
1

İHLÂS, DİN VE DÜNYEVİLEŞME

Mehmet EVREN

Özet

Bu çalışmada ayrıca, dünyevileşmeye yönelik bir önlem olarak ‘infak ve ihlâs’ 
kavramı üzerinde durulmaktadır. Bu konuyla ilgili Sahabe hayatından örnekler 
verilmekte ve dünyevileşmeye Asr-ı Saadet’ten çareler aranmakta, dünyayı sevmede, 
Kur’an ve Sünnetin yaklaşımı ve ölçüsü ele alınmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Din, insan, ihlâs, dünyevileşme, dünya, ahiret.

Giriş

Din, Allah tarafından peygamberler aracılığı ile insanlara ulaştırılan ilahi kanunların 
tümüdür. Dinin amacı ise; insanlara ve cinlere iyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı, güzel ile 
çirkini bildirmek ve onları dünya ve ahiret mutluluğuna kavuşturmaktır. 

Dünyadaki zenginlik, makam-mevki, mal-mülk, servet, çoluk-çocuk; hepsi birer 
imtihandır.  Her insanın başına gelen en büyük hadise ise, bu imtihanı kazanma veya 
kaybetme meselesidir.   

Kâinatın, dünyanın ve içindeki tüm varlıkların insan için yaratılması, Yüce Allah’ın 
insana verdiği değerin üstünlüğünü göstermektedir. Cenâb-ı Hakk’ın, insana verdiği 
değer, diğer varlıklarla mukayese edilemez. Bunun sebebi ise insana verdiği 
duyguların, duyuların ve cihazların, diğer varlıklardan çok daha gelişmiş ve 
mükemmel olmasıdır. Bu gelişmişlik ise insana verilen akıl, fikir ve ihtiyaçların 
çokluğundan kaynaklanmaktadır.

İslam âleminde dünyevileşme, her geçen gün önüne geçilmesi zor ve ciddi bir 
problem haline gelmektedir. Huzurun maddi refahla çözülebileceği anlayışı ön plana 
çıkmaktadır. Bu düşünce insanlığın manevi hayatını zedeleyerek, “inandığı gibi 
yaşamaya değil, yaşadığı gibi inanmaya” zorlamaktadır.

Başlangıçta meşrû amaçları gerçekleştirmek için sadece bir araç olarak düşünülen 
dünya malı, sonunda amaç haline dönüşmektedir. Bu da zamanla kulluk görevlerinin 
ihmaline sebep olmaktadır. Helâl-haram anlayışını zedeleyerek, salih amelden 
uzaklaştırmaktadır.

O halde dünyevileşme nedir? “Dünya hayatını bilerek ahiret hayatına tercih etmektir. 
Yani, kırılacak bir cam parçasını baki elmaslara, bildiği halde, tercih etmektir.” Buna 
karşılık: Kur’an ve sünnet ise dünya ve ahiret hayatını dengeli götürmeyi 
öngörmektedir. Müslüman’ın maddenin hâkimiyeti altına girmesi değil, maddenin 
Müslüman’ın hâkimiyeti altına girmesi, Kur’an ve sünnetin bir gereğidir. Kur’an ne 
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dünyadan tamamen yüz çevirmeyi ne de dünyaya taparcasına peşinden koşturmayı 
kabul eder. 

Günümüzde tüketim çılgınlığının geldiği uç nokta, beyin yıkayan reklâm, propaganda 
ve iletişim araçlarıyla dünya hırsını körüklemekte, insanı maddeye köle haline 
getirmektedir. Erişilmek istenen hayat standardını sürekli yükseltmekte ve sun'î 
ihtiyaçları her geçen gün sürekli artırmaktadır.

“Eskiden insanlar üç dört şeye muhtaç iken bu günkü medeniyet belki bin şeye 
muhtaç ve fakir etmiştir. Çalışma, masrafa kâfi gelmediğinden, hileye, harama sevk 
etmekle, ahlâkın temel ilkelerini bozmuş. Toplumun belirli sınıflarına verdiği servete 
bedel, şahsı fakir ve ahlâksız yapmıştır. Bu da toplumdaki sosyal dengeleri, maddi ve 
manevi huzuru bozmaya sebep olmaktadır. 

Dünyevileşmeye yönlendiren, ‘maddi çıkar, hubb-u cah, hırs, tama’ ve tul-i emel’ gibi 
kavramların doğru anlaşılması ve yönlendirilmesi bu hastalığın tedavisi için hayati 
önem arz etmektedir.

İhlâs

İhlâs: Kulun bütün davranışları ve sözlerinde sadece Allah’ın rızâsını gözetmesi 
anlamına gelmektedir. (İslam Ansiklopedisi)

İhlâs; Kur’ân’da, muhlis, muhlas, muhlisîn, muhlasîn, ed-dinu’l-hâlis, 
muhlisanlehu’ddîn, ahlasûdînehum ve muhlısînelehu’ddîn, ifadeleriyle, gerçek din ve 
dindarlığın özelliği olarak yer almaktadır.

Bütün ibadetlerde esas olan ihlâstır. “Bir zerre ihlâslı amel, batmanlarla hâlis 
olmayana müreccahtır.” (Nursi, Mesnevi Nuriye, 2012)  İhlâsın bu sırlı gücünden 
dolayıdır ki, Peygamber Efendimiz (a.s.m): "Dinî hayatında ihlâslı ol, az amel yeter." 
(Münavi, Feyzu’l-Kadir, I, 216) 

"Her zaman amellerinizde ihlâsı gözetin, zira Allah, sadece amelin halis olanını kabul 
eder." (Münavi, Feyzul Kadir, I, 217) buyurarak, amellerin ihlâs yörüngeli olması 
gerektiğini belirtir. 

Özetle ihlâs; “Bu dünyada, hususan uhrevî hizmetlerde en mühim bir esas, en büyük 
bir kuvvet, en makbul bir şefaatçi, en metin bir nokta-i istinad, en kısa bir tarîk-i 
hakikat, en makbul bir dua-yı mânevî, en kerametli bir vesile-i makasıd, en yüksek bir 
haslet, en sâfi bir ubudiyet, ihlâstır.” (Nursi, Lem'alar, 2005)

Cenab-ı Hak; “Kitapta Musa’yı da an, gerçekten O Allah tarafından ihlâsa 
erdirilen/ihlâsa ermiş (muhlasan) bir kul idi, resul ve nebi idi.” (Meryem, 19/51) 
ayetiyle hatırlatır. Evet, peygamberler için ihlâs nübüvvetle nerdeyse eşdeğer İlahi bir 
lütuftur.
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Bir defasında havariler Hz. İsa’ya muhlis hakkında soru sorarlar, bununu üzerine İsâ 
(a.s), “Muhlis, öyle bir kişidir ki Allah için amel eder, ancak insanların onu övmesini 
sevmez ve arzu etmez.” (İbn-i Kesîr, 1984, V, 232.) diye cevap verir.

Kur’an-ı Kerim’de ihlâs ifadesi “muhlisînelehu’d-dîn” şeklinde ve on bir defa yer alır ki, 
insanların, gizlisiyle açığıyla şirkin her türlüsünden arınmış bir imana sahip olmaları 
anlamına gelmektedir.(Taberî, Câmiu'l-beyân, V, 455-456). “(Resûlüm!) Şüphesiz ki 
Kitab'ı sana hak olarak indirdik. O halde sen de dini Allah'a has kılarak kulluk et. 
Dikkat et, halis din yalnız Allah'ındır…” (Zümer, 39/2- 3)

Bediüzzaman Hazretleri, Kur’an’da ihlâsa verilen öneme binaen “İhlâsı kıracak 
esbabdan (sebeplerden) yılandan, akrepten çekindiğiniz gibi çekininiz.”uyarısında 
bulunur. Yine “Amelinizde rızayı ilahî olmalı. Eğer O razı olsa, bütün dünya küsse 
ehemmiyeti yok eğer o kabul etse bütün halk reddetse te’siri yok. O razı olduktan ve 
kabul ettikten sonra isterse ve hikmeti iktiza ederse, sizler istemek talebinde 
bulunmadığınız halde halklara da kabul ettirir…” (Nursi, Lem'alar, 2005) ifadeleriyle, 
yapılan her türlü kullukta ve işlerde sadece Allah rızasının esas alınmasına vurgu 
yapmaktadır.

Bediüzzaman “Bütün kuvvetinizi ihlâsta ve hakta bilmelisiniz” ifadesiyle de, ihlâsta 
varılması gereken hedefi gösterir. (Nursi, Lem'alar, 2005)

Kuşeyri ise ihlâsı, yapılan ibadetin son derece huşû içinde gerçekleşmesi olarak 
açıklar ve nefis, kalp ve ruh olmak üzere ihlâsın üç mertebesi olduğunu belirtir. 
Nefisle gerçekleşen ihlâs, ibadetin eksiksiz kusursuz olarak yapılmasıdır. Kalp ile 
ihlâs, kişinin yaptığı kendi ibadetlerini dahi görmemezlikten gelerek riyadan 
uzaklaşmasıdır. Ruh ile ihlâs ise, manevî beklentilerden arınmaktır şeklinde ifade 
eder. (Kuşeyrî, Letâifü’l-işârât, V, 267)

Bir defasında Allah Resûlü, “Benim şefaatim ihlâs ile ‘lâ ilahe illallah’ diyenleredir. 
Çünkü ihlâslı olanın kalbi dilini, dili kalbini doğrular.” (Müsned, 2/307) buyurmuştur. 
Yine “Kim kalbini, imanın dışındaki şeylerden arındırır, sadece imana tahsis ederse 
kurtulur.” buyurarak inancın niteliği açısından ihlâsın önemini belirtmiştir.

Amel bir ceset olarak düşünüldüğünde, ihlâs onun ruhu mesabesindedir. Sonuç 
olarak denilebilir ki ihlâs, kişinin kalbî ve bedenî olmak üzere bütün ibadet ve 
amellerinde, nefsine pay çıkarmaması, düşünmemesi ve görmemesidir. Diğer bir 
deyişle gönül safveti, fikir istikameti, Allah ile münasebetlerinde dünyevî garazlardan 
uzak kalma ve tam bir sadakatle kullukta bulunma halidir.

Din

Din, imtihana vesile olan İlahi bir kanundur. Amacı ise, insanlara ve cinlere iyi ile 
kötüyü, doğru ile yanlışı, güzel ile çirkini bildirmek ve onları dünya ve ahiret 
mutluluğuna kavuşturmaktır.
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Bediüzzaman, “Din hayatın hayatı, hem nuru, hem esası. İhyâ-yı din ile olur şu 
milletin ihyâsı.” sözüyle, İslam milletinin maddeten ve manen ilerlemesi, hayat ve 
kemal bulması, dinin insan hayatında yaşanmasıyla doğru orantılı olduğunu veciz bir 
şekilde ifade etmektedir. Cesedi ayakta tutan ruh olduğu gibi, Müslümanların ayakta 
durması ve hayatlarını devam ettirebilmeleri ‘Din’in yaşanmasıyla mümkündür.  

İnsanoğlu, önemli sayılabilecek pek çok soruya din sayesinde cevap bulabilmiştir. 
Çünkü din, insana bir hedef göstermekte ve hayatına bir anlam katmaktadır. Hayatın 
anlaşılmasına ve keşfedilmesine yardımcı olmaktadır.

Dünyevileşme ise; dünyada ebedi yaşayacakmış gibi bir düşüncenin, bir 
doyumsuzluğun, bir tamahın, hırsın, aç gözlülüğün, bencilliğin, geleceğe yönelik 
doymak bilmeyen uzun arzu ve isteklerin ve rahat yaşamanın belirti ve mahsulüdür.

Dünyevileşme; iç dünyaları yeterince tekâmül etmemiş kişilerin, kendilerini emniyette 
hissetmek için maddi şeylere dayanma ve ayaklarını sağlam basabilme korkusudur.

Dünyevileşme; aslında dünyada iken cenneti arama ve yaşma arzusudur. Hâlbuki 
dünyada mutlulukla ilgili yapılan araştırmaların hemen hepsinin söylediği bir şey var: 
“İnsan barınmasına, giyinmesine yetecek kadar kazandıktan sonra, onun üstüne 
ekleme, ona ilave mutluluk olarak dönmüyor. Mutluluk olarak geri dönen şey sadece 
paraya tahvil edilemeyen değerlerde saklıdır.” (Sayar, 2008)

O halde nedir bu değerler? Kur’an’dır, imandır, dindir, ibadettir, ihlâstır, saygı ve 
sevgidir ve karşılıklı hoşgörü ve manevi değerlerin tamamıdır. “İnsan her ne kadar 
sınırlı bir hayat sahibi olsa da ebed için yaratılmış ve bâki bir Zata ayine olmak ve 
baki meyveleri verecek işleri görmekle tavzif edilmiş (görevlendirilmiş) bir varlıktır.” 
(Nursi, Lem'alar, 2007) İnsan, gerek kalbe bağlı olan latifeler ve duyguları ve gerek 
akıl defterinde bulunan düşünceleri, ruhsal özellikleri ve becerilerin tümü ile ebedi 
saadete göre techiz edilmiş bir varlıktır.

Risale-i Nur’da bu konuyu açıklamak için şöyle bir örnek verilmektedir: “aklın bir 
hizmetkârı ve tasvircisi olan kuvve-i hayaliyeye denilse ki, “Sana bir milyon sene 
ömürle saltanat-ı dünya verilecek; fakat âhirde mutlaka hiç olacaksın. Tevehhüm 
aldatmamak, nefis karışmamak şartıyla, “Oh” yerine “Ah” diyecek ve teessüf edecek.” 
Demek, en büyük fâni, en küçük bir alet ve cihazat-ı insaniyeyi doyuramıyor.”

“İşte insanın ruhi yapısındaki özellikleri;“insanın ebede uzanmış emelleri ve kâinatı 
ihata etmiş efkârları ve ebedî saadetlerinin envâına yayılmış arzuları gösteriyor ki, bu 
insan ebed için halk edilmiş ve ebede gidecektir. Bu dünya ona bir misafirhanedir ve 
âhiretine bir intizar (ve bir bekleme) salonudur. (Nursi, Sözler, 2007)

Bu girizgâhtan sonra; konumuza açıklık getirecek meşhur Abbasi halifesi Harun 
Reşid ile kardeşi Behlül Dane arasında geçen küçük bir anekdot nakletmek istiyorum.

Behlül Dane hazretleri, kardeşi Harun Reşid’in olmadığı bir gün fırsattan istifade 
tahtına geçip oturur. Biraz sonra sarayın hizmetçileri Behlül’ü görür ve hemen tahttan 
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indirdikleri gibi bir de temiz bir dayaktan geçirirler. Bunun üzerine Behlül, ağlamaya 
başlar. O anda saraya Harun Reşit girer, Behlül’ün ağladığını görünce nedenini sorar. 
Oradakiler Behlül’ün affedilmez büyük bir suç işlediğini, tahta çıkıp yerine 
oturduğunu, kendilerinin de tahttan indirip dövdüklerini söylediler. Kardeşinin 
ağlamasına üzülen Harun Reşit: “Behlül böyle hatalardan dolayı dövülür mü?” deyip 
özür diledi. Behlül Dane hazretleri kardeşine:

“Kardeşim ben dövüldüğüm için ağlamıyorum. Ben birkaç dakika tahta çıkmakla bu 
kadar dayak yedim, yarın ahirette senin durumun ne olacak!.. Kim bilir ne kadar 
dayak yiyeceksin diye düşünüyor, onun için ağlıyorum” dedi. 

Evet, dünyada edindiklerimiz ve elimizde bulunan her şey geçicidir, bir gün elimizden 
çıkacak, fani olup kaybolacak. Öyle ise ebedileştirmek için çareler aramak gerekir.

Bu anekdottan sonra asıl konumuza dönmek istiyorum. Konu dünyevileşme olunca 
insan faktörü işin içerisine girmiş oluyor. Çünkü dünya, insan ile değer 
kazanmaktadır. İnsanın olmadığı bir dünya, öğrencisi olmayan bir okula benzer. Nasıl 
ki bir okul öğrencilerle değer kazanıyorsa, dünya okulu da insanlarla değer kazanıyor. 
O halde insanın mahiyeti nedir? Sorusuyla konumuza devam edelim.

İnsanın Mahiyeti

İnsan, kâinattaki âlemleri tartacak bir ölçü, bir liste, bir harita, bir özet, küçük bir 
model olarak yaratılmış garip bir varlıktır. Bu model ve ölçücükler ile o âlemi idrak 
edip seyredebilecek özelliklere sahiptir. Kâinattaki âlemler; insanda duygu ve latifeler 
olarak küçük modeller şeklini almıştır. Bundandır ki insan mahiyet olarak kâinatın 
küçültülmüş bir özeti, kâinat da insanın büyütülüp açılmış bir şeklidir.

İnsanı diğer varlıklarla mukayese edildiğinde, ondaki duygular duyular ve cihazlar çok 
daha fazla gelişmiştir. Bu gelişmişlik insana verilen akıl, fikir ve ihtiyaçların 
çokluğundan kaynaklanmaktadır. Örnek olarak; Güzelliklerin bütün derecelerini ayrıt 
edebilen bir göze, yiyeceklerin ve içeceklerin her türlü zevklerini fark eden bir dile ve 
en ince hakikatleri anlayabilen akıl gibi daha nice cihazlara sahip oluşu, onun ne 
kadar mükemmel bir varlık olduğunu göstermektedir.

Sermayece bu kadar zengin donanımlı, duyu ve duygularla mükemmel bir varlık 
olarak yaratılan insan, sadece dünya hayatına yoğunlaşsa, en basit hayvan olan 
serçe kuşundan yüz derece aşağı düşer. (Nursi, Sözler, 2008)

O halde insana tevdi edilen bu kadar değerli duygu ve cihazlar sadece bu dünyada 
zevk ve lezzet almak için verilmemiştir. 

Öyle ise nasıl kullanılacak diye bir soru akla gelebilir? “Öncelikle insan, kendi nefsine, 
süflî arzu ve isteklerine gem vurmakla başlar. İnsana verilen kalp, sır, ruh, akıl, hayal, 
göz, dil ve kulak gibi kuvvelerin yüzlerini, geçici dünya hayatından ebedî hayata 
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çevirmekle yani, her bir duygu ve cihazı yaratılışına uygun kulluk görevlerini 
yaptırmakla olur. Yoksa dünya hayatının bütün ince zevklerini tatmaya çalışmakla, en 
bayağı arzularını tatmin etmekle o cihazları nefsine köle yaparak, ölümüne sebebiyet 
verir bazen de aleyhine çevirerek hayatı kendine zindan eder.” (Yeni Asya, 2012)

İnsanın Konumu 

İnsan son derece aciz, zayıf ve fakir bir varlık olarak yaratılmış, ihtiyaçları âlemin her 
tarafına yayılmıştır.  Bu ihtiyaçların karşılanması için ruhuna ve vücuduna son derece 
hassas ve mükemmel cihazlar yerleştirilmiştir. Ancak imtihan gereği bunlara bir 
sınırlama getirilmemiştir. İnsana akıl ve kalb verilmiş, vahiy aracılığı ile orta yolu 
bulma fırsatı da tanınmıştır. Burada insana düşen sadece aciz ve fakir olduğunu 
anlamak ve Yüce Allah'a iyi bir kul olmaya çalışmaktır. 

Sevmek Yaratılışın Neticesidir

Sevmek sevilmek olmasaydı, kâinat, varlıklar ve hiç biri olmazdı. Çünkü muhabbet, 
kâinattaki varlıkları birbirine bağlayan bir bağ, bir cazibe, bir nur ve bir varoluş 
sebebidir. Onun için Cenâb-ı Hak; "Habibim sen olmasaydın bu kâinatı yaratmazdım" 
buyuruyor. Kâinattaki canlı-cansız bütün varlıklar, varoluşlarını Ona borçludurlar. 
Kâinat Onun sevgisiyle ayakta duruyor. Eğer Onun sevgisi kâinattan çekilse, bütün 
varlık âlemi dağılıp gidecektir. Diğer bir ifadeyle; “Eğer kâinattan risalet-i 
Muhammediyenin (a.s.m.) nuru çıksa, gitse, kâinat vefat edecek”. 

İnsan da yaratılışın mayası olan bu sevgiden yeterince nasiplenmiş bir varlıktır. 
İnsanın “başta kendi nefsini, anne-babasını, eşini, çocuklarını, dostlarını, 
peygamberleri, evliyayı, lezzetli yiyecekleri, dünyayı, baharı ve güzel şeyleri sevmesi 
bu sevginin bir tecellisidir.” Öyle ise sayılan bu şeylere karşı sevginin ölçü ne olacak 
ve nasıl olmalı? Bütün bu sayılan nesnelerdeki güzelliklerin Ondan olduğunu bilmekle 
ve Onun hesabına ve namına sevmekle olur. O’nun hesabına sevmek ise, 
varlıklardaki güzelliğin asıl sahibi O olduğunu bilmekle olur.

Öyle ise insana düşen görev, bu muhabbet duygusunu sadece O’nun hesabına 
kullanmalı. Çünkü bütün muhabbetlerin kaynağı, O'nun sevgisinden gelen sızıntılar 
ve huzmelerdir.

Dünyevîleşme 

Günümüzde dünyevîleşmek veya dünyayı her şey olarak görmek, Müslümanların 
karşı karşıya kaldığı bir hastalık haline gelmiştir. “İnandığı gibi yaşamayan mü’min, 
zamanla yaşadığı gibi inanmaya başlar” ve her an dünyevîleşmenin girdabına 
düşebilir. Sonunda insanın her iki dünyasını berbat edip yaşanmaz hale getirir. 
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Zengin bir ailenin çocuğu olan Tolstoy “Bütün bahtsızlıklar yokluktan değil, çokluktan 
gelir."Sözüyle sadece dünyevi zenginliğin insanı mutlu edemeyeceğini ifade eder.

O Halde Dünyevileşmek Nedir?

Dünyevileşme; kişinin dünya işlerine öncelik vermesi ve bütün gücünü, emeğini ve 
imkânlarını dünya hayatına yoğunlaştırarak, kendisini dünyanın çekiciliğine 
kaptırması ve onun esiri konumuna düşmesidir.

“Dünyevileşme, insanın hayat tarzından düşünme biçimine, varlıkları algılama 
şeklinden olay ve olgulara bakışına kadar çok çeşitli konuları kapsamaktadır. Bu 
anlamda dünyevileşme; kişinin dini inanç, değer ve sembolleri, hayatında ikinci, 
üçüncü plana alarak dünyevi hedeflere öncelik vermesidir.” (Kerimoğlu, 2014) bu 
anlayış ise ferdi ve içtimai hayatta dinin zayıflamasına neden olmaktadır.

Dünyevileşme, günümüzde Müslümanlar için önüne geçilmez zor ve ciddi bir problem 
haline gelmiştir. Çünkü artık eşyanın insana hükmettiği bir dünyada yaşıyoruz. Bu 
ister özgürleşmek adına olsun, ister eşyanın cazibesinden kaynaklansın, Kur’ân; 
dünyanın ve eşyanın hâkimiyeti altına girmeyi kabul etmemektedir. Dünyadan yüz 
çevirmeyi veya dünyaya tapma şeklindeki aşırı uçlu bir anlayışı da kabul etmiyor. 
Ku’ran’da; "Allah'ın sana verdiği şeylerde ahiret yurdunu gözet. Dünyadaki nasibini 
de unutma" buyrulmaktadır (Kasas, 76. Ayet). Peygamber Efendimiz (a.s.m) ise: “Hiç 
ölmeyecekmiş gibi dünya için çalış, yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalış! (Camiu’s-
Sağîr, II, 12) hadisiyle insanları çalışmaya teşvik etmektedir.

Dinimiz; bir yandan insanı üretime ve çalışmaya teşvik ederken, öte yandan da ahireti 
unutturacak hususlardan kaçınmaya yani “dünyayı kesben değil kalben terk etmeye” 
davet etmektedir. (Nursi, Mesnevi-i Nuriye, 2012) Evet, dünya sevgisi kalbimize 
girmemeli, sürekli bizi meşgul etmemeli, bakışımızı bulandırmamalı ve bize ahireti 
unutturmamalı. Bu gözle bakınca, dünya bir anlam kazanır. Aksi hâlde dünya hayatı 
insan için yük olmaktan başka öteye gitmez.

Yeri gelmişken konuyla ilgi bir hikâyecik nakletmek istiyorum: Büyük fıkıh âlimi ve 
Hanefi mezhebinin kurucusu İmam-ı Azam Ebû Hanîfe hazretleri ilmi faaliyetleri 
yanında ticaretle de meşgul olan zengin bir zattı. Bu büyük insan, gündüz öğleye 
kadar medresede talebe okutur, öğleden sonra da ticaretle meşgul olurdu. Bir gün 
öğrencilerine ders verirken mescidin kapısından bir adam seslenerek: 

- Ya imam, ticari mallarını taşıyan gemin battı!..

İmam-ı Azam bir anlık tereddüt geçirir gibi şöyle bakar, sonra 

- Elhamdülillah der. 

- Bir müddet sonra aynı adam; ya imam, bir yanlışlık oldu batan gemi senin değilmiş. 
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İmam yine 

- Elhamdülillah, diyerek karşılık verir. Haberi getiren kişide bir merak uyanır.

- Ya imam, gemin battı diye haber getirdim "Elhamdülillah" dedin. Batan geminin 
seninki olmadığını söyledim yine "Elhamdülillah" dedin. Bu nasıl hamd etme böyle? 

İmam-ı Azam şu açıklamayı yapar:

- Sen gemin battı diye haber verdiğinde kalbimi şöyle bir yokladım. Dünya malının 
elimden çıkmasından dolayı kalbimde en küçük bir üzüntü olmadı. Bu nedenle Allah'a 
hamd ettim. Batan geminin benim olmadığı haberi getirildiğinde dünya malına 
kavuşmaktan dolayı kalbimde bir sevinç işareti belirmediği için yine Allah’a hamd 
ettim. Dünya malına karşı bu ilgisizliği bana bağışladığı için de Allah'a şükrettim diye 
cevap verir.

Dünyevîleşme, az çok herkese bulaşabilen bir hastalık ve virüs gibidir. Âlime, cahile, 
yıllarını dini hizmetlere vermiş, nefis terbiyesinde ciddi mesafeler almış kimselere de 
bulaşabilen bir hastalıktır. "İnsanlar helâk oldu. Âlimler müstesna. Âlimler de helâk 
oldu. İlmiyle amel edenler müstesna. Amel edenler de helâk oldu. İhlâs sahipleri 
müstesna. İhlâs sahiplerine gelince, onlar da pek büyük bir tehlike ile karşı 
karşıyadırlar.” (Aclûnî Keşfü’l-Hafâ 2:415) hadis-i şerifi konuya açıklık getirmektedir. 

Dünyanın parlak cazibesine kapılan kişiler, önce hayat standartlarını yükseltmenin 
yollarını ve çarelerini ararlar. Hayat standartları yükselince, ardından bu yüksek hayat 
standartlarını düşürmemek için daha çok kazanmaya ve kendilerini daha çok 
dünyaya vermeye mecbur hissederler. Dünya malı, makam, mevki, şöhret ve itibar 
kazanayım derken, çoğu kere farkında olmadan sahip oldukları kutsal değerleri feda 
edebilme tehlikesi ile karşı karşıya kalırlar.

Başlangıçta meşrû amaçların gerçekleştirilmesi için sadece bir araç olarak telâkki 
edilen dünya malı, sonunda amaç haline dönüşebilmektedir. Bu da zamanla kulluk 
görevlerinin ihmal edilmesine sebep olmakta, helâl-haram anlayışını zedelemekte ve 
salih amelden uzaklaştırmaktadır. Zevk ve cazibesiyle insanları aldatarak tuzağına 
düşüren dünya, insanı kendine bağlamakta, sonunda da köle ve esir konumuna 
getirmektedir. Peygamber Efendimiz (a.s.m) dünya malının çetin bir imtihan ve gönül 
zayıflığı olduğuna işaret etmiş, hayatı boyunca dünyaya ve dünyalığa önem 
vermemiş, dünya ile alakasını; “ancak bir ağacın altında gölgelenen azıcık dinlenip 
sonra da orayı terk edip yoluna devam eden bir yolcuya benzeterek (Tirmizi, Sünen)” 
dünyayı bir misafirhane" gibi telâkki etmiştir. 

Günümüzde tüketim çılgınlığının geldiği uç nokta, beyin yıkayan reklâm, propaganda 
ve iletişim araçlarıyla dünya hırsını körüklemekte, insanı maddeye köle haline 
getirmektedir. Erişilmek istenen hayat standardını sürekli yükseltmekte ve sun'î 
ihtiyaçları her geçen gün sürekli artırmaktadır. Bu maddî sıkıntılar; bazan acı 
olaylara, yüz kızartıcı suçlara, aile içi huzursuzluklara, ruhî bunalımlara, intihar ve 
saldırganlıklara kadar gidebilmektedir. Bu da cimrilik, aç gözlülük ve aşırı dünya 
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hırsını netice vermektedir. Bu da toplumdaki sosyal dengeleri sarsmaya ve huzur 
bozucu olaylara sebebiyet vermektedir.

Dünyevileşmenin Sebepleri 

Risale-i Nur penceresinden bakıldığında, dünyevileşmenin sebepleri arasında maddi 
çıkar, makam-mevki sevgisi anlamına gelen Hubb-u Câh, Hırs –Tama’ ve Tûl-i Emel 
olmak üzer dört kavram göze çarpmaktadır. 

1. Maddi Çıkar

Maddi çıkarların ve beklentilerin ön plana çıktığı toplumlar her geçen gün manevi 
değerlerden uzaklaşır. Manevi değerlerden uzaklaştıkça, nefisten gelen bencillik; 
maddi menfaati başkasına kaptırmamak için rekabet damarını uyandırır, bu da 
zamanla toplumdaki samimiyetin ve öz güvenin zedelenmesine sebep olur.

Bediüzzaman Hazretleri bu konuyu “Onlar dünya hayatını seve seve âhirete tercih 
ederler...(İbrahim, 3. Ayet)” ayeti ışığında ele alır; “bu asrın bir özelliği olan dünya 
hayatını bilerek baki hayata tercih ettirir. Yani, kırılacak bir cam parçasını baki 
elmaslara bildiği halde tercih ettirir.” ifadeleri ile izah eder.

Din ve Dünya ilişkisini sorgulayan bir İngiliz araştırmacı; 
“Dünyevileşmekle/sekülerizmle; din ve dini değerler geri plana alınarak, din dikkate 
alınmadan hayatı anlama düşüncesi öne çıkar. Modernitenin gelişmesiyle birlikte 
toplumsal bir kurum olan dinin gücü zamanla zayıflamaya başlar. Böylece modern 
dünyada ve toplum hayatında dinin yeri ve önemi azalır; sadece kişilerin vicdanında 
kalmış olur.” demektedir. (Özdemir, 2014)

Her geçen gün zenginin zenginleşmesi, fakirin daha da fakirleşmesi, kapitalist 
sistemin büyüyerek devam etmesi anlamına gelmektedir. Bu da Kur’an’daki 
ekonomik anlayışın gelişmesi önünde bir engel oluşturmaktadır. Onun için bu 
konuda, ciddi tedbirlerin alınması gerekmektedir. Aksi takdirde, her geçen gün toplum 
olumsuz yönde etkilenmeye devam edecektir. Meşhur sosyolog Max Weber; 
“sermayenin dindarları dünyevileştirdiğini söyler, bu da bireyin ve toplumun din ile 
olan bağlarının zayıflaması anlamına gelmektedir. Bu düşünce ise artık onun 
hayatında dinin belirleyici bir unsur olmadığını.” ifade eder. Demek ki dünyevileşmeye 
sebep olan maddi menfaat zamanla insandaki manevi duyguları köreltmeye, özellikle 
de şefkat duygusunu zedelemeye başlar. Bu da toplumda “Neme lazım başkası 
düşünsün. Ben tok olduktan sonra başkası açlıktan ölse bana ne” hastalığının 
yaygınlaşmasına yol açmaktadır.

2. Hubb-u Câh
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Hubb-u câh; makam sevgisi, şöhret tutkusu ve teveccüh beklentisi; şan, şeref ve 
rütbe arzusu gibi anlamları ihtiva eden bir kavramdır. Bu da dünyevileşme başlığı 
altında ele alınabilecek beşeri bir hastalıktır. Bediüzzaman Hazretleri bu hususu 
değişik yerlerde "kendini beğendirmeye ve satmaya çalışmak, şahsını ön plana 
çıkarmak, şan ve şeref perdesi altında şöhrete olan düşkünlüğüyle toplumun ilgisini 
üzerine çekmek” ifadeleriyle açıklar. Sonra bunun gösterişe ve kendini kabul 
ettirmeye kapı açan ruhi bir hastalığa dönüştüğünü, bunun da toplumdaki 
samimiyetin kırılmasına ve zedelenmesine yol açtığını” söyler. Örneklemek gerekirse, 
bir insanın belli bir makama gelebilmesi için birçok insana yüzsuyu döktürmesi, 
makama gelince de orada kalabilmek için eğilip bükülmedik kimseyi bırakmamasıdır.

Bediüzzaman Hazretleri bu konuda: “Toplum hayatını, bir vitrin ve pencereye 
benzetir. Her insanın toplum hayatında bir vitrini ve penceresi olduğunu söyler. 
Bazen bu vitrin ve pencere yüksek veya alçak olabilir. Şayet kişi, topluma bakan o 
pencereye göre küçük kalıyorsa, dikkatleri üzerine çekmek için o boşluğu doldurmaya 
çalışır. Yani hak etmediği o makam ve mevkide kalabilmek için yapmacık davranışlar 
sergilemeye çalışır. Bu da hem kişinin kendisine hem de bulunduğu yere zarar verir. 
Sonuçta hem kişiler hem de toplum zarar görmüş olur.

Şayet kişi topluma bakan o pencereye göre büyük kalıyorsa, eğilerek tevazu gösterir. 
O toplumda bulunan insanların seviyesine inerek onlardan biri gibi olur.”Demek 
“insanlarda büyüklüğün ölçüsü küçüklük ve mütevazı olmaktır. Küçüklüğün ölçüsü ise 
büyüklük taslayıp kibirlenmektir.” Yani iki durum arasında ters orantı bulunmaktadır. 
(Nursi, Mektubat, 2012)

Yine Bediüzzaman: “Şöhret ayn-ı riyâdır ve kalbi öldüren zehirli bir baldır. Ve insanı 
insanlara abd ve köle yapar. O belâ ve musibete düşersen “İnna Lillahi ve İnna İleyhi 
Raciun. Yani şüphesiz biz Allah’tan geldik ve şüphesiz dönüşümüz de O’nadır. ” 
(Bakara, 156. Ayet) de ve o belâdan kurtul” tavsiyesinde bulunur. (Nursi, Mesnevi-i 
Nuriye, 2012)

Kısaca ifade etmek gerekirse; Kur'an, insanı gururdan, kibirden ve kendini diğer 
insanlardan hatta diğer varlıklardan bile üstün görmekten meneder. Çünkü insanın 
“yaratılmışlık noktasında diğer varlıklardan hiçbir bir üstünlüğü yoktur”. Göreceli bir 
üstünlüğü varsa, bu da Yüce Allah tarafından verilmiş bir üstünlüktür. İnsan kendi 
çabasıyla bu üstünlüğü kazanmamıştır. Madem O vermiştir, o halde onunla 
gururlanmaya hakkı yoktur. Çünkü ne ilmimiz, ne sesimiz, ne güzelliğimiz, ne malımız 
ve ne de mülkümüz hiç biri bize ait değildir.  Hepsini veren ve yaratan O’dur. Öyle ise 
yaratılmışlık noktasında bizim diğer varlıklardan hiçbir farkımız yoktur. O halde 
gururlanacak hiç bir şeyimiz ve hakkımız yoktur.

3. Hırs ve Tamah
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Hırs ve tamah; açgözlülük, aşırı istek, doymazlık, mal mülk isteme arzusu 
anlamlarına gelen kavramlardır. Tama’, insanların en zayıf damarlarından biridir. 
İnsanı dünyevileştiren en önemli sebeplerdendir. Çünkü aşırı hırs ve tama’ 
samimiyeti ve kulluğun özü olan ihlâsı kırar ve uhrevi amellerin zedelenmesine zemin 
hazırlar.

Tamahkâr ve hırslı insan; manevi değerlerini ve bütün imkânlarını dünyevi işlere 
yoğunlaştırır.  Önceliğini dünya işlerine verir. Zamanla kendisini dünyanın cazibesine 
öyle kaptırır ki, adeta onun esiri konumuna gelir. Özellikle “ehl-i dalalet insanın bu 
zayıf damarından faydalanarak avlamaya çalışır. Mal, para, servet, maaş, mevki 
vaatleriyle ehli imanı kandırıp kendi tarafına çekmeye çalışırlar.” Bu tuzağa kapılanlar 
kolay kolay kendilerini kurtaramazlar. Zamanla kendilerini dünyanın girdabında 
bulurlar.

Dünyevîleşme, ehl-i imanın ruh ve duygu dünyasında ciddî kırılmalara, karakter 
bozukluğuna, akıl ve iradenin zaafa uğramasına yol açar. Böylelikle insan artık hayatı 
sadece menfaatten, paradan, makamdan, başarıdan ve hazdan ibaret görmeye 
başlar. Bu da ahiret inancının zayıflamasına, haram helâl çizgisinin kaybolmasına, 
yalancılık, riyakârlık gibi yapmacık davranışlara bürünmesine, gösterişe sebep olur. 
Bu özellikleri taşıyanlarda, dünyevîleşme hastalığının sinyalleri artık başlamış 
demektir.

Hırs ve tama’ ahir zamanın en tehlikeli hastalıklarından biridir. Rivayetlerde vardır ki; 
Ahir zamanda; “Süfyan israfı teşvik etmekle, şiddetli bir hırs ve tama’ uyandıracak, 
insanların o zayıf damarlarını tutup kendine musahhar eder (boyun eğdirir)” diye 
hatırlatıyor. “İsraf eden ona esir olur, onun damına (tuzağına) düşer” diye haber 
verilir. 

Tama’ ve hırs hastalığı insanlık ve Müslümanlar için kurulmuş ciddi bir tuzaktır. 
Küresel ekonomik krizlerin en etkin nedenlerinden birisi de açgözlülük hastalığıdır. 
Maalesef kapitalist sistemin mimarları, teorilerinin merkezine hep insanların bireysel 
çıkarlarını koydular. Dünyadaki teorik ve pratik uygulamalar bunun olumsuz 
sonuçlarını gösterdi. Uluslararası yaşanan ekonomik krizler, sistemle ilişki içindeki 
her bir bireyi derinden etkiledi.  

Bu küresel krizin temelinde yatan en önemli etken, doymak bilmeyen hırs ve faiz 
illetidir. Bu açgözlülük, para hırsı, tama’ ve bencillik gibi duygular, sistem tarafından 
şişirildiği sürece, insanlığın başına daha çok belalar getireceği bir gerçektir.

Günümüzde “tamah ve hırs duygusu” iki yönlü işletilmektedir; “bir taraftan tüketicilerin 
doymak bilmeyen tüketim şehveti, diğer taraftan her türlü riske girmekten çekinmeyen 
finans kurumlarındaki üst yönetimlerin para hırsı, dünyevileşmeyi tetikleyen bu ve 
benzeri faktörlerin iki yönlü olduğu unutulmamalıdır. ” (Duran, 2009)
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Ünlü filozoflardan J. Habermas yeni bir arayışın içine girerek; “modern toplumda din, 
hayattan dışlanmış ve vicdanlara hapsedilmiştir. Dinin günlük hayattan kovulması 
hayatı anlamsızlaştırmış ve içeriksizleştirmiştir. Özellikle ekonomik hayatta insan 
davranışını motive eden tek hedef ne kadar kazanacağı olmuştur. Açgözlülük, para 
hırsı, güç ve iktidar tutkusu insanı amaç olmaktan çıkarmış bir araç haline getirmiştir. 
İnsanın yeniden amaç haline getirilmesi gerekiyor. Bunun için de dinin yeniden kamu 
alanına dönmesi sağlanmalıdır. Güce ve paraya tapmanın önüne ancak dinin 
öngördüğü ahlâki değerlerle geçilebilir.” görüşüyle dünyevileşme hastalığının tedavisi 
ancak din ile olabileceğini ifade eder.

Bediüzzaman; Habermas’ın dile getirmeye çalıştığı düşünceyi çok önceden görmüş 
ve insanlık adına telaşlanmıştı: “Medeniyet-i Garbiye-i hâzıra, semavî dinleri tam 
dinlemediği için, beşeri hem fakir edip ihtiyaçlarını arttırmış; hem de iktisat ve kanaat 
esasını bozup israf, hırs ve tamâı ziyadeleştirerek zulüm ve harama yol açmıştır.” 
ifadeleriyle tespitini koymuştur. (Nursi, Hutbe-i Şamiye, 1994) Sonuç olarak tamah, 
açgözlülük, para hırsı, faiz, maneviyat yoksulluğu ve bencilliğin yol açtığı bunca 
sorun, günümüz insanının zihnini meşgul etmektedir. Peki, bunun çözümü nedir? 
Çözümü çok basit: Hırs göstermeden Yüce Allah’ın koyduğu çalışma kanununun 
manevi basamaklarına uyarak, Kur’an eczanesindeki iktisat, kanaat ve şükür ilacını 
kullanarak, tedavi olmaktır. 

4. Tûl-i Emel

Tûl-i Emel; dünyada ebedi yaşayacakmış gibi ileriye dönük uzun plan ve programlar 
yapma arzu ve istekler anlamına gelen bir kavramdır. Hâlbuki hayat ile ölüm 
arasındaki perde o kadar incedir ki her an ölümle aralanabilir. Yani insan her an 
ölebilir.  Ölüm, hayata belki de bir nefes alıp vermek kadar yakındır.

Ayrıca her an gizli bir ses: “Senin vücudun taştan, demirden değildir. Belki daima 
ayrılmaya müsait muhtelif maddelerden terkip edilmiştir. Gururu bırak, aczini anla. 
Mâlikini tanı, vazifeni bil, dünyaya niçin geldiğini öğren.” (Nursi, Yirmi Beşinci Lem'a, 
2012) diyerek kalbimizin kulağına fısıldamaktadır.

Onun için sonu gelmez gibi düşünülen dünyevî arzulara kapılmanın ve hırs 
göstermenin hiçbir anlamı yoktur. 

Açgözlülük, tama’, tükenmek bilmeyen hırs ve arzular; tul-i emelin sacayaklarıdır. Bu 
duyguyu besleyen iki temel noktadan bahsedilebilir. Birisi; taklidi iman denilen zayıf 
iman, diğeri ise buna bağlı olan dünya sevgisidir. Hâlbuki “Dünyanın gayr-ı meşru 
lezzetleri zehirli bala benzer lezzeti nispetinde elemi de vardır." Öyle ise bu duygunun 
doğru yönlendirilmesi gerekmektedir. Onun yolu ise; hakiki imanı elde etmek, 
dünyanın fena ve fani olduğunu görmek ve göstermekle yüzünü ahirete çevirmektir.
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Risale-i Nur’un Kur’an eczanesinde aldığı her bir eczası bu duygunun tadil 
edilmesinde ve doğru yönlendirilmesinde önemli birer ilaçtır. Bu zamanda Risale-i 
Nurlardaki tahkiki iman dersleri ile bu duygular tedavi edilerek istikamet verilebilir.

Bediüzzaman Hazretleri; tul-i emel hissinin tedavi edilmesinin yolu, hemen ölecekmiş 
gibi ahrieti ve ölümü düşünmekle mümkün olacağını söyler. Onun için; "Aklı başında 
olan insan, ne dünya umurundan (işlerinden) kazandığına mesrur (sevinir) ve ne de 
kaybettiği şeye mahzun olmaz. Zira dünya durmuyor, gidiyor. İnsan da beraber 
gidiyor. Sende yolcusun. Bak, ihtiyarlık şafağı kulakların üstünde tulû etmiştir 
(doğmuştur). Başının yarısından fazlası beyaz kefene sarılmış. Vücudunda tavattun 
etmeye (vatan edinmeye) niyet eden hastalıklar, ölümün keşif kollarıdır. Maahâza 
(Bununla beraber) ebedî ömrün önündedir. O ömr-ü bakide (ebedî hayatta) 
göreceğin rahat ve lezzet, ancak fâni ömürde sa'y (gayret) ve çalışmalarına bağlıdır. 
Senin o ömr-ü bakiden hiç haberin yok. Ölüm sekerâtı uyandırmadan evvel uyan!" 
telkinleriyle dünya ve içindekilerin geçici olduğunu hatırlatarak, dünyanın malına ve 
mülküne ilgi duyan isteklerini teskin ve tadil etmeye çalışır. (Nursi, Mesnevi-i Nuriye, 
2012)

Çünkü dünya hayatı sadece aldatmaktan ibaret bir yerdir. Bu nedenle yapılacak en 
akıllıca iş, her an ölümün kapımızı çalacağını düşünüp ölüme hazırlıklı olmaktır. 
"ileride nasıl olsa yaparım" sözünün ise sadece bir aldatmaktan ibaret olduğunu ve 
dünya sevgisinden ileri geldiğini bilmek olmalıdır.

Dünyevileşmenin Kaybettirdikleri

Günümüzde dünyevileşme; gerek Müslim gerek gayr-ı Müslim olsun bütün insanlık 
için bir hastalık haline gelmiştir. Maalesef insanlar, lüks ve konfor içinde yaşamak için 
kanaat ve iktisattan uzaklaşarak israf ve savurganlığa yönelmiş, en küçük bir dünyevi 
ihtiyaç için çok önemli ve hayırlı işleri rahatlıkla feda edebilmektedir. Artık hiç birimize 
yabancı gelmeyen bu yaklaşım, dünyevileşmenin en belirgin işaretlerindendir.

Bediüzzaman hazretleri, dünyevileşmenin insana neler kaybettirdiğini İbrahim 
Suresinde geçen “Onlar dünya hayatını severek âhirete tercih ederler...(İbrahim, 3. 
Ayet)” ayetini; “Bu asrın bir özelliği olan; dünya hayatını baki hayata bilerek tercih 
ettirdiğini, yani kırılacak bir cam parçasını baki elmaslara bildiği halde tercih etmeyi 
bir düstur ve prensip haline getirdiği” şeklinde ifade eder.

Bediüzzaman, “ben bundan çok hayret ediyordum” demekte ve “Bugünlerde ihtar 
edildi ki, nasıl bir uzv-u insanî hastalansa, yaralansa, sair aza vazifelerini kısmen 
bırakıp onun imdadına koşar. Öyle de, hırs-ı hayat ve hıfzı ve zevk-i hayat ve aşkı 
taşıyan ve fıtrat-ı insaniyede (insanın yaratılışında) derc edilen bir cihaz-ı insaniye, 
çok esbapla yaralanmış, sair letâifi kendiyle meşgul edip sûkut ettirmeye 
(susturmaya) başlamış; vazife-i hakikiyelerini onlara unutturmaya çalışıyor.
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“Hem nasıl ki bir cazibedar sefihane ve sarhoşane şâşaalı bir eğlence bulunsa, 
çocuklar ve serseriler gibi, büyük makamlarda bulunan insanlar ve mesture (kapalı) 
hanımlar dahi o cazibeye kapılıp hakikî vazifelerini tatil ederek (bırakarak)iştirak 
ediyorlar. Öyle de, bu asırda hayat-ı insaniye, hususan hayat-ı içtimaiyesi (sosyal 
hayatı) öyle dehşetli, fakat cazibeli ve elîm, fakat meraklı bir vaziyet almış ki, insanın 
ulvî latifelerini (ulvi duyguları) ve kalb ve aklını nefs-i emmaresinin arkasına düşürüp 
pervane gibi o fitne ateşlerine düşürttürüyor.” ifadeleriyle bu hayretini bir 
açıklamaktadır.

Bediüzzaman bu tarz bir yaklaşımın doğru olmadığını, insanların ihtiyaçlarını 
alabildiğine arttırdığını, insanlığın büyük bir bölümünü de daha fakirleştirdiği için 
eleştirmektedir. Tevhid-odaklı modelin ise gerek üretim ve gerekse tüketim olarak 
insanlar için daha uygun olduğunu izah etmektedir.

Ayrıca Bediüzzaman Hazretleri; dünya hayatının muhafazası için “zaruret 
derecesinde olmak şartıyla, bazı umur-u uhreviyeye (ahret işlerine) muvakkaten 
tercih edilmesine ruhsat-ı şer’iye (şeri ruhsat) var. Fakat yalnız bir ihtiyaca binaen 
helâkete sebebiyet vermeyen bir zarara göre tercih edilmez, ruhsat yoktur. Hâlbuki 
bu asır, o damar-ı insanîyi o derece şırınga etmiş ki, küçük bir ihtiyaç ve âdi bir zarar-
ı dünyevî yüzünden elmas gibi umur-u diniyeyi (dinini emirleri) terk eder.

“Evet, insaniyetin yaşamak damarı ve hıfz-ı hayat cihazı, bu asırda israfatla ve 
iktisatsızlık ve kanaatsizlik ve hırs yüzünden bereketin kalkmasıyla ve fakr u zaruret, 
maişet ziyadeleşmesiyle o derece o damar yaralanmış ve şerait-i hayatın (hayat 
şartlarının) ağırlaşmasıyla o derece zedelenmiş ve mütemadiyen ehl-i dalâlet nazar-ı 
dikkati şu hayata celb ede ede o derece nazar-ı dikkati kendine celb etmiş ki, ednâ 
bir hâcât-ı hayatiyeyi büyük bir mesele-i diniyeye tercih ettiriyor.” ifadeleri ile 
vurgulamaktadır.

Dünyevileşme hastalığına karşı kurtuluş reçetesi olarak da “Bu acip asrın bu acip 
hastalığına ve dehşetli marazına karşı Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyânın tiryak misâl 
ilâçlarının nâşiri olan Risale-i Nur’un dayanabileceğini” söylemektedir. 

Dünyevileşmeye Karşı Önlemler

Dünyevileşme arzusunu kıran ve etkisiz hale getiren önemli sebeplerden biri infaktır, 
yani Allah için vermektir.

Bu konuda bize yol gösterecek ve müracaat edilmesi gereken ilk kaynak şüphesiz 
Kur’an-ı Kerim’dir. Yüce Allah: “Daha önceden Medine'yi yurt edinmiş ve gönüllerine 
imanı yerleştirmiş olan kimseler, kendilerine hicret edip gelenleri severler ve onlara 
verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık hissetmezler. Kendileri ihtiyaç içinde 
oldukları halde onları nefislerine tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa, 
işte onlar kurtuluşa erenlerdir. (Haşir, 9. Ayet)” buyurmaktadır.
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Bu ayette; hakiki ihlâs ve samimiyetin kazanılması için bir müminin diğer mümin 
kardeşinin nefsini; makamda, mevkide, şerefte, insanların teveccühünde ve maddi 
menfaat gibi nefsin hoşuna giden şeylerde tercih etmesi gerektiği ifade edilmektedir. 

Peygamber Efendimiz (a.s.m) “Sizden biriniz, kendisi için arzu edip istediği şeyi, din 
kardeşi için de arzu edip istemedikçe, hakiki manada iman etmiş olmaz  (Buhârî, 
Îmân, 7) ”buyurmuşlardır.

Bu hadisi-i şerifte; mü’minler arasındaki kardeşlik ve fedakârlık duygularının ileri 
seviyede bulunmasının gerekliliği vurgulanmaktadır. Gerçek mü’minlerin, kendileri 
için istediği bir iyiliği ve hayrı, din kardeşleri için de arzu etmeleri ve onlara karşı bir 
çekememezlik duygusu içerisinde bulunmamaları gerektiğini; yine kendileri için arzu 
ettikleri şeyleri din kardeşleri için de arzu ettiklerinde kâmil bir imana sahip olacakları 
ifade edilmektedir. 

Mü’min “kardeşlerinizin nefislerini nefsinize şerefte, makamda, teveccühte, hattâ 
menfaat-i maddiye gibi nefsin hoşuna giden şeylerde tercih ediniz. Hattâ, en lâtif ve 
güzel bir hakikat-i imaniyeyi muhtaç bir mü'mine bildirmek ki, en mâsumâne, zararsız 
bir menfaattir; mümkünse, nefsinize bir hodgâmlık (bencillik) gelmemek için, 
istemeyen bir arkadaşla yaptırması hoşunuza gitsin.” (Nursi, Yirmi Birinci Lem'a, 
2012) diyen Bediüzzaman’ın ifadeleri son derece dikkat çekicidir. Bu çerçevede; 
“Hakiki imanı elde eden bir kişi, gerçek ihlâsı elde ettiği zaman, dünyevi hiçbir 
menfaat onları kardeşlerine tercih ettirmez. Yani dünya menfaati noktasında her 
zaman kardeşini kendine tercih eder. Maddi bir menfaat söz konusu olunca, bu 
menfaati kendisinden önce Müslüman kardeşine takdim eder.” düsturu önem arz 
etmektedir. 

Maddi menfaat, insanların en çok aldandıkları ve aldatıldıkları bir konu olduğu için, bu 
konuda kardeşin nefsini kendi nefsine tercih edebilen, diğer konularda daha rahat ve 
kolay bir şekilde fedakârlık yapar. Bu fedakârlıklar; “maişet (geçim) noktasındaki 
maddî ücret, makam sevgisi, şan ve şeref noktasında teveccüh-ü nâstan (insanların 
ilgisini çekmekten) alınan manevi ücret”ler olarak sıralanmaktadır. (Nursi, Lem'alar, 
2007)

Yaşanan bu özelliklerin en güzel örneklerini, en geniş manada sahabelerin hayatında 
görmek mümkündür.

Sahabelerdeki bu özellik, "isar hasleti” olarak ifade edilmektedir. Yani kendisinin 
ihtiyacı olduğu bir şeyi, ihtiyacı olan başka bir Müslüman kardeşine severek vermesi 
ve ikramda bulunması anlamına gelmektedir.

Sahabelerin yaşamış oldukları binlerce örneklerden bir tanesini vermeye çalışalım: 
Sahabeler, derin bir huzur ve mutluluk içinde Allah’ın Resulünü dinliyorlardı. 
Resulullah Efendimiz ise, Âl-i İmran Sûresinden şu âyet-i kerimeyi okuyordu.

“Muhtaçlara ve fakirlere yardım ederken malınızın kötüsünü değil de iyisini 
vermedikçe, olgun bir imana kavuşamazsınız. İmanda en yüksek mertebeye çıkmak 
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istiyorsanız, yoksullara malınızın en hoşunuza gidenini bağışlayınız. (Âl-i İmran, 92. 
Ayet)” âyetini büyük bir dikkat ve hassasiyetle dinleyenler arasında Ebû Tâlhâ (r.a) da 
bulunmaktaydı. Ebu Talha’nın Medine’de Peygamberimiz (a.s.m)'in mescidine yakın 
bir yerde, içinde altı yüz kadar hurma ağacı bulunan pek kıymetli bir bahçesi vardı. 
Sık sık dâvet ettiği Resûlûllah (a.s.m)’a burada ikramda bulunurdu. 

Bu zât derin bir coşku içinde âyet-i kerimeyi dinledikten sonra ayağa kalkarak şöyle 
dedi:

“Yâ Resûlûllah, benim servetim içinde en çok değer verdiğim ve en çok sevdiğim, 
şehrin içindeki sizin de bildiğiniz bahçemdir. Bu andan itibaren Allah rızası için onu, 
Allah’ın Resulüne bırakıyorum. İstediğiniz gibi tasarruf eder, dilediğiniz fakire 
verebilirsiniz.”

Dedikten hemen sonra Ebû Tâlhâ, sevinçli ve neşeli bir hâlde verdiği kararını yerine 
getirmek üzere Mescid’den çıkarak bahçeye doğru gitti. Ebû Tâlhâ’nın hanımı 
Rumeysâ (r.a), bahçedeki bir hurma ağacının gölgeliğinde oturmuştu. Talha, bahçe 
duvarına kadar geldi fakat içeriye girmedi. Onun geldiğini gören hanımı Rumeysâ 
(r.a):

“Ebû Tâlhâ, duvarın dışında ne bekliyorsun, içeri gelsene?” dedi. Ebû Tâlhâ (r.a):

“Ben içeri giremem, Rumeysâ, sen de eşyânı toplayıp dışarı çıkar mısın?” dedi. 
Rumeysâ biraz şaşırdı: “Neden, bu bahçe bizim değil mi?”

Ebû Tâlhâ:“Hayır, artık bu bahçe bizim değil, şu andan itibaren Medine’deki 
fakirlerindir.” dedi.

Sonra, Hz. Peygamberden (a.s.m) dinlediği âyet-i kerimeyi ve verdiği kararını 
hanımına anlattı. Rumeysâ hanım bu sözler karşısında, hiç tereddüt etmeden şunu 
sordu:

 “İkimiz adına mı, yoksa sadece kendi şahsın adına mı bağışladın?”

 “İkimiz adına bağışladım” cevabını alınca: 

 “Allah senden razı olsun Ebû Tâlhâ. Etrafımızdaki fakirleri gördükçe, ben de aynı 
şeyi düşünürdüm de sana söylemeye bir tülü cesaret edemezdim. Allah bu hayrımızı 
kabul buyursun. Öyleyse bekle, bahçeden çıkıp ben de yanına geliyorum!” dedi ve 
bahçeden ayrıldılar. (Buhâri, Müslim)

Bediüzzaman hazretleri de Sahabelerin mazhar oldukları bu "îsar hasletini" kendine 
örnek ve rehber edindiği gibi talebelerine de tavsiyede bulunmuştur.  (Nursi, 
Lem'alar, 2007)

Peygamber Efendimiz ve Dünyevileşme
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Peygamber Efendimiz (a.s.m) sahabelerine fıtrat ve karakterlerine göre meslek ve 
mal edinmelerini ve görev almalarını tavsiye etmiştir. Asr-ı Saadet’te sosyal hayatta 
belirli makam ve mevkilerde yer alan ve çalışanların, aldıkları eğitim-öğretim ve 
yetiştikleri aile ortamlarına göre görevlendirilmelerine dikkat edildiği görülmektedir. 

Peygamber Efendimi (a.s.m); gerek bulunduğu asırda ve gerekse geleceğe yönelik 
toplumsal problemlerin nerede ve nasıl çıkacağının tahlil ve tespitini çok iyi yapmış,  
ona göre de nerede, nasıl ve ne gibi tedbirler alınacağına dair çözümler ortaya 
koymuştur.

Görünen o ki, sadece bolluk, varlık ve zenginlik ruhun açlığını gidermeye yeterli 
gelmemektedir. Çünkü bolluk “bereket” değil. Tatmin de “şükür” değil. Almak da 
“kanaat” değil. Sabrın, şükrün, bereketin, kanaatin olmadığı yerde huzur olmaz.

Dünyaya yüz vermemiş, gönlünü Allah’tan başka şeylerle meşgul edecek neyi varsa 
elinin tersiyle itmiş bir mizaca sahip meşhur sahabe Ebu Zer Gıfari Hazretleri (r.a),  
Resulullah (a.s.m)’ “bana hayırla ilgili bazı hasletleri vasiyet etti. Bu vasiyetler; 
benden malca daha zengin, makam ve mevki yönünde daha yüksek olanlara 
bakmamı değil, benden daha aşağı durumda olanlara bakmamı, yoksulları sevip 
onlara yakın olmamı vasiyet etti” şeklindeki rivayeti konunun sünnet çerçevesinde 
anlaşılabilmesi açısından önemli görünmektedir. Peygamberimiz’in, (a.s.m) Ebu Zer 
Gıfari Hazretlerine (r.a) bu tavsiyesi dünyevileşmeye karşı psikolojik bir telkin olarak 
değerlendirilebilir.

Çünkü insanı dünyevileştiren sebeplerden biri de, mala ve makama karşı aşırı 
şehvet, tutku ve sevgi duymasıdır. Bu nedenle Peygamber Efendimiz (a.s.m), 
“ümmetinin fitnelerinden biri de mal olduğunu, mal tutkusunun ümmetini birbirine 
düşman hale getirecek ve helâk edecek bir hastalık olduğunu ifade 
etmektedir:“Rasûlullah aleyhissalâtu vesselâm: “Her ümmetin bir fitnesi vardır, benim 
ümmetimin fitnesi de maldır.” (Kütüb-ü Sitte, 395) buyurmaktadır.

Ve yine Rasûlullah aleyhissalâtü vesselâm:“Allah’a yemin olsun. Sizin için bundan 
böyle yoksulluktan korkmuyorum. Fakat (beni asıl korkutan) sizin, tıpkı sizden 
öncekiler gibi dünyaya kapanmanızdan, onların mal yarıştırdığı gibi sizin de mal 
yarıştırmanızdan, onların dünyaya düşkün olduğu gibi sizin de dünyaya düşmenizden 
korkuyorum.” (Buhari, 6365) buyurur.

Peygamber Efendimiz (a.s.m), bu sözleriyle mal-mülk sahibi olmayı bir tehlike olarak 
görmemektedir. Burada tehlike olarak görülen, ahireti unutup tamamen dünyaya 
dalmanın, mal-mülk edinirken sınırı aşmanın ve hasetleşmenin zararlarına dikkatleri 
çekmekte ve bunun sonucunda da toplumsal düzenin, dayanışmanın ve adalet 
sisteminin bozulacağını nazara vermektedir.

Peygamber Efendimiz (a.s.m) başka bir hadislerinde:“İleride Ehl-i Kitap ve diğer 
milletler, tıpkı aç kimsenin sofranın başına koştuğu gibi sizin üzerinize 
üşüşeceklerdir;” Sahabi sorar: “O gün biz sayıca çok mu az olacağız ki, onlar bize 



18

bunu yapacaklar Yâ Rasûlallah!?” Allah Rasûlü, “Hayır; bilakis siz o gün fevkalâde 
çok olacaksınız; ama Allah, düşmanlarınızın kalbinden size karşı olan mehabeti 
çıkaracak; (yani hasımlarınız nazarında saygısız hale gelecek, emniyet telkin 
edemeyecek ve ağırlığınızı hissettiremeyeceksiniz.) Aynı zamanda Allah sizin 
kalbinize ‘vehn’ koyacak.” buyurur. Sahabi yine sorar: “Vehn nedir Yâ Rasûlallah?” 
Efendimiz  (a.s.m); “Vehn, (gelip-geçici olan) dünya sevgisi, dünyayı birinci plânda 
ele alma ve ölümden ürkmektir.” (Ebu Davud, Melâhim, 5)  buyururlar. 

Bu hadis, bütün asırlara ışık tuttuğu gibi günümüze de ışık tutan ap-açık bir 
mucizedir. Efendimiz (a.s.m) başka bir hadislerinde ise: “Size beş şey vasiyet 
ediyorum ki, Allah onlarla sizin için hayırlı hasletleri kemâle erdirsin: Yiyemeyeceğiniz 
şeyleri toplamayınız. İçlerinde oturamayacağınız binalar yapmayınız. Yarın bırakıp 
gideceğiniz şeylerden dolayı başkalarıyla çekişmeyiniz. O’na kavuşup huzurunda 
toplanacağınız Allah’tan korkunuz. Varacağınız ve orada ebedî kalacağınız yer için 
hazırlık yapınız.” (Kenz I, 69) buyururlar.

Sahabelerin Hayatındaki Zenginlik Kavramı

Dünyevileşmek ile zenginlik bir birinden farklı kavramlardır. İslam dini; çalışmaya, 
varlıklı ve zengin olmaya karşı değil, bilakis teşvik etmektedir. Peygamber 
Efendimizin (a.s.m) yaşadığı döneme bakıldığında yakın arkadaşları arasında çok 
varlıklı ve zengin sahabilerin olduğu görülmektedir. Eğer zenginlik, Peygamber 
Efendimiz (a.s.m) tarafından hoş karşılanmasaydı hiçbir sahabi, maddî yönden güçlü 
olmaya teşebbüs etmezdi. Ancak “sahabeler zenginliklerini, sosyal hayata manevî 
sorumluluk bilinciyle birlikte yansıtmışlardır. Çünkü zenginlik, Allah katında ancak bu 
şekilde bir anlam kazanırdı. Müslümanlar, Mekke’den Medine’ye hicret ettikten bir 
süre sonra gösterdikleri gayretleriyle, Yahudilerin hâkim oldukları ticaret piyasasını 
yavaş yavaş ellerine geçirmeye başladılar. Bunların başında; Mekke’de iken ticaret 
altyapısı olan Hz. Ebû Bekir (r.a), Hz. Osman (r.a) ve Hz. Abdurrahman bin Avf (r.a) 
gibi zengin sahabeler geliyordu.” Fakat bu zenginlikleri onlara ahireti, ölümü, İslam’a 
hizmet etmeyi ve elindekilerini Allah yolunda ve Müslüman kardeşleri için harcamayı 
ve paylaşmayı hiç bir zaman ihmal ettirmedi. Sosyal ve manevî sorumluluklarını 
unutmadan, kazançlarını Allah rızasına uygun, İslam uğruna ve Müslümanlar için 
harcadılar.

“Zengin olmalarına rağmen, sade bir hayat yaşamayı tercih ettiler. Özel hayatlarında 
her türlü şatafattan, gösterişten, lüksten ve israftan uzak durdular. Çünkü insanın 
sürekli varlıkla imtihan edildiklerinin şuurundaydılar.”

Medine döneminde Müslümanların maddi durumu her geçen gün iyiye gidince, 
Peygamber Efendimiz (a.s.m): “Ben artık Allah’a şirk koşacağınızdan korkmuyorum. 
Fakat dünya için birbirinizle yarışıp düşmanlık edeceğinizden endişe ediyorum” 
buyurmuştur.
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Peygamberimizin (a.s.m) vefatından sonra Sahabileri, yeni imtihanlar bekliyordu. 
Yeni fetihlerle birlikte çok kısa bir zamanda büyük ganimetler elde edildi. Ganimetler 
paraya dönüştürüldü, bu paralarla yeni yeni yatırım alanları ve yeni gelir kaynakları 
oluşturuldu. Böylece Müslümanlar zengin ve varlıklı olmaya başladı. 

Ashabın ileri gelenleri, bu zenginleşme sürecinde epey tedirginlikler yaşadılar. 
Bunların başında Hz. Ömer (r.a) gelmekteydi. Kadisiye Savaşı’nın galibiyetiyle birlikte 
elde edilen ganimetlerden bir kısmı Müslümanlar arasında bölüştürülmek üzere 
Medine’ye ulaştığında Hz. Ömer (r.a), hazineleri görünce ağlamaya başladı. “Ey 
mü’minlerin Emiri neden ağlıyorsun? Bugün şükretme günü, sevinç günüdür” 
denildiğinde Hz. Ömer:“Bu öyle bir şeydir ki, Cenab-ı Hak, onu hangi topluma vermiş 
ise, mutlaka aralarında düşmanlık ve dargınlıklar girmiştir.”diyerek zenginliğin gâfil ve 
hırslı insanlar için gizli bir tuzak olacağı endişesini dile getirmiştir. Çünkü O, 
Müslümanlar için yokluğun bir imtihan olduğu gibi, varlığın da bir imtihan olduğunu 
bilenlerdendi.

Aslında sahabelerden alınacak örnekler, gökteki yıldızlar sayısıncadır. Bu seçkin 
insanlardan zengin ve varlık sahibi olanların, kendi dünyalarından ziyade 
başkalarının dertleriyle yakından ilgilenmiş oldukları bir vakıadır. Asr-ı Saadet ve 
takip eden dönemde, sosyal duyarlılıkları sayesinde güçlü bir sosyal diyalog ve 
iletişim ağına sahip olmuşlardır.

Eriştikleri maddî zenginliklerinin yanında manevî zenginliklerini de her zaman 
korumuşlardır. Cömertliklerinin yanında son derece alçak gönüllü olmuş, sosyal hayat 
içinde halktan biri gibi yaşamışlardır. (Seyyar, 2013)

Dünyayı Sevmenin Ölçüsü 

Cenab-ı Hak dünyayı ve dünyadaki her şeyi güzel yarattığını, fakat bunların geçici 
olduğunu, aldanılmaması gerektiğini, asıl dönülecek ve varılacak yerin Allah’ın 
huzuru olduğunu bildiriyor. “Nefsânî arzulara, kadınlara, oğullara, hesapsız şekilde 
biriktirilip istif edilmiş altın ve gümüşe, salma atlara, davarlara ve ekinlere karşı 
düşkünlük insanlara çekici kılındı. Bunlar dünya hayatının geçici menfaatleridir. 
Hâlbuki varılacak güzel yer, Allah’ın katıdır.” (Âl-i İmrân 14. Ayet)

İslam dini, insanlar için yaratılmış olan bu dünyayı sevmeye, mal-mülk edinmeye ve 
zenginleşmeye bir engel koymamakta, ancak nasıl sevileceğine dair bir ölçü 
koymaktadır. Bu hususta koyduğu ölçü ise; “dünyayı ve mahlûkatı nefis hesabına 
değil, Allah hesabına sevmek ve kalbe, O’ndan başka sevgilerin girmesine meydan 
vermemek” olarak özetlenebilir. Çünkü kalb, Allah'ın tecelli ettiği yer ve O'nun 
aynasıdır. Bediüzzaman, dünyayı sevmeye şöyle bir açıklık getirmektedir: “Dünyayı 
ve ondaki mahlûkatı mânâ-yı harfiyle sev; mânâ-yı ismiyle sevme. 'Ne kadar güzel 
yapılmış.' de. 'Ne kadar güzeldir.' deme. Ve kalbin bâtınına, başka muhabbetlerin 
girmesine meydan verme. Çünkü bâtın-ı kalb âyine-i Sameddir ve Ona mahsustur."
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Dünya fani ve geçici olduğu için kalbin alâkasına değmediği görülmektedir. Kalb; 
geçici, fani ve gayr-ı meşru şeylerle meşgul edildiği zaman psikolojik bir rahatsızlık 
vermektedir. Ancak bu sevgiler; Allah hesabına olunca, elemsiz bir lezzet vermekle 
birlikte O’na olan sevgiyi daha da arttırmaktadır.

Bu çerçevede bakıldığında; dünya ve içindeki varlıklar Allah hesabına sevilebilir ve 
sevilmeli de. Allah hesabına sevmek ise her şeyin O’nun eseri olduğu ve O’ndan 
olduğunu bilmekle olur. Yani dünyayı ve içindekileri, Allah’a olan sevgimize bir vesile 
ve araç yapmak gerekmektedir. Yoksa sadece dünyevi bir sevgi; kalbe bir yük bir 
azap ve bir ceza olur.

Dinimiz zengin olmaya ve maddeten ilerlemeye karşı da değil, bilakis teşvik 
etmektedir. Peygamber Efendimiz (a.s.m) “Ahir zamanda insanlara para pul 
gerekecek. Tâ ki, onunla din ve dünyalarını ayakta tutabilsinler. (Câmiü’s-Sâğir I, 
452) buyurmaktadır.

Bediüzzaman: “Dünya neden herkese terakki dünyası olsun da Müslümanlar için 
tedenni dünyası olsun? Bu zamanda i’lâ-yı kelimetullah, maddeten terakkiye 
mütevakkıf ve medeniyet-i hakikiyeye girmekle olur. ” (Nursi, Hutbe-i Şamiye, 1994) 
sözleriyle İslam’ın öngördüğü ilerlemeyi ve zenginliği ifade etmektedir. Bundan 
dolayı; Hz. Osman (r.a) “Allah size dünyayı, onunla ahireti kazanasınız diye vermiştir. 
Ona meyledesiniz diye değil.” Hz. Mevlana; “Dünya ve ahiret iki kuma gibidir. Birini 
ne kadar hoşnut edersen, diğerini o kadar kızdırırsın.” Süfyan-ı Sevri (r.a) “Dünya ve 
ahiretten her biri için, içinde kalacağın kadar çalış.” Ebu Süleyman Darani hazretleri 
ise ”Ahireti düşünmek akıllılığın işareti ve kalbin hayatıdır.” der.

Ancak bu sevmenin bir ölçüsü olmalıdır. Aslına bakılırsa din ile dünya kavramları 
arasında bir zıtlık yoktur. Her ikisi de Allah’ın irade sıfatı ve emriyle var olmuştur. 
Bunlardan biri Allah’ın kelam sıfatından, diğeri de kudret sıfatından gelen ve birbirini 
destekleyen iki kavramdır.

Dünya, Allah’ın isim ve sıfatlarının tecelli ettiği bir yer olarak bilinmeli ve O’nu 
düşünmek, anmak ve sanat eserlerinin teşhir edildiği bir yer olarak bilip, sevmelidir.

Diğer taraftan ahiretin bir tarlası olarak baktığımızda da din ile dünya arasında bir 
tezat yoktur. Çünkü Allah’ın rızası ve ahiret yurdu, dünyada yaptıklarımızla 
kazanılmaktadır. 

Onun için yapmamız gereken bu dünyada iken Allah’ın emri ve rızası dairesinde 
yaşamak olmalıdır. 

Dünyanın dini hayatımızla ters düşen tarafları da vardır. Bu da insanın kendini onun 
çekiciliğine ve tatlılığına kaptırarak adeta onun esiri olup Allah’tan uzaklaştırmaya 
sebep olan yönüdür.
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Bediüzzaman dünya sevgisini üç yüzüyle kategorize etmektedir

Birinci yüzü: Cenâb-ı Hakkın esmâsına bakar. Onların nukuşunu gösterir. Mânâ-yı 
harfiyle, onlara âyinedarlık eder. Onun için" dünyayı ve ondaki mahlûkatı mânâ-yı 
harfiyle sev; mânâ-yı ismiyle sevme. Mana-yı harfiyle sevmek ise sevilenlerin O’nun 
hesabına ve namına sevilmesidir. Çünkü sevginin ve bütün sevilenlerin asıl kaynağı 
Yüce Rabbimizdir. 

Bu düşünce çerçevesinde insan;”dünya ve içindekileri meşru olmak şartıyla sevebilir. 
Çünkü böyle bir sevgi, hem muhabbet-i İlâhiyeyi ziyadeleştirir. Hem de meşru bir 
muhabbettir. Hem ayn-ı lezzet bir şükür, hem ayn-ı muhabbet bir fikirdir.” (Nursi, Otuz 
İkinci Söz, 2007)

İkinci yüzü: Ahirete bakar. Âhiretin tarlasıdır, Cennetin mezraasıdır, rahmetin 
mezheresidir (çiçekdanlığıdır). Şu yüzü dahi, evvelki yüzü gibi güzeldir. Tahkire (hakir 
görmeye) değil, muhabbete lâyıktır.

Üçüncü yüzü: İnsanın hevesâtına bakan ve gaflet perdesi olan ehl-i dünyanın 
mel’abe-i hevesâtı olan (nefsanî arzu ve isteklerini okşayan ve tatmin eden) yüzdür. 
Şu yüzü çirkindir. Çünkü fânidir, zâildir, elemlidir, aldatır. İşte, hadiste vurgu yapılan 
tahkir (hakir görme) ve ehl-i hakikatin nefret ettiği bu yüzüdür.

Kur’ân-ı Hakîmin kâinattan ve mevcudattan ehemmiyetkârâne (önemseyerek), 
istihsankârâne (severek) bahsi ise, evvelki iki yüze bakar. Sahabelerin ve sair 
ehlullahın mergub (teşvik edilen) dünyaları evvelki iki yüzdedir.” (Nursi, Otuz İkinci 
Söz, 2007)

Bediüzzaman’ın farklı yüzleri ile dünyaya bakması; gerçekten harika bir tahlil ve 
yaklaşımdır. “Bu bakış açısı ile dünya, zikredilen ilk iki yüzü itibarıyla dinî hayatımızı 
destekleyen bir kaynak, bir tefekkür ve tezekkür alanı ve ahirete yönelik amellerimiz 
için bir tarla iken; diğer yönüyle yani bizleri yaşama zevkine gark eden ve 
heveslerimize hitap eden yüzüyle Cenab-ı Hakla alakamızı kesen bir perdedir.”

Burada önemli olan dünya malına sahip olmak değil, sahip olduklarımızın kölesi 
olmamaktır. Dinimiz açısından insanın meşru olan şeyleri sevmesinde ve elde 
etmesinde hiçbir mahzur yoktur. Nitekim “İnsanlardan kimileri vardır ki, Allah’tan 
başka şeyleri Allah’a denk tutarlar da onları Allah’ı sever gibi severler. İman edenler 
ise en çok Allah’ı severler…” (Bakara, 165. Ayet)  ayeti, sevmesi makul ve meşru 
olan şeylerin sevilmesinde bir mahzur olmadığını ifade etmektedir.

Kur’ân; bunları sevmeyin demiyor. Çünkü sevmek insanın yaratılışında var olan bir 
duygudur. Sadece Kur’ân; onlara olan sevginin Allah sevgisinin önüne ve yerine 
geçmemesini emrediyor. Çünkü sevgide; dünyayı, malı, mülkü ve makamı önceleyen 
insan, onun emrine girer, nefsin arzu ve isteklerin esiri olur. Kur’ân’ın istemediği sevgi 
budur. Mevlana Hazretleri’nin deyimiyle “mal insan için gemiyi yüzdüren su gibi 
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olmalıdır, ama içine girmemelidir. Çünkü içine girdiğinde gemiyi batıran da aynı 
sudur.” dünyanın gayr-ı meşru sevgisi de insanın manevi hayatını batırır.

Müslüman’ın; zihnini Kur’an ve hadis eksenli inşa etmesi gerekir. Bunun üzerine 
kurulan bir hayat, mü’mini gelip geçici ve aldatıcı düşüncelerden uzak tutar ve 
huzurlu bir hayat yaşamasına vesile olur. (Toprak, 2007)

Kur’an’ın yaklaşımı, temel olarak; insanın bu dünyaya keyif sürmek ve lezzet almak 
için gelmediğini, bu dünyada bir misafir olduğunu bilmesi ve ona göre hareket etmesi, 
bu dünyada ebedi kalacakmış düşüncesine kapılmaması, “dünyayı bilerek ve severek 
âhirete tercih etmemesi,” “dünyayı kesben değil kalben terk etmesinin” gerektiğini 
nazara vermektir. 

Sonuç  

İslam dini, dünyevîleşmeye karşı aklî, nakli ve mantıkî izahlarla çözümler getirmiş, 
dünyaya verilmesi gereken değer kadar dünyaya, ahirete verilmesi gereken değer 
kadar da ahirete çalışmanın ölçülerini koymuş ve dünya-âhiret dengesinin iyi 
kurulması gerektiğine dikkatleri çekmiştir.

Bildiriyi bir hikâye ile bitirmek istiyorum: Kur’ân-ı Kerim, önceki toplumların daha uzun 
ömürlü olduklarından haber verir. Mesela Ankebut Suresinde “And olsun ki, biz Nûh’u 
kavmine peygamber gönderdik de, onların arasında bin yıldan elli sene eksik kaldı. 
Sonra da zulümlerine devam edip dururlarken tûfân onları yakalayıverdi.” (Ankebût, 
14. Ayet) ayeti ile Nuh (a.s)’ın kavmi arasında dokuz yüz elli sene kaldığı anlatılır. Bu 
ayete göre; o devir insanlarının bugüne kıyasla çok daha uzun ömürlü oldukları 
anlatılmaktadır.

Nuh aleyhisselâm döneminde yaşayan iki adam sohbet ederlerken, aralarında şöyle 
bir konuşma geçer:

-Yafes efendi, bu yıl kaç yaşına girdin?

-Dokuz yüz yetmiş beşi devirdim, peki sen kaç yaşına girdin Sâm kardeş?

-Ben, henüz dokuz yüz elliye yeni girdim.

-Yahu sen de duydun mu, ahir zamanda insanların ömürleri pek kısa olacakmış?

-Öyle mi, mesela ne kadar?

-Sen, bir tahmin et bakalım?

-Bilmem ki, herhalde yedi- sekiz yüz sene falan olur?

-Yok, yok, in daha aşağı in!…

-Ne bileyim canım iki üç yüz sene mi?
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-İn daha aşağı in!…

-Canım bunun aşağısı mı olur, yüz sene mi olacak? Yüze olacaksa doğup da ne 
yapacaklar?

-Ne yüzü kardeş, o zaman onlar altmış yetmiş sene yaşayacaklarmış..!

-Allah, Allah atmış yetmiş sene ha! Öyleyse onlar, dünyada ev falan yapmazlar,  
çünkü bu kısa süre için ev yapmaya değmez!
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