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يم  مس اّللهس الرَّْحمَنس الرَّحس ْ  ِبس

س تَْوبَةً نَُصوحًاًۜ َعٰٰس رَبهكُْم اَْن  َٓوا اسََل اّلله َّ۪ذيَن ٰاَمنُوا تُوبُ َا ال َٓا اَُّيه يَ
ْن تَْحتسهَا   لَكُْم َجنَّاٍت تَْج۪ري مس سكُْم َويُْدخس سـَات سرَ َعْنكُْم َسيه يُكَفه

َّ۪ذيَن ٰاَمنُوا َمعَهُ   َّ َوال ُ النَِّبس ُۙ يَْومَ َْل يُْخزسي اّلله ٰٰع  اْْلَْْنَاُر  نُوُرُهْم ََيْ
َٓا اَْتمسْم لَنَا نُورَنَا َواْغفسْر لَنَا    نَ َـّ سْم يَُقولُوَن رَب ساَْيمَاْنس بَْْيَ اَْي۪دُّيسْم َوب

ٍء قَ۪ديٌر ﴿ س ََشْ ﴾   ٨اسنََّك َعٰٰل ُكله  

س  َّمَ قَاَل رَُسوُل اّللَّ ُ َعلَْيهس َوَسل   َصٰلَّ اّللَّ

س واْستْغفسُروهُ فَإسّنهس أَتُوُب ِفس اليَْومس   ا النَّاس تُوبُوا إسَل اّللَّ يا أَُّيه
 مسائَةَ َمرَّة 

ÜMİDİN ADI TEVBE 
 

Değerli kardeşlerim! 

Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle 

buyuruyor: “Ey Müminler! Samimi bir şekilde 

tövbe edip Allah'a yönelin. Böyle yaptığınız 

takdirde rabbiniz günahlarınızı affedip sizi içinde 

ırmaklar akan cennetlere yerleştirecektir. 

Kıyamet günü Allah, elçisini ve onunla birlikte 

inananları asla mahcup etmeyecektir.1 

Okumuş olduğum hadis-i şerifte ise Efendimiz 

(s.a.v.) şöyle buyuruyor: “Ey insanlar! Allah’a 

tövbe edip ondan af dileyiniz. Zira ben O’na 

günde yüz defa tövbe ederim.”2  

 

Aziz Müminler! 
Ömrümüz boyunca bize vesvese veren şeytanla ve 

bizi hatalara sevk etmeye çalışan nefsimizle 

mücadele ederiz. Ancak hepimiz beşeriz. Bu 

mücadelede bazen kulluğumuzun gereğini yerine 

getirir, bazen de savrulmalar yaşayarak günah işleriz. 

Günah, Allah’ın yasakladığı bir fiili işlemektir. 

Allah’ın koyduğu sınır ve hududu aşmaktır. 

İşlediğimiz günahların ruh ve maneviyatımıza birçok 

zararı vardır. Peygamberimiz (s.a.v.) bu hakikati 

şöyle ifade etmiştir: “Bir kul günah işlediği zaman 

kalbinde siyah bir leke meydana gelir. Eğer o kul 

günahı terk edip bağışlanmayı dilerse bu leke 

 
1 Tahrîm  66/8 
2 Müslim, Zikir 42   
3 Tirmizî, Tefsîr, H. No: 3654 

kaybolur. Tövbe etmez de günah işlemeye devam 

ederse, o zaman bu siyah nokta büyüyerek onun 

bütün kalbini kaplar.”3 

 

Değerli Kardeşlerim! 

Her şeyden önce işlediğimiz günahlar bizleri Yüce 

Allah’tan uzaklaştırır. Bu sebeple Mümin bir günah 

işlemişse hemen tövbe etmeli ve Allah’a 

yönelmelidir. Çeşitli sebeplerle tövbeyi geciktirmek 

doğru değildir. Yüce Rabbimiz hem koyduğu 

yasaklara riayet etmenin önemini hem de hatadan 

sonra tövbe etmenin insanın kurtuluşuna sebep 

olduğunu bizlere Hz. Adem ve Havva kıssası ile 

anlatmaktadır. Nitekim Âdem (a.s.) ve eşi Havva 

cennette Allah’ın yasakladığı bir ağacın meyvesinden 

yediler. Derhal bu hatalarının farkına vararak pişman 

oldular ve pişmanlıklarını şöyle dile getirdiler “Ey 

Rabbimiz! Biz (senin yasakladığın bir fiili 

işlemekle) kendimize zulmettik. Eğer bizi 

bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka hüsrana 

uğrayanlardan oluruz.”4    Yüce Rabbimiz, pişman 

olup tövbe etmeleri sebebiyle onları affetti. Bu ayette 

açık bir şekilde ifade edildiği gibi yaptığımız hata ve 

günahların bedelini bizler ödüyoruz.  

 

Değerli Müslümanlar! 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.): “Kim bir iyilik 

yaptığında seviniyor, bir kötülük yaptığında 

üzülüyorsa o mümindir.”5   buyurmaktadır. Bu 

hadisi şeriften de anlaşılmaktadır ki; işlediğimiz her 

günah kalbimizi ve ruhumuzu öldürür. Allah’a 

imanımızın bir gereği olarak yaptığımız her iyilik de 

kalbimize ve ruhumuza şifa ve hayat sebebi olur. 

Dünya ve ahirette bizleri bela ve musibetlerden korur. 

Öyle ise geliniz iyiliğin egemen olması için çalışalım.  

İman eden her insanın iyilik yapmakla mükellef 

olduğunu unutmayalım. Kalbimiz ve yönümüz 

iyilikten yana olduğu müddetçe Rabbimizin 

rahmetinin bizimle birlikte olacaktır. Hutbemi 

Peygamberimizin seyyidü’l-istiğfar duasıyla 

bitiriyorum: “Allah’ım! Sen benim Rabbimsin, 

senden başka ilâh yoktur. Beni yarattın ben de 

senin kulunum. Ben gücüm yettiğince sana 

verdiğim sözün ve senin vaadin üzereyim. 

Yaptıklarımın şerrinden sana sığınırım. 

Üzerimdeki her türlü nimetin sahibi sensin. 

Günahımı da bilen sensin. Beni, günahlarımı 

bağışla çünkü günahları senden başka affedecek 

hiç kimse yoktur.”6 
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4 A’râf, 7/23 
5 Tirmizî, Fiten, 8, H. No: 2165 
6 Tirmizî, Deavât, 15. 


