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Dünyevileşmek

“Yakında milletler yemek yiyenlerin çanağına eğilerek toplandıkları gibi sizin aleyhinize
toplanacak, birleşecekler. ” Bir zat, biz o gün sayıca az mıyız? dedi. Resûlullah (S.A.V):
“Belki siz o gün çoksunuz. Fakat siz selin üzerinde taşıdığı çöp gibi dağınık olacaksınız.
Allah sizin korkunuzu düşmanlarınızın kalbinden çıkaracak, Allah sizin kalbinize vehen
atacak.” Bir zat, “vehen” ne demektir ey Allah’ın Resûlü, dedi. Resûlullah (s.a.v): “Dünyayı
sevmek, ölümü sevmemektir ” buyurdu’’1
Bu Hadîs-i şerifte Resûlullah (s.a.v.), İslâm ümmetinin başına gelecek felâketleri haber
vermektedir. Bunlar:
1) Ümmet şuurunu kaybetmek ve tefrikaya düşmek: Müslümanlar için en büyük tehlike ve
felaket budur. Çünkü tefrikada azap ve belâ, birlikte ise rahmet ve bereket vardır.
Cenâb-ı Hakk:
وب ُك ْم َفأَصْ َبحْ ُتم ِب ِنعْ َم ِت ِه إِ ْخ َوا ًنا
َ َّّللا َعلَ ْي ُك ْم إِ ْذ ُكن ُت ْم أَعْ َداء َفأ َل
ِ ّللا َجمِي ًعا َوالَ َت َفرَّ قُو ْا َو ْاذ ُكرُو ْا ِنعْ َم َة ه
ِ َواعْ َتصِ مُو ْا ِب َحب ِْل ه
ِ ُ ف َبي َْن قُل
ك ُي َبيِّنُ ه
ون
َ ّللا ُ لَ ُك ْم آ َيا ِت ِه لَ َعلَّ ُك ْم َت ْه َت ُد
َ ِار َفأَن َق َذ ُكم ِّم ْن َها َك َذل
ِ َو ُكن ُت ْم َعلَ َى َش َفا ُح ْف َر ٍة م َِّن ال َّن
“Hepiniz toptan sımsıkı Allah’ın ipine (Kur’ân-ı Kerim’e, İslâm dinine, İhlasa, Allah’ın
emrine itaâta) sarılın. Parçalanıp ayrılmayın...’’2 buyurmaktadır.
Bu ilâhî fermânâ uymayanlar belâya uğrarlar. Bu belâların en tehlikelisi ise İslâm karşıtı
milletlerin müslümanlara karşı güç birliği yapmalarıdır. Günümüzde müslümanlar:





1
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En iyi coğrafyada yaşamakta – Ama en mağdur durumda,
En büyük nüfusa sahip
-- Ama hiç bir etkisi yok,
En büyük insan gücüne sahip-- Ama bunu başkaları değerlendiriyor,
En zengin madenlere sahip -- Ama en fakir ve perişan durumda....

Sünen-i Ebi Dâvûd, C.5, sh.104
Âl-i İmran Sûresi, 103.âyet.
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İki asırdır hastayız,
Arı, balına yabancı..
Esir olduk, kafesteyiz ,
Bülbül gülüne yabancı
Bünyede tahribat çoktur ,
İnanç zayıf , amel yoktur.
Bu derdi anlamaz doktor ,
Parmak, eline yabancı..
(Zülküf Gül)
2) İkinci belâ ise müslümanların dünya malına aşırı bağlanmaları, cihâdı terkederek
nemelazımcı bir anlayışa bürünmeleridir.
Dünya nimetlerinden faydalanma adına, dünya nimetlerine esir olma hastalığı ümmete
bulaşmıştır. Dünya sevgisi her insanı farklı yönlerden kuşatmıştır. Fertler olarak da toplum
olarak da bu süreci yaşamaktayız.
 Kimimizi, ‘’Sadece bir kere düğün yapacağım için, bir kerelik taviz’’ diye yakalamıştır. Artık
birçok müslüman, helal-haram sınırına dikkat etmeden, israf ve savurganlığa bakmadan,
inancına uygun olmayan eğlencelerle düğünlerini yapmaktadır. Aileler mes’eleye madde
gözlüğü ile bakmakta, kurulacak olan yeni aile yuvasının manevi yönü gözardı edilmektedir.
Bu anlayışla kurulan yuvalar, kısa sürede çözülmekte, dağılıp parçalanmakta ve
boşanmayla sonuçlanmaktadır.
 Bir başkasını, ‘’İş dünyası böyle ne yapayım’’ diye yakalamış, zulüm ve adaletsizliğe
sevketmiştir.
 Bir diğerini, arkadaş ve çevreye esir etmiş; ‘’Eh artık, çevreye ayak uyduracağız,
çare yok, ne yapalım’’ diye esir etmiştir.



Birçoğunu körükörüne taklitten yakalamış, kadına ve erkeğe, nabza göre şerbet verip esir
almıştır.
Kimisini de; mal biriktirme hırsıyla gece –gündüz koşturmayla avutmuş, ahirete hazırlığı ihmal
ettirmiştir.Halbuki Yüce Rabbimiz:


الَّذِي َخلَقَ ْال َم ْوتَ َو ْال َح َيا َة لِ َي ْبل ُ َو ُك ْم أَ ُّي ُك ْم أَحْ َسنُ َع َم ًل َوه َُو ْال َع ِزي ُز ْالغَ فُو ُر

‘’Hanginizin daha güzel amel işleyeceğini sınamak için hayatı ve ölümü yaratan Allah’tır’’ 3
buyurmaktadır.
Müslüman, hayat imtihanındadır.Bu imtihanda; dünyaya bağlanıp ahireti unutmak
en büyük felâkettir. Dünya sevgisini kalbe yerleştirmek, dünya nimetlerine takılıp kalmak,
ahireti ihmal etmek ‘’Vehn Hastalığı’’dır.4
Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurmaktadır:
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Mülk Sûresi,2.âyet
Halimizin İzahı, Nurettin Yıldız, sh.16-20

2

BYK & ŞYK DERSLERİ
‘’...Bana yeryüzü hazinelerinin anahtarları verildi. Ve şüphesiz ben Allah’a yemin
ederek söylüyorum: Benden sonra şirk koşacağınızdan yana korkmuyorum, fakat ben
sizin onda (dünyalık hususunda) birbirinizle yarışacağınızdan korkuyorum.’’ 5
Günümüz dünyasında İslâm Ümmeti, bu hastalıktan muzdariptir. Fakir, perişan, yiyecek bir
lokması bile olmayan, çocukların bir deri bir kemik ve çıplak gezindiği İslâm
ülkelerinde bile dünyevileşmenin izleri açık bir şekilde görülmektedir. Aç ama interneti var. Çıplak
ama, lüks cep telefonu var...
Mal ve mülke mağrur olma!
Deme: Var mı ben gibi?
Bir muhalif rüzgâr eser,
Savurur harman gibi!
Mal sahibi olmak, zengin olmak kötü bir şey değildir. İbadetlerin bir kısmı mal ile yerine getirilir.
Ancak, mal ve mülkün asıl sahibi Allah’tır. Bizler malın sahibi değil, bekçisiyiz. Malın asıl sahibi, malı
nasıl harcamamızı emrediyorsa öyle davranmak zorundayız. Dünyayı tamamen ihmal eden anlayış
da yanlıştır, dünyayı yüreğine sıkıştırmaya çalışan anlayış da. Mü’min, âhiret için çalışırken dünyadan
da nasibini unutmamalıdır. Böyle davranırsak, malın kölesi değil, efendisi oluruz.
Dünya malı üzerindeki hırs, insanı felaketlere sürükler. Bu hırs, aslen helal plan ama elde
ediliş şekli helal olmayan yollara kaymayı beraberinde getirir. Üç günlük dünyayı ebedileştirme
gayretine götüren bir anlayış, ebedi saadet arayan bir insan için çıkmaz bir yoldur. Özellikle de
haram sınırlarının zorlanması, müslümanların inançlarına göre iş yapmaması, meşru kazanç
elde etmesi, birbirlerinin haklarını çiğnemesi dünyevileşmenin getirdiği felaketlerdendir.
Şeytan, insanı fakirlik ve muhtaçlıkla korkutur. Biriktirmeye, kısmaya teşvik ederek iştah
kabartır. Zillete razı ettirip, tavize sürükler. İster ki mü’min dünyalığın peşinden ayrılmasın.
Devamlı onun arkasından koşsun, onunla meşgul olsun. Âhireti ihmal etsin,ibadetlerini
aksatsın, hatta bu endişeyle Allah’a kulluğunu terketsin. Nitekim âyet-i kerimede:

ِ ِ
ِ ط
َّ
يم
ْ َْم ُرُكم بِا ْلفَ ْح َشاء َواللّهُ َي ِع ُد ُكم َّم ْغ ِف َرةً ِّم ْنهُ َوف
ُ َ الش ْي
ٌ ضالً َواللّهُ َواسعٌ َعل
ُ ان َيع ُد ُك ُم ا ْلفَ ْق َر َوَيأ
‘’Şeytan sizi fakirlikle korkutup çirkin şeylere teşvik eder.Allah da lütfundan ve
bağışlamasından birtakım vaatlerde bulunuyor.Allah’ın lütfu geniştir.O herşeyi bilendir’’ 6
buyurulmaktadır. Peygamberimiz (s.a.v.) de bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmaktadır:

‘’Vallahi sizin için fakirlikten korkmuyorum ama dünyanın size açılmasından endişeliyim.
Sizden öncekilere açıldığı gibi; onların dünya üzerinden yarıştığı gibi sizin de yarışmanızdan
ve onları dünyanın helak ettiği gibi sizi de helak etmesinden çekiniyorum.’’7

5
6
7

Fethu’l-Bârî, İbn Hacer el-Askalanî,C.7, sh.288
Bakara Sûresi, 268.âyet
Sünen-i TirmiziTerc- C-3 #sh-567 Hd. No:2462.
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Bir zenginle bir fakir arkadaş olup yola çıkmışlar. Epey yürüdükten sonra fakir olan
yorulmuş. Arkadaşına:
-Biraz dinlenelim,yoruldum, demiş. Yolun kenarında bir ağacın altında oturmuşlar. Fakir olan
yorgunluktan uyuyakalmış. Bir müddet sonra, zengin olan arkadaşını uyandırarak yola devam
etmeleri gerektiğini hatırlatmış. Fakir, sitem ederek uyanmış:
-Arkadaş! Beni niye hemen uyandırdın. Öyle güzel bir rüya görüyordum ki! Rüyamda çok zengin
olmuş, lezzetli yemekler yiyor, paralarımı sayıyordum. Biraz daha uyusaydım ne olurdu sanki.
Zengin, fakir arkadaşını azarlayarak:
-Hadi kalk, kalk da yolumuza devam edelim. Senin zenginliğin bu kadar olur. Gözlerini açınca
bitti, demiş. Fakir olan şöyle cevap vermiş:
-Arkadaş! Benim zenginliğim gözlerimi açınca bitti. Senin zenginliğin, sen gözlerini kapayınca
bitecek. Aramızda ne fark var?
Zenginliğimiz, malımız,mülkümüz; ölüm uykusuna gözlerimizi kapadığımız zaman sona
erecek, amellerimizle başbaşa kalacağız.
Mal sahibi, mülk sahibi,
Hani bunun ilk sahibi?
Mal da yalan, mülk de yalan,
Var biraz da sen oyalan!
Mal ve zenginlik geçicidir. Ölümle hepsi dünyada kalacaktır. Şairin ifadesiyle
Bir mezar taşıdır insandan geriye kalan,
Onu da başkası yaptırır, gayrısı yalan!
(Yaşar Çalışkan)
İslâm, bizi fakirliğe teşvik etmez. Mal-mülk sahibi olmayı, ticaret ve kazancı yasaklamaz.
Aksine bunlara, belirli ölçülere bağlı kalarak teşvik eder. Bu alanları şeytanın dostlarına,
insanlara zulmedenlere bırakmamayı emreder. Bir kenara çekilerek dünya imtihanını
kazanamıyacağımızı bildirir. Allah’ın rızasını kazanmak için ne yapacağımız, nasıl hareket
edeceğimiz belirtilmiştir. Bize düşen bunlara uymaktır. Bu konuda şunlara dikkat etmeliyiz:
a- İnancımızı korumak ve güçlendirmek için gerekenlere önem vermeliyiz.
b- Allah’ın rızasını kazanmak için her şeyden önce haramdan ve harama götüren çevreden,
yollardan ve nedenlerden uzaklaşmak, arınmak zorundayız.
c- Farzları yerine getirmek için yoğun bir çaba göstereceğiz, hiç bir farzı, işimizden,
çalışmalarımızdan dolayı ihmal etmeyeceğiz.
d- İmkanlarımız ölçüsünde nafilelere devam edeceğiz.
e- Mü’min kardeşlerimizle irtibatımızı kesmeyeceğiz. Devamlı yeni bir kardeş kazanma
gayreti içinde olacağız.
f- Sürekli hak adına yaşayıp, hak adına hareket edip, hak adına cihad edip, hak adına
gayret edeceğiz. Değişim ve dönüşümlere, zihin kaymalarına, şuursuzluğa kapı
aralamayacağız. Ancak kendimizi geliştirecegiz.
g- Dünyayı tamamen ihmal edenlerden ve dünyaya tamamen bağlananlardan olmayacağız.
Çünkü mü’min, âhireti için çalışırken dünyadan da nasibini unutmayacak olan İnsandır.
h- Dinimizin emirlerinden biremir üzerinde yoğunlaşırken, diğerlerini ihmal etmeyeceğiz.
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İslâm, sadece şundan ibarettir, diyenlerden olmayacağız. Çünkü İslâm bir bütündür, kulluk
ise; emredilenlerin hepsini sahiplenmek ve uygulamaktır.8
Alınacak Dersler:
123456-

Müslümanlar için en büyük tehlike, ümmet şuurunu kaybedip ayrılığa düşmektir.
Tefrikada azap ve belâ, birlikte rahmet ve bereket vardır.
Tefrikaya düşüp parçalananlar, selin önündeki çöp gibi güçsüz hale gelirler.
Güçsüz olanları da, güçlü olanlar sofradaki ekmek gibi yemek isterler.
Ümeti bölüp parçalayanlar, onların zenginliklerini, servetlerini sömürmektedirler.
Bugün dünyada 6 milyar insan yaşamakta, bunun bir milyarı beş milyarın sırtından
geçinmektedir.
7- Müslümanların büyük bir bölümü ise, inançlarını unutarak dünya malına tapar gibi
bağlanıp cihâdı terketmişlerdir.
8- İki asra yakın zamandır müslümanlar zilleti yaşamaktadır.
9- Onurlu bir duruş,samimiyetle gayret, izzetli yarınların oluşmasını mutlaka sağlayacaktır.
“Allah’a inandım de, sonra dosdoğru yürü!”
Hakikat sana teslim, imânından ötürü.....
(N. Fazıl Kısakürek)
Ne Yapalım?
1-Haramlardan ne kadar kaçındığımızı kontrol edelim.
2-Teşkilat çalışmalarında; yapmamız gereken, ama ihmal ettiğimiz görevleri yapmaya
başlayalım.
3-Fâtır Sûresi 5. âyetini bir tefsirden okuyalım.Tefekkür edelim.
4-Ümmetin bu durumdan kurtulması için dua edelim.
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a.g.e. Nurettin Yıldız, sh.24-27
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