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KUR’ÂN BAKI AÇISIYLA DÜNYA HAYATI ALGISININ RUH SA LI INA ETK LER
Faruk VURAL•

Öz
Modern dünya insan ya amını kolayla tıracak çok araçlar ortaya koymasına ra men, onun ruh dünyasına
tam anlamıyla seslenememi tir. nsanı sadece bedenden ibaret görüp, ruh dünyasına kar ı ikircikli davranmı tır.
nsan sadece maddi, fiziksel yönü olan bir varlık de ildir; insan aynı zamanda mana yönü olan manevi bir varlıktır.
nsan bu yönüyle, çevresindeki eyleri nesnele tirerek bunları birer “dünya” haline getirmektedir.
Bu çalı mada dünya hayatı ile algıların günümüz modern dünyasında psikosomatik-ruhsal rahatsızlıklara
etkilerine, Kur’ân perspektifinden dikkat çekilmi tir. nsan dünya hayatıyla ilgili algılarını do ru yorumlarsa hem
beden hem rûhî açıdan insanı dirençli ve kuvvetli hale getirecektir. Kur’ân-ı Kerim insanı olumlu-olumsuz
nitelikleriyle tanıtırken, insanın ma lup olaca ı en önemli süjenin dünya hayatı oldu unu anlatmaktadır. nsan
kendisi için yaratılan dünya ile ilgili metaforik açıdan anlamsızlı a dü erse ruhsal problemler kaçınılmaz olacaktır.
Anahtar kelimeler: Kur’ân, Dünya Hayatı, nsan, Psikoloji, Ruh Sa lı ı.

Abstract
The modern world offers multifarious facilities to make life easier for all of us, yet these facilities are unable
to address our spiritual needs fully. The human being is considered within the boundaries of his physicality and his
other dimensions have been ignored. However, the human is not only a biological structure; his nature encompasses
non-physical dimensions as well. With all his faculties, the human being has a natural inclination to turn everything
around him into objects each one of which becomes a “world” for him.
This research aims take a Qur’anic perspective to the perceptions of the worldly life and their effect on
psychosomatic-spiritual illnesses. We argue that one can develop both physical and spiritual resistance and strength if
he can bring meaningful interpretations to his worldly perceptions. While describing the human with his positive and
negative qualities the Qur’an narrates that the worldly life is the most significant obstacle one can be defeated against.
Spiritual problems become unavoidable when one feels trapped in a metaphorical meaninglessness in his perception
of this world which is in fact created for him.
Key words: The Qur’an, Worldly Life, Human, Psychology, Spiritual Health.

Giri
Ya am, zaman stadyumunda bir yarı , bir performanslar ve tercihler zinciri midir? Engellerle dolu
bir yolu izleyip, bu engelleri a arak, bir noktadan di erine ula mak için sarf edilen bir çabadan mı ibarettir
yoksa? Sadece bir yerlere ula mak, ya da bir eyler olmak mıdır? Yoksa seçilmi ya da verilmi belli bir
yolda yürüyü üne devam etmek, kimi zaman da ko mak mıdır? Hepsidir ya am.1 Yüce Allah, evreni ve
onun bir parçası olan dünyayı, mükemmel ekilde yaratmı tır. slam’a göre dünya, Hıristiyanlıkta oldu u
gibi insanın hatasını telafi etmek üzere sürgüne gönderildi i süflî bir yer de il; inanan bireyin Allah’a kar ı
sorumluluklarını yerine getirip ahirette ölümsüzlü e ula aca ı geçici bir hazırlık mekânıdır.2
nsanın dünya hayatıyla ilgili algıları, kendine ve dünyaya bakı açı ını belirleyebilece i için çok
önemlidir. nanan bireyin hayatını anlamlandıran, onu de i ik rûhî ve mental sıkıntılardan, kaygılardan ve
korkulardan güvenli kılan en önemli konulardan birisi, dünyada kalaca ı süreyi ahiret hayatının bekleme
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salonu gibi görmesidir. nanan bir ki i ba tan u hususu kabul eder ki, dünya hayatı mutlak anlamda bir
zevk ve sefa yeri de ildir. Burada bitimsiz bir mutluluk yoktur. Gerçek mutluluk ahiret hayatında elde
edilebilir. Dolayısıyla inanan bir ki i, dünya hayatına ancak dünya hayatının mahiyeti açısından bakar ve
ona göre kendine bir düzen verir. Yine Kur’an’a göre dünya hayatının en önemli özelliklerinden birisi de
onun bir imtihanlar yeri olmasıdır. Dünya hayatında insanın birtakım denemelerle kar ıla ması ve
sınanmasının çe itli nedenleri vardır. Temel neden, insanların sabrederek, olgunla malarını sa lamak ve
onları, kul oldu u bilincine ula tırmaktır.3
Burada unu da eklemek gerekir ki, dünya kelimesi Kur’an dilinde tasvir edici (descriptive) de il,
anlam ve de er katıcı (significative) bir delalete sahiptir. Daha açıkçası dünya co râfî de il, ahlâkî bir içerik
ta ır. Aynı içerik yakla ık yetmi âyette dünyanın mevsufu olarak zikredilen “hayat” lafzında da mevcuttur.
Ancak hemen belirtelim ki, “el-hayatü’d-dünyâ”terkibindeki pejoratif içerik bizâtihi kozmik varlı a de il,
Yûnus suresi 10/7. âyette de i aret edildi i veçhile dâimî saadeti bu geçici varlık meskeninde aramakla
e de er bir seküler hayat tarzına mütealliktir. Kaldı ki Kur’an’ın sarih beyanlarına göre evrendeki mevcûdât
salt nesneler kümesi de il, Allah’ın Ulûhiyet ve Rubûbiyetini i aretleyen birer kutsal simgedir (âyet).
Dolayısıyla her biriminde bir kutsallık imgesi bulunan varlık âlemindeki de erlilik ve de ersizlik, kendisine
kullukla sınanma (belâ-ibtilâ) misyonu yüklenen insanın yapıp etmeleriyle ilgili niteliklerdir.4
Kur’ân genelde bütün evreni, özelde ise dünya hayatı boyutunu anlatırken üç yönlü ele alır.
Bunlardan ilki tüm evrenin ve yeryüzünün Allah’ın fiillerini, eserlerini, sanatını göstermesidir.5 Bu boyutu
ile dünya hayatı sevimlidir. Kur’ân perspektifinden dünyanın ikinci yüzü ise dünyanın bir tür büyük bir
sınav salonu olmasıdır. nsanların güzel, do ru ve ahlakî amellerde bulunup bulunmadı ını ortaya
çıkarmak için yaratılan dünya, insanın iradesini kullandı ı da yerdir. Ba ka bir deyi le, dünya insan için,
imar etmesi, üzerinde medeniyetler kurması ve iyilik tavsiye edip kötülü ü kınaması ile ıslah etmesi
gereken bir görev yeridir.6 Yani dünya, âhiret hayatının ekilip biçilen bir tarlasıdır.7 Bu yüzüyle de dünya
hayatı insan için sevimlidir.
Dünyanın üçüncü ama sevimsiz yüzü ise dini naslarda, bireyi Allah’ı anmaktan ve yaratılı
gayesinden uzakla tıran, O’na yönelimini engelleyen bir oyun-e lence, aynı zamanda aldatıcı, gelip geçici ve
sonlu bir metâ, insanları büyüklenmeye, dolayısıyla da özüne yabancıla maya ve imtihanı kaybetmeye
götüren bir ya am biçimi ve süreci olarak nitelenmektedir. Konuyla ilgili vurgulanması gereken bir di er
konu da Kur’ân pasajlarında dünya nimetleri, zenginlik, evlat vb. eylerden ziyade insanın bunlarla
ili kisinin sorgulanmasıdır. Kur’ân’da dünya hayatı daima âhiret hayatıyla ölçülüp de erlendirilmekte,
bireyin dünya hayatı u runa âhireti bırakması ve sorumluluktan kaçması yerilmektedir. Dünya, hayat
olarak kınanmamakta, insanın dünyevile me süreci ele tirilmektedir. Söz konusu tecrübe pek çok âyette
vurgulanmı hatta bu yo un ikazlar ki ileri zühde ve dünyaya ait eylere ilgisizli e sevk eden önemli
sebeplerden biri olmu tur.8
Hayat iki boyutludur. Bunun yakın boyutu dünya süreci; uzak boyutu ahiret sürecidir. Kur’ân’da,
hayatın dünya boyutunun aldatıcı, de ersiz, geçici gibi vasıflarla anılması ahirete nispetle önemsizli ini
vurgulamak içindir. Ele tiri noktası, bu boyutun kalıcı ve bitimsiz oldu u sanılarak, sınırı a ma, ta kınlık
haksızlık ve ölçüsüz tavırlar sergilenmesi, sorumlulu un ve insanın yapıp etmeleri hakkında verece i
hesabın unutulmasıdır.
1.Kurân Perpektifinden Dünya Hayatı le ilgili Bazı Algılar
nsanın içinde ya adı ı evreni do ru anlaması ve do ru algılar, idrakler geli tirmesi onun fiziki ve
ruhî mutlulu u açısından çok önemlidir. Bu konuda olması gereken en do ru algıya ve idrake Kur’ân i aret
eder. Bireyin ruh sa lı ını pozitif yönde etkileyen, kendini tanımasına yardım eden ve ya am problemleriyle
ba a çıkan biri yapan bazı algı biçimlerini Kur’an perspektifinden inceleyelim.
Köylü, Mustafa (2011), “Kur’ân’da Ruh Sa lı ı”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi, S. 31, s. 5-37
Öztürk, Mustafa (2006)“Kur ân ın De er Sisteminde Dünya Ve Dünyevi Hayatın Anlamı”, lmî ve Akademik Ara tırma Dergisi, Y. 7, S.
16, s. 65-86
5 Kur’ân, Fussilet, 41/37, 53; Mülk, 67/5; Nebe, 78/12-16; bn Arabî, Muhyiddîn Muhammed b. Ali (2006), lâhî A k, trc. Mahmut Kanık,
stanbul; nsan Yayınları, s. 41
6Kur’ân, Bakara, 2/143; Âl-i mrân, 3/104; Hûd, 11/61; Enbiyâ, 21/105; Mülk, 67/2
7 Aclûnî, Ebü’l-Fidâ smail b. Muhammed (2000), Ke fü’l-Hafâ ve Müzîlü’l- lbâs, thk. Ahmed b. Yusuf el-Henâvî, Beyrut, Mektebetü’lasriyye, C. I, s. 471
8Kur’ân, En’âm, 6/70; Tevbe, 9/38; Yûnus, 10/7, 24; Kehf, 18/28; Ankebût, 29/64; Fâtır, 35/5; Hadîd, 57/20; Ekin, Yunus, (2002)
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301-303
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1.1.Dünya hayatı süslü gösterilmi tir
Ba lanma; insanların kendileri için önemli gördükleri ki ilere ya da objelere kar ı geli tirdikleri
güçlü duygusal ba lar olarak tanımlanır. nsan ya adı ı dünya hayatıyla ilgili de böyle bir ba
kurabilmektedir. Bu ba lanma onda yaratılı amacının dı ına do ru kayı ve kopu meydana
getirebilmektedir. Dünyanın yaratılı ının iki temel gayesi vardır: lki, Allah’ın kendisini insanlara kâinattaki
varlıklarla tanıtması9;di eri insanın burada kulluk görevini yerine getirmesidir. Yüce Allah Bakara
Suresi’nde “Kâfirlere dünya hayatı süslü gösterildi; Bu yüzden iman edenlerle e lenirler. Hâlbuki Allah’a kar ı
gelmekten sakınanlar, kıyamet günü öbürlerinin üstündedir. Allah diledi ine hesapsız nimetler verir.”10buyurur.
Dünya hayatının süslü ve aldatıcı olu u sadece inkârcılar için midir? Mü’min kimseler bu konuda koruma
altında mıdır? Elbette mü’min kimseler de dünyanın cazibesi kar ısında yenik dü mü lerdir. Aslında ayette
ifade edilen hayat, inkarcı kimselerin dünyada tercih ettikleri, iman dı ı hayat tarzıdır. man dı ı bu hayatı
süsleyen eytandır. eytanın dürtmeleriyle inkârcıların gözlerinde dünya hayatını süslü ve güzel gösterdi.
Öyle sevdirdi ki, ba ka bir eye ilgi duymaz oldular. Allah’ın da süslü göstermesi anlam olarak olabilir.
Böylece dünya hayatını ho görmeye ve sevmeye ba ladılar. Ardından dünya hayatında bir seviye
yakalayamamı fakir müminlerle alay ettiler.11 Müfessir Râzî (ö.606) ise aksi görü ortaya koyar. ayet
inkarcılar için dünya hayatı süslü gösterildiyse, bunun inkarcılara zıt kutupta olan biri tarafından yapılması
gerekir. eytan ile inkârcılar aynı taraftadır. O zaman bunu eytanın yapması imkan dı ıdır. nkârcılara
dünya hayatını süslü, cazibeli ve güzel gösteren elbette Yüce Allah’tır.12 Dünya hayatının süslü, alımlı ve
güzel gösterilmesi dört yoldandır. Birisi, bazı obje ve do a manzaralarının çok sanatlı, desenli ve harika
olması; di eri özünde güzel olmasa da bazı eylere güzel süsü verilmesi ki cinayet gibi; üçüncüsü yararlı
e ya ve olaylara sırt dönüp, sonucunda utanılacak sonuçlar açık ekilde görülse de bunların güzelli ine
dalma; dördüncüsü de hiçbir dü ünme eylemine girmeden, maslahatını dü ünmeden lezzetli eylere iyiden
iyiye dalıp artık ho lanır hale gelmektir.13
Dünya hayatının süslü ve güzel gösterildi ini bilen insan, onu yaratılı gayesi olan kulluktan
uzakla tıracak arzu ve heveslerini kontrol altına alacaktır. Hakkı olmadı ı eyleri talep etmeyecek ve
hakkına rıza gösterecektir. nsan ahiret ba ımlısı olmalıdır, dünyanın güzelliklerini ahiret hayatı hesabına
de erlendirmelidir. Kısaca ahiret tiryakisi olmalıdır.
1.2.Dünya hayatı ve güzellikleri, sınırlı ve sonludur
Bireyi psikolojik dinginli e ula tıracak ve ruh sa lı ını pozitif yönde etkileyecek algılardan biri de,
dünya hayatı ve güzelliklerinin sınırlı ve sonlu oldu unu benimsemesidir. nsanın çok yüksek bir yaratılı ı
olmasına ra men, istekleriyle yapabildikleri arasındaki makas çok açıktır. Bu açıklık sebebiyle insanın ba ka
soyut ihtiyaçları olması gerekti i dü ünülmektedir.14 nsan kendisine takdir edilen zaman dilimini ya ar.
Hayatın sınırlı ve sonlu oldu unun algı ve idrakinde olan insan, sınırlı ve sonsuz bir alem için var gücüyle
çalı ır. Böyle yapmazsa Yüce Yaratıcı tarafından va’d edilen ahiret nimetlerinden yoksun kalır.
Kur’ân dünya hayatı ve güzelliklerinin kısa ve sonlu olu unu öyle anlatır: “Bu fani dünya hayatı bilir
misiniz neye benzer? Tıpkı una benzer: Gökten ya mur indiririz, derken o ya mur sebebiyle, insanların ve
hayvanların yiyerek beslendikleri bitkiler bol bol yeti ir, a gibi etrafı sarar. Yeryüzü renk renk, çe it çe it meyve ve
mahsullerle süslenir, bahçe sahipleri de o ürünleri dev irmeye giri tikleri sırada, geceleyin veya gündüzün birden emir
çıkarırız, bir afet gelir, söküp biçer. Sanki daha dün, o en manzara, orada hiç olmamı gibi olur... te Biz dü ünüp
ibret alacak kimseler için delilleri böyle ayrıntılı olarak açıklarız.”15 Dünya hayatı, ya mura benzetilmi tir.
Ya murla yeryüzü ye erir, bitkiler canlanır, meyveler ortaya çıkar. Bahçe sahipleri kendi gayretleriyle olmu
gibi bunlara sahiplenir. Sonra bir semâvî afet gelir ve bütün bu güzelliklerin altını üstüne getirir. nsan da
ya ını ba ını alıp, ho nitelikleri elde ettikten sonra ölüm gelir, onun bütün düzenini bozar.16

Pak, Zekeriyya (2005)Allâh- nsan leti imi, Ankara: lahiyat Yayınları, s. 28-38
Kur’ân, Bakara, 2/212
11Zemah erî, Ebu’l-Kâsım Cârullah Mahmud b. Ömer (h.1404), Tefsîrü’l-Ke âf an Hakâiki’t-Tenzîl, Beyrut: Dârü’l-kütübi’l-Arabiyye, C. I, s.
254-255; evkânî, Ebû Abdullah Ali b. Muhammed el-Havlânî (h.1414), Fethü’l-kadîr, Beyrut: Dâru ibn Kesîr, C. I, s. 244; Neysâbûrî,
Necmuddîn (h.1414), Îcâzü’l-beyân an meâni’l-Kur’ân, thk. Hanif b. Hasan el-Kâsımî, Beyrut: Dâru’l- arbi’l- slâmî, C. I, s. 448
12 Râzî, Fahruddîn (h.1420),Mefâtîhu’l- ayb, Beyrut: Dâru ihyâi’t-türasi’l-arabî, C. VI, s. 368; Ba avî, Muhyi’s-Sünneh (h.1420), Meâlimü’tTenzîl fî Tefsîri’l-Kur’ân, thk. Abdürrezzak el-Mehdî, Beyrut: Dâru ihyâi’t-türâsi’l-arabî, C. I, s. 270; Endelûsî,Ebû Hayyân, (h.1420)elBahru’l-Muhît, thk. Sıdkî Muhammed Celîl, Beyrut: Dâru’l-fikr, C. III, s. 50
13 bn Â ûr, Tâhir, (1994), et-Tahrîr ve’t-Tenvîr, Tunus: ed-Dâru’t-Tûnisiyye li’n-Ne r, C. II, s. 294
14 Tarhan, Nevzat (2013), nanç Psikolojisi, stanbul: Tima Yayınları, s. 214
15Kur’ân, Yunus, 10/24; Di er örnek için bkz. Kur’ân, Kehf, 18/45
16 Ku eyrî, Abdülkerîm, Letâifü’l- ârât, thk. brahim el-Besyûnî, Kahire: el-Hey’etü’l-âmme el-Mısriyye li’l-kitab; Zemah erî, C. II, s. 340;
Râzî, C. XVII, s. 236
9
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Sadece insan ömrü de il, aynı zamanda dünyadaki nimetler ve dünya güzellikleri de sınırlı ve
sonludur. nsan sınırlı ve sonlu olana de il, sınırsız ve sonsuz olanı istemeli ve performans göstermelidir.
“Ey iman edenler! Yeryüzünde Allah yolunda sefere çıktı ınız zaman, son derece dikkatli davranın. “Size selâm verene,
dünya hayatının geçici ve az bir menfaatini elde etmek için: “Sen mümin de ilsin” demeyin! Unutmayın ki Allah’ın
yanında birçok ganimetler vardır.”17 O alçak hayatın bir araz olan, devam ve sebatı olmayan geçici metâına
gönül vererek; zavallının malına göz dikerek veya geçici bir gaye için öyle “Sen mümin de ilsin” demeyiniz.
Binaenaleyh birisine “Sen mümin de ilsin” denilece i zaman dünyevî gaye ve nefsânî hazlardan sıyrılmalı,
hak gözü ile bakarak söylemeli ve kılıcı da ona göre vurmalıdır. Ara tırmaksızın davranılmazsa insana Allah
katında pek çok ganimetler verilecektir.18
Bir ba ka ayette de dünya nimetlerinin geçici be eniler oldu u belirtilerek, dünya hayatına
ba lanmanın meydana getirece i ruhsal bunalımlara i aret edilmi tir: “Sakın o kâfirlerden bir kısmına geçici bir
zevk olarak verdi imiz dünya nimetlerine göz dikme! Onların iman etmemelerinden ötürü üzülme ve müminlere kol
kanat ger, onları efkatle koru!”19 nkârcı güruhun bazısına verdi imiz türlü çe it dünya nimetlerine kar ı
istekli ve alıcı bir bakı ın olmasın. Sanki Allah Resulü önceki âyetle de ba lantılı olarak öyle demektedir:
“Ben kendiyle kıyaslandı ında her iyili in, yanında küçük kalaca ı büyük bir iyili e mazhar kılındım.” Sana
dü en ey; bu nimetten ba ka bir nimete gereksinim duymaman ve doygunluk göstermendir. Böyle bir
nimete sahipken gözün dünya nimetlerinde olmasın. Hz. Peygamber (s.a.s.) buyurur ki “Allah bir kimseye,
Kur’ân’ı ezberleme nimeti verir de, ba ka kimselere bu nimetten daha de erli bir nimet verildi i zannına
kapılırsa, ku kusuz en büyük nimeti küçük görmü ve nankörlü e dü mü olur.”20buyurur.21
Sonluluk insan tarafından kolay kabul edilebilir bir olgu de ildir. nsan dünya hayatının son
bulaca ını, sahiplendi i eylerin yok olaca ını görüp ruhsal bunalımlar ya ayabilir. Kur’an ya amın sonlu
ve sınırlı güzelliklerinin tükenece ini, sonsuz ve sınırsız güzelli in ahiret hayatında olaca ını anlatarak
insana sa lıklı bir ruh sa lı ının yöntemini ö retmektedir.
1.3.Dünya hayatı sınavlar zinciridir
nsanın dünya hayatında varlı ının en ba ta nedenlerinden birisi onun sınanması ve bunun
sonucunda ahiret hayatında elde edece i kazanımların belirlenmesidir. “Sınamak, denemek” gibi anlamlara
gelen “imtihan” kelimesi, “
” kökünden türetilmi tir. Bir ey, bir söz hakkında dü ünmek anlamında
"
", gümü ü ate te arındırmak anlamında “
”, deney yapmak amacıyla altınla
gümü übirbirinden ayrı tırıncaya kadar eritmek anlamında “
”denilir. “
” sözcü ü,
me akkat ve insanın imtihan edildi i musibet anlamında isim olarak gelir ve ço ulu “
” dir.22 Kur'
an-ı
Kerim'
de imtihan kavramının içeri i, daha ziyade " !
", ! ve !#"kelimeleri ile ifade edilmi tir. “ !, !
"
$
, %!
ve %&” kökünden gelen “belâ” kelimesi, deneme, imtihan, lütuf, nimet anlamlarına gelir. “ btilâ ve iblâ”
kelimeleri de aynı kökten türemi , denemek, imtihan etmek, tecrübe etmek, haber sormak, açı a çıkarmak
gibi anlamları içermektedir.23
“Belâ” ve “ibtilâ” kavramları, deneme ve sınama anlamındadır ki, esasen iki emri tazammun eder,
içerir. Birisi bir eyin hafî ve gizli olan halini tanımak istemek, di eri de o eyin cevdet ve redâetini, kemalini
veya noksanını meydana çıkarmaktır. Evvelki, Âlîm-i küll olan Cenâb-ı Allah hakkında kâbil-i tasavvur
olamayaca ından Allah’ın imtihanı, ikinci emr ile mülahaza olunur. Bir de imtihan, imtihan olunan
hakkında hayır veya er, bir mihneti müstelzim olur ki bu münasebetle ibtilâ, imtihan ço unlukla me akkatli
eyler hakkında kullanılır, Cenâb-ı Hakk’ın tekâlifi de kulun temâyülât-ı nefsâniyesi ile rızây-ı ilâhî arasında
deverân etti i cihetle bir taraftan bir külfet ve zahmeti, di er taraftan kulda sebebi sevab veya ikâb olan
fiiller ve hallerin zuhurunu müstelzim terbiyevî bir hasleti içermi oldu undan tecrübe ve imtihana
benzemektedir. Kulların i lerinde tecrübe ve imtihan ve itkan üzere amel etmelerini ve nazariyyâı
Kur’ân, Nisâ, 4/94
Yazır, Elmalılı Hamdi (1968),Hak Dini Kur’ân Dili, Ankara: Diyanet leri Reisli i, C. II, s. 1426; Taberî, bn Cerîr (2000), Câmiu’l-Beyân
fî Te’vîli’l-Kur’ân, thk. Ahmed Muhammed akir, Beyrut: Müessesetü’r-risâle, C. IX, s. 70; Bikâî, Burhâneddîn brahim b. Ömer (1978),
Nazmü’d-dürer fî Tenâsübi’l-Âyâti ve’s-Süver, Kahire: Dârü’l-kitâbi’l- slâmî, C. V, s. 366
19Kur’ân, Hicr, 15/88
20 Münâvî,Zeynüddîn Muhammed (h.1356), Feyzü’l-Kadîr, Mısır: el-Mektebetü’t-ticâriyye el-kübrâ, C. VI, s. 75
21 Neysâburî, Nizâmüddîn el-Hasan (h.1416),
arâibü’l-Kur’ân ve Ra âibü’l-Furkân, thk. Zekeriyya Umeyrât, Beyrut: Dârü’l-kütübi’lilmiye, IV, 234; Zemah erî, h. 1404: C. II, s. 588; Râzî, h. 1420: C. XIX, s. 161
22 Ferâhîdî, Halil b. Ahmed (h.1414), Kitâbü’l-Ayn, thk. Mehdî el-Mahzûmî- brahim es-Sâmerrâî,y.y.:Mektebetü’l-hilâl, III, 253; Ezherî,
Ebû Mansûr Muhammed b. Ahmed el-Herevî (2001), Tehzîbü’l-Lu a, Beyrut: Dâru ihyâi’t-türâsi’l-arabî, V, 78; Fîruzâbâdî,Ebu’t-Tâhir
Mecdüddîn Muhammed (2005), el-Kamûsü’l-Muhît, Beyrut: Müessesetü’r-risâle, s. 1233; Zebîdî,Ebu’l-Feyz Murtazâ Muhammed b.
Muhammed (1968), Tâcü’l-Arûs min Cevâhiri’l-Kâmûs, Beyrut: Dâru ihyâi’t-turâsi’l-arabî, C. XXXVI, s. 153-155; bn Manzûr, Ebu’l-Fazl
Muhammed b. Mükerrem b. Ali el-Ensârî (1990), Lisânü’l-Arab, Beyrut: Dârü’l-fikr, C. XIII, s. 401
23Ferâhîdî, h.1414: C. VIII, s. 340; Ezherî, 2001: C. XV, s. 281; Zebîdî, 1968: C. XXXVII, s. 207; bn Manzûr, 1990: C. XIV, s. 83-84
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mücerrede ile iktifâ eylemelerini talim için Cenâb-ı Allah kendi fiilini tecrübe ve imtihan suretinde ifham
buyurmu tur.24
nsanın dünya hayatında kar ıla tı ı imtihanlar çok çe itlidir. Kur’ân’da “Biz mutlaka sizi biraz korku
ile biraz açlık ile yahut mala, cana veya ürünlere gelecek noksanlıkla deneriz. Sen sabredenleri müjdele!”25
buyurularak insanın kar ı kar ıya kalaca ı imtihan türleri anlatılır. Kur’ân’da geçen sınav türlerinden biri
psikolojiktir. Ayette geçen “korku” kavramı bir belirsizlik kar ısında tehdit algısı ile tetiklenen rahatsız edici
ve olumsuz bir histir. nsanın ruh haliyle ilgilidir. Korku gibi ba ka hisler de vardır ki, yerine göre fiziksel
rahatsızlıkların da ötesinde insanı rahatsız eder. Korku insanın psikolojisiyle daha çok ilgilidir. Bu sebeple,
insanın kar ıla aca ı sınavlardan bazıları psikolojik olacaktır.26
Kur’ân’da geçen sınav türlerinden biri de fizyolojiktir. Açlık genel anlamda vücudun gereksinme
duydu u besini alamaması durumunda ortaya çıkan bir eyler yeme iste idir. nsan vücudunun ihtiyaç
duydu u besinleri alamadı ı takdirde ya amını belli bir süre devam ettirse de devamlılı ı halinde ya amını
yitirme durumuna gelecektir. Açlık bireyin bedeniyle ilgili fizyolojik bir durumdur. Do al âfetler27, tabiî
dengenin bozulması28 ve çevresel kıtlıklar29 gibi olaylar da yeryüzünün ya adı ı ancak insanı etkileyen
fizyolojik imtihanlardır.
Kur’ân’da geçen sınav türlerinden biri ekonomiktir. Bilindi i üzere iktisatta insan, genel kabul
görmü bir yakla ım olan homo-economicus olarak ele alınır. Rahat ya ama, para kazanma, para harcama,
doyuma ula ma hayatın sürdürülebilmesi için gerekli olan ekonomik güce sahip olma iste i insan için
do aldır. nsan bunu vâr edebilmek için çabalar. nsan hayatı gibi, ekonomik hayat ta ini li çıkı lıdır.
Ekonomide sermaye darlıkları30, iflaslar, ekonomik gücün tabii sebeplerle yitirilmesi gibi olaylar
ya anabilmektedir.31 Bunların kendisinden kaynaklı olanları oldu u gibi, dı etkenlere ba lı olanları da
vardır. nsan ekonomik hayatta bunlara hazırlıklı olmalıdır.
Kur’ân’da geçen sınav türlerinden biri biyolojiktir. Kur’ân insanın kendisinin ya da sevdiklerinin
canlarıyla ilgili ya ayaca ı biyolojik sıkıntılardan bahseder.32
Bütün bu sınamalarla insan Allah’a olan ba lılı ının seviyesini dü ürmeden sürdürebilmeli,
kar ıla aca ı olumsuzluklara gösterece i direncin kazandıraca ı ödüllerin büyüklü ünün fark etmesi
istenmektedir. nsan ba ına gelen ve imtihan özelli i ta ıyan her olayın Allah’tan geldi ini unutmaması, iyi
kul olmak için sabır göstermesi, dünyanın bela ve mihnet yurdu oldu unu kabullenmesi, Allah’ın sevdi i
kulların en büyük imtihanlara muhatap oldu unu dü ünerek ruh sa lı ını bozacak yanlı algılara ve
idraklere dü memelidir.

Yazır, 1968: C. I, s. 490-491
Kur’ân, Bakara, 2/155
26Peygamberin bile ya adı ı olaylardan sarsıntı geçirdi i anlatılır. Kur’ân, Bakara 2/214; Di er örnekler için bkz. Kur’ân, Âl-i mrân,
3/151; Ahzâb, 33/26; Hûd, 11/70, 74; Kehf, 18/18; Ha ir, 59/2
27Kur’ân, ûrâ, 42/34
28Kur’ân, Rum, 30/41
29Kur’ân, Tevbe, 9/126; Kur’ân, Nahl 16/112
30 Kur’ân, Bakara, 2/177
31 Kur’ân’da insanların ekonomik iflaslar ya ayaca ı ile ilgili pasajlara rastlamak mümkündür. “Onlara u iki ki inin halini misal getir:
Onlardan birine iki üzüm ba ı lütfettik, ba ların etrafını hurma a açları ile çevreledik. ve bahçelerin arasında da ekin bitirdik. Her iki ba da
meyvesini verdi, hiçbir eyi eksik bırakmadı. O iki ba ın arasında da bir ırmak akıttık. O ahsın ba ka serveti de vardı. Arkada ıyla konu urken ona:
“Benim,” dedi, “malım ve servetim senden çok oldu u gibi, maiyyet, çoluk çocuk bakımından da senden daha ilerideyim.” Bu adam gururu yüzünden
kendi öz canına zulmeder vaziyette ba ına girdi ve: “Zannetmem ki bu ba bozulup yok olsun; kıyametin kopaca ını da sanmıyorum. Bununla
beraber ayet Rabbimin huzuruna götürülecek olursam o zaman elbette bundan daha iyi bir âkıbet bulurum!” dedi. Konu ma esnasında arkada ı bu
ahsa: “Ne o!” dedi, “yoksa sen, senin aslını topraktan, sonra da bir damla meniden yaratan, bilahare de seni böyle tam mükemmel bir insan ekline
getiren Rabbini mi inkâr ediyorsun? Fakat sen inkâr etsen de unu bil ki benim Rabbim Allah’tır. Rabbime hiç bir eyi ortak saymam. “Benim
servetimin ve çoluk çocu umun sayısının seninkinden daha az oldu unu dü ündü üne göre, ba ına girdi inde: “Ma aallah! Allah ne güzel dilemi
ve yapmı ! Ondan ba ka gerçek güç ve kuvvet sahibi yoktur.” demeli de il miydin? Olur ki Rabbim senin bahçenden daha iyisini bana verir ve senin
o bahçene gökten bir afet indirir de ba ın kupkuru toprak kesilir; yahut ba ının suyu çekilir de ondan artık büsbütün ümidini kesersin.” Çok
geçmeden, bütün serveti kül oldu...Sahibi bu halini görünce, ba ın çökmü çardakları kar ısında, yaptı ı masraflarına, harcadı ı emeklere acıyıp
avuçlarını o u tura kaldı! “Ah!” diyordu, “n’olaydım, Rabbime ibadette hiçbir eyi ortak yapmamı olaydım!” Hasılı o, Allah’tan ba ka kendisine
sahip çıkacak bir topluluk da bulamadı, kendi kendisini de kurtaramadı. Öyle bir yerde himaye ve yardım, sadece hak ve hakikatin ta kendisi olan
Allah’a mahsustur. En iyi mükâfatı da, en güzel âkıbeti de veren O’dur. Dünya hayatı hakkında onlara u misali ver: Dünya hayatının durumu una
benzer: Gökten ya mur indiririz, onun sayesinde yeryüzünde bitkiler ye erip gürle ir, çok geçmeden kurur, rüzgârın savurdu u çerçöp haline gelir...
Allah her eye hakkıyla kadirdir. Mal mülk, çoluk çocuk... Bütün bunlar dünya hayatının süsleridir. Ama baki kalacak yararlı i ler ise Rabbinin
katında, hem mükâfat yönünden, hem de ümit ba lamak bakımından daha hayırlıdır.” Kur’ân, Kehf, 18/32-46; Olayın önemine dikkat çeken
Kur’ân, benzer bir olayı Kalem Suresi’nde de anlatır. Kur’ân, Kalem, 68/10-32)
32Kur’ân, Âl-i mran, 3/186; Enfal, 8/28;Tegâbün, 64/15; Mülk, 67/2
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1.4.Dünya hayatı metâ-ı gurûrdur
nsanın ya am kalitesini arttıran dünya hayatı ile ilgili algılardan biri de onun metâ-ı gurûr
oldu unu bilmek ve ona göre bir tutum almaktır. Gerçekte dünya hayatının aldatıcılı ı insan idraki ve
algısıyla ilgilidir. nsan ya amını elbette yerküre üzerinde sürdürecektir. Dünya, insana kendisinin ve
sorumlulu undaki bireylerin insanî ve ahlâkî sınırlarda ya amını sürdürmek için sunulmu tur. Dünya
insanın geçim ve ya am yeridir. Kur’ân’da dünyanın insanın geçim yeri oldu u öyle anlatılır: “De erli
halkım! Bu dünya hayatı, basit bir metâ’dan, geçici bir e lenceden ibarettir. Âhiret ise, i te asıl yerle ecek yer
orasıdır.”33“Size verilen nimetler, geçici dünya metâı, dünyanın süsüdür. Allah’ın size sakladı ı âhiret mükâfatı ise
daha hayırlı, daha devamlıdır. Hâlâ aklınızı çalı tırmayacak mısınız?”34 Metâ kelimesi Kur’ân’da biri ço ul
eklinde olmak üzere otuz be âyette geçmekte, ayrıca otuz be âyette aynı kökten çe itli isim ve fiiller yer
almaktadır.35 “Metâ” kavramı maddî, geçici nimet ve faydaları içerdi inden slâmî kaynaklarda konunun
ahlâkla ba lantısı, bu nimet ve olanaklar kar ısında takınılması gereken tutumun ölçüsüyle ilgili görü ler
genellikle “dünya” kelimesi çerçevesinde ortaya konmu , ba ta Gazzâlî olmak üzere bilhassa mutasavvıflar
tarafından bu hususta zengin bir literatür olu turulmu tur.36
nsanın ya adı ı ve geçimini sa ladı ı yer olan dünya hayatı, onu kulluk yolunda aldatan bir unsur
olmu tur. “Her canlı ölümü tadacaktır. Siz ey insanlar, çalı malarınızın ücretini ancak kıyamet günü tam bir ekilde
alacaksınız. O vakit, kim ate ten uzakla tırılıp cennete yerle tirilirse, i te o muradına ermi tir. Yoksa bu dünya hayatı,
aldatıcı ve geçici bir zevkten ba ka bir ey de ildir.”37 Çobanın kendisine azık olarak hazırladı ı bir avuç hurma,
undan yapılmı bir azık veya sütle beraber yiyece i az bir ey; i te metâ-ı urur budur.38 Dünya hayatı üç
yönden sonucu fesada gider. lki, insan bütün isteklerine kavu sa bile üzüntü, sıkıntı ve kederleri daha çok
olacaktır. Çünkü zamanı dardır, istekleri sınırsızdır ve neyin faydalı neyin zararlı oldu unu çok iyi
bilememektedir. kincisi, insanın gönlünü dünya sevgisi kaplarsa, hırsla dünyayı elde etmek isteyecektir.
Arzularına ula amayınca üzülecek ve rahatsız olacaktır. nsan hep öyle zanneder: Bunu elde edersem
rahatlarım. Halbuki hiç zannetti i gibi de ildir. stekleri ve arzuları daha da ço alacaktır. Üçüncüsü, insan
dünya hayatında ne kadar doyuma ula ırsa, ahiret hayatında o kadar sıkıntılar ya ayacaktır. te bu üç ey,
dünya hayatının metâ-ı urûr oldu unu gösterir.39Dünya denilen o geçici hayat, mü terisini aldatan metâ-ı
gurûrdan ba ka hiçbir ey de ildir. Serap gibi parıldar, bulut gibi geçer gider. Metâ satılık kuma ve
kullanacak âlât ve edevât veya gerek alât ü edevât, gerek emvâl ve gerek saire ale’l-ıtlak medar-ı intifa olan
az çok lüzumlu ey manâlarına gelir ki lisanımızda matah dedi imiz zaman bu üçüncü manâyı kastederiz.
Gurur, aldanmak demek oldu u gibi gârr’ın cem’î olarak aldatıcılar demek de olabilir. Metâ-ı gurûr
mü teriyi kandırmak için allanıp pullanarak ho gösterilen ve alındıktan sonra a a ılık oldu u anla ılan
metâ demektir. te hayat-ı dünya budur. Bunun mü terisi olanlar, bütün nazar ve ümidini buna dikenler ne
saadete görülecek zannedenler aldanmı olurlar.40
Kur'
an açık bir ekilde dünya hayatının aldatıcı yanına i aret ederek insanları bu konuda
uyarmaktadır. nsan dünya hayatının aldatıcılı ına boyun e er, öteki hayatta onu mutsuz kılacak bir
motivasyonu seçerse, Kur’ân onu, dünyanın aldatıcı bir metâ oldu u do rultusunda bir algı ve idrak
geli tirerek, sa lıklı bir ruhsal hayata yönlendirmektedir. Küreselle me ile birlikte tüketim kültürü ya amın
her alanını ku atmı tır. Bireycili in öncelikli olması ve bireylerin sınırsız tüketim pe inde ko arak haz alma
ve aldıkları hazzı süreklile tirme istekleri, insanın ruh sa lı ına olumsuz ve ters etkiler yapabilmektedir
1.5.Dünya hayatı oyun ve e lencedir
Ya adı ımız hayatı öne alma, doyuma erme, lüks ve rahat ya ama sarho lu u modern insanın
açmazlarından birisidir. Modern insan dünya hayatını doyum, zevk ve sefa sürme biçiminde algılamı ,
dünyaya ait her hazzı tadınca ya amın gere ini yerine getirmi yanılgısına dü mü tür. Elbette dünya hayatı
bo ve gayesiz yaratılmamı tır. Aslında çok yüce bir gaye için yaratılan insan, kendisi dünya hayatını oyun ve
e lenceye çevirmi tir. Kur’ân’da dünya hayatının oyun ve e lence olarak nitelendirilmesi, dünya nimetlerinin
ahiretteki nimetlere göre kıymet ve lezzet bakımından daha az de erli olmasıyla ilgilidir. “Dünyadaki fani
hayat,(ahireti inkar ederek yahut inkar derecesinde ya andı ı takdirde) oyundan, e lenceden, gelip geçici zevklerden
ba ka bir ey de ildir. Asıl hayat, ahiret hayatıdır. Bu gerçe i ancak Allah’ın emirlerine itaatsizlikten sakınanlar anlar.
Kur’ân, Mü’min, 40/39
Kur’ân, Kasas, 28/61
35 Abdülbâkî, Muhammed Fuâd (2007),el-Mu’cemü’l-Müfehres li Elfâzi’l-Kur’âni’l-Kerîm, Kahire: Dârü’l-hadîs, s. 756-757
36Ça rıcı, Mustafa, “Metâ”, D. .A., Türkiye Diyanet Vakfı, C. XXIX, s. 398-399
37Kur’ân, Âl-i mrân, 3/185
38Taberî,2000:C.VII, s. 453
39Râzî,h.1420: C. IX, s. 453
40Yazır, 1968: C.II, s. 1246
33
34

- 1061 -

Neden hala aklınızı ba ınıza almazsnız!”41Hayatı, dünya hayatından ibaret sayanlar anlamalı ki, dünya hayatı
mücerred dünya hayatı olmak itibariyle lehv u leib (oyun-e lence)den ba ka bir ey de ildir. Dipsiz, sonu
karanlık bir gafletten, faydasız oyuncaktan ibarettir. Bunun seyir anlarını, lezzete sayılan eylerini bir lahza
mülahaza edip te ölümü göz önüne getirenler bunda asla tereddüt etmezler. Bunun içindir ki, hayat, dünya
hayatıdır diyenlerin en büyük zevki, onu ve akıbetini unutmak için lehviyyat ile e lenmek, oyunlarla vakit
öldürmekte bulurlar.42“Bilin ki dünya hayatı (Allah’ın ça rısına aldırmadan ya andı ı takdirde) oyundan, e lenceden,
süs ve gösteri ten, birbirinize kar ı övünmeden ve daha çok mal-mülk ve evlat sahibi olma hırsından ibarettir. Dünyadaki
fani hayat aynen u misaldir. Bir ya mur ya ar, bitirdi i bitkiler çiftçileri çok mutlu eder. Derken, bir de bakarsın ki
sararıp solmu , kuru ot ve saman olmu . (Unutmayın ki) varsa yoksa dünya diyenler için ahirette iddetli bir azap,
ahireti dünyaya tercih edenler içinse Allah’ın ba ı laması ve rızası vardır. Evet, dünyadaki fani hayat aldatıcı bir hazdan
ba ka bir ey de ildir.”43Dünya hayatının “oyun” ve “e lence” kabul edilmesi onu a a ılamak ve küçümsemek
içindir. Allah adına ölüme gitme gibi bir buyruk, fani hayata takılıp terk edilmemelidir. Dünya hayatının
“oyun-e lence” sayılması dünya ve içindeki çok unsurun, bir tür oyun nitelikleri ta ıması nedeniyledir.
Hâlbuki dünya hayatında oyun ve e lence sayılamayacak eyler de vardır. Allah’ın emir ve yasaklarına
uymak, ahiret hayatıyla ilgili konulara özenmek ya da.44
Dünya hayatının ahiret hayatına nazaran de ersiz ve kıymetsiz oldu unu Hz. Peygamber’in
ya amında çokça görmek mümkündür. Sayısız örnekten birisi udur. Hz. Peygamber bir gün çar ıya
çıkmı tı. Allah Resûlü’nü görenler etrafını sardılar. Yolda giderken küçük bir o lak sürüsüne rastladılar.
Allah Resûlü için dünyanın de ersizli ini ve gönül ba lamaya de medi ini anlatmak için bundan iyi bir
fırsat olamazdı. Efendimiz, ölü o la ın kula ından tutarak yanındakilere: Bunu bir dirhem kar ılı ında kim
almak ister, diye sordu. Sahâbi: Daha az paraya bile almayız. O ne i e yarar ki, dediler. Allah Resûlü
sormaya devam etti: Pekâlâ bedava verilse alır mısınız? Hayır, dediler. Aslında bu o lak diri de olsa,
kulakları küçük oldu undan kusurlu sayılır, onun ölüsünü ne yapalım? Bunun üzerine Hz. Peygamber
öyle buyurdu: “Bu o lak size göre nasıl de ersiz ise, yemin ederim dünya hayatı da Allah katında bundan
daha de ersizdir.”45
nsanın ruh sa lı ını tehdit eden unsurların ba ında etrafımızdaki her eyin arzu ve heveslerimize
göre dizayn edilip dünya hayatının çekici hale getirilmesi gelir. Modern dünyada i tahlar kabartılmakta,
ehvetler kamçılanmakta ve çıkar her eyin önüne geçirilmektedir. Bu da insanın ruh sa lı ını olumsuz
etkilemekte, insanı dünya ba ımlısı yapmaktadır.
1.6.Dünya hayatında her istek elde edilemez
nsan istekleri sınırsız ancak gücü, imkânları ve ihtiyaçları sınırlı bir varlıktır. nsan, ihtiyaçları ile
istekleri arasındaki bu ters orantıyı fark edip, isteklerini kar ılama konusunda dengeli bir tutum içinde
olmalıdır. Zayıf ve sınırlı bir güçle yaratılan insan nefes alıp vermesinden, yediklerinin vücutta hazmına
kadar Yüce Allah’ın yardımına ve iznine muhtaçtır. Kur’ân öyle buyurur: “Ey insanlar! Siz hepiniz Allah’a
muhtaçsınız.”46 Günah i leyerek, ya da cihadı gitmeyerek Allah’a bir zarar veremezsiniz. Zira Allah’ın size
ihtiyacı yoktur. Aksine sizin Allah’a ihtiyacınız vardır. Siz fakirlersiniz Allah ise her eyin kendisine ihtiyaç
duydu u Zât’tır.47 Âyette bütün insanlara seslenilmektedir. “ ' ” kelimesin lâm-ı ta’rif “ ” ile zikredilmesi
isti rak için olup, bütün insanların ihtiyaç sahibi oldu unu anlatmak içindir.48
Bazı insanlar, tamamen duyulardan gelen doyumu kendilerine gaye edinmi olarak ya arlar.
Kendilerini güdü ve e ilimlerinin esiri yapan bu insanlar akıllarını ve ruhlarını (rahmânî yönlerini)
açgözlülüklerine kurban ederler. Metafizikten uzak, ölçüsüz maddî dünya ya amı içgüdüleri kı kırtan,
hırsları ayaklandıran, bitmek tükenmek bilmeyen arzuları kamçılayan, insana geçici ve aldatıcı zevkler
veren bir vâr olma biçimidir. nsanın içgüdülerini bütünüyle ayaklandırır fakat kalıcı bir doyum
sa layamaz. Tadılan her zevkin sonunda derin bir pi manlık ve acı bırakır. nsan istedikçe ister, daha çok

Kur’ân, En’âm, 6/32
Yazır, 1968: C. III, s. 1911
43Kur’ân, Hadîd, 57/20
44 Endelûsî, bn Atiyye (h.1422),el-Muharrerü’l-Vecîz fî Tefsîri’l-kitâbi’l-Azîz, thk.Abdüsselam Abdü âfî Muhammed, Beyrut: Dârü’lkütübi’l-ilmiyye, C. V, s. 123; bnü’l-Cevzî, Ebu’l-Ferec Cemâlüddîn Abdurrahman b. Ali el-Ba dâdî (1987), Zâdü’l-Mesîr fî ilmi’t-Tefsîr,
Beyrut: Dârü’l-fikr, IV, 236; Râzî, h.1420; C. XXVIII, s. 62
45Müslim, “Zühd”, 2
46Kur’ân, Fâtır, 35/15
47Taberî, h.1420; C. XIV, s. 254
48 bn Cüzeyy, el-Kelbî el-Gırnâtî (h.1416), et-Teshîl li Ulûmi’t-Tenzîl, thk. Abdullah el-Hâlidî, Beyrut: eriketi Dâru’l-Erkam bn Ebî’lErkam, C. II, s. 174
41
42
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ister, ço un ço u az görünür, yine ister. Tekrar tekrar aynı hazzı elde etmenin yollarını bulmaya çalı ır. Bir
kısır döngünün içerisinde bulur kendisini. uursuz ekilde gösterilen bu çabalar insanlara ıstırap verir.49
nsan nefsinin sınırsız istekleri vardır. Bu isteklerinin dünyada kar ılanmasının olana ı yoktur. Bu
nedenle her arzusuna ve iste ine ula amayaca ının bilinci ve idraki içinde olmalıdır. “Ne o, insano lu
kurdu u her hülyaya, içinden geçen her eye nail olur mu sanıyor?”50Mademki insanın her istedi inin dünya
hayatında verilece i sözü kendisine verilmemi tir. nsan da ruh sa lı ını sarsacak arzu ve isteklerin esiri
olmamalıdır. Kendisini sınırsız arzu ve tutkuların prangalarından kurtararak gerçek insan ufkuna ula arak
özgürle tirmelidir.
1.7.Dünya hayatındaki nimetler Ahiret nimetlerine göre çok sönüktür
Dünya hayatını çekici kılan nimetler, ahiret nimetleriyle kar ıla tırıldı ında gayet sıradan kalacaktır.
Hz. Peygamber: “Cennette bir kamçı uzunlu unda yer, dünya ve içindekilerden daha hayırlıdır. Dilerseniz
“Her canlı ölümü tadacaktır. Siz ey insanlar, çalı malarınızın ücretini ancak kıyamet günü tam bir ekilde alacaksınız. O
vakit, kim ate ten uzakla tırılıp cennete yerle tirilirse, i te o muradına ermi tir. Yoksa bu dünya hayatı, aldatıcı ve
geçici bir zevkten ba ka bir ey de ildir.”51âyetiniokuyun.”52buyurur.
nsan yaratılı tan kendisine verilmi olan ebediyet arzusu ahiret hayatında gerçekle tirebilece i bir
hakikattir. Bu sebeple kendisinin dünya için yaratılmadı ını bilmeli ve ahiret hayatını kazanmak için çaba
göstermelidir ki dünya iyilikleriyle ölçülemeyecek ahiret iyiliklerini elde edebilsin. Bir kutsî hadiste Hz.
Allah öyle buyurmu tur: “Salih kullarıma gözlerin görmedi i, kulakların i itmedi i ve insan tasavvurlarını
a kın eyler hazırladım.”53 Aslında en büyük âhiret nimeti Yüce Allah’ın razı olmasıdır. “ te Allah’a kar ı
gelmekten sakınan müttakiler için Rab’leri nezdinde içinden ırmaklar akan cennetler olup, kendileri orada ebedî
kalacaklardır. Hem orada onlara tertemiz e ler ve hepsinin de üstünde Allah’ın rızası vardır.”54
Cennet nimetleri, dünya nimetleriyle kıyaslanamayacak kadar üstün özelliklere sahiptir. Sadece
de erli olması yetmez, uzun süre bu de erini yitirmeden koruması, herhangi bir kesintiye u ramadan
sürekli Cennetliklerin hizmetine sunulması da bu nimetlerin ayrıcalı ını ortaya koymaktadır. Dünya
hayatındaki nimetlerin de erinin dü ük oldu u algı ve idraki içinde olan insan ahireti arzulayacak, dünyaya
ba lanmak istemeyecektir.
1.8.Dünya hayatında sürekli mutluluk yoktur
“Sürekli mutluluk”kavramı ise ara tırılan ve mümkün olup olmadı ı belirlenmeye çalı ılan bir
konudur. Genel kanı bireyin ya amında olumsuzlukların da yer aldı ını ve her an ve sürekli mutlulu un söz
konusu olmadı ını ortaya koymaktadır. Toplumun geneli incelendi inde çok mutlu ya da çok mutsuz
insanların daha az sayıda oldukları görülmektedir. Böyle olunca insanların büyük ço unlu unu“mutlu
olmayan ama mutsuz da olmayan”ki iler olu turmaktadır.
Freud, insanı iç dürtülerin elinde devamlı sürüklenen bir varlık; ö renme psikologları ise çevresel
ko ulların esiri olarak görmektedir. Buna kar ılık benlik kuramcıları, insan do asının bitimsiz mutluluk
aradı ına, insanın kendisi ve do asıyla ahenkli bir ekilde ya amak için uurlu olarak seçimler yaptı ına
inanmaktadır.55
Yeryüzünde ya ayan her insanın bilmesi gereken en önemli gerçek sürekli ve kesintisiz bir
mutlulu un olamayaca ıdır. Her eyin süreklili i insanı usandırır. srailo ulları’nın Allah’ın ihsanı olan
bıldırcın eti ve kudret helvasından sıkılıp, so an sarımsak gibi yitecekler talep etmeleri bu ruh halinin
göstergesidir.56 Her gün aynı yeme i yemek, aynı arkıyı dinlemek, aynı insanlarla sürekli birlikte olmak,
Mezâhirî, Hüseyin (2002),Dürtülerin Kontrolü, (çev). Süleyman Demir, stanbul: nsan Yayınları, s. 28; Arıkdal,Ergün(1998), Ya amın
Amacı: Kendini Bilmek, stanbul: Ruh ve Madde Yayınları, s. 45-46; Bulaç, Ali (1995), nsanın Özgürlük Arayı ı, stanbul: z Yayıncılık, s.
140-141’den naklen: Kasapo lu, Abdurrahman (2010) Kur’ân Psikoloji Atlası, Malatya: Kendini Bilmek Yayınları, C. II, s. 461-462
50Kur’ân, Necm, 53/24
51Kur’ân, Âl-i mrân, 3/185
52Buhârî, “Bed’ü’l-halk”,8
53Buhârî, “Tevhîd”, 35; Müslim, “Cennet”, 2-5; Müsned, C. II, s. 313
54Kur’ân, Tevbe, 9/100
55 Köksal, Canan (2011),Astrolojik Ki ilik Ve Örgütsel Ba lılık Arasındaki li ki, Karaman: Karamano lu Mehmet Bey Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü, s. 6
56Kur’ân, Bakara, 2/57-61; A’raf, 7/160; Kur’ân-ı Kerîm’de srâilo ulları’nın çöldeki hayatı nakledilirken üç yerde (Kur’ân, Bakara 2/57;
A‘râf 7/160; Tâhâ 20/80) onlara verilen nimetlerden olmak üzere menn ve selvâdan bahsedilmektedir. Taberî menn’in a açtan sızan
reçine, bal, sütten beyaz ve baldan tatlı bir yiyecek oldu u, a açların üzerine dü tü ü, kar gibi srâilo ulları’nın üzerine ya dı ı,
yenilen, pi irilip içilen bir yiyecek oldu u eklindeki farklı rivayetleri aktarmı tır (Câmiü’l-beyân, II, 91-94). Râzî, fecir vaktinden
güne in do masına kadar her insan için belli miktarda kar gibi ya an bir yiyecek (Mefâtîhu’l- ayb, III, 522), bn Kesîr de bal gibi gökten
indirilen ve su katılarak tüketilen bir içecek, tek ba ına yenildi i gibi ba ka yiyeceklere de katılan bir yiyecek (Tefsîrü’l-Kur’ân, I, 267)
49
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beraber oturup kalkmak insanda ruhsal problemler do urmaktadır. Aslında dünyadaki hiçbir insan için
sürekli mutluluk söz konusu de ildir. Sürekli mutlulu u elde etmi , hiçbir hedefi kalmamı olan insanlar
sa lam bir psikolojiye sahip de ilse, bunalıma do ru kayı ı kolay olacaktır. Ebedi cennet hayatında insanın
cennet nimetlerinin bollu u ve süreklili i kar ısında sıkılmayaca ını Kur’ân garantilemektedir. “Onlar orada
(Firdevs cennetlerinde) devamlı kalacak, (usanmadıklarından ötürü), oradan ayrılmayı hiç dilemeyecekler.”57 nsan
dünyada hangi nimete sahip olursa olsun, daha yükse ini ve iyisini ister. Ama cennette istemeyecektir.58
Nefisleri daha iyisini istemeyecektir.59Kur’ân’da sürekli mutlulu un olamayaca ının örnekleri vardır. En
çarpıcı örnek Kasas Suresi’nde ultra zengin olarak anlatılan Kârun’un ya adı ı acıklı sondur. “Yoldan
sapanlardan biri olan Karun da Mûsa’nın kavminden olup onlara kar ı böbürlenerek zulmetmi ti. Ona hazineler
dolusu öyle bir servet vermi tik ki o hazinelerin anahtarlarını bile güçlü kuvvetli bir bölük zor ta ırdı. Halkı ona:
“Servetine güvenip ımarma, böbürlenme! Zira Allah böbürlenenleri sevmez!” demi ti.“Allah’ın sana ihsan etti i bu
servetle ebedî âhiret yurdunu mâmur etmeye gayret göster, ama dünyadan da nasibini unutma! (ihtiyacına yetecek
kadarını sakla). Allah sana ihsan etti i gibi sen de insanlara iyilik et, sakın ülkede nizamı bozma pe inde olma! Çünkü
Allah bozguncuları sevmez.” Karun “Ben bu servete sadece ilmim ve becerim sayesinde kavu tum!” dedi. Peki, unu da
bilmiyor muydu ki Allah, daha önce kendisinden daha güçlü ve serveti daha fazla olan nice nesilleri helâk etmi ti? Ama
suç i lemeyi meslek edinen sicillilere artık suçları hakkında soru sorulmaz. Karun bir gün, yine bütün ihti am ve
atafatıyla halkının kar ısına çıktı. Dünya hayatına çok dü kün olanlar: “Ke ke bizim de Karun’unki gibi servetimiz
olsaydı. Adamın amma da ansı varmı , keyfine diyecek yok!” dediler. Âhirete dair ilimden nasibi olanlar ise: “Yazıklar
olsun size! Bu dünyalıkların böylesine pe ine dü meye de er mi? Oysa iman edip yararlı i ler yapanlara Allah’ın
cennette hazırladı ı mükâfat elbette daha hayırlıdır. Buna da ancak sabredenler nail olur.” Derken Biz onu da, sarayını
da yerin dibine geçiriverdik. Ne yardımcıları Allah’a kar ı kendisine yardım edip, onu kurtarabildi, ne de kendi
kendisini savunabildi. Daha dün onun yerinde olmaya can atanlar bu sabah öyle dediler: “Vah bize! Me er Allah
diledi i kimsenin rızkını bol bol verir, diledi inin rızkını kısarmı ! ayet Allah bize lütfedip korumasaydı, bizi de yerin
dibine geçirirdi. Vah vah! Demek ki gerçekten kâfirler iflah olmazmı !”60 Kurân refah içinde ımarıkla mı
aristokrat kimseler için öyle buyurur: “Herhangi bir beldeyi imha etmek istedi imizde oranın lüks içinde ya ayan
ımarıklarına iyilikleri emrederiz. Buna ra men onlar dinlemez, fısk u fücura devam ederler. Bu sebeple, orası hakkında
cezalandırma hükmü kesinle ir. Biz de orayı yerle bir ederiz.”61 “Mütref” bütün lezzetleri tatmı , doyuma ula mı
kimseye denir.62 Her tür nimeti elde edince ımarmı tır.63
Sürekli mutluluk ve lezzet sadece cennette vardır. “Allah onlara içlerinden ırmaklar akan cennetler
hazırladı. Onlar oralara devamlı kalmak üzere gireceklerdir.”64 Yüce Allah ahiret-cennet nimetlerini cennet ve
içindekiler, tertemiz e ler v.b. gibi cismânî-nefsî olanlar; Allah’ın rızası nimeti gibi ruhânî-aklî olanlar olmak
üzere ikiye ayırır.65
nsanlar sürekli mutlu olmaları gerekti ine inandırılmı bir ça da ya amaktadır. nsan u gerçe i
idrak etmelidir: Sürekli mutluluk öteki âlemde gerçekle ecektir. Hayat insanın kar ısına türbülanslar
çıkaracaktır. Kimi zaman hız keserek, kimi zaman rota de i tirerek olayların üstesinde gelece ini bilmek
kaliteli bir ruh sa lı ı için vazgeçilmezdir.
SONUÇ
Kur’an evrenle ilgili bilgiler verirken, evrenin ana unsuru insanı çerçeve dı ında tutmamı tır.
Kur’ân’ın evrene bakı ı insan merkezlidir. Evren Yüce Allah tarafından gözler önüne serilmi bir kitap; insan
da evreni ve varlı ı ke fetmeye çalı an bir kâ if; ya am da bu ikisinden süzülen anlamlardır. ayet evren,
insan ve ya am birbirinden farklı görülürse, gerçe in ritmi bozulacak ve bir düzensizlik (aritmi) çıkacaktır.
nsan sadece maddi, fiziksel yönü olan bir varlık de ildir; insan aynı zamanda mana yönü olan manevi bir

oldu unu belirten rivayetleri kaydetmi tir. Müfessirler, selvâ’nın da Allah tarafından srâilo ulları’na yetecek kadar yemeleri için
gönderilen bıldırcın, bıldırcın ku una benzer bir ku veya bıldırcından daha büyük güvercin gibi besili bir ku oldu u eklinde farklı
rivayetler nakletmi lerdir (Taberî, age, II, 96; Râzî, age,III, 522).Ömer Faruk Harman, “Men ve Selvâ”, D. .A., Türkiye Diyanet Vakfı
Yayınları, C. XXIX, s. 108
57Kur’ân, Kehf, 18/108
58Zemah erî, h.1404, C. II, s. 750; bnü’l-Cevzî, 1987; C. III, s. 114
59 Beyzâvî, Abdullah b. Ömer b. Muhammed (h.1418), Envâru’t-Tenzîl ve Esrâru’t-Te’vîl, thk. Abdurrahman Mara lı, Beyrut: Dâru ihyâi’ttürâsi’l-Arabî, C. III, s. 295; Zuhaylî, Vehbe(h.1418), et-Tefsîrü’l-Münîr, Dıme k: Dârü’l-fikr, C. XVI, s. 39
60Kur’ân, Kasas, 28/76-82
61Kur’ân, srâ,17/16
62Taberî, 2000: C. XV, s. 529; bn Atiyye, h.1422: C. III, s. 445
63Râzî,h.1420: C. XX, s. 314
64Kur’ân, Tevbe, 9/100
65 Rızâ, Muhammed Re îd (1990),Tefsîrü’l-Menâr, Kahire: el-Hey’etü’l-Mısriyyetü’l-âmme li’l-kitâb, C. III, s. 204
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varlıktır. nsan bu yönüyle, çevresindeki eyleri nesnele tirerek bunları, H. Z. Ülken’in tabiriyle birer
“dünya” haline getirmektedir.66
Kur’ân’da insan karakterine ve insanın hayatını çevreleyen unsurlarla ili kilerine Kur’an
penceresinden bakılırsa üphesiz do ru yakalanacaktır. nsan derinlikleriyle bir kez daha ke fedilecektir.
Mehmet Akif’in deyimiyle “ çinde âlemler barındıran” varlık, Yaratıcısıyla olan sırlı irtibatı nedeniyle hala
bir muammadır.
nsanı çevreleyen unsurların ba ında dünya hayatı gelir. nsan kendini ku atan bu yakın hayatı ini
ve çıkı larıyla kabul etmelidir. Sürekli ve kesintisiz mutluluk arzu edilen bir ey olsa da gerçekle mesi
olanaksızdır. Tek hedef ve gayesi mutluluk olan insanlar, bir mutsuzluk durumunda hayal kırıklı ı
ya ayabilir. Beyaz bir duvarın üstüne, bembeyaz bir tebe irle yazı yazmak yararsızdır. Ne kadar yazmaya
çalı ılsa da kimse bir ey okuyamaz. Gece, gündüz kadar gereklidir. Acı, üzüntü dolu günler; mutluluk,
sevinç dolu günler kadar bilinçlenmektir. Bir eyin de eri ancak kar ıtı ile bilinebilir.
Nietzsche’nin u sözleri koruyucu ruh sa lı ı çabalarının parolası olabilecek niteliktedir: Ya amak
için bir nedeni olan ki i, hemen her “nasıla” katlanabilir. Dünya hayatının en önemli varolu sebebi, insanın
ahireti kazanmasıdır. Ya amında hiçbir anlam, amaç, hedef göremeyen ve bu nedenle ya amını sürdürmeyi
anlamsız bulan ki i çok zor durumdadır. Bu insanın kaybetmesi uzun sürmeyecek ve iyi bir beden sa lı ını
yakalasa da, iyi bir ruh sa lı ını yakalayamayacaktır.
Batı dünyası de i ik dü ünce sistemleri geli tirirken, insanın kazanması ve ba arısını ana hedefine
aldı ı için küresel ya da bireysel bunalımlara ancak ilaçlarla çare olmaya çalı maktadır. Ruhsal problemler
için ilaç kullanma sıradanla mı , insanlar vitamin ilacı gibi rahatlatıcı ilaçlara ilgi göstermeye ba lamı lardır.
nsan geçici ve yok olma niteli i ta ıyan objelere ba lanmamalıdır. Dünya hem kendisi hem de
hayatı, geçici ve fanidir. Ya am ba ımlısı bir birey, geçici dünya hayatına taparcasına bir ba lılık duyarsa,
elde edemedi i eyler kar ısında yıkımlar ya ayacak, ruh sa lı ı yönüyle derin yaralar alacak ve mutluluk
kendisi için bir hayal olacaktır.
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