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Aşağıdaki parçayı okuduktan sonra arkadaşlarınızla canlandırın ve 

parçada hangi insani değerlerin uygulandığını araştırın. 

 

ARKADAŞIMI   UNUTMAYACAĞIM 
 

(Eda mutfakta yemek hazırlayan annesine yaklaşır.) 

Eda: Anneciğim, biliyor musun? Nermin’ler İstanbul’dan taşınıyorlarmış. Artık 

Adana’da babaannelerinin yanında yaşayacaklarmış. 

Anne: Evet, duydum. Annesiyle sizleri beraber büyüttük sayılır. Senelerdir komşuluk 

yapıyoruz. Üzüldüm ama bu babanla beni pek şaşırtmadı. Böyle bir gelişme 

bekliyorduk. 

Eda: Yani onların taşınacağını biliyor muydunuz ? 

Anne: Hayır, sadece buna pek şaşırmadık demek istiyorum. 

Eda: Neden anne? Ben çok şaşırdım. Daha önce böyle bir düşünceleri olduğunu hiç 

duymamıştım. Az önce, Eda babasının iflas ettiğini, işlerini düzeltene kadar 

babaannesinin yanında kalacaklarını söyledi. 

Anne: Ben de babasının iflasına, işlerinin kötü şekilde sonuçlanmasına 

şaşırmadığımızı anlatmak istemiştim. 

Eda: Nasıl yani? 

Anne: Bak kızım, Eda’lar bizim eski ve iyi komşularımız. Ancak yaşayışları ve 

davranışları bizden çok farklı idi. Bilirsin bir atasözü vardır. “Ayağını 

yorganına göre uzat” Eğer kazancının fazlasını harcarsan buna eli açıklık 

değil, israf denir. 

Eda: Nermin’in birbirine benzer 12 bebeği var. Her sokağa çıktıklarında annesine 

bir oyucak aldırmadan eve dönmüyor. Bir defa oynayıp, bir kenara atıyor. 

Unutup, aynı oyuncağı aldığı bile olmuştu bir kez. Bunu gülerek anlatmıştı. 

Anne: Nermin’in annesi ve babasının da davranışları pek farklı değildi. Elindekiyle 

yetinmeyen, elindekinin kıymetini bilmeyen insanlar, sonunda varlıklarını 

tüketirler. Gereksiz şeylere para harcamak, kanaatkar olmamanın bir 

göstergesidir. 2 ayda bir araba değiştirmek babasının hobisiydi adeta. 

Kazandığı paradan fazlasını harcadığı için zamanla borca girdi ve altından 

kalkamadı. 

Eda: Lüks araba, lüks evler de oturmak, çok çok alışverişler yapmak zenginlik mi 

demek  anne? 

Anne: Hayır güzel kızım, maddi zenginlik gelip geçicidir. Gösteriş yapmak, diğer 

insanlara bir şey ıspatlarcasına lüks yaşamak, o insanın kişiliğindeki bir eksiği 

gösterir. Yeterince kendinden emin değildir, alçakgönüllü veya kanaatkar 

değildir. Kendini kontrol edemez. İnsan kazandığı para ile tabii ki rahat 

yaşamak ister, bu çok doğaldır. Ama iş gösterişe girdi mi eninde sonunda 

bundan kendisi zarar görür. 

Eda: Nermin’lere nasıl yardım edebiliriz anne? Onların gitmesini hiç istemiyorum. 

Anne: Uzakta yaşıyor olmaları onları artık hiç görmeyeceğiz ya da sevmeyeceğiz 

anlamına gelmiyor kızım. Babasının biraz zamana ve huzura ihtiyacı var. 

Tatillerde biraraya gelebiliriz. Ona mektup da yazabilirsin. Hem böylece 

telefonda uzun uzun konuşmamış da olursun. Yardıma gelince, baban ve diğer 

dostları ilgileniyor. Bizim yapacağımız en iyi şey tüm sevgimizi, ilgimizi 

onlara göstermek, yalnız olmadıklarını, onları seven ve düşünen insanların 

varlığını onlara hisettirmektir. Bu onlara güç verecektir. 

Eda: Ben de, şimdi, kendimi daha iyi hissediyorum anneciğim. Hemen gidip 

Nermin’den yeni adresini alayım. Hiç mektup arkadaşım olmamıştı. Bu çok 

güzel olacak. 


