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sTevSe(Etmei^istiyorum Tafat ^Mufxammed ^ftMiineccid ^ 3 ^}o 

Jfamd tevbeferi eng in merfmmeti iCe kgbuf 

eden Jfittafi'adir. O dogruyofa ifetendir. O, guriabfan 

bagi$(ayaru tevbe (eri kgbuf edendin. fafmdet ederim 

ki jMhfi'tan Ba^kg fiak^ ilah yoktur, O'nun higbir 

ortagi da yoktur. (Tine §afmdet ederim ki 'Jfz, 

fMuflammedO'nun fiem kufu fiem de (Resufudur. Ona, 

a fine ve ashabina safat ve seCam ofsurt 

dev 6 c fiakjkinda yazifmtj bufunan bu 

risafeyi okudum ve emu ^.ok^faydafi bufdum, Yazar 

bu kltapta defifcn de birfikte tevbenin fartfanm, 

tevbe edenferin bade rim befirtmiy ve sakindmasi ve 

tevbe edifmesi gerekfi gunafifardan omekfir 

sunmu^tur. <Butun gunafikdrfara -ki ftepimiz 

gunafikgnz- burada gosterifen offufer ferfevesinde 

sagfam bir tevbe ife tevbe etmeferini tavsiyc eder ve 

onfara ^Rgbfcrinin tevbe fen kgbuf eltigini, gutiafifan 

bagtgCamayi sevdigini fiatidatmak^ isterim. iTine 

butun kgrdejferimize cRg6fenmn rafmetim istemefen 

gerektigim, cRgbfenmn kendifenm fndayet yofunda 

rnuvaffak, kjfacagina ofan inanfanmn tarn ofmasi 

gerektigini batirfatir, kendifenmn gunafifardan ve 

gunafikgrfardan uzak^durmafanm diferim. 



Tev6e <Etmef^istiyorum Ta^at -fytufiammecC (Ef-(Muneccuf ^ 4 ^ 

Yiice y\CCat bepimizi 6iitun fwytrCi i§(erimiz<£e 

muvaffaf^ edip, yazar barde§imizi en giizel mu^afatfa 

mu^afatCandirsin ve onu musfumanCara faydaCi 6ir fyi eytesinl 

(Peygam6ehmiz Jfz. ‘Muhammade ve onun dCine 

ashabina salat ve selam olsun. 

JAMuflah (Bin JAhdurrahman <EC-Cihrin 

11/07/1410 K 



‘Etmef^istiyorum da^at -(Mufmmmed *Ef-iMutuccid ^ 5 ^}o 

" Jfamed JLdafc'adir. 0%a fiamd eder; sadece 

ondan yardim befjeriz. Jldab ^imi bidayete erdirdiyse 

artif^onu saptiracaf^ yo(tur; yim O, %imi daCakte 

duyurilrse artif^ona fidayet edecef^yoftur, fidadtan 

bayka dab olmadigina jahadet ederim. O, teftirve as [a 

bir ortagi yo^tur. 9Auhammed} onun (ufu ve 

resufudur’11 

'Yi'icc jAdafi butiin mu'nun(ere §6y(e sesfenerefy 

onfann tcvbe etmeferini emretmi^tir. 

4JI l*_^ 4jji 

f(Ey muininCer bepiniz jltXada tevbe 

ediniz. (Bedt 6dy(e(if{[e (jirtuCuya erersiniz." 

(Nun 31) 

"Yuce J4dab (uda run devbefdrfar ve zafimfer 0 (arafj,(1 

ayirmiftir, u-y'meu bir simf zifreddmemipir. Yuce J4 dab 

myurur. 

1 Biiyuk sahabelcrden Damad Bin El-Ezdi, Aiiah'm 
ResuliVndcn bu sozleri duyimca etkiienerek islama 
girmi^tir. Muhatar-i Sahih-i Muslim: No:409. 



<7ev6e ‘Etmel^istiyorum <Fa%at -tytufiammed <E[-Mun£ccuf 

"Kjmter tev6e etmediyse ifte onfor zaRmkrin ta 

fyndifaidtrkr.” (<EC-!ffucur&t:ll) 

Ta^ama^ta oCdugumuz bu asirda insanCardan fogunun 

JZttahin dininden yuz fevirdibflrini gormefyeyiz. giinaltCar 

fogafdi, fitne ve fesat yayginCafti. San^i giirmfi batafifigimi 
duthfmayan insan ((gfmadigibi. (Bu bataflibtan ancakjAdafin 

kgrudugu. insantar burtutabiCdiCer. 

(Durum boyCedir maatesef, fabgt jAftaf nurunu 

tamamCayacabtir. (Bir fof^ musCiiman gaflet uybusundan 

uyanarai^ bataCanmn far^ina vanp uyanmaya bafCami§Cardir 

JACCafi'a karfi gorevterinde gaflet ifinde oCduflanm anCayan 6ir 

fo^ insan tev6e bapiCannda pi^manCfl gdz ya$tan dokmeye 
ba^famtftardir. (Bir fofi insan stresd, bunaCimCi ve tersdbflrCe 

doCu bir hayattan bibmif, %aranCif{tan aydinCiga fibgracab^ 6ir 

fify papist aramabtadirbar. 

cBu arada tevbe bgpibanm a§indiran(ann onberine bazi 

engeder fi^miftir. <Bu engebterden baziban insamn bendi if 

abemi ibe, diger baziban da dt§ abemi iCe ibgibidir. 

(Bu risatenin bedefi, bu bgnuyba iCgid obmaf^ iizere 

insanCann bafabanndabi bazi soruCara cevap vermef^ iCeri 



TevSe ‘Etme^istiyorum <Fa%at -MufiammecC (EC-94.uneccid 7 

siiruCen §upbe[en giderme£ ve boyCed^Ce §eytamn oyunfannt 

6o§a fi^grmaf{tiK 2 

i'ECinizde %i 6u kitap, gunahCan hafife aCmaf^iCe iCgiCi 

on 6i(giCer igerme^te, tev6enin §art(an ^onusunda ise daba 

geni§ 6itgiCer ifermebtedir. (Bu risaCemiz giimfi(ar(a iCgiCi olhra£ 

ortaya gibgn 6azi psi^oCoji^ sorunCara iCafar sunmaf&adir. 

dine bu risafemizde aym zamanda tevbebgrbann sorutanna 

%ur'an ve siinnet ve isiginda, dim ehCi %iterin gorujCeri 

dogruCtusunda veriCmi? 6azifetva[ar butacabsimz. Son otaraf^ 

da bjtappgimtzin sonun da 6ir son soz yer aCma^tadir. 

diice JLdddtan 6u fiefimetenn barn ve biitiin 

miisCuman bgrde§Cerime fayda getirmesini diCerim. miisCuman 

Cgrde^Cerimden ricam 6izCeri saCib duaCanndan ebsit^etmemeCeri 

ve 6iz(ere diCCaCt igin nasifiat etmeCeridir. jACCafi ciimCemizin 

giinabCanm bagt^Casin 

iMubammed SaCib dCiMuneccid 

M-%bober <Po. <$0%: 2999 

Bu risalenin ash 27 Rebiu’l-Evvel 1409 hicri tarihinde verdigim 
bir konferanstir. 



Tev6e (Etmef{jistiyontm (Taf{at -IMufammed fEC-CWuneccid <8 > 

Yiice Allah, kullanna tevbeyi sadece 
kendisine yapmalarim emretmi?tir: Allah 
siibhanehu ve Teala ijoyle buyurur: 

^ L>-jyaj kjjp Aill I h 

'Ey iman edenCer, tev6eyi sadece Jl daft 'a has 

hdara^ samimi Sir §ehilde tevhe ediniz." 

(Eahrim:8) 

Bir hata i5ledigimiz.de Yiice Allah 
bize tevbe etmemiz ipin belli bir zaman 
vermektedir. 

Kiramen Katibin melekleri 
yaptigimiz hatalari yazmadan once 
kalemlerini kaldirip alti saat boyunca tevbe 
ctmemizi beklemektedirler. Sjiayet tevbe 
edersek bu giinahi kayda gefmemektedirler. 



I'e-vBe (Etmef{jistiyofum Tafiat -9dufiammed fcC-CM.uneccid ^ 9 
K**«a 

§ayet biz bu alti saat i^inde tevbe etmezsek bu 

sefer kayda geymektedirler. Fakat yine tevbe kapisi kul 

oliime kuruluncaya kadar a$ik tutulmaktadir. Allah'in 

Resulti §oyle buyurur: 
°r o * * & * *a ■*' •* ' * 
old j+JLJb j«p ^jp loipL-j jS du.jJi o)» 

« cUUJi l$l* '^Jo 

"MusCuman bir %u( bit data ettiginde soC taraftakj yaztci 

meCef^daCemini aftt saat 1 * 3 4boyunca feCdiTara^bedCer. <Bu 

zarnan ifinde eger o kjiCpieman oCur da J&ttah'a tevbe 

ederse o gunafit yazmaz ve §ayet tevbe etmezse onu bit 

gunad oCara^d^beme aCir.1,4 

Maalesef gunumuzde bir 90k insan Yiice Allah'a 

saygida kusur etmekte ve gece giinduz demeden 9e§itli 

gunahlar i^lemektedirler. Bazi insanlar i$ledikleri 

giinahlan kiicjuk goriip basite alma hastaligina 

kapilmi§lardir. Omegin derler ki: "Nikahimiz dii$en bir 

kadina bakmaktan veya onunla tokala$maktan ne 

olurmu$!!?ff 

1 Bu bildigimiz saat dilimi de olabilir, giinduzden veya geceden 
belli bir zaman dilimi de olabilir. Lisanu'l-Arap. Madde: . 
Feyzu'l-Kadir. El-Menavi. 
4 Et-Tabarani, El-Kebir'de, EFBeyhaku §uabi'-iman'da rivayet 
etmi^tir. El-Albani ise hadisin hasen oldugunu bildirmi§tir. 

(Silsiletu'l-Ehadisu's-Sahiha: 1209) 



‘TevBe fctmef^istiyorum Ta^at -MuftammecC (E[-<Muneccid ^ 10 ^ 

Gazete, dergi ve televizyon ekranlarinda 
haram goriintuleri hafife alanlar vardir. Bunlann haram 
olduklanm bilseler de ki^iik §eyler olduklarmi 
dii§iinurler. A§agida zikrettigimiz ve Buhari'de yer alan 
iki esere dikkatinizi <?ekmek isterim: Enes (Allah 
ondan razi olsun)'den §oyle buyurulur: 

Xp J* \AJju & 4y£zi\ ja ja ti'3' 0jluJc! °p£j\ » 
- J X J 

«Oli_)il JA M <&l Jj-’j 

"SizCer oyCe ameder yaptyorsunuz hi, onCar sizin 

gozunuzde htCdan bile ince (hafif)goruCuyor. Halfru fri friz 

o ifCerijWahin <RfsuCu zamamnda helaf^eden amederden 

saytyordufr." 5 

Ibn-i Mes'ud (Allah ondan razi olsun)'dan §oyle 
buyurulur: 

# ^ ' 9 t f . 0 1*' *&' f * 0 * - 
oij .4 . JLfr s> ji jl£\3 iSji oj» 

i—jJLs —dj lf\ — ijLSo dj Jlifl i?y$ is'jt ^-U)i 

Jo- 
«.<U£ 

"Mumin frifi gunahCannt eteginde oturdugu ve sanfri 

uzerine gdfmesinden frorfrtugu frir dag gifri gorur. <Facir 

6irfri§i ise gunahCanm 6ir sinefigi6igorur. Sanhi 6u sinefr^ 

5 Buhari. 



'I'evSe ‘Etmef^istiyorum <Faf(at -tMufammed <EC-Muneccuf *C| 11 J* 

onun Bumuna Ronmuftur da o, 6u sinegi eCi tie 

Bpvalamiftir." 

Sanirim bu eserler ve a$agida gelen hadis 
i$igmda olayin vahametini daha 90k anlatna imkam 
bulacagiz. 

f * * - i f J > ^ ^ i ^ ° f tf 

'^^5 J£$5* oyjJ' o'y£u» Upls toy*^' o'» 

tlij—4^’ *4 'yjOaj' U Iiyt> '3 tbrj tiyu '3 *£i3 c-i'j 
*= * ' m * ' 

f > > J m » , 

» : yljj tij Jb^jj OyJJ' O'yl^va 013 

)' & J ✓ «" ' } ^ * s 

"SaRin oCa Rj RfifuR, gunahlara yaRJofmaymtz. %uftiR, 

gunahCann misaCi Sir vadiye inert 6ir Ravmin misaline 

6enzerRi 6u Ravmin uyeCennden her Biri Bir dalgetirir de 

Rendi eRmeRferini pifireceR^ Rgdar Bir odun toplamt§ 

oCurCar. (i§te RuguR^gunahlarda Boyle RufuR^parfalardan 

oltufan BuyuR^Bir ferdir). XiifuR^gunafiCar af edilmeyeceR, 

olsa saBiBini helak^ edeceR^giiftedir." (Ba$Ra 6ir rivayette: 

"SaRin ola Ri; RfifuR, gunafiCara yaRlaymaytnrz. Onlar 

BiriRereR^safiiBini RdaR^ederler."6 

ilim ehli ki^iik giinahlarin biiyilk giinahlar 
mertebesine 9ikabilecegini ifade etmi§lerdir. Kiic^uk 
giinah i$leyen biri §ayet Allah’tan haya etmez, i§ledigi 

6 Ahmed rivayet etmi^tir. (Sahihu'l-Camii:2686-2687) 



TevSe (Etme^iistiyorum Ta^at -iMufiammed <Et-!Muneccuf ^ 12 

giinahi kii9iik diye onemsemez, Allah'tan korkmayi 
birakirsa i§te bu durum, kiigiik giinahi, biiyiik giinahlar 
mertebesine 9ikarabilir. O yiizden tevbe ile biiyiik 
giinahtan kurtulmak miimkiin iken israrla yapilan 
ku9iik gunahlar tevbeyi akla getirmeyeceginden dolayi 
insani helak edebilir. 

Ku9iik giinahlari onemsemeyenlere §u soziin 
ifade ettigi manaya kulak vermelerini tavsiye ederiz: 
"I§ledigin gunahin kiigukliigune bakma! Ancak asi 

oldugun makamin buyukliigiine bak." 

Bu sozlerimizden giinahlannin farkma varip 
iiziilen her mii’min faydalanacaktir fakat nefislerine 
uyarak i§lemekte olduklari giinahlarda israrli olanlarm 
fazla faydalanacaklarmi sanmiyorum. 

Bu sozler Allahu Teala'nm §u ayetlerine iman edenler 
i9indir: 

5* Olj Li' tj£ ^ 

,(cgfsuCum!) TQiOanma, benim gof^ bagi^Caytci ve esirgeyid 

obfugumu haber ver! (Benim azabimin eCem vend bir azap 

oCdngunu da biCdir." (fCicr 49-50) 



Tevbe kelimesi 90k derin manalari olan 

bir kelimedir. Tevbe, sadece dil ile soylenen bir 

soz degildir. Bazilan sadece dilleri ile tevbe 

edip aym hatalara devam ederler. Boyle bir 

tevbe ger9ek bir tevbe olmaktan 90k uzaktir. 

Allahu Teala ?oyle buyuruyor: 

"Ve Rflbbinizden magfiret dilemeniz, sonra da 

Oil a tevbe etmeniz ifin (indinbdi):" (Jfud: 3) 

Bu ayetten de anla$ildigt iizere tevbe 

etmek, istigfardan daha gik^lu bir durumdur. 

Elbete boyle onemli meselenin $artlarmm 

olmasi lazimdir. Alimler Kur'an ve siinnetten 
aldiklari deliller ile tevbenin §u §artlarimn 
oldugunu zikretmi$lerdir: 



levSe ‘Etmef^istiyorum Ta^at -fylufwmmecf yZf-Muneccuf ^ 14 

Bir: Tevbe edilecek giinahi derhal terk etmek. 

Iki: I§lenen bu gtinahtan pi§manlik duymak. 

U9: Bir daha o giinaha donmemeye azim etmek. 

Dort: Hak sahiplerine haklanni geri vermek veya 
rizaliklarmi aimak. 

Alimler samimi bir tevbenin bazi 
tamamlayici §artlan oldugunu ifade etmi§lerdir: 

Birincisi: Gunahi ba§ka sebeplerle degil de 
sadece Allah i^in terk etmek. Bir insan, ba§kalarindan 
^ekindigi veya o gunahi i§lemeye gilcii yetmedigi i^in 
degil sadece Allah'tan korktugu i9in gunahim 
birakmah. 

Toplumdaki makami i^in veya i§inden 
olmamak igin gtinahmi terk eden tevbe etmi§ sayilmaz. 

Sihhatli ve kuvvetli kalmak igin gunahi terk 
eden tevbe etmi§ sayilmaz. Omegin hastahklardan 
korkusuna zinayi birakan bir insan tevbe etmi§ 
sayilmaz. Riisveti. yakalanma korkusuyla almayan, 
ifki veya uyu§turuculari iflas etme korkusuyla terk 
eden ki$i tevbe etmi§ sayilmaz. 

Elinde olmayan bir sebeple gunahi 
i§leyemeyen biri de tevbe etmi§ sayilmaz. Omegin 
agzina fel? vuran bir ki§i konu§amadigi i?in yalan 
soylemeyi birakirsa bu da ger^ek bir tevbe degildir. 



Tev6e <Etmefi,istiyorum <Fa%at -iMuhammed <EC-CMuneccuf 15 ^ 
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Cinsi giicii kalmadigi iyin zinayi terk eden birinin bu 
terki tevbe sayilmaz. Elini, ayagim kaybettigi i9in 
hirsizligi yapamayan bir ki§inin hirsizlik yapmamasi 
tevbe sayilmaz. Tevbe ifin kudret olmakla beraber sirf 
Allah'tan korkuldugu i9in o giinah duyulan bir 
pi§manlik e§liginde terk edilmelidir. Peygamberimiz 
§oyle buyurur: 

«aTjJ » 

,(Tev6e piftnanCi^duyntafyir." 7 

Allahu Teala bir gtinahi yapmayi temenni edip de 
yapmaya imkan bulamayam o i§i yapanlarla aym 
degerlendirmi§tir: 
Allah’in Result! §oyle buyurur: 

J ./3ij <L3 Isipj Alii A3 jj *A*P ■ 

jjj Cjp a3jj ilPj .JjUli JlaiU aJ aIJ aJ 

J-4* cl**) “lit* ^ jf °J :Jjii ti3' tSlu 
* ' ' ' „ ^ ' VI 

jaI*J A3j^ jjj ^ 4)1 ASjj JLPj UayrU cAsL 

' ' ' *• * " " * H, , *' 
ii_«§3 tLJ£- aJL3 *J|j wA^-j Aj J-4L> tAjj aJ pip 

*iLJ» ^ oi y : ulp Vj ^ a»1 A3^y y . Jj&' £*5^ 

« $,1U-ftjj^3 cAslj j^3 ^ 

7 Ahmed ve ibn-i Mace rivayet etmi§tir. (Sahihu'I-Camii:6802) 



Tev6e (Etmef(jistiyomm Ta^at -CMufiammed <Ef-Muneccuf ^ 16 ^ 

'tDunyada dort stmf but (insan) vardvr. ((Birincisi:) 

JittaBin mat ve itimte nzibtandvrdigi but bf Bu but 

JLttaBin verdigi mat bpnusunda JlQdBlan bprbar, onuntd 

abra6atanm ziyaret eder, Bu matda JittaBin Babb} 

otdugunun Bitincindedir. <Bu stmf 6u dort derece arastnda 

en yubsef oCantdir. (Ibjncisv) JittaBin itim verip de mat 

vermedigi but bf 6u dogru bfltptidir. §oyte der fayet 

6enim de matim otsaydi fitanca giBi Baytr yotda 

buttamrdim. O butniyetine gore eciratir. <Bu ibi butun da 

ecirteri efittir. ('Ofiincusu:) JdttaB 'in mat verip de itim 

vermedigi but bf Bu but matim Barcarben JitCaBtan 

bprbjiyu unutup itimsiz Sir §ebjtde matmiyanttf ifterde 

far-fur eder. Onunta abraBastm ziyaret etmez, JittaBin o 

matda Babb} otdugunu 6itmez. i§te 6u but en pis 

derecededir. (DordUttcusu:) JittaBin ne matve ne de itim 

verdigi bptdur bf Bu but §dyle der. $ayet Benim matim 

otsaydi fitan gunaBbar adamtn yapttgi (giinaB) fiitteri 

yapardtm. O but niyetine gore gunaBim atir ve Bu son ibi 

guru6un gunaBtan efittir."8 

Ikincisi: Insanin i$ledigi giinahin kotiiliigunu 

ve zaranni diisunincsi: Ge<?mi§ gunahlar 

hatirlandiginda zevk ve mutluluk duyulmasi veya 

8 Ahmed ve Tirmizi rivayet etmi§ sahih oldugunu belirtmi^tir. 
(Sahihi'-Tergib ve’t-Terhib: 1/9.) 



gelecekte ayni giinaha donme niyetinin olmasi 

durumunda yapilan tevbe samimi ve ger?ek bir tevbe 

degildir. 

ibn-i Kayyim (Rahimehullah) (Hastahklar 
ve Italian ve Bazi faydah Bilgiler) adli eserinde 
giinahlarla ilgili bazi zararlar saymaktadir: Sizlere 
bunlardan bazilanm aktaralim: 

ilimden mahrum kalmak, kalbin vah§ete 

dil§mesi, ya§amin zorla§masi, bedenin 9okmesi, 

Allah'a itaatten mahrum kalmak, bereketin kalkmasi, 

ba§anmn azalmasi, gogsiin darlanmasi derlenmesi, 

giinahlann ^ogaltnasi, giinahlara kar$i bagi§iklik 

kazanmak, kulun Allah indinde ve insanlarin goziinde 

degerini yitirmesi, hayvanlann gunahkara lanet etmesi, 

zillete dii?mek, kalbin miihurlenmesi, lanetlenmek, 

dualarin kabul olmamasi, karada ve denizde fitnelerin 

meydana gelmesi, kiskan9hgin azalmasi, hayanin 

azalmasi, §eytamn kucagina dii§mek, kotii bir amel 

i§lerken olmek ve en onemlisi ahiret azabi. 

Kulun giinahlann zaranm bilmesi onu 

giinahlardan uzaklastiracaktir. Bazi insanlar bu 

zararlann farkinda olmalarina ragmen birtakim 

sebepler yiiziinden bir giinahtan obiiriine ge9erek hayat 

siirmektedir. Bu soz konusu sebepler §unlardir: 

1. Giinahlarmin az oldugunu dii^iinmesi. 
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2. Nefsin giinahi daha 90k arzulamasi. 
3. Sevap i§lemenin zorlugu kar§isinda giinah i§lemenin 

kolayligi ve giinaha gotiiren yollann kolayligi. Zira 
sevap i§lemek belli bir program ve gayret ile 
olacaktir. 

4. Btitiin yakinlann ve arkada§lann bu giinahin i9inde 
olmasi dolayisi ile ki§inin doklanndan farkli 
olamamasi. 

5. Bazi giinahlar sahibine kendi ozel 9evresinde belli 
bir yer ve makam kazandirmaktadir. Ki§i bu giinahi 
biraktiginda edinmi? oldugu yeri kaybetmekten 
korkar ve i§ledigi giinaha devam eder. 

Ebu Nevas adinda biri ifki masalannda ^enleri 
co§turan bir §airdi. Ebu El-Atahiye adinda rabbani bir 
§air onun bu durumuna iiziilerek onu ele§tirmi§ti. Bu 
ele§tiri kar§ismda Ebu Navas adindaki bu ?air §oyle 
cevap verdi: 
Bu eglence masalarini birakiverecegimi mi samyorsun 

Arkada$larimin yamnda on paralik olacagimi samrsin 

i ^iinciisu: Kul giinah i$ler i$lemez hemen 

vakit ge9irmeden tevbe etmelidir. Zira tevbenin 
geciktirilmesi haddi zatinda aynca tevbe gerektiren bir 
durumdur. 

Dordiinciisti: Ki§i tevbesinin eksik 
olabileceginin ve dolayisi ile kabul edilmemi§ 
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olabileceginin bilincinde olmali ki, nefsinden razi 

olarak Allah'in azabindan emin olmasin. 

Be$incisi: Tevbe eden ki§i §ayet rniimkiinse 

ge9mi§te yapamadigi Allah'in hakki olan ibadetlerin 

iadesi rniimkiinse bunu yerine getirmeli. Daha once 

odemedigi zekatlar gibi. 

Altincisi: §ayet tevbe eden ki§inin oturdugu 

yer kendisini yeniden aym giinaha siiriiklemeye sebep 

olacaksa o ki§i yeri terk etmelidir. 

Yedincisi: Tevbe eden ki§i giinah i§lemesine 

sebep olan ki§iyi terk etmelidir. 

Allah'u Teala $oyle buyurmaktadir: 

”0 gun JiQaH'a %grp. getmefyen safonantar dtftnda dost 

oCanCar Site fnrbirkrine dupnan ^esiCirCer." (Zuhruf: 67) 

Kotii i§ler yaparken birbirlerine yardimci 

olanlar kiyamet giinii birbirlerine lanet ederler. 

Oyleyse tevbe eden ki§i sayet onlan hakka 

9agiramiyorsa onlardan uzak durmali ve derhal 

arkada§liklarina son verilmelidir. Bu arada §eytamn 

davet kapismdan girerek onlarla tekrar ha§ir ne§ir 

olmamasi i9in gereken dikkat gosterilmelidir. Insan 

zayif bir mahluk oldugunu unutmamalidir. Eski 

arkada§larim etkilemek kastiyla onlara yakla§tiktan 

sonra onlara kanan ve ardindan eski giinahlarma donen 

bir 90k ki§i vardir. 
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Sekizincisi: Tevbekar ki§i yapmi§ oldugu 

biitiin haramlardan kendini anndirmahdir. Her tiirlu 

uyu§turucu kullanimim, <?algi aletlerini dinlemeyi, 

harama te§vik eden filimler ve tiyatrolan takip etmeyi, 

haram olan resimlere bakmayi ve buna benzer 

haramlan tamamiyla terk etmelidir. Dolayisiyla soz 

konusu haramlara bula§maya vesile olan her tiirlil arac 

gere? -§ayet helal bir yonde kullanilamayacaksa- telef 

edilmelidir. Tevbekarin biitiin cahili i§lerden kendini 

anndirmasi 90k onemli bir durumdur. Bazi yanh§larmi 

terk etmeyen nice tevbekarlar vardir ki bu yanh$lar 

belli bir zaman sonra o ki§inin hidayete erdikten sonra 

tekrar eski haline donmesine sebep olmu§tur. Yiice 

Allah'tan kalbimizi dini iizerinde sabit kilmasim niyaz 
ederiz. 

Dokuzuncusu: Tevbekar ki$i kendisine hak 

yolda yardimci olacak salih ki§ileri arkada§ edinerek 

kendisini giinaha siiriikleyen eski arkada?larini terk 

etmeli ilim meclislerinde faydali i§lerle me§gul olarak 

?eytana bir bosluk verip kendisine maziyi 

hatirlattirmamahdir. 

Onuncu: Tevbekar vucudunu helal lokma ile 

beslemeli §ayet tevbekar bedenini haramla beslemi§se 

takatini Allah yolunda harcamah ki kendini Allah onu 
af etsin. 
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On Birinci: Tevbe gargara, yani can 

^eki§irken bogazdan ^ikan hinltidan ve giine$ 

batidan dogmadan once olmali. Yani tevbe kii^uk ve 

biiytik kiyametten once vuku bulmali. Peygamberimiz 

(Sallallahu Aleyhi ve Sellem) §oyle buyurmaktadir: 

« lay *itt jJ Oi <»' Lj\s ji » 

"Kjm fg gargaradan once JiUah 'a tev6e ederse Jittah onun 

tevBesini kflbul eder." 9 10 

Ba$ka bir hadiste §dyle buyurulur: 
s A, Ao o s s s 

« d\ Jj> c-jU °ja » 

,rKjm %igune§ 6atxdan dogmadan tevbe ederse Adab onun 

tev6esini %a6uC eder,"30 

9 Ahmed ve Tirmizi rivayet etmi§tir. (Sahihu'l-Cami: 6132) 

10 Muslim 



Allah'm Result! (Sallallahu Aleyhi ve 

Sellem)'in sahabesinden bazi ornekler sunmak 

istiyorum. Bureyde (Allah ondan razi olsun) 

§oyle rivayet ediyor: 

Jj b : JU3 ^ JeJbU CM » 

\—.iyj* CM JjjI dM 

.A-iteil oiy .cJj) ^3 ^jj ajM b :JU3 Jbi jJiM V jbf 

l oj—» ;,Jbi$ *u>ji Bl a!M d***1 

Un-3 UJ-U? /jA tJ^UM *}!} ‘Wixi U \^J\3 VULi AJ-a 

^ a_caIp JLi UaJi J^13) .ibJbk abii tL£y 

4—_J js^ tOa! ya>- AaM^M Ctdi .4lifc Aj ^wb 

«.^r> 
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Aym ravi §u rivayeti de yapiyor: 

L-Jlj cJjJ J^ :cJUd Ofrl**d : J\d 

V ^ dlUJ J^ :cJ\d JV* Uid 

\_Ui Jfi JS- c*i C*f: Jtf . ^ -&1 ji c^U oi3j 

<ub>jl3 .iijJj id \JJ* :cJu tidy- ^ 

^—j iJlft icJlfld t 3obj ^ 4^! <uwid . «4ygJa^j 

tjMjili' ji-3 Jl £$i3 tfULJl jirf Jij ti^oiad lid 4i1 Jj->j 
V . > ; ; %r 5 /„ r , ^ ^ „ j- 

jlJj !!£* J-ii .lAj^r^d ybJi y'j tlay-p y^xd /' jb 

iL-b» 4»i ^ulj .l^Li 4*-j J& j^d ^3 
, j: ^ / o 0 -■ >■ - S* '''si 

S ibjJ o-jli Jbi] ojl* !jJl?" b » ijJbSi lAbj 

.« ciiij bjlii- % y>! b «4J y ^ 

"Maiz (Bin !MaCil{ilEC-xEs(emi flttahin cRfisuCu (SaUaUahu 

jtkyhi Ve Sellem)'e geCeref^fdyCe dedi: ‘Ey^flafrin (Rpsufc 

Sen nefsime zuCmedere£ zina ettim. (Beni temizCemeni 

istiyorum. <FaSgt jMahin (RfsuCu onun istegini SgSui 

etmedi <Ertesigun tebrargeCerek: EyJillaSin fysuCu Sen 

zina ettim dedi j4daS in <g£su(u onu ibinci bez geri 

fevirdi JlGabin Qtpsufu o fcfinin So.vm.ine Sazt adamCar 

gonderereb^ 6u bj§i Sabfynda 6ilgi atmab^ uzere §afiitCer 

istedi QeCenCere sordu: « Siz Su Qifinin abfi yerinde 

oCduguna fahitCil^ eder misiniz? Onda yanhf Sir dunrn 
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gordunuz mii?» $dy[e dediCer Onu ahfiseCim oCaraf^fnCiriz. 

gdrdugumuz hgdan ik 6izim en sadhkrimizdendir. <Daka 

sonra Maiz u$uncu hez geCdi Adahin QfysuCu terroradam 

gondereref^onun haCinden suaCeykdi EantyanCaryeniden 

onun gayet normaC 6ir hifi oCdugu ve ahfi seCim oCdugunu 

ifade ettiCer. iMaiz ddrduncu %ez gednce Adah in <R$suCu 

onun ifin 6ir fufoir hgzdtrdi ve Maiz recmedildi» 

Aym ravi rivayet etmi$ oldugu ba$ka bir 

hadiste §oyle buyuruluyor: 

(Dedi hy Qamidiyye Adah in fysufcne geCere^oyCe dedi 

Ey Adah in <RfsuCu, 6en zina ettirn 6eni temizCe! Adah “in 

H$suCu onugeri fevirdi Ertesigun oCunca hgdinyine geCdi 

ve §oyk dedi; Ey Adah in (RysuCu 6eni neden geri 

feviriyorsun? (Bed} MaizH. geri fevirdigin gi6i 6eni de geri 

fevirecehyin ama Adah'a yemin oCsun hi 6en (zinadan) 

hamikyim. Adah in <R&suCu dedi hy $imdi oCmadt, git ve 

dogurana kadar Sehje. TQuftn dogrunca focugunu 6ir 6eze 

sardu Adah in <RfsuCun yamna geCereh} focufi 6u, onu 

dogurdum dedi. Adahin ’SysuCu, o hadina §oyCe dedi: 

Qidiniz, siitten hysikne hgdar focugunuzu emdiriniz. 

Qocuh. siitten hesifince hgdtn focugun eCine Sir ehmeh. 

parfast verereh, tehrar Adahin ^suCuiiun yamna geCdi 

ve: Ey Adah in (RfsuCii, i$te focugu siitten hestirn, dedi 

Adahin <J&suCii focugu atdi ve cMus(umanCardan 6ir 

adama uzatarah. hadinin gogsune gekceh, hadar Sir kuyu 
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bgzdtrdu InsanCara bydtntn recmediCmesini emretti ve 

onCar da bydtm recmettiCer. O strata JfaGd <Bin VeCid 

phageCdi ve bydvntn 6a$tna 6ir ta$ attu ‘YanCan 6a$tan 

siffayan ban JfaGdin yuzune geCince JfaRd bi>t& bir bflf 

bytime soytedi Jlttahin 9ysutu 6u sozCeri duyunca §oyte 

dedi: *?Yava$ ot 'Ey Jdaddl Nefsimi ednde butunduran 

jlttah'ayemin ederim by o dyCe birtevbe etti bj 6u tev6eyi 

yoC bcsici 6ir haydut etseydi JiRdh onu bagtfCardi* 11 

iBaba sonra bfldin ifin cenaze k}lvnmasvn\ emretti ve 

cenaze namaztnt btCdt ve daha sonra badtn defneditdi. 

Ba$ka bir rivayette §oyle ge?er: 

c-o 1j ‘J, cj\5 jii » :jui Jdd p ^ k 

L»jl sr O' ’j—• J—iai' j J-*) ^J*' Or* 0^r-“ 

12 « d" ^ 

Jtz.Omer dedi by d.y fittahin fysuCu onu recmettin ve 

fimdi cenaze namaztnt mt btttyorsun! Jittah in <Sysutu dedi 

by O oyCe 6irtev6e etti b} Mediae hatbyndanyetmi§ bjyiye 

payCofttnCsaydi, o tevbe on Cara yeterdi flttah (fizze ve 

Cede)'a cantntfeda etmebten daha ustun bir fey gordun 

mu!" 

11 Muslim 
12 Abdurrazzak Musanmfinda rivayet etmiijitir. 7/325. 



ipimizden bin pikip "Ben tevbe edip 
dogru yola girmek isterim ama Allah'in 
tevbemi kabul edecegini kim bana garanti 
edebilir ki? i^imde tereddut var. Allah'in beni 
af edecegini bilsem hemen tevbe ederim." 
Diyebilir. 

Bu ki$iye $oyle cevap veririz: Senin 
akhna gelen bu gibi dO$tinceler senden once 
ya?ann? olan Allah'in Resulii (Sallallahu 
Aleyhi ve Selem)'in sahabesinin akhna da 
gelmi§tir. A?agida gelen iki rivayeti iyi bir 
$ekilde du?iiniirsen bu dii?uncelerden 
kurtulacaksin: 

Birincisi: imam Muslim (Allah ondan 
razi olsun), Amr Bin El-As'in islama girkji 
ile ilgili §u rivavette bulunur: 
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2KL* i—LJl c^f ^ ^ i» J^r titi» 

• t- is ■ Jl i U iU U : Jli ij ji *±3*t fa**>'*^ 

\—j*\ » : J\3 yiki O' :cOi «.<? \^Uj .3?js-5*' O' 

ol_st \_a ^xtf vjnk\ ofj ciili oisf u ^jl^j ^Ai>)h of 

0\ST U jfj 

^f/Zo^ isCami faiflnme dogdurunca JiOdRin <R?sufo 

(SaUadahu JLteyhi Ve Setemfy’e geCdim ve ona fdyCe 

dedim: ERni uzat hj sana 6iat edeyim. Sonra eRni uzatti 

ve 6en eRni iRj eRmin arasvna aRp tuttum. (Dedi hy Jfeyin 

var Ya JLmr? Ona foyCe cevap verdim: fart Rofma^ 

istedin 'EyAdahin fysuCu. (Dedi hy We ?arti fyfuyorsun? 

Dedim ky QunahCanmin 6agtf£anmasim fart Rpfuyorum. 

Dedi hy <Sen BiCmez misin ey Amr isCam Ryndinden 

onceRi gunahCan yoh^ eder, hicret fyndisinden onceRi 

gunahCan yof^eder, hoc Rptdisinden onceRigunahCan yoh^ 

eder.* 

ikincisi: Imam Muslim, Ibn-i Abbas 

(r.a.)’dan §oyle rivayet eder: 

:iyU3 :Jjg iX*»i lyi 'ffj <. J*' i>* '■,^>> 
} ^ ^ f s 0 0 ^ * * * 

4i\ Jj3 J'yk tijUST lUp Ui O' Ijti jij ij—■k- aOJ; iS^ 0J 
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ij^dOjkij Vj >>■'* Mj ^£* V o^Tj ^ 

o^s e^j% sij 4^ -5] ^ #. Jr 

< Lilif 

E,*- 

ST ^ ijJaiij “3 ’^4*^' 'y^T 3iAlT c£iC*2J a^ ^ 

4 j-* •’^-’i L*_ivOjj jji ja*j Si oi 

"Mufridjerden, fofya insan oCdurmuf ve fodfa zina etmif 
(nr gurup insan, Hz. Mudammed (Satiattadu JiCeydi ve 
SefemJ'e gefered, fdy(e derCer. (Bize daSer ettigin ve 
dendisine fagirdtgm iyiCiCige uCapnamiz ifin frizim 
gunadCanmiza defaret oCacad, Sir amed 6ize daSer eder 
misin? CBunun uzerine fu ayetCer iner. 

"Ytnejlfladin o saRd duttan, Jfflad He 6era6er (tuttudfim) 
6a§dfi 6ir tanrtyayaCvarmazCar, Jidad in Hamm dddtgi cam 
hadstz yere djymazCar ve zim etmezkr. %im di 6u gumdCan 
iqCerse gumdtntn cezasim Su(acadtir." (‘Furdan: 68) 
'•Dedv 'Ey dgndi nefiskri akyfnne Saddi a§an dukanm! 
JlHadin radmetinden umut desmeyin!" (Z,timer 53) 



Bazen kendi kendine ?oyle dersin: Tevbe 

etmek istiyorum fakat giinahlarim o kadar 90k 

ki! tglemedigim hi^bir kotiiluk ve giinah 

kalmadi! Giinahlarim o kadar gogaldi ki! Acaba 

Allah yillar boyu igleyip durdugum daglar gibi 

agirliklara ula§mi§ giinahlanmi af edcr mi!? 

Bu gibi sozleri iginden gegiren ikrann 

boh miibarek karde$im! Ben de sana $oyle 

seslenmek isterim: Bu sorun sadece size ozel 

bir sorun degildir. Bu sozleri diyerek tevbe ile 

arasmda engeller koyan sadece siz degilsiniz. 

Bu sozleri tevbe etmek isteyen herkes 

kalbinden mutlaka gegirir. 

Muhterem kardegim. bu konuyla ilgili 

tanik oldugum bir olayi size sunmak istiyorum: 

Bir geng gelerek kiigiik bir ya$tan beri giinah 
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i§ledigini, on yedi ya§ma ula§tiginda 9e§itli insanlarla 
beraber i§ledigi, kii9uk giinahlardan biiyugune sirtinda 
9e§it bir 90k giinahin olu?tugunu ve hatta gunlerden bir 
giin kii9iik ya§ta bir kiz 9oguna bile tecavtiz ettigini ve 
bir 90k defa hirsizlik yaptigim ifade etmi§, daha sonra 
tevbe edip donii§ yaptigim §imdi ise namazlanni 
kildigim ve hatta bazi geceler gece namazina bile 
kalktigim ve Pazartesi ve Per§embe gunleri oru9larmin 
devamli tuttugunu ve sabah namazlarindan sonra 
Kur’an-i Kerim okudugunu ifade etmi§ ve ardindan 
benim tevbem kabul olur mu diye soru soruyordu! 

Bu ve benzeri sorunlann sorularin cevabim, 
sorunlarm 9dzumunu Kuran ve Sunette aramamiz 
gerekiyor. Kur'ana baktigimiz da Ytice Allah’in bu 
konuyla ilgili §u ayetini goriiyoruz: 

> :L\ "cj* it jju o] N&t p-j 

o' tlr? pHJ <Jj 
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'tDehy <Ey fyndi nefisCeri aCeyhine haddi a$an huQdrm! 

JLttahin rahmetinden umut fysmeyin!" Size azap ge&p 

fatnuufan once tR&bbinize donun. ” (Zumer.53-54) 

Bu ayetlerde bu soruya ozet ve a?ik olarak 

cevap verilmektedir. Ancak kisjinin kendi 

giinahlarmin Allah'in af etmeyecegi kadar biiyiik 

ve 50k oldugunu dii§unmesi §11 dort hatadan 

kaynaklanmaktadir: 

Bir: Ki§inin Rabbinin rahmetinin ne kadar geni§ 

oldugunu bilmemesi. 

Iki: Kijinin, Allah'in giinahlan af etmeye kadir 

olduguna olan inancimn az olmasi. 

U9: Ki§inin Allah'in biitiin giinahlan af edebilecegine 

olan umudunun zayif olmasi. 
Dort: Kirillin tevbenin giinahlan yok edecegine olan 

inancimn zayif olmasi. 

Bu §iiphelerden her birine kisaca cevap 

verelim: 
Birinci §iipheye §oyle cevap veririz: Bu §u §upheye 

cevap olarak §u ayet yeterlidir: 

tBenim rahmetim her §eyi hu$atmifttr. * (firaf: 156) 
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Ikinci §iipheye olan cevabimiz §oyle olacaktir: Bu 

§iipheye de cevap olarak §u hadis-i kudsi yeterlidir: 

J\j\ V j <d 'c/jis- oyjdl i'j&A Js. i'fi ji ^ °Ja J\ii ill Jl5 

«.ulit } U 

"AO."ah ‘TeaCa fdyCe buyurur. %jm hj benim giinahCan af 

etmeye bfidir oCdugumu BiGrse, §ayet firf Bppmamtfsa hif 

diifunmeden onuaf ederim."13 

U^uncii $iipheye cevabimiz §u olacaktir: Bu §iipheyi 

§u hadis-i §erif tedavi edecektir: 

*Sj il—!» OiT U ft. ill cj’yii. fyrjj V* iUft ^ » 

4.1 - J OjAfr OUP Ojb C«aL 

^ (*—•J Ulk?- JpjSl' *r>IjAj iilt yJ jjl \j t^Sbi ^j 

jiu dlsIlS & ^ UJiJ 

,(Ey Adem ogCu! $ayet sen af edifmeyi umaraf sent 

bagtfCamam ifin 6ana yaCvaraca£ o&an gunahCanmn 

fohfiigunu umursamadan seni BagifCanm. 'Ey Adem ogCul 

QunahCann gobyiizunu doCduraca£ /^w/ar o&a t>e bunun 

ardtndan benden BagifCanma iiCesen gunahCanm hif 

umursamadan af derim. 'Ey Adem ogCu §ayet sen bana 

13 Et-Tabarani El-Kebir’de, El-Hakim ise Sahihul-Cami'de rivayet 
etmi§lerdir.No:4330. 
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herhangi for fin£ Rpfmadigm for hah£e yeryuzU tfoCusu 
gunahCa Sana geRp Rprfma dtigjtsen sana yine yeryuzii 
doCusu majjfiret tie geCere£ dig umursamadan seni 
bagifCanm.,<u 

Dorduncu §iipheye gelince: Bu §uphe isinde 

cevap olarak §u hadis yeter: 

«.4j LJi Si °tyS iwJjii 'j» 

"QunaAmdan tevSe eden Rig gunahx oCmayan gifodir.\"s 

Cok buytik giinahlan olup bunlarin af 

edilmeyecegini sanan karde$Iere $u hadisi 

aktarmak istiyorum: 

14 Tirmizi rivayet etmijtir. (Sahihu'l-Cami:4338) 
15 ibn-i Mace rivayet etmijtir. (Sahihu'l-Cami:3008) 
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Ebu Said Sa’d Bin Malik Bin Sinan 

El-Hudri (Allah ondan razi olsun) 

Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Selem) 

$oyle buyurur; 

,J-.,.3 4™>] SUii *3^3 

^ <,4JU 4> JJqJx3 4iioi :JU3 Y^jjP 'j* 4] J-^3 C~J}j jp—jj 

Vx , ^ J—=* J'^5 J^r-j Jii JaI j£ JL> ■ j;-jj t<*AJ : Jlii Y 4jjJ 4) 4jU 

J-P13 ^UJ UjXa; J13 \JLST Jpji ^pJ' 

jjiaJli v*-^ J1*4p^ vli-xbji^ J\ £~>rf ^ 

4oJ>"^^ 4$o*A^ 4*3 QxWX^-li 3>' 0^ Jjj jiiah wft> 
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C*. -ilij tiJ aJJij Vuii Ott aSkj^U JU3 

djlw^i ^ ^ . JaS Juju jj i>t 5^^y» 

j—^ '-<4^ ^ j^jSM ^ 1 y~*£ : -Cio- 

A i 4> .iiQic3lj^ -g)l \cAJ 

16 o tf,. 
« .<U?- jJl 

"Sizden dnceya§ami$ ^avimCerarasinda dofean doftuz Cjfi 

dCdurmvj 6iri vardu ‘Yeryuzunun en BifgiCi fqpsini sordu 

ve ona 6ir rafii6i gosterdiCer. Ona gidere£ kendisinin 

doksan dokuz Cjfi oCdurdugiinu, Cendisi ifin tev6e oCup 

oCmadigim sordu. O rahip ise ona hayir diye cevap verdi 

CDafia sonra 6u rafii6i de oldureref^ 6u saytyi yiiz Cjfiye 

fiGardu <Dafia sonra yine yeryuzunun en biCgiti Cjfisini 

sordu ve ona adm 6ir Cjfiyi gosterdiCer. 0 aCim Cifiye 

gidere£ Cendisinin yuz Cjfi oCdurdugiinu, kendisi ifin 

tev6e oCup oCmadigtnt sordu. O aCirn %ifi ona: "Senin ifin 

tev6e vardir, seninCe tev6e arastna /ym engeC CoyaSdir 

Cjl?" diyeretcevap verdi Dafia sonra ona: §u §ehre git. 

Orada Jidahla iSadet eden insanCar buCacaCsvn, onCarCa 

6eraSer sende i6adet et! %pndi yafadigin yerCere donme! 

OraCar Cptutof^yapan insanCarCa doCudur dedi Adam o 

fehre dogru yoCa fifet ve tam yoCu yardamifCen ona oCurn 

16 Muttefekun Aleyhi. 
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getdi Qfahmet ve azap meteBferi onu atmaf^ifin aratarmda 
tartiftdar. G&kmet meCefykri fdyk dediter. <IevBe edip 
BfltBini Jidda'a ySnkndirere£ getdi onu Biz atma&yiz 
dediter. Azap mekhjeri ise: O 6ir hayirk if yapmamftir, 
onu Biz atacagtz dediter. OnCar 6u hatde Bflvga ederByn 
yanCannda insan suretinde 6ir mekB. geCdi ve onu 
aratarmda haBfm tayin ettikr. <Bu haBfm ontara dedi By 
getdigiyerik varacagiyerarastnt otgun o getdigiyere daha 
yaBjnsa azap mekBferinindir, gidecegiyere daha yaBjnsa 

rahmet mekBfkrinindir dedi ((Boykce gidecegi yer daha 
yaBjn giBynca.) onu rahmet mekBfkri aCdttar."37 

Aym hadisin Buhari'de yer alan rivayetinde $u 

$ekilde buyurulur: 

J\ y> 
"SaRh Bifikrin otdugu fehre Bir Bflrtf BfldaryaBjn ftfyt ve 
onu Boykce o Satih insantarta BeraBer BjkraB, rahmet 

mekhjerine verditer." 

Sahihu'l-Buhari’de yer alan ba$ka bir 

rivayete §oyle buyulur: 

\ A \jLJ JU j ^ & oX» Js ^ ^ J^» 

«.i3 jiid jlJio Cjyt cU^.L» 

17 Buhari-Muslim. 
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"Adah yere vahyedere£ getdigi yer iCe oCdiigu yer 

arasindafa mesafenin uzamastm ve oCdugu ye iCe gidecegi 

yer arasinda^i mesafenin kjsalmasini emretti ve gidecegi 

6ir fan? dafia yafan fifanca gunahCan afediCdi " 

Evet! Tevbe ile ki§i arasina kim girebilir ki!? 

Tevbe etmek isteyen karde§im! §imdi saninm 

giinahlarmin bu hadiste yer alan ki§ininkinden daha 

fazla oldugunu du^unmiiyorsundur. O bu durumda bile 

umudunu yitirmemi§tir ve tevbe yollanni arami§tir. 

Muhterem Karde§im, bu mesele bununla 

■calmiyor. Allahu Teala'nm §u ayeti kerimesine bir 
Dakin: 

HJj 4T oistffj > 

cr*3 CD.& % *J ST J\ j-iliT 

vJjljliJI 4] L*Lj I 

j* ^*j CSl 



"Yine onlar fa Allah ile 6era6er (tuttufaan) 6a§fa 6ii 

ilahayaCvarmazCar, Adahin harattt faldigi fnrcana hafatz 

yere faymazlar ve zina etmezler. (Bunion yapan, 

gunah(mm cezasmt) 6ulur, ‘Kjyamet giinu aza6t fait fat 

artmltrve onda (azapta) alfaltilmif olarafadevamh fatltr. 

Ancafaevbe ve iman edip Salih ameder ifleyenler 6undan 

mustesnadir. Onlar fa Adah onlann faitulufaerim 

iyiUfaere fevirir. Adah foh^ 6agi§layicidtr engin merhamet 

sahihidir." 

Furkan Suresi 70. ayetin ?u bolumti iizerinde 

biraz durmak istiyoruz: 

"Onlar fa Adah, onlann fatuliifaerini iyilifaere fevirir." 

Bu ayet-i kerfme Yiice Allah'm fazhnin buyukliiguni 

gostermektedir. Alimler ayette sozii edilen ge^en 

"feviri" nin iki tiirlii oldugunu ifade etmektedirler: 

Bir: Kotii sifatlari iyi sifatlara ^evirmek: Omegir 

§irk ko§mayi iman etmeye, zinaciligi namuslu olmaya 
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yalanciliktan dogruluga ve ihanetten emanete cevirmek 
gibi. 

Iki: Gunahlan Ahirette sevaba ^evirmek: Ytice 

Allah'm §u ayetini bir dtisunelim: 

'%&"ah, onCann gunahtanni sevapCara fevirir." 

Bu ayette Allahu Teala her bir giinahm yerine bir 
sevap koyacagini ifade etmiyor. Bu degi§tirme olayi 

tevbenin samimiyetine ve ihlasma gore bire bir de 

olabilir farkli da olabilir. Yani bir sevapla bir veya 

birden fazla gtinah af edilebilir. Burada Allah’m fazli 

kereminin ne kadar biiytik oldugu ifade edilmektedir. 

§imdi zikredecek oldugumuz §u giizel hadisi ?erifte az 

once zikrettigimiz ayette anlatilan Yiice Allah'm fazli 

keremi daha geni§ bir ?ekilde anlatilmaktadir: 

Abdurrahman Bin Ciibeyr, Ebi Tavil §atb El- 

Memdiid'den §oyle rivayet eder: Ebi Tavil $atb El- 

Memdiid, kendisinin Peygamber (Sallallahu Aleyhi Ve 

Selem)'e gelerek §oyle dedigini rivayet eder: (Hadisin 

a§agida belirtilen rivayetinde ise anlatilan ki§inin 

kendisi degil ba§ka bir ya^hnin oldugu 

anlatilmaktadir): 

u, ^.rrV its—' Ixi j*£ s.y»-» 

J—+* ^—’rj ^—i'V :J^ kid ij-e ls~!} S-k f\i J*- 

'll3 ’k'fi yi eili ^ ysj tUli iiyi Ljjj!Ji 



nfevSe (Etmef{jistiyorum Ta^at -tMuhammecC ‘Ef-tMuneccuf $^40 

jl—\ &L}qs» C^i jJ :4^jj 

L_j»i : JJ «(‘c-X)l J^i» :Jvi ?ifjj j* iUiJ * 

Ol>4-' : Jli , jbl Jiblj '**! ill ? »jf ’*$& U\ 

?!^_?l>ij —e-j :Jt_J «j4^ ^ Cili-il 

«.t5jly ij^- j&-t J' jUi ! jjS'f J'* 

"Yoft fo£ Uertemif, elden ayaRtan dupnu$, Ra§[an 
gdzterinin ustiine <£u$mu§ ve edndeRi asastna cfayanaraR 
yurUyen biri JidaRin <g£su[u (SadadaRu JiteyRi Ve 
Setem)in Rarpsina diRifereR, §6yCe dedi: (Biitun gunaRCan 

ifCeyerefi biiyiiR-RiifuR ifCemedigi Rifbir gunaR 
biraRmayan [ba$Ra bir rivayette: (Biitun bu gunaRCan 
Rendi ederi He ifCeyen] ve §ayet i$Cemi§ oCdugu gunaRCar 
biitun yeryuzune yaqayan insanCara dagitdmi? oCsa 

Repsini ReCaR, edeceR, buyuRfuRte oCan bir Ri$i i$in tevbe 
varmtdtr!? <Peygamber dedi Ri:* IsCama girdin mil?* (Dedi 
Ri: (Ben §aRadet ederim RiJldaRtan ba§Rg UaRyoRturve 
sen JidaR in <Hpsu[usun. (Peygamberimiz dedi RiRayirCt 
ifCeryapmaya gayret et ve RptuCuRCeri btraR, JidaR biitun 
gepnif giinaRCanni sevaba fevireceRtir.» ihtiyar dedi Ri: 
(Butun eRsiRKRCerimi ve facirCiRferimi de mi Rayra 
fevireceRl? (Peygamber (SadadaRu JiCeyRi Ve Sedem) dedi 
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‘Evet! ifitiyar dedi dy jittahu cE^6er! Qozden 
kyyboCana ^adar te$6irgetirmeye devam etti "18 

4> Tevbe eden ki§i bu nokta ile ilgili olarak §oyle 

diyebilir: Ben namazi kilmayip dalalete du§tiigum ve 

Islam milletinden 9iktigim giinlerde bazi hayirli 

ameller yaptim. Acaba tevbe ettikten sonra bu hayirli 

amelerim saydacak mi yoksa onlar yok mu 

sayilacak!? 

Ik Cevabimiz ?u §ekilde olacaktir: Urve Bin 

Zubeyrin rivayet ettigi bir hadiste Hakim Bin 

Hitam'in kendisine soyle haber verdigini soyler: 

Hakim Bin Hizam Allah'in Resuliine §oyle der: 

j\ ^3 LgJ C-lS* ljy'l Jydy 

L—* ^ i ■«>'» : l^«31 41../* jl 43liP 

«.Jd^ °JA CjjJLlI 

,(Ey^daS ‘in %psuCu cabiCiyye va^tinde sada^a, %oCe azadi, 
abjaSa ziyareti giSi fiayirCi ameUer yaptim. (BunCara Sir 
ecir vat mufirP JlUaSin $(psuCu fdyte cevap verdv «0 

18 El-Heysemi $oyle der:Tabarani ve Bezzar'in bu rivayete yakin 
rivayetleri vardir. El-Mulemma:l/36. El-MunzirT,Et-Tergib adli 
eserde hadisin isnadinin iyi ve gu^lu oldugunu bildirmi§tir. Ibn-i 
Haber ise EMzabe’de hadisin §artla sahih oldugunu bildirmi$tir. 
4/149 §atb'in tercemesi. 
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donemde yapmt§ o&fugutt ftaytrft ameOerCe 6irG$fe isCama 

girdm»."& 

Islama girince ge9mi§ gunahlar af oluyor ve 

hatta sevaba 5evriliyor, cahiliyye donemindeki hayirli 

ameller de korunuyor!! Daha ne olsun ki?! 

19 Buhari. 
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Akhmza §oyle bir soru gelebilir: Bir 

giinah i§ledigimde nasd hemen tevbe 

edebiiirim? Gunahtan sonra hemen yapmam 

gereken bir fill var midir? 

Bu soruya §oyle cevap verelim: i$lenen 

bir gunahin ardindan §u iki $eyin yapilmasi 
elzemdir: 

Bir: Pi§manhk duygusu ve bir daha 

aym hataya dii?meme azmi ta§imak. Bu da 

?ayet ki§i Allah'tan korkuyorsa kendiliginden 
olusjur. 

Iki: Ki?inin namaz ve tevbe gibi degi$ik 

ibadetieri yerine getirmesi. Abu Bekir 

(Radiyallahu Anhti)'den rivayet edilen hadiste 
kendisi $oyle der: 
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jU «.il y&sLd p Ci J^rj 

1 lj£& 1ljL3 iSj> —.aft •*» '> 

SI *5/] Ai)t 

4 ^L>yd»-i p-*j iy** Li <\^p 

'30»» # for gunah ifteyip ardtndan ify refyit namaz 
bjtdra^Jitldb'a tevBe ederse Jittab onun 6u gunahim af 
eder. fidahin <Rfsu(u daha sonra fu ayetioRudu: 
'•tine onCar bj, bir kptiiCuk^ yaptibtannda, ya da 
bpnditerine zutmettibferinde flttahi datirCayip 
gunahtanndan doCayi bemen tevbe-istigfar ederter. Zaten 

gunabtan jlttablan ba§bfi bjm bagiftayabi&r /&!? <Bir die 
onlitr ifdedititeri botutubjerde, bite bite urar etmezter." 

(Jif-i Imran: 13 5) 

4 Sahih bazi rivayetlerde giinahlara kefaret olan 

iki rekat namazin sifati hakkinda bilgiler 

sunulmaktadir. §u hadisi naklederek bu bilgilerin 

ozetini sizlere sunalim: 

1. (s.yt>}\ fc&fj ±*-\ °ja U) "Kim ki en giizel 

bir fekilde abdest alir da..." 
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Zira gilnahlar yikanan abdest azalarindan kullanilan 

veya uzuvlardan son damla ile damlayan su ile yikar 

gider.. 

Abdeste ba$larken besmele ^ekmek ve §u zikirleri 

yapmak abdesti giizelle§tiren i§lerdendir: 

jl c*J V OJ^j 4tt1 dj[ y 01 

^1 -jjj j—• j/lisrO Os'jSi o* 

«.oJtd{ 1—>jjij 23yikLo ic3i *S| iij *;) 01 AgAt 23ju^wj 

"§afiadet ederim kjJ4dafitan f>a$ka itahyofyur, 0 te^tirve 
Aif6ir ortagi yofyur. ‘tine fafiadet ederim ffj Hz. 
‘Muhammed Otiun f{uCu ve <HfsuCudur. Jftdafnm! <3eni 
tevbe edenferden ve annanfardan f$\ JlGaAtm! Seni hand 
edere^tesfrih ederim. $ahadet ederim fcSenden 6a§^a daft 
yofitur, Sana tev6e ederef^6agi§tamam diCerim." 

Abdesten sonra bu dualann yapilmasinin 90k 
biiyuk ecri vardir. 

2. j ?j*i) ...sonra kalkar da iki rekat 

namaz kilarsa... 

3. (i—Igj j4—-j Si) ...iki rekatta da zihnini 

namazdan ayirmaz... 

4. (i—A» u^J oj*J Si) iki rekatta da aklim namaz 

harici $eylerle me$gul etmezse... 
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5. j—ii-»j jS'JLJi ^ cr**0 •••iki rekatta hu$ulu 

olur en giizel §ekilde zikirlerini yapip 

6. (in —lot («—i) ...ardindan da Allah'tan 

bagi$lanmasmi dilerse... 
Neticede: 
1. (<ui j* j»uij u iii Jti-) ...Allah o kijjinin gelmi§ 

ge?mi§ biitiin gunablarmi bagi$lar... 

2. (iJri *J c-srj Hi) ...cennet ona vacip olur.» 

Bundan sonra tevbekann yapacagi bol bol salih amel 

i$lemektir. Omer (Radiyellahu Anhu)’e bakiniz. 

Hudeybiye sava§mda Allah'in Result! ile munaka§a 

edip hatasim anlami§ ve §oyle demi§tir: "Bu 
gunahimin bagiflanmasi i^in bir Qok salih amel 
i$ledim." 

Bu konu ile ilgili Allah'in Resuliintin vermi§ 

oldugu §u misali okuyalim: Allah’in Resulii ?oyle 

buyurur: 
' ' * _ & * 'ti. * .* ', * 

A Up p Ji® 0|» 

p <.W*- ciojjii p ti££- ji3 

«• J0j! J*- 

20 Sahihu't-Tergib (1/94-95). 
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'%ptu ifCeri yaptp ardtndan iyi if ter yapanfann misaR, 
uzerinde ^endisini stf&n dar Sir tfitffln giymif ofan 6ir 
fyfiye 6enzer fi; 6u fyfi iyi amef iffeyince 6u fotfamn 
parfafanndan 6iri uzerindeti dufmiif ofur, data sonra 
6af£a Sir iyi amef if ter ve fyttfotidan 6af(& (nrparfa dufer 
ta tb 6u fefjtde o dor faffendan furtufaraf^ faffar ve 
yetyuzUnde radatfa dofofmaya 6afCar.n2t 

Salih ameller ki§iyi gunah batakligmdan 

kurtarip onu geni§ ve ho§ iteat alemine kavu§turur. 

Karde§im ?imdiye kadar anlattiklarimizin ozeti §imdi 

size aktaracagim ?u kissada ozet bulmaktadir: 

Ibn-i Mes'ud §oyle der: 
s, J s s’ s' ** s ' & * 

^B o\ja\ JU » : JUB *Jjg ^^4)1 ijl 

J**' (Jj jJ 4* 

-uJ : foS* JUB jjl oJ&Ji JJib ^Jlb U ^ Jj*bib 

Jli td^A» ^ J 4*j1B . <A „~Jb yjs) <uLp &\ 'jL> 

:<Qp aIIp Sjly 

it oj jj‘t UJjj jt^)T j> sjliJt ^iij > 

^ ^ tUJ’i C^li^LlT qU Jb 

21 
Et-Tabarani El-Kebir’de rivayet etmi§tir. (SahihiTI-Camii:2192) 
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aJ! 4<5i' JU : -ytt’ aj'jj ^3~ JUi 

©tr adam Adahin <R$suCu (Sadadahhu ACeyhi Ve 

SeCem)in yantna geCereh, fdyCe dedi 'Ey Adahin Q&suCu, 
hen 6ahfede 6ir hadtn huCdum ve onunCa her feyiyaptm 

fahat onunCa cima (cinsi idfhj)yapmadtm. Onu dptum ve 
ohyadtm ama 6afhfl 6ir §ey yapmadtm. <Bana ne istersen 
onu yap! Adah‘in Q&suCu (Sadadahhu ACeyhi Ve SeCem) 
ona 6ir fey demedi ve adam gitti Omer dedi hy Adah 
ayibim ortmiif, §ayet hendi ayi6int drtse ne oCurdul? 
Adah in <%fsuCu (Sadadahhu ACeyhi Ve SeCem) giden 
adamin arhasindan 6ahti ve fdyCe dedi: *Onu 6ana gen 
getirin».(Daha sonra onu getirdiCer ve Adah in HgsuCu 
(Sadadahhu ACeyhi Ve SeCem) ona §u ayeti ohjufu: 
"Qunduzun ihj ucunda gecenin de iQ^saatCerinde namaz 
hiC Qunhu iyitihjer (saCih ameder) hptuCuhferi (giinahCan) 
giderir. ®u ogut aCmah, isteyenCere 6ir hatirCatmadvr." 

(Hud:114) 
Hz. OmerHn rivayetinde ZMuazin fdyCe dedigiyer 

aCtr. 'Ey Adahin <R$suCu (Sadadahhu ACeyhi Ve SeCem) 6u 
sadece onun ifin mi yohsa biitun insanCar ifin midir diye 

sordu: <Dedi hi: (RiCahis 6u biitun insanCar 
ifindir. »(‘MusCim) 



Tevbe etmck istcyen biri olarak §oyle 

diyebilirsin: "Ben tevbe etmek ve diizelmek 

istiyorum fakat eski arkadaylarim peyimi 

birakmiyorlar. Kendimde hir degisiklik 

yapsam peyime takihp beni eski kotii halime 

tekrar dbndurmek iyin ellerindett geleni 

artlarina birakmiyortar. Bu durmnda benim 

tie yapmam gerekir?" 

Biz de sana $unu tavsiye ederiz: 

Sabrel! Zira bu gibi imtihanlann ve fitnelerin 

ba$ina gelmesi Yiice AllalVm has kullarini kotu 

kull ari ncian, sad i k k u i I an ni y al anc 11 an ndan 

ayirmak igin taktp ettigi bir surmettin 

Madem ki diizelmek igin ilk adimini 

attin o halde adiminda sabit kal. Seni eski ye 

dondurmeve ealisan insanlardan ve einlerden 
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olan §eytanlar bunu becerebilmek i9in aralannda 
yardimla§maktadirlar. Onlara asla itaat etmemelisin! 
Sana §oyle diyecekledir: Sen akhm yitirmi§sin! Bunlar 
gefici davram? bozukluklandir, ge?er! Hatta bazilan 
tevbe eden arkada§mi goriince: in§aAllah biiyiik bir 
§erre du$mediniz!! Gibi laflar bile etmektedirler. 

Ne tuhaf bir i§tir ki; tevbe eden birinin 
kendisiyle 9e§itli gunahlar i§ledigi bayan arkada§min 
yeni bir gunah i§leme teklifmi, tevbe ettigi gerek9esi 
ile kabul etmeyip telefonu yiiziine kapamak zorunda 
kalmasina ragmen, bayan arkada?i bir muddet sonra 
tekrar arayarak "in$aAllah biraz onceki vesveseli 
haliniz gegmi§tir!" diyebilmektedir. 

Allahu Teala §oyle buyurmaktadir: 

lT cr till 44* J* > 

<4 o“y*y- lLui • X 

of 

erf O 

'*De Rj: insanCann RaCpCerine vesvese so fan (insan ACCaRi 
andtginda) pusuya feRiCen cin ve insan feytanCann 

ferrinden insanCann %fl66ine, insanCann IMeGRine (mutCaR, 
salt ip ve RaRimine) insanCann iCaRtna stgtmnml (.Was: 1-6) 
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Kendisine itaat etmen gereken Rabbin midir, yoksa 
giinahkar arkada§larin mi!? 

§unu bilmelisin ki onlar her yerde izini 
siirerek seni takip edecekler ve seni yoldan Qikarmak 
i<;in her tiirlii vesileyi kullanacaklardir. Bir karde§im 
tevbe ettikten sonra bana eski hayat arkada§imn 
kendisini asla birakmadigmi, hatta kendisi camiye 
namaza giderken bile §oforune emrederek arabayi cami 
yoluna slirdurmek suretiyle pe§ine takildigim ve 
arabamn camindan kendisine gagirarak eski tekliflerini 
yeniledigini §oyle soyledi! 

l§te o zor durumda: 

SjiT 4 chIijT jyJt, \£\; AT Ig } 

L* iul jyiijajT 43 jdT 
i ,r 

4 

'Zed/2 sagCam sozk iman edenCeri Hem dunya 

hayatinda Item de ahirette sapasaglam tutar." 

(i6raHim:27) 

Sana her firsatta maziyi susleyerek 
hatirlatacaklardir. Eski hatiralar... Eski sozler... 
Resimler... Mektuplar... Onlara asla yakla§mamahsm, 
onlarin sana yakla§ip seni tekrar eski fitnelere 
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du?urmelerine izin vermemelisin! Burada biiyuk sahabi 
Ka'ab Bin Malik’i hatirla.. Hani o Tebiik savanna 
katilmami§ti da Allah'in Resulii, Allah'tan bir a9iklama 
gelene kadar sahabesine onu yalmzliga birakmalarim 
emretmi§ti. i§te tam bu sirada kafir Gassan Krali 
kendisine bir mektup gondererek ona §oyle diyordu: 
«Duyduk ki arkada$in seni terk etmi§. Allah bo§ 

verilmi$ligin ve kaybedilmi§ligin yurduna seni terk 

etmemi§tir. Bize katil ve destek bul.» Gordugiinuz gibi 
bu Kafir, bu muslumam kandirarak Medine'den 
gikartip kiifur topraklarmda kaybolmasim arzu 
etmektedir. 

Bakiniz bu fitne kar^isinda bu sahabi nasil bir 
tepki gostermi§tir: Ka’ab $oyle diyor: «Bu mektubu 

okuyunca dedim ki; i$te bu da ba$ka bir beladir ve 

bu mektubu firina atarak yaktinu» 

Ey Musliiman! I§te sen de boyle olmahsm. 
Sana sunulan para, makam kadin v.s. her turlii fitneyi 
ayaklar altina almahsm. Sana gonderilen bu fitneleri 
elinin tersiyle geri ?evir ve bunu yaparken de ahiret 
ate§ini hatirla: 

K * 
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"(QtpsuCum!) Sen fimdi sabret. (Bit kj Attahin vaadi 
gerfefyir. ((Buna) iyice inanmamf otantar safttn seni 
gevfebfige sevf^etmesinl." (<Riim:60) 
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Bir tevbekar §oyle yakimyor: 

Ben tevbe etmek istiyorum fakat 
arkada$larim beni yapmi$ oldugum kotii i$leri 

agtga vurmakla tehdit ediyorlar. Zira ellerinde 

ban resintler ve helgeler var. Ben ise ioplam 

bnilnde rezil olmaktan korkuyorum!! 

Sana tavsiyemiz $oy!e olaeaktir: 
Seytan ve dostlarina kar$i koy ve bil ki §eytanm 
hileleri her zaman 90k zaviftir. $eytanin 

dostlarmdan gordugun bu soz konusu baski ve 

yildirmalar mu'minin sabn ve kararhhgi 

kar§inda kisa bir donem i^inde yok olmaya 

mahkumdur. Bil ki $ayet sen onlara itaat 

edecek olursan onlar daha da uzerine gelerek 

seni fikmaza sokacaklardir. Bu durumda sen 

i§in ba$mda da sonunda da kaybedcnlerden 
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olacaksin. Oyleyse Allah'a giivenerek yola 91k! "Bana 
Allah yeter! O ne giizel22 bir vekildir." De. Allah'm 
Resulu (Sallallahu Aleyhi Ve Selem) bir kavmin 
§errinden gekindiginde §oyle derdi: 

« J* iL>. ‘(I-6ihissj tfl $ll» 

"JlUahtm! Sen onCann boyuntanm tut! OnCann §errinden 

sana sigimnz. ”s 

Takdir ediyoruz ki, bu tehditlerin altindan 
kalkmak 90k da kolay olmayacaktir. §oyle bir 
du§uniirsek, omegin nikahsiz bazi ili?kiler kuran 
aldanmi§ bir kiz, erkek arkada§ina bazi resimlerini 
vermi§ olabilir. O arkada§i da bu kiz ile yaptigi telefon 
gbru§melerini kayit etmi§ olabilir. Boyle bir durumda 
tevbe etmek isteyen kizin bu arkada§i tarafindan 
kendisi ile beraberlige devam etmeyi ret ettigi durumda 
elindeki bu resimleri ve ses kayitlanni ailesine vererek 
onu rezil edebilecegi tehdidi kar§ismda durmasi 90k da 
kolay degildir. 

Bakin $eytanin dostlannm tevbe eden bazi 
bay ve bayan artist ve tiyatrocularla psikolojik bir 
sava§ surdurmek i9in yaptiklanna; Tevbe eden bu 

22 Ebu Davud rivayet etmijtir. Sahihu'l-Camii: 4582. 
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ki$ilerin en ba§ta ?ikardiklan en kotii albiimleri 
piyasaya siirmekteler ve bu §ekilde onlann esasen 
beceriksizliklerinden dolayi bu i§i biraktiklanm ima 
ederek psikolojik bir baski uygulamak istemektedirler. 
Onlar bu sava§i veredursunlar! Allah takva sahipleri ve 
tevbe edenlerle ile beraberdir. Yiice Allah onlan asla 
ezdirmez ve asla onlan yalmz birakmaz. O'na siginan 
hi? ki§i terk edilmemi§tir. §unu biliniz ki; her zorlugun 
arkasinda bir kolayhk vardir ve her darhktan sonra bir 
geni§lik vardir. 

Tevbe eden karde§im, §imdi sana bu 
dediklerimize bir delil ve a?iklayici olarak §u etkili 
kissayi aktarmak istiyorum. Bu kissa zayif durumda 
olan mu'minleri Mekke'den Medine’ye gizlice hicret 
etmelerine yardimci olan biiyuk sahabi, Islam fedaisi 
Mersed Bin Ebi Mersed El-Ganevi'nin kissasidir: 

"Mersed (Bin <E6i Merseddtye antCan Bir adam vardt <3u 
Meffae'de BuCunan MusCuman esirCeri Mediae yi Munewre'ye 
gizCi otaraf^ f&ftnyordu. <Bu %jfi fdylie ftaBer veriyor 
!Mef$e'de kgndisinin de arfyufaji oldugu I nag adinda 
fahi$e 6ir fyuftn vardir. (Bu Bjfi de MeB&ede BuCunan 
esirierden Birini Szere onunCa anCagmifCardi. 
Mersed (Bin ‘EBi Mersed fdyCe anCatir. J\y tfigi olan 6ir 
gecede o kjpyegeldim ve MeCfeiiin duvarCanndan Birinin 
gdCgesinde saBJandim. inag admdaki kgdtn Benim duvann 

yantndaBjgolgemifar^etti veyantmageCdi ‘Yantma tarn 
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oCarab. yabjapnca beni tanidi ve §oy[e sesCendi: Sen 
Mersed misin? ‘Evet ben Mersedim dedim. <Dedi by 
Merbabal Jfof geCdinizl Jfaydi! <Bugece bizdegeceCel Ona 
dedim by (Ey inag, Jlddb zinayt fiaram bjCdi! (jZmactna 
uCofamayan bydin ocUnu aCmd^ifin): <Ey fodtr edit! <Bu 
adam esirterinizi tapyordiye bagirdu (Bunun uzerine sebjz 
bjppepme dup.iL (Meb&e iiin giripnde buCunan) ‘Kandeme 

denen daga dogru bppum. <Bir magara veya dedge geCereb. 
sabCandvm. ‘Ya.nima bfldar geCditer ve Bapmin uzerine 
durduCar. Jldah ontann gozunden 6eni sabfadi ve 6eni 
gdremedUer. <Dedi by TJaba sonra donup gittder. <Ben de 
goturdugum bjpye dondum ve onuyubfendim. £ob,agir bir 
adamdu gizCenebikcegimiz bir yen geCince (eC ve 
ayabfiinm) bagCayan ipteri fozdum. Onu tapmab.beni fob. 
yoruyordu ama onu Medineye uCa§ana bydar tapdim. 
<Daha sonra Jldabin ‘Sysufa (Sadadabbu JlCeybi Ve 
SeCemJiiun yamna geCdim ve Oiia §oyte dedim.: (Ey 
Jldabin Hysufa (Sadadabbu Jlteybi Ve Selem), inagi 
nibybCayabidr miyim? <Bunu ibj byz tebfarettim. Jldabin 
<gysu[ii sustu ve bir cevap vermedi 7a bj fu ayet inene 

bydar. 

4 0 J* ‘2-4* ’^9^ 
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"Zina etfen erfyf^ ancaf^zina eden 6ir fyuftn veya mufrif^ 

6ir kffidmi nikahlar. Zina eden 6ir fyidin da anca^zina 

eden veya mufri^oCan BirerfoBJe nifyddantr.”(dfur3) 
jiQa.h in QfcsuCu fdyle dedi’: 'Ey Mersed: Zina eden erBff^ 

anca£ zina eden 6ir fyuftn veya mu§rtf^ 6ir BayanCa 
niBflhCanaBiRr. Zina eden Bir Bayan da anca^zina eden 
veya muftif^ oCan Bir er%e%je niBahCanaBiRr. Onu 
nikghtama." 

Burada Yuce Allah'in iman edip iyi amel 
i$leyenleri nasil savunduguna dikkat ediyor musunuz!? 

En kotii ihtimal olarak bilinmesini istemedigin 
bazi olaylar ortaya 9ikar da a9iklama yapma ihtiyaci 
hissedersen 90k a9ik olarak ge9mi§te bazi §eylerin 
oldugunu fakat artik tevbe ettigini ifade et ve onlara 
sizden ne istediklerini sor. 

Unutulmamasi gerekir ki ger9ek ytiz kizarmasi 
ahirette Allah’in huzurunda meydana gelecek olan yiiz 
kizarmasidir. i§te 0 giin, en biiyiik yiiz kizankhklanmn 
ya§anacagi giindiir. i§te o, giin oniinde durdugumuz 
yiiz veya bin ki§i degil gelmi§ gegmi;? biitiin insanhk 
cinler alemi ve meleklerdir. 

Geliniz simili ibrahim (Aleyhisselam)'in 

duasina bir goz atalim: 
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"(insanCann) diriCece^ferigun, Beni makeup etme. O gun ne 
mat fay da verirne de evCat. Anca^^flCS-i sedm (temiz Bir 

faCp) & getenCer o gundefayda BuCur." (fuara:87-89) 

Zor zamanlannda Peygamberimiz (Sallallahii Aleyhi 
Ve Selem)'in yaprm§ oldugu dualarla korun: 

(1—ZJb j—i if. Ujli ^$1)' .lilPjj ’_£•»' 

Slj & C-alii J*Ul .£Ap fj °J* fs- 

"Attahim, aytpCtmmtzt drt! Kor^uCanmtzdan Bizi emin (qCI 
•Size zuCmedenterden dcumiizu ve intifymimizi aCdtr.CBize 
saCdiranCara Ifarp Bizi muzaffer %}C JlCCafitm, 6izi 
feBemeyenCeri ve dupnanCanmizi uzerimize guldume." 



Ba$ka bir Tevbekar karde§imiz §oyle 
diyor: 

"Ben bir Qok giinah isledikten sonra 

Allah'a tevbe ettim fakat gimcihlarim beni takip 

ediyor ve devamli bir $ekilde akhma gel ere k 

hayatimin duzenini bozuyor, uykumu boluyor> 
gecemi kedere boguyor ve rahcitimi ka^inyor. 

Rcihaia kavuymam iqin ne yapmam lazim? 

Aziz mii'min karde§im, bu 

hissettikleriniz tevbenizde sadik oldugunuzu 

gostermektedir. i§te bu pi§manligimn 

kendisidir. §liphesiz pi§manlik tevbenin 

ozudur. Gegmi^e ?oyle bir gbz at ve Allah’tan 

giinahlarmin bagi§lanmasini dile. Asia 
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Allah'tan umudunu kesme. Allahu Teala §oyle 
buyurur: 

4 © ’<+*-*) cr? OAJ d1* ^ 

hy 3lfl66inin rahmetinden, saptkjdrdan Sa§hfi him 

umut fyser!?" (Hicr.56) 

ibn-i Mesud (Allah ondan razi olsun) §dyle 
der:" Gunahlarin en biiyiigu Allah'a $irk ko§mak, 
Allah 'in azabindan emin olmak (giivende hissetmek), 
Allah'in rahmetinden umut kesmek ve O'nun 
nimetinin geni$liginden umut kesmektir. "24 

Miimin ki§i Allah'a yururken daima korku ve 
umut arasmda olur. Bunlardan biri, bazi zamanlarda 
ihtiyaca ve duruma gore digerine agir basar. Omegin 
giinah isjlendiginde tevbe etmek i^in korku tarafi agir 
basar, tevbe ettiginde ise Allah'm affim umarak bu 
taraf agir basmi? olur. 

24 Abdurrezzak rivayet etmi$, Heysemi ve ibn-i Kesir 

dogrulami^tir. 



Gtinlerden bir gun hazin bir sesle sordu: 

"Tevbe etmek istiyorum fakat gidip 

yaptiklarimi itiraf etmeli miyiml?" 

Biitun yaptiklarimi kadi huzurunda 

itiraf edip kendime had cezasi uygulanmasmi 

istemem tevbem i^in $art midir? 

Recmedilen Maiz'in ve bahipede bir 

kadini open erkegin kissalanndan ne 

anlamahyiz? 

Miisliiman karde§im sana cevap olarak 

§unlari demek isterim: Kulun Rabbi ile 

baglantisinda hi^bir araci ko$mamasi tevhidi 

inane in en biiyuk ozelliklerindendir. Ailahu 
Teala $oyIe buyurur: 
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^1 jjT 3<1UC* lijj ^ 

otfri tij 

"Kjittanm sana, Beni sordugunda (sdyCe onCara) 6en fof 
yafynim. <Bana dua ettigi vafyt dua edenitt dUedigini 

veririm." (<3a%ara: 186) 

Tevbenin sadece Yiice Allah'a olduguna iman 
ediyorsak i?lemi§ oldugumuz gtinahlan itiraf 
edecegimiz makamin da O olmasi gerektigine iman 
etmemiz gerekmektedir. Seyyidi'l-istigfar duasinda §u 
ibareler ge9mektedir: 

^ * g *, ^ y * £ 

« iiU t-y}» 

%Benim uzerinde 6ir fo£ nimetin oCdugunu fri&yorum ve 
gunahCanmi huzurunda itiraf ediyorum." 

Allah'a hamd olsun ki bu konuda, 
Hiristiyanlarda oldugu gibi tevbe etmek i9in papazin 
oniinde itiraf kiirsiisiine oturup giinah 9ikartmak ve 
glinahlarm bagi$landigina dair beige aimak gibi bir 
inancimiz yoktur. 

Yiice Allah $oyle buyur muyor mu: 
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ijjsJI (Jlij ^ jJI ^ 

i © 4>tjSJT > '&\ oJl^jT 

"OnCar btfmezCer mi f(i jUJdH fyiGannin tev6esini %a6uC 
eefendtr!?" (ftev6e:104) 

Bu ayette kullarm direk olarak Allah'a tevbe etmeleri 
gerektigi a?ik bir §ekilde ortaya konmaktadir. 

Bir Musliiman had cezasi gerektiren bir giinah 
i§lemi§se ve bu durumu da devlet bakamna veya 
kadiya ula§mami$sa Allah'in ortaya 9ikarmadigi bu 
giinahi saklamasinda bir sakinca yoktur. Fakat bu ki$i 
bu gunahindan tevbe etmelidir. Allah'in isimlerinden 
biri de Sittir (ayiplari orten)' dir. Allah kullarinm 
ayiplanm ortmeyi sever. Sahabelerden Maiz gibi 
yapmi? olduklan zinayi gelip itiraf edenlere gelince; 
onlar, kendi nefislerini temizleme konusunda a§iri bir 
arzu i9inde olarak esasen iizerlerine farz olmayan bir 
i§i yapmi§lardir. Zira zina eden Maiz ve diger kadin 
Allah'in Resultine gelip arinmak istediklerini belirtince 
Allah'in Resulii ba§ta onlardan yiiz 9evirmi§tir. Aym 
zamanda bah9ede bir kadini optiigunii itiraf eden ki$i 
i9in Hz. Omer: "Allah ayibini drtmii§tu §ayet kendi 
ayibim ortseydi" demi$ Allah'in Resulii (Sallallahu 



Aleyhi Ve Selem) ise bu soz kar§isinda susarak bu 
sozii tasdik etmi§ olmustur. 

Sozii ge9en hatalan25 i§leyen birinin §ayet Yuce 
Allah bir ki§inin hatalanm ortaya 9ikarmami§sa bir 
mahkemeye gidip itiraflarda bulunarak hatasim resmi 
olarak belgeletmesine luzumun olmadigi 
anla^ilmaktadir. Yine boyle birinin bulunmu? oldugu 
mahallin imamina veya bir arkada§ina giderek 
kendisine had cezasi uygulatmasina liizum yoktur. 

Bazi cahiller killer tevbede itirafin §art 
oldugunu du§iinerek tevbeden once bu itirafi yapmak 
isterler. Yapmak isterler ama sonucuna da 
katlanabilecek degillerdir. Bu konuda bazi aci kissalari 
90k duymu§uzdur. i?te size sadece birinin ozeti: 

Adamm biri tevbe etmek isteyince oturdugu 
semtin imamina gider ve ona giinahmi itiraf ederek ne 
gerekiyorsa yapacagmi soyler. Imam da kendisinin 
once mahkemeye giderek bu itirafim resmilestinnesi 
gerektigini ve daha sonra kendisine had cezasi 
uygulanacagmi ifade eder. Bu miskin ki§i durumun 
zorlugunu goriince tevbe etmekten de vazge9er ve eski 
gunahkar hayatma doner. Bu ki§i tevbe i9in itiraf 
etmenin gerekli oldugunu du^tinmeseydi bu hala 
gelmeyecekti belki. Ama cehaletinin kurbam oldu. 

25 Bu hatalar kul hakki ile ilgili olursa itiraf ediimelidir. (Miit.) 
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Bu kissada anlatilan olayi firsat bilerek $oyle 
haykirmak istiyorum: Ey Miislumanlar! Dininizin 
kurallanm saglam kaynaklardan ogrenmeniz 
boynunuzun borcudur. Allahu Teala §oyle buyurur: 

51Iger Biimiyorsamz bitenkre sorun." (%abC43) 

'®unu 6ir biCene sor." (Turban:59) 

Her agzi laf yapan boyle i§lere 
kalki§mamahdir. Bir Musluman fetva alacagi yerden 
mesuldiir. Zira bu i§ ibadetle ilgili bir durumdur. 
Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) sapan ve 
saptmci imamlann ummetine zarar vermelerinden 90k 
korkmu§tur. Ge9mi§ Salih insanlardan bird §oyle 
demektedir: ”Bu ilimler dindir, dininizi kimden 
aldigmiza dikkat ediniz. Ey Allah'in kullan ayagimzi 
kaydiracak tuzaklardan sakinin. Takvali ilim ehli 
ki§ilerden bilmediginiz konulan ogrenin. Allah 
yarduncimiz olsun.. 



Tevbe etmek isteyen biri olarak §oyle 

diyehilirsin: 
"Ben tevhe etmek istiyorum fakat 

tevbe He ilgili hiikumleri hilmiyorum. 

Zihnimde ban gunahlarimdan yapmis 

oldugum tevbenin sihhati konusunda bir 

$upheler dolapyor. Allah’a ait haklar 

konusundaki hatalardan nasil tevbe edilir? 

Haklarma girdigim imanlarm haklar ini nasil 

geri verebilirim?" Bu ve benzeri sorulara 

cevap hulabilir miyim? 

$imdi tevbekarlarm sik<;a sorduklari 

bazi sorulari ve vermi§ oldugumuz cevaplan 

aktarmak istiyorum: 
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Soru:l- Ben ban gilnahlan ifliyor sonra 
tevbe ediyorum. Daha sonra nejisime kanip aym 
giinahi bir daha i^liyorum. Bu durumumdan dolayi 
birinci tevbem bozulup eski giinahlanmi yenisi ile 
beraber tekrar yiikleniyor muyum? 

Cevap:l- Alimlerin <;ogu tevbenin ge^erli 
olabilmesi i?in ki§inin bir daha o giinaha donmeme 
§artimn bulunmadigim ifade etmekte olup tevbenin 

kabulii i^in §u §artlarin olmasi gerektigini 

bildirmi$lerdir: 

1. Tevbe edilen giinahi terk etmek. 
2. O giinahtan pi§manlik duymak. 
3. Ayni giinahi bir daha i§lememeye azmetmek. 

Bu durumda bir ki§i daha once tevbe etmi§ oldugu 
eski giinahina donerse bu eski tevbesine tesir etmez ve 
o ki§i yeni bir giinah i§lemi§ gibidir. Boyle bir ki§i 
tekrar etmi§ oldugu giinaha yeniden tevbe etmelidir. 

® ® 
Soru:2- Hali hazirda bir giinahi i§lemeye 

devam etmekteyken ba$ka bir giinahtan tevbe edebilir 
miyim? 

Cevap:2- Ba§ka bir giinah i§leme konusunda 
israrli olan bir ki§i, birakmaya azmettigi ba§ka bir 
giinahina tevbe edebilir. Burada onemli olan 
giinahlann farkli olmasidir. Omek olarak §oyle 
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diyelim: Iyki ifen ve ayni zamanda faiz yiyen bir ki$i 
sadece ifkiden tevbe edip faizden tevbe etmese i?kiyle 
ilgili tevbesi dogrudur. Fakat a^ik faizden tevbe edip 
dolayli faizden tevbe etmez ise tevbesi kabul degildir. 
funkii giinahlar 9e§it olarak aynidir. Yine bir insan 
;roin kullanmaktan tevbe edip i?ki kullanmaya devam 
;tse tevbesi makbul degildir. Zira her ikisi de 9e§it 
Dlarak aym olan haram bir uyu§turucudur. Ayni §ekilde 
bir insan bir kadmla yaptigi zinadan tevbe ba§ka bir 
kadinla zina etmeye devam ederse tevbesi makbul 
degildir. Zira giinahlann biri birakilmi§ ama ayni 
:iirden olan ba§ka bir giinahi yapmaya devam 
edilmijtir. 

Soru:3: Geqmi§te Ytice Allah ’in bazi haklanm 
verine getirmedinu Namaz kilmadim, orug lutmadim, 
lekat vermedinu §imdi ben neyapmaliyim? 

Cevap:3- Tercih edilen gorii§e gore ge^mi^te 
lamazi terk edenlerin daha sonra bu namazlan kaza 
itmeleri gerekmez. Zira bu namazlann vakitleri 
>e9mi§tir ve yerine getirilmeleri mumkiin degildir. Bu 
iurumda o musltiman 9ok9a tevbe ve istigfar eder 
raffle ibadetleri 9ogaltir. Bu §ekilde Yuce Allah'm 
cendisini af etmesi umulur. 
ECi§i mtisliiman olup tizerine oru9 farz oldugu halde 
Ramazan orucunu tutmadiysa, bu oru9lan kaza etmeli 



ve aym zamanda kefaret olarak diger Ramazan ayma 
girene kadar oziir olmadan orucunu kaza etmedigi i?in 
de tutmadigi her giin i9in bir fakir doyurmalidir. 

Omegin: Bir ki§i 1990'mn Ramazan ayinda 119 
giin ve 1991'in Ramazamnda ise be§ giin tembellik 
yaparak 01019 tutmami? olsun. Bu ki§i yillar sonra 
tevbe etse toplam sekiz giin kaza orucu tutmasi ve de 
her gun i^in bir fakiri doyurmasi gerekir. (Aym fakir 
sekiz defa doyurulsa da olur.) 

Ikinci Bir Omek: Bir kiz 1900 senesinde akil 
balig olmu§ olsun. Bu kiz ailesi adet oldugunu 
anlamamasi i9in sekiz giin siiren adet giinlerinde de 
0019 tutmu§ olsun. Aradan yillar ge9ince tevbe etse 
birinci omek de oldugu gibi sekiz giinii kaza etmesi ve 
aym zamanda her giin i9in de bir fakiri doyurmasi 
gerekmektedir. 

Namazim terk etmekle orucunu terk etmek 
arasinda fark vardir. Bilerek giinlerce terk edilen 
namazin kazasi olmaz fakat orucun kazasi olmaktadir. 
Bazi alimler bilerek oziirsiiz olarak terk edilen orucun 
da kazasi olmayacagim ifade etmi§lerdir. 

Verilmeyen zekata gelince; zekat bir yandan 
Allah'in hakki diger yandan fakirlerin hakkidir. Ka9 
senenin zekati verilmemi§se bunlar hesaplamp 
verilmelidir. 
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Soru:4- i§lenen giinah insan hakki ile ilgili 
olursa tevbe nasil olur? 

Cevap:4- Konu ile ilgili ana hiikmu $u hadisi 
§erif beyan etmektedir: 

o' J—15 fj—3' ‘Oikslb tJu y auk* Jjup oif » 

jj-b 4-La Jip iS OlT 015 jliO *}l fj* ii* 

«.<uip ci**3 V“U<3 0L1-» JA 0>f JU 45 OiT OJj tAiiika 

Agrdefinin namusunu ve ferefini CeAekyereA^ veya 
AaAjtz yere onun mafini aCara£ ona zuCmetmifse 6u 
AaAJann dinar veya dirAemin Aa6uC edidneyecegi o gun 
geCmeden ona AaAfym AeCaC ettirsin. Orada AaARa giren 
Atfinin sadA anted varsa zuCum ettigi dCfude adnaraA^AaA^ 
saAiBi Aifiye devredidr. $ayet sadA anted yoAsa Aaf^saAi&i 
Aifinin gunaAlanndan Aaf^ dfyusunde adnataA, o Aifinin 
uzerine devredidr " 25 

Soru:5- Ban ki$ilerin giybetini yaptim ve ban ki§ilere 
iftiralar attinu §imdi ise tevbe etmek istiyorum acaba 
haklaritia girdigim bu ki§ilere gidip onlardan bana 
haklarim helal etmelerini dilemeli miyim? §ayet 
boyle bir §artyoksa nasil tevbe edebilirim? 

26 Buhari. 
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Cevap:5- Bu mesele fayda-zarar dengesine 
gore degi§ir. §ayet kendilerine kar§i yapilan giybet ve 
iftira gibi hatalar onlara haber verildiginde onlar 
kizmayacaklarsa, bu ki§iye kar§i kinleri ve 
du§manliklan artmayacaksa bu durumda kendilerine 
kar§i yapilan bu hatalar "Ben size kar§i bazi sozler 
soyleyerek hatalar yaparak hakkmiza girdim" §eklinde 
genel ciimlelerle de olsa a?iklanarak hak helalligi talep 
edilebilir. §ayet kendilerine kar§i yapilan giybet ve 
iftira gibi hatalar onlara haber verildiginde onlar 
kizacaklarsa, bu ki§iye kar§i kinleri ve du§manhklan 
artacaksa bu durumda kendilerine kar?i yapilan bu 
hatalar kendilerine haber verilip hak helalligi dilenmez. 
Haklanna girilen insanlar genel ifadelerle bu durum 
haber verildiginde olayin ayrintismi isterler -ki 
insanlann <?ogu boyledir- bu hatalar onlara acik bir 
?ekilde anlatildiginda kizginliklan artar bu durumda 
onlara bu konuyu hi9 a^mamak daha evladir. Zira 
Islam $eriati zararin artmasim asla emretmez. Insanlar 
normal ili§kilerine devam ederken bu gibi 
a9iklamalarla ili§kilerin kesilmesi sogukluk ve nefretin 
artmasi islamin ongormedigi bir durumdur. Zira Islam 
§eriati, mtislumanlar arasinda kardesliklerin. 
dostluklann, sevginin artmasim ongorerek toplumsal 
baglarm gi^lenmesini gaye edinmi§tir. Boyle bir 
durumda tevbenin §u §artlan ta?imasi yeterlidir: 
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1) Piijinanlik duymak ve i§lenen bu curiimun 
kotuliigu ve haramligi dii§unulerek Allah’tan 
bagi§lanmayi dilemek. 

2) Yaninda bir ki§inin giybeti yapihyor ve o bazi 
fiilleri yapmakla itham ediliyorsa buna izin 
vermemek o ki§inin bu gibi yaki§tirmalardan 
beri oldugunu savunmak. 

3) Giybetini yaptigi ki§iyi hangi ortamlarda 
giybetini yaptiysa o ortamlarda o ki§iyi hayirla 
anmak ve iyiliklerini soylemek. 

4) O ki§inin biri tarafmdan giybetinin yapildigi 
gorse onu savunmasi, ona bir kdtiiliik yapilmak 
istendigini gordiigunde o kotulugii ondan 
uzakla§tirmaya gayret etmesi. 

5) Onun haberi olmadan onun giinahlannm 
bagi§lanmasmi dilemesi.27 

Burada dikkat etmemiz gereken bir husus; mali 
haklar ile giybet ve iftira gibi §ahsiyet haklan 
arasindaki farklan anlayabilmektir. Bir ki§inin mali 
haklanm uzerine ge^ren bir ki§i mutlaka hak 
sahiplerini haberdar ederek bu haklan geri 
vermelidir. Zira hak sahipleri bu haklanndan 
faydalanacaklardir. Bu haklarmi elde etmek onlan 
sevindirecek bu §ekilde toplumsal baglarin 

27 
El-Medaric: 1/291. El-Mugni $erhi:12/78. 
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gu^lenmesine ve toplum arasindaki giivenin 
olu§masina katki saglanmi§ olacaktir. Ote taraftan, 
giybet gibi hatalan giybeti yapilan ?ahsa giderek 
haber vermek daha biiyiik darginhklara sebebiyet 

verebilir. 

Soru: 6- Bilerek birini dldiirenin tevbesi nasil 

olur? 

Cevap:6- Bilerek birini olduren bir katil bu 
yaptigi ctirumden dolayi U9 tiir hakka girmi§ 
olmaktadir: 

1. Allah’in hakki. 
2. Oldiiriilenin hakki. 
3. Varislerin hakki. 

Allah'in hakki tevbe olmadan asla odenmez. 
Varislerin haklarina gelince; katil kendini 

varislere teslim eder, onlarda ya kisas isterler, ya diyet 

isterler ya da onu af ederler. 

Son olarak oldurulenin hakki kalmaktadir ki, 
katilin bu hakki diinya da odeme durumu yoktur. Bu 
noktada ilim ehli §oyle der: §ayet katil 90k iyi bir 
tevbe yaparsa Allah ondan oldurulenin hakkini kaldmr 
ve kiyamette dldiiriilene biiyiik hayirlar bah§eder. 
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Bu soz bu konuda soylenmi? sozlerin en 
guzelidir.28 

Soru:7-Hirsizin tevbesi nasil olur? 

Cevap:7- Tevbe etmek isteyen hirsiz derhal 
9alinti mail sahibine teslim etmelidir. §ayet 9alinti 
malda bir eksiklik olduysa veya eskidiyse veya bu mal 
yendiyse bu zararlan kar§ilamah ve ardindan tevbe 
etmelidir. §ayet malm sahibi kendisini af ederse buna 
§iikredilmelidir. 

Soru:8- Malim 9aldigim kiyiden gok 
utamyorum ve buyuzden ona bu durumu haber verip 
betti bagi§lamasim dileyemiyorunu Ben bu durumda 
ne yapmahyim ? 

Cevap:8- Malm sahibinden utamyorsamz bu 
durumda ba§ka yollarla bu mail sahibine teslim 
etmelisiniz. Bir ba§kasi araciligi ile, posta ile bu mail 
sahibine ula$tirabilirsiniz. Veya terviye yaparak malm 
sahibine gelip: "Bu mal sizin malimz. Bunu bana veren 
§ahis admin zikredilmesini istemiyor." diyebilirsiniz. 

@ @ @ 

28 
El-Medaric: 1/299, 
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Soru:9- Babam anlamadan onun cebinden 
para gahyordum. §imdiye kadar galdigim parantn 
miktarmi bilmiyorum. Bahama bu durumu soylemeye 
utaniyorum. §imdi tevbe ettim. Bu durumda nasil bir 
yol izlemeliyim? 

Cevap:9- Once 9almi§ oldugunuz paranin 
miktarmi yakla§ik bir rakamla tespit ediniz. Sonra bu 
miktari gizli olarak babaniza geri veriniz. Verecek 
oldugunuz paranin tahmin ettiginiz paradan biraz daha 
fazla olmasi daha evladir. 

Soru:10- Hirsizhk yaptim ama galdigim 
mallarin sahiplerini bilmiyorum. Bu durumda ne 
yapmaliyim? 

Ba$ka biri §oyle diyor: Cah§mt§ oldugum 
yurt di§inda $irketten gizlice mal kagirmi§tim, §imdi 
bu mallari geri vermek istiyorum ama §imdi ben o 
tilkeyi terk ettinu Haklarini nasil odeyebilirim? 

Diger bazilari ise; bir ticarethaneden mal 
galdim ama daha sonra pieman oldum haklarini 
odemek igin bu yeri aradim ama onlar bilmedigim bir 
yere ta§mmi$lardi. Bu durumda ben ne yapmaliyim? 
Demketedirler. 

Cevap:10- Size du§en o hak sahiplerini 
elinizden geldigi kadar arayip §ayet bulabilirseniz 
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onlara haklarim geri vermenizdir. Eger hak sahibi 
6lmu$se mall varislerine veriniz. §ayet biitiin 
gayretlerinize ragmen hak sahiplerini bulamazsamz o 
mallan onlarin adina sadaka olarak veriniz. Mai 
sahipleri kafir de olsa onlara mallanni veriniz. 

Bu mesele, ibn-i Kayyim'in "El-Medaric" 
adli kitabimn, birinci cildinin, 388. sayfasinda 
zikrettigi §u meseleye benzemektedir: Muslumanlann 
ordusimdan bir ki?i §eytana kanarak ganimetlerden bir 
mal ?alar. Belli bir zaman sonra pieman olur ve 
elindeki 9ahnti mal ile birlikte ordu komutanmm 
yanina gider. Fakat ordu komutam §oyle diyerek o mail 
kabul etmek istemez: 

"Ben bu mall terhis olan askerlere nasil 

ula§tirabilirim ki!?" 

Bu Tevbekar daha sonra Haccac Bin E§- 
§air'e gelerek ondan bu konuda bir fetva ister, o da 
§oyle fetva verir: 

"Ey filan! Allah bu askerlerin isimlerini de 

neseplerini bilmektedir. Malm be$te birini hazineye 

birak, gerisini askerler adina sadaka ver. Allah hak 

sahiplerine haklarim ula§tiracaktir." Der. Adamda bu 
denileni yapar. Daha sonra Muaviye'ye gelerek durumu 
ona iletir ve Muaviye ona $oyle der: 
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"Sana bu fetvayi verebilmek bana bu miilkumiin 
yarmndan daha sevgili gelirdL" §eyhu'l- Islam Ibn-i 
Teymiyye'nin de buna benzer bir fetvasi vardir. 

$ ® ® 
Soru:ll- Ben yetimlerin mallanndan gasp 

ettim ve mallarla ticaret yaptim ve mal kat kat 
qogaldu §imdi ise pieman oldum nasil tevbe 
edebilirim? 

Cevaprll- Bu konu da alimlerin degi§ik 
goru^leri vardir. Bu gorii$lerden en orta yollusu ve adil 
olani boyle yapan bir ki§inin, hak sahiplerine, malm 
aslim ve onlarla §irket kurmu§ gibi elde edilen kann 
yansim vermesidir. 

Bu gdrii§ imam Ahmed'den rivayet edilen 
goru§lerden biridir. Aym zamanda bu goru§ §eyhu'l- 
Islam Ibn-i Teymiyye ve ogrencisi Ibn-i Kayyim'in 
g6rii$udiir. 29 

Aym zaman gasp eden ki§inin gasp ettigi mal 
deve, koyun ve benzeri olup bunlar fogalmi? olsalar 
yine malm yansi ve ash hak sahiplerine verilecektir. 
Eger malm ash kaybolmu§sa onun kiymetini veya 
bedelini de vermelidir. 

® ® ® 

29 ElflMedaic 1/392. 



'Tevbe <Etme%jistiyorum Ta^at -Mufiammed <Ef-$tuneccuf 79 j* 

Soru:12- Hava yolu kargosunda gah§an bir 

ki$i kargoda kalan mallardan gizli olarak bir 

kasetgalar aliyor ve yillar sottra tevbe ediyor ama bu 

teybin aymsim pazarda bulamiyor. Bu durumda ne 

yapmalidir? Bu kasetgalarin ashni mi, yoksa 

benzerini mi, yoksa kiymetini mi geri vermelidir? 

Cevap:12- Eskime payini da ilave ederek bu 
teybin ashni uygun bir yol ile geri vermelidir. §ayet 
sahibini bulamazsa o ki§i adina teybin kiymetini 
sadaka olarak ermelidir. 

Soru:13- Faizden kazandigim paralarim vardi 

ve bunlarm hepsini harcadim. §imdi tevbe ettim ne 

yapmahyim? 

Cevap:13- Tevbeden ba§ka bir §ey gerekmez. 
Bir daha asla donmeyeceginize dair tevbe ediniz. Faiz 
tehlikelidir. Kur'an-i Kerimde sadece faiz alip 
verenlere harp ilan edilmesine izin verilmi§tir. Madem 
ki bu mallan yediniz bu durumda tevbeden ba§ka 
yapacak bir §ey kalmami§tir. 

Soru:14- iginde haram kan$ik param ile bir 

araba aldint. Neyapmaliyim? 

Cevap:14- iginde haram kan§ik bir mal ile ev 
veya araba gibi par^alanmasi mumkun olmayan bir 
mal satin alan ki§i, helal olan mahndan satin aldigi 
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mala kan§tirdigi haram mal miktan kadar sadaka verir 
ve bu §ekilde malim haramdan temizlemi§ olur. §ayet 
haram olan kisim ba$kalanmn hakki ise ve hak 
sahipleri de biliniyorsa onlann haklan geri verilmedir. 

® ® ® 

Soru:15- Sigara ticaretinden para kazandim 
ve bu para helal kazancima da kari§ti bu durumda ne 
yamaliyim? 

Cevap:15- Kim ki hukmUnii bilerek miizik 
aletleri, miizik kasetleri, sigara ticareti gibi haram 
yollarla para kazanmi§ olup da tevbe etmek isterse bu 
durumda haramdan kurtulmak i?in kanni hayirli bazi 
i§lere harcamalidir. Fakat bu harcanan mal sadaka 
yerine geijmez. Allah guzeldir ve sadece giizel olam 
kabul eder. 

§ayet bu haram kazanglar helal kazancina 
kan§tiysa bu haram miktar yakla§ik olarak takdir edilir 
ve mall hayirli i§lerde sadaka niyeti ta§imadan ve 
sadece ondan kurtulmak i9in harcamr. Bu §ekilde 
malim haramdan temizlemi? olur. Haram kazanci terk 
edene Allah mutlaka ona daha biiyiik bir kazan? firsati 
verecektir. 

§ayet ki§i haram kazancim kazamrken kafirse 
ve sonradan Miisliiman olmu§sa Miisliiman oldugunda 
bu mallari elinden ^lkarmasi gerekmez. Zira 
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peygamberimiz (Sallalahu Aleyhi ve Selem) sahabe 
islama girdiginde onlardan boyle bir §ey istememi§tir. 
§ayet bu haram kazanci elde ederken bu i§in 
haramligini bilen bir muslumansa bu durumda bu 
haram miktan elinden ^lkarmasi gerekmektedir. 

^ ^ 

Soru:16- Ru$vet alan birine Allah hidayet etse 
de bu ki§i tevbe etse kazandigi mallari ne yapmasi 
gerekir? 

Cevap:16- Bu ki§i i9in iki durum vardir: 
1- Bu ki§i §ayet bu rii§veti hakkini ancak ru§vet 

vererek aimak zorunda kalan mazlum birinden aldiysa 
bu durumda aldigi parayi geri vermelidir. Zira aldigi 
bu mal gasp edilmi§ hukmiindedir. Bu mail ona veren 
ki§i kendi hakkini alabilmek igin istemeyerek bu 
rii§veti vermi§tir. 

2- §ayet rii§vet alan bu ki§i rii§veti kendisi gibi 
zalim bir kisiye hak etmedigi bir mal veya imkam 
saglamak iyin aldiysa bu durumda aldigi rii§veti geri 
vermez fakat fakirlere yardim etmek gibi hayirli iylere 
harcayarak bu haram maldan kurtulur. Aym zamanda 
hak sahiplerinin hakkini ba$kalarina aktardigi i^in 
aynca tevbe etmelidir. 
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Soru:l 7- Haram i$ler kar§iliginda bazi mallar 
kazandinu Ben §imdi tevbe ettinu Kazandigim bu 
mallari sahiplerine vermem gerekir mi? 

Cevap:18- Haram i§ler veya hizmetler 
kar§iligmda mal kazanan biri tevbe ettigi takdirde bu 
mallan aldigi ki§ilere geri vermez. Fakat bu mallardan 
hayirli yollara harcayarak kurtulur. 

Para kar§iligi zina eden bir kadin tevbe ettigi 
takdirde bu mall kendisiyle zina eden ki§ilere geri 
vermez. Bir $arkici tevbe ettigi takdirde konserine 
gelenlerden aldigi parayi onlara geri vermez. 

Uyu§turucu ve alkollu i^ecekler satan biri tevbe 
ettigi takdirde kazandigi parayi mu§terilerine geri 
dagitmaz. 

Yalanci sail it bu §ahitligi kar§iliginda aldigi 
parayi tevbe ettigi takdirde geri vermez. Bunun sebebi 
ise, boyle rii§vetle hak etmedigi mallan alan asi bir 
ki§iye hem rii§vetle hak etmedigini verip hem de 
verdigi mall geri vermekle bu asi ki$inin bir ta§la iki 
ku§ vurmasim saglayarak giinahina devam etmesinin 
saglanacak olmasidir. Bu mal bu asi ki§iye verilecek 
olursa ona giinahinda yardimci olunmu§ olunacaktir. 
Bu yiizden bu rii§veti alan ki§i hayirli i§lerde bu parayi 
harcayip ondan kurtulmalidir. Bu Ibn-i Teymiyye 
ogrencisi Ibn-i Kayyim'in seiptigi bir hiikumdur. (El- 
Medaric: 1/390). 
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$ $ $ 

Soru:18- Oyle bir giiitah i$ledim ki ne zaman 
hatirlasam strese ve bunalima giriyorunu Ben bir 
bayanla zina ettim ve tevbe etmek istiyorum ne 
yapmahyim? Bu dur umu ortmek igin onunla 
evlenmem caiz olur mu? 

Ba§ka biri de §6yle soruyor: Yurt di§inda bir 
bayanla zina ettim ve benden hamile kaldu Bu gocuk 
benim qocugum sayilir mi? Ben bu gocugun 
nafakasim annesine gondermeli miyim? 

Cevap:18- Bu konuda sorular o kadar artti ki; 
artik miislumanlarin kendilerini kontrol etmeleri 
Kur'an ve sunnet i§iginda kendilerini tslah etmelerinin 
zamam gelmi§tir. Zinaya gotiiren yollar kapanmalidir. 
Ozellikle gozler haramdan aklanmalidir, bir bayanla 
bir yerde ba? ba§a kalinmamali, onlarla toka 
yapilmamalidir. Bayanlar islamin emrettigi ortuyle 
ortunmeli, erkekler ve bayanlar kafir iilkelere seyahat 
etmekten ve birbirlerine kari?maktan ?ekinmelidirler. 
Hane reisleri hanimlarina ve (jocuklanna sahip 
?ikmalidirlar. Gen? kizlar ve erkekler erken evlilik 
yapmaya gayret etmelidirler. 

Sorunun cevabina gelince; zina yapanin erkegin 
iki durumu vardir: 
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1- Erkek, kadmi zorlayarak onunla zina 
etmi§ olabilir. Bir erkek bir kadinla zor ve tehdit 
kullanarak zina ederse bu durumda ona verdigi zarara 
kar§ilik o kadimn dengi bayanlara verilen mihir 
miktannca bir mihir vermekle ytikumliidur. Aym 
zamanda tevbe etmelidir. Olay imam veya ona vekalet 
eden kadiya ula§tiysa had cezasi uygulanmalidir.30 

2- Kadimn nzasi ile onunla zina etmi; 
olabilir: Bu durumda tevbeden ba§ka bir §ey 
gerekmez. Zina ile hamile biraktigi kadimn kamindaki 
90cugu kendisine intisap ettirmez. Bu focugun 
nafakasmi saglamak kendisine bir gorev degildir. Zira 
9oeuk zina sonucu meydana gelmi§tir ve goniil nzaligi 
ile bu i$i yapan kadimn hamile kaldigi 9001k kendisine 
aittir. Tevbe eden bir erkegin zinadan tevbe etmeyen 
bir bayanla evlenmesi caiz degildir. Allahu Teala §oyle 
buyurmaktadir. 

4 O j 1 o*j *^J 

"Zina eden zina eden veya mufri£ oCan 6ir 
tfldtndan 6af£psi ile evlenemez; zina eden 6ir l&din da 

30 
El-Medric'e bakiniz. C.l s.366. 
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anca^zinaedien veyamufrif^oldn 6irerfyl(iCeevCenefn&r." 

(Wur3) 

Kendisinden olsa bir erkegin hamile olan bir 
bayanla evlenmesi caiz degildir. Yine hamile olup 
olmadigim bilmeyen bir kadinla nikah yapilamaz. 

Fakat erkek veya kadin sadik bir tevbe ile tevbe 
ederseler kadinin da hamile olmadigi anla$ihrsa bu 
durumda zina etmeyenlerle nikahlanmalan caiz olur. 
Bu §ekilde onlar Allah'in sevecegi yeni bir hayata 
ba§larlar. 

Soru:19 -Allah biittin Miisliimanlari korusun- 
ben bir kadinla zina ettim ve ardindan onunla 
evlendim. Evliligimizin uzerinden seneler geglL 
ikimizde tevbe ettik. §imdi neyapmamiz lazim? 

Cevap:19- Madem ki tevbenizde sadik oldunuz 
evliginize devam ediniz. Fakat kendi aileniz arasinda 
da olsa kadinin velisi ve iki §ahit huzurunda tekrar 
nikah kiyiniz. 

$ ® ® 
Soru:20- Kadinin biri §dyle diyor: Ben salih 

bir bay ile evlendim. Ama ben onunla evlenmeden 
once Allah ’in razi olmayacagi i§ler yaptim. §imdi ise 
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kalbim rahat degiL Acaba kocama gegmi$te 
yaptiklarimi haber vermeli miyim? 

Cevap:20- E§lerden ikisinin de ge^mi^te 
yaptiklan kotii i§leri birbirlerine anlatma zorunluluklan 
yoktur. Kim ki ge^mi^te boyle bir takim ahlaksizhklara 
bula§mi§ olup da Allah onun bu ayibim ortmii§se ona 
du§en Allah'in orttugiinu a9iga vurmamaktir. Sadik bir 
tevbe etmek yeterlidir. 

Bir ki§i bekar sanarak bir kiz ile evlense de 
gerdek gecesi onun daha zina yapmasi sebebi ile 
bekaretinin gittigini ogrense bu durumda ona verdigi 
mihri geri almaya ve onu bosamaya hakki vardir. Fakat 
onun bu fiilinden samimi bir §ekilde tevbe ettigini 
ogrenir de onun bu ayibim orterse Allah katinda ecrini 
alacaktir. 

Soru: 21- Bir ki$i homoseksuellikten tevbe 
etse ne yapmasi gerekir? 

Cevap:21- Bu i§i yapanlar biiyiik bir tevbe ile 
tevbe etmelidirler. Allah tarihte Lut kavmi gibi bu 
biiyiik ciiriimii i§leyenlere 9e§itli biiyiik azaplar 
vermi§tir: 

1-Onlann gozlerini yerinden 9ikararak onlan 
kor etmi§tir. Yiice Allah bu durumu §oyle haber 
etmektedir: 
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"OnCann gozCerim hor ettif^" ((E[-%amer. 3 7) 

2- Onlann ilzerlerine 9iglik sesi gondermi§tir. 

3- Onlann kentlerini ters 9evirerek altini iistiine 
getirmi§tir. 

4- Ba§lanna kuru bal9iktan yapilmi§ taslar 
yagdirmi§tir. 

O yiizden bu i§i yapanlann cezasi evli olsunlar 
bekar olsunlar olduriilmektir. Allah'in Resulu §oyle 
buyurur: 

« <0 Jyiul'j JpUJl tylsii f «y*i4sr j ji » 

Tut f&vminm ifiniyapanCan BvMugunuzda hemyapam 
hem deyapiCam otdurunuz.1,31 

Soru:22- Ben tevbe ettim. Elimde daha once 
satin aldigim miizik aletleri, filimler ve miizik 
kasetleri var bunlari satabilir miyim? 

Cevap:22- Haram olan her tiirlii §eyi satmak 
caiz degildir. Bunlardan kazanilan para da haramdir. 
Allah'in Resulu §oyle buyurur: 

f Jr \b\ 4*11 OJ » 

31 Ebu Davud, Tirmizi, ibn-i Mace rivayet etmi§tir. Albani hadisin 
sahih oldugunu bildirmi§tir. (El-irvai’l-Galil:2350) 
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"flttah haram hjQCigt 6ir $eyin foymetini (satimim) cfe 
haram fqhni$tvr.n32 

Bir mall sattigimz ki§inin o mall haram yolda 
kullanacagim biliyorsamz o mall ona satmamz caiz 
degildir. Ytice Allah §oyle buyurur: 

4 O (J& ^ 

"Qunahta ve (ftLfmanhfya fnHnrinizk yardimCapnaytn." 
(Maide:2) 

Dunyadaki ticaretinde belki zarar edeceksin 
ama bil ki Allah'in sana verecegi nimetler daha giizel 
ve daha kalicidir. Yiice Allah fazh ve keremi ile bu 
zaranmzi kar§ilayacaktir. 

Soru:23- Onceden sapik bir insandim. Din 
di§i fikirler ta$ir bunlan yayardim. insam kiifre davet 
eden makaleler ve kissalar yazardim. Fuh$a ve 
giinaha davet eden purler yazardim. Hal boyle iken 
Allah bana acidi ve hidayet ettu Beni karanliklardan 
aydinliga qikardu Nasil tevbe etmeliyim bu 
gunahlanmdan ? 

Cevap:23- Vallahi 90k biiyuk §ukiirleri 
gerektiren biiyuk bir nimet tizerinesin. O da hidayete 

32 Ebu Davud rivayet etmijtir. Hadis sahihtir. 
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ermendir. Allah'tan seni bu yolda sabit kilmasim ve 
Sana olan fazlim artirmasim dilerim. 

Bir ki§i dilini ve kalemini Islam ile harp 
etmek i?in, sapik bir takim inan?lan yaymak veya 
bidatleri, hurafeleri, fasikligi yaymak i?in kullanmi§sa 
§unlan yapmasi gerekir: 

Bir: Biitiin bu yaptiklanndan tevbesini ilan 
etmesi gerekmektedir. . Yazilan ile saptirmi§ 
olabilecegi biitiin insanlara her tiirlii vesileyi 
kullanarak ula§mali ve onlara bu dii§iinlerin yanli§ 
oldugunu ve onlardan donii§ yaptigim bildirerek, 
onlardan oziir dilemelidir. Bu beyan tevbe i?in yerine 
getirilmesi gereken bir §arttir. Allahu Teala §oyle 
buyurur: 

\ **'' 

"JincaJi tevbe edrp durumtanm dize&enCer ve gerfegi 
afifoa ortaya foyanCar bafbfldtr. Zira ben onCarm 

tevbetermi kpbuC ederim." (<Bafflra:160) 
iki: Tevbeden sonra kalemini islamin 

yayilmasi i$in kullanmahdir. Biitiin giiciinii ve 
becerisini Allah'in dininin yayilmasi i?in kullanmali, 
insanlara hakki anlatip onlan hakka davet etmelidir. 
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U9: Sahip oldugu bu maharetleri Allah'in 
d(i$manlarma cevaplar vermede kullanmah, nasil ki 
daha once Islam du§manlanna yardim ettiyse aym 
§ekilde onlann hile oyunlanm bo$a 9ikarmada 
muminlere yardim etmelidir. Batila kar§i hakkin kilici 
olmalidir. Kimi batila saptirmi§sa onlara elinden 
geldigi kadar ula§mali ve onlara dogrulan anlatmalidir 
ki bunlar bu giinahlarina kefaret olsun. Hidayete 
erdiren Yiice Allah'tir. 
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SONSOZ 
Ey Allah'm kulu! Yuce Allah tevbe kapismi 

afmijtir, girmez misin!? 

yi- JCJ\j Jjlilt jJI U 4pI^a« ^s) ^ jdf $>. 

« <J»" J&i *i —Cft"*-- *Ji 

,rtev6enin dyk for feptst vardir bj feptntn genifRgi dogu 
tfe 6ati arasindafo mesafe fodardtr. -^Bafbfi for rivayette: 
genifRgi yetmif ydRbjmesafedir, gunef 6atufan doguncaya 

HffidarasCa l&panmaz. ”33 
Allah kullanna §oyle hitap eder: 

■ 1 -T k-J* '' j jfrl JlUU Ujdaiu Ij» 

,KEy bjiflanm! Siz gece gunduz giinab if ter durursunuz, 
ben ise 6utun gunabCan bagtfCayamm, 6enden af 
eddmenizi diCeyin b} ben de sizi af edeyim. "3t 

Tevbe istigfar etmez misin!? Allah gece 
ellerini uzatiyor ki gunduz giinah i§leyenleri 
bagi§lamak i?in, yine gunduz ellerini uzatiyor ki gece 
giinah i§leyenleri bagi§lamak i 9 i n.. Allah, oziir 
dilemeni seviyor. Acaba sen hala kararsiz misin!? 

33 Tabarani El-Kebir’de rivayet etmijtir. (Sahihu’l-Cami: 2177) 

34 Muslim. 
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Allah i(in bakiniz.. Tevbekarm §u sozleri 
ne kadar giizeldir: 

(Boynumu 6u%mu§, zeCtf Bir haCde huzuruna 
geCdim ve senin izzetinCe sana yaCvanyorum... / (Bona 
rahmet etmezsen haCtm nicedir!!? (Biitun zaafimCa geCdim 
ve senin Buwetini anaral^ sana yaCvanyorum...! Senin 
6ana asta ihtiyacin oCmaz, ama Ben sana daima 
muftacim...! ifte $u gunahhfir ve yaCanct perfemim ihj 

ednin arastnda...! Senin Benden Bay Bp Sir fo^BjiCun var 

ama 6enim senden BayBp 6ir efendim yofyur..!! Senin 
azaBtndan BprBpraB, yine sana stgintyorum...! Zira 
6enim, senin Bpptndan Bay Bp sigtnacaB. BayBp 6ir Bpptm 
yoBpur...! <Benim, senin Bpptndan BayCa 6ir BprtuCufum 
yoBfur...! Sana 6irfa%ir, misBjn, muhtacm yaCvanpyCa 
yaCvanyorum...! ZeCiC 6ir fiaCde onunde egidp Boyun 
BuBuyorum...! 1(prBu ifinde Bifare Biri oCaraB, Huzuruna 
geCdim sana yaCvanyorum...! Sana Boyun BuBpnCerin 
yaCvartft iCe... ZeRC Bir HaCde yuzu topraga degenCerin, 

senin rafimetini umaraB, ihj gozu i%i feyme oCanCann, 
BuruB, ve fiuzun doCu Bir BpCpCe sana yaCvaranCann 
yaBgnyi iCe huzuruna geCdim, sana yaCvanyorum...! (Beni 
BagifCa 'Ey <BpBim...! 

Tevbe ile ilgili §u kissaya bir kulak ver: 
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Rivayete gore, Salih ki§ilerden biri yolda 
gezerken evlerden birinin kapisi afilir ve o kapidan 
annesinin kovalayip kovdugu bir focugun, §iddetle 
aglayip imdat ^agirarak firladigim gorur . Cocuk 
kapidan 9ikinca anne kapiyi onun yuziine kapatir ve 
eve girer. £ocuk yuriiyerek evden biraz uzakla§ir ama 
sonra durur du§unur..Kendisinin kovulmu§ oldugu 
evden ba§ka siginacak ba§ka bir evi olmadigim, onu 
annesinden ba§ka birinin asla bagnna basmayacagim 
anlar. Daha sonra kalbi kink ve hiizunlu bir §ekilde 
evine doner ki kapi yiiziine kapanmi§tir. Kapimn 
e§iginin iizerine yanagim koyarak orada uyur. Goz 
ya§lan iki yanagindan a§agiya dogru akmaktadir. Bir 
rnuddet sonra anne 9ikar ve onu o halde gorunce 
kendini tutamaz 90cugun iizerine atihr, onu 9evirir ve 
aglayarak §oyle der: Ey 9oeugum! Sen nerelere gittin!? 
Benden ba§ka kim sana bakar!? Ben sana demiyor 
muyum bana kar§i gelme diye!? Allah benim fitratima 
rahmet ve §efkat koymu§tur, sen beni fitratim di§inda 
i§ler yapmaya zorlayarak seni cezalandirmaya mecbur 
birakma! Dedi... Daha sonra anne 9ocugunu aldi ve 

eve girdi. 
Allah'in Resulii §dyle buyuruyor: 

"jWdhin iuttanna oCan meiiiameti 6u annenin 6u 
focuguna oCan merhametinden daha fazCadir.1,35 

35 Mlislim. 
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Her §eyi ku§atan Allah'in merhameti yaninda 
annenin merhameti nedir ki! 

Allah kulunun tevbe etmesinden mutluluk 
duyar: 

W—i ^ (Sd Ljfii txi’ ijfj ti-y xd\ dJ» 

J—k ij\ J isL-\j iiij 4jj 'j» 

cli. ^»A3j lag_i7*lj Litijl »L5 <UjIj t5y*-di 

J*- 'J <1^. 3; ^ie. Ivas J\i 

ij—f'-Ji *j ci* ^jui ot&t ji : jj ,>kjr, 

cilliS' jft UiLi 4iU-lj ja 'Lr>\ JLS ^ Syni tOjit 

J iiVit silj ] iiUaii ynj SJUP iiii isjU-tj tjlj ililj *jj 

[ a^'JJ ji l<ii jj*jL' i->f Ati 1 t^*lJaiy 

"Adah, fyifu fyndisine tevbe ettiginde o ihfldor sevinir hi 
onun 6u sevinci fu yoCcunun sevincinden dahafazCadtn 

<Bu yoCcu tsstz ve ufsuz bucahfiz Sir arazide binegi iCe 
yoCcuCuh, ederfyn hprhunf ve tehRhfCerCe doCu bir yerde 
moCa verir. ‘Yaninda binegi ve bineginin uzerinde 
yiyecehjeri ve ifecehjeri vardtr. (Sir agaan gotgesinde 

oturarah. orada uyur. Sir de uyantr ki binegi yaninda 
yofyur ve onu aramaya ba§Car. ‘Yuhyehfe biryerin uzerine 

ftkpra^ etrafa bahgr ama bir §ey goremez. (Daha sonra 



6a§hp bir yuhyehfigin iistune fifarve etrafa babjnir ama 

yine Sir §ey goremez. 7a hi gune$ iyice hjzdtnp adamtn 

susuzfugu iyice aitinca hptdi foufine foyk der MoCa 

verdigim yen gideyim de orada odene (yufar uyuyaytm. 

Jlgacin gotgesine terror gedr ve uzantr bineginden artih. 

umudu hsdmamtp.tr. O 6u phjbde iizgun ve umutsuz 

BeBferfoi bapm 6irde hsddtnrh} 6inegiyuCanm suruyenh. 

getmif 6afucunda durmaf&adir. Jfemett sevinereh^ 

bineginin ipini tutor, ifte Adah mumin 6ir faCunun 

tevbesine uzerinde erzah} dr birdhte binegini buCan 6u 

hifiden sevinmesinden dahafazta sevinir.36 

Karde?im, bilmelisin ki ger9ek bir tevbekar 
Rabbinin huzurunda durdugu zaman boynu bukulur, 
yiizti kizarir. Tevbekarin iizuntu dolu iniltileri 
Alemlerin Rabbi olan Allah'a 90k sevgili gelir. 

Mii’min kul giinahmi akhndan 9ikarmayip bu 
giinahi sebebiyle pi§manlik ate§iyle yanip giinahmi af 
ettirmek i9in v'e^itli Salih ameller yaptik9a §eytan 
kahrolur ve hatta onu o giinaha dii?iirdiigiine pi§man 
olur. Bazi tevbekarlar dii§mii§ olduklan hatalardan 
etmi? olduklan tevbelerinin kuwetine gore soz konusu 
giinahi i§lemeden onceki durumlanndan daha iyi bir 

36 Bu konuyla ilgili sahih rivayetlerden olu§an bir anlatimdir. 
Tertib’s-Sahih adli esere bakimz.4/368. 
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dereceye ula§abilirler. Allah kendisine yonelen bir 
tevbekar kulunu asla terk etmez. 

§oyle bir du§iinur miisun!? Bir gocuk babasimn 
evinde ya§iyor.. Babasi ona en giizcl yiyecekleri 
yediriyor en giizel i?ecekleri igiriyor, en giizel 
giyecekleri giydiriyor, her tiirlii ihtiyacim kar§iliyor ve 
onu en giizel §ekilde terbiye ediyor. Durum boyle 
devam ederken bu baba onu bir i§ i?in bir yere 
gonderiyor. Yolda adamm biri ?ocugu goriiyor ve onun 
elini ayagini baglayarak dii§man iilkesine ka^myor. Bu 
adam, 9oeuga babasimn tersine 90k kotii davramyor. 
Kotii muameleye maruz kalan 9ocuk eski giinlerini, 
babasimn onu terbiye §eklini hatirlayarak agliyor ve 
kalbi acilar i9inde hasret ate§i ile yamyor. 

Adam 90cuga bu i§kenceleri 9ektirip sonunda 
onu bogazlamayi planlamaktadir. £ocuk bu esaret 
i9inde 9e§itli i§kencelere maruz kalmakta iken kendi 
ulkesini ve babasim gozleriyle aradigi bir anda bir de 
ne gorsiin! Babasi onu arayip bulmu§tur ve o §imdi 
tarn kar§isinda durmaktadir. Sevincinden ne yapacagim 
§a§iran 9oeuk biiyiik bir hasret ve mutluluk i9inde 
Babacigim...! Babacigim...! Babacigim! Diye 
bagirarak babasina dogru ko§ar ve onun kucagina 
atilir. Sevin9 ve hasret gozya§lan bir yagmur gibi iki 
yanagim lslatmaktadir 90cukcagizin...Bu sirada onu 
ka9iran gelmi? 9ocugu aimak istemektedir. t^ocuk ise 
babasina simsiki sarilmi§ kendisini babasimn 
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koruyacagindan emin bir §ekilde beklemektedir. Zira 
babasi olumune de sebep olsa onu koruyacagiru 
soylemektedir. Bu ?ocugun aklindan babasimn 
kendisini diisjmana teslim edecegi dii§uncesi ge^ebilir 
mi!? Tabi ki asla ge9mez. Zira 9oeuk babasimn 
kendisini ne kadar sevdigini bilmektedir. Bir babarnn 
evladma olan §efkatidir bu.. Bir o kulu yaratanm ona 
olan jefkatini du§iinun... Elbette O'nun §efkati biitiin 
ana ve babalann §evkatlerinden daha buyuktiir. 

Bir kul du§manindan ka9ar gibi aglayip 
sizlayarak yaratamna ko§ar, O'nun kapisma kendini 
atar da: Ey Rabbim! Sen ba§ka merhamet edicisi 
olmayana merhamet et!! Sen ba§ka yardimcisi 
olmayana yardim et! Senin kapmdan ba§ka sigmagi 
olmayana merhamet et! O Senin Miskinindir...! 
Fakirindir...! Sen onun siginagisin..! Sen onun 
kurtulu§usun...! Senden ba§ka bir sigmak ve kurtulu§ 
kapisi yoktur...! Senin azabindan yine sana 
sigimnm...! Diye aglasa acaba yaratani onu ret mi 
eder!! Elbette sevinerek ona rahmet kapilanm ardina 
kadar a9acaktir.. Oyleyse haydi hayirli i§lerde 
yan§alim!! Sevap kazanmak i9in gayret edelim.. Salih 
insanlarla beraber olahm.. Hidayeti bulduktan sonra 
sapikliga dii§mekten korkalim.. Allah sizinledir.. 

Esselamii Aleykiim ve Rahmetullahi ve 

Berakatuhu.. 
SON 
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