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DÜNYA-AHİRET DENGESİ
Kıymetli Kardeşlerim!
Yüce dinimiz İslam, ortaya koyduğu temel ilkeler le
hem dünya hem de ahiret mutluluğunu elde etmemizi
hedeflemektedir. Bu temel ilkelerden biri de ahiret
hayatının varlığına iman etmek ve dünya hayatında
buna göre yaşamaktır. Okuduğum ayeti kerimede Yüce
Rabbimiz, “Allah’ın sana verdiğinden O’nun
yolunda harcayarak ahiret yurdunu kazanmaya
çalış; ama dünyadan da nasibini unutma!” 1
buyurmaktadır.
Okuduğum
hadisi
şerifte
de
Peygamber Efendimiz: “Hiç ölmeyeceğini zannede n
biri gibi (dünya için) çalış, yarın ölecek biri gibi de
tedbirli ol, ahirete hazırlıklı ol.”2 buyurmaktadır. Bu
ayet ve hadis dünya hayatı ve ömür sermayesinin ahiret
hayatını kazanmak için değerlendirilmesi gerektiğini
göstermektedir.
Değerli Müminler!
Yüce dinimiz İslam ne ahiret için dünya nimetlerinde n
vazgeçmeyi ne de dünyaya tamah ederek ahiret hayatı
yokmuş gibi yaşamayı emreder. Dünya ve ahiret hayatı
arasında akıl ve dinimizin ilkelerine göre bir denge
kurmamızı tavsiye eder. Bu durum peygamberimizin
hayatında her zaman gördüğümüz bir hakikattir. Rasûli Ekrem Efendimiz, bir gün hasta bir sahabîyi ziyaret
etti. Ona nasıl dua ettiğini sordu. O da, “Allah’ım! Beni
ahirette ne ile cezalandıracaksan onu şimdide n
dünyada bana ver!’ şeklinde dua ediyorum” dedi.
Bunun üzerine Peygamberimiz, böyle dua etmemes i
konusunda onu uyardı. Kendisine, “Allah’ım, bize
dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi

cehennem azabından koru!”3 şeklinde dua etmesini
tavsiye etti.”4 Peygamber efendimiz ibadetimizde,
gündelik hayatımızda, dahası bütün yaşantımızda
ölçülü olmamız gerektiğini bizlere öğretmiş tir. 5
Dünyadan el çekip sadece ahiret için yaşamaya karar
veren bazı sahabileri bedenin, ailenin ve sahip olunan
nimetlerin hakkını vermeleri hususunda uyarmıştır.6 O,
dünyadan el etek çekip sorumluluklarını yerine
getirmeyen insanları “Sünnetimden yüz çeviren
benden değildir.”7 buyurarak uyarmıştır.
Kardeşlerim!
Ancak çoğu zaman toplumda bu dengenin bir taraf
lehine bozulduğu görülmektedir.
Kimileri,
bu
dünyanın ahiret yurduna açılan bir kapı, bir imtiha n
yurdu olduğunu unutup her şeyi mübah görmekte,
kimileri
de ahireti uğruna dünyanın
meşru
nimetlerinden kendini mahrum bırakabilmekted ir.
Kimileri ise kendi anlayışlarından kaynaklana n
aşırılıkları dine mal ederek, rahmet yüklü mesajlarıyla
hayatı kolaylaştıran yüce dinimizi hayatı zorlaştıran bir
şey olarak göstermektedir. Dindar olmanın ve dini
yaşamanın yolunun çile ve zorluklarla dolu bir hayat
yaşamaktan geçtiğine inanmaktadır. Hatta bu tür
insanlar huzur ve sükunetten rahatsız olmakta ve
inançları uğruna huzursuzluk çıkarmayı dini bir görev
kabul etmektedir. Hâlbuki akıl ve vicdan sahibi hiçbir
insan başkalarının huzursuz ve mutsuz olmasını
istemediği gibi Yüce Rabbimiz de bunu istemez.
Kimileri, dini ruhundan, ibadetleri özünden koparmak
suretiyle dar kalıplara mahkûm etmekte ve sadece
şekle indirgeyebilmektedir. Dindarlığın doğal bir
sonucu olan ahlakı ihmal etmektedir. İnsanlar ın
dindarlıklarını eleştirmekte ve onları yargıla ma ya
kalkmaktadır. Kimileri ise yaşantı boyutunu tamamen
ihmal
ederek
dini
sadece
vicdanla ra
hapsedebilmektedir. Gerçek şu ki; bütün bunlar
dinimizi yanlış anlamanın sonuçlarıdır.
Aziz Mü’minler!
Geliniz, Yüce Kitabımızın ve Peygamberimizin bize
öğrettiği itidale dair duayı kendimize ilke edinelim.
Sevgimizde, yergimizde, yaşantımızda, ibadetimizde,
dünya ve ahirete bakışımızda dengeli olalım.
Unutmayalım ki; bu bakış ve tutum, doğru ve makbul
bir kulluğun gereğidir. Hutbemizi, Peygamber imiz
(s.a.s)’in anlam dolu şu duası ile bitirmek istiyor um:
“Allah’ım! İçinde yaşadığım, geçimimi sağladığım
dünyamı ve ebedî yaşayacağım ahiretimi benim için
hayırlı kıl. Hayatımda her türlü hayrı ziyadesiyle
bana ihsan eyle.”8 Âmin.
Hollanda Diyanet Vakfı
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