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Dünyevileşmek Büyük Günahtır
Muhterem Müslümanlar!
Yüce Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de yeryüzünde ve
gökyüzündeki bütün varlıkları insanoğlunun istifadesine
sunmak için yarattığını buyurmaktadır. Tarih boyunca
peygamberler göndererek bu nimetlerden istifade etme
yollarını bütün insan topluluklarına bildirmiştir. İşte bu
nimetlerden istifade ederken kâinatın sahibi olan Allah’ın
rızasını gözetmemek, dinimizin bizlere öğrettiği kuralları
ihlal etmek dünyevileşmek demektir. Halbuki İslâm,
insanın hem dünya hem de ahiret mutluluğunu sağlamak
üzere gönderilmiştir. Hem dünyamızı hem ahiretimizi
ihya etmek, bizleri iki cihanda mutlu kılmak için
gönderilmiştir. Dinimizin bizlere hayat bahşeden
ilkelerini ihlal ederek dünyada ve ahirette mutluluğa
ulaşmak mümkün değildir. Bu yol sadece insanların hem
bu dünyada hem de ahirette hüsrana uğramasından başka
bir fayda sağlamayacaktır.
Değerli Kardeşlerim!
Bizlerin ahiretteki yerini ve mekanını dünya hayatında
iken yaşadığımız hayat belirleyecektir. Geçici ve fani
olan dünya hayatına aldanıp ahireti ve ebedi hayatı
unutmak en büyük hüsrandır. Bu gerçekleri Allah Teâlâ
Kur’an-ı Kerim’de şöyle ifade buyurmaktadır:
“Rabbinizin mağfireti ve Allah’a karşı görev ve
sorumluluğunun farkında olanlar için hazırlanmış
olan ve genişliği yer ile gökler kadar olan cenneti için
yarışın.”1
“Her nefis ölümü tadacaktır. Kıyamet gününde
yaptıklarınızın karşılığı eksiksiz verilecektir. Kim
cehennem ateşinden uzaklaştırılıp cennete girerse işte
o kimse kazanmıştır. Dünya hayatı aldatıcı bir
yararlanmadan ibarettir. Şüphesiz mallarınız ve
canlarınızla imtihan olacaksınız…”2
“(Ey Peygamber Ahirete inanmayanlara) Deki:
Dünya hayatı ve faydası azıcıktır...”3
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“Geçici dünya hayatını ve süsünü isteyenlere
yaptıklarının karşılığını dünyada eksiksiz veririz.
Öylelerine ahiret hayatında ancak cehennem ateşi
vardır. Dünya hayatında yaptıkları boşa gitmiş ve
(Allah katında) yaptıkları geçersizdir.”4
Muhterem Cemaat!
Kur’an-ı Kerim’de bizlerin ibret alması için geçmiş
toplulukları helake ve yok oluşa götüren dünyevileşme
örnekleri zikredilmiştir. Kabil, dünyevileştiği için
malının kötüsünü kurban olarak Allaha sunmuştu. Malını
Allah’ın rızasından daha değerli gördü. Ad ve Semud
kavimleri dünyadaki güçlerine, evlerine, bahçelerine,
müreffeh yapılarına güvenip Allah’ı ve ahireti unuttular.
Allah’ın onlara gösterdiği somut mucizeleri de inkâr edip
isyan ettiler. Lut (as)ın kavmi dünyevileştikleri, ahireti
inkâr ettikleri için insan fıtratına aykırı ahlaksız ilişkilere
girip Peygamberlerini dinlemediler, helak oldular. Şuayip
(as)ın kavmi ahireti, cenneti, cehennemi inkâr ettiler.
Ekonomik ve sosyal hayatlarında heva ve heveslerine
uyarak ölçü ve tartıda hile yapıp asi oldular. Firavun,
Hêman, Bel’am, Karun, Nemrud, Ebu Leheb dünyadaki
mallarına güçlerine güvendikleri, dünyevileştikleri için
birçok zulme imza attılar. Efendimiz dönemindeki
müşrikler de dünyevileştikleri için Alemlere Rahmet olan
peygamberle
mücadele
etmişler,
inananlara
zulmetmişlerdir.
Kıymetli Mü’minler!
Tarih boyunca dünyevileşmenin bedeli ağır olmuştur.
Allah’a kulluk namına yerine getirdiğimiz Namaz, oruç,
zekât, hac, umre ve kurban ibadetleri dünyevileşmemek
içindir. Namaz kılarken her rekâtta okuduğumuz Fatiha
süresinde, bizden önceki ümmetlerden dünyevileşerek
Hak yoldan sapan, Allah’ın öfkesine uğrayanlardan
olmamak için dua ediyoruz. Peygamber (sav) hayattayken
her Cuma namazında zammı süre olarak ahireti hatırlatıp
dünyevileşmekten sakındıran A’la, Ğaşiye, Cumu’a,
Münafikun gibi sürelerini okur idi. Unutmayalım ki!
Yüce Dinimiz İslam’a göre asıl olan dünya nimetlerinden
istifade etmektir. Dünya nimetlerinden uzak durmak
değildir. Sadece aradaki dengeyi korumaktır. Bu da
dinimizin emir ve yasaklarına uymakla sağlanabilir.
Rabbim bizleri ahireti unutup ahirete karşı dünyayı tercih
edenlerden eylemesin. Dinimizi yaşayarak hayat bulan
hem dünya hem de ahiret mutluluğunu kazananlardan
eylesin.
Hollanda Diyanet Vakfı
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