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re, Usûl-i Ta‘lîm-i Kemân adýyla bir ke-
man metodu yayýmlamýþtýr (Ýstanbul 1329,
1339). Talebesi M. Ekrem Hulûsi Karade-
niz’le birlikte hazýrlamaya baþladýðý “Esâ-
sât-ý Mûsikiyye ve Türk Mûsikisinde Te-
rakkî ve Tekâmül” adlý eseri ise neþredile-
memiþtir. Türk mûsikisinin fizik ve mate-
matik esaslarý ve kýrk bir aralýklý dizi esa-
sýna dayanan ve usuller ve makamlar hak-
kýnda geniþ bilgilerin yer aldýðý eser, ken-
disinin vefatýndan sonra onun planýna uy-
gun olarak Ekrem Karadeniz tarafýndan
1965 yýlýnda tamamlanmýþsa da ancak
1983’te Türk Mûsikisinin Nazariye ve
Esaslarý adýyla Ankara’da yayýmlanabil-
miþtir. Karadeniz, Abdülkadir Töre’ye ithaf
ettiði bu çalýþmanýn önsözünde eseri ho-
casýnýn kitabýndan edindiði bilgilerle hazýr-
ladýðýný ve özünün de ona ait olduðunu be-
lirtmektedir. Abdülkadir Töre ayrýca uzun
mûsiki çalýþmalarý süresince oldukça zen-
gin bir nota koleksiyonu meydana getir-
miþtir. Türk mûsikisinin dinî, din dýþý ve kla-
sik formlarýnda pek çok eserinin bulundu-
ðu bu koleksiyon M. Ekrem Karadeniz’e in-
tikal etmiþ, onun da vefatýndan sonra aile-
si tarafýndan Süleymaniye Kütüphanesi’ne
baðýþlanmýþtýr. Koleksiyondaki dinî eserle-
rin bir kýsmý Ali Rýza Þengel’in koleksiyo-
nuyla birleþtirilerek dokuz cilt halinde Kub-
bealtý Akademisi Kültür ve Sanat Vakfý ta-
rafýndan yayýmlanmýþtýr (Türk Mûsikisi Klâ-
sikleri Ýlâhîler, nþr. Yusuf Ömürlü, V-IX, Ýs-
tanbul 1984-1996). Bu yayýnda kendi bes-
telerinden yirmi ilâhinin notasý da yer al-
maktadýr.

Mehmed Âkif Ersoy’un yazdýðý Ýstiklâl
Marþý’ný besteleyenler arasýnda yer alan
Töre, ilâhi, durak, peþrev, saz semâisi, bes-
te, semâi, oyun havasý, ninni ve þarký form-
larýnda 200’den fazla eser bestelemiþse de
bu çalýþmalarý Türk mûsikisi repertuvarýn-
da pek yaygýnlýk kazanmamýþtýr (102 ese-
rinin listesi için bk. Öztuna, II, 401-403).
Onun þevkutarab faslý son derece baþarý-

lý bulunmuþ, fasýldaki þarkýlarý bu formun
en güzel örnekleri arasýnda gösterilmiþ-
tir. Abdülkadir Töre yetiþtirdiði talebeler-
le de ün kazanmýþ, talebelerinin kýsa za-
manda ve kolayca öðrenmelerini saðla-
mak amacýyla kendine ait pratik metot-
lar geliþtirmiþtir. Eser öðreniminde usul
vurmanýn vazgeçilmez olduðu üzerinde bü-
yük hassasiyet göstermiþ, fasýllarda pest
akordu deðil daima þah ve mansur akort-
larý tercih etmiþtir. Tarih boyunca herhan-
gi bir usule baðlý kalmadan serbest þekil-
de icra edilen duraklarýn son zamanlarda-
ki bazý nota neþriyatýnda usullere sokula-
rak yayýmlanmasýna üzüldüðünü, tanýdýðý
üstatlarýn hiçbirinde böyle bir tavrý görme-
diðini ifade etmiþtir.
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Günahtan dönüp
Allah’a yönelme anlamýnda terim.

˜ ™

Arapça’da tevbe (tevb, metâb) “geri dön-
mek, rücû etmek, dönüþ yapmak” anla-
mýndadýr ve “dinde yerilmiþ þeyleri terke-
dip övgüye lâyýk olanlara yönelme” biçi-
minde tanýmlanýr. Tövbe kavramý Allah’a
nisbet edildiðinde “kulun tövbesini kabul
edip lutuf ve ihsanýyla ona yönelmesi” mâ-
nasýna gelir (Zeccâc, s. 61-62; Kuþeyrî, et-
Ta¼bîr, s. 84). Kiþilerin birbirine karþý yap-
týklarý hatalý davranýþlardan dönmesi için
avf (af) ve i‘tizâr (özür dileme) kelimeleri
kullanýlýr (krþ. et-Tevbe 9/94; en-Nûr 24/22).

Kur’ân-ý Kerîm’de tövbe kavramý seksen
sekiz yerde geçmekte, otuz beþ yerde Al-
lah’a, diðerlerinde insanlara nisbet edil-
mektedir (M. F. Abdülbâký, el-Mu£cem,
“tvb” md.). Naslarda tövbenin ve anlam
yakýnlýðý içinde bulunduðu “rücû, inâbe,
evbe, gufrân” ve af kavramlarýnýn kullaný-
lýþý göz önünde bulundurulduðunda töv-

1946’da Cerrahpaþa’daki evinde vefat et-
ti, Eyüpsultan sýrtlarýndaki aile kabrista-
nýnda annesinin ve kardeþinin yanýna def-
nedildi.

Türk mûsikisi nazariyatý konusunda yap-
týðý çalýþmalarýn yaný sýra yetiþtirdiði tale-
beler ve bestelediði eserlerle tanýnan Ab-
dülkadir Töre ilk mûsiki derslerine on iki
yaþlarýnda baþlamýþ, Kanûnî Hüseyin Hâ-
lid Bey’den kanun ve usul dersleri almýþ,
1899’da Kemânî Tatyos Efendi ve 1908’e
kadar Kemânî Kirkor Efendi’den keman
dersleri görmüþtür. Bu arada neyzen Kir-
kor’dan ney ve Albert Braun’dan Batý tar-
zý keman öðrenmiþ, sonuçta keman sazýn-
da karar kýlarak bundan sonraki mûsiki
çalýþmalarýný kendi baþýna sürdürmüþtür.
Ayrýca Seyyid Nizam Dergâhý zâkirbaþýsý
ve Hekimoðlu Ali Paþa Camii müezzini Cer-
rah Fehmi Efendi’den yetmiþ kadar du-
rak ve 200 kadar ilâhinin yaný sýra usul ve
makam; Durakçý Hacý Nâfiz Bey’den pek
çok durak ve ilâhi; Hacý Kirâmî Efendi’-
den fasýllar meþkederek zâkirlik ve hânen-
delik sahasýnda da kendini yetiþtirmiþtir.
Hâlidiyye tarikatý þeyhi Küçük Hüseyin
Efendi’ye intisap eden, ayný zamanda Þâ-
bâniyye muhibbi olan Abdülkadir Töre, Nak-
þibendî ve Bektaþî tekkelerine devam ede-
rek tasavvufî sahada söz sahibi olmuþtur.

1914’te açýlan Dârülbedâyi‘in Þark Mû-
sikisi Bölümü’nün ilmî heyetinde yer al-
mýþ, mûsiki nazariyatý hocalýðý yapmýþ ve
Tanbûrî Cemil’in vefatý üzerine (1916) ay-
ný kurumda sersâzende görevine getiril-
miþtir. Ýstanbul’da bir konservatuvarýn açýl-
masýnýn gerekliliðini dile getiren ilk sanat
adamlarýndandýr. Böyle bir okulun açýlma-
sý için 1916 yýlý baþlarýnda Maarif Nezâre-
ti’ne yazdýðý lâyihanýn bir süre sonra gün-
deme gelmesi üzerine Dârülelhan’ýn açýl-
masýna karar verilmiþ, teþkil edilen ilmî he-
yette kendisi de yer almýþ, bu kurumda
nazariyat hocasý ve kemanî olarak görev
yapmýþtýr. 1918-1927 yýllarý arasýnda Cer-
rahpaþa’daki evinde Gülþen-i Mûsiki Mek-
tebi adýyla açtýðý okulda pek çok talebe ye-
tiþtirmiþ, çoðunluðu hayýr cemiyetleri ya-
rarýna otuz kiþilik toplulukla verilen kon-
serler büyük ilgi uyandýrmýþtýr. Hüseyin
Sadeddin Arel’in arzusuyla Ýstanbul Bele-
diye Konservatuvarý tarafýndan 20 Hazi-
ran 1946’da yapýlan jübilesinden sonra or-
ta dereceli okullarýn mûsiki müfettiþliði
görevinde de bulunan Abdülkadir Töre’-
nin son resmî görevi Dârüþþafaka Lisesi’n-
deki mûsiki hocalýðýdýr.

Sanat hayatýnýn büyük bir bölümünü
mûsiki nazariyatý çalýþmalarýna ayýran Tö-
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vûd, Þuayb ve Hz. Muhammed’e nisbet
edilmiþtir. “Evb” de (evbe, iyâb, meâb) töv-
be anlamýnda kullanýlmýþ, Hz. Dâvûd, Sü-
leyman ve Eyyûb’a izâfe edilmiþtir (M. F.
Abdülbâký, el-Mu£cem, “nvb”, “evb” md.le-
ri). Bu kavramlarýn hepsi hadis rivayetlerin-
de de yer almaktadýr (Wensinck, el-Mu£-
cem, “tvb”, “rc.”, “nvb”, “evb” md.leri).

Tövbe kavramý Wensinck’in el-Mu£-
cem’inde beþ sütunluk bir yer kaplamýþ,
naslarda tövbe yerine kullanýlan veya onun-
la birlikte zikredilen “istiðfar” kelimesi de
yedi sütunluk bir hacme ulaþmýþtýr. Bu
zengin içerikli rivayetlerde insanýn yaratý-
cýsýna karþý iþleyebileceði en büyük günah
olan þirk ve inkârdan baþlayarak en küçük
hataya kadar bezm-i elestte yapýlan ahid-
den, dolayýsýyla Allah’tan uzaklaþtýracak bü-
tün davranýþlarýn terkedilmesi çeþitli ifa-
delerle tavsiye edilmektedir. Kur’ân-ý Ke-
rîm’de âlemlere rahmet olarak gönderil-
diði belirtilen Resûlullah kendisini tövbe
ve merhamet peygamberi diye nitelendir-
miþ (Müsned, IV, 395, 404; Müslim, “Fe-
çâ,il”, 126), birçok hadiste ilâhî af ve mað-
firetin enginliðini deðiþik beyanlarla dile
getirmiþtir. Sahâbîlerin, onun huzurunda
iken duyduklarý dinî hassasiyeti yanýndan
ayrýldýktan sonra kaybetmelerinden yakýn-
malarý üzerine Hz. Peygamber þöyle bu-
yurmuþtur: “Benim yanýmdan ayrýldýktan
sonra eski halinizi koruyabilseydiniz me-
lekler ziyaretinize gelirdi. Siz günah iþle-
meyen kimseler olsanýz Allah bu fiili iþle-
yen baþka bir topluluk yaratýr ve onlarýn
günahlarýný baðýþlardý” (Müsned, I, 289; II,
304-305; Müslim, “Tevbe”, 9-11). Resûl-i
Ekrem’in bu sözleri bir taraftan Cenâb-ý
Hakk’ýn gafûr, gaffâr, tevvâb gibi sýfatla-
rýna iþaret ederken diðer taraftan insan-
larýn günah iþleyebileceðini, fakat piþman
olup tövbe ettikleri takdirde baðýþlanacak-
larýný vurgulamaktadýr. Resûlullah’ýn, “Þu-
nu iyi bilin ki Allah kuluna annenin evlâdý-
na karþý beslediði þefkatten daha çok mer-
hametlidir” þeklindeki sözü de (Buhârî,
“Edeb”, 18; Müslim, “Tevbe”, 22) ayný ma-
hiyettedir. Ýlâhî rahmetin geniþliðini ifade
eden birçok rivayet, tövbenin Allah ile mü-
min arasýndaki dostluðun devamýný sað-
layan bir vasýta olduðunu gösterir. Ebû
Hüreyre ve Abdullah b. Mes‘ûd’dan nak-
ledilen bu nitelikteki hadislerden biri þöy-
ledir: “Azîz ve celîl olan Allah buyurur ki:
‘Ben merhamet ve þefkat açýsýndan ku-
lum beni nasýl düþünüp algýlýyorsa öyle-
yim. O beni nerede hatýrlayýp anarsa ben
oradayým. Bana bir karýþ yaklaþana ben bir
arþýn yaklaþýrým, bir arþýn yaklaþana bir
kulaç yaklaþýrým. Kul bana yürüyerek ge-

lirse ben ona koþarak giderim.’” Hadisin
diðer bir rivayetinde Hz. Peygamber þöy-
le demiþtir: “Allah Teâlâ’nýn mümin kulu-
nun tövbesinden duyduðu sevinç tasvir
edeceðim þu kiþinin sevincinden çok da-
ha fazladýr: Adam tek baþýna tehlikeli bir
yolda yiyeceðini ve içeceðini taþýyan bine-
ðiyle yolculuk yapmaktadýr. Bir yerde du-
rup dinlenirken kýsa bir süre uyur. Uyanýn-
ca bineðinin ortadan kaybolduðunu gö-
rür. Uzun zaman ararsa da bulamaz. Bu
sýrada aþýrý derecede bunalmýþ ve susa-
mýþtýr. Nihayet, ‘Dinlendiðim yere gideyim
de orada öleyim’ der. Bu yerde kýsa bir
ara uykuya dalýp uyanýnca bineðini karþý-
sýnda görür. O kadar sevinir ki, ‘Allahým!
Sen benim rabbim, ben de senin kulu-
num’ diyecek yerde, ‘Sen benim kulum,
ben de senin rabbinim!’ der” (Müsned, I,
383; II, 534-535; Buhârî, “Da.avât”, 4; Müs-
lim, “Tevbe”, 1-8).

Tövbenin Mahiyeti. Bütün ilâhî dinlere
göre insan hem iyilik hem kötülük yapma
temayülüne sahip bir varlýktýr. Hz. Âdem
hata etmiþ, fakat tövbe ile rahîm olan Al-
lah’ýn affýna mazhar olmuþtur. Günah iþle-
yen kimse tövbe ettiði takdirde âdemiyet
nesebini, aksi halde þeytaniyet vasfýný tes-
cil ettirmiþ olur (Gazzâlî, IV, 234-235). Gaz-
zâlî insan için hatadan korunmuþluðu im-
kânsýz kabul ederken hatadan dönmemeyi
insanlýkla baðdaþtýramaz (a.g.e., IV, 242-
243). Onun bu düþüncesinin, “Her insan gü-
nah iþleyebilir, günah iþleyenlerin en hayýr-
lýsý tövbe edendir” meâlindeki hadisten
(Müsned, III, 198; Ýbn Mâce, “Zühd”, 30)
kaynaklandýðý anlaþýlmaktadýr. Aslýnda töv-
be imanýn bir tezahürüdür; bezm-i elestte
Allah’a verilen sözün hatýrlanmasý ve yapý-
lan ahdin tazelenmesidir; Kur’an’da iþa-
ret edildiði gibi (eþ-Þems 91/9-10) nefsini
kirlerden arýndýrma çabasýdýr. Ýnancýn kay-
naðý olan kalp hadislerde bir aynaya ben-
zetilir. Ebû Hüreyre’den gelen bir rivayet-
te Hz. Peygamber bu konuda þöyle buyur-
muþtur: “Mümin kul günah iþlediðinde
kalbinde siyah bir nokta belirir. Eðer piþ-
man olarak baðýþlanmasýný dilerse nokta
silinip kalbi cilâlanýr. Günah iþlemeye de-
vam ederse siyahlýk kalbini sarar. Cenâb-ý
Hakk’ýn, ‘Onlarýn iþlemekte olduklarý kötü-
lükler kalplerini kirletmiþtir’ þeklindeki be-
yanýnda (el-Mutaffifîn 83/14) yer alan kir
ve pas bundan ibarettir” (Müsned, II, 297;
Tirmizî, “Tefsîr”, 83/1). Diðer bir hadiste
bu tür bir kalp, içine konulan þeyi tutma-
yan devrik testiye benzetilmiþtir (Müslim,
“Îmân”, 231). Mümin, iþlediði küçük bir
günahý bile tepesinde dikilip üzerine dü-
þeceðinden korktuðu bir dað gibi görür.

benin bezm-i elestte Allah ile kul arasýn-
da yapýlan ahdin tazelenmesini veya her
insanýn fýtrat cizgisine dönmesini ve onu
korumasýný ifade ettiði anlaþýlýr. Çünkü
kul selim fýtratýnda mevcut ahid þuurun-
dan zaman zaman uzaklaþmakta veya bu-
nu tamamen unutmaktadýr. Ahid iliþkisi
Kur’ân-ý Kerîm’e göre güven, sevgi ve dost-
luk esasýna dayanmaktadýr (el-Bakara 2/
30, 257; el-Mâide 5/54; el-Enfâl 8/34). Kiþi-
nin iþlediði kötülükler Allah Teâlâ ile iman
arasýndaki bu baðý zedelemekte, her za-
man vaadini ve ahdini yerine getiren yü-
ce yaratýcýdan onu uzaklaþtýrmaktadýr. Töv-
be de bu uzaklaþmaya son verme çabasý-
dýr. Dolayýsýyla tövbe ruhun Allah’a açýlýþýný
ve yüceliþini hedefleyen duaya benzemek-
tedir. Esasen Kur’an’da ve hadislerde yer
alan tövbe ve istiðfar ifadelerinin çoðu dua
ve niyaz üslûbundadýr. Kur’ân-ý Kerîm’de
Hz. Âdem’in, Ýbrâhim’in, Mûsâ’nýn ve Hz.
Muhammed’in tövbelerinden söz edilmek-
te (el-Bakara 2/37, 128; el-A‘râf 7/143; et-
Tevbe 9/117; Hûd 11/112), birçok âyette
peygamberlerin maðfiret talebinde bulun-
duðu haber verilmekte ve bizzat Resûlul-
lah’a Allah’tan maðfiret dilemesi emredil-
mektedir (en-Nisâ 4/106; Muhammed 47/
19; en-Nasr 110/3; bk. M. F. Abdülbâký, el-
Mu£cem, “gfr” md.). Peygamberlerin gü-
nah iþlemekten korunduðu bilinmektedir.
Bununla onlarýn tövbe ve istiðfarda bulun-
masý hususu nasýl baðdaþtýrýlabilir? Re-
sûl-i Ekrem bir hadisinde þöyle demekte-
dir: “Bazan kalbimi bir perde bürür de gün-
de 100 defa tövbe ettiðim olur” (Müslim,
“Cikir”, 41-42; Ebû Dâvûd, “Vitir”, 26). Mec-
düddin Ýbnü’l-Esîr bu hadisin izahýnda Re-
sûl-i Ekrem’in Allah ile daima irtibat ha-
linde bulunduðunu, ümmetinin dünya iþ-
leriyle ilgilenmekten ibaret olabilecek meþ-
galesinin bu irtibatý kesintiye uðratabile-
ceðini söyler (en-Nihâye, s. 675). Bu yo-
rum, sûfî Ebû Saîd el-Harrâz’ýn, “Ýtaatkâr
kullarýn sevap doðuran bazý amelleri Al-
lah’ýn has kullarý için günah sayýlabilir” sö-
zünü (Aclûnî, I, 406) hatýrlatmakta ve Hz.
Peygamber’in çokça tövbe ediþinin sebe-
bine ýþýk tutmaktadýr. Kur’ân-ý Kerîm’de
tövbe kavramýyla anlam yakýnlýðý içinde
bulunan kelimelerden biri rücû olup þirk
ve küfürden dönüþü ifade eder (meselâ
bk. el-Bakara 2/18; el-A‘râf 7/168, 174; es-
Secde 32/21). “Tekrar tekrar gelmek” mâ-
nasýndaki “nevb” (nevbet) kökünden türe-
yen inâbeyi Râgýb el-Ýsfahânî “piþmanlýk
duyup Allah’a dönme ve samimiyet duy-
gularý içinde iyi davranýþlarda bulunma”
þeklinde açýklar. Kur’an’da on sekiz yerde
geçen inâbe Hz. Ýbrâhim’e, Süleyman, Dâ-
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Þartlarý ve Hükümleri. Kur’ân-ý Kerîm’-
de tövbe etme hakkýnýn tövbeyle, ilâhî af-
fa mazhar olabilme imkânýnýn bilerek ve
inatla deðil de cehalet yüzünden kötülük
yapan kimseye verildiðine iþaret edilir (en-
Nisâ 4/17; el-En‘âm 6/54; en-Nahl 16/119).
Buradaki cehalet “bilgisizlik” anlamýna gel-
diði gibi “beþerî hislerin baskýsý altýnda bu-
lunan kalbin duyarsýzlýðý” mânasýna da alý-
nabilir. Allah’ý rab, Muhammed’i peygam-
ber ve Ýslâm’ý din olarak kabul eden kim-
senin bu gafleti uzun sürmez, piþmanlýk
duyarak tövbe eder; Nisâ sûresindeki âye-
tin devamý da buna iþaret etmektedir. Þu
halde tövbenin ilk þartý nedâmettir, Re-
sûlullah’ýn ifadesiyle, “Piþmanlýk duymak
tövbenin kendisidir” (Müsned, I, 422-423,
433; Ýbn Mâce, “Zühd”, 30). Nedâmet ha-
linde bulunan kiþi tövbeye konu olan gü-
nahý terkeder ve bir daha iþlememeye ka-
rar verir. Âlimler tövbenin Allah nezdinde
kabul edilmesinin bu üç þartýna (nedâ-
met, terk, tekrar iþlememe) bir dördüncü-
sünü eklemiþtir; o da iyi amel iþlemek su-
retiyle geçmiþteki hatalarýn telâfi edilme-
sidir. Bu dört þartýn üçüncüsünü oluþturan
günahý tekrar iþlememe hususu Allah’ýn
maðfiretine kavuþmak için Kur’an’da þart
koþulmuþtur (Âl-i Ýmrân 3/135). Nefsânî
arzularýna kapýlabilen insan için zor bir sý-
nav olan bu noktada tövbe teþebbüsün-
de öncelik verilmesi gereken þey bir daha
yapmamaya kesin karar vermektir. Bu-
nunla birlikte günahýn tekrar iþlenmesi du-
rumunda yine piþmanlýk duyup bir daha
yapmamaya azmetmek gerekir. Nitekim
bir hadiste Allah’tan sürekli baðýþlanmasý-
ný dileyen kimsenin günahýnda ýsrar etmiþ
sayýlmayacaðý ifade edilmiþtir (Ebû Dâ-
vûd, “Vitir”, 26; Tirmizî, “Da.avât”, 106).

Tövbenin makbul olmasý için öngörülen
amel-i sâlih þartý çeþitli âyetlerde yer al-
maktadýr. Günahtan dolayý piþmanlýk du-
yularak yapýlan tövbeler için bazý âyetler-
de amel-i sâlih, bazýlarýnda halini düzelt-
me (ýslah) þartý zikredilir (meselâ bk. el-
Mâide 5/39; Tâhâ 20/82; M. F. Abdülbâký,
el-Mu£cem, “tâbe”, “tâbû” md.leri). Bunun-
la birlikte tövbenin kabul edilmesinin ilâhî
iradeye baðlý olduðu ifade edilmiþtir (et-
Tevbe 9/15, 27; el-Ahzâb 33/24). Hicretin 8.
(630) yýlýnda Hz. Peygamber’in Tebük’e dü-
zenlediði sefere katýlmayanlarýn ileri sür-
dükleri mazeretler kabul edildiði halde Kâ‘b
b. Mâlik ile iki arkadaþýnýn tövbesi kabul
edilmemiþ, bunlar sosyal boykotla ceza-
landýrýlýrken elli gün sonra ilâhî affa maz-
har kýlýnmýþtýr (et-Tevbe 9/117-118; Müs-
ned, VI, 387-390; Buhârî, “Megazî”, 80).
Kâ‘b b. Mâlik ve arkadaþlarýnýn karþýlaþtýðý

muamelenin bir yorumu bu olayýn sonra-
ki nesiller için ibret teþkil etmesi ise diðe-
ri, Allah’ýn af ve rýzasýný kazanmanýn dün-
yaya özgü bir borç-alacak tasfiyesine ben-
zemediði, kulun gerçekten affedilmeye lâ-
yýk bir duruma gelmesi gerektiðinin vur-
gulanmasý olmalýdýr. Bu noktada kabule
þayan tövbe “tevbe-i nasûh”tur. “Hâlis ve
samimi tövbe” anlamýna gelen bu terkip
Ýmam Mâtürîdî tarafýndan “kiþinin yaptý-
ðý kötülüðe kalben piþman olmasý, bir da-
ha iþlememeye azmetmesi, elini günah-
tan çekmesi, diliyle Allah’tan baðýþlanma
talep etmesi, daha önce günahla zevk ka-
zandýrdýðý bedenini bu zevkten uzaklaþ-
ma yolunda kullanmasý” þeklinde açýklan-
mýþtýr (Teßvîlâtü’l-Æurßân, V, 181). Amel-i
sâlihin bir âyette günahlarý giderdiði ifa-
de edilirken (Hûd 11/114) diðer bir âyette
kötülükleri iyiliklere çevirdiði belirtilmiþ-
tir (el-Furkan 25/70). Müfessirler, ilk âye-
tin müslümanýn bir gün içinde iþlediði kü-
çük günahlarýn -kul hakký dýþýnda- affedi-
lebileceðini haber verdiðini kabul etmiþtir
(Taberî, XII, 171-174; Mâtürîdî, VII, 250-
252). Ýkinci âyette ise küfür veya þirkten
dönerek iman eden ve sâlih amel iþleyen
kimseler kastedilmektedir. Bunlarýn sey-
yiatýnýn hasenata tebdil edilmesine “kötü-
lüklerden ibaret olan davranýþlarýnýn bu
yeni dönemde iyiliklere dönüþtürülmesi”
biçiminde mâna vermek mümkündür (Ta-
berî, XIX, 58-61).

Tövbe gerektiren günahlarýn en büyü-
ðünün inkâr ve þirk olduðu konusunda it-
tifak vardýr. Gazzâlî bunun aþaðýsýnda ka-
lan günahlarýn büyükten küçüðe doðru de-
recelendirilmesini ve en küçük günahýn be-
lirlenmesini imkânsýz görmektedir (Ý¼yâß,
IV, 255-256). Bununla birlikte Gazzâlî ilâ-
hî dinlerin ortaklaþa hedeflediði Allah’a ya-
kýn olma, can ve mal güvenliðini saðlama
ilkelerinin ihlâl edilmesinin büyük günah
sayýldýðýný belirtmekte ve hadiste yer alan
yedi büyük günahýn bu çerçeveye girdiðini
söylemektedir (a.g.e., IV, 256-258). Onun
iþaret ettiði hadisin meâli þöyledir: “Ýnsa-
ný mahvolmaya sürükleyen þu yedi þeyden
kaçýnýn: Allah’a ortak koþma, büyü yapma,
Allah’ýn dokunulmaz kýldýðý cana haklý bir
gerekçe olmadan kýyma, ribâ yeme, yeti-
min malýný yeme, savaþtan kaçma, kötü-
lüklerden habersiz iffetli mümin kadýnla-
ra zina isnadýnda bulunma” (Buhârî, “Ve-
sâyâ”, 23, “Hudûd”, 44; Müslim, “Îmân”,
145).

Âlimler, iþlenen günahlarýn tövbeden
sonra amel defterinden silinmesi için töv-
bekârýn bazý telâfilere giriþmesinin gerek-
tiðini belirtir. Günahlar kul hakkýyla ilgili

Buna karþýlýk günahý kanýksamýþ kimse onu
burnunun üzerinden geçen sinek gibi ka-
bul eder (Buhârî, “Da.avât”, 4). Aslýnda kü-
çük günahlar büyük günahlar için birer ba-
samaktýr. Resûlullah Hz. Âiþe’ye hitaben
þöyle demiþtir: “Küçümsenen yanlýþ dav-
ranýþlardan uzak durmaya bak, zira Allah
bu tür davranýþlarýn da hesabýný soracak-
týr” (Müsned, V, 331; Ýbn Mâce, “Zühd”, 29).
Küçük günahlar âmir konumda bulunan
veya baþkalarýna örnek olacak bir mevki-
de yer alan kimselerce iþlendiði takdirde
büyük günah durumuna geçer. Öte yan-
dan bir hadiste de vurgulandýðý üzere (Bu-
hârî, “Edeb”, 60; Müslim, “Zühd”, 52) gü-
nahýn açýkça iþlenmesi baðýþlanmasýnýn
önünde ayrý bir engel teþkil eder.

Ýslâm âlimleri günah iþleyip tövbe eden
kimse ile hiç günah iþlememiþ kimseler
üzerinde durmuþ, bunlardan hangisinin
daha makbul sayýldýðýný irdelemeye çalýþ-
mýþtýr. Aslýnda peygamberler hariç günah
iþlemeyen hiçbir insan yoktur. Bununla bir-
likte farzlarý yerine getirmemek, yasak-
lardan kaçýnmamak gibi belirgin maddî
günahlardan uzak duran kiþiler cennete
gireceklerini sanýyor ve diðer insanlarý kü-
çümsüyorsa Allah’a muhtaç olmadýklarý
zannýna kapýlabilirler. Buna karþýlýk günah
iþleyen, fakat piþmanlýk duyarak tövbe
eden, Cenâb-ý Hakk’ýn lutuf ve baðýþlama-
sýna daima ihtiyaç duyan insanlar O’na
diðerlerinden daha yakýndýr. Hz. Ömer’in,
“Günahlarýndan tövbe edenlerle beraber
bulunun, çünkü onlar hassas yürekli olur”
dediði nakledilmiþtir (Ýbn Ebü’d-Dünyâ, s.
117). Ýþlenen günahýn kul hakkýný ilgilen-
diren yönü bir tarafa, tövbe kul ile Allah
arasýnda cereyan eden mânevî bir haldir.
Kul zihnî ve kalbî fonksiyonlarýna, piþman-
lýðýna ve tövbeden sonraki durumuna gö-
re günah iþlemeyen kimsenin mânevî açý-
dan çok gerisinde, yanýnda veya ilerisin-
de bulunabilir (Ýbn Kayyim el-Cevziyye, s.
15, 121-134). Günahlar ayrýca Allah’a ve
insanlara karþý doðurduklarý sonuçlar ba-
kýmýndan çeþitli tasniflere tâbi tutulabi-
lir. Gazzâlî insan psikolojisini tahrip etme-
leri bakýmýndan günahlarý üçe ayýrýr. Ýlki
rubûbiyyet sýfatlarýna cürettir. Bunun ki-
bir, övünme, övülmeye düþkün olma, þe-
ref ve zenginlik peþinde koþma gibi yan-
sýmalarý görülür. Ýkincisi haset, zulüm, hi-
le, nifak vb. þeytanî davranýþlardýr. Üçün-
cüsünü ise yeme içme, gazap, kin, dövüp
sövme ve gasp türünden hayvanî davra-
nýþlar teþkil eder. Bu fiillerin müminin di-
nî hayatýna olan tahribatý sýralanýþlarýna
göre çoktan aza doðru seyreder (Ý¼yâß, IV,
251-252).

TÖVBE
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da ibret teþkil edip suç ve günahlarý orta-
dan kaldýrmaktýr. Tövbenin de böyle bir he-
defi vardýr. Buna göre sosyal hayatýn bo-
zulmasýna yol açan günahlarýn telâfisinin
de sosyal bir nitelik taþýmasý gerekir. Töv-
be edecek kimse haklarýna tecavüz ettiði
kiþilerin haklarýný iade etmeli, bu kiþiler-
den alenen özür dilemeli ve kendisi gibi
davranan kimseleri de uyarmalýdýr. Ema-
net ve güven esasýna dayalý olarak sosyal
alanda ve kamu yönetiminde yetki ve so-
rumluluk üstlenen kimselerin suistimal-
de bulunmasý Kur’an’da “hýyanet” kavra-
mýyla ifade edilmektedir. Etkisi ve tahrip
alaný çok geniþ olan bu günahlarýn tövbe-
si ve telâfisi imkânsýz denecek kadar zor-
dur.

Bazý Ýslâm âlimleri kýsmî tövbe üzerin-
de durmuþ, büyük günahlardan birinin
terkedilip diðerinin sürdürülmesini zehi-
rin birini býrakýp diðerini içmeye benzete-
rek bu konudaki tövbenin geçerli olmaya-
caðýný söylemiþtir (Kadî Abdülcebbâr, s.
714-715). Burada önemli olan kalbin bü-
tün kötülüklerden nefret edip piþmanlýk
duymasýdýr. Bu durum Mâtürîdî’nin kal-
bin ameli teorisine benzemektedir. Bu nok-
tadan sonra iradenin nefisle mücadelesi
gelir. Ayrýca kiþilerin psikolojik durumuna
göre kötü fiillerin hangisinin daha çok tah-
ribat yaptýðýný tesbit etmek mümkün de-
ðildir. Ýþlenen bir günahýn dünyevî cezasý
çekildiði takdirde âhirette bundan sorum-
lu olunmayacaðýna dair Hz. Ali yoluyla bir
hadis nakledilmiþtir (Müsned, I, 99, 159;
Ýbn Mâce, “Hudûd”, 33; Tirmizî, “Îmân”,
11). Burada da yine kalbin nedâmeti þart-
týr. Kur’an’da (Âl-i Ýmrân 3/90) iman et-
tikten sonra küfre saplanýp inkârda ýsrar
edenlerin tövbelerinin asla kabul edilmeye-
ceði belirtilir. Baþka bir âyette (en-Nisâ 4/
137) iman edip sonra inkâr edenler, son-
ra iman edip tekrar inkâr edenler ve niha-
yet inkârlarýný arttýranlarýn kesinlikle ba-
ðýþlanmayacaðý bildirilir. Burada tasvir edi-
len kiþilerin ilâhî aftan mahrum kalýþlarý-
nýn iki sebebi vardýr. Birincisi, yahudi ve
hýristiyanlarda görüldüðü üzere kendi pey-
gamberlerine ve öncekilere inandýklarý hal-
de daha sonra gelen Hz. Muhammed’i in-
kâr etmeleri, ikincisi iman edip tekrar küf-
re dönmeyi âdet haline getirmelerine se-
bep olan nifaklarýdýr. Nisâ sûresinde bu
husus belirtilmektedir (Taberî, V, 440-441;
Mâtürîdî, II, 356-357; IV, 72-73). Tövbenin
kabulünü engelleyen hususlardan biri de
onun yapýlýþ anýdýr. Kur’ân-ý Kerîm’de Al-
lah’ýn kabul edeceði tövbenin bilgisizlik yü-
zünden iþlenip hemen arkasýndan piþman-
lýk duyulan günahlarýn tövbesi olduðu be-

yan edilmekte, ölüm sýrasýnda yapýlan töv-
belerle imansýz tövbelerin de bir iþe yara-
mayacaðý bildirilmektedir (en-Nisâ 4/17-
18). Hz. Peygamber’den, ölüm sancýlarý-
nýn baþladýðý andan itibaren yapýlan töv-
benin kabul edilmeyeceðine dair hadisler
rivayet edilmiþtir (Müsned, II, 132, 153;
Ýbn Mâce, “Zühd”, 30; Tirmizî, “Da.avât”,
98). Gerek iman gerekse tövbe zihin ve
kalbin, dolayýsýyla iradenin katýlýmýyla mey-
dana gelebilir. Ölüm halinin veya kýyame-
tin kopmasýnýn yaklaþmasý durumunda
gayba olan iman þartý ile irade ortadan
kalkar, günahýn devam ettirilmesi de im-
kânsýz hale gelir. Bu durumdaki insanýn
dinî deðer taþýyacak herhangi bir davra-
nýþta bulunmasý söz konusu olmaz (Mâ-
türîdî, IV, 93-98).

Buhârî’nin el-Câmi£u’½-½a¼î¼’inde “Ýs-
titâbetü’l-mürteddîn”, Müslim’de “Tevbe”
bölümlerinin yanýnda Kütüb-i Sitte ile Dâ-
rimî’nin es-Sünen’inde yer alan “Du.â,”,
“Cikir ve Du.â,”, “Da.avât”, “Rikak”, “Zühd”,
“Cennet”, “Cehennem”, “Kýyâmet” bölüm-
lerinde konuyla ilgili çok sayýda rivayet, ay-
rýca tövbeye dair âyetlerin tefsiri ve hadis-
lerin þerhlerinde birçok açýklama mevcut-
tur. Tövbe hakkýnda müstakil eser telifi er-
ken dönemlerden itibaren baþlamýþ ve gü-
nümüze kadar devam etmiþtir. Bu tür ça-
lýþmalardan bir kýsmý þöylece sýralanabi-
lir: Ýbn Ebü’d-Dünyâ, Kitâbü’t-Tevbe (bk.
bibl.); Ebü’l-Kasým Ýbn Asâkir, et-Tevbe
ve si£atü ra¼meti’llâh (nþr. Abdülhâdî
Muhammed Mansûr, Beyrut 1417/1996);
Muvaffakuddin Ýbn Kudâme (Kitâbü’t-Tev-
vâbîn: Kitâbü’t-Tevbe, nþr. George Mak-
disî, Dýmaþk 1961); Takýyyüddin Ýbn Tey-
miyye, et-Tevbe (nþr. Abdullah Haccâl,
Kahire 1990); Ýbn Kayyim el-Cevziyye, Ki-
tâbü’t-Tevbe (bk. bibl.). Yeni dönemde
tövbe hakkýnda yapýlan çalýþmalar arasýn-
da Cevdet Kâzým el-Kazvînî’ye ait et-Tev-
be fi’þ-þerî£ati’l-Ýslâmiyye ile (Baðdat
1975) Seyyid Muhammed b. Fethî’nin et-
Tevbetü’n-na½û¼’u (Tanta 1986) sayýlabi-
lir. Erdoðan Fýrat, Þahsiyetin Geliþme-
sinde Tevbenin Rolü adýyla bir doçent-
lik tezi çalýþmasý hazýrlamýþ (Ankara 1982),
Mehmet Katar’ýn Yahudilik, Hýristiyan-
lýk ve Ýslâm’da Tövbe adlý eseriyle (An-
kara 1997) Asým Yapýcý’nýn Ýslâm’da Töv-
be ve Dinî Yaþayýþtaki Yeri adlý kitabý
(Ýstanbul 1997) doktora tezi olarak sunul-
muþtur. Leylâ Abdullah Hasan el-Cefrî et-
Tevbe ve ârâßü’l-£ulemâßi fîhâ (1405-
1406, Câmiatü Ümmi’l-kurâ külliyyetü’þ-
þerîa) ve Nebile Aslan Dinî Ýman Suç ve
Tevbe (1992, UÜ Sosyal Bilimler Ensti-
tüsü) adýyla yüksek lisans çalýþmasý yap-

olmayýp sadece ilâhî haktan ibaretse ve
bunlarýn içinde kazâsý mümkün farz iba-
detler varsa bunlar kazâ edilmelidir. Daha
çok zâhir âlimlerinin benimsediði görüþe
göre kasten terkedilen namazlarýn kazâ-
sýnýn bulunmadýðý söylenirse de büyük ço-
ðunluk bunlarýn da kazâ edilebileceðini
belirtir (Ýbn Kayyim el-Cevziyye, s. 204-
215). Kul hakkýna yönelik günahlara ge-
lince bu konuda aslolan Hz. Peygamber’in
þu tâlimatýdýr: “Müslüman kardeþinin ma-
lýna veya þeref ve namusuna yönelik gü-
nah iþleyen kimse altýn ve gümüþün bu-
lunmadýðý gün gelmeden önce ondan he-
lâllik dilesin. O gün, dünyada kötülük ya-
pan kimsenin sevaplarý varsa haksýzlýðý ka-
dar alýnýp maðdura verilir, yoksa onun gü-
nahýndan alýnýp berikine yüklenir” (Müs-
ned, II, 435, 506; Buhârî, “Rikak”, 48, “Me-
zâlim”, 10). Yapýlan kötülükler helâllik sý-
rasýnda hak sahibine haber verilir, rýzasýný
alacak biçimde helâllik dilenir. Maddî veya
mânevî bir zarara yol açýlmýþsa o tazmin
edilir. Ýþlenen kötülük kiþinin haysiyet ve
þerefine yönelik olup kendisinin haberi
yoksa tercih edilen görüþe göre bunlarý
bildirip onu üzmek yerine genel anlamda
özür dileyerek baðýþlanma istenir. Ancak
kiþinin gýyabýnda yapýlan onur kýrýcý konuþ-
malarýn aksinin ayný mecliste söylenip te-
lâfi yoluna gidilmesinin gerekli olduðu þüp-
hesizdir (Kadî Abdülcebbâr, s. 799; Ýbn
Kayyim el-Cevziyye, s. 119-121). Hak sa-
hibinin bulunamamasý durumunda malî
ödemeler vârislerine yapýlýr. Onlarýn da bu-
lunamamasý halinde tercih edilen görüþe
göre hak sahibi adýna hayýr yollarýnda har-
canýr veya devlete verilir. Gayri meþrû yol-
larla iþlenip þahsî hak niteliði taþýmayan
zina gibi günahlar da ayný hükme tâbidir
(Kadî Abdülcebbâr, s. 799; Ýbn Kayyim el-
Cevziyye, s. 216-220).

Tövbe konusu günahlar doðrudan insan-
lara, toplum hayatýna yönelikse bunlarýn
affa uðramasý için mutlaka telâfi edilme-
si gerekir. Meselâ bir yerde çalýþan kiþinin
rüþvetle iþ görmesi ya da yolsuzluk yap-
masý durumunda haksýz elde edilen bu
kazancýn hak sahibine iade edilmesi ge-
rektiði gibi Hz. Peygamber’in þu beyaný-
da hatýrlanmalýdýr: “Ýslâm toplumunda gü-
zel bir çýðýr açýp kendisinden sonra bu yol-
da iþ görülen kimsenin amel defterine son-
rakilere verilen sevabýn aynýsý yazýlýr; bu-
nun yanýnda toplumda kötü bir çýðýr açýp
sonraki dönemlerde ona göre davranýlan
kimse için de berikilere yazýlan günahýn
aynýsý yazýlýr (Müsned, IV, 357, 359-361;
Müslim, “.Ýlim”, 15, “Zekât”, 69). Ýslâm’da
kötü davranýþlara ait cezalarýn bir amacý
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melidir. Kýsas gerektiren bir suç iþlenmiþ-
se fâil hak sahibine hakkýný alma imkâný-
ný vermelidir. Zina ve þarap içme gibi Al-
lah hakký olan bir günahýn iþlenmesi du-
rumunda piþmanlýk duyarak bir daha ay-
ný suçu iþlememeye azmetmek yeterlidir.
Tövbenin kabulü için bu tür günah ve suç-
larý hâkim önünde ikrar etmek gerekmez.
Bazý fakihler, suçun iþlendiði bilgisi yayýl-
mýþsa kiþinin ikrar etmesinin efdal olaca-
ðýný söylemiþse de çoðunluk ikrar etme-
menin her hâlükârda efdal sayýlacaðý gö-
rüþündedir. Bu konuda Hz. Peygamber'in
had suçu iþleyenleri suçlarýný gizlemeye
teþvik etmesi (el-Muva¹¹aß, “Hudûd”, 12)
ve suçunu ikrar edenleri ikrarlarýndan dön-
meye yönlendirmesi (Buhârî, “Hudûd”, 27-
29; Ebû Dâvûd, “Hudûd”, 9) çoðunluk gö-
rüþünün delilleridir. Yanlýþ itikaddan tövbe
etmek onu terkettiðini açýklamak ve doð-
rusuna iman etmekle olur.

Ýleride ayný günahýn iþlenmemesine az-
medildikten sonra ayný günah iþlenirse ço-
ðunluða göre, “Günahtan tövbe eden hiç
günahý olmayan kimse gibidir” hadisi ge-
reði (Tirmizî, “Kýyâmet”, 49) önceki tövbe
bozulmuþ olmaz; ancak bazý âlimler, müs-
lüman olan kâfirin irtidad etmesi duru-
munda önceki küfrünün günahýnýn da av-
det etmesine kýyasen bu durumda tövbe-
nin bozulmuþ sayýlacaðýný ve önceki gü-
nahýn avdet edeceðini belirtmiþtir. Bazý
âlimlerse günahýn tekrar iþlenmemesini
önceki tövbenin sýhhati açýsýndan olmasa
da tövbenin kemali ve faydasý bakýmýndan
þart saymýþtýr. Tövbenin hukukî sonuçla-
rýnýn bulunduðu durumlarda tövbenin üze-
rinden bir müddet geçip kiþinin halinin dü-
zeldiðinin görülmesi þart kabul edilmiþtir.
Çoðunluða göre bazý günahlarý iþlemeye
devam ederken baþka günahlardan töv-
be etmek geçerlidir. Günahlar büyüklük-
küçüklük ve sayý bakýmýndan farklýlaþabil-
diði gibi tövbe de bölünebilir ve günahlar
için ayrý ayrý tövbe yapýlabilir. Bazý günah-
larý sürdürdüðü halde müslüman olan gay-
ri müslimin Müslümanlýðý geçerli sayýldýðý
gibi ayný durumdaki müslümanýn günah-
larýnýn bir kýsmýndan tövbe etmesinin de
geçerli sayýlmasý gerektiði ifade edilmiþ-
tir. Bir kýsým âlimler, günahlarýn bir bölü-
müne devam ederken bir bölümüne töv-
be etmenin geçerli olmayacaðýný ifade et-
miþ bazýlarý da ayný tür günahlarý tek bir
günah saymýþ ve ayný tür içindeki günah-
larýn bir kýsmýný iþlemeye devam edip bir
kýsmýndan tövbe etmenin geçerli sayýlma-
yacaðýný belirtmiþtir.

Bazý fakihler tövbeyi üçüncü þahýslarýn
hakkýný göz önüne alarak içten (fi’l-bâtýn)

ve dýþtan (fi’z-zâhir) veya içsel (bâtýne) ve
hukuksal (hükmiyye) olmak üzere ikiye ayýr-
mýþtýr. Birincisi Allah ile kul arasýndaki töv-
bedir. O günahý iþleyen hariç kimseye za-
rar vermemesi ve kul hakkýný ihlâl etme-
mesi kaydýyla içki içmek ve yalan söyle-
mek, namaz ve oruç gibi bedenî ibadet-
leri terk ve ihmal etmek gibi günahlar-
dan tövbe bu kýsma dahildir. Ancak yeri-
ne getirilmeyen namaz ve oruç gibi be-
denî ibadetler tövbeden sonra kazâ edil-
meli, bazý durumlarda fidye ödenmelidir.
Ýkincisi ise, kul hakkýný ilgilendiren ve hu-
kukî sonucu olan günahlardan tövbedir.
Bu kýsma giren tövbede ihlâl edilen hak-
kýn iadesi, verilen zararýn tazmini de þart-
týr. Meselâ fakirin hakký olan zekâtý öde-
memek, baþkasýnýn malýný gasbetmek gi-
bi günahlardan tövbede hakkýn sahibine
iadesi gerekir. Öte yandan fâsýk sayýlmayý
gerektiren bir günahý iþleyen kiþinin ada-
let vasfýný yeniden kazanmasý, nikâhta ve-
li olabilmesi, þahitliðinin mahkeme tara-
fýndan kabul edilmesi, kýsaca tövbenin hu-
kuken muteber sayýlmasý için fakihlerin
bir kýsmý altý ay veya bir sene geçmesi ya-
hut düzelme alâmetlerinin görülmesi gibi
þartlar ileri sürmüþtür. Ýþlenen günah ka-
zif veya yalancý þahitlikse kiþinin kendini
yalanlamasý gerekir.

Cezalara Etkisi. Suça niyetlenen kiþinin
suçun iþlenmesinden önce kendi isteðiy-
le suçtan vazgeçmesi durumunda yalnýz
suça niyet etmesi sebebiyle ceza verilmez.
Ancak niyet durumunu aþýp bazý hare-
ketlerde bulunduðu takdirde o ana ka-
dar yaptýðý hareketler bir suç teþkil edi-
yorsa bunlarýn cezasý uygulanýr. Fâil, su-
çun iþlenmesi yönünde icra hareketlerini
tamamlayýp kötü neticeyi de gerçekleþ-
tirdikten sonra yakalanmadan önce veya
sonra piþman olduðunda suçun cezasýnýn
infaz edilip edilmeyeceði fakihler arasýnda
tartýþýlmýþtýr. Büyük çoðunluða göre töv-
benin cezayý düþürmedeki etkisi kul hak-
larýna yönelik suçlarda deðil Allah (kamu)
haklarýna yönelik suçlarda söz konusudur
ve bu konu da Ýslâm ceza hukukunda ce-
zalarýn tâbi tutulduðu had, kýsas ve ta‘zîr
þeklindeki üçlü ayýrýma göre ele alýnmýþ-
týr.

a) Had Cezalarýnda. Fakihler tövbenin
bazý had cezalarýnýn düþmesine etkisinde
ittifak ederken bir kýsmýnda ihtilâf etmiþ-
tir. Eþkýyalýk suçunda suçlunun yakalan-
madan önce tövbe etmesinin had cezasý-
ný düþüreceðinde fakihler arasýnda görüþ
birliði vardýr. Bu hususta delil gösterilen
âyette, “Ancak kendilerini ele geçirme-
nizden önce tövbe edenler olursa bilin ki

mýþtýr. Ali Dâvûd Muhammed Ceffâl et-
Tevbe ve e¦erühâ fî isšå¹i’l-¼udûd fi’l-
fýšhi’l-Ýslâmî (Beyrut 1409/1989), Nihat
Dalgýn Ýslâm’da Tevbe ve Cezalara Et-
kisi (Trabzon 1996, 1997; Samsun 1999)
adýyla birer eser yayýmlamýþtýr.
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ÿBekir Topaloðlu

™ FIKIH. Þartlarý ve Hükmü. Fýkýh lite-
ratüründe tövbe ameli boyutuyla, doður-
duðu hukukî sonuçlarý, özellikle de ceza-
ya etkisi yönüyle ele alýnýr. Fakihler tövbe-
nin þartlarýný þöyle sýralamýþtýr: Günahý he-
men terketmek, yapýlan günahtan dolayý
piþman olmak, ileride bir daha ayný güna-
hý iþlememeye azmetmek. Günah kul hak-
kýný içeriyorsa hakkýn sahibine geri veril-
mesi veya helâllik dilenmesi gerekir. Öte
yandan bazý günah ve suçlardan tövbe et-
mek için kefâret þart koþulmuþtur (bk. KE-
FÂRET). Yerine getirilmemiþ malî ibadet-
lerde tövbe hakkýn sahiplerine verilmesiy-
le gerçekleþir; meselâ ödenmemiþ zekâ-
týn veya kefâretlerin karþýlýðý ödenir. Kul
haklarýnda hakkýn sahibine iadesi imkân
ölçüsünde yapýlýr. Çalýnmýþ veya gasbedil-
miþ mal mevcutsa aynen iade edilir; mev-
cut deðilse misli veya kýymeti verilir. Bu
da mümkün deðilse güç yetirildiði zaman
hakký sahibine ödemeye niyet edilmelidir.
Eðer hak sahibi bulunamýyorsa fakirlere
tasadduk edilip bulunduðu zaman sahi-
bine kýymetini tazmin etmeye niyetlen-
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