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Muhterem Müminler! 
 
Yüce Yaratanın bize lütfettiği kısa dünya 
hayatını nasıl değerlendireceğimiz çok 
önemlidir. Ebedi olan ahiret hayatını kazanmak, 
ömrümüzün ne kadar kaldığını bilmediğimiz 
dünya hayatını iyi değerlendirerek yaşamamıza 
bağlıdır. Bu sebeple Cenab-ı Hakk’ın bizi hangi 
maksatla yarattığını bilerek, ona uygun bir 
şekilde yaşamalıyız.  Önemli olan bizim bu 
dünyada emanetçi olduğumuzu fark etmektir. 
Bu şuurda olan insan, geçici olan dünyaya hırsla 
bağlanmamaya ve ebedi hayatını mahvedecek 
yanlışlıklar yapmamaya çalışır. 
 
Hz. Peygamber (s.a.v); "Hayatın tadını ve 
lezzetini kesip atan ölümü sıkça hatırlayınız"1 
ifadesiyle, hayatın geçiciliğinin daima 
hatırlanması gerektiğini tavsiye eder. İki 
günümüzün birbirine eşit olmaması gerektiğini 
tavsiye ederken de, sadece dünya metaının 
kazanılması bakımından değil, aynı zamanda 
ahirete hazırlık açısından da, her yeni günün bir 
öncekinden daha kazançlı olması, geçmişteki 
hataların tekrarlanmaması gerektiğini öğretir. 
 
Muhterem Müslümanlar! 
 
Müminler olarak biz, dünya hayatında 
kazandıklarımızın gerçek sahibi olmadığımıza 
inanırız. Yunus Emre’nin ifadesiyle; 
 
Mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi; 
Mal da yalan, mülk de yalan, var biraz da sen oyalan! 
 
Oyalanma vasıtası olan malın kazanılması ya da 
kaybedilmesi ahiret hayatı ile bağlantılı 
düşünüldüğünde çok fazla önem 
taşımamaktadır. Asıl dikkat edilmesi gereken 
nokta, dünyadaki varlığımızın hesabını, ahirette 
kolaylıkla verebilmektir. 
Yüce Rabbimiz Kuran-ı Kerim'de şöyle 
buyuruyor: "Allah'ın sana verdiğinden ahiret 

                                                 
1 Tirmizi , Zühd 4; İbn-i Mace, Zühd 31 

yurdunu iste; ama dünyadan da nasibini 
unutma. Allah’ın sana ihsan ettiği gibi, sen de 
(insanlara) iyilik et. Yeryüzünde 
bozgunculuğu arzulama. Şüphesiz ki Allah, 
bozguncuları sevmez."2 
 
Bu ayet-i kerime, dünyaya dalıp ahireti 
unutmamayı, dünyada verilenlerden istifade 
ederek ve gerektiği gibi kullanarak ebedi 
mutluluğu elde etmeyi, ömrümüzün kısalığını 
ve geçiciliğini unutmamayı, kendimizi daima 
murakabe ederek hayatımızı kontrollü bir 
şekilde sürdürmemizin lüzumunu 
vurgulamaktadır. 
 
Değerli Müminler! 
 
Müslüman, helal ve faydalı olan bütün dünya 
nimetlerinden kendisi faydalandığı gibi, 
çevresindeki ihtiyaç sahibi kimseleri gözetmeyi 
de uhrevi bir sorumluluk olarak kabul etmeli ve 
bunu kendisi için en kazançlı yatırım olarak 
düşünmelidir. Çünkü Kur’an-ı Kerim şu 
tavsiyede bulunur: Ey iman edenler! Allah'tan 
sakının, her biriniz yarına ne hazırladığına 
baksın. Allah'tan sakının, çünkü Allah, 
yaptıklarınızdan haberdardır ."3 
 

                                                 
2 Kasas, 77 
3 Haşir 59/18 


