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 Ders  :  126 

Konu  :  Güzel İnsanınVasıfları - 1 

Güzel insan olmanın bazı kriterleri vardır. Bunların sayısı çoktur. Ancak biz bu dersimizde 

bunlardan bir kısmına işaret edeceğiz. Bunlar özetle “ahde vefa”, “sır emanetini koruma”, “gizlilikleri 

araştırmayıp onurları koruma”, “hüsnü zan etme ve sû-i zanna sebep olanları da ilan etmeme”dir. 

Zikrettiğimiz bu güzellikleri kısa kısa izah etmeye çalışacağız ki, zihinlerimizde yer edebilsin.  

1. Ahde vefa 

Allah Teâlâ, üç çeşit ahit almıştır:  

a) Elest bezminde bütün kullardan aldığı ahit,  

b) Allah’ın bütün peygamberlerden aldığı ahit   

c) Âlimlerden aldığı ahit. 

a) Elest bezminde bütün kullardan aldığı ahit, Allah’a kulluk edip isyan etmeyeceklerine ve 

şeytana itaat etmeyeceklerine dair alınan ahiddir.  

b) Allah’ın bütün peygamberlerden aldığı ahit, Allah’ın peygamberlere verdiği kitap ve hikmeti 

tasdik edici bir peygamber gelince ona mutlaka iman edecek ve yardım edecek, özellikle Hz. 

Muhammed (s.a.v.) gelince ümmetleri ile birlikte tasdik edip yardım edeceklerine dair aldığı ahiddir. 

c) Âlimlerden aldığı ahit, emri bilma’rûf nehyi anilmünker yapacaklarına dair ahiddir. 

Mü’minlerin birbirlerine verdikleri ahitlerde esas olan, Allah ile yapılan ahitleşmeye, yani sadece 

Allah’ı Rab ve İlah olarak tanıyıp iman etmeye, o imana göre itaat etmeye ve şeytana isyan etmeye zıt 

olmamasıdır.  

Bu ahitleşmeyi Allah Teâlâ, Kıyamet günü şöyle hatırlatacaktır: 

َذا  بِيٌن َوأَِن اْعبُدُ ونِي هََٰ ْيطَاَن إِناهُ لَُكْم َعُدوٌّ مُّ أَلَْم أَْعهَْد إِلَْيُكْم يَا بَنِي آَدَم أَن َّلا تَْعبُُدوا الشا

ا أَفَلَْم تَُكونُوا تَْعقِلُوَن  ْستَقِيٌم َولَقَْد أََضلا ِمنُكْم ِجبًِّلا َكثِيرا  ِصَراطٌ مُّ

 “Ey Âdemoğulları! Şeytana tapmayın, o size apaçık bir düşmandır ve bana kulluk edin, doğru yol 

budur, diye sizden ahit almadım mı? Böyle iken o sizden birçok nesilleri yoldan çıkardı. Ya o zaman 

düşünmüyor muydunuz?”  1    

Ashabı Kiram, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e iman edip İslam davasına yardım edeceklerine dair 

biat ettiler. Bu biat ve biati bozmakla ilgili Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

ِ فَْوَق أَْيِديِهْم فََمن ناَكَث فَإِناَما يَنُكُث َعلَىَٰ نَ ْفِسِه  َ يَُد َّللاا إِنا الا ِذيَن يُبَايُِعونََك إِناَما يُبَايُِعوَن َّللاا

ا  ا َعِظيما َ فََسيُْؤتِيِه أَْجرا  َوَمْن أَْوفَىَٰ بَِما َعاهََد َعلَْيهُ َّللاا

 

 

                                                 

1 Yasin, 36:60-62 
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“Muhakkak sana biat edenler ancak Allah'a biat etmektedirler. Allah'ın eli onların ellerinin 

üzerindedir. Kim ahdi bozarsa ancak kendi aleyhine bozmuş olur. Kim de Allah'a verdiği ahde vefa 

gösterirse Allah ona büyük bir mükâfat verecektir.” 2 

Mü’minlerin idarecisine verilen söz, yapılan biat; Allah ve Resulüne itaat ettikleri sürece 

uygulamayı ve ahde vefa göstermeyi gerektirir.  

Peygamberimiz şöyle buyuruyor: 

َ َوَمْن يُِطْع اْْلَِميَر فَقَْد أَطَاَعنِي  َ َوَمْن َعَصانِي فَقَْد َعَصى َّللاا َمْن أَطَاَعنِي فَقَْد أَطَاَع َّللاا

 َوَمْن يَْعِص اْْلَِميَر فَقَْد َعَصانِي

“Kim bana itaat ederse Allah’a itaat etmiş; her kim bana isyan ederse Allah’a isyan etmiş olur. Kim 

emir/âmire itaat ederse bana itaat etmiş; kim emir/âmire isyan ederse bana isyan etmiş olur.” 3 

ْمَع َوالطااَعةَ فِى ُعْسِرَك َويُْسِرَك َوَمْنَشِطَك َوَمْكَرِهَك َوأَثََرٍة َعلَْيكَ   َعلَْيَك السا

“Zenginken, fakirken; neşeliyken ve kederliyken ve başkası sana tercih edilirken bile söz dinleyip 

itaat etmen gerekir.” 
4
 

Mü’minler, kendi aralarında yaptıkları anlaşmalara da Allah’a ve Resulüne itaat ettikleri sürece 

yani uymaları gerekir. Çünkü bu konuda Allah Teâlâ şöyle emretmektedir: 

 يَا أَيُّهَا الاِذيَن آَمنُوا أَْوفُوا بِاْلُعقُودِ  

“Ey iman edenler! Akitleri(n gereğini) yerine getiriniz!” 5 

 َوأَْوفُوا بِاْلَعْهِد إِنا اْلَعهْ َد َكاَن َمْسئُوَّلا 

 “Verdiğiniz sözü ve yaptığınız antlaşmayı yerine getirin. Çünkü verilen söz, sorumluluğu 

gerektirir.” 6 

2. Sır emanetini koruma ! 

Sır bir emanettir. Sırrı ifişa etmek (başkalarına duyurmak), emanete hıyanet demektir. Emanete 

riayet etmek, mü’minlik alameti, emanete hıyanet ise münafıklık alametidir. Bu sır, ister özel olsun, ister 

aile ile ilgili olsun ve isterse de toplumu ilgilendiren sır olsun farketmez! 

Müslüman, müslümanlar arasında da olsa, gayr-i müslim olanlar arasında da olsa antlaşmalara 

saygılı olmalı ve sırrı ifşa etmemelidir. Şu ayet-i kerime bu konu hakkında da kapsamlı bir delildir: 

 َوأَْوفُوا بِاْلَعْهِد إِنا اْلَعْهَد َكاَن َمْسئُوَّلا 

“Verdiğiniz sözü ve yaptığınız antlaşmayı yerine getirin. Çünkü verilen söz, sorumluluğu 

gerektirir.”  7 

Aile arasında olan sırra da aile mahremiyeti olarak bakmalı ve sırrı ifşa etmemelidir: 

                                                 

2 Fetih, 48:10 
3 Buhari, Cihat, 109, Ahkâm, 1; Müslim, İmâre, 32-33; Nesâî, Bey ‘at, 27; İbn Mâce, Mukaddime, 1, Cihat, 39 
4 Müslim, İmâre, 35, 41-42; Buhari, Fiten, 2; Nesâî, Bey‘at, 1-4; İbn Mâce, Cihat, 41 
5 Maide, 5:1 
6 İsra, 17:34 
7 İsra, 17:34 
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“Kıyamet gününde Allah Teâlâ’ya göre en şerli/kötü insan, hanımıyla mahremiyetini paylaştıktan 

sonra onun sırrını ifşa eden kimsedir.” 

Hz. Ali (r.a.) şöyle demiştir: 

“Sırrın senin esirindir. Eğer sırrını söylersen o sırrın esiri olursun.” 

Sahabeden Sabit el-Bünânî'nin anlattığına göre Hz. Enes b. Mâlik ona şunları söylemiştir: 

Ben çocuklarla oynarken Rasûlullah (s.a.v.) yanıma geldi; bize selâm verdi ve beni bir işe 

gönderdi. Bu sebeple annemin yanına geç döndüm. Eve varınca annem: 

- Niye geç kaldın? diye sordu. 

- Rasûlullah beni bir işe göndermişti; onun için geciktim, dedim. Annem: 

- Neymiş o iş? diye sorunca: 

- Bu bir sırdır, dedim. Bunun üzerine Annem: 

- Resûlullah’ın sırrını kimseye söyleme, dedi. 

Enes bu olayı anlattıktan sonra Sabit el-Bünânî ’ye şunları söyledi: 

- Şayet bu sırrı birine açacak olsaydım, vallahi sana söylerdim, Sabit!” 8   

Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: 

“Kişi konuşurken dönüp etrafına bakarsa, onun bu konuşması, konuşmasının dinleyene emanet 

olduğuna delalet eder (ifşa etmesi haramdır).” 9 

Hasan Basri şöyle demiştir: “Arkadaşının sırrını söylemen hainliktir.”  

Rivayet ediliyor ki Muaviye, kardeşi Utbe'nin oğlu Veli’de bir sırrını söyledi.Velid, babasına dedi ki: 

-Ey babacığım! Emîr'ul-Mü'minîn bana bir sırrını söyledi. Ben, Emîr'ul-Mü'minîn'in başkasından 

gizlediklerini senden gizlemediğini görüyorum. (Sana o sırrı söyleyeyim mi?) 

-(Ey oğul!) O sırrı bana söyleme! Çünkü sırrı sakladığın müddetçe o senin elindedir. O sırrı 

açıklarsan artık o senin aleyhinde olur! 

-Babacığım! Bu durum baba ile evlat arasına da girer mi? 

-Hayır! Böyle bir şey evlât ile baba arasına girmez. Fakat ben senin dilini sırları söylemek suretiyle 

başıboşluğa alıştırmanı istemem! 

Velid der ki:  

“(Amcam) Muaviye'ye geldim ve ona bu durumu haber verdim. Bunun üzerine Muaviye bana şöyle 

dedi: 'Ey Velid! Kardeşim (baban) seni yanlışlığın köleliğinden azat etmiştir. Dolayısıyla sırrı açıklamak 

emanete hıyanet etmektir.” 

Sır olan bir şeyi herkese söylemek uygun değildir. Çünkü sır, onu taşıyabilecek emanet sahibi 

insanlara verilebilir.  

Dersimizi sır saklama konusunda iki sahabenin iki özlü sözü ile bitirelim: 

                                                 

8 Müslim, Fezâilü’s-Sahâbe, 145 
9 Ebu Davut 
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 “Sır saklamak bir irade imtihanıdır. Bu imtihanı kazanmayan, hayatta hiçbir imtihanı kazanamaz.”

 Hz. Ali (r.a.) 

 “Kalpler, sırların saklandığı yerlerdir. Dudaklar, o yerlerin kilidi, diller de anahtarıdır. Şu halde 

her insan sırrının anahtarlarını saklamalıdır.” Amr b. As (r.a.) 

Alınacak Dersler 

1. İslam güzel insanı yetiştirmeyi hedeflemiştir.  

2. Güzel insan, güzel müslümandır. 

3. Güzel müslüman olmaya götürecek bazı şeyler ise şunlardır: Ahde vefa, sırrı ifşa etmeyip 

saklama, gizlilikleri araştırmayıp onurları koruma, hüsnü zan etme ve sû-i zandan uzak 

olmaktır.  

4. Bu güzel ahlak örnekleriyle ahlakını süsleyen müslümanlardan olmak bizim de gayemiz 

olmalıdır. 

5. Müslümanın kemali ibadetlerinden ziyade ahlakı ile tamamlanır. 

 

Bu Hafta 

 Hucurat suresinin mealini evinizde bulunan tercümelerin birinden okuyunuz.   


