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TEVBE ve ÖNEMİ 

Muhterem Müslümanlar!  

Yüce Allah, insanı şerefli bir varlık olarak yaratmış1, onu 

yeryüzüne halife tayin etmiş2 ve verdiği nimetlerle diğer yaratılanlara 

onu üstün kılmıştır.3 Hz. Ali’ye isnad edilen,   “ Sen kendini küçük bir 

varlık sanırsın oysa sende en büyük âlem dürülmüş halde mevcuttur.”4 

mısraları, bu gerçeği gayet güzel ve veciz bir şekilde dile getirmiştir. 

Beden ve ruhtan oluşan insanoğlu, yüce Yaratıcısını bulabilecek 

karakter ve yeterlilikte yaratılmıştır. Nitekim Sevgili Peygamberimiz:  

َرانِه أْو ي مّجَسانِهِ ِة فأبَوَ رَ طْ فِ لد  علَى الْ ٍد يو  لو  َماِمْن موْ  َدانِِه أْو ي َنّصِ   ..."اه  ي َهّوِ

“Her doğan çocuk fıtrat üzere doğar, sonra ana-babası onu 

Yahûdi, Hıristiyan veya Mecûsi yapar.”5 buyurmuş ve sonra da şu âyeti 

okumuştur:  

يفًاۜ ِفْطرَ  اَِقمْ فَ  يِن َحنّ۪ ُۗ َولهِكّنَ َاْكثََر  تَ َوْجَهَك لِلّدّ۪ ين  اْلَقّيِم  لَِك الّدّ۪ ِۜ ذه يَل لَِخْلِق اّلّله ي َفطََر الّنَاَس َعلَْيَهاۜ ََل تَْبدّ۪ ِ الَّتّ۪ اّلّله
وَنُۗ   الّنَاِس ََل يَْعلَم 

 “(Ey Muhammed!) Hakka yönelerek kendini Allah’ın 

insanlara yaratılışta verdiği dine ver. Zira Allah’ın yaratışında 

değişme yoktur. İşte dosdoğru din budur, fakat insanların çoğu 

bilmezler.” 6  

İnsanın özüne inanma duygusu,  daha o ana rahminde iken 

yerleştirilmiştir.7 

Kendisine bu derece önem ve çeşitli türden nimetler verilen 

insan, elbette başıboş bırakılmamış8, yaratılış amacının Allah’a ibadet 

                                                   
1 et-Tîn, 95/4. 
2 el-Bakara, 2/30. 
3 el-İsra, 17/70. 
4 Elmalı’lı, Hak Dini Kur'an Dili, VIII, 5936. 
5 İbn Hanbel, Müsned, II, 275. 
6 er-Rûm, 30/30. 
7 el-A’râf, 7/172. 

   8 el-Kıyâme, 75/36. 
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olduğu9 vurgulanmış, bu ibadet yolu da tarihsel süreç içinde gönderilen 

peygamberlerle kendisine bildirilmiştir.  

Dolayısıyla diğer yaratılmışlardan farklı olan insan, verilen 

nimetin değerini bilecek ve şükredecek, niçin yaratıldığının şuurunda 

hayatını sürdürmeye çalışacaktır. 

  Değerli mü’minler! 

İnsan her ne kadar Allah’ın mükemmel bir biçimde yarattığı varlık 

olsa da zaman zaman bilerek ya da bilmeyerek hata, kusur ve günah 

olarak nitelendirilebilecek türden davranış ve tutumlar sergileyebilir. 

Günah işlemek, hata etmek, belki de insanı meleklerden ayıran 

özelliklerin başında gelir.  

İnsanın yaratılış aşamasında melekler,  

ِعٌل ِفي األَْرِض َخِليَفة قَال وْا أَتَْجَعل  ِفيَها َمن ي ْفِسد  ِفيَها َويَْسِفك  َوِإْذ َقاَل َربّ َك لِْلَمالَئَِكِة ِإنِّي َجا
َماء َونَْحن   ونَ  الّدِ س  لََك َقاَل ِإنِّي أَْعلَم  َما َلَ تَْعلَم    ن َسّبِح  بَِحْمِدَك َون َقّدِ

 

“Hatırla ki Rabbin meleklere: Ben yeryüzünde bir halife 
yaratacağım, demişti. Onlar: Bizler hamdinle seni tesbih ve seni 
takdis edip dururken, yeryüzünde fesat çıkaracak, orada kan 

dökecek insanı mı halife kılıyorsun? dediler...” 10 şeklinde 
serzenişte bulunmuşlardı.  

Demek ki, ömür sürecinde hemen herkes hata veya günah 

nevinden davranışlar  sergileyebilir. Zaten Peygamberimiz de :  

ِ وَل س  : [إّنَ رَ لَ قاَ  َرِضَى اّلّل  َعْنه   ٍس نَ أَ  نْ عَ وَ    قاَل:  َصلَّى اّلّله  َعلَْيِه َوَسلَّمَ  اّلّله
اب وَن.   ك ّل  بَِنى آَدَم َخّطَاٌء َوَخْير  الَخّطَائِيَن التَّّوَ

 “Bütün insanlar hata yapar, hata yapanların en hayırlısı ise 

hatasından dönendir. ”11 sözüyle bu hususa dikkat çekmiştir.   

 

İslam’a göre sadece peygamberler masumdurlar. İsmet sıfatını 

haizdirler yani günah işlemezler. Bunun dışında herkesin günah 

işlemesi, yanılması ve hata yapması mümkündür. İnsan beşerdir ve 

                                                   
9   ez-Zâriyât, 51/56. 
10 el-Bakara, 2/30. 
11  Tirmizî, Kıyâmet 50, (2501); İbnu Mâce, Zühd 30, (4251) 
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şaşırabilir. Önemli olan günahta ısrar etmemek hatayı kabul edip af 

dilemektir. Tövbe etmek,hatayı kabul edip pişman olmak da bir 

erdemdir. Eskilerin şöyle bir deyişi vardır:  

“Çeşme-i insaf gibi akile mizan olmaz 

Kişi noksanını bilmek gibi irfan olmaz. 

Gazzâlî de  insan için tevbenin gerekliliği ve kaçınılmaz olduğunu 

Hz. Adem’i örnek vermek suretiyle şöyle  açıklamaktadır: 

“İnsanoğlunun babası bile tevbeden müstağni kalamamıştır. Babanın 

yaratılışına uymayan ve babanın güç yetiremeyeceği şeye, çocukları hiç 

güç yetiremez.” 12 

Değerli Mü’minler! 

Günahlar, Rab’bimizle aramızdaki sevgi bağını zayıflatır; O’nun 

ihsanına ve rahmetine perde olur. Manevi kişiliğimizi zedeler, gönül 

dünyamızı karartır. Bu bakımdan tevbe, Allah ile sevgi bağlarımızı 

yeniden tesis eder, günah ile zedelenen gönül dünyamızı onarır.  

Tevbe; günahlardan bir dönüştür. Günahlardan, ayıpları örten ve 

gizli-açık her şeyi bilen Allah'a dönüştür13; günahların verdiği iç 

sancıdır, kötü huyları iyi huylara  değişmektir.14 

Tevbe; çirkinliğinden dolayı günahları terk etmek, işlenen 

günahtan pişman olmak, onu tekrarlamamaya azmetmek ve mağdura 

hakkını vermektir.15  

Tevbe; kabahatten kabahat olduğu için rücu’ etmektir.16  

  Tevbe; kulun günahını ve hatasını terk edip, dua ve niyaz ile 

Rab’binden bağışlanma dileyip O’na dönmesi, Cenab_ı Hak’kın da 

kuluna af ve mağfiretle mukabelede bulunmasıdır.  

İnsanı diğer yaratılanlara nispetle mükemmel bir şekilde yaratan 

Yüce Allah, emir ve yasaklarını ihlal eden kullarını tevbe etmeye 

                                                   
12 Gazzâlî, İhyâu Ulûmi'd-Dîn, Beyrut, ty., IV, 2.   
13 Gazzâlî, İhyâ, IV, 3. 
14 Gazzâlî, İhyâ, IV, 3. 
15 İbn Hacer, Fethu’l-Bârî bi Şerhı’l-Buharî, Kahire 1987, XI, 106. 
16 Elmalı’lı, Hak Dini Kur’an Dili, VII; 5126. 
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çağırmış 17 ve yürekten tevbe edenlerin günahlarını bağışlanacağını 

ahirette ağaçlarının altından veya vadilerinden ırmaklar akan cennetlere 

girdireceğini müjdelemiştir.18  

Günah işlemiş müminleri böyle bir mükafata ulaştıracak tevbenin, 

ön şartı özden (gönülden) olmasıdır. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de  

ك مْ     وحًا َعَسى َرب ّ  ِ تَْوبًَة نَّص  َر َعن ك ْم َسّيِئَاتِك ْم  يَا أَيّ َها الَِّذيَن آَمن وا ت وب وا ِإلَى اّلّلَ َكّفِ أَن ي  
 ِمن تَْحِتَها اأْلَْنَهار  ..." َوي ْدِخلَك ْم َجّنَاٍت تَْجِري

“Ey iman edenler! Allah’a yürekten (nasûh tevbesiyle) tevbe 

edin. Umulur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter. Allah’ın, 
peygamberi ve onunla beraber olanları utandırmayacağı günde, 

sizi altından ırmaklar akan cennetlere sokar...” 19 
buyurulmaktadır.  

Yüce Allah’ın kuluna tevbe etme fırsatı vermesi O’nun sonsuz 

rahmetinin bir ifadesidir. Çünkü kullarının işledikleri günahlar yüzünden 

onları hemen cezalandırmamakta, bağışlanma dilemeleri için mühlet 

vermekte ve rahmet kapısını günün her anında açık tutmaktadır.  

Nitekim Mevlana, günahkârlara; 

Gel gel, ne olursun ol, gel! 

Kafir de, mecûsi de, putatapar da olsan gel! 

Bizim bu dergâhımız, umutsuzluk dergâhı değildir 

Yüzbin kez tevbeyi bozmuş olsan da gel! dizeleriyle seslenerek bu 

kapının daima açık olduğunu ifade etmiştir. 

Yüce Allah’ın bir ismi de “Tevvab”(çok bağışlayan) dır. Cenab- 

Hak, tevbe kapısını daima açık tutar. Kulların bağışlanmak için her 

yönelişlerinde onlara rahmet ve mağfiretiyle karşılık verir, onların 

günahlarından dolayı samimi tevbe etmelerinden hoşnut olur.  

Nitekim Sevgili  Peygamberimiz, bizlerin tevbe etmesinden dolayı 

Rabbimizin sevincinin ıssız çölde devemizi kaybedip de tekrar 

bulduğumuzdaki sevincimizden daha fazla olduğunu haber vermekte ve 

şöyle buyurmaktadır:  

                                                   
17 en-Nûr, 24/31;et-Tahrim, 66/8. 
18 el-Furkan, 25/71;et-Tahrim, 66/8. 
19 et-Tahrîm, 66/8. 
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ويد قال: [َحّدثَنا عَ    وٍد َرِضَى اّلّل . ث ّمَ قَاَل: َسِمْعت  رسوَل عن الحارث بن س  ِ ْبد  اّلّلِ بن  َمْسع   اّلّله
ْهِلَكٍة َمَعه   َصلَّى اّلّله  َعلَْيِه َوَسلَّمَ  ٍل نََزَل في أْرٍض َدِويٍَّة م  ؤِمِن ِمْن َرج  يَق ول اّلّل  أْفَرح  بِتَْوبَِة َعْبِدِه اْلم 

ه  َوشَ  َراب ه  فََوضَع َرأَسه  فَنَاَم نَْوَمًة فَاْستَْيَقَظ، َوقَْد َذَهبَْت َراِحلَته  َفطَلََبَها َحتَّى َراِحلَت ه  َعلَْيَها طََعام 
وع  َواْلَعطَش  قَاَل: أْرِجع  إلى َمكانِى الَِّذى ك ْنت  ِفيِه فَأنَام  َحتَّى أم وَت. َفوَضَع  إَذا اْشتَّدَ َعلَْيِه الج 

و َت فَاْستَْيَقَظ َفإَذا َراِحلَت ه  ِعْنَده  َعلَْيَها َزاد ه  َوَشراب ه . فاّلّل  أَشّدَ َفرحاً بِتَْوبَِة َرأَسه  َعلى َساِعِدِه لَِيم 
ِة  ّمَ أْنَت َعْبِدى َوأنَا َربّ َك، أْخطَأ ِمْن ِشّدَ ؤِمِن ِمْن هَذا بَِراحلَِتِه َوَزاِدِه ثّمَ قال: اللَّه  اْلَعْبِد اْلم 

  اْلَفَرِح.

“Kulun tövbesine Allah, çölde bineğini üzerinde yiyeceği ve 

içeceği ile birlikte kaybeden, bundan dolayı da umutsuzluğa düşen, 

sonra bir ağacın altında umutsuzca beklerken bineğini yanı başında  

bulunca sevincinden “Ey Allah’ım! Sen benim kulumsun ben de senin 

rabbinim” diyen kimseden daha çok sevinir.” 20 

Evet, Cenab-ı Allah, kullarının bağışlanmak için her yönelişlerinde 

onlara rahmet ve mağfiretiyle karşılık verir, onların günahlarından 

dolayı samimi tövbe etmelerinden hoşnut olur. 

Kur’an’ı Kerim’de.  

وَن " "...َوت وب وا ْؤِمن وَن لََعلَّك ْم ت ْفِلح  ِ َجِميعًا أَيّ َها اْلم   ِإلَى اّلّلَ

“Hepiniz Allah’a tevbe edin. Ey müminler! Belki böylece 

korktuğunuzdan kurtulur, umduğunuzu elde edebilirsiniz.”21 

buyurulmaktadır. Bu ayette müminler, topyekün  tevbeye davet 

edilmektedir. Mümin, işlemiş olduğu günahından dolayı uhrevi hayatta 

göreceği cezadan korkar ve bu nedenle  böyle bir cezadan bir an evvel 

kurtulmaya çalışır. Bu kurtuluşun ilk adımı tevbe ile atılmakta ve o 

günaha bir daha dönmemeye gayretle devam etmektedir.  

Şunu ifade edelim ki, tevbe  sadece söylem değil aynı zamanda 

söylemin eyleme dönüştüğü bir olgudur. Eyleme dönüşmeyen söylem, 

Allah katında pek muteber değildir.  

                                                   
20 Buharî, Da'avât 4; Müslim 3, (2744); Tirmizî, Kıyâmet 50, (2499, 2500).9. 
21 en-Nur, 24/31. 
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Bu itibarla tevbenin kabul edilmesinin bir takım şartları vardır. 

Buna göre:  

  Öncelikle işlenen günah sadece Allah’a karşı olup kul hakkını 

ilgilendirmiyorsa, bundan tevbe etmenin üç şartı vardır: 

1-Günahı terketmek, ondan tamamen vazgeçmek,  

2- Günah işlediğine pişman olmak 

3-  Ve bir daha aynı günahı işelememeye karar vermek. 

Eğer içinde kul hakkı bulunan bir kötülük işlenmişse onun hakkını 

ödemek, helalleşmek de gerekir. Zira Yüce Allah, kul haklarına çok 

önem vermektedir. Bu hususta Sevgili Peygamberimiz:  

ول  اَ قَ  َرِضَي اّلّل  َعْنه   ةَ رَ يْ رَ ي ه  بِ أَ  نْ عَ    ِ ل: قَاَل َرس  َمْن َكانَْت ِعْنَده  َمْظلََمةٌ  َعلَْيِه َوَسلَّمَ  َصلَّى اّلّله   اّلّله
اَن لَه  ِخيِه ِمْن ِعْرِضِه أْو َشْىٍء ِمْنه  فَْلَيتََحلِّْله  ِمْنه  اْلَيْوَم ِمْن َقْبِل أْن َ يَ ك وَن ِديناٌر َو ِدْرَهٌم، إْن كَ أل

ِمَل  َعَمٌل َصالٌِح أ ِخَذ ِمْنه  بَِقْدِر َمْظلََمِتِه، وإْن لَْم تَ ك نْ  لَه  َحَسَناٌت أ ِخَذ ِمْن َسّيِئَاِت َصاِحِبِه َفح 
 َعلَْيِه.

"Kimin üzerinde kardeşine karşı ırz veya başka bir şey sebebiyle 

hak varsa, dinar ve dirhemin bulunmadığı [kıyamet (ve hesaplaşmanın 

olacağı)] gün gelmezden önce  daha burada iken helalleşsin. Aksi 

takdirde o gün, salih bir ameli varsa, o zulmü nisbetinde  

kendinden alınır. Eğer hasenatı yoksa, arkadaşının günahından alınır, 

kendisine yüklenir." 22 buyurmuştur. 

Aktaracağımız şu olay tevbenin bütün şartlarını içermektedir. Bir 

bedevinin;  "Allah'ım, ben senden mağfiret dilerim, sana tevbe ederim." 

dediğini duyan Hz. Ali: "Ey Adam demiş, öyle çabuk çabuk "tevbe 

ettim" demek, yalancıların tevbesidir. Tevbe altı şeyi içinde barındırır. 

Bunlar; geçmiş günahlara pişman olmak, vaktinde eda edemediği 

farzları iade etmek, başkalarının hakkını geri vermek, hasımlarla 

helalleşmek, bir daha günah işlememeğe karar vermek, nefsini isyanda 

                                                   
22 Buhârî, Mezalim 10, Rikak 48; Tirmizî, Kıyamet 2, (2421). Ahmet,b.Hanbel, Müsned; 
II, 506. 
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büyüttüğün gibi Allah’a itaatte de eritmen ve ona günahların tadını 

tattırdığın gibi ibadetlerin acısını da tattırmandır.“23  

Hz.Ali’nin bedeviye söylediği bu söz, bütün hatlarıyla tevbenin 

şartlarını gayet güzel bir şekilde formüle etmektedir. 

Muhterem mü’minler! 

Tevbenin bireysel ve toplumsal açıdan pek çok faydaları vardır: 

Öncelikle Tevbe ile ilgili âyet ve hadisler, umutsuz insanlara umut 

aşılamakta, insanları karamsarlıktan, günahta ısrardan kurtarmaktadır. 

Amaç, insanlara zorluk değil, kolaylık ve umut sunarak onları günah 

vadisinden çekip Allah’a ve onun kullarına lutfettiği güzelliklere, ahlakî 

erdemlere yönlendirmektir.  

İnsan, ümit ve hayalleriyle yaşar. Ümit ve hayalleri yıkılmış bir 

kimsenin, karşılaştığı problemler ve zorluklar  altında hayatını 

sürdürmesi oldukça zordur. Nitekim sonunda bu kimse ya başkalarına 

zarar verecektir ya da kendi canına kasdedecektir.  

insanları hayata bağlayan unsurların başında ümit ve inanç 

gelmektedir. İşte tevbe eden kişi, yitirdiği  ümit ve inancını yeniden 

kazanarak hayata bağlanmakta ve yaşamında ortaya çıkan acı ve tatlı 

durumlara katlanma konusunda yerine göre sabredip, yerine göre 

mutlu olmasını başarabilmekte ve başkalarına da her bakımdan faydalı 

olmaya çalışmaktadır.  

Bu itibarla, Allah'a, Peygambere, Ahiret gününe ve İslam'ın 

emrettiği diğer hususlara inanan bir kişi, işlediği günahlardan dolayı 

kesinlikle ümitsizliğe kapılmamalı ve ilahi rahmetten ümidi 

kesmemelidir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur: 

ِسِهْم ََل تَْقَنط وا ِمن ق ْل يَا ِعَباِدَي الَِّذيَن أَْسَرف وا َعلَى   ْحَمِة  أَنف  ِ ّرَ  اّلّله
َ ِإّنَ   ِحيم   اّلّله ور  الّرَ َو اْلَغف    يَْغِفر  الّذ ن وَب َجِميعًا ِإنَّه  ه 

"Ey Muhammed, de ki; Ey kendilerine kötülük edip aşın 
giden kullarım! Allah'ın rahmetinden ümidiniz! kesmeyin. 
Doğrusu Allah, günahların hepsini bağışlar. Çünkü O, 

bağışlayandır. Merhametlidir." 24  

                                                   
23 Elmalı’lı, Hak Dini Kur’an Dili, VII, 5127. 
24 ez-Zümer, 39/53. 
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Bundan dolayı, günahkar kişi işlediği günahların büyüklüğüne 

değil, Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin genişliğine bakmalıdır. 

ِري تَطَّهِ ابِيَن َوي ِحّب  اْلم   َن ""...ِإّنَ اّلّلَ ي ِحّب  التَّّوَ

"Allah şüphesiz daima tevbe edenleri sever."25   

وْا  َوالَِّذيَن ِإَذا   ْم َذَكر  َسه  وْا أَْنف  َ َفَعل وْا َفاِحَشةً أَْو ظَلَم  واْ  اّلّله لِذ ن وبِِهْم َوَمن يَْغِفر  الّذ ن وَب  فَاْستَْغَفر 
وْا َعلَى اّلّله  ِإَلَّ  ْم  َولَْم ي ِصّر  وَن َما َفَعل وْا َوه   يَْعلَم 

"Onlar fena bir şey yaptıklannda veya kendilerine 

zulmettiklerinde Allah'ı anarlar. Günahlarının bağışlanmasını 
dilerler. Zaten günahtan Allah'tan başka kim bağışlayabilir? Ve 
onlar, bile bile yaptıklarında ısrar etmezler." 26  

َ اَواْستَْغِفِر   َ ِإّنَ  ّلّله ِحيمًا اّلّله ورًا ّرَ  َكاَن َغف 

"Allah'tan mağfiret dile, Allah bağışlar ve merhamet 

eder."27 

Şefkat ve merhametini, rahmeti ve bağışlamasını kelimelerle 

ifade edemeyeceğimiz Yüce Rabbimiz, kendisine yönelen gönülleri, 

açılan elleri, çevirilen yüzleri boş çevirmez. Kendisine yönelen yüzleri 

mahcup etmez. Engin rahmet ve merhametinden, o gönüle, o ele bir 

pay verir. Yeter ki O’na samimi bir şekilde yönelinmiş olunsun.  

Bir an olsun tevbe kapısının kapalı olduğunu düşünelim. Bu 

kirlenen bir çamaşırı yıkamak yerine adeta çöpe atmak gibi olsa 

gerektir. Oysa insan, Allah katında diğer yaratılanlara nispetle saygın 

bir konuma sahiptir.   

Değerli Mü’minler! 

Tevbe, kurtuluş reçetesidir. Bu bağlamda Hz. Ali’nin şu sözü 

oldukça ilgi çekicidir: “Beraberinde kurtuluş reçetesi olduğu halde helak 

olan kimsenin durumuna hayret ediyorum. O reçete de tevbedir, 

istiğfardır (bağışlanma talebidir).”   

Gerçekten Allah’a ve ahiret gününe iman eden insanlar için   

tevbe bir reçetedir. Tevbe eden insan sanki hayata yeni başlamış gibi 

                                                   
25 Bakara: 2/222 
26 Al-i İmran:3/135. 
27 Nisa: 4/106. 
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olur. Sevgili Peygamberimiz, gönülden Allah’a tevbe eden insanların hiç 

günah işlememiş kimseler gibi olduğuna işaret ederek,  

 َذْنَب لَه  آل   َالتَّائِب  ِمَن الّذَْنِب َكَمنْ    

“Günahlarına tövbe eden hiç günah işlememiş gibidir.” 

buyuruyor.28 

Bir başka hadis-i şeriflerinde de şöyle buyuruyor: 

ِ  وَ  َ ْستَْغِفر  أإنِّى  اّلّله ةً  اّلّله  َوأت وب  إلَْيِه في اْلَيْوِم َسْبِعيَن َمّرَ

 “Vallahi ben, günde yetmiş defadan fazla Allah’tan beni 

bağışlamasını dilerim, tevbe ederim.” 29, 

Evet, Tevbe, bir özeleştiridir. İnsan yaratılışı gereği, hata 

yapmaya elverişli bir varlıktır. Hata yapabilir. Asıl anlaşılmaz olan hatayı 

savunmak başka bir ifadeyle günahları meşrûlaştırmaya çalışmaktır. 

İşte bu nedenle hata yapan, günah işleyen af edilebilir, fakat hatayı 

savunan asla. Nitekim ilk insan ve ilk  Peygamber Adem (a.s.) ve eşi de 

hata yaptılar. Aynı şekilde İblis de Allah’ın emrine muhalefet etmek 

suretiyle hata yaptı. Adem hatasından dolayı Rabbine sığındı, tevbe etti. 

İblis ise, hatasını kabullenme yerine meşrulaştırma gayreti içerisine 

girdi ve Allah’ın rahmetinden kovuldu.  

Sonuç olarak hatalar, günahlar insanı ya adam gibi Adem yapar, 

ya da İblis gibi şeytan yapar. Günahlardan tevbe, Adem gibi adam 

olmanın ilk adımıdır. Erdemin, ahlakın, temsilcisi, Adem’dir. Allah’ın 

rızasını kazanmanın yolu Adem olmaktan geçer. O’nun şefkat ve 

merhameti, Adem’ler içindir.  

İnsan için her iki örnek de ortadadır. Ya günahlarından tevbe 

edecek Adem olacak yada günahlarda ısrar ve inat edecek şeytan 

olacak.  

Günahlara dalarak bir anlamda Yaradanını unutan insan, tevbe 

etmekle O’nu hatırlamış olur. O’nun emirlerini yerine getirip, 

yasaklarından kaçınmayı zorunlu bir vazife bilerek, bu şuurla Allah’a 

olan imanını yeniden kuvvetlendirir.  

                                                   
28 İbn Mace, Zühd, 30. 

29 Buhâri, Daavât, 3. 
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Aziz Mü’minler! 

Tevbe, insanın hayata yeniden bağlanmasında önemli bir 

etkendir.  Günahkâr kimse, “Ben Allah’ın kötü kuluyum.” , “Ben 

cehennemliğim.”, “Nasıl olsa battım, kurtuluşum yok...” düşüncesiyle 

hep olumsuz  düşünme yerine kurtulma ümidiyle olumlu düşünmeye 

başlar. Bir toplum için olumlu düşünen bireylerin o topluma sağlayacağı 

katkı hiç de göz ardı edilemez. Böyle bir duygu ile hareket eden kimse,  

iş ve aile hayatında da başarılı  olur. 

Hiç şüphesiz işlenen günahların zarar ve etkileri bazen kişisel 

boyutta olmaz. Nitekim bireyin işlediği nice günahların, sonuçları 

itibariyle zamanla kitlesel bir boyuta dönüştüğünü görmekteyiz. 

Hırsızlığın, zina ve fuhşun, içki ve kumarın, adaletsizliğin zarar ve 

etkilerinin bireysel bazda kaldığını ifade ve iddia etmek mümkün 

müdür? Bunların ortaya çıkardığı maddi ve manevi zararlara toplum 

istese de istemese de hemen bütün katmanlarıyla ortak olmaktadır.  

“Bana dokunmayan yılan bin yaşasın.”, “Her koyun kendi 

bacağından asılır.” anlayış ve söylemleri, toplum halinde yaşamaya 

mahkûm ve mecbur olan insanlar için geçersiz cümle ve yaklaşımlardır. 

Çünkü toplumun her bireyi sosyal ve toplumsal yapıda ortaya çıkan 

olumsuz davranışlardan şöyle ya da böyle bir yönüyle etkilenmektedir.  

Tevbe, bu anlamda insanı topluma yeniden kazandırmaktadır. 

Olayı şu şekilde tasvir etmek mümkündür: Kalp, fonksiyonu itibariyle 

insan hayatında önemli bir yere sahip organımızdır. Vücudumuzda 

kirlenen kan, toplardamarlarımız vasıtasıyla kalbimize gelir ve 

temizlenerek atardamarlarımızla yine vücudumuza kanalize edilir. İşte 

Tevbe de, günahkar insanlar için adeta kalp misalidir. Dış dünyada bir 

anlamda manevi (ruhî) olarak kirlenen insan, tevbe ile adeta 

temizlenmekte ve yeni bir güç ve temiz bir ruh olarak topluma 

dönmektedir. 

Tevbe, bireysel de olsa, gelecek musibetleri, cezayı savar. Zira 

Kur’an-ı Kerim’de: 
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بَه م َوأَنَت ِفيِهْم َ َوَما َكاَن  اّلّله  َوَما َكاَن   ْم َوه م يَْستَْغِفر ونَ م عَ  اّلّله  لِي َعّذِ بَه   ّذِ

 
 “Oysa, sen içlerinde iken Allah onlara azap etmez. Onlar 

bağışlanma dilerken de elbette Allah azap edecek değildir."30 

buyurulmaktadır.  

Ağzı dualı insanların varlığı; diliyle, gönlüyle, göz yaşıyla Allah’a 

yalvaran, yakaran, kendisi günah işlemese bile toplumda işlenen 

günahları kendi işlemiş gibi Rahman’dan haya eden, utanan ve bunun 

için tevbe eden insanların mevcudiyeti bir toplum için önemli bir 

kazanımdır. Onlar, umutsuzların umudu, ahlaki değerleri, topluma 

yansıtan ve taşıyan sembollerdir. 

Değerli Mü’minler! 

Günahlar, gönül dünyamızı, ruhî yapımızı kirleten davranış ve 

eylemlerdir.  

Hz. Peygamber (a.s.) , 

َ اّلّله   َرِضَى  ةَ رَ يْ رَ ى ه  بِ أَ  نْ عَ    ِ َل سو  رَ  نَّ َعْنه . أ : إّنَ اْلَعْبَد إذَا أْخطَأ لَ قاَ  َصلَّى اّلّله  َعلَْيِه َوَسلَّمَ  اّلّله
ِقَل َقْلب ه ، َوإْن َعاَد ِزيَد فيَها حَ  َو نََزَع َواْستَْغَفَر َوتَاَب ص  ِكتَْت في َقْلِبِه نَ ْكتَةٌ. فَإذَا ه  تَّى َخِطيئًَة ن  

ان  الِذى َذَكَر اّلّل  تََعالى َو الّرَ  تَْعل َو َقْلَبه . َوه 
“Kul bir hata yaptığı zaman kalbinde siyah bir iz meydana 

gelir. Eğer kişi, o hatadan nefsini uzaklaştırır, af taleb eder ve 
tevbede bulunursa kalbi cilalanarak (leke silinir). Bilâkis, aynı 
günahı işlemeye devam ederse, kalpteki leke artırılır. Hatta bir 

zaman gelir, kalbi tamamen kaplar. İşte bu durum Cenab-ı 
Hakk'ın: "Bilakis, onların irtikab edegeldikleri, kalplerini 

paslandırmıştır" (Mutaffifin 14) meâlindeki âyette َراَن َعلى كال بل"
" لوبهمِ ق zikrettiği pasdır."31 hadisiyle bu duruma işaret etmektedir.    

 

Önde gelen İslâm alim ve müteffekirlerinden İmam Gazzâlî’nin 

teşbihi  bu anlamda zikre değerdir. O şöyle diyor:  

“Cilalı aynanın karşısında duran insanın aynaya yansıyan nefesi, 

aynayı kararttığı gibi, kişinin uyduğu şehvet ve işlediği günahlardan 

                                                   
30 el-Enfal, 8/33. 

31 Müslim, İman, 231; Tirmizî, Tefsir, Mutaffifin (3331); İbnu Mace, Zühd 29, (4244).] 
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oluşan karanlıklar da kalp üzerinde birikerek onu paslatır, karartır. 

Aynanın yüzünde biriken pas zamanla madenin içine işleyip maddesini 

bozduğu gibi,  kalbin üzerinde biriken pas da tab’ı (tabiat) olur, kalbin 

üzerini kapatır..” 32  

Günahlar, insanın manevi dünyasını karartan birer lekedir. Tevbe 

ve istiğfar ise bu lekeleri temizleyen su ve sabun gibidir. Tevbe ile  bu 

lekeler temizlenmezse gitgide insanın içini kaplar.  İşte, Günahlarla 

kirlenen, kararan gönül dünyamız tevbe ile gerçek hüviyetine yeniden 

kavuşmaktadır. 

Sonuç olarak ifade etmek gerekirse, Her insan, günah işleyip  

hata yapabilir. Ancak iman sahibi mü’min, işlediği günah veya yaptığı 

hatadan, pişmanlık duyarak hemen Yüce Rabbine sığınır ve O’ndan af 

dileyerek tevbe eder. O günah ve hatada, bile bile ısrar etmez.33 

Tevbeleri kabul merciinin sadece Allah olduğunu bilir ve O’na yönelir. O 

bilir ki, Allah, kendisine samimiyetle açılan elleri, yönelen gönülleri asla 

boş çevirmez.  

Tevbe, her nasılsa günah işlemiş veya günaha bulaşmış 

insanların temiz bir hayata başlangıçları için tanınan bir kredidir.  

Tevbe, günahları sebebiyle umutsuzluğa saplanmış, hayata, topluma 

küsmüş insanları hayata bağlamanın önemli manevî etkenlerindendir.  

Şu dizeler tevbeye yönelen kulun durumunu ne kadar da güzel 

ifade etmektedir: 

“İlahi !Sana karşı isyan eden kulun, günahlarını ikrar etmiş 

olduğu halde senin huzuruna geldi, 

Af edersen, Sen affa kâdirsin, kapından kovarsan, kuluna Senden 

başka kim merhamet eder.” 

Öyleyse değerli mü’minler! 

Tövbe etmede acele edilmelidir. Çünkü ölümün ne zaman 

geleceği bilinmemektedir. Ayrıca ölüm anında  yapılan tövbeler makbul 

                                                   
32 Gazzâlî, İhyâ, IV, 10. 
33 Al-i İmran, 3/135. 
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değildir.34 Firavun son anda inandığını söylemiştir ama bunun Ona bir 

faydası olmamıştır. 

Günah hastalığına tutulanlara deva olarak Beyazid-i Bestami 

Hazretleri'nin şu tavsiyesi rivâyet edilir: "Tevbe kökünü istiğfar yaprağı 

ile karıştırıp, gönül havanına koymalı, tevhid tokmağı ile dövüp insaf 

eleğinden eleyerek gözyaşı ile hamur etmeli, aşk ateşinde pişirip içine 

muhabbet-i Muhammediye balından katarak kanaat kaşığı ile gece 

gündüz yemeli." 

Fırsatı kaçırmadan günahları terk ederek samimiyetle tevbe 

edelim. Salih amellere, iyi, güzel ve hayırlı işlere devam edelim. 

Ulaştığımız mübarek gün ve geceleri, Ramazanı şerif-i fırsat bilelim. Zira 

Yüce Allah içten yapılan tevbeleri kabul eder, bundan hoşnut olur ve 

günahları sevaba dönüştürür. Nitekim Cenab-ı Hak şöyle 

buyurmaktadır:  

ل  اّلّله   ِاَّلَ  ِٰٓئَك ي بَّدِ يمًاَمْن تَاَب َواهَمَن َوَعِمَل َعَماًل َصالِحًا فَا ۬وله ورًا َرحّ۪ ََاتِِهْم َحَسَناٍتۜ َوَكاَن اّلّله  َغف     َسّيِ

Ancak tövbe edip de inanan ve salih amel işleyenler başka. Allah işte 

onların günahlarını sevaplara çevirir. Allah çok bağışlayandır, engin 

merhamet sahibidir.”35  

                                                   
34 Nisa, 4/18. 
35 Furkan, 25/70. 


