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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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hine niyazda bulunmayı bir dogma şek
linde ortaya koymuştur. Buna göre mü
minler, öncelikle a'raftakllerin cennete ka
bulü için dua edip bu amaçla kutsal ko
münyon ayini yapabilirler. Katalik öğreti

sinde a' rfıf, ilahi lutfa muhtaç durumda 
ölen bir kişinin cennete girmesi için gere
ken kutsal!ığı elde etmek maksadıyla bu
l unduğu arınma yerini ifade eder ve bu 
inancın temelinde ölü lehine şefaat duası 
yer alır. A'rfıftaki ruhların kurtuluşu için 
özellikle Latin Amerika'da "ölüler günü" 
adıyla özel kült törenleri düzenlenir. Trent 
Konsili kararlarında ayrıca lsa Mesih ile 
beraber Tanrı krallığında hüküm süren 
azizierin de Tanrı katında insanlar lehine 
dua ve niyazda bulunduğu ifade edilmiş

tir. Roma Katalik öğretisine göre başta 
Meryem olmak üzere azizierin şefaatleri
ne inanıp onlara niyazda bulunmak lsa'nın 
mutlak rab oluşuna ve aracılık rolüne za
rar vermez; aksine bütün lutuf ve mezi
yetlerin ondan geldiği inancını güçlendi
rir. Bu bağlamda dindar bir insanın ölmüş 
veya yaşayan bir başka dindar insandan 
dua yahut şefaat dilemesi meşru görü
lür. Ayrıca Katalik öğretisinde kilisenin lsa 
aracılığıyla bağışlama gücüne sahip olma
sından dolayı bilhassa Ortaçağ 'da gerek 
yaşayanlar gerekse ölenler için tam veya 
kısmi kurtuluş (indulgentia) satın alma yay
gın biçimde uygulanmıştır. 

Doğu ve Ortodoks kiliseleri de -şefaat 
konusunda Katalikler kadar derin öğretile
re sahip olmasalar da- genel anlamda hem 
gökteki azizler"komünyonu üyelerinin ken
dileri veya başkaları lehine Tanrı katında 
şefaat etmesini hem de ölü için şefaat di
lemeyi meşru kabul ederler. Genel olarak 
Protestan kiliseleri. .Pavlus'un öğretisi ışı
ğında insanları günahtan kurtarıcı fidye ya 
da kefaret olması bakımından lsa Mesih'in 
aracılığının mutlaklığına inanır; bunun öte
sinde bir şefaat anlayışı ise tartışmalıdır. 
Martin Luther, rasyonel açıdan kurtuluşun 
tamamen gerçekleşmesi bağlamında lsa'
nın haçta şefaat niyazı yaptığına kanidir. 
l sa dışındaki kişilerin, yani Meryem'in ve 
azizierin şefaati ise lsa'nın tek ve mutlak 
şefaatçi olduğu inancına aykırı düşmesi se
bebiyle Protestan teolojisi açısından prob
lemli görülür; bu konuda Protestan kilise
leri arasında görüş farklılıkları vardır. Ang
likanizm açık bir dille Trent Konsili'nin şe
faat öğretisini aşırılık, Tanrı'ya karşı say
gısızlık, faydasız ve mantıksız bir öğreti 
sayıp reddederken Kalvinistler, şefaati ve 
özellikle yeryüzünde olup biten şeylerden 
habersiz aziziere niyazda bulunmayı dua
mn gerçek anlamını yok ettiği için bir tür 
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şeytan aldatmacası ve sahtekarlık diye 
kabul eder. Diğer reformist kiliseler de 
Augsburg itiraf ı (ı 5 30) olarak bilinen ve 
reformist öğretinin temelini oluşturan hü
kümlere bağlı şekilde sadece isa Mesih'in 
insanlar için mutlak aracı ve şefaatçi ola
bileceğine inanır. Bununla birlikte günü
müzde bazı Protestan kiliseleri ancak "ya
şayanların birbirine dua etmeleri" anlamın
da şefaati kabul etmekte, Angio-Katalik
ler ve bir kısım Protestan kiliseleri Katalik 
öğretiye benzer biçimde meleklerin ve gök
teki azizierin inananlar için dua etmesine 
olumlu bakmaktadır. 
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~ MusTAFA Aucı 

İslam'da Şefaat. Kur'an'da "şef'" kavra
mı sözlük anlamında kullanılan biri dışın
da ( el-Fecr 89/3) otuz bir yerde geçmek
te, bunların on üçünde şefaat biçiminde 
yer almakta, diğer yerlerde fiil ve isim ka
lıplarıyla tekrar edilmektedir. Nisa sure
sinde (4/85) iyi bir işe destek verenle kö
tü işe destek verenlerden her birinin o işin 
sonucundan pay alacağı ifade edilirken 
dünya hayatındaki faaliyetlerin kastedildi
ği anlaşılmaktadır. İbn Cerlr et-Taberi bu 
ayetin tefsirinde, Asr-ı saadet'teki iman
küfür mücadelesi sırasında müslüman
ların veya küfür ehlinin safında bulunma 
şeklindeki yorumu ayetin bağlarnma da
ha uygun görmüştür (Cami'u 'l-beyan, V. 
253-254). Bunun dışında şefaati konu edi
nen ayetlerde hakim fikrin şirk inancının 
reddi ve tevhid inancının telkin edilmesi 
olduğunu söylemek mümkündür. Zümer 

suresinde anlatıldığı üzere (39/3) putpe
restler kendilerini Allah'a yaklaştıracağı
na inandıkları için putlara tapıyorlardı. Ba
zı ayetlerde putlar "şefi'" (çoğul u şüfea') 
diye zikredilmiştir. Bu ayetlerde kıyamet 
günü Allah'tan başka hiçbir dost ve şefa

atçinin bulunmayacağı belirtilmekte, o gün 
şefaatin ancakAllah'ın izni ve rızasıyla ger
çekleşeceği beyan edilmektedir. Genellik
le olumsuz anlatımlarla başlayan ayetlerin 
bir kısmında istisnalar yapılmak suretiyle 
Allah'ın izni ve rızasına bağlı olarak hakkı 
(tevhidi) benimseyenlere şefaatte bulunu
lacağı kaydedilmektedir ( ez-Zuhruf 43/86; 
krş. Taber'i, XXV, ı34-ı35; Kurtub!, XVI, 8ı-
82) İlgili ayetlerde kıyamet günü şefaat
ten mahrum olanların ana vasfı olarak in
kar veya şirk, yine inkar anlamında (Razi. 
III, 56) zulüm (el-Mü'min 40/18), ahireti in
kar; buna sürükleyen davranışlar arasında 
namaz kılmama, fakiri doyurmama, batıla 
dalanlarla beraber olup aynı davranışı ser
gileme (el-Müddessir 74/4ı-48) gibi husus
lar zikredilir. 

Şefaat kavramı · hadislerde de yer alır ve 
şefaatin hem dünyev! hem uhrevl tarafı
nın bulunduğu belirtilir. Başta Resı1lullah 
olmak üzere bütün peygamberler, melek
ler ve salih kullar büyük günah işleyen mü
minlere şefaat edecektir (Buhar!. "Tev
l)Yd", 24; Müslim, "İman" , 302). Hadisler
de ahiretteki şefaat konusuna daha faz
la yer verilmekle birlikte "dünyada bir kim
senin meşru işine yardımcı olmak" anla
mındaki şefaate izin verildiğine ilişkin uy
gulamalardan söz edilmiş (Buhar!. "İstit
raz", 9. ı8). ancakhad cezası doğuran suç
ların cezasının kaldırılması yolunda şefa
atte bulunulamayacağı bildirilmiştir (Bu
hM. "I:Iudud", 2; "Enbiya" , 54; "Megaz!", 
53) . Ayrıca Hz. Peygamber ölünün bağış
Ianması için müslümanların dua etmesi
ni dünyada ona şefaatçi olma diye nitele
miştir (Müsned, II. 256; Müslim, "Zühd", 
7 4). Ahirette gerçekleşecek şefaatle ilgili 
olan hadislerin çoğu Resı11-i Ekrem'in şe
faatine dairdir. Allah'ın, özellikle bir dua
sını mutlaka kabul edeceğine dair her pey
gambere tanıdığı imtiyazı Resı1lullah dün
yada kullanmamış, şefaat etmek amacıy
la bunu ahirete bırakmış ve Allah'a ortak 
koşmamak şartıyla büyük günah işleyen 
herkesin bundan yararlanacağını söylemiş
tir (Buhar!. "Tevl)Yd", 3 ı; Müslim. "Iman", 
338-345). Hz. Peygamber'in ahiretteki ilk 
şefaati mahşerde gerçekleşecektir. Hesa
ba çekilmek üzere orada uzun süre bek
leyen insanlar hesabın başiatılmasını sağ
lamak için Hz. Adem, Nuh, İbrahim , MO
sa ve lsa'dan şefaat isteyecek, fakat o gü-


