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CONDITIONS OF BEING TOLERANT IN THE PROPHET’S EXAMPLE 
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   Öz 

Toplumsal barı�ın, birlik ve beraberli�in sa�lanabilmesi, tebli� faaliyetlerinin ba�arıyla yürütülebilmesi ve 
�slâm’ın en iyi �ekilde temsil edilebilmesi için temel ilke ve prensiplerden taviz vermemek �artıyla hö�görülü 
davranmaya her zamankinden daha çok ihtiyaç vardır. Ho�görülü davranmak, yenilgiyi kabul etmek, batıl kar�ısında 
susarak hakkı söylememek �eklinde algılanmamalıdır. Aksine o, �slâm’ın güzelli�ini ortaya koymak için sergilenmesi 
gereken bir tavırdır. Allah Rasûlü’nün Müslümanlara ve farklı din mensuplarına gösterdi�i ho�görüyü, onu model 
olarak kabul etti�ini söyleyen Müslümanların, farklı dü�ünce, inanç, ve kültüre sahip olanlara kar�ı esirgememeleri 
gerekmektedir. Çünkü Kur’an’da itaat edilmesi ve örnek alınması vurgulanan Hz. Peygamber’in ho�görü örnekleri 
Müslümanlar açısından oldukça önemlidir.  

 Anahtar Kelimeler: Peygamber, Ho�görü, Af, Sabır, Mütevazı. 

 

Abstract 

In order to provide social peace, unity and solidarity, conduct dawah activities successfully and represent 
Islam in the best way to day there is more need than ever to treat tolerantly providing that noconcession is made from 
basic teaching sand principles. Treating tolerantly should not be perceived as accepting defeat or keeping quiet against 
false hood. On the contrary, it is an attitude which has to be performed in order to manifest the beauty of Islam. 
Muslims claiming to accept Allah’s Prophet as an example need not to be grudge the people from other teachings, 
beliefs and cultures the tolerance which He exercised to the members of different religions, because the Prophet’s 
examples of tolerance which are emphasized in Qoranto be obeyed and taken as examples are pretty important to 
Muslims.  
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             Giri� 
             Ho�görü; din, dil, ırk, renk ve mevkî ayrımı yapmaksızın herkese Allah’ın yarattı�ı üstün varlık 
gözüyle bakıp, ki�ili�ine, fikir ve dü�üncelerine, inanç ve de�er yargılarına saygı duymak, insanlardan 
zuhur eden olumsuz hareket ve davranı�lara belli ölçüler çerçevesinde katlanıp tahammül göstermektir. 

�nsanın yaratılmasıyla yeryüzünde insanlık tarihi ba�lamı�tır. Mahlûkât arasında en yüksek, en 
�erefli ve onurlu varlık insandır. Yüce Allah’ın mükemmel bir �ekilde yarattı�ı �nsan; akıl, irade, davranı�ta 
bulunma, dü�ünme ve konu�ma özelli�ine sahip olmakla di�er varlıklardan üstündür. Bu yönüyle insan 
sosyal ve be�erî münasebetlerinde ortaya koyaca�ı davranı�larında di�er insanların dikkatini çekmektedir. 
Bu sebeple bireyler arasında sa�lıklı bir ileti�imin kurulabilmesi için ho�görülü davranmaya gereksinim 
duyulmaktadır. Hatta insanları tevhit inancına ça�ıran ve onları bir ve tek olan Yüce Allah’a itaate yönelten 
peygamberler, insanların mutlu, huzurlu ve erdemli bir �ekilde ya�amaları için ahlâkî prensipler 
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getirmi�lerdir. Bu ahlâkî prensipler içerisinde ho�görünün ayrı bir yeri bulunmaktadır. Ho�görü prensibi, 
bütün peygamberlerin hayatında özellikle de Hz. Peygamber’in hayatının her safhasında görülmektedir. 
Kolaylık ve lütuf (rıfk) ile muamelenin bir ileriki safhası, insanın kendinden de fedakârlı�ı gerektiren 
müsamahadır. Sadece iyilik yapmakla yetinmeyip, kar�ıdakinin bazı kusur ve hatalarına sabredip, ho� 
kar�ılayabilmek, insanlara genel ve özel manada tahammül edebilmek de Hz. Peygamber tarafından tavsiye 
edilmi� ve böyle bir hareketin aynı �ekilde müsamaha ile kar�ılık görece�i açıklanmı�tır (Sakallı,1996: 78). 
‘‘Müsamahakâr ol ki, sana da müsamahakâr davranılsın’’ (Ahmed b. Hanbel, 1992: I,248). Müsamahanın 
Arapçada kar�ılı�ı olan ‘‘semah ve semaha’’, ki�inin bir �eyi cömertli�inden ve kereminden verip, cömert 
davrandı�ı zaman kullanılan bir ifadedir. Dolayısıyla hadisin manası ‘‘sen kolayla�tır ki, senin için de 
kolayla�tırılsın’’olur (�bn Manzûr, ts: II,489). Hz. Peygamber’in, �slâm’ı “el-Hanefiyetü’s-semha” olarak 
niteleyerek, bu din ile gönderildi�ini ifade etti�i (Buhârî, 1992: �mân, 29) hadisin manası da “zorluk ve 
�iddetin bulunmadı�ı �slâm dini” olmaktadır (�bn Manzûr, ts: II, 489). Bu muhtevası ile ‘‘�manın en 
faziletlisi, sabır ve müsamahakârlıktır’’ (Suyûtî, ts: I,161) prensibi ile birlikte dü�ünülünce, �slâm’da sadece 
iyilik yapmak de�il, aynı zamanda kar�ılıksız özünden, söz gelimi dü�üncesinden, sevgisinden ve benzeri 
konularda karde�i lehine vazgeçip -tabii me�ru sınırlar içinde- muhataba tahammül edebilmek de bir 
prensiptir. Ayrıca Hz. Peygamber’in: ‘‘Allah beni ancak tebli�ci olarak gönderdi, muannit (zorba) olarak 
göndermedi’’ (Tirmizî; 1992: Tefsîru’l-Kur’an, 66) hadisi, konunun önemine vurgu yapmaktadır. Bu hadiste 
sözü edilen zorbalık ve �iddetten uzak, müsamahakâr bir yakla�ım tarzı, özellikle tebli�de izlenecek metod 
açısından önemlidir (Sakallı,1996: 79). Son dine “�slâm” adının verilmesi (Mâide: 5/3), bu dinin ne denli 
müsamaha ve ho�görü dini oldu�unu göstermektedir. Zira ‘‘�slâm” kelimesi sözlükte; emniyet, güven, 
boyun e�me, itaat, ihlâs, samimiyet, do�rudan ayrılmamak, �a�ırmadan yolun ortasından yürümek gibi 
anlamlarının yanında, ho�görü ile do�rudan alakalı sulh, barı�, anla�ma ve uzla�ma gibi anlamları da ihtiva 
etmektedir (�bnManzûr, ts: II, 190-195). 

�slâmiyet gerçekten ho�görü, müsamaha ve tolerans dinidir. Müntesiplerine her vesile ile 
yumu�aklık, affetmek, iyilik, hüsn-i muamele, hüsn-i zan, merhamet, karde�lik ve muhabbet gibi her türlü 
güzel ahlâkı tavsiye eden bir dini (Âl-i �mrân: 3/134; Mâide: 5/2; Nûr: 24/22; Hucurât: 49/10,12; Mücâdele: 
58/9; Te�âbûn: 64/14) müsamaha, tolerans ve ho�görü dı�ında herhangi bir sıfatla tavsif etmek mümkün 
de�ildir. �slâm dini, Müslümanlara kolayla�tırmayı, zorla�tırmamayı, müjdelemeyi, nefret ettirmemeyi 
tavsiye etmi� (Buhârî, 1992: �lim, 11; Müslim, 1992: Cihad, 5; Ebû Davûd, 1992: Edep, 17), insanlara 
güçlerinin yetmeyece�i ve nefislerinin kaldıramayaca�ı �eyleri asla yüklememi�tir (Bakara: 2/223, 286; 
En’am: 6/152; A’raf: 7/42 Mü’minûn: 23/62). Bu sebeple �slâm’ın güzelli�ini ve Hz. Peygamber’in insanlara 
kar�ı davranı�larının nasıllı�ını ortaya koymak için bu çalı�mada affetmek, alçak gönüllü olmak, sabır, 
insanların kusurlarını örtmek ve taassuptan uzak durmak gibi insanlar arası ili�kilerde oldukça önemli olan 
konular üzerinde durulacaktır.   

Ho�görülü Olmanın �artları 
a) Affetmek 
Ho�görülü olmanın önemli prensiplerinden biri olan af, kötülük ve haksızlık yapanı, suç ve günah 

i�leyeni ba�ı�lama, cezalandırmaktan vazgeçme anlamlarında kullanılmaktadır (Ça�ırıcı, 1988:I,394). Birlikte 
ya�ayan insanların aralarında kin ve nefretin, kırgınlık ve dü�manlı�ın, garez ve hasedin yok olmasında 
önemli bir etken de yapılan kötülü�e kar�ı iyilikle muamele etmektir. Bu naho� tavır ve fiilleri irtikâp ederek 
suçlu duruma dü�en bir kimse, davetçi tarafından mutlaka cezalandırılmayı beklerken hiç ummadı�ı bir 
�ekilde afla kar�ıla�ıverdi�i zaman, onda bu muamele, psikolojik bir tesir icra ederek âdeta bir ruh inkılâbı 
meydana getirir ve muhataba, davetçiye en büyük dü�man iken, en fazla dü�manlıkta bulunmu�ken, birden 
bire davetçinin en samimi ba�lısı ve yardımcısı olabilir (Önkal, 1992: 174), bu hususa �u âyette i�aret 
edilmektedir: “�yilikle kötülük bir olmaz. Sen (kötülü�ü) en güzel bir �ekilde önle, o zaman seninle arasında 
dü�manlık bulunan kimse, sanki candan bir dost olur” (Fussilet: 41/34). 

Kur’ân-ı Kerîm’de Yüce Allah’ın affedicili�i çe�itli vesilelerle ifade edilerek affın ilâhî bir sıfat ve 
yüksek bir ahlâkî meziyet oldu�u anlatılmı�tır. �lahî mesaja göre bir kötülü�ün kar�ılı�ı adaletin gere�i 
olarak ona denk bir cezadır. Kötülük yapan bir kimseye ise, yaptı�ı kötülükten daha fazla ceza vermek 
zulümdür. Kur’ân-ı Kerîm’in terbiyesinde yeti�en Hz. Peygamber’in en önemli özelli�i de kendi nefsi için 
asla intikam almaması ve azılı dü�manlarını bile affetmesidir.  

Rasûllüllah Uhud sava�ında amcası Hz. Hamza’yı Mekkeli mü�rikler tarafından burnu ve kulakları 
kesilmi�, ci�eri çıkarılmı� bir �ekilde görünce: “Allah’a andolsun ki, e�er Allah bana zafer verirse, sana 
kar�ılık otuz ki�iyi böyle yapaca�ım!” diye yemin etmi�ti” (�bn Hi�âm, ts: III-IV, 95-96). Bunun üzerine Yüce 
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Allah: “Eger ceza verecekseniz, size yapılan i�kencenin misliyle ceza verin. Ama sabredecekseniz, elbette o 
sabredenler için daha hayırlıdır” (Nahl: 16/126) âyetini indirerek onlar gibi davranmasının uygun 
olmadı�ını, af yolunu tercih etmesinin daha do�ru olaca�ını vurgulamı�tır. Nitekim Mekke’nin fethinden 
sonra, Hz. Hamza’yı �ehit eden Vah�i b. Harb, Allah Rasûlü’nün huzuruna gelerek, �slâm’a girmi� ve 
affedilmi�tir. Aynı �ekilde Hz. Peygamber’in amcasının gö�sünü yararak kalbini çıkarıp a�zında çi�neyen 
Hindbnt. Utbe de �slâm’a girince büyük affa mazhar olmu�tu. Affetmek, �slâm’da bütün faziletlerin temelini 
te�kil eden takvaya en yakın bir haslettir (Bakara: 2/237). Bu sebeple Yüce Allah: “�çinizden faziletli ve 
servet sahibi kimseler akrabaya, yoksullara, Allah yolunda göç edenlere (mallarından) vermeyeceklerine 
yemin etmesinler; ba�ı�lasınlar, ho� görsünler. Allah’ın sizleri ba�ı�lamasını arzulamaz mısınız? Allah çok 
ba�ı�layandır, çok merhametlidir” (Nur: 24/22). “Bir kötülü�ün cezası, ona denk bir kötülüktür. ‘‘Kim 
ba�ı�lar ve barı�ı sa�larsa, onun mükâfatı Allah’a aittir. Do�rusu O, zalimleri sevmez.” ‘‘Kim sabreder ve 
affederse �üphesiz bu hareket, yapılmaya de�er i�lerdendir” (�ura: 42/40, 43) âyetleriyle Müslümanlar bu 
fazilete davet etmektedir. 

Rasûlüllah, kendine kar�ı yapılan suç ve saldırı ne kadar büyük olursa olsun affederdi. O, �efkat ve 
merhamet timsaliydi. Kur’ân-ı Kerîm buna �öyle i�aret etmektedir: “(Rasûlüm!) Sen af yolunu tut, iyili�i 
emret ve cahillerden yüz çevir” (A’raf: 7/199). Hz. Peygamber: “�nsanlar iyi davranı�larda bulunurlarsa biz 
de öyle yaparız, insanlar kötülük yaparlarsa biz de kötülük yaparız, diyen �ahsiyetsiz kimselerden 
olmayınız. Aksine, insanlar iyilik yaparsa siz de iyilik yapmak, �ayet kötülük yaparlarsa, siz bunu 
yapmamak suretiyle sa�lam karakterli olunuz” (Tirmizî, 1992: Birr, 62) buyurarak, yapılan kötülü�e kar�ı 
aynıyla kar�ılık vermeyi �ahsiyetsizlik ve karaktersizlik olarak zikretmi�, yapılan kötülü�e kar�ı iyilikle 
muamele etmeyi ise sa�lam karakterli bir olgunluk �eklinde ifade etmi�tir. Yine o: “Allah, kötülü�ü affeden 
ki�iyi aziz kılar” (Ahmed b. Hanbel, 1992: II, 235, 238) sözüyle �erefli, üstün ve güçlü olmanın yolunun 
kötülü�ü affetmekten geçti�ini belirtmi�tir.  

Hz. Peygamber’e sözlü saldırılarda bulunanlardan biri, me�hur �air Ka’b b. Züheyr idi. O, 
Rasûlüllah’ı yazdı�ı �iirlerle hicvederdi. Hz. Peygamber Mekke’yi fethedince Taif’e kaçtı. Karde�i Büceyr ise 
Müslüman oldu. Ka’b, Hz. Peygamber’in ailesinden bazı hanımları a�k �iirlerine konu ediniyor ve Taif’teki 
�slâm dü�manlarıyla i�birli�i yapıyordu. Karde�i Büceyr’in onu �slâm’a davetini reddetmi� ve karde�ine 
Rasûllullah’ı hicveden bir �iir göndermi�ti. Bunu duyan Allah Rasûlü: “Her kim Ka’b b. Züheyr’e rast gelirse 
öldürsün” buyurdu. Büceyr, karde�ine yazdı�ı mektupta: “E�er arzu ediyorsan ko�, Rasûlullah’a gel, çünkü 
o, tövbekâr olup gelen hiçbir kimseyi öldürmez. Aksi halde kaçıp kurtulacak bir yer bulmaya bak.” Ka’b 
sı�ınacak yer bulamayaca�ını anlayınca, Medine’ye gelmeye karar verdi. Ka’b yola koyulup, gizlice 
Medine’ye geldi ve önceden dostlu�u bulunan bir sahâbenin evine gitti. Ertesi gün onunla Hz. Peygamber’in 
huzuruna vardılar. Sahabî, Rasûlüllah’ın elini tutarak: “Ey Allah’ın Rasûlü, Ka’b b. Züheyr tövbekâr bir 
Müslüman olarak sana geldi. Senden can güvenli�i istiyor. Onu huzuruna getirirsem kabul eder misin?” 
dedi. Allah Rasûlü: “Evet” diye cevap verince Ka’b: Ya Rasûlallah, Ka’b b. Züheyr benim diyerek, kelime-i 
�ahadet getirip �slâm’a girdi. Hemen me�hur kasidesini okudu (�bn Hi�âm, ts: III-IV, 501-515; Süheylî, 1970: 
V, 255-257; �bnKesîr, 1994: IV, 357-363). Böylece hakkında idam fermanı çıkartılan bir �ahıs �slâm’a girmek 
suretiyle affa mazhar oldu.  

Medine devrinde, çevredeki kabileler �slâm dinine katılırken BenûHanîfe kabilesi henüz �slâm’a 
girmemi�ti. Kabilenin lideri Sumâme b. Usâl, Müslümanlar tarafından yakalanarak Hz. Peygamber’e 
getirildi. Rasûlüllah, Sumâme’nin mescidin dire�ine ba�lanmasını emretti. Rasûlüllah mescide giderek 
Sumâme’ye iste�ini sordu. Sumâme de: “Ey Muhammed! �âyet beni öldürürsen öldürülmeyi hak etmi� katil 
birini (veya soylu birini) öldürmü� olacaksın, �ayet bana �efkat gösterirsen saygın bir insana lütufta 
bulunmu� olacaksın; bedel olarak para, mal istersen sadece söyle, sana veririm” dedi. Rasûlüllah aynı 
soruyu üç gün tekrarladıktan sonra onu salınmasını emretti. Hz. Peygamber’in bu yumu�ak ve nazik tavrı 
Sumâme’yi derinden etkilemi�ti. �ehir dı�ında rastladı�ı ilk pınardan abdest alarak Rasûlüllah’ın huzuruna 
geldi ve kelime-i �ahadet getirip �slâm’a girdi. Sonrasında ise o: “Ey Allah’ın Rasûlü, hiçbir insan gözümde 
senin kadar nefret ve tiksinti uyandırmıyordu. Fakat �imdi, hiç kimse gözümde senin kadar sevimli de�il. 
Hiçbir din gözümde senin dininden kötü de�ildi; fakat �imdi, benim için en mükemmel din o. Hiçbir 
�ehirden senin �ehrinden daha fazla nefret etmezdim. Fakat aynı �ehri her �ehirden daha çok seviyorum” 
dedi. O, Müslüman olduktan sonra umre için Mekke’ye gitti�inde Müslüman oldu�unu söylemekten asla 
çekinmedi ve hatta Hz. Peygamber’den izin almadıkları müddetçe Mekkelilere Yemâme’den hububat 
göndermeyece�ini belirtti (Buhârî, 1992: Me�âzî, 70; Müslim, 1992: Cihad, 59). Onun bu tavrı, �slâm’ı 
gönülden içselledi�ini ortaya koymaktadır.  
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Hz. Peygamber, gençlerin hataya meylini bilir ve onlara kar�ı sabırlı, anlayı�lı ve müsamahakâr 
davranırdı. Sahâbeden Ebû Mahzûre isimli �ahsın hatırası bu hususta ilginç bir örnek te�kil etmektedir. Ebû 
Mahzûre söz konusu hâdiseyi �öyle anlatmaktadır: Hz. Peygamber Huneyn sava�ından dönüyordu. Ben de 
hepsi Mekkeli olan on ki�ilik bir grup gençle beraberdim. Gönlüm gerçek anlamda �slâm’a ısınmamı�tı. Bu 
esnada Rasûlüllah’ın müezzini ezan okumaya ba�ladı. Biz de bir kö�eye saklanıp müezzinin sesiyle alay 
ederek tekrarlamaya ba�ladık. Yaptıklarımızı Rasûlüllah da duymu�tu. Ezan bittikten sonra ‘‘�unların içinde 
güzel sesli biri var’’ diye gönderdi�i adamlar bizi alıp onun huzuruna götürdüler. Yanına vardı�ımızda: 
‘‘Güzel sesli hanginiz’’ diye sordu. Arkada�larım beni gösterdiler. Rasûlüllah, beni yanına ça�ırdı ve ezan 
okumamı istedi. Bu esnada Hz. Peygamber’den hiç ho�lanmadı�ım halde çaresizlik içerisinde önünde ezan 
okudum. Ezanı bitirdi�im zaman bana bir miktar para verdi. Daha sonra da alnımı öpüp sırtımı sıvazladı. 
Bunun üzerine ben de: ‘‘Ey Allah’ın elçisi, Mekke’de ezan okumama izin verir misin’’ dedim. O da izin 
verdi�ini söyledi. ��te o anda bende Rasûlüllah’a kar�ı duydu�um ho�nutsuzluktan eser kalmadı, gönlüm 
ona kar�ı sevgi ile doldu. Sonrasında Mekke’ye geldim ve onun emriyle müezzinlik yapmaya ba�ladım 
(Ahmed b. Hanbel, 1992: III, 409; �bn Mace, 1992: Ezân, 2; Nesâî, 1992: 5, 6; �bn Abdilber, ts: IV, 1751-1754; 
�bnü’l-Esîr, 1989: V, 278-279; �bn Hacer, 1995:V, 521-522).  

Yıllarca �slâm’a cephe alan Mekkeliler, Mekke’nin fethinden sonra �slâm’a girmek durumunda 
kalmı�lardır. �slâm’ı isteyerek benimseyenlerin yanında istemeyerek kabul edenler de bulunmaktadır. 
EbûMahzûre de �slâm’a gönül rahatlı�ıyla inananlardan biri de�ildi. O, Hz. Peygamber’e ve �slâm’a 
tepkisini ezanın duyulmasına mani olarak ortaya koymaya çalı�maktadır. Onun bu menfî davranı�ı 
kar�ısında Hz. Peygamber’in tavrı çok manidardır. O, karı�ıklık içerisinde gencin sesinin güzelli�ini fark 
ederek yanına ça�ırtması ve kendisine ezan okutması, Allah Rasûlü’nün gençlere verdi�i de�eri 
göstermektedir. EbûMahzûre yaptı�ı bu davranı�ı kar�ısında azarlanmayı, kınanmayı hatta cezalandırılmayı 
beklerken böyle bir iltifatla kar�ıla�ması, onun Allah Rasûlü’ne ve �slâm’a bakı�ında önemli derecede 
de�i�iklikler meydana getirmi�tir. 

Günümüz Müslümanları, Rasûlüllah’ın yolundan giderek nefsî, kin ve dü�manlıklarını, grupçu görü� 
ve ayrılıklarını bir tarafa bırakarak muhatabını �ayet varsa i�lenmi� suçlarından dolayı affetmesini bilmelidir. 
Yalnız af, zilleti kabul, müsamaha da �slâmî prensiplerden taviz verme olarak anla�ılmamalı, katiyetle böyle 
uygulanmamalıdır. �slâmî esaslar ve cezalardan kesinlikle af ve taviz verilemez (Önkal, 1992: 174-175). Hz. 
Peygamber, hırsızlık yapan mahzûm kabilesine ba�lı �öhretli bir kadının affı için aracılık yapan Usâme b. 
Zeyd’e: “Kızım Fatıma da yapsa mutlaka elini keserdim” diyerek �iddetle kar�ı çıkmı� (Buhârî, 1992: Hudûd, 
12; Müslim, 1992: Hudûd, 8), �slâm’a girmek için namaz kılmayı, puta tapmayı, içki içip fuhu� yapmayı ve faiz 
yemeyi �art ko�an Taiflilere ise asla taviz vermemi�tir (�bn Hi�âm, ts: III-IV, 540; Hamidullah, 1993: I 497). Bu 
sebeple Hz. Peygamber dinin ödün vermedi�i konularda ona muhalif davranmaktan �iddetle kaçınmakta, 
insanî konularda ise mümkün mertebe af yolunu tercih etmekteydi.  

b) Alçak Gönüllü Olmak 
Tevazu sahibi olan bir ki�i, her insanla birlikte ya�ayabilen, herkesi kabul eden, kim olursa olsun fark 

gözetmeden bütün insanlarla konu�an ve her insanı ziyaret edip onları seven kimsedir (Yeken, 1992: 50). 
Tevazunun ahlakın bir parçası oldu�unu bilen kimse ba�kalarını küçümsemez, onlara kar�ı kibirlenmez. Aynı 
zamanda insan, kendisi için yararlı �eylerin olmasını isterken, ba�kalarının zararını isteyecek kadar bencil de 
olamaz. Çünkü bencillik, ki�iyi son derece alçaltır, yüce duygular ise, insanın faziletli olmasını sa�lar. 

�nsanlar arasında sevgi ve saygının, birlik ve beraberli�in olu�masını engelleyen kibirli ve gururlu 
olmak, tevazu sahibi olmamaktır. Böyle ki�iler, insanlarla irtibat kuramadıklarından dolayı toplumdan 
uzakla�mı� olurlar. Nitekim �eytanın Allah’ın huzurundan kovulmasına kibir ve gurur (A’raf: 7/12) sebep 
olmu�tur. O halde Müslümanın gurur ve kibirden kaçınması, alçak gönüllü ve tevazu sahibi olması 
gerekmektedir. Bu hususta Yüce Allah �öyle buyurmaktadır: “Yeryüzünde böbürlenerek dola�ma. Çünkü sen, 
(a�ırlık ve azametinle) ne yeri yarabilir ne de da�larla ululuk yarı�ına girebilirsin” (�srâ: 17/37). 
“Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme, Zira Allah, kendini be�enmi� 
övünüp duran kimseleri asla sevmez” (Lokman: 31/18). Aynı �ekilde Allah alçak gönüllü olanları �u �ekilde 
övmektedir: “Rahman’ın ho� kulları onlardır ki, yeryüzünde tevazu ile yürürler ve kendini bilmez kimseler 
onlara laf attı�ında (incitmeksizin) “selâm!” deyip geçerler” (Furkân: 25/63). Bu konuda Hz. Peygamber de 
�öyle buyurmaktadır. “Yüce Allah, bana mütevazî olmanızı ve hiç kimsenin di�erine kar�ı böbürlenmemesini 
emretmektedir” (Müslim, 1992: Cennet, 64). “Kim Allah için alçak gönüllülük yaparsa, Allah onun kadrini 
yükseltir. Kim de Allah’a ra�men kibirlenirse, Allah onu a�a�ıların a�a�ısına indirir” (Müslim, 1992: Birr, 69). 
“Cehennemlikleri size haber vereyim mi? Onlar katı yürekli, malını hayırdan esirgeyen kibirli kimselerdir” 
Buhârî, 1992: Eymân, 9; Müslim, 1992: Cennet, 46; Tirmizî, 1992: Cehennem, 13). “Kendini büyük gören veya 
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kibirli yürüyen, mah�er gününde, Allah’ın kendisine gazap etti�i kimsedir” (Ahmed b. Hanbel, 1992: II, 118). 
“Elbisesini kibirlenerek sürükleyene Allah bakmaz” (Buhârî, 1992: Libâs, 1-2; Müslim, 1992: Libâs, 41). 
“Kalbinde zerre kadar kibir olan kimse cennete giremez” (Müslim, 1992: Îmân, 91). 

Hz. Peygamber bu konuda yapmı� oldu�u davranı� ve hareketleriyle bizlere en iyi örnekleri 
sunmu�tur. Örne�in bir gün Müslüman ile Yahudi birbirlerine kar�ı a�ır sözler söylemi�lerdi. “Müslüman: 
Hz. Peygamber’i her �eyden üstün kılan Allah’a yemin ederim ki…,” Yahudi de: ‘‘Hz. Mûsâ’yı her �eyden 
üstün yaratan Allah’a yemin ederim ki…,” diyerek söze ba�lamı�lardı. Müslüman, Yahudi’nin bu sözlerini 
Hz. Peygamber’e hakaret telakki etmi�, Yahudi’ye bir tokat atmı�tı. Yahudi, Hz. Peygamber’e müracaat 
ederek �ikâyette bulundu. Allah Rasûlü �ikâyeti dinledikten sonra büyük bir alçak gönüllük içerisinde: “Bana 
bütün peygamberler üzerinde bir efdaliyet ve üstünlük vermeyiniz” (Buhârî, 1992: Enbiyâ, 31) buyurmu�tur. 

Hz. Peygamber’in tevazu konusuna de�inen Kadı Iyâz �unları söylemi�tir: “Hz. Peygamber’in 
tevazusuna gelince, Cenab-ı Hak katındaki yüksek mevkiine ra�men o, insanların en mütevazî olanıydı. Kibri 
yoktu, büyüklenmezdi. Böyle oldu�u için de merkebe biner, terkisine adam alır, yoksulları ziyaret eder, 
fakirlerle birlikte olur, kölelerin davetlerine icabet eder, sahâbenin arasına karı�ır, bir mecliste kimseyi rahatsız 
etmeden bo� olan yere oturur, evinde ailesinin i�leriyle ilgilenir, koyun sa�ar, elbisesini yamar, ayakkabısını 
tamir eder, kendi i�leriyle u�ra�ır, evini temizler, devesini yemler, hizmetçiyle beraber yemek yer, onunla 
hamur yo�urur, pazardan e�yasını kendisi ta�ırdı (KâdîIyâz, ts: I, 115, 117). Bir gün, Hz. Peygamber ile 
görü�meye gelen bir �ahıs Rasûlüllah’ı görünce, Hz. Peygamber’in heybetinden etkilenerek titremeye 
ba�lamı�tı. Bunun üzerine Allah Rasûlü: ‘‘Sakin ol! Ben bir kral (yahut melek) de�ilim!” Ben sadece 
kurutulmu� et yiyen Kurey�li bir hanımın o�luyum” diyerek (�bn Sa’d, 1990: I, 21; �bn Mâce, 1992: Et’ıme, 30; 
Kâdî Iyâz, ts: I, 117) adamın heyecanını yatı�tırmaya çalı�mı�tır.  

Hz. Peygamber’in arkada�larıyla beraber oldu�u bir esnada Bekr kabilesinden Dımâm b. Sa’lebe 
gelerek: ‘‘Hanginiz Muhammed’dir?’’ diye sordu. Bu esnada Allah Rasûlüashâbı arasında oturuyordu. Ashâb: 
‘‘��te dayanmı� olan �u beyaz kimsedir’’ dediler. Bunun üzerine Dımâm b. Sa’lebe: ‘‘Ey Abdülmuttalib’in 
o�lu’’ diye seslenince Hz. Peygamber: ‘‘Seni dinliyorum’’ diye kar�ılık verdi. Dımâm b. Sa’lebe: ‘‘Ben sana 
bazı �eyler soraca�ım, ama soracaklarım pek a�ırdır. Bundan dolayı gönlün incinmesin’’ dedi. Rasûlüllah: 
‘‘Aklına geleni sorabilirsin’’ dedi.  Dımâm b. Sa’lebe ise: ‘‘Senin ve senden evvelkilerin Rabbi a�kına (söyle), 
bütün insanlı�a seni Allah mı gönderdi?’’ Hz. Peygamber: ‘‘Evet’’ buyurdu. Dımâm b. Sa’lebe: ‘‘Namaz 
kılmayı sana Allah mı emretti?’’ dedi. Hz. Peygamber: ‘‘Evet’’ buyurdu. Dımâm b. Sa’lebe: ‘‘Oruç tutmayı 
sana Allah mı emretti?’’ dedi. Hz. Peygamber: ‘‘Evet’’ buyurdu. Dımâm b. Sa’lebe: ‘‘Zenginlerimizden alıp 
yoksullarımıza da�ıtmayı sana Allah mı emretti? diye sorunca Hz. Peygamber buna da: ‘‘Evet’’ cevabını verdi. 
Sordu�u her soruya gayet açık ve net cevaplar alan Dımâm b. Sa’lebe: ‘‘Sen ne getirdiysen ona iman ettim, 
kavmimin geride kalanlarına da elçi benim’’ dedi (Buhârî, 1992: �lim, 6; �bnMâce, 1992: �kâmetü’s-Salât, 194).  

�nsanların liderleri konumunda olanlar, bütün hal ve hareketleriyle içinde bulundukları toplumda 
herkes tarafından ilk bakı�ta tanınırlar. Gerek liderlerin gerekse de toplumun tavrı bunu açık ve net bir �ekilde 
ortaya koymaktadır. Yukarıdaki hâdisede Hz. Peygamber’in dı�arıdan gelen birisinin kendisini 
tanıyamayaca�ı kadar sade ya�amı tercih etti�ini, liderlerle halk arasında belirgin bir farkın olmayaca�ını 
göstermektedir. Ayrca Hz. Peygamber, kendisini ya�adı�ı toplumdan ayrı dü�ünmemekte ve sosyal hayatın 
tam merkezinde yerini alarak model insan olma açısından mütevazili�in en mükemmel örneklerini 
sunmaktadır.  

Hz. Peygamber arkada�larına verdi�i bir ziyafet sırasında onlara hizmet ediyordu. Derken uzaklardan 
geldi�i anla�ılan bir atlı meclise yakla�arak: ‘‘Bu kavmin efendisi kimdir?’’ diye sordu Hz. Peygamber: ‘‘Bu 
kavmin efendisi, ona hizmet edendir’’ (Hatîb el-Ba�dâdî, ts: X, 187) buyurarak toplum içerisinde 
konumundan hareketle kendini ön plana çıkarmamı�tır. 

Hz. Peygamber, arkada�larıyla birlikte oldu�u zamanlarda kendisini onlardan asla üstün görmez, 
hatta onlarla olan diyalo�unu daha da artırmak için onlardan biri gibi davranmaya çalı�ırdı. Böylece o, Allah 
Rasûlü olmanın yanında be�erî münasebetlerdeki üstün performansıyla ideal insan tipini sergileyerek 
alçakgönüllü davranmak suretiyle insanların takdirini kazanmı�tır.  

Konuyla ilgili Hz. Peygamber’in �u davranı�ı insanlara en iyi örnek te�kil etmektedir. Bir adam, Hz. 
Peygamber’e e�ilerek, “Sen Kurey�’in efendisisin” dedi. Allah Rasûlu: “Seyyid Allah” cevabını verince adam: 
“O zaman sen üstünümüz ve en yücemizsin” diye kar�ılık verdi. Hz. Peygamber: ‘‘Ey �nsanlar! �eytan sizleri 
böyle sözlerle me�gul etmesin, bana Allah’ın kulu ve Rasûlü deyiniz” (Ahmed b. Hanbel, 1992: IV, 25) 
buyurdu. 
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Binlerce fedakâr ve itaatkâr arkada�ı ile çevrili olan bir insanın yahut muzaffer bir ordunun komutanı 
olarak bir �ehre giren fatihin gurur duymaması mümkün müdür? Fakat Hz. Peygamber bilhassa bu gibi 
zamanlarda tevazu göstermi� ve Allah’ın huzurunda ba�ını e�mi�tir. Aynı �ekilde Rasûl-i Ekrem muzaffer bir 
ordunun ba�ında Hayber’e girerken merkep üzerindeydi ve merkebin yuları da iptendi (�iblî, 1977: II, 96). Hz. 
Peygamber’in bu uygulamalarını dikkate alıp hayatımıza yansıttı�ımızda kar�ımızdaki ki�ilerle ili�kilerimiz 
daha iyi olacak, varsa aramızdaki kırgınlıklar son bulacaktır. Dolayısıyla Herkes birbirine insan oldu�u için 
alçak gönüllü davranıp, biri di�erinin yapmı� oldu�u yanlı� davranı�ı ho�görü ve müsamaha çerçevesinde 
halletme cihetine giderse, kendisinden beklenen olgun bir insan davranı�ı sergilemi� olacaktır.  

  c) Sabır 
Her Müslümanda bulunması gereken önemli özelliklerden biri olan sabır, istenilmeyen, 

beklenilmeyen, ho�lanılmayan durum ve �artlarla kar�ı kar�ıya kalındı�ı zaman-belli bir dava ve hedef için- 
sebat etmek, tahammül gösterip katlanmak, gaye ve hedefe ula�mada muvaffakiyetin Allah’tan oldu�unu 
bilip, gidilen yoldan sapmadan, yılmadan Allah’a güvenmek ve dayanmaktır.  

Peygamberler getirdikleri ilâhî ö�retileri insanlara anlattıkları zaman -ki bu ö�retiler, insanları zalim 
idarecilerin tasallutundan kurtarmak, insanlara insan olduklarını hatırlatmak, insanların birbirlerine 
üstünlüklerinin olmadı�ını, üstünlü�ün ise Allah’ın emirlerine ba�lı kalmakla, yasaklardan kaçınmakla 
oldu�unu anlatmak, insanları dünyada ve âhirette mutlulu�a ula�tırmaktır- kurulu düzenleri, sömürü çarkları 
ellerinden gitme tehlikesiyle kar�ı kar�ıya kalanlar, ne pahasına olursa olsun peygamberlere ve inananlara her 
türlü i�kenceyi yapmaktan geri durmamı�lardır. Onlar için önemli olan menfaatlerine zarar veren her �ey 
tehlikelidir ve bu tehlike ile sonuna kadar mücadele etmek kutsal bir görevdir. Onların amansız yıldırma 
politikaları, peygamberleri ve inananları davalarından döndüremedi�i gibi, aksine amaca ula�mak için 
azimlerini daha da bilemi�tir. �u da bir gerçektir ki, insanlara iyili�i emredip, onları kötülükten nehyedenler 
halk tarafından horlanıp dı�lanmı�lar ve çe�itli sıkıntılara maruz bırakılmı�lardır. Bunun en çarpıcı 
örneklerini, peygamberli�in Mekke döneminde on üç sene kadar Mekkelilerin her türlü hakaret ve 
saldırılarına gö�üs gererek sabreden, onları uyarma vazifesine yılmadan devam eden Hz. Peygamber’in 
hayatında görmekteyiz.  

Ancak bu durum, Müslümanın pe�inen çile ve me�akkate talip olması, sıkıntıyı çekmeyi bile bile 
istemesi gerekti�i manasına gelmez. Aynı �ekilde ceza görmeyen Müslümanın iyi Müslüman olmadı�ı, 
cezalandırılanın ise vazifesini hakkıyla yerine getirdi�i iddia edilemez. Elbette Müslüman, yok yere ba�ına bir 
sıkıntının gelmesini istemez ve hiç de lüzumu olmadı�ı halde- tabir caizse- bir ka�ık suda fırtına koparmaz. 
Kendisi ve �slâm toplumuyla ilgili her türlü tedbiri alır, hesaplı ve planlı bir �ekilde hareket eder. Ama 
mutlaka yerine getirmesi gerekli �slâm davetinden taviz vermesi de asla söz konusu de�ildir. ��te bu durumda 
tabi olarak yani hak-batıl mücadelesinin bir gere�i olarak birtakım engellemeler ve hatta eziyet ve cezalarla 
kar�ıla�ılabilecektir (Önkal, 1992: 169). 

Kur’ân-ı Kerîm’de sabır ile ilgili pek çok âyet bulunmaktadır. Biz burada sadece birkaç tanesini 
zikretmek istiyoruz. “Sen af yolunu tut, iyili�i emret ve cahillerden yüz çevir” (A’raf: 7/199). “Ba�ına 
gelenlere sabret” (Lokman: 31/17). “O halde (Rasûlüm), peygamberlerden azim sahibi olanların sabretti�i gibi 
sen de sabret” (Ahkâf: 46/35). “Onların söylediklerine katlan ve onlardan güzellikle ayrıl” (Müzemmil: 
73/10). “Kim sabreder ve affederse �üphesiz bu hareketi, yapılmaya de�er i�lerdendir” (�ûrâ: 42/43). “Ey 
iman edenler! Sabredin, sabırda yarı�ın” (Âl-i �mrân: 3/200). “Elbette sabırlı davrananlara yapmakta 
olduklarını en güzeliyle veririz” (Nahl:16/96). Andolsun ki, senden önceki peygamberler de yalanlanmı�tı. 
Onlar yalanlanmalarına ve eziyet edilmelerine ra�men sabrettiler, sonunda yardımımız onlara yeti�ti” (En’am: 
6/34). Hz. Peygamber de konu hakkında �öyle buyurmaktadır: “Kim sabretmeye çalı�ırsa, Allah da ona 
sabredecek gücü nasip eder. Hiç kimseye sabırdan daha geni� ve daha hayırlı bir ba�ı�ta bulunulmamı�tır” 
(Buhârî, 1992: Zekât, 50). “�nsanların arasına karı�ıp onların eziyetlerine sabreden Müslüman, insanlarla 
hemhal olmayıp onların sıkıntılarına katlanmayan Müslümandan daha hayırlıdır” (�bn Mâce, 1992: Fiten, 23). 
“Ey insanlar! Dü�manla kar�ıla�mayı temenni etmeyiniz. Allah’tan afiyet ve sıhhat isteyiniz. Dü�manla 
kar�ıla�tı�ınız zaman da sabrediniz” (Müslim, 1992: Cihad, 19-20).  

Hudeybiye antla�masından sonra Ebû Cendel b. Amr b. Suheyl Müslümanların tarafına geçmek için 
geldi�inde Hz. Peygamber kendisine antla�mayı imzaladı�ını söyleyerek: “Ey Ebû Cendel! Sabret, tahammül 
et. Cenab-ı Hak sana ve seninle beraber bulunan mazlumlara kurtulu� yolunu gösterecektir. Biz onlarla bir 
antla�ma imzaladık. Onlara söz verdik. Ahdimizi bozmak bize yakı�maz. Biz yaptı�ımız antla�mayı 
bozamayız” (�bn Hi�âm, ts: III-IV, 318) diyerek onun gönlünü ho� tutmaya çalı�mı�tır.  
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Öncelikle ashâb, Hz. Peygamber’in sabır tavsiyesiyle ne demek istedi�ini gayet iyi anlıyordu. Çünkü 
bu tavsiye, çalı�ma, güçlükleri bertaraf etmeye giri�me, kula kulluk etmeme ve maddî menfaatler kar�ısında 
küçülmemeyi ifade etmekteydi (Özbek, 1994: 60). 

Bir defasında Hz. Ömer �öyle demi�ti: Anam-babam sana feda olsun Ey Allah’ın Rasûlü!, Hz. Nuh 
kavmine: “Rabbim yeryüzünde kâfirlerden tek ki�i bırakma!” (Nûh: 71/26) �eklinde beddua etmi�ti. E�er sen 
de bize aynı �ekilde beddua etseydin, hepimiz helâk olurduk. Sırtına vuruldu, yüzün yaralandı, di�lerin 
kırıldı, ama sen hayırlı söz dı�ında bir �ey söylemedin. Hep: “Ya Rabbi! Kavmimi ba�ı�la, onlar bilmiyorlar” 
dedin (Müslim, 1992: Cihad, 105; Kâdî �yâz, ts: I, 95). 

Rasûlüllah’ın bu sözündeki faziletin, üstün ahlâkın, lütufkârlı�ın, gönül yüceli�inin, sabrın ve hilmin 
derecesine bakın! Beddua bir yana, sükût etmekle de kalmadı, onları affetti, onlara acıdı, onlara merhamet etti. 
Ayrıca onlar için dua etti, �efaatçi oldu ve: “Ya Rabbi! Onları ba�ı�la, onlara hidayet nasip et” dedi. Sonra bu 
�efkat ve merhametinin sebebini “Kavmim” sözü ile açıkladı ve “bilmiyorlar” diye özürlerini belirtti 
(Kâdî�yâz, ts: I, 95). 

Âyetlerde, hadislerde ve Hz. Peygamber’in hayatında sabrın ne kadar önemli bir yere sahip oldu�unu 
görmekteyiz. Zira Allah Rasûlü, kendi �ahsına yapılan olumsuz hareketleri sabırla kar�ılamı�, muhataplarını 
bu yöntemle ikna etme cihetine gitmi� ve bunda da muvaffak olmu�, hatta en azılı dü�manları bile bu metod 
kar�ısında e�ilmekten kendilerini alamamı�lardır.  

Dolayısıyla ho�görülü ve müsamahakâr olabilmek için Hz. Peygamber’in örnek hayatında oldu�u 
gibi, sabırlı olmayı hayatımızın bir alanında de�il, her safhasında göstermeliyiz. Muhataplarımız kim olursa 
olsun, ayrım yapmadan belirli sınırlar çerçevesinde yapmı� oldukları yanlı� tutum ve hareketleri toleransın 
bir ilkesi olan sabırla kar�ılayarak, onları kazanma yoluna gitmeliyiz. Örne�in; kom�uluk hak ve hukukunu 
çi�neyen bir kom�umuza yaptı�ı hareketin aynısıyla mukabele edersek, aramızdaki ili�kilerin kopaca�ını, kin 
ve nefretin hâkim olaca�ını biliriz. Buna kar�ılık yaptı�ı hareketleri sabırla kar�ılar, önemli gün ve gecelerde 
ona hediye verir, hatta onu çaya veya yeme�e ça�ırırsak, yapmı� oldu�u yanlı� hareketleri terk etti�i gibi, 
aramızdaki sevgi ve saygı ba�larının filizlenip, ye�erdi�ini görürüz. 

Sabırsız insanların, güven içerisinde bir hayat ya�amaları mümkün de�ildir. �yi bilmeliyiz ki, 
dünyadaki imkânlar sınırlıdır; insanların ihtiyaç ve arzuları ise sınırsızdır. ��te bu kısıtlı ve belli imkânların, 
ihtiyaçlar kar�ısında dengelenmesi ise sabırla mümkün olmaktadır (Özbek, 1994: 61). 

  d) �nsanların Kusurlarını Örtmek 
�nsanlar, yapılarında iyi ve kötüyü bulundurarak dünyaya gelirler. Bu açıdan insan, hem iyilik hem 

de kötülük yapmaya meyillidir. Bir di�er ifadeyle yeryüzünde her �ey zıddıyla kaimdir. Kötülük, olmazsa 
iyili�in de�eri anla�ılamayaca�ı gibi, günah olmazsa sevabın de�eri de anla�ılamazdı. �slâm, insanların 
yapılarında bulunan kötülü�e e�ilim özelli�ini iyili�e kanalize etmek için gelen bir dindir. 

Herkes kusurlu ve hatalı olabilir. Hiç kimse tam anlamıyla kusursuz de�ildir. Peygamberlerden bile 
zaman zaman hata sadır olmu�tur. Ancak onlar, insanlara örnek oldukları için Allah tarafından vahiy yoluyla 
hataları düzeltilmi�tir. Çünkü insanların kusur ve hataları sadece kendilerini ilgilendirir, peygamberlerin 
kusur ve hataları ise bütün insanlık âlemini ilgilendirece�i için Allah’ın böyle bir durum kar�ısında sessiz 
kalması mümkün de�ildir. Kusursuzluk ve her konuda mükemmellik sadece Allah’a mahsustur. 

�nsanlar fıtratları gere�i günah, kusur ve hata i�leyebilirler. Önemli olan bu hataları, i�leyen ki�ileri 
rencide etmeden, ki�iliklerini ayaklar altına almadan, onura etmeye çalı�mak, ba�kalarına if�a etmemektir. 
Yüce Allah �öyle buyurmaktadır: ‘‘Ey iman edenler! Zannın ço�undan kaçının. Çünkü zannın bir kısmı 
günahtır. Birbirinizin kusurunu ara�tırmayınız. Biriniz, di�erinizin arkasından çeki�tirmesin. Biriniz, ölmü� 
karde�inin etini yemekten ho�lanır mı? ��te bundan tiksindiniz. O halde Allah’tan korkun. �üphesiz Allah, 
tövbeyi çok kabul eden, çok esirgeyendir” (Hucûrât: 49/12). Hz. Peygamber de konu hakkında �öyle 
buyurmaktadır. “Din karde�ini bir suçundan dolayı ayıplayan kimse, o suçu (günahı) kendisi de i�lemeden 
ölmez” (Tirmizî, 1992: Kıyâme, 53). “Müslüman, Müslümanın karde�idir, ona zulmetmez, onu terk etmez. 
Kim, karde�inin ihtiyacını gidermek için ona yardımcı olursa, Allah da onun ihtiyacını gidermek için ona 
yardımcı olur. Kim, Müslümandan bir sıkıntıyı giderirse, Allah da buna kar�ılık ondan, kıyamet günü 
sıkıntılarından bir sınıtıyı giderir. Kim, bir Müslümanın kusurunu örterse, Allah da onun kıyamet günü bir 
ayıbını örter” (Buhârî, 1992: Mezâlim, 3; Müslim, 1992: Birr, 58; Zikr ve Duaa, 38). “Kim dünyada bir kulun 
kusurunu örterse Allah da kıyamet günü onun bir kusurunu örter” (Müslim, 1992: Birr, 72).  

Âyet ve hadislerde Müslüman veya gayr-ı müslim ayırımı yapılmamı�tır. �ster Müslüman olsun, ister 
gayr-ı müslim olsun, hiç kimsenin ayıbını ara�tırmamak; ortaya çıksa bile onu gizlemek gerekti�i 
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bildirilmi�tir. Ancak ayıbın gizlenmesi, bir ba�ka �ahsa zarar veriyorsa, usulü dairesinde bu ayıbın ortaya 
konmasında bir sakınca yoktur (Keskin, 1997: 21).  

Hz. Peygamber bütün insanlara din, dil, ırk ve mevkî ayrımı yapmaksızın e�it muamele yapmı�, 
herkese kibar ve nazik davranmı�tır. Bu hususla ilgili olarak Kur’ân-ı Kerîm’de �öyle buyrulmaktadır: 
“Andolsun ki, size kendinizden öyle bir peygamber gelmi�tir ki, sizin sıkıntıya u�ramanız ona çok a�ır gelir. 
O, size çok dü�kün, müminlere kar�ı çok �efkatli ve merhametlidir” (Tevbe: 9/128). “O vakit Allah’tan bir 
rahmet ile onlara yumu�ak davrandın! �ayet sen kaba, katı yürekli olsaydın, hiç �üphesiz, etrafından da�ılıp 
giderlerdi” (Âl-i �mrân: 3/159). Hz. Peygamber de hata ve kusur i�leyen birini gördü�ü zaman “falana ne 
oluyor” diye direkt olarak ki�iyi kınamaz: “Birtakım insanlara ne oluyor ki” diyerek (EbûDâvûd, 1992: Edeb, 
6) genel bir ifade kullanır ve hiç kimseyi incitmemeye çalı�ırdı. Yine bir defasında ashâptan biri namazda dua 
esnasında gözlerini semaya do�ru kaldırmı�tı. Hz. Peygamber: “Birtakım insanlara ne oluyor ki, namaz 
kılarken dua esnasında gözlerini semaya do�ru dikiyorlar. Ya bu huylarından vazgeçerler ya da gözleri kör 
olur” (Müslim, 1992: Salât, 118) diyerek ortaya çıkan problemi hiç kimseyi kırıp incitmeden halletmi�ti. 

Aynı �ekilde bir gün Hz. Peygamber ve ashâbı mescidde namaz vaktini bekliyorlardı. Birlikte deve eti 
yedikten sonra, aniden çevreye çok rahatsız edici bir koku yayıldı. Herkes bu kokunun sahibini aramaya 
koyuldu. Kokunun sahibi ise büyük bir sıkıntı içindeydi. Kokuyu çıkaranı bulmak için tek yol namaz vaktinin 
gelmesiydi. Çünkü abdest almaya kim yönelirse, bu rahatsız eden kokuyu o çıkarmı�tır. Hz. Peygamber: “Kim 
deve eti yemi�se abdest alsın!” buyurarak (Hâ�imî, 1981: 60) ortaya çıkan bu hatayı tatlı bir �ekilde 
gidermi�tir.  

Konuyla ilgili olarak Muâviye b. el-Hâkem ba�ından geçen olayı �öyle anlatmaktadır: Rasûlüllah ile 
beraber namaz kılarken cemaatten bir adam aksırdı, ben de “Allah sana merhamet etsin” dedim. Bundan 
dolayı herkes bana sert sert bakmaya ba�ladı. Ben: “Eyvah mahvoldum! Size ne oluyor?” deyince bu defa 
namaz kılanlar, beni susturmak için elleriyle dizlerine vurmaya ba�ladılar, ben de onların beni susturmak 
istediklerini anlayınca sustum. Muâviye devamla �öyle diyor: “Anam-babam ona feda olsun. Ne ondan önce 
ne de ondan sonra Allah Rasûlü kadar güzel muallimlik (ö�retim) yapan birini gördüm. Beni ne azarladı ne 
dövdü ne de sövdü, namaz bitince de �unları söyledi: “Namazda dünya kelamı konu�ulmaz. Namaz, tesbih, 
tekbir ve Kur’ân-ı Kerîm okumaktan ibarettir (Müslim, 1992: Mesâcid, 33; Ebû Dâvûd, 1992, Salât, 167; Nesâî, 
1992: Ticaret, 67). Böylece Hz. Peygamber bu sorunu da genel bir ifade tarzı kullanarak çözmü�, hem ashâbına 
hem de insanlara güzel örnek olmu�tur.  

�nsanların gizli hallerini ve kusurlarını ara�tırıp yüzlerine vurmak, ba�kalarının yanında onları 
rencide etmek bizlere bir �ey kazandırmayaca�ı gibi, aramızda bulunan sevgi ba�larının tamamen kopmasına 
sebep olur ve aynı zamanda ho�görü ortamının olu�masını engeller. �nsanlar kendi kusur ve hatalarını 
gidermeye çalı�tıkları müddetçe, ba�kalarının kusur ve hatalarını ara�tırmaya vakit bulamazlar. �nsanlar ne 
kadar bilgili ve kültürlü olurlarsa olsunlar, eksikliklerinin yüzlerine vurulmasından ho�lanmazlar. Böyle 
ki�ilere eksiklikleri peygamberî bir yöntemle söylendi�i zaman herhangi bir yanlı� anla�ılmaya sebep 
olunmaz. Kar�ıdaki ki�i: “Bana do�ruyu ve hakikati incitmeden, eksikli�imi yüzüme vurmadan söyledi” 
diyerek yapılan tenkidi anlayı�la, hatta sevinçle kar�ılar. Böylece ho�görü ortamı kendili�inden olu�mu� olur. 

  e) Taasuptan Uzak Durmak 
Taasub, bir ki�inin körü körüne bir �eye ba�lanması, farklı görü�lere saygı göstermemesi, toplumdaki 

herkesin aynı kanaati ta�ımasını istemesi, pe�in fikirli olup olaylara ön yargıyla yakla�masıdır. Yüce Allah, 
herkesi farklı kabiliyet ve yeteneklerde yaratmı�, herkese ayrı ayrı aklî özellikler ihsan etmi�tir. Bundan dolayı 
herkesin ilgilendi�i alan farklıdır. Bir olayın meydana geli�ini, geli�mesini ve sonucunu seyreden on ki�iden 
her birinden izledikleri olayın anlatılması istense, her birinin verece�i cevap farklı olacaktır. Bunun nedeni 
insanların akıllarının ve algılayı�larının de�i�ik tarzda olmasıdır. Bu açıdan, insanların aynı �eyleri 
dü�ünmesini,  aynı �eyleri yemesini, içmesini ve giymesini istemek kadar gülünç bir durum yoktur, hatta 
mükemmel bir varlık olarak yaratılan insana da bir saygısızlıktır. Böyle bir durumun olmasını insanlardan 
ziyade, Allah’ın istemesi daha uygun olurdu.  

Nitekim Allah Rasûlü, Mekke döneminde �slâm’ı tebli� etme�e ba�ladı�ı zaman, halkın pek ço�u 
atalarının gitti�i yola körü körüne ba�lı kalmaktan, cehaletten, muhakeme edememekten, inatlarından; 
kimileri de menfaatlerinin ellerinden gitmesinden korktukları için ona kar�ı çıktılar. Halbuki Allah Rasûlü, 
peygamberli�inden önceki hayatını kendi aralarında geçirmi�ti. Mekke halkı tarafından çok iyi tanınıyordu. 
Öyleki halkı ona, do�rulu�undan ve güvenirlili�inden dolayı “Muhammedü’l-Emîn” sıfatını vermi�ti. Acaba 
Mekke halkı için de�i�en neydi? Kendilerini iyili�e ve do�rulu�a ça�ıran birini niçin toplumdan 
soyutlamı�lardı? Ayrıca, kar�ı çıktıkları birine en de�erli mallarını emanet etmekten de geri durmuyorlardı. 
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Nitekim Allah Rasûlü, bir gün safa tepesine çıkarak: “Ey Kurey� halkı!” diye nida etti. Onun sesini duyanlar, 
Muhammed Safa tepesinde haykırıyor diye oraya ko�tular ve etrafında toplandılar. Hz. Peygamber onlara 
�unu sordu: ‘‘Size �u tepenin arkasından bir dü�man ordusunun geldi�ini haber versem bana inanır mısınız?’’ 
Oradakilerin hepsi bir a�ızdan: “Evet tabii inanırız, çünkü senin yalan söyledi�ini hiç görmedik ve: “Seni her 
hangi bir �eyle itham edemeyiz” dediler. Bunun üzerine Hz. Peygamber de: ‘‘O halde sizi ihtar ediyorum ki, 
siz e�er Allah’a inanmazsanız, büyük bir azaba u�rayacaksınız!’’ dedi ve her kabilenin adını zikrederek 
sözüne �öyle devam etti: ‘‘Allah bana en yakın kabilemi uyarmamı emretti. Benim sizin için ne dünya 
menfaati sa�lamaya ne de âhiret nasibi hazırlamaya gücüm var. Bunlar sizin bir sözünüze ba�lıdır. O da: 
“Allah’tan ba�ka ilah yoktur” demenizdir. EbûLeheb’in “Günümüzü zehir ettin, bizi buraya bunun için mi 
topladın!” sözüyle kalabalık da�ıldı (�bnSa’d, 1990: I, 157-157). 

Bu olayda Mekke elit tabakasının ve avam kesiminin Hz. Peygamber’in eminli�i ve do�rulu�u 
hakkında herhangi bir �üphesi yok; fakat onların itirazları, Hz. Peygamber’in �ahsına de�il, Allah katından 
getirdi�i ilâhî ö�retileredir. Ayrıca EbûLeheb, topluluk pisikolojisini iyi kullanarak halkın Hz. Peygamber’i 
dinleyip tesir altında kalmalarını önlemek için -sanki ben onun amcasıyım, onu sizden daha iyi tanırım 
dercesine- öne atılıp söyledi�i sözlerle insanların dü�ünüp do�ruyu ve hakikati bulmalarına engel olmak 
istiyordu. EbûLeheb ve onun gibilerinin atalarının gitti�i yola -yanlı� da olsa- körü körüne ba�lı kalmaları, 
menfaatlerinin ellerinden gitme endi�esi; halkın ise, kendilerini yöneten ve idare eden ki�ilere cahilane bir 
�ekilde ba�lı kalmaları ve ayaklarına kadar gelen nimeti tepmeleri sadece taassupla izah edilebilir. Bu konuda 
Kur’ân-ı Kerîm buna �öyle i�aret etmektedir: “Onlara (mü�riklere): Allah’ın indirdi�ine uyun, denildi�i 
zaman onlar, “Hayır! Biz atalarımızı üzerinde buldu�umuz yola uyarız” dediler. Ya ataları bir �ey anlamamı�, 
do�ruyu bulamamı� olsalar da mı?” (Bakara: 2/170). 

Taassup, sadece bir sahada kendini göstermez. O, genel bir ifade olup, hayatın de�i�ik alanlarında 
ortaya çıkmaktadır. Örne�in;  dini sahada taassup, yemede, içmede, giyimde taassup, e�itim ve ö�retimde 
taassup, lider, grup, hizip ve cemaate kar�ı taassup, yanlı� yoldan dönmemekte taassup, insanlara din ve 
vicdan özgürlü�ü, dü�ünce ve ifade hürriyeti tanımada taassup, kısacası; insanlara do�u�tan getirdikleri 
hakları vermeyip, hem kendini hem de ba�kalarını belli kalıplara sokmak için yapılan her faaliyet taassup 
içerisinde telakki edilmektedir.  

Taassubun yaygın oldu�u bir ülkede fertler birbirleriyle yakın ili�kiler kuramazlar. En basit konularda 
bile diyalog yetersizli�inden amansız mücadele ve çeki�melerin içerisine girerler. Birbirlerinin ayıplarını ve 
kusurlarını ortaya koyarak aradaki uçurumu daha da büyütürler. Böylece birlik ve beraberli�in yerini 
da�ınıklık, kin, nefret, öfke ve dü�manlık alır. Böyle bir taassup, ki�iyi kör ve sa�ır etti�i gibi, do�ruyu ve 
hakikati görmesini de engeller. 

Bütün bunlar �slâm toplumunda oluyorsa, sonuçta �slâm’ın bünyesi sarsılır. Fitne meclislere kadar 
girer. Müslümanlar dü�man kar�ısında e�ildiklerinden dolayı, kendilerini tehdit eden, kendilerine baskı 
kuran ve tasfiye etmek isteyen dü�manlarını unuturlar. Hizipçilik �uuru kuvvetlenir, iman �uuru azalır, fitne 
ortamı olu�ur. Onlar, bu hizipçilikleriyle ve ihtilaflarıyla bu durumu kolayla�tırırlar (Yeken, ts: 16-17). Netice 
olarak Allah’ın �u sözü gerçekle�ir: “Allah’a yönelerek Ona kar�ı gelmekten sakınınız, namaz kılınız, 
dinlerinde ayrılı�a dü�üp fırka fırka olan, her fırkanın da kendisinde bulunanla sevindi�i mü�riklerden 
olmayınız” (Rûm: 30/31-32). 

Müslümanların dü�ünce ve metod bazındaki farklılıkları bir kenara bırakıp, mü�terek noktalarda 
hareket etmeleri Kur’ân-ı Kerîm’in bir emridir. “(Rasûlüm!) de ki: Ey Ehl-i Kitap! Sizinle bizim aramızda 
mü�terek olan bir söze geliniz; Ona hiçbir �eyi e� tutmayalım ve Allah’ı bırakıp da kimimiz, kimimizi 
ilahla�tırmasın. E�er onlar yine yüz çevirirlerse, i�te o zaman: �ahit olun ki, biz Müslümanlarız! deyiniz” (Âl-i 
�mrân: 3/64). 

Allah Rasûlü, tahrif edilerek ilâhîlikle hiçbir alakası kalmamı� Hıristiyanlık ve Yahudili�in mensupları 
ile bile mü�terek noktalar tespit ederek, bu noktalarda birle�me çabası içinde davetini idame ettirdi�ini 
dikkate alırsak, dünyanın çe�itli ülke ve bölgelerinde �slâm adına hareket etti�ini söyleyen farklı grupların, 
tamamen birbirini ref ve itham yerine mü�terek noktalarda birle�erek aynı olan hedeflerine varmada elbirli�i 
etmeleri ve ufak-tefek birtakım ayrı dü�ünü� ve ihtilaflarını anlayı� ve müsamaha ile kar�ılamalarının ne 
derece gerekli oldu�u açıkça ortaya çıkmaktadır (Önkal, 1992: 159). 

Rasûlüllah’ın en büyük vasfı her türlü pe�in hüküm, art niyet ve taassuptan uzak olmasıydı. O, kabile, 
millet, vatan, renk, ırk ve dil farklarını hiç önemsemeyen bir liderdi. Rasûlüllah zengin ile fakir, büyük ile 
küçük, Arap ile acem, siyah ile beyaz gibi kavramları tanımazdı.  
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Herkese insan gözüyle bakar ve saygı gösterirdi. �ster Kurey�li, ister Arap, ister Habe�li, ister Rum 
(batılı), ister beyaz, ister siyah olsun, hak davetini kabul eden herkes, Rasûlullah’ın camiasına girerdi. ��te bu 
husus, ta ba�ından beri �slâmî hareketin uluslararası ve evrensel bir hareket oldu�unu göstermektedir. 
Böylece �slâm ümmeti, uluslararası bir topluluk haline geldi. �slâm’a göre, hak dinini kabul edenler arasındaki 
her türlü ayırım ortadan kalkmı�tır. �nsanlar arasında �slâm ve küfürden ba�ka bir ayrım ölçüsü kalmamı�tır. 
Rasûlüllah’ın cemaatinde köleler, azat edilmi� u�aklar, cariyeler, fakir, zengin, Arap olan ve olmayan herkes 
aynı seviyede ve çizgideydi. Arabistan’da büyüklük kompleksine kapılmı� olan bir grup kabile reisi ve e�rafın 
dı�ında di�er kimseler için bu durum cazibesi büyük olan bir olguydu (Mevdûdî, 1992: III, 420).  

Hz. Muhammed, bir peygamber olmasına ra�men, din ile ilgili olmayan konularda sahâbenin görü� 
ve dü�üncelerini dinlerdi. Sahâbe: “Bu bir peygamberdir. Dünya i�lerine taalluk eden konularda görü�ümü ve 
dü�üncemi beyan etmeyeyim, yoksa bir peygambere saygısızlık yapmı� olurum demez,” medenî cesaretini 
kullanarak edep ve saygı kuralları çerçevesinde hiçbir tesir ve baskı altında kalmadan hür iradesiyle fikir 
beyanında bulunurdu. Hz. Peygamber de: “Ben bir peygamberim. Sen kim oluyorsun ki, bana fikrini söyleme 
cesaretini kendinde buluyorsun, bu ne cüret!” diyerek kar�ıdakini asla azarlamaz, müsamaha ve ho�görü 
göstererek, kibar ve nazik bir �ekilde sahâbenin görü� ve dü�üncesini dinler, bazen de bu görü� ve dü�ünceye 
göre hareket ederdi. ��te bu açıdan, Hz. Peygamber’in sahâbeye, sahâbenin de ona kar�ı bakı� açısı çok 
önemlidir. 

Bu konuyu �u örneklerle delillendirmeye çalı�mak mümkündür. Bedir sava�ından önce Hz. 
Peygamber, sava� durumuna geçmesi için ordunun konaklayaca�ı yeri seçti ve yerle�me emri verdi. Orduda 
bir er olarak bulunan Hubâb b. Munzîr, konaklanan yerinin sava� için uygun olmadı�ına dikkat çekerek �öyle 
bir itirazda bulundu: “Ey Allah’ın Rasûlü! Bu yer Allah’ın vahyetti�i, bizim ne ileri ne de geri gidece�imiz bir 
yer midir? Yoksa, bir sava� stratejisi olarak mı seçtiniz? Hz. Peygamber: “Sava� stratejisi için kendi 
dü�üncesiyle bu karara vardı�ını bildirince” Hubâb b. Munzîr: “Buranın sava� için uygun olmadı�ını’’ 
söyleyerek �öyle bir teklifte bulundu: “Bedr’in en a�a�ısına gidelim. Arkada kalan bütün kuyuları kapatalım. 
Kendimiz için bir havuz yapıp suyla dolduralım. Mü�riklerle sava�ınca su ihtiyacımızı buradan kar�ılarız. 
Mekkeliler ise sudan mahrum kalırlar.” Hz. Peygamber, Hubâb b. Munzîr’in bu teklifini uygun bularak 
ordunun yerinin de�i�tirilip teklif edilen yere konaklamasını emretti. Di�er taraftan Hz. Peygamber 
susuzluktan dolayı zor anlar ya�ayan Mekkeli mü�riklerin de sava� esnasında suyu kullanmalarına müsaade 
etti (�bnHi�âm, ts: I-II, 620). 

Hubâb b Munzîr’in: “Bu yer askerin mevzilenmesi için uygun de�il” itirazı kar�ısında Hz. Peygamber:  
“Sen hangi hakla komutan peygambere akıl veriyorsun, hem bu orduda senden daha rütbeli askerler var” 
dememi�, yapılan teklifi mantık kuralları içerisinde dü�ünüp do�rulu�una karar vererek taassup içerisinde 
olanlara büyük ders vermi�tir.  

Hz. Peygamber, Hendek sava�ında Katafan kabilesini ittifak dı�ında bırakmak, dü�manın gücünü 
kırmak ve Müslümanları rahatlatmak için Medine’nin hurma mahsulünün üçte birini verme mukabilinde bu 
kabileyle anla�ma yaptı. Kesin bir karara varmadan önce Evs ve Hazreç’in reisleri olan Sa’d b. Muâz ve Sa’d b. 
Ubâde’ye bu durumu söyledi. Bu iki reis, Hz. Peygamber’e: “Siz böyle bir kararı vahiyle aldıysanız, bizim 
Allah’ın emrine kar�ı diyece�imiz hiçbir �ey yok” dediler. Hz. Peygamber de: “Böyle bir karar, kendi �ahsi 
görü�ümdür” buyurunca bu iki kabile reisi böyle bir antla�mayı kabul edemeyeceklerini söyleyerek 
reddettiler. Hz. Peygamber de onların bu görü�lerini saygıyla kar�ıladı (�bnSa’d, 1990: II, 53; Taberî, 1197: II, 
94). 

Bu iki hâdisede sahâbenin ilk anda sordu�u “Bu kararı vahiyle mi aldın? sorusuyla önce kendilerini 
garantiye almaya çalı�tıkları, sonra da görü�lerini söyledikleri mü�ahede edilmektedir. Bu sorunun 
sorulmasının altında yatan gerçek sebep ise, sahâbenin vahye olan ba�lılı�ıdır. Nitekim ashâb, vahiy 
olmadı�ını ö�renince görü� ve dü�üncelerini söylemekten kaçınmamaktadır.  

Aynı �ekilde Tebûk seferi sırasında ordunun yiyece�i bitmi� ve askerler arasında açlık sıkıntısı 
ba�lamı�tı. Bazıları, Hz. Peygamber’e gelip develerden bir kısmını kesip yemeyi teklif ettiler. Peygamberimiz: 
‘‘Bunu yapın” diyerek izin verdi. Bir müddet sonra Hz. Ömer gelerek: “Ey Allah’ın Rasûlü! E�er develeri 
keserlerse, develer azalır. Onlara emretseniz, herkes geri kalan yiyeceklerini toplasalar, siz de bu yiyeceklere 
bereket vermesi için Allah’a dua etseniz, yiyecekler bu suretle artsa!” diye bir teklifte bulununca Hz. 
Peygamber, Hz. Ömer’in bu teklifini kabul etti (Müslim, 1992: Îmân, 45). 

Yine Mekke’nin feth edildi�i gün, Hz. Peygamber Mekke’yi haram bölge ilan ederek: “Av 
hayvanlarının ürkütülmemesini, a�açların kesilmemesini, otların biçilmemesini, �ayet o bölgede bir yitik 
bulunursa, sadece sahibini aramak üzere alınmasını emretti.” Bunun üzerine amcası Hz. Abbas, Hz. 
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Peygamber’e gelerek: “Ey Allah’ın Rasûlü! �zhîr’i bundan istisna etmeniz gerekir. Zira biz, hayvanlarımıza 
ondan yem yapıyor ve onu evlerimizde kullanıyoruz” diyerek itirazda bulundu. Bunun üzerine Hz. 
Peygamber bir müddet sükût ettikten sonra: “�zhîr’in kullanılması haram de�il” buyurdu (Buhârî, 1992: 
Me�âzî, 53). 

Rasûlullah’ın müsamahalı ve herkese söz hakkı tanıyan bu tür davranı�ları, ashâb nezdinde söz ve 
ifade hürriyetinin daima dinamik tutulmasını sa�lamı�tı. Onlar hiçbir hususta kör bir itaat mecburiyeti 
hissetmiyorlardı. Akıllarına yatmayan, ho�larına gitmeyen her hususta, ihtiyaç duydu�u takdirde muhalefette 
bulunabiliyor, diledi�i �ekilde ifade-i meram edebiliyordu (Canan, 1998: 355). 

Çünkü taassubun uygulandı�ı toplumlarda ho�görü ortadan kalkar. Bunun yerini kindarlık ve 
dü�manlık alır. Mutaassıp ki�iler, ba�kalarının inanç özgürlü�üne ve vicdani kanaatlerine saygı göstermezler. 
�nsanların tek tip, tek model olmaları için büyük çaba sarf ederler. Bu amaçlarına ula�mak için de çe�itli 
yöntemlere müracaat ederek insanlar arasına fitne ve fesat tohumları ekerler. �nsanları çe�itli grup ve hiziplere 
ayırarak birli�in ve beraberli�in bozulmasında ba�rol görevini üstlenirler. �yi insanları kötü; kötü insanları da 
iyi göstererek halkın bakı� açısını etkilerler. Nitekim Mekkeli mü�rikler, Hz. Peygamber’e ve �slâm’a giren 
Müslümanlara sabiî (dîn de�i�tiren) diyerek halkın gözünde itibarsızla�tırıyorlardı. Hatta Hz. Peygamber’e 
kâhin, mecnûn, �air ve sihirbaz kavramlarından, halkı birbirine dü�üren, insanlar arasına fitne tohumları eken 
anlamına gelen “sihirbaz” demeyi uygun bularak hem Mekkelilerin hem de çevre kabilelerinin kendisine 
inanmamaları için propaganda faaliyetleri yürütüyorlardı. �nsanların birbirini sevdi�i, saydı�ı ve ho�görülü 
bir ortam isteniyorsa, her �eyden önce; taassupçuluk, hamiyetçilik ve �ovanistçilik bir kenara bırakılmalıdır. 
�nsanlara, insan oldukları için de�er verilip fikir, ifade, inanç ve vicdan hürriyeti tanınmalı, ba�kalarının 
hürriyet sahasına tecavüz edilmedi�i müddetçe isteyen istedi�i gibi ya�amalı ve giyinmeli bundan da kimse 
rahatsızlık duymamalı, bunun olu�ması için de “Âlemlere rahmet olarak gönderilen” (Enbiyâ: 21/107) “Ben 
müsamahakâr hanif dini üzere gönderildim” (Ahmed b. Hanbel, 1992: VI, 116 diyen Hz. Peygamber’in hayatı 
örnek alınmalıdır.  

Sonuç 
Ho�görü, zilleti, eziyeti, haksızlı�ı, adaletsizli�i, hakir görülmeyi, alçalmayı, rencide edilmeyi, zulme 

rıza göstermeyi, de�er yargılarından ve inançlarında taviz vermeyi kabul etmek olmadı�ı gibi, ba�kalarının 
do�u�tan getirdikleri ki�ilik hak ve hürriyetlerini kısıtlamak, din ve vicdan özgürlüklerini engellemek ve 
insanların bir kısmına ikinci sınıf insan muamelesi uygulamak da de�ildir. Ho�görü, herkese kucak açmak, 
insanların inançlarına ve kanaatlerine saygı duymak, kendilerine ve çevrelerine rahatsızlık vermeden özgür 
davranmalarına imkân tanımak, herkesin birbirini kırmadan, birbirine saygısızlık yapmadan, güven ve huzur 
içerisinde ya�ayabilece�i ortamı hazırlamak ve ho�a gidilmeyen bir eyleme tahammül etmektir. Hz. 
Peygamber’in güç kuvvet sahibi olduktan sonra intikam alma imkânı varken affetmesi, toplumda kendisine 
gıptayla bakılmasına ve her dedi�ine mümkün mertebe uyulmasına ra�men, mütevazî davranması, gerek 
Mekke döneminde gerekse de Medine döneminde maruz kaldı�ı sıkıntılara sabır göstermesi, isteyerek ve 
istemeyerek insanlardan sadır olan olumsuz davranı�ları muhataplarını rencide etmeden genel ifadelerle 
uyarması ve Medine’de iktidar sahibi olup di�er din mensuplarına hâkim olduktan sonra onları dinlerinden 
döndürme gücü elindeyken kendilerine din ve vicdan hürriyeti tanıması, genelde insanlar özelde ise 
Müslümanlar için kayda de�er model bir davranı�tır. 
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