Hutbe, 18.08.2017
Günahla Kararan Kalpleri Tövbe Temizler

1- İşlediği günah olan işi veya kabahati terk etmek

ْﻳٓﺎ اَﻳﱡﻬَﺎ اﻟﱠﺬٖﻳﻦَ اٰﻣَﻨُﻮا ﺗُﻮﺑُﻮٓا اِﻟَﻰ اﻟﻠﱣﻪِ ﺗَﻮْﺑَﺔً ﻧَﺼُﻮﺣﺎً ﻋَﺴٰﻰ رَﺑﱡﮑُﻢْ اَن
ُﻳُﮑَﻔﱢﺮَﻋَﻨْﻜُﻢْ ﺳَﻴﱢـٔﺎﺗِﻜُﻢْ وَﻳُﺪْﺧِﻠَﮑُﻢْ ﺟَﻨﱠﺎتٍ ﺗَﺠْﺮٖي ﻣِﻦْ ﺗَﺤْﺘِﻬَﺎ اﻟْﺎَﻧْﻬَﺎر

2- Günah olan işin veya kabahatin bir benzerine
asla bir daha dönmemeye azmetmiş olmak

ُ اﻟﺘﱠﺎﺋِﺐُ ﻣِﻦَ اﻟﺬﱠﻧْﺐِ ﻛَﻤَﻦْ ﻻَ ذَﻧْﺐَ ﻟَﻪ:ؐ ِﻗَﺎلَ رَﺳُﻮلُ اﻟﻠﱠﻪ

3- Bütün bu şeylerin hepsini bir daha yapmaktan korkup çekinmek.

Muhterem Cemaat!
Günah kalbi karartır. Kararan kalbi ise ancak
tövbe temizler.
Tövbenin manası; günahtan iyi fiillere, isyandan
Allah’a itaate, batıldan hakka dönmek; günah ve
kötü fiiller işlemekten vazgeçmek; işlediği günahlardan ötürü pişman olup bir daha yapmamaya söz vermektir.
Tövbe ile kullar rahmeti bol olan Rablerine
dönerler, Rabbimiz de bu dönüşü umulur ki
kabul eder.
Değerli Müminler!
Kur’ân-ı Kerîm ve hadîs-i şeriflerde, günah ve
isyana sebep olacak bir davranışta bulunulacak
olursa arkasından hemen tövbe edilmesi emredilmiş; tövbe edenlerin tövbesinin de Allah (c.c.)
tarafından kabul edileceği haber verilmiştir. Bu
mealdeki ayet ve hadislerden bazıları şöyledir:
“Ey müminler! Hep birden Allah’a tövbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz.”
“Ey iman edenler! Samimi bir tövbe ile Allah’a dönün. Umulur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter.”1
“Ey insanlar! Tövbe ediniz...” “Ey insanlar!
Ölmeden önce tövbe ediniz.”2
Muhterem Müslümanlar!
Tövbeyi yapmakta acele etmek gerektiği gibi,
tövbenin samimi ve halis bir şekilde yapılması
da gerekmektedir. Kur’ân-ı Kerîmimiz samimi
yapılan tövbeye “nasuh tövbesi” demektedir.

Zira kul günah olan o işi veya kabahati terk etmezse, yapmaya devam ediyor demektir ki, bu
durumda gerçek manada tövbe etmiş olmaz.
Nitekim kul pişman olmazsa yaptığı işe rızası,
gönlü var demektir.
Aziz Kardeşlerim!
Öyleyse Allah’a iman etmiş kişiler bilerek veya
bilmeyerek günah işledikleri zaman hemen Allah’a yönelip tövbe etmekten çekinmemelidirler. Çünkü Cenâb-ı Hak, “Hiç şüphesiz Allah
hem çok tövbe edenleri, hem de çok temizlenenleri sever.” 3 buyururken, Allah’ın resulü
(s.a.v.): “Günahlardan tövbe eden hiç günah
işlememiş gibidir.”4 buyurur.
Yani Yüce Allah samimiyetle ve şartlarına uygun
olarak yapılan tövbeleri kabul eder, kullarını bağışlar. Ayrıca günahları bırakıp kendisine yönelenleri sever, zira günahkârlar için Yüce Allah’ın
rahmet, mağfiret ve kereminden başka bir sığınak yoktur. Bu bakımdan inananların tövbe etmekten korkmamaları, yaptıkları büyük veya küçük günahları için ne zaman olursa olsun, geciktirmeden hemen Rablerine yönelmeleri, tövbe
etmeleri ve bir daha o hataya düşmemeye azmetmeleri gerekir. Bir Müslüman bir hata işledikten sonra, “Ben artık kötü kul oldum.” diyerek
asla Allah’ın rahmetinden ümidini kesmemelidir. Ne mutlu tövbesi kabul olarak bağışlananlara!

Tövbeleri sadece Allah kabul eder. Yukarıdaki
ayette de belirtildiği gibi, kabul olacak tövbenin
“nasuh tövbesi” olması gerekir. Nasuh tövbesi
ise bazı şartlar dâhilinde yapılan tövbedir. Âlimlerimiz tövbe için gerekli olan şartları şöylece
sıralamışlardır:
Nûr suresi, 24:31 ve Tahrîm suresi, 66:8
2
Müslim, El-Egarr El-Müzeni (r.a.)’dan ve İbn Mace, Cabir
(r.a.)’dan rivayet.
1

Bakara suresi, 2:222
İbn Mace, İbn Mes’ud (r.a.)’dan; İbn Ebi’d-Dünya, Enes
(r.a.)’dan rivayet.
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