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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-



nün dehşeti karşısında kimse buna cesa
ret edemeyecek, sonunda Ysa bunu Hz. 
Muhammed'den istemelerini tavsiye ede
cek ve Resul-i Ekrem'in yapacağı şefaati 
Cenab-ı Hak kabul edip hesabı başlataeak
tır (Buhar!, "Tevl)id", ı 9, "Ri]5a]5", 5 ı: "Tef
sirü'l-~ur'an", ı 7/5). Daha sonra ResCılul
lah ilkin ümmetinden cennet ehli olanlar 
için şefaatçi olacak, cehenneme giren gü
nahkarlar için üç defa şefaat edecek ve 
bu sayede cehennemlikler buradan çıka
rılıp cennete alınacaktır (Buhar!, "Tevl)id", 
ı9, 24, "Ri]5a]5", 51: Müslim, "'lman", 332). 
Kur'an okuyan ve oruç tutan kimseler hak
kında bu ibadetlerin de şefaatçi olacağı 
bildirilmiştir (Buh3rl, "Tevl)id", 24: Müs
lim, "Iman", 47, 302). Hadislerde belirtil
diğine göre bütün şefaatçilerin şefaat et
mesinden sonra hayırlı hiçbir arneli bu
lunmayan cehennemdeki müminlere de 
kullarına karşı çok merhametli olan Allah 
şefaat edecek, böylece "rahmanın azat
lıları" adı verilen bu grup da cennete gi
recektir (Buhar!, "Tevl)id", 24: Müslim, 
"Iman", 302). Şefaat konusunda bazı ha
disler uydurulmuştur. Resulullah'ın şefa
atinin bid'at çıkaranlara ulaşmayacağı, şe
faatin Ehl-i beyt'i sevenlere has olacağı, 
hırsızlık yapsa ve zina etse bile onun üm
metinden günah işleyen herkese şefaat 
edeceği yolundaki rivayetler bunlardan ba
zılarıdır (Abdülmüteal M. el-Cebri', s. 18-
1 9) Şefaat hadislerini kabul etmeyen Ha
ridler'e karşı ashaptan imran b. Husayn'ın 
hadislerin Kur'an'ı açıkladığını belirtmesi
ni, yine Cehm b. Safvan ile Mu'tezile kelam
cılarının şefaat vasıtasıyla insanların ce
hennemden çıkacağını muhtemel görme
diğine dair bilgileri (Eş'ari, s. 474: Malati', 
S. ] 34) dikkate alarak ahiretteki şefaat 
inancıyla ilgili tartışmaların I. (VII.) yüzyıl

dan itibaren ortaya çıktığını ve ll. (VIII.) 

yüzyılın ilk yarısından sonra mezhepterin 
ayırt edici esası haline geldiğini söylemek 
mümkündür. Tasavvuf ilminin teşekkülün

den sonra dünya hayatında şefaat konu
su da gündeme gelmiş ve mesele istigase, 
istimdad, tevessül gibi kavramlar etrafın
da tartışılmıştır. Bu sebeple şefaat konu
sunu iki bölüm halinde incelemek müm
kündür. 

1. Dünyada Şefaat. Hayatta bulunan sa
lih kişilerden dünyevl bir ihtiyacın karşılan
ması veya günahların bağışlanması için 
dua etmeleri anlamındaki şefaatin caiz ol
duğu konusunda alimler ittifak etmiştir. 
Zira bu yolda dua edilmesi Hz. Peygam
ber'e ve müslümanlara Kur'an'da em
redilmiş. ashap da yağmur yağması veya 
başka ihtiyaçlarının giderilmesi için hayat-

ta bulunan Resulullah'tan dua etmesini 
istemiş, ayrıca hayatta iken ResGl-i Ek
rem'le tevessülde bulunmuştur (Muham
med 47/19: el-Haşr 59/10: İbn Teymiyye, 
Mecmü'atü'r-resa'il, 1. I 0: Alu si, VI, I 27) 
Buna karşılık ilahi emirlere aykırı bir şe
faatte bulunmanın caiz olmadığı husu
sunda görüş birliğine varılmıştır (Razi', Me
fatff:ıu'l-gayb, X, 206) Dünyadaki şefaatle 
ilgili olarak iki konuda farklı görüşler orta
ya çıkmıştır. Bunlardan biri dualarda "Hz. 
Peygamber hakkı için, veliler ve salihler 
hakkı için" şeklinde ifadeterin kullanılma

sı. diğeri de bir ölüden veya diriden şefa
at istenmesidir. a) Başta İbn Teymiyye ol
mak üzere müteahhir dönemi Selefi alim
leriyle Vehhabller'e göre bunların ikisi de 
caiz değildir, böyle bir şefaat inancı ilk de
vir müslümanlarında yoktur. Nitekim as
hap. yağmur dualarında hayatta bulunan 
Resul-i Ekrem'i şefaatçi kıldığı halde vefa
tından sonra hayatta bulunan amcası Ab
bas b. Abdülmuttalib'i vesile edinmiştir. 
Ölüden veya diriden şefaat beklemek Al
lah'tan başkasına dua ve ibadet etmek de
mektir, bu ise bir nevi şirktir. Dua eder
ken Allah'tan isternek yerine "Peygamber 
hakkı için" veya "filanca veli hakkı için" 
ifadesinin kullanılması da Allah'tan baş
kasına yemin etmeye benzer. işlerin i yap
makta aciz kalan müslümanlara ölülerden 
yardım istemelerini tavsiye eden (Aclunl, 
I, 85) ve hadis diye nakledilen rivayet uy
durmadır (İbn Teymiyye, Mecmü'atü'r-re
sa' il, I, ı l-3ı: el-Hasene ue's-seyyi'e, s. 
324-325: İbn Kayyim, I, 375; Alüsl, VI, 124-
ı 29: Muhsin el-Emin, Keşfü 'l-irtiyab, s. 
238-255). b) Yapılacak dualarda Hz. Pey
gamber'i, veli ve salih kişileri bir anlamda 
aracı kılmak, ayrıca diri veya ölü bir kişi
den dünya ve ahirete ilişkin şefaat iste
rnek meşrudur. Ahirette şefaat etmesi
ne izin verilen makbul kullardan dünyada 
da şefaat talebinde bulunmak caiz olma
lıdır. İbn Teymiyye'den önceki altı yüzyıl 
boyunca bu konuda alimierin sükutl icma
ından ve bazı uygulamalarından söz et
mek mümkündür. Bir velinin kabri yanın
da adını anarak dua etmek ona tapmak 
anlamına gelmez, müşriklerin putlara tap
masına ise asla benzetilemez. Nitekim 
Hz. Ebu Bekir. Resülullah vefat edince al
mm öptükten sonra, "Allah katında bizle
ri de an" demiştir. Sufiyye'ye mensup alim
lerle Taceddin es-Sübkl . İbn Hacer. Muh
sin el-Emin gibi Eş'ar1 ve Şii alimleri bu 
görüştedir (Sübkl, Il, 234: Alüsi, VI, 126: 
Muhsin el-Emin, Keşfü'l-irtiyab, s. 246-336: 
Reşld Rıza, XI, 6). 
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2. Ahirette Şefaat. İslam alimleri Hz. Pey
gamber'in, mahşer meydanında uzun bek
leyiş sıkıntısı içindeki insanların hesaba 
çekilmesini sağlamak, ayrıca müminlerin 
cennetteki derecelerini yükseltmek ama
cıyla Allah katında şefaat edeceği, buna 
karşılık kafirler hakkında şefaatin gerçek
leşmeyeceği hususunda ittifak etmiştir 
(Kadi Abdülcebbar, Şerf:ıu'l-Uşuli'l-i].amse, 
s. 688). Konunun tartışılan yönü tövbe et
meden ölen, küçük veya büyük günah iş
lemiş müslümanlarla ilgili olup bu husus
taki görüşleri şöylece özetlemek müm
kündür: a) Ahirette şefaat yalnızca kü
çük günah işleyenler hakkında vuku bu
lacaktır. Mu'tezile'den Ebü'l-Hüzeyl el-Al
laf bu görüştedir (a.g.e., s. 69 ı : Sı d dik 
Hasan Han, s. 300) b) Kur'an'da haber 
verilen şefaat mü min olarak ölenleri kap
sar, büyük günah işleyip de tövbe etme
den ölen kimseler fasık olup şefaatten 
mahrum kalır (Kadi Abdülcebbar. Şerf:ıu'l
Uşüli'l-i].amse, s. 687-690: Teftazanl, II, 239). 
Nitekim Kur'an'da, ahirette zalimler için 
sözüne itibar edilen bir şefaatçinin bulun
mayacağı, facirlerin cehennemden çıkrna
yacağı, izin verilen şefaatçilerin yalnızca 
tövbe ederek ilahi emirlere uymaları ne
ticesinde Allah'ın kendilerinden razı oldu
ğu kimselere şefaat edeceği bildirilmiştir. 
Büyük günah işleyenierin ise zalim, fasık ve 
facir zümreleri arasında bulunduğu açık
tır. Ayrıca bu tür beyanları içeren ayetlerin 
kiifirlere tahsis edilmesi gerektiğine dair 
delil yoktur. Resul-i Ekrem'in büyük gü
nah işleyeniere şefaat edeceğine ilişkin 
hadisler ahad yoluyla nakledilmiştir. Bun
lar sahih olsa bile büyük günah işleyenie
rin bağışlanmasının ölmeden önce tövbe 
etmeleri şartına bağlı olduğu kabul edil
melidir. Nitekim başka hadislerde bildiril
diğine göre Hz. Peygamber geçimini ha
ram mal satarak sağlayanlara, çalıştırdı
ğı işçinin ücretini hakkıyla ödemeyeniere 
ve emanete hıyanet edenlere kıyamet gü
nü düşman olacağını bildirmiş, sürekli iç
ki içenlerin, fıtne ve fesat çıkaranların, hak
sız yere bir gayri müslimi öldürenlerin cen
nete giremeyeceğini açıklamıştır. Akli is
tidlal açısından da ahiretteki şefaatin fa
sıkları kapsamaması gerekir. Dünyada ıs
rarla günah işlemeye devam eden kimse 
şartlarına uyarak tövbe etmediği takdir
de affedilmez. Ahirette insanı kurtaracak 
olan şefaat değil iman ve iyi davranışlar
dır. Ayrıca büyük günah işleyenierin şefa
at sayesinde affedileceğini söylemek müs
lümanları günah işlemeye teşvik eder. 
Mu'tezile'ye bağlı alimierin büyük çoğun
luğu ile Hariciler ve çağdaş bazı araştırma-
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cılar bu görüştedir (İbn Huzeyme, s. 355-

365; Kad! Abdülcebbar. Şerf:ıu'I-Uşüli'I

tıarnse, s. 687-693; Razı, eş-Şefa'atü'I-' u;;

ma, s. 40-55; Hasan el-Cevahir!, VII/28 

1 1421/2000]. s. 81 ). c) Selefiyye, Matür!diy
ye, Eş'ariyye ve Şla mezheplerine mensup 
alimiere göre şefaat büyük günah işleyen 
ve tövbe etmeden ölen mürninleri de kap
sayacaktır. Kur'an'da ve sahih hadislerde 
ahirette hakimiyet ve şefaatin yalnız Al
lah'a ait olduğu açıkça belirtilmekle bera
ber bazı ayetlerde şefaat etme izni verdi
ği kullarının, razı olduğu ve şefaat edilme
lerine izin verdiği kimseler hakkında şefa
atçi olabilecekleri bildirilmektedir. O'nun 
şefaat izni vereceği kulları Hz. Peygam
ber, diğer bütün peygamberler, melekler, 
salih ve müttaki müminlerdir. Haklarında 
şefaat edilmesine razı olduğu kimseler ise 
samimi bir şekilde kelime-i şehadet geti
rerek müslüman olanlardır (İbn Teymiyye, 
el-fjasene ue's-seyyi'e, s. 310-311, 322-

323). Allah'ın ahirette bazı kullarını diğer
leri hakkında şefaatçi kılması şefaat et
me yetkisinin sadece O'nun elinde bulun
duğunu ifade eder. Resfıl-i Ekrem'in, mü
nafıkların cenaze namazını kılmasının ve 
haklarında istiğfar etmesinin ardından 
bunun Allah tarafından onaylanmaması ve 
münafıkların bağışlanması talebinde bu
lunmamasının emredilmesi (et-Tevbe 9/80, 

84) şefaat etme yetkisinin yalnız Cenab-ı 
Hakk'a ait olduğunu kanıtlar. Bir kimse için 
Allah nezdinde şefaatte bulunmak ona dua 
edip bağışlanmasını istemektir. Nitekim 
Kur'an'da meleklerin günahkar mürnin
ler için istiğfar ettiği bildirilmiş. Hz. Pey
gamber'e de mürninterin bağışlanması için 
dua etmesi emredilmiştir. Buna göre esa
sen müslümanların bağışlanmasını isteyen 
Allah Teala'dır, bunu dünyada dilediği gibi 
ahirette de dileyebilir. Allah'ın, tövbe ettik
leri takdirde büyük günah işleyenleri lutuf 
ve keremi sayesinde bağışlamasıyla kulla
rından bazılarını şefaatçi kılarak bağışla

ması arasında farkyoktur (Hallml, 1, 412: 

Nesefl, Il, 792; İbn Teymiyye, el-fjasene 
ue's-seyyi'e, s. 303-309: İbn Ebü'l-İz, 1, 

300-302). Ahirette şefaatin olmayacağını 
ve zalimleri koruyan herhangi bir dost ve 
şefaatçinin bulunmayacağını bildiren ayet
ler kafirler hakkındadır. Zira mutlak an
lamda zalimler kafirlerdir, ilgili ayetlerin 
bağiarnı da bunu göstermektedir (Razi, 
Me{atff:ıu '1-gayb, lll, 56: XXVII, 50-5 1) Bü
yük günah işeyen müslümanlar ilah! emir
Iere aykırı davranmaları sebebiyle bir yön
den fasık olup ilah! cezayı hak etmişlerse 
de tevhide iman etmeleri, ayrıca güzel dav
ranışlarda bulunmaları bakımından dün-
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yada ve ahirette kafirlerle aynı konumda 
düşünülemez. Aksi halde Kur'an'da ve ha
diste müjdelerren ilah!lutuf ve bağışlama 
anlamını yitirecek, Resülullah'ın şefaatine 
ümit bağlamış müslümanların duası ge
çersiz hale gelecektir. Ayrıca Kur'an'da Hz. 
Peygamber'in "makam-ı mahmfid"a çıka
rılacağı bildirilmiş ve bunun bütün insan
ların yanı sıra müminlere şefaatçi kılın
ması anlamına geldiği sahih rivayetlerle 
nakledilmiştir (Matür!d!, Kitabü't- Teuf:ıid, 

s. 587-588; Nesefl, Il, 793; Raz!, eş-Şefa'a
tü'l-'u;;ma, s. 38-47: Teftazanı. ıı. 239: Alu
sı. I, 252). d) Ahiretteki şefaat yalnızca 
Allah'a ait olup mahiyeti insanlarca bili
nemez. Bu sebeple kimlerin şefaatçi ola
cağı ve şefaatin kimleri kapsayacağı me
selesini ilah! ilme havale etmek (tefvlz) ge
rekir. Esasen Kur'an'da ahirette şefaatin 
vuku bulacağına dair açık bir ayet yoktur, 
aksine şefaatin vuku bulmayacağı veya 
kimseye fayda sağlamayacağı anlamına 
gelen beyanlar mevcuttur. Şefaati Allah'ın 
iznine bağlayan istisna kaydı ise onun vu
ku bulmayacağını kesin derecesinde ifa
de etme amacı taşıyan bir üslfip özelliği 
olabilir. Bu sebeple şefaate ilişkin ayetle
ri müteşabih kabul etmek gerekir. Ancak 
şefaatin gerçekleşeceği sahih hadislerle 
sabit olduğundan dünyada uygulanan ve 
kötülük yapanları cezadan kurtarma anla
mına gelen bir şefaatin ahirette vuku bul
mayacağını kabul ederek konunun geri ka
lan kısmını Allah'a havale etmek en doğ
ru yoldur. Muhammed Abduh ve M. Re
ş!d Rıza gibi son devir alimleri bu görüş
tedir. Her ne kadar M. Reşid Rıza, Kur'an'
da şefaatin geçtiği ilk ayetleri yorumlar
ken bunların ahirette şefaatin vuku bul
mayacağını kesinlikle ifade ettiğini ve sırf 
müslüman adı taşımanın yapılan kötülük
lerin cezasından kişiyi kurtarmayacağını 
belirtmişse de sonraki ayetlerin tefsirin
de şefaatle ilgili hadislerin sahih olduğu
nu zikrederek tefvlz görüşünü tercih et
miştir (Te{sfrü'l-menar, 1, 121, 305-308; lll, 

17-18, 31-34; VI, 377-378; VII, 273; X, 211). 

Ahiretteki şefaatin sadece Hz. Peygam
ber' e veya genel olarak peygamberlere 
tahsis edildiğini ileri süren bazı münferit gö
rüşler dışında (el-Meusü'atü'l-İslamiyyetü'l

'amme, s. 816) alimierin büyükçoğunluğu
na göre Allah katında yüksek dereceler el
de eden iyi kullar şefaat etmeye yetkili kı
lınacaktır. Bunlar peygamberler, melekler, 
sahabiler, alimler, velüer, sıdd!klar, salihler, 
şehidler ve müttaki müminlerdir. Bunların 
şefaat yetkisi Allah katındaki merteteleri
ne göre farklıdır. Derecesi en yüksek olan 
Resül-i Ekrem en büyük şefaat yetkisine sa-

hip olacaktır. Zira mahşer gününde hesa
bın başlaması için bütün insanlara şefaat 
edecek, ardından ümmetinden birçok kişi
nin hesaba çekilmeden cennete girmesi, 
ayrıca günahları sebebiyle cehenneme gir
mesi gereken müminlerle iyilik ve kötülük
leri eşit olan müminlerin doğrudan cennete 
alınması için şefaatte bulunacaktır. Resfi
lullah'ın yapacağı diğer şefaatler arasında 

cennettekilerin derecelerinin yükseltilme
si, cehennemde bulunanlardan azabın ha
fifletilmesi ve büyük günah işleyen mü
minlerle tevhid ehlinden olanların cehen
nemden çıkarılması yer alır. Şefaat türle
rine ilişkin bu hükümlerin dayanağı hadis
lerdir. Şla'ya mensup alimler, Ehl-i beyt 
imamlarının da şefaat eden seçkinler için
de yer alacağına özel bir vurgu yapar (İbn 
Huzeyme, s. 255; Matür1'd1', Te'uflatü'l
Kuran, VI, 422: İbn Fürek, s. 169: Kadi 
İyaz, I, 293-301; İbn Keslr, ll , 227-239) . 

Sonuç olarak dünyada şefaat talebinde 
bulunma konusunda şunları söylemek 
mümkündür: Manevi mertebelerinin yük
sek olduğu inancıyla dünyada ölülerden 
veya gıyabında dirilerden şefaat isteme
nin yahut yapılan dualarda falanın hakkı 
için gibi ifadeler kullanmanın Allah'tan baş
kasına dua etmeye benzeyen bir aşırılık ol
duğunda şüphe yoktur. Dünyevl ve uhre
vl ihtiyaçların giderilmesi için yalnızca Al
lah'a dua etmek din! bir zorunluluktur. 
Bununla birlikte İbn Teymiyye ve takipçi
lerinin iddia ettiği gibi söz konusu davra
nışlarda bulunan müslümanları müşrik di
ye nitelernek bir başka aşırılık sayılmalı
dır. Öte yandan peygamberlerden başka 
hiç kimse masum değildir. Kur'an-ı Kerim'
de peygamberlerden sonra özenilecek ki
şiler arasında sıddlklar, şehidler ve salih 
kullar zikredilmiştir (en-N isa 4/69). Tasav
vufta ortaya çıkan bazı yanlış fikirler halk 
arasında adeta mutlak kurtarıcı seviyesin
de bir evliya telakkisi doğurmuşsa da bu 
anlayış gerek mutedil mutasawıflar ge
rekse diğer alimler tarafından reddedil
miştir. Esasen Kur'an'da veli ve evliya ke
limeleri bütün mürninler için kullanılmış
tır. Yine peygamberler dışındaki mümin
lerin Allah nezdindeki derecelerine dair 
kanaatierin iyi niyet sınırını aşmaması ge
rekir. Bu sebeple iman, ibadet, dua ve ni
yazlarına özenilecek örnek insanlar isim
leriyle değil nitelikleriyle belirlenmelidir. 
Ahiretteki şefaat konusuna gelince alim
lerin büyük çoğunluğu, bunun müslüman
lara yönelik olarak vuku bulacağı ve kafir
Ieri kapsamadığı hususunda ittifak etmiş
tir. Hz. Peygamber'in İslamiyet'i benimse
meyen amcası Ebu Talib'e şefaatinin fay-



da vereceğine dair rivayetler bu açıdan 
problemlidir (M Reşld Rıza, VII, 548) . Şe

faat konusunda İslam alimleri arasındaki 
asıl ihtilaf, şefaatin tövbe etmeden ölen 
müslümanları kapsayıp kapsamadığı ko
nusunda ortaya çıkmıştır. Bu kişilere de 
şefaat edileceğini söyleyen Ehl-i sünnet 
ve Şia'nın görüşü isabetli görünmektedir. 
Allah'ın, günahkarları şefaat yoluyla affet
mesi onların cehenneme girmeyeceği an
lamına gelmez; ayet ve hadislerde belir
tildiği üzere günahları sevaplarından faz
la olanlar cehennemde cezalandırıldıktan 
sonra oradan çıkarılacaktır. Mu'tezile alim
lerinin tövbe etmeden ölen mürninleri fa
sık kabul etmesi onların müslüman vasfını 
ortadan kaldırmaz. 

Şefaat konusunda yazılan bazı eserler 
şunlardır: Fahreddin er-Razi, eş-Şefô.'a
tü'l- 'u?mô. (Kahire ı 989): Şa'ravi, İnkô.
rü 'ş-şefô.'a: Mul)ô.vele cedide li't-ta'n 
fi's-sünne ve't-tehaccüm (Kah i re ı 999}; 
eş-Şefô. 'a ve'l-mal;fdmü'l-mal)mCıd (Ka
hire 2000): Gulam Muhammed Sahaed
din el-Karl, el-Vesiletü'l- ' u?mô. fi'd-dô.
reyn li-men lehü'ş-şefô.'atü'l-kübrô. (Hay
dar§ bad ı 33 ı): Ali b. Mustafa ei-Halebi, 
Şefô.'atü'n-nebi (İÜ Ktp., nr. ı ı 92): Nasır 

b. Abdurrahman b. Muhammed ei-Cedi', 
eş-Şefô.'a 'inde Ehli's-sünne ve'r-red 
'ale'l-mul;].ô.lifin fihô. (Riyad 1996}; Mus
tafa Mahmud, eş-Şefô.'a : Mul)ô.vele li
fehmi'l-l].ilô.fi'l-~adim beyne'l-mü'eyyi
din ve'l-mu'ô.nzin (Kahire ı 999): Yusuf 
ei-Kardavi, eş-Şefô.'a fi'l-ô.l].ire beyne'n
na~l ve'l- 'a~l (Kahire ı999}; İsmail ed
Deftar, Şeffı 'atü'r-resCıl fi'l-Kur'ô.ni'l
Kerim ve's-Sünne (Kahire ı 999}; Ali Ek
ber Nasıri, el-İmô.me ve'ş-şeffı'a (Tahran 
ı 979): Salih b. Ahmed Salih Ziyab, eş-Şe 

ffı 'a beyne'l-vehm ve'l-l)a~i~a (Medi
ne ı 995): Muhammed Ali ei-Enesi, el
Minhô.cü'l-bedi' ii el)ô.di§i'ş-şeti' ( Kahi
re 1374): Aiş b. Ayyaş ei-Ceyşi, eş-Şeffı'a 
fi'l-İslô.m (ı 980, yüksek lisans tezi, Ca
miatü ümmi'l-kura, Mekke}; İsmet Uçma, 
Kur'an ve Sünnet'te Şefaat Kavramı 
(I 986, yüksek lisans tezi, MÜ Sosyal Bi
limler Enstitüsü}; Bekir Yiğit, İslô.m Mez
heplerinde Şefaat (I 986, yüksek lisans 
tezi, MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü}; İshak 
Halis, Vehhô.bilik ve Ehl-i Sünnet' e Gö
re Şefaat Görüşü (ı 99 I. yüksek lisans te
zi, Dokuz Eylü l Üniversitesi Sosyal Bilim
ler Enstitüsü}; Ahmet Uludağ, Ayet ve 
Hadisiere Göre Şefaat (1992, yüksek li
sans tezi, EÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü} ; 
Bahattin Akbaş, Hadisiere Göre Hz. Pey
gamber'in Şefaati Meselesi (I 994, yük
sek lisans tezi, AÜ Sosyal Bilimler Ensti-

tüsü}; Mehmet Yılmaz, Kur'an'da Şefaat 
Kavramı ve Yaygın Şefaat Anlayışıy
la Karşılaştırılması (2006, yüksek lisans 
tezi, MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü} ; Ya
şar Düzenli, ÜslCıb ve Semantik Açıdan 
Kur'an ve Şefaat (İstanbul 2006) . 
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li! YusUF ŞEvKi YAvuz 

ŞEFE 

( 4Q.;.Jf ) 

Başkasına ait bir su kaynağından 
içme ya da az miktarda 

su alma yetkisi 
{bk. İRTİFAK). 

ŞEFI' 

(bk. ŞEFAAT). 

ŞEFİK BEY, Mehmed 

(bk. MEHMED ŞEFİK BEY). 

ŞEFİK MEHMED EFENDi 
(ö. 1127 /1 715) 

Osmanlı vak'anüvisi, şair. 

_j 

_j 

_j 

_j 

İstanbul'da doğdu. Adı Mehmed olup 
"Şefik" mahlasını bürokraside görevi sıra

sında aldı. Hayatının ilk dönemleri hakkın
da yeterli bilgi yoktur. Eserlerinde kendisi 
gibi ecdadının da Osmanlı padişahlarına 
kul olduğunu söylemesinden (Muvazzah 
Şe{iknfime, İÜ K tp., TY, nr. 9725, vr. 31 b) 

ve Masrafzade diye anılmasından dolayı 
babasının sarayda matbah-ı amireye ait 
hesapları tutan masraf-ı şehriyari katip
liği yaptığı tahmin edilebilir. Muhtemelen 
babasının nüfuzoyla girdiği Divan-ı Hüma-
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