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DENEME

En vefalı yar, 
can gittiğinde geride 

kalmayan tendir. 
Mevlana

“Babanız dünyasını değiştirdikten sonra onun dostlarını, sevdiklerini 
ziyaret ediniz.” anlamında bir hadis-i şerif okumuştum. “Bunun in-
sana ne faydası olacaktır?” diye düşünmüştüm. Bu hafta babamın bir 
dostunu ziyaret etme fırsatını buldum. Bu gün, belki de son yıllarda 
geçirdiğim en güzel, en bereketli gün oldu. 

Anılar aldı beni çocukluğuma götürdü. Babamın ayak seslerini duy-
dum, gülümsemesi geldi gözlerimin önüne. Babamın dostu, babamı 
anlatırken, yaşadığı zamanda fark edemediğimiz özelliklerini öğren-
dim. “Kızım, bilir misin İhsan Usta, fakirlere mazlumlara gizli gizli 
çok yardım ederdi. Onlar da duacı olurdu.” derken gözlerinden ışıklar 
çıkıyordu. Sonra” O gidince benim de yarım gitti say. Biz, her yerde 
beraberdik. Cuma, bayram namazlarında yan yana saf tutardık. Hele 
kahvehanedeki sohbetlerin tadına doyamazdık. Çoğu zaman lafımız 
bitmez, yolda da konuşmaya devam ederdik. O, gidince ne çayın ne de 
sohbetin tadı kaldı. O, benim tatsızlığımın tadıydı, balıydı.” derken 
gözlerinin etrafı kızardı. Sonra; çay masasına; fırın kurusu ve göver-
miş çökelik geldi. İşte an, çocuk yıllarımda duyduğum bütün tatlar 
beni sardı sarmaladı.  Evimizin sesi, annemin canıgönülden hizmeti, 
babamın şefkati, kardeşlerimin şakaları, kavgalarımız, oyunlarımız 
ve evimizin bütün kokuları... 

Evet, babamız bizim de tadımız, acılarımızı tatlandıran balımız-
dı. Evin direğinin gitmesi demek, evin ruhunun yok olması gibi bir 
şey. Olumsuz şeyler yaptığımızda, babamın kızacağını, üzüleceğini 
bilerek ona başvururduk. Her şeye rağmen, çözüm getireceğinden 
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emindik. Babamı kaybetmeden önce “Bu acıyı yaşayanlar, nasıl oluyor da gü-
lebiliyorlar.” diye hayret ederdim. Başa gelen çekiliyormuş. Gelin girmeyen ev 
olurmuş da ölüm girmeyen ev olmazmış. İnsan, her duruma uyum sağlıyor. 
Bunu bildiğim hâlde,  bana göre; büyüklerden biri giderken evin ruhunu da 
götürdüğünü düşündüğüm evlere ayağımın gitmediği olmuştur. 

Başta ahde vefanın ve vefasızlığın çeşitliliği yaşandığı toplumumuzda vefaya 
olan ihtiyacımız gün geçtikçe artıyor. Vefa, ruhumuzda güller açtıran, özen-
le yaşatılması gereken duygu öbeğidir. Bir zamanlar komşuya, akrabaya vefa 
duygularıyla yaklaşılıyor, eş, dost, arkadaş ilişkilerinde vefa, birinci sırada tu-
tuluyordu. Kaybolan değerlerimizden söz etmek insanı üzüyor. Keşke bu de-
ğerlerimiz kaybolmasa da bizde bu değerlerimizi yaşayan değerlerimiz olarak 
anlatsak,  yaşantımıza ortak edebilsek.  

Konuşurken doğruyu söyleme, verdiğin sözlerde, ettiğin yeminlerde vefalı 
olabilme, vefalı kalabilme tamamen vicdan meselesidir. Kendini yalan ve al-
datmaların içinde bırakanlar, verdiği söze, ettiği yeminlere karşı hareket eden 
ikiyüzlü hasarlı ruhlulardan vefa beklemek, kendimizi kandırmaktır. Vefa, iyi 
insanlarla birlikte tarihe gömüldü.      

Vefa, günümüzde çok az rastladığımız özellik artık. Birçok iyilik yaptığımız, 
arkadaş, dost zannettiğimiz kimselerden vefasızlık göre göre vefa bizden ka-
çar oldu. Onu neredeyse unuttuk, millî, manevi tüm değerlerimizden uzaklaş-
tık. Hâlbuki toplumu, toplum yapan,  insanı insan yapan en önemli özellikti. 
Şimdiyse; gün geliyor dost bildiklerimiz sizi yarı yolda bırakıp, arkasına bak-
madan gidebiliyor. Neredesiniz sözünün eri, özünü bilen insanlar, sizleri arı-
yoruz, neredesiniz? Bir fincan kahvenin, kırk yıl hatırını sayan vefalı insanlar 
neredesiniz. Sık sık “Sen de mi Brütüs!” dedirten insanlar ruhumuzu karartı-
yor. Neredesiniz dost gönüllü insanlar, neredesiniz?

Bizi biz yapan değerlerimizi nasıl unuttuk? Sanki değerlerimizi çantamızda mı 
taşıyorduk da bir yerlerde bıraktık? Vefayı arıyorum, bulan olursa insaniyet 
adına haber versin. Fırın kurusu, ağzımın çocukluk tadı, Allah iyiliğini versin, 
aldın beni nerelere götürdün!


