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يم
ِ ٰــــــــــــــــــــــم ه
ِْبس
ِ اّلل ال ٰ َّرحْ هم ِن ال ٰ َّر ۪ح
ِ
اّلل اُسْ َّو ٌة َّح َّس َّن ٌة لِ َّمنْ َّكا َّن
ِ ٰول ه
ِ لَّ َّق ْد َّكا َّن لَّ ُكمْ ۪في َّر ُس
اّلل َّو ْال َّي ْو َّم ْ ه
﴾٢١﴿ يرا
َّ ٰاْل ِخ َّر َّو َّذ َّك َّر ه
َّ ٰيَّ ْر ُجوا ه
ًۜ اّلل َّك ۪ث

َّ َّ اّلل
َّ َّق
ُ ال َّر ُس
اّلل َّعلَّ ْي ِه َّو َّس ٰلَّ َّم
ِ َّ ٰ ول
ُ َّ ٰ ص ٰلى

 َّو ُر ْؤيَّا أ ُ ِٰمي،يسى ِبي
َّ  َّو ِبشَّ ا َّر ُة ِع،َّد ْع َّو ُة أ َّ ِبي إِ ْب َّرا ِهي َّم

ات ال ٰ َّن ِب ِٰيي َّن تَّ َّر ْي َّن
ُ  َّو َّك َّذلِ َّك أ ُ ٰ َّم َّه،ا ٰلَّ ِتي َّرأ َّ ْت

MEVLİD-İ NEBİ/ HZ. PEYGAMBER VE VEFAKÂRLIK

Muhterem Mü’minler!
Önümüzdeki pazar gününü pazartesiye bağlayan gece,
Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafa
(s.a.s)’in dünyayı şereflendirmesinin yıl dönümünü idrak
edeceğiz. Bizlere
ümmet-i
Muhammed
olma
bahtiyarlığını lütfeden Rabbimize hamd ü senalar olsun.
Bizlere hayatın her alanında ahlak ve fazileti öğretip
örnek olan Peygamber efendimize sonsuz salat ve selam
olsun. Üstün bir ahlaka sahip olan Peygamberimiz bizim
için “üsve-i hasene” yani en güzel örnektir. O’nun bu
özelliği okuduğum ayeti kerimede şöyle ifade
edilmektedir: “[Ey Müminler!] Andolsun ki Allah'ın
elçisi sizin için, yani ölüm sonrasında Allah'a ve ahiret
gününe kavuşmayı arzulayan ve O'nu çokça anan
kimseler için, son derece güzel bir örnektir.”1
Muhterem Kardeşlerim!
Peygamber Efendimizin bize örnek olan yönlerinden biri
de vefalı bir insan olmasıdır. Vefa, sözünde durmak,
yapılan iyilikleri unutmamak, iyilik edenlere daha
güzeliyle karşılık vermektir. Vefa dostluğun kaynağıdır.
Muhabbetin en güzel göstergesi ve güvenin en zirve
noktasıdır. Nankör olmamak, iyiliğin kadrini bilmektir.
Peygamber Efendimiz de örnek yaşantısıyla bize vefalı
olmayı öğretmiştir. Kimlere karşı minnet ve şükran
duygusu beslememiz gerektiğini göstermiştir. Şüphesiz
bizleri yaratan ve yaşatan, her türlü güzel nimetler ile
rızıklandıran Yüce Rabbimize karşı minnet ve vefa
duymak en büyük ahlaki erdem ve fazilettir. O’na karşı
vefalı olmak yasakladıklarından kaçınmak, emrettiklerini
yerine getirmekle mümkün olur. O’nu çokça zikredip
ahlaklı bir insan olarak yaşamakla gerçekleşir.

Değerli Mü’minler!
Peygamber efendimiz Yüce Allah’a karşı olan vefasını
O’na çok şükrederek ve kulluğunu en güzel şekilde
yaşayarak göstermiştir. Gece ayakları şişinceye kadar
namaz kılan Efendimiz (s.a.v)’e niçin bu kadar çok ibadet
ettiği sorulduğunda: “Allah’a şükreden bir kul
olmayayım mı?’’ buyurarak cevap vermiştir.2
Peygamberimizin hayatı vefa örnekleriyle doludur.
Üzerinde emeği olan hiç kimseyi unutmamış, hayatı
boyunca onlara hep vefâ göstermiştir. Kendisini "Ben,
atam İbrahim'in duası, kardeşim İsa'nın müjdesi ve
annem Âmine'nin rüyasıyım."3 diyerek tanıtmıştır.
Böylece hem Hz. İbrahim’i hem Hz. İsa’yı (a.s.) hem de
annesini minnetle anmış, onlara karşı vefakarlık
göstermiştir. Hz. İbrahim’in duasına duayla karşılık
vermiş ve namazlarda okuduğumuz salli-barik dualarını
ümmetine miras bırakmıştır. O’nun vefakarlığını gösteren
çarpıcı örneklerden biri de kendisine ve muhacirlere
yardım eden ve onları vatanlarına kabul eden Ensâr’a
karşı vefalı bir duruş sergilemesidir. Mekke’nin fethinden
sonra Ensâr, artık onun Medine’ye dönmeyeceği
endişesine kapılmıştı. Bunun üzerine Efendimiz, şu
sözlerle onları teselli etmiştir: “Öyle bir şey yapmaktan
Allah’a sığınırım. Ben sizin memleketinize hicret ettim.
Hayatım da sizinle, ölümüm de sizinledir.”4
Kardeşlerim!
Bugün insanlık Hz. Peygamberin öğrettiği ahlaki
faziletlere her zamankinden daha çok muhtaçtır.
Peygamberimizin bizlere miras bıraktığı üstün ahlakı
yaşamak ve hayata taşımak hepimizin görevidir. Geliniz
Rabbimize verdiğimiz söze sadık kalalım. Sadece O’na
ibadet ederek vefalı bir kul olalım. Peygamber
Efendimizin bizlere miras bıraktığı ahlâkı yaşayarak
O’nun vefalı bir ümmeti olalım. Anne babamıza,
akrabalarımıza, komşularımıza ve bize iyiliği dokunan
herkese vefalı olalım. Hutbemi Hz. Peygambere ümmet
ve yoldaş olmadan yaşayıp kendilerine yazık edenlerin
yaşayacakları pişmanlıkları tasvir eden ayetlerin meali ile
bitiriyorum: “O gün, zalim/müşrik kimse derin bir
pişmanlıkla parmaklarını ısırıp şöyle pişman olacak:
"Keşke ben de peygamberin tuttuğu yolu tutmuş
olsaydım; keşke filancayı dost edinmeseydim. Vallahi,
bana okunup anlatılan Kur'an'dan beni o uzaklaştırdı.
demek ki şeytan insanı böyle yalnız ve çaresiz
bırakırmış."5
Hollanda Diyanet Vakfı
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