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cephesinin iki köşesindeki odaların ka
pıları üst kata çıkışı sağlayan merdiven
lere açılmaktadır. Ancak onarımlar sı

rasında . daha önce dış duvarları ve to
noz başlangıçianna ait izleri görülebi
len ikinci katın varlığı göz önüne alın

mamıştır. 

Medresede Selçuklu hanından alınan 
taçkapının dışında, başlıcaları revak ke
merlerinin dayandığı sütunların üzerin
deki Bizans dönemi başlıkları olmak üze
re çeşitli devşirme malzemeden fazlaca 
faydalanıldığı görülmektedir. Sepet bi
çimindeki sütun başlıklarından üç tane
sinin köşelerine kanatlarını açmış kar
ta! figürleri işlenmiştir; diğer başlıklar 
ise nar dalları ve çeşitli yapraklarla süs
lüdür. Bir basamakla avludan ayrılan ana 
eyvanın kemeri köşe sütunçeleriyle yu
muşatılmış olup başlıklarla kemerde ra
mf ve palmetlerden teşekkül eden girift 
bitkisel süslemeler bulunmaktadır. Ona
rımlar öncesi revak kemerierindeki tuğ
la dolgular arasında izlerine rastlanan 
ffrüze rengi çini parçalarından yapıda 

bu malzemenin de kullanıldığı anlaşıl

maktadır. 
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İnsanın ölümden önceki hayatı, 
bu hayattayken ilişki kurduğu varlıklar, 

bunlarla ilgili eğilimleri, tutum 
ve davranışları için kullanılan 
bir tasawuf ve ahlak terimi. 

L _j 

Dünya kelimesi, "yakın olmak" mana
sma gelen dünüv kökünden türemiş "en 
yakın" anlamındaki edna kelimesinin mü
ennesidir. Kur'an'da ahiret ve ahiret ha
yatının karşılığı olmak üzere çok defa, 
"yakın hayat" anlamındaki el-hayatü'd
dünya tamlamasında hayat kelimesinin 
sıfatı olarak, bazan da belirli (marife) şek
liyle isim olarak kullanılmıştır (bk. M. F. 
Abdülbaki, el-Mu 'cem, "dnv" md). Hadis
lerde ise belirsiz (nekre) olarak da geçer. 
Bu yakın hayatın ardından gelecek olan 
hayata, "sonraki hayat" anlamında ahi
ret adı verilmiştir. Dünya kelimesinin "al
çaklık, kötülük" manasındaki denaet kö
künden geldiği de ileri sürülmüştür (iA, 
III, 669). Kur'an'da yer ve yeryüzü için 
arz kelimesi kullanılmış, şu anda yaşa
nılan hayata "el -hayatü'd-dünya, acile 
( ~is:. ), üla"; sonraki hayata "ukba, da
rü'I-karar" gibi isim ve sıfatlar da veril
miştir. Böylece Kur'an-ı Kerim'de arz 
coğrafi, dünya ise dinf ve ahlaki bir te
rim olarak yer almış; dünya kötülenir ve
ya hafife alınırken kozmik varlığı değil 
burada sürdürülen ve ahiret kaygısını 
geri planda bırakan hayat tarzı kastedil
miştir. Dünya sahih hadislerde de bu an
lamda kullanılmıştır (bk. Wensinck, el· 
Mu'cem, "dnv" md.). Yeryüzü ile burada 
yaşanan hayat arasında yakın bir ilişki 
bulunduğundan zamanla dünya kelime
si sıfat olma özelliğini kaybederek yer
kürenin ismi haline gelmiş ve "ay altı 

varlık alanı, bu alem, güneş sisteminde
ki gezegenlerden biri, yer küresi" şek
linde tarif edilmiştir (Ebü'l-Seka, s. ı 85; 
Tehanevi, Keşşa{, "dnv" md.). Bu anlam
da dünya denilince daha çok yer küresi 
(arz) akla gelir (bk. YER). 

Dünya hayatı Kur'an'da genellikle ahi
ret hayatı ile birlikte anılmış, bazan iki-

si arasında karşılaştırma yapılarak ahi
ret hayatının üstün olduğu belirtilmiş

tir. Kur'an · a göre, ahiret için arnelleri 
engellemeyen ve aksatmayan dünya ha
yatı meşru bir nimet, hatta saadettir. 
Nitekim müslümanların, "Rabbimiz! Bi
ze dünyada da ahirette de iyilik ver" di
ye dua etmeleri tavsiye edilmiş (el-Sa
kara 2/ 20 I; ayrıca b k. ei -A'raf 71 156; Yü
nu s 10/ 64; en-Nahl 16/ 122); "Allah dün
yadaki şeylerin hepsini sizin için yarat
tı" denilmiştir (el-Sakara 2/ 29). Birçok 
ayette peygamberlere ve müminlere hi
tap edilirken dünya ve ahiret mutlulu
ğu birlikte vurgulanmış, bu durum Al
lah'ın özel bir lutfu olarak kaydedilmiş
tir. Hz. ibrahim ve Hz. Tsa dünya ve ahi
ret mutluluğunu kazanmışlardır (el -Sa
kara 2/ 130 ; Al-i imran 3/45) Çünkü dün
ya mutluluğu ile ahiret mutluluğu bir
birine zıt değildir; ahiret mutluluğunu 
kazanmak için dünyadan vazgeçmek ge
rekmez; dünyada refah içinde yaşana
rak ahiret mutluluğu elde edilebilir. 
Ahiretlerini kaybedenler dünyada da 
mutlu olamazlar: "Kafirler için dünyada 
ve ahirette şiddetli bir azap vardır" (Al-i 
imran 3/56; el-Maide 5/ 33) iki cihan
da yüzü ak olanlara karşılık yüzü kara 
olacaklar da vardır (Al-i imran 3/ 106-
107) 

Dünya ve ahiret arasında bir tercih 
yapma mecburiyeti ortaya çıktığı zaman 
hiç tereddüt etmeden ahiret hayatının 
tercih edilmesi istenmiş, aksi davranış
ta bulunanlar şiddetle kınanmıştır (İbra
him 14/3; en-Naziat 79/37-39). Çünkü 
ahiret dünyadan daha hayırlıdır (ed-Du
ha 93 / 4). Geçici ve süreksiz olan, kalıcı 
ve daimi olana tercih edilemez. "Önce 
dünya" diyenler "dünya karşılığında ahi
reti satanlar" şeklinde nitelendirilmiş, 

değerli ve çok olanı verip değersiz ve az 
olanı satın almanın karlı bir iş olmadığı 
ifade edilmiştir (el-Sakara 2/86, 90). Bu 
anlayışa sahip olanların yaptıkları işler 

kendilerine dünyada ve ahirette bir ya
rar sağlamaz (el-Bakara 2/ 217; Al-i im
ran 3/ 22). Buna karşılık ahiretlerini ka
zanmak için dünyalarını satanlar övül
müştür. Bunun en güzel örneği şehid
lerdir (en-Nisa 4/ 74). 

islam'ın dünya hakkındaki tutumunun 
doğru tesbit edilebilmesi için Kur'an'ın 
ilk muhatapları olan Araplar'ın dünyaya 
ve ahirete bakış tarzlarının dikkate alın
ması gerekir. İbn Haldün'un da belirtti
ği gibi (Mu~addime, s. 467, 513-5 18) Ca
hiliye döneminin bedevi Arapları doğuş-



tan maddeci ve kısa vadedeki menfaat
lerine düşkündü. İslam dini, dünyevi im
kanlara karşı duydukları bu aşırı ilgiyi 
yumuşatıp onları manevi değerlere yö
neltmek için ahirete inanınayı temel şart 
olarak ortaya koymuş ve onu benimset
mek için dünyayı kötülemiştir. Kur'an'a 
göre dünya hayatı aldatıcı bir metadır 
(Al-i imran 3/ 185), sadece bir oyun ve 
eğlencedir (ei-En'am 6/32; ei-Ankebüt 
291 64) . Dünyadaki menfaatler yaldızlı, 
fakat önemsiz faydalardır (ei-Hadid 571 
20). Kur'an ahiret hayatını dünya hayatı 
ile karşılaştırırken özellikle şu noktala
ra dikkat çeker: Dünya hayatı geçici ve 
önemsiz, ahiret hayatı ise kalıcı ve de
ğerlidir (en-Nisa 4 / 77 ; et-Tevbe 9/38; 
er-Ra'd 13 / 26) . O halde mümin, kalıcı 
ve değerli olan ahiret hayatını fani ve 
yalancı dünya hayatına daima tercih et
mek zorundadır. Dünya hayatı yağmur
la biten ve yeşeren, sonra da bir afet
le yok olup giden bitkiler gibidir (Yünus 
10/ 24; ei-Kehf 18/ 45). Zenginliği dille
re destan olan KarGn ve benzerlerine 
imrenilmemelidir (ei-Kasas 28/ 76-83). 
Kur'an'a göre aldatıcı, oyalayıcı, maksat
tan uzaklaştırıcı , gaflete düşürücü ve 
gelip geçici bir süs olması dünya haya
tının başlıca özellikleridir. Mal ve evlat 
dünya hayatının zinetidir (ei-Kehf 18/ 
46) . Kadın, evlat, altın , gümüş, cins at
lar, davarlar ve ekinler, insanoğlunun 

hoşuna giden dünya hayatının süsleridir 
(Al-i imran 3/ 14). Kafirlerin dünya peşin
de koşmaları bu hayatın kendilerine süs
lü gösterilmesindendir (ei-Bakara 2/ 212). 
Gerçi Allah'ın kulları için yarattığı zinet
leri kimse yasaklayamaz (ei-A'raf 71 32) ; 
ancak onlardan faydalanırken dünya-ahi
ret dengesini bozmamaya dikkat etmek 
gerekir. Hz. Peygamber bu dengeyi boz
ma eğilimini gösteren eşierini uyararak 
ya dünya hayatının süsünü ya da Allah'ı, 
ResGJünü ve ahiret yurdunu tercih etme
lerini istemiştir (el-Ahzab 33 / 28-29). Ahi
rete öncelik veren bu dengenin dünya 
lehinde bozulması yönündeki davranış
lar tasvip edilmemiştir. Bir cuma günü 
ashabın, mescidde hutbe okuyan Hz. Pey
gamber'i bırakıp alışverişe koşmaları (el
Cum'a 62/ ll), Bahreyn'e gönderilen Ebu 
Ubeyde b. Cerrah'ın cizye toplayıp Me
dine'ye döndüğünü haber alan sahabe
nin alışılmadık bir şekilde sabah nama
zında Mescid-i Nebevi'yi doldurmaları 

(Buhari, "Cizye ", ı ; Müslim, "Zühd", 6), 
Mekke'nin fethinden sonra girişilen sa
vaşlarda elde edilen ganimetler konu
sunda tartışmalar çıkması (BuharT. "Me-

nakıbü'l-enşar", I; Müslim, "Zekat", 12) 
bu tür eğilimlerden bazılarıdır. Bu ha
reketler karşısında bazan Hz. Peygam
ber, Allah katında dünyanın cılız bir ölü 
oğlak kadar bile değeri olmadığını ifade 
etme ihtiyacını duymuş (Müslim, "Zühd", 
2), dünyaya düşkün ve maddeye tutkun 
olmamaları için çevresindekileri uyar
mıştır (Buhari, "~~" 5; Müslim, "Ze
kat", 38). 

öte yandan Abdullah b. Ömer, Ebü'd
Derda ve Osman b. Maz'Qn gibi sürekli 
ibadetle meşgul olup kendilerini ve aile
lerini dünya nimetlerinden mahrum bı
rakan kimselerin davranışları da Hz. Pey
gamber tarafından hoş karşılanmamış 
(Buhari, "Şavm", 56, "NikaJı.", ll. ölçüsüz 
bir şekilde dünyaya sarılmak kadar dün
yayı terketmek ve bir tür ruhbanlık ha
yatına yönelmek de doğru bulunmamış
tır (Müsned, IV, 226; Darimi, "NikaJı.", 3). 
Kur'an'da kötülenen dünyadan maksat 
madde ve şahsi çıkardır. Mal, mevki, şeh
vet, lüks ve israf gibi tutku ve eğilim
ler kınanırken manevi değerlere ve uh
revi hayata bağlılık gösterilmesi isten
miştir. 

Hz. Peygamber, yaşadığı hayat itiba
riyle dünya karşısında takınılması gere
ken tavrın nasıl olması gerektiğini gös
termiştir. Nitekim, "Uhud dağı kadar al
tınım olsa üç günden fazla saklamazdım" 
(Buhari, "Zekat", 4; Müslim, "Zekat", lO) 
demiş, hayatı boyunca dünyalığa önem 
vermemiş, vefatından sonra birkaç şah
si eşyasından ve çok az miktarda mal
dan başka bir şey bırakmamış, ilk iki 
halifesi de bu yolda onu takip etmiştir. 
Bununla beraber Hz. Peygamber, "Dünya 
malı tatlıdır, çekicidir" (Buhari, "Cihad", 
37; Tirmizi. "Fiten", 26) sözüyle herkesin 
dünyaya ve maddeye karşı kendisi gibi 
davranamayacağını da ifade etmiştir. 

Nitekim müslümanların servet edinme
lerini tasvip etmiş, dinin servetle ilgili 
olarak getirdiği yükümlülüklerin ifa edil
mesi şartıyla zenginliğin iyi bir şey ol
duğunu söylemiştir. Onun dünya karşı
sındaki tavrı ve sözleri bir tavsiye ve uya
rı niteliğindedir. · insanda maddeye ve 
şahsi çıkara karşı doğuştan bir eğilim, 
hatta hırs bulunduğundan islam dini ki
şileri dünya nimetlerine teşvik etme ye
rine onların dünya ile ilgili davranışları
nı düzene koymaya özen göstermelerini 
istemiştir. 

islam· ın manevi değerleri ve ahiret 
hayatını üstün tutan, ancak buna aykırı 
olmayan dünya nimetlerini ve zengin-
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liğini de onayiayan tutumuna rağmen 
çok geçmeden islam toplumunda yoz
laşmalar başladı. Toplumun bir bölümü 
kendini servet, lüks ve ihtişam hırsıiıa 

kaptırıp ahireti ihmal ederken bir ke
sim de bütünüyle ahirete yönelip dün
yayı dışladı . İç savaşlar, sefahat ve din
den uzaklaşma hareketlerinin yanı sıra 
özellikle Hıristiyanlık, israiliyat, Hint din
leri ve diğer dış kültürlerden gelen te
sirlerle dünyadan el etek çekip kendini 
tamamıyla ahirete veren ve dünyaya kü
senlerin sayısı gittikçe artmaya başladı. 
Dünya hayatını terkedip bir köşeye çe
kilenler evliya ve örnek insanlar olarak 
kabul edildi. "Dünyaya karşı soğuk du
ranlar" anlamındaki zühhad kelimesiyle 
ifade edilen zümrenin ortaya çıkışı ve 
bunların herkesten saygı görmesi, son
raları bu zihniyetin daha da güçlenerek 
tasawufta devam etmesine ve dünyaya 
karşı ilgisiz, işsiz güçsüz bir grubun or
taya çıkmasına yol açtı. Tasawufi ve ah
laki eserlerde dünyadan nefret etme
nin fazilet olduğunu işleyen konular 
ağırlık kazandı. inandırıcı olmak için de 
hadisler uyduruldu, israiliyat' a başvu
ruldu, hatta ruhbanların sözleri delil ola
rak gösterildi. Bazı kaynaklarda ResGJul
lah'a nisbet edilen rivayetlere göre dün
ya ve onda olan her şey mel'undur; bü
tün günahların başı dünya sevgisidir; 
dünya mürnin için zindan, kafir için cen
nettir (Müslim, "Zühd", ı; Tirmizi, "Zühd", 
14 ; Aclüni, I, 408-412; Tebrizi, ll, 648-677 ; 
Kinani, ll, 302-314; Süyüti, ll, 279-340; El
banT. ı . 269). Bir kısmı sahih kabul edi
len bu tür rivayetlerin meydana getirdi
ği olumsuz havayı etkisiz kılmak iste
yen çevreler de yine hadisleri veya ha
dis olduğu ileri sürülen sözleri kullandı
lar ve böylece bozulduğuna inandıkları 
dünya- ahiret dengesini yeniden kurma
ya çalıştılar. İlk dönemdeki Sünni, Mu'te
zili, Şii ve Harici abi d ve zahidlerin büyük 
çoğunluğu dünyayı çeşitli şekillerde kö
tülüyor (bk. Cahiz, s. 63-86), ancak bun
dan dünyayı tamamıyla terketme anla
mını çıkarmıyordu . Bununla beraber bu 
dönemde dünyadan yüz çevirip inzivaya 
çekilen, hatta harabelerde, mezarlıklar
da ve mağaralarda tek başına yaşayan 
abid ve zahidlere de rastlanmış, bunla
rın sayısı gittikçe artmıştır. Zahid ve sü
filerin büyük çoğunluğu, nefret ettikle
ri ve lanetledikleri dünyayı (maddeyi ve 
maddeciliği) kötülemek için son derece 
ağır ve tahkir edici sözler kullanmışlar
dır. 
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Zahid ve süfiler önce lanetledikleri 
dünyayı tasvir etmeye çalışmışlardır. Ebü 
Tali b el- Mekkf'ye göre dünya, kişinin 

aşağı arzulardan aldığı paydan ibaret
tir. Kötü arzulardan uzaklaşmak anla
mında dünyayı terketmek farz, ihtiyaç 
fazlası olan mubah ve meşrü arzulardan 
yüz çevirmek suretiyle dünyayı terket
mek ise fazilettir. Halk haramları , takva 
sahipleri helalliği şüpheli olan şeyleri, 

zahidler ihtiyaç fazlası helalleri terke
derler. Çünkü dünyanın hararnı azaptır, 
helali ise hesap vermeyi gerektirir ; he
saba çekilen de ceza görür (Kiitü ' l -kulab, 

I, 537) Ebü Safvan. dünyada dünya için 
yapılan her şeyin dünya, ahiret için ya
pılan her şeyin ahiret olduğunu söyler. 
Dünya nefsin arzusu ve keyffliktir ; ma
hiyeti heva ve hevese tabi olmaktan iba
rettir. Nefsinin arzuları peşinde koşan 
kimse hiçbir şeye sahip olmasa bile dün
ya ehlinden sayılır (a.g.e., ı. 542, 545) . Ta
sawufi eserlerde ahiret kaygısı taşıma
dan mal ve servet biriktirenler, bedeni 
ve şahsi hazlar peşinde koşanlar "dün
yanın uşağı " sayılmış, bunların Allah ' ın 

kulu (abdullah) değil "paranın kulu" (ab
dü 'd-dinar) oldukları ifade edilmiştir. 

Mütedil mutasawıfların dünya ile il
gili görüşleri, en sistemli ve ayrıntılı şe
kilde Gazzali tarafından ortaya konmuş
tur. Gazzali, hayra vasıta olan şeylerde 
nisbi de olsa bir hayır bulunduğu şek
lindeki kategorik hükümden hareketle 
dünyanın karşısına kayıtsız şartsız düş

man olarak çıkmayı doğru bulmaz ; zira 
böyle bir kötümserlik, insanın hem be
deni hem ruhi hayatı için kötü sonuçlar 
doğurabilir {if:ıya', III, I 99) Gazzalf'ye gö
re insanın manevi varlığının (kalp) ölüm
den öneeye ve sonraya ait olmak üzere 
iki hali vardır. Ölümden önceki hale dün
ya, ölümden sonraki hale de ahiret de
nir. Buna göre dünya, kişinin ölümden 
önceki hayatıyla ilgili eğilimleri , maksat
ları. arzu ve istekleriyle hazlarının bü
tünüdür (a.g.e., III, I 90; a.mlf. , el-Erba cin, 

s. I64) . Gazzali dünyayı. mevcut maddi 
varlıklarla (a'yan-ı mevcüde) insanın bu 
varlıklara yönelttiği ilgilerinden, onları 

kendi hesabına faydalı kılmak için sar
fettiği çabalardan ibaret sayar. A'yan -ı 

mevcüde yerküre ile onda bulunan mad
di varlıklardır. insan bu tür dünyevi var
lık ve imkanlardan yoksun yaşayamaz. 

Çünkü yeryüzü onun mesken ve ziraat 
ihtiyacını karşılar; yeryüzündeki diğer 

varlıklardan bitkiler insanların beslen
me ve tedavi gibi ihtiyaçları, madenier
den bir kısmı muhtelif araç gereçlerin 
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yapımı, bir kısmı da tedavül için gerek
lidir. Ayrıca canlılar beslenmede ve ta
şınma hizmetlerinde kullanılır. insanlar 
hemcinslerinden de faydalanırlar. Ev
lenerek cinsi ihtiyacı ve neslin devam ı 

nı sağlamak, iş gördürrnek bu fayda
lanmanın başlıcalarıdır (İhya ', lll, ı 94-
I 95). 

Gazzalf'ye göre insanın bütün dünyevf 
varlık ve imkanlarla, biri sevgi şeklinde 
manevi, diğeri meşguliyet şeklinde mad
di olmak üzere iki türlü ilişki kurduğu 

görülür. Kişinin dünyaya belli ölçüde sev
gi göstermesi yadırganmamalıdır. Çün
kü selim tabiatlı her insan kendine haz 
(lezzet) vereni sever, elem verenden nef
ret eder. Hz. Peygamber de, "Sizin dün
yanızdan bana her şeyin en güzeli ve en 
temizi, bir de kadınlar sevdirildi; benim 
gözümün nuru ise namazdır " demiştir 

(Müsned, III, 128, I99 ; Nesaf, "cİşretü'n
nisa'", 1) . insanda dünya sevgisi fıtridir. 
Nitekim insan, ölümünden sonra kaygı 
duyacağı hiçbir kötü durumla karşılaş
mayacağını bilse dahi yine de yaşamayı 
ister {if:ıya', N, 255). insanın dünya ile 
meşguliyet şeklindeki bedeni ilgisi onun 
besin, giyim ve mesken olarak belirle
nen üç temel ihtiyacından doğar. Dünya 
şartları hayvanların yaşaması için ge
nellikle hazır bir şekilde yaratılmış ol
duğu halde insanlar için hayat şartları 
büyük ölçüde iyileştirme faaliyetinden 
sonra uygun hale getirilebilir. Bu durum 
çeşitli faaliyet alanlarının , iş ve meslek
lerin ortaya çıkmasına yol açar. Hiçbir 
insan, yaşayabilmek için tek başına dün
ya şartlarını iyileştirmeye muktedir ol
madığından, insanlar karşılıklı ihtiyaç
l arını gidermede birbirine yardımcı ol
mak için farklı meşguliyet alanlarına yö
nelmek zorunda kalırlar. Nihayet insan
ların bir arada yaşamaları zarureti siya
si, hukuki, askeri vb. problemierin orta
ya çıkmasına yol açtığı için bu problem
leri aşma çabaları da yeni meslekler ve 
meşguliyet alanları meydana getirmek
tedir. 

insanlar, bütün bu dünyevf varlık ve 
imkanlara karşi takındıkları tavra gö
re başlıca üç zümreye ayrılırlar. 1. Ahi
rete iltifat etmeksizin yalnızca dünyaya 
bağlananlar. Gazzalf'ye göre insanların 
büyük bir kısmı bu gruba girer. Bunlar 
Kur 'an'da "Tagütun kulları ve yaratıkla

rın en kötüleri" olarak gösterilmiştir (bk. 
ei-Maide 51 60). 2. İlk zümrenin tam ak
sine bütün çabalarını ahirete yöneiten 
ve dünyaya iltifat etmeyenler. 3. Dünya 

ve ahiretin hakkını verenler. Peygamber
lerin de dahil olduğu bu zümre insanla
rın en faziletiisi dir; çünkü din ve dünya 
işlerini gerektiği şekilde yürüten kimse 
"AIIah ' ın halifesi"dir. insanların tamamı 
"AIIah'ın iyali" olduğuna göre (bk. Müs
lim, "citl{' , 16) onlara hizmet etmek de 
ibadetten, hatta en değerli ibadetlerden 
sayılır (Gazzali, Mfzanü'l -camel, S. 188). 
Esasen ahiret saadetini arzulamak Al
lah sevgisine aykırı olmadığı gibi dünya
nın refah, sağlık ve esenliğini dilemek, 
bunun için çaba sarfetmek de Allah sev
gisine ters düşmez. "Dünya ve ahiret bir
birini takip eden iki gerçek hal olduğu
na göre insanın yarının hazlarını arzular
ken bugünün haziarına ilgisiz kalması 
düşünülemez. Çünkü insan yarının haz
larını, yarın dediğimiz şey bir zaman son
ra bugün olacağı için arzular. Yeter ki 
bu hazlar kişiyi uhrevf saadetten mah
rum edecek mahiyette olmasın. Bu şar
ta bağlı olmak üzere dünyevi gayelerle 
uhrevi gayelerin birleştirilmesi imkan
sız değildir" (Gazzali, ihya', II, I44-145). 
Böylece insan dinf bir şuurla, dünyaya 
mahküm olmak yerine ona hakim oldu
ğu ve onları yönlendirdiği, dünyevf var
lık ve imkan ları Allah'ın rızasına ve ken
di ahiret saadetine uygun şekilde kul
landığı sürece bu varlık ve imkanlar kö
tülenen dünyadan değildir. insanın mad
deye mahküm ve bağımlı olması dün
yadır. ancak ona hakim olması dünya 
değildir. Maddenin önde ve üstün tu
tulması dünya, mananın önde ve üstün 
tutulması ahirettir. Şu halde dünya, ruh
la nesneler arasındaki sağlıksız ve olum
suz ilişkiden ibarettir. 

Çeşitli kaynaklarda verilen bilgilere, 
özellikle yine Gazzali'nin İJ::ıyd 'ü culı1-
mi'd- din adlı eserinin lll. cildinde "Kita
bü zemmi'd-dünya"' bölümünde aktar
dığı anekdotlara göre zahidler ve muta
sawıflar, "maddeye yönelen nefsin ar
zuları (h eva, şehvet) " şeklinde tarif ettik
leri dünyayı bütün kötülüklerin kaynağı 
olarak görmüşler, onun insanı alçaltan 
ve esas maksadı unutturan bir niteliğe 
sahip olduğuna inanmışlar, Hakk'a gi
den yolda önlerine çıkan en büyük en
gel saydıkları dünyayı bütün ifade güç
lerini kullanarak türlü biçimlerde yer
mişler, onun dine ve ahirete verdiği za
rarları örneklerle anlatmışlardır. İbn Ay
yaş ei-Mahzümf. "Arkadaşlarımız dün
yaya domuz adını vermişler; eğer bun
dan daha kötü bir ad bulmuş olsalardı 
onu verirlerdi" demiştir. Dünya Allah'ın 
düşmanıdır. Allah'ın dostu olan bir in-



san onun düşmanına dost olmaz. Dün
ya yatan. ahiret gerçektir. İnsanlar uy
kudadır. ölünce uyanacaklar ve esas ha
yatı o zaman göreceklerdir. Bir hayal, 
bir düş gibi görüldüğünden dünya hak
kında "yalancı dünya" deyimi kullanıl

mıştır. Dünya insanı önce yükseltir, son
ra düşürür. Dışı çekici ve güzel bir ka
dın, içi çirkin bir kocakarı gibidir. Her 
gece başka biriyle yatan fahişeye ben
zer. Kendisine gönül verenlerin hiçbiri
ne acımamıştır. Yılana benzer. dokunun
ca pürüzsüzdür, fakat zehiri öldürücü
dür; içtikçe harareti arttıran deniz suyu 
gibidir. 

Birçok zahid ve mutasawıf dünya ile 
ahiretin birlikte yürümeyeceğine inan
mıştır. Söylendiğine göre Hz. Ali dünya 
ile ahireti iki kumaya benzetmiş, biri 
memnun edildiği ölçüde öbürünün ra
hatsız olacağını ifade etmiştir. Dünya 
ile ahiret doğu ile batı gibidir ; birinden 
uzaktaşıldığı nisbette öbürüne yaklaşı
lır; biri harap olduğu nisbette diğeri ma
mur olur. Ancak dünyanın fazla kötülen
mesinden rahatsız olan zahidlerin ba
zan onu savundukları da görülür. Buna 
göre dünya ilahi kitapların ve peygam
berlerin gönderildiği , meleklerin ibadet 
ettiği, ahiretin kazanıldığı, Allah' ın ni
met ve lutuflarını bol bol verdiği bir yer 
olduğundan dünyaya olumlu bir gözle 
bakıtmalıdır (Beyhaki, s. 358) 

Daha çok çile ve müridlik döneminde 
dünyayı kötüleyen mutasawıflar, mari
fet makamına ulaşıp arif oldukları za
man artık dünyanın lehinde ve aleyhin
de konuşmazlar. Arifler ve aşıklar bu ma
kamda dünya gibi ahireti de Hakk'a er
meye engel sayar. onun da masiva ol
duğunu söylerler. Zahid dünyaya bakı

şıyla sirke, arif ise misk koklatır. Zahid 
dünyayı çirki nleştiri r, arif ise onunla hiç 
ilgilenmez. denilmiştir (I<uşeyrT, s. 296-

297). Hatta bazan Allah'ın tecellilerini 
yansıtması bakımından dünyaya ve ale
me yüksek ve estetik bir değer de at
fedilir. Bu sebeple dünyayı bir ölçüde 
kötüleyen Gazzali bile bu alemin, daha 
fazlası tasawur edilemeyecek kadar gü
zel, eksiksiz ve mükemmel olduğunu be
lirtmişti r {il:ıya', IV, 223). İbnü'l-Arabi'ye 
göre de dünya ilahi güzelliği yansıtan 
bir ayna olması itibariyle fevkalade gü
zeldir ( el-Fütaf:ıat, ll , 714: CTIT, 1, 75 ). Bu 
mertebeye ulaşan arifler artık sadece 
dünyanın güzelliğinden, faydasından ve 
nimetlerinden bahsederler. Çünkü bu 
mertebedeki arifler için dünya Hakk'a 

ermeyi engellemez. aksine O'nun daha 
iyi aniaşılmasını sağlar. 
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DÜNYA islAM BİRLİGİ 

(bk. RABITATÜ'ı-ALEMi'ı - islAMI ). 
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DÜNYA iSLAM KONGRESi 

DÜNYA İSlAM KONGRESİ 

( <..S"Yı.....'t l ~w~_;. ı 

1926'da kurulan 
milletlerarası sosyokültürel 

İslami teşkilat. 
_j 

Arapça adı Mü'temerü' l- alemi'!- İsla
mi'dir (İ n g. World Muslim Congress=WMC). 
Merkezi Karaçi 'de olup dünyanın birçok 
yerinde şubesi bulunmaktadır. "Hiç şüp
hesiz bütün mürninler kardeştir" (ei-Hu
curat 491 ı O) ayetini düstur edinen teş
kilat dünya müslümanları arasında ide
olojik birlik, sosyoekonomik gelişme ve 
ortak bir anlayış sağlamak amacıyla ça
lışmalar yapar. Gayesi temelde politik 
olmamakla birlikte özellikle İslam halk
larının menfaatleri söz konusu olduğun
da politikadan uzak değildir. Müslüman
ların problemleriyle ilgilenirken ülkele
rin iç işlerine müdahale etmez ve onla
rın milli varlık ve bağımsızlıklarına karşı 
tavır almaz. Müslüman devletler arasın
da meydana gelen anlaşmazlıklarda ar
ka planda kalmayı ve uzlaştırıcı bir rol 
oynamayı tercih eder. Başlangıçta res
mi kimliği bulunmayan bir yürütme ku
rulunun yönetiminde olan teşkilat za
man içerisinde bir çeşit diplomatik sta
tü kazanmış ve Birleşmiş Milletler' de 
müşavirlik, İslam Konferansı Teşkilatı'n
da da gözlemcilik yapmıştır. 1987'de Ni
wano Barış Ödülü 'ne layık görülmesi, ba
rış yolundaki başarılarının bir delili ola
rak kabul edilebilir. 

Dünya İslam Kongresi Haziran 1926'
da, hilafetin kaldırılmasıyla doğan boş
luğu doldurmak ve bütün müslümanla
rın birliğini sembolize edebilmek için 
Mekke'de, Hindistan Hilafet Hareketi'n
den tanınan Şevket Ali ve Muhammed 
Ali kardeşler, Filistin Başmüftüsü Emin 
el -Hüseyni, Ezher Şeyhi Muhammed ez
Zevahiri, Suriye'den Muhammed Reşid 
Rıza, Türkiye'den Servet Bey ve Endo
nezya'dan Şeyh Ömer Coakrominoto gi
bi panislamizm görüşünü paylaşan bir 
grup aydın tarafından kuruldu ; ancak 
tüzüğünün hazırlanarak yönetim kad
rosunun seçildiği 1931 yılında yapılan ll. 
Milletlerarası İslam Konferansı'na ka
dar düzenli bir faaliyet içine giremedi. 
Müftü Emin ei-Hüseynf'nin başkan se
çildiği bu toplantıda Hindistan'dan Dr. 
Muhammed İ kbal ve Mısır ' dan Allibe 
Paşa başkan yardımcılıklarına , İ ran 'dan 
Ziyaeddin Tabatabal de genel sekreter
liğe getirildiler. ll. Dünya Savaşı ' nın baş-
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