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Giriş

Günah kelimesi, Farsça bir kelimedir. Aynı kelimeye Arapça'da çok yakın
olan kelime ise etınah kelimesidir ki, "meyletrnek, yönelmek" man~sına gelen
bu kelime Kur'an'daki kullanılışı bakı mından hem "darlık , sıkıntı" hem de '"günah" anlamında kullarulır. ' Ancak çoğu kez bu kelime. "sakınca, engel, bc's" vb.
manalard;t kullanılmıştır.! Kur'an'da günah kavramını ifade eden birçok kelime
vardır. Bunlar arasında genel anlamıyla günah yerine kullarulanlar, ism. zenb.
vizr, hüb, ma'sıye ve cünn kelimeleridir.
Kur'an-ı Kerim'de günah anlamında kullanılmış olan bu kelimeleri kısa da olsa biraz açıklamak yerinde olur kanaatindeyiz.
İsm: ·•işleyene ceza gerektiren, insanı hayır ve sevaptan alıkoyan fiil veya
bundan doğan sorumluluk" anlamına gelir.j Kur'an'da otuz beş yerde geçen ism
kelimesi, genel anlamından başka küfür ve inkarı, düşmanlığı, yalan, içki, kumar, faiz gibi günahJan nitelemek için de kullanılmıştır. İsm ayrıca dört yerde
·kebır··, bir yerde "mü bin" (apaçık>, bir yerde de "zarur" ve "batın '' sıfatları ile birlikte zikredilmişıir. '
Zenb : Sözlükte "arka, geri, kuyn.ık" anlamianna gelen zenebden türerilntiş
olup "sonu kötü olan fiil" demektir.~ İsm kelimesinin eş anlarnlısı olarak kabul
edilen zenb "mükellefin gayr-i meşru işi ~ olarak tarif edilmiştir.b Kur'an-ı Kerim'de otuz yedi yerde geçen zenb kelimesi, hiflır, şirk, katl, zina gibi günahlar
için kullanı l mışrır.
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İki

fark ise; ism kelimesini, zenb kelimesinden ayıran baş
lıca lıususiyeL şudur; zenb kelimesi, hem kasıtlı , hem de kasıtsız olarak işlenen
8
günahı gösterirken, ism kelimesi, özelljkle kasıtlı olarak işlenen günalu gösterir.
Kur'an'da on ayette geçen "ağırlık" ınanasındaki vizr kelimesi (çoğul u evzar),
bu ilyetlerin çoğunda manevi yük ve sorumluluk ilgisiyle ism yerine kullanılmış
tır." "Kişiyi haktan saptıran tlil veya davranış " anJamındaki cünah da Kur'an'da
geçtiği yirmi beş yerde daha çok insanlar arasındaki münasebetleriçin kullarulmakLadu·.w HGb kelimesi ise Kur'an-ı Kerim'de yerim malı yiyenler için doğrudan
"günah'' anlamında yer almaktadır. 11 Bu beş kelimeden özellikle ism, zenb ve
vizr hadislerde de çokça geçmektedir.
Günah kavramı din1 bir kavram olup, bütün dinlerde mevcuttur. Dolayısıyla
günah, dini emirlerin yerine getirilmemesi veya yasaklann çiğnenmesiyle ona ya
çıkan dini, ahlaki ve vicdan i açıdan sorumluluk gerektiren bir olgudur: Nasıl beşer! kanun ve kurallann çiğnenmesi suç diye adlandırılıyorsa, dini alandaki hata
ve davraıuşlar da günah olarak nitelendirilmektedir. •ı Bütün bu anlattıklarırruz
dan sonra günahı, "İlahi emir ve yasaklara aykırı.fiil ve davranış/ardır" diye tarif edebiliriz.
Hadis-i şeriflerde ise günah genellikle şu şekilde tarif edilmektedir: Nevvas b.
Sem'an (r.a ) bir gün Rasulullah'a, iyilik ve günah nedir, diye sorar. Hz. Peygamber\ s.a. v.)'de ona şöyle cevap verir: '1yilik, abiakın güzel olmasıdır. Günah ise,
kalbini tırmalayıp, insanların da nıuttalf olmasından hoşlcmrrıadığın şeyler
dir. ,;j Başka bir hadiste belirtildiği ne göre, Rastılullah (s.a.v. ), Vabisa adlı sahab1ye şöyle der:
''İyili k ve günahtan sormaya gelmiştjn değil mi?", Vabisa;
"Evet" der. Vabisa anlatmaya devam eder. Rasulullah parmaklarını birleştire
rek, Vabisarun göğsüne vurarak şöyle der:
"Nefsine daruş, kalbine danış ey Vabisa! İyilik, nefsinin kendisine ısındığı ve
kalbinin mutmain olduğu şeydir. Günah ise, nefsini tınnalayan ve göğsünde tereddüde yol açandır. ,ı ,
Bu iki hadisten günahm mahiyeti hakkında şu sonuçları çıkarabiliıiz:
a) Günah, insanın kalbine rahatsızlık verendir.
b) Başkalannın haberdar olması isrenıneyen şeydir.
8
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ed-Dihlev! i.s e günahı şu şekilde tarif etmektedir: "Günah, insanın şeytana
uyarak yaptığı ve arzusunda fanl olduğu, dünyada ve ahirette cezasını çektiği,
bütün mükemmellikleri fesada uğratan, Allah'a itaate ters olan ve Allah ile ktıl
15
arasındaki perdeyi, engeli kuvvetlendiren her fiildir."
A.

Günahın Çeşitleri

islam'da günah, biri niteliğine göre, diğeri de hakkı çiğnenen muhatabına göre olmak üzere iki kısımda gruplandırılabilir:
ı. Niteliği açısından gün ahlar; küçük (sağ!re) ve büyük (kebira) olmak
üzere ikiye ayrılır. Bu ayırım Kur'an-ı Kerim'de yer almakla birlikte, küçük ve büyük günahların nelerden ibaret olduğu hakkında fazla bilgi verilmediğini görmekteyiz.,.;
Mesela Nisa süresirlde Yüce Allah:
'~Size yasak edilen büyük günahlardan kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi güzel bir yere sokarız ..n
"Güzel davrananlar, günahın büyüklerinden ve çirkin işlerden kaçınırlar,
yalnız lernem (bazı küçük kusurlar) işleyebilirler. Şüphesiz Rabbinin affı geniş
tir.. .'1g buyuruyor. İşte Yüce Allah, bizlere bu ayetlerde günahın büyüğü ve küçüğünün olduğunu belirtmektedir. O hatele büyük ve küçük günah nedir?
a) Biiyük Günah: İşleyen kimsenin, Kitab ve sünnette, şiddetle tehdit edildiği her fiil, büyük gü nahtır.
Kur'an-ı Kerim'de günah olan şeyler yasaklanmakla beraber bunlar, belli bir
sayı ile sınırlandınlınanuştır. Bir hadis-i şerifte: ''Allah 'a ortak koşmak ve ana babaya isyan etmenin", günahların en büyüğü olduğunu söyleyen Hz. Peygamber
(s.a.v.), ayakta iken oturmuş ve üç defa: "Yalan sözden sakın m ız" demiştir. '(' Diğer bir hadis ele şöyledir: "Şu yedi be/ak edici şeyden sakınınız. "Nedir onlar ya
Rasulallah, sorusu üzerine Allah'ın Rasulü şöyle buyurur: ''Allah'a ortak koşmak,
büyü yapmak, haksız yere Allah'ın yasakladığı cana kıymak, faiz yemek, yetim malı yemek, saı1aş günü geri dönüp kaçmak, bir şeyden habersiz masum,
'inanmt§ kadınlara zina suçu atmak.·~'
Büyük günaluann sayıldığı başka hadisler de vardır. Bu hadislerin amacı, bü19
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17 4 Nisa/ 31.
18 53 Necm/32
20 Kılıç , Sadtk, Kur'Cin 'da (Tiinab Ktwramı, s. 322.
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yük günalıların sayısını belirtmek değildir . Bu hadislerde, durumun gereğine göre, Allah'ın Resuli.i toplumu etkileyen büyük günahları saymıştır. Büyük günahlar bunlardan ibarettir, btınlarda 0 başka büyük günah yoktur, diye bir şey söyleınenıi.şrjr. Buna rağmen büyük günah, İbn Mes'ud'a göre dört, AbdtıJJah b.
Ömer\~ göre yedi, Abdullah !.;. Amr'a göre dokuz tanedir. Abdullah ibn Abbas,
}'e:tmişe yakın büyük günah olduğunu, ancak tövbe ile büyük günah kalma}racağını , ısrar edince de küçük günahın büyük günaha dönüşeceğini, Allah'a isyan
olan her şeyin büyük günah olduğunu söylemiştir.
b) Küçük Günah: Kur'an'da "lemem "41 ve "seyyi'e" çoğul u "seyyiat'~ ' kelimeleriyle ifade edilen küçük günah, islam alimleri tarafından şöyle tarif edilmek[edir: Büyük günah tarifi dışında kalan, yani hakkında bir ceza bulunmayan, cehennem ar eşi ile de tehdit edilmeyen günahtır. "
Herhangi bir sayıyla sınırlandınlmayan küçük günahlar, çeşitli nedenlerle
büyük günaha dönüşfır. Hz. Peygamber (s.a.v.} ''Üzerinde ısrar edildikçe, küçük günah yoktur"buyurnıuşnır. Yine Hz. Peygamber (s.a.v.) başka bir hadiste,
göze önemsiz görünen günahlardan açıkça sakındırmaktadır: ''Ey Aişe! Göze
önemsiz gibi göı·ünen gü.nahlardan sakın! Çünkü bu günahlar için, Allah tara}i'ndan görevtendirilmiş bir görevli vardı.r... Çünkü. küçük günahlar insanda
bir araya gelince onu he/ak eder. ,;b
Günahın l<üçükli.iğüne değil, ama kendisine karşı gelinen Allah'ın azarnet ve
kibriyasına bakarak, günahlardan sakırunamız lazımdır. Küçük günahları önemsememek, bunlarda ısrar etmek, insanı büyüklerini yapmaya hazır hale getiren
psikolojik ve ruh! bir değişikliğe uğratır.
22

2- Muhataba göre günahlar ise; Allah'a karşı, insanlara karşı ve kişinin
kendine karşı işlediği günahlar olmak üzere üçe ayrılabilir:
a) Allah'a kar-şı işlenen günah: Kur'an-ı Kerim'de Allah'a karşı günahı belirten birçok ayet vardır. Şirk ve küfür, Allah'a karşı işlenen günahların başında gelir ki, Yüce Allah, kendisine ortak koşanlan kesinlikle affetrneyeceğini, kafirleri ise
ebeöı cehennem azabına atacağını belirtmektedir. İnsanın Allah'ın kendisine vermiş olduğu nimetiere şükretmeyip , nankörlük etmesi de bu tür günahlardandır.
h) insanlam karşı işlenen günah: Bu tür günahlar genellikle kulhakkı ile ilgili günahlardır. Kur'an-ı Kerim'de, insanlara karşı işlenen günahlar, Allah'a kar22lbn Kes ir, Tej'çfr·, c. 1, s . 486; Ateş. Süle.ynıan, Yt'ice Ku r'tin 'ın Çağda.ş Tefsiıi, İsı. 1989, c. ll, s.
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şı işlenen günalılardan

daha çeşüli olup, bu tür günahlar kendisine haksızlık yapuanın rızası olmadıkça Allah tarafından kesinlikle bağışlaıın1az. zKur'an-ı Kerim'de insanlarla ilgili günahlara oldukça fazla yer verilmiştir. Bu
günahların çirkinlikleri çeşitli örneklerle bize anlatılmakta ve insaniann bu tür
günahlardan sakınınaları sağlanmaktadır..:ıı İnsanlara karşı işlenen günalılara.
kasten adam öldürme, hırsızlık, iftira. insanlarla alay etme ve gıybet gibi günabları örnek verebiliriz.
İslam'a göre , bir insanın hakkını çiğneınek ve toplumun selameüni ihliil <::tmek suretiyle işlenen kulhakkı ile ilgili günahların vebali -küfür ve inkar dışın
da- Allah'a karşı işlenen günahlardan dal1a ağırdır.
c) İnsanın kendisine karşı işlediği günah: Günahların kötü akıbeti bizzat yapanları ve buna sebep olanlan ilgilendirdiğinden, neticede insanlar günahlan bizatilıi kendilerine karşı işlemiş olurlar. Dolayısıyla Kudin'da insanın günah işie
mek süreriyle kendi nefsini tehlikeye arınaması istenmektedir."''
Kişinin kendi nefsine karşı günah işlemesi. selim fıtratını bozması demek
olup, Kur'an-ı Kerim'de ''kendine zulmerme" rabiriyle ifade edilmiştir. "''
Kur'an insana çok değer vermektedir. Allah insanı en güzel sürette yarattığı
nı bildirmekte'' ve insana gücü yetmeyeceği yükün yükleomediğini ifade ctmektedir:'ı İnsan, gücü yetmeyeceği şeylerden sonımlu tutulmamaktadır.
İnsan kendi ruh! ve maddi varlığı üzerinde. sosyal çevrede de olduğ'tı gibi, istediği biçimde davranamaz, böyle bir tasarruf hakkına da sahip değildir. Hz.
Peygamberin sünneti bize şu mesajı iletmektedir: "Üzerinde Rabbinin de hakkı
vardır, nefsinin de hakkı vardır, ailenin de ... buna göre her hak sahibine hakkını ue1·. '".; Hz. Peygamber, bir çok vesileyle bu duruma değinerek, insanın nefsine zulmedereesine çok uzun süre uykusuz kalması ve devamlı oruç rutınası gibi aşırı amelleri kınamış, bu gibi davranışlardan vazgeçilmesini istemiş vey<ı y<ı
saklamıştır.

Bu hususta şöyle bir olay anlatılır:
Sahabilerden bir grup Peygamber Efendimiz'in :z.evcelerine gelir ve Peygambeıimiz'in nasıl ibadet ettiğini sanırlar. Aldıkları cevap üzerine, kendi arnellerini
azımsayara k;
"Geçmiş ve gelecek günahlan affedilmiş olan Peygamber (s.a.v.) böyle ibadet ederken bizler ne haldeyiz" derler. İçlerinden biri;
-Bundan sonra ben, geceleri uyumayıp, devamlı namaz kılacağım , der.
27 Ebu Talib el-Mekki,
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Öbürü;
-Ben de sürekli oıuç tutacağun, der.
Ötekisi de;
-Ben de kadınlardan (hanırnlanmdan) aynlacağım ve asla evlenmeyeceğim
der. Böylece sözleşirler. Bunların durumu Hz. Peygamber'e ul~ınca; bu kişileri
çağırır ve onlara:
-Şöyle şöyle konuşanlar sizler misiniz? Allah'a yemin ederim kı, ben Allah'dan sizden daha çok korkarım,daha çok sakırurım. Fakat ben bazen oruç tutarım. bazen iftar ederim. Namaz kılarım, uyku da uyurum. Kadınlarla da evlenirim. Kim benim sünnetimi terkederse, o benden değildir." diyerek onları ikaz etmiştir. :\4

Hz. Peygamber'in hadislerinde ifade edildiği gibi, nefsimizin meşnı haklarını
kabul etmemek, ona yöneltilm iş bir suçtur ve cezası uluevi alemde göıi.ilecektir.
Meşnı olmaksızı n , canımıza, ruhi ve bedeni varlığımıza yönelreceğimiz her hangi bir suç ahirette misliyle cezalandırılacaktır. Her kim, dünyada nefsini her hangi bir şeyle öldüriirse (intihar ederse), kıyamet gününde de o şeyle nap olıı
nur. ~5

B.

insanı

Günaha Sevkeden Faktörler

İnsanı

günaha sevkeden faktörleri, dahili, yani insanın yapısıoda bulunan
meyil ve arzularla, onu dışarıdan e[kiJeyen harici fun.iller olmak üzere iki gıup(a
ele almak mümkündür:

a) Dahili Faktörler:
Nefis: İslamiyere göre insan yapısında bulunan kötülüklerin kaynağı nefistir.
Çünkü nefis, "alabildiğine kötülüğü emreden ,ji(> ve kişiyi günaha yöneltmek için
fısıltılar halinde sürekli telkinde bulunan~' bir güçtür. İşte bu tür nefse, nefs-i emma re denir ki, insan varlığının en aşağı tabakası olup, bütün kötü huyların ve çirkin hareketlerin merkezidir. ;IS O, insanı daima kötülüğe sürükler. Kulağa vesvese verir,~) isteklere ve kö(ü arzulara meyleder, insanın onu yenm.esi,40 sabırlı olması,'' ' ve açgözlülüğünden korunması'' lazımdır. Günaha temayülün ve dünya1

34 Bkz.. Buhar!, Nikah , 1: Müslinı, Nikah, 5; Miras, Kamil, Sahibi Bıthari M1Lbtasan Tecrid-i Sarih TercürMsi, ist. 1947, c. ll, s . 289; Nasif, et-Tae, c. II, s . 278.

35 Müsliın. ima n. 176.
36 12 Yustrf/53.
37 SO Kaf/16; 53 Necnı/23.
38 Ateş, Süleyman, İsitım Tasal'ı~ıjit, İst. 1981, s. 89.

39 50 Kaf/ 16
40 79 Naziat/ 40.
41 18 Kehf/28.

42 59 Haşr/9.
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ya ait isteklerin odak noktası olarak karşımıza çıka11 nefs-i emmare, heva ve hevesin kaymiğıdır.·•J Hz. Peygamber rarafından, kendisine kaJŞt yapılacak cihad,
cihadların eri büyüğü olarak isirnlendirilen44 nefis, işte bu neflstir. Kur'an-ı Kerim'de nefsini tezkiye edenin veya nefsini Allah'ın tezkiye ettiği kişinin felaha
ulaşacağı bildirilıniştir: Bu gayeye binaen, nefsi annclınna yolları ve merhaieleri, özellikle tasavvuf erbabı rarafından sıkça işlenmiş, bu konu üzerinde çok fazla durulmuştur.''" Tamamen ahlakı güzelleştirip, kötü huyları ve hasJetleri yok etmeye yönelen irşad ve talirnler, nefsi meşru haklanndan da mahrum bırakma
malıdır. Çünkü Hz. Peygamber bir hadislerinde; "Ozerinde Rabbinin de bclkkı
vardır, nefsinin de. Öyleyse her hak sahibine hakkını ver.'"' buyurmuştur. Hadisre bahsedilen haklar; yemek, içmek, cinsi münasebet vb. tabu ihtiyaçlardır.
Bunlara engel olmak, Allah tarafından taşkınlık olarak tanımlanmıştır:
''Ey İnananlar! All.cıh 'ın size bela! ettiği temiz şeyleri hczrcım kılmaym, bududu da aşrnayın, doğrusu Allah aşın giderıleri sevmez. '"8 Bu ayet, bazı sahabilerin bir takım meşru nimetleri nefislerine haram kılına kararları münasebetiyle inmiştir.·•Y
Kur'an-ı Kerim, bu menfi temayüllü nefse karşı, kendini kınayan nefse, "levvaıne" ve rıza-i Hak'ta h uzur bulan nefse de "mmmainne" demektediL Kur'an,
bizlere, clizginlenmiş ve eğitilmiş, iyilik yapmayı kabullenmiş nefislere ulaşm ayı
önermektedir.l'>
5

b) Har id Faktörle r:
1. Dünya Hayatı: İnsanı günaha sevkeden bir başka faktör de ölümsüz bir

dünya hayatı içgüdüsü ve ahireti düşüıuneme tavrıdır. 5 ' Kendini bu psikoiojiye
kaptıran insan, hayat sadece bu dünyadan ibaretmiş gibi pervasızca hareket etme arzusuna kapılı r ve hayvani istekleri tatmin etme duygusunun baskısıyla günaha kolayca kayabilir. tşte insanı günaha götüren harici sebeplerden biri dünya hayatının cazibesi, kötü örneklerin çevremizele bol miktarda bulun.masıdır.
2 . Şeyttının Mevcudiyeti: İnsanı günaha götüren harici sebepler içerisinde,
insanın manevi yücelişine ka rşı mücadele etmeye ahdetmiş olan şeyıanın tahrikleri de önemli bir yer tutar.'' Aldatıcı vaatlerine kulak verdiğimizde ve onun is43 53 Necnı/23.
44 el-Aduni, İsmail Muhammed, l<Rş{i1 '1 -HC!fd, Beynıı 1351, ç , ı, s. 424.
45 91 Şems/9.
46 et· Tirmizi, Ebi) Abdilla h Muhaııımed b. Ali el· Hakim, Kfla/m'r-R~viid.a ı'e Edehü 'n-Neft, ML~ır
1947, s.42 vd; Gazzali, ibya, c. ıu, ss. 48·79.
47 Bulıarl. Adab. 84-86.
48 5 Maide/87
49 el-Vahidl, Ebu'I-Hasen Ali b. Ahıııed, Eshcıh~t'n -MI:ı:ul, Beynıt 1978, ss. 137-1.38.
50 75 Kıyanıe/2; 89 Fecr/27-28.
51 2 Bakara/ 95·% .
52 Bebek, Ad il, "Günah nıad", TDV lsllinı Ans., İst. 1996, c. XJV, s . 283.
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bizi cehenneme süıiikleyen şeytan, insan ile Allah arasındaki ilişkilerde daima insanın önüne engel koymaktadır. Bu sebepledir ki,
şeytan, Kur'an-ı Kerim'de nefisten daha çok zikredilmiş, hatta ondan daha fazla
sakındırılmışrır. Şeytana karşı yapılan sakındırma başka hiçbir şey için söz konusu değildir. Çünkü nefsin kötülükleri ve bozgunculuğu hep şeytanın vesvesesinden kaynaklanmaktadır 5~ Uyuyan kötü düşünceler hep onun tarafından dürtülür. Günaha düşmedekötü telkinleriyle baş yen işgal eden şeytan çoğunlukla
nefsin arzularını vasıta ederek insan aklına girer ve onu günaha davet eder. İşte
o anda insan Rabbini anar da, O'na karşı bir huşu ' duyarsa, aklı nurlanır, bu nur
sonra kalbe girer ve günaha da_y~t eden şeytanı yener.>•
teklerine

uyduğumuzda

C. İsJam'da Günahlara Karşılık Verilen Ce7..alar

islam'da günah işiemekten doğan ceza şahsi olup, kişi kendi yaptığmdan soHiçbir kimse başkasının cezasını üstı:.ine alamadığı gibi atalarının işle
diği günahtan dolayı da sorumlu tutulmaz. Ancak gayr-i meşnı bir fiil ve harekette bulunanlar, bununla yetinmeyerek başkalamu da etkileınJş ve kötü bir çı
ğır açmışlarsa ayıu davranışta bulunan herkesin günahından onlarla birlikte sonım lll olurlar. Çi.inhi o kötülüğün yapılmasına sebep olmuşlardır. Kur'an-ı Keriın'de , Hz. Muhammed (s.a.v.)'e indirilen vahyin "öncekilerin masallarından
ibaret" olduğunu söyleyenierin sapıu-dı klan grupların günahlarından da sorumlu tutulacakları ,'~ ayrıca güç ve iınldin sahibi olanları n saptırdıklan zayıf karakterli kiınselerle birlikte azaba maruz bırakılacaklan ifade edilmektedir. ;ı; Hz. Peygamber de iyi veya l<ötü bir çığır açanların, onunla amel eden herkesin sevabı
veya günalunm bir misliyle mukabele göreceklerini belirtmiştir.'' İsHim 'a göre,
Hıristiyanların inandıkları gibi Hz. Adem'den insanlaı-a miras kalan asll bir günah
mevcut değildir. Çünkü Allah, Adem'in işlediği günahı onun tövbesi üzerine affetmiştir."' İnsanlar dünyaya hem hayır, hem de günah işlemeye elverişli .bir yetenekle, fakat günahsız olarak gelirler. w
islam'da günahlara karşılık verilen cezalar dünyevl ve uhrevl olmak üzere
ikiye ayrılır. Allah'a itaatsizlikte direnip O'nu inldr eden, her türlü ilahi uyan ve
yol gösteriediği reddeden, doğru yolu bulmalan ünkansız hale geldiği gibi diğer
insanların ıslahına da engel olan toplulukların dünyada h.elak edilmek suretiyle
nımludur.

53 Kılıç, Sad ıl<, K11r'an 'da Gı'inah Ka11ramı, s. 277.
54 ed-Dih levl, Hı'iccelt.tllahi'I-Baliğa, c. ll, s. 237.
55 16 Nahl/24-25.
56 34 Sebe'/31-33.
57 Buhar!, İ'tisaın, 15; Müsl iın , ilim, 15-16, Zekat, 69; Alımed b. Hanbel, ei-Mı'isned, c. ıv, ss. 357-

359-360-:361
58 Bkz., 2 Bakara/37.
59 Bebek, Adil, ''Gü nah

ıııad'',

c. XIV, s. 283.
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cezalandırıldığı,

ahirelte ise ebeci! azaba maruz bırakılacağı muhtelif ayetlerde
belirtilmiştir. Müslüman fertlt>rin, hukuk kurallarını ve toplum düzenini ihHll
edecek şekilde işl edikleri günahlara had, lmas ve ra' zir gibi dünyevl cezaları uygulama mecburiyeri getirilmiştir. Bununla birlikte günahkar mürnin içirı en büyük ceza, Abdullah b . Mes'ud'un da söylediği gibi onun yaşadığı dini suçluluk
psikolojisidir.r.ı Uhrevl ceza ise, ebeci! mutluluğun simgesi olan cennet nimetlerinden mahrum olmak ve cehennem azabına maıuz kalmakt.ır. Öte yandan günalıkar ınü'mine dünyada uygulanan cezanın keffaret hükı;nünde olup uhrevl
61
cezayı düşüreceği genellilde kabul ed.ilmişür. İslam alimlerinin bir kısmı, hadlerle ilgili bazı ayetlere<>ı dayanarak, uhrevi cezadan kurtulmak için, aynca tövbe
etmeyi şart koşarlar.

D. Günahtan Kurtulma Yolları
Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) bir hadisi şeriflerinde: "Bütün Ademoğulları
en hayırlıları ise tövbe edenlerdir. '"·' buyurmaktadır. Başka bir hadis-i şerit'te ise Peygamber Efendimiz: ·'Eğer siz günah işleme
seydiniz. Allah sizi helak eder ve yerinize , günah işleyip, peşinden tövbe eden
kullar yaratırdı. ""' buyurmuştur.
Bu zikrettiğimiz hadislerden de anl aşıldığı üzere insan, günah ve sevap işle
me özelliğinde yaratılmış bir varlıktır. Günah işlemek, insanı meleklerden ayuan
bir özelliktir. Bilindiği gibi melekler nurdan yaraulmış olup, AJlah'a asla karşı
gelmeyen, günah işlemeyen V?rlıklard.ır.
İslam fıtrat dinidir. İslam'da insanın günah işleyebileceği kabul edilmiş ve
bundan korunma ve kurtulma yollan insana öğretilmiştir. İşte yapılan kötülükten, işlenen günah ve kabahatten kurtulma yolu tövbedir. Tövbe ile insan, yapmış olduğu günah ve kusurlardan kurtulur. Ve o günah ve hatalan hiç yapmamış
gibi tertemiz olur. Nitekim bu hususta Peygamber Efendimiz: "Günahtan tam
dönen ve tövbe eden, o günahı hiç işlememiş gibidir'Mbuyurur.
Yüce Allah kullarını tövbeye çağırınakta ve şöyle buyı.ırmakradır:
·Ey iman edenler.' Hepiniz Allah 'a tövbe ediniz ki, felah bulasınız. '1{' Başka
bir ayette ise Yüce Allah, Peygamberine şöyle buyı.ırur:
"De ki: ·Ey nefislerine karşı aşırı giden kul/arım, . Allah 'ın rabmetinden

günahkardır, günahkarların

60 Tirmizi, Sıfaıü'l-Kıyanıe, 49.
61 Bkz., Buhar!, Hudud, 8; Tirmizi, Hudud, 12, tman, n .
62 Bkz., 24 Nur/ 4-5; 25 Furkan/ 68··71.

63 fbn M:ke. Zühd, 30.
64 Müsl(ııı, Tevbe. 9.10,11 .
65 lbralıinı Cana n , Hadis Ansiklopedisi (Kıl.ltlb-i Sirıe), lst. ırs, c. III. s. 394; c. XVII, s. 628.
66 24 Nur/ 31.
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umut kesmeyin. Allah bütün günahiçın bağış/en·. Çünkü O, çok bağışlayan, çok
esirgeyendir. •f>'
Bu ayerte Yüce Allah, Peygamberine, günahkar kullara, Allah'ın ra lunetinden
umut kesmemelerini söylemesini emrediyor. Çünkü çok bağışlayan, çok acıyan
Allah, dilerse bütün günahları bağışlar. Bundan dolayı kullar, Allah'ın azabı gelmezden önce Allah'a yönelıneli, O'na teslim olmalı , şirki ve bütün günahları bı
rakmalıdırlar.

· Bir rivayete göre, çok günah işlemiş olan bazı müşrikler, Müslüman olduklatakdirde günahlannın affedilip edilmeyeceğini Hz. Peygamber'e sormuşlar ve
bu ayet inıniştir.c*' Bu ayet, bütün insanları tövbeye ve İshhn;a yöneltmekte, Müslüman olduklan takdirde Allah'ın, onların bütün günahlarını affedeceğini bildirınekte, günah1dir1ara umut kapılarını ardına kadar açmaktadır.
Kullar ne kadar günah işlemiş olurlarsa olsunlar, uınutsu ıluğa kapılmadan
Allah'a yönelip tövbe ederlerse Allah onları affeder. Bu ayetlerin yanı sıra , kulları umucsuzluktan kurtarıp tövbeye yöneiten çok sayıda hadis vardır.
rı

Sonuç
Dini kavramlardan biri olan günah, bütün dinlerde mevcut olan bir kavramgünah, dini emirlerin yerine getirilmemesi veya yasaklann çiğ
nenmesiyle ortaya pkan dini, ahlaki ve vicdani açıdan sonımhıluk gerektiren bir
olgudur. Nasıl beşeri kanun ve kuralların çiğnenrrıesi suç diye adlandınlıyorsa ,
dini alandaki hata ve davranışlar da günah olarak nitelendirilmektedir.
Kısaca günahı, "İlahi emir ve yasaklara aykırı fiil ve davranışlardı_r" şeklinde
tarif edebiliriz.
İslam'da günah, biri niteliğine göre, diğeri de hakkı çiğnenen niuhatabına göre olmak üzere iki kısımda gtınıplandırılabilir.
İnsanı günaha sevkeden faktörleri ise, dahili, yani insanın yapısında bulunan
meyil ve arzular ve onu dışarıdan etkileyen harici arniller olmak üzere iki grupta ele almak mümkündür. Dahili faktör, nefis; harici faktörler ise, dünya sevgisinden dolayı ahireti düşünmemek ve şeyumın vesveselerine uymaktır.
İslam 'da günah işiemekten doğan ceza şahsi olup, kişi kendi yaptığmdan sorumludur. Hiçbir kimse başkasının cezasını üstüne alamadığı gibi atalannın işle
diğj günalıta n dolayı da sonımlı.ı tutulmaz. Ancak kişi, başkasının bir günah iş
lemesine sebep olmuşsa, bundan dolayı sorumludur. Çünkü Allah'ın yasakladı
ğı bir kötülüğün yapılmasına sebep olmuştur.
dır. Dolayısıyla

67 39 Zümer/ 53.
68 Kurtub'i, Ebü Abdilla h Muhammed b.Ahmed, (!/-Camf li Ahkami'I-Kıt.r'an, Kahire 1959. c. XV.
s . 268; İbn Kes ir, 7~fSim 'I·KIIı·'aııi'l-Azim, c. IV, s. 59.
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İsHim'a

göre, Hııistiyanların inandıkları gibi Hz. Adem'den insanlara miras
kalan asli bir günah mevcut değildir. Çünkü Allah, Adem'in işlediği günahı onun
tövbesi üzerine affetmiştir.
İslam'da günahlara karşı verilen cezalar dünyevl ve uhrevl olmak üzere ikiye
ayrılır .

İslam'da işlenen

günahtan kurtulma yolu, o işlenen günahtan dolayı pişman
olup, Aila:h'a tövbe etmektir. İnsan tövbe ile, yapnuş olduğu günah ve kusurdan
kurtulur ve o günahı ve hatalan hiç yapmatnış gibj tertemiz olur.
Kur'an'da. Yüce Allah, daima kullarını tövbeye çağırmaktadı r. Peygamberine
de, günahkar kullara, Allah'ın rahmetinden umut kesmemelerini söylemesini
emretmektedir. Çünkü Allah, çok bağışlayan ve çok acıyandır. Dilerse bütün günahları bağışlayabilir. Bundan dolayı kullar, Allah'ın azabı gelmeden önce Allah'a yönelmeli, O'na teslim olmalı ve bütün günahlardan dolayı tövbe etmelidir/er.
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