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GÜVENİLİR BİR İNSAN OLMAK 

Aziz Kardeşlerim! 

Mü’min; Yüce Allah’ın varlığına ve 

birliğine inanan kişi anlamına geldiği gibi, 

başkalarına güven veren ve güvenilir kişi 

anlamına da gelmektedir. Mü’min; verdiği söze 

vefalı, anlaşmalarına sadık, özü sözü bir ve 

güvenilen bir insandır. Mü’min; sevdiğini sırf 

Allah için sever ve ondan maddî bir beklenti 

içinde olmaz. Sır saklar, emanete ihanet etmez. 

Yüce Rabbimiz, Mü’minûn Sûresi’nin ilk 

âyetlerinde, kurtuluşa erecek mü’minlerin 

özelliklerini açıklarken 8. âyette meâlen şöyle 

buyurmaktadır: “Yine onlar (o mü’minler) ki, 

emanetlerine ve verdikleri sözlere riayet 

ederler.”
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Güvenilir olmak, aynı zamanda 

peygamberlerin sıfatıdır. Yüce Allah, 

peygamberlerini güvenilir kişilerden seçmiş, bu 

yüzden de onlar gönderildikleri toplumlar 

tarafından da emîn kişiler olarak tanınmışlardır. 

Nitekim Mekke’liler Peygamberimizi, henüz 

peygamber olmadan önce, “Muhammedü’l-

Emîn” (Güvenilir Muhammed) tabiriyle 

anmışlardır. 

Muhterem Müslümanlar! 

Müslüman, verdiği sözden ve üzerindeki 

emanetlerden Allah katında sorumlu 

tutulacaktır. Yüce Allah, bu konuda şöyle 

buyurmaktadır: “...Verdiğiniz sözü yerine 

getirin. Çünkü verilen söz, sorumluluğu 
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gerektirir.”
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 Özellikle Allah’ın adını anarak 

verilen sözlerin, yapılan adakların ve yeminlerin 

yerine getirilmesi emredilmekte ve sözünde 

duranlara sevap verileceği bildirilmektedir. 

Peygamber Efendimiz ise hadîs-i 

şerîflerinde müslümanı ve mü’mini şöyle tarif 

etmiştir: “Müslüman, dilinden ve elinden diğer 

müslümanların güvende olduğu, mü’min de 

insanların malları ve canları hususunda 

kendisine güvendiği kişidir.”
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 “Mü’min, 

başkasıyla hoş geçinen ve kendisiyle hoş 

geçinilen kişidir. İnsanlarla güzel geçinmeyen ve 

kendisiyle güzel geçinilmeyen kimsede hayır 

yoktur.”
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 Uyumlu olmak, ancak güvenilir bir insan 

olmakla sağlanır. Özüne sözüne güvenilmeyen 

bir insanla ne dostluk ne de ticarî bir ilişki 

kurulabilir. Verdiği sözde durmayan kişinin 

toplum içerisinde saygınlığı zedelenir, 

dostlarının sayısı azalır, işi ve ticarî ilişkileri 

bozulur. Bunun için hayatın her alanında güven 

duygusu çok önemlidir. Birbirine güven 

duymayan toplumlarda huzur ve asayiş sarsılır, 

insanî ilişkiler bozulur. 

Kıymetli Mü’minler! 

Allah’a ve insanlara verilen sözlerin yerine 

getirilmemesi, büyük bir vebaldir. Yalancılıkla 

güven ve itibarın bir arada bulunamayacağını 

bilmeliyiz. Sevgili Peygamberimizin 

“Çevresindeki insanların kötülüğünden emin 

olmadığı kişi, cennete giremez”
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 hadîs-i şerîfi 

üzerinde dikkatle düşünmeliyiz. Yerine 

getiremeyeceğimiz vaatlerde bulunmamalı, 

çevremize, yakınlarımıza, iş arkadaşlarımıza ve 

bütün insanlara güven telkin etmeli ve bunu bir 

hayat prensibi haline getirmeliyiz. Çünkü İslâm 

diniyle alâkalı bilgi isteyen bir sahabiye 

Peygamber Efendimiz şu veciz cevabı vermiştir: 

“Allah’a inandım de, sonra da dosdoğru 

ol.”
6
 

                                                 
2
 İsra, 17/34. 

3
 Tirmizi, İman, 12. 

4
 Müsned, II, 400. 

5
 Müslim, İman, 73. 

6
 Müslim, İman, 6. 


