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3- DOSTLUK VE ARKADAŞLIK

“İ nsan, arkadaşının dini üzeredir. O halde 
her bireriniz kiminle arkadaşlık yaptığına 

dikkat etsin!” (Hadis-i Şerif)

İnsan, sosyal bir varlıktır. Hayatını devam ettirebilmesi 
için diğer insanlara muhtaçtır. Bu, bir ilahi kanundur. Allah, 
insanı öyle yaratmıştır. Dolayısıyla her insan, hayat yolculu-
ğunda önüne çıkması muhtemel maddî-manevî engelleri aşa-
bilmesi için insanlara ihtiyaç duyar.

Bu insanlar içinde bazıları vardır ki onlara karşı kendi-
mizi daha yakın hissederiz. Çünkü onlar bizim dost ve ar-
kadaşlarımızdır. Ne zaman başımız sıkışsa Hızır gibi yeti-
şip yardımımıza koşarlar. Evet, onlar bizim ilk rehberleri-
mizdir. 

Dinimizde Dostluk ve Arkadaşlığın Önemi
Dost, “sevilen kimse, sevgili, yâr” mânâsında Farsça bir 

kelime olup, dini literatürde sadakat, uhuvvet, sohbet gi-
bi kelimelerle ifade edilmiştir. Sadakat ve dostluk gösteren 
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kimseye ise “arkadaş” denir. Dostluk, insanlar arasında sevgi 
ve samimiyete dayalı engin bir bağlılıktır.

Dostsuz, arkadaşsız hayat olmaz. Hayat dostlukla, dost-
larla anlam kazanır. Hele yüce bir davaya gönül veren insan 
için dost çok önemlidir.

1- Kur’ân-ı Kerim’de Dost ve Arkadaş

Kur’ân-ı Kerim’e baktığımızda dost ve arkadaş anlamın-
da en çok “velî” kelimesinin geçtiğini görüyoruz. “Mü’min 
erkekler ve mü’min hanımlar birbirlerinin dostudurlar.” bu-
yuran Rabbimiz, dostluğun, bütün mü’minlerin bir vasfı ol-
duğunu/olması gerektiğini ifade eder.34 

Çünkü bütün mü’minler esasen kardeştir.35 Bu nok-
tada Efendimiz’in dönemindeki Ensar-Muhacir kardeşli-
ği, dostluğu dillere destandır. Kur’ân-ı Kerim bu destansı 
dostluğu, onların önceleri birbirine düşman iken Allah’ın 
gönüllerini kaynaştırmasıyla dost ve kardeş oldukları şek-
linde anlatır.36 

Kur’ân-ı Kerim’de yine dostluk anlamına gelen “hulle” 
ifadesinin geçtiğini görüyoruz. Hulle, kalbin derinliklerine 
nüfuz ederek kökleşen engin dostluk anlamına gelir. Bu ifa-
deyi kullanarak Allah, Hz. İbrâhim’i dost (halîl) edindiğini 
anlatır.37 

Bizim için ideal dost, Rabbimiz başta olmak üzere 
34  Tevbe, 9/71.
35  Hucurât, 49/10.
36  Âl-i İmrân, 3/103.
37  Nisâ, 4/125.
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Efendimiz’in de razı olduğu arkadaştır. Cenâb-ı Hak, Kur’ân-ı 
Kerim’inde böylesi insanları “ne güzel arkadaş” olarak ifa-
de eder: “Kim Allah’a ve Resûlü’ne itaat ederse işte onlar, 
Allah’ın nimetlerine mazhar ettiği nebîler, sıddîkler, şe-
hitler, salih kişilerle beraber olacaklardır. Bunlar ne güzel 
arkadaşlar!”38 

O yüzden dost seçerken doğru dürüst insanlardan seç-
meliyiz. Nitekim bunu bizden bizzat Rabbimiz istiyor: “Ey 
iman edenler! Allah’ın emirlerine karşı gelmekten sakının ve 
dürüst insanlarla beraber olun.”39 Dostlarımız hayırlı insan 
olmalı. Dost seçerken onların hayırlı insanlar olması gerekti-
ğini Rabbimiz bize şu dua ile anlatıyor: “Ya Rabbî! Bana hik-
met ver ve beni hayırlı kulların arasına dahil eyle!”40 

Evet, arkadaşımız hayırlı olmalı. Şeytan, insanı kendi-
sine ve kendisi gibi şeytansı insanlara arkadaş olmaya çağı-
rır. “Mallarını halka gösteriş için harcayıp Allah’a ve âhiret 
gününe iman etmeyen kimseleri de Allah elbette sevmez. 
Şeytan kimin arkadaşı olursa, artık o arkadaşların en kötüsü-
ne düşmüş demektir.”41 âyet-i kerimesi bu hakikati dile geti-
rir. Başka bir âyet-i kerimede ise şeytanın arkadaşı insanların, 
diğer insanları türlü türlü oyunlarla kandırıp onları yoldan 
çıkardığı anlatılır.42 

38  Nisâ, 4/ 69.
39  Tevbe, 9/119.
40  Şuarâ, 26/83.
41  Nisâ, 4/ 38.
42  Fussılet, 41/25.
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  Dost

Bilsem ki bu benim cânım hiç yol aldı mı dost!
Almayıp yâd ellerde âvâre kaldı mı dost! 

Dağınık bitkin hâlim; derbeder, bîmecâlim;
Yakup gibi melâlim hep sürüp gitsin mi dost! 

Dağa dayandı yollar; kesti önümü çöller,
Elimde solgun güller; pörsüyüp solsun mu dost! 

Vurdu yokuşa düzler; her hâlimde pürüzler,
Sönüp gitti gündüzler; böylece kalsın mı dost! 

Bir küçücük inâyet; lutfeyle az siyanet,
Etmezsen eğer himmet, böyle ağlasın mı dost! 

Hüsn-ü zan emrin senin, zannı o ki afvola;
Afvolmazsa ya n’ola, böylece yansın mı dost!

2- Hadis-i Şeriflerde Dost ve Arkadaş

Hadis-i şeriflere baktığımızda Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve 

sellem) dostluk ve arkadaşlığa çok önem verdiğini görüyoruz.

Müminin bir kardeşiyle dostluğu rıza eksenli olmalıdır. 
Yani o, Allah’tan dolayı kardeşini sever, onunla dostluk ve 
arkadaşlık kurar. Efendimiz bir hadislerinde bu hakikati şöy-
le dile getirir: “İman ipinin (kulpunun) en güçlüsü, Allah için 
dostluk ve Allah için düşmanlıktır. Yine Allah için sevmek ve 
Allah için nefret duyup buğz etmektir.”43

Nitekim Allah için yapılan samimi dostluklar ebedlere 
kadar devam ederken, temelinde menfaat yatan dostluklar 
43  Mişkâtu’l-Mesâbih, hadis no: 5014; Süyûtî, el-Câmiu’s-Sağîr, 1/69.
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daha dünyada iken bitebilmektedir. Birbirini Allah için sevip 
dost olmak hiçbir zaman menfaate bağlı olamaz. “Müttakiler 
(takva sahibi kimseler) dışında dünyadaki bütün dostlar, o 
gün birbirine düşmandır.”44 âyeti, dünyada Allah için yapı-
lan dostlukların dışındaki arkadaşlıkların ahirette düşmanlı-
ğa dönüşeceğini açıkça ifade etmektedir. 

Ayrıca Allah’ın gölgesi dışında hiçbir gölgenin bulunma-
dığı mahşer meydanında himaye edeceği insanlardan biri de 
“birbirini Allah için seven insanlar”45 şeklindeki hadisi şerif de 
Allah için birbirini sevenlerin mükâfatını haber vermektedir. 

Evet mümin Allah için dostluk kurmalı ve dostu onu 
Allah’a götürmelidir. Allah’a götüren dost, elbette hayırlı bir 
dosttur. Efendimiz hayırlı dostu bir hadislerinde şöyle enfes 
bir teşbihle anlatıyor: “İyi ve kötü arkadaşın hâli,  güzel koku 
satan  attarla  körükçünün hâline benzer. Attar, ya sana gü-
zel kokusundan verir ya sen paranla ondan satın alırsın ya da 
güzel kokusundan koklamış olursun. Körükçü ise ya elbiseni 
yakar ya da kötü kokusundan rahatsız olursun.”46 

“İnsan, arkadaşının dini üzeredir” buyuran Efendimiz, 
dost ve arkadaş seçiminde de alabildiğine dikkatli olmamı-
zı ister.47 Çünkü iyi dost insanı cennetlere, kötü dost ise uçu-
rumlara götürür. 

Dostluk iki vücutta müşterek bir ruh gibidir. Dostlarımız, 
bizim dünya ve ahiret sermayemizdir. Onlar bize hem bu 
44  Zuhruf, 43/67.
45  Bkz.: Buhârî, Ezan 36.
46  Buhârî, Zebâih 31, Buyû’ 38; Müslim, Birr 146.
47  Ebû Dâvûd, Edeb 16; Tirmizî, Zühd 45.
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dünya hem de ahiret saadeti kazandıran önemli kıymetlerdir. 
Peygamber Efendimiz, bu hakikati bir hadislerinde şöyle di-
le getiriyorlar:

“Allah’ın kulları arasında bir grup var ki, onlar ne pey-
gamberlerdir ne şehitlerdir. Üstelik kıyâmet günü Allah 
indindeki makamlarının yüceliği sebebiyle peygamberler 
ve şehidler onlara gıpta ederler.” Orada bulunanlar sordu: 
‘Ey Allah’ın Resûlü, onlar kimdir, bize haber verir misin?’ 
“Onlar, aralarında kan bağı ve dünya menfaati için bir-
birlerine bağlı olmadıkları halde, Allah’ın nûru (Kur’ân) 
adına birbirlerini sevenlerdir. Allah’a yemin ederim ki 
onların yüzleri mutlaka nurdur. Onlar bir nur üzeredir-
ler. Halk korkarken onlar korkmazlar; insanlar üzülürken 
onlar üzülmezler.” Ardından da şu âyeti okudu: “İyi bi-
lin ki, Allah’ın velîlerine/dostlarına korku yoktur ve onlar 
üzülmeyeceklerdir.”48 

48  Yûnus, 10/62; Ebû Dâvud, Büyû’ 78.
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Nasıl ki Sen Arkadaşını Allah İçin Seviyorsan, 
Allah da Seni Çok Seviyor!

Akif ile Ali birbirine seven çok samimi iki arkadaştı. 
Birbirlerini canları kadar seviyorlardı. Herkes onların bu 
dostluklarına gıpta ile bakıyordu. 

Aynı zamanda onlar aralarında bir sözleşme imzala-
mışlardı. Tabi bu manevî bir sözleşmeydi. Akif bu söz-
leşmeye “hayırhahlık sözleşmesi” diyordu. Hayırhah, ki-
şiyi devamlı hayra çağıran, kardeşinde görmüş olduğu 
kusurları sırf Allah rızası için yüzüne karşı söyleyen ve 
bu kusurları düzeltmesi için kendisine yardımcı olan ar-
kadaş demekti. 

Onlar şuna inanıyorlardı: Herkesin bir hayırhah 
edinmesi, kusurların düzeltilmesi için çok tesirli ça-
relerden birisidir. Çünkü kişiye hakikati hatırlatan ve 
devamlı hayra çağıran bir hayırhahının olması onun 
istikametini korumasına yardımcı olacaktır. Bu mak-
satla Akif, bir gün arkadaşı Ali’yi karşısına alarak ona 
şunu söyledi: 

– Seninle bir sözleşme imzalamak istiyorum.
– Ne sözleşmesi. Hayırdır. 
– Bende gördüğün her türlü yanlış ve eksikleri yüzü-

me karşı söylemen için sana yetki veriyorum. 
– Bunu ancak bir şartla kabul edebilirim. Sen de ben-

de gördüğün kusurları söyleyeceksin. 
– Tamam. Oldu bu iş. 
Böylece iki arkadaş aralarında bir hayırhahlık sözleş-
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mesi imzaladılar. Artık onlar birbirlerinin hayırhahı ol-
muşlardı. 

Aradan yıllar geçmişti. Geçen bu yıllar iki samimi 
dostun samimiyetinden asla bir şey koparmamıştı. An-
cak o yıl ikisini de üzen bir gelişme olmuştu. Akif iş için 
komşu bir şehre taşınmak zorunda kalmıştı. Birbirlerini 
teselli ediyorlardı. Kendi aralarında şöyle bir söz vermiş-
lerdi: Sık sık birbirlerini ziyaret edeceklerdi. Çünkü bu 
dostluk ebedlere kadar devam edecekti. 

Artık onlar farklı şehirlerde oturuyorlardı. Aradan bir 
ay geçmişti. Ali, dostu Akif’i ziyaret etmek istedi. Çün-
kü onu çok özlemişti. Onun adını andığında burnun ke-
mikleri sızlıyordu. Daha fazla sabretmek istemiyordu. Bu 
düşünceyle yola koyuldu. 

Yolda ilerlerken esrarengiz bir adamla karşılaştı. 
Adam yolun kenarında oturuyor, sanki Ali’ye bir şeyler 
söylemek istiyordu. Ali, adamın yanına gelerek selam 
verdi. Adamla tanıştı. Aslında bu adam insan şekline 
girmiş bir melekti. Ancak bunu Ali bilmiyordu. Adam 
sordu:

– Nereye gidiyorsun evladım?
– Arkadaşımı ziyarete gidiyorum. 
– Arkadaşın sana büyük bir iyilik yapmış olmalı. Her-

halde ona teşekkür borcunu ödemeye gidiyorsundur. 
– Hayır! Söylediğiniz gibi ona bir teşekkür borcum 

yok. Onu Allah için seviyorum ve Allah rızası için onu 
ziyarete gidiyorum.

– Ne güzel! Sana bir sır vereceğim. Beni iyi dinle. Ben 
Allah’ın sana gönderdiği bir elçiyim. Nasıl ki sen arka-
daşını Allah için seviyorsan şunu bil ki, Allah da seni çok 
seviyor.49

49  Müslim, Birr, 38; Müsned, 2/292; Hadiste iki adam şeklinde geçen kıssa, 
yeni bir tasarrufla Akif ve Ali ismindeki iki kimse için kurgulanmıştır.
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Allah Kimlerin Dostudur?
Kur’ân-ı Kerim’de Cenâb-ı Hak, mü’minlerin velîsi, yar-

dımcısı ve dostu olduğunu anlatır.50 Peki bu dostluk bütün 
müminleri içine alır mı? Yoksa birtakım vasıflara sahip mü-
minler mi Allah’ın dostudur? Allah, kendisine hakkıyla iman 
ettikten sonra kendisinin râzı olacağı sâlih amelleri işleyen 
kullarını dost edinir.51 

Yani Allah sâlih kimselerin, kendisine karşı kulluk ve 
sorumluluk bilinci duyan, O’ndan hakkıyla korkup sakı-
nan takvâ sahibi kullarının dostudur, velîsidir.52 Gerçek dost 
Allah’tır. İnsanlar Allah’tan başka mutlak velî/dost ve yar-
dımcı bulamazlar.53 

Yukarıda Rabbimiz’in salih amel işleyen müminle-
ri dost edineceğini ifade ettik. Peki bu salih ameller neler-
dir? Kur’ân-ı Kerim’de bu sorunun cevabını bize şöyle verir: 
Müslüman olmak, Allah’a ve Peygamberine İslâm’ın istediği 
şekilde inanmak, namaz kılmak, zekât vermek, yaptıklarının 
hesabını verecek şekilde ihsan sahibi olmak.54

Sözün burasında şöyle bir soru soralım: Allah’ın dostlu-
ğunu kaybeden insanlar var mıdır veya yaptıkları yanlış ter-
cih ve kötü amellerden dolayı kimler Allah’ın dostluğunu 
kaybederler?

50  Bakara, 2/257; Âl-i İmrân, 3/68.
51  En’âm, 6/127.
52  Câsiye, 45/19; A’râf, 7/196.
53  Tevbe, 9/116; En’âm, 6/70; Kehf, 18/26; Ankebût, 29/22.
54  Mâide, 5/55-56; Bakara, 2/112.
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Allah, dalâlette olanların, sapıklığa düşüp yanlış yolla-
ra gidenlerin velîsi değildir. Bazı insanlar vardır ki onlar, 
Allah’ın gönderdiği peygamberlere ve onların dâvetlerine 
rağmen yanlış yolda bulunmakta direnirler. Allah bu kim-
seleri kendi hatalı tercihleri ile baş başa bırakır, onların 
başka bir velîsi de olmaz.55 

Bunun dışında Allah, kendisine karşı kulluk etme 
noktasında büyüklük taslayan kibirli insanların,56 kötü-
lük yapanların, fenalıkta bulunanların dostu ve yardımcısı 
değildir.57 

Cenâb-ı Hak, iman nimetinden sonra inkâra sapan ve 
iman etmediği halde iman etmiş gibi davranan münafıkla-
rın dostu (velîsi) değildir. Onlar yeryüzünde kendileri için bir 
yardımcı da bulamazlar.58 

Allah, inkâr eden ya da kendisine şirk koşup hak dinden 
yüz çevirerek yeryüzünde haksızlık ve zulüm yapan zalimle-
rin de velîsi değildir.59

  Dost’la Halvet

Hakk’a kul olanlar kula kul olmaz;
Kulluğa erenler yollarda kalmaz.
Rûhlarında vuslat, rûhlarında haz,
Âlem aldansa da onlar aldanmaz.

55  Şûrâ, 42/44; İsrâ, 17/97.
56  Nisâ, 4/173; Câsiye, 45/7-10.
57  Nisâ, 4/123.
58  Tevbe, 9/74; Ahzâb, 33/17.
59  Şûrâ, 42/8; Hûd, 11/20.
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Baş koyup da o eşikte bekleyen,
Dost düşünüp, dost deyip, dost söyleyen;
Hep şevkle şahlanıp aşkla inleyen,
Yüz hazan görse de sararıp solmaz.

Üveykler gibi şahlanan rûhuyla,
Pürneş’e ve meleklerle kol kola,
Uzayıp Sonsuz’a ulaşan yola,
Girip yol alanlar asla yorulmaz...

Rûhâniler gibi kanat çırparak,
Akıl ermez ufuklarda uçarak;
Gidip sır kapılarını açarak,
Hak’la halvet olur; olur ayrılmaz.

Niçin İyi Arkadaş Edinmeliyim?
İslâm âlimlerinden İmam Şârânî Hazretleri, “Ben na-

maz kılmayan insanlarla oturup kalktığım zaman duygu-
larımın dumura uğradığına şahit oldum.” diyor. O yüzden 
bir mümin oturup kalktığı insanların; secdesiz başların, 
paslı vicdanların ve yıkılmış gönüllerin, kendi içinde ne-
leri alıp götürdüğünü hesap etmelidir. Bunu hesap ederse, 
ruh ve gönül planında onunla aynı yolda olmayanlarla mü-
nasebetini ancak onları irşada matuf olabileceğine inanır. 
Allah’ı ve Resûlullah’ı anlatabilmek için irtibatı devam et-
tirmemizde bir mahzur olmamakla beraber, sırf gönül eğ-
lendirmek için böyle insanlarla beraber olmamalıdır. 

Haramı yiyen ve haram konusunda hiçbir sınır tanı-
mayan kötü insanların yaydığı radyoaktif tesir müminin 
kalbî hayatını öldürebilir. Kur’ân-ı Kerim’de cehenne-
me gidenlere, onların cehenneme girmelerinin sebebinin 
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sorulacağı, onların ise bu soruya şöyle cevap verecekleri 
anlatılıyor: “Biz namaz kılanlardan değildik. Fakirleri do-
yurmaz, onların ihtiyaçlarıyla ilgilenmezdik. Batıl sözlere 
dalanlarla beraber biz de dalardık. Bu hesap gününü ya-
lan sayardık.”60 

Onlar dünyada iken yanlış dostlar edinmişler, o kimseler 
de onları uçurumlara sürüklemiştir. Sâdi bunu, “Kötü arkadaş 
kara yılandan daha kötüdür. Onun tesirine girersen seni ce-
henneme sürükler. İyi arkadaş ise seni alır cennete götürür.” 
şeklinde anlatır. O yüzden kötü insandan yılandan kaçar gi-
bi kaçmalıdır. Nitekim Kur’ân-ı Kerîm’de dünyada iken kötü 
arkadaş edinen kişinin ahirette pişmanlığını dile getirip şöy-
le feryat edeceğini haber veriyor: “O gün zalim, parmaklarını 
ısırarak şöyle der: “Eyvah! Keşke o Peygamberle birlikte yol 
tutsaydım. Eyvah! Keşke falanı dost edinmeseydim!”61 

Mümin, salih arkadaşlara sahip olmalı, onlarla oturup kalk-
malıdır. İyi arkadaş edinme çok önemlidir. Çünkü insan her za-
man kendi kendine ayakta duramaz. İnsan, hem kendinin çev-
re kazıkları hem de orta direği olamaz. Kişi, bir orta direk gibi 
kendi varlık çadırını omuzlarına aldığı zaman bir iki arkadaşın 
da o çadırın çevresini tutan kazıklar gibi olmasını istemelidir. 
Çünkü ancak böyle olursa ayakta durabilir. Kubbedeki taşlar 
baş başa verince dökülmez. Aksi takdirde taşı, en küçüğü bi-
le havaya asılsa düşer. Bu açıdan Efendimiz, “Yalnız, şeytandır. 
İki kişi de şeytandır. (Çünkü bir fenalıkta ittifak etme imkânı 
vardır.) Ama üç kişi cemaattir.”62 buyurur. 
60  Müddessir, 74/40-46.
61  Furkan, 25/27-28.
62  Ebû Dâvûd, Cihâd 79; Tirmizî, Cihâd 4.
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Efendimiz, bize böyle bir atmosfer tavsiye ettiğine göre, 
atmosferimizi o hâle getirmeliyiz. Bu, “ortamı kendinize ben-
zetme” demektir. O zaman bize düşen, her zaman salih arka-
daşlarla beraber olmamızdır. Ki onlar, bir hataya meylettiği-
miz zaman bizi düzeltsinler, bir yanlış karşısında bizi ikaz et-
sinler. Çok defa da biz onlardan hicap edip çekindiğimizden 
dolayı fena duygularımızı baskı altına alalım.

Salih bir mümin, diğer mümin kardeşine “Gözlerine, ku-
laklarına çok dikkat etmiyorsun!” dese, o mümin, belki yo-
kuş aşağı giden bir arabanın fren yemesi gibi bir hayli sarsı-
lır, bir sağ sol yapar, yalpalar ama bu, hiç de önemli değildir. 
Çünkü o mümin aldığı bu ikazla kendisine gelir. Bu, iyi ar-
kadaşlarla beraber olmanın mükâfatıdır. 
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Bugün En İyi Arkadaşım Yüzüme Tokat Attı!

Bir zamanlar iki arkadaş çölde yolculuk yapıyorlardı. 
Yolun bir yerinde aralarında tartışma çıktı ve arkadaşlar-
dan birisi diğerinin yüzüne tokat attı. Tokat yiyen arka-
daşın canı yanmış, kalbi kırılmıştı; ama hiçbir şey deme-
di. Sadece eğilip kuma şunları yazdı:

“Bugün en iyi arkadaşım yüzüme tokat attı.”
Yürümeye devam ettiler. Suları bitmek üzereydi. 

Neyse ki sonunda bir vahaya ulaştılar. Doya doya su iç-
tiler, mataralarını doldurdular. Sonra suda yıkanmaya 
karar verdiler. Tokat yemiş olan arkadaş, suyun balçıklı 
kısmına takıldı. Git gide batıyordu. Ama arkadaşı hemen 
atılıp onu kurtardı. Suda boğulmanın eşiğinden kurtulan 
arkadaş, biraz ötedeki bir kayanın yanına gitti ve kayanın 
üzerine şu yazıyı kazıdı:

“Bugün en iyi arkadaşım hayatımı kurtardı.”
Diğeri sordu:
Senin canını yaktıktan sonra kumun üstüne yazmış-

tın. Şimdi ise bir kayanın üstüne yazıyorsun. Neden?”
Arkadaşı ona şöyle cevap verdi:
“Birisi bizi incittiğinde, bunu kumun üstüne yazma-

lıyız. Ta ki affedicilik rüzgârları onu kolayca silebilsin. 
Fakat birisi bize iyilik yaptığında onu kayanın üstüne 
nakşetmeliyiz ki ne öfke ne intikam rüzgârları onu ora-
dan silemesin.63

63  Murat Çiftkaya, Gökkuşağı Öyküleri, s. 27, Timaş Yayınları.
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İyi Bir Dost Olmak İsteyen Kimse 
Hangi Hususlara Dikkat Etmeli?

İnsan, dost olabilmeyi bilmelidir. Dost olmasını bilen in-
san, dost almasını da bilir. Hiç kendinize sordunuz mu, ger-
çekten iyi bir dost veya arkadaş mısınız? Veya soruyu değişti-
rip şöyle soralım: İyi bir dost veya arkadaş olmak isteyen bir 
kimse hangi hususlara dikkat etmeli? İsterseniz bunları mad-
de madde izah etmeye çalışalım. 

1. Arkadaşlarınızı lüzumsuz yere haksız tenkitten, kırıcı 
sözlerden kaçının. Çünkü yersiz tenkitler arkadaşınızın size 
karşı soğumasına yol açar. 

Ünlü devlet adamı ve düşünür Benjamin Franklin, insanî 
ilişkilerindeki başarısının sırrını şöyle anlatır: 

“Her değersiz adam, durmadan tenkit eder. Durmadan 
şikâyet eder. Durmadan suçlar. Ben hiç kimsenin kusurun-
dan, kötülüğünden bahsetmedim. Herkesin iyi tarafları var-
dır. Ben hep o iyi tarafları anlattım. Benim başarımın en 
önemli sırrı budur.” 

Eğer bir arkadaşınız ve dostunuz olmasını istemiyorsanız 
onları yersiz yere tenkit edip kırıcı sözler söyleyin. 

2. Arkadaşlarınızı güzel bir iş yaptığında takdir edin, on-
lara abartı ve yalana kaçmadan iltifatta bulunun. Her insan 
takdir edilmekten, iltifattan hoşlanır. İnsan, ihsanın kuludur. 
Yani insan kendisine ilgi alaka gösterip takdir eden insana 
karşı ister istemez yakınlaşır, onunla dostluk kurmak ister. 
Ayrıca kişinin takdir edilmesi kendisine olan güveni de artırır 
ve o kimse daha iyi olmaya gayret eder. 

3. Asık suratlı olmayın, mütebessim, gülümser bir simaya 
sahip olun. Çünkü Efendimiz öyleydi ve bizden de mütebessim 
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bir çehreye sahip olmamızı istiyordu.64 Güler yüzlü insan, etra-
fına neşe ve huzur saçar, insanları kendisine çeker. 

4. Cömert olun, yedirin, içirin. İkram edilen bir bardak 
çay, paylaşılan bir bisküvi bile pek çok dostluğun kapısını 
aralamıştır. O yüzden Efendimiz’in ahlâkıyla ahlâklanmanın 
gereği daima verici olun. Hocaefendi’nin ifadesiyle “Dost ve 
arkadaşlarını aziz tutup onlara ikramda bulunan kimse, düş-
manlarına karşı bir sürü müdafaacı ve kendine arka çıkacak 
kimseler kazanmış olur.”65

5. İnsanlarla selâmlaşın, merhabayı eksik etmeyin. Sıcak 
bir selamlaşma ile ayaküstü kısa bir merhabalaşma insanlar ara-
sında dostluğu pekiştirir. Bu konuda Efendimiz’in “Yaptığınız 
zaman birbirinizi seveceğiniz bir ameli size haber vereyim mi? 
Aranızda selamı yayınız.” 66 ifadeleri kulağımıza küpe olmalı. 

6. Bağışlayıcı, kusurları örtücü olun. Her insan hata ya-
par. Önemli olan hata ve kusurları affedebilmektir. Rabbimiz, 
sevdiği kullarının güzel ahlâklarını anlattığı bir yerde şöyle 
buyurur: “O takva sahipleri ki, ...öfkelerini yutarlar ve in-
sanların kusurlarını affederler. Allah, iyilik edenleri sever.”67 
Mümin, Yunus’un yaklaşımıyla dövene elsiz, sövene dilsiz ve 
gönül kırana karşı gönülsüz olmakla vazifelidir. 

Evet, iyi bir arkadaş kırıcı olmayan, takdir edici, müte-
bessim, paylaşımcı, bağışlayıcı, fedakâr ve güvenilir olmalı. 

Dostluk ve arkadaşlığın gereklerinden birisi olan 
fedakârlıkla alakalı iki kardeş arasında geçen şöyle bir hadi-
se anlatılır:
64  Tirmizî, Şemail-i Şerif, s. 199-207.
65  M. Fethullah Gülen, Ölçü veya Yoldaki Işıklar, s. 139.
66  Müslim, İman, 93, 94.
67  Âl-i İmran, 2/134.
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İki erkek kardeş babalarından kalma çiftlikte çalışırlar-
dı. Kardeşlerden biri evliydi ve çok çocuğu vardı. Diğeri ise 
bekârdı. Her günün sonunda iki erkek kardeş ürünlerini ve 
kârlarını eşit olarak bölüşürlerdi. Günün birinde bekâr kar-
deş kendi kendine:

– Ürünümüzü ve kârımızı eşit olarak bölüşmemiz hiç de 
hakça değil. Ben yalnızım ve pek fazla gereksinimim yok, der.

Böylelikle her gece evinden çıkıp bir çuval tahılı gizlice 
erkek kardeşinin evindeki tahıl deposuna götürmeye başlar. 
Bu arada evli olan kardeş kendi kendine:

– Ürünümüzü ve kârımızı eşit olarak bölüşmemiz hiç de 
hakça değil. Üstelik ben evliyim. Bir eşim ve çocuklarım var ve 
yaşlandığım zaman onlar bana bakabilirler. Oysa kardeşimin 
kimsesi yok. Yaşlandığı zaman hiç kimsesi yok bakacak, der.

Böylece evli olan kardeş de her gece evinden çıkıp bir çu-
val tahılı gizlice erkek kardeşinin tahıl deposuna götürmeye 
başlar. İki erkek de yıllarca ne olup bittiğini bir türlü anla-
yamazlar. Çünkü her ikisinin de deposundaki tahılın miktarı 
değişmiyordu.

Sonra bir gece iki kardeş gizlice birbirlerinin deposuna 
tahıl taşırken çarpışıverirler. O anda olan biteni anlarlar ve 
çuvallarını yere bırakıp birbirlerini kucaklarlar.68

İşte yaşamayı değil, yaşatmayı kendisine hayat biçimi 
olarak kabul etmiş adanmış bir ruhun destansı kardeşlik ve 

dostluk örneği...
68  Murat Çiftkaya, Bilgelik Öyküleri, s. 35, Timaş Yayınları.
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Geleceğini Biliyordum.. Geleceğini Biliyordum…

Bir savaşın en kanlı günlerinden biridir. Bir asker, en 
iyi  arkadaşının az ileride kanlar içinde yere düştüğünü 
görür. İnsanın başını bir saniye bile siperin üzerinde tuta-
mayacağı bir durumda, kurşun yağmuru altındadırlar. 

Asker teğmene koşar ve “Komutanım, arkadaşım ya-
ralandı, müsade ederseniz onu alıp gelebilir miyim?..” 
diye sorar. 

Komutan, “Delirdin mi sen?” dercesine bakar ona, 
“Gitmeye değer mi?.  Arkadaşın delik deşik olmuştur... 
Yaşaması mümkün değil, çoktan ölmüştür bile. Kendi 
hayatını da tehlikeye atmış olursun, gitme!” der. Asker 
çok ısrar edince teğmen “Peki!” der.. “Git o zaman…” 

Vefa abidesi asker o korkunç ateş yağmuru altında ar-
kadaşına ulaşır. Onu sırtına alıp koşa koşa döner. Birlikte 
siperin içine yuvarlanırlar. 

Teğmen, kanlar içindeki askeri muayene eder; sonra 
da onu sipere taşıyan arkadaşına döner ve “Sana, ‘haya-
tını tehlikeye atmana değmez’, demiştim. Bu zaten öl-
müş..” diye söylenir. 

Bu sitemi işiten asker, “Değdi komutanım, gittiğime 
değdi; hatta ölseydim, öldüğüme de değerdi” der. Teğ-
men sorar. “Nasıl değdi? Bu adam ölmüş görmüyor mu-
sun?..” deyince vefa insanı cevap verir: 

“Gene de değdi komutanım. Çünkü yanına ulaştı-
ğımda arkadaşım henüz yaşıyordu. Her tarafından kan-
lar akıyordu; ama beni görünce çok sevindi, tebessüm 
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etti; belki bir cümlelik canı kalmıştı, son nefesinde şöyle 
dedi: “Geleceğini biliyordum dostum!.. Geleceğini bili-
yordum..” 

Bir dostun bir dosta en büyük sitemi şu satırlar olsa 
gerek:

“Vefa umarken ondan
Doldu gözüm hicrandan
Kaldım yaya dermandan…”
Peki, bu sitemi işitmemek içi ne yapmalı? Dostlarınızı 

daima vefa ile hatırlayın. İlk arayıp soran, ilk el uzatan, 
ilk mesaj çeken, ilk kucaklayan siz olun. Şunu da unut-
mayın: Kula vefası olmayanın Hakk’a vefası olmaz.

Dünyadaki Dostluk ve Arkadaşlık 
Ahirette de Devam Edecektir

Tefsir âlimi Kurtubî, “Müttakîler dışında dünyada-
ki bütün dostlar, o gün birbirine düşmandır.” (Zuhruf, 43/67) 
âyetinin tefsirinde, Sa’lebî’nin bu âyetle alakalı şöyle bir olay 
anlattığını belirtir:

Mü’min iki dost ve kafir iki dost vardır. Bu iki dost 
mü’minden birisi vefat edip cennetle müjdelenir. Bu zat 
dünyadaki dostunu hatırlayarak şöyle der: “Ey Allah’ım! 
Şüphesiz filanca benim dostumdur. Bana, Sana ve Resûlüne 
itaati, hayrı emreder, kötülükten men eder, benim hiç şüp-
hesiz Sana kavuşacağımı haber verirdi. Ey Allah’ım! Benden 
sonra onu sapıklığa düşürme ki, bana gösterdiğin nimeti ona 
da gösteresin. Benden hoşnut olduğun gibi ondan da hoşnut 
olasın.” der. 

Sonra diğeri de ölür ve ruhları bir araya gelir de, “Her 
biriniz kardeşi hakkında söyleyeceğini söylesin.” denir. Her 
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ikisi de birbirinden razı olduğunu haber verince Cenâb-ı Hak 
ikisi için: “Ne güzel kardeş, ne güzel arkadaş, ne güzel dost!” 
buyurur. 

Bu sefer de iki dost kâfirden biri öldüğü zaman ve ye-
rinin ateş olduğu haber verildiğinde ise, dünyadaki dostu-
nu hatırlayarak, “Ey Allah’ım! Benim dostum olan falanca 
bana, Sana ve Resûlüne isyanı, kötülüğü emreder, hayırdan 
meneder, Sana kavuşmayacağımı bana söylerdi. Ey Allah’ım! 
Benden sonra onu hidayete erdirme ki, bana gösterdiğin ce-
zanın bir mislini de ona gösteresin!” der. 

Cenâb-ı Hak da onlardan her biri için, “Ne kötü kardeş, 
ne kötü arkadaş, ne kötü dost!” buyurur. Bunun üzerine on-
lar birbirine lânet etmeye başlarlar.69 

Demek ki dünyadaki dostluk ve arkadaşlık âhirette de 
devam ediyor. Öyleyse unutmayalım burada kurduğumuz 
arkadaşlıklar ahirette de devam edecek. Dolayısıyla kurmuş 
olduğumuz dostluklara “uhrevî arkadaşlık” diyebiliriz.

Sahabeden Hz. Enes b. Malik (radıyallahu anh) rivayet ediyor: 

Cennet ehli Cennet’e girip, ayrılmış yerlerine (köşklerine) 
oturduklarında, (dünyadaki samimi) din kardeşlerini özledik-
lerinden dolayı birbirlerini görmek ister. Bu düşünce esna-
sında birinin serîri (koltuk) diğerinin serîrine, diğerinin serîri 
öbürünün yanına (anında) gider. 

Onlar buluşunca her ikisi de köşklerine yaslanarak, soh-
bete ve dünyada aralarında olan şeyleri karşılıklı konuşmaya 
başlarlar. Birisi şöyle der: Ey Kardeşim! Hatırlar mısın biz 
69  Kurtubi, el-Cami li-ahkâmi’l-Kur’ân, 16/109.
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dünyada falan mecliste sohbet yerinde veya camide hâlisane 
Allah’a dua etmiştik (Kur’ân okumuştuk, sohbet dinlemiş-
tik), işte Allah da bizi (orada) bağışladı.70 

Netice itibariyle arkadaşımızı, dostumuzu seçerken 
çok dikkatli olmalıyız. Unutmayalım ki, seçtiğimiz dostu-
muz sadece bu dünyamızı değil ahiretimizi de ilgilendiriyor. 
Dostunu iyi seçemeyenlerin hem bu dünyası hem de âhireti 
harap olabilir. 

70  Suyûtî, el-Fethu’l-Kebîr, 1/79.
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Dost ve Arkadaşlık Üzerine Önemli Ölçüler

1. İnsanın sadık arkadaşa ihtiyacı, diğer zarurî ihti-
yaçlarından daha ehemmiyetsiz ve geri değildir. Dost ve 
ahbapları itibariyle huzur ve emniyet içinde bulunan bir 
fert, diğer birçok hususlarda da güvene ermiş sayılır.

2. Akıllı bir insan, çevresiyle münasebetleri bozuldu-
ğunda, onlarla arasındaki hoşnutsuzluğu çarçabuk gi-
derip, dostluğunu yenilemesini bilen insandır. Bundan 
daha akıllısı da, titizlik gösterip dostlarıyla hiçbir zaman 
uyumsuzluğa düşmeyen kimsedir.

3. Arkadaşlar arasında, sevgi ve alâkanın devamı, 
meşrû yol ve makul işlerde birbirlerine karşı gösterecek-
leri anlayış düşüncesine bağlıdır. Düşünce ve davranış-
larında birbirlerine karşı fedakâr olamayan kimselerin 
dostlukları da kısa ve geçici olur.

4. Bir insanın dostlarına karşı sadakati, onların acıla-
rını vicdanında duyup, lezzetlerini, kendi lezzetleri gibi 
bildiği ölçüdedir. Dostlarının ağlamasıyla ağlayamayan, 
onların gülmesiyle gülemeyen vefalı dost sayılamaz.

5. Gerçek dostluk ve kardeşlik, dost ve kardeşlerin 
dünyevî durumlarının parlak olmadığı günlerde dahi, 
onlarla münasebetini devam ettirdiği nispette belli olur. 
Kötü günlerde ve tehlike anında, dostlarının yanında bu-
lunmayan birinin, dostlukla alâkası yoktur.

6. Çevresiyle sık sık çekişip tartışanların dostları da 
az olur. Dostlarının hem çok hem de vefalı olmasını arzu 
eden kimse, onlarla gereksiz münakaşalardan katiyen ka-
çınmalıdır.
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7. Dostluk, her şeyden evvel bir gönül işidir. Onun 
riya ve aldatmacalarla elde edileceğini sananlar hep al-
danmışlardır. Böylelerinin çevresinde, tabasbus ve yal-
taklanmaya aldanmış üç-beş safderûn, muvakkaten top-
lansa bile, uzun süre dostluklarını devam ettireceklerine 
katiyen ihtimâl verilemez.71 

Konu ile İlgili Bazı Kaynaklar
• Büyük Dostluk (Çıtır ile Pıtır Serisi-1), Muştu Yayınları

• Hızır ve Dostları, Işık Yayınları

• Sevinç Yılı (Peygamber Dostları Serisi), Muştu Yayınları

• Kaynayan Taşlar (Peygamber Dostları Serisi), Muştu Yayınları

• Kayıp Zırh (Peygamber Dostları Serisi), Muştu Yayınları

• Bir Tas Çorba (Peygamber Dostları Serisi), Muştu Yayınları

• Gerçek Müşteri (Peygamber Dostları Serisi), Muştu Yayınları

• Kırılan Kalp (Peygamber Dostları Serisi), Muştu Yayınları

• Görünmeyen Dostlar (İnanç Serisi), Muştu Yayınları

• Barla Dostları, Işık Yayınları

• Allah Resûlünün Sadık Dostu Hazreti Ebubekir (Asr-ı Saadet 
Serisi-3), Muştu Yayınları

• Dost İkliminde Yetişen Gül: Vefa, Rehber Yayınlari

• Eski Dostlar (Deyimlerle Fabllar Serisi - 3), Gonca Yayınları

• Yol Arkadaşı (Peygamber Dostları Serisi), Muştu Yayınları

• Büyük Dostluk (Çıtır İle Pıtır Serisi-1), Muştu Yayınları

• En Yüce Dost (Allah’ın Güzel İsimleri), Muştu Yayınları

• Kupi Yeni Arkadaşıyla (Kupi’nin Maceraları), Muştu Yayınları

• Kuzu Arkadaşım (Küçük Selim Serisi -6), Muştu Yayınları

• Tehlikeli Oyun (Dört Arkadaş Serisi 6), Muştu Yayınları

71  M. Fethullah Gülen, Ölçü veya Yoldaki Işıklar, s. 139-140.
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• Hasta Ziyareti (Dört Arkadaş Serisi 5), Muştu Yayınları

• Yürüyen Taş (Dört Arkadaş Serisi 4), Muştu Yayınları

• Dikenli Yol (Dört Arkadaş Serisi 3), Muştu Yayınları

• Yaramaz Tay (Dört Arkadaş Serisi 2), Muştu Yayınları

• Fidan Yiyen Bozoğlak (Dört Arkadaş Serisi 1), Muştu Yayınları

• Yol Arkadaşı (Peygamber Dostları Serisi), Muştu Yayınları

• Yeni Arkadaş (Güzel Anadolum Serisi- 7), Gonca Yayınları

• Bedrin Aslanı Hazreti Hamza (Sevgili Peygamberimiz’in Arka-

daşları- 8), Muştu Yayınları

• Dahi Komutan Hazreti Halid Bin Velid (Sevgili Peygamberimiz’in 

Arkadaşları- 9), Muştu Yayınları

• Talihli Ev Sahibi Hazreti Ebû Eyyub el-Ensari (Sevgili 

Peygamberimiz’in Arkadaşları- 10), Muştu Yayınları

• Peygamberimiz’in İki Reyhanı Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin (Sev-

gili Peygamberimiz’in Arkadaşları- 7), Muştu Yayınları

• Hazreti Mus’ab İbn-i Umeyr (r.a.) (Sevgili Peygamberimiz’in Ar-

kadaşları- 6), Muştu Yayınları

• Hazreti Ebû Zer (r.a.) (Sevgili Peygamberimiz’in Arkadaşları- 5), 

Muştu Yayınları

• Hazreti Ali (r.a.) (Sevgili Peygamberimiz’in Arkadaşları- 4), 

Muştu Yayınları

• Hazreti Osman (r.a.) (Sevgili Peygamberimiz’in Arkadaşları- 3), 

Muştu Yayınları

• Hazreti Ömer (r.a.) (Sevgili Peygamberimiz’in Arkadaşları- 2), 

Muştu Yayınları

• Hazreti Ebû Bekir (r.a.) (Sevgili Peygamberimiz’in Arkadaşları- 

1), Muştu Yayınları
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Sorular

1- “Peygamber Efendimiz dönemindeki ……….. ile 
………… arasındaki kardeşlik dillere destandır.” cümlesinde 
boşluk olan yerlere hangi ifadeler gelmelidir?

 a- Ensar-Muhacir
 b- Mekke-Medine
 c- Hz. Ali-Hz. Ömer
 d- Hz. Osman-Hz. Ali

2- Kur’ân-ı Kerim’de “Allah’a ve Resûlü’ne itaat edenlerin 
aşağıdaki hangi grupla beraber olacakları ifade edilmektedir?

 a- Allah’ın nimetlerine  mazhar ettiği nebîler
 b- sıddîkler, 
 c- şehitler,
 d- Hepsi

3- Kur’ân-ı Kerim’de arkadaşların en kötüsü olarak vasıflan-
dırılan kimdir?

 a- Şeytan  b- Cinler
 c- Periler  d- Hiçbiri

4- İnsan, bir kişiyle dostluk kurarken neyi esas almalıdır?
 a- Nefsin arzusunu b- Ailesinin tercihini
 c- Allah’ın rızasını d- Dünya menfaatini

5- Namaz kılmayan insanlar ile oturup kalktığında manevî 
duygularının köreldiğini söyleyen İslâm âlimi kimdir?

 a- İmam Gazali  b- İmam Şarani
 c- İmam Malik  d- İmam Şafii
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6-Aşağıdaki ifadelerden hangisi dostluk kavramı ile ilgili de-
ğildir?

 a- Arkadaş
 b- Yâr
 c- Sevgili
 d- Şerik

7- Arkadaşlık kavramı ile ilgili olmayan şık hangisidir?
 a- Hillet (Hulle)
 b- Uhuvvet
 c- Veli
 d- Adavet

8- Allah için yapılan dostlukların dışındaki arkadaşlıkların 
ahirette düşmanlığa dönüşeceğini bildiren âyet hangi sûrede geç-
mektedir?

 a- Fatiha
 b- Zuhruf
 c- İhlâs
 d- Asr

9- İyi ile kötü arkadaşın hâli hadiste kimlere benzetilmiştir?
 a- Attar ile körükçüye 
 b- Attar ile imama
 c- Körükçü ile çiftçiye
 d- Attar ile çiftçiye

10- Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?
 a- Allah, kibirlilerin dostu değildir.
 b- Allah kötülük yapanların dostu değildir.
 c- Allah münafıkların dostu değildir.
 d- Allah mazlumların yardımcısı değildir.
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