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HACI MUHARREM HİLMİ EFENDİ DİVANINDA TEVBE KAVRAMI
HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

İhsan SOYSALDI
Öz
Tevbe tasavvufta makamların ilki tarikata giren salikin ilk yapması gereken iĢ olarak
görülmektedir. Tarikatlara giren müridin Ģeyhiyle yaptığı bir ahitleĢmede en önemli Ģart olarak
bilinmektedir. GeçmiĢte yapılan hatalara dönmemeye söz verme, yapılanlardan piĢmanlık duyma
tevbede esas olan özelliklerdir. Muharrem Efendi divanında tevbenin ehemmiyetini anlatan
beyitlere yer vermiĢtir. Müslümanın manevi hayatında her zaman karĢılaĢtığı bir durum olarak
tevbe iyi anlaĢılması gerekir. Müslüman Allah‟ın rahmetinden ümit kesmeden her zaman tevbeye
baĢvurmalıdır. Müslüman bunun bilinciyle her zaman Allah‟a tevbe etmeyi unutmamalıdır. Tevbe
Müslümanın manevi olarak arınabilmesini sağlayan Allah‟ın bir lütfudur. Bunu her fırsatta
değerlendirmek insanın kendi yararına olan bir hadisedir.
Anahtar Kelimeler: Muharrem Hilmi Efendi, Tevbe, Divan, ġiir, Tasavvuf.

Muharrem Hilmi Efendi’s Perspectives About The Notion of Repent in
His Divan
Abstract
In mysticism repent is the first state regarded to be practised by the person who
intends to join a cult. This is one of the most important oral conditions in the convenants
realized mutually by the sheikh and his followers. The contract is for the follower to promise not
to do the same mistakes and to repent for negative happenings practised in the past. Muharrem
Efendi gave place to the importance of the repent in his work. Repent, which is a notion that a
Muslim always encounters in his spiritual life, should be understood well. Without losing hope of
Allah‟s mercy, a Muslim should always practise repent. With this awareness a Muslem should
never forget to repent for his sins. Repent is a grace of Allah to people to be purified spiritually.
To make use of this at every opportunity is of the benefit of men.
Keywords: Muharrem Hilmi Efendi, Repent, Divan, Poet, Sufism.
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Tevbe, lügatte, piĢmanlık, nedâmet, dönme, vazgeçmek, günâhı
bırakıp Allah'a yönelmek manalarına gelmekte olup, isyandan itaate,
1
günahtan sevaba, hatadan doğruya, batıldan Hakk'a dönme anlamına gelir.
2
Kur‟ân-ı Kerim‟de türevleriyle birlikte seksen altı yerde geçmektedir.
Tevbenin vücûbu, âyet ve hadislerde açık bir Ģekilde belirtilmiĢtir. “Hepiniz
3
Allah'a tevbe edin ey mü'minler!” âyeti umum bir emirdir. “Ey iman edenler,
4
Allah'a yüreğinizin bütün özlüğüyle, ihlâs ile dönün” âyeti de, tevbenin
hulus-i kalb ile yapılmasını emreder.
Peygamber Efendimiz (s.) tevbe hakkında Ģöyle buyurmuĢtur: “Ey
insanlar! Allah'a tevbe edin ve O'ndan mağfiret dileyin. Çünkü ben günde yüz
kere tevbe ederim.”5 Hz. Peygamber bu Sözüyle kendini de bu hususta
müĢahhas örnek gösterip konuya açıklık getirmiĢtir. Dolayısı ile bu hadis biz
Müslümanların bu durum karĢısında kendimizi daha bir dikkatle hesaba çekip
kontrol etmemizi istemektedir.
Tevbe günlük hayatımızın adeta bir parçası olmuĢ, herkes tarafından
gerek bilinçli, gerekse bilinçsiz sıkça söylenen bir ıstılahtır. Tevbe manası
bilinen ama tam olarak icra edilmeyip, sözde kalan öze indirilemeyen
tasavvufî bir düsturdur. Mutasavvıflar tevbeyi bütün makamların aslı ve özü,
bütün hâllerin anahtarı olarak kabul ederler. Yeri olmayanın binası
olmayacağı gibi tevbesi olmayan kiĢinin hali de makamı da olmaz diyen
6
sûfîler tevbeye ayrı bir önem vermektedirler.
Günah iĢleyen bir insan hatalı olduğuna kesinlikle inanır, bu inançla
tevbe eder, sonra tevbenin kabul edilip edilmediği konusunda Ģüphe eder.
Klasik tasavvufi eserlerde tevbenin kabulü noktasında bazı Ģartlar ileri sürülür.
Bu Ģartları genel olarak Ģöyle sıralayabiliriz:
a- Allah hakkı ile ilgili günahlardan dolayı tevbede üç Ģart vardır:
1- O günahı iĢlediğine piĢmanlık duymak: Ġnsan vicdanında iĢlediği
günahın kötü bir davranıĢ olduğunu ve Allah ile olan bağlantısına zarar
verdiğini düĢünerek bir huzursuzluk ve piĢmanlık duymalıdır.
1
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Cevherî, Ġsmail b. Hammad, es-Sıhah, Kahire 1982, c.I, s.91-92; Ġsfehânî, Müfredât, (Thk.
Adnan Davûdî), Beyrut 1998, s.76; Ġbn Manzur, Lisanu’l-arab, (Thk. Abdullah Ali el-Kebîr),
Kahire trs. c.I, s.54; Tehânevî, Muhammed Ali Keşşâf, c. I, s. 161-162; Firuzabâdî, Muhammed
b. Ya‟kub, Kâmusu’l-Muhît, Beyrut 1991, c.I, s.166.
Abdulbâkî, Muhammed Fuad, Mu’cemu’l-müfehres, Kahire 1988,s.199-200.
Nur, 24/31
Tahrim, 66/8.
Buhârî, Davaat 6245, Kahire 1989; Müslim, Kahire 1975, c.IV, s. 2076.
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2- Tevbe edilen günahı kesinlikle terk etmek: Tevbede önemli bir Ģart
da fiili olarak piĢmanlığının belirtisi olarak yaptığı hatalara geri dönmemektir.
3- Tevbe edilen günaha tekrar dönmeme kararı: daha önce iĢlemiĢ
olduğu günahlardan dolayı piĢmanlık duyan kiĢinin aynı yanlıĢa tekrar
dönmemeye kararlı olması gerekmektedir.
b- Kul hakkı ile ilgili günahlardan tevbede ise beĢ Ģart vardır:
1- Gasbedilen mal, elde mevcut ve sahibi biliniyorsa mal geri
verilmelidir.
2- Çalınan mal, hırsızın elinde mevcut, ancak sahibi bilinmiyorsa, bu
mal tasadduk edilerek zimmetten çıkarılmalıdır.
3- Önceki yıllara ait kul hakları var ve sahipleri de belli değilse, bu
mallar kadar tasaddukta bulunmak.
4- Suçlunun tükettiği mal misli değil de kıymeti belirlenebilen bir mal
ise kiĢinin imkânı da varsa o kıymeti sahibine vermelidir.
5- Malında ne kadar haram olduğunu bilmeyen kiĢi zann-ı galibine
7
göre, bir miktar ayırır ve onu kul haklarına mahsuben fakirlere dağıtır.
Biz bu makalemizde öncelikle tevbenin lügat anlamını, tevbeye iliĢkin
olarak Kur‟ân ve Hadiste geçen birkaç örneği, ayrıca tevbenin kabul Ģartlarını
verdikten sonra mutasavvıfların tevbe hakkındaki yorumlarını vermeye
çalıĢacağız. Ardından Muharrem Hilmi Efendinin divanında konuyu ele
almaya çalıĢacağız.
KuĢeyrî (ö.465/1072), tevbeye Ģöyle yaklaĢır: “Tevbe, kalpteki
kötülükte ısrar düğümünü çözüp Hakk'a dönmek ve Rabb'ın hukukunu
gözetmektir. Tevbe, kötü ve günah iĢlere piĢman olup Hakk'a yönelmedir.
Küfürden imana dönmek kâfirlerin, kötü iĢlerden iyi iĢlere geçmek fâsıkların,
kötü huylardan iyi ahlaka tebdil etmesi iyilerin (ebrârın), masivâdan Hakk'a
dönmesi nebi ve velilerin tevbesidir. Avam günahtan, havas gafletten tevbe
8
eder.”
Örnek olarak verdiğimiz KuĢeyrî‟nin, tevbeyi, çeĢitlendirerek
sistematize ettiği ve cehennem korkusuyla yapılan tevbeye “tevbe”, cennete

7
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Gazâlî, Ebu Hamid Muhammed, İhyâu Ulûmid-Din, (trc. A.Serdaroğlu), Ġstanbul 1974
c.IV,s.68-69; Soysaldı, Mehmet, “İslamdaTevbe”, Tasavvuf Ġlmi ve Akademik AraĢtırma Dergisi,
Ankara 2001, Sayı: 6, s.81-91; Soysaldı, Ġhsan, “Mutasavvıfların Tevbe Kavramına Getirdiği
Yorumlar” e-Journal of New World Science Academy 2009, Volume: 4, Number: 2, Article
Number: 4C0009, s.158-165.
KuĢeyrî, Risâle, (Tah. Ali Abdullah Hamîd), Beyrut 1993, s. 91-97; Cürcânî, Seyyid, ġerif,
Ta'rifat, Kahire, 1988, s. 90; Serrâc, Lüma’,
(Matbaatü‟s-Saade), Kahire 1960, s. 183-184; Gazâlî, İhyâ, Mısır 1957, c. IV, s. 34-38, 46-49.
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girme ümidiyle yapılan tevbeye “inâbe”, sırf Hak için yapılan tevbeye “evbe”
azaptan korkup tevbe etmesine “inâbe tevbesi”, Allah'ın kereminden utanıp
9
tevbe etmeye “isticabe tevbesi” Ģeklinde açıkladığı görülür.
KuĢeyrî, tevbede uyulması gereken rükûnlar olduğunu ifâde ederek;
bunların farzları ifâ, borçları edâ, helâl lokma, nefse muhalefetten ibaret
olduğunu söyler. Bu durumda kulun Hakk'a dönüĢü, Hakk'ın kendisine
dönüĢünün ve yöneliĢinin iĢaretidir. Tevbe-i nasuh: Bir daha eski duruma
dönmeme azmiyle yapılan samimi ve ciddi tevbedir. Tarîkata girenlerin
10
yaptığı ilk iĢ, tevbedir. Onun için tevbe, sülûk ehlinin ilk menzilidir. Bu
yüzden klasik makam sıralamalarının hemen, hemen tamamı tevbeyle
baĢlatılır.
Allah Teâlâ'nın rahmet ve mağfiret kapısı her zaman açıktır. Zira bu
dergâh, Mevlâna'nın da belirttiği gibi ümitsizlik dergâhı değildir. GeçmiĢ
günahlarından piĢmanlık duyup, Allah'a sığınmak isteyen bir kimse, mutlaka
huzura kavuĢur. Rasulullah (s.):
11
- “Günahlarından tevbe eden, hiç günah iĢlememiĢ gibidir”
buyurmuĢtur.
Kulun Mevlâsı karĢısında, kusurlarını itiraf ederek, O'na sığınması,
mânen temizlenmesine vesile olur. Ġnsan, Allah'ın huzuruna günahtan baĢka
ne ile gelebilir?
Tevbe konusunda ve iĢlenen günahların ne kadar çok olduğunun
Ģuuru ve bilinci içerisinde olan bir gönül, ıstırabını ve sıkıntısını sadece
12
Rabb‟ine anlatır.
Muhyiddin ibn Arâbî, tevbeyi, Allah Teâlâ‟ya rücûdan ibaret görür. Ve
ona göre tevbe üç Ģeyden oluĢur: 1- Günahtan piĢmanlık 2- Günahı halde
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KuĢeyrî,a.g.e., s. 91-97; Ebû Tâlib el-Mekkî, Kutu’l-kulûb,c. I, s. 8-14; Kelâbâzî, Taarruf, Kâhire
1980, s. 33-34; Ġbnü‟l-Arâbî,
el-Fütûhâtü’l-mekkiyye, Kahire 1975, c. II, s. 183-187.
KuĢeyrî, Risâle, s. 182-183; Kelabazî, a.g.e, s.15; Serrâc, Lüma’, s. 33.
Aclûnî, Ġsmail b. Muhammed, Keşfu'l-hafa, Beyrut, 1970, I,351.
Ġz, Mahir, Yılların İzi, (Kitabevi yay.), Ġstanbul 1990, s. 234; Eraydın, Selçuk, Tasavvuf ve
Tarikatlar, Ġstanbul 1990, s. 174; Tahiru‟l- Mevlevî de bu hâli, güzel bir Ģiirle ifâde etmiĢ ve
insanın günahının farkında olması ve Allah‟ın mağfiret ve rahmetine sığınmasını nazmen dile
getirmiĢtir.
Eli boĢ gidilmez gidilen yere
Rabbim boĢ gelmedim ben suç getirdim
Dağlar çekemezken o ağır yükü
Ġki kat sırtımla pek güç getirdim. (Bkz., Ġz, Mahir, Yılların İzi, s. 234.)
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terk etme 3- Ġstikbalde onu terk etmeye azmetmektir. Ġbn Arâbî (k.), tevbenin
13
Ģartının, günaha dönme azmini terk etmekten ibaret olduğunu belirtir.
Ġlk asır sûfîlerinden Hüseyin Megazili'ye tevbeden sorulur. O da
“Ġnâbe tevbesinden mi, yoksa isticâbe tevbesinden mi”? Soruyorsunuz diye
sorar. Soru sahibi, “inâbe tevbesi” nedir diye sorar bunun üzerine Megazilî;
“Sana gücü yettiği için, Allah'tan korkmandır” der. Soru sahibi, “Peki isticâbe
tevbesi nedir” der. Magazilî: “Sana yakın olduğunu düĢünerek Allah'tan
korkmandır” diyerek cevap verir. Bu konuĢmalarda dikkat çekici olan husus,
tevbenin türü ve tevbede Allah‟tan korkmanın ehemmiyetini ve nedenlerini
ön plana çıkaran bir yorum oluĢudur. Yani her tevbe ve onun yapılıĢ Ģekli
farklı nedenler ve amaçlar içerisinde olabilir. Bunun neticesini de tayin edecek
14
Allah Teâlâ‟dır.
Cüneyd b. Muhammed, “tevbe nedir?” sorusuna: “Günahı
unutmandır” diye cevap vermiĢtir. Bunun manası Ģudur: Günah olan fiilin
zevkini ve izini kalbinden öylesine çıkaracaksın ki, ruhunda bundan eser
kalmasın. Böylece hayatta bu günahı kesinlikle tanımamıĢ biri haline gelirsin.
(Kötülük yaptığında, Allah'ın heybet ve azameti gönlünü öylesine kaplasın ki,
15
günah ve onun bıraktığı iz aklına gelmesin). Eğer tevbe edeceksek önce o
iĢlediğimiz günahları bütün benliğimizden silmemiz ve hiçbir zaman
hatırlamamız gerekir. Hatırlamak, çağrıĢım mekanizması sebebiyle o günaha
dönmemize bir ön basamak olabilir. Bu hem ruh hem beden bütünlüğü
içerisinde olmalıdır.
Ġlk dönem sûfîlerinden Sehl Tüsterî'ye “tevbe nedir?” diye sorulunca
16
“günahını unutmandır” diye cevap vermiĢtir.
Tevbe yapılırken önemli olan husus niyetin ve kendi acziyetinin
17
farkında olmaktır.
Özetle söylemek gerekirse Allah‟ın yakınlığı ve gücü tevbeye motive
edici faktörlerin baĢında gelir.
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Ġbnü‟l-Arâbî, Fütûhât-ı Mekkiyye, Kahire 1975, c.II, s. 183-187; Ġbn Arâbî, tevbeyi Ģu anda
zilleti terk etmek ve geçmiĢten dolayı piĢmanlık duymak, bir daha geri dönmemeye
azmetmek olarak ifâde eder. Geri dönmemeye söz verdiği halde, geri iĢledikleri günaha
dönenlerin Allah tarafından ikâz edildiğini de vurgulayan Ġbn Arâbî, verilen sözün yerine
getirilmesini, tevbede en önemli husus olarak görür. Bkz., Ġbn Arâbî, Fütuhât, c. II, s.139-142;
Ġbn Arâbî, tevbe tarifini “Allah‟a muhalefetten dönmek, kiĢinin zimmetinde oluĢmuĢ,
baĢkalarının haklarından edaya güç yetirdiğini sahiplerine ödemesidir”, Ģeklinde de
yapmıĢtır. Bkz. Ġbn Arâbî, Futuhât, c.XIII, s.298.
KuĢeyrî, a.g.e., s.91-97.
Kelâbâzî, Taarruf, s.141; Gazâlî, İhyâ, c.IV, s. 34-38, 46-49.
Serrâc, Lüma’, s.33.
KuĢeyrî, Risâle, s.91-97; Kelebâzî, Taarruf, s. 8; Mekkî, Kutu’l-kulûb, c.I, 9-15.
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Zunnûn Mısrî; “Halkın tevbesi günahtan, evliyanın tevbesi gafletten,
Nebilerin tevbesi baĢkalarının nail olduğu Ģeye ulaĢmaktan aciz olduklarını
18
görmekten olur”demiĢtir.
Herkesin mânevî mertebesine göre, tevbe etme durumu farklı
olmaktadır. Ġlk basamakta tevbe farklı iken ikincisinde daha ağır bir duruma
üçüncüsü ise, tamamen özel seçilmiĢ insanların yapabileceği bir mahiyete
bürünmektedir.
Tevbe, geçmiĢteki iĢlenmiĢ günahlar psikolojik ifâdeyle impulsif
davranıĢlar ve yasaklanmıĢ arzular için af dilemektir. Bu bazen her insanda
olabilir ve kiĢi, kendi kendini sorgulama gereği hissedebilir. Bu durumda
kendi kendine bir iç hesaplaĢma yaĢayabilir. Bu durumu en güzel Ģekliyle
ifâde edip açıklayan Ġbrâhim b. Ethem‟dir. O, Belh‟te sarayında uyurken
tavandan gelen garip seslerle uyanması ve kim var orada diyerek seslenmesi
neticesinde, cevap olarak, “bir dost” sözünü iĢitmesi üzerine, orada ne
aradığını sorması ve “devemi kaybettim onu arıyorum” cevabı karĢısında;
“ahmak deve orada mı?” diye sorunca Ġbrahim Edhem‟in hayatını değiĢtiren
karĢılığı alır. “Aranır der”, a düĢüncesiz! Sen Allah‟ı ipek elbiseler içerisinde
19
altın sedirde uyuklarken mi arıyorsun?”
Ebû Hüseyin Nuri tevbe bahsinde Ģunları ifâde eder; “Tevbe, Ulu ve
Yüce Allah'tan baĢkasını zikretmekten tevbe etmektir”. “Ârif, Allah'tan baĢkası
20
aklına geldiği için tevbe eder”.
Yine bu tarif de bir önceki gibi özel insanların farklı dünya yapısı olan
hâl insanlarının durumuna, iĢaret etmektedir. Allah‟tan gayrını düĢünmek
böyle Ģahsiyetler için bir günahtır.
Sehl'in söylediği bu söz, tevbesini sahih ve sağlam yapmak isteyen
samimi her mürid için yeterli ve gerekli bir husustur. Batınından anlatılan
halâveti tamamıyla yok ettiği için arife çok kolay gelir. Ârif için bu zevkten
kurtulmanın yolları çok çeĢitlidir. Yakîn ve saf bir müĢahede ile gönlüne
18
19

20

Serrâc, Lüm’a, s. 33.
Sayar, Kemal, Sûfî Psikolojisi, (Ġnsan yay.),Ġstanbul 2000, s.20; Sehl Tüsterî, “Ey iman edenler
Allah’a nasuh tevbesiyle tevbe
ediniz.”(Tahrim, 66/8) Âyetine Ģu yorumu getirmektedir.
Tevbe-i nasuh, günahı bir daha iĢlememektir. Çünkü kiĢi dost ve sevgililerden olmuĢtur.
Seven ise, sevdiğinin hoĢlanmadığı, sevmediği bir Ģeyi yapmaz. Tevbe edenin alâmeti, arĢın
sahibinin onu dünyadan ayırıncaya kadar arĢa bağlanıp, semânın gölgesinden ve yerin
taĢınmasından uzak kalması, bunlara ihtiyaç duymamasıdır. Günümüzde böyle kimselerin
sayısı ne kadar da azdır. Çünkü ölüm meleği bizden birimize geldiğinde “Beni bırak da biraz
amel edeyim, birkaç nefes daha alayım” der. Oysa bir saat, hatta bir nefes alıp verme süresi
tevbesinde ihlâslı olan kiĢiye, getirildiği yere nasıl da koĢuyor denir. Sehl b. Tüsterî, Tefsîru’lKur’âni’l-Azîm, Mısır 1329, s. 105.
Kelâbâzî, Taarruf, s.141,142; Gazâlî, İhyâ, c.IV, s. 38-39, 44-46.
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sadece Allah sevgisini dolduran kimsenin kalbinde, baĢka hangi zevkler
kalabilir? Hevâ ve hevese karĢı duyulan zevk, Cenab-ı Hakk'a karĢı hissedilen
21
sevginin yokluğundan veya azlığından kaynaklanır.
Klasik tasavvufi eserlere istinaden tevbe hakkında bu genel malumatı
verdikten sonra Hacı Muharrem Hilmi Efendi‟nin tevbe hakkındaki
görüĢlerine yer vereceğiz.
Hacı Muharrem Hilmi Efendi Divan‟ında tevbe hakkında Ģu beyitleri
22
kaleme almıĢtır:
Ehl-i dil her anda zenbe tevbe istiğfâr eder
Terk-i kibr ü ucb edip hem aczini izhâr eder
Gece gündüz el açıp Allah'a yalvarır müdâm
23
Afvını diler biçare daim âh u zâr eder
Muharrem Efendi, bu beyitlerinde gönül ehli olan yani tasavvuf
erbabı olanlar, her an günaha tevbe edip kendini beğenme ve büyüklenmeyi
bırakarak kendi acizliğini ortaya koyar. Devamlı gece gündüz Allah‟a yalvarır,
bağıĢlanmasını ister ve üzüntü içinde piĢmanlık içindedir demektedir.
Sûfilerin nasıl olması gerektiğini hatırlatmaktadır.
Tahsîl-i rızâ için eyler tazarru rûz u Ģeb
Her seherde dîde-i giryân ile ezkâr eder
Bulamaz ise eğer bir teĢne-dil bu arsada
24
Ehl-i gaflet câhil ile sohbeti nâçâr eder
Muharrem Efendi, Allah‟ın rızasını kazanmak isteyen gönül erbabı
gece gündüz yalvararak, her seher vaktinde yaĢlı gözlerle Allah‟ı zikreder.
Bulunduğu mekanda gönlü susamıĢ birini bulamazsa çaresiz gaflet ehli olan
21
22

23
24
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cahille sohbette bulunduğunu belirtmektedir.
Tevbe kıl Allah'a dâim et niyaz
Dü cihanda sana ola destres
Bifâide güftügûdan et hazer
25
Her çemende otlama misl-i feres
Hacı Muharrem Efendi, daima dua ile Allah‟a yalvarıp tevbe edene
Hak iki cihanda dost olur. Faydasız sözden uzak dur, at gibi her yeĢillikte
otlama diyerek insanları ikaz etmektedir. Tevbenin Müslümana neler
kazandırdığını ifade etmektedir.
Hevâ-yı nefsine uyma âgah ol
Etse tabasbus bile misl-i meres
Halka-i zikre devâm et her zamân
Sonu yok mâsivâya etme heves
Hacı Muharrem Efendi, nefsin insana köpek gibi yaltaklanmasına
aldanmamasını, gözünü açarak nefsin arzusuna uymamasını istemektedir. Her
zaman zikir halkalarına devam edilmesini bitip tükenmeyen mâsivâya heves
edilmemesini tavsiye etmektedir. Nefsin isteklerini insan hoĢ gösterdiğini
güzel ĢeylermiĢ gibi hissettirdiğini Müslümanın buna dikkat etmesini
istemektedir.
Eyle istiğfâra devâm rûz u Ģeb
26
ġugl-i dünyâyı bırak hiç tutma ye's

Ey esîr-i kibr ü kin hiç tevbekâr olmaz mısın?
27
Hâlini fikr eyleyip yâ Ģermsâr olmaz mısın

25
26
27
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Muharrem Efendi, istiğfara gece gündüz devam edilmesini, dünya
iĢlerini bırakıp ümitsizliğe düĢülmemesini hatırlatmaktadır. Kibir ve kine esir
düĢen kiĢiye de piĢmanlık duyup tevbe etmez misin? Hâlini bilip bundan
utanmaz mısın? Demektedir. Müslüman hayatı boyunca tevebe etmekten
uzak kalmamalı kibir ve kinden uzak durmalı diyerek ikaz etmektedir.
Geldim kapına Rabbenâ afv eyle perverdigârım
Cân u dilim sana fedâ afveyle perverdigârım
Günâhtan haddi aĢmıĢam deryâ-yı zenbde taĢmıĢam
28
Bunaldım yâ Rab ĢaĢmıĢam afveyle perverdigârım
Muharrem Efendi bu beyitlerde Allah‟a yalvararak af dilemekte
samimiyetini dile getiren ifadelerle Rabbinden af istemektedir. Günahta sınırı
aĢtığını hata denizini taĢırdığını, bu durumun kendisini rahatsız ettiğini ne
yapacağını ĢaĢırdığını ifade ederek acziyet gösterip bağıĢlanma istemektedir.
Müslüman her zaman acziyetinin farkında olması gerekmektedir.
Sen ki keremler kânısın âlemlerin sultânısın
DüĢmüĢlerin dermânısın afveyle perverdigârım

Bir mücrim-i biçâreyim emrinde çok âvâreyim
29
Esîr-i zenb-i hâreyim afveyle perverdigârım
Muharrem Efendi, Allah‟a niyaza devam ederek ihsan ve bağıĢ
kaynağı olduğunu âlemlerin sultanı sensin diyerek, çaresizlerin zor durumda
olanların dermanı sensin beni affet demektedir. Çaresiz bir günahkâr
olduğunu Allah‟ın emirlerini yerine getirmekte baĢarısızım, günah dikenine
esir olmuĢum beni affet demektedir. Muharrem Efendi her seferinde
günahlarla olan mücadelesini ve burada karĢılaĢtığı zorlukları dile getirerek
her fırsatta Allah‟a sığınmaktadır.
Mahv etti nefs-i emmâre bu derdime eyle çare
30
Sırrı kulun yakma nâre afveyle perverdigârım
28
29
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Tevbe yâ Rab günâhıma, estağfirullahelazîm
31
Cürm ü hatâ isyânıma, estağfirullahelazîm
Muharrem Efendi, nefsin kendisini zor duruma düĢürdüğünü itiraf
edip Allah‟tan derdine çare olmasını istemektedir. Bir kul olarak cehennemde
yakma affet diyerek yalvarmaktadır. Günahına tevbe eden Muharrem Efendi,
hata ve günahlarından dolayı af istemektedir. Müslüman hatalarını görüp her
zaman Allah‟tan bağıĢlanmayı istemelidir.
ĠĢledim cürm ü cinâyet, etmedim aslâ ibâdet
Bendedir cümle kabâhet, estağfirullahelazîm
Fi'lim fenâ yüzüm siyâh, benim gibi yok bir gümrâh
32
Sensin âsîlere penâh, estağfirullahelazîm
Muharrem Efendi, suç ve günahta çok hatasının olduğunu ibadet
hususunda ise eksiklerinin fazlalılığını ifade ederek, bütün yanlıĢların
kendisinde olduğunu kabul edip Allah‟tan bağıĢlanma istemektedir. ĠĢlerinin
kötü yüzünün kara olduğunu kendisi gibi yolunu ĢaĢırmıĢ birinin olmadığını
günahkârlardan sığınılacak tek yerin Rabbi olduğunu söyleyerek af
dilemektedir. Tevbede de en önemli iĢlerden birisi hatalarını ve yanlıĢlarını
görüp piĢmanlık duymaktır.
Ettim mâsivâya heves, oldum el-amân gark-ı ye's
Sensin mücrime dest-res, estağfirullahelazîm
Nefsin esîri olmuĢam, bahr-i zünûba dalmıĢam
Girdâb-ı ye'sde kalmıĢam, estağfirullahelazîm
Sensin sâhib-i inayet, rahmetin çoktur begâyet
33
Eyle Sırrı'ya sıyânet, estağfirullahelazîm

30
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Muharrem Efendi, masivaya yöneldiğini ümitsizliğe kapıldığını itiraf
ederek Allah‟tan yardım istemektedir. Günahkârlara yardım edenin Allah
olduğunu belirtip tevbe etmektedir. Nefse esir olduğunu günah denizine
daldığını ümitsizlik girdabında kaldığını söyleyerek af istemektedir. Ġnayet
sahibi Allah‟tır, rahmetinin sınırsız, diyerek kendini de korumasını isteyen
Muharrem Efendi, tevbe dilemektedir.
Tevbe yâ Rabbi yâ Kerîm, estağfirullahelazîm
Kullarına Sensin Rahîm, estağfirullahelazîm
Nefse uyup ettim günâh, eyledim ömrünü tebâh
Senden gayri yoktur penâh, estağfirullahelazîm
Nefs ile oldum âvâre, günahımdan çok yüzüm kara
34
Senden olur yine çâre, estağfirullahelazîm
Muharrem Efendi, Kerîm olan Allah‟ım tevbe ederim, kullarına rahmet
eden sensin af dilerim. Nefse uyup günah iĢlediğini ömrünü boĢa geçirdiğini,
baĢka gidilecek, sığınılacak yer yok sana tevbe istiğfar ediyorum demektedir.
Nefis ile baĢıboĢ bir hale geldiğini, günahının fazlalığından dolayı yüzünün
kara olduğunu çarenin yine Allah‟tan olduğunu af dilediğini belirtmektedir.
Terk edemedim sivâyı, olmuĢam gâyet hevâyi
Sürme kapından gedâyı, estağfirullahelazîm
Bahr-i günaha dalmıĢam, zincîr-i nefsi salmıĢam
Gâyet âvâre kalmıĢam, estağfirullahelazîm
Uydum nefsin hevâsına, düĢüp gaflet deryâsına
35
EriĢmiĢem gâyesine, estağfirullahelazîm
Muharrem Efendi, masivayı terk edemediğini hevasına uyan biri
olduğunu, bu kulu kapından kovma af diliyorum. Günah denizine dalıp nefsi
serbest bıraktığını, baĢıboĢ kaldığını itiraf edip tevbe etmektedir. Nefsin istek
ve arzularına uyduğunu gaflet denizine daldığını, bunda son noktaya
34
35
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vardığını söyleyerek Allah‟ın affetmesini istemektedir.
Nefse uyup oldum zelil, buldum Gafûr ismin delil
Kapına geldim yâ Celîl, estağfirullahelazîm
Sırrıyla eyle hidâyet, kalmıĢtır nâçâr begâyet
36
Kapına geldi nihâyet, estağfirullahelazîm
Muharrem Efendi, nefse uyarak periĢan olduğunu, Gafûr ismini
kendine delil kabul ederek, Celil olan Allah‟ım kapına geldim affet
demektedir. Sırrı kuluna hidayet eyle hâli periĢandır, sonunda kapına geldim
tevbe Allah‟ım diyerek halini arz etmektedir. Kulun Rabbine halini arz etmesi
bunu bütün samimiyetiyle dile getirmesi en önemli tevbe etme durumu
olarak görülmektedir.

Bahr-i zünûba giriftârım dedim ey pâdiĢâh
Yok, halâsa tâkatim yetiĢ benim amânıma
Hile-i nefs ile bîtab olmuĢam yâ Rab meded
Sayamam hadd ü gâyet yok Ģu benim isyânıma
Yâ ilâhî kalmadı hiçbir ümîdim kimsede
37
Bir inâyet eriĢe senden meğer dermanıma
Muharrem Efendi, günah denizine tutulduğunu kurtulmaya gücünün
olmadığını yardımına Allah‟ın yetiĢmesini dilemektedir. Nefsin hileleriyle
çaresiz kaldığını, Rabbinin yardım etmesini isyanının sayısız olduğunu
bundan dolayı sayamadığını belirtmektedir. Kimsenin yardım edemeyeceğini
ümidinin kalmadığını yalnız Allah‟ın derdine derman olacağını söylemektedir.
Sâhib-i lutf u keremsin kullarına yâ Rahim
Rahmetinle et nazar bu âh-ı bîpâyânıma
GelmiĢem kapına me'yus eyleme bu mücrimi
Kıl inâyet yâ Ġlâhî bu âh u nâlânıma
36
37
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Sana sığındım Hudâyâ et sıyânet bendeni
38
Çünkü tîg-ı zahmi te'sir eyledi tâ cânıma
Muharrem Efendi, tevbe konusunda sözlerine devam ederek kullarına
karĢı lütuf ve kerem sahibisin rahmetinle bu nihayetsiz âhıma nazar et
demektedir. Kapına geldim ümitsiz eyleme bu günahkârı, bu ağlama ve
inlemelerime rahmetinle nazar et yâ Rabbi diyerek niyazda bulunmaktadır.
Sana sığındım ey Allah‟ım kulunu Sen koru, çünkü ıstırap oku ta canıma kadar
tesir etti diyerek sıkıntısını dile getirmektedir.
Deryâ-yı "lâ taknetû" emrinde var bu iĢâret
Afv ederim kim gelirse bâb-ı kerem-kânıma
Vârid oldu sem'-i dilde kıl nedâmet tevbe et
39
Terk-i agyâr eyle gel Sırrı benim divânıma
40

Muharrem Efendi, “Allah‟ın rahmetinden ümit kesmeyiniz” âyetinde
emrin içerisinde bu iĢaretin bulunduğunu kim kerem kapıma gelirse af
ederim dediğini hatırlatarak, tevbe etmektedir. Gönül kulağına Ģu söz varid
oldu “Ey Sırrı, piĢman ol, tevbe et; gayriyi bırak, benim divanıma gel.”
Ġfadeleriyle tevbe etmeye davet edildiğini belirtmektedir. Buna benzer
çağrılar tabi herkese gelmez bunun olması o zatın Allah‟la arasındaki bağdan
dolayıdır.
Ġlâhî kapına geldim du'âye
Umarım lutf edesin bu gedâye
Günâhım çok yüzü kara kulunum
Beni afv et bağıĢla Mustafâ'ye
Esîrim dâm-ı nefse âzâd eyle
41
DüĢmüĢem bu nefsile çün belâye
38
39
40
41
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Muharrem Efendi, yâ Rabbi kapına dua için geldim, bu kuluna lütuf
etmeni umuyorum. Günahı çok olan yüzü kara kulunum, Hz. Peygamber
hürmetine beni affet. Nefsin tuzağına esirim, beni kurtar, çünkü bu nefisle
belaya düĢmüĢüm diyerek Allah‟a sığınmaktadır.
Nedâmet eyledim cümle günâhe
Dûd-ı âhım eriĢir tâ semâye
Bab-ı dergâhın açık kullarına
Kerem ü lutfuna yok hadd ü gâye
Geçen günâhlarıma tevbe olsun
Atâ kıl bu fakîr ü bîçâreye (341)
Muharrem Efendi, bütün günahlardan dolayı piĢman olduğunu,
ahımın dumanı semaya eriĢti. Dergâhının kapısı kullarına açıktır. Kerem ve
lütfunun haddi sınırı yoktur. GeçmiĢ günahlarıma tevbe olsun bu fakir ve
çaresize ihsanda bulun demektedir.
SONUÇ
Tevbe konusu tasavvufun en önemli konularındadır. Tevbe günlük
hayatımızın adeta bir parçası olmuĢ, herkes tarafından gerek bilinçli, gerekse
bilinçsiz sıkça söylenen bir ıstılahtır. Mânası bilinen ama tam olarak icra
edilmeyip, sözde kalan öze indirilemeyen bir tasavvufî düstûrdur.
Tevbe sayesinde insan yeni bir baĢlangıç yapmıĢ gibi olmaktadır.
Ayrıca
iĢlediği
günahlardan
dolayı
hissettiği
huzursuzluklardan
kurtulmaktadır. Burada da görüldüğü üzere mutasavvıfımız Muharrem Efendi
divanında tevbe konusunda kendi düĢüncelerini dile getirmektedir.
Tevbe ve yapılıĢındaki insan psikolojisini ilgilendiren bu söz, kulun
yalnız ve çaresiz kalması durumunda, derdini, günahını ve sıkıntısını açacağı
hakiki bir dost aradığında gönlü yandığında, piĢman olup gözyaĢı
döktüğünde, döneceği yöneleceği bir tek Rabbi vardır onu baĢkası
anlayamaz.
Tevbe, geçmiĢteki iĢlenmiĢ günahlar psikolojik ifâdeyle impulsif
davranıĢlar ve yasaklanmıĢ arzular için af dilemektir. Bu bazen her insanda
olabilir ve kiĢi, kendi kendini sorgulama gereği hissedebilir. Bu durumda
kendi kendine bir iç hesaplaĢma yaĢayabilir.
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Muharrem Efendi de divanında kendi yaĢadığı tecrübelerinden yola
çıkarak izah etmiĢtir. Günahlarından dolayı inlemelerini, piĢmanlıklarını
Rabbinin iĢitmesini dileyen mutasavvıfımız tevbeyi en güzel Ģekliyle ifade
etmiĢtir.
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