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MÜSLÜMAN VEFALI İNSANDIR
Muhterem Kardeşlerim!
Yüce Rabbimiz okuduğum ayeti kerimede müminleri
şöyle tarif etmektedir: “O müminler kendilerine
teslim edilen emanetlere riayet ederler ve gerek
Allah'a gerek insanlara verdikleri sözleri yerine
getirirler.”1 Okuduğum hadisi şerifte ise Peygamber
Efendimiz vefasızlık ve nankörlükle imanın ve
dindarlığın bir arada bulunamayacağını şöyle ifade
etmektedir: "Emanete riayet etmeyenin imanı
yoktur; ahde vefa göstermeyenin ise dini yoktur."2
İnsanı insan yapan en temel ahlaki faziletlerden biri
de vefalı olmaktır. Vefa; kişinin vadine, verdiği söze
ve yeminine sadık kalması, borcunu ödemesi,
dostlarını unutmaması, onların dostluklarına ve
iyiliklerine daha güzeliyle karşılık vermesidir.
Muhterem Müminler!
En büyük vefakârlığı Yüce Rabbimize karşı
göstermeliyiz. Bu da yalnız O’na kulluk etmekle,
O’na hiçbir şeyi ortak koşmamakla mümkündür. Zira
O bizi yoktan var etmiştir. Bizlere saymakla
bitiremeyeceğimiz nimetler ikram etmiştir. Nitekim
bir ayeti kerimede:’’ Allah’ın nimetini saymaya
kalksanız başa çıkamazsınız. Allah gerçekten
bağışlayıcıdır, merhametlidir.3
buyurarak bu
gerçeği ifade etmektedir. Anne babamıza karşı da
vefalı olmalı onlara her daim iyilikte bulunmalıyız.
Çünkü onlar bizim dünyaya gelmemize vesile
olmuşlar ve bizi yetiştirirken de pek çok zahmete
katlanmışlardır.
Rabbimiz bu konuda şöyle
buyurmaktadır: Biz insanoğluna, yapacağı en iyi
işlerden
biri
olarak
anne-babasına
iyi
davranmasını emrettik. Çünkü annesi onu nice
zahmetlere katlanarak karnında taşıdı. Nitekim
çocuğun emzirilip sütten kesilmesi de iki yıl sürer.
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babana minnettarlığını göster. [Unutma ki] yarın
bir gün hesap vermek üzere benim huzuruma
geleceksin.”4
Kardeşlerim!
Peygamber Efendimiz vefalı olmayı hayatın her
alanında yaşayarak örnek olmuş ve tavsiye etmiştir.
Yüce Rabbimizin: “İyiliğin karşılığı ancak iyilik
değil midir?”5 buyruğunu hayatın her alanında
göstermiştir. O, kendisine yapılan iyiliği hiçbir
zaman unutmamış, ona mutlaka daha iyisi ile
mukabelede bulunmuştur. İyilik yapma imkânı olan
herkese iyilik yapmayı tavsiye etmiştir. Kendi
dostlarımıza olduğu gibi ana-babalarımızın dostlarına
da vefalı olmayı önermiştir. O bir hadisi şeriflerinde:
“İyiliklerin en güzeli, evlâdın, baba dostlarını
ziyaret etmesidir."6 buyurmuştur. Peygamberimiz,
eşlerin de birbirlerine karşı daima vefakâr olması
gerektiğini bizzat yaşantısıyla göstermiştir. Sadakat
timsali eşi Hatice annemiz vefat edince Efendimiz,
yüreğinde derin bir üzüntü hissetmişti. Hayatı
boyunca onu hayırla anmış ve ona olan vefasını her
zaman ifade etmiştir.
Aziz Mü’minler!
Ne yazık ki insanı insan yapan en temel ahlaki
güzelliklerden biri olan vefakârlık duygusu, ahde
vefa anlayışı, sadakat ve samimiyet her geçen gün
azalmaktadır. Sudan bahanelerle ilişkiler bitmekte,
yuvalar dağılmaktadır. Anne-babalar, eşler ve
çocuklar yalnızlığa terk edilmektedir. Hâlbuki
hayatın ağır yükünü vefalı bir evlat, vefalı bir eş,
vefalı bir dost olduğumuzda taşımak daha kolaydır.
Vefasızlık insanı yalnızlaştırır ve hayatı yaşanmaz
hale getirir. Geliniz önce Rabbimize karşı vefalı
olalım. O’nun bize verdiği nimetlere şükredelim.
Yalnız O’na ibadet edelim. Vefalı bir kul olmaya
gayret gösterelim. Anne babamıza, eşimize, dost ve
yakınlarımıza kısacası hayatımızı güzelleştiren bütün
mahlûkata iyilikle muamele edelim.
Hutbemi
Mevlana’nın şu güzel tavsiyeleri ile bitiriyorum:
“Dostlarını daima vefa ile hatırla can! Arayan sen
ol, bulan sen; Tanıyan sen ol, kucaklayan yine sen.
Kula vefası olmayanın Hakk’a vefası olmaz!
Hollanda Diyanet Vakfı
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