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Öz 
 

Düşünce tarihiboyunca insanların birbirleriyle olan ilişkileri ve bu ilişkilerin düzeyleri tartışılmıştır. 
İnsanlar için ilişkileri belirleyen bir düzey de dostluktur. Bu nedenle dostluk kavramı üzerine düşünülmüş ve bu 
konuda özgün fikirler geliştirilmiştir. Milattan önce yaşayan Romalı filozof Cicero (M.Ö. 106-43) ile Mevlana 
(1207-1273)’nınilginç bir benzerlikle dostluk kavramı etrafında düşünceler geliştirdiğini görüyoruz. Cicero, 
dostluk kavramını ayrıntılarıyla ele aldığı ve insanlar için nasıl vazgeçilmez bir erdem olduğunu işlediği, bir eser 
de bırakmıştır. Mevlana da farklı eserlerinde dostluk kavramını ele almış ve insanlık için ne kadar gerekli ve 
önemli bir erdem olduğunu ifade etmiştir. İki düşünürü ortak paydada buluşturan, dostluk kavramına verdikleri 
önem ve onu eserlerinde işlemeleridir. Adeta Cicero ve Mevlana hem yaşantılarıyla hem de yazdıklarıyla dostluk 
için elçilik yapmışlardır. Bu nedenle iki düşünürün dostluk konusundaki düşünceleri özgünlüğünü korumaktadır. 
Bu çalışmada Mevlana ve Cicero’nun, dostluk üzerine yazdıkları, irdelenecektir. 
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Abstract 
     Throughout the history of thought, human relations and the levels of those have been argued. Friendship 
is one of those levels which determines their relations for human. Therefore thinkers have been thouht about the 
concept of friendship ve developed genuine ideas about it. It is interesting to see that both Roman philosopher 
Cicero (M.Ö. 106-43) and Rumi (1207-1273) have been formed thoughts around the concept of friendship. 
Cicero wrote a book where he discussed about friendship and how it was an essential virtue. Rumi also discussed 
about friendship in his different boks and tried to show its indispensability. Which brings together these two 
thinkers is that both of them are emphasised the importance of friendship and write about it. It is like that these 
thinkers have been representatives for friendship both in their lives and writings. For this reason their thoughts 
about firendship still preserves their genuinenesses. This paper will examine those thinkers’ writings about 
friendship.  
     Keywords: Cicero, rumi, friendship, love, fidelity. 
 

Giriş 
Bir sosyal varlık olarak insan, birlikte yaşadığı insanlarla farklı boyutlarda ilişkiler geliştirir. 

Bu ilişki boyutlarından biri de dostluktur. Dostluk, hemen hemen her kültürde var olan bir insani 
gerçekliktir. Bu nedenle düşünce tarihi boyunca birçok düşünür bu konuyla ilgilenmiş ve dostluğun 
insan hayatı için önemine vurgu yapmıştır. Cicero(M.Ö. 106-43) ve Mevlana (1207-1273) da bu 
düşünürler arasındadır. Cicero, dostluk hakkında bir eser bırakmış ve bu eserinde dostluğun önemini 
ve insanlık için değerini irdelemiştir. Mevlana da dostluk ile ilgili olarak farklı eserlerinde 
değerlendirmelerde bulunmuş; konuyu fabl, hikâye ve örneklerle açıklamıştır. 

Bu çalışmada düşünce tarihinde dostluk üzerinde düşünen yazan çok sayıda düşünür içinde bir 
Doğu’dan bir de Batı’dan olmak üzere iki düşünürün konuyla ilgili yaşadıkları ve fikirleri 
irdelenecektir. Önce dostluk kavramına değinilecekdaha sonra Cicero ve Mevlana’nın konuya 
yaklaşımları ele alınacaktır. 
 

 
 
 
 
 
 



Dostluk 
 
Dilimizde insanlar arası ilişkilerde ileri düzeyde samimiyeti ve yakınlığı ifade etmek için 

kullanılan dost sözcüğü,  Büyük Türkçe Sözlük’te şöyle açıklanır: “Sevilen, güvenilen, yakın arkadaş, 
gönüldaş, iyi görüşülen kimse, düşman karşıtı”; dostluk kavramı ise, “dost olma durumu, dostça 
davranış” şeklinde 
açıklanır(http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.5a1e764
4d40e30.54692156.). Arkadaş’, ‘yoldaş’, ‘sırdaş’ gibi kavramlar her ne kadar dostluk kavramına 
benzer biçimde ifade edilseler de, ‘dostluk’ kavramı, arkadaşlıktan daha ileri düzeyde samimiyeti, 
mahremiyeti, içten bağlılığı ve ilgiyi bünyesinde barındırması açısından bahsedilen diğer tüm 
kavramlardan farklılık göstermektedir. Arkadaşlıkta bazen gayri iradilik vardır: okul arkadaşlığı gibi. 
Bu nedenle dostluğu arkadaşlıktan ayırabiliriz. 
 

Cicero ve Mevlana’dan önce ve sonra da dostluk ve dost kavramı üzerinde durulmuştur. Hatta 
bu olgu bazı düşünürler tarafından insan mutluluğu için olmazsa olmaz olarak görülmüştür. Sokrates 
(M.Ö.469-399) dostluğun önemini şöyle dile getirir: Kimi insan atları, kimisi köpekleri, kimi altını, 
kimi şan şerefi olsun ister; benimse çocukluğumdan beri arzuladığım şey dostumun olmasıdır. Antik 
çağın bir diğer filozofu Aristoteles (M.Ö.384-322)  Nikomakhos’a etik adlı ünlü eserinin sekizinci 
kitabını dostluğa ayırır. Söz konusu çalışmasına “dostluk ya bir erdemdir ya da erdemle birlikte giden 
bir şey” diye başlar. Dostluk için, “ayrıca yaşam için son derece zorunlu”(Aristoteles;1998,155) der 
ve ekler: yalnızca zorunlu değil, güzel bir şey de” (Aristoteles;1998,156). Öyleyse her şeye sahip 
olsak da dosttan hiçbir zaman vazgeçmeyiz (Mutlu;2015,218). Çünkü insanın mutluluğunun bir 
kaynağı da dostluk ya da dostun varlığıdır. Aristoteles der ki: insanın kendisiyle dostluğu akrabalar 
arasındaki dostluğa benziyor. Onlarda da çözülme olmaz, ayrılıklar gösterseler bile yine de akraba 
kalırlar. Kişi de yaşadığı sürece bir, bütün olarak kalır (Aristoteles;1999,189-191).Aristoteles’in 
dostluk felsefesini yorumlayan Fransız filozof Paul Ricoeur(1913-2005) de dostluğu sadece yakınlık 
ve bağlılık duygusu değil, bir erdem bir yetkinlik (Ricoeur;2010,249) olarak anar. Buna göre iyi ve 
mutlu adamın dostlara ihtiyacı varsa, bunun nedeni dostluğun bir faaliyet veya etkinlik olmasıdır. 
Faaliyet veya etkinlik apaçık ki, bir oluş, bir varolageliştir (Ricoeur;2010,255). Burada insanın 
varoluşu için de dostluğun ne denli önemli olduğu ifade edilmektedir.  
 

Dostluk felsefe ve edebiyatta her zaman ilgi bulmuştur. Bu nedenle felsefi metinler yanında, 
birçok şiirin, türkünün vb. edebi etkinliğin konusunu da dostluk oluşturmuştur.   

 
Cicero’ya Göre Dostluk 
 
Cicero (M.Ö. 106- 43) M.Ö. 44 yılında Laelius ya da De Amicitia (Laelius Ya Da Dostluk 

Üzerine) adlı eserini yazar. Diyalog biçiminde yazdığı kitapta sevdiği iki ünlü Romalı dost olan 
Laelius ve Scipio’yukonuşturur.Ünlenmiş iki dostu konuşturması ve kitabı bir dostuna (Atticus) ithaf 
etmesi de anlamlıdır.  

Cicero dostluğu şöyle tanımlar: Dostluk, insanların insanlarla ve tanrılarla ilgili her şeyde, 
yakınlık ve sevecenlik duygularıyla anlaşmasıdır (Cicero; 1998,73). Bu nedenle o dostluğu bir anlaşma 
(consensio) olarak görüyor ve dostluğu şöyle övüyor: Bilgelik bir yana bırakılacak olursa, ölmez 
tanrıların insana bundan daha iyi bir şey verdiğini sanmıyorum (Cicero; 1998,73).O da Aristoteles’in 
yolundan giderek insana yakışır bir yaşam sürmek istenirse, dostsuz yaşam, yaşam olmaz 
(Cicero;1998,102) demektedir. Bu nedenle insanlar olmadan hele dostlar olmadan insanca bir hayat 
söz konusu olamaz (Cicero;1998,102). İnsansız bir yaşama katlanmak taş yürekliliktir. Bu yalnızlık, 
bütün bu zevklerin tadını hangi insandan alıp götürmezdi? (Cicero;1998,103). Bu konuyla ilgili olarak 
Cicero kendisinden önceki filozoflardan alıntı yapar: 

Biri göğe yükselip evreni ve yıldızların güzelliğini seyretseydi,  
bu seyir ona hoş gelmeyecekti ama yanında, gördüklerini anlatacak bir dostu olsaydı,  
bundan çok hoşlanacaktı (Cicero;1998,103).  
Mevlana da buna benzer olarak “Yalnız olarak bir yolda neşeli neşeli giden kişinin neşesi, 

dostlarla/yoldaşlarla giderse birken yüz olur” (Mevlana;1991,44) demektedir. 



Cicero’ya göre doğa yalnızlığı sevmez, hep bir desteğe dayanmak ister. Çok yakın dostlukların en tatlı 
yanı da budur (Cicero;1998,103). Aristoteles için de böyleydi; Özellikle kendine yeterlilikten yoksun 
olmamız, diğerlerine bağımlı olmamız neticesinde eudaimon (mutluluk-huzur) yaşamı ancak 
diğerleriyle etkinleştirebiliriz, tam bir eudaimon yaşam sürmek için kaçınılmaz bir şekilde diğerlerine 
ihtiyaç duyarız (Mutlu,2015,218). Bu da insanın doğasından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle dostluk 
bu doğanın neredeyse bir gereği ya da Aristotelesyen bir söyleyişle, zorunluluğudur. 

Cicero da Aristoteles gibi, dostluğu erdemle ilişkilendirir ve şöyle der: Siz erdeme öyle değer 
verin ki, -onsuz dostluk olmaz- erdemden başka hiçbir şeyin dostluğa üstün tutulabileceğine 
inanmayın (Cicero;1998,110). Bu nedenle dostluğun sınırlarının çizilmesinden söz eder: “dostların 
ahlakı tertemiz olmalı; aralarında her konuda, düşünüşlerinde, isteklerinde, ayrımsız tam bir anlaşma 
olmalı” (Cicero;1998,92).Durum bu olunca Cicero, dostluğun ancak iyi insanlar arasında olacağına 
inanır (Cicero;1998,94) çünkü iki noktada iyi insanlar dikkat ederler: Birincisi yapmacık ve 
gösterişten uzak bir açık davranma vardır onlarda; ikincisi, suçlamaları reddetmekle kalmaz dostundan 
kuşkulanmazlar da (Cicero;1998,94).   

Cicero’ya göre dostluğu ömrün sonuna kadar götürmek zordur. Çünkü çıkar çatışmaları vardır; 
dahası insanların huyları da değişebilir. İnsanın yıkım zamanında başka, yaşlılık zamanında başka 
huyları vardır (Cicero;1998,80-81). İkisinin birden elde edemeyeceği bir çıkar yüzünden dostluk 
bozulabilir; keza aynı göreve istekli olmak da dostluğu bozar (Cicero;1998,81). Bazıları dostlarından 
şehvete aracı olmasını veya bir haksızlık yapma konusunda yardım isteyebilir; böyle bir yardımı 
yapmamak, onurlu bir davranıştır ama isteği yerine gelmeyenler, diğerlerini dostluk kurallarına 
uymamakla suçlarlar (Cicero;1998,81).  

Cicero, insanların ne kadar keçi ve koyunu olduğunu bildiğini ama kaç dostunun olduğunu 
bilmediğini; bunun da dostluk konusundaki duyarsızlıktan kaynaklandığını söyler (Cicero;1998,92). 
Aynı şekilde insanlar koyun keçi satın alırken bile titiz davranır da, dost seçimine önem vermezler 
(Cicero;1998,92) diye düşünür.Ona göre, asıl önemsenmesi gereken dostluk konusunda duyarlı olmak 
ve erdemli dostlar seçmektir. Erdemli dostlar her zaman ya da her düzlemde bulunmayabilir; Örneğin 
memurluk ve siyaset yaşamına atılmış insanlar arasında gerçek dostlara çok güç rastlanır 
(Cicero;1998,93). Çünkü, dostluk fedakârlık gerektirir ve bu fedakârlık her alanda kolay kolay ortaya 
çıkmaz. O, şöyle sorar: dostunun seçilmesini kendininkine üstün tutacak insanı nerede bulmalı? 
(Cicero;1998,93). Yani dostu kendine tercih edecek fedakârlığı sergileyecek kişilere ihtiyacımız 
vardır. Bunu da zor günde test etme imkânı bulabiliriz. 

O halde belli (emin) dost, bellisiz (kötü) günde belli olur (Cicero;1998,93).  Çünkü birçokları 
için kötü günlerde birbirine bağlı kalmak, nasıl da güç bir iştir (Cicero;1998,93). Dostun zayıflığını iki 
şey belli eder: İyi günlerinde dostu aşağı görürürler; kötü günlerinde yüzüstü bırakıp giderler 
(Cicero;1998,93). Cicero’ya göre, hem iyi hem kötü günde direngen, değişmez bir dostluk gösteren 
insanın pek seyrek, tanrılaşmış gibi bir soydan geldiğine inanmalıyız (Cicero;1998,93). Bu anlayışa 
göre kötü gün dostluk için sınanma günüdür. 

Yeni dostluklardan kaçınmamamız gerektiğine inanır Cicero ama “en eskişaraplar gibi, en 
eski dostluklar en zevkli olmalı” (Cicero;1998,95) diyerek eski dostluklara vurgu yapar. Bunu biraz da 
alışkanlığın gücüyle açıklar ve şöyle bir örnek verir: “bir engel olmadıkça, hiç kimse alışmadığı yeni 
bir ata binmeyi, alıştığı bir ata binmeye yeğ tutmaz” (Cicero;1998,95). Alışkanlık konusundaki 
kanaatini başka örnekler üzerinden de tekrar eder: alışkanlığın gücü yalnızca canlılarda değil, cansız 
eşyalarda bile kendini gösterir: Uzun zaman oturduğumuz yerleri, dağlık, ormanlık bile olsa, severiz 
(Cicero;1998,95). Bu nedenle, insanların alışkanlıklarını terk etmeleri güçtür. Eski dostları tek etmek 
de güçtür.  

Cicero, dostluğun bir gereğinin de paylaşım olduğunu, bunun akrabalar arasında da geçerli 
olması gerektiğini savunur ve şöyle der:  

Erdemce, yetenekçe, varlıkça üstün olanlar, bunları yakınlarıyla bölüşsünler, paylaşsınlar: 
Örneğin orta halli aileden doğmuşlarsa, zeka ve zenginlikten yana zayıf yakınları varsa, 
onların olanaklarını çoğaltsınlar, onlara onur ve saygınlık versinler (Cicero;1998,96). 
Yetenek, erdem ve her türlü üstünlükten en çok yararlanmak için, insan onları yakınlarıyla 
paylaşmalıdır (Cicero;1998,95).  



Böylece o da Aristoteles gibi, dostluğun akrabalar arasında da olması gerektiğine inanır.  

Cicero’ya göre, dostlukta yapılan iyilikler anılmamalıdır: Bir iyiliği yapan anmamalıdır. Bu 
yüzden üstün olanlar, dostlukta ötekinin katına indikleri gibi, onları da ellerinden geldiği kadar, kendi 
katlarına yükseltmeye çalışmalıdır (Cicero;1998,96). Bununla dostlar arasındaki mesafe daralır, eşitlik 
sağlama yolunda ilerleme kaydedilir.  

Ona göre dostluk fazla ciddilik, asık suratlılık kaldırmaz; dostluk daha gevşek, daha tatlı, her 
türlü sevgi ve senli benliliğe daha açık olmalıdır (Cicero;1998,94). Bu da dostluktaki içtenlik ve 
derinliğin gereğidir.  

Dostluğun filozofu Cicero dostlukla ilgili temel yasalardan söz eder. Aynı zamanda bu yasalar, 
onun dostluk ile ilgili anlayışını da özetler. Cicero’ya göre dostluğun ilk yasası, dostların onurlu 
taleplerde bulunmalarıdır (Cicero;1998,85). Onur kırıcı istekler, dostluğu sarsar, sekteye uğratır ya da 
bitirir. Dost kalabilmek için bu utanç verici şeylerin istenmemesi ya da istendiğinde yerine 
getirilmemesi gerekir (Cicero;1998,82-83). Düşünürün dostluk öğretisinde dostlar birbirinden yüz 
kızartıcı taleplerde bulunmamalıdırlar. Dostluğun başka bir yasası erdeme saygı ya da erdemli 
olmaktır (Cicero;1998,82). Erdem dostluğu yapar ve korur. Bu dostluk anlayışında erdemsiz dostluk 
düşünülmüyor. Dostlukta göz ardı edilmemesi gereken başka bir kural da, dostların acı da olsa 
birbirlerine gerçeği söylemeleri ve bu konuda birbirlerini dinlemeleridir. Uyarmak ve uyarılmak ihmal 
edilmemelidir (Cicero;1998,104).Bu günün sözcükleriyle ifade edersek; dostlar eleştirmeli ve 
eleştiriye açık olmalıdır. Ona göre dostlukta dalkavukluk, yardakçılık ve yaltaklık yıkımdır 
(Cicero;1998,104-105). Cicero başka bir yasadan daha söz eder: Yapmacık olmaktan kaçınmak 
(Cicero;1998,105). Bu da dostluktaki sevgi ve yakınlığın, samimiyet ve derinliğin gereğidir. 
Samimiyet o kadar önemsenir ki, toplumsal uzlaşı için de gerekli görülür. Buna benzer bir düşünceyi 
20.yüzyılda. Jean Paul Sartre (1905-1980)da görüyoruz. O ikinci dünya savaşı yıllarında insanların 
samimiyetsizliğini Avrupa’nın temel bir problemi olarak görüyordu. İnsanlar arasında 
samimiyetin/içtenliğin olmamasından dolayı sitemini dile getiriyor ve şöyle diyordu: En büyük 
problemimiz içtenliksizliğimizdir. 

Mevlana’ya Göre Dostluk 
 
Dostlukla ilgili düşüncelerini irdelediğimiz Cicero’dan sonra Mevlana’nın konu hakkındaki 

düşüncelerine değinirsek aradaki benzerlikler ve farklılıklar daha iyi anlaşılabilir.  Çünkü Mevlana da 
birçok eserinde dostluğa değinir. Her ne kadar Mevlana’ya göre dost, gerçek sevgili olan Allah olsa 
da; o, dost kavramını insani ilişkiler bağlamında da ele alır ve dostluk, kötü dost, iyi dost gibi 
kavramlarla konuyu etraflıca açıklar. O, dostu, sevilen kimse- sevgili, arkadaş manasında kullanır. 
Mevlana’daki yoğun dostluk vurgusu içinde yetiştiği kültür evreninin insana verdiği değerle de 
ilgilidir. O, insanın farklılığını ve değerliliğini bir beyitte şöyle dile getirir: “Ey dost, en değerli inci 
candır. En güzel şekil olan insan şekli, arştan da üstündür, düşünceye de sığmaz” 
(Mevlana;1991/VI,83).Onun insana verdiği değer, insanın insanla anlamlı, derinlikli bir ilişki olarak 
kurduğu dostluğa da değer vermesini gerektirmiştir.  

Mevlana dostluğu en derin biçimde (Şems-i Tebrizi, Hüsameddin Çelebi vb. ile) yaşayan bir 
düşünür olduğu için, o adeta bir yaşanmışlığını dile getirmektedir. Bu yüzden Mevlana dostluk için 
öncelikle “yüreğin doğru olması” gerektiğine inanır. Bu nedenle “sen dost ol da sayısız dost gör, fakat 
dost olmazsan dostsuz, yardımsız kalakalırsın” (Mevlana;1991/VI,42) diyerek, öncelikle kişinin 
fedakârlığa kendisinden başlamasını önerir. Çünkü dostlukta bir fedakârlık gerekmektedir. 

Mevlana’ya göre dost kimdir? Cevabı Mesnevi’de şu beyitlerle dile getirir: 
  Yol nasıl yoldur? Gidenlerin ayak izleriyle dopdolu bir yol. 
  Dost nasıl dosttur? Rey ve tedbir bakımından merdivene benzeyen,  

seni aklıyla her an irşat edip yücelten dost  (Mevlana;1991/VI,43). 
 Dost bizi irşad eyleyen, tıpkı merdiven gibi aşama aşama yol kat etmemizi sağlayan, yol 
gösteren, bizi yüceltendir. Eleştirileriyle aklımızı yararlı biçimde kullanmamızı sağlayandır.  
 Mevlana, dostluğun fedakârlık, vefa gerektirdiğini ve bu nedenle zor ve zahmete katlanmayı 
beraberinde getirdiğini ve buna katlanamayanların dost olamayacağını Mecalis-i Sab’a’da şöyle dile 
getirir:  



“Senin gamını yemeden, derdine uğramadan senden bir şey umana  
Aldanma sakın; aldatıyor seni, yalan söylüyor sana. 
Sevinç gününde bütün dünya dostundur; 
Amma gam gecesi dost olanı kolay gösteremez kimse.” (Mevlana;1965,35). 

 Ona göre dostluğun sınavı gam, keder anıdır. Tıpkı ondan asırlarca önce İ. Şafii’nin (767-820) 
Divan’ında belirttiği gibi: Zor gün dostun sınavıdır (Şafii;2013,75). Mevlana zor zamanlarda dost 
olmanın önemini, “gam gecesi dost olan, Tanrı dostudur ancak”(Mevlana;1965,36) şeklinde ifade 
eder. 
 Rumî, dostun insan için değerini ve önemini, insan için değerli ve önemli bir duyu organı olan 
göze vurgu yaparak dile getirir. Dostun ve dostluğun önemli olduğunu insanın dosta nasıl bir 
gereksinim duyduğunu göz üzerinden anlatır:  

 “İnsan gözden ibarettir. Geri kalan bir deridir.  
Göz de, dostu gören göze derler. 
İnsan dostu görmeyince kör olsun, daha iyi.  
Böyle adam Süleyman bile olsa, karınca ondan yeğdir”(Mevlana;1991/I,113). 

 Bu nedenle dostların, dostluklarının ve birbirilerinin kıymetinin farkında olmaları gerekir. 
Dost olanlar, başkalarının onları birbirinden ayırmasına izin vermemelidir. Mevlana bu konuda ikazda 
bulunur: “Seni dosttan ayıran sözü dinleme; o sözde ziyan vardır, ziyan!” (Mevlana;1991/III,33). Yani 
Mevlana, dostlukların ebedi olmasından yanadır. Kısa süreli, çıkarlara dayalı olan ve çıkar 
zedelenmesi durumunda bozulan dostlukları tasvip etmez. Dostlukları bozan, dostları birbirinden 
ayıran ilişkilere ve sözlere karşıdır. Bu yüzden birlikte, birlik olmayı önerir dostlara:  

“Dostun, dostlarla birliği hoştur. Mana ayağını tut (ona meylet), suret serkeştir. 
Serkeş sureti, eziyetle eritip mahfeyle ki onun altında define gibi olan vahdeti göresin” 
(Mevlana;1991/I,54). 
Dost birlikte hemhal oldu mu birbirinin derdine merhem olur. İnsan bu durumda birbirinin 

kurdu değil, birbirine şifa olur. Rumî konuyu bir meteforla anlatır. Sıkıntıları olan insan penceresiz 
eve benzer, siz onunla dostça konuştukça, o eve pencereler açılır. Bu nedenle şunu rahatlıkla söylemek 
mümkündür: Dostluk ilişkilerinin olduğu toplumlarda psikolog ve psikiyatristlere daha az ihtiyaç 
duyulur. Dosta açılmayı önemsiyor, dost olmazsa taştan dostun olsun diyor. Rumî bir beyitte: 
“Topluluğa dost ol, hatta dost bulamazsan taştan bir dost yont, onu sev” (Mevlana;1991/II,165) 
diyerek dosta açılmayı önemsediğini gösterir. Günümüzde de psikologlar, sıkıntılarımızı 
paylaşacağımız bir dost bulmamızı, dost bulamama durumunda da sıkıntıları ağaca, denize açmamızı, 
kısacası içimizden atmamızı tavsiye ederler. Bu görüş Mevlana’nın dost bulma konusundaki ısrarlı 
görüşü ile örtüşür  
  Çünkü dost bizimle dert paylaşan ve derdimizi paylaşandır. Dost sadece dert paylaşmaz, yol 
yordam da paylaşır. Dost bizimle birlik(te) olandır. Mesnevi’de, bu konu şu metaforla açıklanır: 

Kurt, çok defa sürüden bir kuzu, yalnız başına bir yol tutup ayrıldı mı onu kapar, yer. 
Sünneti ve topluluğu bırakan kişi, yırtıcı hayvanlarla dopdolu olan böyle bir yerde 
kendi kanını dökmez de ne yapar. Sünnet yoldur, topluluk da yoldaş. Yolsuz yoldaşsız 
oldun mu bu daracık yerde helak olursun (Mevlana;1991/VI,43). 

Mevlana Zaman zaman dost kavramı yerine yoldaş kavramını da kullanır. Ona göre, yoldaşsız 
kalmamak gerekir. Ama bu yoldaş, akla düşman olmamalıdır (Mevlana;1991/VI,44). Akıllı 
dost/yoldaşla yapılan bu yolculuğun tadı bile farklı olur. “Yalnız olarakbir yolda neşeli neşeli giden 
kişinin neşesi, dostlarla/yoldaşlarla giderse birken yüz olur” (Mevlana;1991/VI,44). Dostlar 
arasındaki samimiyet ve güven “cana can katar”, insana dertlerini unutturur; oluşan güven ve huzur, 
insanları tehlikelerden korur. 
 Rumî, dostluk ilişkisinin bir yolunun da ihsanda bulunmak olduğunu bildirir ve ihsanda 
bulunulacak adam düşman bile olsa iyidir (Mevlana;1991/II,165) der.Çünkü, ihsan yüzünden düşman 
bile dost olur, dost olmazsa bile kini azalır. İhsanda bulunmak, kiniiyileştiren bir merhem gibidir. 

Mevlana, dostluğa önem verir ama kötü, aklını kullanamayan yani ahmak kişilerle dost 
olunmasından yana değildir. Çünkü ahmak ve kötü dost insanı yoldan çıkarır, ona zarar verirve rezil 
rüsva eder. O, ahmağın dostluğunu “ayı”metaforu ile anlatır (Mevlana;19191/II,162-163). Ayıya 
arkadaş olan bir adam, biraz uyumak ister, ayının yanında uyur. Adamın yüzüne sinek konar, ayı 
kovar. Kaç kere sineği kovduysa, sinek tekrar adamın yüzüne konar. Ayı sineğe kızıp, dağdan 
kocaman bir taş getirir, sineğin yine uyuyan adamın suratına konmuş olduğunu görünce o koca taşı, 



sineği ezmek için, adamın suratına indirir. Taş adamın suratını paramparça eder. Özetleyerek aldığımız 
bu örnek ahmak ya da aptal biriyle dost olmanın getireceği sakıncaları göz önüne serer. “Aptalın 
sevgisi, şüphesiz ayının sevgisidir, kini sevgidir, sevgisi kin” beytinde ifade edildiği gibi, “ayı tabiatlı” 
insanla dost olmamak lazımdır Ayı, bu hikâyede aptal dostu temsil eder. Böyle bir dost yüzünden 
insan bazen canından bile olacağından, böyle bir dostun yokluğu varlığına tercih edilir 
(Çiçek;1996,130). 
 Kötü dostun insana zarardan başka vereceği yoktur. Mevlana kötü dostun zararlarını da 
örneklerle anlatır ve uyarır: 
  Sende kötü dostun sevgisi peydahlandı mı kendine gel. 
  Ondan kaç, onunla az konuş, görüş! Onu kökünden sök çıkar. 
  Çünkü biter, boy verirse seni de kökünden söker, mahveder 
  (Mevlana;1991/IV,114). 
 Mevlana kötü arkadaşın insanın sonunu getirdiğini bu beyitlerle ifade eder. Başka bir yerde de, 
kötü dostu “keçiboynuzu” metaforu ile dile getirerek, her yerde ve her zaman ortaya çıktığını ve 
insanı rahatsız ettiğini belirtir. Böylesi bir dost insanı sürekli kötülüğe götüreceğinden, ondan uzak 
durmak gerekir. Kötü arkadaş, dünyadaki huzursuzluğun sebebi olmakla kalmaz insanın ahiretini de 
etkiler. Mevlana, kötü dostun bu özelliğini “yılan” metaforu ile ifade eder: 
  Herkesin, kendisine muhtaç olduğu, ihtiyacı bulunmayan pak Tanrı’nın  
  Zatına and olsun ki, kötü yılan bile kötü arkadaştan yeğdir. 
  Çünkü kötü yılan, insanın yalnız canını alır.  

Kötü arkadaşsa insanı cehenneme sürer, orasını adama durak eder 
(Mevlana;1991/V,216). 

Görüldüğü gibi, kötü arkadaşın kötülükleri, yalnız bu dünyayla sınırlı olmayıp; iki dünya 
hayatını da heder ederek, saadet bırakmaz. Kötülüğünün şiddetini ifade için düşünür, yılanla mukayese 
eder. Gerçekten kötü arkadaş bu kadar etkili midir? İnsanı bu düzeyde kötülüğe iter mi? Elbette. 
Çünkü “insan, arkadaşının dini üzeredir,” onun huyunu alır. Mevlana’nın tespitiyle; “insan, düşüp 
kalktığı adamın, konuşa görüşe huyu ile huylanır, gönül arkadaşının huyunu kapar” 
(Mevlana;1991/V,216). Bu durumda insanın, arkadaşının yaptığını yapmaması mümkün değildir. 
İnsanları bir arada tutan temel müşterekler kötüler için de geçerlidir. Kötülükte birlikte olacaklarına 
göre, kötü arkadaşın arkadaşı, kötü olduğu gibi; onlara katılan da kötüdür (Çiçek;1996,130).İnsan, 
iyilerle dost olmalıdır; “iyi kişilerle dost olmayan, elbette kötülerin yanında yer alır, onlara komşu 
olur” (Mevlana;1991/IV,131). Böyle bir komşuluk insanı insanlığından uzaklaştırır. Dost iyi oldu mu 
insan hayata daha güvenle bakar. Hayata anlam vermek dostlarla mümkündür. Sıkıntılarımızı 
paylaşan, sırlarımıza ortak olan dostlar, bizi birçok sorundan kurtarır. O halde bu dostlar iyilerden 
seçilmiş olmalıdır (Çiçek;1996,130). 

Mevlana’ya göre dost, dost kılınmaya değmelidir: 
“Bari yük eşeğin kirasına değseydi; 
Bari dost, gönlümün gamına değseydi” (Mevlana;1965,32). 

 Mevlana’nın felsefesinde en nihayetinde ya da son tahlilde en iyi dost O’dur. Bu öğretinin 
temel özelliği O’nu dost edinmektir.  

 
Cicero ve Mevlana’da Dostluk 
 
Ünlü İtalyan filozof GiambattistaVico (1668-1744) farklı toplumların ortak doğalarına dair 

özellikleri tespit etmek istiyordu (Vico,2007). Bunun kanıtının da ortak atasözleri olabileceğini ifade 
ediyordu. Bunun düşünürlerde daha fazla ön plana çıktığı düşünülebilir. 

Dostluk gibi bir olgunun önemsenmesinin ve felsefi bir mesele olarak ele alınmasının 
temelinde insana verilen değer yatıyor. Cicero’nun benimsediği Stoa felsefesi insanı kutsal bir varlık 
olarak görmektedir. Mevlana’nın içinde yetiştiği kültür ve medeniyet insanı ‘eşrefi mahlûkat’ olarak 
görüyor. Bu nedenle iki düşünürün de dostluğu önemsediği övdüğü ve insan için olmazsa olmaz bir 
olgu olarak gördüğü anlaşılmaktadır. İkisi de dostluğu metaforlarla anlatır ve geçmiş dostluklardan 
örnekler verir. 

İki düşünür de dostluk için öncelikle dürüstlüğü öncelerler. Cicero “dostların ahlakı tertemiz 
olmalı” derken, Mevlana dostluk için öncelikle “yüreğin doğru olması” gerekir, demektedir. İkisi de 
dostluğu erdem olarak görmekte ve dostluğu iyiler arasındaki bir ilişki olarak nitelemektedir. 



Cicero’nun deyimiyle, erdem, dostluğu hem kuran hem de koruyandır (Cicero;1998,108). Kötüler 
arasında kurulan ilişkiler erdemden uzak olacağı için, kötüler arasındaki ilişki dostluk olarak kabul 
edilmiyor. İkisinde de dostluk erdemle özdeştir. Kötüden dost kötülükten dostluk çıkmaz. Kötüler 
Cicero’da onur ve erdemden uzaklaştırılacağı için dostluğun dışına itiliyor. Rumî de, kötünün insanın 
hem bu dünyasına hem de öte dünyasına zarar vereceği için dostluğa değer olmadığı kanaatindedir. 

Cicero ve Mevlana dostluğun devamı için, dostların fedakâr ve duyarlı davranmaları 
konusunda da hemfikirdirler. İkisi için de dostluğu test etme ancak zor günde mümkündür. Bu nedenle 
dostluğu ayakta tutan, zor zamanlardaki olumlu tutum ve beraberlik ya da dayanışma ruhudur. 

Farklı çağlarda ve kültürlerde yaşamalarına ve bütün farklılıklarına rağmen birbirine benzer 
düşünceler serdetmişlerdir. Elbette faklı şeyler de dile getiriyorlar. Cicero kendi kültür çevresinin ve 
yaşadığı dönemin etkisini taşırken, aynı şey Mevlana için de geçerlidir. Cicero, Stoa felsefesinin ve 
Roma’nın etik, ontolojik ve epistemolojik bakışını yansıtırken, Rumî de İslam düşüncesinin temel 
nosyonlarını yaşar ve yansıtır. Bu nedenle Mevlana’nın dostluk anlayışı nihayetinde gidip o öğretinin 
temellerine dayanır ve Tanrı öğretinin asıl dayanağı olur. 
 

Sonuç 
 
Modern zamanların her şeyi göstergeye ve maddeye indirgediği bir çağda insanın kaybettiği 

ama çokça ihtiyaç hissettiği bir olgudur dostluk. İki düşünür de bu olguyu insanın ayırıcı ve zorunlu 
bir niteliği olarak değerlendirirler. Bu anlayışın, “boş laf” olmaktan öte bir gerçeklik olarak her iki 
düşünürün de hayatında yer ettiğini, geliştirdikleri dostluk ilişkilerinden anlıyoruz.  

İnsani bir ilişki düzeyi olarak dostluk bütün insanlık tarihi boyunca farklı kelimelerle de olsa 
ifade edilmiş ve değerli görülmüştür. Bu nedenle filozoflar da söz konusu olguya bigâne kalmamış 
üzerinde düşünmüş ve tartışmışlardır. Çünkü insan yaşarken başkalarına ihtiyaç duyar. Cicero ve 
Mevlana, insanın kendine yeterlikten yoksun olmasının dostluk gibi bir olguyu zorunlu hale getirdiği 
ve bu olgunun insan için hem erdem hem de mutluluk vesilesi olduğunu dile getirmektedirler. 
 Dostluk sağlıklı işlediğinde, bu düzeyde ilişkilerin olduğu toplumlarda psikolog ve 
psikiyatristlere daha az ihtiyaç duyulur. İnsan insana şifa olmalıdır. Birbirinin derdine çare arayan, 
birbirini önemseyen birbirine değer veren insanların çoğunlukta olduğu toplumlarda toplumsal barış 
ve huzur daha kolaydır. 
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