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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,
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yýða konularak denize atýlýr, böylece arýn-
ma töreni tamamlanmýþ olur.

Hint yarýmadasýnýn en yaygýn ve en eski
dini Hinduizm’de günah dünyanýn niza-
mýna karþý iþlenmiþ bir suç olarak görül-
mektedir (Schimmel, s. 77). Bu dinde iþle-
nen her günahýn karma inancý gereðince
tenâsüh çemberinin süresini uzatacaðý ve
zorlaþtýracaðý kabul edildiðinden (ERE, V,
659) Hindular, hemen her türlü sýkýntýnýn
kaynaðý diye gördükleri günahlardan kur-
tulmaya büyük önem verir ve günahlarýn
sonuçlarýný ortadan kaldýrmak için çeþitli
kefâretler uygular. Hinduizm’de günahtan
vazgeçerek arýnma çok önemli görüldü-
ðü için erken dönem Hint kutsal metin-
lerinden olan Samaveda’da tövbe ve ke-
fâret konusuna temas edilmiþ (a.g.e., a.y.),
sonraki dönemin metinlerinden Manu ka-
nunlarýnda da günahtan piþmanlýk ve arýn-
ma amaçlý kefâret uygulamalarý üzerinde
durulmuþtur (Budda, s. 159). Kutsal me-
tinlerdeki bu vurgu sebebiyle Hinduizm’-
de günahtan tövbe maksadýyla kurban tö-
renlerine büyük önem verilmiþ, bilhassa
at kurbanlarýnýn günah yüzünden öfkele-
nen tanrýlarý yatýþtýracaðýna inanýlmýþtýr.
Günümüz Hinduizm’inde de tövbe ve gü-
nahtan arýnmak için kutsal bilinen sular-
da yýkanýlmakta, oruç tutulmakta, bazý
mekânlar ziyaret edilmekte, fakirlere yar-
dýmda bulunmakta ve kutsal bilinen hay-
vanlara hizmet edilmektedir. Hinduizm’in
toplumsal kast anlayýþýna ve çok tanrýcýlý-
ðýna tepki olarak ortaya çýkan Jainizm’de
kastsýz, tanrýsýz ve duasýz bir din anlayýþý
savunulmuþtur. Bu dinin temel amacý Hint
dinlerinin ortak karakteri olan tenâsühten
kurtulmaktýr. Dolayýsýyla Jainizm dünyayý
küçümseyen bir zühd hayatýný benimse-
mekte ve manastýr yaþamýna önem ver-
mektedir. Bu dinde günahýn yol açtýðý kar-
ma inancýndan kurtulmak için manastýr-
larda günah itiraflarýnda bulunulmakta ve
çeþitli kefâret uygulamalarý gerçekleþtiril-
mektedir (Parrinder, s. 67). Manastýr dý-
þýndaki Jainistler tövbe etmek, günah iti-
rafýnda bulunmak ve bazý yiyecekleri be-
lirli zamanlarda tüketmemekle iþledikleri
günahlardan kurtulacaklarýna inanmakta-
dýr.

Hint kökenli bir baþka din olan Budizm’-
de de karma anlayýþý esas alýnmakta, her
iþin, her fiil ve davranýþýn kaynaðý þeklin-
de görülen bu olgudan kurtuluþun imkân-
sýzlýðýna inanýlmaktadýr. Buna göre iþle-
nen her günahýn karþýlýðý (karma) mutla-
ka görülecektir. Bu konuda herhangi bir
ilâhî veya beþerî yardým söz konusu de-
ðildir; dolayýsýyla geleneksel anlamda töv-

benin de bir mânasý yoktur. Ancak yine
de iþlenen günahlarý affettirecek bazý dav-
ranýþlarda bulunulur. Bu amaçla Budist
rahipleri on beþ günde bir bölgesel top-
lantýlar düzenler ve bir çeþit tövbe ritüeli
diye adlandýrýlabilecek alenî günah itiraf-
larý olur. Ayrýca yalnýz erkek rahiplerin ka-
týldýðý, en kýdemli veya en yaþlý rahip ta-
rafýndan gerçekleþtirilen yýllýk alenî itiraf
uygulamalarý icra edilir. Baþrahip bu iti-
raf törenlerinde elindeki günah listesini
büyük günahlardan baþlayarak okur ve di-
ðer rahiplere bu günahlardan uzak kalýp
kalmadýklarýný sorar. Günahlardan herhan-
gi birini iþleyene gerekli kefâret cezasý ve-
rilerek âyin sona erer. Halktan Budistler
ise iþledikleri günahlarý rahibe anlatýp onun
belirlediði cezayý çekmek suretiyle kefâ-
retlerini ödemektedir. Bazý bölgelerde hal-
kýn Buda, dhamma ve sangha adýna gü-
nahlarýnýn affýný ve kötülüklerden uzak kal-
mayý dilediði birtakým dualar ve ölen kiþi-
lerin günahýný affettirmeye yönelik bazý
uygulamalar bulunmaktadýr. Bu uygula-
maya göre ölen kiþinin akrabalarý rahip-
lere para, yiyecek ve giyecek türü þeyler
verir, bunun karþýlýðýný ölene baðýþlar.

Günümüzde Hint coðrafyasýnda varlý-
ðýný sürdüren ve eski Ýran’daki Zerdüþtîli-
ðin devamý olan Parsîlik’te günahtan arýn-
ma amaçlý uygulamalara büyük önem ve-
rilmektedir. Bu dine göre tövbeyle orta-
dan kaldýrýlmayan günahlar her yýl biraz
daha büyüyerek kiþiyi Ahura Mazda’nýn
karþýsýnda zor duruma düþürürken tövbe
ve kefâret bütün günahlarý bir anda yok
eder. Dolayýsýyla öncelikle bir rahibe, rahi-
bin olmadýðý durumlarda salih bir kiþiye
günah itirafýnda bulunulmasý gerekir. Bu
itiraflar en az yýlda bir defa Mihr ayýnda
gerçekleþtirilmelidir. Bu maksatla muh-
temel günahlarý içeren günah itiraflarý
listesi hazýrlanýr ve bunlar zaman zaman
okunur. Parsîlik’te günah itirafýnda bulu-
nan kiþi rahibin, suçuna karþýlýk belirle-
diði kefâreti yerine getirmek zorundadýr.
Bu kefâretler, bedenî bazý meþakkatler
yanýnda çoðunlukla ibadet veya topluma
hizmet türünden uygulamalarý içermek-
tedir. Günümüz Parsîliðinde yaygýn biçim-
de, kiþinin ölümü ve cenazesinin kaldýrýl-
masý süresince ölen adýna günah itiraflarý
yapýlýr. Bu iþ için tutulan rahip günah iti-
raflarýný ihtiva eden dualarý okurken öle-
nin yakýnlarý da ona eþlik eder (ERE, V,
666).

Tövbe konusu Yahudilik ve Hýristiyanlýk
gibi dinlerde çok daha önemli bir yer tut-
makta, yahudi kutsal kitabýnýn (Tanah [Es-
ki Akid]) birçok bölümünde Ýsrâil kavmi

gereken davranýþlar vardýr. Ancak insan,
bazan dinlerin kendisine önerdiði kurtu-
luþu saðlayýcý davranýþlar yerine yanlýþ dav-
ranýþlarda bulunmakta, bu sebeple nihaî
kurtuluþunu tehlikeye atmanýn yanýnda
Tanrý’nýn gazabýný celbetmektedir. Dinler
insanýn, bu tür olumsuz fiilleri ve kötü
davranýþlarý terkedip hatalarýný telâfi ede-
cek þeyler yapmasýný telkin etmektedir.
Dinlerin, mensuplarýnýn kötü hareketleri-
nin sonuçlarýný ortadan kaldýrmak ama-
cýyla önerdiði davranýþlar Ýslâmî termino-
lojide tövbe diye adlandýrýlmaktadýr. Fa-
kat bütün dinler ayný türden bir tövbe
anlayýþýný benimsememekte, Yahudilik, Hý-
ristiyanlýk ve Ýslâm gibi semavî dinler töv-
beye yönelirken Çin ve Hint coðrafyasýn-
da yaygýn dinler, tövbeden ziyade kötü fii-
lin sonuçlarýný gidermeyi hedefleyen ve töv-
benin bir unsuru olan kefâret türü dav-
ranýþlara önem vermektedir. Yahudilik, Hý-
ristiyanlýk ve Ýslâm, tövbeyle her türlü gü-
nahýn neticesinin ortadan kalkacaðýný ka-
bul ederek tövbeyi dinî hayatýn âdeta mer-
kezine koyarken bireysel kurtuluþu ön plan-
da tutan Hint ve Çin kökenli dinler tövbe
amaçlý dinî uygulamalara daha az yer ver-
mektedir. Buna raðmen günümüzde din-
lerin hemen tamamýnda bir tövbe anlayý-
þý ve bu amaçla yapýlan uygulamalar bu-
lunmaktadýr.

Çin’in geleneksel inancý Konfüçyüsçü-
lük’e göre iþlenen her günahýn mutlaka bir
karþýlýðý vardýr. Günahýn karþýlýðýnda çeki-
lecek ceza, genellikle ölüm sonrasýnda ve
öteki âlemde deðil dünyada uygulanacak
bir ceza olarak görülmektedir. Bu sebep-
le günah iþleyen kiþinin günahýnýn karþýlý-
ðýný ödeyip bunu telâfi etmeye çalýþmasý
gerekir. Günah iþleyen kiþi önce oruç tu-
tup dinen temiz hale gelmeli, ardýndan iþ-
lediði günahýn affý için kurban kesmelidir
(Budda, s. 372-373). Japon dini Þintoizm’-
de kötülük ve günah ahlâkî bir sorun ol-
maktan çok bir kirlenme þeklinde görül-
mektedir. Bunun için Þinto inancýný be-
nimseyenler kötü fiillerin çaresinin arýn-
ma ritüellerinde bulunduðuna inanmak-
ta ve arýnmaya yönelik birçok ritüeli yeri-
ne getirmektedir. Bunlarýn en önemlisini
“oho-harahe” âyini oluþturmaktadýr. Altý
ayda bir yapýlan bu âyinde kiþi âyinden
birkaç gün önce tapýnaktan beyaz bir kâ-
ðýt alarak bunu gömlek þeklinde keser ve
üzerine kimlik bilgilerini yazar. Daha son-
ra bu kâðýdý bütün vücuduna sürüp nefe-
sini üflemek suretiyle günahýný ona geçi-
rir ve kâðýdý tapýnaða götürür. Bu kâðýt-
lar tapýnaktaki arýnma töreni sýrasýnda si-
yah bir masada toplanýr, ardýndan bir ka-
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nemini günah itirafý, oruç ve dua ile ge-
çirir (a.g.e., I, 23-24, 65; Katar, s. 58-59).
Tövbe için herhangi bir aracýya gerek yok-
tur ve günahkârýn samimiyetle tövbe et-
mesi yeterlidir. Günahlarýn çokluðu veya
tövbenin geciktirilmiþ olmasý Tanrý’nýn ba-
ðýþlamasýna engel teþkil etmez; Tanrý bü-
tün ömrünü günahla geçirmiþ kiþilerin töv-
besini bile kabul eder. Ancak baþka insan-
lara karþý iþlenmiþ günahlar bu affýn dýþýn-
dadýr ve bunlarýn affý için öncelikle hak-
sýzlýða uðrayan kiþinin rýzasýnýn alýnmasý
gerekir.

Hýristiyanlýða göre tövbe kiþinin yaptýðý
kötülüklerin farkýna varmasý, kötülükler-
den dolayý kendini kýnamasý ve günahý ter-
kedip Tanrý’nýn rýzasýna uygun bir hayata
yönelmesidir (Graham, s. 106-107). Hýris-
tiyanlýk’ta tövbe konusu Hz. Îsâ’nýn me-
sajýnýn temelini oluþturur. Hz. Îsâ, teblið-
de bulunduðu yahudi toplumuna Tanrý’-
nýn yeryüzündeki egemenliðinin yakýn ol-
duðunu söylemiþ, onlara tövbe ederek bu-
na yaraþýr biçimde davranmalarý çaðrýsýn-
da bulunmuþtu (Matta, 4/17; Markos, 1/
15). Onun çaðrýsýna uyan kimseler tövbe
etmiþ, tövbenin bir sembolü olarak su ile
yýkanýp vaftiz olmuþlardýr. Bu sebeple er-
ken dönem Hýristiyanlýðýnda su ile yýkan-
ma tövbenin fizikî bir tezahürü þeklinde
algýlanmýþtýr. Ýlk hýristiyan cemaatinde töv-
be ederek vaftiz olanlar mevcut günahla-
rýndan arýndýklarýna inanmýþ ve Tanrý kral-
lýðýna girmek için bir daha günah iþleme-
meyi amaç edinmiþtir. Dolayýsýyla vaftizin
ardýndan iþlenen günahlardan tövbe et-
menin mümkün olmayacaðý anlayýþý be-
nimsenmiþtir. Ancak bir süre sonra bu
idealin gerçekleþtirilemeyeceði ve insan-
larýn vaftizden sonra da günah iþleyebile-
ceði kabul edilmiþtir. II. yüzyýlýn ortalarý-
na doðru kaleme alýnan Hermas’ýn Çoba-
ný adlý eserde vaftizin ardýndan küçük gü-
nahlar için tövbe edilebileceði dile getiril-
miþtir. III. yüzyýlda vaftizden sonra büyük
günahlarýn da iþlenebileceði ve bunlardan
arýnmak amacýyla kilise görevlilerinin de-
netiminde bazý aðýr kefâretlerin yerine
getirilmesi gerektiði inancý benimsenmiþ-
tir. Sonraki yüzyýllarda kilise yetkilileri-
nin kontrolünde açýktan yapýlan tövbe uy-
gulamalarý için Paskalya öncesi kýrk gün-
lük bir dönem oluþturulmuþ, bu dönem
Lent veya Karem diye adlandýrýlmýþtýr
(Instructions on the Revised Roman Rites,
s. 169). Alenî itiraf sorunlara yol açtýðý ve
eleþtirildiðinden XII. yüzyýla kadar kade-
meli biçimde terkedilmiþ, bunun yerini
gizli itiraf almýþtýr. Günümüzde gizli itiraf
geleneði Katolik Hýristiyanlýðý’nda hâlâ de-

vam etmekte ve günah itiraflarý, rahiple
günah itirafýnda bulunan kimsenin birbi-
rinin yüzünü görmesini önleyen bir ortam-
da yapýlmaktadýr. Zamanla Hýristiyanlýk’-
ta mükerreren büyük günah iþleyenlerin
tekrar tövbe edebileceði kabul edilmiþ ve
tövbe bu dinin önemli bir sakramenti ha-
line getirilmiþtir. XIII. yüzyýlýn baþýnda her-
kesin yýlda en az bir defa tövbe amaçlý
uygulamalara katýlmasý zorunlu tutulmuþ
ve bunun Lent döneminde yapýlmasý be-
nimsenmiþtir. Hýristiyanlar, bu anlayýþ ge-
reðince yüzyýllar boyu Paskalya öncesin-
deki kýrk günlük dönemde tövbe uygula-
malarýna iþtirak etmiþ, günah itiraflarýn-
da bulunmuþ, kýrk günlük süreyi oruçla ve
proteinlerden kaçýnýlan perhizle geçirmiþ-
lerdir. Ancak sanayi devrimi ve deðiþen ha-
yat þartlarý sebebiyle XIX. yüzyýldan itiba-
ren Paskalya öncesindeki Lent devri oru-
cu büyük oranda terkedilmiþ, bu süre be-
lirli yiyeceklerden kaçýnýlan bir perhiz dö-
nemi haline getirilmiþtir. Günümüzde de
Lent dönemi bir tövbe ve kefâret zamaný
þeklinde görülmekte, bu dönemde baþta
günah itiraflarý olmak üzere tövbe amaç-
lý çeþitli uygulamalar yapýlmaktadýr. Yýlda
bir olan bu uygulamalar yanýnda bireysel
günah iþleyen kiþinin itiraf ve kefâret þek-
linde bazý uygulamalarla günahýndan kur-
tulmasý mezheplerin bakýþ açýsýna göre
telkin veya tavsiye edilmektedir (bk. EN-
DÜLJANS). Hýristiyanlýða göre Tanrý insan-
larýn tövbe ile kendisine yönelmeleri kar-
þýsýnda ilgisiz kalmamakta, sonsuz mer-
hametiyle tövbe kapýsýný açýk tutarak gü-
nahkâr kullarýnýn kendisine dönmesini bek-
lemekte (Tertullian, s. 28-29), ne kadar
günahkâr olursa olsun tövbe eden kulu-
nu baðýþlamaktadýr. Katolik öðretiye gö-
re rahipler Îsâ’nýn kendilerine verdiði yet-
kiye dayanarak insanlarla Tanrý arasýnda
bir vasýta olmakta ve Tanrý adýna baðýþla-
ma yetkisini ellerinde bulundurmaktadýr.
Rahiplerin baðýþlama yetkisi Protestanlýk
tarafýndan reddedilmektedir.
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tövbe etmeye çaðrýlmaktadýr. Tanah’ta töv-
be kavramýný ifade etmek üzere “þuv”
(dönmek) fiili kullanýlmakta, bununla fert
veya toplum olarak Ýsrâil kavminin günah-
tan uzaklaþýp Tanrý’ya yönelmesi kaste-
dilmektedir. Talmud’un teþekkülü sýrasýn-
da “þuv” fiilinden “teþuva” kelimesi türe-
tilmiþtir. Bu kelime, kötü fiillerden piþ-
manlýk duyarak Tanrý’ya dönmeyi ve O’nun
istediði gibi iyi iþler yapan bir kul olmayý
ifade etmektedir (Montefiore, XVI [1904],
s. 213). Tanah’ta tövbe konusunun sü-
rekli iþlenmesi ve insanlarýn günahtan
vazgeçip Tanrý’ya dönmeye çaðrýlmasý se-
bebiyle yahudi din âlimleri tövbeye büyük
önem vermiþ, bunun nasýl yapýlmasý ge-
rektiði konusunda yorumlarda bulunmuþ-
tur. XI. yüzyýlda yaþayan Bâhya b. Yûsuf
b. Pakuda tövbeyi “Tanrý’nýn çizdiði sýnýr-
dan çýkan kiþinin kurtuluþu isteyip O’na
dönmesi” (el-Hidâye, s. 248), ondan yüz-
yýl sonra gelen Ýbn Meymûn ise “günahýn
zihinden sökülüp atýlarak tamamen unu-
tulmasý ve bir daha ona dönmemeye ka-
rar verilmesi” þeklinde tanýmlamýþtýr (Mo-
ore, Judaism, I, 510). Yahudilik’te günah
dünyevî ve uhrevî her türlü sýkýntýnýn kay-
naðý olup ondan bir an önce kurtulmak
gerekir. Bu durumda Tanrý insanlarýn iþ-
lediði günahlarýn cezasýný öteki âleme bý-
rakmamakta, büyük bir kýsmýný bu dün-
yada çeþitli sýkýntýlarla ödetmektedir. Sý-
kýntýlardan kurtulmanýn yegâne yolu gü-
nahlardan piþmanlýk duyup tövbe etmek-
tir. Tanah’ta, fert veya toplumun günah-
lardan tövbe ederek Tanrý’ya yalvarýp göz
yaþý dökmesi halinde belâ ve felâketlerin
son bulacaðý belirtilmektedir (Yeremya,
4/4; Hezekiel, 33/11,14-15; Yûnus, 3/8-9).
Çünkü Tanrý insanlarýn günahlarý sebebiy-
le ölmesini deðil tövbe ile yaþamasýný is-
ter ve tövbe etmelerini bekler (Hezekiel,
33/11). Tanrý’nýn tövbeyi beklediðine ina-
nýldýðý için kiþinin her an tövbe etmesi
mümkündür. Ayrýca O’nun kullarýna töv-
belerini kabul edeceði özel bir zaman tah-
sis ettiði belirtilmektedir (Kitov, I, 65, 87).
Bu özel dönem yahudi yeni yýlýnýn ilk gü-
nünden (Roþ-ha-þanah) baþlayarak on gün
devam eder ve “tövbe günü, kefâret gü-
nü” diye adlandýrýlan Yom Kipur ile sona
erer. Tövbe dönemi olarak bilinen bu sü-
recin ilk günü herkesin bir yýllýk kaderi
Tanrý tarafýndan belirlenir. Ancak Tanrý
insanlarýn geçmiþ fiillerine göre belirlediði
bir yýllýk kaderi hemen mühürlemez, töv-
be döneminin sonuna kadar kullarýna fýr-
sat verir, bu süre içinde tövbe edenlerin
olumsuz kaderini deðiþtirir. Dolayýsýyla ya-
hudiler söz konusu on günlük tövbe dö-
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kayalýk olan ve limaný kuzeybatý rüzgârla-
rýndan koruyan bir burnun siperinde ku-
rulmuþtur. Burasý ayný zamanda Büyük
Sahrâ istikametine doðru açýlan çölün baþ-
langýç noktasý gibidir. Trablusgarp þehri
milâttan önce VII. yüzyýlda burayý Oea di-
ye isimlendiren Fenikeliler tarafýndan te-
sis edildi. Daha sonra idaresi, Berka adý da
verilen doðusundaki Sirenayka (Cirenaika)
bölgesinin hâkimlerinin eline geçti. Kar-
tacalýlar’ýn ardýndan burayý Regio Syrtica
olarak isimlendirip Afrika eyaletine dahil
eden Romalýlar’ýn egemenliðine girdi. Ro-
malýlar III. yüzyýlda bölgedeki Oea, Leptis
ve Sabratha adlý üç þehri tek bir idare al-
týnda toplayarak hepsine Regio Tripolita-
ne dediler.

Ýslâm fetihleri sýrasýnda Bizans hâkimi-
yetinde önemli bir liman þehri durumun-
daki Trablusgarp, Hz. Ömer döneminde
Mýsýr fâtihi Amr b. Âs tarafýndan 22 (643)
yýlýnda bir aylýk kuþatmanýn ardýndan fet-
hedildi. Bununla birlikte müslümanlarla
Bizanslýlar’ýn þehir üzerindeki hâkimiyet
mücadelesi devam etti. Ayrýca Emevîler
ve Abbâsîler döneminde Hâricîliðin Ýbâzýy-
ye koluna mensup Berberîler’in isyanlarý-
na ve egemenliðine sahne oldu. Abbâsî
Halifesi Hârûnürreþîd devrinde Ýfrîkýye’de
kurulan Aðlebîler hânedanýnýn yönetimi-
ne giren þehir, Ýbrâhim b. Aðleb zamanýn-

da ayaklanan Ýbâzî lideri Abdülvehhâb b.
Abdurrahman tarafýndan kuþatýldý. Þeh-
rin valisi ve Ýbrâhim b. Aðleb’in oðlu Ab-
dullah babasýnýn vefatý üzerine Ýbâzîler’le
anlaþmak zorunda kaldý ve þehrin iç ký-
sýmlarýný onlara býraktý (196/812). Trablus-
garp’ý Tolunoðullarý’nýn kurucusu Ahmed
b. Tolun’un oðlu Abbas kuþattýysa da Að-
lebîler, Ýbâzîler’in desteðiyle onu maðlûp
etmeyi baþardýlar (267/881). Aðlebîler’in
ardýndan Trablusgarp, Fâtýmîler’in ve Zî-
rîler’in hâkimiyetine girdi. V. (XI.) yüzyýlda
Benî Hilâl kabilesinin Kuzey Afrika’ya göçü
sýrasýnda kabilenin Benî Zuðbe kolu Trab-
lusgarp’a girdi ve þehrin valisi Zenâteli
Saîd b. Hazrûn’u öldürerek buraya hâkim
oldu. 541’de (1146) þehir Sicilya’dan ge-
len Normanlar’ýn eline geçtiyse de on iki
yýl sonra halk Normanlar’ý þehirden çýkar-
mayý baþardý. 554’te (1159) Trablusgarp
Muvahhidler’in egemenliðine girdi. Selâ-
haddîn-i Eyyûbî’nin kumandanlarýndan Ba-
hâeddin Karakuþ’un Kuzey Afrika’daki fe-
tihleri sýrasýnda bir ara Eyyûbîler’in elin-
de kaldý. Hafsî Hükümdarý Ebû Zekeriyyâ
Yahyâ döneminde (1228-1249) Hafsî hâki-
miyetine girdi. Hafsîler’in iç karýþýklýklar yü-
zünden zayýfladýðý bir sýrada Trablusgarp’-
ta Ammâroðullarý hânedaný kuruldu (727/
1327) ve 803 (1401) yýlýna kadar devam
etti. Ammâroðullarý’ndan sonra Trablus-
garp’ta Hafsîler’in hâkimiyeti 1510 yýlýna
kadar sürdü.

1510’da Trablusgarp, Oliveto Kontu Don
Pedro Navarro kumandasýndaki Ýspanyol-
lar tarafýndan iþgal edildi; katliamdan kur-
tulan müslümanlar 40 km. doðudaki Tâ-
cûrâ þehrine sýðýndý. 925’te (1519) Ýstan-
bul’a bir heyet yollayan Trablusgarp halký
Ýspanyol istilâsýna karþý yardým talebinde
bulundu. Bunun üzerine Dîvân-ý Hümâ-
yun Enderun aðalarýndan Hadým Murad
Aða beylerbeyi unvanýyla, emrine verilen
bir filo ve askerlerle buraya gönderildi.
Birlikler Tâcûrâ’da toplandý. Rodos’un fet-
hinin ardýndan 1523’te Saint Jean þöval-
yeleri burada yerleþti; Trablusgarp bir ile-
ri hýristiyan karakolu haline geldi. Sonun-
da Kaptanýderyâ Sinan Paþa kumanda-
sýndaki Osmanlý donanmasý þehri ele ge-
çirdi (12 Þâban 958 / 15 Aðustos 1551). Ýlk
valiliðine Murad Aða tayin edildi. 1556’da
Turgut Reis beylerbeyilikle buraya geldi.
Turgut Reis’in dokuz yýllýk valiliði Trablus-
garp tarihinde önemli bir yer tutar. Fizan’a
kadar bugünkü Libya Devleti’nin tamamý-
na yakýnýný Osmanlý topraklarýna Murad
Aða dahil ettiyse de kabileleri Turgut Reis
devlete tâbi kýldý.
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ÿMehmet Katar
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TRABLUSGARP

Libya’nýn baþkenti,
tarihî bir þehir ve eski bir

Osmanlý eyaleti.
˜ ™

Adý Sabratha (Zwagha), Leptis Magna
(Lubdah) ve bugün merkezin olduðu yer-
deki Oea adlý üç tarihî þehrin Yunanca ifa-
desine (üçþehir: Tripolis / Tripoli) dayanýr.
Kelime Arapça’ya Tarâbulus olarak geçmiþ,
Osmanlýlar, Suriye’de ayný adlý þehirle ka-
rýþmasýný önlemek ve batýda yer aldýðýný
belirtmek için “garp” kelimesini ekleyerek
buraya Trablusgarp demiþlerdir. Avrupa-
lýlar ise Ortaçað ve sonrasýnda Berberis-
tan Tripolisi anlamýnda Tripoli of Barbary,
Tripoli de Barbarie þeklinde adlandýrmýþ-
lardýr. Ayrýca Osmanlýlar þehrin merkez ol-
duðu eyalete Bingazi, Fizan ve Kufra adlý
bölgeleri de dahil ederek bugünkü Libya
topraklarýnýn tamamýný kapsayacak þekil-
de Trablusgarp adýný vermiþtir. Avrupalý-
lar da þehri ve çevresindeki topraklarý Tri-
politiane ismiyle anmýþlardýr.

Þehir. Trablusgarp ülkenin kuzeybatý-
sýnda Akdeniz sahilinde uzanan, bir kýsmý

Pîrî Reis’in Kitâb-ý Bahriyye adlý eserinde Trablusgarp’ý

gösteren harita (Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 2612, vr.
339b)


