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 Ders : 110 

Konu : DOSTLUK  - 1   

Dostluk ; İnsanlar arasındaki samimiyet ve sevgiye dayalı bağlılık hâlidir. Kur'ân-ı Kerîm'de şöyle 

tanımlanmıştır: 

 َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت بَ ْعُضُهْم أَْولَِياء بَ ْعض  
-" Mü'min erkekler ve mü'min kadınlar birbirlerinin dostudurlar." 

1
  

Dostluk, ancak Allah içindir. İslâm dışı bir gaye için dostluk kurulmaz. Allah (c.c) şöyle buyurur: 
ُهمْ  تُ َقاًة  الَّ يَ تَِّخِذ اْلُمْؤِمُنوَن اْلَكاِفرِيَن أَْولَِياء ِمن ُدْوِن اْلُمْؤِمِننَي َوَمن يَ ْفَعْل َذِلَك فَ َلْيَس ِمَن الّلِه ِف َشْيء  ِإالَّ َأن تَ ت َُّقواْ ِمن ْ

رُُكُم الّلُه نَ ْفَسُه َوِإََل الّلِه اْلَمِصيُ *  َوُُيَذِّ
-" Ey îman edenler! sizden olmayanı dost/idareci edinmeyin. Onlar sizi şaşırtmaktan geri 

kalmazlar. Sıkıntıya düşmenizi isterler. Öfkeleri ağızlarından taşmaktadır; sînelerinde 

gizledikleri ise daha büyüktür. Size âyetlerimizi açıkladık,eğer düşünürseniz." 
2 

يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنواْ اَل تَ تَِّخُذواْ ِبطَانًَة مِّن ُدونِ ُكْم الَ يَْأُلوَنُكْم َخَباالً َودُّواْ َما َعِنتُّْم َقْد َبَدِت اْلبَ ْغَضاء ِمْن أَفْ َواِهِهْم َوَما ُُتِْفي 
 ُصُدوُرُهْم َأْكبَ ُر َقْد بَ ي َّنَّا َلُكُم اآليَاِت ِإن ُكنُتْم تَ ْعِقُلونَ * 

-"Mü’minler, mü'minleri bırakıp da inkârcıları dost/idareci edinmesinler. Kim böyle 

yaparsa Allah'tan ilişiği kesilmiş olur. Ancak onlardan sakınma hâliniz müstesnadır. Allah size 

kendisinden korkmanızı emrediyor. Nihayet dönüş Allah'adır. ‘‘ 
3  

َنٌة ِف اأَلْرِض َوَفَساٌد َكِبيٌ *   َوالَّذيَن َكَفُرواْ بَ ْعُضُهْم أَْولَِياء بَ ْعض  ِإالَّ تَ ْفَعُلوُه َتُكن ِفت ْ
-"İnkârcılar birbirlerinin dostları/idarecileri/yardımcılarıdır. Eğer siz aranızda dost/idareci/ 

yardımcı olmazsanız yeryüzünde kargaşalık, fitne ve büyük bozgun çıkar." 
4
  

  İslâm Peygamberi Hz.Muhammed (s.a.v) de şöyle buyurmuştur; 

 اَْلَمْرأُ َمَع َمْن َاَحبَّ 
  -" Kişi sevdiğiyle beraberdir." 

5
  

   Dünya hayatında her insanın onunla samimi olacağı, duygularını paylaşacağı, seveceği, 

sevileceği ve aynı görüşü paylaşabileceği dostlara ihtiyacı vardır. Dostluklar, Allah rızası için ve çıkarsız 

olursa sürekli olur. Bir mü'minin genel olarak bütün mü'minlere dostluk göstermesi sünnettir. Ayrıca, 

fert olarak her mü'minin en çok sevdiği, bağlandığı dostları ve arkadaşları da bulunur. Peygamberimiz 

ile Hz. Ebû Bekir'in arasındaki dostluk gibi. 

                                                        

1 Tevbe suresi, 71. ayet 
2 Âl-i İmrân suresi, 118. ayet 
3 Âl-i İmrân suresi, 28. ayet 
4 Enfâl suresi, 73. ayet 
5 Riyâzü’s-Sâlihîn C.I, sh.398 
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İslâm'da dostluk kavramı, diğer inançların hayat tarzındaki dostluk kavramından apayrıdır. Çünkü 

bu dostluk, yüzeysel bir dostluk olmayıp; sorumluluk, ahde vefâ, kendisi için istediğini kardeşi için de 

istemek gibi derin mânâlara sahiptir. 

Dostluğun îtikâdî, amelî ve ahlâkî yönleri vardır. Dostluğun îtikâdî yönlerini, müslümanların tevhîd 

anlayışı belirler. Amel olarak müslümanların birbirini sevmesi ve bir birliktelik oluşturmaları zorunludur. 

Cemaat, Allah'ın rahmetine, rızasına, af ve mağfiretine, dünya ve âhiret mutluluğuna sebep olur. Ayrılık 

ise, yüzleri karartır ve Allah'ın azabını çağrıştırır. 

Peygamberlerin sonuncusu olan Hz. Muhammed (s.a.v) şöyle buyurur: 

   ‘‘Birbirinizle ilişkinizi kesmeyin. Birbirinize kin gütmeyin. Birbirinize haset etmeyin. 

Allah’ın kardeş kulları olun.‘‘ 
6
 

Bir müslümanın sorumlu olduğu haklar ikidir;  

1. Allah hakları,  

2. Kul hakları.  

Bunlar birbiriyle içiçedir. Dostluğun temeli sevgiye dayanır. Hiç kimse Allah'tan başka bir şeyi 

daha fazla sevemez ve O'ndan başkasını mevlâ ve dost edinemez. Mü'minler birbirlerini Allah rızası için 

severler. Kul, Allah'tan başkasına güvenirse, sonunda zararlı çıkar. Kim bir insanı bir meziyetinden, 

mevkîinden, güzelliğinden, asâletinden veya zenginliğinden dolayı seviyorsa bu sevgi çıkar amaçlıdır. 

Yapılanlar Allah rızası için olmayınca mutlaka bir çıkar içindir ve bu insanı kötülüklere sürükler. 

Allah, sâlih kullarını dost edinir. Her kim, insanların kızması pahasına Allah'ı dost edinmekle onu 

razı ederse, Allah o kimseyi insanların nazarında yüceltir. Kim de allah'ın gazâbına rağmen insanları razı 

ederse, artık onu Allah'ın azâbından hiç bir şekilde kurtarmak mümkün olamaz. 

Bu da dostluğun îtikâdî temelini oluşturur. 

HALÎLULLAH ( Allah'ın Dostu ) : 

İbrâhîm (a.s) Allah'a karşı aşırı muhabbeti ve O'nun rıza ve muhabbetini celbeden ibâdât ve tâatta 

bulunması sebebiyle Allah, bu peygamberini halis bir dost ittihaz ederek ve kendisine İlâhî sırlarını vakıf 

kılarak ikramda bulunmuştur. İşte bu sebepten dolayı Hz. İbrâhîm'e "Halîlullah/Halîlu'r-Rahmân" 

(Allah'ın/Rahmân'ın Dostu) ünvanı ihsan edilmiştir. Allah (c.c) Hz. İbrâhîm'i dost edinince melekler: 

-"Ey Rabbimiz! İbrâhîm sana nasıl dost olabilir? Nefsi, malı ve evladı var. Kalbi bunlara 

meyyaldir..." dediler. 

  Daha sonra şu ibretli manzaralara ve Hz. İbrâhîm'in ağır imtihanlarına şahit oldular. 

  Hz. İbrâhîm mancınıkla ateşe atılacağı zaman, melekler heyecanlandı. Bir kısmı Hz. İbrâhîm'e 

yardım etmek için Allah'tan izin istediler. Melekler Hz. İbrâhîm'e bir isteği olup olmadığını sorunca 

İbrâhim (a.s); 

  -"Dostla dostun arasına girmeyin!" dedi. Daha sonra Cebrâîl (a.s) gelerek; 

  -"Bana bir ihtiyacın varmı ?" diye sordu. İbrâhîm (a.s): 

  -"Sana ihtiyacım yok. O bana yetişir; ne iyi dosttur / vekildir." dedi. 
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   Bir başka imtihanda da yine Hz. İbrâhîm Allah'a verdiği sözü yerine getirmek için oğlu Hz. 

İsmâil'i kurban etmeye götürürken melekler yine heyecanlandılar; 

                                                        

6 Müsned, Ahmed b. Hanbel, C.16, sh.388 
7 Peygamberler Tarihi,M. Necati Bursalı, sh.99-100 
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  -"Bir peygamber bir peygamberi kurban etmeye götürüyor!" dediler. İsmâîl (a.s.) babası Hz. İbrâ- 

hîm'e: 

  -"Ey babacığım! Emrolunduğunu yap! İnşallah beni sabredenlerden bulursun." 
8
 derken 

baba- oğul, âdeta teslimiyet okyanusunda yüzüyorlardı. 

İbrâhîm (a.s), kendi canı ve evlâdıyla ağır bir imtihana tabi tutuldu. Rabbine/Dostuna büyük bir 

teslîmiyet göstererek kulluğun zirvesine erişti. Adeta sûretten kurtuldu ve böylece de "Halîlullah" 

(Allah'ın dostu) oldu. 

Hz. İbrâhîm'in bir başka özeliği daha vardır ki, kendisine "Ebu'l-Edyâf" (Misafirler babası) 

denilmiştir. Çünkü İbrâhîm Peygamberin evi yol uğrağı bir yerde bulunduğundan  her gelen misafire 

ikramda bulunduğundan dolayı kendisine bu künye verilmiştir.  

Buradan da anlıyoruz ki, hiç bir karşılık beklemeden misafirlere yapılan ikram, ikram sahibiyle 

ikram olunanlar arasında bir ünsiyet ve dostluk peyda ediyor.  

Böylece İbrâhîm (a.s.), hem Allah'ın, hem de insanların dostluğunu kazanan büyük bir peygamber 

olmuştur. Onun içindir ki, İbrâhîm (a.s) Ulü'l-Azîm Peygamberlerinden sayılmıştır. 

DOSTLUK VE ARKADAŞLIĞIN ÖNEMİ : 

Dostluk ve arkadaşlık, iki veya ikiden fazla insan arasında belli süre içerisinde oluşan ve karşılıklı, 

sevgi, saygı ve samimiyete dayanan ilişkilerin adıdır. Dostluk ve arkadaşlık çok küçük yaşlarda 

başlıyabileceği gibi hayatın her döneminde yeni dostluklar kurulabilir. Bazen dostluğun ve arkadaşlığın 

süresi çok kısa olabileceği gibi ömür boyu da sürebilir. 

Kısa süreli de olsa, uzun süreli de olsa dostluk ve arkadaşlıklarda karşılıklı olarak maddi ve manevi 

bağlar oluşur. Beraber gezilir, eğlenilir, yenilir, içilir... vb. acılar ve sevinçler paylaşılır. Dost ve arkadaşlar 

birbirlerinin dert ortakları, sırdaşları olurlar. 

Belli sürelerde birarada bulunmak mecburiyetinde olan insanlar isteseler de istemeseler de 

günün birinde birbirleriyle dost olduklarını farkederler. Ancak asıl devamlı ve samimi dostluk, seçilerek 

ve karşılıklı istek duyularak kurulandır. Bu şekilde kurulan dostluklarda çoğu zaman ortak zevklerin ve 

özelliklerin rolü büyük olur. Ortak zevklere ve özelliklere dayalı olarak kurulan dostluklarda karşılıklı 

maddi ve manevi çıkar yoktur. Onlar arasında karşılıklı sevgi, saygı ve samimiyet ağır basar. Sevgi ve 

saygının doğal sonucu olarak da çıkarlar değil, fedakârlıklar ön plânda gelir. İyi ve ideal dostluklar böyle 

kurulur. 

Dostluk ve arkadaşlıkta kötü olan ise, samimiyetten uzak sırf maddi veya manevî çıkarlar uğruna 

biraraya gelinmesidir. Böyle kurulan dostluklardan ve arkadaşlıklardan fayda gelmez. Çünkü çıkarlar 

biter bitmez ilişkiler kopar. Taraflarca aynı maksatla başka dost ve arkadaş arayışları başlar. 

 

Koparsa imân bağı, bir vurmazsa yürekler,        Bitsin senlik benlikler, hep Hak yolda yarışın, 

Saâdet sabahını millet beyhûde bekler!...           Yürek bir vurmadıkça, imkânı yok barışın! 

(M. Necâtî Bursalı) 

 

 

                                                        

8 Saffat suresi, 102. ayet 
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Alınacak Dersler 

1. Asıl dostumuz ve Mevlâmız Allah’tır. Herşeyden önce O’na dost olmaya çalışmalı, O’nun rızasını 

gözetmeliyiz. 

Toprak post, 

Allah, dost! 

(N. Fazıl Kısakürek) 

2. Mü’minler birbirlerinin dostudur. Kâfirler de biribirlerinin dostudur. Bu hakikat değişmez. 

3. Mü’minler, mü’minleri bırakarak kâfir ve müşrikleri dost edinemez. 

4. Kişi dünyada kiminle dost olmuş, kimi sevmiş ve kiminle birlik olmuşsa; ahirette de onunla 

olacaktır. 

5. Mü’min, mü’mine kin beslemez, ona haset etmez.  

6. Dostluklarımız samimi, içten ve Allah için olmalıdır.  

 

Bu Hafta 

1- Âl-i İmrân Suresi 28. ayetin tefsirini okuyalım. 

2- Peygamberimiz (s.a.v.)‘in ‘‘Kişi sevdiğiyle beraberdir.‘‘ hadisini mânasıyla beraber ezberleyelim. 

 


