
BİBLİYOGRAFYA : 

Müsned, IV, 122-126; İbn Sa'd, et-Taba~at, VII, 
401; Buhar!, et-Til.r1/]u'l-keb1r, IV, 224; Taberanl, 
el-Mu'cemü'l-kebfr ( nşr. Hamd1 Abdülmecld es
Selefl). Beyrut 1405/1985, VII , 273-297; İbn Ab
dülber, el-İsti'il.b, ll, 135; İbn Asilkir, Til.rfl]u Dımaş~, 
XXII , 403-418; İbnü'I-Eslr, Üsdü'l-gabe, ll, 507-
508; Mizzl, Tefı?fbü'l-Kemil.l, XII, 389-391; Zehe
bl, A'lil.mü'n-nübelfi', ll, 460-467; a.mlf., Til.rfl]u'l
İslil.m: 'Ahdü Mu'auiye, s. 235-237; Safedl, ei
Vil.fi, XVI , 123-124; İbn Hacer. el-İşil.be, ll , 139-
140; a.mlf., Teh;;;1bü 't-Teh;;;1b, IV, 315 . 

L 

!il ZEKERİYA G ü LER 

ŞEDDAI>ILER 

( w;ı~ ı ::ı..;.ı ı) 

9 5 1-11 7 5 yılları arasında 
Arran ve Doğu Anadolu'nun 
bazı şehirlerinde hüküm süren 

bir İslam hanedanı. 
_j 

Abbasller'in zayıflamasından sonra or
taya çıkan mahalli hanedanlardan biri olup 
bilinen ilk atası Muhammed b. Şeddad b. 
Kurtuk'tur. Müneccimbaşı'nın Şeddadller 
döneminde yazılan, ancak günümüze ulaş
mayan Taril]-i Babü 'l-ebvab adlı eser
den yaptığı nakillere bakılarak hanedanın 
Kürt asıllı olduğu söylenebilir. Fakat İbnü'I
Eslr'in hanedan mensupları için Rewadl 
nisbesini kullanması bu konuda şüphe 
uyandırmaktadır. Zira merkezi Tebriz ol
mak üzere İran'da hüküm süren Rewadl
ler aslen Yemenli Arap kabilelerindendir. 
Bu durumda Şeddadller'in Dvin (Duvln, Du
veyn) yöresine geldikten sonra yaptıkları 
evlilikler sonucu Kürtleştikleri ileri sürüle
bilir. Bunun yanında Deylemce ve Ermeni
ce isimler kullanmaları meseleyi daha kar
maşık duruma getirmektedir (EFi İng.J. IX, 
169) . 

IV. (X.) yüzyılda Azerbaycan'ı yöneten 
Müsafirller'in 337'de (948) Rey önlerinde 
Büveyhller'e mağlup olmaları, Azerbay
can'ın çeşitli bölgelerini Müsafirller adına 
idare eden mahalli yöneticilerin bağımsız 

hareket etmesine yol açtı. Muhammed b. 
Şeddad bu durumdan yararlanarak Dvin'i 
ele geçirdi ve Şeddadller hanedanını kur
du (951) . Müsafırl Hükümdan Merzüban'ın 
oğlu İbrahim'in ülkesini taparlama gayret
leri sonuçsuz kaldı. Onun Dvin'e gönderdi
ği, Ermeni ve Lezgi gibi gayri müslim un
surlardan oluşan orduyu Muhammed b . 
Şeddad geri püskürttü. Muhammed, Lez
giler'in tehditlerine karşı Dvin civarında bir 
kale inşa ettirip ailesini oraya nakletti. Er
debil'de durumu haber alan İbrahim b. 
Merzüban Deylemli, Kürt ve Ermeniler'den 
meydana gelen yeni bir orduyu Dvin'e sev-

ketti. Muhammed bu kuwetleri de püs
kürtmeyi başardı. Ancak kaledeki Deylem
li garnizonunun ihaneti yüzünden Van yö
resinde hüküm süren Ermeni Vaspurakan 
prensine iltica etmek zorunda kaldı. Bu 
sırada Kafkasya'da yeniden denetimi sağ
lamak üzere baskılarını iyice arttıran Bi
zans imparatoru nezdinde Dvin'i geri ala
bilmek için bazı teşebbüslerde bulunduy
sa da bir sonuç alamadı ve 344 (955) yı
lında vefat etti. 

Muhammed b. Şeddad'ın üç oğlundan 
en büyüğü olan Ebü'l-Hasan Ali ei- Leşkerl, 
Parisos hakimi Ermeni Grigor'un hizmeti
ne girip karşılığında Sotk ve Berd-Şeml
ram'ı aldı. İkinci oğlu Fazi (FaziQn), Ham
danller'in Amid valisi Neca'nın hizmetine 
girdi. Valinin öldürülmesiyle kardeşlerinin 
yanına dönen Fazi hıristiyanlara hizmet 
etmek istemediği için onlardan ayrıldı; da
ha sonra İbrahim b. Merzüban ' ın Gence 
valisi Ali et-Tazl'nin yanına gitti ve Gen
ce'ye yönelik saldırıların püskürtülmesin
de önemli rol oynadı. Bu olayın ardından 
kardeşi Ali ei-Leşkerl'nin yardımıyla valiyi 
bertaraf edip Gence'yi ele geçirdi ( 360/ 

97 ı). İbrahim b. Merzüban, ertesi yıl Gen
ce'yi geri alma giriş imi başarısızlıkla so
nuçlanınca Şeddadller'i tanımak zorunda 
kaldı. Müsafirller'in güç kaybetmesinden 
yararlanan Ali ei-Leşkerl topraklarını ku
zeybatıda Şemkur'dan doğuda Serdea'ya 
kadar genişletti. 368'de (978) vefat eden 
Ali ei-Leşkerl, Fazl'ı veliaht tayin etmesi
ne rağmen yerine ordunun ve halkın des
teğini kazanan diğer kardeşi Merzüban 
geçti. Merzüban'ın 372'de (982-83). Şirvan

şah'a yeniJip Serdea'yı kaybetmesi itibarı

nın sarsılmasına sebep oldu. Bazı söylen
tiler iki kardeşin arasının açılmasına yol aç
tı. Fazi bir av sırasında Merzüban'ı bizzat 
öldürerekyönetimi ele geçirdi (375/ 985). 

ardından Serdea ve Beylekan' ı geri aldı. 
Daha sonra Gürcü toprakları üzerine yü
rüdü , ancak yenilgiye uğradı (989) . Fazi, 
Kaket ve Heref i istila edince Gürcü Kralı 

III. Bagrat, Ani Ermeni prensi Gagik ile bir
likte Şemkur'u kuşatıp onu barışa zorladı. 
1003 yılında Parisos Prensi Grigor'un ölü
münün ardından yerine geçen oğlu Filip'i 
davet ederek zincire vurduran Fazi, Şaş
vaş ve Sotk'u topraklarına kattı. 413'te 
(1022) Ermeniler'den aldığı Dvin'in idare
sini oğlu Ebü'l-Esvar Şavur'a (Şaver) ver
di. Ardından Şemkur'un batısındaki Siya
vurdiyye topraklarını zaptetti ve tekrar 
Şemkur'u kuşatan Gürcü Kralı Giorgi'yi ye
nilgiye uğrattı ( 1026). Ertesi yıl hakimiyet 
alanını Azerbaycan'a doğru genişletmek 
amacıyla Aras nehri üzerinde bir köprü 
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yaptırdı. Gürcistan'a düzenlediği bir se
ferden dönerken Gürcü kralı ile müttefik
lerinin baskınına uğrayan Fazi aldığı bü
tün ganimetierin yanı sıra 10.000 askeri
ni kaybetti (1030) . Aynı yıl oğlu Askereveyh 
(AskerQye) Beylekan'da isyan etti. Gence'
ye yürümeye hazırlanan Askereveyh'e kar
şı diğer oğlu Musa'yı gönderdi. Musa, Rus 
kuwetlerinin yardımıyla Beylekan'ı alıp kar
deşini öldürdü. Fazl1 Zilhicce 422 (19 Ka
sım 1031) tarihinde vefat edince yerine oğ
lu Ebü'l-Fazl Musa geçti; ancak 1034 yılın
da oğlu Ebü'I-Hasan ll. Ali ei-Leşkerl tara
fından bir suikast neticesinde öldürüldü. 

ll. Ali ei-Leşkerl dönemiyle ilgili fazla bil
gi bulunmamaktadır. Gence'deki sarayın
da himayesinde bulunan İranlı şair Kat
ran-ı Tebrlzl'nin kendisi için kaleme aldığı 
şiirlerde onun müttefik Gürcü ve Ermeni 
ordularına karşı kazandığı bir zaferden söz 
edilmektedir. Orta Asya'dan batıya doğru 

olan göçler sebebiyle bölgede asayişin bo
zulduğu bu dönemde Rewact\' Emlri Veh
sudan'ın hizmetindeki Oğuzlar, Şeddadl 
topraklarına akınlar düzenledi. l l. Ali ei
Leşken, Vehsudan'la iyi ilişkiler kurarak ge
lecek tehlikelere karşı tedbir almak istedi. 
Bu çerçevede Tiflis valisine Gürcüler ile 
mücadelesinde destek vererek cepheyi ge
nişletti. Fakat sonraki dönemde Ermeni
ler' e karşı yürüttüğü siyasetin bir netice
si olarak Bizans'ın, diğer taraftan da Oğuz
lar'ın baskısına maruz kaldı . Selçuklu Dev
leti kurulunca Selçuklular'ın hedefi duru
muna geldi. Gence 438 (1046-47) yılında 
Kutalmış tarafından kuşatıldıysa da Bizans 
ordusunun yaklaşması yüzünden kuşatma 
kaldırıldı. Bizans imparatorunu bir kurtarı
cı gibi karşılayan ll. Ali ei-Leşkerl. Bizans'a 
tabi olup oğlu Erdeşlr'i imparatora rehi
ne olarak verdi. Buna rağmen Bizans ve 
Selçuklular karşısında kendini güvende gör
mediğinden ölünceye kadar (441/1049-50) 

ülkesinde sık sık yer değiştirerek yaşamak 
zorunda kaldı. Yerine geçen küçük oğlu Ebu 
Mansur Enuşirvan, Bizans' ın Arran üze
rindeki baskılarını azaltmak düşüncesiyle 
bazı sınır kalelerini Gürcü yönetimine dev
retmeyi kararlaştırdı. Ancak bu durum 
tahttan indirilmesine ve yerine Fazi'ın oğ
lu Ebü'I-Esvar Şavur'un geçiritmesine yol 
açtı. İdari tecrübeye sahip Ebü'I-Esvar, Er
meni prensinin kız kardeşiyle evli olması
na rağmen Ermeniler ondan çekiniyordu. 
Müslümanlar arasında da örnek bir mü
cahid olarak tanınıyordu . Ebü'I-Esvar, Bi
zans'a tabi olması sebebiyle İmparator IX. 
Konstantinos Monomakhos'un Ani bölge
sine düzenlediği sefere destek verdi ve bu 
durumdan faydalanar ak bazı toprakları ele 
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geçirdi. İmparator bu toprakların iadesi
ni isteyince onun talebini reddedip üzeri
ne gönderilen büyük bir orduyu yenilgiye 
uğrattı . İmparatorun baskısı daha sonra
ki yıllarda devam etti. Ebü'I-Esvar netice
de Dvin'e çekilmeye mecbur kaldı. Bu sı
rada Gence'de Ebu Mansur Enuşirvan'a 
karşı isyan çıktı . Ebü'I-Esvar, Gence'ye gi
dip isyanı kontrol altına aldı , ardından bü
tün Arran'a hakim oldu. 445 (1053) yılında 
Gürcüler'e ait bazı sınır kalelerini ele ge
çirip buraları tahkim etti. Oğlu Ebu Nasr 
İskender'i Dvin'in idaresiyle görevlendirdi. 
Şeddadiler'in bu parlak günleri uzun sür
medi. Tuğrul Bey, 1054 yılında Rewadl
ler'i kendine tabi kıldıktan sonra Gence ön
lerine gelince Ebü'I-Esvar kendisine itaat 
arzetmek zorunda kaldı ve bağlılığın ge
reği olarak Selçuklular'ın Ermeniler üze
rine ve Doğu Anadolu'ya yaptıkları akınla
ra katıldı. 456'da (ı 064) Ani'yi fetheden 
Sultan Alparslan şehrin idaresini Ebü'I-Es
var'ın oğlu Ebu Şüca' Menuçihr'e verdi. 
Menuçihr, Kars'ı topraklarına kattı ve yak
laşmakta olan Bizans ordusundan çeki
nerek fetih sırasında tahrip edilmiş olan 
surları tahkim etti. Bizans idaresi döne
minde ortaya çıkan mezhep çatışmaları 
yüzünden giderek tenhalaşan şehir alınan 
tedbirler sayesinde şenlendirildi. Selçuklu 
vasalı sıfatıyla Ani'de elli dört yıl hüküm 
süren Menuçihr cami, hamam, kervansa
ray, saray ve Dımaristan gibi eserler le şeh

ri imar etti (bk. MENÜÇİHR CAMİİ). 

106Tde vefat eden Ebü'I-Esvar'ın yeri
ne geçen oğlu ll. Fazi başarılı bir yönetim 
sergileyemedi. Gürcüler'e esir düşmesinin 
ardından Arran, Şirvanşahlar'ın saldırısı
na uğradı. Onun halefi ve oğlu lll. Fazi za
manında Sultan Melikşah 'ın emirlerinden 
Sav Tegin'in Arran ' ı zaptetmesi üzerine 
( 468/ ı 075-7 6) bölge Selçuklu idaresine gir
di, böylece Şeddadiler'in Gence kolu sona 
erdi. Sultan Melikşah'ın ölümünden (485/ 
ıo92) sonra Selçuklu Devleti'nin uğradığı 
sarsıntı ve hemen arkasından gelen ı. Haç
lı Seferi, İslam coğrafyasında çok ağır ne
ticelere yol açtı. Doğu Anadolu'da ve Kaf
kaslar bölgesinde Gürcü tehlikesi baş gös
terdi. Ani ve bu sırada Şeddadller'e bağlı 
olduğu anlaşılan Dvin mahalli beyliklerle 
Gürcüler'in hedefi haline geldi. Artuklu 
Necmeddin İlgazi ile Erzen-Bitlis Emiri Kı
zılarslan Dvin'e akınlar düzenlediler. Ancak 
Şeddadller 11 OS yılına kadar şehri ellerin
de tuttular. Kızılarslan'ın halefi Togan Ars
lan 512'de ( ııı8) tekrar Dvin'e saldırdı ve 
Menuçihr'i öldürerek şehri topraklarına 
kattı . Menuçihr'in yerine oğlu Ebü'I-Esvar 
ll. Şiivur geçti. 
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ll. Şavur, Kıpçak Türkleri'nden sağladık

ları askerlerle bölgenin en büyük gücü ha
line gelen Gürcüler'in baskısı yüzünden 
Ani'yi bu sırada Kars'ı elinde tutan Erzu
rum Saltuklu Beyi Emir Ali'ye satmaya te
şebbüs etti. Bu karara isyan eden hıristi
yan ahali, kısa süre önce Tiflis'i ele geçiren 
Gürcü Kralı David'i çağırarak şehri kendi
sine teslim etti ( ıı23). ll. Şiivur ailesiyle bir
likte tutuklanıp Gürcistan'a gönderildi. So
kum Kalesi'nde ikamet eden ailenin daha 
sonra Hıristiyanlaştığı rivayet edilir. Bu sı
rada Ebü'I-Esvar'ın veliahdı ve oğlu N. Fazi, 
Horasan'da Sultan Sencer'in yanında bu
lunuyordu. Fazi, Ani'nin düştüğünü haber 
alınca Sencer'in izniyle Irak Selçuklu Sul
tanı Mahmud b. Muhammed Tapar'ın ya
nına giderek kuwet temin etti. Erzurum, 
Ahlat, Bitlis-Erzen beyleriyle diğer bazı 
Türk beyleri Fazl'a yardım etmekle görev
tendirildL Türk ordusunun bir yıl kadar sü
ren kuşatması esnasında şehirde açlık baş 
gösterdi. Tahta yeni geçmiş bulunan Gür
cü kralından yardım gelmeyeceği anlaşı

lınca Ermeni ileri gelenleri şehri Fazl'a tes
lim etmeye mecbur oldular. IV. Fazi, hıris
tiyanların katedrale çevrilmiş olan Fethiye 
Camii'nin yeniden cami yapılmamasına 
dair isteklerini kabul etti. Ardından Gen
ce ve Dvin'i topraklarına katınayı başardı. 
Ancak Erzen Emlri Kurti'nin Dvin'i geri al
mak için giriştiği savaşta öldü (524/ıı30) 
Yerine kardeşi geçtiyse de oğlu Mahmud, 
Ani'ye gelerek yönetimi ele geçirdi. Mah
mud'un emirliği dönemine ait bilgi bulun
mamaktadır. Onun yerine oğlu Fahreddin 
Şeddad geçti. Erzurum Beyi ll. İzzeddin 
Saltuk'un kızı ile evlenmek isteyen Şed
dad bunu başaramayınca intikam almaya 
karar verip İzzeddin Saltuk'a bir komplo 
kurdu. Saltuk'a, Gürcüler'e karşı koyacak 
gücü olmadığından şehri kendisine satıp 
hizmetine girmek istediğini bildirdi. Sal
tuk şehri teslim almak için ordusuyla yola 
çıkınca Şeddad, Gürcü kralına Saltuk'un 
üzerlerine geldiğini haber verdi. Neticede 
Saltuklu ordusu Gürcü Kralı Dimitri tara
fından çok ağır bir yenilgiye uğratıldı ve 
Saltuklu beyi esir düştü. Fahreddin Şed
dad'ın bu davranışına tepki gösteren ve 
Gürcüler'in dini baskısından çekinen Erme
ni rahibeler isyan ederek Saltuk'un yerine 
kardeşi V. Fazi'ın geçirilmesini sağladılar 
(550!lı55). V. Fazi'ın emirliği din adamla
rının ayaklanıp Ani'yi Gürcü kralına teslim 
etmeleriyle sona erdi ( ıı6ı ) . Gürcüler Ani'
de içlerinde hıristiyanların da bulunduğu 
1000 kadar insanı katlettiler. Ani'nin düş
mesi üzerine aynı yıl ll. Sökmen, ll. Saltuk, 
Fahrüddevle Devletşah ve diğer bazı Türk 

beyleri Ani'yi kurtarmak için harekete geç
tiler. Fakat ll. Saltuk'un savaş sırasında or
dudan ayrılması yüzünden ağır kayıplar 

verdiler. 

Irak Selçukluları'nın iktidar kavgalarıyla 
meşgul olmasından ve kazandıkları bu son 
savaştan cesaret alan Gürcüler, Dvin'i zap
tederek şehirde büyük bir katliam yaptı
lar. Bu olaylar üzerine Irak Selçuklu Sulta
nı Arslanşah b. Tuğrul ve Atabeg Şemsed
din ildeniz'in girişimiyle oluşturulan büyük 
bir ordu 558 (1163) yılında Gürcistan Kra
lı Giorgi'yi ağır bir yenilgiye uğrattı ve Gi
orgi Ani'yi iade etmeye mecbur kaldı. Bü
yük tahribata uğramış olan şehrin iman 
için gerekli tedbirleri alan Atabeg ildeniz 
buraya Fahreddin Şeddad'ın kardeşi Şe

hinşah' ı (Şahanşah) vali tayin etti. Gürcü 
Kralı Giorgi 1175'te Ani'yi üçüncü defa 
zaptedip Şehinşah'ı Tiflis'e götürdü. Böy
lece Şeddadller'in Ani kolu da sona ermiş 
oldu. Selçuklular'abağlı kuwetler, bu ola
yın ardından bir defa daha Irak Selçuklu 
Sultanı Arslanşah'ın kumandasında top
landılar. Selçuklu ordusu Gürcüler'i yene
rek Dvin'e kadar ilerledi (Muharrem 571 1 
Ağustos ıı75). Giorgi mağlup olunca Ani'
yi iade etmeye ve Şehinşah ' ı serbest bı
rakmaya mecbur oldu. Kaynaklarda bu ta
rihten sonra Şeddadller'den bahsedilme
mektedir. Ancak Ani'deki 595 (1199) ta
rihli bir kitabeden Sultan b. Mahmud b. 
Şiivur b. Menuçihr eş-Şeddadl (muhteme
len Şehinşah) adlı bir hanedan mensubunun 
hayatta olduğu anlaşılmaktadır. 
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" Iii GüLAY ÖöÜN B EZER 

ŞEFAAT 

( 4ı;ı.;:.r f ) 

Ahirette peygamberlerin 
ve kendilerine izin verilen kimselerin 

mürninte rin bağışlanması için 
Allah katında niyazda bulunmaları 

L 
anlamında bir terim. 

_j 

Sözlükte "tek olan bir şeyi dengi veya 
benzeriyle çift hale getirmek: birinin önü
ne düşüp işini görmeye çalışmak. işinin gö
rülmesi için birinin aracılığını istemek" an
Iamlarındaki şef kökünden türeyen şefa
at, "suçunun bağışlanması veya dileğinin 
yerine getirilmesi için birine aracılık et
me" manasma gelir (Ragıb el-isfahanl, el
Müfredat, "şf'a" md.; Lisanü'l-'Arab, "şf'a" 
md.) . Terim olarak "kıyamet gününde pey
gamberlerin ve kendilerine izin verilen sa
lih kulların mürninterin bağışlanması için 
Allah katında niyazda bulunması" anlamın
da kullanılır. Şafi ' ve şefi' " aracılık eden, 
şefaatte bulunan" demektir. 

Şefaat. kurtuluş öğretisiyle bağlantılı ola
rak birçok dinde yer almakla birlikte niteli
ği ve biçimi farklılık gösterir. Aşkın ilah an
layışı, ahiret inancı, ruhban sınıfı ile kut
sal kişilere (peygamberler, azizler) ve var
lıklara (melekler) vurgu yapan dini öğreti
lerde bu kavram daha çok öne çıkmakta
dır. Genellikle şefaat, ölmüş veya yaşayan 
kutsal kişiler vasıtasıyla dindarlar adına 
yahut günahı ve sevabı birbirine eşit du
rumdaki bir ruhun lehine Tanrı katında özel 
bir müdahale ve af talebinde bulunma şek

linde gerçekleşir. Esasen birçok dinde öl
müş kutsal kişilerin öteki dünya için aracı
lık yapabileceğine ve şefaat isternek üzere 
onlara dua edilebileceğine, aynı zamanda 
ölülerin arkasından yapılan duaların azap
tan kurtarıcı gücüne inanılmaktadır. 

Çin geleneğinde ruhban sınıfının vazife
leri arasında insanları ruhani açıdan arın
dırma ve kahinlik yapmanın yanı sıra tan
rıların huzurunda onlar için şefaat dilerne 
görevi de vardır. Bu kapsamda Budist ra
hipleri tarafından ölen kişinin ardından ye
di hafta boyunca ölüyü kötü karmadan kur
tarmak amacıyla kutsal metin okunur ve 
dua edilir. Mahayana (Tibet) Budizmi'nde 

ayrıca şefaatle bağlantılı olarak başkaları
nın kurtuluşu için kendi sonsuz saadetin
den (nirvana) fedakarlık eden aydınlan
mış ruh öğretisi mevcuttur. Bu kurtarıcı
lar, sahip oldukları fazileti henüz aydınlan
maya ulaşmamış fertlere bahşetme veya 
aktarma yoluyla onların aydınlanmasına 
yardımcı olurlar. Hindu geleneğinde, iyile
rin tekrar bedene girmeden (tenasüh) ön
ce bizzat ilahların şefaatiyle içinde yaşa
yacakları kısa süreli cennet ya da semavl 
alem inancı mevcuttur. Bu alem, ilahlvar
lıkla (Brahman) bütünleşmeye ve kurtulu
şa ermeye yetecek kadar güzel arnele sa
hip olmayan iyi ruhların yaşayacağı geçi
ci durumu, aynı zamanda ilahi lutfa bağ
lı şefaati ifade eder. Zerdüştllik'te Hindu 
öğretisine benzer şekilde doğrudan şefa
at yerine günahtan arınma rnekanına atıf 
vardır. Pehlevlce gelenek kitabı Dadestô.n-ı 
D enig'de (IX. yüzyıl) öteki dünyada cen
net ve cehennemden başka Hemistegan 
denilen, günahları ve sevapiarı eşit durum
daki kişilerin yeniden diriltildikten sonra bir 
müddet kalacakları bir mekandan bahse
dilir. Hemistegan'daki ruhlar acı çekmez, 
zira bizzat Zerdüşt peygamber onların af
fı için burada Tanrı'ya yalvarır. Pagan ka
rakterli eski Yunan ve Roma dinlerinde şe
faat kurban kültü biçiminde ortaya kon
muştur. Buna göre yaşayanların ihtiyaç
larını ve arzularını bilen ilahtaşmış ölü ruh
ların kendilerine şefaat yakarışlarıyla iba
det edilip kurban kesildiğinde mükafat ver
diklerine, ihmal edildiklerinde ise gücen
diklerine inanılmıştır. Ahd-i Atik'te ahiret 
inancına yönelik açık bir öğreti yer alma
masına rağmen ölüm sonrası şefaat ko
nusuna atıflar mevcuttur. Bunların başın
da, din uğruna canını feda eden birinin 
günahkarlar için şefaat edebileceğinden 
bahseden İşaya pasaj ı gelir ( 5 3/ 12) . Kitab-ı 
Mukaddes içerisinde -apokrif metin ola
rak- yer alan ll . Makkabiler'de ( 12/42-45). 
yaşayanların ölüler için dua edip kefaret
t e bulunmasının imkanından ve nihai ka
der olan ateşten kurtarıcı şefaatten söz 
edilir. Ölünün şefaat yoluyla kurtuluşa er
mesi fikri Rabbanl literatürde daha açıktır. 
Talmud'da İsrailoğulları'ndan imanlı olup 
günah işleyeniere bizzat Hz. İbrahim'in şe
faat edeceği, zira onların İbrahim ahdinin 
işaretini taşıdıkları ve bundan dolayı kısa 
bir süre ara mekanda kalsalar bile cehen
nem ateşine maruz kalmayacakları belir
tilir (Erubin. 19b; Hagigah. 27•; ayrıca bk. 
Sifre Deuteronomy, 210). Söz konusu ara 
mekan, günahı ve sevabı eşit olanların gü
nahlarından arınmak için -on iki ay veya 
daha az süreyle- kalacakları yere karşılık 
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gelmektedir. Günümüz Ortodoks yahudi 
öğretisinde arınma yeri inancı ve buna 
bağlı olarak ölünün arkasından bir yıl bo
yunca kutsama duası okunmasına yöne
lik adet devam etmektedir. Ayrıca ultra
Ortodoks Hasidi gruplar arasında salih ka
bul edilen kişilerin şefaatine inanılmakta
dır. 

Hıristiyanlık Isa Mesih yoluyla kurtuluş 
öğretisine dayandığından fidye, bu dinde 
kefaret. mutlak aracılık gibi kavramlar kap
samında şefaate daha çok yer verilir. Ahd-i 
Cedid'de şefaat kelimesi (Gr. entygchanein; 
Lat. interpellare) , "bir kişinin bir başka ki
şinin savunucusu olması veya onun lehine 
af dilemesi" anlamında kullanılmıştır (ib
rani! er' e Mektup, 7/ 25) . Kutsal kişilerin şe
faatini ifade eden aracı kelimesi (Gr. mesi
tes ; Lat. mediator) Tanrı ile insanı -kefa
ret yoluyla- birbirine yakınlaştırmayı ifa
de etmektedir (Timoteos'a Birinci Mektup, 
2/ 5) . Bu bağlamda özellikle Isa Mesih, baş
rahip sıfatıyla inananların günahlarının ba
ğışlanmasını dileyen (Yuhanna' nın Birinci 
Mektubu, 2/2 ) ve inananlar hatta bütün 
insanlık adına Tanrı katında şefaatte bu
lunan biri diye sunulmuştur (ibranl ler'e 
Mektup, 7/2 5) . Ancak şefaat sadece Isa'
ya ait bir eylem değildir. Pavlus'a göre Isa 
Mesih göklerde şefaat ederken Parakletas 
(yardımcı) diye isimlendirilen kutsal ruh da 
tıpkı Isa gibi inananların zayıf anlarında 
Tanrı huzurunda onlar adına yakarır, yer
yüzünde azizterin mücadelelerine yardım 
eder ve onlara şefaatte bulunur; Tanrı bu
nun karşılığında kutsal ruhun şefaat du
asına olumlu cevap verir (Romalılar'a Mek
tup, 8/26-28, 34) . 

Ahd-i Ced'id öğretisine paralel biçimde 
ilk dönemden itibaren kilise babaları ruha
ni varlıklara dua etmeyi ve onlardan şefa
at isterneyi gerekli görmüşlerdir. Mesela 
ilk kilise babalarından Origen, Isa'nın yanı 
sıra meleklerin ve azizterin şefaatinden 
bahsetmiş, aynı şekilde Kudüslü Cyril, Na
ziansuslu Gregory, Jean Chrysostome ve 
Jerome gibi Batılı ve Doğulu kilise baba
ları , hıristiyanları İbrani atalarına, peygam
berlere, kilise elçilerine, Tanrı'nın dostla
rına ve din uğruna şehid olanlara yalvara
rak şefaatlerini istemeye teşvik etmiştir. 
Ortaçağ'ın hıristiyan teologu Thomas Aqu
inas da özellikle aziziere niyazda bulun
mayı, onlardan dua ve tövbelere ortak ol
malarını isterneyi öğütlemiştir. 

Hıristiyan mezhepleri şefaat konusunda 
kendi teolojilerine uygun öğretiler geliştir
mişlerdir. Roma Katolik kilisesi Trent Kon
sili'nde ( 1545-1563) şefaati ve başkası le-
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