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eygamber Efendimiz -sallallahu aleyhi 
vesellem- ilk eşi Hz. Hatice’yi -radıyal-
lahu anhâ- hiçbir zaman unutmamıştır. 
Hz. Hatice vefat ettikten sonra Efendimiz 

hicret ederek Medine’ye gelir. Hicret eden-
ler arasında Hz. Hatice’nin arkadaşlarından bir 
kadın da vardır. Ne zaman Efendimize bir şey 
hediye edilse, gelen hediyeyi o kadına 
yollar ve şöyle derdi: “Çünkü o Hati-
ce’nin arkadaşı idi, Hatice’yi çok 
severdi.” 
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Vefa ve vefakâr
“Insan tanıdık ve dostlarından 
ne bekler?” diye soracak olsam 
cevapların en başındakilerinden 
biri vefadır. Vefa sözünü tutma, 
dostluğun gerektirdiği davranış-
ları yerine getirme, iyilikleri unut-
mayıp güzelce karşılık vermek 
demektir. Vefa bir bağlılık örne-
ğidir. Sevdiklerimizi ve yakınları-
mızı unutmamak, zor anlarında 
yardımlarına yetişmek, hal ve 
hatırlarını sormak ve bunları da 
samimi bir şekilde yani menfaat 
beklemeden yerine getirmektir. 
Böyle kişilere ise vefakâr denir. 
Her insan vefakâr dostlarının ol-
masını ister. Fakat böyle dostlar 
kazanmak için öncelikle kişinin 
kendisinin vefalı olması gerekir.

Vefa, aslında sevginin te-
zahürüdür. Arkadaş-
lıkların devamı için 
vefa şarttır. Kimse 

zor anında yanında 
olmayan, kendisini 

hatırlamayan kişilerle 
dostluk kurmak istemez. 

Ve böyle kişileri de vefa-
sızlık ile itham eder. O halde 

vefa sevmek, ilgi göstermek 
ve değer vermek demektir. 

Sevdiklerini özlemek ve onlar 
için bir şeyler yapmaktır. Kendi-
sine yapılan hiçbir iyiliği unut-
mamaktır. Sevdiklerimizin hatı-

rasına saygı duymak 
ve onları güzel 

bir şekilde 
anmaktır.

Vefanın 
zıddı 
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nankörlüktür. Nimetin şükrünü 
yerine getirmemek, kendisine 
yapılan iyilikleri unutmak ve kar-
şılık vermemek olan nankörlük 
aslında bir gaflet halidir. Nankör-
lük hayatın merkezine sadece 
kişinin kendisini koymasıdır. Bu 
da kibir alametidir.

Vefa güven doğurur
Vefa; insanları birbirine bağla-
yan, toplumların ayakta durma-
sını sağlayan güven duygusunu 
doğuran çok önemli bir ahlâki 
özelliktir. Insanlar kendilerine 
güzel davranışlar sergileyenlere 
aynı şekilde karşılık verir ve bu 
da sevgiyi arttırır. Emanete ria-
yet etmek, verilen sözü tutmak 
toplumu ayakta tutan değer-
lerdir. Kimsenin birbirine güven-
mediği toplumlarda zamanla 
yardımlaşma biter ve insanlar 
birbirini sevmez olur. Hıyanet ve 
aldatma artar. Bu ise toplumları 
birbirine bağlayan değerlerin 
kaybolması demektir.

İnsanların en vefalısı
Peygamber Efendimizin hayatı 
tam bir vefa örneğidir. Kendisine 
bir şekilde hayır yapan ya da 
bir iyiliği dokunan hiç kimseyi 
unutmamış, bir ömür boyunca 
onlara çok daha fazla iyilikte 
bulunmuş ve vefanın önemi-
ni şöyle açıklamıştır: “Kime bir 
iyilik yapılırsa ona iyilikle karşılık 
versin. Buna imkân bulamazsa, 
o iyiliği (başkalarına) anlatsın. 
Zira iyiliği dillendiren onu takdir 
etmiş olur.” Yine Efendimiz bir 
iyiliğe karşılık verecek imkân-
lardan uzak olursak o kişiye dua 
etmemizi tavsiye buyurur. 

Önce Allah ve  
Resulüne vefa
Kur’an-ı Kerim’de Allah Teâlâ, 
“Verdiğiniz sözü yerine geti-

rin. Çünkü verilen sözü yerine 
getirmekte sorumluluk vardır” 
(Isra, 17) buyurmaktadır; başka 
bir ayet-i kerimede ise “Ey iman 
edenler! Yapmayacağınız şeyle-
ri niçin söylüyorsunuz? Yapma-
yacağınız şeyleri söylemeniz, 
Allah katında büyük gazaba 
sebeptir” (Saf, 2-3) buyurarak 
bu konuda nasıl davranmamız 
gerektiğini bizlere bildirmiştir. En 
büyük söz ise şüphesiz Allah’a 
verilen sözdür. Ve bu söz ise 
ancak kulluğu yerine getirerek 
ödenir. Bize hayat veren, yaşa-
tan, her türlü nimet ile donatan 
Allah’a kulluk yapmamak en 
büyük nankörlüktür.

Vefanın anavatanı: 
Anne ve babamız
Kişinin anne ve babasına taviz-
siz bir şekilde vefa göstermesi 
gerekir. Çünkü anne ve babala-
rımız büyümemiz için ellerinden 
geleni yapmış, sağlıklı olmamız 
ve iyi bir eğitim almamız için 
tüm varlıklarını bizler için har-
camış, bunun yanında samimi 
sevgileri ve sundukları sıcak aile 
ortamı ile bizi korumuşlardır.

Vefat edenlere de 
vefa
Sevdiklerimiz vefat ettiğinde 
onları güzelce anmak, arkala-
rından dua etmek, geride kalan 
akrabalarını gözetmek de vefa-
dandır. Kişinin vefalı olması için 
üzerinde hakkı olanları hatırla-
ması, kendisine yapılan iyilikleri 
unutmaması kâfidir. Hayatımızı 
geriye doğru bir düşünsek ne 
çok kişiye vefa borcumuz ol-
duğunu hatırlarız. Neyin vefayı 
gerektirdiğini ise atalarımız şu 
sözle çok veciz bir şekilde ifade 
etmişlerdir: “Bir fincan kahvenin 
kırk yıl hatırı vardır.”
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