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ŞEFAAT iNANCININ NAKLI VE AKLİ AÇlDAN İMKANI 
~ 

Yener ÖZI'ÜRK (*) 

Özet 

Bu makalede, kelam ekolleri arasında tartışılan şefaat konusu işlenmektedir. Konuy
la ilgili ayetler bir tasnife tabi tutularak yeniden yorumlanmaya çalışılmaktadır. Mev
zuyla alaka/ı hadfs/erin de ele alındığı bu çalışmada, ayrıca şefaatın aklen imkanı ve bu 
inancın mürnin insanın hayatındaki muhtemel yansımaları üzerinde durulmaktadır. 

Anahtar Kelime/er: Şefaat, şefaat yetkisi, günah, af 

Possibility of bztercession Belief in Terms of Revelation and Rational Analysis 

Abstract 

This study dea/s with the issue of intercession (slıafaah) discussed among kalamic 
schools. The verses related to this issue are classified, and interpreted anew. The study 
also includes the lıadithes on this subject, and examines rational possibility of interces
sion, and possible effects of this belief on tlıe life of believers. 

Key Words: Intercession, Intercession authority, Sin, Mercy. 

*) Yrd. Doç. Dr., D.Ü. ilahiyat Fak. Kelam Anabilim Dalı. 
(e-posta: yenerozturk@hotmail.com) 
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Giriş 

Kur'an ve hadislerde şefaat açıkça işlenen bir konu olmuştur. Ancak gerek geçmişte, 
gerekse bugün şefaat inancının kabulü noktasında zaman zaman farklı yorumlar yapıl
makta; bazen de onun sonradan İslam'a dahil edildiği şeklinde yaklaşımlarda bulunul
maktadır. 

Şefaati kabuUenmeyenlerin düşüncelerinin temelinde, onun, 'Kur'an 'ın temel ilkele
riyle uzlaşamayacağı mülahazası' ile 'inanan fert ve toplumun ahlaki hassasiyetini olum
suz yönde etkileyeceği' gibi endişeler yer almaktadır. 

Bil cümleden olmak üzere biz, bir makale hacmi içerisinde bu çalışmamızda Kur'an 
ve Sünnet perspektifinden, ilgili endişeleri de dikkate almak suretiyle, konuyu yeniden 
temeilendirdirmeye çalışacağız. ' 

A. Şefaat Kelimesinin Lügat ve Istılah Anlamı 
Şefaat kelimesi, Arapça'daki şef' mastanndan türetilmiştir. Şef' ise, 'tek' anlamında

ki 'vetr' kelimesinin zıddı olup 'tek olanın zıddı ve çift' alınakl gibi manalara gelir ve 
'bir insanın bir başkasından kendisi dışındaki birine faydalı olmasını veya ondan bir za
rarı uzaklaştırmasını istemesi •2 anlamını ifade eder. 

Din1 bir terim olarak ise şefaat, umumiyede 'kıyamet gününde, kendilerine izin ve
rilenlerin, suçların bağışlanması talebinde bulanmaları'3 anlamında veya 'azabı hak et
miş mürninlerden cehenneme girmemeleri veya cehenneme girdikten sonra çıkanlıp 
cennete konulınalan şeklinde azabın kaldınlması •4 manasında kuiianılır. 

Kur'an'daki bazı ayetleri -belirlemiş oldukları- 'el-va'd ve'lva1d' ilkesi doğrultusun
da yorumlayan Mutezile kelamcılan ise, bu anlamdaki bir şefaati kabul etmezler. Onlar 
şefaatin, günalıkarlar için değil, yalnızca sevap ehli ve Alialı dostlan için derecelerinin 
artınlınası şeklinde olacağını ileri sürederS. 

I) Bkz. İsfehan1, Rağıb, el-Müfrediit fi Garibi'I-Kur'iin, Kahraman Yay., 'İst., 1986, s.386. 

2) Duğaym, Semih, Mevsuatu Musta/ahati llmi'I-Kelami'l-lslami, Mektebetu Lübnan, Beyrut 1988, I, 
666. 

3) Bkz. Cürcan1, Seyyid Şerif, et-Ta'rifat, tsz., ysz., s.l67; Taftazani, Sa'duddin, Şerhu'I-Akilid, ('Kes
tel/i Haşiyesi' ile birlikte), Salalı Bilici Kitabevi, İst., tsz., s.l50. 

4) Ebu Hayyan, Muhammed b. Yusuf, e/-Bahru'l-Muhlt, Daru'I-Fikr, Beyrut 1992, I, 309. İlgili ayet ve 
hadislerin bütününden hareketle, şefaatın beş ayn tarzda olacağını geniş bir perspektiften ele alan
lar da olmuştur. Abdullatif Harputi bunu şöyle özetler: I. İnsanların bir an evvel hesaba çekilmeleri 
için yapılan şefaat, 2. Mürninlerden bir topluluğun, hesapsız cennete girmesi için yapılan şefaat, 3. 
Cennetiikierin derecelerinin yükseltilmesi için yapılan şefaat, 4. Cehenneme giren müminlerin ora
dan çıkarılması için yapılan şefaat, 5. Cehennemde ebedi olarak kalani ardan, bazılarının azaplarının 
hafifJetilmesi için yapılan şefaat Bkz., Harputi, Abdullatif, Tenklhu'l-Ke/am fi ~kaidi Eh!i'l-İslam, 
sad.: F. Karaman) I. Ozdemir, T.D.V. Yay., Elazığ Şubesi, Elazığ 2000, s. 282-3. Ibn Ebi'I-Izz ise ya
pılacak olan şefaati sekiz grupta toplar. Bkz., İbn Ebi'l-'İzz, Şerhu '1-Akldeti't-Tahaviyye, el-Mekte
bu'I-İslarni, Beyrut 1988, s. 229-233. 

5) Bkz. Kadi Abdulcebbar, Fadlu'l-l'tiza/ ve Tabakiltu'l-Mu~ezile, nşr.: Fuad Seyyid, Tunus 1974, 
s.208; Zemahşeti, ei-Keşşaf, Daru'I-Kütübi'l-İimiyye, Lübnan 1995, III, 110; Avvad b. Abdullah ei
Mu'tik, el Mu~eziletu ve Usu/uhumu'l-Hamsetu, Mektebetu'r-Rüşd, Riyad 1996, s. 219-232. Mute
zile'den Ebu Haşim ei-Cübbai (ö. 321/933) ise, günahkar mürninler için de şıifaatin caiz olduğu gö
rüşündedir. (Bkz., Kadi Abdulcebbar, Şerhu Usuli'l-Hamse, s. 690.) 



D01777c9s23y2005.pdf 25.02.2010 15:19:16 Page 57 (1, 2)

ŞEFAAT İNANCIN/N NAKL! VE AKL! AÇIDAN İMKANI---- lOS 

Mutezile kelamcılannın dar bir çerçeveden ele aldıklan şefaat inancı, bugün de bir 
kısım çağdaş alim tarafından reddedici bir üslup içinde yorumlanmakta6 veya bu inanca 
İslam dini ve onun kültür çevresi dışında bir kaynak düşünülmektedir. 

Bu konunun sağlıklı olarak değerlendirilebilmesi bize göre, ancak şefaatle ilgili 
ayetlerin qoğru bir şekilde sınıflandınlması ve ilgili itirazlann kritiğinin yapılmasıyla 
münıkün olabilecektir. 

B. Şefaatle İlgili Ayetlerin Sınıflandırılması 

1. Putlarm Şefaatini/Aracılığım Reddeden Ayetler 
Kur'an'da şefaatle ilgili olarak yer alan birçok ayet vardır ki bunlar ilk muhatap kit

le içerisinde bulunan müşriklerin cansız, şuursuz ve akılsız, dolayısıyla işlevsiz putlar 
için olan beklentilerinin garipliğini dile getirir. Mesela bu hususa iki farklı ayette şöyle 
değin ilir: 

"Yoksa onlar Allah 'tan başka şefaatçı/ar mı edindiler. De ki: Hiçbir şeye güç yetire
mez, akıl erdiremez olsalar da mı (onları şefaatçı/aracı edineceksiniz? )"1 

"Allah 'ı bırakıp, kendileri için ne zarar ve ne de faydası olan şeylere !apıyorlar ve 
'İşte buiı/ar Allah nezdinde bizim şefaatçılarımızdır' diyorlar. De ki, siz Allah'a, gökler
de ve yerde O'nun bilmediği bir şeyi mi haber veriyorsunuz? O, onların ortak tuttukları 
şeylerden beridirlyücedir. "8 

Kur'an bu bağlamda putlara şu veya bu şekilde umut bağlamış insaniann kıyamet 
günü maruz kalacaklan sahipsizliği ve zorluklan resmeden sahne ve tablolar da sunar. 
Bu sahnelerle Kur'an, dünyada bir işe yaramayan putlann orada da görünmez olacakla
nnı hatırlatarak, müşrikleri bu sakim inanç ve saplantılanndan vazgeçirmeye çalışır: 

"Andolsun, sizi ilk defa yarattığımız gibi (ikinci defa yeniden yaratılıp) teker teker 
bize geldiniz. Size vermiş olduğumuz dünyalık nimetleri de arkanızda bıraktımz. Hani 
Allah 'ın ortakları olduğunu zannettiğiniz şefaatçi/eri de yanınızda görmüyoruz. (Şimdi) 
aranızdaki bağlar tamamen kopmuş ve (Allah'ın ortağı olduklarını) iddia ettikleriniz 
kaybolup görünmez olmuştur. "9 

Kolaylıkla anlaşılacağı üzere bu nevi ayetlerde söz konusu edilen şefaat, dini termi
nolojide ele alınan şefaat ile ilgili değil, putlann ve putperestleriri durumlan ile alakalı
dır. Dolayısıyla bu ayetlerde vurgulanan şefaatin reddinden hareketle İslam aiimlerinin 
ezici bir çoğunlukla kabul ettiği şefaatin reddine gidilemez. Bu ve diğer ilgili ayetlerle 
sadece bir kısım insanlann, putlara atfettikleri mevhum güç ve özelliklerle ilgili inanış
Iannın asılsız ve yararsız bir inanç olduğu dile getirilmekte ve sonunda tevhide vurguda 
bulunulmaktadır. 

Esasında ilahi vahyin, başından itibaren zihinlere yerleştirmeye çalıştığı en birinci 
mesajı tevhid ilkesi olmuştur. Bunun için de Kur'an bu ilkeyi sürekli olarak gündemin-

6) Mesela bkz. Reşid Rıza, E/-Vahyu'l-Muhammedi, Kahire 1988, (nşr.: ez-Zehrii Ii'I-Aleıni'il Arabl), 
s. 132; Fazlurrahrnan, Ana Konularıyla Kur'iin, çev.: Alparslan Açıkgenç, Ankara 1987, s. 95-96. 

7) Zürner, 39/43. 

8) Yunus, 10/18. 

9) En'arn, 6/94. 
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de tutmuş ve 'Allah'a İcraatında ortak arama' anlamına gelebilecek her bir düşünceyi, 
tevhid ilkesini gölgeleyici bir anlayış ve tutum olarak görüp ona karşı çok yönlü bir mü
cadele içinde olmuştur. 

Yunus suresi üçüncü ayette geçen "İşi (O) idare eder "cümlesinden sonra, 'İzni ha
riç (O'nun) hiçbir şefli yoktur' !O şeklinde bir ifade yer alır. Bu ayette yer alan şefi' ifa
desi tefsir kaynaklanmızda şimdiye kadar genellikle bildiğimiz anlamdaki şefaat olarak 
değerlendirilmiştir. Bize göre bu ayet, her şeyden önce Allah' ın kainattaki idare ve tasar
rufunu anlatmaktadır. O zaman buradaki şefaati, öncelikli olarak varlığın işleyişi nokta
sında (kozmolojik bağlamda) ele almak daha uygun olacaktırll. 'Şe-fe-a' fiili, kelime 
olarak 'aracı olma, araya girme, müdahale etme' gibi anlamlara sahiptir. Bu cümleden 
olarak, bu ayeti 'O'nun işine karışacak, izni dışında varlığın emir ve idaresine müdaha
le edebilecek bir ortak ve nezaret edici olamaz' şeklinde yorumlamamız mümkündür. Bu 
mülk bütünüyle O'nundur ve O'nun hükmü altındadır. Gerek varlığın melekfit boyutun
da bulunan meleklerin, gerekse mülk boyutunda olan insanoğlunun varlığa yapmış oldu
ğu her bir müdahale O'nun izniyle gerçekleşmektedir. Bugün bilimsel alanda gerçekleş
tirilen bir kısım başanlar O'na rağmen olmuş değildir, O'nun müsaadesiyle olmaktadır. 
Mesela, insanımızı hayrette bırakan klonlama olayı üzerinde duralım. Kopyalama olarak 
da isimlendirilen bu olayın aslı şudur: Kopyalama işlemi için, kopyalanması planlanan 
canlının DNA'sı kullanılır. Canlının bir hücresinde bulunan DNA mikroskop altına alı
nır ve o türden başka bir canlının yumurta hücresi içine yerleştirilir. Ardından hemen şok 
uygulanır ve yumurta hücresinin bölünmeye başlanması sağlanır. Bölünmeye devam 
eden embriyo, aynı türden herhangi bir canlının rahmine yerleştirilir ve gelişip doğması 
beklenir. Dikkat edilirse bu işlem sırasında kullanılan bütün biyolojik materyaller, hüc
re, hücre çekirdeği, hücre zan, mitokondri, !)NA gibi canlılığın tıayatl bütün parçaları, 
hazır bir şekilde bir canlıdan alınıp diğer canlıya nakledilmiştir. Bu, canlılığın cansız 
maddelerden ortaya çıkması değil, canlı bir varlığın canlı başka bir varlığa -teknolojik 
imkanların kullimılmasıyla- aktanınından ibarettir. Aktarırndan sonra gerçekleşen sonuç, 
yine yüce Yaratıcının yaratmasıyla meydana gelmektedir. Burada bilim adamiartnın yap
tığı, aktanını yapıp yaratılacak olan neticeyi beklemekten ibarettir. Yoksa sonuç onların 
müdahaleleriyle ortaya çıkıruş değildir, sonuç yine Allah tarafından yaratılmaktadır12. 

Bu hususu salim bir akılla değerlendirdiğİrniz zaman, 'klonlama yoluyla meydana 
gelen bir canlının da Allah tarafından yaratılmakta olduğu' gerçeğini tüm çıplaklığıyla 
anlamış olacağız. Şöyle ki, aktanm sonrası gerek vuku bulan bölünmeler, gerekse olu
şan uzuvlar genetikçi bilim adamlan tarafından hücre içerisine girilerek özel bir gayret
le yapılıyor değildir. Zira onların müdahaleden sonra sürecin sonuçlanmasını beklemek
ten başka yapacaklan bir şeyleri yoktur. Sonuç/eser, onların sebeplere usulünce teşeb
büslerine bir karşılık olarak yaratılmaktadır. Allah insanlara bir yaratma gücü değil, sa
dece bir müdahale hakkı vermiştir. Şu halde, bu ve benzeri her bir olay, Allah' ın -sebep
lere usulünce müracaat eden- kullannın bu dünyadaki gayretlerine müsaade etmesi ve 

10) Yunus, 10/3. 

1 1) Nitekim Rağıb el- İsfehani, bu ayetteki şefi' kelimesinin 'ikinci birisi olmadan işi tek başına tedbir 
eden' anlamına geldiğini belirtir. (Bkz. lsjehanl, el-Müfredat, s. 386.) 

12) Bkz. Mercek Dergisi, Umut Matbaası, İst., 2002, Sayı: 7, s. 6. 

-------------~ ----- ---
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çalışmalannın karşılığını vermesiyle meydana gelmektedir. Ne var ki, Allah'ın bir şeye 
.izin vermesi ve neticesini yaratması her zaman O'nun, o şeyden razı olduğu anlamına 
gelmez. Çünkü o bu dünyada kullanna, ilahi adetinin gereği olarak çoğunlukla müdaha
le etmez. Sorumluluk kendilerine ait olmak üzere kullannın iyi veya kötü olarak seçtiği 
her bir fiili yaratır. Netice olarak diyebiliriz ki varlıkta O'na rağmen vuku bulmuş bir şey 
yoktur. Ancak, haddini aşmış ve de aslını unutmuş inkarcılarda bu, Allah'a rağmen ger
çekleşmiş bir zafer olarak telakki edildiği için, bu türden olaylar, onların inkarlannın da
ha da artmasına sebep olmaktadır13. 

2. Şefaatin Vukii Bulacağını Gösteren Ayetler 
Kur'an, herhangi bir konuda bir taraftan yanlış/batı! inançlan yıkarken diğer taraftan 

o konuda doğru olan ne ise onu bildirmiştir. Şefaat konusunda da Kur' an bunu yapmış
tır. Bir yandan ölçü ve sınırlan belli şefaat iznini inanan insaniann zihnine yerleştirmiş; 
diğer taraftan da müşrik kitlenin şefaatle ilgili anlayışlannın yanlışlığına dikkat çekmiş
tir. Şu halde Kur'an-ı Kerim'in müşriklerin ve ehl-i kitabın batıl aracılık telakkilerini 
reddeden bir kısım ifadelerinden hareketle, şefaatle ilgili ayetler için 'o günün toplumun
da yerleşik bulunan yanlış anlayışiann reddiyle ilgilidir' denemez. 

Kur' an, İslam öncesi Arap toplundannda veya Ehli kitabın inançlan arasında önem
Ii yer tııtan şefaat inancını -onlann kayıtsız şartsız şefaat etmeye yetkili zannettikleri
mevhum varlıklann veya şahısiann elinden alarak Allah' a teslim etmiş ve O'nun nza ve 
iznine bağlarnıştır14. Bu cümleden olmak üzere Kur'an'da şefaatin varlığını bildiren şu 
ayetler nazil olmuştur: 

"O'nun huzurunda, kendisine izin verdiğinden başkasının şefaatıfayda vermez .. " 15 

"O gün Rahman'm izin verdiği ve sözünden razı olduğunun dışındakilere şefaatfay
da vermez."16 

"Göklerde nice melek vardır ki onların şefaatleri; ancak Allah'ın izni ile dilediği ve 
razı olduğu kimselere yarar sağlar"17 

''Onlar, Allah'ın rıza gösterdiğinden başkasına şefaat etmezler."18 

Kur'an-ı Kerim'in kullanmış olduğu bu ifadelerden de anlamaktayız ki kendilerine 
şefaat selahiyeti tanınacak kişilerin şefaati sınırsız bir ölçüde değildir19. Bütün şefaatler, 
Allah'ın izni ve razı olduğu sınır içinde olacaktır. 

13) Öztürk, Yener, Yeni Bir Yorumla İslam İnanç Esasları, Işık Yay., İst., 2003, s.55. 
14) Erdal, Mesut, Kur'an'da Şejfıat, Elif Mat., Şanlıurfa 2003, s. 159. 
15) Sebe', 34/23. 
16) Taba, 20/109. 
17) Necm, 53/26. 
18) Enbiya, 21/28. Kadi Abdulcebbar bu ayeti farklı yorumlar. Mutezile'nin şefaatı 'sevap ve cennette

ki makarn derecelerinin artınlması' anlamında değerlendirmiş olması hasebiyle, o, bu ayette söz ko
nusu edilen şefaatın, Allalı'ın rızasınakavuşmuş olan cennetteki mürninler için söz konusu olduğu
nu savunur. (Bkz. Kadi Abdulcebbar, Fadlu'l-hizal, s.208.) Ne var ki ilgili ayetlerin öncesi ve son
rası dikkatle incelendiğinde görülecektir ki bu ifadeler, hesap günündeki haşir ahvalini anlatan bir 
kontekst içinde geçmektedir. Dolayısıyla bu ayetlerin, Mutezile'nin tezini desteklediğini ileri sür
mek makul değildir. 

19) Nitekim Hz. Peygamber de ahirette, kendisine şefaat için belli bir sınır tayin edildiğini bildirir. 
(Bkz. Buhari, Tefsir-u sure (2) l, Tevhid 66; Müslim İman 84). Demek oluyor ki, Hz. Peygamber 
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Şefaatle ilgili Kur'an ayetlerine ve hadis rivayetlerine bir bütün olarak baktığımızda, 
onun her insan ve her suç için söz konusu olmadığını görürüz. Mesela Kur'an'da inkar
cı zalimlerin şefaatten mahrum bırakılacağı açıkça ifade edilir20. Bunun gibi, bir ayette 
'büyük bir zulüm'21 olarak ele alınan şirkin22 ve nifakın da affın kapsamı dışında kaldı
ğı23 vurgulanır. 

Bu bağlamda ele alınması gereken bir nokta da 'affına vesile olunan herkesin her gü
nahı mutlaka affedilecektir' diye bir iddiada bulunulmasının isabetli olamayacağı husu
sudur. Diğer bir ifadeyle, 'kim kime şefaat ederse muhakkak kabul görür' diye bir şey 
söz konusu olamaz. Bütün işlerde olduğu gibi burada da Allah'ın meşieti ve hak olan 
hükmü esastır. Nitekim Sebe' suresinde geçen bir ayette, kıyamet gününde inanan kalp
lerden korkunun kaldınlmasının ardından şefaat için iznin çıktığına ve bu esnada şefaat 
edecek olanlarla, kendilerine şefaat edilecek olaniann karşılıklı konuşmalanna işaret 
edilerek şöyle denir: "Allah 'm huzurunda, kendisinin izin verdiği kimselerden başkası
nın şefaati fayda vermez. Nihayet onların kalplerinden korku giderili nce, ( şefaat bekle
yenler) 'Rabbimiz ne buyurdu' derler. Onlar (kendilerine şefaat izni verilen/er) da, 'hak 
olanı buyurdu' derler. O, yücedir, büyüktür. "24 Dikkat edilirse, bu ayette, şefaat konu
sunda kendilerine izin verilenler, Allah'ın 'hak olanı buyurduğunu/hükmettiğini' dile ge
tirmektedirler ki, bu da bize, orada hak olan neyse onun tecelli edeceğini gösterir. 

Hadis külliyatında da bu hususu destekleyici rivayetler vardır. Buhari'nin Sahlh'in
de yer alan rivayetlerde Hz. Peygamber, mahşerde, yeryüzündeki hayatı boyunca kendi 
taraftarlan içinde gördüğü bazı kimselerin heraatını talep edeceği, ancak bunun gerçek
leşmeyeceğini bildirir: "Ben sizin havuz başına varan ilk öncünüzüm. Yemin olsun ki 
orada sizden bir kısım adamlar kaldmlıp bana gösterilirler. Ben onlara vermek üzere 
elimi uzatacağım anda onlar benden uzakla;tırılırlar. Ben 'Rabbim, onlar benim asha
bımdır' derim. Bunun üzerine yüce Allah 'Sen, onların senden sonra neler yaptıklarını 
bilmezsin' buyurur. "25 

de dahil olmak üzere ahirette kendilerine şefaat etme izni verilenlecin yapacağı şefaat, kimlere ve 
ne ölçüde olacağı bir takdire bağlanmıştır. Eğer bu şekilde bir sınırlama konulmuş olmasa, bazı 
kimseler ölçüyli kaçınp ilahi merhametten fazla merhamet ileri sürebilir, böylece hem Allah'a kar
şı su-i edepte bulunmuş hem de şefaat iznini dengesiz olarak kullanabilirler. Söz konusu kişiler sı
nırsız bir şefaat salahiyetiyle, cehennem azabmm dehşeti karşısında, hislerinin/şefkatlerinin kabar
masıyla kafir-münafık herkesin cennete girmesini talep edebilirler. Bu ise bir bakuna milyarlarca 
mürninin hukukuna tecavüz demektir. 

20) Bkz. Öafir, 40/18. 
21) Lukman, 31/13. 
22) Bkz. Nisa, 4/48. Bu çerçevede Tirmizi'nin Sünen'inde geçen şu rivayeti hatırlatmak yararlı olacak

tır: "Benim şefaat im, Allah'a şirk koşmaksızın ölenler içindir." Bkz. Tırmi:zl, Sıfatu'l-Kıyame 13. 
·23) Bkz. Hadid, 57/15. Bile bile inkar eden bir kafir, işlediği küfrüyle ta işin başında bu hususi lüt

fun/rabmetin dışında kalmıştır. Zira inkarcı, evrende O'na ait bütün glizellikleri, nizarnlan ve hik
metleri yok sayıp tahkir ettiğinden büyük bir suç işlemiş olmaktadır. Hayatırun her dakikasını böy
lesine bir suçla karalamış insanlara merhamet etmek, merhamet adına saygısızlık olsa gerektir. Böy
le bir muamele milyarlarca müminin hukukuna bir tecavüz olarak da değerlendirilebilir. Şöyle ki, 
dünyada Allah için haramlardan sakınan, belalin idraki içinde yaşayan ve hak için her tlir külfete 
katianan bir şahsın fedakarlıkları, bu durumda, inkarcı bir şahsın tavırlanyla aynı karşılığı görmüş 
olacağından sonuç olarak bir değer ifade etmiş olmayacaktır. 

24) Sebe', 34/23. 
25) Buhari, Fiten l. 
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Bütün bunlardan anlaşılıyor ki, şefaatın varlığını kabul etmek, bize, hiçbir şekilde 
onun yanlış bir şekilde değerlendirilmesi imkanını vermemektedir. Nitekim Gazalt, doğ
ru olmayan bir şekilde şefaata bel bağlamanın yanlışlığını bir örnek yardımıyla şöyle 
açıklar: Mürnin bir insanın, şefaat edileceği ümidiyle, dinin kurallarına uymayı terk edip 
günahlara dalması, bir hastanın, akrabasından olan başarılı ve müşfık bir hekime itimad 
ederek, nefsinin arzuladığı her zararlı şeyi yemeye daimasına benzer. Bu bir cehalettir; 
zira, bir tabibin çaba ve mehareti bir kısım hastalıkların izalesine yarar sağiasa da, her 
hastalık/durum için bu söylenemez~ Çabanın faydası ancak müdahale edilebilecek du
rum ve hastalıklar için geçerlidir. Bu nedenle kişinin, sırf tıbba itimadederek kendini ko
ruma işini terk etmesi caiz değildir .. İşte Peygamber ve salih kişilerin, yakın ve uzak 
olanlara yapacakları şefaati bu şekilde anlamak gerekir. Bu, başka değil, kati surette böy
ledir. Şefaatin bu şekilde idrak edilip anlaşılması, endişe ve sakınma duygusunu ortadan 
kaldırınaz26. 

3. inkarcılar İçin Şefaatın Söz Konnsn Olmadığım Bildiren Ayetler 
Konuyla ilgili ayetleri dikkatle incelediğimizde bu çerçevede Kur'an'da yer alan ifa

delerin iki şekilde geçtiğini görmekteyiz: Birincisi, sadece inkarcıların durunılarının söz 
konusu edilip onlar için asla bir yardımın/şefaatın olamayacağının bildirilmesi; ikincisi, 
şefaatten mahrum kalacak olanların (inkarcıların) halinin, inananlara da gösterilerek bil
dirilmesi. 

a. Yalnızca inkarcıların durumlarının söz konnsu edilerek onlar için asla bir 
yardımınlşefaatın olamayacağının bildirilmesi: 

Bu minvalde Kur'an'da yer alan ayetler, Ehl-i kitaptan Kur'an'ın vahyini inkareden
Ierin akıbetierinin söz konusu edildiği yerlerde gündeme getirilir. Bununla o insanların 
bu tasarrufun dışında kaldığına dikkat çekilir. Şimdi bu hususu üç ayet ile ele alacağız. 

Birinci Örnek: " .. Ve öyle bir günden de sakının ki o gün hiç kimse başkasının yerine 
bir şey ödeyemez, kimseden şefaat kabul edilmez, hiç kimsedenfidye kabul edilmez, hem 
onlara yardım da edilmez. "27 

Bu ayetin öncesine bakıldığında görülecektir ki burada söz konusu edilen İsraoğul
ları, Hz. Peygamber'i ve onun tebliğinde yer alan hususları dikkate almayan, inkarcı ya
hudilerdir. Nitekim ayetin başında şöyle buyurulur: "Ey İsrailoğulları, size ihsan ettiğim 
nimetimi ve (bununla) sizi( n atalarımzı) diğer insanlara üstün /aldığımı hatırlayın .. "28 

Aynca bu ayetin sibakında, onların inkarcı dünyalarını resmeden şu hususlara da yer ve
rilir: "Ey İsrailoğulları, hatırlayın ve düşünün size ihsan ettiğim nimetimi. Bana verdi
ğiniz sözü yerine getirin ki ben de size karşı ahdimi yerine getireyim. Ve yalnız benden 
korkun. Yanınızda bulunan Tevrat'ı tasdikleyici olarak indirdiğim Kur'ô.n'a iman edin, 
onu inkar edenlerin ilki olmayın. Ayetlerimi az bir fiatla (dünya karşılığında) satmayın. 
Bana karşı gelmekten sakının. Hakkı batıla karıştırmayın bile bile hakkı gizlemeyin. 
Hem namazı kılın, zekfitı(ızı) verin, rukU edenlerle beraber siz de namaz kılın. iyiliği em
redip kendinizi unutuyor musunuz yoksa? Halbuki siz Tevrat'ı okuyup duruyorsunuz, ar-

26) Gaza1i, Ebu Hamid, İhyiiu Ulumi'd-Din, el-Mektebetu'l-Asıiyye, Beyrut 1992, III, 482. 

27) Bakara, 2/48. 

28) Bakara, 2/47. 
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tık akletmeyecek misiniz? (Sizden istenilenleri yerine getirme hususunda) sabır (göster
mek) ve namaz (kılmak suretiy) le Allalı'tan yardım dileyiniz. Gerçi bu ağır/zor bir iştir, 
fakat içi haşyet ile dolu olanlara değil, onlar ki, Rablerine mülaki olacaklarına ve O'na 
döneceklerini bilirler. "29 

Mu'tezili alimler bu ayetten 'şefaatın günahkar mü'minlere fayda vermeyeceği' so
nucunu çıkanrlar30. Halbuki bu ayet kafirler haklanda olması hasebiyle hitap inkarların
da ısrar edenlere mahsustur. Zira İsrailoğulları,·kendilerinin baba ve dedeleri olan pey
gamberlerin, her hal ve durumda kendilerine şefaat edeceklerini iddia ediyorlardı. İşte 
ayet bunu reddediyor3I. 

Burada kabul edilmeyeceği bildirilen şefaat, Hz. Peygamber'in tebliğ ettiği dinilima
nı ve o dinin gerektirdiği arnelleri reddeden İsrailoğulları içindir. Bu ayetlerle onların 
iman ve arnelden uzak durup, sırf kendilerinden olduklarını düşündükleri geçmiş pey
gamberlerin şefaatina umut bağlamalarının bir işe yaramayacağı dile getirilmiş olmakta
dır. Nitekim ayetin " .. sabır (göstermek) ve namaz (kılmak suretiy) le Allah'tan yardım 
dileyiniz .. " şeklindeki cümlesi de bu hususu teyit edici mahiyettedir. 

İkinci Örnek: "Yaklaşan o gün hususunda onları uyar. (O gün ki) onlar dehşet için
de yutkunurlarken yürekleri ağızlarına gelmiştir. Zalim/erin (o gün) ne bir dostu ne de 
sözü dinlenir bir şefaatçısı vardır. "32 Açıktır ki bu ayette de söz konusu edilenler de, in
karcı zalimlerdir. Bu durumu gerek Kur'an'ın 'kfijirler ki onlar zalim/erin ta kendisi
dir•33 şeklindeki ayetinden, gerekse ayetin siyak-sibakının doğrudan onlarla ilgili olma
sından anlamaktayız. 

.Üçüncü Örnek: " .. Artık şefaatçi/erin şefaatı onlarafayda vermez.'34 Bu ayetiyle de 
Kur'an, inkarcıların akıbetine dikkat çekmeY.tedir. Buradaki muhatapların inkarcılar ol
duğu müteakip ayetlerde tasrih edilmektedir: "Böyle iken onlara ne oluyor ki adeta as
/andan ürküp kaçan yaban eşekleri gibi hala bu öğütten (Kur'lin'dan) yüz çeviriyor
lar.. "35 

Saduddin Taftazaıll, "artık şefaatçi/erin şefaatı onlarafayda vermez' ayetinin ifade 
tarzı üzerinde dikkatle durur ve şu önemli açıklamada bulunur: Bu cümlenin üslubu ve 
ifade şekli esas itibariyle şefaatın var olduğunun delilidir. Aksi halde, onların hallerini 
kötülemek ve içinde bulundukları sıkıntılı durumun mahiyetini ortaya koymak için 'ka
fırlere hiçbir şefaatçının faydası olmaz' demenin anlamı olmazdı. Bu gibi yerlerde kul
Ianılan bu nevi ifadeler, sadece kafırlere mahsus olan durumu işaretler, onlarla beraber 
başkalarını da bu hükmün içine almaz. Yani burada kiifırlerle ilgili hükümden 'onların 

29) Bakara, 2140-46. 

30) Mesela bkz. Kadi Abdulcebbar, Şerhu Usılli'l-Hamse, s. 689; Zemah~eri, e/-Keşşaf, I, 139. 

31) Bkz. Ebussufid, Muhammed b. Muhammed, lrşttdu Ak/i 's-Selim, Daru İhyai't-Turasi'l-Arabi, Bey
rut tsz., I, 99; Vahidi Ebu'l-Hasen, el-Vecizfl Tejslr-i Kitabi' I-Aziz, Daru'l-Kalem, Beyrut 1915, I, 
104; Ebu Hayyan, e/-Bahru'l-Muhlt, I, 309; Yazır, Hak Dini Kur'an Dili, I, 345. 

32) MU'min, 40/IS. 

33) Bkz. Bakara, 21254. 

34) Mtiddessir, 75/48. 

35) Mtiddessir, 75/49-50. 
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dıŞındakiler de (müminler de) şefaatçıya sahip olmaz'anlarm çık.maz36. Nureddin es-Sa
bun! de aynı noktaya temas ederek şöyle der: Eğer şefaat mü'minlere de fayda vermeye
cek olsaydı, katirieri tahsis/tefrik etmenin bir manası olmazdı37. 

Şu halde, bu meyandaki ayetlerden de, şefaatın olamayacağı gibi bir hüküm çıkartıl
ması makul olmaz. Çünkü burada söz konusu edilenler inkarcılardır. 

~ . 

b. Şefaatten mahrum kalacak olan inkarcılann hallerinin, mü'minlerin 
dikkatine arzedilerek bildirilmesi: 

Günahkar mürninler için yapılacak olan şefaatın Kur'an'dan onay alamayacağını sa
vunanların delil olarak ileri sürdükleri daha çok şu iki ayet-i kerimedir: 

Birincisi: "Ey iman edenler, hiçbir alış-verişin, hiçbir dostluğun ve hiçbir şejaatin 
olmadığı kıyamet günü gelmeden önce, size rızık verdiklerimizden Allah yolunda infak 
ediniz. Ktifir/er ki onlar zalim/erin ta kendi/eridir/er. "38 

Dikkat edilirse bu ayet 'kiifirler ki onlar zalilnlerin ta kendi/eridir/er' şeklinde biti
rilmektedir. Ayetin sonunda kafırlerin anılmaları, hesap verme gününde şefaatten mah
rum olacak hedef kitlenin bu grup olduğunu açıkça ortaya koymaktadır39. Aynca bu in
karcıların 'zalimiin' sıfatıyla birlikte zikredilmeleri de dikkat çekicidir. Çünkü onlar bu 
günü ve gereğini dikkate almamak suretiyle kendilerine zulmetınişlerdir, yani yazık et
mişlerdir. İşte bu duruma düşmemeleri için ayette mü'minler hesap vermeye hazırlıklı 
gelmeleri hususunda öncelikli olarak uyarılmaktadıriar40. 

36) Taftazani, Şerhu'l-Akô.id, s. 149. 
37) Sabun!, Maturldiyye Akaidi, s.165. Aynca bkz., İci, Adududdin, el-Mevakif fi llmi'l-Kelô.m, 'Ale

mu'I-Kütüb, Beyrut tsz., s. 380. 
38) Bakara, 2/254. 

39) Bu açıklığa rağmen Mutezile, şefaatle alakah düşünce sistemleriyle uyuşmadığı için bu ayetin vur
gusunu ya tevil etmişler ya da görmezlikten gelmişlerdir. Mesela, son dönem Mutezile alimlerden 
Zemahşeri (ö. 538), şefaat, ancak sevap ve fazilet ebiinin derecelerinin artınimasında olabilir, diye
rek buradaki 'el-illııiine' kelimesinin anlamının' zekatı terkedenler' manasında olduğunu söyler ve 
zorlama olan bu tevilini Kur'an'dan örneklerle temellendirmeye çalışır. (Bkz., Zemahşeri, el-Keş-

. şaf, I, 264-5.) Bunun gibi, ayetin sonunda yer alan bu son cüınlenin, 'öncesiyle irtibatlandıniması
nın gerekınediği' şeklinde görüş açıklayan Kadi Abdulcebbar için ise Fahrudin Razi şunu der: Eğer 
biz, (Kafirler ki zalim/erin ta kendi/eridir) sözünü müstakil olarak alır ve öncesiyle bağlamazsak, 
Allah kelanunda tenakuz/çelişki olduğunu söylemiş cluruz. Zira, zulmu işleyen sadece kafider de
ğildir, onlann dışındaki insanlardan da zalimler bulunabilir. Ama bu sözü öncesine bağlarsak prob
lem d~ ortadan kalkmış olur )ci, zaten öncesine bağlamanuz bir zorunluluktur. (Bkz., Razi, Mefati
hu'l-Gayb, Daru'l-Kütübi'l-Ilmiyye, Tahran tsz., VI, 207.) 
Şefaatın Kur'an açısından onay almasının mümkün gözükınediğim savunan bir diğer şahıs da Faz
lurralıman 'dır. O da bu ayeti delil olarak kullanır. Ancak o, ilgili pasajın sonunda yer alan 'kô.firler 
ki zalim/erin ta kendi/eridir' cümlesini kaydetıneksizin ayeti alıntılar. Aynca Fazlurrahman, şefaat 
inancını, geçmişte çeşitli fırkalann etki-tepki bağlamında geliştirdikleri uydurm~ ri vayetiere bağlar 
ve bunun sonradan Kur'an'a da sokulduğunu iddia eder. (Bkz., Fazlurrahman, Islam Geleneğinde 
Sağlık ve Tıp, çev.: A. BülentBaloğlu-Adil Çiftçi, Ankara Okulu Yay., Ankara 1997, s. 35, 184) 

40) Bu çerçevede Harndi Yazır'ın Y!!PrniŞ olduğu yoruma yer vermek istiyoruz: O gün bütün dostlar bir
birlerine düşman kesilecek, şefaat kapıları kapanacaktır, bu felaketlerden ancak iman edip vazifesi
ni yapan ve önceden korunan müttakiler müstesna olacaktır. Binaenaleyh böyle bir korunınayı elde 
etınek ve de o felaketten uzak kalmak için mürninler o gün gelmeden evvel görevlerini eda etıneli; 
Allah nanuna infaklar yapmalı, seve seve zekatlarını vermeli, kardeşlik bağlarını güçlendirerek ve 
cemiyetlerini tanzim ederek hazırlanrnalı, uyumayıp uyanık bulunmalıdırlar. Kafider gibi Allah'ın 
emirlerine muhalefet edip de kendilerine yazık etınemelidirler. (Yazır, Il, 848) 
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Şu halde 'bu ibareler, şefaatı mürninler açısından imkansız kılmaktadır' denemez. Zi
ra bu ifadelerle, inkarcılann, hesap günü içine düştükleri acınacak durumun dışında kal
malan için mürninlerin de infak gibi41 dinin arneli esaslannın gereğini yerine getirmele
rine dikkat çekilmektedir42. Bir diğer ifadeyle, bu minvalde nazil olan ayetlerle -herhan
gi bir iltimasa ve yanlışlığa meydan vermeksizin arnelierin karşılıklannın sahiplerine ol
duğu gibi bildirileceği43_ zorlu hesap gününde, müminlere, başkasının yardımına bel 
bağlamadan44, dünyada iken elinden geldiğince hayırlı arneller işlemesi' öğüdü veril
mektedir. Kısaca ifade etmek gerekirse, bu ayetlerin, şefaati mürninler için imkansız kıl
dığı söylenemez. Zira bu ayetlerle asıl vurgulanan husus hesap gününün dehşeti ve ha
şir meydanırun Hz. Peygamber' e (s.a.s.) şefaat izni verilmezden önceki halidir. 

İkincisi: " . .İman eden kullarıma söyle, kendisinde ne alış-veriş ne de dostluk bulun
mayan bir gün gelmeden önce, namazı ikame etsinler ve kendilerine verdiğimiz rızıklar
dan açık veya gizli infakta bulunsunlar. "45 

Bu ayetle kastedilenlerin kimler olduğu ve verilmek istenen mesajın ne olduğunun 
daha iyi anlaşılabilmesi için önceki üç ayeti arz etmemiz gerekmektedir: "Allah 'ın ni
metine nankörlükle karşılık veren ve sonunda kavimlerini he/ak yurduna sürükleyenleri 
görmedin mi? Onlar cehenneme gireceklerdir. O ne kötü bir karargô.htır. (Onlar) insan
ları Allah yolundan saptırmak için O'na ortak koştu/ar/tuttular. De ki, istediğiniz gibi 
yaşayın, dönüşünüz ateşedir. "46 Birinci ayette olduğu gibi burada da aynı noktaya dik
kat çekilmiş olmaktadır. Dolayısıyla inkarcılan konu edinen bu ayetten de mürninler için 
şefaatın imkansızlığı gibi bir sonuç çıkarılamaz. 

İbn Kesir'in de tefsirinde önemle belirtmiş olduğu üzere, burada vurgulanan mana 
şudur. O gün kişiye, Allah 'a kafir olarak varması durumunda, ne bir kimsenin dostluğu 
ne de şefaatı/aracılığı fayda verir. •47 Zira inkarcı şahıs, kendisine önceden tanınan alış
veriş yapma ve dostluk kurma imkanını değerlendirmedİğİ için o gün bu durumdan mah
rum kalacaktır. Zira o gün, inkarcının, kendisini kurtarmaya yarayacak yeni bir amel ve 
dostluğa fırsat bulamayacağı bir gündür. Kısaca, bu ve benzeri ayetlerde, mürninlere, in
karcılann maruz kalacaklan çaresizlik ve sahipsizlik gibi bir akıbetten korunmalan için, 
imanlannın gereği olan arnelleri takdim etmeleri lüzumu hatırlatılmış olmaktadır. 

·Esasında Kur'an'da 'fidyenin kabul edilmemesi, yardım ve şefaatın bulunmaması' 
şeklindeki ifadeledn yer aldığı ayetlere dikkatle baktığımızda, ilgili ayetin ya öncesinin 

41) İkinci örnek olarak ele alacağımız İbrahim suresi 31. ayette infak emrinin başında namaz da zikre
dilir. 

42) Bu ayetin detaylı yorumu için bkz., Erdal, Mesut, Kur'an'da Şefaat, s.l03; Kesler, M. Fatih, 
"Kur' an-ı Kerim ve Hadislerde Şefaat inancı", Tasavvuf" llmi ve Akademik Araştırma Dergisi, An
kara 2004, s.l33-134.) 

43) Zilzal suresinde bu hususa şu ifadeyle dikkat çekilir: "(O gün) kim zerre miktar hayır ve( ya) şer bir 
amel işlemişse onu (mutlaka karşısında) görecektir" Zilzal, 99n-8. 

44) Bakara suresi 48. ayette de değiniidi ği üzere, Hz. Peygamber'in risatetini inkar eden Yahudi toplu
luğu, ahirette kurtuluşlarını kendilerinden olduklarını diişiindiikleri geçmiş peygamberlerin şefaatı
na bağlamaya çalışıyorlardı. 

45) İbrahim, 14/3 1. 
46) İbrahim, 14/28-30. 
47) İbn Kesir, Tefsiru'l-Kur'fıni'l-Azim, Kahraman Yay., İst., 1985, IV, 429. 

\ 
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ya da sonunun münafık ve kafirlerin akıbetierinin söz konusu edildiği yerlerde geçtiğini 
görürüz48. Bazen de bu türden bir hitap doğrudan onlara yapılır. Mesela Hadid suresin
de şöyle denir: " Bugün artık (ey ehl-i nifak), ne sizden ne de inidir edenlerden bedel ka
bul edilir. Varacağımz yer ateştir. Sizin dostunuz (size yaraşan) oradır. Orası ne kötü bir 
dönüş yeridir. "49 

Kısaca., doğrudan veya dalaylı olarak bu minvalde Kur'an'da yer alan pek çok ayet 
söz konusudur ki, tümü, inkarcıların akıbetierinin ele alındığı yerlerde zikredilmiştir. Bu 
da gösteriyor ki, bu ibarelerden hareketle şefaatın olamayacağı gibi bir sonuca gidile
mez. Ne var ki ilgili ayetler bir bütün olarak ele alinmadığında, hususiyle bu son grup
taki ayetlerin öncesine-sonrasına dikkatle bakılmadığında, şefaatin varlığını dışlayıcı hü
kümler kaçınılmaz olmaktadır. 

C. Hadislerde şefaat 
Hadis-i şeriflerde mürninler için yapılacak olan şefaatle alakah olarak açık haberler 

vardır. Bu cümleden olarak Hz. Peygamber (sav), bir hadislerinde her peygamberin ken
disine has ve kabul olunan bir duasının bulunduğunu, kendisinin ise, bu duasını ahirette 
ümmetine şefaat etmek için yapacağını bildirmiştir50. Yine bir başka rivayette Hz. Pey
gamber, mahşerde insanlar ıstırap ve heyecan içinde hesaplannin görülmesi için bekle
şirlerken, Allah'a dua ederek hesap ve sorgunun bir an önce yapılmasını isteyeceğini bil
dirmiştir51. Aynca, kendisi dışında, diğer peygamberler, melekler ve diğer salih kullam 
da şefaat için izin verileceğini haber vermiştir52. Başka rivayetlerde bunlara alimler ve 
şehitler de ilave edilmiştir53. 

Ebu Mansur el-Maturidi (333/936), şefaatın Kur'an ve hadislerle sabit ve hakkında 
açık delillerin olduğu bir konu olduğunu belirtir54. Maturidi kelamcılardan Nureddin es
Sabuni (ö. 580/1184) ise, şefaat konusundaki hadislerin 'tevatüre yakın, en azından şöh
ret derecesinde bulunduğuna, haber-i meşhuru inkar etmenin ise bid'at olduğu'na55 dik
kat çeker. Bir Eş' ari ketarncısı olan olarak Taftazani de, Şefaatle ilgili hadislerin manen 
mütevatir olduğunu zikreder56. 

Şefaat konusunda hadis külliyatında yer alan pek çok rivayet mevcuttur. Biz bunlar
dan yalnızca ikisinin yorumu üzerinde kısaca durmaya çalışacağız: 

1. Hz. Peygamber (s.a. v.) bir hadisinde şöyle buyurur: "Benim şefaatım, ümmetimin 
büyiik günah (kebair) işleyen kısmmadır. "57 Herşeyden evvel şu husus unutulmamalıdır 

48) Mesela bkz. Al-i Iınran, 3/91; En'am, 6nO; Ra' d, 13/18; Müddessir, 74/48. 
49) Hadid, 57/15. 
50) Buhari', Daavat 21; Müslim İman 86. 
51) Buhari', Tefsir 2; Müsiim İman,84. Bu şefaat, İslam alimlerince umumiyetle 'büyük şefaat' anlamın-

da şefaat-ı uzma olarak isimlendirilıniştir. 
52) Bkz., Buhari', Tevhid 24. 
53) Bkz., İbn Mace, Zühd 37. Keza bkz., Ebu Davud, Cihad 26. 
54) Maturidi, Ebu Mansur, Kitabu't-Tevhtd, thk.: Fethullalı Huleyf, Beyrut 1970, s. 365. 
55) Sabuni, Nureddin, Matur'idiyye A!caidi (el-Bidaye), çev.: B. Topaloğlu, D.İ.B., Yay., Ankara 1991, 

s. 165. 
56) Taftazani, Şerhu'l-Akilid, s.149. 
57) Ebu Davud, Sünnet 21; Tirmizi, Kıyame, ll; İbn Mace, Zühd 37. Ehl-i Sünnet'in mana yönünden 

mütevatir saydığı bu ri vayeti Mutezili kelamcı Kadi Abdulcebbar sahih görmez. Aynca o, bu habe-
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ki peygamberini insanlık için yol gösterici, hayra davet edici bir rehber olarak gönderen 
Allah (c.c.), onunla insanlara şu mesajı vermiştir: "Fe't-tekulliihe: Allah'ın emir ve ya
sak/arına muhalefet etmekten sakının" 58 İşte ilgili hadisi bu gerçeğin ışığında değerlen
dirmemiz gerekmektedir. Bu noktadan hareketle diyebiliriz ki, bu hadisiyle Peygambe
rimiz ümmetine 'günahınız büyük de olsa endişe etnıeyiniz, korkmayınız, nasıl olsa şe
faatirn var' şeklinde bir mesaj vermiş olmuyor. Burada, rahmet Peygamberi öncelikli 
olarak, -şu veya bu şekilde kebire kapsamındaki bir kısım günahlardan kendisini alama
mış müminlerin- affedilmeleri için Rabbisine el açıp yalvaracağını haber vermektedir. 
İkinci olarak ise insanlara • Allah' ın rahmetinden hiçbir zaman ümit kesmemelerini '59 

bildirmiş olmaktadır. · 
Hz. Peygamber'in bu ifade tarzında iki hususun işaretlendiğini söyleyebiliriz: Birin

cisi, 'büyük günah işleyenin, inkarla iman arası bir noktada kalacağını' öne süren Mu'te
zili düşüncenin yanlışlığına dikkat çekilmiş olmasıdır. İkincisi, 'benim şefaatım, ümme
timin büyük günah işleyen kzsmınadır' nebev1 ifadesiyle, 'müminlerin büyük günahları 
için, ancakAllah katında en muteber, hatın en ileri olan Hz. Peygamber'in şefaatının söz 
konusu olabileceğine' işaret edilmiş olmasıdır60. 

Büyük günah sahiplerinin de şefaate mazhar olacağını bildiren bu hadisten, kebire 
sahibi müminlerin şefaatle doğrudan cennete alınacakları gibi kesin bir anlam çıkarılma
sı bizce isabetli olmasa gerektir. Zira başta Buharl olmak üzere birçok kaynakta, sırat ge
çilirken cehenneme düşen günahkar müminlerle ilgili olarak şu rivayete yer verilir: 
"(Cehennemin dışında kalan müminler) diyeceklerdir ki, ey Rabbimiz, bu kalanlar bizim 
kardeşlerimizdir. Onlar bizimle beraber namaz kılar, oruç tutar, her türlü iyi işlerde bulu~ 
nur/ardı. Allah da onlara 'haydi gidin, kalbinde bir hardal ağırlığınca iman olan her ki
mibulursanız, çıkarınız' buyuracak .. "6i Bu Vı.; benzeri rivayetlerden hareketle Hz. Pegam
ber'in şefaatını sekiz grupta toplayan İbn Ebi'l-'İzz (ö.792/1390), ehl-i kebair için yapıla
cak olan ~efaati~ 'cehenneme girmişlerin oradan çıkarılması' başlığı altında ele aiır62. 

rin a.Jıad tarikle gelmiş olması sebebiyle zan ifade ettiğini belirtir. Bununla o, bu haberin şüphe ta
şıdığı için itikadi konularda kullanılamayacağını vurgulamaya çalışır. (Bkz., Abdulcebbar, Şerhu 
Usuli'l-Hamse, s.690) Ne var ki, Abdulcebbar aynı hassasiyetini -sem'iyyattan olan bir başka ko
nuda- mesela, kabir hayatı konusunda göstermez. Kabirde sorgulamayı yapan meleklerle ilgili riva
yetleri almakta bir beis görmez. (Bkz., a.g.e., s. 734) 

58) Bu çerçevede Kur'iin' da yer alan onlarca ayet vardır. Bkz., M. Fuad Abdulbaki, Mu 'ce mu 'l-Müfeh· 
res li Elfazi'l-Kur'ô.ni'l-Kerim, Daru'l-Hadi's, Kahire 1988, s.965-7. 

59) Nitekim bir ayette Allah'ın rahmetinden ümitlerini ancak inkarcıların kestiği belirtilir. (Bkz., Yusuf, 
12/87). Aynca "Ey kendilerine yazık eden (kendi aleyhlerine aşırı giden) kullarım, Allah'ın rahme
tinden ümidinizi kesmeyin" buyurulur. (Zümer, 39/53.) 

60) Öyle anlaşılıyor ki, şefaat izninin çıkmasından sonra -melekler, şehitler ve alimler gibi- diğer salih 
kullar ise, mürninleri n kebire kapsamına girmeyen günahlarının bağışlarunası için Allah katında şe
faatçı olacaklardır. Bu da onların manevi derecelerine göre vuku bulacaktır. Dolayısıyla bundan, şe
faatın yalnızca, 'büyük günah işleyeniere yapılacağı; küçük günah işleyenierin bundan mahrum ka
lacakları' gibi bir anlam çıkmaz. 

61) Buhari, Tevhid 66. Oldukça uzun olan bu rivayetten, şirke bulaşmarnış mürninlerin arnelleri olma
sa da sonunda şefaatle affedilip cennete alınacaklarını anlıyoruz. Bu aff, temelde Allah'ın ltitfudur. 
Ebu Mansur el-Bağdadi'nin de dikkatle vurgulamış olduğu üzere, 'ahirette şefaate nail olan kimse, 
buna istihkakıyla (kendi hak edişiyle) değil, buna Allah'ın hususi, lütfuylalfazlıyla ulaşmış olacak
tır.' (Bağdadi, Ebu Mansur, Usuliddin, Daru'l-Kütübi'l-İlrniyye, Beyrut 1%8, s.245.) 

62) İbn Ebi'l-İzz, Şerhu'l-Aktdeti't-Talıaviyye, el-Mektebu'I-İslaı:nl, Beyrut 1988, s. 233. 
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2. Şefaatle ilgili olarak üzerinde durmak istediğimiz diğer bir rivayet ise şöyledir: 
"Kim ezanı işittiği vakit 'ey şu eksiksiz davetin ve kılınacak namazın rabbi olan Al
lah'ım, Muhammed'e vesileyi ve fazileti ver. Onu kendisine vadetiğin övülmüş makama 
(makam-ı mahmuda) ulaştır' diye dua ederse, kıyamet gününde o kimseye şejaatim va
cip olur. "~3 

Bu ifadelerden şunu anlıyoruz ki Peygamberimiz, her ezandan sonra, kendisine ön
ceden haberi verilmiş vesile makamına bilfiil mazhar olabilmek için bizim duada bulun
mamızı ister. 

Bu hadis-i şerif, Kur'an'da 'ancak Ralıman'ın izin verdikleri şefaat ederler' şeklinde 
yer alan ayetlerin ihsas ettiği anlamla tam olarak örtüşmektedir, dolayısıyla o, şefaat ko
nusunda kendisine izin verilenlerden birisidir. F. Kesler, şefaatle ilgili makalesinde bu ri
vayetle ilgili olarak şöyle der: "Hz. Peygamber'in, her ezan okunuşundan sonra, mümin
lere yapmalarını tavsiye ettiği bu dua da asıl itibariyle ona verilecek olan şefaat izninin 
bir nasip meselesi olduğunu, dolayısıyla onun, Hz. Peygamber açısından bile her halü
karda garanti edilmiş bir hak olmadığını ortaya koymaktadır. Çünkü N ebi kendisine ya
pılan rabhani va'din ve onun uzantısı durumundaki şefaat izninin gerçekleşmesi için, 
ümmetinden yüce Allah'a yalvarmalarını istemektedir. Böylece o, affın ve affetmenin 
sadece Allah'a ait bir hak olduğunu bu sözleriyle bir kez daha teyit etmiştir. Dile getir
diğimiz bu gerçeklerin de ötesinde belki de o, -ehl-i kitap gibi- peygamberlerini ilahlaş
tıran birtakım insanlara işaret ederek, müslümanları aynı hataya düşmemeleri için uyar
mak istemiştir. Çünkü bu konuda ortaya atılan iddiaların aksine, hiçbir peygamber gü
nah affetmeye ya da insanları günahlanndan kurtarmak için kendisini feda etmeye yet
kili değildir."64 

Yukanda yer verdiğimiz hadiste dile getirilen hassasiyeti şu rivayette de açıkça gör
mekteyiz: ".Allah'tan benim için vesileyi isteyin. Zira vesile cennette bir makamdır ki 
Allah'ın kullarmdan yalnız bir tanesine layıktır. Umarım ki o kişi ben olayım. İmdi, her 
kim benim içim vesileyi isterse ona şejaatim vacip olur. "65 

Aynca Kur'an'da yer alan övülmüş makam (makam-ı mahmud) ibaresinin, müfessir
lerimizin tamamına yakını tarafından, Hz. Peygamber'in 'kıyamet günü yapacağı şefa
at' olarak yorumlandığını da belirtmiş olalım. Ayet-i kerimede şöyle buyurulur: 

"Gecenin bir kısmmda da uyanarak sana mahsus ziyade bir ibadet olmak üzere te
heccüd namazı kıl. (Böylece) Rabbinin seni övülmüş makama (makam-ı mahmuda) ulaş
tımcağını umabilir sin. "66 

D. Şefaatm Aklen İmkanı 
Yüce Yaratıcı bu illernde İcraatını sebeplere bağlı olarak yürütmektedir. Şüphesiz ki 

bu, O'nun kudsi takdir ve hikmetinin bir gereğidir. Sebepleri yaratan O olduğu gibi, on
ları sonuçların vücuduna vesile kılan da yine O'ndan başkası değildir. İnsanlara merha
met edip onları nzıklandıran Allah'tır, ama O, ağacı ve toprak vs.'yi bu rahmetine vesi-

63) Buhar!, Ezan 8; Ebu Davud, Salat 38; Mace, Ezan I. 
64) Kesler, a.g.m., s. 147. 
65) Müsliin, Salat ll; Ebu Davud, Salat 36; Tirmizi, Menakıb 1; Nesa!, Ezan 37. 
66) İsra, 17n9. 
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le kılrruştır. Aynı şekilde güneşi de zemin yüzünün aydınlanmasına sebep yaprruştu·67. 
Rızık ve ışık gibi maddi İlısaniarına böylesine sebepler yaratan Allah'ın manevi ihsa:nla
nna da bazı makbul kullarını sebep kılması, aynı şekilde makul görülmelidir. 

inanan insanlar-Kur'an 'dan almış oldukları bilgiyle- bilirler ki hidayet Allah'tandır. 
Yine ondan aldıklan ders ile bilirler ki, bu hidayete vesile kılınan da öncelikli olarak ne
bilerden başkası değildir68. Bilinen bu gerçekten hareketle biz konuyu şu noktaya taşı
mak istiyoruz: Hidayet, şefaattan çok daha önemli ve neticesi çok daha büyük bir hadi
sedir. Çünkü hidayete ermiş bir insanın sonunda -yolu geçici olarak cehenneme uğramış 
olsa bile- cennete gireceği hadis-i şeriflerde açıkça belirtilen bir husustur69, ancak hida
yet olmaksızın şefaatin bir anlam ifade etmeyeceği açıktır. Bu da gösteriyor ki bir insan 
için hidayet şefaatten çok daha önemlidir. Konuya bu açıdan bakıldığında da, insanlar 
için hayati olan bir nimete (hidayete) vesile kılınan bir Peygamber' in, iman etmiş aynı 
insanların belli günahlannın affına vesile kılınmasının dinin ruhuna ters gelebilecek ve 
akılca garipsenecek bir tarafının olmadığı anlaşılacaktır. 

Bu çerçevede hatırlatılınası gereken bir husus da Kur'an'ın, Hz. Peygamber'den 
(s.a.v.) mürninler için istiğfan (aflarınılbağışlanmalannı dilemesini) istemesidir. Nitekim 
Kur'ilıı'da geçen şu ayetlerde adeta Peygamberden, müminlerin aflanna taraf olması is
tenmektedir: 

" .. (Ey N ebi, Rabbinden), hem kendi, hem de iman etmiş erkek ve kadmlarm günah
larının bağışlanmasını iste. "70 

".Artık onları affet ve onlar için Allah 'tan bağışlanma dile .. "71 

Bu ayet-i kerimelerde söz konusu edilen istiğfar (günahlardan bağışlanmanın dilen
mesi) her ne kadar doğrudan ahiretteki şefartle alakah bir vurguya sahip değilse de, bu 
ayetler şefaatın imkanına delalet eder72. Zira istiğfar ve şefaat kelimeleri aynı anhimda 
olmasalar bile, işlevleri açısından birbirlerine benzemektedirler; bu kelimelerin her ikisi 
de şu veya bu şekilde 'günahların affı' meselesini konu edinmektedir73. 

67) Bu konuda detaylı b.ilgi isteyenler' Kozalite Problemi' adlı çalışmaımza bakabilirler. (Yener Öztürk, 
Kozalite Problemi, Ilahiyat Yay., Ankara 2004.) 

68) Mesela Kur'an'da Peygamberimizin şahsında şöyle denir: "Şüphesiz ki sen (iruanları) müstakim 
yola hidayet edersin ( hidayetlerine vesi!e olursun)" Şura, 42/52. 

69) Bkz., Buhari, Tevhid 66. 
70) Muhaınmed, 47/19. Bu ayette Hz. Peygamber'in affına konu edilen hususun, nübüvvet makamına 

layık bir tarzda düşünülmesi icap eder. Zira o, bizim bildiğimiz anlamda ne yapılması gereken bir 
arneli terketmiştir ne de uzak durulması gereken bir yasağı çiğnemiştir. Biz en fazlasıyla bunu, 
'onun ahsenlefdal olanı bırakıp haseni işlemesi' olarak yorumlayabiliriz. Aynca, onun alısen yerine 
hasene yönelmesi alısene bedel bilerek haseni tercih ettiği anlaınına da gelmez. Zira o ictihadi bir 
konuda 'en doğrusu ve uygunu (ahsen) bu olsa gerektir' diye haseni tercih etmiştir. 

71) Al-i İmraıı, 3/159. Bunun içindir ki Peygamberimiz de ahiretteki şefaati, Allah'a yapacağı bir dua 
olarak ele alnuştır: "Her peygamberin, Allalı 'a yaptığı bir duası vardır. Ben, bu duamı kıyamet gü
nünde ümmetime şefaat etmek için saklıyorum." Buhari, Tevhid 31; Müslim, İman 86. 

72) Nitekim Sünni kelamcılar bu ayetleri, şefaatin imkanına delil olarak sunmuşlardır. Mesela bkz., 
Adudiddin ei-Ici, el-Mevakiffi Jlmi'l-Kelam, s. 380; Sabun1, Maturidiyye Akaidi, s.165; Taftazani, 
Şerlıu'l-Akaid, s.149. 

73) Fatih Kesler, ag.m., s.-126. Aynca bkz., Yüksel, Emrullah, "islam'da Şefaat Yetkisi" 1. Ü. ilahiyat 
Fak. Dergisi, Sayı:5, Ist., 2002, s.29. 
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Açıktır ki bu ayette Allah, Peygamberden, müminlerin affa konu olabilecek kusurla
nnın bağışlanmasını istemekle, ona bir görev vermiş olmaktadır. Acaba Hz. Peygamber 
bunun gereğini burada olduğu gibi ötede yapmakla tevhid düşüncesine ay kın hareket et~ 
miş mi olacaktır? Veya bir Peygamberin, 'dünyadayken ümmetinin bağışlanması için el 
açması caiz, ama ahirette bu şirktir/suçtur' mu diyeceğiz? Buna 'evet' demek elbetteki 
isabetli olıİıayacaktır. Zira neticede gerek burada gerekse ahirette 'dileyip aifedecek ola
nın Allah olduğunu' bildikten sonra, böyle bir mahzurdan söz etme gereği kalmayacaktır. 

Şayet böyle bir talep Kur'an açısından onay alamayacak bir durum ise, o zaman tev
hid inancının sembolü olmuş başka bir Peygamberin (Hz. İbarahim'in), ahirette inanan 
insaniann affedilmeleri için yapmış olduğu şu duayı nasıl yorumlayacağız: "Ey Rabbi
miz, (amellerin) hesap olunacağı o gün beni (m), ana-babamı( n) ve mürninleri (n günah
larını) bağışla. "74 Yoksa, yine 'İbrahim (a.s.) bu duasını dünyadayken yapmıştı' mı di
yeceğiz. Acaba bu, sonuç olarak birşeyi değiştirir mi? Her iki durumda da Hz. İbrahim, 
hesap gününde inanan insanların günahlarfnın bağışlanmasını Allah'tan istemiş olmuyor 
mu? 

Esasında her tür 'hayır ve fazlın Allah' ın elinde olduğu 'nu 75 vurgulayan ayetlerin ha
kikatince hiç kimsenin ve hiçbir şeyin elinde O'nun vermediği bir hayır olamaz. Eğer O, 
biz inanan kullanna bağışlama da dahil olmak üzere herhangi bir hayn bir başkasının 
eliyle veriyorsa, tevhid inancımızın gereği olarak biz o hayırdayine O'nun rahmetini gö
rür ve şükrümüzü O'na yöneltiriz. Ancak böyle bir manev1 hayra vesile kılınmış hayırlı 
şahsalşahıslara da, yine O'nun adına, sevgi ve saygımızı gösterıneyi de ayn bir görev bi
liriz. 

Bu cümleden olarak denilebilir ki peygamberlere ve salih insanlara verilecek olan şe
faat izni kendisini bize " .. Ralmıetim herşeyi kaplamıştır"76 şeklinde tanıtan yüce Al
lah'ın hesap sonrası tecelli edecek olan 'hususi bir rahrnetinden/fazlından başka bir şey 
değildir. İşin esasına bakılacak olursa, affetmeyi murad eden ve buna izin veren Allah 'ın 
kendisidir; yani, bu olay O'na rağmen değildir. Ancak O bu hususi lutfunu başta Hz. 
Peygamber olmak üzere, katında makbul diğer bir kısım insaniann vesilesiyle gerçekleş
tirmeyi dilemiştir. Bununla, şefaat edecek olanlann, nezdindeki değerlerinin bütün in
sanlara ilan edilmesi ve onlara bir nevi şeref ve paye verilmesi gibi bir kısım hikmetler 
gözetilmiştir77. 

74) İbrahim, 14/41. 
75) Bkz., Al-i İmran, 3/26; Hadid, 57/29. 
76) A'raf, 7/156. Aynca bkz., Gafir, 4017. 
77) Bu çerçevede yapılmış izah için bkz., Dehlevi, İsma~l b. Abdulğani, Risa/etu't-Tevhld, ei-Mektebe

tu'I-Yahyaviyye, Seharenffir 1974, s.84. Keza bkz., lbn Ebi'I-'Izz, Şerhu'I-Akideti't-Tahaviyye, el
Mektebu'l-İslami Beyrut 1988, s. 239. Bu bağlamda "Ben, kulumun bana (rahmetime) olan zannı
nın yanındayım" (Buhari, Tevhid, 15) kudsi hadisinin ifade ettiği hakikatın sırrın ca, bir hususun da
ha hatıriatılmasında yarar mülahaza ediyoruz: Bu ifadeden hareketle diyebiliriz ki Allah (c.c.) ara-

. da kullanna, kullan O'nu nasıl bilip tanımışlarsa, öyle muamele edecektir. Bu cümleden olmak üze
re, şefaatı kabul eden mürnin bir kul, hesap gününde müspet arneBerinin karşılığı olarak gördüğü 
mükiifat yanında bir de -AIIah'ın bu hususi fazlma olan zannından/inancından dolayı- ayn bir lut
fa mazhar olduğunu görecek, buna mukabil reddedeııler ise ihtimal ki inanmadıklan o hususi rah
metten mahrum kalacaklardır. Bu itibarla da şefaatı kabul edeııleriıı kaybedecekleri, inkar edenle
rin de ahirette kazanacaklan bir şey olmasa gerektir. 
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E. İlahi Adet Açısından Şefaatin Değerlendirilmesi 
Mutezile, Allah'ın vald'ine ayları olacağı gerekçesiyle, Ehl-i Sünnet'in kabul ettiği 

anlamdaki şefaati reddetmiştir. Mu tezile büyük günahlardan (kebairden) tevbe etmeden 
ölenlerin günahlannın affedilmeyecek olması sebebiyle onlann cehennemde ebedi ola
rak kalacağını savunur. Dolayısıyla bunlar için şefaatin söz konusu olamayacağını ileri 
sürer78. Delil olarak Mutezile'nin79 en çok öne sürdüğü şu ayetler olmuştur: 

"Hayır, kim bir kötüiük eder de kötüliiğii kendini kuşatırsa, işte o kimseler cehen
nemliklerdir. Onlar orada lzulud fizere kalacak/ardır. "80 

"Kim bir milmini kasten öldiiriirse, onun cezası, hulud üzere kalacağı cehennemdir. 
Allah ona (bu yaptığından ötürii) gazap etmiş, onu lanetlemiş ve onun için büyük bir 
azap hazırlamıştır. "81 

"Kim Allah'a ve peygamberine karşı asilik eder ve (koymuş olduğu) sınırları aşar
sa, Allah onu içinde hu!Ud üzere kalacağı bir ateşe sokar (yudhil hu niiren hiilidenfiha) 
ve onun için alçaltıcı bir azap vardır. "82 

Dikkat edilirse -meiillerde verildiği gibi- ayetlerde geçen 'halidlne' ve 'hiiliden' gibi 
ibarelere, 'ebedi olarak' anlamını vermedik. Çünkü Kur'an'dıı bu manayı, yani sonsuz 
zaman müddetini ifade etmek üzere getirilen kelime 'ebed' tir. Rağıb el-İsfehanl'nin de 
belirttiği gibi, hulfid daha çok birşeyin bozulma ve değişime maruz kalmadan uzun za
man olduğu hal üzere devam etmesini ifade eder83. Bu hususa 'hulud bazen-sicnun mu
halledun (müebbet hapis) de olduğu gibi- bir yerde uzun süre kalmak manasını ifaı;le 
eder' diyen Taftazanl de dikkat çekeı-84. Eğer bu böyle olmasaydı, o zaman Kur'an'ın, 
müminlerin cennette, kafirlerin de cehennem de ebedi kalışlannı ifade etmek için 'hiili
dfne fiha ebeden•85 şeklindeki cümlesinde yer alan 'halidlne fiha' ibaresinden sonra, 
'ebeden' kaydını düşmesi anlaıp.sız olurdu. Bunun da Kur'an'ın hikmetli üslubuyla telif 
edilmesi ~ümkün olmazdı86. 

78) Bu konuda Mutezile'nin ilgili argümanlarını bir araya toplayan çalışma için bkz., İbn Abdiilah ei-
Mu'tik, Avvad, el-Mu 'tezi/etu ve Usuluhumu'I-Hamsetu, s.219-233. 

79) Bkz., Kadi Abdulcebbar, Şerhu Usuli'l-Hanıse, s. 678. 
80) Bakara, 2/8 I. 
81) Nisa, 4/93. 
82) Nisa, 4114. 
83) Bkz. İsfehani, ei-Müjredat, s. 220. Nitekim İsfehani bu anlanıı teyit için "Onların etrafında muhal

led (özellikleri ve güzellikleri değiştirilmeyecek olan) çocuklar hizmet ederler." (Vakıa, 17) ayetin
de geçen muhallediln kelimesini delil olarak sunar. 

84) Taftazani, Şerhu'I-Akaid, s. 151. Aynca bkz., Sabun!, Maturldiyye Akaidi, s. 164. 
85) Mesela bkz., Nisa, 4/57,122,169; Maide; 5/1 19; Tevbe, 9/22,100; Ahzab, 33/65; Ciruı, 72/23. 
86) İlgili ayetler bağlanıında burada itiraz mahiyetinde ileri sürülebilecek bir noktaya dikkat çekmekte 

yarar görüyoruz. Şöyle ki Cinn suresi 23. ayette, Nisa suresi 14. ayetle benzer ifadeler taşır ve so
nu 'hiilidine fiha ebeden' şeklinde biter: "(Benim yaptığım), Allah katında olanı, O'nun gönderdik
lerini tebliğdir. Artık kim Allah ve Rasuliine karşı gelirse, bilsin ki ona, (kendisi gibiler/e birlikte) 
içinde ebedi kalacakları cehennem ateşi vardır." Bu ayetin başı ve sonuna, çok değil, biraz dikkat 
edilse görülecektir ki buradaki muhataplar Hz. Peygamber'in risaletini inkiir eden ve onun haber 
verdiği kıyanıeti alaya alan kafırlerdir. Nitekim bir sonraki ayette şöyle denir: "Onlar, sonunda teh
dit edilip durdukları ( azabı, kıyamet i) gördükleri zaman, kim yardımcı olma bakımından daha güç
süz ve sayıca daha az imiş, bileceklerdir. De ki, tehdit edildiğiniz azap yakın mıdır, yoksa Rabbim 
onun için uzun bir süre mi koyar, bilemem .. " (Cinn, 72/24-5.) Gerek Maturl di gerekse Eş'ari kelam-
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Bu çerçevede vurgulamak istediğimiz diğer bir nokta ise şudur. Kur'an ayetlerinin
her konuda olduğu gibi- bu konuda da bir bütün olarak düşünülmesi lazımdır. Şu halde 
hulfid kelimesinin 'ebedilik' anlamına geldiği kabul edilse bile durum yine değişmeye
cektir, çünkü Kur'iin'da, Allah'ın, şirkin dışında dilediği her günahı aifedebileceğini bil
diren, yani bu ayetlerin mutlak anlamını kayıtlayan (takyid edici)87 başka ayetler vardır: 

"Ey kendilerinin aleyhine aşırı giden kul/arım, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kes
meyin. Allah bütün günalıları bağışlar. Şüphesiz ki O, bağışlayan ve merhamet eden-
dir. "88 -

"Allah kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz, bunun dışında (ki günahları) dilediği 
kimse için bağışlar. Allah 'a ortak koşan, biiyük bir günah ile (O'na) iftira etmiş olur. "89 

Görüldüğü gibi, bu ayet-i kerimeler diğer ayetlerdeki mutlak anlamı kayıt altına al
mıştır. Eğer bu böyle düşünülmezse, o zaman ayetler arasında bir tearuz/çelişki düşünül
mesi lazım gelir90. Şu halde, Kur'an açısından, -ister küçük ister büyük (kebire) olsun
şirkin dışındaki günahların Allah'ın dilernesine bağlı olarak affedilebileceği, şüphe gö
türmez bir husustur. Bu ilahi affın, doğrudan olduğu gibi Hz. Peygamber'in buna vesile 
kılınmasıyla (şefaatle) gerçekleşmesinde de yadırganacak bir tarafın olmaması gerekir, 
çünkü sonuçta affetmeyi murad eden ve buna izin veren O'ndan başkası değildir. 

Mutezile, Ehl-i Sünnet'in kabul ettiği anlamdaki şefaatin reddikonusunda delil ola
rak kullandığı ayetleri, beş ana prensiplerinden üçüncüsü olan 'el-va' d ve'l-vald' bağla
mında ele alır. Allah'ın va'd ettiği sevap ve korkuttuğu ceza mutlaka gerçekleşecektir. 
Yani Allah iyi işler yapanlan ahirette mutlaka mükiifatlandıracak, kötülük yapanlan da 
mutlaka cezalandıracaktır, bu O'nun üzerine vaciptir. Bu itibarlada tevbe olmadan mü
minlerin büyük günahlan91 affedilmeyip onlar cehennemde ebedi olarak kalacaklardır. 
Kısaca Mutezile hem adalet anlayışları gereği92, hem de va'd ve vald konusundaki gö
rüşleri sebebiyle, ahirette şefaatin olmayacağını savunmuşlardır93. 

cılar 'Kim bir mümini kasten öldürürse, onun cezası, hulud üzere kalacağı cehennemdir' ayetiyle 
alakah olarak şu yorumda da bulunmuşlardır: Bir mürnillin caruna bilerek kasteden kişi ancak onun 
kanının akıtılmasını helal gören kimse olabilir ki o da kafir kişiden başkası olmaz. (Bkz. Sabun!, 
s. ~64; Ebu'l-Muin en-Nesefi, Tabsiralu '/-Edi/le fi Usuliddin, thk.: Hüseyin Atay- Ş. Ali Düzgün, 
DIB., Yay., Ankara 2003, II, 377; Taftazani, Şer/w '1-Akaid, s. 15 1.) 

87) Burada huld kelimesine ebedilik anlamı verilmesini baz alsak dahi manayı kayıtlayıcı bu son ayet
lerden hareketle ancak şu anlam çıkacaktır: Büyük günah sahiplerini Allah affetmezse, onlar ebedi 
cehennemdedirler. 

88) Zümer, 39/53. 
89) Nisa, 4/48. 
90) Taftazani, s.151. 
91) Bu durumda onlara göre bir mürnin imandan ayrılıp iman-küfür arası bir menzileye düşmüştür, ya

ni fasık olmuştur; ona kafir denilmeyecekse de mürnin de denilmeyecektir. 
92) Mutezile, ilahi adaletin gereği olarak da ehl-i kebairin e bediyen cehennemde kalması gerektiğini, 

dolayısıyla onlar için şefaatin söz konusu olamayacağını düşünür. Asıl böyle bir düşüncenin adale
te sığmayacağını belirten Taftazanl şöyle der: Cehennemde ebedi kalmak cezaların en büyüğüdür, 
bunun için de en büyük cinayet olan küfre karşı kılınmıştır. Böyle bir ceza ile kafir olmayanlar da 
(günahkar mürninler de), cezalandmlırsa, cezanın suçtan fazla olması lazım gelirdi ki bu ise adale-
te sığmaz. (Taftazani, s. 150.) _ 

93) Bkz., Kadi Abdulcebbar, a.g.e., s. 134 vd. Ayrıca bkz., Altıntaş, Ramazan, "Kadi Abdulcebbar'ın 
Sem'iyyatla İlgili Bazı Görüşleri", Bilimniinıe, Sayı: IV, Kayseri 2004, s. 74-78. 
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Şurası muhakkak ki Allah'ın din! ve kevn1 kurallan vardır ve O, gerek varlığın, ge
rekse beşerin nizarnını belli kurallara bağlamıştır. Mesela yüce Yaratıcı, varlığı kanun
larla (yani sebep-sonuç çizgisinde belli bir düzenlilik içinde) yönetmektedir. Ancak 
O'nun az da olsa farklıfşaz icraatlan da vardır ki kelamcılar bunlara 'mucize' demişler
dir. Bu, herşeyi belli bir düzenle yürüten Allah • ın ayn bir hikmetine dayanan istisna! bir 
tasarrufudur. İşte günahkar mürninterin günahianna tekabül eden cezanın karşılığının 
verilmesi konusunda Allah 'ın ay n bir tasarrufta bulunması da bundan farklı bir şey de
ğildir. 

Allah (c.c.), dilerse günahkar bir mümine adaletiyle arnelinin karşılığı olan bir müd- . 
detle azap eder, dilerse, -doğrudan veya şefaat gibi bir vesileyle- kısa bir süre azap ettik
ten sonra affedip cennetine sokar veya baştan affedip hiç azap etmeksizin lütfuyla cen
netine alır94. Zira Allah, insan dahil, her birşeyin (mülkün-melekfitun) yegane sahibi ve 
mutasarnfıdır, mülkünde dilediği gibi tasarruf eder. Nasıl ki kendisini bize "Allah'ın ya
ratmasında bir değiştirme yoktur"95 şeklinde tanıtan yüce Yaratıcı, devam ettirmekte ol
duğu sübhan1 adetinin yanında gerçekleştirmiş olduğu şaz icraatıyla (mucizelerle) sözü
ne muhalefet etmemiş oluyor, aynen öyle de ahirette tanıyacağı şefaat izniyle de sözüne 
(va'dine ve va1dine) muhalefet etmiş olmayacaktır. Çünkü Allah, kendisini değil, bizi 
bağlayıcı kurallar koymuştur. Yani, önümüze konulan kurallara O'nun değil, bizim uy
ma mecburiyetimiz vardır. Esasında bu konuda Kur'an'da hiçbir şüpheye yer bırakma
yacak kadar anlamı açık ayetler vardır. Bunlardan ikisi şöyledir: 

"Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. O, dilediğini bağışlar dilediğine azap eder. Al
lah çok bağışlayan çok merhamet edendir. "96; "Göklerde ve yerde ne varsa (hepsi) Al
lah 'ındır. O dilediğini bağışlar, diledigine azap eder. Allah çok bağışlayıcı ve çok mer
hametlidir. "97 

F. Konunun, 'İnsan İçin Ancak Kendi Çalışması Vardır' İlkesiyle Teliii 
Burada ilk bakışta şefaate imkaniizin vermeyen bir delil olarak gözüken bir ayete yer 

vermek istiyoruz. Necm suresinde geçen söz konusu ayette şÖyle denir: 
"İnsan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur. Çalışması da mutlak görül(üp 

d )e( ğer/endirile )cektir. "98 

Açıktır ki bu ayet, insan için sayin/amelin gerekliliğini işlemektedir. Zaten 
Kur'fuı'ın, insam sürekli olarak yönlendirdigi istikamet de bundan başkası değildir. 

94) Nesefi, Tabsiratu'l-Edi/le, Il, 379. Bu çerçevede "Benim nezdimde söz asla değiştirilmez" (Tevbe, 
72); "Allah, va'dine asla muhalelefet etmez" (Hacc, 47) şeklindeki ayetler Mutezile tarafından iti
raz mahiyetinde ileri sürillm!iştür. Bununla ilgili olarak Saburıl şöyle der: Affolunan azab ilahi telı
didin kapsamına dahil değildir. Allah'ın affı, filan g!inahkarın umumi tehditten tahsis/tefrik edildi
ğinin beyanı anlamına gelir. Tahsis ise istisna yerine geçer. Asilerden bazılannın tehdidin §Umultin
den istisna edilmesi nasıl bir hulf sayılmazsa, tahsis ve tefrik edilmesi de hulf (va' de muhalefet) 
sayılmaz. (Saburıl, s.l64.) 

95) Rum, 30/30. 

96) Fetih, 48/14. 

97) Al-i İmran, 31129. Bu hususu dile getiren diğer ayetler için bkz., Bakara, 2/284; Maide, 5118; An
kebut,29/2l. 

98) Necm, 53/39. 
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Bizim bu bağlamda dikkat çekmek istediğimiz nokta şudur: Bir ayetin ifadesinden 
hareketle 'şefaat olayının imkansızlığı' gibi kesin bir sonuca gidilmemelidir. Zira 
Kur'an'da şefaatin varlığını bildiren ayetler de yer almaktadır. Öyleyse konu bu ayetle
rin kayıtları da dikkate alınarak bir bütünlük içinde yorumlanmalıdır . 

. Anlaını gayet açık olan bu ay etle bize şu mesaj verilmektedir: İnsan, yapmış olduğu 
çalışmaların karşılığını, gerek dünyada, gerekse ahirette zayi olmaksızın tümüyle önün
de bulacaktır. 

Bu ayetin mesajı doğrudan ahiret hayatı için düşünüldüğünde de yine farklı bir so
nuç ortaya çıkmayacaktır. Ayetin anlam alanıyla ilgili olarak, bu durumda da ancak şu -
kadarının denilebileceği kanaatindeyiz: 'Hesap günü, insan için amel terazisinde yalnız
ca kendi sa 'yi (yaptıkları) olacaktır.' Nitekim bu hususa, Zilzal suresinin "kim zerre mik
tar hayır yapmışsa onu görür, kim de zerre miktar şer işlemişse onu görür"99 şeklinde
ki ayetiyle de dikkat çekilmektedir. 

Netice olarak denilebilir ki Necm suresinde yer alan bu ayetin mesajı geneldir. Ahi
ret açısından ise sadece 'her bir sa'ye/amele mizanda mutlaka yer verileceği' gerçeğiyle 
ilişkili olup, bundan sonra vuku bulacak olan şefaat olayını devre dışı bırakıcı bir anlam 
taşımamaktadır. 

G. Şefat İnanemın Mürnin İnsanın Hayatına Etkisi/Yansunası 
Şefaat inancının inanan bir insanın hayatında olumsuz bir etki oluşturup oluşturma

yacağı hususunu, biri muttaki şuurlu mü'min, diğeri inandığı halde günahlardan koruna
mayan bir mürnin açısından ele almamız aydınlatıcı olacaktır. 

1. Şefaat inancının, arnele muvaffak muttaki ve şuurlu bir müıninin hayatı 
açısından değerlendirilmesi: 

Şuurlu bir mümin, Allah'a Allah olduğu için, O'nun bizatihi teşekküre müstahak ye
gane varlık olduğunu bildiği için ibadet eder, yasaklarındaiı da, O'nu, dinlenilip itaat 
edilmeye layık en yüce varlık olarak gördüğü için uzak durur. Dolayısıyla böyle bir mü
minin arnellerinin hedefinde doğrudan ne cehennem korkusu ne de cennet arzusu vardır. 
Onun perspektifinde Kur'an'ın ifadesiyle 'dini, halisane Allah için yaşamak' vardır. Öy
leyse, bu şuurda olan bir müminin şahsına terettüp eden amelleri, şefaat inancından ötü
rü, terk etmesi söz konusu değildir. 

2. Bu inancın, kendisini günahlardan uzak tutamayan bir müıninin hayatı 
açısından değerlendirilmesi: 

Şefaat olayı için ortaya atılan 'insanların sorumlulukianna halel getireceği' şeklinde
ki iddiaların daha çok bu ikinci grup bağlamında söz konusu edildiğini görmekteyiz. İyi 
niyetle ortaya atılmış olsa da böyle bir düşüncenin pratik hayatta etkisini gösterdiğini 
söylemek mümkün gözükmemektedİr. Şefaat inancının 'ahlaki hassasiyeti zayıflatacağı' 
endişesini taşımak bizce gereksizdir. Esasında böyle bir endişeye gerek olmadığını, ken
dimize şu soruları yöneiterek de anlayabiliriz: 

1. Acaba, yaşadığı hayatta hangi müslüman 'nasıl olsa şefaat var' deyip, sözgelimi, 
hırsızlık yapmayı, zina etmeyi hafife alır, yalan, gıybet vs.yi önemsemez? 2. Veya han
gi mürnin kendisini bekleyen bir mükellefiyeti sırf 'şefaat var' diye terk eder? 

99) Zilzai, 99n-s. 
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Doğrusu, muttaki bir müininin sahip olduğu şuur böyle bir düşüneeye müsaade et
mez, inancının zıddına hareket eden bir müminin ise, günahı işlediği anda bu inanç ak
lının ucundan bile geçmez. Öyleyse problemi başka yerlerde aramak gerekir. Bizce bu
nun sebebi gayet açıktır. Sorumluluklarının gereğini yerine getirmeyenler veya yasak
Ianmış fiilleri işleyen müminler, bunu, 'şuur yoksunluğu' veya manevi beslenme yeter
sizliğinden kaynaklanan 'irade za'fı' gibi saiklerden ötürü yapmış olmaktadırlar. 

Bizce, ifrata düşmernek kaydiyla, bu inançtan, inanan insanların yarariandıniması bi- . 
le mümkün olabilir. Şöyle ki: . 

1. Dinin emir ve yasaklarını çiğneme noktasında bir hayli mesafe katetmiş, bu se
beple de kendisini, hakkında affın mümkün olamayacağı insanlar içinde görüp ümitsiz
lik içinde yanlışlarını sürdürmeye devam ettirmekte olan günahkar bir mmnin için, te
melde Allah'ın küllifkuşatıcı rahmetiözelde ise Hz. Peygamber'in vesilesiyle Iutfedile
cek olan hususi rabmetin (şefaatın) varlığı hatırlatılabilir. Bununla, o kişinin umudunu 
korumasına ve kendini topariayıp yeniden salih arnellere dönmesine vesile olunabilir. 

2. Şefaat doğru anlaşıldığı takdirde, kişileri bencillikten uzak tutup birbirlerine karşı 
daha saygılı olmaya sevkeden bir dinamik de olabiİir. Şefaat inancı vasıtasıyla mümin
ler, ahirette kimin hangi konumda olacağını ve bu çerçevede ilah! affa kimin vesile kılı
nacağını önceden bilemedikleri için 'her geceyi kadir, her insanı hızır bil' deyişinde ol
duğu gibi, birbirlerine karşı daha dikkatli ve daha hassas olma duygu ve davranışını ka
zanabilirlerl 00. 

Sonuç 
Gerek Kur' an, gerekse hadis külliyatında yer alan pek çok rivayet, gerçekleşmesi ne 

şekilde olursa olsun, şefaat konusunda başta Hz. Peygamber olmak üzere diğer salih kul
lara kıyamet gününde bir iznin/yetkinin verileceğini haber vermektedir. 

inkarcılar işledikleri küfürle ta işin başında bu hususi lütfun/ralımetin dışında kalmış
lardır. Mürnin insanlar için yapılacak olan şefaatlar ise, Allah'ın izni ve koyduğu ölçü 
nispetinde olacaktır. Kim kime şefaat ederse, muhakkak kabul görecektir diye bir garan
ti söz konusu değildir. Bütün işlerde olduğu gibi, buııda da ilahl izin ve nza esastır. 

Bir müminin, sırf şefaate güvenerek kendisinden istenilen arneli/pratiği terketmesi, 
herşeyden önce Allah'a karşı bir saygısızlıktır, zira O (c.c.), insanların her an yardım ve 
rahmetine muhtaç olduğu; bu itibarla da şükre/teşekküre yegane müstehak yüce bir Var
lık'tır. 

Bu gerçeğin farkında olmak kaydıyla, bir mümin, şefaat inancını her an gönlünde 
hissedebileceği bir ümit olarak taşıyabilir. Bunun ötesi tefrit ya da ifrata çıkar. Zira bu 
konuda farklı bir anlayış, yakını olan şefkatli bir hekime güvenerek kendisini koruma lü
zumu görmeyen şahsın haline benzer. Şu kadar ki, kendisine düşeni yerine getiren biri
sinin, yardıma ihtiyaç duyduğu zor bir anda, kapısını çalabiieceği böyle müşfık ve hazık 
bir hekimin varlığını düşünüp huzur duymaya çalışmasında da vazife ruhuna ters düşe
cek bir nokta olmasa gerektir. Bizce bir müminin şefaate bu çerçevede yaklaşması, on
da endişe ve sakınma duygusunu ortadan kaldırmaz. 

100) Erdal, Kur' tın'da Şefaat, s. 160. 
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