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Ders  :  139 

Konu :  Fitne ve Zararları - I 

    Fitne kelimesi sözlükte; azab, imtihan, denemek, sınamak, sapıtmak, aldatmak, şiddet, 

şaşırtmak, belâ, musibet, kötülük,1 küfür, fasıklık, fâcirlik kâtillik gibi her çeşit çirkin şeylere isim 

olmuştur.2 Yine fitne sözlükte, karşılığını almak üzere altını ateşe koymaktır. Bundan maksat ise sıkıntı 

ve belâya sokmaktır.3 Fitne kelimesi, günah, delilik, rezâlet, bozuk inanç anlamlarına da gelir.4 Bu 

kelime, Kur’ân-ı Kerîm’de 30 ayette geçmekte ve çeşitli anlamlarda kullanılmaktadır. Bunlardan bazıları 

şöyledir:  

a- Saptırma: 

َنةِ   فََأمَّا الَِّذيَن في قُ ُلوِبِهْم زَْيٌغ فَ َيتَِّبُعوَن َما َتَشابََه ِمْنُه ابِْتَغاء اْلِفت ْ
‘’...İşte kalplerinde eğrilik bulunanlar, sırf fitne aramak (ötekini berikini saptırmak) için müteşâbih 

ayetlere tabi olurlar...’’5 
b- İmtihan: 

 وََكَذِلَك فَ تَ نَّا بَ ْعَضُهم بِبَ ْعض  

‘’Biz onlardan (insanlardan) kimini kimi ile işte böyle imtihan ettik.’’6 

c- Fenalık Yapmak: 

َوِإَذا َضَربْ ُتْم ِفي اأَلْرِض فَ َلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأن تَ ْقُصُروا ِمَن الصَّاَلِة ِإْن ِخْفُتْم َأن يَ ْفِتَنُكُم 
 الَِّذيَن َكَفُروا ِإنَّ اْلَكاِفرِيَن َكانُواَلُكْم َعُدوًّا مُِّبيًنا*

‘‘Yeryüzünde sefere çıktığınız zaman kâfirlerin size kötülük etmelerinden endişe ederseniz, namazı 

kısaltmanızda size bir günah yoktur. Şüphesiz kâfirler, sizin apaçık düşmanınızdır.‘‘7 

d- Belaya Uğratmak: 

 ِإنَّ الَِّذيَن فَ تَ ُنوا اْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناِت ثُمَّ َلْم يَ ُتوبُوا فَ َلُهمْ  َعَذاُب َجَهنََّم وَ َلُهْم َعَذاب اْلَحرِيقِ ُ* 
‘’Şüphesiz inanmış erkekleri ve kadınları belaya uğratanlar sonra da tevbe etmeyenlere cehennem 

azabı ve (orada) yanma cezası vardır.’’8 

 

 

                                                 

1 Dinî Kavramlar Sözlüğü, sh.188 
2 Ebû Dâvûd, Kitabu’l-Fiten, C.5, sh.59 
3 Hak Dini Kur’an Dili, Elmalılı M. Hamdi Yazır, C.2, sh.14 
4 İslam Işığında Anarşi, Prof. Dr. İbrahim Canan, sh.32 
5 Âl-i İmrân suresi, 7. ayet 
6 En’âm suresi, 53. ayet 
7 Nisâ suresi, 101. ayet 
8 Burûc suresi, 10. ayet 
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e- Şirk ve Tefrika: 

يُن لِّلِه فَِإِن انتَ َهواْ  َفالَ ُعْدَواَن ِإالَّ َعَلى الظَّاِلِمينَ * َنٌة َوَيُكوَن الدِّ  َوقَاتُِلوُهْم َحتَّى الَ َتُكوَن ِفت ْ

‘‘Fitne tamamen yok edilinceye ve din (kulluk) de  Allah’ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Şayet 

vazgeçerlerse zalimlerden başkasına düşmanlık ve saldırı yoktur.‘‘9 

f- İman Zayıflığı-Küfür: 

َنٌة ِفي اأَلْرِض َوَفَساٌد َكِبيرٌ *  َوالَّذيَن َكَفُروا بَ ْعُضُهْم َأْولَِياء بَ ْعض  ِإالَّ تَ ْفَعُلوُه َتُكن ِفت ْ

‘‘Kâfir olanlar birbirlerinin yardımcılarıdır, eğer bunu yapmazsanız yeryüzünde bir fitne (iman 

zayıflığı ve küfür) ve büyük bir fesad olur.‘‘10 
 Fitne, insanların ve toplumların huzurunu kaçıran, anlaşmazlıkları, ihtilafları körükleyen, toplumu 

sıkıntı ve belaya düşüren teşebbüslerdir. Fitne, bütün insanların huzur ve düzenini sarsan yıkıcı bir 

faaliyettir. Fitnenin zararları ve tehlikeli sonuçları bütün bir toplumu etkisi altına alır.11 Bu sebeple 

Cenâb-ı Hak şöyle buyurmaktadır: 

َ َشِديُد اْلِعقَابِ * ةً َواْعلَُموا أَنَّاّلله  َواتَّقُوا فِْتنَةً الَّ تُِصيبَنَّ الَِّذيَن ظَلَُموا ِمنُكْم َخآصَّ

     ‘‘Bir de öyle bir fitneden sakının ki o, içinizden sadece zulmedenlere erişmekle kalmaz (umuma 

sirayetle ve hepsini perişan eder). Biliniz ki, Allah’ın azabı şiddetlidir.‘‘12 

Fitnenin Çeşitleri:  

      Fitne genel olarak iki çeşittir. Bunlar: 

1- Kişinin Fitnesi  

      İnsan imtihan için yaratılmıştır. İnsanın maruz kaldığı imtihanların hepsi Kur‘an ve hadis 

dilinde ‘‘fitne‘‘ dir. Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle buyurulmaktadır: 

َنٌة َواللَُّه ِعنَدُه َأْجٌر َعِظيمٌ *  ِإنََّما َأْمَواُلُكْم َوَأْواَلدُُكْم ِفت ْ
‘‘Doğrusu mallarınız ve çocuklarınız sizin için bir imtihandır. Büyük mükâfat ise Allah’ın 

yanındadır.‘‘13 

Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmaktadır: 

‘‘Kişinin fitnesi, ailesinde, malında, nefsinde, çocuğunda ve komşusundadır.  Bu fitneyi, oruç 

namaz, sadaka, iyiliği emir, kötülüğü yasaklamak yollarıyla örter.‘‘14 

Sahip olunan mal şu şekillerde fitne olur: 

1. İnsanı saptırıp, ibadet ve taatten alıkoyuyorsa, 

2. Zekâtı ve sadakası verilmiyorsa, 

3. Helal yoldan kazanılmıyorsa, 

                                                 

9 Bakara suresi 103. ayet 
10 Enfâl suresi, 73. ayet 
11 İslam’da İnanç, İbadet ve Günlük Yaşayış Ansiklopedisi, C.2, sh.568 
12 Enfâl suresi, 25. ayet 
13 Teğâbûn  suresi, 15. ayet 
14 Müslim, Fiten 26 
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4. Allah yolunda sarfedilmiyorsa, 

5. Kibir, gurur ve şöhrete sebep oluyorsa… 

Evlat şu şekillerde fitne olur: 

1. Allah’a itaat yerine isyan ediyorsa, 

2. İnsanı Allah’ı anmaktan uzaklaştırıyorsa, 

3. Helal ve haramı tanımıyorsa, 

4. Anne-babaya haksızlık edip isyan ediyorsa… 

Eşler şu şekillerde fitne olur: 

1. Allah’a isyan edip, ibadet etmiyorsa, 

2. İlahi emir ve yasaklara riayet etmiyor, namusunu muhafaza etmiyorsa, 

3. İslam’ın emirlerini hafife alıyorsa, 

4. Lüks ve israfa düşkünse… 

Mevki ve makam şu şekillerde fitne olur: 

1. Kişiyi hak yoldan saptırıyorsa, 

2. Kişiyi kibir ve gurura sevkediyorsa, 

3. Zulmetmesine kapı aralıyorsa, 

4. Mevki ve makam gücü, insanların hakkını gasbetmeye sebep oluyorsa… 

Ayrıca şeytan ve insanın nefsi de insanı azdırdığı için fitnedir. 

2- Toplumun Fitnesi  

Fitne kelimesi daha çok içtimai bozuklukları ifade eden bir kelimedir. Diğer bir anlamı da ‘‘fesad‘‘dır. 

Bu kelime bozma, ifsad etme, kargaşa çıkarma, birbirine düşürme anlamlarındadır. 

Kur’an ve Sünnet’te sık zikredilen ve reddedilen fitne, bu fitnedir. Bu fitne, toplumun bütün 

fertlerine sirayet edip, kardeşlik, yardımlaşma, birbirini sevip sayma, istişare, itaat gibi iyi münasebetleri 

bozup, bunların yerine düşmanlık, kin, husumet, kavga gibi toplum huzurunu ve ümmet birliğini bozan 

fitnedir.15 

Cenâb-ı Hak şöyle buyurmaktadır: 

نْ َيا َوُيْشِهُد الّلهَ  َعَلى َما ِفي قَ ْلِبِه َوُهَو أََلدُّ  َوِمَن النَّاِس َمن يُ ْعِجُبَك قَ ْولُُه ِفي اْلَحَياِة الدُّ
اْلِخَصامِ *َوِإَذا تَ َولَّى َسَعى ِفي اأَلْرِض لِيُ ْفِسَد ِفِيَها َويُ ْهِلَك اْلَحْرثَ  َوالنَّْسَل َوالّلُه الَ ُيِحبُّ 

 الَفَسادَ * َوِإَذا ِقيَل َلُه اتَِّق الّلَه َأَخَذْتُه اْلِعزَُّة بِاإِلْثِم َفَحْسُبُه َجَهنَّمُ  َولَبِ ْئَس اْلِمَهادُ *
‘‘İnsanlardan öyleleri vardır ki, dünya hayatı hakkında söyledikleri senin hoşuna gider. Hatta 

böylesi kalbinde olana (samimi olduğuna) Allah'ı şâhit tutar. Halbuki o, hasımların en yamanıdır. O, 

dönüp gitti mi (yahut bir iş başına geçti mi) yeryüzünde ortalığı fesada vermek, ekinleri tahrip edip 

nesilleri bozmak için çalışır. Allah bozgunculuğu sevmez.  Böylesine "Allah'tan kork!" denilince benlik 

ve gurur kendisini günaha sevkeder. (Ceza ve azap olarak) ona cehennem yeter. O ne kötü yerdir!‘‘16 

                                                 

15 a.g.e.Prof. Dr. İbrahim Canan, sh.37 
16 Bakara suresi, 204-206. ayet 



BYK – ŞYK  DERSLERİ        

  

BYK – ŞYK  139 – 22.02.2016 4  

 

Bu ayetler Ahnes b. Şurayk hakkında inmiştir. Güzel konuşan ve yakışıklı bir kimse olan Ahnes, 

münafık idi. Resûlullah (s.a.v.)‘in yanına gelir, güzel sözlerle müslümanlık taslardı. Halbuki içi fitne ve 

fesat dolu biri idi. İşi gücü müslümanlara zarar vermekti. İşte bu ayetlerde, böyle güzel konuşan, hoş 

görünen kimselere hemen kanmamak, iyice emin olmadan kimseye güvenmemek gerektiği belirtilmiştir. 

Fitneyi körükleyenler, toplumda fitne ve fesadı yaygınlaştırmaya çalışanların durumu da şöyle 

ifade edilir: 

 َوِإَذا ِقيَل َلُهْم اَل تُ ْفِسُدوْا ِفي اأَلْرِض قَاُلوْا ِإنََّما َنْحنُ  ُمْصِلُحونَ * َأال ِإن َُّهْم ُهُم اْلُمْفِسُدوَن َوَلِكن الَّ َيْشُعُرونَ *

‘’ Onlara: Yeryüzünde fesat çıkarmayın, denildiği zaman, "Biz ancak ıslah edicileriz" derler.  Şunu 

bilin ki, onlar bozguncuların ta kendileridir, lâkin anlamazlar.‘‘17 

Alınacak Dersler: 

1- Yeryüzünden fitne kalkıncaya kadar mücadeleden vazgeçilmemelidir. 

2- Mal, servet, evlat, eş ve makamlar kişinin fitnesi olabilir. Bu konularda hassas olunmalıdır. 

3- Nefsin ve şeytanın saptırmaları karşısında uyanık olmak gerekir. 

4- Her toplumda fitneyi körükleyen, safları dağıtmaya çalışanlar vardır. Bunlara karşı uyanık 

olunmalı, tuzaklarına düşülmemelidir. 

Bu Hafta; 

1- Bakara Suresi 204-206. ayetlerin tefsirini okuyalım. 

2- İslam tarihinde meydana gelen belli başlı fitnelerin hangileri olduğunu araştıralım. 

 

                                                 

17 Bakara suresi, 11-12. ayetler 


