisi ilgilendirmektedir. Kur'an'da Allah'ın insana olan yakınlığı 
*-r-b kökünden gelen kelimelerle"' ifade edilir: 

Kuşkusuz, insanı yaratan Biziz ve nefsinin ona ne fısddadığını biliriz. Çün
kü Biz ona şahdamarından daha yakınız (a*rebu ilt:yhı) (50. Kaf, 16). 

Ölüm döşeğinde birinin boğazına son nefesi dayandığında, siz de çaresiz 
durup seyreder ve Bizi görmezken, Biz ona sizden daha yakıruz (al;crebu 
ileyhı) ... (56. Vakı'a, 83-85). 

Kullarım Beni sorarlarsa, (bilsinler ki) Ben (onlara) çok yakınım (l;carib), 
dua edeninin duasına · karşılık veririm. O halde Bana uysunlar ve iman et
sinler ki doğruyu bulabilsinler" (2. Bakara, 186).55 

Bu ayetlerde Allah'ın insana olan yakınlığı l;curb kelimesiyle ifade edilmiştir. 

Ancak, mesele tek bir kelimeye indirgenemez. Mesela, zuJ~ ve vesile gibi ke
limeleri içeren ayetler de -ki bunların hemen hepsinde l;curb kelimesi vardır-

52 Ayetteki ve'bceğü ileyhi'/-vesi/e kısmına ıefsirlerdeki iccebi'ü'c-celcamıbe ileJ'hi (Taberi, age., VI. 
226; Zemahşe·ri, age., ı. 628; Razi, age., XI. 173; Hazin, age., ll. 278; Derviş, Vesi/e, s. 23.) açık
lamasına dayanarak bu anlamı verdik. Bu kısım, bazı meallerde, "Ona yaklaşmaya vesile 
arayın.· şeklinde, vesileye 'araç' anlamı verilerek haıalı ı eretime edilmekıedir. Halbuki, bur·.ıda 
vesi/e, ıaıen "yaklaşma• anlamında olup araç değil 'gaye' olduğu unutulmamalıdır. 

53 Bu ilişkilerin Kur'an ayeıleri ışığında bir dökümü için bkz.' Halis Albayrak, Tefsir Usülü, isıan
bul 1998, s. 78-82. 

S-1 "Yakınlık, yakın olmak, yakın olunan• gibi anlamlara gelen bu kelime, Kur'an'da; zaman, mekan 
yakınlığı ve duygusal Cakrabalık gibi) yakınlık: (2. Bakara, 177, 214; 4. Nisa', 8, 17, 77; 34. Sebe', 
51; 42. Şiira, 23); sunma, önüne koyma, yakına getirme: (5. Ma'ide, 27; 51. Zariyat, 27); benzer
lik, biçim benzerliği, uygunluk ve tutum: (2. Bakara, 237; 3. Alu İmran, 167; 4. Nisa', ll; 5. 
Ma'ide, 8, 82; 18. Kehf, 81; 22. Hac, 13) için kullanılmakıadır. Kelimenin anlam ve Kur'an'daki 
kullanımları için bkz. er-Riigıb ei-İsfahani, ei-Mufredar, isıanbul 1986, s. 601-603. 

55 Ayrıca bkz. 11. Hüd 61; 34. Sebe', 50. 
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bu bağlamda değerlendirilmelidir. Bunun yanında Kur'an'da, Allah'ın adeta in
sanla olan iç içeliğini dile getiren; " ... Bilin ki, Allah kişi ile kalbi arasına gi
rer";6; " ... Aralarında gizli gizli konuşan her üç kişiden dördüncüsü O'dur ve 
her beş kişinin altıncısı O'dur; ister daha çok, ister daha az olsunlar ve nere
de bulunurlarsa bulunsunlar, O onlarla beraberdir">7; " ... Nerede olsanız, O si-. 
zinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı görür.";a gibi ifadeler de mevcuttur. 

Karşılıklı ilişki açısından bakıldığında, Allah'ın insana yakınlığını dile getiren 
bu ayetlerden, O'nun insanlarla sıcak, içten ve samimi bir ilişkiyi devam enir
diği anlaşılmaktadır. Zaten bu ve benzeri ayetlerden hareketle, müfessirler, bu
nu, mekan ve yön açısından fiziki bir yakınlık değil, bilakis O'nun insanı gör
mesi, onun bütün hallerine muttali olması, duaya icabet etmesi, rahmetini ser
gilernesi şeklinde izah etmişlerdir.s9 

insanın Allah'a yakınlığına gelince; bu yakınlığın ne şekilde tesis edileceği 
Kur'an'da şöyle açıklanmıştır: 

Sizi, Bize yaklaştıracak olan, ne zenginliğiniz, ne de çocuklarınızdır: Yalnız
ca iman edip doğru ve yararlı işler yapanlar (Bize yakın olabilirler); bu (gi
bi)leri yaptıklanndan dolayı çeşit çeşit ödüller beklemektedir ve onlar köşk
lerde güven içinde yaşayacaklardır (34. Sebe', 37). 

Ama bedeviler arasında, Allah'a ve ahiret gününe inanan, (Allah yolunda) 
harcadıklarıru, kendilerini Allah'a yaklaştıran ve Resul'ün dualarında anılma
larını sağlayan vesileler olarak görenler de var. İşte bu onları Allah'a yak
laştırır; Allah onları rahmetiyle kuşatacaktır. Allah çok acıyıp esirgeyen, ger
çek bağışlayandır (9. Tevbe, 99). 

4. Sonuç 

Vesilecilikte Tanrı'nın aşkınlığı karşısında kurgulanan hiyerarşik yapımn en üs
tünde Tanrı , en alna sıradan insanlar, ortada ise en üst ile en alt arasında ara
cılık yapan kutsanmış varlıklar vardır. Bu kutsanmış aracı varlıklar, farklı za
manlarda farklı şekillerde algılanmış; ancak, her zaman için mevcudiyetini mu
hafaza etmiştir. Bununla birlikte, bir şeyin her zaman ve zeminde varlığınr mu
hafaza etmesi onun meşru olduğu anlamına gelmez. Kur'an'ın temel tevhid öğ
retisinde Allah-insan ilişkisinde aracıiLk yapan üçüncü bir varlık kategorisine 
asla yer verilmemiştir; bilakis, Allah, kendisine dua eden her kulunun duasına 
icabet edeceğini bildirmiştir. Bu ilahi bildirime göre, O'na yaklaşmak, halini arz 
etmek -günlük tabirle, dertleşmek- ve O'ndan yardım isternek için gidene ka
pı her zaman açıktır ve bunu k.işi, Rabb'i ile başbaşa yapmak zorundadır. 

s6 8. Enfal, 24. 
57 58. Mücadele, 7. 
;a 57. Hadid, 4. 
59 Zemahşeri, age., ll. 407; Razi, age., V. 81-83; Beydavi, age., nı. 338; Hazin, age., ı. 264-65; Alüsi, 

age., Il. 63; Tahir b. Aşür, age., VI. 187; Yazır, age., ı. 659. 


