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Ahir zamân ile ilgili hadîs-i şerîf tercümelerini Üveys AKI hazırladı. Yazıın ilk
bölümünü paylaşıyoruz.

Tercüme: Üveys AKI

 ﻗﺎل رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ إذا ﻛﺎن أﻣﺮاؤﻛﻢ ﺧﻴﺎرﻛﻢ وأﻏﻨﻴﺎؤﻛﻢ: أﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮة ﻗﺎل
ﺳﻤﺤﺎءﻛﻢ وأﻣﻮرﻛﻢ ﺷﻮرى ﺑﻴﻨﻜﻢ ﻓﻈﻬﺮ اﻷرض ﺧﻴﺮ ﻟﻜﻢ ﻣﻦ ﺑﻄﻨﻬﺎ وإذا ﻛﺎن أﻣﺮاؤﻛﻢ ﺷﺮارﻛﻢ
وأﻏﻨﻴﺎؤﻛﻢ ﺑﺨﻼءﻛﻢ وأﻣﻮرﻛﻢ إﻟﻰ ﻧﺴﺎﺋﻜﻢ ﻓﺒﻄﻦ اﻷرض ﺧﻴﺮ ﻟﻜﻢ ﻣﻦ ﻇﻬﺮﻫﺎ

1- Emirleriniz hayırlılarınız, zenginleriniz cömertleriniz olduğu, işlerinizide aranızda şûrâ
ile hallettiğiniz zaman, sizin için toprağın üstü altından daha hayırlıdır.

Ama emirleriniz şerlileriniz, zenginleriniz cimrileriniz olduğu, işlerinizide
kadınlarınıza danışarak yaptığınız zaman, sizin için toprağın altı üstünden daha
hayırlıdır.
(Süneni Tirmizî)

ﻳﺄﺗﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس زﻣﺎن ﻫﻤﺘﻬﻢ ﺑﻄﻮﻧﻬﻢ وﺷﺮﻓﻬﻢ ﻣﺘﺎﻋﻬﻢ وﻗﺒﻠﺘﻬﻢ ﻧﺴﺎؤﻫﻢ ودﻳﻨﻬﻢ دراﻫﻤﻬﻢ ودﻧﺎﻧﻴﺮﻫﻢ
أوﻟﺌﻚ ﺷﺮار اﻟﺨﻠﻖ ﻻ ﺧﻼق ﻟﻬﻢ ﻋﻨﺪ اﻟﻠﻪ
((اﻟﺴﻠﻤﻰ ﻋﻦ ﻋﻠﻰ – أﺧﺮﺟﻪ أﻳﻀ ًﺎ اﻟﺪﻳﻠﻤﻰ

2- İnsanlar üzerine bir zaman gelir ki ;dertleri miğdeleri, malları şerefleri, kadınları
kıbleleri, dinarları ve dirhemleri (paraları) dinleri olur. İşte bu kimseler Allah indinde
hiçbir nasîbi olmayan mahlukâtın en şerlileridir.

(Sülemî- Hz. Ali’den–Deylemide aynı hadîsi rivayet etmiştir.)

 ﻗﺎل ﺳﻤﻌﺖ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ ﻳﻘﻮل ﻣﻦ ﻗﺮأ اﻟﻘﺮآن ﻓﻠﻴﺴﺄل: ﻋﻦ ﻋﻤﺮان ﺑﻦ ﺣﺼﻴﻦ
اﻟﻠﻪ ﺑﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﺳﻴﺠﻲء أﻗﻮام ﻳﻘﺮؤون اﻟﻘﺮآن ﻳﺴﺄﻟﻮن ﺑﻪ اﻟﻨﺎس

3- Kim Kur’ân okursa (ecrini) Allah’dan istesin. Zîrâ yakında öyle topluluklar gelecek ki ;
Kur’ânı okuyacaklar (ecrini ise) insanlardan isteceyeklerdir.

(Tirmizî- İmrân ibni Hüseyin’den)

ﻳﺄﺗﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس زﻣﺎن ﻳﺤﺞ أﻏﻨﻴﺎء أﻣﺘﻰ ﻟﻠﻨﺰﻫﺔ وأوﺳﻄﻬﻢ ﻟﻠﺘﺠﺎرة وﻓﻘﺮاؤﻫﻢ ﻟﻠﻤﺴﺄﻟﺔ وﻗﺮاؤﻫﻢ
ﻟﻠﺴﻤﻌﺔ واﻟﺮﻳﺎء
()اﻟﺪﻳﻠﻤﻰ ﻋﻦ أﻧﺲ

4- İnsanlar üzerine bir zaman gelecek ümmetimin zenginleri hac’ca seyahat, orta hallileri
ticaret, fakirleri dilencilik, kurrâlarıda riya ve gösteriş için gideceklerdir.

(Deylemî – Enes’den r.a)

 ﻗﺎل رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ ﻳﺄﺗﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس زﻣﺎن اﻟﺼﺎﺑﺮ ﻓﻴﻬﻢ: ﻋﻦ أﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﻗﺎل
ﻋﻠﻰ دﻳﻨﻪ ﻛﺎﻟﻘﺎﺑﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﺮ
5- İnsanlar üzerine bir zaman gelir ki; O zamanda dîninde sabreden, ateş közünü tutan
gibidir.
(Tirmizî- Enes ibni Malik’den r.a)

ﻗﺎل رﺳﻮل اﻟﻠﻪ – ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ; اﻟﻤﺘﻤﺴﻚ ﺑﺴﻨﺘﻲ ﻋﻨﺪ اﺧﺘﻼف أﻣﺘﻲ ﻛﺎﻟﻘﺎﺑﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﺮ

6- Ümmetimin ihtilafa düştüğü (bozulduğu) vakitde, sünnetime sımsıkı sarılan, ateş közünü
tutan gibidir.

(Hakim)

 اﻷﺷﺮ ُ واﻟﺒﻄﺮ ُ واﻟﺘﻜﺎﺛﺮ:ﻗﺎل رﺳﻮل اﻟﻠﻪ – ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ; ﺳﻴﺼﻴﺐ أﻣﺘﻲ داءُ اﻷﻣﻢ
واﻟﺘﺸﺎﺣﻦ ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻟﺘﺒﺎﻏﺾ واﻟﺘﺤﺎﺳﺪ ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮن اﻟﺒﻐﻲ
))ﺣﺴﻦ رواه اﻟﺤﺎﻛﻢ

7- Yakın bir zamanda ümmetime, ümmetlerin hastalığı isabet edecektir. Arsızlık, kibirlilik,
şimarıklık, çoklukla övünmek, dünya için kavga etmek ve hased etmek. Nihâyetinde haksızlık ve
zulüm başgösterecek.

(Hâkim)

ﻟﺘﺮﻛﺒﻦ ﺳﻨﻦ ﻣﻦ ﻛﺎن ﻗﺒﻠﻜﻢ ﺷﺒﺮ ًا ﺑﺸﺒﺮ وذراﻋ ًﺎ ﺑﺬراع ﺣﺘﻰ ﻟﻮ أن أﺣﺪﻫﻢ دﺧﻞ ﺟﺤﺮ ﺿﺐ ﻟﺪﺧﻠﺘﻢ
وﺣﺘﻰ ﻟﻮ أن أﺣﺪﻫﻢ ﺟﺎﻣﻊ اﻣﺮأﺗﻪ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻖ ﻟﻔﻌﻠﺘﻤﻮه
)) اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس

8- Elbette siz, sizden öncekilerin (yahudi ve hıristiyanların) yollarına karış karış, adım
adım uyacaksınız. Hattâ onlardan birisi kertenkele yuvasına girse sizde gireceksiniz, onlardan
birisi yolun ortasında karısı ile cinsel ilişkiye girse sizde aynısını yapacaksınız.

(Hâkim – İbni Abbas’dan)

 إذا رأﻳﺖ أﻣﺘﻲ ﺗﻬﺎب اﻟﻈﺎﻟﻢ: ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﻗﺎل ﻗﺎل رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ
أن ﺗﻘﻮل ﻟﻪ أﻧﺖ ﻇﺎﻟﻢ ﻓﻘﺪ ﺗﻮدع ﻣﻨﻬﻢ

9- Ümmetimin zâlime “sen zâlimsin” demekten çekindiğini gördüğün zaman, muhakkakki onların
düzelmesinden umut kesilmiştir.

(Ahmed İbni Hanbel – Abdullah İbni Ömer’den)

ﻣﻦ ﻣﺸﻰ ﻣﻊ ﻇﺎﻟﻢ ﻟﻴﻌﻴﻨﻪ وﻫﻮ ﻳﻌﻠﻢ أﻧﻪ ﻇﺎﻟﻢ ﻓﻘﺪ ﺧﺮج ﻣﻦ اﻹﺳﻼم
()اﻟﻄﺒﺮاﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻌﺠﻤﻪ اﻟﻜﺒﻴﺮ

10- Kim zalim olduğunu bildiği halde ona yardım etmek için bir zalimle beraber yürürse,
muhakkak ki o islamdan çıkmıştır.

(Taberânî – Mu’cem-ul Kebir)

