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”...gerçek  erdem  sahipleri , söz verdiklerin-

de sözünü tutan; felaket, zorluk ve sıkıntı 
anlarında   sabredenlerdir. 

(Kur’an, Bakara  177) 

 

-İnsanın onuruyla arasında çok ince bir tel 
vardır; o da sözdür. 

(George T. Simon) 

 

-Dostlarını daima vefa ile hatırla can! Ara-
yan sen ol, bulan sen; tanıyan sen ol, ku-
caklayan yine sen.Kula vefası olmayanın 

Hakk’a vefası olmaz. 

(Mevlana) 

  

 

V E F A  

 

 

“VEFA DEĞERİ” AİLE BROŞÜRÜ 



            VEFA NEDİR                                                                                      GELECEĞİNİ BİLİYORDUM…                                                    ÇOCUKLARIMIZDA VEFA BİLİNCİ OLUŞTURMAK İÇİN... 

Teknolojinin gelişmesi insanların yaşam biçimleri-

nin değişmesine, bu da insanın sahip olduğu değerle-

rin değişmesine, bozulmasına ve yok olmasına neden 

olmaktadır.  “Vefa” da bundan nasibini almıştır ve al-

maktadır. İnsanların kendi yaşamlarını devam ettirebil-

me mücadelesi bunda etkili olmuştur. Özellikle insan-

lar arasındaki yüz yüze iletişim azalmış, verilen sözler, 

kurulan dostluklar sözde kalır olmuştur. İnsanlar ara-

sındaki samimiyet duygusu da zayıflamıştır. Bu da 

vefasızlığın artmasına neden olmuştur.  

Vefa, sevgi ve saygının devamlılığı; özveri ve güzel-

likleri unutmamak ve bunların gerektirdiklerini yerine 

getirmek demektir. İnsanın kendisinin yetişmesinde 

emeği geçenlere minnettarlık duyması, insanlığının bir 

gereğidir. 

Bizleri yetiştirmede emeği geçen, özveride bulunan 

anne ve babalarımıza, akrabalarımıza, okulumuzda 

eğitim ve öğretim veren öğretmenlerimize, tarihimizi 

şanlı zaferlerle yazan büyüklerimize, özgürce yaşama-

mız için bu vatanı canı pahasına korumuş olan Şehitle-

rimize, Gazilerimize ve Ulu Önderimiz Atatürk’e 

vefa borcumuz olduğu unutulmamalıdır. 

Savaşın en kanlı günlerinden biriydi. Asker, en iyi 

arkadaşının az ilerde kanlar içinde yere düştüğünü 

gördü. İnsanın başını bir saniye bile siperin üzerinde 

tutamayacağı ateş yağmuru altındaydılar.   

Tam siperden dışarı doğru bir hamle yapacağı sıra-

da, başka bir arkadaşı onu omzundan tutarak tekrar 

içeri çekti  

 

-Delirdin mi sen? Gitmeye değer mi? Baksana delik 

deşik olmuş. Büyük bir ihtimalle ölmüştür. Artık onun 

için yapabileceğin bir şey yok. Boşuna kendi hayatını 

tehlikeye atma.  Fakat asker onu dinlemedi ve ken-

disini siperden dışarıya attı. İnanılması güç bir muci-

ze gerçekleşti, asker o korkunç ateş yağmuru altında 

arkadaşına ulaştı. Onu sırtına aldı ve koşa koşa geri 

döndü. Birlikte siperin içine yuvarlandılar. Fakat ce-

sur asker yaralı arkadaşını kurtaramamıştı. 

   

Siperdeki diğer arkadaşı;   

-Sana değmez demiştim. Hayatını boşu boşuna tehli-

keye attın.   

-Değdi, dedi, gözleri dolarak, değdi…   

-Nasıl değdi? Bu adam ölmüş görmüyor musun?   

-Yine de değdi. Çünkü yanına ulaştığımda henüz sağ-

dı. Onun son sözlerini duymak, dünyalara bedeldi 

benim içim. Ve hıçkırarak arkadaşının son sözlerini 

tekrarladı: 

  -Geleceğini biliyordum... Geleceğini biliyordum...  

  

 Akraba ziyaretlerine çocuğunuzun da katılmasını sağla-

yınız. Bu tip ziyaretlerin önemini ona anlatınız. Böyle 

ziyaretleri onun için cazip hale getirerek bu alışkanlığı 

edinmesine yardımcı olunuz.  

 Hasta ziyaretlerini ihmal etmeyiniz. Çocuğunuzu da 

hastalığın ağırlığına ve durumuna göre hasta ziyaretine 

götürünüz. Kendi arkadaşları hastalandığında ziyaret 

etmesi için çocuğunuzu teşvik ediniz. Gerekirse ziyarete 

birlikte gidiniz.   

  Bayram gibi özel günlerin ailede özel bir şekilde hisse-

dilmesi için organizasyonlar yapınız. Aile büyüklerini 

mutlaka çocuğunuzla ziyaret ediniz. 

 Çocuklarınızla birlikte huzurevine ziyaret gerçekleştire-

bilirsiniz.  

 Çocuğunuzun tarihimizi kültürümüzü sevmesi benimse-

mesi için çaba gösteriniz. Birlikte okuyacağınız kitaplar, 

ona anlatacağınız destanlar ve tarihi öyküler onda geç-

mişine ve atalarına karşı vefa duygusunun oluşmasını 

sağlayacaktır.   

 Size bir şeyler öğreten insanlara değer veriniz. Onlarla 

irtibatınızı sürdürünüz. Konuşmalarınızda öğretmenleri-

nizin size ne kadar emek verdiğinden ve bunun değe-

rinden bahsederek çocuğunuzun bu duyguyu edinmesi-

ne yardımcı olunuz. 


