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 Ders : 111 

Konu : DOSTLUK  - 2   

Çocukluk ve gençlik dönemi, duygusal yönü ağır basan dostluk ve arkadaşlıkların yaşandığı 

yıllardır. Kimi gençler, ta çocukluklarından beri aynı köyde, ilçede, ilde veya mahallede bir arada 

büyümüşlerdir. Kimileri ise aynı okulda veya camide bir araya geldikten sonra tanışarak dost ve arkadaş 

olmuşlardır. Dostluk ve arkadaşlık ilişkileri her zaman veya nasıl başlamış olursa olsun, bu dönemde 

duygusallık ön plândadır. Onun için çocuk ve gençlerin bir kısmı arkadaşlık ilişkilerinde basit ve yalın 

bazı gerçekleri dahi göremeyebilirler. Görseler bile, sırf arkadaşlarını kırmamak ve "hayır desem ayıp 

olur, arkadaşım belki gücenir"  düşüncesiyle kendilerini onların olur olmaz her türlü teklifini kabul 

etmeye mecbur hissedebilirler. 

Hatta bazen çok yanlış yollara veya maceralara sürükleyecek teklifleri bile reddedemezler. Bir de 

bakarlar ki, dönülmesi imkânsız bir noktaya gelinmiştir. Ancak bu sefer de iş işten geçmiş olur.  

Şurası bir gerçek ki; iki insan bir araya gelince aralarında karşılıklı olarak maddî ve mânevî bir 

takım tekliflerine "hayır" dememelidirler. Ancak istek veya teklifler iyi ve doğru yönde olmalıdır. Yanlış 

ve kötü yollara götüren tekliflere uymak gerekmez. Zaten iyi dost ve arkadaş da, kötü, yanlış veya 

olumsuz tekliflerde bulunmaz. Şayet dost ve arkadaşlardan birisi devamlı hoş olmayan işler yapıyor ve 

arkadaşını da bu yönde zorluyorsa, böyle dostluklar ve arkadaşlıklar uzun sürmemelidir.  

Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: 

 اَْلُمْؤِمُن ِمْرأُة اْلُمْؤِمنِ 
  -" Mü'min, mü'min kardeşinin aynasıdır."
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Atalarımız ise: 

  -" Dostunu söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim." demişlerdir. 

Demek ki, dostlar birbirlerini önemli ölçüde etkilemektedirler. Dostlar arasındaki karşılıklı 

etkileşim, genellikle güçlü kişiliği olanın baskın olması şeklinde gerçekleşir. Şayet iyi huylu, ahlâklı ve 

güçlü kişiliği olan baskın olursa, dostluk ilişkileri iyi ve olumlu yönde gelişir. Ahlâkça zayıf olan baskın 

olursa, o zaman da ilişkiler olumsuz yönde gelişir ve dostluklar hoş olmayan bir takım yönlere ve 

maceralara doğru sürüklenir.  

Bu sebeple Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: 

  ‘‘İnsan  dostunun yaşayış tarzından etkilenir. O hâlde her biriniz dost edineceği kişiye 

dikkat etsin.‘‘
2
 

Onun için dostlarında hoş olmayan ve kendini sonu belirsiz maceralara sürükleyecek tavır ve 

davranışlar farkeden birisi, önce onu bu tür olumsuzluklardan vazgeçirmeye çalışmalıdır. Daha iyi, 

dürüst ve ahlâklı davranması için kendisini îkaz etmeli ve ona bu konuda yardımcı olmalıdır. Gerçek 

dostluk bunu gerektirir. 

                                                        

1 Ebû Dâvûd, Edeb, 49; Tirmizî, Birr, 18 
2 Ebû Dâvûd, Edeb, 16, Tirmizî, Zühd, 45 
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  Yeterince ilgi gösterilmesine ve uğraşılmasına rağmen, olumsuz tavır ve davranışlarını değiştir- 

meyenlerden ise uzaklaşmak, iyi ve dürüst olanlarla dostluk ilişkileri kurmak icap eder. 

DOSLUK VE ÖLÇÜLERİ 

Atalarımız; "Dost kara günde belli olur" demişler. Bir düşünür de bu gerçeği şöyle ifade etmiş:  

  "Felâketin faydası, dostlarınızı tanıtmasıdır." 

Bir iyiliği yapanın dostun; yaptığının saf iyilik olup olmadığını anlamak için, iki özelliğe dikkat 

etmek gerekir; 

  - İyilik yapan gururlanıyor mu? 

  - Kendisine iyilik yapılan, ezilip minnet altında kalıyor mu? 

İyiliği yapanda gurur ve kibir varsa, yapılan eziliyor ve mahcup ediliyorsa, o iyilik gerçekten iyilik 

değildir. İyiliği yapan da dostça yapmamış demektir. Çünkü; 

İyilik; yapanı mağrur, yapılanı mahcup etmeyen davranıştır. 

Gerçek dost, sadece elimizden tutmaz, kalbimize dokunur. 

Dostun yanında rahatlar, huzur buluruz. Derdinizi azaltmak ve taşınır kılmak için dostun varlığı 

yeter. Yanınızda olması kâfidir. Bir de yanınızda olduğunu zannettiğiniz, fakat size çok uzak bulunanlar 

vardır. Bir kuru ve duygusuz gövdeden başka şey hissettirmez onların varlığı. 

Eğer yanıbaşınızda oturduğu halde, ona hiç bir zaman ulaşamıyacağınızı hissediyorsanız, artık 

yabancılaşmışsınız demektir. 

İyi dostu olanın aynaya ihtiyacı olmaz... 

Hz. Mevlânâ; "Dost dostunun aynasıdır. Her şeyini gösterdiği gibi, hatalarını, eksiklerini, 

noksanlarını da gösterir. Ancak olumsuzlukları, kırmadan, incitmeden, asla rencide etmeden 

yansıtır." der. 

Çünkü dostun amacı, eksiği sergileyip utandırmak, küçümsemek, hakaret etmek değildir. Maksadı 

düzeltmektir. Eksiği gidermek, noksanı tamamlamaktır. Zira dost, dostunu mükemmel görmek ister ve 

onun olumsuz hallerinden rahatsız olur. Kendisi gibi bildiği insanın, bir hata ile, bir eksikle ve bir 

günahla mâlul olmasına dayanamaz. Çünkü dostunun muhabbeti, gerçek bir muhabbettir. Gerçek 

muhabbet ise, kendisi için istediğini, dostu için de istemeyi şart kılar. Öyle dostlar vardır ki, kendisinden 

önce dostunu düşünür. 

Dosta sadakatte, en büyük örneğimiz, "sıddık" ismini hakkıyla almış bulunan Hz. Ebû Bekir'dir. 

Açlığı, susuzluğu ve bunun ötesinde hayatî tehlikeleri göze alarak, O'nunla birlikte olmayı seçti. 

Sonra da dostu Hz. Peygamberi canından fazla sevdiğini fiilen gösterdi. Sevr mağarasında gizlenirken 

düşmanları mağaranın kapısına dayandıklarında ise, Dostu adına öyle derin bir hüzne düşmüştü ki, 

Dostlar dostu Rabbimiz, Peygamberimizin Hz. Ebû Bekir'i tesellisini şöyle nakletti: 

 اَل ََتَْزْن ِإنَّ الّلَه َمَعَنا
   -"Mahzun olma! Şüphesiz Allah bizimle beraberdir."
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3 Tevbe suresi, 40. ayet 
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Gerçek dostun, Peygamberimize gösterdiği bu dostluk, Dostlar Dostunun yardımını davet etti. 

Çünkü dostça kenetlenen gönüllere, Allah'ın yardımı yetişir ve onlar mahzun da olmazlar. 

   Allah, dostluğu seviyor. Dostlukla var olacak bir yürek vermiş biz insanlara. Biz o yüreği dostluk 

duygularıyla doldurdukça, Rabbimiz bize cennet lezzetlerini hatırlatan güzellikleri yaşatacaktır. 

Öyleyse, neden açmayalım dostluğa giden yolları sevgiyle? Sâhi neden, niçin yolumuz sevgi ve 

şefkat olmasın? Düşmanlıktan, kandan, kinden kim ne kazanmış? Düşmanlık duygusu, dostluk mahalli 

olan kalbimize bir yabancı madde olarak düşüyor ve eğer onu kusarcasına çıkarmazsak, önce bizi, yani 

kendi sahibini zehirliyor. 

Böylece insan, kendi îmal ettiği bir duygunun kurbanı oluyor. Bu da bir nevî intihar demektir. 

Ancak, zehirlenme taksit taksit vukû bulduğu için, durumun dehşeti açıkca görünmüyor. 

Rabbimiz bizi, düşmanlık duygularıyla kendimizi zehirleyip, hayatı yaşanmaz hale getirelim diye 

değil, dostluk duygularıyla güzelleşelim ve güzelleştirelim diye yaratmıştır. 

Evet! Öyleyse, neden, niçin düşmanlık? Paylaşamadığımız nedir? Anlamsız inatların yüzünden 

niçin düşmanlaşalım? Bütün varlıkta dost olmak varken. Bütün varlıkların sahibini bulmak ve O'nu en 

yüce, en eşsiz dost edinmek varken. 

  Dost bir yürek taşımak, insanın kendisini çoğaltması demektir. Yüreğini dostlaştıramayan, 

sıradan ve sürüden bir insandır. Dostlukla dolu bir yürek, sahibini zenginleştirir, bereketlendirir. 

  Dost, dostu için ayrı ve özel bir dünyadır. Zorda ve darda kaldığınızda veya bunaldığınızda; 

sığınabileceğiniz bir dost yüreği var mı? Eğer varsa, böyle bir dosta sahip olmak, dünyanın en önemli 

zenginliğidir. 

  Yirmidört saat arayabileceğiniz, rahatlıkla içinizi açabileceğiniz ve en doğru tavsiyeleri, tesellileri 

alabileceğiniz bir dost; bir değil, çok kişidir. Adeta ayrı ve bambaşka bir dünyadır. 

  Böyle bir dosta sahip olmak çok değerlidir ama, her değerli şey gibi, o da çok ciddi emeklerle ve 

özenle kazanılabilir. 

 Dost, birlikte olduğunuzda artık kendinizi tek kişi gibi hissettiğinizdir. 

 Dostun kolları, dünyanın neresinde olursanız olunuz sizi kucaklayacak kadar uzundur. 

 Dostun yüksek rûhu, dostunun başarılarını kendi başarısı gibi görür ve sevinir. 

 Gerçek dost, iyi günlerimize davetimizle, kötü günlerimize ise davetsiz gelendir. 

 Dost, dostu utanmasın diye onun günahlarını, kusurlarını daima örtendir.  

 Dost, sır tutandır. 

 Dost, gelişiyle sevinçten, gidişiyle hüzünden ağlatandır. 

 Galiba dostluğa da bu yüzden doyulmaz. Hep saf, samimi ve ayrılıksız bir dostluk dünyası olan 

cennet arzulanır. Belkide, o gerçek dostluk dünyası için çalışsın diye Rabbimiz bize bu dünyada sadece 

tattırıyor. Tattırıyor ki, esas doyumluk dünyayı arıyalım. Samimi her arayış, sonunda aranılanı bulacaktır. 

Bu, cennet arayışımızda da samimi olmaya dikkat edeceğiz. 

  Bu dünyada aynı dâvâyı benimseyen bir "Dostluk Ailesi" oluşturursak ve onu her türlü tehli- 

kelerden korursak, ahiret âleminde de Rabbimiz inşallah rahmetiyle bizi mutluluk dünyasında 

buluşturacaktır. 

   Âlemlere rahmet Hz. Muhammed (s.a.v.) şöyle buyuruyor: 
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   ‘‘Mü’minden başkasını dost tutma…‘‘
4
 

  Gerçek dostun dostluğunu elde edebilmek en büyük dileğimizdir. 

    Ulvî fikrin elemi, çilesi bana düştü,                       Artık Hakk’a dönünüz, bize lâzım cem olmak, 

   Bu nasıl bir âlem ki, herkes bir yana düştü ?      Bu tefrikanın sonu, aç kurtlara yem olmak! 

(M. Necati Bursalı) 

 

Alınacak Dersler 

1- Dostlar ve arkadaşlar birbirini iyi veya kötü yönde etkilerler.  

2- Öyleyse iyilerle, hak yolda olanlarla dost olunmalıdır. 

3- Mü’min mü’minin aynasıdır.Dost dostun aynasıdır. 

4- Allah’ın rızası, kulların razı olmasından önce düşünülmelidir. 

5- Mü’minin gerçek dostu Allah, Allahın Resûlü ve mü’minlerdir. 

Bu Hafta 

1- Dava kardeşlerimizle dostluğumuzu gözden geçirelim. Davranışlarımızı değerlendirelim. 

2- Peygamberimiz (s.a.v.)‘in; ‘‘Mü’min, mü’minin aynasıdır.‘‘ hadisini manasıyla beraber 

ezberleyelim. 

                                                        

4 Ebû Dâvûd, Edeb, 16, Tirmizi, Zühd 56 


