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Sevgiyi kökleĔtiren haslet:

Vefa

Vefa olmadan sevgi, sevme gerçekleĔmeden vefa olamaz.
Sevgi, kalbin kapĘlarĘnĘ yumuĔatarak merhamete, Ĕefkate
teklifsiz açan bir iksirdir.

S

özlüklerde vefa kelimesi özetle “görülen
iyilikleri unutmamak” èeklinde tan¿mlan¿r.
Görülen iyilikleri unutmamak, erdemli ve
sayg¿deêer bir davran¿è, insan¿ deêerli k¿lan özel
bir haslettir. Bir düèünelim, birinden bir iyilik
gördüêümüz anda neler hissediyoruz? Ona nas¿l sevgi ve yak¿nl¿k duygular¿ besliyoruz. Çünkü
o an bir ièimiz görülmüè, yorgunsak dinlenmiè,
çözmek istediêimiz bir ièimiz zihnimizi meègul
ediyorsa halledilmiè, huzur ve sükûnet psikolojisi içine girmièizdir. Ama hayat hiç èüphesiz devam etmekte, zamanla yeni yeni insan ilièkileri,
yeni yeni sorunlar yumaê¿ ile karè¿laèabilmekteyiz. Eêer saêlam bir karakter eêitimi alm¿èsak, insani, ¾slami ve ahlak deêerlerimizi içselleètirebilmièsek, gördüêümüz iyilikleri hiçbir zaman unutmay¿z. ¾ète bu anlamda unutmamak, vefa göstermektir. Bunun içindir ki atalar¿m¿z “bir fincan
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kahvenin k¿rk y¿l hat¿r¿ vard¿r” demièlerdir.
Günümüzde maalesef pek çok deêer gibi vefa da
art¿k az rastlan¿r bir davran¿è olmaya baèlam¿èt¿r.
Hele biriyle ièiniz, menfaatiniz bitmièse, onunla
geçmiète ne tür iyi ilièkiler, paylaè¿mlar yaèam¿è
olursan¿z olun, aray¿p sormak, hat¿rlay¿p anmak,
iyilik ve hayr¿n¿ dilemek boè bir meèguliyet gibi
alg¿lanmaktad¿r. Her èeyin maddiyata ve o anki
kazanc¿m¿za göre anlam bulduêu bu yeni anlay¿è¿m¿z, iè hayat¿nda, mesleki kariyerimizde getirisi olmayan ièlerimizi, zaman harcand¿ê¿ için üretimi ve dolay¿s¿yla kâr pay¿n¿ düèüren bir davran¿è
olarak nitelemektedir. Ama gel gör ki, bazen vefa
gibi deêer içeren davran¿èlar¿ göstermek için, bir
iç bask¿ ile karè¿ karè¿ya kal¿nabilir. ¾ç kontrol
mekânizmas¿ olarak ièlev gören vicdanlar¿m¿z,
kendimizi sorgulatabilmektedir. Zihnimizdeki
yer yer yakaland¿ê¿m¿z vicdan¿m¿z¿ rahats¿z eden

bu düèüncelerden kaç¿è ve telafi yönelimlerimiz de mevcuttur. “Herkes sonuçta kendi hayat¿n¿ yaèar”, “aman herkesin ièi kendi baè¿ndan aèk¿n”, “önce can, sonra canan” tarz¿ söylemlerimiz
asl¿nda birer savunma mekânizmas¿ndan baèkas¿ deêildir. Gerçekte vefadan kaç¿èlar¿m¿z, sevgiden, sevginin kal¿c¿l¿ê¿ ve güçlülüêünden kaç¿è
ve onu örtmeye dönük çabalar¿m¿zd¿r diye düèünüyorum. Çünkü vefa, sevgiden doêar ve sevgiyi besler. Nitekim vefa, deruni platformumuzda
kökleèen bir duyguya dönüèmedikçe, tüm sevgi yaèant¿lar¿m¿z s¿ê ve anlams¿zd¿r. Temelde sorun sevme, sevebilme, sevgiyi sürdürebilme yeteneêimizin ièlevsel olup olmamas¿d¿r. Bu durumda vefa olmadan sevgi, sevme gerçekleèmeden
vefa olamaz. Sevgi, kalbin kap¿lar¿n¿ yumuèatarak merhamete, èefkate teklifsiz açan bir iksirdir.
Sevgi yoêunlaèt¿kça, bencillik yerini paylaèmaya
ve baèkalar¿na karè¿ verici olmaya b¿rakacak, korku, kayg¿ ve gü- Vefa, çaĒĔn deĒer
vensizlikler, dayan¿èma, fedakârl¿k
ve hoènutluk duygular¿n¿n güçlü- anlayĔĖlarĔna inat,
lüêünde eriyip gidecektir. Bu ya- vermeyi, paylaĖmayĔ
èant¿lar sonucu insan var olmay¿ ve fedakârlĔĒĔ gerekli
baèarabilecek, baèarabildikçe özü- kĔlar. Vermeden,
ne uygun ve üretici yaèayacakt¿r.
¾ète vefa, bu yaèant¿n¿n temel pa- paylaĖmadan,
rametrelerinden biri olarak olduk- fedakârlĔk yapmadan
ça önemlidir.
vefalĔ olabilmenin bir

k¿l¿p gitmek olarak görülmektedir. Evlatlardan, dostlardan
ve gayrisinden vefa beklemek
hem anlams¿z, hem de sonuçsuz kalmas¿ kaç¿n¿lmazd¿r.
Çünkü vefa, çaê¿n deêer anlay¿èlar¿na inat, vermeyi, paylaèmay¿ ve fedakârl¿ê¿ gerekli k¿lar. Vermeden, paylaèmadan, fedakârl¿k yapmadan vefal¿ olabilmenin bir yolu olaBugünün tümüyle her ilièkiyi mad- yolu olamaz.
maz. Bu durumda vermeye,
di ç¿karlara endeksli olarak èekilpaylaèmaya fedakârl¿êa deêer atfetmeyen günülenmiè deêer anlay¿èlar¿ gereêi, önemli olan çaê¿n
müz anlay¿èlar¿ buna imkân vermez.
èartlar¿na ac¿mas¿z da olsa ayak uydurmakt¿r. Bu
“Vallahi o söylüyorsa doêrudur” diyen, mal¿n¿
anlay¿è, salt duygusal ilièki ve alg¿lara bir deêer
mülkünü terk edip Hak elçisini hicretinde yaln¿z
biçememektedir. Çünkü k¿sa, orta ve uzun vadeb¿rakmayan, vefat¿nda bile metanetini kaybetmede bütçemiz bu ièten hiçbir kazanç saêlayamad¿den onun ilkeleri doêrultusunda karmaèalar¿ önê¿ gibi, zaman ve enerji kayb¿ nedeniyle çal¿èma
leyerek peygamberin dostluêundan edindiklerihayat¿nda kay¿plar¿m¿z olabilecektir. Nihayetinde
ni hayata uygulayan, vefa kitab¿n¿n baèlar¿na ad¿
önemli olan zenginlik deêil midir? Makam ve
yaz¿lmas¿ gereken Hz. Ebubekir’in bir vefa örneêi
mevkilerimiz artarsa zaten çok say¿da dost ve yaolarak hayat¿n¿ ve yapt¿klar¿n¿ bilmeyen, hissetk¿nlar¿m¿z olacak, hatta biz istemeden onlar her
meyen gençlerimize, èiddeti öêrettiêimiz kadar,
ièimizde koèturacak, kaz gelen yerden tavuêu
sevmeyi, merhameti ve vefay¿ öêretemeyen yetièesirgemeyeceklerdir. Ama kendimizi rahatlatmak
kinler olarak kendimizi sorgulamam¿z gerekmiiçin bu ièe bir de dinî inanc¿m¿z perspektifinden
yor mu? Ya Hz. Peygamber’in vefa davran¿èlar¿?
k¿l¿f bulmak gerekecektir. Bu k¿l¿f zaten haz¿rOnlar say¿lmakla biter mi? Özellikle èu olay¿ bir
d¿r, hatta neredeyse ¾slam’¿n temel bir ilkesi haMüslüman için vefan¿n önemini göstermesi aç¿line dönüèmüètür: “Müslüman zengin olmal¿d¿r!”
s¿ndan çaê¿m¿z¿n idrakine sunmak gerekir: Ebu
Bunca çarp¿t¿lm¿è anlay¿èlar, derinliêi olmayan
Talib’in han¿m¿ Fatma ölünce Allah Rasulü çok
ilièkiler sonucu geldiêimiz noktada vefal¿ olmak,
üzülür ve “bugün annem öldü” der. Gömleêini
vefa aramak boè bir çaba, bir hayalin peèine taona kefen yapar. Onun bunca kederli olmas¿-
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vefa gerektiren bir ilièki biçimi olarak gören, onlar¿ en az¿ndan önemli ve zor günlerinde yaln¿z b¿rakmayan aile büyükleri
çocuklara vefa konusunda model olurlar.

n¿n sebebini soranlara verdiêi cevap vefa örneêi olarak manidard¿r: “Bu kad¿n kendi çocuklar¿n¿ aç b¿rak¿r, önce benim karn¿m¿ doyururdu, onlar¿ bir tarafa iter, önce benim saç¿m¿ tarard¿. O,
benim annemdi.”
Vefal¿ olmak, dini inanc¿m¿z¿ içselleètirmiè olursak, kendiliêinden ortaya ç¿kar. Bu nedenle dindar olmak vefal¿ olmakt¿r. Ayr¿ca saêlam bir karakter ièidir. Bu yönüyle vefa duygusunu geliètirmek, karakter eêitimi demektir. Yani kièiliêimizin
ahlaki boyutu olan karakter yap¿m¿z saêlam ise,
bir sorumluluêun fark¿nday¿z demektir. çu halde,
bunca önemli deêer içeren ve karakter yap¿m¿z¿n
bir sonucu olarak davran¿èa dönüèen vefay¿, yeni
kuèaklara aktarabileceêimiz eêitim ortamlar¿ ve
yöntemlerinden de söz etmek yerinde olacakt¿r.
Vefa duygusunun kazan¿lmas¿ pek çok deêerin ilk öêrenildiêi yer olan ailede baèlar, annebaban¿n tutum ve davran¿èlar¿ ile çocuklara sosyal öêrenme yöntemiyle öêretilir. Rabbine vefal¿ ve èükreden, anne-babas¿na vefal¿, arkadaè ve
dostlar¿na karè¿ fedakâr, akrabal¿k ve komèuluêu
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Allah’a verdiêi nimetler için èükredip,
kulluk etmeyi ihmal eden, anne-babas¿n¿
aray¿p sormayan, bu konuda vakit bulamad¿ê¿n¿, evi ve ièinin kendisini çok meègul ettiêini vb. söyleyerek baèta Rabbine
ve ebeveynine karè¿ vefal¿ olamayan
kimi anne-babalar, çocuklar¿ için ailede
iyi bir vefa eêitimi verememektedirler.
Üstelik ailedeki bu eksikliêin mevcut eêitim müfredat¿ dikkate al¿nd¿ê¿nda okullarda telafi edilebilme imkân¿ da gözükmemektedir. Diêer sosyal çevre, gittikçe daha da karmaè¿k bir hal ald¿ê¿ndan,
bu tür deêerlerin eêitiminde ailenin önemi tart¿è¿lmaz derecede öne ç¿kmaktad¿r.
O halde anne-babalar, çocuklar¿n¿n karakter eêitimini de, en az akademik baèar¿lara endeksli eêitimleri kadar önemsemeli deêil midir? Hem böylece kendi davran¿èlar¿na çekidüzen verebilme
ve hayatlar¿n¿ daha güzel k¿labilmenin
yolunu da bulabilirler. Sosyal çevrelerine daha duyarl¿, iç zenginliklerini ortaya
koyma ve huzur elde etmede daha doêru bir yol izlemiè olurlar. Çünkü insan, iç dünyas¿ zengin ve sosyal eêilimleri güçlü bir varl¿k olarak yarat¿lm¿èt¿r.
¾nsan, sadece kièisel bir kimlik ve karaktere deêil, ayn¿ zamanda sosyal bir kimlik ve karaktere sahiptir. Hayat¿ boyunca yap¿p edegeldiêi her
èey, kendisi kadar çevresini de ilgilendirir. Her ne
kadar kendine özgü bir bilinci, ak¿l ve hayalgücü olsa da, bütün bu özellikleri, içinde yaèan¿lan
dünya ile ilièkilerinde ièlevsellik kazan¿r. Bu yal¿n
özelliklerin vefa, doêruluk, kadirèinasl¿k gibi karakter özellikleriyle bütünleèmesi, insan var oluèunun anlam¿n¿ bulmas¿ noktas¿nda çok önemli
süreçlerdir. Aksi durumda sadece ihtiyaç duyduêunda ve s¿k¿nt¿l¿ zamanlar¿nda insanlar¿ aray¿p,
diêer zamanlarda unutmak insana bir èey katmad¿ê¿ gibi, onun deêerli bir varl¿k oluèunu görmemizi engeller. Bu yönüyle bakt¿ê¿m¿zda vefal¿ olmak, insan¿n kendi içsel niteliklerinin gelièimi ve
mutluluêunun yolu olduêundan, önce kendisi
için önemlidir. Aksi durumda ise, nankörlük dediêimiz olumsuz bir karakter özelliêi yerleèerek

deèlik ilièkisi olabilmesi için karinsan¿ basitleètirir. Nankörlükte Hiç Ėüphesiz vefa
vefal¿ olmak gerekir. ¾yi ve
yap¿lan iyilikleri, hiç yaèanmagösterilecek en önemli è¿l¿kl¿
kötü gününde dost ve ahbaplam¿è gibi hemen unutmak varr¿n¿ yan¿nda göremeyen insanlar
d¿r. Bunun psikolojik sonuçla- varlĔk, varoluĖumuzun,
üzülür ve dostluêa dair inançlar¿ da insan için oldukça aê¿r- nefes alĔp veriĖimizin,
r¿n¿ kaybederler. Bazen èartlar
d¿r. Nankör kièi, iyilik gördüêün- sevgi duygusunu
gereêi uzak yerlerde olunsa bile,
de her èeyi kendinden bilecek
hissediĖimizin yegâne
gerçek dostlar birbirini Allah r¿kadar cüretkâr, zorda kald¿ê¿nzas¿ ve salt sevgi duygular¿yla
da ise ümitsizliêe düèen bir za- kaynaĒĔ olan Yüce
aray¿p sormal¿d¿rlar. Zaten vefa
vall¿d¿r. Kur’an-¿ Kerim’de s¿kça YaradandĔr.
da sevgi ve dostlukta sebat ve
sözü edilen bu olumsuz karakdevaml¿l¿ê¿ saêlayan bir erdemli davran¿è deêil
ter özelliêi insan¿ psikolojik bir ölüme sürükleyen
midir?
ve kendisini var k¿lmas¿n¿ engelleyen bir ciddi zafiyet olarak ele al¿r. (Bkz. Hayati Ayd¿n, Kur’an’da ¾nsan
Birlikte yolculuk yapt¿ê¿m¿z insanlar¿, bir vesile
Psikolojisi, 5. Bask¿, ¾stanbul, 2003, s. 109-113.)
ièimiz olan, ièlerimizde yard¿mc¿ olan memurlar¿,
sokaê¿m¿z¿ temizleyen ièçileri, her sabah selamDiêer bir konu vefan¿n kimlere ve hangi nedenlaèt¿ê¿m¿z mahalle esnaf¿n¿, dükkân ièletiyorsak
lerle gösterilmesi gerektiêidir. Hiç èüphesiz vefa
müèterilerimizi ve daha nice insanlar¿ da vefada
gösterilecek en önemli varl¿k, varoluèumuzun,
unutmamal¿y¿z. Bunu en çok kendimiz için yapnefes al¿p verièimizin, sevgi duygusunu hissedimal¿y¿z. Çünkü vefa davran¿èlar¿ insan¿ olgunlaèèimizin yegâne kaynaê¿ olan Yüce Yaradand¿r.
t¿ran, kendini iyi hissetmesini saêlayan, insan olO’na vefa gösterdikçe var olmay¿ daha fazla idman¿n anlam¿n¿ kavratan ve fazilet hissi yaèatan
rak ederken, var olduêumuzu anlad¿kça da O’na
seçkin davran¿èlard¿r.
daha fazla yak¿nlaè¿r ve eèrefi mahlûkât olman¿n s¿rr¿n¿ yaln¿zca O’na kullukta buluruz. Üstelik
Vefan¿n tezahürlerine gelince, vefa; sevilenler,
bu vefa büyük bir sevgi ve mükâfatla karè¿ladostlar an¿l¿nca yürek titremesidir. Tüm vefas¿zn¿r: “Kim Allah ile ahdine vefa gösterirse, Allah
l¿klar¿n ötesinde, vefa gördüêün ve vefa gösterona büyük bir mükâfat verecektir” (Fetih, 10.) ayeti
diklerinin sana katt¿ê¿ insani kazan¿mlar¿ anlamak
bunu aç¿kça göstermektedir.
ve sevgiyi daha da büyütmektir. Düèünmek, duyVefan¿n ikinci yönü ise, insanlar aras¿ ilièkilerde
gulanmak ve içindeki sese kulak vererek davrasöz konusudur. Vefan¿n boyutlar¿ olan sadakat,
n¿èa geçmektir. Vefa ertelememektir. Önce kensözünde durma, emanete riayet etme, karè¿l¿kdin için, belki de en çok kendin için sorumluluklar¿n¿ ertelememektir. Vicdan¿n¿n ve yüreêis¿z fedakârl¿kta bulunma vb. davran¿èlar gerçek
nin hesap sormas¿na f¿rsat b¿rakmadan, intikam
dostluk ve kardeèliêin de emareleridir. Bu nokve öfke duygular¿yla sevdiklerine k¿r¿lmadan, kitada da vefa gösterilmeye en lay¿k olanlar, öncelikle anne-babalard¿r. Öyle ki vefatlar¿ndan sonra
bir ve azamete kap¿lmay¿p deêeri salt varl¿ê¿nda
bile, onlar¿ an¿p dua etmek, varsa sözlerini yeriolan sevdiklerini aramak, hat¿rlamak ve duyumni getirmek, dostlar¿n¿ aray¿p sormak vefal¿ evlat
samak için beklenmemelidir.
olabilmek için önemli ölçütlerdir. Saêl¿klar¿nda
Sonuç olarak etraf¿m¿z ne kadar vefas¿zl¿k örnekise, zaten onlara hizmet edip hay¿r dualar¿n¿ alleriyle dolu olursa olsun, bunlar bize örnek olmamak vefa gereêidir.
s¿n. Kalplerimiz huzurlu, sevgi ve dostluklar¿m¿z
Anne-babadan sonra akraba, eè-dost, komèu, öêkal¿c¿ ve hayat¿m¿z anlaml¿ olsun diyorsak, vefal¿ olmay¿ temel bir görev olarak bilip, unutmayaretmen, mesai arkadaè¿, çocukluk arkadaè¿, hac
l¿m. Gerçek èudur ki, ömür s¿n¿rl¿ fakat Allah baarkadaè¿, askerlik arkadaè¿ vb. sosyal kategorikidir. O’na ve O’nun gönderdiêi dinin ilkeleri geler gelir. Bunlara da vefa göstererek aray¿p sorreêi ailemize ve çevremize vefal¿ olmak, hem bu
mak, özellikle hastal¿k ve ölüm durumlar¿nda
destek olmak, imkânlar elverirse bizzat gitmek,
dünyada, hem de ahirette mutlaka karè¿l¿ê¿n¿ bubu mümkün olamazsa telefonla aray¿p ac¿s¿na
lacakt¿r. Böyleyken, bu dünyada bazen hiç karè¿ortak olmak ve dua etmek asgari vefa gereêidir.
l¿k görmesek dahi, Allah r¿zas¿n¿ kazanmak için
Dostluklar¿n, arkadaèl¿klar¿n kal¿c¿ ve güçlü olherkese ve her èeye vefa göstermeye deêmez mi?
mas¿, gerçek anlamda fedakârl¿êa dayal¿ bir kar-
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