
 

 

 

 

 

 

 

 

 “AHİRZAMAN VE AHİRZAMAN ÜMMETİ” 

Efendimiz ümmetimin ömrü bir buçuk gündür buyurmuştur. Ahiret günüyle 1 gün 1000 dünya 
yılına eşittir, yani hesap belli biz şuan hicri 1433’ deyiz içinde bulunduğumuz günlerin hikmetini 
anlamakla mükellefiz. Hz. Muhammed(sav) ümmetlerimin başı mı rahmet sonu mu rahmet belli değildir 
diye buyurdular. Ancak en kıymetli ümmetlerim sondakilerdir, der; kardeşlerim, diye ağlardı yani bizler 
için. Yanındaki sahabe efendilerimiz sorardı biz senin kardeşlerin değil miyiz diye. Efendimiz(sav)’de: 
“Sizler benim arkadaşlarımsınız siz beni görüp de sevdiniz onlar beni görmeden sevenlerdir ve sünnetimi 
tutanlardır”buyurdular. 
  
  Eğer siz efendimiz için ağlarsanız kalbiniz efendimiz için atarsa kardeşim dediği kişilerden 
olursunuz. Bu ne büyük bir müjdedir. 
  
    Hz.Mevlana, Mesnevi’sinde bir örnekle izah ediyor: 
  
     Eşkiyalar zamanın birinde bir köyü basmış birkaç kişinin kellesini uçurmuş. Kellesi uçacaklardan 
biri demiş ki, bizde para yok bize neden kıyıyorsun. Eşkıya da, biliyorum sizde para yok ama parası olanlar 
sizin kellenizi uçurduğumda ibret alıp direnmeden paralarını verirler demiş. O anda kellesi vurulacaklar 
iki kişiymiş. Esir olanlar biri demiş ki, sen o zaman önce arkadaşımın kellesini al bende belki ibret alır 
paramın yerini hatırlarım ve kellemi kurtarırım demiş. İşte ahir zaman ümmeti de Firavun’un Nemrut’un 
hikayelerinden ibret alıyorlar. Bizden öncekilerin yaptıkları hataları görüp tekrarlamamalıyız. Geçmiş 
ümmetlerin başına gelen felaketlerden eğer ders çıkartırsak biz ahir zaman ümmeti için rahmettir. 
  
    Borsa binalarının önünde boğa heykeli vardır bu Hz.Musa’nın(as) Allah’ın huzuruna çıkıp yerini 
Hz. Harun’a(as) emanet ettiği zamana dayanır. Samiri, herkesten daha fazla para kazandırma vaadiyle 
altınlarını toplayıp, o altınlardan bir buzağı(boğa) heykeli yapıp insanları ona taptırmıştır. İnsanları para 
kazandırma vaadi ile kandıranlar hala değişmedi. İbret ve işaret olsun diye böyle kurumların önüne 
geçmişlerini anlatan o öküz heykellerini koyarlar. Sen de uyanık ol, öküz tepmesin seni! 
  
     Biz ümmet-i Muhammed’in sonuna geldik. Eski ümmetlerden ibret alıp onları yapmayacağız bu 
ibretler çok büyük nimetlerdir. O’nun için şükretmeliyiz. Bu dönemde yanılgı yok ibret var. Allah bizi 
örnek ümmet olarak yarattı bizler ibret alıp örnek insanlar olabilmeliyiz. Biz Deccal’ı yere serecek 
şeytanın saltanatını yıkacak bir ümmetiz. Ufak tefek aksilikler yaşadık diye moral bozmanın anlamı yok 
ümmet-i Muhammed olmanın şerefi yeter bize. Bu sohbette bile ibret vardır şeyhimizin muhabbeti kokusu 
vardır. O yoksa bizde yokuz. 
 
  Dünya sevgisi belaların en büyüğüdür. Başımıza gelen her dert her sıkıntı dünya sevgisinden ileri 
gelir. Dünyadan sevgini çek ehlullahın dizinin dibinde otur. Dünya sevgisi insanı zevklendirirken 
dertlendirir. Oysa ahiret nimetleri ve Allah sevgisine doyum olmaz. Peşinden koşup evlendiğimiz 
hanımdan bile bir süre sonra sıkılırız. Onu da Allah için seversen bıkmazsın Allah sevgisinden bıkılmaz 
usanılmaz. Dünya nimetlerinden ölmeyeceğiniz kadar yiyiniz ahiret nimetlerine koşunuz. En ufak hayırlı 
işinizi Allah zayi etmez. Bir insana iyilik yaparsın karşılında kötülük görürsün. İnsana iyilik bile 
yapacaksan insan için değil Allah için yap karşılığını Allah’tan bekle. 

 


