II. BÖLÜM

ÖZEL/İKİLİ İLİŞKİLERDE
ÂDÂB-I MUÂŞERET

Bilinmelidir ki bir toplum, nefislerindekini değiştirmediği sürece Allah onlara
lütfettiği nimeti azap ile değiştirmez! Allah, her şeyi işitir ve her şeyi bilir. Tıpkı
Firavun ailesi ve onlardan öncekilerin
tutumu gibi; onlar Rab’lerinin ayetlerini
yalanladılar. Biz de günahları yüzünden
onları helâk ettik. Firavun ailesini de
denizde boğduk. Onların hepsi de zalim
idiler.”
(Enfal, 8/53, 54)

ÖZEL İLİŞKİLERDE ÂDÂB-I MUÂŞERET
Toplum fertlerden müteşekkil sosyal bir kurumdur. Canlı bir organizmaya benzer; sürekli olarak gelişip değişmeye, basitten mükemmele doğru ilerlemeye müsaittir. Hatta vadesi dolduğu zaman
yok olmaya mahkum bir canlı gibidir de. Zira varlığını ve diriliğini
muhafaza eden değerlerini bozup tükettiği zaman1 bir toplumun yok
olması ne bir an geciktirilir, ne de öne alınabilir.2 O sebeple Cenab-ı
Hak mü’minlere şu tavsiyede bulunmuştur:
“Ey iman edenler! Hep birlikte Allah’a yönelin ki, başarabilesiniz!”3 Çünkü sosyal hayatın maddî ve manevî hastalıkları, tek başına
bireyin çabasıyla değil; ancak toplumun yek vücut olup, birlikte gayret göstermesiyle sağlığa kavuşur. Refah ve mutluluğu da öyle…
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ِ ِ وب مم َوأغ َرقنا آل ِف مر َع مون َوُك َكنوا ظ
ِ ِ  كدأ ِب ِآل ِف مرعون وال ِذي ِمن قب ِل ِه مم كذبوا ِبب ِت ر ِ ِب مم فأهلكناُه ِبذن.“ وأن هللا َِسيع ع ِل ٌيBilinmelidir ki bir toplum, nefislerindekini değiştirmediği sürece Allah onlara lütfettiği nimeti azap ile değiştirmez! Allah, her şeyi işitir ve her şeyi bilir Tıpkı Firavun ailesi ve onlardan öncekilerin tutumu gibi; onlar Rab’lerinin ayetlerini yalanladılar. Biz de günahları yüzünden onları helâk ettik. Firavun ailesini de denizde boğduk. Onların hepsi de zalim idiler.” (Enfal, 8/53, 54)
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.ك أ َّمةٍ أ َجل ِإذا َجا َء أ َجل ُه مم فال َي مس َتأ ِخ ُرون َس َاعة َوال َي مس َتق ِد ُمون
ِ “ ِلHer ümmetin bir sonu vardır; sonları geldiğinde onlar ne bir an geri kalır ne de bir an önce giderler.” (Yunus, 10/49)
Nur, 24/31.

64 ║ KUR’AN-I KERİM’DE ÂDÂB-I MUÂŞERET

Biz bu bölümde, fertlerin birbirleriyle olan münâsebetleri, toplumun münâsebetini teşkil edeceği için sosyal hayatta tatbik edilmesi gereken muâşeret esaslarını, ferdin diğerleriyle olan ilişkileri içerisinde mülâhaza ettik ve bunların topluma yansımasını, özel ilişkiler başlığı altında incelemeyi uygun gördük.
Allah’a ve Ahiret Gününe inananlar için ferdin özelindeki ilk ve
en yüce varlık, hiç kuşkusuz, Allah Teâlâ’dır. İnsan, herkesle ilişkiyi
kesse bile, mümkün değil ya, Yüce Rabbi ile ilişkisini kesemez. Zira
onun insanlık değeri Rabbi ile ilişkisi ölçüsüncedir. “De ki, eğer duanız da olmazsa, Rabbim size neylesin; neyinize değer versin!”4Kulun
Allah’la ilişkisi, aynı zamanda hem Hz. Peygamber ile ilişkisini hem
de toplumla ilişkilerini büyük ölçüde belirleyicidir. O sebeple biz,
özel/ikili ilişkiler çerçevesine öncelikle Allah, sonra Hz. Peygamber,
sonra da insanın hürmet etmek durumunda olduğu ebeveyni, öğretmenleri ve benzeri saygın kişiler ile birebir ilişkilerini bu bölümde
incelemeyi uygun gördük. Konuya “Kulun Allah’a Yönelişlerinde
Âdâb” ile başlayacağız.
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Furkan, 25/77.

