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ÖN SÖZ 
Günah ve çirkin sayılan eylem ve davranışları yap

ınaktan kaçınmak ilahi emrin gereği olduğu gibi ahlaklılığın 
da koşuludur. Bununla birlikte insanlar çeşitli suç ve günah 
işleyebilmektedirler. İlahi vahiy Kur'an-ı Kerim ve onun 
tebliğeisinin sözlerinde bir günah işlenmesi halinde, bireyin 
o günahta ısrar etmeyerek hemen tevbe etmesi gerektiği ve 
Allah'm içten, samimi olarak yapılan tevbeleri kabul edeceği 
sıklıkla vurgulanmlştır. 

Tevbe, insanın moral sağlığının korunması ve geliş
tirilmesi için çok kuvvetli dini bir uygulama olarak karşımı
za çıkmaktadır. 

İslam terminolojisinde tevbe, 1- inanç, 2- bilgi (i
lim), 3- pişmanlık, 4- kararlılık, 5- iyi ve güzel fıil ve davra
nış, 6- değişim anlamlarıyla ilişkili olup, bunları çağnştır
maktadır. 

Tevbeyi incelemek ve ne olduğunu bilmek, bilgi ça
ğını yaşayan, bilgi teknolojisinden istifade eden, yararlandığı 
ölçüde de bu teknolojinin getirdiği olumsuzluklardan etkile
nen günümüz dünyasının insanlan için bir zamret halini 
almıştır. Çünkü onlar sanayi ve teknoloji devrimi ile birlikte 
kültürel ve manevi değerleri açısından erozyona uğramışlar, 
yaşamlarından zevk ve haz alamaz konuma gelmişlerdir. Bu 
hali idrak eden bireyler yaratıcılarıyla olan ilişkilerini bozma 
noktasına vardırmışlardır. İşte bu noktada bu durumun farkı
na varan bireyler yaratıcılarıyla ilişkilerini yeniden kurma 
ihtiyacını hissetmişlerdir. Bu ilişkinin yeniden kurulmasına 
yardımcı olacak araç da hiç şüphesiz ki tevbe mekanizması
dır. Bu açıdan tevbe bireyle Rab arasındaki ilişkiyi yeniden 
tesis edecek yegane faktör olmaktadır. Bu da tevbenin öne
mini ortaya koymaktadır. Bu nedenle tevbenin ne olduğu, 
insan-Tann arasındaki ilişkinin devamında nasıl bir etkinliğe 
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sahip olduğunu bilmemizi gerekli kılmaktadır. Bu sebeple 
bizde Kur'an eksenli olarak Kelam perspektifinden tevbe 
konusunu incelemeye karar verdik. 

Çalışmamız bir giriş ve iki bölümden oluşmaktadır. 

Giriş bölümünde insan ve tevbe başlığında insanın in
san olması hasebiyle Allah'la kendisi arasındaki olumlu 
ilişkiyi sürdürebilmesi ve onun hoşnutluğunu kazanabilmesi 
için tevbeye gereksinim duyduğu üzerinde durulmuştur. 

Çalışınaınızın birinci bölümünde tevbeye konu olan 
günah kavramını irdelemeye çalıştık. Tevbenin fonksiyonu
nu iyi anlamak için tevbeye konu olan günah kavramının ne 
olduğunu, günahın çeşitleri ve büyük günah işieyenin duru
ınunu belirlemeye gayret ettik. 

İkinci bölümde ise tevbeyi çeşitli yönleriyle ele alarak 
onun günahların aifedilmesindeki fonksiyonunun ne olduğu 
ortaya konmaya çalışılmıştır. Bu yapılırken Kur'an'ın tevbe 
konusunda sunmuş olduğu veriler esas alınmış, kelamcıların 
bu konudaki görüşleri öncelikle ilk elden klasik keHim kay
naklarına müracaat edilerek değerlendirilmeye çalışılmıştır. 

Araştınnaınızın konusunu teşkil eden tevbenin mahi
yetini incelerken klasik kelam kaynaklarına ilaveten kelami 
yorum ağırlıklı tefsir kaynaklarına, konuyla ilgili hadislerin 
tespiti için klasik hadis kaynaklarına, mezhepler tarihi ile 
ilgili milel ve nihai türü kaynaklara, aykırı görüşleri belirle
mek ve çözümlernek için Mu' tezili ve Şii kaynaklara, ko
nuyla bir tek yönüyle de olsa ilgili çağdaş görüşler için de 
Türkçe, İngilizce ve Arapça yazılmış kitap, tez ve makalele
re baş vurulmuştur. 

Araştınnada takip ettiğimiz metot, kaynak taraması 
sonucu elde edilen verilerin betimleme ve analitik! çözüın
lemeye dayanarak işlenmesinden ibarettir. 
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Çalışmamız çok meşhur birkaç yazılım dışında Türk 
Dil Kurumu'nun son baskısı olan imla kılavuzuna göre ya
zılmıştır. 

Buradaki bilimsel çabamız bu konuya duyulan gerek
sinimi bir nebze de olsa gidermeyi amaçlamaktadır. Daha 
kapsamlı ve mükemmel çalışmalar için rehberlik ve teşvik 
unsuru olması da temennilerimiz arasındadır. 

Araştırmamızın bu hale gelmesinde görüş ve tenkitle
rinden yararlandığım saygıdeğer hocalarıma, bütün çalış
malarımda kendisinin görüş ve tenkitlerinden istifade ettiğim 
ınuhterem hocam Prof. Dr. Mustafa Said Y AZICIOGLU'na, 
beni öğrenciliğim sırasında ketarn sahasında ilmi ve akade
mik çalışma yapınaya teşvik eden Prof. Dr. Alunet AKBU
LUT'a ve kaynak temini ve diğer hususlarda emeği geçen 
mesai arkadaşlarıma teşekkürü yerine getirilmesi gereken bir 
borç bilir, şükranlarımı sunarım. 

Yrd. Doç. Dr. Selim ÖZARSLAN 

Elazığ -2002 
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GİRİŞ 
TEVBE VE İNSAN 

İslam anlayışına göre, sonsuz güç ve kudret sahibi o
lan Yüce Allah, insan oğlunu en güzel bir biçimde yaratmış, 1 
ona şan ve şeref vermiş, 2 ruhundan ona üflemiş, 3 yeryüzünü 
insana boğun eğdirmiş,4 sayınak İstersek sayamayacağımız 
kadar çok nimetleri� insanın emrine arnade kılmıştır. Bun
larla birlikte ona akıl, fikir, irade ve yapıp etme gücü/ kudret 
vermiştir. 

Bütün bu nimetlerle insanı donatan yüce varlık, onu 
yapıp ettiklerinden sorumlu/ mükellef tutmuştur. Bu sorumlu 
tutuş bireyin kendisiyle· sınırlandınlmiŞtrr. Yani başka bi
reylerin yaptığı eylem ve davranışların sonucundan bireyin 
kendisi sorumlu tutulmadığı gibi, bireyin kendi yapıp ettikle
rinin sonucundan da başkaları sorumlu tutulmamıştır. Bu 
bağlamda her birey kendi ektiğini biçecek, yaptığının karşı
lığını görecektir. 

İslam'ın kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah, 
bu gerçeği bütün açıklığıyla ortaya koymuştur: "lliç_!>.k_g!i
nahkar, başkasının günah yükünü üsleı:ırrt�tz." 6 

"Allah her şahsı, ancak gücünün yettiği ölçüde mü
kellef krlar. Herkesin kazandığı hayır kendi lehine, yapacağı 
şer de kendi aleyhinedir" 7 

et-Tin, 95/l. 
el-1sn1, 17170. 
ei-Hicr, 15/29. 
el-Mülk, 67/15. 
İbrahim, 14/34. 
el-lsrii, 17115. 
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"Bilsin ki insan için kendi çalışmasından başka bir şey 
yoktur.'.ıı 

"J�y_iı�ş_a�la!l Rabbffiize_karşı gelmekten sqkJnın. Ne 
babanın evHidı, ne evlad� l1<!�_ş_tnfmuna.bir şey ödeyeme
yeceğT"ğtii1.d�n-Çekiııin. Bilin ki_�Jlalı'uı verdiği söz_�k
tir.''9 ·Herkesin kendi derdine düşeceği kıyamet gününün 
duru�u hakkında oldukça özlü bilgi veren bu ayet ile, lcifır 
olan babasına ahiret günü faydası dokunabileceği ümidi 
besleyen bazı müıninlere, bu imkanın bulunmadığı bildiril
miş olmaktadır. 

"Onların arnellerinden de bir şey eksiitmedik Herkes 
kazandıklarına karşı bir rehinedir"10 Bu ayette vurgulanan 
her bireyin ahirette hayır ve şer ne yapmışsa karşılığını ek
siksiz alacağıdır. Bireyler kendi yaptıklanna ipotek edildiği
ne göre, iyi arnellerle gelenler ipoteği çözecekler, kötü a
mellerle gelenler ise ipoteği çözemeyip cezaya maruz kala
caklardır. 

"Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu görür_Kim de 
zerre miktarı şer yapmışsa onu görür."11 

"Bu durumda her kim mürnin olarak iyi davranışlar 
yaparsa onun çabasını görmezlikten gelmek olmaz. Zira biz 

kt ,ıı onu yazma ayız. 
Andığımız bu ayetler, ilahi vahye ve onun bildirdiği 

emir ve yasaklara muhatap olan insanların dünyada yaşamla
rı sürecince yalnızca kendi fikir, düşünce, yaşayış biçimi ve 
yaptığı eylem ve davranışlarından sorumlu olacaklarını orta-

lO 
ll 
12 

el-Bakara, 2(286. 
en-Nccın, 53/39. 
Lokınan, 31/33. 
et-Tür, 52/21 
ez-Zilzill, 9917-8. 

el-Enbiya, 2 !/94. 
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ya koymaktadır. İnsan Allalı'ın kendisine balışettiği akıl, 
irade, kudret ve yapıp edebilme gücüyle donatıldığmdaii· 

otinlan en tyi bir- biçimde kullanarak kendisine ve yaşadığı 
toplumtma neyin faydalı neyin zararlı, neyin iyi neyin kötü 
olduğunu araştırıp bilmeli, ona göre de hareket tarzını tespit 
etmelidir. İşte bu iyi ve kötünün tespiti ve ona göre davranış 
biçimlerini ayarlamada insanlar birbirlerinden farklılık ka
zanmakta kimisi doğru yolu bulurken, kimileri de nefsinin 
arzu ve isteklerine uyarak doğru yoldan sapmaktadır. Doğnı 
yoldan sapış demek, insanların hata ve noksanlıkların içeri
sine girmesi demektir. 

İnsanlar isteseler de bazen çok farklı sebeplerle hata 
ve kusurlu işler yapmaktan dolayısıyla da günaha girmekten 
kendilerini alıkoyamamışlardır. Hata ve yanlış yapmak insa
nın nefsi zaafiyederinden kaynaklanmaktadır. Bu da onunla 
Rabbi arasındaki olumlu ilişkiyi zedelemeye kadar götürebi
lir. 13 N it ekim Kur' an insanın bu durwntına işaret ediyor: 
"İnsan Rabbine karşı pek nankördür"14 "Gerçekten insan 
apaÇik bir nankördür"1� Yanlış ve hata yapınayarak günaha 
girmernek yalnızca melekleı:Ui niteliklerinden olurken, yal
nızca kötülük yapmak ve işlediği kötülükte ısrar ederek on
dan dönüp pişman olma gayreti göstermernek de şeytanın 
niteliği olmaktadır. 16 

O halde Allah'ın emir ve yasaklarına aykırı davranışta 
bulunan insanların yapmalan gereken şey, bu yaptıkları dav
ranışın hata olduğunu bilip, ondan hemen dönmek, bir daha 
ona dönmeme karan ile Allah'a tevbe etmeleridir. Nitekim 

l3 

14 
15 
ı o 

Farklı bir bakış için bkz. İzutsu, Toshihiko, Kur'an'da Allah ve 
İn.�an. Çev. Süleyman Ateş, Ankara, trs., 220. 
el-Adiyftt, 100/6. 

' 

ez-Zulınıf, 43/14. 
Bkz. Tunç, Cihat, Kelmn (Sigemotik), Kayseri, 1997, 90. 
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insanlığın atası olan Hz. Adem ve eşi Havva cem1ette buhm
duklan sırada kendilerine yasaklanan bir ağacın meyvesini 
yedikten sonra yaptıkları hatanın farkına varıp hemen piş
man olmuşlar; Yüce Allah'a kendilerini bağ ışlaması için 
niyazda bulunmuşlar, Yüce Allah da onların bu tevbesini 
kabul ederek günahlarını bağışlamıştır. Kur'an-ı Kerim'de 
Hz. Adeın ve eşi Havva 'nın bu pişmanlığı şu şekilde anla
tılmaktadır: - -·-

"Ey Rabbimiz ! Biz kendimize zulmettik. Eğer.J2.izi 
bağışlamaz .. ve bize acıınazsan mutlaki! ziyan edenJ�rden 
oluruz"17 

Örneğimizde de görüldüğü gibi insanlığın atası Hz. 
Adem ve eşi yaptıklan eylemin Allah 'ın emrine aykırı oldu
ğunu bilip farkına vardıkları an, p işman alınaya başlamışlar , 
günahlarını itiraf ederek Allah 'a tevbe etmişlerdi. Yüce AI
lah da onların bu halisane yaptıklan tevbelerini kabul etmiş
ti. Allah'ın onların tevbesini kabul ettiği Kur'an'ın başka bir 
yerinde şu şekilde ifade edilmektedir: 

"Adem Rabbinden bir takım sözler (ilhamlar) alıp 
(O'na yalvarınıştı da) Allah da onun tevbes ini kabul etmişti. 
Çünkü Allah tevbeleri çok çok kabul eden ve merhametli 
olandır."ı8 Adem'in Rabbinden aldığı ilhamların nasıl tevbe 

17 
ıs 

el-A 'ri\f, 7/23_ 
el-Dakara, 2/37. Jiz. Adem'in Rabbinden aldığı ilhamlarm mahiyeti 
konusunda larklı yonıınlallk'llara gidilmiştir. Genellikle bu illmnılann 
onu ikaz ve irşad mahiyetinde tııvsiyelcr olduğu kabul edilıniştir lbn 
Mesfıd'a göre, namaziara başlarken oklman "Sübhiincke", Hz. Adeın 
larafmdan o zaman söylenmiş bir tesbih ve dua olmaktadır. Bkz. 
RazL Fahrcddin, et- Tefsiril 'l-Kebir, (Mefatilıu 'l-Gayh) Danı '1-Fikr, 
Beyrut, 1415/1995, lll, 21-28; Yazır, Muhammed 1-Jumdi, Hak Dltıi 
K11r'au Dili, Çelik-Şura, İstanbul, trs, I, 274-275. 
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edeceğini bildiren el-A'raf sılresinin 23 .  ayeti olması kuv
vetle muhtemeldir. 19 

Bu bağlamda İslam dini, inananlannın da çeşitli hata 
ve kötülükler yapabileceğini kabul etmiş ve aynı zamanda 
biinların günah ve cezasından kurtulma lan için onlara tevbe 
yolunu ihdas etmiştir. Tevbe arınma, temizlenme ve vicdanı 
huruia çıkanna yoludur. Tevbe şuuruna eren herkesin tevbe 
yapması kendisine bahşedilmiştir. Tevbe ile arnıma isteyen 
bireyler her zaman ve her yerde Rablerine dönebileceklerdir. 
Rablerine dönmek için de herhangi bir kuruma ya da şahsa 
ihtiyaç duyınayacaklardır. 

Bütün günahkarlar yaptığının hata olduğunu bilerek 
pişman olurlarsa aracısız olarak Allah 'tan af dileyebilecek
lerdir. Çünkü İslam, insan-Allah arasındaki ikili ilişkilerde 
üçüncü bir şahsın müdahalesine izin vermeıniştir. Zira Allah 
katında kendisinin yaratmış olduğu insan bizzat insan olduğu 
için değerlidir. O eşraf-ı mahlukattır. Yaratılan varlıkların en 
değerlisidir. 20 Dolayısıyla Allah nezdinde bu kadar itiba ra 
sahip olan insanın O'ndan af dilerken başkalarını aracı ve 
vesile etmesi uygun olmayacaktır. Mühiın olan bireyin kendi 
hata ve günahlarının şuurunda olması, onlan yaptığından 
dolayı pişmanlık hissetmesidir. Bu şekildeki bir duygu ve 
anlayışla Allah'a tevbe eden günahkar birey, Allah'ın sonsuz 
rahmet ve merhameti sayesinde affa uğrayıp, temizleneoler
den olacaktır. Bu hususta şüpheye ve ümitsizliğe düşmenin 
hiçbir anlamı yoktur. Kurtuluş için tevbe kapısı her zaman 
açık bulunmaktadır. Zira Yüce Allah yarattıklarına bu konu
da şöyle seslenmektedir: "Allah 'ın rahmetinden ümit kes-

19 

20 

Syed Mu'azzam Husaiıı, Effect ofTauba (Repentance) On Penalty In 
Islam, Islamic Studies, (Jounıal OfT/ıe 1slamic Researclı Jııstitute,) 
Pakistan, March, 1969, Vol. VIII, No. I, 190. 
Bkz. el-İsra, 17no; et-Tin, 95/4 
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meyin. Çünkü kafider topluluğundan başkası Allah'ın rah
metinden ümit kesmez"21 _"/!_)' _mü_)ninlerl İstisna..uz....hÇJ2i!Jiz 
ayrı ayrı Allah 'a tcvbe ediniz ki kurtulı�şa eresiniz."22 

Demek ki, günah girdabına düşmüş bütün günahkarla
rın, Allah' ın Allahlığın ın bir neticesi olarak balışettiği tevbe 
imkanından yararlanma hakları bulunmaktadır. Günahkar 
insanlar dünyada iken yapnuş oldukları günahlarından tevbe 
etmek suretiyle ahirette karşılaşacaklan azaptan k.IJ.ttulını.ış 

_ ()lacakl(!!,._eJl __ 9.!1Eınılisi _de Allah' m sevgisiııj kaz_agaç�_klat
dır.23 Tevbenin önemi de burada yatmaktadır diye düşünüyo
ruz. 

O halde tevbe, armma, temizlenme ve vicdanı huzura 
çıkam1a yöntemi olarak Allah tarafından insanlığın hizmeti
ne sunulmuş eşsiz bir imkan olarak dum1aktadır. 

21 
22 
2� 

Yusuf, 12/87; Aynca bkz. ez-Zürner, 39/53. 
en-Nfır, 24/31. 
ei-Bakara, 2/222. "Şunu iyi bilin ki Allah, tevbe edenleri de sever, 
temizlenenleri de sever.'' 
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I. GÜNAlliN TANIMI 
I. 1. Günahın Lügat Anlamı 
Tevbeye konu olan günahların neler olduğtınun bilin

mesi konunun aydınhğa kavuşmasında önemli bir yere sa
hiptir. Bu yüzden öncelikle günahın ne olduğuna kısaca de
ğinmek yerinde olacaktır. 

Günah Farsça bir kelime olup sözlükte dince suç sa
yılan iş ve davranış, vicdanı rahatsız eden kabab�t, .suç ve .. 
sonünluluk, vebal anlamlarına gelmektedir.24 Sözlüklerde bu 
üÇ anlamı ifade eden günah kavramı dini literatürde birinci 
anlamında yani dince suç sayılan iş ve davranışları ifude 
etmek için kullanılmaktadır. 

Arapça'da şekil ve telaffuz bakımından günah kelime
sine en yakın olan kelime "cunah" kelimesidir. Çunah keli
mesine eski Arap şiirinde de .. rastl�mılmakla birlikte anlam 
itibariyle günah kelimesinin anlamını karşılamamaktadır.25 
Cw1ah kelimesinin Farsça günah kelimesindeki "g" harfinin 
"c" ye dönüşmesiyle Arapça'ya geçtiğini düşünen bilim 
adamlarımız da vardı!_.26 Böyle bir yol1lll1, üzerinde etimoto
jik bir araştırınayı gerektirse de mümkün gözükmektedir. 
Kur'an-ı Kerim'in pek çok yerinde çeşitli şekillerde bu ke-

24 

2� 
26 

Bkz. Olgun, İbrahim, Drahşan- Cemşid, TUrkç� Farsça Söılilk, 
Ankanı, 1977, 114; Etik, Arif, Fa�ça -Tarkçe LUgat, !stanbul, trs, 
364; Eren Hasan ve Arkadaşları, Tarkçe SiJzlUk, Türk Dil Kurumu, 
Arıkara, 1988, I, 584; Doğan Mehmet, BR yUk T/Jrkçe SiJz)Uk, Rehber 
yay. Ankara, 1990,419. 
Bkz. Kılıç, Sadık, Kur'anda GiJnalı Kal'f'aml, Konya, I 984, 25 
Bkz. Tunç, Cihat, Kelam ilminde Bı�vük Günalı Meselesi, /L ii.iF:D., 
c. XXIII, Ankara, I 978, .US. 
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lime kullanılmaktadır.27 Genellikle de söz konusu kullanıın
larda bu kelimeye "darlık ve sıkıntı" "sorumluluk, engel" ve 
"günah" manaları .. }iikle�-miştir.28 

-�-

Örneğin ;.1 li� r,r;.:u �ı c4 � :.,..;I şeklindeki bir 

kullanımda cunah kelimesi sorumluluk, enge_!___J]1anasını 
yüklenmiş olmaktadır. Ayetin manasını şu şekilde verebili
riz: "İçinde malınız bulunan boş evlere girmenizde bir so
rumluluk yoktur." 29 

"Mehirlerini kendilerine verdiğiniz zaman onlarla ev
lenmenizde size bir günah yoktur"30 Bu ayetteki kullanımın
da da cunah kelimesi günah anlamında kullanılmıştır. Günah 
anlamında kullanıldığı başka ayetler de vardır. 

1. 2. Günahın Terim Anlamı 
Özünde aynı olmakla birlikte çok çeşitli şekillerde 

günalı tanımlan yapılmıştır. Günah bir itaatsızlık (masiye) 
eylemidir ve itaatın tersi olmaktadır. Kur'an'da günahkar 
Allah' ın emirlerine uymayan birisi olarak tanıtılmaktadır. 
itaat birisinin bir başkasının emir ve isteklerine uyması an
lamına gelmektedir. Muti ise itaatkar anlamındadır. Masiyet 
yani günah ise eınirlere karşı gelmek, yasaklanam yapmak-

28 

29 
�o 

Bkz. el-Dakanı, 2/158, 198, 229, 210, 233, 234, 235, 236, 240, 2S2, 

en-Nisa, 4/23,24, 101,102, 128, el-Mihde, 5/9\ en-Nur, 24/29,58, 
60, 6 ı, el-Ah7.:'ib, 33/5, 5 ı, 55, ci-Miiıntehınc, Cı0/1 O; Ukz. 
Abdulbı1ki, Mıılıarrınıed fual, Mucemıı '1-Milfehre.� li Elfazı 'l
Kur'atri'l-Kerinr, istanbul, 1987, 178-179. 
Rağib İsbelıani, Ebu'I-Kasım Hüseyin b. Muhammed b. Fadıl b. 
Muhaııuned, el- MtifrediJt fi Garfhi't-Kur'atı, lsuınbul, 1986, 140-
141. 
en-Nur, 24/29. 
cl-Münıtehinc, 60/1 O. 
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tır.31 Bu bağlamda dini açıdan günahın özünde Allah'ın e
mirlerine muhalefet yatmaktadır . O halde Allah 'ın emrinin 
aksine yapılan her türlü şey günah kapsamına girmekte ve 
günah olarak değerlendiri\mektedir.32 Bu bağlamda günah, 
iHilıl emir ve yasakJara aykın her türlü fiil ve davranışlardır. 

Yahudil ik 'te günah, Tann-insan i lişkisinde Tanrı 'nın 
tarafında olmayı kabul etmeme, bu sebeple de ikil i  i l işkinin 
bozulması ve parçalanmasıdır. Tanrı tarafından kunılan dü
zeni ihlal etmeye de Eski Ahit'te günah denilnıiştir.33 Yahu
dilikte günahı ifade eden birden çok kelime buhınmaktadır. 

Hıristiyanlık'ta da ilahi arzu ve iradeye muhalefet gü
nah olarak kabul edilmektedir. 34 

Kur'an-ı Kerim ve Hz. Peygamber'in hadislerinde gü
nah kavramını ifade eden birçok kelime vardır. Bunlardan 
bazıları şunlardır: is m," zenb, vizr, cünah, hfıb, ma 's iye, 
cürın. Günah anla mında kullanılan bu kelimeler Kur'an'da 
birçok defa çeşitli günahları ifade etmek veya nitelemek için 
kullanılmışlardır. Günah kelimesinin karşılığı olarak Arap
ça'da genellikle "ism" kelimesi kullanılır ki, Kur'an'da o
tuzdan fazla yerde geçmekte, büyük ve küçük günahları 
kapsamakta ve insanı iyilik ve sevaptan alıkoyan eylem veya 
bu eylemden meydana gelen sorumluluk anlamına gelmek
tedir. 35 

)1 

32 

33 
31 
35 

Bağdildi, Ebu'J-Mmısur Ahdulkaalıir b. Tahir et-Tcmiıni, U.ml11 'd
J)in, Bcyrııl, 1401/1981, 251-252 
Gazzilll, Ebu Hamid Muhammed, İlıyOu Vlumi'd-Dill, İstanbul, 
1986, Xl, ı67. 
Kitabı Mukaddes, Eski Ahil, Tckviıı, 3/1-24, İstanbul, ı 985. 
Yeni Ahi t, Malta, 7/2 1 . 
Rağib isbchilııi, el- Müfreddt, 9- ı O; Bkz. Abdulbill<.i, Mucemu '1-
Alüjeltres li Elfazı't-Kur 'a11i 'i-Kerim, 12. 
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"Günahın (el-lsm) açığını da gizlisini de bırakın! 
Çünkü günah işleyenler, yaptıklarının cezasını mutlaka çe
kecek lerdir. "36 

İslam Peygamber'i Hz. Muhammed de günahı "içini 
rahatsız eden ve başkasının haberdar olmasından hoşlawiı.a
diğın şeydir"37 diye tanımlamıştır. Demek ki insan fıtratı 
gereği hakikate eğilimli olduğundan, herhangi bir olumsuz 
davranışta içi sızlarnakta ve ondan hoşlanmaınaktadır. Hz. 
Peygamber' e nispet edilen bu söz bu açıdan anlamlıdır. 

Farklı şekillerde tanımlanabilen günah kavramı şu şe
kilde de tanımlanmıştır: "Meşruiyetini Allah 'ın varlığından 
alan her şeye saldırı ve gayrı meşru olma keyfiyetinlyfiü:� 
Allah 'tan alan her şeyi yapma, irtikap etmedir. "38 

36 
37 

JR 

el-En'am, 6/120. 
Tirmizi, Ebi isa Muhammed b. isa b. Sevra, Sanen, Zühd, 52, hadis 
no: 2389, (4/597), Çağn yay. istanbul, 1413/1992. 
Kılıç, Kur'an 'da Günalı Kavramı, 33. 
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II. GÜNAH ÇEŞİTLERİ 
11.1- Büyük Günahlar 
İsHiın kelamında büyük günah kavramı "kebire" (ço

ğulu kebaii)l<elimesiyle karşılanmıştır. 
Seyyid Şerif Cürcani (740-816/\340-1413) Keb'ir'i, 

kesin . delj_!l_erl�_dii.I1Y3.._ve _Jılıirsıtt� . cezalandırılması gereken. 
ınu�!�k ����ol� şeylerdir39 diye tarif etmektedir. 

islam alimlerinden bir kısmı günahların tamamını bü
yük günalı lkebire olarak kabul ederken diğerleri Kur'an ve 
hadisteki ı,ıünah ayrımıııa dayanarak günahları büyük ve 
küçük günahlar olmak üzere ikiye ayırmışlardır. 

Eş'an kelamcılarından Bakiliani (ö.403/IOB), İbn 
Furek (ö. 406/1 O 15), Ebu İshak el-İsferayini (ö.418/l 027) ve 
Cüveyn.i (ö. 478/1085)'nin benimsediği görüşe göre bütün 
günahlar büyük günah olarak kabul edilmekte, büyük küçük 
ayırırnma gidilmemektedir.40 

Matüridi Kelamı'nın kurucusu kabul edilen Ebu 
Mansur Matüridi (ö.333/944) ise, günahları büyük ve küçük 
olarak kategorize etmiştir. Matüridi ayn.ı zamanda büyük 
günahları da itikatta ve arnelde meydana gelen günahlar 
olm'!k -uze�-Tkiye ayırır. İtikattaki büyük günahların küfı.ir 
ve yalanlama/ tekzip türünden olduğunu, ameldeki büyük 
gü_�hlann ise küfre girmediğini belirtir. 41 

39 Cürcfuıl, SeyyiJ Şerif Ali b. Muhaınrııed, Kilabii 't-Ta'rifilt, Dmu'l
Külühi'l-llmiyye, Be)nıt, 1416/1995, 183. 

�o Ilcytcıııl, Ebu'I-Abbas Ahmed b. Muhammed b. Ali b. Hacer, ez
Zevôcir an İktirafi'l-Kebllir, Mısır, 1970, l, S; Cüveynl, Ebi'I-Mcilli 
Abdulrnelik, Kiıabil't-İrşild ilü Kav8ti't-EdiUeti fi Ustlü'l-İ'tiklid, 
thk. Esad Teıniın, Beyrut, 1413/1992, 328; Ayrıca bkz. Kılavuz, 
/\luned Saim, İman-KD.fllr Srmn, istanbul, 1990, 87-88. 

�ı MaHiriı.li, Ebu Mmısı1r, Kiıahil't-Teı•hid, tlık. Fctlıullalı Huleyf, 
Dmu'l-Caıniati'l-Mısrıyyc, İskenderiyye, tıs, 329, 338. 
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Mürcil alimler de büyük ve küçük günahlarhl1_ŞQŞ_!:I_nda 
uzlaşmaz] ığa. düşmüşlerdirJOnfard.an -bir kısıi-ıı her günahın 
pUyuk günah olduğunu ileri sürerken diğerleri günahları 
Mattıridi gibi kebire ve sağice olmak üzere ikiye ayırmışlar
dır.f'Yine onlar Allah'a baş kaldırı (isyan) niteliğini taşıyan 
günahlara büyük günah, bu niteliğİn dışında kalanlara ise 
küçük günah ismini vermiştir. 

Genelde Mu'tezile, özelde ise Mu'tezile'nin son ke
laıncısı sayılan Kadi Abdulcabbar (ö. 415/1 024) da g�-��la� 
�ı büyük ve küçl!:�- olara� taksim _etmişlerdir. Onların bu 
ayrımında esas, sevabm cezadan çok olup olınaınasıdır. Bu
na göre, büyük günah, failinin cezası sevabmdan çok olan 
günah olurken; küçük günah, fallinin seva_Q_ı_ ce..zasmdan çok 
olan güna,h olmaktadır.43 

Hariciler ise günahların küçük olmasını inkar ederek, 
bütün g[fnahların büyük olduğuna kani olınuşlardır.44 

Günahlar günahın niteliğine göre büyük ve küçük gü
nahlar olmak üzere ikiye ayrılınıştır.45 Bu ayırım ıneşnıiyeti
ni Yüce Allah'ın Kur'an'da, Hz. Peygamber'in de hadisle
rinde bazı günahları keblre olarak diğerlerinden ayırınasın
dan almaktadır. Kur'an'daki ayrıma işaret eden ayetler şun
lardır: 

42 

43 

Eş'ari, Ebu'J-JJıısan Ali b. İsımıil, llfakôliittl'l-İ.flibniyyill ı•e 
İlıtitaja't..Musallln, thk. Muharmncd Muhyiddin Ahdulhamil, 
Mektebetil'l-Asriyye, Beyrut, 1411/1990, 1, 23 I. 
KM! Abdülcabbar, Ahmed, Şerlıu lf.51ili'l-Jlanıse, thk. Abdülh.ı-iııı 
Osman, Mektebetü'I-Vchhc, Kahirc, 1416/1996,632. 
Kadi Abdülcabbar, Şerlıu Usuli '1-/lanıse, 632. 
{Jw.7iili, İl�vaıı Ulumi'd-Din, Xl, 169. 
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"Eğer yasaklandığınız büyük günahlardan kaçınırsa
nız, sizin küçük günahlru:ını_zı._Q..ıtw�.�--·s.iur�i bir vere ·' 

sokarız. '..ı6 

"Onlar, büyük günahlardan ve hayasızlıktan kaçınır
lar; kızdıkları zaman da kusurları bağışlarlar.'747 

"Ufak tefek kusurlan dışında, büyük günahlardan ve 
edepsizliklerden kaçınanlara gelince, bil ki Rabbın, affı bol 
olandıc "48 

Burada andığımız Kur'an ayetlerinde günahlar arasın
da ayırım yapılmış, büyük günahlara "kebair" ismi verilmiş
tir. Fakat ayetlerde hangi günahların büyük, hangilerinin 
küçük oldı,ığll!ı�ğ,·�ir_J:am anlamı u� f!Çlk bi� bjlgi verilme
miştir. 

Hangi tür günahların büyük, hangi tür günahların kü
çük sayılacağı konusunda da bütün İslam bilginlerinin üze
rinde uzlaştığı bir kriter yo!<.!JtL. Buna rağmen çeşitli tasnifler 
de yapılmamış değildir. 

islam alimlerinden bazılan, "kişiyi Allah'a asi kılan 
her günah büyüktür., diyerek büyük günahın çerçevesini 
geniş tutmuşlardır. Ancak bu şekildeki büyük günah tarifi 
Sabfuıi'(580/1 184)nin de haklı olarak belirttiği gibi Allah 'ın 
kitabında açıkladığı hakikate aykırıdır.49 Çünkü Allah'a is
yan olmayan günah söz konusu değildir. "Vay halimize bu 

46 en-N isa, 4/31. 
47 eş-Şün1, 42/37 . 
.ııı en-Necm, 53/32; bkz_ ez-Zehcbi, Şemseddin Ebu Abdullah 

Muh.anııncd b. Ahmed b. Osman b. Kaynıaz, Kitabu'l-KebtJir, 
Daru'L-Temel, İslanbul, I 985, 6. 

49 cs-Sabfuıi, Nurcddin Alımed b. Mahmud b. Ebi Bekir, el-Bidllye ji 
Usuli'd-Din, thk. Bekir Topaloğlu, Ankara, 1995, 84. 
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nasıl kitapmış! Küçük büyük hiçbir şey bırakmahızın yap
tıklarımtzm hepsini sayıp dökmüş."50 

Bazıları da insanın üzerinde ısrar ettiği her güJ!e.ha 
büyük, tevbe ve istiğfar ettiği _her günaha da .küç_ük�nah 
d 

. . �ı emışt ır: 
İslam alimlerinden bir kısmı da "AIIah'ı!l .. Ya.Pılmasını 

yasakladığı her şey büyük günahtır" demiştir . 
Ünlü Mu'tezili Kur'an yoruıncusu Zemahşeri (ö.538/ 

1143) de "Allah ve ResOiünün yasakladığı masiyet ve gü
nahlara büyÜkgÜnah demltı"ceğı-I{anaa�iı}�edir:ı-

- --�-------------·- --·----···- . 

Bazıları da Allah'ın cehennemle korkuttuğu her günah 
büyük günahtir ·derke!l·.:jelefteiı birisi de dünyada haqdi 
(A Ilah tarafından belirlenmiş ceza lar) gerektiren lıer&inahın 
büyük günah olduğunu söylemiştir. 53 

Aza.Q _ve c.�i).$.!l..llelllle.i.clıdit. ruhl.ıın�Y-eya haddi gerel<ti
ren yahut açıkça yasaklanmış olan günahlar büyük günahlaı:-

�4 _ç!!r.-
Zararı İbn Ömer'in rivayetinde geçen günahlar .kad.a_r 

veya daha büyük olan her günah, büyük günahtır diyenler de 
olmuştur. 55 

50 
51 

52 
53 
5d 

el-Kehf, 18/4 9. 
Pezdevl, Ebu Yusr Muhammed, Vı>(llıı'd-IYın, (tJıt-i SUmıet Akai
di), Çev. Şemfeddin Gölçiik, İslıınhııl, 1988, 206; Zcmııhşeri. 
Muhammed b. Öııu.,--r (538/1143), Te[firıı't-Ke.f.'filf an 1/aktJiki 
Gaı•tJnıidi't-Tenzili ııe Uyunu'l- Ekôııili fl Vuculıi't-Te'vfl, thk. 
Abdurra?zak el- Mehdi, Dıını't-Tiirüsi'l-Arabi, Beyrut, 1417/1997, 1, 
535; es-Siibfiııi, el-/Jidllye fll/:ııuli'd-Düı, 84; Tafian"iııl, Sa'dcddiıı, 
Şerlıu't-Akaill, 50, (Keliim ilmi ve İslam Akaidi içintic orijiııal me
tin, S. Uludağ, ) istanbul, 1 991. 
Zeınahşeri, Ke.şşdf, I, 534 
Gazzali, ihyau Ulumi'd-Din, Xl, 169; ez-7...ehehi, Ki la bu 'L-Kebdir, 7 
Yazır, Ilak Dini Kur'an Dili, VI, 359. 
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Bu tarif ve tasnifterin yanında başka tanımlanıalar da 
yapılmıştır. 

İşieyenin tevbe etmeden bağışlanınayacafu._.g!!g�n 
büyük gi."ınah olduğu da ifade edilmiştir. 

Gazzali (ö.505/1 1 11) de büyük günahı Allah'ı bilmeyi ··-····-- -··--sır eng�ll�yen her şey olarak ümımlanıaktadır. 
Şeriat sahibinin yani Allah'ın özellikle azapla tehditte 

bulunduğu her şey büyük günah olarak kabul edilmiştir. -�' 

İbn Abba� (ö.687) büyük günah tanımında üç anlayışa 
sahiptir. 

1- AII��ı!l_�sak ettiği her şey büyük günahtır,_ 
2- Allah'a isyan demek olan şey büyük günahtır. 

3- Allah 'ın hakkında laneti e, azap la veya gazapla 
hükmünü bildirdiği her eylem (fiil) büyük gi.inahtır.58 İbn 
Abbas'ın büyük günah hakkındaki bu görüşü, yukanda zik
rettiğimiz görüş içerisinde değerlendirilebilir. 

,İbn Mesi'ıd(ö. 32/652)'tan rivayet edildiğine göre, bü
yük günahlar (kebair), Yüce Allah 'ın �i5�a suresi l ile 31. 
ayetleri arasında yasakladıklan şeylerdir. 

Anılan bu tarifler doğrultusunda büyük günahı şu şe
kilde tanımlayabilmemiz mümkündür. Kur'an ve hadislerde 
büyük günah olarak bildirilen ve açıkça· yas-aklana-n�Affah 'i"n 
hakkında lanetle ve gazapla hükmünü bildirdiği, işieyenin 
dünyada _'::�Y'! __ $l!�_e y�-�� ___ her. __ i.kisİJ1d.!l. __ ���-_g�mıesine 
ıiecfeii-Oian her türlü_. fıille hadislerde belirtilmediği halde 

55 Tallaziiııi, Şerlıu '1-Akaid, 50. 
y, Gazziil"i, İhyau Ulımıi'd-Diıı, XI, l 74. 
57 Tafla?iiııl, Şerlıu '1-Akaid, 50. 
lR Şcvküııi, Muhanınıed b. Ali, Fetlıu 'l-K adir, Kahire, 1994, I, 458. 
59 Gazziili,İiıyaıı Ulumi'd-Din, Xl, \69-170. 
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zararı ve bozgunculuğu60 onlardan daha fazla olan eylem ve 
davranıŞTaidif.-

. Ebi-i sünnet kelamcıları büyük ve küçük günah/ kebi
re ve sağire kavramlarını izafi ve n ispi iki isim olarak de
ğerlendirmişler, bu görüşlerine dayanak olarak da onların 
zatları itibariyle ne olduklarının bilinemeyeceğini göster
mişlerdir .  Zira herhangi bir günah, daha büyük bir. günaha 
n i spetle küÇiik günah olurken, kendisinden daha küçük bir  
günaha nispetle büyük günah olmaktadır. En büyük günah 
küfürdür ve diğer günahlar ona nispetle küçük kal ırlar. "E
ğer yasakland1ğımz büyük günahlaradan kaçımrsamz, sizin 
küçük günahlarznızı örteriz ve sizi şerefli bir yere koyanz" 61  
Anılan ayette büyük günahtan maksad da küfurdür.62 Bllila 
rağmen, günahiann en büyüğünün küfür ve şirk olduğu hu
susllilda İslam .iHimleri arasında herhangi bir uzlaşmazl ık söz 
konusu değildir. Yani küfür ve şirkten daha büyük bir günah 
bulunmamaktadır. 63 Ünllil dışındaki günahlar konusunda ise 
herkes bir karıaat izhar etmiş ve fikirler bölünmüştür.64 
Kur'an-ı Kerim 'de de Allah 'a şirk koşmanuı bağışlanınaya
cağı, bunun dışındaki bütün günahlan AIJah 'm dilediği kim
seler için affedebileceği bildirilmektedir. "Allah, kendisine 
ortak koşulmasm1 asla bağzşlamaz; bundan başkasim (gü
nahları) dilediği kimse için bağışlar. Allah 'a ortak koşan 
kimse büyük günah ile ifiara etmiş olur. " 6� 

60 
61 

65 

Kı\:ıvuz, a.g.e, 89 
en-Nisii, 413 1 .  
es-Sabun� el-Bidayefi U.mli 'd-Din, 84-85. 
GııZ7Jill, İhyau U/umi'd-Din, c. XJ, 1 72, 1 74; es-SiibOııl, el-Biddyefi 
U su li 'd-Din, 84-85; Taftazani, Şerhu 'l-Akaid, 50; ez-Zchcbl, 
Kitabu 'l-Kebdir, 8; 
Bkz. izutsu, Toshihiko, İslllnı Dtıştlııcesinde İmmı Kavranu, Çev. 
Sclalıııttin A yaz, İstanbul, 1 984, 5 ı .  
N isa, 4/48, ı 1 6. 
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Şirk, Allah' ın zatında, sıfatlarında ve fi il ierinde ona 
eş ve ortak koşmaktır. Bir başka deyişle şirk, Allah'a başka
sını ortak koşmak, yaratılriuşlara ilaili sıfat ve yetkiler tanı
maktır. Bu anlamıyla şirk, biriemek anlamında olan tevhide 
aykırı ve zıttır. Şirk hem Allah'a büyük bir iftira ve büyük 
bir günah, hem de derin bir sapıklıktır. Allah'ı  inkar ve O'na 
ôrtak koşına her ikisi de büyük bir zulümdür. Bununla bera
ber Allah 'a ortak koşanların bazısında iftira özelliği, bazıla
rında da sapıtma özelliği belirgindir. Btmun için her birinde 
affın olmayışı makamına göre sebep gösterilmiştir.66 Şirkin 
de çeşitleri söz konusudur. Bw1lar : 

Şirk-i il·tik/ô/1: Ortak koşma biçimlerinin en belirgini 
olan bu şirk türü, yer ve gökyüzündeki varlıklara- ağaca, 
taşa, toprağa, aya, güneşe, insana tapma- tapma şeklinde 
ortaya çıkar.  Bu şirk türünde Allah ' ın dışında ilahlar kabul 
etme gözlenmektedir. Hayır ve şer ilahları olmak üzere iki 
lıah kabul eden Meclisiler ve Seneviyye bu tür bir şirk için
dedir. 

Ş(r.k.::L T.ebiL Allalı:.MıJili:" .olduğunu kabul etmekle .. 
�rl!l_<te onun ilahlardan. oluştıığuna .İnananların şirkidir. Hı
ristiyanların testis inançları yani Baba, Oğul ve Ruhu 'I
Kudüs 'ten ol uşan üçlü tanrı anlayışları bu tür şirke örnek 
teşk!l et111ektedir. Bu şirkte Allahlığı bölme ve parçalama 
söz konusudur. 

Şirk-i Takrtb · Kainatın yaratıcısını kabul etmekle 
birlikte;· o'na yakıniaşmayı sağlamak, şefaatine nail olmak 
için putlara, heykellere kulluk edenlerin ve tapanların şirki
dir . Putperestlik olarak bilinen bu tarzdaki ortak koşma, şirk 

66 Yazır, [fak Dini Kur 'an Dili, III, 1 9. 
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türlerinin en kötüsüdür. Kur'an-ı Kerim bu şirk türüne de
ğinmiş ve bunu şiddetle reddetmiştir.67 

Sirk-i Taklid: Başkalarını taklit etmek suretiyle Al
lah 'tan başkasına tapmaktır. Bir takım kimselerin !s;! erinden 
bazılarını Rab kabul ederek, onların arzu ve isteklerini ilahi 
dereceye---yllk.seltıneleri-6"Utür şirkin - lapsanlına girer. 
kur'ari;-vahudi ve Hıristiyanların din adamlarını Rab dere
cesine çıkarmalarını eleştirmektedir.68 

Şirk-i Esbdb: Tabiattaki eşyanın sebeplerini, tabiat 
kanunlarını ilah dereeecesine çıkararak onları hakiki müessir 
kabul etme şeklinde ortaya çıkan şirktir. Kainatta var olan 
Sünnetüllah' ı  red ile her şeyi sebeplere bağlayarak kanıtla
maya çalışan Natüralistlerinf TabiiyyU.n şirki bu tür şirke 
örnektir. 

Şirk-i Hajii (Gizli Ştrk):  Bu şirk türü Allah' ın emretti
ği eylem ve davranışları içtenlikle, O'nun rızası için değil 
de, gösteriş ve riya için yapmaktan kaynaklanır. Bir takım 
insanlar da kendi nefıslerini öyle beğenirler ki adeta ilah 
mertebesine yükseltirler. İşte bu gizli ş irktir.69 Yüce Allah 
buna şu şekilde işaret etmektedir: "Kötü duygularını kendisi
ne tann edinen kimseyi gördün mü?.  "70 Şirk hakkında bu 
kısa bilgiyi verdikten sonra konunlUza devam edelim. 

67 

6R 

69 

70 

Bkz. el-En'am, 6nl ;  \ 36; cl-A'riiJ, 7/\92; İbrahim, 14/30; el-İsra, 
17/ 56. 
"Deki: Ey ehl-i kitap! Sizinle bizim aramızda müşterek olan bir söze 
gcliniz: Allıılı'tmı başkıısına lapmayıılıııı; O'na hiçbir şeyi eş tutma
yalım ve Allah'ı bırakıp da kimimiz kimimizi iluhlııştınnusm . . .  " Al-i 
İınriin, 3/64. 
iwürli, İsınail Hakkı, I'e11i İ/nı-i Kellim, Haz. Sabıi llizınctli, Anka
ra, I 98 1 ,  266-267; Gölcük, Şerafcddin- Toprak, Süleyman, Kel8m, 
Konya, 1 99 1 ,  126-127. 
el-Furkii.n, 25/ 43. 
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İslam kelam ek o ll eri arasında Allah 'a şirk koşarak 
büyük günah işleyen kimsenin kafı.r olduğu hususunda her
hangi bir uzlaşmazlık yoktur. Ehl-i Sünnetle Harici ve 
Mu'tezi ll kelamcılar arasındaki ihtilaf şirk haricinde kalan 
büyük günahlan işleyenierin kafı.r olup olmayacağı konu- · 
sundadır.71 

Kelamcılarımız en büyük günah olarak kabul edilen 
küfur ve şirkin aifedilmesinin mümkün olup olmadığmı da 
tartışmışlardır. 

Matüridi kelamcıları küfür ve şirkin affedil ınesinin 
mümkün o-ılTıadi"gillisÖylerken i Eş 'ariyye böyle bir dunıımJQ. 
akl�rı cai� �lduğunu söyleıniş72 hatta daha da ileri giderek 
müıninlerin cehenneme, kafirlerin de cennete girdirilip orada 
sonsuza dek bırakılmalannı akleıı mümkün görmüşler, bunu 
da abes olarak değerlendirmemişlerdir. Ancak Kur'an 
nassının bunun olmayacağına delalet ettiğini sözlerine ekle
mişlerdir. Matüridllere göre ise böyle bir şey caiz değildir. 
Çünkü hikı!).�lik yapan ile kötülük yapan kimseleri bir
bınilden farklı muamel�� tabii tutmayı ger�!di.Jgj�r.. Onlara 
gore, Yüce Allah 'ın aşağıdaki ifadeleri iyilik yapanlarla 
kötülük yapanların farklı muameleye tabii tutulacağını bil
dirmekted ir . "�viliğin karş1lığz iyilikten başka _bi!._.l!L mi
dir.'m "Bir kötülügiin--cezası, ona denk_bir kötülüktü?4 
Yuce Al lah bu şekilde iyilik yapanla kötülük yapan bireyleri 

71 Gaaiili, ihyau Ulunıi 'd-Din, Xl, 172, 174; es-8abüııi, el-Hidaye fi 
Usuli 'd-Din, X4-85; Tafia7Jlnl, Şerhu '1-Akaid, 50; Ayrıca bkz. Kıla
vuz, İman-Kafür Sı mn, 90. 

72 Taftazaııl, Şer/m '1-Akaid, 52; es-Siibfinl, e/-Bidaye fi Usul i 'd-Din, 83; 
Yazıcıoğlu, M. Said, llızır Bey ve Kaside-i Niiııiyesi, İsldnı DUştln
cesilıin Tarih.�el (,'elişitni, Ankara, 200 1 ,  309. 

73 er-Rnhıııiin, 5 5/60 _ 

7'1 eş-Şürii, 42/40. 
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eşit tutanları tenkit etıniştir.75 Bw1a benzer aşağıdaki ayetler 
de bu anlamı pekiştirmektedir. "Yoksa kötülük işleyenler 
ölümlerinde ve sağlıklarında kendi lerini, inan ıp iyi ameller 
işleyen kimseler ile bir mi tutacağıımzı sandılar? Ne kötü 
hüküm veriyorlar."76 "Öyle ya, (Allah'a) teslimiyet göste
renleri, günahkarlar gibi tutar ınıyız hiç? Size ne oluyor? Ne 
biçim hüküm veriyorsunuz?"77 

Matürid\ kelamcıları küfür ile. diğer gij�?hl��- arasın
dak! . .f�i.kfıhga · da değinmiş le_rdir. Onların telakkisine gore 
küfur suç işlemede veya günahkarl ılda eı�. so�ı ı:ıg�tadır, Do
layısıyla onun suç sayı lmaması, yasakl ığının kalkması ve 
azabmm aifedilmesi için hiçbir ihtimal yoktur. Çünkü kafır 
kendi küfrünün gerçek ve doğru olduğuna inanmakta bu 
sebeple de bağışlanma ve affedilme isteğinde blllunmamak
tadır. O halde bu bireyi affetmek hikınete uygun değildir. 
Aym :zamanda küfür, diğer günahların aksine devamlı (son
suz) bir inançtır, bu nedenle de sonsuz cezayı gerektirınekte-
d

. 
78 ır. 

II. 2. Büyük Günahiann Sayısı 
Büyük günahların sayısı konusunda da rivayetler 

farklı l ıklar arz etmektedir. İslam Peygamberi Hz. 
Muhammed (s.a .v) zaman ve muhatabının içinde bulunduğu 
dunıına göre büyük günahların sayısını farklı biçimlerde 
zikretmiştir. Bu durum da büyük günahların neler olduğu 
sorusunu akla getimıiş ve sayısı konusunda çeşitli göıiişlerin 
oluşmasına katkıda bulunmuştur. Hz. Peygamber bir hadi
sinde büyük günahlan şu şekilde saymıştır: A llah 'a ş i rk 

75 
76 
77 
78 

es-Siibfini, el-Biddye fi llsu/i 'd-Din, 1!3-84. 
cl-Cfisiye, 4 5/2 1 .  
el-Kalem, 68/35-36. 
es-Sılbfmi, el-Biddye fi lT.flıli 'd-Din, 84; krş. , Taflazfıııi, Şerlm 'l
Akaid, 52. 
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koşmak, ana babaya itaatsızlık etmek, yalan söylemek ve 
yalancı şahitlik etmektir.79 İbn Ömer (ö.73/692)'den rivayet 
edildiğine göre bunlar dokui-tanedir: 

l- Allah 'a şirk koşmak, 

2- Haksız yere adam §Jgf!_�QI_ek, 

3- Namuslu bir kadına iftiı:ada bulunmak, 

4- Zina etmek, 

5- Savaştan firar etmek, 

6- Sihir yapmak, 

7- Yetim ınalını yemek, 

8- Müslüman anne ve babaya itaatsizlikte bulunmak,· 

9- Mescid-i Haram' da günah işleme k, 

Ebu Hureyre yedi olarak rivayet ettiği hadisinde bun
lara faiz yemeyi, Hz. Ali (ö.40/661) de hırsızlık yapmayı ve 
içki İçıneyi i lave etmiştir."80 

Büyük günahların on yedi tane olduğunu söyleyenler 
de vardır. Bunlardan birisi de Ebu Talip el-Mekki (ö.386/ 
996) 'dir. Onun sıralamasına göre büyük günahiann ilk dördü 
kalp ile ilgili olup kalpte bulunmaktadır. Bunlar _şirk, gü
nahta ısrar, Allah' ın ralunetinden ümit kesrnek ve azabından 
emin olmaktır. 

79 Iluhari, Ebi Abdilialı Mıılıaınmed b. İsmail, Sahih-i Buhari, Edeb, 6 
(7n0-7 1 ), Çağrı yay, lstaııhul, 1 4 1 3/ 1 992; Müsliın, Ebi Hüseyin 
MUslim b. Haccac, Sahih-i Alllslin�y İımuı, 38 hadis no: 1 43( 119 1 )  
Çağrı yay, lo;;tanbııl, 1 4 1 3/1 992; Tirmizi, Siinen, Tefsir, 5 .  

80 Ebu Davud, Süle)man b. cl-Eşab, Silnen, V asaya, 1 O, hadis no: 2876 
(3/294-295), İslaııbul, L 992; Bu!ıari, Salıilı, Vnsaya, 23 (3/1 95); 
MUslim, Sahih, İman, 38, hadis no: 145 ( 1/92). Ayrıca bkz. 
Zemahşeıi, Keşşiif, I, 535;  Taftazmıi, Sa'deddin, Şerhu Akllidi'n
Nesefiyye, Kahirc, 1 358/1 939, 1 40- 14 1 .  
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İkinci dördü dille (lisanla) ilgilidir. Bw1lar, yalancı 
şahitJik, zina iftirası, sihir, yalan yere yemin etmektir. 

Üçü mide ile ilgilidir ki btmlar, hakkı olmayarak ye
tim malı yemek, faiz (riba) almak, her çeşit sarhoşluk verici 
içki içmektir. 

İkisi de elle ilgilidir ki btmlar hırsızlık ve haksız yere 
adam öldürmektir. Diğer ikisi de cinsel organlarla ilgili olup 
zina ve livatadır. Bir tanesi de ayaktarla ilgilidir ki savaştan 
kaçmaktır. 

En sonuncusu ise bütün bedenle ilgilidir ki, o da anne 
babaya itaatsızlık etmektir. 8 1 

Bihiiru '1-Enviir'da geçtiğine göre, İmam Ca'fer es
Sadık (ö. I 48/765) btmlan on dokuz olarak saymıştır. Üstte
kilere ilave olarak, ümitsiz olmak (yeis), yalan yere yemin 
etmek, hıyanet etmek, zekattan menetmek, yalan yere şahit
lik etmek, namazı terk etmek, verilen sözü yerine getirme
rnek, yalan söylemek, ölçüyü ve tartıyı eksik yapmaktır.82 

Hadislerde zikredilmernekle birl ikte cezası ve bozu
culuğu hadislerde zikredilen günahlarınkinden daha çok olan 
büyük günahların varlığı da bilinmektedir. 

Şemseddin Ebu Abdullah ez-Zehebi (ö.748/143 7) ise 
büyük günahlar konusuna ayırdığı Kitahu '1-Kehiiir isimli 
eserinde büyük günahların sayısını yetmiş olarak zikreder ve 
bunlar hakkında ayrıntılı açıklamalar yapar. Yukarıda zikre
di len büyük günahların dışında ez-Zehebi'nin büyük günah 

sı 

82 

ci-Mekki, Ebu Tii1ib Muhammed b. Ali Atiyye, Kutu'l-Kıılilb fi 
Muameleti'l-Malıbuh, Mısır, 1 3 1 0/1 892, ll, I 48; krş. Gazziill, ilıyau 
Ulımıi'd-Diıı, Xl, ı 70-ı 71 . 
el-Meclisi, Şeyh Mulıarnmcd Bakır, Bihllru 'l-Enl'ôr el-Cômiata li 
DUrari Alıbôri'l- Einmıeti'l-Etlıôri, Mliessesetü'l-Vefa, Beyrut, 
1 403/ 1 983, C. 47, 2 1 6-2 17. 
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olarak belirlediği günahlara birkaç örnek verecek olursak 
şunları söyleyebiliriz: Namazı ve cemaatı terk etmek, haram 
yemek, kumar oynamak, yakınlardan uzaklaşıp, akraba ziya
retlerini kesmek, kibirli olmak, özürsüz Ramazan omeunu 
tutmamak, livata (homoseksüellik), yol kesmek, intihar et
mek (bireyin kendi hayatına son vermesi), ahde vefa göster
meınek, dünyalık için ilim tahsil etmek ve ilmini gizlemek, 
zayıfları ezmek, komşuya eziyet etmek, rüşvet karşılığında 
hükmetmek, erkeklerin kadınlara, kadınların erkeklere ben
zerneye çalışması, sabaheye küfredip, hakarette bulunmak, 
Müslümanlar aleyhinde casusluk yapmak, vb. dır.83 

Allah 'a şirk/ ortak koşmak dışında büyük günah ola
rak zikredilen bu günahların hemen hepsi  kişilerin aleyhine 
işlenmiş suçları kapsamaktadır. Bu da İsHim'ın insan hakla
nna ne kadar değer verdiğinin açık bir göstergesi .�larak 
karşımızda durmaktadır. 

Klasik İslam düşüncesinin oluşmasında büyük role 
sahip olan Gamıli (ö.505/1 1 1 1), büyük günahları üç katego
riye ayırmakta bunların en kötüsü ve çirkininin de küfür ve 
şirk olduğunu belirtmektedir. İIGnci kategoriye giren günah
lar arasına insan cinsinin devamını temin eden hayata ve 
neslin devamına karşı işlenen suçlar girmektedir. Adam öl
dürmek, zina ve livata bu tür günahlardan dır. Üçüncü kate
goriye giren büyük günah da insanların mallarını haksız yere 
gasp etmedir. Servet yani zenginlik insanın ve halkın geçimi 
için var edilmiştir. Bunlara tecavüz de büyük günah kapsa
mına girmektedir.84 

Demek ki, büyük günahların sayısı konusunda da sa
bit, elle tutulur, üzerinde uzlaşılan bir liste bulunmamakta-

S) Ayruı1.ıh bilgi için bkz. ez-Zeheb\, Kitabu '1-Kebciir, 18 vd. 
84 Gar.llili, İlıyau Ulumi'd-Din, X l, 174-1 75. 

3 3  



dır. Yukarıda da belirtildiği gibi büyük günahların saytsı 
hakkında üçten başlamak üzere, yedi, dokuz, on yedi, on 
dokuz, yetmişe kadar varan çeşitli görüşler bulunmaktadır. 

II. 3. Küçük Günahlar 
Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'de günahları büyük ve 

küçük olmak üzere iki kategoriye ayırmıştır. Bir kısmını 
yukarıda andığımız ayetlerde kebair ve zunub kelimeleri 
büyük günahlara işaret ederken, seyyie85 ve lemem86 keli
meleri de küçük günahlara işaret etmektedir. Küçük günahın 
var olduğunu tespit ettikten sonra onu nasıl tanımlayabiliriz 
sorusuyla karşılaşırız. 

Büyük günahın tarifini göz önünde bulundurarak kü
çük günahı şu şekilde tanımlayabiliriz: Büyük günahların 
dışmda kalan, yani kendisi hakkında nasslar tarafından be
lirlenmiş had cezaları bulunmayan ya da işleyeninin gazap, 
lanet ve cehennem azabıyla tehdit edilmediği günahJardır. 

Küçük günahların ne gibi günahlar olduğu ve sayısı 
hakkında da kesin bir bilgi mevcut değildir. Daha doğrusu 
küçük günahlar için sayı i le bir sınırlamaya gidilmemiştir. 
Bununla birlikte küçük günahların farklı nedenlerle büyük 
günahlara dönüşebileceğine dair bilgiler kaynaklarımızda 
yer almaktadır. Devamlı ve ısrarlı bir şekilde küçük günah 
yapmanın o günahın büyük günaha dönüşmesine neden ola
cağı açıktır. 

Kişinin manevi yönüne zarar verme hususunda de
vamlı yapılan küçük günahlar, yalnız bir defa işlenen büyük 
günahtan daha etkili bulunmuştur. Bu sebeple devam ile 
küçük günahların büyüyeceği, tevbe ve istiğfar ile büyük 
günahın yok olacağı genel kabul görmüştür. 

85 
86 

en-Nis.-1, 4/3 l .  
en-Necm, 53/32. 
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Günahı küçümsemek ve- oılti h içe saymak da küçük 
günahları büyük günaha dönüştüren nedenlerden birisidir. 
Çünkü günahları küçük görmek ve bunlarda ısrar etıne]s 
kişiyi daha büyüklerini yapmaya teşvik etmek ve ruhen onu 
hazırlamak anlamına gelecektir.87 O halde bütün günahlar
dan kaçınmak en doğru yoldur. 

Küçük günahların cezasınırı büyük günahlardan 
kaçınılmakla bağışlanı lacağı genel kabul görmüştür.88 
Bu genel kabulün dayanağı hiç şüphesiz şu Kur'an 
nassıdır: "Eğer yasaklandığımz büyük günahlardan 
kaçımrsamz, sizin küçük günahlanmzı örleriz ve sizi 
şerefli bir yere sokarız. "89 Ancak büyük günahlardan 
kaçmanın küçük günahları yok etmesi, büyük günahları 
yapma imkanına sahipkeıı kendi iradesiyle oruarı terk 
etmesi şartına bağlanmıştır.90 

�7 Gaı:ziili, İlrvau Ulumi'd-Din, Xl, 195. 
R8 ez-Zehcbi,. Kitabu 'l-K ebriir, 6. 
8� cn-N isa, 4/ 3 1 .  
90 Gazzilli, İhyaıı Ulumi'd-Din, XI, 1 77. 
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III. BÜYÜK GÜNAH PROBLEMi 
lll. 1. Büyük Günah Kavramının Ortaya Çıkması 
Büyük günah sonınundaki görüş uyuşmazl ıkları ima

nın amelle ilişkisinin değişik biçimlerde anlaşılmasından 
kaynaklanmaktadır. Yani ameller, dinin emrettiği ibadetler 
vb. gibi pratikleri yapmak, kişinin imanının bir parçası mıdır 
yoksa değil midir? Bu dini ibadetleri yapmamak, mümin bir  
bireyi iman niteliğinden uzaklaştım mı, uzaklaştırınaz, o 
kimlik ve niteliğini değiştirmez mi? Bu konuda başlıca üç 
görüş kendini kabul ettirmiş ve İslam itikat tarihine geçmiş
tir. Bunlar Haric1- Mu' tezili yaklaşım, Mürcil yaklaşım ve 
Ehl-i Sünnet/ Sünni yaklaşım olarak nitelendirilebilir. Bunla
rın görüşlerine geçmeden önce büyük günahlkebire (çoğulu 
kebair) kavramının etrafındaki tartışmaların ne zaman çıktı
ğını kısaca bir hatulamak yarardan hali olmayacaktır. 

Bilindiği üzere Hz. Peygamber devrinde büyük günah 
sahibi hakkında herhangi bir tartışma cereyan etmemişti . 
Hulef.i-i Raşidin döneminde özellikle Hz. Osman' ın şeh it 
edilmesi, akabinden Hz. Al i  döneminde iç savaşlar olarak 
n itelenen Cemel ve Sıffın muharebelerinde91 meydana gelen 

91 C emel vaka sı ( 36/656) Hz. Ali ile Talha, Zübeyr ve Hz.Aişe l.araf
tarlan m·asuıda meydana gelmiş, bu şavaşt.1 farklı rakamlar- yedi bin, 
on bin, onüç bin- tela!Tüz edilmekle birlikte yinni bin kişi ölmüştür. 
Hz. Ali ile Muaviye arasmda palink veren SıOin savaşında (37/657-
(ı5 8 )  ise, Hz. Ali tarafından yinni beş bin, Muaviye tarafından da kırk 
beş bin kişi olmak üzere toplam yetmiş bin ki�mıı ınüslüınan
ölınüşlür. Bkz. Halife b. Hayyat, (ö.240/ 854-855) Tarihu Ilalife h. 

3 6  



öldürme olaylannın ortaya çıkması sonucunda söz konusu 
bu sorun Müslümanların gündemine girerek tartışılmaya 
başlandı. Haridierin "tahkim" fikrini  kabul edenleri küfiirle 
itham etmesi de bunda etkili oldu. Büyük günah problemi
nin sorun olarak ortaya çıkması ve tartışılmasınuı sebebi 
ölen ve öldürenlerin de Müslüman olmalarıydı .  Problem de 
burada odaklanıyordu. Zira İslam dini adam öldürmeyi bü
yük günah olarak telakkİ ediyordu.92 Bu bağlamda o zaman 
ister istemez insanların aklına şu sorular geliyordu: Adam 
öldüren büyük günah işlemiştir. O halde katil müınin midir 
yoksa değil midir? Cehennemde ebedi kalacak mıdır, kal
mayacak mıdır? Bu ve benzeri sorular büyük günah sorunu 
hakkındaki ihtilaflann gündeme gelmesine ve tartışılmasına 
neden olmuştur.93 

III. 2. Büyük Günah Probleminin Oluşumuna Ne
den Olan İman-Amel Anlayışları 

Bu problem İslam kelamında önemli bir yere sahip o
lan konulardan birisidir. Cevabı aranan soru, hiç şüphesiz ki 
büyük günah işieyenin ahiretteki durumun ne olacağıdır. Bu 
konu ile aşağı yukarı bütün kelam okulları ilgilenmişler ve 
problemin çözümüyle ilgil i  olarak da birbirine taban tabana 
zıt görüşler ileri sürmüşlerdir. Bu görüş ayrılıkları şüphesiz 
ki onların iman-amel il işkisine bakış tarzlarının  faklılığından 
kaynaklanmaktadır. Bu nedenle büyük günah işieyenin du
rumu hakkında görüş beyan eden İslam kelam ekallerinin 
iman anlayışlarma kısaca değinmemiz yerinde olacaktır. 

Ilayyllt, Çev. Abdulhalik Bakır, Ankara, 200 1 ,  ss. 232-233, 24t Ay
ma bkz. /\kbulut, Ahmet, Salıobe Dönemi İktidar Kaırga.n, Ankara, 
200 1 ,  ss. 1 96, 207. 

92 Bkz_ en-Nisii, 4/92-93. 
93 Bkz_ Koçğiyit, Talat, llatliscilerle Kelamcılar Arw.nıdaki Manaka

şalar, Ankara, 1 989, 55_ 
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Hanefi mezhebinin kurucusu İmam-ı A 'zam Ebu 
Hanife (80- 150/699-767)'ye göre iman, kal b ile tasdik, di l  
i le  ikrardır. imanda en temel ri.ikün tasdiktir. Ona göre, amel 
mutlak imanın ya da kamil imanın bir parçası/cüzü değildir. 
Özünde iman artma ve eksilıne kabul etmez. Amelleri terk 
eden mü' mindir fakat günahkarl rasık olmaktadır.94 

Eş'ari eserinin birinde imanı söz ve amel olarak ta
n ımlayıp artma ve eksilmeyi kabul edeceğini9� söylese de 
ona göre imanın aslı Allah' ı  tasdikten ibarettir.96 

Ebu Mansur Matüridi (333/944)'ye göre iman 
Kerramiyye'nin iddia ettiği gibi yalnızca dilin ikrarı olmayıp 
aksine kalbin tasdikidir. Ona göre iman dilde değil kalbtedir. 
Dil kalbdeki imanın tercümanıdır. Asıl olan kalbdeki iman-
d d -

. 97 ır ve egışmez. 

Mürcie de aıneli imandan bir cüz olarak kabul etme
mekte, onların birbirinden farklı şeyler olduğunu ifade et
mektedir. Onlara göre iman, ikrar, tasdik ve marifetten iba
rettir.  Dolayısıyla imanlı olmak esastır. Amel mertebece asıl 
olan imandan geri bir konumdadır. Bu sebep le onlar küfurle 
birlikte itaat yarar sağlamadığı gibi imanla beraber masiyet/ 
günahın da imana zarar vermeyeceğini i leri sürmüşlerdir.98 

94 

95 
% 
97 
98 

Ebfı Hanife, İmaın-ı Azam, el-Fıklıu'l,..Ekber, 73-74. (İmam-ı A
zam 'm Beş hseri içinde orijinal metin, Çev. Mustafa Öz), 1struıbul, 
1 992; Scınerkandl, İbn Hakim Ebi '!-Kasım lshak b. Muhaınnıcd, Ri
sakji'l-lmlbı, (Seı•ôtli'l-A 'zam içinde), Istanbul, 1 304, 38. 
Eş'arl, el-İbane, 49. 
Eş'ari, Kitabu '1-Lımıa ·, 1 22. 
Malüridl, Kitaba 't-Tevhid, 373 vd. 
Eş'arl, Makôldtü '1-İsldmiyyin, 1, 2 1 3-2 1 7; Nescli, Ebu'l-Muln, 
Balırıı '1-Kelilmfl Akilidi Elıli 'l-islllm, Konya, 1 327- 1 329/J 9 1 1 ,  24; 
E bil Zehrii, Mulıanuncd, Tari/ın 'l-111 ezd/ıibi 'l-İsUJmiyye fi '.�Siyaseti 
l'e'l-Akôid ı•e Tarihn '1-Mez/ilıibi'l,.. Fıklnyye, Daru'I-Fikr ci-Arabi, 
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Mu'tezile ve Hariciler'e gÇı@_a_mel imand<m bir cüz
dür. Hariclier'e göre büyük günah işleyen imandan çıkara� 
küfre girmektedir. Mu'tezile'ye göre ise büyük günah işle
yen küfre girmemekle birlikte, imanlı da sayılmamakta iman 
ile küfür arasında bir konumda/ menzile beyne '1- menzileteyn 
bulunmakta, ffisık olarak isimlendirilmektedir.99 

Şafii hukuk okulunun kurucusu Muhammed b .  İdris 
eş-Şafii (204/8 19) 'ye göre iman, kalb ile tasdik, dil ile ikrar 
ve rükünlerle amel etmektir. Buna göre iman, tasdik-ikrar
amel üçlüsünden teşekkül etmiş olmaktadır. Şafii'nin naza
nnda ise arneller kamil bir imanın parçası olmakla birlikte 
hakiki imanın bir parçası değildir. Arnelierin ih mal edilmesi 
imanı noksanlaştırıyor, mükemmellikten uzaklaştınyor. Bu 
sebeple onun nazarında iman, anıelierin artması ve eksilme
siyle artmış ve eksiimiş oluyor. 100 Bu şekilde kelam ekalleri
nin iman telakkilerine ve bu telakki de arnelin yerine özlü 
olarak temas ettikten sonra büyük günah işieyenin ah iretteki 
durumunun ne olacağı problematiğine geçebiliriz. 

Kahire, 1996, \ 1 8; Ebu Zehra, Muhanuned, Ebll llanife, Tcrc. Os
maıı Keskioğ1u, Konya, 1 98 1 ,  1 65. 

99 Kadi Abdülcabbar, Şerlıu Usuli '1-llamse, 697; Eş'art, Makcildtü '1-
İs/dmiyyfn, I, 1 68; Nesefi, Bahru't-Kellbn, 24. 

100 Ueylıakl, EbO Bekir Aluned b. Hüseyin, Menllkibu 'ş-Şafıi, thk. 
Seyyid Ahmed Sakr, f)arU't-Türas, Kahire, 1 97 1 , I, 385; Semerkandi, 
Risale fi'l-imdn, 38; Tallazfuu, Şerlıu '1-Akaid, 57; Ebü Zclıra, 
Tan·ha 'I-Meziihibi '1-İsliimiyye, 444. 

39 



IV. BÜYÜK GÜNAH İŞLEYENİN AHiRETTEKi DU
RUMU 

Arneli imandan bir cüz olarak kabul ettiklerinden do
layı Hariciler, büyük günah işleyenierin kafır olduklarını bu 
sebeple de cehennemde ebedi kalacaklannı ileri sürmüşler
dir. Onlar "Allah 'ın indirdikleriyle hükme/meyenler kafirler
dir"101 ayeti gereğince bu hükme vannışlardır. Haridiere 
göre, büyük günah sahibinin kurtuluşu için tek çıkar yol 
küfürden tekrar imana dönmeleridir . 102 

Hariciler gibi arneli  imanın bir parçası olarak değer
lendiren Mu'tezile kelam ekolü ise, büyük günah işleyeni 
imanla küfı.ir arasında bir yerde kabul ettiğinden fiisık olarak 
isimlendirmiş, tevbe etmeden ölürse, sonsuza dek cehen
nemde kalacağını ancak orada görecekleri azabın kafirlerin
kinden daha hafif, cehennem tabakalannın ise daha üstün 
olacağını kabul etmişlerdir .  103 Ancak büyük günalı sahibi 
olan ffisık, ölmeden önce, henüz hayatta iken kesin bir bi
çimde tevbe edip, pişman olarak işlediği günahlara yanaş
ınazsa önceki imanına geri döner ve cennete girebilir. 

101 ei-Maide, 5144. 
102 Eş 'ari, Makaldtii 'l-isldnıiyyfıı, 1 ,  204, 229-23 ı; Matüri&, Kitaba ·ı

Tevlıid, 329; Thığdadi, Ebu Mmısfır Abdulkalıir, el-Fark beyne'l
Fırak, (Mezhep/er Arasmdairi Farklar), çev. E. Ruhi Fığlalı, Anka
ra, 1 99 1 ,  59; Şehristiini, Ebi'l-Feth Muhammed b. Abdillkerim, el
Milel ı•e'n-Nilıal, !lık. Aluncd Fehnıi Muhammed, Daru'I-KOtübü'I
İlmiyye, Beyrut, trs, 1, 42; Raz� Fahreddiıı, KiJahu '1- Mulıaual 
Ejkliri'l- MUtekadaunin ve 'l-MUteahhirtn mine'l-llukemlii ve 'l
MUtekellünin, Thk. l-:liiseyin Atay, Kahire, 1 4 1  Lll 99 1 ,  570 

103 Eş 'ari, Makalatil' l-İsldmiyyfrı, r, 204, 229-2 3 1 ;  Matüridi, Kitahü 't
Tevlıid, 329; Kadi Abdülcabbar, Şerlm Usı2li 'l-Jfamse, 701 -702; 
Şehristiini, el-!ı.1ilel ve 'n-Nilıal, 1, 42-43. 
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Mu'tezile mezhebi bilginleri, tevbe etmeden ölen bü
yük günah sahiplerinin sonsuza kadar cehennemde kalacağı 
tezini Kur'an'ın çeşitli ayetleriyle destekleme yoluna git
mişlerdir. Bunlardan ilk ikisi ve önemle üzerinde durduklan 
en-Nisa suresinin 93 . ve 14 .ayetleridir. "Kim bir mümini 
kasten öldürürse ctızası, içip.de ebediyen kalacağı cehefll!!;;m
dir. Allah ona gazap etmiş, onu lanetlemiş ve onun jçin _bü
yük bir azap hazırlam�ştır."104 "Kim Allah'a ve Peygamb�ri
ne karşı isyan eder ve sınırlarını aşarsa Allah onu devamlı 
kalacağı bir ateşe sokar ve onun için alçaltıcı bir azap var
dır."lo� 

Mu 'tezi li düşünürler tevbe etmeksizin ölen büyük gü
nah sahiplerinin ebedi olarak cehennemde kalacağı şeklin
deki görüşlerini el-Bakara sfuesinin 275 .ayetiyle de destek
lemişlerdir. Bu ayette faiz haram kılındıktan sonra "kim 
tekrar dönerse, işte onlar cehennemliktir, orada devamlı 
kalırlar" buyuruluyordu. 106 Söz konusu bu ceza şeriata aykırı 
iş yapmalarının bir sonucu olarak değerlendirilmiştir. 107 

Mu 'tezi le kelam ekolünun kurucusu Va sıl b. Ata (ö. 
1 3 11748)'nm hocası Hasan el-Basri (ö. l l  0/728) ise, büyük 
günah işieyenin münafık olduğunu söylemiştir . 108 

Mürcie ise, aıneli imandan bir rükün olarak görmediği 
için büyük günahın imana herhangi bir zarar vermeyeceği, 

104 en-Nisa, 4/93. 
105 en-Nis.1, 4114. 
106 Zernahşeri, el-Keşşdf, I, 348. 
107 Goldz1her, Jgı.ıaz, I.Wmı Tefsir t.1colleri, Çev. Mustafa İslamoğlu, 

İstanbul, 1 997, 1 84. 
108 Matüridl, Ki tabii 't-Tevlıid, 329; Razi, MuJıassal, 570; Taftazaııi, 

Şerlıu '1-Akaid, 5 1 ;  Nureddin es-Sabfıni (580/1 1 84) ise, Hasan 
Basri 'nin önceleri büyük günah işieyenin münafık olduğunu söyledi
ğini fakat sonmdmı bu görü.şünden döndüğünü belirtmektedir. Bkz. 
el-Bidaye, 80. 
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dolayısıyla kiş iyi imandan çıkarınayacağı kanaatine sahip
tirler. Yine onlara göre, günah işleyenierin seyyiatı/ kötü
lükleri mağfur, iyilikleri ise makbuldür. İmanla birlikte 
masiyetİn zararı olmadığı gibi, küfürle birlikte taatm da bir 
faydası yoktur.109 

Ehl-i sünnet kelamcılarına göre, büyük günah işleyen 
kafır olmadığı gibi, imanla küfür arasında bir yerde de de
ğildir. Yaptığı günalıını helal sayınaclıkça hakiki bir mürnin 
olarak kabul edilir . O aynı zamanda günahkar bir mümindir. 
Günahından tevbe ettiği takdirde Allah onu bağışlayacaktır. 
Tevbe etmeden ölürse, yüce Allah ya bir şefaatçinin şefaati 
ile veya kendi lütfuyla onu affeder veyahut da işlediği günah 
miktarınca cezalandırdıktan sonra mutlaka cennete koyacak
tır. 1 10 Çünkü Allah' ın varlığını bilip kabul edenle, onu inkar 
eden bir olmayacaktır .  Sünni kelamcılar bu görüşlerini şu 
ayete dayandırmışlardır: "Allah kendisine_QL(f!...ti�u.lnıJJ.Sl!Jl 
asla bağışlamaz; bundan başkasım (günahla�ı)_ dilediği kim
se için bağışlgr."1 1 1Allah'a şirk/ ortak koşmak ve küfür dı
Ş"i.!Jda, büyük veya küçük günah iş leyen, fakat bu günahla
rından tevbe etmeden ölen bir müminin durumu Süımi anla
yışa sahip bilginierin öncülerinden Ebu Hanife (80- 1 50/699-
767)'ye göre de Allah' ın dilernesine bağlıdır. Dilerse cehen-

109 Eş'arl, Makıildtü 'l-İsldmiyyin, I, 204, 229-2 3 1 ;  Matüridi, Kitabı'i't
Tevhid, 329; !Ul.dl Abdülcabbar, Şerlıu Usılli 'l-Jiamse, 70 1 -702; 
Şehristani, el-A1ilel ve 'ıı-Nilıal, I, 42; Nişvanu'l-Hiınyeri, Ebu Said, 
el-lliJru'l-Iyn, thk. Kemal Mustafa, Kahire, 1 948, 204-205. 

110  Bkz. Pezdcvl, Usıllu 'd-Din, (Eiıl-i Sünnet Akaidi), 187; es-Siiblıııi, 
el-Bidaye fi Usuli 'd-Din, 80; Riiz'i, Fahreddin, Kitahu 'l-Erbain fi 
Usııli'd-Ditı, thk. Alımed Hicaz! es-Saka, Kahirc, 1 986, ll, 237; fe!, 
Adududdiıı, Abdurrahman b. Ahmed, el-Mevlikıf fi İlıni'l-Keliim, 
Alcnıu 'l-Kutub, Bcyrut, trs.,  389. 

1 1 1  en-Nisil, 4/48. 
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nemde onu cezalandırır, dilerse onun bu cezasını affederek 
herhangi bir azaba uğratmaz. 1 1 2 

Elıl-i sünnet kelamcıları Mu ' tezile 'ye cevap verirken 
ileri sürdükleri ilk ayetin iniş/ nüzul sebebini göz önünde 
bulundurarak, bu ayetin mümini öldürmeyi helal sayan bi
reyler hakkında nazil olduğunu ifade etmişler; böyle bir bi
reyin de kafır olduğunda tereddüt etmemişlerdir. Süımi anla
yışa göre, Mu'tezile'nin kendi görüşlerine kanıt olarak ileri 
sürdükleri ikinci ayet de kafırler hakkında indirilıniştir. 
Çünkü Allah'ın emir ve yasak sınırlarının tümünü aşıp, çiğ
nernek onları kaale almamak yalnızca kafirlerin edindiği bir 
davranış tarzı olabilir. Suf Allah çizdiğinden dolayı sınırı 
katirden başkası aşamaz. Bunlarla birlikte vaidi terk kerem
dir, cömertliktir. Allah ise hakiki manasıyla kerimdir. O 
vaidini, tehdidini terk etmek suretivle fazlını. kerem ve l üt-
fıinli g§it�.iii-�lrr 

Ehl-i sünnetin Eş'ariyye ekolünün kurucusu olan 
Ebii'l- Hasan el-Eş'ari (260-324/873-935) de Müslümanlar
dan hiç kimsenin zina etmek, h ırsızlık yapmak ve içki içmek 
gibi büyük günahları işlediğinden dolayı tekfır edilemeyece
ğini söyleyerek Hariciterin lcifır oldukları şeklindeki görüş
lerfıil"reddeder� Ancak o bu tür günahlan helal kabul edip, 
haram olduklarına inanmayanların kafir olduklan hususunda 
da şüphe etmemektedir. 1 14 

1 1 2  Ebu Hılııife, İmam-ı Azam, et-Ftkhu 'l-Ekber, 73-74. (İmdm-ı A
zam 'm fleş Eseri içinde orijinal metin, Çev. Mustafa Öz), istanbul, 
1 992; İbn l lünıam, Kemal, Kitab el-MIWlJ•ere, (Kemaleddin İbn EbU 
Şerif'in el-Mü.winıere 'si ve İbn Kutluboğa 'nnı Hôşiyesi ilc birlikte) 
Bulak, 1 3 17/1 899, 349. 

1 1 3  Nescli, Balıru '1-Kelam, 24; Pczdev!, Usutu 'd-Dfn, (Ehl-i Sannet 
Akaidi), 1 98; es-Siibfıni, el-Bidtiye, 82; Taftazaıll, Şerlm '1-Akaid, 54. 

I H Eş'aıi, Ebu' I-Hasan Ali b. İsmail, İbane an Usııli'4-Diydlle, thk.. 
Beşir Muhaınmcd Uyfuı, Mcktebelil Dari 'I-Beyan, Şam, 1 993, 48. 
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Ebu Mansur Matöridi (ö.333/944) de büyük günah iş
leyen in imandan çıkarılmasını doğnı bulmadığı gibi imanl ı  
olduğu halde ebedi olarak cehennemde kalmasmı da doğru 
bulmamaktadır. O bu görüşüne "Kim zerre miktarı hayır 
yapmışsa onu görür"1 15 ayetini dayanak yapmıştır. 1 1 6  Ayrıca 
imanın kendisi hayırlı bir ameldir. Burada iki durum söz 
konusu olabilir. Büyük günalı sahibi ya imanı ile önce cen
nete sonra cehenneme girer"demek mümkün değildir, çünkü 
böyle bir şey ittifakla geçersizdir. Bu durumda ikinci bir şık 
kalıyor ki söz konusu birey, büyük günahı ile önce cehen
neme sonra da imanı ile cennete girer. 1 1 7 Sünni� 
kabul ettiği görüş de ikiııcisidir . Akli i_l!<e_l_�_d.e __ bu_ görüşü 
destekiei_---

Matüridi, Hariciler ve Mu' tezile 'nin görüşlerinin ak
sine büyük günalı sah ip lerinin imandan çıkmayacağını ,  i
manları üzere baki kalacağını ve cehennemde de sonsuza 
dek kalmayacaklarını çeşitli Kur'an ayetlerine dayanarak 
ortaya koymaya çalışır. B� ayetler.de� .birisi de şudur:. ·:�� 
ıman edenleri Yapmayacagımz şeyı nıçın yaptık dersınız · 
Burada Allah'ın emrinin aksine bir eylem yapıldığı halde 
bunu yapanlardan iman ismi kaldırılmamış, imanlarının ol
duğu kabul edilmiştir. Çünkü Allah 'ın "niçin yaptık dersi
niz" şeklindeki sözünü onların günalı iş lemelerinden önce 
söylemiş o lması imkan dahi linde değildir . O halde Al lah 'm 
onlar için bir öfkesi (azabı) söz konusudur. Bağı ş lanmas ı 
mümkün olan b i r  günah ı iş ledikleri için Allah onlara ina
nanlar olarak hitap etmiştir ı ı9 Dolayısıyla onların Allah' ın 

1 1 5 ez-Zilzal, 99/7. 
1 1 6  Matüri<li, Kitabü 't-Tevlıid, 325 . 
1 1 7  Razi, Muhassal, 562; Tallazfuıi, Şerlıu '1-A.ktiid, 54. 
1 1 8 es-Saff, 6 1 /2 
1 19 Matüricli, Kilalnı 't-Tevlıid, 333. 
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cezasını eelbeden bir günah işlemeleri onları imansızlığa 
götünnemektedir. 

Matüridi'nin takipçisi İbn Hakim es-Semerkandi 
(ö.342/953) de helal kılroadıkça bir günahtan dolayı kıble 
ehlinin küfiirle itharn edilerneyeceği kanaatini taşımaktadır. 
Selef imamlarından Ebu'I-Cafer et-Tahav1 (ö. 321/933) ise, 
bu konuda "imanla birlikte günahın sahibine zarar vermeye
ceğini söyleyemeyiz; onların mürninlerden olmasını arzu 
ederiz, onların cennette olacağma emin olarak şahitlik ede
meyiz, onların günahlarının yarlığanmasını diler, onların 
durumlarından ümit kesmeyiz" demek suretiyle, Mürcie'ye 
cevap vermiş olmaktadır. Bununla birlikte Tahav1, imandan 
olan herhangi bir şeyi inkar etmedikçe bireyin imandan çık
mayacağını da sözlerine eklemektedir. 120 

Matüridl ketarncısı Semerkand'i ise, bir kafirin iman 
etmediği sürece bütün iyilikleri ve taatları yapmasıyla küfı.ir
den çıkıp mürnin olamayacağı gibi, bir müminin de Allah' ı  
inkar etmedikçe bütün kötülükleri yapmasıyla imandan çıkıp 
kafir olamayacağını söylemektedir. Bu görüşünü destekle
mek için de Allah' ın günahkar kullarına "Ey iman edenler! 
Samimi bir tevbe ile Allah 'a dönün. Umulur ki Rabbiniz 
sizin kötülüklerinizi örter. "121 şeklinde hitap etmesini delil 
olarak ileri sürmektedir. Burada onlara mürninler diye hitap 
edilmiş, kafırler olarak hitap edilmemiştir. Demek ki, gü
nahlar insanı imandan çıkarmamaktadır. Semerkandi bu 
konuda başka nakli deli ller de zikreder. 122 

120 et-Tal:ıılv1, Ebfı Cafer, Alddetu't-Talunriyye, (Mecnıli'l- Mutlini'l
Kebir içinde), Mııtbaatü'l..Osmaniyyc el-Mısnyye, Mısır, 1 347, 122. 

12 1  et-Taluiın, 66/8. 
122 Semcrkıındi, İbn Hakim Ebi'I-Kasım İshak b. Muhammed (342/953), 

Kitaba ',f-Sevi1di'l-A 'zamfl'l-Keliim, İstanbul, I 304, 7. 
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Bir başka Matüridi ketarncısı Pezcle_yi ( 42 1-493/ 1 027-

1 099) de üstadı Matüridi gibi büyük günah işieyenin iman
dan çıkmarlığını dolayısıyla da kafır olmadığını şu ayete 
dayanarak açıklamaktadır. "Ey Muhammed bil ki, Allah 'tan 
başka ilah yoktur. Hem kendinin hem de mümin erkeklerin 
ve mürnin kadınların günahlarının bağışlanmasını dile ! .  . . "123 

Bu ayette Yüce Allah günahkarları mürninler olarak isim
lendirmiş ve elçisine mürnin erkek ve kadınların günahları
nın bağışlanması için istiğfarda bulwm1asını emretmiştir . Bu 
da onların imandan çıkmad ıkianna ve kafir olmadıkianna 

kesin bir delil teşkil etmektedir. 1 24 

Kur'an bütünlüğüne ve İslam 'ın ruhuna en uygun gö
rüşün bu sonuncusu yani Ehl-i sünnetin ki olduğunu söyle
meliyiz. Çünkü birçok ayet ve hadis büyük günah işlemiş 
bireylere mümin ismini vermekte ve onlara bu şekilde h itap 
edilebileceğiıli ifade etmektedir. 

Yüce Allah "Ey imam edenler! Samimi bir tevbe i le 
Allah'a dönün, u mu lur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi 
örter."125 "Ey mü 'min/er! İstisnasız hepiniz ayrı ayrı Allah 'a 
tevbe ediniz ki lmrtuluşa eresiniz."1 26 ifadesiyle tevbeyi ge
rektirecek günah işlernelerine rağmen günahkar insanların 
imanları üzerinde baki olduklannı bi ldirmiş ve mürnin is
miyle h itap etmiştir.127 Yine başka ayetlerde de kasten adam 
öldürme gibi büyük günah işleyenler, mürnin olarak vasıf
landınlmış yine aynı tarzda onlara "iman edenler" olarak 

123 Muhammed, 47/ 1 9 .  
12 ., Pezdev!, U sulu 'tl-Din, (Eiıl-i Sünnet Akaidi), 1 93 .  
m et-Tahrim, 66(8. 
126 en-N OL 24/3 1 .  
127 Matüridi, Kitabü 't-Tevlıid, 334. 
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hitap edilmiştir. 128Kısasın gerekli olması kasten adam öl
dürmeye bağlı olduğu bilinmektedir. Buna rağmen yüce 
Allah ayetin başlangıcında onların imanlı olduklannı ve 
imanlannda ve kardeşliklerinde baki kaldıklannı belirtmiştir. 
Bunu da kendisinden bir rahmet ve hafifletme olarak bildir
miştir.İşledikleri günahın kendilerini imandan çıkardığı kim
seler hakkında bu vasıflann verilmesi söz konusu değildir. 129 

Ebu Mansur Matürid1 üsttekilere ilave olarak bu ko
nuyla ilgili  başka bir örnek vererek büyük günah problemine 
ilişkin görüşünü iyice belirginleştirmeye ve delillendirmeye 
çalışmaktadır. Yüce Allah "Ey iman edenler! Birinize ölüm 
gelip çatınca vasiyet esnasında içinizden iki adalet sahibi 
kişi aranızda şahitlik etsin ." 130 buyurmaktadır. Ona göre, 
adaletin ortadan kalkmasıyla iman ismi ortadan kalkmamış
tır .  Şayet her mürnin adalet sahibi olsaydı "içinizden iki kişi" 
demesi gerekirdi. Ayetin başlangıcı müminlere hitap i le 
başladığmdan mürnin kimsenin adalet sal1ibi olduğu gibi 
adaletsiz olabileceği de sabit olmuş olur. 131  Günah işlemiş 
kişilere mumın ismi verildiğine göre, Harici ve 
Mu'tezile'nin büyük günah sahiplerini imandan çıkarmaları
nın bir anlamı kalmamaktadır. 

İmam Matüridi, tevbe hakkında va'z edilen "Allah 
kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz; bundan başka
sını (günahları) dilediği kimse için bağışlar."132şeklindeki 
ayete dayanarak Mu'tezile'nin aksine şirkin dışındaki gü-

128 ei-Bakara, 211 78 (Ey iman edenler! Öldürülenler hakkında size kısu::ı 
farz kılındı.)� el-Hucurat, 49/9 (Eğer müıninlerden iki grup birbirleri
ni öldürOrlcrse aralarını diizeltiıı) 

129 Malüridl, Kitabii 't-Tevhid, 333. 
129 et-Tahriın, 66/8. 
130 el-Miiide, 511 06. 
111  Malüridl, Kitaba 't-Tevlıid, 354. 
132 en-Nisii, 4/48. 
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nahların da tevbesiz olarak bağışlanabileceğin i söyler. 
Mu' tezile ise, burada geçen "dilediğini bağışlar" tarzındaki 
ifadeyi tevbe etmek şartıyla bağışlar şeklinde anlamışlar, m 

bwıun neticesinde de tevbe etmeksizin günahların bağışlan
mayacağını ileri sürmüşlerdir. Matüridi bu ayetin onların 
görüşlerini çürüttüğünü, çünkü Allah 'ın mağfıret iradesini 
kendisine özgü kıldığını ,  bununda hikmeti gereği olduğunu 
bildirir. Bununla birlikte Matüridi, Allah 'a ortak koşman m 
da tevbe ile bağışlanabileceği inancını taşımaktadır134 ki, bu 
görüşü bütün Sümıi kelaıncılar paylaşmaktadır. Mu' tezi li 
anlayışa göre ise, tevbe etmeksizin günahlardan bağışlanma 
söz konusu değildir. Sünni telaklüye göre, bağışlanma söz 
konusu olduğu zaman Allah 'a ortak koşmal şirk ile günahlar 
arasında bir fark varken Mu'tezili anlayışa göre bunlar ara
sında bir fark yoktur. Dolayısıyla her ikisi de tevbe olmaksı
zın bağışlanamaz. Şirkin ve diğer büyük günahların bağış
Ianması için tevbe etmek gerekl idir. 135 Ehl-i sünnet kelam
cılarının şirk dışındaki günahlara yaklaşımının insamn Al
lah'Ia olan ilişkisine olumlu katkı sağlayacağı açıktır. 

Hz. Peygamber de "Allah 'tan başka ilah yoktur deyip 
bu inancı üzerinde ölen kimse cennete girer"ı36 buyurmuştur. 
Bu sözde büyük günah işieyenin imandan çıkmadığına, ebe
dl olarak cehennemde kalmayacağına delalet etmektedir. 
Çünkü imansız olarak cennete gitmek mümkün değildir .  
İman cennete girme nedeni iken taatlar derecelere ulaşma 
nedenleridir. Allah' ın varlığını kabul ve ikrar eden ise iman 
sahibidir. O halde bu kimse er veya geç cennete gidecektir. 
Masiyetler/günahlar ise cehenneme girme sebebidir. İman ı 

131 Zemahşeri, Keşşaf, I, 5 5 1 -552, 599. 
131 Matüridi, Kitabü 't-Tevlıid, 327-328; Ayrıca bkz. Tunç, a.g.m, 340. 
135 Pezdevi, Usul u 'd-Din, (Ehl-i Sünnet Akaidi), 1 93-194 .  
136 Hadisin tam metni için bkz. Duhfui, Salı i/ı, Tevhid, 33; Rikak, 1 6; 

M üsliın, Salıilı, lman, 40; Tirmizi, Sünen, lınan, 1 8. 
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ve taatı olan ve bir kısım yasaklardan kaçınan bir bireyin 
bazı günahlan işlemesi nedeniyle cehennemde sonsuza dek 
kalması aklın kabul etmeyeceği bir şeydir. Zira bu düşünce
de imanı, taatlan ve bir takım yasaklardan çekİnıneyi yok 
sayma vardır. O halde bunların değerlendirilmesi gerekir. 
Dolayısıyla Harici ve Mu'tezile'nin büyük günah işleyeni 
ebedi olarak cehennemlik kabul etıneleri137 aklen imkansız-
d B8 ır. 

Yine bütün İslam toplumu, Asr-ı saadet'ten günümüze 
kadar günah işlediklerini bildikleri halde ehli kıbleden ölen 
kimselerin cenaze namazlarını kılmışlar, onların günahları
nın aifedilmesi için dua ve istiğfarda bulwımuşlardır. Müs
lürnanlar, kafırler için istiğfar edilemeyeceğini bi ldikJeri 
halde, her gün kıldıklan beş vakit namazlannda anne ve 
babaları, yakın akraba ve tamdıkları kimseler için herhangi 
bir fark gözetmeksizin Yüce Allah'tan aifedilmeleri nİya
zında bulwımuşlardır. 139 

Bunlarla birlikte imanın hakikati kalbin tasdikidir, dil 

ile ikrar ise bu tasdikin bir işareti konumundadır.140 Kendi 
tasdikinin işareti olan ikran söyleyen birey, mümin olarak 
nitelendirilir. Mürnin niteliğini taşıyan bu bireyin tasdiki, 
tekzip (yalanlama) i le, ikran da inkar ile yer değiştirmediği 
müddetçe mürnin olmaktan çıkarak kafır olmaz. Kafır ola
bilmesi için ya inkar ya da tasdik ile k:üfur arasında şüphe ve 
duraklamanın olması gerekir. Yalnızca şehvetin, aşağı nefsi 
arzuların, kıskançlığın, kibir, çekerneme ve tembelliğin etki-

137 Eş 'ari, Makdldtii '1-İs/timiyyfn, I, 204. 
1 38 Pe7.devi, U sulu 'd-Din, (E/ıl-i Sünnet Akaidi), 1 94 .  
139 cs-Sfibfıııi, ei-Biddye, 80-8 1 ;  Tııfiazanl, Şerhu '1-Akaid, 5 1 .  
140 Eş'arl, Ebu' I-Hasan Ali b .  İsmail, Kitabu'l-Lunıo' .fi'r-Reddi oM 

Elıli'z- Zeyğ ve'l-Bida', tlık. Hammudc Gurabe, Kalıire, trs., 1 22; 
Matüridi, Ki tabıı 't-Tevlıid, 373 vd; Riizi, Mulıassal, 567. 
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si ve yönlendirmesiyle ilahi emre aykırı olarak günah işleyen 
b ireyin bu hali, Al lah'a aykırılığı hela l sayıp hafife a lınaclık
ça kalpteki tasdike bir zarar vermez, yalanlama ve inkar 
etme anlamına da gelmez. Bu tür davranışlar ceza görme 
korkusu, affedilme ümidi ve günahtan tevbe etme azmiyle 
birlikte yapılırsa kalpteki tasdike herhangi bir zarar verme
diği gibi imanın meyvesi olarak değerlendirilir . 14 1  

Bütün bu anlattıklarımız büyük &Tiinah işleyen kimse
nin iman dairesinden çıkmayacağını ve imanı üzere baki 
kaldığını göstermektedir. Bu hal üzere ölen ınüminin de 
cennete gideceği Allah ' ın vadiyle sabittir. "Allah, mürnin 
erkeklere ve müınin kadınlara, içinde ebedi kalmak üzere 
altlarından ırmaklar akan cennetler ve Adn cennetlerinde 
güzel meskenler vadetti ." 142Müminin cennet ehlinden ol
duktan sonra cehennemde ebedi kalması ise düşünülemez. 
Hem cennete girmek, hem de cehennemde sonsuza kadar 
kalmak aklın tasavvur ederneyeceği bir şeydir. Cehennemde 
sonsuza kadar kalmak, cezaların en ağın olduğu için, ancak 
suçlarm en ağın olan küfur ve şirkin karşılığı olabil ir .  Küf
rün dışındaki bir günaha sonsuza kadar cehennemde kalma 
cezası verilecek olursa yap ılan günahın üzerinde bir ceza 
verilmiş olur ki böyle bir durum Allah'ın adaletiyle bağdaş
tırılamaz. 143 

Demek ki, büyük günah işleyenierin durumu ve 
ahiretteki konumları hususundaki İslam kelam ekallerinin 
arasındaki uyuşmazlık onların iman-amel i l işkisine dair gö
rüşlerinin farklı oluşuna dayanmaktadır. Bununla birlikte 
alemierin Rabbi olan Allah, tevbe ile bütün günahları affe
deceğini vadetmektedir. 

1 � 1  Mntüridl, Kirabii 't-Tevlud, 329; es-Siibfini, el-Bidaye, 8 1 ;  Tafiazaııi, 
Şeı·lıu 'l-Akaid, 5 \ .  

142 e!-Tcvbe, 9/72. 
143 es-Siibfıııi, ei-Bidaye, 8 1 ;  Tallazani, Şer/m 

'1-Akaid, 54. 
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II. BÖLÜM 
TEVBE VE ANLAMLlLlGI 

5 1  
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ı. TEVBENİN TANIMI 
ı. 1. Tevbenin Lügat Anlam• 
Tevbe, Kur'anl bir kavramdır. Tevbe ile ilgi l i  öğre

tiler, Kur'an'da yer aldığı gibi, hadislerde ve özellikle de 
tasavvuf tipi dini l iteratürde bulunmaktadır. 

Arapça bir kelime olan tevbe, tabe, -yetfıbfi, tevben ve 
tevbeten- kökünden mastardır. Rücu' etmek, geri dönmek, 
pişman olmak, işlediği günahı terk ederek Allah'a dönüş v.e 
yöneliş anlamlaruıa gelir. Tevbe kelimesi, hatadan, günahtan 
/masiyet Allah'a dönme anlamı ile yaygın bir kullanım ala
nına sahiptir. 

Tabe fiili, farklı harfi cerlerle kullanımıyla çeşitli 
anlamlara gelmektedir. "İla" ...ı� harfi ceriyle kullanıldığında 

günahından Allah'a dönen kişi, "ala" .fo harfi ceriyle kulla

nıldığı zaman da Allah' ın günahkar kullarının tevbesini ka
bul etmesi anlamına gelmektedir. 

Tevbe kelimesinin kökünden türeyen "tevvab" keli
mesi tevbeyi bolca, pek çok yapan anlamını taşımaktadır. 144 

144 İbn Manzur, Muhammed b. Mükcrrcrn, li.�anll'l-Arap, Daru's-Sadr, 
Bc)nıt, 14 1 0/ 1 990, I, 233; Cevheri, lsmail b. Hammad, a-Sıhah 
fi'l-l.uga ıoe 'l-Ulum, Bcyrut, 1974, I, 46; Firfiziibadi, Mııhauuned b. 
Yakup, el-KIJmllsu '1-Muhil, Beyrut, 1 99 1 ,  I, 1 66; Zehldl, 
Muhammed Murtııza cl-Hüscynl, Tlku'l-Artls miıı Ceı>illıiri'l
Kilmll.s, Beyrul, 1984, ll, 77� Cürcöni, Kitahü 't-Ta 'rifdt, 70; Muncid 

fi'l-Luga ıV!'l-A 'lıim, Daru'l- Meşrik, Beyrut, 1 994, 66; Atay, Hüse
yin, Kur'an 'a Göre Tavhe }G da Bilinci Yenilemenin İmkfim, 
İsMmiydt, c. I, sayı 3, 1 998, 93; Ayrıca bkz. Cebccioğlu, Etheın, Ta
savvuf Terünleri ve Deyimleri SIJz/llğQ, Ankara, 1 997, 7 1 6; Deııny, 
F.M, Tawba, The Encyclopaedia of Islam, New Edition, Leiden, 
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Kur'an-ı Kerim'de özellikle de Medeni sfırelerde 
bolca geçen ve Yüce Allah' ın sıfatı olarak kullanılan :,..r;;ı 
"et-Tevvab"145 kelimesi ise, itaat amacıyla Allah 'a yönelen 
bireyin arzuladığı bağışlanınayı bolca kabul eden, onu ba
ğışlayıp, affeden anlamına gelmektedir. 146 Yüce Allah 
tevbeleri kabul edeceğini bildirirken kendisini "tevvab" ola
rak nitelendiriyor. Yukarıda da söylediğimiz gibi "tevvab" 
tevbeyi çok kabul eden aniamma gelmektedir. Son dönem 
İslam alimlerinden Muhammed Harndi Yazır (1 878- 1 942) 
bu konuda şunları söylemektedir: Al lah ' ın bu yüce (Tevvab) 
ismi, tevbesi pek bol ınanasında aşırı çokluğu ifade eden 
ism-i fai l  olup, işaret ettiği aşırı çoklukta üç durum söz ko
nusudur: 

a- Kendisine tevbe eden ve dönen kulları pek çok de
mektir. 

b- O kadar çok tevbe kabul eder ki, tevbe ile her gü
nahı bağışlayabilir .  Tevbe i le bağışlanmayacak hiçbir günah 
yoktur. En büyük günah hiç şüphesiz ki Allah'a ortak koş
mak/şirktir. Tevbe ve iman i le Allah onu da affetmektedir. 147 
Kur'an-ı Kerim'deki "Allah, kendisine ortak koşulmastnı 
asla bağışlamaz; ondan başka günahları dilediği kimse için 
bağışlar. Kim Allah 'a ortak koşarsa büsbütün sap1tmış-

Brill, 1 999, X, 385; Syed Mu'a7.zaın Husain, l!.ffect of Tauba 
(Repeııtance) Oıı Peııalty Tn Islam, 1 89 .  

145 el-Bakanı, 2/ 37, 54, 1 28; et-Tevbe, 9/1 04, 1 1 8; eıı-Nfır, 24/ 10 ;  ei
Hucurat, 49112; en-Nasr, 1 1 0/3. 

146 İbn MaıızO.r, Usanil '1-Amp, I, 233; 1\IOsi, Şihabuddin Seyyid 
Malunud, Ra/ıu 'l-Mei111i fi 1'ej'!:iri'l-Kur'ani 'l-Azlm l'e Seb'i'l
Me:ri1n1, Beynıt, 1 405/1985, IV, 236. 

l ·l7 Matilridl Kelfun okulunun kurucusu !mam Matiliidi de Allal1'a ortak 
koşmak demek olan şirkin tevbc ile aiTedileceğini söylemeklcdir. 
Bkz. Matüriili, Kitabü 't-Tevlıid, 327. 
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tır. "148 ayeti te vb e etmeyen ve bu küfür halleri üzere ölen 
kimseler hakkındadır. 

c- Yüce Allah tevbeyi kabul etmede çok cömerttir. O 
kadar ki günahından tevbe eden bireyi hiç günah işlememiş 
gibi, bağış ve rahmeti ile lütuflandım. Bu şekilde tevbeyi 
kabul etmesi,  rahmetinin bir eseridir. 149 

Tevvab keli mesinden hareketle tevbede iki yön bu
lunmaktadır. Bu yönlerin bir ucunda Allah, diğer ucunda ise 
insan bulunmaktadır . Bu yönlerden baktığımızda tevbe, in
san açı sından günahlardan dönmeyi ifade ederken, Allah 
açısından da günahların karşılığı olan cezalandım1aktan 
dönmeyi ifade eder. Bu şeki lde insan günahlarını terk ederek 
yaratıcısına dönmekte, yaratıcısı da bu yönel işe cezalandır
maktan vazgeçerek karşılık vermektedir. 150 Allah 'ın tevbeleri 
kabul etmesinin nedeni O'nun rikkatı/ yufka yüreklil iği, 
zararı defct ınek ya da fayda sağlama a rzusu deği ldir .  Aksine 
Yüce Allah yalnızca ihsan ve lutfunden dolayı tevbeleri ka
bul etmektedir. 1 5 1  

I. 2.  Tevbenin Terim Anlamı 
Tevbe yüklenmiş olduğu fonksiyonunun çeşitli yönle

ri ileri çıkanlarak birçok şekilde tanımlanmıştır: 
Kelamcıların terminoloj isinde tevbe, kula izafe edi ldi

ği zaman yaptığı günahlardan pişman olarak Allah'a dönme
si anla mında kullanılırken, Allah ' ın fiilierine izafe edi ldiği 

ı-ıs en-N isa, 4/l 1 6. 
14� Yaz.ır, Hcık Df11i Kur'cııı Dili, VI, 538. 
150  Tunç, Ketanı (Sistematik), 94. 
ı ı ı  Razi, et-Tefsin7 '/-Kebir, lll, 24. 
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zaman QEI nim_etııu -ve yardmıını kullarma döndürmesi ve 
onları bağışlaması anlamına gelmektedir. 1 52 

Dinde tevbe, kötülenen davranış ve eylemlerden övü
len ve beğeııileıı işlere dönüş olarak tanımlanmaktadır . m 

Genel olarak kelamcılar özellikle de Adududdin ei-Ici 
(680-756/ 128 1 -1355) tevbeyi, isyan olduğu için günahtan 
pişman olmakla birlikte gücü yettiği halde o günaha dön
meıneye karar vermek ı54 olarak tanımlamışlardır. 

Tevbe, yaptığı günahtan pişman olmak, hayıflanınak-

Tevbe, geçmiş hatalardan dolayı insanın içinin yan
masıdır. 1 56 

Tevbe, itaatsızlıklardan p işman olmaktır. 1 57 
Tevbe, geçmişte yapılanlara pişman olup, gelecekte 

onu bir daha yapmamaya kesinkes karar vermekten ibaret
tir.m 

Tevbe, kötülüklerden kötülük olduğu için pişmanlık 
du ya rak vazgeçmektir. 1 59 

Tevbe, Allah'ın yapılmasını gerekl i gördüğü fiiliere 
sarılmak, kötü gördüklerinden de uzaklaşmaktır . 1 60 

152 Cüveyni, Kitabu 'l-İrşad, 337� Tailazani, Sa'deddin, Mesub b. ömer 
b. Abdi Ilah, Şer/ıu '1-Makô.rul, thk. Abdurrahman Amirıı, Beyrut, 
1409/ 1 989, V, 163 . 

153 Çürcfiııl, Kitahfi 't-Ta 'rifdt, 70. 
154 Id, el-Mevdkıf, 380; Tafiazfuıl, Şerlıu '/Makdsıd, V, 1 62 .  
1 55 Cüvcyni, Kilabii '1-İrşdd, 337. 
1 56 Gamlll, İlıyau Ulımıi'd-Din, XI, 1 47. 
151  Cüvcyıli, Kitabü '1-İrşdd, 337. 
1 58 Razi, et-Te.fsilii 'l-Kebir, X, 4. 
1 59 Yazır, Ilak Dini Kur 'an Dili, VII, 429. 
16° Ccvziyye, İbnü'l-Kayyiın Ebi Abdullah Muhammed b. Ebi Bekr, 

Medllricu 's-Saliki11, Kahire, trs, I, 33 1 .  
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Gazzali (45 1-505/ 1 058-1  l l  l ) 'nin iktihas ettiğine gö
re, Sehl b. Abdullah el-Tusteıl de tevbeyi, "kötü hareketleri 
iyi-övül müş hareketlere dönüştünnektir"161  diye tanımla
mıştır. 

Kötülükleri terk etme anlamı göz önünde bulundurula
rak başka bir tevbe tanımı daha yapılmıştır: Zahmet ve acı 
veren elbiseyi çıkarıp faydalı elbiseyi giyrnektir. 162 

Seyyid Şerif Cürcani (740-8 16/1 340-1413) de tevbeye 
bir başka açıdan yaklaşmak suretiyle keHimdan çok tasavvufi 
bir bakışı sergiler görünmektedir. Onun düşüncesinde tevbe, 
kalpten ısrar düğümünü çözmek suretiyle Allah'a dönmek 
sonra da Allah'ın bütün hukukuna riayet etmektir. 163 

ResUluilah Hz. Muhammed de tevbeyi "Pişmanlık 
revbedir ·' '164 diyerek tanımlamıştır. 

Pişman olmak, yaptığı bir eylemin ya da inandığı bir 
düşüncenin yanl ış olduğunu anlamak ve karar vermektir. 
Tevbe ise bu kararı pratiğe dökmek, yürürlüğe koymak, bu 
karara göre hatalı davranış ya da düşüncesini terk ederek, 
onun alternatifi olan doğru davranış ya da düşünceyi beniru
semektir . 165 

Bu tanımlardan hareketle günahkar bir birey günahın
dan tevbe ederse, onun tevbesi gerçekleşmiş olur. Çünkü 
tevbe yapmakla birey, işlediği günahından pişman olduğunu, 
içinde bulunduğu şimdiki zamanda ve gelecekte o günahı bir 
daha işlemeyeceğine karar verdiğini ve kararmda da sebat 

161 Gaı.zali, İlıyaıı Ulumi'd-Din, Xl, \47. 
162 Gazzali, İhyau Ulumi'd-Din, Xl, 1 47. 
163 Cürcfuıi, Kitaba 't-Ta 'rifdt, 70. 
164 Ahmed b. Hanbel, Mllsned, I, 376, Mcklcbetli'l-İslami, Beynıt, 

1405/ 1 985; İbn Mace, Ebi Abdullah b. Yezid el-Kazvani, Sanerı, 
Zühd, 30, hadis no: 4252, (2/ 1420) Çağn yay. ,  İstanbul, 1 4 1 31 1 992. 

16ı Atay, Kur 'an 'a Göre Töııbe _m da Bilinci Yenilemenin İmkdm, 93 
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ettiğini  ifade etmiş olmaktadır. Allah da bu şekilde tevbe 
eden bireyin tevbesini kabul edeceğini vaat etıniştir. 166 

Anılan tevbe tan ımlarından ortaya çıkan bir başka 
gerçekte, günah ı iti raf şuunı, p işman lık ve günahtan uzak
laşmanın tevbenin asli unsurlarını oluşturduğudur. Pişmanlık 
tevbenin asl i  unsurlarından olmakla birlikte h er pişmanlık 
tevbe i le sonuçlanmayabilir. Çünkü bazı dummlarda piş
manlık bir duygu olarak ortaya çıkar, fakat tevbeye döni.iş
ıneyebi lir. Bu bağlamda her pişmanlık tevbe anlamına gel
ıneyebi l ir. 

I. 3. Kur'an'da Tevbe (Dönüş) Anlammda Kulla
nılan Diğer Kelimeler 

Kur'an'ın tevbe (p işmanl ık) lügatçesi çeşitli ve farklı
dır. Bunlardan Mekke orijin l i  olan iki kelime şunlardır: Bi
rincisi v-b kökünden "Evvab" formlll!.q<ı,,_ sıklıkla _ _  dönen, 
yönelen, p işman olan anlaınındadiı:,: 

- - · 

........:.: ......u. :-t,;.· .....::J� · · · ·) ı  · · '  ·_ · ..�;...;.;. ._.r,ı •h : � : G. ı� .. . 
• .- ; .� ; . ; V-'> v:-> Cr' , . 

• ,. - � "·' J-' 

"İşte size vadedilen cennet! Ki o, Allah 'a yönelen, 
emirlerine riayet eden, görmediği halde Ralıman'dan korkan 
ve Allah 'a yönelmiş bir kalp ile gelen kimselere mahsus-
t ,]67 ur. 

Diğeri iyab formunda dön��-ıınl_amıııdadır. 

" ' ·cı \:.:Jı ·. , � -, ..:.�-� 
"Doğnısu onların dönüşü Bize'dir."168 

166 Bkz. eş-Şfırii, 42/25; Pezdevl, Ust?lu 'd-Din, (E/ıli Sünnet Akaidi), 
327. 

167 Kaf, 50/32-33. 
1"8 el-Gaşiye, 88/25. 
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Diğer bir fonn_me_'ab olup dönüş yeri anlamındadır. 
Burası günahkarlann son durak yerleri olan cehennemİ ifade 
etmektedir. 

" Bu böyle; ama azgınlara kötü bir gelecek vardır."169 

İkinci kök n-v-h olup "ila" harfi ceriyle birlikte 
"muı:Ub" formunda- pişmanlık esnasında insanların Allah'a 
yönelmesin i ifade etmektediL 

"Allah'a yönelerek O'na karşı gelmekten sakınınız, 
namaz kılınız . .  

"170 

Tevbe ya da p işmanlık ifade eden, nadir olarak kulla
nılan başka bir kök de n-d-m köküdür. Günahı ve yaptığı şey 
için pişman olmak, tevbe etmek, vicdan azabı çekmek, ke
derlenmek, teessüf etmek ve müteessir olmak anlamlarını 
içermektedir. Buradaki pişmanlık ceza korkusundan kay
naklanmaktadır.171 Şu ayet buna örnektir: 

"Güçsüz sayılanlar da büyüklük taslayanlara: "Hayır 
gece gündüz hile kuruyor ve bize Allah'ı inkar etmemizi, 
O'na ortaklar koşmamızı emrediyordunuz" derler. Azabı 
gördüklerinde, ettiklerine iç leri yanar. . .  "172 

169 sau, 38/55. 
1 70 er-Rfun, 30/3 1 .  
171  ihn Manzfır, Lisanü 'i-Arap, XJI, 572; Mımcid fi '1-Luga ve 'l-A 'itim, 

799. 
172 Se be', 34/3 3. 
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Bu kökün ikinci bir formu da "nadimlrı"dir. Diğer in
sanlara kasıtsız olarak zarar verdiğinden dolayı pişınanlıkla 
dolu insanlar anlamında kul lanılmıştır. 

: ,L3 · :u � · �� ı · · :, ...ı - - �- , ı ·  ! �ı r :- · :· .:r-:. ı---- ....... .-.-= . � _,. � ,) � 

"Ey İnananlar! Eğer yoldan çıkmışın biri size bir ha
ber getirirse, onun içyüzünü araştırm, yoksa bilmeden bir 
millete kötülük edersiniz de sonra yaptığımza pişman olur-

,]73 sun uz. 
Tevbe ile aynı anlamda kullanılan başka bir terim de 

"istiğfar" ya da "tevbe-i istiğfar" terimidir. İstiğfar "bağış
lanma isteği"ni ifade etmektedir. 1 74 Bu kel ime ve türevlerif 
müştaklan Kur'an'da birçok yerde geçınektedir.175 Kur'an 
insanlardan sıklıkla Ra�lerinden bağ.ışlanma isteğinde bu
lunmalanıu talep etmekte ve teşvik etmektedir. 

- ------ - -· -·· ... _ ., . .  

"Rabbinizden bağışlanma dileyin; sonra O'na tevbe e
din, Muhakkak ki Rabbim çok merhametlidir, (müıninleri) 

k ,]76 ço sever. 
Genel manada tevbe ile istiğfar kelimelerinden her bi

ri diğerinin anlamını içerdiğinden birbirleri yerine kullanıla
bilmektedir. 

Özel de ise, istiğfar kötülüklerden uzaklaşarak onlar
dan ayrılınayı ifade ederken, tevbe Al lah 'a dönüşü ifade 

m ci-Hucuriit, 49/6. 
1 71 ihıı Maıızilr, Lisanfi '1-Amp, V, 20 
1 75 Ukz. Abdulbaki, ı\{uccmıu 'l-Alüfellt'eS li Elfazı 'i-Kur 'ani '1-Keı·inı, 

499-503. 
176 Hfıd, 1 1 /90� Ayrıca bkz. llfııl, l l/ 3,  52; Nuh, 7 1 / lO ;  cl-Müzcmmil, 

73/20; el-Bakara, 2/ 1 99. 
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etmektedir. 177 Şu Kur'an cümlesi buna işaret etmektedir: 
"Rabbinizden mağftret dileyin ve O 'na tevbe edin ki, belli 
bir süreye kadar sizi güzelce geçindirsin . "178 Bu bağlamda 
tevbe i le  istiğfar arasında bir nüans da bulunmaktadır. İstiğ
far, Allah 'tan "Yüce Allah' ım beni affet, beni bağışla" gibi 
çeşitli lafızlarla dua ve niyazda bulunarak af arzusunda bu
lunmaktır. İstiğfar dua manasını da içermektedir. 

Tevbe ise, işlenen günahtan pişman olmak, nedamet i
çerisinde bir daha günah işlememek azm ve kararlılığıyla o 
günalıtan dönmektir. 

İnsanlar başkalarının günahları için istiğfar edebilir
lerse de başkalarının günahlarından dolayı tevbe edemezler 
ya da etmezler. İnsanın başkalarının günahları için istiğfar 
edebileceğine birçok Kur' an nassı delalet etmektedir.  1 79 

"(Musa da) Ey Rabbim, beni ve kardeşimi bağışla, bi
zi rahmetine kabul et. Zira sen merhamettilerin en merha
metlisisin ! dedi ." ı Ro 

O halde istiğfar daha kapsamlı, tevbe ise daha özeldir 
denebil ir. 

Tevbenin anlam alanı içerisindeki farklılıklan belirt
mek için tasavvufçular başka terimler de kullanmışlardır. 
Bwılar tevbe, ina be ve evbe181 terimleridir ki "tasawuf felse
fesinde tevbe" başlığı altında ele alınacaktır. 

177 Bkz. Dalgııı, Nihat, İsllbn 'da Tevbe ve Ceı.nlara Etki.fi, Trabzon, 
1 997, 98. 

178 I lüd, I l/3. 
179 Karaçaııı, İsmail, İ.flom'da Tevbe, Konya, 1 973, 46-47. 
IBO cl-A'raf, 7/I 5 1 ;  Ayrıca bkz. Yusuf, l2/97-9R; İbrahim, 14/41 ; eş

Şuara, 26/ 86; Şflrii, 42/5; el-1-Iaşr, 59/1 0; Nuh, 7 1 / 28. 
181 Dcnny, Tawba, X, 385. 
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I. 4. Tasavvuf Felsefesinde Tevbe 
Tasavvufçuların terminoloj isinde de tevbe, yapı lan 

günahı terk edip Allah'a dönmek, pişman olmak ınanalarma 
gelmektedir. Fakat tasavvufi düşüncede tevbenin fonksiyonu 
daha geneldir. Tevbe, A1lah'ı unutmamayı ifade eder. "Al
lah' ı  unutanlar gibi olmayın . . . "ısı 

İslami emirlerin en önemlilerinden olan tevbe, tasav
vufi olgunluk yoluna girenierin vuslata ulaşıncaya kadar 
uğradıkları menzillerin ve makamların i lki olarak kabul e
dilmiştir. 1 83 Bu sebeple mutasawıflar tevbeye farklı bir ö

nem atfetmişlerdir. 

Tasavvufı düşüncede yaln ızca Allah rızası için yapılan 
tevbeye evbe ismi verilmektedir. Tevbe, şeriatm beğenmeyip 
yerdiği şeylerden onun övdüğii şeylere dönmektir. Gerçek 
tevbe, p işmanlık duygularmın ortaya çıkmasıdır. Mutasav
vıflaruı büyüklerinden olan C üneyd-i Bağdadl (ö .298/9 1 O) 

"günahı unutma ya" tevbe derken, Sevri de "A11ah 'tan başka 
her şeyden yüz çevinneye" tevbe ismini vermiştir. Zünnun-ı 
M ısrl, her organın bir tevbesi olduğunu belirterek bunları 
söyle açıklar: Kalbin tevbesi, haram işleri yapmaya niyeti 
terk etmesidir. Gözün tevbesi, harama bakmaması; ayakların 
tevbesi harama gitmemesi; kulakların tevbesi, haram olan 
şeyleri dinlememesi ;  karnın tevbesi haram yememesidir. 
Sehl b. Abdullah da tevbeyi, i leride yaparım şekl indeki o
yalaoma ve ihmalkarlıkları terk etmek olarak tanımlamıştır .  

Bir başka mutasavvıf Ruveym'in tevbe tanımı oldukça il
ginçtir. Ona göre tevbe, tevbeye tevbedir, yani günah ve 

IR2 ei-Haşr, 59/J 9; Dkz. Gazzall, Ebu Ham id Muhammed, Mllklişefetil 'l
Kullib, 'O-ık. Abdullah Allmed Ebu Zlnc, Kahirc, 1392/1972, 22. 

IRJ AI O.sl, Rıllm 'l-Meiini, �XV!ll, 1 58. 
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pişmanl ık düşüncesinin zihinden tamamıyla silinmesidir. 184 
Görüldüğü gibi mutasavvıflar tevbe kavramına çok subjektif 
bir bakışla yaklaşmışlar, istedikleri gibi yorumlamışlardır. 

Mutasavvıflar da tevbenin üç unsurunun bulunduğu 
kanaatindedirler. Bunlar, geçmişte yaptıklarına pişman ol
mak, onlan terk etmeye kesinlikle karar vermek ve günahın
dan korkmaktır. 185 

Tasavvufı düşüncede tevbe, suyun cam üzerindeki 
tozları giderdiği gibi, fertlerin zihnindeki kötü düşünceleri 
ve günahları giderir. Tevbe, gerçekte Allah 'a yönelmektir. 
Tasavvuf felsefesinde tevbe, yaşamın yönünü değiştirmeyi 
sağlayan bir unsur olarak anlaşılmaktadır . 1

86 

İslam tasavvufçuları tevbenin üç derecesinden söz et
mişlerdir. Bunların ilki tevbe, ikincisi, inabe ve sonuncusu 
da evbedir. Bu sıralamaya göre; 

I - ��.Al�'ın_3_����19:iln korkularak yapılan 
tevbedir. 

2- İnabe, sevaı:u�g}LY� tamalu ile yapılan tevbedir. 
Tasavvuft:a bu, ievbenin orta derecesini oluştum1aktadıi:- · · · ·-

3- Eyt>e, seva.P- ümidi . ve. a.� �orkusundan değil, yal
nızca Allah' ın emfrlerini gözetmek için yapılan tevbedir. 

IR� Kuşcyrl, Ebu Kasım Nisaburi, er-Ri�aletU'�Kuşeyriyye, tlık. 
Abdulh:ılim Mahmud, Mahmud b. Şerif, Kahire, 1 409/1 989, I 78-
1 83� Sührcverdl, Ebu Hafs Şihabcddin ömer, ( 1 144- 12 34), 
A ı{JrijlJ •p,f elirif, (Tasaııvıifwı Esaslan) Çev; Kamil Yılmaz-İrfan 
Gündüz, istanbul, 1 990, 592, 605; Aynca bkz. Sclıiımncl, 
Aıınemarie, Tasavvufun Boyutları, Adam yay., istanbul, 1 982, 1 03 .  

18� Süleml, Ebu Abdi'r-Ralınıan Muhammed b. Hüseyin, Kitaba 'l
FIUUvve, lhk.. Süleyman Ateş, Ankara, 1 977, 49. 

186 Kuşcyri, er-Risdleta '1-Kuşeyriyye, 1 78-1 82; Altıntaş, Hayranİ, Ta
savvuf Tarihi, Ankara, 1 986, 1 33-1 34; Cebecioğlu, Tasavvıif Te
rimleri ve Deyimleri Sözlağii, 7!6.  

63 



Bu son kategorideki tevbeden amaç, yalnızca Al lah ' ın 
rızasını kazanma arzusudur. Kur'an'da Hz. Davud, 187 Hz. 
Süleyman m ve Hz. Eyyubu9 peygamberlerin tevbedeki du
rumları "evvab" kel imesiyle anlatılmaktadır. 

Mutasavvıflann b ir tevbe çeşidi olarak kabul ettikleri 
inabe de Kur'an 'da yerini almakta ve Allah'a dönmeyi ifade 
etmektedir: 

:c:- ' IJ f '  ·1 r;J lS'� � '  

"'Size azap gelip çatmadan önce Rabbinize dönün . 
O'na teslim olun, sonra size yardım edilmez." 1 90 

Tasavvufi düşüncede tevbe, müminlerin, inabe, evliya 
ve Allah'a yakın olanların sıfatı olurken, evbe, nebi ve re
sulleriıı sıfatı olmaktadır. ı9 ı  Kur'an-ı Kerim bu gerçeğe 
şöyle temas etmektedir :  "Gerçekten biz Eyyub'u sabırlı 
bulmuştuk. O ne iyi bir kuldu; daima Allah'a yönelirdi ." 192 

Tasavvuf felsefesinde tevbenin mahiyeti de, bi reylerin 
bulunduğu konuma göre değişiklik arz etmektedir. Buna en 
güzel örnek de Zunnun el-Mısri 'niıı şu sözüdür: "Halkın 
tevbesi günahtan, bilgili  insanların tevbesi gafletten, pey
gamberlerin tevbesi ise, diğer peygamberlerin ulaştığı dere-

1 87 Siid, 38/1 7, 1 9. 
IRR stıd, :ıst3o. 
189 Siid, 38/44. 
190 ez-Züıııer, 39/54 
191 Kuşeyri, er-Risd{efü 'f-K11şeyıiy).ıe, 1 82; Aliyyü' I-Kiiri, Ali b. Sullan 

Mulıanuned, Şer/ı alt1 Fıklu 'i-Ekber, İslaııbul, 1 375/ 1955, 1 57. 
192 Sad, 38/44� Ri vayetiere göre f Iz. EyyCıb eşinin bir hatasından dolayı 

iyileşince ona yüz değnek vunnaya yemin etmişti. Bununla birlikte, 
eşinin ona karşı hizmetleri ve fedakarlıkları kiiçümsenmcyecek kadar 
çoktu. Bu sebeple Yüce Allah, ona yüz tane ekin sapından oluşaıı bir 
demetle bir kere vumlınasıru yelerli gönno�·UI. Bkz. Zcııınhşcri, Keş
şaf, IV, 99. 
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ceye erışememe konusundaki acz ve noksanlıklarını gör
mektendir. "193 

Dini terim ve kavramları diğer İslami disiplinlerden 
farklı bir tarzda açıklayan İslam tasavvufçulan tevbeyi de 
değişik açı lardan yorumlamışlardır. Onların kendi aralarında 
bile tevbeyi farklı farklı yorumlamaları onların dini yaşayış
taki farklılıklarından kaynaklanıyor olması mümkündür. 
Dini yaşayış tecrübelerindeki değişik düzeyler onların bu 
konudaki yorumlaona tesir etmiş olabi l ir. 194 

Tasavvufi düşüncede tevbenin oluşumuna da dikkat 
çekilmiştir. Tevbe eden birey yaptığı şeyin kötü olduğunu 
kalbiyle düşünür, kötü fiil ler içerisinde olduğunu hissederse, 
tevbe arzusu kalbine doğar, bu kötü davranışlardan uzaklaş
ma ve vazgeçme isteğidir. O zaınaıı yüce Allalı kararı ve 
azmi düzeltmeyi, iyi davranışlara doğru güzel bir dönüş 
yapmayı ve tevbe sebepleri için hazırlıklı olmayı o bireye 
nasip eder. 195 Tasavvufta tevbenin oluşumu bu tarzda ger
çeki eş m ektedir. 

Allah 'taıı başka her şeyden uzaklaşarak, yaln ızca Al
lah'a dönmek, tasavvufi düşüncedeki tevbenin özünü oluş
turmaktadır. 196 Fakat bu tarzda yorumlanan bir tevbe telakki
si çok aıılamlı gözükmemektedİr. Zira önemli olan, dünya 
hayatının içinde sosyal ve beşeri aktivitelerle uğraşınakla 
birlikte Allah' ı unutmamak, onu zihinde canlı  tutmaktır. 

193 Kuşcyrl, er-Ri.rciletü 'l-Kuşey1iyye, I R3; Sü.hrcvcrdi, Amrifü '1-ı\ fadrif. 
605-606. 

194 Ayruıtılı bilgi için bkz. Enloğaıı Fırat, Şah'iiyet Geli-Pminde 
Tevhenin Fo11ksiyonu, (Basılmanuş Doçentlik Tezi), Ankara, 1 982, 
99. 

19� Kuşcyri, er-Risdletü '1-Kuşeyriyye, 1 79- 1 80. 
196 Bkz. Stern, M.S, Notes On 1he 71ıeology Of Al-Giıazzali 's Concept 

OJRepentance, ll-ltunic Qııarterly, vol. 23, I 979, 83. 
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Yoksa hayattan soyutlanarak Allah 'a dönmek İslami verı
lerle uyuşan bir yöntem olmasa gerektir. 

II. TEVBENİN OLUŞUMU 

Sünni İslam Medeniyeti 'nin oluşumunda etkisinin ke
sin bir şekilde hissedildiği Eş'ari kelamının önde gelen i
simlerinden olan Gazzali, tevbeyi konu ettiği eserinde piş
manlık yöntemlerinin  çeşitli  yönlerinden bahsetmiş, 
tevbenin üç şeyin sırasıyla meydana gelmesiyle gerçekleşe= 
ceğini söylemiştir: Bunlar ilim, hf!l ve aıneldir. Biz bunları 
fevbenin oluşu� aşamaİan

- -
olarak da-;dlandırabil iriz. 

Gazzali 'ye göre, ilim ilk, hal ikinci, amel ise üçüncü sırada
dır. Bunların her biri sırasıyla birbirini gerektirir. Allah ' ın 
adaleti bütün her yerde bunu gerekli kılar. Tevbenin oluşu
munun ilk unsuru olan ilim, günahta bulunan zararı ve güna
hın birey ile Allah' ın ralınıeti arasında perde olduğunu bil
mektir. Bunun böyle olduğu gerçek anlamda bilinince, bu 
bilgiden, istenilen şeyin elden kaçması sebebiyle kalpte bir 
üzüntü meydana gelir. Çünkü kalp, her ne zaman sevdiği bir 
şeyi kaybettiğini hissederse elem ve acı duyar. Eğer o şeyin 
elden kaçması, kendisi tarafından yapılan bir eylemden do
layı olursa, bu istediği şeyin elden kaçması nedeniyle, o 
şeyin elden kaçmasına neden olan şeye i.izi.ilür; ona göre işte 
bu tür üzüntüye pişmanlık denir. Sonra bu söz konusu ü
züntü kuvvetlenince, bundan kararlı bir i rade meydana gelir_ 
Bu irade geçmişe taalluk ettiği gibi geleceğe de taalluk eder. 
Onun içinde bulunduğumuz şimdiki zamana taalluku, içine 
girdiği günahı terk etmek ile olur. Gelecekle olan ilgisi, arzu 
ettiği şeyi kaybetmesine neden olan bu fiili, hayat ının sonu
na kadar yapmamaya azmetmesidir. İradenin geçmiş ile olan 
ilgisi ise, elden kaçırdığı şeyleri, şayet tamiri imkan dal1ilin
de ise, bu yolla ve onararak telafi etmesiyledir. Bu sebeple 
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ilim ilk s ırada gelir ve o bu hayırlann kaynağıdır. Gazzali, 
ilim ile yakini olan ilmi kastetmiştir. Bu yakini ilim ise, ona 
göre bir nurdur. Bu nur, pişmanlık ateşini doğurur. Bununla 
kalp, tıpkı üzerine, karanlık içinde iken üzerine güneş doğan, 
bulutların kaybolmasıyla üzerine ışıklar doğarak sevdiği 
şeyin neredeyse yok olmak üzere olduğunu görüp de, 
heyacanından adeta yok olacak bir duruma gelen birey gibi, 
iman nurunun onu aydınlatmasıyla sevdiği ile kendi arasında 
bir perdenin bulunduğunu görerek üzülür. O halde ilim, piş
manlık ve şimdiki ve gelecek zamandaki günah eylemini 
terk etmekle ilgili kararlılık/ azim; geçmişte elden kaçanları 
telafi, tevbenin meydana gelmesinde birbirini izleyen üç 
safhadır. Tevbe ismi, bwıların hepsine birden verilirse de, 
daha çok, tek başına pişmanlık anlamında kullanılır ve o 
zaman, tevbeden önceki ilim bir başlangıç; o fiili terk 
tevbenin bir meyvesi ve onun ardından gelen bir sonuç ola
rak kabul edilir. Bu sebeple Hz. Peygamber: "Pişmanlık 
tevbedir" buyurmuştur. Çünkü pişmanlık, bu pişmanlığı 
gerektiren ilimden ve onun ardı sıra gelen azimden ayrı dü
şünülemez. 197 O zaman pişmanlık tevbenin en önemli unsu
runu oluşturmaktadır. 

Tevbenin oluşumu insanın zihninde başlamaktadır. 
Müteahhifın keHimcılarından Razi (606/12 10) de buna de
ğinmektedir. İnsandan herhangi bir şeyi yapmak ya da terk 
etmek biçiminde ortaya çıkan durum, öncelikle kalpte o 
şeyin faydalı veya zararlı olduğu şeklinde bir tasdik meyda
na getirir. Akabinden faydalı oluşunu tasdik etmekten onu 
meydana getirme arzusu ve ıneyli, zararlı olanı tasdik et-

197 Gav.ali, .11ıyau Ulımıi 'd-Din, XI, 1 46-1 47; Krş. llli1, et-Tejsfn"i'l
Kebir, Ill, 22; Aynca bkz. Stern, M.S, Al-Ghazzali, Maimonides, and 
lbn Paquda mı Repeııdance: A Comparali ve Model, Jourtıal. Of Tlıe 
American Acaden9' Of Rdigion, VoL XLVII., Number, 4, Michigan. 
Dc"Cember 1 979, p. 590-592. 
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ınekten de onu terk etme arzusu doğar. Son ınerhalede bu 
arzu ve eğilimle birlikte oluşan güç, fıil in ya yapılmasını ya 
da terk edi lmesini gerektirir. 

Bu olgu bu tarzda belirlenince, tevbenin de böyle ol
duğu anlaşılır. Birey, oldukça zor b ir işin büyük zarariara 
sebebiyet verdiğine inanınca, söz konusu bu inancın oluşu
mu üzerine o yasağa karşı bir nefret oluşur. Sonuç da söz 
konusu bu nefret, şu üç şeyi gerekli kılar: 

1 - Geçmişte kendisinden meydana gelen kötü şeyler i
çin pişman olmak, 

2- Meydana gelen kötü eylemleri terk etmek, 

3- Söz konusu bu kötülükleri gelecekte de terk etme 
isteği ve kararlılığı .  198 

Görülüyor ki, yapılan tevbenin geçmiş, şimdiki ve 
gelecek zamanla ilgisi  vardır. Öncelikle geçmişte işlenmiş 
günahlardan p işman olunarak Allah'a iltica edi lir.  Arkasm
dan yaşadığımız şimdiki zamanda, söz konusu bu günahlar 
hemen terk edil ir, peşinden de gelecek zamanda bu gibi gü
nah ve kabahadere ve benzerlerine bir kez daha dönmemeye 
ve bu tür günahları bir kez daha işlememeye karar verilir. Bu 
şekilde üçlü zaman dil iminde tevbe eden birey, tevbesini 
h içbir zaman hatırından çıkarınayarak kendisini bir daha 
günah işiemekten alıkoymuş olacaktır .  Tevbeden beklenen 
de budur. 

1 9R Riizi, Fahrc<.klin, ılfelilimu U.si:Ui'J-Din, (İslam İnanemın Ana Ko
ııııları) Çev. Niidiın Macit, Erzurum, 1 996, 125- 1 26. 
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III. TEVBENİN GEREKLİLİGİ VE KABULÜ 
lll. 1. Tevbe Etmenin Gerekliliği 
Tevbenin gerekliliği konusunda islam alimleri fikir 

birl iğine varamamış lardır. Onlardan bazılan günahlardan 
tevbe etmeyi gerekli/ vacip görürken, diğerleri ise gerekli 
olmadığını düşünmüşlerdiL Ebu 'I-Hasan el-Eş ' ari (260-324/ 
873-935) tevbenin gerekliliği konusunda verdiği bilgide 
tevbenin gerekli olduğunu kabul edenlerle onun gerekliliğini 
inkar edenlerin kimler ya da hangi ekol mensupları olduğunu 
belirtmeınektedir. 199 Ancak incelenen diğer kaynaklardan 
elde edilen bi lgiler, Mu'tezile kelam ekolünden bir grubWl 
büyük günahlar için tevbe etmenin vucubiyetini kabul et
melerine rağmen küçük günahlar için tevbe etmenin gerekli
liğini kabul etmedikleri yönündedir. Bu konuda bazılan 
önceden tevbe edilmiş günahlar için tevbe etmenin gerekli 
olmadığını söylerken, kimileri de önceden tevbe edi lmiş 
veya edilmemiş olsun büyük, küçük bütün günalılardan ve 
vaciplerin ihlalinden dolayı tevbe edilmesinin gerekli olduğu 
kanaatindedirler. Şia'nın en büyük kolu İmaıniyye de tevbe 
etmenin gerekli liğin i kabul etmektedir. Şii alimlerinden İbn 
Mutahhar el-Hilli (726/ 1325) de tevbe etmenin gerekliliğin 
icma ' ile sabit olduğunu ileri sürmektedir. 200 

İslam fıkıh ekallerinden Hanbeli Mezhebi'nin kurucu
su Ebu Abdullah Ahmed b. Hanbel (ö.24 1/855) ve diğer bir 
kısım islam aliminin kabul etmemesine rağmen, günah işle
rnek Allah ' ı  tahkir sayılacağından dolayı, tevbe etmek kur
tuluşa ulaşmak için lüzumlu görülrnüştür.201 

199 el-Eş"ari, Makaldtil '1-İsldmiyyin, II, 1 70. 
200 e\-1-lilll, Yusufh_ Ali b_ Mu\ahhar, Keşftl 'l-Muriidfi Şerhi TecrU/i'l

İtikiJtl, Bom bay, 1 3 1 0/1 892, 2 35. 
201 Niclıolson, R A, Tevbe, iA. İstanbul, 1 979, X lll! , 204_ 
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Ehl-i sünnet kelamcıları, tevbe ve istiğfar etmenin 
mürnin bireyler için gerekli/ vacip olduğu kanaatini taşı
maktadırlar. Ancak onun gerekl iliğine akıl delalet etme
mektedir. Onla r şeriat hükümlerinden herhangi bir şeyin 
at<ılla ispat edileıneyeceği düşüncesindedirler. Bununla bir
likte hatalan terk etmenin ve işlenen günahlardan pişman 
olmanın gerekliliği hususunda Sünni alimler fikir birliği 
etmişlerdir.202 Şii bilginler de tevbenin gerekliliğini 
(vucı1biyetini) sem 'i /nakil deliliere bağlarlar.203 

Sfuıni kelamcılar h içbir bireyin tevbe etmedeq_ .ınüs
tağni olamayacağını da sözlerine eklemişlerdir. Çünkü h içbir 
fert günahtan ya da en azından günaha eğil inıden. uzak de
ğildir. İslam düşünce tarihine büyük ölçüde tesir etmiş olan 
Gazzali, tevbenin gerekliliği konusunda Hz. Ad em' i ömek 
vererek, şu tarzda istidlalde bulunmuştur: insanlığın babası 
olan Adem bile tevbeden müstağni kalamamıştu. Asıl olarak 
babanın yaratılışına uymayan ve babanın güç yetiremediği 
şeye eviadı hiç güç yetiremez. 204 

Ehl-i sünnete göre tevbe itaat ve i�a.d�j_r. Yapılması 
emredi ldiği için ayrıca sevap verilmektedir.205 Yj!re.-Allah'ın 
bütün müminlere tevbeyi emretmesindeki amacı, günahkar
lara tevbe ettirerek bağışlanmalarını sağlamak, gilnaJıfarı 
olmayanlar için ise daha büyük ecir ve sevaba ulaştırmak 
Q}abilir. 

202 Cüve)'ııi, h-ştid, 339; Gazzali, İlıyau Ulunri 'd-Din, Xl, 1 56; Rilzi, 
Mealimu Usüli 'd-Diıı, 1 26; le i, Atevakıf, 38 1 ;  Tafta7.an'i, Şeı-!ıu 'l
Makdsıd, V, 165 ; Şevkfıııi, Fet}m 'I-Kadir, 1, 65. 

203 el-Hill1, Yusuf b. Ali b. Mu!ahlıar, el-llahll 'l-/Jôdi Aşere, ( şerhleri 
Nd.fi YL'vmi 'l-llaşr ve Mijialıii 'i-Bab ile birlikte) thk. Mehdi Muhak
kik, Tahran, 13651 1 946, 57. 

20� Gazzali, İlıyau Ulumi 'd-Din, Xl, 1 57. 
205 İci, Mı'Vdkıf, 381  
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İnananlar için tevbe etmenin gerekl iliği konusundaki 
bu uzlaşma esasında şu Kur'an ifadelerine dayanmaktadır: 

"Ey iman edenler! Samimi (nasuh) bir tevbe ile A l
lah 'a dönün "206 

Buradaki emir sığası hiç şüphesiz ki vucub/ zorunlu
luk ifade etmektedir.Z07 

: ;.ıı; ·tu : : ';Jı -•ı � J.ıı .)ı r • :
"' - ı-- ..ır: � · - . ·' . .t'J>J 

"E-y mü 'min/er! İstisnasız hepiniz ayrı ayrı A llah 'a 
tevbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz "208 

Yüce Allah yarattığı bütün insaniann kurtuluşa enne
leri için tevbe etmeleri gerektiğini açık bir şekilde dile ge
timıektedir. 

Tevbenin istisnasız bütün inananlara tavsiye (emir 
manasındadır) edilmesinin sebebi, şu şekilde yorumlanınak
tadır: Zayıf karaktere sahip bireylerin, nefıslerine hakim 
olup, gayret etseler dahi, Allah ' ın her alandaki emir ve ya
saklarını tam manasıyla yerine getirememelerinden dolayı, 
kendilerinin sebep oldukları kusur ve eksikliklerden soyutla
namazlar. Yüce Allah işte bu sebeplerle inananların tanıarnı
na tevbe ve istiğfarda bulunmalarını emir ve tavsiye etmekle 
kalmıyor, tevbe edip günahlarının bağışlanmasını istedikleri 
zaman, kurtuluşa erip mutluluğa ulaşacaklarını ümit etmele
rini de tavsiye ediyor.209 Yani insanlar büyük günahlardan 

206 et-Tahrim, 66/S. 
207 Cüveyn\, İrşdd, 339; Gazzal\, ilıyaıı Ulunıi'd-Diıı, Xl, \ 56; İci, 

Mevdlaf, 381 ; Taftıw'lııi, Şer/m 'l-Makdsıd, V, 1 65; Gazzali, 
Mı1kd.şefetii '1-Kulıib, 22. 

lOR en-Nflr, 24/31 .  
209 Zemahşeri, Keşşdf, III, 237; Tunç, Ketcim (Sistematik), 98-99. 
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kaçınsalar bile, küçük günahlardan kaçmamamış olabil irler. 
Bu günahlardan kaçınmış olsalar bile nefsin &:rünah işleme 
doğrultusundaki vesveselerinden uzak kalamamış onlarla 
meşgul olmuş olabilirler. Netice olarak insanlar fıtrat gereği 
günah işlemeye meyil l i  oldukları için günah işlernekten so
yutlanamayacaklar ve tevbe etme gereksinimi duyacaklardır. 

O halde bu tavsiye veya emir karşısında insanların 
ölmeden önce yapmalan gereken şey, Allah ' ın kabul edece
ğini umarak günahlarından tevbe etmeleridir.210 

Sahabeden İbn Abbas (ö. 68/687) söz konusu ayeti; 
'Cahiliye devrinde yaptığınız günahlarınızdan tevbe ediniz, 
umulur ki, bu sebeple dünya ve ahirette mutlu olursunuz' 
şeklinde yorumlamıştır.21 1 

İslam dini kabul edilmekle tevbe edilmiş olmaz mı? ,  
İslam' ın kabul edilmesiyle bireyin daha önceki günalı ları 
yok olur mu?, buradaki tevbenin anlamı nedir? şeklindeki 
soruları Mu'tezili düşüni.ir Zeınahşeri (ö.5 38/1 143), söz ko
nusu ayeti yorumlarken alimierin görüşlerinden istifade ede
rek cevaplandırıyor: Günah işleyen birey, sonra günah ından 
tevbe ederse, günahını her hatırladığında tevbesini  yenileme
si gereki r. Çünkü birey Allah 'a kavuşunca ya (ölünceye) 
kadar söz konusu bu pişmanlığında ve kararlılığında devamlı 

. 2 12 olması gerekır. 

İslam hiç şüphesiz ki fıtrat dinidir. Günah ve sevap 
işleme özell iklerine sahip olarak yaratılan insanın, günah 
işleyeceği kabul edilmiş olmakla birlikte, ondan kurtulma ve 
etkisini azaltına yollarına da dikkat çekilmiştir. Buna göre 

2 1 0  Bkz. G::ızzali, Mükdşefelil 'l-Kultib, 22. 
2 1 1  Zemalışeri, Keşşaf, Ill, 217; Tuııç, Keldm (Sistematik), 99. 
2 1 2  l.cınahşcri, Keşşaf, IU, 237; Aynca bkz. Tunç, Keldnı(Sistenıatik), 

99. 
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tevbe, ins_an_jç_in arınma mekanizmasıdır. İnsan beşer fıtra
tmda-yaratılmış olması hasebiyle her an günah işlemekle 
karşı karş ıyadır. Günah işlemek, belki de insanı meleklerden 
ayıran en önemli özel l iktir. İnsan, bütünüyle g ünah ve ben
zerleri diğer fiillerden uzak kalamayacağına göre, tevbeden 
de uzak kalamayacaktır .  Dünya ve ahiret saadetine ulaşmak 
isteyenlerin yüce Allah ' a i ltica etmesi, günahlarından piş
man olması ve onlardan devamlı surette uzak kalınası  zo
runludur. İnsanın yaratılışı hatırlandığı zaman, her fert için 
tevbenin gerekli olduğu kendiliğinden ortaya çıkacaktır. 
İnsan günahtan soyutlanamayacağı için, tevbeye olan gerek
sinimi de daima var olacaktır. Bu şekilde tevbenin inanan 
için gerekliliği ortaya çıkmış olmaktadır. 

III. 2. Tevbenin Kabulünün Aklen Allah'a Vacip 
Olup- Olmadığı Meselesi 

İslam düşüncesinde tevbe ile ilgili tartışılan konular
dan biri de yapılan tevbenin Allah tarafından kabulünün 
gerekip-gerekmeyeceğidir. Mu' tezile kela.m okuluna göre, 
Allah'ın tevbeyi kabul etmesi aklen gerekli/ vaciptir . Bu 
düşüncede olmaları, onların kabul ettiği Allah 'ın kulları için 
en iyiyi yapması gerektiğiJ asJah meselesinin zorunlu bir 
şpn(!.f.ll. olsa gerekir.2tJ-·Kiu.'teiÜe kelam ekolü, tevbeyi kabul 
etmenin aklen Allah'a  vacip olduğunu söylerken bu görüşle
rini burada vereceğimiz Kur'an ayetlerine dayandırınakta
dırlar. 

"0, kullarının tevbesini kabul eden, kötülükleri ba
ğışlayan ve yaptıklarınızı bilendir. " 214 

213 Pezdevi, U.rıUu 'd-Din, (E/ıli Sünnet Akaidi), 328; Cüveyni, Kitabü '1-
İı·şrid, 338-339; Rilz.l, ı\feıilinııı UsCıli 'd-Din, 1 26; İci, el-lvievdkrf fi 
İ/mi '1-Ke/ôm, 381 . 

214 
eş-Şura, 42/25. 
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"Allah 'zn kabul edeceği tevbe, ancak bilmeden kötülük 
edip de sonra tez elden tevbe edenlerin tevbesidir; işte Allah 
bunların tevbesini kabul eder; Allah her şeyi bilendir, hikmet 
sahibidir. " 2 15  

Ehl-i sünnetin Eş'ari kelam ekolüne bağlı olan 
Fahreddin Razi (ö.606/ 1 2 1 0) yukarıdaki iiyetin yorumunu 
yaparken, ünlü Mu'tezile kelamcılarından Kadi Abdülcabbar' 
dan (ö.4 151 1024) iktibasla onun bu ayeti tevbeyi kabul et
meyi aklen Allah'a gerekl i  kıldığına şu iki bakımdan del i l  
getirdiğini ileri sürer. Bu deli llerden birincisi, ayette geçen 
.P kelimesi gerekii iiki vücılb ifade eder. Buna göre yüce 

Allah 'ın, "Allah katmda (makbul olan) tevbe . . . " tabiri, 
Cenab-ı Allah 'ın tevbeleri kabul etmesinin akl en viicip oldu
ğuna delil teşkil eder. İkinci delil ise, eğer biz yüce Allah'ın 

"Allah katında (makbul olan) tevbe . . . " tarzındaki 
sözlerini sırf O 'nun tevbeleri kabul etmesi manasma hamle
derek yonımlarsak, o zaman bu sözle "İşte Allah 'ın 
tevbelerini kabul edeceği bireyler bunlardır" kısmı arasında 
herhangi bir fark kalmaz. Zira bu da, yüce Allah ' ın tevbeleri 
bilfiil kabul ettiğini haber vermektedir. Ama biz önceki iba
reyi, tevbeleri kabul etmesinin gerekli /vacip olmasına, bu 
ibareyi de, tevbeleri bilfiil kabul ettiği manasma alırsak, 

2 1 5  en-Nisa, 4/17 
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böylece bu i ki kısırn/ayet arasındaki fark açığa çıkar ve her
hangi bir tekrar da meydana gelmemiş olur.Z16 

Kelamcı Razi, Kadi Abdülcabbar'a ait bu Mu'tezi li 
görüşü kabul etmez ve bir şeyin Allah'a vacip olduğuna 
hükmetmenin geçersiz olduğunu i leri sürerek, Mu 'tezi le ' ye 
şöyle cevap verir: Yüce Al lah, müminlerin tevbesini kabul 
edeceğini vaat etmiştir. Allah bir şeyi vaat edip, vaadinden 
dönmesi de mümkün olmayınca, işte bu bir nevi gerekl i liğe/ 
vucuba benzemiş olur. B u  izaha göre, "Allah" lafza-i eela
le 'nin başına .;;. kelimesinin getirilmesi doğru ve yerinde 
olmuş olur. Bu nedenle de, Hak Teala'nın "Allah katmda 
(makbul olan) tevbe . . . " buyruğu ile yine O'nun, "İşte Al
lah 'm tevbelerini kabul edeceği bireyler bunlardır" sözü 
arasındaki fark ortaya çıkmış olur. 2 1 7  

Razi Mu'tezi le'ye olan cevabını daha geniş bir çerçe
vede değerlendirınektedir. Yüce Allah ' ın ayetin i lk  bölü
mündeki "Allah katında (makbul olan) tevbe . . .  " sözü, 
tevbeleri kabul etmenin Allah 'a "mecbursun, yapacaksın" 
anlamında bir gereklilik değil, O'nun keremi, fazh ve ihsanı 
geregı olduğunu bildirmektir. O'nun, "işte Allah 'm 
tevbelerini kabul edeceği bireyler bunlardır" sözü ise, 
O'nun tevbeyi kabul edeceğini haber vem1ektedir. Yine yüce 
Al lah 'ın "A llah katında (makbul olan) tevbe . . .  " ?{adesi, bil
meyerek bir günah işleyip de, arkasından derhal ondan tevbe 
edip, o günahta ısrar etmeyi terk ederek, istiğfarda bulunan 
bireyler hakkında, tevbe etmeye iletmek, ona yol göstermek 
ve bu tevbe konusunda tevbe edenlere yardım etmek ancak 
Allah'a hastır." anlamındadır. Daha sonra da yüce A l lah, 
"İşte Allah 'm tevbelerini kabul edeceği bireyler bunlardır '' 

2 1 6  Razi, et-Tef�/,71 '1-Kebir, X, 3; Tmıç, Keltim (Sistematik), 1 06. 
217 Razi, et-Tefsinı 'l-Kebir, X, 4; Aynca bkz. Alfisi, JWhu 'l-Meanf, IV, 

23R. 
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buyurmuştur. Yani, durumu böyle olan bu birey, tevbe ettiği 
zaman, Allalı onun tevbesini kabul eder demektir. Buna göre 
ayetteki birinci ibareyle, bireyi tevbeye muvaffak kılınası; 
sonraki ibareyle de yapılan tövbeyi kabul etmesi kastedilmiş 
olmaktadır.m 

Razi'nin ifadelerinden de anlaşılacağı gibi, Ehl-i sün
net kelamcılarına göre ise kullarının yaptığı tevbeyi Al lah ' ın  
kabul etmesi gerekli değildir . Onların düşüncesinde tevbenin 
kaouiü Allah ' ın  iradesine bağlıdır; dilerse kabul eder, dilerse 
_k;:ıj:>!!l_etrı:ı.�:;ı;. Çünkü onların anlayışına göre, Allah'a hiçbir 
şey vacip, zorwılu değildir . Yüce Allah istediği şeyleri kendi 
iradesi, kudreti ve hikmetiyle yapar. Ancak bununla birlikte 
Ehl-i sünnet kelaıncıları, yüce Allah ' ın tevbe edenin 
tevbesini kendi vaadinden dolayı kabul edeceği inancında
dırlar. Zira onlara göre, Allah ' ın  vaadinden yani söz verme
sinden dönmesi mümkün değildir, muhaldir.219 

Bu problemle ilişkili olarak Eş ' arl kelamcılarından 
Cüveyni (ö.478/l 085), tevbeyi kabul etmenin aklen Allah'a 
vacip olmadığını belirttikten sonra tevbenin kabulüyle ilgili 
şer'! nassların bulunduğunu dolayısıyla Allah 'ın tevbeleri 
kabul edeceğini bildirir. Söz konusu nasslardan ilk ikisi, 

"0, kullarmm tevbesini kabul eden, kötülükleri ba
ğrşlayan ve yaptıklarmızı bilendir "220 

"Ancak bundan sonra tevbe edip ıslah olarılar müs
tesnadır. A f/ah çok bağ1şlayıcı ve merhametlidir."221 şeklin
deki Allah sözüdür. 

2 1 R  Razi, et-Tefsirü'l-Kebir, X, 7.  
2 1 9  Pezdevi, Usıllu 'd-Din. (E/ıli Sünnet Akaidi), 328; R.fızl, ei-Tef�in'i 'l

Kehir, X, 3; Razi, Afedlimu Usılli 'd-Diıı, 1 26.  
no cş-Şlırii, 42/25. 
22 1 AI-i İınriin, 3/89; cıı-Nür, 24/5. 

76 



Diğeri ise, Hz. Peygamber'in "Günahından tevbe e
den, günahı olmayan kimse gibi olur"222 anlamındaki hadisi
dir. 

Ehl-i sünnet kelamcıları, Mu' tezile ekolünün tevbeyi 
kabul etmenin aklen Allah'a vacip olduğu yolundaki görüş
lerinin doğru olmadığına, ei-Bakara sılresinin 1 60 .  ayetinin 
delalet ettiğini öne sürerler. Onlara göre, Allah tevbeleri 
kabul edeceği sözünü kendisini medh ve övme anlamında 
kullanmıştır. Şayet tevbeleri kabul etmek Allah'a vacip ol
saydı, bu övgü yerinde ve uygun bir davranış olmazdı. A
yette geçen "etılbu aleyhim" ibaresinin anlamı, "onların 
tevbelerini kabul ederim" demektir. Tevbenin kabul edil
mesi ise, kendisinden tevbe edilen suçtan dolayı bir ceza
nın kalmadığı anlamına gelir. Buna göre eğer, "İşte ben 
onlann tevbesini kabul ederim" sözünün manasmın, nitekim 
"taatları kabul konusunda" dediğiniz gibi, yüce Allah 'ın 
"mükafat ve sevap verme manasında" tevbeyi kabul etmek 
olduğunu söylemeli değil miydiniz? şeklinde bir soru yönel
tilirse, kelamcılarımız da şöyle cevap vereceklerini söylerler: 
Taatı kabul etmek, sevaba müstahak olma, sevaba hak ka
zanma manasma gelir. Çünkü bu taat nedeniyle, bir başkası 
bu mükafata layık olamaz. Bu taatı yapmanın amacı da, se
vap kazanmaktır. Halbuki tevbe böyle değildir. Çünkü tevbe, 
cezayı düşürmek için konulmuştur. Bununla birlikte her ne 
kadar hata yapmamış bireyin tevbesine karşılık sevaba nail 
olması gerekirse de, tevbe etmenin asıl amacı cezayı /ikabı 
düşi.irmektir. 223 

Mu ' tezile kelamın son temsilcisi Kadi Abdülcabbar 
her durumda aklen tevbe edilmesini şart koşmaz. Ona göre, 

222 tbn Mike. Siirıen, Zühd, 30, hadis no·. 4250, (2/1420) 
m Razi, et-Tefsirü'l-Kebir. IV, 1 84. 
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sorumlu olan birey anacağımız üç durumun dışında buluna
maz. 

1 - Sevapiani itaatları isyan ve günahlarından daha 
fazladır. 

2- Günahları sevaplarından daha fazladır. 

3- Günalı ve sevapiarı birbirine eşittir. 

Ancak andığımız bu üçüncü durumun yani günah ve 
sevapiarın eşit olmasmın illeti hakkında ihtilaf edi ldiği için 
günalı ve sevabm eşit olması söz konusu değildir. Eğer 
taatlan yan i sevapiarı günahından daha fazla ve günahı da 
küçük günalı cinsinden ise söz konusu bireyin ondan (kiiçük 
günahından) aklen tevbe etmesi gerekmez, ancak naklen 
tevbe etmesi gerekir. Mu' tezile kelamcılarından Ebu Ali 
Cü b bal (ö.303/9 1 5) küçük günahlardan dolayı akl en ve 
naklen tevbenin gerekli  olduğunu ifade ederken, Ebu Haşim 
ei-Cubbai (ö.933) ise yaln ızca naklen gerekli olduf,'U kanaa
tindedir. Kadi Abdülcabbar da bu ikinci görüşün doğru ol
duğunu söyleyerek şu şekilde istidlalde bulunuyor: Tevbe, 
bireyden zararı defetmek için gereklidir, küçük günahta ise 
zarar yoktur, bu sebeple kiiçük günahtan tevbe etmek gerekli 
d - · ıd·  ıı4 egı ır. 

Günahları sevaplarından daha fazla olan büyük günah 
sahibinin, hak ettiği cezadan kurtulabilmesi için tevbe etmesi 
gerekir. Bu tevbe de işlediği kötülükten kötü olduğu için 
p işman olması ve o kötülüğün bir benzerine dönmemeye 
azınetmesiyle gerçekleşir. m 

Mu' tezile k e lam alimleri özellikle de Bağdat ekolüne 
mensup olanlar, tevbe etmenin cezanın düşürülmesinde bir 

224 Kfidi Abdülcabbar, Şer/m Usul i '1-llamse, 789. 
225 Kadi Alxlülcabbar, Şer/111 U sit/i '1-/fanıse, 789. 
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etkisinin olmadığını, ancak tevbenin yapı lması esnasında 
cezanın düşürülmesinin Allah' ın bir lütfu ve fazlı olduğuna 
kani olmuşlardır. Kadi Abdülcabbar ise, onların bu görüşle
rine katılmayarak, tevbenin cezalan düşüreceğini söylemiş
tir. Ona göre, tevbe etmek özür dilemeye benzemektedir. 
Suç işleyen birey, suç işlenen kimseye hitaben gerçekten ve 
samimi bir tarzda özür dilediği zaman, artık o cezalandırıl
maz ve affedilir. Bu durum, yani özür dileme, işlenen suçtan 
dolayı hak ettiği cezanın düşürülmesine neden olur. Özür 
dilemede durum böyle olunca, tevbede de aynı durum söz 
konusu o lmahdır?26 

Neticede Allah, içten gelen, pişman olarak yapılan 
tevbenin kendi katında kabul olacağını bi ldirmiştir.227 Al
lah' ın te vb e edenleri övmesi, 228 tevbe eden ve temizleneo 
kullarını sevdiğini ifade etmesi229 de tevbelerin kabul edile
ceğinin kanıtı sayılmalıdır. Tevbenin kabulünun aklen Al
lah'a vacip olduğu veya olmadığı şeklindeki görüş aynlığı 
ekallerin benimsediği ftıJl�lı anlayışlarının (sıfatları çerçeve
sinde) farklı olmasından kaynaklanmaktadır. İnsan için ö
nemli olan yaptığı hatanın hemen arkasından pişman olup 
tevbe etmesidir. Onun bu samimi ve kalpten olan tevbesinin 
kabulü Allah 'a bağlıdır. Allah 'ın vaadı ise haktır. Onun 
vaadı ise tevbe edenlerin tevbesini kabul edeceği doğrultu
sundadır. Bu tarzda anlaşılan bir tevbe telakkisi,  inanan bi
reylerin içine düştükleri sıkıntıla rdan uzaklaşmalarına yar
dımcı olabilir. 

226 Kiidi /\bdülcabbar, Şerlıu V.fuli '1-Ham.se, 790. 
227 Bkz.. ct-Tevbe, 911 1 8. 
228 ct-Tcvbe, 9/1 1 2 .  
229 el-Bakara, 2/222. 
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l ll. 3. Tevbenin Kabul Olmasının Şartlan 
Tevbe Kur'an-ı Kerim 'de birçok ayette konu edildiği 

gibi tevbelerin Allah tarafından kabul edi leceği de pek çok 
ayette ifade edilmiştir. Yüce Allah kendisini "Tevvabü 'r
Rahim " "tevbeleri çok affeden, bağışlayan" olarak isimlen
dirmekte, affetme, bağışlama yetkisinin kendi iradesi dahi
l inde olduğunu 230 belirtmektedir. 

"Allah ' ın kul larmııı tevbesini kabul edeceğini, sada
kaları geri çevirmeyeceğini ve Allah 'ın tevbeyi çok kabul 
eden ve pek esirgeyen olduğunu hala bilmezler mi?"231 

Bunlarla birlikte A l lah "er-Rahman" merhametli, acı 
çektirmeyen, "er-Rahim" iyilikçi, yardımsever olduğunu 
ifade ile Kendisine rahmeti, merhamet etmeyi farz kıldığını 
bildirmektedir: "0, merhamet etmeyi kendi üzerine almış
/ 1 r. ,zJı 

Kur'an 'da b u  şekilde A llah' ın merhametli ve tevbeleri 
kabul edeceği bildirilmekle birl ikte, rahmet ve merhamet 
göstermenin faziletine de değinilmektedir. "Kim affeder ve 
barışırsa, onun mükdfotl Allah 'a aittir."233 

"Tevvabü'r-Rahim" olan Allah 'ın tevbeyi kabul etme
si ya da tevbenin kabul edi lmesi iki anlama gelmektedir: 

a- Herhangi bir itaatin kabul edilmesinde olduğu gibi, 
tevbeleri kabul eden Allah ' ın tevbelere karşıl ık sevap ver
mesidir. 

b- Al lah 'ın tevbe ettiğinden dolayı bireyin günahlarını 
aifetmesi ve bağışlaınasıdır.234 

230 cl-13akaıa, 211 60. 
D ı  cl-Tevbe, 9/104.  
232 el-En'fun, 6/ 1 2  
233 eş-Şfın1, 42/40. 
234 Riizl, et-Tef�illl 'l-Kehi,� III, 24. 
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İkinci anlamda tevbeyi kabul etmek, günahlardan do
layı gelecek azabı kaldırmaktır ki, yukarda da geçtiği üzere 
bu aklen Allah üzerine gerekl i değildir.215 

Tevbenin kabulü başka bir deyişle geçerliliği sorunu 
da kelam ekolleri arasında tartışma konusu olmuştur. Bu 
tartışmalardan birincisi tevbeni n  kabul edilmesi için bütün 
günahlardan tevbe edilmesinin gerekip- gerekmeyeceği ko
nusundadır. 

lll. 3. 1 .  Tevbenin Kabul Edilmesi İçin Bütün Gü
nahlardan Tevbe Edilmesinin Gerekip- Gerekmeyeceği 
Meselesi 

Mu'tezile'ye özellikle de Ebu Haşim el-Cübbal. 
(ö.32 l / 933) ve ona uyanlara göre, bireyin yaptığı tevbeni n  
geçerli olabi lmes i için istisnasız bütün günahlarından tevbe 
etmesi gerekir. Aksi halde kişinin tevbesi geçerli değildir.Z36 
Şia da Mu 'tezi le ile aynı göriişü paylaşmaktadır.237 

Mu 'tezi le'nin ileri sürdüğü bu görüşe göre tevbe, bölünme 
ve parçalanma kabul etmemektedir. Tevbe isyan ve muhale
fetten itaate dönüştür. Allah' ın  emirlerinden bir kısmını ya
pıp, diğerlerini yapmayana itaatkar denemez. Günahlarının 
tamamını terk etmeyen, muhalefetten dönmüş sayılamaz. Bu 
nedenle bazı günahları işlemeye devam eden bireyin, bazıla
rından tevbe etmesi makbul değildir. Kötü olması yönünden 
günahlar arasında bir ayrım söz konusu edilemez. Mu' tezile  
bu görüşlerine dayanak olarak ei-Bakara suresi'nin 1 60 .  
ayetinde geçen 1�1� = "aslehu" (hallerini düzelten) ifade-

m Aliyyü'I-Kiiri, Şer/ı ald Fıkhı '/-Ekber, 155. 
D6 Kadi i\lxlülcubbar, Şer/ıu Us{ifi '1-Hamse, 794. 
237 ei-Jlil ll, el-!Jabü '!-IMdi Aşere, (şerh/eri Ndfi Yeı•mi '[-lfaşr ve 

Aliftalıü '/-Bab ile birlikte), 57; Ke.şfiJ '1-Mımid fl Şerlıi Tecridi '1-
ltikdd, 236. 
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sin i kullanmışlar ve bu ifadenin bütün günahlar hakkında 
geneliumumi bir lafız olduğunu söylemiş lerdir.238 

Ehl-i sünnet kelamcılan ise böyle bir şartı kabul et
memiş, bir günahtan tevbe edip, başka bir günahı işlemeye 
devam eden bireyin tevbe ettiği günahtan tevbesinin kabul 
olacağına kani olmuşlardır. Dolayısıyla onlara göre, tevbe de 

: parçalanma mümkün olmaktadır. Bu görüşlerine de Allah'ın 
arada bir fasıl olmaksızın tevbenin kabulünü vaat ettiğin i  
dayanak yapmışlardır. (eş-Şura, 42/25) Ayrıca, mutlak lafzın 
manasının doğruluğunun tahakkuk edebilmesi için, bu lafzın 
kapsadığı fertlerden birin in bulunmasının yeterli olduğunu 
da kanıtiarına eklemişlerdir. Süımi anlayışa göre, bu şekilde 
yapı lacak tevbenin geçerli olacağı hususunda fikir birliğine 
van lmıştır.239 

Mu 'tezile 'nin bu konudaki görüşü, beşer fıtrat ve tabi
atını dikkate a lmayarak onu göz ardı ettiği için240 Ehl-i sün
netin görüşü benimsenmeye daha uygun gözükmektedir. 

Mu 'tezi! e tevbenin kabulü hususunda üç şart ileri 
sürmüştür ki bunlar, yapılan haksızlıkları iade etmek, bu 
günaha bir daha dönmemeye karar vermek ve pişmanl ıkta 
daim olma ktır.241 

Mu 'tezile'nin son büyük kelamcısı olan Kadi 
Abdülcabbar'a göre ise tevbenin sahih ve geçerl i olması şu 
iki şartın birlikte bulunmasına bağlıdır. Bunlar pişman ol
mak ve kararl ı l ık içinde bulunınaktır. Eğer pişman olup ka-

DR Cüvcyııi, İrşad, 340; Pezdevi, Urulu 'd-Din, (Eirli Sünnet Akaidi), 
327-328; Razi, et-Tefsinı'l-Kebir, lV, 1 84.  

239 Ci\VC}'lll, İrşdd, 340; Pezdevl, U sıl/u 'd-Din, (Fiıli Sünnet Akaidi), 
327-32R; Razi, eı-Tef5in1 '1-Kebir, IV, 1 84; Razi, Medlimu Ll.5ı1li 'd
Din, 1 27; Aliyyü' I-Kiiri, Şer/ı ald Fıklıı '/-Ekber, 1 56, 1 58. 

240 Dalgın, a.g.e, 52. 
241 el-I Iill1, el-Babü '!-Hadi Aşere, 57; İci, el-Mevcikif, 38 1 .  
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rarlı/ aziml i olmazsa veyahut da kararlı olup, p işmanlık 
duymazsa, tevbe eden birey tevbe-i nasuh i le tevbe etmiş 
olmaz. Tevbenin kabul olması için bu iki şartın birlikte bu
lunması gerektiği gibi, yapılan kötülükten p işman olmanın 
geçerli olması için de, bizzat o işin kötü olduğundan piş
manlık duymak gerekir. Yine Kadi Abdülcabbar'a göre, o 
kötülüğün bir benzerine dönmemek kararlılığı da onwı biz
zat kötü bir şey olduğu içindir. Eğer bir birey, bir şeyin ken
di kötülüğünden değil de başka bir şey yüzünden pişman 
olup, azİm ve karar sahibi olmuşsa, yine şahıs, tevbe-i nasuh 
·ı b ı 242 ı e tev e yapmış sayı aınaz. 

lll. 3. 2. Tevbenin Kabulü İçin Tevbe Yapan Bi
reyde Yaptığı Günaha Tekrar Dönebilecek Güç ve Kud
reti n Bulunması 

Kelamcılar tevbenin kabulü için yalnızca yaptığından 
pişman olmayı ve ona bir daha dönmemeye azın ve kararlı 
olmayı yeterli görmemiş, tevbe yapanın yaptığı günaha tek
rar dönebilecek güce ve kudrete sahip olmasını da şart koş
muşlardır. Yani acizin yaptığı günaha dönmeme kararı mu
teber değildir. Çünkü o daha önce işlediği günahı yaşlılıktan 
veya başka herhangi bir sebepten dolayı işleme kudretine 
sahip deği !dir. İktidarsızın zinayı terk etme hususunda, dilsiz 
ve sağır olanın iffetli kadınlara iftira etmemeye azın etmesi
nin bir anlamı yoktur ve bu şahısların tevbesi geçerli değil-
d. 243 ır .  

Mu'tezile kelarn ekaiii tevbede esas olan şeyin ne ol
duğuna da temas ederek, tevbede pişmanlık duymanın esas 
olduğunu, azirnli olmanın ise, tevbenin şartı olduğunu kabul 
etmiştir. Buna gerekçe olarak da şunları söylemişlerdir: 

242 Kadi Abdülcabhar, Şerlıu Usul i '1-Hanıse, 791 . 
241 Cüveynl, İrşdd, 337-33&; ki, el-Mevcikıf, 38 1 ;  Taftazıln1, Şerlıu 'l

Makôsul, V, 1 62-1 63. 
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Tevbe geçmişteki bir şeyle ilgilidir. Öyleyse geçmişle ilgili 
olan bir işin esas olması gerekir. Bu iki işten geçmişle ilgili 
olanı yalnızca pişman olmaktır. işleni len kötülüğün bir ben
zerini yapmamaya azimli olmak ise, elbette geçmişle ilgil i  
olmayıp gelecek\e ilgilidir 244 

Kur'an-ı Kerim tevbenin geçerli ve kabul olması için 
çeşitli şartlar öne sürer. Bunlardan birisi de tevbede samimi
yettir. 

r')' :,�ı Li1� � �;ı ��t lh� r;.ı:..ı� r;0 ��� �! 
"Ancak tevbe edip durumlarını düzeltenler ve gerçeği 

açıkça ortaya koyanlar başkadır. Zira ben onların 
tevbelerini kabul ederim. Ben tevbeyi çokça kabul eden ve 
çokça esirgeyenim."245 

Bilindiği gibi tevbe etmek başka sebeplerden değil de, 
işlenen kötü bir fiilin bizzat masiyet olmasından dolayı p iş
manlık duymaktan ibarettir. Örneğin içki içmenin günah 
olmasından dolayı değil de onun baş ağrısına, akl ın örti.ilme
sine ve malın eksitmesine neden olduğundan p işman olan 
bireyin amacı tevbe etmek değildir. Bu nedenlerle p işman 
olan insanın tevbesi de makbul olamaz.Z46 O halde tevbe 
etmede samimiyet ve ihlas esastır. Kendine düşen görevleri 
yerine getirmeden örneğin emaneti yerine teslim etmeden, 
insanların gözünden düşmekten korkarak, hakimin tanıkl ığı
nı kabul etmeyeceği düşüncesiyle yaptığına pişman olursa 
bu birey bu durumda tevbe etmiş olmaz. Aynı amaçla, ta
nıklığının kabul edilmesi veya övülmek arzusuyla emaneti 
yerine getirmeye ve diğer yapması gereken fiilieri işlemeye 

ı.ı1 Kadi Alxlülcabbar, Şedıu Usrıli '1-Jianıse, 792. 
245 el-Bakara, 2 1 1 60. 
216 Jel, Mevdkıf, 380-381 ;  el-Billl, Keifii '1-MımJd fl Şerhi Tecridi '1-

İtikdd, 235-236. 
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karar verirse bu birey yine tevbe etmiş olmaz. Tevbenin 
kabulü için ihlas ve samirniyet vazgeçilmez bir öneme sa
hiptir. 

Tevbenin kabul edilebilmesi için, tevbe etmeye sebep 
olan şeyin bozup tahrip ettiği şeylerin de ıslah edilip ,  düzel
tilmesi gerekir. Buna örnek verecek olursak, bir bireyin kal
bine şüpheler atarak, onun ruh dünyasın ı ve dinin i  bozan 
bireyin, o günahından yapacağı tevbesinin kabulü için, o 
şüpheleri ortadan kaldırınası gerekir. O halde tevbenin, uy
gun olmayan her türlü davranışı terk ederek, uygun olan her 
şeyi yapmakla kabul olacağı ortaya çıkmış olınaktadır.247 

Tevbenin şartlanyla ilgi li bir başka Tann buyruğu da 
ei-Furkan suresinde geçmektedir. 

"Onlar, Allah 'm yanında başka tanrı tutup ona yal
varmazlar, Allah'm haram kıldığı cana haksız yere kzymaz
lar, zina etmezler. Bunları yapan günaha girmiş olur. Kıya
met günü azabı kat kat olur, orada, alçaltılarak temelli kabr. 
Ancak, tevbe eden, iman eden ve yararlı iş işleyenierin kö
tülüklerini Allah iyilik/ere çevirir. Allah bağışlar ve merlıa
met eder. Kim tevbe edip, iyi davranış gösterirse, şüphesiz o, 
tevbesi kabul edilmiş olarak A llah 'a döner"24S 

Kur'an-ı Kerim günahın telafi edilmesi için iki şart i
leri sürüyor görünmektedir.  Bunlardan birincisi yapılan ha
talardan dolayı tevbe etmek, diğeri de iyi davramş gösterip, 
yararlı işler yapmaktır. iyi davranış ya da yararlı iş hiç şüp
hesiz ki, insanlığı ilgilendiren faydalı fıil ve eylemlerdir .  
Günahından tevbe yapan birey bu yararlı işiyle topluma o-

w Hazi, et-Tefritii 'l-Kebir; IV, 1 84. 
218 el-furkfuı, 25/68-7 1 .  
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lumlu yönden bir katkıda bulınımuş olacaktır. Böylel ikle 
yüce Allah onun günahiarım bağışlayıp, sevaba döndürecek
tir. 

Mu'tezili Kur'an yorumcusu Zemahşeri, yukarıdaki 
ayeti yorumlarken şun ları söylüyor: Her kim isyanı ve güna

hı terk eder, yaptıklanna pişman olur, iyi ve güzel işleri 
yapmaya koyulursa, o bu şekilde Allah'a dönmüş ve ona 
gereği gibi tevbe etmiş olur. Allah da ondan razı ve hoşnut 
olarak hatalarını örter ve onların yerine sevapiarı geçirir. 249 

Tevbenin en önemli şartlarmdan birisi de tevbenin 
yalnızca Allah'a yapılmasıdır. " Yaratıcmıza tevbe edin . . . 

"250 

anlamındaki Al lah kelamı tevbenin sadece Al lah 'a yapı laca
ğını ifade ederken, aynı zamanda tevbe ederken riyakarlık 
yapınaktan insanları sakındırınaktadır. Tevbe kalpten sami
mi olarak değil de l isanen dil ile yapılacak olursa, bu tevbe 
kalp leri bi len Allalı 'a değil de, insanlara karşı yapılmış olur. 
Bu şekildeki bir tevbenin hiç kimseye yararı olmayacağı 
açıktır. O halde bir günah işlenildiğinde yalnızca Allah 'a  
tevbe edilmelidir.25 1  

AI-i imran sures in in 1 35 . ayetinde de  tevben in kabulü 
için üç faktör zikredilmektedir: 

1- Al lah 'a inanmak 

2- Günahın bilinmesi veya itirafı 

3- Israr etmeksizin günahtan kaçınmak . 

"Yine onlar ki,  bir kötülük yaptıklarında , ya da ken
dilerine zulmettiklerinde Allah ' ı  hatıriayıp günahlarından 
dolayı hemen tevbe- istiğfar ederler. Zaten günahları Al-

249 Zemahşeıi, Keşşaf, lll, 30 \ .  
2'\0 el-Bakııra, 2/54. 251 Razi, et-Tefsir11 '1-Kebir, lll, 86. 
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lah'tan başka kim bağışlayabilir ki ! Bir de onlar, işledikleri 
kötülüklerde, bile bile ısrar etınezler."m 

Tevbenin kabulü için Allah'a inanınanın temel gerek
lilik lerden olduğu görülmektedir. Yüce Allah Kur' an 'da 
buna vurgu yapmaktadır: "Ancak, tevbe eden, iman eden ve 
yararlı iş işleyenierin kötülüklerini Allah iyilik/ere çevirir. 
Allah bağışlar ve merhamet eder. ,ı.B Söz konusu bu ayet 
imana ilave olarak Allah' ın affını kazanmak için şu şartlan 
zorunlu saymaktadır: 1 - Allah'a iman, 2- Günahından dolayı 
pişman olmak, 3 - İyi arnellerde bulunmak, 4-Doğru yolu 
takip etmede sebatlı olmak. 

Bu şekilde yapılan tevbenin sonucu olarak günahkarın 
zihninden kötü davranışlar uzaklaşıyor, aniann yerine iyi 
davranış larda bulwuna isteği bel iriyor. Ayetin sonunda bu 
açıkça gözlenmektedir. 

İlahi kanunun kötü davranışları iyilerle değiştirmesi i
ki önemli fiziksel kanunun ışığı altında kolayca açıklanabi
lir. Zihnin ahiakl atmosferinde yaratılan boşluk iyi davra
nışlarla doldurulmaktadır .  Zıt fizik kanunu yardımıyla kötü 
davranışların iyi davranışlarla sökülüp yok edilmesini ör
nekleyebiliriz. Sıcak soğuğa, soğuk sıcağa dönüşmektedir. 
Karan!Jk ışıklı odada kalmaınaktadır. Bunlar gibi bireyin 
zihninde kötü fıiller iyilerle değişmektedir_254 Bu prensip 
Kur'an 'ın başka yerlerinde de zikredilmektedir. 

"Gündüzün iki ucunda, gecenin de ilk saatlerinde na
maz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri (günah/an) giderir. Bu 
öğüt almak isteyenlere bir hatırlatmadır. ,m 

m Al-i İınrfin, 3/ 1 35 .  
253 ci-Furkan, 25170. 
25'1 Sy(..•d Muazzam IIusaiıı, Ejjixt ofTauba On Pmalıy in Islam, 1 91. 
255 Hud, ı u ı 14.  
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Şüphesiz ki kötü davranışların iyi lerle değiştirilmesi 
tevbe-i nasuhun bir sonucudur. Tahriın 66/ 8. ayette inanan
lardan tevbelerinde samimi, içten olmaları istenmektedir. 
Tevbe-i nasuh hakkında "Tevbenin Nasıllığı" başlığı altında 
bilgi verilecektir. 

Andığımız ayetlerden hareket ederek geçerli tevbenin 
şartlarını şu şekilde özetleyebi liriz: 

1- Allah'a inanç/ iman. 

2- Günah ı bilme /itiraf 

3- Günahı bilgisizlikten dolayı işlernek 

4- içtenlikle pişman olmak 

5- Tevbeyi hemen yapmak 

6- Israr etmeksizin günahı terk etmek 

7- Geçmişte yapmış olduğu kötü davranışları iyile
riyle değiştirmek 

8- Sebatlı bir şekilde doğru yolu takip etmek. 

Bu şartlar yalnızca tevbeyi geçerli kılmak için değil,  
insan zihnini bütün kötü davranış, eylem, düşünce ve ülkü
lerden uzaklaştırarak temizlemek için de yüce ve büyük bir 
değer temin eder. Tevbe ile yapı lan bu dönüş, Allah ' ı  sürekl i  
hatırlamaya götüriir. 

Bireyin işlediği yanlış ve hatalardan dolayı yapmas1 
gereken tevbe de iki kisma ayrzllr: 

1 - Allah ' ın hukukuyla ilgili O'nun şahsına karşı iş
lenmiş günahlardan tevbe.  
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2- İnsaniann hukukoyla ilgi l i  günahlardan yapı lan 
tevbe.256 

Allah' ın hukukuyla ilgili tevbeye konu olan şeyler iti
kat veya fıillerle ilgilidir. Bunlar genellikle şahsın kendisini 
ilgilendiren, Allah ' a karşı işlenen günahlan kapsar. içki 
içmek, zina etmek gibi kötü fıiller ve namaz kılmamak, onıç 
tutmamak, zekat vem1emek, zengin olduğu halde hacc yap
mamak gibi vacibi terk anlamına gelen fıiller bu kategoriye 
girmektedir. Anılan bu görevlerini yapmayan birey, Allah 'a 
karşı kusurlu sayılır ve bunlardan sonımludur. Bu gibi du
nımlarda, ya o fıilin kötü olmasından dolayı pişman olması 
veyahut da vacibi ihlal etmesinden dolayı tevbe etmesi gere
kir. Bununla birlikte o kötülüğün bir benzerine dönmemeye 
ve vacibi bir daha terk etmemeye azimli ve kararlı alınalısı 
da gereklidir. Namazı terk ve zekatı vermeme gibi Allah 
haklarından kurtulmak için yukarıdaki şartlara uygun bir 
tevbe ile birlikte verilmeyen zekatın verilmesi, kıl ınınayan 
namaziann da kazalarının kılınması257 gerekli görülınüş
tür.z5g 

Allah haklanylam ilgili günahlardan tevbe edecek bi
reylerin bu günahlarını açığa vurması gerekli olmadığı gibi 
gizlemesi daha uygundur. Günahların gizlenmesiyle ilgili 

256 Cüveyni, İrşdd, s. 340; Kaıli Abdülcabbar, Şerlıu Usiili 'l-Ilanıse, 
798; ei-Hilli, el-Babü '1-HddiAşere, 57. 

257 Kaza naınazunn olup-olınadıgııı.a dair çeşitli görüşler için bkz. Atay, 
lHL�eyin, Kur 'an 'a Göre Araştımıalar II, Ankara, 1993, ss. I 1 1 -13 1 .  

2·58 Kadi Abdülcabbar, Şerhu Usfi.li '1-Ilamse, 799; Ncscfi, Balıru'(,.. 
Keliim, 25; cl-Hilli, Keşfıl '1-Murddjf Şerlıi Tecrfdi '1- İtikdd, 238; krş. 
el-I li!li, el-Babü '1-Hddi Aşere, 57. 

259 Allah hakkı ve kul hakkı ile ilgili doyurucu bilgi için hkz. Halliif, 
Abdulvalılıap, İsldııı Ilukıık FeL�efesi (İlmıı l.IsaJi'l-Fıklı), Çev. I lü
scyin Atay, A.Ü.İ .F .Yay. ,  Ankara, 1 985, 391 vd. 
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Hz. Peygamber'in şu sözü anlamlıdır: "Kötü ve çirkin bir iş 
yapan Allah' ın gizlediği gibi gizlesin ,  örtsün . "260 

Bireyin kendisinin dışındaki insanların hukukuyla i l
gili  şeylerden tevbe ise, öncel ikle toplumu i lgilendiren yap
tığı bu kötülük ve yanlışlardan dolayı Allah 'a karşı pişman 
olduğunu belirtmek, gücü nispetinde verdiği zararı hak sahi
bine iade ederek telafi etmeye çalışmak ve buna karar ver
mekle gerçekleşir. 

Kul haklan içinde en korkmıç olanları ise kamu hakla
rıdır. Çünkü bunların sahiplerini birey olarak tespit etmek 
imkan dahil inde değildir. Kamu hakkı bu hakkı ih lal eden 
bireyi bütün mil lete, m ilyonlarca insana borçlu hale getirir .  
Dolayısıyla bundan kaçınmak son derece önemlidir. Yoksa 
altından kalkılamayacak bir  zorluğun içine girilmiş olur. 

Eğer tevbeye konu olan şey gasp ise, gasp edilen şey 
de aynısıyla bulunuyorsa, bak sahibine, hak sahibi bulunmu
yorsa, varisierine tesl im edilmelidir. Mirasçıları da bulun
ınuyorsa, ilgi l i  devlet kumımınal devlet başkanma veya fa
kirlere verilmelidir. Haksız olarak elde edilen şeyin aynısı 
bulunmuyorsa, onun değeri zarara uğrayan bireye veri lmeli
dir. Aksi takdirde hak sahibine hakk ını ulaştırmadan yapılan 
tevbenin geçidi olmayacağı ise açıktır. Çünkü burada hak 
sahibi Allah deği l, hakkı haksız yollardan elinden alınmış 
olan bireydir. Dolayısıyla önce onun hakkı iade edilmeli, 
rızası alınmalı sonra tevbe edilmelidir. Ancak bu şekilde 
yapılan tevbe makbul olabilir. 

Kul hakkı her zaman mal ve eşyaya ilişkin olmayabi
l ir. İnsanlara hakaret etme, sövme, kötü söz, alay etme, ka lp 
kırma v.b.  gibi eylemler kul haklan kapsamına girmektedir. 
Tevbeye konu olan şey bu türden başkasını inciten ve yara-

260 Buhfui, Solıih-i Bulıari, Edeb, 60. 
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]ayan kötü bir söz veya fıi l  ise, tevbenin kabulü, pişman 
olmak ve ona bir daha dönmemeye karar vermekle birlikte o 
kiş iden özür dilenmesine bağlıdır.261 Çünkü bunlar ilk olarak 
kul haklarına daha sonra da Allalı hakları içerisine girmekte
dir .  Bunlardan doğan günahtan kurtulmak isteyenler önce 
ilgili bireyden özür dileyerek helallık alacak akabinden de 
Al lah' a tevbe edecektir. fiLmlardan birisinin eks ikliği bağış
lanınayı engel liyecektir. 

Ehl-i sünnet ve Şii kelaın al imlerine göre, kul hakkı
nın dışında kalan hususlarda Allah'a karşı işlenmiş günahın 
tevbesi üç şarta bağlıdır, bunlar: 

1 - Geçmişte yapılan bütün günahlardan pişman ol-
mak, 

2- Günahtan tamamen vazgeçmek ve onları derhal 
terk etmek, 

3- Bir daha o kötülüğü yapmamaya azmetmek, o ve 
benzeri günaha dönmemeye karar vermektir. 

Yapılan bir  tevbenin sahih ve geçerl i olması için anı
lan bu şartların eksiksiz yerine getiri lmesi gerekmektedir. 262 

Bu üç şarta bunlann hepsini bir daha yapmaktan kor
kup çekinmek de i lave edilmiştir. Bir şey üzerinde ısrar eden 
pişman olmuş değildir. Dolayısıyla tevbe için yapı lan güna
hın terk edilmesi gerekir. Günahı işleyen birey, ondan vaz
geçmiyorsa, onu yapıyor anlamına gelir ki, o zaman tevbe 
etmiş olmaz. Tevbe de pişmanlık da gereklidir. Pişmanlık 

261 Killll Abui.ilcubbar, Şerh u Usiili '1-Hamse, 799; krş. el-Him, el
HaM 'l-l Iddi Aşere, 57; el- Hi lll, K eş/il '1-Murdd fi Şerlıi Tecridi '1-
İtikdd, 238. 

262 Cüveynl, el-Akidetii 'n-Niziimiyye, 93; Kuşeyri, er-Risaletii '1-
Kuşeyriyye, 1 79; el-Hilli, el-Babii '!-!Iddi Aşere, 57; Aliyyü · ı-Kari, 
Şerh ald Fıklıı '/-Ekber, 1 58. 
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yaptığından dolayı bireyin içinin sızlaması ve hüzünlenme
dir.263 Birey günahından pişman olmuyorsa, ona rızasının 
olduğu anlaşıl ır, bir şeye razı olan da onu yapıyor demektir 
ki, onu yapan da tevbe etmiş olmaz. işlediği günahın benze
rine dönmemeye kararlı olmak da tevbe için gereklidir. Çün
kü yaptığı  iş günahtır, günahı yapmaya tekrar azınetmek de 
günahtır. Tevbenin son şartı olan korku ise, bireye tevbe 
etmeyi, tevbe yapmaktan başka bir çıkış yolunun bulunma
dığını emreder.264 O halde anılan şartlar yerine getirilmezse, 
tevbe gerçekleşmemiş olmaktadır. 

"Allah' ın  kul larının tevbesini kabul edeceğini, sada
kaları geri çevirmeyeceğini ve Allah ' ın tevbeyi çok kabul 
eden ve pek esirgeyen olduğunu hala bilmezler mi?"2M 

Allah bu ayette doğru ve şartlarına uygun tevbeleri 
kabul edeceğini belirtmektedir. Aynı zamanda O "Huve 
yakbelu" demek suretiyle de tevbeleri Resiilullah'ın değil, 
yalnızca kendisinin kabul veya reddedeceğini özellikle vur
gulamaktadır. Bununla birlikte tevbe edenlerin tevbesini 
kabul etmesi de O 'nun şanından olmaktadır.266 

Eğer birey, Allah hakkının dışında insanların hakkıyla 
ilgil i  bir kötülük yapmışsa, hak sahibinin hakkını ödemek, 
onun rızasını almak tevbenin kabul şartlarındandır.267 

263 Taftıızan\, Şerlm 'l-Mak6sıd, V, ı63. 
26� Rı1zi, et-Tef�irli'l-Kehil; lll, 22-23; Cüvcynl, Ebi'l- Meali 

Abdulrnelik, el-Akfdeta '11-Nizllmiyye fi Erkl111i '1-İ.�lllmiyye, Akaide 
Dair İki Risale. MÜIFV. Yayınlan, No, 4 ı ,  hıanbul, lrs, 93. 

265 ct-Tcvbe, 911 04. 
266 Zemalışeıi, Keşşaf, Il, 293. 
267 Aliyyü'I-Kari, Şerh ald Fıkhı 'i-Ekber, ı 58; İbn Hacer, Şihabuddiıı 

Aluned b. Ali, Fethıı 'i-Illi ri hi Şerhi 'l-llulıari, Kahire, I 986, Xl, 
1 06; Kuşeyri, er-Risaletii '1-Kuşeyriyye, 1 8 1 - 1 82. 
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O halde insanlara ve insanların içinde yaşadığı toplu
ma karşı yapılan hata ve haksızlıklar iki yönlüdür. 

1 - işlenilen hatalı ve yan lış eylemle Allah ' ın emir ve 
direktiflerine karşı gel inmiştir. Bu ise büyük bir günahtır .  

2- Yapılan hatalı ve yanlış eylemle bireye ve topluma 
zarar verilmiştir. Zarar verilen bireye ve topluma bu zarar 
telafi edilip, karşılığı verilmeden, onun etkisini ortadan kal
dıracak başka iyi bir davranışta bulunmadan, yalnızca sözle 
yapılacak bir tevbenin Allah katında geçerli olması bekle
neınez.268 

III. 4. Tevbenin Kabulünde Çeşitli Unsurlar 
lll. 4. 1 .  Tevbenin Kabulünde Cahillik Unsuru 

Yüce Allah en-Nisa süresinin 17 .  ayetinde tevbenin 
kabul edilmesini iki şarta bağlamıştır. İlki kötülüğü bilgisiz
lik/ cehalet sebebiyle yapanların tevbeslni1l kabul edileceği, 
diğeri ise, günahından hemen (çarçabuk) dönüş yapıp, tevbe 
edenlerin tevbesinin kabul edileceği hususudur. 

"Allah 'zn kabul edeceği tevbe, ancak bilmeden kötülük 
edip de sonra tez elden tevbe edenlerin tevbesidir; işte Allah 
bunların tevbesini kabul eder; Allah her şeyi hilendir, hikmet 
sahibidir. "269 

Burada kimlerin tevbesinin kabul edileceği sorusu 
akla gelmektedir. Ayetin zahir anianundan anlaşıldığı gibi 
yalnızca bilgisizlikleri sebebiyle yanılarak günah işleyenie
rin tevbesi mi kabul edilecektir? Yoksa yaptığı davranış ın 
günah olduğunu bilerek, arzu ve istekleri doğnıltusunda 
kasdi olarak günah iş leyen bireylerin de tevbesi kabul edi le-

ıııH Bkz. Atay, Kur 'an 'a Göre TöFbe ya da Bilinci Yenilemenin İmkdm, 
97 . 

260 en-Ni sil, 4/17. 
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cek midir? Yani tevbenin kabul edilmesinde işlenilen bir 
fı ilin günah olarak bilinip bilinmemesinin bir etkisi olacak 
mıdır? 

Ayette geçen "kötülüğü cahillikleri sebebiyle yapan
lar" ifadesindeki cehaletin ne anlama geldiği konusunda da 
çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. Bazılan Allah'_ajşyan eden 
herkesin cahil; bu kişinin yaptığı fililis�· cahillik olarak ta
niinlamişla�dır. Bu anlayışa göre her türden Al lalı 'a isyan 
eylemi cahillik olarak kabul edilmekte, böylece de tevbenin 
kapsam alanına sokulmaktadır. Mu' tezi le'den Cübbal'nin 
kabul ettiği gibi bilgisizlik ya da i limsizlik değildir. Zira 
günah olduğunu bilmeden işlenen günalıtan dolayı bir kimse 
cezayı hak etmiş olmaz. Çünkü bilmeden işlenen şeylerin 
günah ve cezasının Müslümanlardan kaldırıldığı İslam ale
minde genel kabul görmüştür. Bu sebeple bilmeden günah 
işleyen bireylerin tevbe etmelerine gerek yoktur. İnsanın, 
yaptığı şeyin günah olduğunu bildiği halde, günahtaki ceza
nın miktar ve derecesini bilmeyenler270 anlamında kullanıl
mış olması ayetin siyak ve sibakına ve Kur'an bütünlüğüne 
daha uygun gibi gözükmektedir. Ayette geçen cehalet kav
ramını izah ettiğimiz şekilde anlamaya çalışırsak, Allah' ın 
isteyerek veya istemeyerek, bilerek ya da bilmeyerek günah 
işleyen her bireyin tevbesini kabul edeceği kanaatine ulaşa
biliriz. 

III. 4. 2. Tevbenin Kabulünde Zaman Unsuru 
Tevbenin kabulünde zaman unsurundan kastıınız, gü

nahın sujesi olan insanın, hayatının hangi evresine kadar 
tevbe edebileceğini ortaya koymaktır. 

270 Riizi, et-Tefsin1 '1-Kebir; X, 5- 6; Alfisi, Ruhu '1-lvfeani, IV, 238. 
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Kur'an i fadesinden anlaşıldığına göre, tevbenin kabul 
edilmesinde tevbe edilen zamanın payı küçümsenmeyecek 
bir öneme sahiptir. 

islam alimleri yukandaki ayette211 geçen "karib" he
men veya yakından kastın , ölüm vaktinin gelmesi i le, ölüm 
korkulannın bizzat müşahede ve ayne ' l-yakin görülmesi 
olduğunda fikir birliğine ulaşmışlardır. Yüce Allah tevbe 
yapılabilecek bu müddeti anacağımız şu nedenlerden dolayı 
yakın olarak isimlendirmiştir: 

1 - Ecel gelmekte olandır. Her gelen ya da gelmekte 
olan ise yakındır. 

2- İnsan ömrünün her ne kadar insana uzun gelse de 
kısa ve yakın olduğuna dikkat çekmek için. Çünkü insanın 
sürdüğü ömür müddeti ezel ve ebed tarafından kuşatılmıştır. 
Bu sebeple insan ömrü bu iki tarafa nispetle adeta yok hük
mündedir. 

3- İnsanın başına her an ölüm olayı gelebilir, insan da 
bunu bilir. Böyle bir şey de yakın olarak nitelendiril ir.271 
İslam �Himlerinden bazıları da "yakın zamanı" günahın iş
lendiği anla ölümün gelmesi anı arasında bulunan süre ola
rak anlamlandırmışlardır.273 Bu anlayış tarzı da yukandaki 
anlama ve kavrayış biçimine aykırı değildir. 

Bu görüşler doğrultusunda içerisinde yapıldığı takdir
de tevbenin kabul edileceği zaman sürecini şu şekilde bel ir
lememiz mümkün görünmektedir: Tevbe i_çLrı ı:aman süreci, 
işlenen günahın hemen peşinden baŞlamakta ölüm belirtile-

271 en-Nisfı, 4/17.  
272 Rı17.i, et-Tefw.rü'l-Kebiı; X, 6; lbn Kesir, İmaduddiıı Ebu'I-Fida İs

mail (774/1 372), Tefslru 't.Kur'Oni'l-Azim, Mektebetü'l- Kayyime, 
Kahirc, 1 4 1 4/ 1 993, I, 438-439; Alfisi, Ruhu '1-Meani, IV, 238. 

m Zeınahşcr'i, Keşşaf, I, 52 1 .  
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rini n görülmesi i le sona ermektedir. O halde bil  erel<_ günah 
işleyen ve çok vakit geçmeden tevbe etmeyip� kö_rnlük ve 
günahları alışkanlık haline getiren ve bununla birlikte can 
çekişme dunımuna gelip hayattan ümidini kesmeden önce 
tevbe edenlerin tevbelerinin kabulü, kesin .olmayıp., AH<!hJn 
isteği ve i radesine kalmıştır. 

Bwmnla birlikte can çekişme durumuna gelmeden ve 
henüz hayattan ümidini kesmeden önce; küfü rden tevbe ede
rek iman etmek ınakbuldür .  Bu durumdaki birey küfiirden 
çıkarak imana girmiş olur. Ancak, can çekişme esnasında, 
hayattan ümidini kesmiş olarak, küfürden tevbe ederek iman 
etmek makbul değildir.  Çünkü iman ettikten sonra hayır işler 
yapabilecek bir zamana ihtiyaç vardır. Bununla birlikte can 
çekişme esnasında dünyadan i l işkisinin kesildiğini  kes inl ikle 
anladıktan sonra tevbe etmenin bir  anlamı yoktur. Bu anda 
tevbenin kabul edilmesi demek, iman ve hak mücadelesinin 
anlamını ortadan kaldırmak olacaktır. 

Fasık /günahkar bir müminin son nefesindeki 
tevbesinin kabul olunabileceği de gözden uzak tutul mamış
tır. Zira Kur'an-ı Kerim' de "Deki: Ey kendi nefisleri aleyhi
ne haddi aşan kullarımf A llah 'm rahmetinden ümit kesme
yin l Çünkü A llah bütün günahlan bağ1şlar. Şüphesiz ki O, 
çok bağ1şlayan, çok esirgeyendir. "274 buyurulınaktadır .  An
cak bu tür tevbenin kesi n  olarak kabul edi leceği de vaat o
lunmuş değildir.275 Son nefeste yapılan tevbenin kabul edil ip 
edi lmeyeceği konusunu "kabul edilmeyen tevbe" başlığı 
altında inceleyeceğimiz için burada bu kadarla yetiniyoruz. 

Bu ayetin teması yüce Allah 'ın rahmet ve muhabbeti
nin sonsuzluğunun vıırgu lanmasıdır. Buna göre O'nun rah-

m ez-Zümcr, 39/53. 
m Yazır, 1 fak Dini Kur 'an Dili, 11, 49 1 .  
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meti her şeyi kuşatmıştır; bu i lahi rahmetten faydalanmak 
isteyen herkes bundan istifade edebilir. Şurası da vurgulan
ması gereken bir gerçektir ki,  "Allah' ın rahmetinden ümit 
kesmeyİn" demek, günah işlemeye devam edin anlamında 
değildir. Aniatılmak istenen, en günahkar insanların bi le 
tevbelerinin kabul edileceğini bildirmek, böylelikle derhal, 
hiç vakit kaybetmeden kötülüklerden vazgeçirip, Al lah' ın 
buynıklanna dönmelerini sağlamaktır. 

O halde nefsl arzulara uyularak tevbe yapmayı gecik
tinnek hiç de güvenilecek bir metot değildir. islam alimleri, 
tevbenin geciktirilmesinin, tevbenin terk edilmesi anlamına 
geleceğini ifade etmişlerdir.276 Günahın hemen akabinden 
tevbe edilmesinin gereği kaçınılmaz olarak belirginlik ka
zanmıştır. 

lll. 4. 3. Tevbenin Kabulünde Mekan Unsuru 
Tevbenin konu edildiği ayet ve hadislerde tevbenin 

kabul edilmesi için belirli bir  mekan şartı getirilmediği gibi 
tevbe ile ilgili tanım ve kavramlarda da tevbenin kabul edil
mesi için özel bir mekan şartı aranmamaktadır. O halde 
tevbe yapmak için özel bir mekanda bulunma şartı söz konu
su deği ldir. 

İnsanlar günahlannın farkında olduklan her zaman ve 
her mekanda tevbe edebilirler. Namaz ve hac gibi bazı iba
detterin kendine özgü mekanlarda ifa edilmesi kiminde fa
zi letli, kiminde ise gerekli olmasına277 rağmen tevbe yapma
ya özgü bir mekan şartı yoktur. Toplu olarak cemaatle bir
likte tevbe edilebilirse de böyle yapılması da gerekli değil-

276 Bkz. Hadim1, Muhammed Mevlana Ebu Said, Berika, Çev. Komis
yon, istanbul, 1 989, lll, 89. 

277 
Buhari, Sahilr , Cuma, 37, (V 224 ); MUslim, Salıilı, Cuma, 1 3- 1 4 ,  
haJis no: 852, (1/583); Tirmizi, Silnen, Cenaiz, 72, hadis no: 1074, 
(3/38o). 
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dir. Tevbede asıl olan bireyin pişman olması ve bunu itiraf 
etmes idir. O durumda hangi mekanda olduğu önemli değil
elir. 

Kur'an-ı Kerim, Yunus Peygamber'in balığın karnın
da ve denizin karanlıklarında iken günalıın ı itiraf ederek 
tevbe ettiğini, bu tevbesinin de Allah tarafından kabul edil
diğini bildirmektedir: "Nihayet karanlıklar içinde: "Senden 
başka hiçbir tanrı yoktur. Seni tenzih ederim. Gerçekten ben 
zalimlerden oldum! "diye niyaz etti.Bunun üzerine onun dua
sım kabul ettik ve onu kederden kurtardık " 278 

Hz. Adem ve eşi Havva cennette kendi lerine yasak e
dilen ağacın meyvesini yiyerek Allah 'ın emrine karşı gel
ınişler, bu yüzden oradan çıkarılıp yeryüzüne indirilmişler
di279. Arafat civarında Rahmet Dağı denen bir bölgede yap
tıkları hatadan dolayı pişman olmuşlar ve yüce Allah'a bu 
durumlarını şu cümlelerle arz etınişlerdi : 280 "Ey Rabbim iz i 
Biz kendimize zulmettik Eğer bizi bağışlamaz ve bize acı
mazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz."281 Allah da on la
rın bu dağdaki yakarışını kabul ederek günahlarını bağışla
mıştı. 

278 cl-Enbiya, 2 1/87; Zemahşeri, Keşşaf, III, 1 32; İbn Kcsir, Te[fim '1-
Kıır 'cini '1-Azfnı, lll, 1 83-1 85. 

279 Bkz. cl-Bakanı, 2/35-36; Aynııtılı bilgi için bkz. Ö:u'lfslan, Selim, 
İsl11m 'tla Ölilm ı•e Diriliş ögretisi, Konya, 2 00 1 ,  ss. 3 1 5-350. 

180 Zcmahşcri, Keşş�(, II, 9 1 -92; İbn Kesir, Tejfhu 'l-Kur 'dni 'l-Azfnı, Il, 
1 98-1 99; cs-Siibfıni, Muhammed Ali, SafvetQ 't-Tefllsir, Daru' l
Fikri'l-Arabi, Mekke, trs, I, 309; Cilacı, Osman, İllllıi Dinlerde Cetr
net İtıancı, İstanbul, 1 995, 1 58- 1 59; Aynca bkz. Soysaldı, Mclınıcl, 
İslfun 'da Tevbe, Tasaırvuf İbni •� Akademik Araştırma Dergi.fi, Sa
yı: 6, 200 1 , 88. 

281 
el-A'rilf, 7/23. 
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Demek ki tevbenin kabul edilmesi için özel bir meka
na ihtiyaç yoktur. Tevbe ihtiyacı duyulduğu her an ve her 
yerde yapı labilir. 

lll. 5. Kabul Edilmeyen Tevbe 
Kur'an-ı Kerim 'de kabul olunan tevbenin şartlan zik

redildikten sonra makbul alnıayan tevbenin açıklaması da 
yapılmıştır. Bu bağlamda Kur'an'da bazı insanların 
tevbesinin kabul edilmediğini görüyoruz. Bunlar: 

1- Müzmin, süreğen günahkarlar yani ölüm gelip ça
tıncaya kadar tevbe etmeyip günahında ısrar edenler. 

2- İnıansızlar. 

Bu nitelikleri taşıyan bireylerin tevbelerinin Allah ta
rafından kabul edilmeyeceğini aşağıdaki ayetten anlıyoruz. 

"Kôtülükleri işleyip dururken, ölüm kendisine geldiği 
zaman: "Şimdi tevbe ettim " diyenler ile kdfir olarak ölenle
rin tevbesi makbul değildir. işte onlara elem verici azap 
hazırlamışızd1r. ,ısı 

Anı lan Kur'aıı buyruğu, kendisine ölüm gelip çatan ve 
ölümün soğuk yüzünü ve korkusunu gözlemleyen günahkar 
bireylerin tevbelerinin kabul olmayacağın ı  kanıtlamaktadır. 

Yine Kur'an'ın çeşitli yerlerinde, ölüm atıında tevbe 
etmeye kalkışanların tevbelerinin kendilerine bir yarar sağ
lamayacağı açıkça belirtilmiştir. Firavun 'un suda boğulmaya 

ısı cn-N isa, 411 8. 
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başlayınca "inandıın" demesi,283 ölüm kendilerine gel ip ça
tanların "Rabbim beni dün.vaya geri gönder. Ta ki ben zayi 
ettiğim ömrüm karştlzğında, iyi eylemlerde bulunayzm" de
meler?84 ve benzer anlatımlarm örnek olarak veri lebi l ir.286 

Tevbe yapı lması için geçerli olan müddetin son sınırı 
hususwıda Ebu Eyyfib Hz. Muhanuned'den şöyle bir riva
yette bulunmaktadır287: "Muhakkak ki, Cenab-t Hak, cam 
boğazına dayanmadıkça, kulunun tevbesini kabul eder. "288 
Ölüm yaklaşmadıkça tevbe kabul edilebilecektir. Ancak 
ölüm kaçınılmaz olup, can boğaza geldiği zaman tevbenin 
bir faydası olmayacak, çünkü kabul edilmeyecektir. 

Ölüm anında veya son nefeste tevbenin kabul edilme
yişinin nedenini şöyle açıklayabiliriz: Can çekişme esnasın
da birey hayattan ümidini kesmiş bulunmaktadır. Halbuki 
tevbe, bi reyin hayattan ümidini kesmediği zamanlarda ger
çekleştirilmelidir.289 Hayattan ümidini kesmediği zamanlarda 
kişinin sorumluluğu devarn etmektedir .  Ölümün gel ip çat
mas ı  ise ahiret hallerinin i lk  hasarnağını oluştu rmaktadır .  
Dünya amel ve eylem yurduyken, ahiret yalnızca bu eylem
lerin karşıl ığının a lınacağı ceza ve rnükafat yurdudur. Bu 
bağlamda can çekişme anını yaşayan insandan sorumluluk 

m Yunus, 1 0/90-91 (Biz İsrailoğullarım denizden geçirdik. Ama F ira
vun ve askerleri zulmetmek ve saldınnak üzere onları takip etti. Ni
hayet (denizde) boğulma haline gelince, (Firavun:) "Gı...·rçcklen 
lsrailoğullarının inandığı Tanrı'dan başka tanrı olmadığıııa bt.ıı de i
ınan ettim. I3en de Müslüınaıılardaıııın" dedi . Şimdi mi (iman ettin)' 
I Ialbuki daha önce isyan etmiş ve bozguııculardaıı olınuşlwı. ) 

284 el-Mü'ıııinüıı, 23/99-1 00; el-Müııiifıküıı, 63/10- 1 1 
285 el-Mü'ınin, 40/85. 
286 Bkz. Razi, et-Te.f.�in/ '1-Kebiı; X, 7-8. 
287 Zeınahşeri. Keşşaj; I, 520. 
ı�R Tinnizi, Sünen, Da 'avdt, 98, hadis ııo: 3 537, (5, 547); llııı M ike, 

Sı"ilıen, Zülıd, 30, hadis no 4253, (211 420). 
m Yazır, Hak Dini Kur 'an Dili, II, 49 I .  
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ve tercih kalkmış olmaktadır. Bu nedenle o esnada yapılan 
fıil ve eylemlerin bir anlamı olmadığı gibi tevbe etmenin de 
bir anlamı olmayacaktır.  Tevbenin teklif kalkmadan yapıl
ınası anlamlı ve geçerlidir. Teklif'in bulunmadığı bir anda 
(son ııefeste) tevbe yapmanın bir faydası olmayacaktır. Nasıl 
ki, küfur üzere ölen kişi kesin olarak tevbe fırsatını yitirmiş
se, tevbeyi ölüm anına kadar geciktiren de tevbe fırsatını ve 
imkanını kaybetmiş olmaktadır. Çünkü gerek inançsızi kafir 
olarak ölen, gerekse ölüm anına kadar tevbeyi tehir eden 
bireyler, teklif (sorum luluk) ve tercih zamanlannı geçirmiş 
olmaktadırlar.290 Bu sebeple de ölüm anındaki tevbe kabul 
edilmemektedir. 

3- Çok Tanncılari Müşrikler 

"Allah kendisine ortak koşulmasınuısla_bağışlamaz; 
bıJ!I_ğ�n başkasını (günahları) dilediği kimse için .. bağışlar:'29 1 

Müşriklerin henüz hayatta iken tevbe edip imana girdikleri 
takdirde günahlarının bağışlanacağını daha önce zikretmiş
tik. Bu Kur'ani nassta vurgulanan ise, müşrik olarak ölmele
ri halinde günahlarının bağışlanmayacağıdır. 

Bu üç grup insanın tevbeleri sahte ve geçerli tevbenin 
temel şartlarından yoksun olduğu için tevbe imkanından 
yararlanmaya hak kazanamamışlardır. 

Görüldüğü gibi Kur'an ölüm anında yapılan tevbenin 
kabul edil ıneyeceğini, bunun dışında yapılan tevbelerin ka
bul edi leceğini bildirmektedir. O halde tevbe yapmada titiz 
davranı lması, son anlara kadar ertelenmemesi gereği ortaya 

290 Zcrnuhşeri, Keşşcıf, I, 52 1 ;  Aynca bkz. i\lfisi, Rı11ru '/.}vfedni, IV, 
239-240. 

291 eıı-Nis:1, 4/48. 
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çıkmaktadır. Bu bağlamda birey yaptığı şeyin günah oldu
ğunun farkına vardığı zaman derhal pişmanlık duymalı, o
nun kötüli.iğünü gidermek için tevbe ile birlikte iyi eylemler
de bulunmalıdır. 

lll.  6. Tevbenin N asıllı ğı 
Tevbenin nasıl yapılması gerektiği konusunda da ge

nelde insan lığa, özelde müıninlere ışık tutan islam' ın temel 
kaynağı Kur'an-ı Kerim olmuştur. 

"Ey iman edenler! Samimi (nasuh) bir tevbe_il.e-.4.1-
lah 'a dönün. Umulur ki Rabbiniz sizin kötüli:iklerinizi ör
ter.:.rız<J1. 

Tevbenin nasıl yapılacağı bildirilen bu pasajda geçen 
ve "samimi bir tevbe" diye tercümesini verdiğimiz "tevbe-i 
nasfıh" de}rimiiÇin birden fazla yorum yapılmıştır. Bunlara 
ömekler vermeye çalışacağız. Ancak bu yorumların ortak 
noktasını şu şekilde açıklayabiliriz : "nasuh" "nush" kökün
den türemiştir. Buna göre "tevbe-i nasfı.h", tevbe eden bire
yin kendi nefsine öğüt dinletebilmesi, günahlarından dolayı 
son derece üzgün olması ve bir daha onlara dönmemeye 
karar vermesi demektir.293 

Nasuh tevbesi, her çeşit şüpheden uzak kalarak, şartla
rına titizlikle uyarak pişman olmak ve tekrar aynı günah ı 
işlememek şekl inde de tanımlanmıştır?94 

İşlenen bir günahın benzerine dönmemeye kesin karar 
vermek olarak tanımlanması meşhur olan tevbe-i nasuhu, 

291 et-Tahrirn, 66/8. 
203 hın Manzür, Lisaııü '/-;1mp, Il, 6 1 6. 
20'1 lbıı Manzfır, U.mnii '1-Amp, Il, 6 1 7; Cevziyyc, lbn Kayyim, 

Medaricil 's-Salikin, I, 356. 
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İ bn Abbas da şu şekilde açıklamıştır: Kalp i le pişman olmak, 
dil ile istiğfar etmek, beden ile onu terk etmek suretiyle on
dan uzak kalmak ve ona bir daha dönmeme kararını vicda
nında saklamaktır. 295 

İslam Peygamber' i ise nasıTh tevbesini "Bireyin işJe .. -
diği günahtan pişmanlık duyması, Allah 'a tam manasıyla 
rücu' ederek tekrar günaha dönmemesidir. "296 şeklinde tarif 
etmiştir. 

Yukarıdaki Kur'anl pasajda geçen nasuh kelimesinin 
tevbe kelimesinin mübalağa ifade eden bir sıfatı olduğu ge
nel kabul görmüştür. 297 Ancak ayetteki nasıThun gerçekte 
tevbe eden bireyin niteliği/ vasfi olduğunu söyleyip tevbeye 
"mecaz-i akli" şeklinde isnat edildiğini söyleyenler de ol
muştur.298 Zemahşeri de, tevbe-i nasıTh 'u bu tarzda yorum
lama�dır: Tevbeyi kendilerine nasihat edenler, günahları 
yok edecek ve taşkınlıklan dizginleyecek bir tarzda tevbe 
ederler. Kötülüklerden tevbe etmeleri, onlann kötü olduğun
dan dolayıdır. Yaptığına pişman olmak ise, çok ş iddetli bir 
biçimde üzülmektir. Kötülüklerden birine bir daha dönme
ıneye azın ederek karar vermek de, göğüsten çıkan sütün bir 
daha yerine dönmesi nasıl mümkün değilse, bu şekilde bir 
daha günaha dönmemek anlamına gelmektedir. 299 

Razi de, Zemahşeri'nin yorumuna benzer bir şekilde 
tevbe-i nasuh'u açıklamaya çalışır: Tevbe eden bireye tevbe 
ettiği şeye bir daha dönmeyi terk etmesini nasihat eden ve 

29� COrciiııi, et-Ta 'rifdt, 70. 
296 1\hıned b. Hanbel, Müsrıed, I, 446. 
297 İbn Manzfır, Lisanii 'I-Amp, JJ, 6 1 6; Riizi, et-Tef�irii 'l-Kehir, XXX, 

48� Allısi, Ruhu '1-Meôni, XXVJH, 1 57;  Yazır, Hak Dini Kur 'an Dili, 
VII ,  429. 

ı!>M 1\Jlısi, Rfilm '1-Meôni, XXVIII,  1 57; Yazır, Hak Dini Kur 'an Dili, 

VII, 429. 
299 

Zcmahşcô, Keşşaf, IV, 573; AI O:si, Ruhu '1-Meôni, XXVIII, 1 57 
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tevbe edenlerin kendilerine tavsiye ettiği sami mi bir öğüt-
t .. JOO u r. 

Gazzali de tevbe-i nasuhun tanıınında şunlara yer ve
rir: Nasfıh tevbesi yapanlar, geçmişte günahlarma tevbe edip 
ölünceye kadar tevbesinde duranlardır.  Bu bireyler, geçmiş
teki kusurlarını tamamlar ve bir daha günaha dönmeyi ha
tırlarının ucundan bile geçirmezler. Bu tür tevbe sahipleri, 
günahlarını sevaplarla değiştirip, lıayırda yarışanlardır.  301 

O halde bu tevbe (nasuh tevbesi) nasıl olmalıdır? 
Tevbe, bir daha dönmemeye azınetmekle beraber kötülük 
olınası bakımından, kötülükten pişman olmakla oltı r .302 Yi
ne, suç ve kabahatlerden bir başka sebeple değil de, yaln ızca 
onlann çirkinlikleri, yani Allah ' ın rızasına aykm oldukları 
için gönü lden p işmanl ı k  duyarak ve tekrar kötülük yapma
maya azınederek bunlardan vazgeçip hiçbir neden ve engel 
karşısında dönınemeye kesin karar vermekle olur. 303 

Yine tevbenin nasıl yapılacağı i le  ilgili olarak Hz. A
li'den bir rivayette bulıuıulmuştur: Bedevilerden birini "Al
lah' ım, senden bağışlanma di ler ve tevbe ederim ."  derken 
işitmiş, "Ey falan, tevbede dil  çabukluğu yalancılar 
tevbesidir" demişti.  O da "o halde tevbe nedir?" deyince, 
Hz. Ali de, tevbe şu altı unsurdan meydana gelir" demiştir: 

a- Geçmiş günah lardan pişman olmak, 

b- Yerine getiri lmemiş farzları iade etmek, 

c- Zulmi.i reddetmek, 

d- Hasını larla helaH�şınek. 

·'00 RilzL et-Tefsilü'I-Kebir; XXX, 4 8. 
�01 (1azzal\, İlıyau Ulunıi 'd-Diıı, Xl!, 3 
:mı Aliyyii'l-Kılri, Ş o-lı ald ]•ik/u '1-Ek!ıer, 1 58. 
303 Y azır, Hak Dini Kur 'an Vi/i, Vll, 430. 

1 04 



e- Günahlara. bir daha dönmemeye azmetmek, 

f- Nefsi günahta büyüttüğün gibi Allah 'a itaatta erit
mek ve ona günahların tadını tattmlığın gibi itaatin de acısını 
tattırmaktır. 31M 

Hz. Ali burada tevbenin sıhhat ve kabulünün şartla
rından olmayan başka şeylerden söz etmiştir ki -örneğin 
yerine getirilmemiş farzları iade etmek, ve son maddede 
ifade edilen sözleri- bunlar tevbenin kemal i  için gerekli ola
bilecek türden şeyler olabi l ir. Yoksa bunlar olmadan tevbe 
geçerli deği ldir anlamına alınamaz. 

Evet andığımız bu şartlar çerçevesinde yapılan tevbe, 
aynı zamanda Allah için yapı lan bir ibadet hükmündedir. O 
halde gönülden, samimi olarak, gereğine göre yap ılan her 
ibadet gibi bu şekilde yapılan tevbeler de Allah tarafından 
kabul edilecektir. Bunun böyle olduğunda herhangi bir şüp
he yoktur.  Çünkü A llah, insanlık gereği olarak ortaya çıka
cak kusurlardan dolayı çok tevbe edenleri sevdiğini bildir
mektedir?0' O halde ınümin bir birey günah işlediği zaman, 
derhal Allah'a dönmeli, yaptığından pişman olduğunu de
vamlı hatmnda tutarak, rahmet ve merhamet sahibine iltica 
etmelidir. Zaten bundan başka da kurtuluş çaresi de yoktur. 
Bu çıkış yolunu da biz insanlara gösteren ilahi rahmet sahibi 
olan Al lah 'tan başkası değildir. O halde tevbe etmek, mü
minlerin Allah ' a olan inançlarının gereğidir. 

Görüldüğü gibi nasuh tevbesi de tevbenin şartianna 
haiz bir tevbedir.Otlluı diğer tevbelerden farklı bir yönü ol
madığı gibi özel bir şalısa, zamana ve mekana özgü bir tarafı 
da bulunmamaktadır. Gerekli şartları içinde barındıran sa
mimi, içten gelen bir duyguyla yapı lan bir tevbedir. 

Jo.ı 
Zenıahşcri, Keşşaf, IV, 573-574. 

305 el-Bakanı, 21222. 
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III. 7. Tevbeden Sonra Tekrar Günaha Dönmek 
İnsan tevbe ettikten sonra tekrar nefsine yenilerek ay

nı günahı iş lemiş olabilir. Bu tevbe işlemini defalarca tekrar 
edip daha sonra bunların hepsini de bozmuş olabi l ir. Bu 
durum o bireyin bir daha tevbe ederneyeceği anlamına gel
memektedir. Tevbe kapısı, insan hayatta olduğu sürece açık
tır. Açık olan bu kapı kabul olunmayan tevbe başlığı altında 
ele aldığımız gibi ölümün gelip çattığı anda kapanacaktır. 
Çünkü bu esnada bireyin yaşamdan ümidi kalmamış olmak
tadır. 

Eş' ari anlayışa göre, tevbeden sonra &>iinaha . y�ııid.e.!l 
dönmek, önceki tevbeyi anlamsız ve geçersiz kılmaz. Önceki 
tevbe-geçerl idir. Tevbe diğer ibadetler gibi bir ib�det olup, 
geçerliliğinet · sıhhaLveycı . geçersizliğiuel fesad hükıuedilir .  
Ancak önceki tevbe bitmiş bir ibadet hükmündedir. Eğer 
ibadet bitmişse üzerine geçersiziiki butlan atfedi leınez.306 
Bununla birlikte tevbeden sonra günaha tekrar dönen içjl!, 
yeni bir tevbe gerekir. Bu tevbe öncekinden bağımsı� başka 
bir ibadet hükmündedir.307 

Mu'tezile'ye göre ise tevbeden sonra tekrar günaha 
dönmek, tevbeyi bozar, çünkü günaha dönmernek tevben in 
Şartların dandır. 308 

Mutasavvıflar da tevbenin bozulması hususunda Elıl-i 
sünnet kelamcıları gibi düşünmektedirler. Birey tevbeden 
sonra tekrar aynı günaha dönerse yani tevbesini bozarsa 
tevbesini yeni leyebilir .  Bu dumm birçok defa da tekrar ede-

JOfi Cüveyn!, el-Akidelii 'ıı-Nizônıiyye, 94; Cüveyn!, İrşad, 343. 
307 Cüvc)ııi, İrşiid, 343. 
JOH Kiid"i t\bdülcabl:xır, Şerlıu Usiili '1-llanıse, 792 vd·, Mülcvclla, ı !asan 

Scyyid, MU zekkiralU 't-1'ev/ıid, Kahirc, ı 997, 35. 
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bilir. Birey yine de tevbe etmeden ve onun kabulünden ümi
dini kesıneınelidir. 309 

O zaman zihinlere şöyle bir soru gelmektedir. 
Tevbenin şartlarından birisi, kendisinden tevbe edilen güna
ha tekrar dönmernek üzere kesin karar vermektir. O halde 
aynı günaha tekrar dönmek önceki tevbenin geçersizliği 
sonucunu doğurmaz mı? 

islam alimterin çoğunluğuna göre, tevbenin kabul 
şartlarından olan şey, aynı günahı- işlememe -karan- elup, 
kendisinden tevbe edilen günahın tekrar edilmemesi değ(IJ!f!}10 Zira onlara göre, tevbe etmek iyiliktir, günaha dönmek 
işe kötülüktür. Küfür haricindeki kötülüklerin iyilikleri yok 
ederneyeceği gibi günaha dönüş de tevbeyi anlams!?; ye ge-

. k ı kt 3 1 1 çersız ı mayaca ır: 

O halde birey, herhangi bir günahı birçok kere işlemiş 
olsa bile her defasmda ondan tevbe etmesi onun yararına 
olacaktır. Unutulmamalıdır ki, tevbe bireyin Allah 'a bağlılı
ğın ın göstergesidjr. Her bir tevbe bu bağlılığın pekişmesi ve 
tazelenınesi olarak kabul edilmelidir. 

III. 8. Kendisinden Tevbe Edilen Günahın Hatır
lanması Tevbenin Yenilenmesini Gerektirip Gerektirme
yeceği 

Mu' tezile ve Şia kelamcıları günahından tevbe eden 
sorumlu bireyin/ mükellefin bu günahını hatırladığı zaman 
tevbesini yenilemesinin gerekip gerekıneyeceği konusunda 
ihtilafa düşmüşlerdir . Mu'tezile'den Ebu Ali el- Cübbai 
(ö.91 5) bu dl]nıında hatırlanan günahtan dolayı tevbenin 
yenile

_
nmesi gerektiğini ilı;ıri sürerken, Ebu Haşim el- Ci.ibbai 

309 Ktı�C}ri, er-Ri.rdletii '1-Kuşeyıiyye, 1 80. 
3 1 0  Alusi, Rıllıu '1-Meanf, IV, 240. 
3 1 1  .1\liyyii'I-Kfıri, Şerh olô Jiiklıı '!-Ekber, I 57. 
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(ö. 933) ise tevbenin yenilenmesinin gerekli olmadığını söy
leınişti r .3 1 2  Eh l-i sünnet kelamcı larıııdan Ebu Bekir Baki liani 
(ö.403/l  0 1 3 )  ise tevbe edilen günahın hatırlandığı zaman 
tekrar o günaha pişmanl ık  duyulması gerektiğ ini kabul et
miştir. O bu görüşüne delil olarak da söz konusu günah için 
p işman olunmayacak olursa onu küçümseme, hafife alma 
anlamına geleceğini belirtir.  Cüveyni (ö.478/ l 085) ise bu 
konunun ihtimal l i  meselelerden olduğunu, kesin bir şey 
söylenemeyeceğini ifade etmekle yetinrnektedir.313 

Mu' tezili tefsi r sahibi Zemahşeri de tevbeden sonra 
günahın hatırlaımıası i le i lgili probleıne Ebu Ali Cübbal gibi 
yak laşarak şöyle demektedir: Günah işleyen birey, sonra 
günahından tevbe ederse, günah ını her hatırladığında 
tevbesini yeni /emesi gere�ir. Çünkü birey Allah'a kavuşwı
caya (ölünceye) kadar söz konusu bu pişmanlığında ve ka
rarlıl ığmda devaml ı olması gerekir 314 Biz de tevbe edi len 
günahın hatırlandığı esnada tekrar o günahın işlendiğinden 
dolayı pişmanl ık  duyulması gerektiği kanaatindeyiz. 

lll. 9. Kafirio imanının Tevbe Yerine Geçip
Geçmeyeceği 

inanmayan birey Allah'a iman ettiği zaman, onun i
manı yalnızca küfründen tevbe anlamına gelmemektc aynı 
zamanda küfründen pişman olmak anlamını da içermektedir.  
i man edip küfründen pişman olmamak mümkün değildir. 
Bilakis küfurden p işman olmakla imanı birleştirmek gerekir . 
Küfrün günahı, ancak iman ve küfürden pişman olmakla 

312  el-Hilll, Keifü 'lMuradfi Şerhi Tecıidi '1- İtikôd, 238-239 
m Cü\'cyııi, İ1:şad, 34 1 -342; J\ync1ı bkz. Tritıon, AS.,  ifMm Kellbm 

(Mıulim 'fheology), Çev. Mehmet Dağ, /\nkara, 1 981,  1 78 - 1 79. 
311  Zcınahşcri, Keşşaf Jll, 2 37; Ayrıca bkz. Tunç, Kelam (Sistematik), 

99.  

1 08 



ortadan kalkabilir. m Kelarncı lar kafirio küfründen dolayı 
yaptığ!_ .te.vbesinin kabul edileceğin i söylemişlerdir ki, bu 
göriiş doğrudur. Zira tevbenin günahların bağışlanmasına ve 
bunlardan dolayı cezalandınlmamasma sebep olması konu
sunda islam alimleri arasında herhangi bir görüş ayrılığı söz 
konusu değildir.316 

Tevbenin dışında bütün günahların bağışlanmasına 
neden ol_<ıbilecek başka bir şey de söz konusu deği ldir .3 17 
Buna-Kur'an işaret etmektedir: 

"De ki: Ey kendi nefisleri aleyhine haddi aşan kulla
nın !  Allah ' ın rahmetinden ümit kesıneyin ! Çünkü Allah 
bütün günah ları bağışlar _ Şüphesiz ki O, çok bağışlayan, çok 

esirgeyendir. "3 1 8  

İslam Peygaınber'i Hz. Muhammed de "Ademoğlımun 
hepsi hata edecidir, hata edenlerin en hayırlılan tevbe e
denlerdir. "319 "Allah, çok tevbe eden !,ıiinahkar ınümin kulu
nu sever"320 buyurmaktadır. 

Bu ayet ve hadislerde dikkati çeken husus,  Allah ' ın 
rahmet ve muhabbetinin sonsuzluğunun vu rguianm ış olma
sıdır.  O'nun rahmeti her şeyi kuşatrnıştır, her insan bu i lahi 
rahmetten istifade edebilir. Fakat şurası da bilinmel idir ki 
"AIIah ' ın rahmetinden ümit kesmeyin" ifadesi, günah işle

ıneye devam edin, anlamına gelmemektedir. Tabi ki kaste
dilen şey, her türlü günaha batmış b ireylerin bile tevbe et-

115 Cüvcynl, İrşcid, 342. 
316 Malüriili, Kitabü 't-Tevhid, 327; Aliyyii 'I-Kiiri, Şedı ald l·iklu 'l

Ekbeı·, 1 57. 
3 1 7  

Zcmahşcri, Keşşaf, lV, 138;  /\liyyü'l-Kfui, Şer/ı a lfi  Fıklıı '/-Ekber, 
1 57. 

318 ez-Zümer, 39/53. 
119 Tinnizi, Sıınen, Kıyame, 49, hadis no: 2499, (4/659). 
320 Ahmed b. IIanbcl, Müsned, L 80. 
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meleri halinde321 tevbelerinin kabul edileceğini bildirmek, bu 
şekilde bir an önce kötülüklerden vazgeçirip Allah 'a dön
melerini sağlamaktır. Küfurlerinden tevbe edenler de bu 
ayetin kapsam alanına girmektedir. Yoksa Allah 'a şirk ko
şanların affedilmesi beklenilmemelidir. 

Can çekişme esnasında tevbenin kabul edilmediği gi
bi, bu esnada yapı lan iman da makbul değildir. Kabul edile
bileceğiıl İ söyleyenler de bulunmaktadır.322 Ancak bu ikinci 
görüşün akla aykın olduğunu söyleyebileceğimiz gibi, mak
bul olmayan tevbeyi açıklarken andığımız Kur'an ayetleriyle 
de uyuşmadığını söyleyebil iriz. 

�21 Bkz. Zcımıhşcıi, Keşşaf, IV, 138. 
322 Aliyyü'l-Kfıri, Şer/ı ald Fıklıı '1-Eklıer, 1 6 1 . 
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IV. TEVBENİN FAYDALARI 
Hiç şüphe yok ki tevbe büyük bir annma, temize çık

ma, bilinci tazeleme ve yenileme eylemidir. Yaşamının her 
anında kötülüklerle iç içe olan insan, bu nedenle büyük bir 
stres altında bulunmaktadır. Bu stres ise, hayatı yaşanmaz 
hale sokmaktadır. İ şte bu düşüncedeki bireyin imdadına 
Al lah'ın bir lütfu olan tevbe mekanizması yetişmektedir. Bu 
tevbe sayesinde insan, bütün günahlarından ve onun meyda
na getirdiği stresten uzaklaşmakta, adeta temizlenip, ann
maktadır. Yine tevbe etmek, insanın başkaJan ve toplum 
katmanlan yanında günahkar ve suçlu olarak bilinmesini 
önlemekle kalmaz, şeref ve onurunu da korur. Böylece diğer 
insanlar nazarındaki haysiyet ve değerliliğini de muhazafaza 
etmiş olur. Bunu yani tevbenin insanın toplumsal statüsünü 
düzelteceğini ve artıracağını Kur'an 323da belirtir. 

Bu bağlamda tevbe, insanın sosyal statüsü ve moral 
sağlığının korunması ve geliştirilmesi için çok kuvvetli dini 
bir uygulama olarak insanlığın önünde durmaktadır. 

Kur'an tevbenin bu fonksiyonunu şu şekilde vurgula
maktadır 

.-� (;. .;-; Jlı1 �; 1�1 �� � � :_.sj � �� � �� � �:,ı� 

" . . .  Eğer üstünüzde Allah'ın l ütuf ve merhameti olma
saydı, içinizden hiçbir kimse asla temize çıkamazdı.  Fakat 
Al lah dilediğini arındım . . . " 324 

m Fakat tevbe eder, namaz kılar ve zekat verirlerse, artık onlar dinde 
kardcşlerinizdir. Biz bilen bir kavme ayetlerimizi böyle açıklıyonız. 
(ct-Tevhc, 9/1 1 ve 5). 

324 en-Nur, 24/2 1 . 
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İtikatda Mu'tezi le arnelde ise Hanefi mezhebine bağl ı 
olan ün lü bi lgin Zemahşeri (ö.5 3 8/ 1  1 43), bu Kur'an ifadesi
nin yorumunu yaparken tevbenin Allah tarafından verilmiş 
temizleyici bir lütuf olduğu hususunda hassasiyetle dunır ve 
sözlerine şöyle devam eder: Eğer Allah arındırıcı tevbe i le 
sizlere lütufla buluıımasaydı, sizden hiçbir fert kendisini 
yalan konuşmak (ifk) günahından ve pis olan diğer kötülük
lerden temizleyemezdi. Ancak yüce Al lah tevbe edenlerin 
samiıniyetle ve dosdoğru olarak yaptıkları tevbelerini kabul  
etmek suretiyle onları arındırıyor.m 

"Yine onlar ki, b ir  kötülük yaptıklarında, ya da ken
dilerine zulmettiklerinde Allah' ı hatıriayıp günahlarından 
dolayı hemen tevbe- istiğfar ederler. Zaten günahları A l
lah 'tan başka kim aifedebi l i r  ki ! Bir de onlar, işledikleri 
kötülüklerde, bi le  bile ısrar etmezler."326 

"Kim haksız davranışından sonra tevbe eder ve dunı
ınunu düzeltirse şüphesiz Allalı onun tevbesin i kabul eder. 
A l lah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir. "327 

Günahlara dalarak, kendisini,  çevresini ve Rabbi 'ni u
nutan birey, tevbe etmek suretiyle yaratanın ı yeniden hatırla
mış, O'na karşı olan görevlerini  yerine getirerek, Rabbi'ne ve 
kendisine olan güvenini tazelemiş, bu sayede üzerine düşen 
sorumluluklarını idrak eden bir birey düzeyine çıkmış olur. O 
halde tevbenin karakter oluşmasında ve hayatı değiştionesin
deki önemi çok büyük ölçüdedir. Bu şekilde tevbe günah 

325 Zernahşeri, Keşşaf, lll, 226. 
326 Al-i iınrilıı, 3/1 35 .  

327 el-Maidc, 5/39. 
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zehirinin hem önleyici hem de yok edici en iyi panzeh i ri olarak 
hizmet görmekte, pişmanlık gözyaşlan günahın ilk izlerini 
kolayl ıkla silebi lmektedir. 

Tevbe bireyin düşüp kalktığını , bu ise gelişmeyi ifade 
eder. Tevbe gelişme ve i lerlemenin göstergesi olduğu gibi 
dini ve ahlaki olgunlaşmanın da en önemli belirtisidir. 

" . . .  Şunu iyi bilin ki, Allah tevbe edenleri ve temizle
neo leri sever. "328 

Günahlara dalarak yaratanının sevgisini kaybeden bi
rey, tevbe ederek tekrar Al lah ' ın sevgisin i  kazanmaktadır. 
Birey için bundan daha büyük bir saadet düşünülemez. 

Tevbe etmen in bireye kazandırdığı faydaları iki ana 
kategoride ele alabi l iriz. 

İ lki , birey tevbe sayes inde geçmiş günahla rından 
kurtularak, hiç  günah işlememiş gibi olmaktadır. 

Diğeri de, birey tevbe aracılığıyla insanl ık görevlerin i 
y�rine getirmede yüksek dereceler elde ederek, Allah 'm
sevcl iği insanlar arasına katılmaktadır.329 Bireyin nihai gayesi 
de bu deği l  midir? 

�ıR ci-Bakara, 2/222. 
32q Oazzall, ilıyau Ulımıi'd-Diıı, XH, l l . 
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IV. 1 .  Kur'an'da Tevbe Örnekleri 
Kur'an-ı Kerim 'deki tevbe, yani yakanş cümleleri in

san psikolojisini derinden etkilemekte kal ınamakta aynı za
manda on lan tevbe etmeye de teşvik etmektedir. Bu nedenle 
bunlardan birkaç tanesini burada anınayı faydalı buluyoruz. 

"Ey Rabbimiz!  Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi 
bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden 
oluruz"330 

"Rabbimiz! Biz iman ettik; öyle ise bizi affet/ bağışla; 
bize acı 1 Sen, merhameti i ierin en iyisisin . . .  "331 

"Ey Rabbimiz! İman ettik; bizim günahlarımızı ba
� ı b' . b d k 1 "  ]J}. gış a, 1z1 ateş aza ın an oru . · · 

"Ey Rabbimiz! Bizim günahlanmızı bağışla, kötülük
lerimizi ört, nıhumuzu iyi lerle birlikte al. "333 

"Rabbimiz!  Bizi doğru yola ilettikten sonra kalpleri
roizi eğriltme. Bize tarafmdan rahmet bağışla . Lütfu en bol 
olan sensin . "334 

330 el-!\ 'riif, 7/23.  
331 e1-Mü'minfm, 23{ 109; 1 1 8.  
m Al-i lnıran, 3/16. 
m Al-i iıııraıı, 31 1 93. 
m Ai-i lmrfuı, 3/8. 
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V. TEVBE KA VRAMI İLE IDRİSTİY AN
LIK'TAKİ ASLi GÜNAH VE KURTll LllŞ KAVRAM
LARININ KARŞILAŞTIRILMASI 

Asli Günah Hıristiyanlığa özgü bir teriın olup, Hz. A
dem ile Havva 'nın cennette yasak ağaç ya da meyveden 
yemek suretiyle işlediklerine bu vesileyle de nesilden nesile 
bütün insanlığa intikal ettiğine inanı lan suça verilen isimdir� 
Hıristiyan öğretiye göre, insanlığın ilk atası olan Hz. A.dem, 
şeytanın aldatmacasına kanarak Allah 'ın buynığUila karşı 
gelmiş bu nedenle de günah işlemiş ve günahkar olmuştur. 
O 'nun bu günahı onun nesl inden gelen bütün insanlığa geç
miş, bu sebeble de Tanrı katında bütün insanl ık günahkar 
olmuştur.335 

Asli günah konusunda ilk defa yorum yapan kişi Hı
ristiyanlığın önderlerinden sayılan Pavlus olmuştur .  Ona 
göre günalı dünyaya Adem aracılığıyl<ı _gi_ı})!İ_ştir. Dünyaya 
gelen her insan Adem ' in günahından bir m iktar taşımakta ve 
suç nesilden nesile adeta bir miras gibi geçmektedi.L-İıısaulı:__ 
ğı bu günalıtan kurtaran ise İsa ' dır. . Yine - onun anlayışına 
göre, her doğan çocuk vaftiz olmadığı müddetçe suçlu ol
maktadır.336 

335 Romal ı lar'a Mektup, 5/ 12- 1 9  (Zira bir adamın i taatsizliği sebebiyle 
çoğu nasıl günahkar kılındılarsa . . . . .  )� Korinloslular'a Birinci Mektup, 
1 5/2 1 -22; Cari G. Krommınga, "Sin" Raker's Dictionary of 
Tlıeolnızy, Baker Book House, U.S.A 1 988, 487; I Iareııt, S., 
Oriy;inal Sin, http://www. Newadvcııt.org/caUıenl l l 3 1 2a.  htm; Katar, 
Mchınet, Ilıristiymıhk, Yalııulilik ve İsianı 'da Töı-be, Ankara, 1 997, 
80-8 1 .  

336 Roınalılar'a Mektup, 5112-2 1 ;  Tümer, Günay, "Asli Günah", DİA, 
istanbul, l 99 1 ,  Ili, 496: Encyclopaedia Britaııııica, U. S.A, 1 974, VII, 
582; Encyclopcdia Anıeri cana, U.S.A, 1 970, XX, S67; Katar, a.g.c, s. 
87. 
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Hıristiyan inancına göre insanlar kaynağı Hz. Adem 
olan asli günahtan kurtulmak için çeşitli yollara müracaat 
etmişlerse de bu gayretleri sonuçsuz kalmıştır. Onlara göre 
bu suç sıradan bir günah değil, Allah'a karşı yapılmış oldu
ğıından sonucu külfetli ve ağır bir günahtı.  İnsanın altından 
kalkamayacağı bu günalli ancak Tanrı ortadan kaldırabilirdi. 
Bu sebeple Tanrı, bir tek oğlunu insan şeklinde yeryü züne 
göndererek, bütün insanlığı asli günahtan kurtarmıştır.337 
İncil ler, isa 'nın bütün insanlığı Adem'den beri süregelen bu 
asli günahdan kurtarmak için gönderildiğini, bir nevi onların 
günahianna kefaret olarak geldiğini bildirrnektedir.338 Ancak 
bu asli günahtan tam manasıyla kurtulmak için İsa 'ya iman 
etmek ve onun adına vaftiz olmak da şarttır. 

İşte insanl ığın atası Adem ' in anılan hatasına bina en 
her insanın söz konusu bu asli günahla doğduğuna inanı
lır.Yani insanlar daha doğuştan itibaren günaha bulanmış bir 
günahkar olarak telakki edilmektedir. Her bireyin doğuştan 
getirdiğine iııamlan bu asli günahtan kurtulması için mutlak 
surette vaftiz edilmesi gerekli görülmüştür. Hıristiyanlığın 
dini rükünlerinin (sacreınents) başında yer alan vaftizin, asli 
günahı yıkayıp giderdiğine inanılınakla birlikte işlenen 
günlük günahları da giderdiğine inanılmaktadır.339 Onlara 
göre insanların günahlarının bağışlanması ve cennete gire-

m Yuhanna, 1/29 (Ertesi gün, İsa 'nın kendisine gelmekle olduğunu 
Yahya görüp dedi: İşte, dünyanın günalum kaldıran Allı.ıh kuzusu!); 
Michel, 'Jbomas, 1/ırütiyan Tanrıbilimine Giriş IJinler Tarihine 
Kaıla, İslanbııl, 1 992, 76, 83; Katar, a. g.e, 8 1 .  

338 Matta, 20/28; 26/28; Markos, 10/45; Yuha� 1 /29; 311 7; ı 1/50. 
339 Filipililer' e Mektup, 2/5-1 ı ;  Korintoslular'a Birinci Mektup, 1 1 1 2; 

Roına!ılar'a Mektup, 5/ 1 2- 1 8; Galatyalılar'a Mektup, 3/ 14;  Michel, 
a.g.c, s. 82-84; Tümer, G- Küçük, A, Dinler Tarilıi, Ankara, 1 993, 
267-268; Yıldırım, Suat, MevcuJ Kaynaklara (;iJre llıriuiyanbk, 
D.İ.B. Yay., J\.nkara, 1 988, 144, 1 47. 
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bilmeleri için su ile vaftiz edilmeleri gereklidir.340 Asli 
günahdan insanı temizleyip arındıran vaftiz olduğundan 
vaftizsiz ölenin günalıkar olarak öldüğü ve Tanrının gazabını 
hak edeceği kabul edilmektedir.34 1 

Hıristiyanların asli günahın sebebi olarak gösterdikleri 
Hz. Adem' in yasak meyveden yemesi hadisesi Kur'an-ı 
Kerim ' in çeşitli yerlerinde de açıklanmaktadır. Buna göre 
Hz. Adem ve eşi Havva cennette kendilerine yasak edilen 
ağacın meyvesini yiyerek Allah' ın emrine karşı gelmiş ler, 
bu yüzden oradan çıkarılıp yeryüzüne indirilmişlerdi342. Ara
fat civarında Rahmet Dağı denen bir bölgede yaptıklan ha
tadan dolayı pişman olmuşlar ve yüce Allah 'a bu durumlan
nı şu cümlelerle arz etmişlerdi:343 "Ey Rabbimiz! Biz ken
dimize zulmettik Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan 
mutlaka ziyan edenlerden oluruz. "144 Allah da onların yap
mış olduklan hatanın farkına varıp, pişman olduklanndan 
dolayı günahlarını affetmişti .34� Yani söylemek istediğimiz 
Hz. Adem'in bu davranışında herhangi bir kasdın bulunma
yışıdır. Bunu Kur'an ifade etmektedir.346 Hz. Adem abdini 
unutarak yasak ağaca yaklaşmış, böylelikle de günah işle
miştir. Neticesinde günahının farkına varmış ve Rabbinden 
bağışlanma talebinde bulunmuştur. Allah da onların 

340 Sankçıoğlu, Ekrem, Bcqlatıgıs:twı Gl.bıllmaze Dinler Tarihi, isuın-
bul, 1 983, 224. 

341 Tümer, G- Küçük, A., Diııler Taıilıi, 268; Katar, a.g.e, s. 87 
yıı Bkz. el-Bakara, 2/35-36� Ayrıca bkz. el-A'raf, 7/ ı 9-24. 
343 Zemahşeri, Keşşaf, Il, 9 1 -92; lbn Kesir, TeJ�im '1-Kur 'ani '1-Azim, II, 

1 98- 1 99; es-Silbfıni, Saj"ı•eıa 't-Teflisir, I, 309; Cilacı, İIIJ/u Ditılerde 
Cemret İlıatıcı, 1 58- ı 59. 

34� el-A'rfif, 7/23.  
3�5 el-JJakara, 2/37; Til Ha, 20/ 1 22.  
3�6 Til H ii, 201 1 1 5 . "And olsun biz, daha önce de Adem'e ahit( cınir ve 

vahiy) venniştik. Ne var ki o, (ahdi) uııuttu. Onda azim de tıulrnadık. 
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tevbesini kabul etmiştir. Bu olay cennette yani daha kendisi
ne peygamberl ik görevi veri lmeden önce vuku bulmuştur. 

Bize göre Kur'an-ı Kerim 'in bu olayı a_ı:ıJatmasının 
sebebi Hz.Adem ' in şahsıııda iı�san nesi inin yüce ·Allaht::lfa:. 
fından iıntihana tabi tutuluşunun başlangıçın ı bel irtınektlr. 
Aym zamanda başka bir sebep de insan olarak hiçbiı:Jtim�-:
nin hata ve yanlıştan uzak olamayacağını vurgulamaktiJ�-

Görüldüğü gibi Kur'an, Hıristiyanların lanse ettiği gi
bi Hz. Adem 'i asli günahın hanisi olarak kabul etmemiştir. 
Bir kere Kur'an literatüründe asli suç kavramı yoktur. 
Kur'an'a göre suç ferdidir,.J:ıireyş�Jd.i.L Doğuştan gelen bir 
günah ya da suç yoktur. Her doğan temiz bir yaratı lış/fıtratla 
dünyaya gel ir . Kimse başkasının günah yükünü çekmeye
cektir .  Herkes kendi yaptığından sorumludur. Başkasın ın 
günahından sonımlu olma anlamına gelen asli günah inancı 
İslam' ın ortaya koyduğu adalet ilkes iyle taban tabana zıttır. 
Bundan dolayı İslam'da Hıristiyan ların benimseyip kabul 
ett ikleri gibi insanlığın atası Hz. Adem ' in işlemiş  olduğu 
günahın sonraki nesillere intikal etmesi biçiminde bir inanış 
yoktur. Kur'an bunu bütün açıkl ığıyla insanlığın nazarına 
sunmuştur: "Herkesin kazam.lii',ı yalnız kendisine aWir. Hiç
bir suçlu başkasmm sucunu yiiklenmez. "347 

Yine Hıristiyanlıkta her insanın doğuştan getirdiği asli 
günahtan başka fiili günahları da vardır . Bwılar kişinin hesa
bını zorlaştırsa da günahını iti raf anlamına gelen tevbe ile 
bunların affedi lmesi mümkün göıiilmüştür. Ancak günahkar 
birey, bu itiraf ve p işmanlığını direkt olarak Tanrısına arz 
edemez. Onlara göre günahları affetme yetkis i  ki liseye onun 
tüzel kiş il iğinde ise papazlara verilmiştir.348 Kendileri de 

w cl-En'am, G/ 1 64.  
3'18 Michel, a.g.e, 92. 
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birer insan olan papazları ya da din adamları sınıfını diğer 
insanları affetme ve etmeme mertebesine yükseltmek, onları 
bir tür Tanrılaştınnak anlamına gelir ki  bu durum insan onur 
ve haysiyet ini en hafif tabiriyle hiçe saymaktır. Kur'an 'da 
Allah 'tan başka edinilen i lahlan gösteren erbab349 tabiri her 
halde Hıristiyanların bu tutumunu bel irtıneye yönel ik olma
l ıdır. Onlar bu şekilde din adamlarını uluhiyet mertebesine 
çıkannış olmaktadırlar. Bu tutum ve davranışlanyla da 
uluhiyetin gerçek objesinden uzaklaşmış ve sahtelerine yö

nelmiş olurlar. Bu şekildeki bir uygulama yani  günahları 
rahiplerin affetmesi veya affetmemesi, Allah ' ın insanlığa 
bahşettiği insan haklarma da aykırı bir imtiyazdır . Böyle bir 
olgu İs lam'ın öngördüğü tevbe anlayışıyla bağdaşamaz. 
Çünkü islam' da günahkar birey direkt olarak herhangi bir 
aracıyı vesile etmeksizin Rabbine pişmanlığını arzeder ve 
ondan mağfıret diler, Rabbi de onu affeder. İslam anlayışın
da tevbe, dua eyleminde olduğu gibi insan ile Allah arasın
daki bir  diyaloğtur. Bu iletişim esnasında aıacıya kesinlikle 
yer yoktur. İnsan onur ve haysiyetine yakışan tavır ve duruş 
da budur. İslam ise her buyruğunda insanların onur ve hay
siyellerini korumalarını telkin etmiştir. Tevbe mekanizması
nı da bu ilkeye uygun olarak düzenlemiştir. 

3�9 Al-i İınran, 3/64, 80; (Yahudiler) i\llah'ı bırakıp bilginlerini (ha
lıanılaruıı); (Hırisliyaıılar) da ralı iplcriııi ve M(.ryem oğlu Mesilı ' i  (İ
sa'yı) rabler edindiler. Ilalhuki onlara ancak. tek iUiha k.ı.ılluk etmeleri 
eııırolundıı . O'ndan başka !ann yoktur. O, bunlarm ortak koşluklan 
şeylerden uzaktır. ) et-Tevbc, 9/ 3 1 .  
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SONUÇ 

Bil indiği gibi tevbe Kur'ani bir kavramdır. İşlenen 
günahı derhal terk etmek suretiyle ondan pişman olmak, bir 
daha o günaha dönmemeye kesin karar vermektir. Tevbe 
Allah'a isyan ve muhalefetten itaate dönüşü sembolize et
mektedir. 

Tevbenin kabul edilmesi, günahlardan kaynaklanan a
zabın kaldırı l ması anlamına gelmektedir. Şartlaruu taşıyan 
tevbenin kabul edilmesi, Allah için bir zorunluluk olmayıp, 
bir lütuftur. Allah vaat ettiği için tevbeleri kabul etmektedir. 

İnsanı n  var oluş gayesi, kendini ve alemi bilmesi, ya
ratanın ı tanıması, eşyanın h i kmetini ve hakikatini kavrama
sıdır. İnsan ancak bu gayesini gerçekleştirebildiği  ölçüde 
mükemmel olabilir. 

Dünyaya denenmek ve kendi kişiliğini olgunlaştırınak 
üzere gönderilen birey, niçin dünyaya geldiğinin h ikmetini 
araştınnaktan uzaktaşınca geleceğini karartınaya başlar. işte 
bu noktada yüce Allah, insanlara tevbe i le bir kurtuluş imka

n ı  daha vermiş olmaktadır .  Bu, Al lah ' ın  yarattığı insanları 
sevmekte ve onları korumakta oldub'llnun açık bir göstergesi 
olarak kabul edilmelidir. İnsanlara düşen ise ikinci bir defa 
kendisine veri len bu imkanı iyi bir şekilde kullanmasıdır.  Bu 
i mkanı  gereği gibi değerlendirenlerin içerisine düştükleri 
karanlık ve günah girdabından temizlenerek çıkacaklarında 
herhangi bir şüphe yoktur. 

1 20 



Tevbe Allah- insan i lişkisini sürekli aktif bir durumda 
tutan mekanizmanın ismidir. Kur'an söz konusu bu i l işkinin 
sürekliliğini istemekte ve bunda da ısrar etmektedir. inanan 
insana düşen sorumluluk ise Kur'an 'ın bu temel isteğine 
uyarak tevbe faaliyetine katılmaktır. Tevbe günahlardan 
kurtulma ve annma vasıtası olarak algı landığı için, tevbenin 
affettiremeyeceği hiçbir günah bulunmamaktadır. Kur'an, 
Allah 'ın bağışlayıcılığının üstüne çıkabilecek heri1angi bir 
günah tahayyül etmemiştir. Bu durum Kur'an'da beli rgin bir 
tarzda ortaya konulmuştur: "De ki: Ey kendi nefisleri aleyhi
ne haddi aşan kullartml Allah 'ın rahmetinden ümit kesme
yin! Çünkü A llah bütün günahlan bağışlar. Şüphesiz ki O, 

k b - l k . 
d" ,350 ço agış ayan, ço esırgeyen tr. 

Birey açısından tevbe, Allah' ın rahmetine sığınma ve 
ona güveome duygusudur. Tevbe, türlü seçenekler içerisin
den bireyin Allah 'ı tercih etrnes idir. Tevbe, bireyin Allah'la 
diyaloga geçmesi, aracısız olarak durumunu O'na arzetmesi 
ve hatalarını itiraf etrnesidir. Bireyin tevbe etmesinin altında 
yatan felsefe, Allah ' ın her şeyden yüce ve üstün olduğunu 
kabul ve itiraf etmesidir. Allah' ın yüceliğini ve rahmetinin 
bolluğunu iliklerinde hisseden bireyin bu yakarışı da Al
lah' ın katında cevap bulacak lütfuna mazhar olacaktır. 

Tevbe, insanın itikat ve moral sağlığınuı korunması ve 
gel iştiri lmesi için çok kuvvetli dini bir uygulama olarak 
görülmekte ve değerlendirilmektedir. Tevbe, tevbe eden 
bireyin gelişmekte ve olgunlaşmakta olduğunu gösteren en 
önemli bel irtidir. Çünkü birey tevbe aracılığıyla büyük bir 
arınma, temize çıkma ve şuuru/ bilinci tazeleme imkanına 
kavuşmuş olmaktadır. 

350 cz-Ziimer, W/53. 
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Bireyin tevbe etmesi, Al lah 'a yöneliş, güven ve sevgi
sinin bir göstergesi olarak kabul edi lmelidir .  Al lah ' ın rahmet 
ve merhametine güvendiği için tevbe etmekte, günahların ı 
terk etmektedir .  Tevbe yapan birey bu davranışıyla Allah 'a  
olan bağl ı l ığın ı pekiştirınekte ve bağl ı l ık  şuurunu tazele
mektedir. Tevbe sayesinde birey kaybettiği kendisine güven 
duygusuna yeniden kavuşarak hayatın ı  anlamlandırmaktadır. 
O halde tevbede ısrarlı ve devaml ı  olmak inanan bireylerin 
yararına olacaktır. 

Tevbeden beklenen şey, günaha dalmış bireyi çelişki 
ve kaostan kurtarıp, tutarlıl ığa, diirüstlüğe sevk etmek, onun 
şeref ve haysiyetini konımasına yardımcı olmaktır. 

İslam'da Hıristiyanlığın benimseyip kabul ettiği Hz. 
Ade m '  in işlediği günahın sonraki nes i llere intikal etmesi 
tarzındaki asli günah inancı bulunmamaktadır .  Çünkü İs
lam 'da suç ferdidir, bireyseldir. Kimse bir başkasının eylem 
ve davranışlarından sorumlu olmadığı gibi günah larından da 
sorumlu değildir. Hıristiyanl ı k  'ta bulunan asli günah türün
den inançlar, suçların ferdihği esasına dayanan İslam ve 
günümüz hukuk anlayışiarına aykırı olduğu gibi insan hakla
rından sayılan birey haysiyet ve onuruna da aykırıdır. 

Neticede günah insanla Al lah arasındaki ohıınlu i l iş
k inin bozulması anlamına gelirken, tevbe bozulan bu i l işki
n in onarılması, yeniden eski haline döndürül mesi olmakta
dır. 

Sonuç olarak tevbe, arınma, temizlenme ve vicdanı 
huzura çıkanna yolu olarak A l lah tarafından insanl ığın h iz
metine sun ulmuş eşsiz bir imkan olarak dunnaktadır. Bu 
imkanı gerçeğe dönüştürmek, hayata geçirebi l ınek insan ın 
kudret ve iradesi dahi l indedir. 
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