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حيمِ  ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ  بِْســــــــــــــــــــــِم ّٰللاه
 

 

 

 

 

ا اُ۫وٖتيتُْم ِمْن َشْيٍء فََمتَاعُ اْلَحٰيوةِ الدُّْنَيا َوٖزيَنتَُهۚا َوَما  َوَمَٓ

 
ࣖ
ِ َخْيٌر َواَْبٰقؕى اَفَََل تَْعِقلُوَن  ِعْندَ ّٰللاه

 
 

ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم:َوقَاَل  َرُسوُل ّٰللاَّ  
 

َ وأجملوا في الطَّلِب فإنَّ نفًسا   أيُّها الّناُس اتَّقوا ّٰللاَّ

لن تموَت حتّى تستوفَي رزقَها وإن أبطأَ عْنها فاتَّقوا 

َ وأجملوا في الطَّلِب خذوا ما حلَّ ودعوا ما َحُرمَ   ّٰللاَّ
 

 

DÜNYEVİLEŞMENİN ZARARLARI  

Muhterem Mü’minler! 

Dünya ve ahiret hayatı, birbirinin devamı olan iki 

hayattır. İnsan ilk olarak dünya hayatına gözlerini 

açtığı için bu hayata “yakın hayat” anlamında dünya 

hayatı, dünyaya gözlerini yummasının ardından son 

olarak ahiret hayatına intikal ettiği için bu hayata da 

“sonraki hayat” anlamında ahiret hayatı denmiştir. 

Dünya hayatı, ebedi hayat olan ahiret hayatının 

kazanılacağı ve şekilleneceği yegâne yerdir. Zira 

dünya ahiretin tarlası olup ahiret bu dünyada 

kazanılmaktadır. Şu halde dünya hayatı son derece 

önemlidir ve kişinin yaşantısı doğrultusunda iyi ya 

da kötü olarak bir değere sahiptir. 

 

Aziz Müslümanlar! 

Yüce Allah, insanoğluna dünya hayatının geçici ve 

bir imtihan yeri olduğunu bildirerek, nefsani arzu ve 

maddi menfaatlere karşı dikkatli davranması 

gerektiğini şu şekilde hatırlatır; “Size verilen şeyler 

dünya hayatı için faydalı nesneler ve 

güzelliklerden ibarettir. Allah katında olanlar ise 

daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Aklınızı kullanmaz 

mısınız?”1  Bunun içindir ki Rabbimiz 

Peygamberimizden dünya nimetleri ile kendi 

katındakiler arasında seçim yapmasını istediğinde 

Peygamberimiz Allah katındakileri tercih etmiştir.  

Dünya hayatı, müminlerin izzet ve vakar içinde 

yaşayacakları ve Allah’a kulluklarını sunacakları bir 

yerdir. Onlardan beklenen, Allah Teâlâ’ya kulluk 

ederek dünya hayatını imar etmeleridir. Bunu 

 
1 Kasas 28/60. 
2 İbni Mace, Ticaret, 2 

yaparken de ölçülü ve dengeli olmak lazım. Bu  

konuda Hz. Peygamber (s.a.v.) bizlere şu uyarıda 

bulunmaktadır: “Ey insanlar! Allah’a karşı takva 

sahibi olun ve dünyevi isteklerinizde mutedil 

davranın. Çünkü rızkı geçikse bile hiç kimse 

kendisi için takdir edilen rızkını yiyinceye kadar 

ölmeyecektir. Öyleyse Allah karşı takva sahibi 

olun ve dünyevi isteklerinizde mutedil davranın; 

helal olanı alınız, haram olanı bırakınız.”2 
 

Değerli Kardeşlerim! 

Müminler olarak, bu dünya hayatında ölçülü ve 

tutarlı hareket ederek dünyevileşmenin kötü 

neticeleri olan küfürden, günahlardan uzak durmalı 

ve iyiliklere yönelmeliyiz. Kendimiz, ailemiz, 

çevremiz ve toplumla barışık bir hayat yaşamalı; 

bela ve musibetlere karşı da sabırlı olmalıyız. 

Huzuru ve mutluluğu servet, şöhret, kudret ve şehvet 

gibi fani şeylerde değil, Allah’a imanda ve güzel 

ahlakta arayarak salih ameller işlemeliyiz. Bu 

vesileyle dünyamızı imar etmek için hayatımızı yüce 

kitabımız Kur’an’ın koyduğu esaslara göre 

sürdürmeliyiz. 

Hutbemi bu gerçeği bildiren şu âyetle bitirmek 

istiyorum; “Dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden 

başka bir şey değildir. Müttaki olanlar için 

şüphesiz ki âhiret yurdu daha hayırlıdır. Hâlâ 

aklınızı kullanmayacak mısınız?”3 

 

Hollanda Diyanet Vakfı 

3 En’am 6/32. 


