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140. SOHBET 

Ahde Vefa 

 

Ahde	Vefa”	ve	Kâlû	Belâ	

Bugünkü	 sohbetimizin	 konu	 başlığını	 önceden	 duyan	 fakat	 manasını	 bilmeyenler	 vardır	

aramızda	–	bu	gayet	tabiidir.	Konumuza	geçmeden	evvel,	bir	ayet-i	celileyi	sizlerle	paylaşmak	isterim.	

لَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ  اُولٰئِكَ في وَالَّذينَ هُمْ لِاَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ  وَالَّذينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قٓائِمُونَ  وَالَّذينَ هُمْ عَلٰى صَ

 جَنَّاتٍ مُکْرَمُونَ  

“Emanetlerine	ve	ahitlerine	riayet	edenler;	şahitliklerini	(dosdoğru)	yapanlar;	namazlarını	

koruyanlar;	işte	bunlar	cennetlerde	ikram	edilip	ağırlanırlardır.”1	

Ayette	 geçen	 ahd/ahit	 kelimesi,	 sözleşme	 olarak	 tercüme	 edilebilir.	 Ahitlere,	 sözleşmelere,	

verilen	vaatlere	riayet	edip	uymaya	da	ahde	vefa	diyoruz.	Bu	da	Müslümanın	hem	görevi	hem	de	asil	

bir	sıfatıdır.	Yukarıda	görüldüğü	gibi,	ahitlerine	vefa	gösterenleri	yüce	Allah	cennetle	müjdelemektedir.	

	 Vefa	 göstereceğimiz	 makamların	 başında	 evvela	 Rabbimizin	 makamı	 gelir.	 Yani	 ilk	 dikkat	

edeceğimiz	husus,	yaratıcımız	olan	Allah'a	karşı	sözümüzü	yerine	getirmektir.	O'na	verdiğimiz	sözün	ne	

olduğunu	 soracak	 olursak	 şöyle	 cevaplayabiliriz:	 Kâinatta	 her	 şeyi	 düzenleyen,	 her	 şeyi	 yerli	 yerine	

oturtturan,	 her	 şeyi	 ayakta	 tutan	 ve	 hayatın	 kurallarını	 düzenleyen	 Rabbimizi	 bilip,	 O'nu	 her	 daim	

anarak	işlerimizi	yapacağımıza	ve	O'na	ibadet	ve	taatte	çaba	göstereceğimize	dair	verdiğimiz	sözdür.	

	 İnsanoğlunun	 unutkan	 ve	 gafil	 olması	 hasebiyle,	 yüce	 Mevla	 bu	 sözümüzü	 Efendimiz	 (sav)	

aracılığı	ile	bize	tekrar	hatırlatmıştır.	Zira	ayet-i	kerîmede	şöyle	buyurulur:	  مِنْ اٰدَمَ يوَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنٓ

ولُوا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذَا تَقُ اَنْ شَهِدْنَا بَلٰى قَالُوا بِرَبِّکُمْ اَلَسْتُ اَنْفُسِهِمْ عَلٰى وَاَشْهَدَهُمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ظُهُورِهِمْ

	hakkındaki	kendileri	bunları	alıp	zürriyetlerini	sırtlarından-	-onların	Âdemoğullarından	Rabbin“  ينَغَافِل

şu	 sözleşmeye	 şahit	 tutmuştu:	Ben	 sizin	 rabbiniz	değil	miyim?	"Elbette	öyle!	Tanıklık	ederiz"	dediler.	

Böyle	yaptık	ki	kıyamet	gününde,	"Bizim	bundan	haberimiz	yoktu"	demeyesiniz;”2	

                                                
1	Me’aric	Suresi,	70:33-35	
2	A'râf	Suresi,	7:172	
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	 Kur'an-ı	 Kerim'in	 değindiği	 bu	 olay,	 'Kâlû	 Belâ'	 	.olayıdır	(قَالُواْ بَلَى) Yani	 ruhlar	 aleminde	 yüce	

Allah'ın	kullara	Rububiyetine	tasdik	ettirmesidir.	Bu	nedendendir	ki,	Efendimiz	(sav)	her	çocuğun	fıtrat	

ve	İslam	üzere	doğduğunu	o	mübarek	ağzıyla	bizlere	bildirmiş		ve	şöyle	buyurmuştur:	 كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى

يُمَجِّسَانِهِالْفِطْرَةِ فَأبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أوْ يُنَصِّرَانِهِ أوْ   “Her	doğan	çocuk	İslam’ı	kabul	edecek	fıtrat	üzere	doğar.	Sonra	

ana	ve	babaları	onları,	Yahudi,	Hıristiyan	veya	mecûsi	yapar.”3		

1. Ahde	Vefa'nın	Toplumsal	Boyutu	

Güncel	hayatımıza	bakacak	olursak,	ahde	vefa,	verdiği	sözde	durmak,	yaptığı	anlaşmaya	sadık	

kalmaktır.	 Buna	 anne-babaya	 karşı	 yalan	 söylememek,	 derste	 baştan	 kabul	 edilen	 kuralları	

çiğnememek	 ve	 yaşadığı	 devletin	 kanunlarına	 saygı	 duyup,	 hıyanet	 etmemek	 gibi	 konular	 da	 dahil	

olur.	 İster	 içinde	yaşanılan	ülkeler	olsun,	 isterse	kendi	ülkemiz	olsun,	özellikle	gayrimüslim	bir	ülkede	

hayatını	 sürdüren	 bir	 mütedeyyin	 insan	 için,	 içinde	 yaşadığı	 devlet	 kendisinin	 can	 güvenliğini	

sağlıyorsa,	 o	 devlete	 karşı	 olan	 sorumluluğun	 bilincinde	 olup,	 ona	 göre	 hareket	 etmesi	 icap	 eder.	

Çünkü	müslüman,	 insanların	elinden,	dilinden	ve	sözünden	emin	olduğu	kimsedir.	Bu	kurallara	riayet	

edilmediği	takdirde	bu	olayın	hem	dünyevi	hem	de	uhrevî	boyutu	ağır	cezalarla	sonuçlanabilir.	Böyle	

davranmak	 içinde	 yaşanılan	 ülkede	 kendi	 kimlik	 ve	 kişiliğinden	 uzaklaşmak	 manasına	 gelmez.	 Bir	

müslüman	 olarak	 verilen	 sözlere	 ve	 yapılan	 ahit	 ve	 anlaşmalara	 bağlı	 kalmak	 demek	 olur.	 Zira	

Rabbimiz,	 الًنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤاِوَاَوْفُوا بِالْعَهْدِ   “Ahde	 vefa	 gösterin;	 çünkü	 ahit	 sorumluluk	 doğurur.”4	

Buyurmuş	ve	bizim	dikkatimizi	çekmiştir.		

2. İnsanî	Bir	Değer	Olarak	Vefakârlık	

İnsanın	kişiliğini	oluşturan	değerler	silsilesinde	elbette	vefakârlık	vasfı	da	yer	almaktadır.	Şanlı	

Nebi	 (sav),	 cahiliye	 toplumunda	 dahi	 o	 büyük	 güzel	 ahlakını,	 o	 üstün	 karakterini	 bu	 sıfatı	 ile	

sergileyebilmeyi	 başarmış,	 kendisini	 öldürmek	 isteyen	 müşrik	 toplumunda	 dahi	 kendisine	

Muhammedü’l-Emîn	dedirtmiştir.		

	 Bir	de	kendimize	bakalım.	Eğer	hem	Rabbimiz’e	hem	de	O’nun	kullarına	karşı	vefasızlık	edersek	

hâlimiz	nice	olur	bir	düşünelim.	Allah	katında	sözünde	durmayan	bir	kul	olarak	anılıp	cennet	yerine	

cehenneme	gideriz.	İnsanlar	arasında	ise	sözüne	güvenilmez	bir	kimse	olur	itibarımızı	kaybederiz.	Yani	

iki	cihan	saadeti	yerine,	Allah	korusun	iki	cihan	zilletine	duçar	oluruz.		

                                                
3	Buhari,	Sahih,	5/182,	H.	No:	1296	
4	İsra,	17:34	
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3. Vefasız	Olursak	Ne	Oluruz?	

Peygamber	Efendimiz’in	münafıklık	alametlerini	sayarken	 ifade	ettiği	şu	dört	şeyin	hepsinin	de	

ahde	vefasızlıkla	irtibatlı	olduğunu	görmekteyiz.	

	إَِذا	یََدَعھَا	َحتَّى	النِّفَاقِ 	ِمنْ 	َخْصلَةٌ 	فِیھِ 	َكانَتْ 	ِمْنھُنَّ 	َخْصلَةٌ 	فِیھِ 	َكانَتْ 	َوَمنْ 	َخالًِصا	ُمنَافِقًا	َكانَ 	فِیھِ 	ُكنَّ 	َمنْ 	أَْربَعٌ 

فََجرَ 	َخاَصمَ 	َوإَِذا	َغَدرَ 	َعاھَدَ 	َوإَِذا	َكَذبَ 	َحدَّثَ 	َوإَِذا	َخانَ 	اْؤتُِمنَ  	

“Dört	 şey	 kimde	 bulunursa,	 o	 kişi	 halis	 münafık	 olur.	 Kimde	 bunlardan	 biri	 bulunursa,	 onu	

bırakana	 kadar	 kendisinde	 münafıklıktan	 bir	 haslet	 kalmış	 olur:	 Kendisine	 bir	 şey	 emanet	 edildiği	

zaman	hıyanet	 eder,	 bir	 şey	 söylediği	 zaman	yalan	 söyler,	 ahitleşince	 sözünde	durmaz,	 bir	 kimse	 ile	

hasımlaşınca	haktan	ayrılır.”5	

Allah	bizi	ve	bütün	müminleri	böyle	bir	neticeden	muhafaza	buyursun	inşaallah.		

Alınacak	Dersler:	

Söz	ve	ahitlerimize	sadık	kalıp,	güvenilir	olmalıyız.	

1) Evvela	yaratıcımız	Allah'a	karşı	sorumluluğumuzun	bilincinde	olmalıyız.		

2) Allah'ın	 yeryüzündeki	 halifesi	 olarak	 dünyadaki	 zulme	 göz	 yummamalı;	 ümmet	 ve	 insanlığın	

kurtuluşu	için	çaba	sarfetmeliyiz.		

3) Sözlerinde	durmayı	unutan	kardeşlerimizi	kalplerini	kırmadan	uyarmalıyız.		

	Ödev:	

	 الًنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤاِوَاَوْفُوا بِالْعَهْدِ    

“Ahde	vefa	gösterin;	çünkü	ahit	sorumluluk	doğurur.”	Ayetini	Şifa	Tefsirinden	okuyunuz.		

	

                                                
5Buhârî,	Îmân	(34).	


