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TÖVBE

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.
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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-
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“Senin varlýðýn baþka bir günahla kýyaslan-
mayacak bir günahtýr” derler.

Allah’ýn tevvâb, gaffâr, gafûr, afüv gibi
isimleriyle iliþkili olmasý bakýmýndan töv-
benin ilâhî boyutu üzerinde de durulur
(Gazzâlî, el-Maš½adü’l-esnâ, s. 54, 74, 101).
Allah’ýn tevvâb oluþu kuluna tövbe etme-
yi kolaylaþtýrmasý, ona af ve maðfiret ka-
pýsýný açmasýdýr. Bunun neticesinde ku-
lun O’na dönmesi tövbedir. Tövbe Allah’ýn
kuluna, kulunun da O’na dönmesidir. Al-
lah’ýn kuluna dönmesi ona tövbeyi nasip
etmesi, kulun rabbine dönmesi iþlediði gü-
nahtan ve yaptýðý kötülükten dolayý O’ndan
af dilemesidir. Ebû Hafs, “Tövbe O’ndadýr,
O’ndandýr” derken bunu kasteder. Tövbe
kulun Allah’a dönüþüdür, ancak bunu ku-
la nasip eden ve onu buna muvvaffak ký-
lan Allah’týr (Kuþeyrî, s. 254, 262). Kendile-
rine karþý hatalý ve kötü davrananlarýn özür-
lerini kabul edenler Allah’ýn tevvâb ismi-
ne mazhar olmuþlardýr. “Ýki günü eþit olan
mümin aldanmýþtýr” hadisini zikreden Ebû
Tâlib el-Mekkî (Æ†tü’l-šulûb, I, 173), mü-
minin sürekli biçimde kendini geliþtirmek
suretiyle her gün Allah’a biraz daha yak-
laþmasý gerektiðini, bunun da tövbe ile
gerçekleþeceðini söyler. Sûfîler yapýlan hak-
sýzlýk, kötülük ve hatalardan, iþlenen gü-
nahlardan tövbe etmek gerektiðini, ancak
daha iyi ve daha doðru olaný gerçekleþtir-
me imkânýna sahip kiþilerin daha iyi olaný
yapmamalarýnýn tövbeyi gerektiren bir ku-
sur olduðunu belirtir. Kur’an’da zikredilen
“ebrâr” (el-Ýnfitâr 82/13) iyi insanlar, “mu-
karrebûn” (el-Vâkýa 56/11) Allah’ýn yakýn-
lýðýný kazanmýþ daha iyi insanlardýr. Sûfî-
lere göre ebrârýn sevap kazandýran amel-
lerini mukarrebler iþlerlerse günaha gir-
miþ olurlar (Serrâc, s. 68; Kuþeyrî, s. 195;
Hücvîrî, s. 383).

Sûfîler yalnýz dille yapýlan tövbeye “ya-
lancýlarýn tövbesi” demiþler ve bunun fâ-
sid bir tövbe olduðunu söylemiþlerdir. Râ-
bia el-Adeviyye’nin, “Tövbe, tövbeden töv-
bedir” sözü gönülden gelmeyen ve söz-
den ibaret kalan fâsid tövbeyi ifade eder
(Kuþeyrî, s. 260). Takvâ ehlinin dil ve kalp-
le yaptýðý tövbe sahih; dil, kalp ve beden-
le yaptýðý tövbe ise daha sahih bir tövbe-
dir. Avamýn, havassýn ve âriflerin tövbesi
birbirinden farklýdýr. Zünnûn’a göre avam
günahtan, havas gafletten tövbe eder (Ser-
râc, s. 68; Kuþeyrî, s. 260; Hücvîrî, s. 385).
Ebü’l-Hüseyin en-Nûrî’nin, “Tövbe Allah dý-
þýnda her þeyden (mâsivâ) tövbe etmek-
tir” sözü (Serrâc, s. 68) âriflerin tövbesine
iþaret eder. Ýbn Atâ, Allah’ýn azabýndan
korkan kulun tövbesine “inâbe tövbesi”,
O’nun kereminden hayâ eden kulun töv-

besine “isticâbe tövbesi” adýný vermiþtir
(Kelâbâzî, s. 141; Kuþeyrî, s. 261; Hücvîrî,
s. 385). Piþmanlýðýn ilk adýmý tövbe, ikin-
ci adýmý inâbe, sonu evbedir diyen sûfîler
de vardýr. Bu baðlamda Allah’ýn azabýn-
dan korkanýn hali tövbe, azabýndan kork-
makla beraber sevap umanýn hali inâbe,
sadece emrini gözetenin hali evbe teri-
miyle ifade edilir. Tövbe müminlerin, inâ-
be evliyanýn, evbe peygamberlerin ma-
kamýdýr (en-Nûr 24/31; Sâd 38/30, 44; Kaf
50/33). Tövbe büyük günahlardan, inâbe
küçük günahlardan, evbe nefisten Hakk’a
dönüþtür. Herevî inâbeyi tövbeden ayrý bir
menzil olarak görür. Tövbe makamýný sað-
lýklý bir þekilde gerçekleþtiren sâlik inâbe
menziline ulaþýr. Allah sevgisi, Allah’a ita-
at, O’na yönelme ve O’ndan baþkasýndan
yüz çevirme inâbenin özünü oluþturur. Kul
elest bezminde yaptýðý ahde baðlý kala-
rak sözle Hakk’a döndüðünü ifade ettik-
ten sonra buna göre davranýp inâbe sahi-
bi olabilir (Herevî, s. 6). Kur’an’da, “Rabbi-
nize inâbe ediniz, dönünüz” buyurulmuþ-
tur (ez-Zümer 39/54). Ýnâbe “sâlikin Hakk’a
gönül vermesidir” þeklinde de tarif edil-
miþtir. Bir mürþide gönülden baðlanma-
ya ve ondan el almaya da inâbe denir.
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ÿSüleyman Uludað

Diðer Dinlerde. Tarihten günümüze din-
lerin hemen hepsinde insanýn nihaî kur-
tuluþu üzerinde durulmakta, bu hususta
birtakým açýklamalar yapýlmaktadýr. Bun-
lara göre insanýn yapmasý ve yapmamasý

amel ve ibadetleri dikkate alýp bunlarý gö-
zünde büyütme halinden tövbe edenler
birbirinden farklýdýr.

Tövbe tasavvufî makamlarýn ve men-
zillerin ilkidir. Bu sebeple “bâbü’l-ebvâb”
(ana kapý) diye adlandýrýlýr. Tasavvufî haya-
ta tövbe kapýsýndan girilir; takvâ, zühd,
fakr, sabýr, tevekkül ve rýzâ gibi makam-
larda tövbenin önemi artar ve bu durum
sâlik son nefesini verinceye kadar devam
eder. Sahih ve muteber bir þekilde tövbe
etmeyen sâlikin mânevî halleri sahih ve
muteber sayýlmaz. Bu makamdaki zafi-
yet ve eksiklik ondan sonra gelen bütün
hal ve makamlarý olumsuz yönde etkiler.
Bazý sûfîler tövbe makamýndan önce ya-
kaza / intibah menzilinden bahseder. Ya-
kaza sâlikin içinden gelen bir etkiyle silki-
nerek gaflet ve gevþeklik haline son ver-
mesi, kendine gelmesi, aklýný baþýna top-
lamasý, tövbe ve istiðfar etmesidir; yaka-
za makam deðil haldir. Ýçten gelen bir ký-
pýrdanma olmadan bir insanýn ciddi ve sa-
mimi bir þekilde tövbe etmesi mümkün
deðildir. Sâlik bazan dýþ sebeplerden et-
kilenerek intibaha gelebilir. Yakaza tövbe-
nin temeli, tövbe yakaza halinin sürekli ve
kalýcý bir duruma gelen þeklidir.

Hücvîrî hatadan doðru olana, doðru olan-
dan daha doðru olana ve nefisten Hakk’a
dönme þeklinde üç türlü tövbenin bulun-
duðunu belirttikten sonra birincisine ava-
mýn, ikincisine havassýn tövbesi der ve
üçüncüsüne muhabbet derecesindeki töv-
be adýný verir. Hak Teâlâ’nýn tecellisi karþý-
sýnda kendinden geçen Hz. Mûsâ’nýn ken-
dine gelince, “Tövbe ettim, sana döndüm”
demesi (el-A‘râf 7/143) doðru olandan da-
ha doðru olana dönüþtür ve himmet eh-
linin tövbesidir. Hz. Mûsâ’nýn kendi irade-
siyle Allah’ý görmeyi arzulamasý onun hak-
kýnda tövbeyi gerektiren bir eksiklik ol-
muþtur. Hz. Peygamber’in, “Bazan kalbi-
mi bir perde bürüdüðünden günde 100
defa istiðfarda bulunduðum olur” sözü
(Müslim, “Cikir”, 41-42; Ebû Dâvûd, “Vi-
tir”, 26) muhabbet derecesindeki tövbey-
le ilgilidir. Resûl-i Ekrem sürekli Allah’a
yükselme ve yakýnlaþma halindeydi, bir üst
dereceye ulaþtýðýnda alttaki derecenin üst-
teki dereceyi kapatan bir örtü olduðunu
farkediyordu. Kendinden Hakk’a dönüp de-
vamlý yükseldiðinden tövbesi de devam-
lýydý (Kuþeyrî, s. 194; Hücvîrî, s. 383). Ha-
kikat ehli denilen ârifler öyle bir hal yaþar-
lar ki bu halde iken Allah’tan ve O’nun te-
cellilerinden baþka hiçbir þey göremezler.
Bu durumda kendileri fenâ halindedir, var-
lýklarý yok hükmündedir. Kendilerinde var-
lýk görmeleri bir tür günah sayýldýðýndan,

TÖVBE


