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İnsanlara Değer Verirdi Güvenilir Bir İnsandı Bilgiye Önem Verirdi 

Danışarak İş Yapardı 
Merhametli, Hoşgörülü 

ve Affediciydi 
Çalışmayı Sever ve 

Zamanı İyi Değerlendirirdi 

Sabırlı ve Cesaretliydi Hakkı Gözetirdi 
Doğayı ve Hayvanları 

Severdi 
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Hz. Muhammed, Güvenilir Bir İnsandı 

 “Ve onlar ki kendilerine emanet edileni korur, verdikleri sözü yerine getirir

ve şahitliklerini (dosdoğru) yaparlar.”  (Meâric, 32-33) 

 “Bizi aldatan bizden değildir.”

 “Emrolunduğun gibi dosdoğru ol!...” (Hûd, 112)

 “Biliyoruz, onların dedikleri seni üzüyor, gerçekte onlar seni yalanlamıyorlar. 

Fakat o zalimler, bile bile Allah’ın ayetlerini inkâr ediyorlar.” (En’âm, 33)

 “...Verdiğiniz sözü yerine getirin. Çünkü verilen söz, sorumluluk gerektirir.” (İsrâ, 34)   

 “Allah’a inandım, de. Sonra da dosdoğru ol…” buyurarak dürüstlüğün imandan sonra en 

önemli değer olduğunu vurgulamıştır.

 “Bana şunlar hakkında söz verin, ben de size cenneti müjdeleyeyim: Konuştuğunuz 

zaman doğru konuşun! Söz verdiğiniz zaman sözünüzü yerine getirin! Size emanet 

edileni koruyun!..”

 «Müslüman, elinden ve dilinden başkalarının güvende olduğu kimsedir.»
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Hz. Muhammed (sav), Güvenilir Bir İnsandı 

 Peygamberlik öncesinde, Kabe’nin onarımı esnasında, Haccer’ül-Esved’in

yerine  konmasında çıkan anlaşmazlık, Hz. Muhammed’in hakemliği ile 

tatlıya bağlanmıştır.

 Peygamber olmadan önce de, Mekkeliler onu «dürüst ve güvenilir 

Muhammed» anlamına gelen “Muhammedü’l-Emin” lakabı ile çağırıyorlardı.

 Safa tepesinde, insanları İslâm’a davet ederken, “Ey insanlar şu 

dağın arkasında size karşı hazırlanmış bir ordu vardır desem bana 

inanır mısınız?” diye sormuş, onlardan, “Evet inanırız. Çünkü senden 

hiçbir zaman yalan söz duymadık.” cevabını almıştı. 

GÜVEN EMİNÖZÜ SÖZÜ BİR

DOĞRULUK DÜRÜSTADALETLİ OLMA

SÖZÜNDE DURMA

YALAN SÖYLEMEME
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 «Müslüman, elinden ve dilinden başkalarının güvende olduğu 

kimsedir.» buyuran Peygamber Efendimiz, Müslüman’ın çevresinde 

güven duyulan kimse olmasına vurgu yapmıştır.



Hz. Muhammed (sav), Güvenilir Bir İnsandı 

Yalan söyler

Emanete ihanet eder

Sözünde durmaz

Hz. Muhammed (sav): “Münafığın (iki yüzlü) belirtisi 3’tür” buyurmuştur.

«Ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol.» (Mevlana)



Hz. Muhammed (sav), Güvenilir Bir İnsandı 

Mekke’den Medine’ye hicret edeceği gün, düşmanları onu öldürme planları 
yaparken O, kendisine bırakılan emanetleri sahiplerine teslim etmenin
derdine düşmüştü. Yeğeni  Hz. Ali’yi bu iş için görevlendirmişti.

 «Tebessüm etmeyi sadaka olarak» gören Peygamberimiz, yeri geldikçe 
espriler yapardı. O, esprilerini gerçekler üzerine kurardı. Şaka ile de olsa 
sırf insanları eğlendirmek için, yalan söylemezdi.

 Bir gün Hz. Muhammed, pazar yerinde, üst kısmı kuru olan bir buğday 

yığınının içine elini sokunca alt tarafının ıslak olduğunu görmüştü. Bu şekilde, 

malın kusurunun gizlenerek satış yapılmasının doğru olmadığını hatırlatıp 

«Bizi aldatan, bizden değildir» buyurmuştur. 

Güven duygusu bir kere 

kaybedilirse sonrası hep 

………..ŞÜPHEDİR

Bir yalan 4 doğruyu 

götürürmüş; 

İYİLİK          GÜVEN 

SADAKAT     HUZUR

Derler ki; Bir öleni 

bir de kaybolan güveni 

geri getiremezsiniz…
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Bizi DİNlemeye devam ediniz.
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