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“El İslâmiyyetü’s-sehletü’s-semhatü” 
“İslamiyet doğruluk, kolaylık ve hoşgörü dinidir.”  

(Buhari, İman, 29.) 
 

 
 

 
Peygamberimiz (asm) “İslamiyet hanif dinidir. Haniflik tevhid, kolaylık, semha ve 

doğruluk dinidir” buyurmuşlardır. İslamiyet hak ve hakikat dinidir, hurafelerden ve batıl 
itikatlardan arındırılmıştır.  

Allah’ın yarattığı en değerli varlık insandır. En değerli hizmet de insana hizmettir. “Biz 
insanı en güzel surette yarattık” (Tin, 95:4.) buyurur. Bu gerçeği Hz. Ali (ra) şöyle ifade eder: 

“Ve tezumu enneke cirmün sağîrun 
Ve fîke inteve’l-âlemü’l-ekber.”  
 
Yani,  
“Sen zanneder misin ki küçük bir cirimsin 
Çünkü, sende büyük bir âlem dürülmüştür.” 
 
İnsan kalıbı ile değil, kalbiyle, sözüyle değil aklıyla ve ilmiyle, cisimle değil ruhuyla 

insandır. Allah’ın insandan istediği iman, ilim, amel ve ahlaktır. 
 
İnsanlar içinde “İnsan-ı Kâmil” ve “Üsve-i Hasene” Peygamberimiz Hz. Muhammed 

aleyhisselamdır. Bu sebeple yüce Allah peygambere itaati emretmiş ve “kim Allah’ın 
resulüne itaat ederse Allah’a itaat etmiş olur” (Nisa, 4:80.) buyurmuştur.  “Allah’ı sevdiğini 
iddia edenler peygambere itaat etmeliler” (Âl-i İmran, 3:31.) buyurmuştur. 

 
“Allah’a en sevimli din müsamahakâr olan Hanif dinidir” (Buhari, İman, 29.) 
“Müsamahalı ol ki sena da müsamaha edilsin.” (Müsned-i Ahmed, 1:248.) 
“Ameller içinde en müsamahalı ve en kolay olanı Allah’a en çok sevimli olanıdır.” (İbn-

i Hacer, Fethu’l-Bari, 1:130.) 
Peygamberimiz (asm) birisini bir beldeye göndereceği zaman ona “Kolaylaştırın, 

zorlaştırmayın, müjdeleyin, nefret ettirmeyin” tavsiyesinde bulunurlardı. 



İslamiyet doğruluk, müsamaha, hanif ve kolaylık dinidir. Herkesi kucaklar ve herkesin 
kolayca gidebileceği “Cadde-i Kübrâdır”dır.  

En kısa yol en doğru olandır. İslamiyet fıtrat dinidir, tevhid dinidir, sırat-ı müstakimdir. 
(Aynî, Umdetul’l-Kâri, 1:274.)  

 
** 
Müsamaha Arapça, “hoşgörü” anlamındadır. Fransızca, İngilizce ve Almanca 

“tolerance” demektir. Bu “esneklik” yani katı olmamak, esnek olmak anlamındadır. 
Kolaylaştırmak, yol göstermek anlamlarını da ifade eder.  

İslam tevhide inanmak ve Allah’ın farz kıldıklarını yapıp yasakladığı şeylerden uzak 
durmaktır. Bu ise kolaydır ve herkesin yapabileceği şeylerdir. Yüce Allah insanlara kolaylık 
göstermiş ve müsamahalı bir dini göndermiştir. Müsamaha da Allah’ın emrini yerine getirmek 
için kolaylık göstermek demektir. Allah’ın emrini terk etmeye göz yummak demek değildir. 
Ahirete ait işlerde yardımcı olmak, kolaylık göstermek anlamına gelir. 

Af etmeyenin af beklemesi, saygılı olmayanın saygı beklemeye hakkı yoktur. Vermeyen 
alamaz ve hak etmeyen bulamaz. (Buhari, Edeb, 184; Müslim, Fezail, 65.) 

“Sizden biriniz kendi nefsi için sevip istediğini mümin kardeşi için de istemedikçe 
kâmil bir mü’min olamaz, hakiki iman etmiş olmaz.” (Buhari, İman, 7; Müslim, İman, 71-72.)  

 
Müsamahanın Gereği 
1. Farklılıkları kabul etmek müsamahanın gereğidir. “Dillerin ve renklerin ayrı ayrı 

olması Allah’ın ayetlerindendir.” (Rum, 30:22.) “Allah dileseydi sizi bir ümmet 
yapardı. Ama Allah her biriniz için bir yol ve yöntem kılmıştır.” (Maide, 5:48.) 
Allah tanışsınlar, kaynaşsınlar ve yardımlaşsınlar diye ayrı ayrı kabilelere milletlere 
ayırmıştır.” (Hucurat, 49:13.) “Allah insanı şerefli kılmıştır.” (İsra, 17:79.) İnsanın 
şerefi ise farklı dil, ırk, dil, düşünce, din ve görüşlere saygılı olmaya ve zorlama 
yapmamaya bağlıdır. 

2. Diller, ırklar, fikirler, çiçekler, otlar, hayvanlar farklıdır ve dünyamızı şenlendirirler. 
Yüce Allah bunları Esmâ-i Hüsnasına ayine ve kudretine delil yapmıştır. 

3. Allah’ın birliğine iman mahlukatına ve özellikle mahlukatın en şereflisi olan insana 
insan olduğu için sevgi ve saygıyı gerektirir. Peygamberimiz (asm) “İman 
etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe gerçekten inanmış 
olmazsınız” (Müslim, İman, 93; Ebu Davud, Edeb, 131.) buyurmuşlardır. Ayrıca 
“Müminler birbirini sevmede, acımada ve şefkatte bir vücudun azaları gibidirler.” 
(Müslim, Birr, 67.) “Müminler kemerli binalardaki taşlar gibi birbirlerine destek 
olurlar” (Buhari, Salat, 88; Müslim, Birr, 18.) buyurmuşlardır. 

 
Peygamberimizin (asm) Hoşgörüsü 
Peygamberimiz (asm) “Güzel ahlaklıdır” (Kalem, 68:4.) ve “Alemlere rahmet olarak 

gönderilmiştir.” (Enbiya, 21:107; Müslim, Birr, 87.) İnsanlık ve özellikle mü’minler için 
peygamberimizde güzel örnekler vardır. (Ahzab, 33:21.) Öyle ise “Peygamber size verdiyse 
alın, neyi yasaklamışsa ondan da sakının” (Haşr, 59:7.) emredilmiştir. 

Peygamberimiz (asm) “Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim” (Müsned-i 
Ahmed, 2:381.) buyurur. Hz. Aişe (ra) “Onun ahlakı Kur’ândı” (Müslim, Müsafirun, 139; 
Nesai, Kıyametü’l-Leyl, 2; Riyazu’s-Salihin, 1851.) buyurur. Zira o yaşayan Kur’ân idi. 

Peygamber Allah’ın rahmeti ile Müslüman ve kafir tüm insanlara yumuşak 
davranmıştır. Yüce Allah buyurdu: “Kaba ve katı kalpli olsaydı etrafından dağılırlardı. Onları 
affet ve onlarla istişare et!” (Âl-i İmran, 3:159.) 

Peygamber (asm) yumuşak davranmış, baskı yapmamıştır, aklı ikna ve kalbi tatmin 
etmiş, güler yüz ve tatlı dil kullanmıştır. Af ve müsamahayı esas almıştır. Seviyeye göre, akla 



göre konuşmuştur. Allah’ın dininden asla taviz vermemiştir. Hoşgörüsü kendisine yapılan 
hata ve kusurlaradır.  

 
Hoşgörünün Şartları 
1. Nefis muhasebesi ve özeleştiri yapmak. 
Yüce Allah “Nefsinizi temize çıkarmayın, kimin takvâ üzere olduğunu Allah daha iyi 
bilir.” (Necm, 53:32.) “Akıllı nefsini hesaba çeken ve ölümünden sonrası için çalışandır. 
Ahmak ve aptal ise nefsin hevasına tabi olan ve Allah’ın kendisini affedeceğini 
umandır.” (Tirmizi, Kıyame, 25.) 
2. Kusur araştırmamak 
“Birbirinizin ayıplarını araştırmayın” (Hucurat, 49:12.) “Kim bir insanın ayıbını örterse 

Allah da onun ayıbını örter.” (Buhari, Mezalim, 3; Müslim, Birr, 58; Ebu Davud, Edeb, 38; 
Tirmizi, Hudud, 3.)  

Maiz’in zina ettiğini gören ve ikrar etmesi için teşvik eden birisine Peygamberimizi 
(asm) “Keşke onu elbisenle örtseydin, bu senin için daha hayırlı olurdu.” (Ebu Davud, Hudud, 
7; Mâlik, Muvatta, Hudud, 3; Müsned-i Ahmed, 5:217.) buyurarak ayıp ve kusurların ifşasını 
yasaklamıştır.  

3. Öfkeye hâkim olmak 
“Takva sahipleri öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah güzel davranan 

kullarını sever.” (Âl-i İmran, 3:134.) “Yiğit güreşte hasmını yenen değil, hiddet anında 
öfkesini yenendir.” (Buhari, Edeb, 76; Müslim, Birr, 107-108.) “Sabır musibetin ve felâketin 
geldiği ilk anda gösterilen sabırdır.” (Buhari, Cenâiz, 32.)  

Yüce Allah “İyilikle kötülük bir değildir. Sen kötülüğü iyilikle sav. O zaman aranızda 
düşmanlık bulunan kimse samimi bir dost gibi olur.” (Fussilet, 41:34.) 

4. Affetmek (Merhamet Gerçeği) 
Yüce Allah buyuruyor: “Af yolunu tut, iyiliği emret ve cahillerden yüz çevir.” (A’raf, 

7:199.) Bir bedevi mescide bevletti. Sahabeler öfkelendiler ve adamın üzerine yürümek 
istediler. Peygamberimiz (asm) “O bilmiyor, ona öğretin. Sonra bir kova su dökün. Ben 
kolaylık gösterici olarak gönderildim, zorlayıcı değil!” buyurdular. Sonra adama “Burası 
mesciddir, burada Allah’a ibadet edilir ve temiz tutulur” diye izahatta bulundular. (Buhari, 
Vudû, 58; Müslim, Taharet, 98; Ebu Davud, Taharet, 136; İbn-i Mâce, Taharet, 78.) 

Peygamberimiz (asm) İslam’a düşmanlığından ve şiirleri ile İslam’ı yerdiği için Kaab b. 
Züheyr için “Nerede görülürse öldürülsün” ferman ettiği halde Müslüman olunca affetmiştir. 
O da “Kaside-i Bürde”yi okumuş ve Peygamberimiz (asm) ona hırkasını hediye etmiştir. (İbn-
i Hişam, Sire, 2:501-515.)  

Mekke’nin fethinde kendisine düşmanlık eden ve hicrete zorlayan Kureyş kavmini 
Müslüman olmaları şartını koşmadan “Entüm tulekâ” yani, “Siz hürsünüz” buyurarak 
affetmiş, hür ve serbest bırakmıştır. (İbn-i Hişam, Sire, 2:412.) Affetmek büyüklük olduğu 
için amcası Hz. Hamza’yı (ra) öldüren Vahşî’yi affetmiştir.  

5. Lanet Okumamak ve Beddua Etmemek 
Peygamberimiz (asm) “Ben lanetçi olarak değil, rahmet peygamberi olarak gönderildim. 

(Müslim, Birr, 87.) buyurarak zulüm gördüğü insanların hiçbirine lanet okumamış, ama onları 
dinine yaptığı saldırılardan dolayı Allah affetmemiş, cezalarını vermiştir.  

6. Niyet Okumamak ve Zahire Göre Hükmetmek 
Yüce Allah Kur’an-ı Kerimde “Ey iman edenler! Allah için sefere çıktığınız zaman 

iyice araştırın. Size Müslümanca selam verene ‘Siz Müslüman değilsiniz’ demeyin” (Nisa, 
4:94) buyurarak diliyle Müslüman olduğunu gösterenin kanının ve malının haram olduğunu 
ve ona dokunulmayacağını ve Müslüman olduğu kabul edileceğini belirtir. 

Kişi önyargılı olmamalıdır. Hz. Üsame b. Zeyd “La ilâhe illallah” diyeni samimi 
olmadığı gerekçesi ile öldürmüş, Peygamberimiz (asm) onu şiddetle azarlamış ve “Sen onun 



kalbini yardın da içine mi baktın!” buyurarak sözüne itibar etmesi gerektiğini ifade etmiştir. 
(Buhari, Megazi, 45; Müslim, İman, 158.) 

7. Su-i Zan Etmemek 
Zan, “şüphe, kuşku ve bilmeden itham etmek” demektir. Kesin bilgiye ise “yakîn” 

denir. İnsan bilmediği konuda şüphe üzerine hüküm bina etmesi yanlıştır ve yalandır. Yüce 
Allah bu gibi zannı yasaklamıştır. Kesin bilgiye sahip olmadan şüphe ile hüküm vermek 
insanı yanıltır ve yanlışa sebep olur ve pek çok günahlara ve düşmanlıklara yol açar. 
Müşriklerin ve inkarcıların zan ile hareket ettiklerini ifade ile “Onlar diriltilmeyeceklerini 
zannediyorlar” (Mutaffifun, 83:4.) buyurur.  

Su-i zan insanı küfre ve dalalete götürür. Nitekim Kur’ân-ı Kerimde “Müşriklerin zanna 
uyduklarını” ifade ile “Zannın ilimden ve haktan hiçbir şeyin yerini tutmadığı” (Yunus, 
10:36.) Haklarında hiçbir bilgiye dayanmadıkları halde zanna ve nefislerinin hevasına uyarak 
Allah’ı inkâr edip putlara tapındıkları (Necm, 53:23.) Zannın ise Allah katında hakikat 
bakımından hiçbir değeri olmadığı ve hiçbir şey ifade etmediği” (Necm, 53:27-28.) haber 
verilmiştir. 

Yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde “Ey iman edenler! Zandan sakının, zannın bir kısmı 
günahtır” (Hucurat, 49:12.) buyurarak su-i zannın günah olduğunu ifade eder. Su-i zan bu 
şekilde tehlikeli ve günah olduğu ve insanı dalalete ve küfre götürdüğü halde hüsn-ü zan 
makbuldür, iyidir ve hem kişi hem toplum açısından faydalıdır. Nitekim yüce Allah bir kutsi 
hadiste “Kulum benim hakkımda nasıl bir zan sahibi ise ben öyleyim” (Buhârî, Tevḥîd, 15.) 
buyurarak affedici, merhametli bilen ve affına sığınanları affedeceğini bildirmiştir.  

Peygamberimiz (asm) bütün bu sebeplerle “Su-i zandan kaçının, çünkü zan sözün en 
yalanıdır” (Buhârî, Ferâiz, 1.) buyurarak bizleri ikaz etmiştir. Bediüzzaman “Hüsn-ü zan 
ediniz, su-i zan hem size hem onlara zarar verir” buyurarak su-i zannın herkese zarar 
vereceğini ifade etmiştir. 

Bununla beraber insan herkese güvenmemelidir. Zan başka, itimat daha başkadır. Bir 
kimse hakkında elinde bir delil olmadan su-i zan etmek günah, hüsn-ü zan asıl ve esastır; 
ancak itimat etmek ve güvenmek farklı şeydir. Bu sebeple “Hüsn-ü zan adem-i itimat” ölçü 
olmalıdır. Çoğu zaman iyi niyetle ve hüsn-ü zanla güvendiğimiz insanların bizi aldattığı ve 
büyük zararlara sebep olduğu bir gerçektir. Bu bakımdan saf olmamak ve aldanmamak için 
uyanık ve tedbirli olmak aklın gereğidir.  

8. Şahsiyeti Rencide Etmemek 
İnsan kim olursa olsun Allah’ın en değerli varlığıdır, saygı ve hürmete layıktır. Bu 

sebeple inansın inanmasın hiçbir insanı rencide etmemek ve hakaret etmemek gerektir. Yüce 
Allah “Kullarıma hizmet edeceksiniz, onları kendinize hizmet ettirmeyeceksiniz” diye söz 
aldıktan sonra peygamberlerini tebliğe memur etmiştir.  

İnsan mükerremdir ve saygıya değerdir. Ancak kişi küfrü, zulmü, isyanı ve ahlaksızlığı 
ile Allah’ın kendisine verdiği değerini düşürür ve cehenneme ehil olacak hale gelir. Değer 
kaybeden kötü amelleri ile insanın kendisidir. Allah insanı “İslam Fıtratı” üzere cennete layık, 
mükerrem yaratmış iken su-i niyeti, su-i zannı ve su-i ahlakı ile cehenneme ehil olacak bir 
vaziyete düşer. Bu insanın kendi günahıdır ve suçlu olan kendisidir. Bu sebeple cezayı hak 
eder. 

Peygamberimiz (asm) rahmet peygamberi olduğu için hiç kimseyi incitmemiş, rencide 
etmemiş, değersiz kabul etmemiş, hakaret etmemiş her insana gereken saygı ve hürmeti 
göstermiştir. Peygamberimizin (asm) bu güzel ahlakı kendisine hakaret eden en katı kalpli 
müşrikleri ve münafıkları hayranlığa sevk ederek küfür ve nifaktan vazgeçmelerine sebep 
olmuştur. Kendisine bağıran ve hakaret eden bir münafığa Peygamberimiz “Ona 
dokunmayınız, hak sahibinin hakkını almak için bağırma hakkı vardır” buyurmuştur. Yine 
kendisine zina etmek için izin isteyen bir genci rencide etmeden ikna etmiştir. (Müsned-i 
Ahmed, 5:256-257.)  



9. Alay Etmemek 
Yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde “Ey iman edenler! Bir topluluk diğeri ile alay etmesin. 

Belki de o alay edilenler kendilerinden daha hayırlıdır” (Hucurat, 49:11.) buyurarak alay 
etmeyi ve dalga geçmeyi yasaklamıştır. Zira alay etmekle muhatapların ruhunu rencide etmiş 
olur. Yine “Arkadan çekiştiren, kaş ve göz işaretleri ile alay edenlerin vah haline!” (Hümeze, 
104:1.) buyurarak insanlarla dalga geçmenin her çeşidini yasaklamıştır. 

Peygamberimiz (asm) “Kişiye mümin kardeşini küçümsemesi ve hor görmesi kötülük 
olarak yeterlidir” (Müslim, Birr, 32.) buyurarak kişinin hiçbir insanı hor görmemesi gerektiği 
dersini vermiştir. 

10. Sabırlı Olmak 
Sabırlı olmak insanı başarıya ve zafere götürür. Her başarı ve faydalı iş ve amel sabırla 

kazanılır. İnsana akıldan sonra sabırdan daha değerli bir şey verilmemiştir. Peygamberimiz 
(asm) “Hiç kimseye sabırdan daha geniş ve hayırlı bir şey verilmemiştir” (Buhari, Zekat, 50; 
Müslim, Zekât, 124.) buyurur. 

Kişi hakarete uğrasa da şahsiyeti rencide edilse de sabırlı olmalı ve mukabele-i bil-
misile müracaat etmemelidir. Bu konuda Peygamberimizi (asm) örnek almalıdır. 

 
Ailede Hoşgörü 
Hoşgörü ve müsamahanın en fazla aile içinde gösterilmesi gerekir. Peygamberimizin 

(asm) hizmetinde bulunan Hz. Enes (ra) “Aile fertlerine karşı Peygamberimizden (asm) daha 
müsamahalısını ve daha şefkatlisini görmedim” demektedir. (Müslim, Fedail, 63.) 

1. Bey Hanımına ve Aile Bireylerine İyi Davranmalıdır 
Peygamberimiz (asm) “Bir kimse hanımına buğzetmesin. Onda hoşlanmayacağı huyları 

olduğu gibi hoşlanacağı huyları da vardır” (Müslim, Rada, 61.) buyurarak “İyi yönlerine 
bakmayı” bize öğüt vermektedir.  

İnsan fıtrî olarak huyunu ve ahlakını aile içinde gösterir. Peygamberimiz (asm) 
“Müminlerin iman bakımından en mükemmel olanı ahlaken olgun olanıdır. Hayırlınız da 
kadınlara hayırlı olanınızdır” (Tirmizi, Rada, 11; İbn-i Mace, Nikah, 50.) buyurarak hayırlı 
olanların ailesine karşı güzel davranan, merhametli, şefkatli ve müsamahalı olan olduğunu 
haber vermektedir. 

2. Hanımlar Evin Beyine İtaat ve Saygılı Olmalıdır 
Yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde “Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden 

eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de O’nun delillerindendir.” 
(Rum, 30:21.) buyurarak ailenin huzur yuvası olduğu, bunun da sevgi ve merhametle 
olacağını ifade eder. Bunu en çok sağlayacak olan da kadındır. 

Kocasına saygı göstermeyen kadın sevgiye layık olmaz. Daima onu inciten, sabırlı, 
kanaatkâr ve şükredici olmayan, kendisini beğenmiş, hiçbir hizmeti düzgün yapmadığı halde 
her şeyin sahibi ve her şeyi yapan gibi davranan, her şeyi sorgulayan kadın sevilmeye layık 
olmadığı gibi, kendisine olan sevginin de nefrete ve düşmanlığa dönüşmesine sebebiyet verir. 
Kendi kendine zulmeder, bunu da başkasından bilir. Zira kusuru hiç kendi üzerine almaz ve 
özür dilemesini asla bilmez. Bu durumda bütün ibadet ve hayırlı amellerini de yok eder ve 
sevabından mahrum kalır.  

Sabah kalkmayan, yemeği zamanında hazırlamayan, kocasının meşru emirlerine karşı 
çıkan, kocasını memnun etmeyen ve rızasını kazanmayan kadın Allah rızasını da kazanamaz. 
Zira bir kadın Peygamberimize (asm) gelerek “Ey Allah’ın Resulü, erkeğin üzerinde en çok 
hakkı olan kimdir?” diye sorunca, Resulullah (asm) “Babasıdır” buyurdu. Kadın; “Peki 
kadının üzerinde en çok hakkı olan kimdir?” diye sorunca, Resulullah (asm) “Kocasıdır” 
buyurmuşlardır. 



Ali b. Cafer, kardeşi İmam Musa Kâzım`a (ra) sordu: “Kötü ahlâkı, aksiliği, iğneleyici 
sözleriyle kocasını öfkelendiren bir kadının namazının durumu ve Allah katındaki hâli 
nasıldır?” İmam “Kocası razı olmadıkça o kadın günah hâlindedir” buyurdular. 

Peygamberimiz (asm) bu konuda “Bir kadın namazını kılar, orucunu tutar, iffetini korur 
ve kocasına itaat ederse cennete girer” (Mecmau’z-Zevaid, 4:306.) buyurmuşlardır. 

3. Çocuklara Şefkatle Muamele 
Peygamberimiz (asm) “Küçüğe merhamet etmeyen, büyüklerine saygı duymayan 

bizden değildir” (Tirmizi, Birr, 15.) buyurmuşlardır. Bir aile fertleri iki veya üç kızı olur da 
onları güzel yetiştirir ve güzel bir aile yuvası oluşturursa cennete girer. (Müslim, Birr, 149; 
Tirmizi, Birr, 13.) Bir aile kızlarını kocaya verdikten sonra onunla ilgili hakkını eda etmiş 
olur, ondan sonra ona yapacağı hayırlar sadaka olur.  

Sevginin olmadığı yerde ahlak da karakter de zekâ da gelişmez. Bu sebeple sevgiye ve 
saygıya dayalı bir ailede bütün hayırlar toplanır, başarılar onları takip eder. Peygamberimiz 
(asm) “Allah için ailesinin geçimini üstlenen kimsenin harcadıklarının tamamının sadaka 
olacağını” haber vermiştir. (Buhari, İman, 41; Müslim, Zekât, 49.) 

Ailede en fazla şefkat ve merhamet olmalıdır. Peygamberimiz “Merhamet etmeyene 
merhamet edilmez” (Buhari, Edeb, 18; Tirmizi, Birr, 12.) buyurmuşlardır. Peygamberimiz 
(asm) çocuklarla şakalaşırlardı. Bir defasında ağzına su doldurup püskürterek beş yaşındaki 
Muhammed b. Rebî (ra) ile şakalaşmıştır. (Buhari, İlim, 18.) 

4. Anne-Babaya Saygı ile Muamele 
Yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde anne babaya “Öf!” bile demeyi yasaklamıştır. (İsra, 

17:23.) Peygamberimiz (asm) “Cennet annelerin ayakları altındadır” (Feyzu’l-Kadir, 3:361.) 
buyurmuş iyilik yapmaya en layık olanların anne ve baba olduğunu haber vermiştir. (Buhari, 
Edeb, 2; Müslim, Birr, 1.)  

En büyük günahlardan birisi de “Allah’a şirk koşmak ve adam öldürmekten sonra anne 
babaya isyan etmek” (Buhari, Şehadet, 10.) olduğunu haber vermiştir. 

 
Sosyal Hayatta Hoşgörü 
Sosyal hayatta ve insanlar arası münasebetlerde hukuka dayanan pek çok haklar ve 

bunların kullanımında hoşgörü hâkim olmalıdır.  
1. Yaşlılara Saygılı Olmak 
Peygamberimiz (asm) “Büyüklerine saygılı olmayan ve küçüklerine şefkat etmeyen 

bizden değildir” (Tirmizi, Birr, 15.) buyurarak küçüklerin büyüklerine saygılı olmalarını, 
büyüklerin de küçüklere şefkat ve merhametle muamele etmelerini istemiştir. Her şeyden 
önce küçüklerin büyüklere saygılı olmaları gerekir ki büyüklerinden şefkat ve merhamet 
görsünler.  

Mekke’nin fethinde Hz. Ebubekir (ra) yaşlı ve âmâ olan babasını iman etmesi için 
Peygamberimize (asm) getirdi. Peygamberimiz (asm) “Yâ Ebabekir! Onu evinde bırksaydın 
da biz onun yanına gitseydik de ziyaret etseydik!” (İbn-i Hişam, Sire, 2:406.) buyurarak 
yaşlılara olan merhametini ve hürmetini gösterdi.  

Bediüzzaman Said Nursi hazretleri bu konuda şöyle der: “Bu millet ve vatan, hayat-ı 
içtimaiyesi ve siyasiyesi anarşilikten kurtulmak ve büyük tehlikelerden halâs olmak için, beş 
esas lazım ve zarurîdir. Birincisi, merhamet. İkincisi, hürmet. Üçüncüsü, emniyet. 
Dördüncüsü, haram ve helâlı bilip haramdan çekilmek. Beşincisi, serseriliği bırakıp itaat 
etmektir. İşte Risâle-i Nur, hayat-ı içtimaiyeye baktığı vakit bu beş esası temin edip, hem 
âsâyişin temel taşını tesbit ve temin eder. Risâle-i Nur’a ilişenler kat’iyen bilsinler ki, onların 
ilişmesi, anarşilik hesabına, vatan ve millete ve asâyişe düşmanlıktır.” (Kastamonu Lahikası, 
Mektup: 150, s. 345.) 

2. İnsanlara Saygılı Olmak 



Peygamberimiz (asm) “Müslüman elinden ve dilinden Müslümanların güven içinde 
olduğu kimsedir” (Buhari, İman, 4-5; Müslim, İman, 64-65.) buyurur. Bu sebeple 
Müslümanın herkese faydalı insan olması gerekmektedir. Kimseye zarar vermemesi gerekir. 
İman ve İslamiyet bunu emreder.  

Müslüman güzel ahlaklıdır ve herkesin kendisine güvendiği ve örnek aldığı insandır. 
Peygamberimiz (asm) “Mümin güzel ahlakı ile gündüz oruç tutan, gece devamlı namaz ve 
ibadette geçirenlerin derecesine ulaşır” (Ebu Davud, Edeb, 7.) buyurarak güzel ahlakın 
Müslümanın hayatındaki önemine işaret etmiştir. Güzel ahlak ise Allah’ın emrettiği, 
peygamberin tavsiye ettiği, aklın güzel gördüğü ve insanların kabu edip beğendiği şekilde 
davranmaktır. 

Peygamberimiz (asm) insanların hayırlısı insana yardım eden ve güzel ahlaklı olandır” 
(Buhari, Edeb, 38-39; Megazi, 35.) buyurarak güzel ahlaktan olan yardımseverliği ve güzel 
davranışı övmüştür. 

3. Komşu ve Arkadaş Haklarına Riayet 
Yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde “Allah’a ibadet edin. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. 

Ana-babaya, öksüzlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, arkadaşa, yolcuya ve 
elinizin altıdaki hizmetçiler ve çalışanlara iyilik edin!” (Nisa, 4:36.) ferman eder. 

Peygamberimiz (asm) “Cebrail (as) komşu hakkından o derece bahsetti ki nerede ise 
komşuyu komşuya mirasçı yapacak zannettim” (Buhari, Edeb, 28; Müslim, Birr, 140-141.) 
buyurur. Yine “Allah’a ve Resulüne iman eden komşusuna iyilik etsin” (Müslim, İman, 77.) 
buyurmuşlardır. Ayrıca “Komşusu şerrinden emin olmayan gerçekten iman etmemiştir” 
(Buhari, Edeb, 29; Müslim, İman, 73.) buyurur. 

Komşularla ve arkadaşlarla münasebetler hep hoşgörü esasına dayanmalıdır. 
 
Gayr-i Müslimlerle İlişkilerde Hoşgörü 
Yüce Allah insana büyük bir hürriyet vermiştir. “Hak batıldan ayrılmıştır. Dinde 

zorlama yoktur” (Bakara, 2:256.) buyurarak zorlamanın olmaması anlamında hürriyet 
verirken inanç noktasında da herkesi hür bırakmış ve sonucuna katlanmak şartıyla “Hak 
Rabbindendir; dileyen iman etsin, dileyen de inkâr etsin!” (Kehf, 8:29.) ferman etmiştir. 

Din teklif-i ilâhidir, akla kapı açar; ama ihtiyarı elden almaz. Böylece elmas ile kömür 
birbirinden ayrılır. Şama ticaret için giderek yerleşen ve Hristiyan olan çocuklarının 
Medine’ye geldikleri zaman İslam’a girmeleri için zorlamasından dolayı “Dinde zorlama 
yoktur, hak batıldan ayrılmıştır, akıl ve idrak sahipleri onu bulur sahip çıkar” (Bakara, 2:256.) 
ayeti nazil olmuş, Peygamberimiz (asm) de “Allah’ın hikmetine karışmayın!” diye babayı 
ikaz etmiştir. (Ebu Davud, Cihad, 116; Elmalılı, Tefsir, 2:886.) 

Peygamberimiz (asm) Necran Papazlarının Mescid-i Nebevide ayin yapıp ibadet 
etmelerine izin vermiştir. (M. Hamidullah, İslam Peygamberi, 1:620.) Zorlamamak dinde 
tebliğe mâni değildir. En güzel şekilde tebliğ etmek, İslam’ın güzel, mahbub ve ulvî 
göstermek manevi cihaddır ve her Müslümanın görevidir.  

Yüce Allah Peygamberimize hitaben “Ey Resulüm! Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel 
öğütle davet et. Onlarla güzel bir şekilde mücadele et. Rabbin kendi yolundan sapanları daha 
iyi bilir” (Nahl, 16:125.) buyurarak gönül alıcı bir şekilde tebliğ edilmesini istemiştir. “Rabbin 
dilerse yeryüzünde herkes iman ederdi. O hikmeti gereği insanları hür bırakmış, kendi 
iradeleri ve akılları ile Allah’ı dinine girip hizmet etmelerini istemiştir. O halde insanları 
inanmaları için zorlayacak mısın?” (Yunus, 10:99.) buyurmuştur. İnanmaları için akıllarını 
kullanmalarını istemiş ve “Allah’ın izni olmadıkça hiç kimsenin inanması mümkün değildir. 
O, akıllarını kullanmayanları inkâr bataklığında bırakır” (Yunus, 10:100.) buyurarak aklını 
araştırma, hakkı bulmak için çalıştırmalarını istemiş, aklını kullanmayanları küfrün pisliği 
içinde inkâr bataklığında bırakacağını haber vermiştir. 



Yüce Allah tebliğin de yumuşak bir dille yapılmasını ister. Hz. Musa’yı (as) Firavun’a 
gönderirken “Yumuşak söz söylemesini emreder. Yumuşak sözün kalbe tesir edeceğini” ihtar 
eder. (Tahâ, 20:43-44.) Peygamberimize de “Ya Muhammed! Sen zorlayıcı değilsin. Sen öğüt 
vericisin, onlara tatlılıkla öğüt ver!” (Gaşiye, 89:21-22.) ferman eder.  

İslam hukuku olan fıkha ve fukahaya göre gayr-i müslimler hukukta eşittir. 
Peygamberimiz (asm) cizyeyi kabul edenler için “Haklarımız hakları, yükümlülükleri de 
yükümlülükleridir” buyurmuşlardır. (Bedayiu’s-Sanayi, 7:100.)  

İslam Devletine sadık kalacağını ve itaat edeceğini söyleyerek burada yaşama niyeti 
gösteren bütün gayr-i müslimlere “Zimmi” denir. İslam, bütün bu çeşit vatandaşlara, 
hayatlarının, bedenlerinin, mallarının, kültür, inanç ve namuslarının korunacağına dair bir 
garanti verir. Onlara da sadece memleket kanunları uygulanır ve bütün medeni meselelerde 
Müslümanlarla eşit haklara sahip kılınır. 

Peygamberimiz (sav) İslam davetini engellemeyen ve genel kurallara uyan herkes ile iyi 
ilişkiler içinde olmuş ve hiçbir zaman diğer din mensuplarının dinlerine müdahale etmemiştir. 
Ehl-i kitabı toplumun birer ferdi olarak kabul etmiş ve onların bazı davetlerine icabet etmiştir. 
Resulullah'ın ehl-i kitabın düğün yemeklerine katıldığına, cenazelerini taşıdığına, hastalarını 
ziyaret ettiğine ve onlara ikramda bulunduğuna dair rivayetler bulunmaktadır. Hatta Necran 
Hristiyanları onu ziyaretlerinde Resulullah onlara abasını sermiş ve oturmalarını söylemiştir. 
İslam, Müslüman olmayan toplulukların, dinlerini istedikleri gibi yaşamalarına izin vermiş ve 
bunu engelleyenleri de cezalandırmıştır... Yine Necran Hristiyanları ile yapılan anlaşmada 
onların haçlarını takmaları ve ibadet hürriyeti garanti altına alınmıştır. (M. Hamidullah, 
Vesaik, 140; 94. Vesika.) 

Ayrıca İslam, ehli kitabın yemeklerinden yemenin caiz olduğunu söylemiş, kestiklerinin 
helal olduğunu söylemiş ve onların kadınlarıyla Müslüman erkeklerin evlenebileceğini 
söylemiştir. Evlendikten sonra da kadının kendi dinini serbestçe yaşayabileceğini ve ona 
herhangi bir baskı yapılamayacağını belirtmiştir. (Yrd. Doç. Dr. Yusuf Ziya Keskin, Nebevi 
Hoşgörü, s.77-78.) 

Peygamberimiz (asm) bu konuda şöyle buyurmuştur: “Bir zimmiyi haksız yere öldüren 
cennetin kokusunu duyamaz. Halbuki onun kokusunu kırk yıllık yoldan duyabilir.” (Buhari, 
Cizye, 5.) “Kim bir muahide /zımmiye zulmeder veya gücünün üstünde bir iş yükler ya da 
zorla ondan bir şey alırsa kıyamet günü ben onun hasmıyım.” (Ebu Davud, Harac, 31-33; Ebu 
Yusuf, Kitabu'l-Harac, Matbaatu's-Selefiye, H. 1397-Kahire, s.135.) 

Yine “Kim bir zimmiye eziyet ederse ben onun davacısıyım. Ben kime bu dünyada 
davacı olursam, kıyamet gününde de davacı olurum.” (Münavi, Feyzu’l-Kadir, 6:19; Acluni, 
Keşfu'l-Hafâ, 2: 218.) buyurmuşlardır. Bediüzzaman Said Nursi hazretleri bu hadisten yola 
çıkarak “Köre kör demek ona eziyet olduğu için caiz olmadığı gibi” zımmîlere de “kafir!” 
demek hakaret sayılacağından doğru olmadığını ifade eder. Hem, “Kâfirin iki mânâsı vardır: 
Birisi ve en mütebadiri dinsiz ve münkir-i Sâni demektir. Şu mânâ ile ehl-i kitaba ıtlak etmeye 
hakkımız yoktur. İkincisi: Peygamberimizi ve İslâmiyeti münkir demektir. Şu mânâ ile onlara 
ıtlak etmek hakkımızdır. Onlar dahi razıdırlar. Lâkin örfen evvelki mânânın tebâdüründen, bir 
kelime-i tahkir ve eziyet olmuştur. Hem de daire-i itikadı, daire-i muamelâta karıştırmaya 
mecburiyet yoktur” (Münazarat, s. 72.) buyurarak muamelatta ve hukukta eşit olduğumuz 
Ehl-i kitap ile münasebetlerimizde illa da inanç konusunu dile getirmenin ve öne çıkarmanın 
doğru olmadığını ifade eder. 

Bediüzzaman’a “Gayr-ı müslimlerle nasıl müsavi olacağız?” diye sorulur. Bediüzzaman 
da “Müsavat ise, fazilet ve şerefte değildir, hukuktadır. Hukukta ise şah ve gedâ birdir. Acaba 
bir şeriat, “karıncaya bilerek ayak basmayınız” dese, tâzibinden men etse, nasıl benî Âdem’in 
hukukunu ihmâl eder? Kellâ... Biz imtisal etmedik. Evet, İmam-ı Ali’nin (ra) âdî bir Yahudi 
ile muhakemesi ve medâr-ı fahriniz olan Salâhaddin-i Eyyûbî’nin miskin bir Hıristiyan ile 
mürafaası, sizin şu yanlışınızı tashih eder zannederim” (ESDE, Münazarat, s.244.) şeklinde 



cevap verilir. Bediüzzaman, gayr-ı Müslimlerle müsavatın ölçülerini dinen ve İmam-ı Ali (ra) 
ile Salâhaddin-i Eyyûbî’nin hayatından misallerle tekid eder.  

“Şimdi Ermeniler kaymakam ve vali oluyorlar. Nasıl olur?” sorusuna Bediüzzaman; 
“Saatçi ve makineci ve süpürgeci oldukları gibi... Zira, meşrûtiyet, hâkimiyet-i millettir. 
Hükûmet hizmetkârdır. Meşrûtiyet doğru olursa, kaymakam ve vâli, reis değiller, belki ücretli 
hizmetkârlardır. Gayr-ı müslim reis olamaz, fakat hizmetkâr olur. Farz ediniz ki, memuriyet 
bir nev’i riyaset ve bir ağalıktır. Gayr-ı müslimlerden üç bin adamı ağalığımıza, riyasetimize 
şerik ettiğimiz vakitte, millet-i İslâmiyeden aktâr-ı âlemde üç yüz bin adamın riyasetine yol 
açılıyor. Biri zayi edip bini kazanan, zarar etmez” (ESDE, Münazarat, s.254.) şeklinde cevap 
verilir. 

Resulullah (asm) ordusunu savaşa gönderirken “Allah adına çıkınız. Çünkü siz Allah 
yolunda savaşıyorsunuz, zulmetmeyiniz. İnsanların organlarını kesmek suretiyle işkence 
yapmayınız. Çocukları, manastırlarda oturan din adamlarını öldürmeyiniz” (Ebu Davud, 
Cihad, 120.) şeklinde talimat verirdi. 

Peygamberimiz (asm) gayri müslim gruplarla yaptığı anlaşmalarda da canları ve 
mallarının güvenlikte olduğu hususu özellikle vurgulanmış.” (M. Hamidullah, Cüheyne 
kabilesi ile yapılan anlaşma, Vesaik, No.151.) Ayrıca Hristiyanlara sunulan mabet garantisine 
dair ilk ifadeleri Necranlılarla yaptığı anlaşmada görüyoruz. Anlaşmada Allah'ın himayesi ve 
peygamberi Muhammed'in zimmetinin Necranlıların mabetlerinin üzerine olduğu belirtilerek 
ibadethaneler garanti altına alınmıştır. (İbn Sa'd, Tabakat, 1: 288, 357-58.) Anlaşmanın Ebu 
Davud'daki rivayetinde ise kiliselerin yıkılmayacağı ifadesi yer almaktadır. (Ebu Davud, 
Haraç, 29-30.) Hz. Peygamber (asm) Beni Haris b. Kab üskufu ile Necran üskuflarına 
gönderdiği emannamede de mabetler hakkındaki garantiyi tekrarlamıştır. (İbn Sa'd, 1: 266.) 

Hayber Yahudileri bir defasında Hz. Peygambere (asm) gelip ürünlerinin bazı 
Müslümanlar tarafından izinsiz şekilde alındığını söyleyerek şikâyette bulunmuşlardır. Bunun 
üzerine Hz. Peygamber (asm) Müslümanları mescitte toplamış ve onlara kendileriyle 
muahede yapılanların mallarının haram olduğunu ilan etmiş ve yaptıkları şeyin doğru 
olmadığını açıklamıştır. (Müsned-i Ahmed, 4: 89; Vakıdi, Megazi, 2: 691; Serahsi, Siyer, 1: 
133, 4: 1530.) 

Hz. Ali (ra) “Her kim ki bizim zımmimizdir, onun kanı bizimki kadar kutsaldır, malları 
bizim mallarımız kadar tecavüzden masundur” dedi. Başka bir kaynakta, Hz. Ali'nin şöyle 
dediği naklediliyor: “Zımmi durumunu açıkça kabul edenlerin malları ve hayatları bizimki) 
gibi kutsaldır.” (İslamda Devlet Nizamı, Ebu-l A'la-El Mevdudi, Hilal Yayınları-1967, s. 76.) 

Hz. Peygamberin (asm) ve onu izleyen Raşid Halifelerin çeşitli Hristiyan, Yahudi ve 
diğer dini gruplarla yaptığı anlaşma metinleri bugün birer vesika olarak korunmaktadır... 
Mesela, Hz. Peygamber (asm) Hristiyan olan İbn Harris b. Ka'b ve dindaşlarına yazdırdığı 
anlaşma metninde: “Şarkta ve Garpta yaşayan tüm Hristiyanların dinleri, kiliseleri, canları, 
ırzları ve malları Allah'ın, Peygamber'in ve tüm müminlerin himayesindedir. Nasraniyet dini 
üzere yaşayanlardan hiç kimse kerhen İslam'a icbar edilmeyecektir. Hristiyanlardan birisi 
herhangi bir cinayete veya haksızlığa maruz kalırsa Müslümanlar ona yardım etmek 
zorundadırlar” maddelerini yazdırdıktan sonra: “Ehl-i Kitap ile ancak en güzel yöntemlerle 
mücadele edin...” (Ankebut, 29:46.) ayetini okudu. (İbn Hişam, Siretü'n-Nebeviyye, Daru't-
Turasi'l-Arabiyye, Beyrut-1396/1971, 4:241-242; Hamidullah, el-Vesaik, s.154-155, No.96-
97.) 

 
Hayvanlara Şefkat ve Merhametle Muamele 
İslamiyetin şiarı “Ta’zîm-ü bi-emrillah ve’ş-şefakatü alâ halkıllâh” yani “Allah’ın 

emrine itaat ve tazim ve mahlukâta şefkatle muamele etmektir.” İnsan Allah’ın yarattığı tüm 
mahlukata şefkat ve merhametle muale etmekle mükelleftir. Nitekim yüce Allah “Göklerde ve 
yerde olan her şey Allah’ındır. O merhameti kendisine yazmış, ilke ve prensip edinmiştir. Sizi 



de kıyamette huzuruna toplayacak ve hesap soracaktır” (En’âm, 6:12.) buyurarak bunu ifade 
eder. 

Yüce Allah kendisini “Ben Allah’ım, Ben Rahman ve Rahîmim” diye tanıtmaktadır. 
Kur’ân-ı Kerimde her surenin başındaki “Besmele”de bunu bize haber vermektedir. Bu 
sebeple “Bismillah her hayrın başıdır.” Biz her hayırlı işe başlarken Rahman ve Rahim olan 
Allah’ın rahmetinden istimdad eder, rahmetini rica eder ve umarız. Onun rahmeti ile her şeye 
muvaffak oluruz. Bu rahmetten mahrumiyet çok büyük mahrumiyettir.  

Yüce Allah “Sebekat rahmetî alâ gadabî” “Rahmetim gadabımı geçmiştir” buyurarak 
rahmetinin genişliğini haber verir. Hz. Muhammed Aleyhisselamı “Rahmet Peygamberi” 
olarak göndermiş “Biz seni âlemlere rahmet olarak gönderdik” (Enbiya, 21:107.) buyurmuş 
Kur’ân’ı rahmet, dini rahmet ve yağmuru rahmet kılmıştır. Allah’ın rahmeti her şeyi 
kuşatmıştır. 

Peygamberimiz (asm) “Allah rahmetini yüz parça yarattı, birisini tüm mahlukata verdi. 
Hayvanlar bununla yavrusuna şefkat eder” (Buhari, Edeb, 19; Tirmizi, Daavât, 107-108.) 
buyurmuşlardır.  

Peygamberimiz (asm) dağlanmış bir hayvanı gördü, hayvan acı içinde kıvranıyordu. 
“Allah bunu dağlayana lanet etsin!” buyurdu. (Müslim, Libas, 107.) Lanet, Allah’ın 
rahmetinden uzak olmak anlamındadır. Yine Peygamberimiz bir kediyi aç bırakıp ölümüne 
sebep olan bir kadının bu sebeple cehennemi hak ettiğini ashabına anlatmıştır. (Buhari, 
Bed’ul-Halk, 16.) Yine çölde susuz kalmış bir köpeğe kuyudan ayakkabı ile su veren 
merhametli birisinin bu sebeple cenneti hak ettiğini de anlatmıştır. (Müslim, Selam, 153.) 

“Merhamet etmeyene merhamet edilmez. Allah, merhametli olanlara rahmetle muamele 
eder. Öyleyse, sizler yeryüzündekilere karşı merhametli olun ki, semâda bulunanlar da size 
rahmet etsinler. Rahim denen akrabalık bağı Rahmân'dan bir bağdır. Kim bunu korursa Allah 
onunla rahmet bağı kurar, kim de koparırsa, Allah da ondan rahmet bağını koparır.” (Ebû 
Dâvûd, Edeb, 58; Tirmizî, Birr, 16.) buyuran Peygamberimiz (asm) “Gereksiz yere bir serçeyi 
öldürene Allah’ın ahirette hesap soracaktır” (Nesai, Dehaya, 42.) buyurmuşlardır.  

Peygamberimiz (asm) Mekke’nin fethine gelirken yavrularına abanarak koruyan bir 
köpek gördü.  Sahabelerinden Cuayl b. Süraka’yı göndererek ‘Git onun yanına dur. Askerlerin 
onu rahatsız etmesine mani ol’ buyurdular ve onu görevlendirdiler.” (Vakidî, Megazi, 2:804.) 

Yine bir defasında bir kuşun yavrularını yuvasından alan birini gördü. Anne kuş 
yuvasına gelip çırpınmaya başladı. Peygamberimiz o kişiye kızdı ve derhal yavruları yuvasına 
koymasını emretti. (Müsned-i Ahmed, 1:404.)  

Peygamberimizin (asm) mahlukata merhameti böyle idi. Onun ümmeti olan bizlerin 
onun yolundan giderek sünnetine ittibaen mahlukata şefkatle ve merhametle muamele 
etmemiz dinimize bağlılığın gereğidir. 

 
 
 
 
  
 


