
GÜVENİLİR OLMANIN ÖNEMİ* 

nsan�n, maddî yönü itibariyle g�daya; yemeye içmeye ihti-
yac� oldu u gibi, manevî yönü itibariyle de iman, ibadet ve 
güzel ahlâk prensiplerine ihtiyac� vard�r. nsan g�das�z kal�nca
zay�flay�p güç ve kuvvetten dü tü ü gibi; iman, ibadet ve güzel 
ahlâktan uzakla t� � zaman manen ayakta kalamaz ve sonunda 
y�k�l�r. te manen y�k�lmaman�n ve iyiler içerisinde kalabilmenin 
yolunu ve çaresini bulmaya çal� mak herhalde hepimiz için en 
önemli mesele olsa gerek. Zira söz konusu olan ebedî kurtulu
ve mutlulu umuzdur. Bu kurtulu  yolu da Kur’ân’�n ifadesiyle 
Hz. Peygamber’e tabi olmaktan geçer.  

Müslümanlar n en önemli açmazlar ndan biri de Hz. Pey-
gambere tabi olma (veya olmama) meselesidir. Bu konuda 
hassasiyet gösterenler dahi zaman zaman eksik ya da yanl  bir 
anlay a sahip bulunabilmektedirler. öyle ki: “Hz. Peygam-
ber’in sünnetine uymak” konusu sadece ibadet ve taat konula-
r na hasredilmekte, gündelik hayat  ile ahlâkla ilgili uygulama 
ve tavsiyeleri bir ekilde göz ard  edilebilmektedir. Hâlbuki 
Hz. Peygamber (s.a.s.), müminin iman ve ibadete ait nitelikleri 
yan nda pratik hayatla ilgili alanlar  da ön plana ç kar r. te
güvenilir olmak, bu pratik nitelikler içerisinde önemli bir yer 
tutar. Nitekim kurtulu a erecek müminlerin özelliklerini sa-
yan,

                                                          
*  Bu metin Din leri Yüksek Kurulu Uzman� Dr. Sad�k ERASLAN taraf�ndan haz�rlanm� t�r.  
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“Yine onlar ki, emanetlerine ve verdikleri söze riayet eder-
ler.”1 âyet-i kerimesi bu konuyu ön plana ç�karmaktad�r.

Hz. Peygamber de bu hususla ilgili hadis-i erifinde öyle 
buyurur: 

“Olgun mümin, insanlar�n mallar� ve canlar� konusunda 
kendisinden emin oldu u ki idir.”2 Zaten ibadet alan� dâhil, 
cemiyet hayat�n�n huzuru ve mutlulu u bu prensiplerin ya an-
mas�na ba l�d�r. Zira do ruluk, dürüstlük ve güvenin olmad� �
bir cemiyet hayat�nda huzur ve ba ar�dan söz etmek çok zordur. 
Fertleri güven vermeyen bir toplum, temeli zay�f binaya benzer; 
çökme tehlikesi ile kar � kar �yad�r. Bu tehlikeyi önlemenin te-
mel çaresi, Hz. Âi e validemizin “Kur’ân’�n ta kendisi” diye 
tan�mlad� � Hz. Peygamber’in ahlâk prensipleridir. Kur’ân’�n
ifadesiyle o, bizim için “usve-i hasene”dir. Örne imiz ve hayat 
rehberimiz odur. Do ruluk, dürüstlük ve güvenilirli in önem ve 
ehemmiyet mesaj�n� ancak hakkiyle ondan alabiliriz.  

Doğruluk ve Dürüstlük 
slâm’�n temel ahlâkî ilkelerinden ikisini ifade eden do ruluk 

ve dürüstlük bir müslüman�n mutlaka sahip olmas� gereken vas�f-
lard�r. “Do ruluk” daha ziyade söz ve konu ma ile ilgilidir. “Dü-
rüstlük” ise davran�  a �rl�kl�d�r. Müslüman do ru sözlü oldu u
gibi davran� lar�nda da dürüst ve samimidir. Özü ile sözü tutarl�l�k
arz eder. Do ru ve iyi konu ur, davran� lar� ile de söylediklerini 
onaylar. Aksi tutum, slâm ahlâk�na, dinin özüne ayk�r�d�r. Nite-
kim bu konuda Cenâb-� Hak kullar�n� öyle uyarmaktad�r: 

                                                          
1  Mu’minûn, 23/8.  
2 bn Mâce, “Fiten”, 2.  
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“Ey iman edenler! Yapmayaca �n�z eyleri niçin söylüyorsu-
nuz? Yapmayaca �n�z eyleri söylemeniz, Allah kat�nda büyük 
gazap gerektiren bir i tir.”3

Ayr�ca Hz. Peygamber (s.a.s.)’e yöneltilen, 

“Öyle ise emrolundu un gibi dosdo ru ol”4 emri do ruluk 
ve dürüstlü ün din olgusu içinde i gal etti i yere i aret etmekte-
dir. Hz. Peygamber (s.a.s.) de “Beni Hûd sûresi kocaltt�” buyu-
rarak bu ilkeyi uygulama ve insanlara benimsetme konusunda 
harcad� � çabaya dikkatleri çekmektedir. 

Konu ile ilgili di er bir hadisinde de Peygamber Efendimiz 
(s.a.s.) öyle buyurur: 

“ üphesiz do ruluk hayra ve iyili e yöneltir. yilik de cenne-
te iletir. Ki i do ru söyleye söyleye Allah kat�nda s�ddîk (do ru-
cu) diye kaydedilir. Yalanc�l�k fücûra (yoldan ç�kmaya) sürükler. 
Fücûr da cehenneme götürür. Ki i yalanc�l� � meslek edinince 
Allah kat�nda çok yalanc� (kezzab) diye yaz�l�r.”5

                                                          
3  Saff, 61/2, 3.  
4  Hûd, 11/112.  
5  Buhâri, “Edeb”, 69; Müslim, “Birr”, 103-105.  
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üphesiz hiçbir müslüman, Allah kat�nda yalanc�l�kla dam-
galan�p O’nun huzuruna kara bir yüzle ç�kmak istemez. F�trat�n
gere i do ruluktur. Bu sebeple bir müslüman için do ruluk 
temel tutum olmal�d�r.

Ziya Pa a’n�n dedi i gibi; “ nsana sadakat yara �r görse de 
ikrah / Do runun yard�mc�s�d�r Hz. Allah.”6 Yani neye mal olur-
sa olsun, insan olan insan, do ruluktan a maz ve a mamal�-
d�r. Nitekim Rabbimizin de bu yüksek meziyet sahibi kimseleri 
sahipsiz b�rakmayaca � ve daima onlar�n yard�mc�s� olaca �,
ilâhî vadinin gere idir. Yüce Mevlâm�z âyet-i kerimede ayn�
hakikati öyle ifade buyurmaktad�r:

“ üphesiz ‘Rabbimiz Allah’t�r’ deyip de, sonra dosdo ru 
olanlar var ya, onlar�n üzerine ak�n ak�n melekler iner ve derler 
ki: ‘Korkmay�n, üzülmeyin, size, (dünyada iken) vaad edilmekte 
olan cennetle sevinin! Biz dünya hayat�nda da âhirette de sizin 
dostlar�n�z�z. Çok ba � layan ve çok merhametli olan Allah’tan 
bir a �rlama olarak, orada canlar�n�z�n çekti i her ey var, iste-
di iniz her ey orada sizin için var’.”7

Allah’a inanan, sonra da bu inanca uygun olarak dosdo ru
ya ayan, söz ve hareketlerinde dürüst davranan, hile ve sahte-
kârl� a sapmayan müminlere ölüm an�nda, kabirde, ölüm son-
ras� yeniden dirilmede; hâs�l� her korkulu anda gelen melekler, 
kendilerine dünya ve âhiret hayat�nda dost olduklar�n� söylerler, 
yaln�z olmad�klar� müjdesini de verirler.

                                                          
6  Vehbi Evinç, ki Munakkit air ve ki aheser, Adana 1940, s. 28. 
7  Fussilet, 41/30, 31, 32.  
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Demek ki, do ru kimseler, bir bak�ma bu dünyada da ilâhî 
iltifat ve yard�ma mazhar olurlar. “Meleklerin dostlu u” diye 
ifade edilen bu mazhariyet, in allah ilahî emre uygun bir istika-
met üzere ya amay� kolayla t�racakt�r. Hicret s�ras�nda Hz. Pey-
gamber’in, arkada � Hz. Ebû Bekir’e, 

“…Üzülme; çünkü Allah bizimle beraberdir”8 dedi i gibi, Al-
lah, dostlar�n� hiçbir zaman yaln�z b�rakmaz. Yeter ki insan, 
Allah ve Resûlü’ne dost olman�n ne demek oldu unu ve bu 
dostlu un yolunun do ruluktan geçti ini bilsin.  

Hz. Peygamber’in u hadisine kulak verelim: 

 : !
 . :

Ebû Amr (veya Ebû Amre) Süfyan bni Abdullah (r.a.)’tan 
öyle rivayet edilmi tir: “Ya Resûlellah!” dedim; “Bana slâm’�

öylesine tan�t ki, onu bir daha senden ba kas�na sormaya ihti-
yaç hissetmeyeyim.” Resulullah (s.a.s.), “Allah’a inand�m de, 
sonra da dosdo ru ol!” buyurdu.9

stikamet sa lam bir iman�n meyvesidir. Do rulukla Müslüman-
l�k birbirinden ayr�lamaz. Müslüman denince do ru ki i akla gelir. 
Zaten do ru bir hayat ya amayan�n yapt� � ibadetler eklen ibadet-
tir, as�l niteliklerini yitirmi lerdir. Onun için Hz. Peygamber, oruçlu 
kimseleri kastederek bizleri öyle uyarmaktad�r: 

                                                          
8  Tevbe, 9/40.  
9  Müsim, “Îmân”, 62.  
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“Kim yalan konu may� ve yalan-dolanla i  yapmay� terk et-
mezse, Allah o kimsenin yemesini, içmesini b�rakmas�na k�ymet 
vermez.”10

Güvenilir olmak dürüstlü ün ayr�lmaz parças�d�r. Güvenilir-
lik vasf�n� yitirmek münaf�kl�k alametidir. Sevgili Peygamberimiz 
(s.a.s.) buyuruyor ki: 

 :
“Münaf� �n alâmeti üçtür: Konu unca yalan söyler. Söz verince 

sözünde durmaz. Kendisine bir ey emanet edilince h�yanet 
eder.”11 Müslim’in bir rivayetinde u ilâve vard�r: “Oruç tutsa, 
namaz k�lsa, müslüman oldu unu söylese (veya zannetse) de.”12

Verilen söze ba l�l�k (ahde vefa) da güvenilirlik kapsam�nda 
yer al�r. Nitekim bu konuda Rabbimiz öyle buyuruyor: 

“…Verdi iniz sözü de yerine getirin. Çünkü söz (veren sö-
zünden) sorumludur.”13

Güvenilirli in önemli bir yans�mas� da emanete h�yanet et-
memektir. Âyet-i kerimede 

“Allah size, emanetleri mutlaka ehline vermenizi emredi-
yor.”14 buyuruluyor.  

                                                          
10  Buhârî, “Savm”, 8,” Edeb”, 51.  
11  Buhârî, “ mân”, 24, “ ehâdât”, 28, “Edeb”, 69; Müslim, “Îmân”, 107-108.  
12  Müslim, “ mân”, 109-110.  
13 srâ, 17/34.
14  Nisâ, 4/58.  
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Allah Resûlü de konuyu veciz ve ayn� zamanda kapsaml� bir 
hadisle öyle ifade buyurur:

 :

“Müslüman müslüman�n karde idir. Ona h�yanet etmez, yalan 

söylemez ve yard�m� terk etmez. Her müslüman�n, di er 

müslümana �rz�, mal� ve kan� haramd�r. Takva buradad�r. Bir kimse-

ye er olarak Müslüman karde ini hor ve hakir görmesi yeter.”15

Aldatmak güvenilirli i yok eden ba l�ca olumsuz davran� -

lardand�r. Hz. Peygamber (s.a.s.), özellikle müslümanlar�, di er

müslüman karde lerini aldatmamalar� hususunda iddetle 

uyarm�  ve öyle buyurmu tur:

“Bizi aldatan bizden de ildir.”16

Güvenilirlik Hz. Muhammed’in peygamber olmadan önceki 

hayat�nda çok dikkat çeken özelli idir. öyle ki, Kur’an’�n, 

“Sen elbette yüce bir ahlâk üzeresin”17 âyetiyle Hz. Mu-

hammed’i ilâhî övgüye mazhar k�lmas�n�n büyük hikmetlere 

mebni oldu u a ikârd�r. Ayn� zamanda slâmiyet’ten evvel, 

çocukluk ve gençlik hayat� boyunca, Hz. Peygamber’in en tan�-

                                                          
15  Tirmîzî, “Birr”, 18.  
16  Tirmîzî, “Büyû’”, 74, No: 1315.  
17  Kalem, 68/4.  
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t�c� vasf� “Muhammedü’l-Emin” oldu u da herkesçe bilinen bir 

husustur. Ayr�ca Kur’ân-� Kerîm, 

“Andolsun, Allah’�n Resûlü’nde sizin için güzel örnek vard�r”

âyetiyle onu, insanl� �n tümüne rehber ve model k�lmakta; yani 

“usve-i hasene” olarak ilân etmektedir. “Usve-i hasene olmak” 

da, her eyden evvel güvenilir olmay� gerektirir. Zaten cahiliye 

devri insan� olan mü rikler Hz. Muhammed’e bu özelli inden

dolay� iman ettiklerini itiraf ediyorlard�. Elbette hiçbir insan, 

kendisine itimat etmedi i, söz ve davran� lar�na güvenmedi i

ki inin inanc�n�, dinini kabullenmez.  

Kurey  mü riklerinin ikâyeti üzerine, Habe istan’a s� �nan 

müslümanlar�n sözcüsü Cafer bin Ebî Talib’in, Kral’a hitaben 

yapt� � hitabedeki ifadeler bunun göstergesidir. Neden atalar�-

n�n dinini b�rak�p ba ka bir din edindiklerini soran Kral’a Cafer 

u çarp�c� sözlerle cevap vererek der ki: 

“Ey Kral! Biz cahiliye ehli olan bir toplumduk; putlara tapar, 
ölmü  hayvan le ini yer, fuhu  yapar, akraba ile ilgilenmez, kom-
ulara kötülük yapar; k�saca güçlü olanlar�m�z zay�f olan�m�z� âdeta 

yerdi, ezerdi. te biz böyle bir hayat sürdürürken Allah, içimizden 
bir peygamber gönderdi. Biz de, bu peygamberin ailesini ve kim 
oldu unu bildi imiz gibi, onun ne kadar do ru, iffetli ve güvenilir 
oldu unu da biliyoruz. O bizi, (say�s�z putlar yerine) bir olan Al-
lah’a inanmaya ve sadece O’na ibadet etmeye davet etti. Ayn�
zamanda o bize, yalan konu mamam�z�, emanete h�yanette bu-
lunmamam�z� ve akrabalar�m�z� gözetmemizi… emretti. te bunun 
için biz de O’nun söylediklerini tasdik ettik ve O’na iman ettik.”18

                                                          
18 bn Hi am, Siyer, Tahkik: Mustafa es-Seka, brahim el-Ebyarî, Abdulhafiz ibli, Turas el-

Arabiye Yay�n�, c. I, s. 336.  
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üphesiz Resûlullah’� her yönü ile örnek al�p dürüst ve gü-

venilir olma yönünde iradeli ve azimli olmak ve bunu gerçekle -

tirmek bizi Allah’�n r�zas�na kavu turur.


