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ÖZET
Yazar, bu makalesinde yardım eylemek veya yardım dilemek anlamında olan ve kelilın ilminde
önemli bir yer işgal eden şefaat konusunu ele almaktadır. Ahirette vuku bulacak olan bu şefaat olgusu
Kur'an ve Sünnete göre incelenmektedir. Aslında her iki kaynağa göre şefaat yetkisinin tamamen Allah'a ait olduğu anlaşliacaktır. Şefaatçi, şefaat yetkisini kendinde kendiliğinden bulmamaktadır. insiyatifi ele alan ve ona şefaat izni veren Allah 'tır. Şefaatçi, ancak Allah katında makbul ve hoş şeyler için şe
faat etmektedir. Şefaat olunacak kimse buna layık ve hak kazanmış olmalıdır. Şefaatten yararlanacak
kimsenin bir takım güzel davranışlarda gayretini göstermiş ve ilk adımını atmış olması gerekir. Şirkten
kendini korumuş olan her günahkar mü'minin Allah 'ın izin verdiği şefaatçinin şefaatinden faydalanması ümit edilmektedir.

SUMMARY
THE POWER OF INTERCESSION IN ISLAM
In the article, the aııthor studies on the subject of intercession (shafa'a) which takes an important part in Islamic of theology. The issue of intercession that will appear in the hereafter is studied according to Quran and Tradition (Hadith). According to these two sources, the power of intercession
completely belongs to Allah. The intercessor could not find the power of intercession in himself automatically. Allah takes the initiative and gives the power of intercession to intercessor by himself. The intercessor can only intercede for the things which are acceptable and pleasent for Allah. The person who
will be interceded should be worthy and deserving. Someone who will profit from intercession should
take the first step by making certain effort in order to behave quite ethically. It is hoped that every sinful believer (mu'min) who has protected himself from attributing a partner to Allah (shirk) will profit
' from intercession which belongs to intercessor that is permitted ·by Allah.

***
Giriş

Bu makalemizde İslam' da şefaat yetkisi konusunu inceleyeceğiz. Önce
şefaat kelimesinin sözlük ve terim olarak anlamını vereceğiz. Sonra Kur'an-ı

* İstanbul Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı
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Kerim' de şefaat kelimesiyle ilgili ay etierin sınıflandırmasını yapacağız. Hadislerde şefaat konusuna temas edeceğiz. Bir de Kelam ekallerinin şefaat konusuyla ilgili temel görüşlerini dile getirmeye çalışacağız. Bunlardan sonra şefaat konusunun genel bir değerlendirmesi ve sonuçla tamamlanması yönüne gidilecek-

tir.
Sözlük Açısından

Şef' (Şefaat)

Kelimesi:

Şef', bir şeyi benzerine katmak anlamına gelir. Şef in bir anlamı da çift demek olup, karşıtı vitr (tek)dir.ı Kur'an-ı Kerim'de "Fecr Sfiresi"nin üçüncü ayetinde, "Çift' e ve tek' e andals un." 2 diye geçmektedir. Bu yüzden benzer olması
sebebiyle yaratıklara şef', her yönden tek alınası hasebiyle de Allah'a vitr denir.
Kur'an-ı Kerim, her şeyin çift çift yaratıldığını ifade etmektedir: "İbret alırsınız
diye her şeyden çifter çifter yarattık." 3
Şef'

Kökünden Gelen Deyimler:

Şefaat,

yardnn eylemek veya yardnn dilemek anlamında kullanılır. Şefa
gelir. Bir kimseye yardım eden yahut ondan isteyen olarak yakınlık ve katılma manasında olup, sonra günahkar veya muhtaç hakkında dilek
eylemekle kullanılınıştır.4 Nitekim Kur'an-ı Kerim'de şöyle denilınektedir:
"Her kim bir kimseye iyilik yapmaya vesile olursa (iyilik yolunda başkasına yardım ederse) iyilikten kendi de nasip sahibi olw: Her kim bir kötülüğe aracı olursa (fena/ık yolunda başkasına yardım ederse fenalığın) vebalinde payı vardır. "S, "Öyle bir günden sakının ki o gün kimsenin kimseye faydası olmaz, hiçbir
kimseden (azap tan) kurtuluş bedeli kabul olunmaz, ona hiçbir şefaat fayda ver-

at,

şef' anlamına

mez.'1

6

Şefaaı', çoğu kere mertebece yüksek bir kimsenin ondan daha aşağı derecede olan bir kimseye katılması anlamında kullanılır.? Kur'an-ı Kerim, kıyamet
teki bu arılarnda olan şefaatten şöyle haber verir: "Artık şefaat edenlerin şefaati
onlara bir fayda vermeyecek. "B
Şefi', şefaat

sahibi (şafi=şefaat edici) kimseye denir. Şüf' a, istenilen bir
olan nesneye katmaya ve eklerneye denir ki tek iken çift yapmaktan ibaret olur. Şüf' a, aslında artık (ziyade) anlarnmdadır. Teşff', bir adamın şeşeyi yanında

2 Fecr, 89/3.
3 Ziiriyfit, 5ı/49.
4 el-Firfizfibacti, BestUru Zevi't-Temytz, C. III, s. 328;
5 Nisfi, 4/85.

MütercimAsım

Efendi, Kdmas, C. III, s. 308.

6 Bakara, 2/ı23.
7

\.r-Rfigıb el-Isfahfuıi,

el-Müfredfit, s. 263; el-Fir0z1i.b§di, BesiUru Zevi't-Temyfz, C. III, s. 328;

Yaşar Nuri Öztürk, Kur' dn'ın Temel Kavramları, Yeni Boyut, İstanbul 1991, s. 549.

8 Müddessir,75/49.
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faalini kabul etmek demektir. İstişfa, bir kimseden şefaat isternek anlamına gelir·•
Kur'an'a Göre Ahiret Günü
Şefaat

geçmektedir.

kelimesi

değişik

Gerçeleşecek

türevleriyle birlikte

Olan

Şefaat:

Kur'an-ı

Kerim'de 26 ayette

Bunları aşağıdaki başlıklar altında sıralayabiliriz:

1. Hiçbir Put, Hiçbir Sahte

Tanrı Şefaat

Edemeyeçek:

"Artık onlara şefaatçi/erin şefaati/ayda vermez."!O; "Ondan başka tanrı
lar edinirmiyim hiç? Eğer o çok esirgeyen, bana bir zarar vermek dilese, onların şefaati bana hiçbir yarar sağlamaz ve onlar beni kurtaramazlar."ll; "(Allah' a) ortak (koştuk/arı put) larından da kendilerine hiçbir şefaatçi çıkmaz. O
zaman ortaklarını inkar ederler12 • Şimdi artık bizim ne şefaatçilerimiz var. Ne
de sıcak bir dostumuz."13; "Şimdi bizim şefaatçilerimiz varmı ki bize şefaat etsinler?"14; "Zalim/erin ne candan bir dostu, ne de sözü dinlenir,bir şefaatçisi bulunmaz. "1 5 ; "Hani, siz(in yaratılışınııda ve ibddetleriniz)de (bize) ortak olduklarını sandığınız şefaatçilerinizi de yanınızda görmüyoruz! Aranızdaki bağlar kesilmiş ve (şefaatçi) sandığınız şeyler sizden kaybolup gitmiştir/"16; "Allah' ı bıra
kıp kendilerine ne zarar, ne de yarar veremeyen şeylere tapıyorlar ve "Bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimizdir!" diyor/w: "17; "Ve öyle bir günden sakının
ki, o gün hiç kimse, kimsenin cezasını çekmez (borcunu ödemez); kimseden şefa
at (aracılık,iltimas) da kabul edilmez; kimsedenfidye de alınmaz ve onlara hiçbir yardım yapılmaz."1B; "Ve şu günden sakının ki, kimse kimsenin cezasını çekmez (borcunu ödemez), kimsedenfidye kabul edilmez, hiç kimseye şefaat (aracı
lık,iltimas) fayda vermez, bir taraftan yardım da görmezler. "19; "Ey inanan/ar, ne
alışverişin, ne dostluğun ve ne de şefaatin olmadığı gün gelmezden önce, siz
verdiğimiz rızıktan (Allah için) harcayın. "ıo

9 MütercimAsım Efendi, Kiimtis,C. III, s. 308-309;
10 Müddessir, 74/48.
ll Yfuiin, 36/23.
ı2 Rfiın,30/l 3.
13 Şuarfi,26/I00-1 OI.
14 A'rfif,7/53.
ıs Mü 'min,40/18.
16 En'iim, 6/94.
17 YUnus, 10/18.
18 Bakara, 2/48.
19 Bakara, 2/123.
20 Bakara, 2/254.

Krş.

el-Cevher1,

es-SıhtJh,

s. 1238.

20
2. Tek Allah Şefaat Etme Yetkisine Sahiptir:

"Yoksa Allah'tan başka şefaatçi/er mi edindiler? De ki: Onlar, hiçbir şeye
malik olmayan, düşünmeyen şeyler olsalar da mı (onları şefaatçi edineceksiniz)? De ki: Şefaat tamamen Allah'ındır, (Allah kime şefaat yetkisi verirse, ancak o şefaat edebilir. O' nun izin vermediği hiç kimse şefaat edemez). "21; "... sen
o (Kur' dn) ile (şunu) hatırlat ki, bir kişi, yaptığı işi eline teslim edilmeye görsün,
(yoksa) Allah'tan başka onun ne bir dostu, ne de bir yardımcısı olmaz. (Amelinin elinden kurtulmak için) her türlü fidyeyi verse de ondan kabul edilmez. "22;
"Rablerin(in huzuru)na toplanacakların (a inanıp bu durum)dan korkanları
onunla uyar ki, kendilerinin, O'ndan başka ne dostları, ne de şefaatçi/eri yoktur.
(Onları uyar), belki korunurlar."23; "Sizin, O'ndan başka bir dostunuz, şefaatçi
niz yoktur. "24

3. Şefaat Etme İznini Yalnız Allah Verir:
"Göklerde nice melek var ki onların şefaati hiçbir işe yaramaz. M eğer Allah' ın dilediği ve rdzı olduğu kimseye izin verdikten sonra olsun (ancak o zaman
şefaatin faydası olur.)"25 ; "O' nun huzurunda, O' nun izin verdiği kimselerden
başkasının şefaatifayda vermez."26; "Onlar ancakAllah'ın hoşnut olacağı kimselere şefaat ederler. Kendileri de Allah korkusundan titrer/er. "27; "Yalnız Rahman' ın huzurunda söz almış olanlardan başkaları şefaat edemezler. "2B; "O gün
Rahman' ın izin verip sözünden hoşlandığı kimseden başkasının şefaati fayda
vermez. "29; "O' nun izni olmadan hiç kimse şefaat edemez. "Jo "Göklerde ve yerde olanların hepsi O'nundur. O'nun izni olmadan kendisinin katında kim ş~faat
edebilir? "31
4. Ancak Bilerek Hakka Sehadet Edenler Sefaaat Ederler:
"Ondan başka yalvarıp durdukları şeyler, şefaat de edemezler. Ancak bilerek hakka şehadet edenler bunun dışındadır/ar. "32

21 Zümer, 39/43-44.
22 En'iim,6no.
23 En'iim, 6/51.

24
25
26
27
28
29
30
31

Secde, 32/4.
Necm,53/26.
Sebe, 34/23.
Enbiya, 21/28.
Meryem, 19/87.
Tôhil, 20/109.
YGnus, 10/3.
Bakam, 2/255.

32 Zuhruf,43/86.
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5: Açıkça Şefaat Kelimesi Anılmaksızın Bu Konuyu Ele Alan Başka yeller:
"0, kimsenin kimseye yardım ederneyeceği bir gündür! O gün buyruk,
yalnız Allah' mdır. "33 "Göklerin, yerin ve ikisi arasmda bulunanlarm Rabbi, çok
merhametli (Rab). O'nun (izni olmadan) huzurunda konuşamazlar. O gün ruh ve
melekler, sıra sıra durur/ar. Ancak Rahman' m izin verdiği konuşabilir, o da doğ
ruyu söyler. "34 "Hiçbir günahkfir başkasının günahını yuklenemez. Sonra dönüşunüz, Rabbinizedir. O ayrılığa düştuğünuz gerçeği size haber verecektir. "35
Şu

halde yukarıda anlamlarını verdiğimiz Kur'iin-ı Kerim ayetleri içinde
Allah Teala'run şefaaat için izin vereceği kimselerin şefaat edebileceğini söyleyenler olduğu gibi şefaatin olamayacağını söyleyen ayetler de vardır. Buna göre
şefaati kabul edenler de Kur'iin-ı Kerim'de delil bulabilmekteler, kabul etmeyenler de.
Elbette burada Kur'iin ayetleri arasında bir çelişki olduğu sonucu çıkmı
yor mu? diye bir soru akla geliyor. Ancak bu ayetleri bir bütünlük içerisinde ele
aldığımız zaman, hangi ayetlerin ne zaman, kimleri, neyi ve ne gibi durumları
söz konusu ettiğini düşünüp tahlil ettiğimiz zaman hepsinin yerli yerinde ne manaya geldiğini anlarınş oluruz. İşte o zaman çelişki diye bir durumun söz konusu ohnadığını görürüz. Nitekim ileride genel değerlendirme yaparken bu hususu
tahlil edeceğiz.
Hadisiere Göre

Kıyamet

Gününde

Şefaat:

Şefaat ile ilgili hadisleri BuharJ:36, Müslim", Tirmizi", EbU Davfid39, İbn
Mace •o, Ahmed b. Hanbel41, Dariml42 gibi muhaddislerin kitaplarında görmekteyiz.

Zikredilen hadislerde söz konusu edilen şefaat, özellikle Peygamber Efendimizin kıyamet günü şefaatçi olacağı ile ilgilidir. Diğer şefaatçiler (sıddıklar,
nebiler, melekler, şehitler)in şefaatine daha az ve bazen dolaylı olarak değinil
mektedif43.
33 İnfitiir, 82/ı 9
34 Nebe, 78/37-38.
35 En'fim, 6/ı64.

36 Buhiiri, Teyemmüm, hadis no: 323; Ehiidisü'l-Enbiyft, hadis no: 3092; 3111; Tefsiru'l-Kur'dn, hadis no:
4116, 4343; KWlbü'd Da'vftt, hadis no: 5829; Tevhid, hadis no: 6886, 6955.
37
38
39
40

Müslim, Salat, 577; Hac, 2426.
Tirmizi, Sıfatü'l-Kıyfune, 2359,2365, 2525; Da'viit, 3502; Menakıb, 3546, 3852,3859,3863.
EbU Diivud, Sünne, 4115.
İbn Mdce, Zühd, 4297,4301,4308.
41 Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, ıs. 5898, 7725, 9533, 9810, 104ı9, ı4007, 15496, 20234, 20293, 20304,
1072ı. 11322, ı ı969, 12359, 13968, 20365, zı938, 26146.

42 Dirimi, Mukaddime, 49; Rikilk, 2687.
43 Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, IS; Tirmizi,

Menilkıb,

3852; Buhilri, Tevhid, 6886,
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Bu hadislerde Peygamberimizin, ümmetine ve bütün insanlığa şefaat için
Allah'a secdeye kapanıp niyazda bulunacağı kendisine Allah tarafından şefaat
izninin ve yetkisinin verileceği anlatılır. Hz. Peygamber şefaat yetkisini, kimlere karşı kullanacağını şöyle buyurmuştur: "Şefaatim ümmetimden büyük günah
sahipleri içindir." 44 Bu hadis-i şeriften anlaşılıyor ki Hz.Peygamber şefaatini
şirke sapanların dışında herkes için kullanacaktır. Şu kadar var ki bu da Allah'ın
izniyle olacaktır. Nitekim Hz. Peygamber'in bizzat kendisi bu hususa aslıalıının
dikkatini çekmiştir. O şöyle buyurmuştur:
"Hiçbir kişiyi, onun güzel arneli (ve ibadeti) cennete girdiremez." Bunun
üzerine sahc'ibfler: "-Ya Resulallahi Seni de mi girdiremez?" diye sordu/m: Resliiullah şöyle cevap verdi: "-Evet, beni de Allah'ınfaz/ı ve rahnıeti bürünıedik
çe yalnız ibadetim cennete girdirenıez. "45

Yine Hz.Peygamber'in, Buhar!' de, geçen bir hadiste de bu durumu en yakınlarına da hatırlatlığına tanık olmaktayız: "Ey Allah elçisinin halası olan Safiyye! Senden de ben Allah' ın azabmdan bir kısmını olsun def edemem. Ey Muhammed' in kızı Fatıma! Malınıdan dilediğin şeyi iste vereyim, fakat Allah'ın
azabından hiçbir şeyi senden def edemem. "46
Şu halde şefaat izni sonuçta, Allah'ın hoşnutluğuna dayanmaktadır. Hz.
Peygamber'in şefaatine de izin ancak Allah tarafından çıkmaktadır. Zaten
Kur'an da onun dilinden şöyle buyurmuyor mu? "De ki: Ben kendime Allah' ın
dilediğinden başka ne bir fayda, ne de bir zarar verme gücüne sahip değilinı."47;
"De ki: Ben kendime dahi, Allah'ın dileğinden başka ne bir zarar ne de bir yarar verme gücüne sahip değilim. "48 İşte şefaat konusu da tamamen Allah'ın izin
verdiği ve O'nun razı olduğu kimse için gerçekleşecektir.

Kelam Ekollerinin

Şefaat

Konusundaki Naslara

Bakışı:

Hemen bütün kelilrncılar eserlerinde şefaat konusuna yer vermişlerdir.
İmam Azam Ebu Hanife (ölm. 150/767), "el-Fıkhu' !-Ekber" adlı eserinde Peygamberlerin şefaatinin ve Hz. Peygamber'in şefaatinin günalıkar ve büyük günalık§rlar için gerçek olduğunu ifade eder. 49 "Vasiyyet" adlı risalesinde Peygamberimiz Hz. Muhammed'in şefaatinin büyük günah sahibi de olsa cennetlikler
için gerçek olduğunu söyler. so Ebu Hanife, "el-Fıkhu' l Ekber" de diğer peygam44 Tirmizi, Sıfatu'I-Kıy!ime, 2359.
45 Ebı'i Abdiilah Muhammed İbn İsmfiil el-Buhfiri, Sahih-i Buhari ve Tercemesi, Müt.: Mehmed Sofuoğlu,
Ötüken Neşriyat, İstanbul 1988, C. XII, s. 5713.
46 Aynı eser, C. VI, s. 2599.
47 A'rM, 7/188.
48 Yunus 10/49.
49 Ebu'l-Munteha Ahmed b. Muhammed el-Manis!ivi, Şerhu' 1- Fıkhı' l-Ekbet; Haydariibfid 1365 h., s. 63.
SO Molla Hüseyin b. İskender el-Hanefi, el-Cevheretu'I-Münife fi Şerhi Vasiyyeti'l-İmiim el-A'zam,
Haydariibad 1365, s. 98.
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berierin de şefaatinden söz
şefaatini zikrediyor.

ettiği

halde "Vasiyyet"inde sadece Peygamberimizin

Ebu'I-Hasan el-Eş'arl (ölm. 324/936), "el-İbtine" isimli kitabında müslümanların Resfilullab'ın büyük günabsahibi kimseler için şefaatte bulunacağında
icma (fikir birliği) ettiklerini söyJersı. el-Eş'ari, "Makalat"ında Mu'tezile'nin
büyük günab işleyerıler için şefaati kabul etmediklerini, bazı Mu' teziiiiere göre
ise şefaatin mü'minlerin derecelerinin arttmlması için olduğunu, Ehl-i Sünnet
ve'l-İstikiimet'e gelince, bunların Hz. Peygamberin şefaatinin ümmetinden büyük günab sahiplerine tahsis edildiğini söylediklerini ifade eder.52
İmam EbilMansur el-Maturldi (ölm. 333/944), "Kitabu't-Tevhfd"inde, şe
faat konusunun, Kur' an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerie sabit ve hakkında büyük delil olduğunu belirtir.53 Matur!di, şefaat olunan kimsenin, şefaati işlediği günab
sebebiyle hak etmediğini, tersine yaptığı iyiliklerle terk etmiş olduğu şey hakkında dostluğu (sadakati) gerekli olan iyiliklerle layık olduğunu açıklar. Ona göre fiili terk eden kimseye "isyan et!" denmez. Tersine, "itaat et ki, asi olduğun
şey hakkında şefaatin kabul edilsin." denir. Ebil Mansur el-Maturidi, inanan
kimseye küçük günab işlemesinin söylenemeyeceğini, ancak ona büyük günablardan korunınakla ve onlardan tevbe etmekle emrolunduğunun söyleneceğini,
şefaatinde onun gibi bir durum olduğunu ifade etmektedir. Ona göre büyük günah işleyenierin günahları, Allah'ın seçkin kullm;ının ve razı olduğu kimselerin
şefaatleıi ile bağışlanır. 54
İbn Hazm (ölm. 458/1064), "el-Fas/" adlı kitabında Mu'tezile ve HaridIerin şu ve benzeri ayetlere dayanarak şefaati inkar ettiklerini söyler. ss "Ey inanan/ar, ne alışverişin ne dostluğun ve ne de şefaatin olmadığı gün gelmezden önce, sizegeçim için verdiğimiz mallardan harcaym."56; "Öyle bir günden sakının
ki kimse kimsenin cezasını çekmez. Hiçbir kimseden (azap tan) kurtuluş bedeli
kabul edilmez, ona hiçbir şefaatfayda vermez ve onlara hiçbir şekilde yardım da
edilmez. "57
İbn Hazm, şefaate inananların şefaati, şu ve benzeri ayetlerle ispat ettiklerini kaydeder. ss "Allah' ın şefaat etmesine izin verdiği kimseden başkusma hiç51 Ebü'l-Hasan el-Eş'art, el-İbtine an UsUli'd-Diytine, Kahire 1385, s. 74.
52 EbU'I-Hasan el-Eş'arl, Maktiltitu'l-İsltimiyyfn ve İhtiltifu'l-Musalltn, Tahkik eden: Muhammed Muhyi'dDinAbdulhamid, Kahire 1389/1969, C. Il, s. 166.
S3 Abfı Mansfir Muhammed b. Muhammed b. Mahmud el-Mtiturfdf, Kittibu't-Tevhfd, Tahkik eden: Dr.
Fetbullah Huleyf, Beyrut 1970, s. 365.
S4 A.g.e,, aynı yer.
SS İbn Hazm, el-Fas! fi' f-Milel ve'l-Ehvô' ve' n-Nihat, Kahire, 1384/1964, C. IV, s. 85.
56 Bakara, 2/254.
57 Bakara, 2/123.
SS İbn Hazm, el-Fasl, C. IV, s. 85; Daha fazla bilgi için bkz. Muhammed b. Ahmed es-Sefffuini el-Eseri elHanbeli, Kittibu Levtiihi' l-Envtıri' l-Behiyye ve Sevtiti' i' 1-Esrfıri' 1-Eseriyye, Mısır 1324h., C. Il, s. 196-209;
Takiyuddin Ahmed b. Teymiyye, Ktiidetün Celfleıiinfi't-Tevessül ve'l-Vesfle, Kahire, 1388/1968, s. 12-19.
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bir

şefaatin faydası

hoşnut olduğu

olmaz.59; "O gün esirgeyen Rabbi' nin izin verip sözünden
kimseden başkasına başkasının şefaati fayda vermez. "60

Şiilerin kaynak kitaplannda da şefaat inancının yer aldığını görmekteyiz.
EbU Cafer Muhammed el-Kummi (ölm. 381/991), "Risale"sinde der ki: "Biz, ister büyük günah işlesin ister küçük, Allah'ın dinini kabul ettiği kimsenin şefftate
kavuşacağına inanırız. Günabiardan tövbe edenlere gelince, onların şefftate ibtiyaçları yoktur. Salftt ve selftm olsun Nebi buyurur ki, "Benim şefaatime inanmayana, Allah şefaatimi bağışlamasın!" Ve yine salftt ve selftm olsun o dedi ki:
"Tövbeden daha başarılı bir şefaatçi yoktur. Şefaat, peygamberlere ve vasflere
aittir." 6ı Şiilere göre mü'minler de şefftatta bulunacaklar. Ancak şüpheciler,
müşrikler, kafider ve inkftrlarında ısrar edenler için şefaat söz konusu olmayacaktır.62

Öte yandan Şii kelftmcılarından ei-Allftme el-Hilli (ölm. 726/1325), Nasiru'd-Din et-T(\si (ölm. 672/1273)nin "Tecrfdu' 1-İ'tikad" şerhinde Hz. Peygamber'in şefaatinin sabit olduğırnda iUimlerin ittifftk ettiğini belirtir.63 Buna birçok
sünni ftlimlerin gösterdiği gibi şu ayet-i kerimeyi delil olarak kayderer: "... Böylece Rabbinin seni güzel bir makama ulaştırması umulur." 64 el-Hilli, Peygamberimizin şefaatinin, mü' minierin faidelerinin artırılmasından veya zararlarının
giderilmesinden ibaret olduğunu ifade etmektedif.65 Peygamberimizin, "Şefaati
mi ümmetimden büyük günah sahipleri için sakladım." hadisinin meşhur bir hadis olduğunu söyler.66 el-Hilli, "Allah' ın razı olduğundan başkasına şefaat edemezler." 67 ayetinde "Allah'ın razı olduğu kimse" içeriğine, "fasık"ın girip girmeyeceği sorusuna, "fasık"ın imanı sebebiyle dahil olduğunu beyan ederek cevap verir. 68
Mu'tezile'nin üstadlarından Kadi "Abdulcebbftr (ölm. 415/1025), "Şer
hu' 1-Usfili' 1-Harnse"sinde, şeffiat konusunu tabiii etmektedir.69 Ona göre Hz.
Peygamber'in şefaatinin ümmeti için sabit olduğunda ihtilaf yoktur. Ancak ibti59 Sebe, 34/23.
60 Taha, 20/109.
61 EbO Cafer Muhammed b. Ali İbn Biibaveyh el-Kummi "Şeyh SadOk", Risdletu' 1-İ'tikddiiti' 1-İmdmiyye (Şii
İmamiyye'nin İman Esasları), Önsöz ve Notlarla Çeviren: Doç. Dr. Ethem Ruhi Fığlalı, Ankara Üni.
Basımevi, Ankara 1978, s. 74.
62 Aynı eser, aynı yer.
63 el-'Alliime Cemillu'd-Din Ebi MansOr el-Hasan b. Yusuf b. AH b. el-Mutahhar el-Hilli, Ke§[u'l-Muriidfi
Şerhi Tecrtdi' 1 i'tiktid, Mektebetu'I-Mustafavi, Kum 1366 h., s. 330,
64 Isdi., 17n9.

65
66
67
68
69

el-Hilli, Keşfu' 1-Murftd, s. 330-331.
Aynı eser, s. 331.
Enbiya, 21/28.
el-Hill!, Kqfu' l-Murftd, s. 331.
Kadi'l-Kudat Abdulcebbar b. Ahmed
Osman, Kahire 1384/1965, s. 687-93.

el-Hemedfuıi, Şerhu' l-Usüli' 1-Hamse,

Tahkik eden: Dr. Abdulkerim
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laf, şefaatin kim için gerçekleştirileceği konusundadır. O, Mu'tezile'ye göre şe
fiiatin mü' minlerden tövbe edenlere, Mürcie 'ye göre ise fasıkiara ait olduğunu
söylemektedir. Kadi Abdulcebbar, şefilatin "fil.sık" (büyük günab sabibi) için olmayacağını şu ayet-i kerimeler ile ispat eder: "Öyle bir günden sakının ki o gün
hiçbir kimse, kimsenin cezasını çekmez. Hiçbir kimsenin şefaati kabul olunmaz,
bir kimsedenfidye (kurtuluş bedeli) alınmaz ve onlara yardım edilmez." 70; "Zalim/erin ne bir dostu, ne de sözü tutulur bir şefaatçi/eri yoktur." 71; " ... Sen ateş
te bulunanı mı kurtaracaksın?"72; "Allah' ın razı olduğundan başkasına şefaat
edemezler. 73
11

Mu 'tezile, şefaati, sadece itaatkar olanlar ve tevbe edenler için kabul eder.
günü sadece itaatkar olanlara, tevbe edenlere şefaat olunacaktır. Bunun
manası, şefaat edilenlerin Allab katındaki derecelerinin yükseltilmesi ve sevaplannın artırılrnasıdır. 74
Kıyil.rnet

Kadı

Abdulcebbar, şefil.atin, fiisıklar (büyük günab işleyenler) için olmamürninler için olduğunu özetledikten sonra, bu konuda Peygamberimizin
"Şefaatim, ümmetimden büyük günah sahipleri içindir." hadis-i şerifine dayanan
Ehl-i Sünnet'in delilini şöyle eleştirir: Bu haberin sıhhati tesbit edilememiştir.
Sahih bile olsa o, Peygamberden birer kişi (il.had) yoluyla nakledildiği için delil
olarak alınması geçerli değildir.75 Diğer taraftan bu haberin, Hz. Peygamberden
gelen "koğuculuk yapanın Cennete giremeyeceği ... ", "bıçakla insan öldürenin
ebediyyen cehennemde kalacağı"na dair haberlerle çeliştiğini söyler. "Şefaatim,
ümmetimden büyük günah sahipleri içindir." hadisini de "tövbe ettikleri takdirde" diye yorurnlar.76
dığını,

Kadı

EbU Bekr el-Bil.kıllil.ni (ölrn. 403/1012), "Kitil.bu't-Ternhid"inde
Mu'tezile'nin büyük günab sabibi (fiisık)nin şefaatten istifade ederniyeceği görüşünü tenkit eder ve Ehl-i Sünnet'in dayandığı "Şefaatimi ürnrnetirnden büyük
günab sahipleri için sakladım." hadis-i şerifini Hz. Peygamber'in şefaatine delil
olarak getirir. 77
Bil.killil.ni, büyük günab sabibi kimselerin şefaatten yararlanarnayacağına
dair Peygambere nisbet edilen, "Şefaatim, ümmetimden büyük günah sahipleri70 Bakara, 2/48.
Mü'min, 40/18.
Zümer, 39/19.
Enbiya, 21/28.
Saadettin et-Taftazılni, Şerhu'l-Makdsıd, Matbaa-i Amire, 1277 h., C. ll, s. 175; S. Şerif el-Cürcfuıl,
Şerhu'l-Meviikıf, Matbaa-i Amire, İstanbul 1239 h., s. 588.
75 KMı Abdulcebbfu", Şerhu' l-Usuli' 1-Hamse, s. 690.
76 A.g.e., s. 691.
77 (Kfu:li) Abu Bakr Muhammed b. at-Tayyib al-BlliHlni, Kitdbu't-Temhfd, edited by Richard J. McCarthy,
S. J., Librairie Orientale, Bayrouth 1957, s. 365 vd.
71
72
73
74

26

ne ulaşmaz." hadis-i şerifini ele alır. Zikredilen bu rivayelin bilinmediğini ve nakilcilere göre sabit olmadığını ifade eder." Büyük günah işleyenierin cemiete
giremeyeceğini ve ebedi olarak cehennemde kalacaklarını dile getiren Mu'tezile'nin ileri sürdükleri hadisleri de, hararnı heHH saymak ve nassı yalanlamak itikadıyla hararnı işledikleri takdirde şefaate layık alınayacakları tarzında yorumlar.79 Sonuçta Bil.kil!ani, ayetlerin, kafir için şefaatin ohnayacağına, ancak "fasık" (büyük günah sahibi) nin şefaatten yararlanacağına delillet ettiğini söyler. so
Fahruddin er-Razi (ölm. 606/1209), "el-Erba'fnjf Usuli'd-Dfn", "eş-Şefa
atu' 1-Uzma", "et-Tefsfru' 1-Kebir" adlı kitaplarındası şefaat konusuna genişçe yer
ayırarak açıklamalarda bulunmuştur. er-Razi, Kur'an-ı Kerim'in " ... böylece
Rabbi' nin seni güzel bir makama ulaştırması umulur. "sı; "Rabbin sana verecek
ve sen razı olacaksın. "&3 ayetlerine dayanarak bu ümmetin, Hz. Muhammed
(s.a.) 'in ahirette şefaatçi olacağına icına ettiğini beyan eder. Şu kadar var ki ümmetin, Resfilüllah'ın bu şefaatinin kimin için olduğunda, yani inananlardan sevaba hak kazananlara ını? yoksa büyük günah sahiplerinden azabı hak etmiş
olanlara mı? şeklinde görüş aynlığına düştüğünü anlatır. Mu'tezile'nin kanaatinin, sevabı hak edenler için olduğunu ve bu şefaatin etkisinin de onlara liyakatleri ölçüsünde menfaatlerinin artırılmasından ibaret bulunduğunu söyler. Falı
mddin er-Razi kendi taraftarlarının ise bu şefaatin inananlardan cezaya müstehak olanların azabını kaldırmak için olacağı görüşünde bulunduklarını ifade
eder. Bu şefaatin kıyamette müminlerin cehenneme girmemeleri için olacağını,
eğer girdilerse oradan çıkarılıp cennete giımeleri için gerçekleşeceğini ve bu
ümmetin kil.firler hakkında şefaatin alınayacağı konusunda ittifak ettiklerini kaydeder. Mu'tezile'nin delil olarak ileri sürdüğü ayetleri ve onların açıklamalarmı
nakleder. Bunlar yukarıda zilerettiğimiz İbn Hazm'in verdiği ayetlerdir. Fahruddin er-Razi, Mu 'tezile'ye karşı Ehl-i Sünnet'in şefaatin ispatı konusunda dayandığı ayetleri açıklayarak sunar. Büyük günah sahibi (fasık)nin, İnıanı ve tevhide
bağlılığı sebebiyle "Allahın razı olduğundan başkasına şefaat edemezler"84;
"Yalnız Rahman' ın huzurunda söz almış olanlardan başkaları şefaat edemezler."" ayetlerinin kapsamına gireceğini belirtir. 86
78 A,g,e., s. 368.
79 A,g.e., s. 369.

80 A,g.e., s. 371.
81 Fahruddin er-Rfizl, el-Erba'fn Usüli'd-Din, Kahire 1986, s. 245-50;
Tefsirü' 1-Kebfr, Kfihire, Tarihsiz, C. III, s. 54-66.

eş-Şeji:ıatu'!'Uzmti,

Kalüre 1989; et-

82 isra, 17n9.
83 Duhfi, 93/5

84 Enbiya, 21/28,
85 Meryem,l9/87
86 Fahruddin er-Razi, et-Tefsfru'l-Kebfr,
Şefaatu' l' Uzmô., s. 46.

e. III, s. 59-60; el-Erba'tn ji

Usüli'd-Dbı,

s. 246-247;

eş

27
Sonraki diğer kelamcılar da, Fahruddin er-Razi gibi, kitaplarında Hz.
Peygamber'in şefaatinin ümmetinden büyük günah sahipleri için olacağı hususunda ümmetin icma ettiğinden" ve şu ayet-ikerimenin buna delalet ettiğinden
bahsederler: "... Kendi günahın, inanan erkeklerin ve inanan kadınların gühanı
için (Allah'tan) mağfiret dile."" Bu ayetteki günah (zenb) kelimesi içine, hem
küçük, bem büyük (şirkin dışındaki) günahların girdiğinde şüphe olmadığı için
Hz. Peygamberin şefaatinin bütün mü'minleri kapsadığı açıkça anlaşılmaktadrr.
Bu konudaki hadislerin sabih ve meşhur olduğu nakledilir ve delil olarak kabul
edilir. 89 Yalnız Mu 'tezile, bunların ahad (tek tek ravller) yoluyla geldiği için delil kabul edilemeyeceğini ileri sürer.
Genel
rında

Değerlendirme

ve Sonuç:

Şefaat konusu, Kur'an-ı Kerim' de, Hadis-i
önemli bir yer tutmaktadrr.

Şeriflerde

ve Kelam kitapla-

Burada bir şefaat eden, bir de şefaat edilen taraf söz konusu olmaktadrr.
Başka bir ifadeyle kim veya kimler şefaat edecek? Bu şefaat sahibi kime veya
kimlere şefaat edecek?
Yukarıda anlamlarını verdiğimiz ayet ve hadislerden çıkan sonuç şöyle
özetlenebilir: Esasında şefaat ettne yetkisine yalnız Allah sahiptir. "Yoksa Allah'tan başka şefaatçi/er mi edindiler? De ki: Onlar, hiçbir şeye malik olmayan,
düşünmeyen şeyler olsalar da mı (onları şefdatçi edineceksiniz)? De ki: Şefaat
tamamen Allah' ındır, (Allah kime şefaat yetkisi verirse, ancak o şefaat edebilir.
O' nun izin vermediği hiç kimse ş~faat edemez. "90

Hiçbir kimsenin kendiliğinden ve Allah'ın izni olmadan şefaat ettnesi
mümkün değildir. Allah Terua bildirmemişse, şefaat edecek olanın durumu da,
şefaat olunacak kimsenin durumu da bilinemez. Melekler de, peygamberler de
gaybı bilemezler.
başka

Öte yandan merhamet ettne ve sahip olma açısından kullarına Allah'tan
kim daha çok yakındrr?

87 et-Taftazftni, Şerhu' l-Makdstd, C. II, s. 175; el-Cürcfuıl, Şerhu'l-Meviikıf, s. 588; Krş. Nureddin cs-Siibünl,
Mdturidiyye Akaidi, Tercüme Eden: Bekir Topaloğlu, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara 1979, s.
170-171; Şeyh İbrfthim ei-BllcGrl, Htlşiye hi Tuhfeti'f-Murfd alô Cevhereti't-Tevhfd, Mısır 1926, s. 109;
Louis Gardet, Die u et La Destinü de l'I-lomme, Librairie Philosophique J. Orin, Paris 1967, pp. 311-314;
Jane Idiernan Smith, Yvonne Yazbeck Haddad, The !slamic Unders/anding of Death and Resurrection,
State University of New York Press Albany, pp. 25-27.
88 Muhammed, 47/19.
89 el-CürcGnf, Şerhu'l-Mevfikıf, s.588; et-Taftazfini, Şerhu'l
90 Zümer, 39/43-44.

Makôsıd,

C. II, s. 175.
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Şefaat

etme iznini yalnız Allah verir: "Göklerde nice melek var ki onların
hiçbir işe yaramaz. M eğer Allah'ın dilediği ve razı olduğu kimseye izin
verdikten sonra olsun (ancak o zaman şefaatin faydası olur.)"91
şefaati

"O' nun huzurunda, O' nun izin verdiği kimselerden başkasının şefaati.fay
da vermez."92; "Yalnız Rahman'ın huzurunda söz almış olanlardan başkalarına
şefaat edemezler. "93
Yalnız Allah, iradesiyle özel veya genel olarak dilediklerine
sini verir ve kime şefaat edebileceğini bildiıir.

şefaat

yetki-

Yukarıda

geçen Hz. Peygamber'in "Ey Muhammed'in kızı Fatıma! Maiste (vereyim,Jakat) Allah' ın azabından hiçbir şeyi senden
def' edemem" buyruğu, bu ayetlerin anlarmm çok net bir şekilde ortaya koymaklımdan dilediğin şeyi

tadır.

Ancak bilerek hakka şehadet edenler şefaat ederler: "O' ndan başka yalvade edemezler. Ancak bilerek hakka şehadet edenler

rıp durdukları şeyler, şefaat

bunun dışındadır. "94
Kıyamet

günü Allah'ın razı olduğu ve izin verdiği kimse şefaat eder: "O
gün Rahmdn' ın izin verip sözünden hoşlandığı kimseden başkasının şefdati fayda vermez."95
Sefaatçi, kendi başına kendine tavassut etme izni vermemekte. insiyatifi
ele alan ve ona söz hakkı veren Allah'tır.
O, ancak Allah'ın nazarında makbul ve hoş olan şeyler için tavassut etmektedir: "Onlar, ancak Allah' ın hoşnut olacağı kimselere şefaat ederler. Kendileri de Allah korkusundan titrer/er. "96
Şu

halde şefaat etme izni verilenler kendi dilediklerine değil, Allah'ın dilediklerine şefaat edebilirler. Şefaat edicinin şefaati de Allah katındaki derecesi
nispetinde olabilir.
Şefaatla
Şefaatçi,

ilgili hadislerde

şöyle

durumlar da

zikredilmiştir:

mü'minlerin hatalarını telafi etmeye elverişli vasıflarıru ve hasenatını ilan etmek ve onların beraatmı veya daha büyük onura liyakatını haklı
göstermek için savunma yaparken öne sürülen olgulann geçediği hususunda al9ı

92
93
94
95
96

Neom, 53/26.
Sebe, 34/23.
Meryem, 19/87.
Zuhruf, 43/86.
Taha, 20/109.
Enbiya, 2 l/28.
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dandığı

veya kendisine asıl gerçek işaret edildiği andan itibaren savunmadan çekildiğini ve davaya müdahalesini iptal ettiğini bildirir. Şefaat hadisleri, böyle vakaları zikretmektedir. Şöyle ki Hz. Peygamber'in bizzat kendisi, o günde kendisinin yeryüzündeki hayatı boyunca kendi taraftarı olarak bildiği bazı kimselerin
heraatını talep ederek, "Onlar muhakkak bendendirler." dediğinde; Allah tarafın
dan ona, "Sen onların senden sonra hangi b id' atı başiattığını bilmiyorsun." diye cevap verileceğini ve onun da, "Benden sonra (dinde) değiştirme yapanlar,
benden uzak olsunlar! Benden uzak olsunlar!" diye haykıracağını haber vermektedir."
Sonuçta hüküm yargılananın liyakatine göre verilmektedir. Şefaat edilecek kişilerin buna layık ve hak kazanmış olmaları gerekmektedir. Şefaatçi kime
şefaat ederse mutlaka şefaati kabul olur diye bir gereklilik yoktur. Şefaatten yararlanacak kişiden bir gayret, bir davranış ve bir iyi niyet adımı atılmış olmalı
dır. "İnsan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur. Çalışması da mutlaka
görül(üp d)e(ğerlendirile)cektir."'' Bu da Allah'ın bilgisiyle ve izniyle ortaya
çıkmaktadır. Biraz önce Hz. Peygamber'in ağzından haber verildiği gibi, o bütün iyi niyet ve sevgisiyle ümmetinin kurtuluşu için Allah'tan onların heratını istediğinde, Allah onların bozucu hareket ve davranışlarını kendisine bildirince,
Peygamber o gibi kimselerden derhal şefaat talebini çekeceğini söylemiştir.
İster Hz. Peygamber olsun, ister ınü'minler olsun, sevdikleri ve merhamet
ettikleri için iyi dileklerini, dualarını ne kadar artırırlarsa artırsınlar, bu sadece
güzel bir hareket, hatta bir ödevdir: "Allah'tan başka tanrı olmadığını bil ve kendi günahın, inanan erkeklerin ve inanan kadınların günahı için (Allah' tan) mağ
firet dile. "99 Şu kadar var ki çabalarımız, dileklerimiz ve dualarımız, sevdikleriınizi kurtaracak değildir; ancak bizim çabalarımız eğer bir sonuca ulaşıyorsa, dualarımız kabul oluyorsa, onlar buna Allah'ın ve O'nun kanuruarına göre müstehak olmaktadır. Doğrusu dileklerimiz ve dualarımız o zamana kadar bize saklı
olan bu kutsal iHilıi iradenin açığa çıkması için sadece bir vesile teşkil etmektedirler.

Kur' il.ni ilkelerin hiçbirinde aldatıcı bir süs, anlamsız bir mana üzerine kuhiçbir sev ap görmemekteyiz; tersine her sevap, o ilkeler karşısında bizim
iyi niyetli davranışlarımızın olgun meyvesi olarak verilmiştir: "Kullarımız içinde (fenalıktan) sakınanları v/iris kılacağımız cennet, işte budur. "ıoo; "De ki: Körulmuş

97 EbG Abctillah Muhammed b. İsmail el-Buhild, Sahilı-i Buhari ve Tercemesi, Mütercim: Mehmed
Sofuoğlu, Ötilken Neşriyat, İstanbul 1989, C. XV, s. 6923-24; Krş. Prof. Dr. M. A. Draz, Kur'an Ahlakı,

Çevirenler: Prof. Dr. Emrullah Yüksel, Prof. Dr. Ünver Günay, İz Yayıncılık, İstanbul1993,s.85.
98 Necm, 53/39.
99 Muhammed, 47/19.
100 Meryem, 19/63.
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tü şeyler ile iyi şeyler eşit olamaz/m: Kötü şeylerin çokluğu hoşuna gitse de, öyleyse ey akıl sahipleri, Alla/ı' a karşı gelrnekten korunun ki, kurtuluşa eresiniz/"101 Demek oluyor ki davranışlanm1zın değeri nicelikten çok niteliğe dayanmaktadır. Özellikle içe ait fiil onun en yüksek derecesine işaret etmektedir. Hz.
Peygamber, parmağını kalbine doğru götürerek, "Takva burada yatmaktadır." 102
buyurmuştur. İşte kalbe ait bir nitelik sebebiyle hangi fiilin filan hatanın telafi
edici fazileti olduğu, Allah'tan başka hiçbir kimse tarafından önceden söylenemez. Kalpleri yargılayacak ölçü ve tartı sistemine sahip bulunmadığımızdan, insanları yargılanacakları tarzda yargılamaya muktedir değiliz,103 "Artık kendinizi temize çıkarmayın. Çünkü O, kötülükten sakınanları en iyi bilendir. "104 Şu
halde kalbi fiilieri bilen ancak Allah olduğundan onları yargılayacak olan da yine Allah'tır. Bu kalbi fiilin önemini Kur'an-ı Kerim şu ilkeyle ifade etmektedir:
",1llah katında en şerefliniz, takvaca en ileri olanınızdır. "105
Allah'ın lütuf ve keremi ile ilgili olarak Kur'an-ı Kerim, bize iki çeşit rahmetten bahsediyor. M. A. Draz'ın deyimiyle biri evrensel diğeri saklı tutulan
(mahfuz)dır.
Kur'an-ı Kerim, birinciyi dili geçmiş kipiyle kullanmaktadır:
"Rahmetim her şeyi kuş attı." Allah bu rahmetini, dünyada mü 'min, kiifir herkesi, hatta yükümlü yükümsüz her varlığı kucaklayacak bir şekilde sunmuştur. İyi
insanlar olduğu kadar kötüler de ondan aynı ölçüde faydalanırlar. Bu, varlık düzeni içinde sorumluluğun şartı olınaktadır. Bu rahmelin sunduğu imkanlar sayesinde insan sorumluluğunu anlamakta, başta Tanrısı olmak üzere diğer varlıkla
ra karşı görevlerini yerine getirme zemini bulınaktadır. İkinci çeşit olan yani saklı tutulan (mahfuz) rahmetten söz ederken Kur'an-ı Kerim, gelecek zaman kipini kullanmaktadır: "Onu korunqnlara yazacağım." 1os Bu ikinci tür rahmet, şirk
ve küfürden uzak kalmış, ödevlerini yerine getiren, fenalıktan sakınan Allah'a
itaat eden ve Hz. Muhammed' e iman edenlere tecelli edecektir. Bu, Allah'ın inananlara sorumluluklarının mükafatı olarak bahşedilecektir.

Sonuç olarak ayetlerden ve hadislerden anlaşılan, hakikatte şefaat yetkisi
tamamen Allah'a mahsus olup, ancak Allah'ın bu yetkiyi dilediği Peygamberlere, meleklere ve imanı kuvvetli mü'minlere lutfetmesi sebebiyle onların da şefa
~t etme yetkisine sahip olabilecekleridir.
10ı
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Şu kadar var ki, biz naslara baktığımızda şefaat izni konusunda en yüksek
makarna sabip olacak peygamberin Hz. Muhammed (s.a.) olduğunu görebiliriz.
Çünkü o Allab tarafından "(Ey Muhammed), biz seni ancak alemiere rahmet için
gönderdik." şerefine mazhar olmuştur. Ayrıca ona yaratıklar için en büyük makam olan "Makam-ı Mabmüd" (övülen makam)ın verileceği Kur'an'ın "Böylece Rabbi' nin seni güzel bir makama ulaştırması umulur." ııo ayetinden anlaşıl
maktadır.

Öte yandan şefaat olunacak kimseler de şu ayette geçtiği gibi bunu hak
edecek davranışlarda bulunınaları gerekir: "Onlar, ancak Allah' ın hoşnut
olacağı kimselere şefaat ederler. "ııı
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