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ÿBekir Topaloðlu

™ FIKIH. Þartlarý ve Hükmü. Fýkýh literatüründe tövbe ameli boyutuyla, doðurduðu hukukî sonuçlarý, özellikle de cezaya etkisi yönüyle ele alýnýr. Fakihler tövbenin þartlarýný þöyle sýralamýþtýr: Günahý hemen terketmek, yapýlan günahtan dolayý
piþman olmak, ileride bir daha ayný günahý iþlememeye azmetmek. Günah kul hakkýný içeriyorsa hakkýn sahibine geri verilmesi veya helâllik dilenmesi gerekir. Öte
yandan bazý günah ve suçlardan tövbe etmek için kefâret þart koþulmuþtur (bk. KEFÂRET). Yerine getirilmemiþ malî ibadetlerde tövbe hakkýn sahiplerine verilmesiyle gerçekleþir; meselâ ödenmemiþ zekâtýn veya kefâretlerin karþýlýðý ödenir. Kul
haklarýnda hakkýn sahibine iadesi imkân
ölçüsünde yapýlýr. Çalýnmýþ veya gasbedilmiþ mal mevcutsa aynen iade edilir; mevcut deðilse misli veya kýymeti verilir. Bu
da mümkün deðilse güç yetirildiði zaman
hakký sahibine ödemeye niyet edilmelidir.
Eðer hak sahibi bulunamýyorsa fakirlere
tasadduk edilip bulunduðu zaman sahibine kýymetini tazmin etmeye niyetlen-

melidir. Kýsas gerektiren bir suç iþlenmiþse fâil hak sahibine hakkýný alma imkânýný vermelidir. Zina ve þarap içme gibi Allah hakký olan bir günahýn iþlenmesi durumunda piþmanlýk duyarak bir daha ayný suçu iþlememeye azmetmek yeterlidir.
Tövbenin kabulü için bu tür günah ve suçlarý hâkim önünde ikrar etmek gerekmez.
Bazý fakihler, suçun iþlendiði bilgisi yayýlmýþsa kiþinin ikrar etmesinin efdal olacaðýný söylemiþse de çoðunluk ikrar etmemenin her hâlükârda efdal sayýlacaðý görüþündedir. Bu konuda Hz. Peygamber'in
had suçu iþleyenleri suçlarýný gizlemeye
teþvik etmesi (el-Muva¹¹aß, “Hudûd”, 12)
ve suçunu ikrar edenleri ikrarlarýndan dönmeye yönlendirmesi (Buhârî, “Hudûd”, 2729; Ebû Dâvûd, “Hudûd”, 9) çoðunluk görüþünün delilleridir. Yanlýþ itikaddan tövbe
etmek onu terkettiðini açýklamak ve doðrusuna iman etmekle olur.
Ýleride ayný günahýn iþlenmemesine azmedildikten sonra ayný günah iþlenirse çoðunluða göre, “Günahtan tövbe eden hiç
günahý olmayan kimse gibidir” hadisi gereði (Tirmizî, “Kýyâmet”, 49) önceki tövbe
bozulmuþ olmaz; ancak bazý âlimler, müslüman olan kâfirin irtidad etmesi durumunda önceki küfrünün günahýnýn da avdet etmesine kýyasen bu durumda tövbenin bozulmuþ sayýlacaðýný ve önceki günahýn avdet edeceðini belirtmiþtir. Bazý
âlimlerse günahýn tekrar iþlenmemesini
önceki tövbenin sýhhati açýsýndan olmasa
da tövbenin kemali ve faydasý bakýmýndan
þart saymýþtýr. Tövbenin hukukî sonuçlarýnýn bulunduðu durumlarda tövbenin üzerinden bir müddet geçip kiþinin halinin düzeldiðinin görülmesi þart kabul edilmiþtir.
Çoðunluða göre bazý günahlarý iþlemeye
devam ederken baþka günahlardan tövbe etmek geçerlidir. Günahlar büyüklükküçüklük ve sayý bakýmýndan farklýlaþabildiði gibi tövbe de bölünebilir ve günahlar
için ayrý ayrý tövbe yapýlabilir. Bazý günahlarý sürdürdüðü halde müslüman olan gayri müslimin Müslümanlýðý geçerli sayýldýðý
gibi ayný durumdaki müslümanýn günahlarýnýn bir kýsmýndan tövbe etmesinin de
geçerli sayýlmasý gerektiði ifade edilmiþtir. Bir kýsým âlimler, günahlarýn bir bölümüne devam ederken bir bölümüne tövbe etmenin geçerli olmayacaðýný ifade etmiþ bazýlarý da ayný tür günahlarý tek bir
günah saymýþ ve ayný tür içindeki günahlarýn bir kýsmýný iþlemeye devam edip bir
kýsmýndan tövbe etmenin geçerli sayýlmayacaðýný belirtmiþtir.
Bazý fakihler tövbeyi üçüncü þahýslarýn
hakkýný göz önüne alarak içten (fi’l-bâtýn)

ve dýþtan (fi’z-zâhir) veya içsel (bâtýne) ve
hukuksal (hükmiyye) olmak üzere ikiye ayýrmýþtýr. Birincisi Allah ile kul arasýndaki tövbedir. O günahý iþleyen hariç kimseye zarar vermemesi ve kul hakkýný ihlâl etmemesi kaydýyla içki içmek ve yalan söylemek, namaz ve oruç gibi bedenî ibadetleri terk ve ihmal etmek gibi günahlardan tövbe bu kýsma dahildir. Ancak yerine getirilmeyen namaz ve oruç gibi bedenî ibadetler tövbeden sonra kazâ edilmeli, bazý durumlarda fidye ödenmelidir.
Ýkincisi ise, kul hakkýný ilgilendiren ve hukukî sonucu olan günahlardan tövbedir.
Bu kýsma giren tövbede ihlâl edilen hakkýn iadesi, verilen zararýn tazmini de þarttýr. Meselâ fakirin hakký olan zekâtý ödememek, baþkasýnýn malýný gasbetmek gibi günahlardan tövbede hakkýn sahibine
iadesi gerekir. Öte yandan fâsýk sayýlmayý
gerektiren bir günahý iþleyen kiþinin adalet vasfýný yeniden kazanmasý, nikâhta veli olabilmesi, þahitliðinin mahkeme tarafýndan kabul edilmesi, kýsaca tövbenin hukuken muteber sayýlmasý için fakihlerin
bir kýsmý altý ay veya bir sene geçmesi yahut düzelme alâmetlerinin görülmesi gibi
þartlar ileri sürmüþtür. Ýþlenen günah kazif veya yalancý þahitlikse kiþinin kendini
yalanlamasý gerekir.
Cezalara Etkisi. Suça niyetlenen kiþinin
suçun iþlenmesinden önce kendi isteðiyle suçtan vazgeçmesi durumunda yalnýz
suça niyet etmesi sebebiyle ceza verilmez.
Ancak niyet durumunu aþýp bazý hareketlerde bulunduðu takdirde o ana kadar yaptýðý hareketler bir suç teþkil ediyorsa bunlarýn cezasý uygulanýr. Fâil, suçun iþlenmesi yönünde icra hareketlerini
tamamlayýp kötü neticeyi de gerçekleþtirdikten sonra yakalanmadan önce veya
sonra piþman olduðunda suçun cezasýnýn
infaz edilip edilmeyeceði fakihler arasýnda
tartýþýlmýþtýr. Büyük çoðunluða göre tövbenin cezayý düþürmedeki etkisi kul haklarýna yönelik suçlarda deðil Allah (kamu)
haklarýna yönelik suçlarda söz konusudur
ve bu konu da Ýslâm ceza hukukunda cezalarýn tâbi tutulduðu had, kýsas ve ta‘zîr
þeklindeki üçlü ayýrýma göre ele alýnmýþtýr.
a) Had Cezalarýnda. Fakihler tövbenin
bazý had cezalarýnýn düþmesine etkisinde
ittifak ederken bir kýsmýnda ihtilâf etmiþtir. Eþkýyalýk suçunda suçlunun yakalanmadan önce tövbe etmesinin had cezasýný düþüreceðinde fakihler arasýnda görüþ
birliði vardýr. Bu hususta delil gösterilen
âyette, “Ancak kendilerini ele geçirmenizden önce tövbe edenler olursa bilin ki
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Allah çok baðýþlayan ve çok merhamet
edendir” buyrulur (el-Mâide 5/34). Büyük
çoðunluða göre tövbe kiþisel haklara karþý iþlenen suçlarýn cezasýný düþürmediðinden, eþkýyalýk esnasýnda gasp, yaralama
veya öldürme eyleminde bulunan suçlular yakalanmadan önce tövbe etmiþ olsalar dahi iþledikleri bu suçlardan ve verdikleri zararlardan dolayý sorumludurlar. Had
grubunda yer alan ve Allah hakkýna müteallik yönü aðýr basan hýrsýzlýk, zina ve
içki içme suçlarýnýn cezalarý da çoðunluða
göre tövbe ile düþmez; bu durum ister
olay hâkime intikal etmeden önce ister
sonra olsun hüküm deðiþmez; çünkü ceza iþlenen suçun kefâretidir. Fakihlerin bir
kýsmýna göre ise eþkýyalýk suçuna kýyasen
yakalanmadan önce yapýlan tövbe bu had
cezalarýný da düþürür. Suçlunun yakalandýktan sonra yapacaðý tövbenin de cezayý
düþüreceði görüþünde olan fakihler vardýr. Zina iftirasý (kazf) suçunun cezasý daha çok kiþisel haklarý ilgilendirdiði için tövbeyle düþmez; fakat çoðunluða göre maðdurun affetmesiyle ceza düþer. Ýnsanýn
þahsiyetini rencide eden bir suç olmasý
sebebiyle zina iftirasýnda bulunan kimsenin (kazif) tövbesinin kabulü için iftirada
bulunduðu kimseyle (makzûf) helâlleþmesi
gerekir. Hz. Peygamber, “Kardeþinde malý ve namusuyla ilgili bir hakký bulunan
kimse kýyamet gelmeden önce onunla helâlleþsin” buyurmuþtur (Buhârî, “Mezâlim”,
10). Öte yandan kazife verilen þahitlikten
men cezasýnýn tövbeyle düþüp düþmeyeceði tartýþmalýdýr. Hanefîler’e göre suçlu
hadden önce tövbe ederse þahitliði kabul
edilir, hadden sonra yapýlan tövbe ebediyen kabul edilmez ve bu had cezasýnýn bir
parçasý sayýlýr. Çoðunluða göre suçlu kazf
haddinden önce veya sonra tövbe ederse
þahitlikten men cezasý düþer. Fakihler, irtidad suçunun cezasýnýn mahkeme öncesi veya sonrasýnda yapýlan tövbe ile düþeceðinde ittifak etmiþtir. Sözlükte “bir kimsenin tövbe etmesini istemek” anlamýna
gelen “istitâbe” fýkýh terimi olarak irtidad,
zýndýklýk, sihir ya da bazý farzlarý kasten
terketmek gibi durumlarda bu fiilleri iþleyen kimseler için belirlenen cezalarý uygulamadan önce onlarý tövbe etmeye çaðýrmayý ifade etmektedir. Mürtedin tövbesinin mahkeme tarafýndan talep edilmesinin gerekip gerekmediði, gerekiyorsa bunun süresinin ne olacaðý konusunda fakihler farklý görüþlere sahiptir. Ýrtidad suçunun tekerrürü halinde fakihlerin bir kýsmý tövbenin kabul edilmeyeceði
görüþünde iken çoðunluk bu durumda da
tövbenin kabul edileceðini, ancak fâilin sa284

mimiyeti görülene kadar hapis vb. ta‘zîr
cezalarýnýn gündeme gelebileceðini belirtmiþtir.
b) Cinayetlerde. Kýsas ve diyet kul hakký aðýrlýklý cezalar sayýldýðýndan fakihler,
tövbenin öldürme ve yaralama suçlarýnýn
cezalarýnda herhangi bir etkisinin bulunmadýðý konusunda ittifak halindedir. “Kim
bir mümini kasten öldürürse onun cezasý, içinde devamlý kalmak üzere cehennemdir; Allah ona gazap ve lânet etmiþ ve onun
için büyük bir azap hazýrlamýþtýr” âyetini
(en-Nisâ 4/93) ve, “Allah’ýn bütün günahlarý affedeceði umulur; ancak kâfir ölen
kimseyi veya bir mümini kasten öldüreni
Allah affetmez” hadisini (Ebû Dâvûd, “Fiten”, 6) delil gösteren bazý âlimler insan
öldürmenin uhrevî cezasýnýn tövbeyle düþmeyeceðini söylemektedir. Fakat büyük
çoðunluk insan öldürmenin uhrevî cezasýnýn tövbeyle düþebileceðini, “Ey kendilerine kötülük edip aþýrý giden kullarým!
Allah’ýn rahmetinden ümidinizi kesmeyin;
doðrusu Allah günahlarýn hepsini baðýþlar” âyetine (ez-Zümer 39/53), doksan dokuz kiþiyi öldürüp tövbe eden kiþinin konu edildiði hadise (Buhârî, “Enbiyâ,”, 54;
Müslim, “Tevbe”, 46) vb. naslara dayanarak kabul etmiþtir. c) Ta‘zîr Cezalarýnda.
Kul hakký olan sövme ve darbetme gibi
ta‘zîr cezasý gerektiren suçlar hak sahibiyle helâlleþilmedikçe tövbe ile düþmez. Allah hakký sayýlan, ramazan ayýnda kasten
oruç bozma, faiz yeme ve kumar oynama
gibi fiiller için öngörülen ta‘zîr cezalarý ise
tövbe ile düþmektedir. d) Þahitliðin Kabulünde. Þahitliðin kabulü için adalet vasfý þart görüldüðünden büyük günah iþleyen veya küçük günahlarda ýsrar eden kiþinin adalet vasfýný yitireceði ve tövbe etmedikçe þahitliðinin kabul edilmeyeceði ittifakla benimsenmiþtir. Kazf suçunu iþleyenin tövbesinin þahitlik yönünden kabulü ise tartýþmalýdýr.
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ÿEmine Gümüþ Böke

™ TASAVVUF. Tasavvufî eserlerde tövbenin tariflerinden, çeþitlerinden, derecelerinden, faziletinden, lüzumundan, mahiyetinden, kapsamýndan, özelliklerinden,
hükümlerinden, þartlarýndan, rükünlerinden, neticelerinden, faydalarýndan, kabul
edildiðine dair alâmetlerden ve tövbekârlarýn hallerinden geniþ biçimde bahsedilmiþ, dikkate deðer psikolojik tahliller, açýklamalar, yorumlar ve deðerlendirmeler yapýlmýþtýr (Muhâsibî, er-Ri£âye, s. 68, 148,
360; Bedßü men enâbe ilallåh, s. 344-350;
el-Æa½d, s. 222; Ebû Tâlib el-Mekkî, I, 364394; Gazzâlî, Ý¼yâß, IV, 3-49).
Tövbe tasavvufta çeþitli þekillerde tarif
edilmiþtir. Bu tarifler tövbenin yönünü ve
niteliklerini göstermesi bakýmýndan önem
taþýr. Sehl et-Tüsterî, “Tövbe kulun günahýný unutmamasýdýr” derken Cüneyd-i Baðdâdî tövbeyî, “Kulun günahýný unutmasýdýr” þeklinde tarif etmiþtir. Sehl’in tarifi
henüz sülûkün baþýnda olan ve günaha
bulaþmasý ihtimali bulunan müridlerle, Cüneyd’in tarifi, Allah’ýn büyüklüðü düþüncesine dalan ve O’nu zikretme halinde bulunan hakikat ehli ve âriflerle ilgilidir. Cüneyd’e göre kulun tövbeden önceki günahkâr olma durumu cefa hali, tövbeden
sonraki durumu ise vefa / safâ halidir. Allah bir kuluna tövbe etmeyi nasip ederek
ona yakýnlýðýný lutfederse bu halde kulun
aklýný geçmiþte iþlediði günahlara takmamasý, onlarý unutup sadece Allah’ýn nimet
ve ihsanlarýný düþünmesi gerekir (Kelâbâzî, s. 92; Kuþeyrî, s. 259; Hücvîrî, s. 381).
Günahlardan ve kötülüklerden tövbe edenle hatalardan ve gafletten tövbe eden,

