
TÖVBE VE İSTİĞFAR* 

nsan� kendi kudretiyle en güzel bir biçimde yarat�p1 yeryü-
züne halife k�lan2 Yüce Allah, göklerde ve yerde, aç�k ve gizli 
olarak ne varsa bütün nimetlerini hizmetine sundu u3 insan�
imtihan için yaratm� t�r.4 Bu sebeple insan iyi kötü, do ru yan-
l� , helâl haram, sevap günah olarak vas�fland�r�lan i  ve eylem-
leri tercih edecek ve bu tercihlerini gerçekle tirebilecek özellik ve 
donan�mda yarat�lm� t�r. nsan bu özelli i gere i, ya ad� � çev-
renin olumsuz etkileri ve bir de eytan�n hile ve tuzaklar�na ma-
ruz kal�p günah say�lan fiilleri i leyebilir. Bu durum onun, be er
vasf�ndan kaynaklanmaktad�r. Zira yüce yarat�c� insanda fücur 
(günah i leme) ve takva (Allah’a sayg�/itaat) gibi iki z�t özelli i
birle tirmi tir.5 Önemli olan insan�n takva çerçevesinde bir ha-
yat sürmeye gayret etmesidir. Tövbe ve isti far bu amaca katk�
sa layan bir ibadet olarak de erlendirilebilir. Hz. Peygamber 
(s.a.s.), 

“Bütün insanlar günah i leyebilir. Günah i leyenlerin en ha-
y�rl�s� (i ledi i günaha pi man olup) tövbe edenlerdir.”6 buyura-
rak insan�n günah i leyebilecek mahiyette yarat�ld� �n�; ancak 

                                                          
*  Bu metin Din leri Yüksek Kurulu Üyesi Zeki SAYAR taraf�ndan haz�rlanm� t�r.  
1  Tîn, 95/4. 
2  Bakara, 2/30. 
3  Lokman, 31/20. 
4  Mülk, 67/2. 
5 ems, 91/7, 8, 9.  
6 bn Mâce, “Zühd”, 30.  
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mühim olan�n insan�n hatas�nda �srar etmeden pi manl�k duya-
rak i ledi i günahtan dolay� tövbe etmesi oldu unu haber ver-
mi tir.

Günah ve Tövbe Kavramları 

“Günah”, Farsça bir kelime olup “suç” anlam�na gelir. Dinî 
bir kavram olarak ilâhî emir ve yasaklara ayk�r� fiil ve davran�
anlam�nda kullan�l�r.7 Hz. Peygamber de kendisine sorulan bir 
soruya kar �l�k günah� öyle tarif etmi tir: “Günah içini kemirip 
seni huzursuz eden ve insanlar�n ö renmesini istemedi in ey-
dir.”8

Sözlükte “pi manl�k, dönmek, nedamet” anlam�na gelen 
tövbe, slâmî bir kavram olarak, kulun i ledi i kötülük ve gü-
nahlara pi man olup, onlar� terk ederek Allah’a yönelmesi, 
emirlerine uymak ve yasaklar�ndan kaç�nmak suretiyle Allah’a 
s� �narak ba � lanmas�n� dilemesi demektir.9 Tan�mdan da an-
la �laca � gibi tövbe; insan�n kendine dönmesi, kullu unu ve 
günahlar�n� itiraf ederek, Allah’�n büyüklü ünü, kendisinin kü-
çüklü ünü kavrayarak, günahlar� ancak Allah’�n ba � layaca �
bilinci ile halini O’na arz edip temizlenmeyi talep etmesidir. Bu 
hususta Kur’ân-� Kerîm’de öyle buyurulmaktad�r:

“Ey müminler! Hepiniz Allah’a tövbe ediniz ki, kurtulu a
eresiniz.”10

                                                          
7 Dini Kavramlar Sözlü ü, D B Yay�nlar�, Ankara 2006, s. 204. 
8  Müslim, “Birr”, 15.  
9 Dini Kavramlar Sözlü ü, s. 657. 
10  Nûr, 24/31. 
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Böylece kurtulu un ancak tövbe ile sa lanaca � dile getiril-
mektedir. Bir ba ka âyet-i kerimede ise insan� kurtulu a götüre-
cek tövbenin nas�l olmas� gerekti i öyle aç�klanmaktad�r:

.
“Ey man edenler, Allah’a içtenlikle tövbe edin. Umulur ki, 

Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter, Peygamberi ve onunla bir-
likte iman edenleri utand�rmayaca � günde Allah sizi içlerinden 
�rmaklar akan cennetlere sokar.”11 Baz� âlimler âyet-i kerimede 
kullan�lan “nasuh” kelimesinin “halis, kat� �ks�z” manalar� ya-
n�nda “düzeltici, onar�c�” anlamlar�n� da içerdi ini ifade etmek-
tedirler. Buna göre ki i, ciddi bir pi manl�k duygusu ile vicda-
n�nda olu an rahats�zl� �n�, gözya lar�yla d� a vuran samimi bir 
duyarl�l�kla dile getirmelidir. Bir daha ayn� günaha dönmemek 
azim ve karar� içinde ya ad� � hayat� gözden geçirip, ilâhî emir 
ve yasaklar çizgisinde düzgün bir hayata yönelmelidir.12

Hz. Peygamber (s.a.s.) tövbenin dinî hayat�m�zdaki önemine 
dikkat çekerek öyle buyurmaktad�r:

“Allah’a yemin ederim ki, ben günde yetmi  defadan fazla 
O’nun beni ba � lamas�n� dileyerek tövbe ediyorum.”13 Pey-
gamber Efendimiz günah i lemekten korundu u ve bütün gü-
nahlar� ba � land� � bildirildi i halde böyle davranarak ayn�
zamanda bize örnek olmaktad�r. Buna göre, hiçbir kimsenin 
Peygamberden daha günahs�z olamayaca � dü ünüldü ünde,
inanm�  bir insan�n hayat�nda tövbe ve isti far�n önemi ve ge-

                                                          
11  Tahrim, 66/8. 
12 Kur’an Yolu Türkçe Meâl ve Tefsir, 4/410.
13  Buhârî, “Davet”, 3.  
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reklili i kolayca anla �l�r. Ayr�ca kulun tövbesinden dolay�
Cenâb-� Hakk’�n sevinç ve memnuniyet duyaca � bir hadiste 
öyle ifade edilmektedir: 

 :
“Herhangi birinizin tövbe etmesinden dolay� Allah Teâlâ’n�n

duydu u sevinç �ss�z çölde giderken üzerindeki yiyecek ve içe-
ce iyle birlikte devesini kaybedip aray�p taramalar� sonuç ver-
meyince ümidini kaybederek bir a ac�n gölgesine uzan�p yatan, 
derken yan�na devesinin geldi ini görerek yular�na yap� an ve 
a �r� derecede sevincinden ne söyledi ini bilmeyerek, ‘Allah�m!
Sen benim kulumsun; ben de senin rabbinim’ diyen kimsenin 
sevincinden çok daha fazlad�r.”14

Gerçekten hadis-i erif Yüce Allah’�n kullar�na yönelik engin 
efkat ve merhametini çok veciz bir ekilde ortaya koymaktad�r.

Böylece kulluk bilinci içerisinde günahlar� ancak Allah’�n ba � -
layaca � dü üncesiyle tövbe edip af dileyen kullar�n� ba � larken 
kullar�n�n bu tutumu da, Canâb-� Hakk’� ho nut etmektedir. 
Burada hemen unu da belirtelim ki, Allah’�n ho nutlu-
u/sevinci gibi ifadeler daha çok mecazi ifadeler olup, maksat, 

Allah’�n r�zas�d�r. Kulunun talep ve arzusuna hemen kar �l�k
vermesidir.

                                                          
14  Müslim, “Tevbe”, 7.  
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Makbul Tövbe 
Makbul tövbenin temel esaslar�n� Kur’ân-� Kerîm öyle aç�klar:

“Allah kat�nda (makbul) tövbe ancak bilmeyerek günah i le-
yip sonra çok geçmeden tövbe edenlerin tövbesidir. te Allah 
bunlar�n tövbelerini kabul buyurur. Allah hakk�yla bilendir, 
hüküm ve hikmet sahibidir.”15 Baz� âlimler, âyette geçen “bil-
meden” ifadesinin, yap�lan davran� �n günah oldu unu bilme-
mek manas�nda olmay�p bildi i halde iradesine hâkim olama-
yarak nefsine uyup kötülük yapan anlam�nda kullan�ld� �n�
ifade etmektedirler.16

Âyette, bu durumda olup Allah’�n tövbe kap�s�n� çalan mü-
minlerin ba � lanaca � bildirilmektedir. Bu da Allah’�n kullar�na 
olan sonsuz merhametinin aç�k bir göstergesidir. Bu husus a a-
�daki âyet ve hadislerde de aç�kça bildirilmektedir:

“Deki ey kendileri aleyhine a �r� giden kullar�m! Allah’�n
rahmetinden ümidinizi kesmeyin. üphesiz Allah, bütün günah-
lar� affeder; çünkü O, çok ba � layand�r, çok merhamet eden-
dir.”17

                                                          
15  Nisâ, 4/17. 
16 Kur’an Yolu Türkçe Meâl ve Tefsir, 2/34.
17  Zümer, 39/53.  
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“Yine onlar çirkin bir i  yapt�klar� yahut nefislerine zulmettik-

leri zaman Allah’� hat�rlay�p, hemen günahlar�n�n ba � lanmas�-

n� isteyen kimselerdir. Allah’tan ba ka günahlar� kim ba � laya-

bilir?”18 Peygamber (s.a.s.) de, 

“Günahlar�ndan tövbe eden kimse, hiç günah� olmayan kim-

se gibidir.”19 buyurarak tövbenin müslüman�n dünyas�nda ne 

kadar hayati bir önemi haiz oldu unu veciz bir ekilde beyan 

etmektedir.  

Tövbede Acele Edilmeli, Geciktirilmemelidir 

“Yoksa (makbul) tövbe, kötülükleri (günahlar�) yap�p yap�p

da kendisine ölüm gelip çat�nca, ‘i te ben imdi tövbe ettim’ 

diyen kimseler ile kâfir olarak ölenlerinki de ildir. Bunlar için 

âhirette elem dolu bir azap haz�rlam� �zd�r.”20 Hz. Peygamber 

de günahlar�n gönül dünyam�zda açt� � tahribata i aret ederek 

öyle buyurmaktad�r:

                                                          
18  Âl-i mrân, 3/135.
19 bn Mâce, “Zühd”, 30.  
20  Nisâ, 4/18.  
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 .
 . .

“ üphe yok ki mümin bir günah i ledi i zaman (i lenen bu 
günah sebebi ile) kalbinde siyah bir nokta olu ur. E er pi man-
l�k duyarak i ledi i günahtan el çeker, tövbe ve isti far ederse 
(leke silinir) kalbi parlar. Günah i lemeye devam ederse kalpte-
ki siyahl�k da artmaya devam eder. ‘Hay�r hay�r, onlar�n ka-
zanmakta olduklar�, kalplerini pasland�rm� t�r’ (Mutaffifîn,
83/14) âyetinde kast edilen mana budur.”21 Hadis, i lenen gü-
nah nedeni ile kalpte olu acak manevî kirlenmenin kalbin du-
yarl�l� �n�n azalmas�na yol açaca �n�, günaha devam edildikçe 
bu duyarl�l� �n büsbütün yitirilece ini ifade etmektedir. Ancak 
vakit kaybetmeden i lenen günaha tövbe ve isti far edilirse, 
günah lekesinin silinip, kalbin manevî duyarl�l� �n� yeniden ka-
zanaca �n� bildirmektedir. Bir de ölümün ne zaman, nerede ve 
nas�l gelece i bilinemedi i için tövbede acele edilmelidir. 

Tövbenin Şartları 
lenen bütün günahlardan tövbe etmek gerekir. E er i le-

nen günah sadece Allah’a kar � bir yükümlülü ün ihlâli ise; yani 
salt Allah hakk�n� içeriyorsa, tövbe: 

1. lenen günah� terk etmeyi,

2. lenen günahtan dolay� gönülden pi manl�k duymay�,

3. Ayn� günaha bir daha dönmemek üzere kesin karar ver-
meyi gerektirmektedir.  

E er i lenen günah insanlara ait bir hakk  içeriyorsa; yani 
kul hakk  ile ilgili ise, bu üç madde ile beraber hakk  ihlâl 
edilen ki i veya ki ilere haklar n  ödemeyi veya onlardan 
                                                          
21 bn Mâce, “Zühd”, 29.  
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helâllik almay  da gerektirmektedir.22 Hazret-i Peygamber 
(s.a.s.), kul hakk  ile ilgili hak ihlâli varsa bu dünyada mutlaka 
helâlle meyi tavsiye etmektedir.23

İstiğfar 
Sözlükte, “örtmek” anlam�na gelen isti far, dinî bir terim 

olarak kulun hata ve kusurlar�n�n Allah taraf�ndan ba � lanma-
s�n� istemesidir. Ayr�ca, ibadet ve salih amellerini yeterli bulma-
yarak art�rmaya çal� mas�n�, buna mukabil i ledi i günahlar�n�
çok görerek onlardan uzakla ma gayreti ve duyarl�l� � içerisinde 
bulunmas�n� ifade etmektedir.  

sti far ile tövbe aras�nda öyle bir farktan söz edebiliriz: Ki i
ancak kendi i ledi i günahlar�na tövbe ederken, hem kendisi ve 
hem de ba ka insanlar�n i lemi  oldu u günahlar için isti farda
bulunabilir.24 Cenâb-� Hakk’�n kullar�na kar � merhametini ifade 
ederek isti farda bulunmalar�n� emreden âyet ve hadislerden 
bir kaç�n� burada zikredelim: 

“Hem kendinin, hem de inanm�  erkek ve kad�nlar�n günah-
lar�n�n ba � lanmas�n� dile! Allah, gezip dola t� �n�z yeri de, 
içinde kalaca �n�z yeri de bilir.”25

“Allah’tan ba � lanma dile. üphesiz Allah, çok ba � layan-
d�r, çok merhamet edendir.”26

                                                          
22  Nisâ, 4/18.  
23  Buhârî, “Mezalim”, 10.  
24 Dini Kavramlar Sözlü ü, s. 332.
25  Muhammed, 47/19.  
26  Nisâ, 4/106.  
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“Rabbine hamd ederek tesbihte bulun ve O’ndan ba � lama 
dile. Çünkü O, tövbeleri çok kabul edendir.”27

“Kim bir kötülük yapar yahut kendine zulmeder, sonra da 
Allah’tan ba � lanma dilerse, Allah’� çok ba � lay�c� ve çok mer-
hamet edici bulur.”28

“Oysa sen onlar�n içinde iken, Allah onlara azap edecek de il-

dir. Ba � lanma dilerken de Allah onlara azap edecek de ildir.”29

Hz. Enes’in rivayet etti i bir hadis-i kudside Peygamber 

(s.a.s.) öyle buyurmu tur: “Allah Teâlâ öyle buyurdu: Ey 

Âdemo lu! Sen bana dua etti in ve benden aff�n� umdu un

sürece, i ledi in günahlar ne kadar çok olursa olsun onlar�n

büyüklü üne bakmadan seni ba � lar�m. Ey Âdemo lu! Günah-

lar�n gökyüzünü kaplayacak kadar çok olsa sonra da benden 

aff�n� dilesen, seni affederim. Ey Âdemo lu! Sen yeryüzünü 

dolduracak kadar günahla kar �ma gelsen, fakat bana hiçbir eyi 

ortak ko mam�  olsan üphesiz ben de seni yeryüzü dolusu 

ba � la kar �lar�m.”30

Hadis, kulun günah� ne kadar çok olursa olsun, Allah’�n birli i-

ne inanarak O’na hiçbir eyi ortak ko madan tövbe ve isti farda

bulunursa Allah’�n ba � layaca � müjdesini vermektedir.  

                                                          
27  Nasr, 110/3.  
28  Nisâ, 4/110.  
29  Enfal, 8/33.  
30  Tirmîzî, “Daavât”, 98.  
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Hz. Peygamber bir di er hadislerinde: 

“Bir kimse isti far� dilinden dü ürmezse, Allah Teâlâ ona her 
darl�ktan bir ç�k� , her üzüntüden bir kurtulu  yolu gösterir ve 
ona beklemedi i yerden r�z�k verir.”31 buyurmu tur.

                                                          
31 bni Mâce, “Edeb”, 57.  


