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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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mimiyeti görülene kadar hapis vb. ta‘zîr
cezalarýnýn gündeme gelebileceðini belirt-
miþtir.

b) Cinayetlerde. Kýsas ve diyet kul hak-
ký aðýrlýklý cezalar sayýldýðýndan fakihler,
tövbenin öldürme ve yaralama suçlarýnýn
cezalarýnda herhangi bir etkisinin bulun-
madýðý konusunda ittifak halindedir. “Kim
bir mümini kasten öldürürse onun ceza-
sý, içinde devamlý kalmak üzere cehennem-
dir; Allah ona gazap ve lânet etmiþ ve onun
için büyük bir azap hazýrlamýþtýr” âyetini
(en-Nisâ 4/93) ve, “Allah’ýn bütün günah-
larý affedeceði umulur; ancak kâfir ölen
kimseyi veya bir mümini kasten öldüreni
Allah affetmez” hadisini (Ebû Dâvûd, “Fi-
ten”, 6) delil gösteren bazý âlimler insan
öldürmenin uhrevî cezasýnýn tövbeyle düþ-
meyeceðini söylemektedir. Fakat büyük
çoðunluk insan öldürmenin uhrevî ceza-
sýnýn tövbeyle düþebileceðini, “Ey kendi-
lerine kötülük edip aþýrý giden kullarým!
Allah’ýn rahmetinden ümidinizi kesmeyin;
doðrusu Allah günahlarýn hepsini baðýþ-
lar” âyetine (ez-Zümer 39/53), doksan do-
kuz kiþiyi öldürüp tövbe eden kiþinin ko-
nu edildiði hadise (Buhârî, “Enbiyâ,”, 54;
Müslim, “Tevbe”, 46) vb. naslara dayana-
rak kabul etmiþtir. c) Ta‘zîr Cezalarýnda.
Kul hakký olan sövme ve darbetme gibi
ta‘zîr cezasý gerektiren suçlar hak sahibiy-
le helâlleþilmedikçe tövbe ile düþmez. Al-
lah hakký sayýlan, ramazan ayýnda kasten
oruç bozma, faiz yeme ve kumar oynama
gibi fiiller için öngörülen ta‘zîr cezalarý ise
tövbe ile düþmektedir. d) Þahitliðin Ka-
bulünde. Þahitliðin kabulü için adalet vas-
fý þart görüldüðünden büyük günah iþle-
yen veya küçük günahlarda ýsrar eden ki-
þinin adalet vasfýný yitireceði ve tövbe et-
medikçe þahitliðinin kabul edilmeyeceði it-
tifakla benimsenmiþtir. Kazf suçunu iþle-
yenin tövbesinin þahitlik yönünden kabu-
lü ise tartýþmalýdýr.

BÝBLÝYOGRAFYA :

Ýbn Hazm, el-Mu¼allâ (nþr. Abdülgaffâr Süley-
man el-Bündârî), Beyrut 1408/1988, XII, 14-23;
Serahsî, el-Mebsû¹, IX, 176; Gazzâlî, Ý¼yâß (Bey-
rut), IV, 3-4; Kâsânî, Bedâßi £, VII, 96; Ýbn Rüþd,
Bidâyetü’l-müctehid, Kahire 1401/1981, II, 443,
457-458; Muvaffakuddin Ýbn Kudâme, el-Mu³nî
(nþr. Abdullah b. Abdülmuhsin et-Türkî – Abdül-
fettâh M. el-Hulv), Kahire 1406/1986, XII, 483-
485; Kurtubî, el-Câmi £, III, 47; V, 85; VI, 158;
XII, 177; Þehâbeddin el-Karâfî, el-Furûš, Kahire
1347 ^ Beyrut, ts. (Âlemü'l-kütüb), IV, 181; Ýbn
Kayyim el-Cevziyye, Ý £lâmü'l-muvaššý£¢n (nþr.
Tâhâ Abdürraûf Sa‘̀d), Beyrut 1973, II, 97-98; Ýb-
nü’l-Hümâm, Fet¼u’l-šadîr, V, 428-429; Þirbînî,
Mu³ni’l-mu¼tâc, IV, 183-184; Ýbn Âbidîn, Reddü’l-
mu¼târ (Kahire), IV, 116; Abdülazîz Âmir, et-Ta£-
zîr fi’þ-þerî£ati’l-Ýslâmiyye, Kahire 1389/1969, s.
516-521; Abdülkadir Ûdeh, et-Teþrî£u’l-cinâßiy-

yü’l-Ýslâmî, Kahire 1977, I, 351-355, 773; II, 728;
Ahmed Fethî Behnesî, es-Siyâsetü’l-cinâßiyye fi’þ-
þerî£ati’l-Ýslâmiyye, Beyrut 1403/1983, s. 115-
143; a.mlf., el-Mevsû£atü’l-cinâßiyye fi’l-fýšhi’l-
Ýslâmî, Beyrut 1412/1991, IV, 363; Bilmen, Ka-
mus 2, III, 303-304; Ali Dâvûd M. Ceffâl, et-Tevbe
ve e¦erühâ fî isšå¹i’l-¼udûd fi’l-fýšhi’l-Ýslâmî,
Beyrut 1409/1989; M. Ebû Zehre, el-Cerîme, Ka-
hire, ts. (Dârü’l-fikri'l-Arabî), s. 230, 241-248;
Nihat Dalgýn, Ýslâm’da Tövbe ve Cezalara Etkisi,
Samsun 1999; M. Cevat Akþit, Ýslâm Ceza Hu-
kuku ve Ýnsânî Esaslarý, Ýstanbul 2000, s. 70,
143-145; Hâmid Mahmûd Þemrûh, “et-Tevbe ve
eþerühâ fî sukuti’l-.ukube”, Mecelletü Külliyye-
ti’þ-Þerî£a ve’d-dirâsâti’l-Ýslâmiyye, II/2, Mekke
1396-97, s. 137-152; Yaþar Yiðit, “Ýslâm Ceza
Hukukunda Af ve Piþmanlýðýn (Tövbe) Cezalara
Etkisi”, Diyanet Ýlmî Dergi, XXXVII/3, Ankara
2001, s. 61-74; Abdullah b. Süleyman el-Matrû-
dî, “Eþerü’t-tevbe .alâ .ukubeti’l-kacf fi’l-fýkhi’l-
Ýslâmî”, Mecelletü’l-Bu¼û¦i’l-Ýslâmiyye, sy. 66,
Riyad 1423/2002, s. 251-336; R. A. Nicholson,
“Tevbe”, ÝA, XII/1, s. 204; “Tevbe”, Mv.F, XIV,
119-133; F. M. Denny, “Tawba”, EI2 (Ýng.), X, 385.

ÿEmine Gümüþ Böke

™ TASAVVUF. Tasavvufî eserlerde töv-
benin tariflerinden, çeþitlerinden, derece-
lerinden, faziletinden, lüzumundan, mahi-
yetinden, kapsamýndan, özelliklerinden,
hükümlerinden, þartlarýndan, rükünlerin-
den, neticelerinden, faydalarýndan, kabul
edildiðine dair alâmetlerden ve tövbekâr-
larýn hallerinden geniþ biçimde bahsedil-
miþ, dikkate deðer psikolojik tahliller, açýk-
lamalar, yorumlar ve deðerlendirmeler ya-
pýlmýþtýr (Muhâsibî, er-Ri£âye, s. 68, 148,
360; Bedßü men enâbe ilallåh, s. 344-350;
el-Æa½d, s. 222; Ebû Tâlib el-Mekkî, I, 364-
394; Gazzâlî, Ý¼yâß, IV, 3-49).

Tövbe tasavvufta çeþitli þekillerde tarif
edilmiþtir. Bu tarifler tövbenin yönünü ve
niteliklerini göstermesi bakýmýndan önem
taþýr. Sehl et-Tüsterî, “Tövbe kulun güna-
hýný unutmamasýdýr” derken Cüneyd-i Bað-
dâdî tövbeyî, “Kulun günahýný unutmasý-
dýr” þeklinde tarif etmiþtir. Sehl’in tarifi
henüz sülûkün baþýnda olan ve günaha
bulaþmasý ihtimali bulunan müridlerle, Cü-
neyd’in tarifi, Allah’ýn büyüklüðü düþün-
cesine dalan ve O’nu zikretme halinde bu-
lunan hakikat ehli ve âriflerle ilgilidir. Cü-
neyd’e göre kulun tövbeden önceki gü-
nahkâr olma durumu cefa hali, tövbeden
sonraki durumu ise vefa / safâ halidir. Al-
lah bir kuluna tövbe etmeyi nasip ederek
ona yakýnlýðýný lutfederse bu halde kulun
aklýný geçmiþte iþlediði günahlara takma-
masý, onlarý unutup sadece Allah’ýn nimet
ve ihsanlarýný düþünmesi gerekir (Kelâbâ-
zî, s. 92; Kuþeyrî, s. 259; Hücvîrî, s. 381).
Günahlardan ve kötülüklerden tövbe eden-
le hatalardan ve gafletten tövbe eden,

Allah çok baðýþlayan ve çok merhamet
edendir” buyrulur (el-Mâide 5/34). Büyük
çoðunluða göre tövbe kiþisel haklara kar-
þý iþlenen suçlarýn cezasýný düþürmediðin-
den, eþkýyalýk esnasýnda gasp, yaralama
veya öldürme eyleminde bulunan suçlu-
lar yakalanmadan önce tövbe etmiþ olsa-
lar dahi iþledikleri bu suçlardan ve verdik-
leri zararlardan dolayý sorumludurlar. Had
grubunda yer alan ve Allah hakkýna mü-
teallik yönü aðýr basan hýrsýzlýk, zina ve
içki içme suçlarýnýn cezalarý da çoðunluða
göre tövbe ile düþmez; bu durum ister
olay hâkime intikal etmeden önce ister
sonra olsun hüküm deðiþmez; çünkü ce-
za iþlenen suçun kefâretidir. Fakihlerin bir
kýsmýna göre ise eþkýyalýk suçuna kýyasen
yakalanmadan önce yapýlan tövbe bu had
cezalarýný da düþürür. Suçlunun yakalan-
dýktan sonra yapacaðý tövbenin de cezayý
düþüreceði görüþünde olan fakihler var-
dýr. Zina iftirasý (kazf) suçunun cezasý da-
ha çok kiþisel haklarý ilgilendirdiði için töv-
beyle düþmez; fakat çoðunluða göre mað-
durun affetmesiyle ceza düþer. Ýnsanýn
þahsiyetini rencide eden bir suç olmasý
sebebiyle zina iftirasýnda bulunan kimse-
nin (kazif) tövbesinin kabulü için iftirada
bulunduðu kimseyle (makzûf) helâlleþmesi
gerekir. Hz. Peygamber, “Kardeþinde ma-
lý ve namusuyla ilgili bir hakký bulunan
kimse kýyamet gelmeden önce onunla he-
lâlleþsin” buyurmuþtur (Buhârî, “Mezâlim”,
10). Öte yandan kazife verilen þahitlikten
men cezasýnýn tövbeyle düþüp düþmeye-
ceði tartýþmalýdýr. Hanefîler’e göre suçlu
hadden önce tövbe ederse þahitliði kabul
edilir, hadden sonra yapýlan tövbe ebedi-
yen kabul edilmez ve bu had cezasýnýn bir
parçasý sayýlýr. Çoðunluða göre suçlu kazf
haddinden önce veya sonra tövbe ederse
þahitlikten men cezasý düþer. Fakihler, ir-
tidad suçunun cezasýnýn mahkeme önce-
si veya sonrasýnda yapýlan tövbe ile düþe-
ceðinde ittifak etmiþtir. Sözlükte “bir kim-
senin tövbe etmesini istemek” anlamýna
gelen “istitâbe” fýkýh terimi olarak irtidad,
zýndýklýk, sihir ya da bazý farzlarý kasten
terketmek gibi durumlarda bu fiilleri iþ-
leyen kimseler için belirlenen cezalarý uy-
gulamadan önce onlarý tövbe etmeye ça-
ðýrmayý ifade etmektedir. Mürtedin töv-
besinin mahkeme tarafýndan talep edil-
mesinin gerekip gerekmediði, gerekiyor-
sa bunun süresinin ne olacaðý konusun-
da fakihler farklý görüþlere sahiptir. Ýrti-
dad suçunun tekerrürü halinde fakihle-
rin bir kýsmý tövbenin kabul edilmeyeceði
görüþünde iken çoðunluk bu durumda da
tövbenin kabul edileceðini, ancak fâilin sa-


