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Ders  :  140 

Konu :  Fitne ve Zararları-II 

Fitnenin toplumun ifsadı noktasında oynadığı rol savaşlardan ve öldürmeden daha etkin ve daha 

tahripkardır. Fitnenin dışında toplumu tahrip eden amillerin bir kısmını şöylece sıralayabiliriz. 

Fitnenin zararları 

1- Fitne kâtilden beterdir: 

Ayet-i kerimede şöyle buyurulmaktadır: 

َنُة َأَشدُّ ِمَن اْلَقْتل  َواْلِفت ْ

‘’...Fitne, adam öldürmekten daha kötüdür...’’1 

Fitne, öldürmeden daha şiddetlidir, daha ağırdır. Çünkü öldürmenin zahmeti çabuk geçer, ama 

fitneninki devam eder. Öldürmek yalnız insanı dünyadan çıkarır; fitne ise hem dinden hem dünyadan 

eder.  

Fitne ve nifak,  gizli kanser hücresi gibidir. Çünkü bu münafık hücre, normal hücrenin şekline 

bürünerek vücudu tahrip edip teslim almayı hedefler. Eğer erken tesbit ve teşhis edilemez, geç kalınırsa 

artık iflâh etmez. 

Kur’an ve sünnet üzere hareket eden bir cemaatte (teşkilatta) fitne çıkarmak da böyledir. Çünkü 

bu; safları dağıtır, gücü zayıflatır, kardeşlik hukukunu zedeler, kapanmayacak yaralar açar. 

Bu bakımdan, Yüce Rabbimiz’in Bakara suresinde üç çeşit insanı (mü’min, kâfir, münafık) 

tanıtması, Nas suresinde de iki türlü şeytanı (cinden  ve insandan olan) bildirmesi çok önemlidir.2 

 

2- Fitne yavaş gelişir: 

Yani fitneciler, yavaş yavaş fitneyi çıkarırlar. Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: 

‘‘Fitne insanların kalbine (birden atılmaz). Hasır misali çöp çöp konur, örülür.‘‘3 

        

3- Fitne gruplaşmaya sebep olur: 

Fitnecilere aldanarak  fitneye düşenler, kendilerinin haklı olduğunu, iddia ederek, fitnecilerin 

belirlediği düşünce etrafında şartlanmış gibi hareket ederler. Resûlullah (s.a.v.): 

‘‘ (Fitneyle karşılaşan cemiyetin fertleri) iki gruba ayrılır. Bir grubun kalbi düz (ve parlak) bir taş gibi 

beyazdır. Bunlara yer ve gök bâki kaldıkça fitne zarar vermez. Diğer grubun kalbi siyahtır, bulanıktır, 

tıpkı (ateşte) kararmış tencere gibidir. Ne iyiyi iyi, ne de kötüyü kötü kabul eder…‘‘ 4 buyurmuştur. 

                                                 

1 Bakara suresi, 191. ayet 
2 Bak: Bakara suresi 1-20. ayetler, Nas suresi, 1-6. ayetler 
3 Müslim, İman 231 
4 Müslim, İman 231 
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4- Yalan Artar: 

Yalancılık ve insanları aldatma artar. Aslı esası olmayan şeyler varmış gibi, yapılmış gibi kabul edilir. 

Halbuki bu konuda Rabbimiz bizi uyarmakta ve şöyle buyurmaktadır: 

‘‘Ey iman edenler! Eğer bir fâsık size bir haber getirirse onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeden 

bir topluluğa kötülük edersiniz de sonra yaptığınıza pişman olursunuz.‘‘5 

 

5- Gerçekler istismar edilir: 

Fitneciler, bazı hakikatleri suret-i haktan görünerek kendi yanlış anlayışları lehine istismar ederler. 

Masum, saf ve iyi niyetli kimseler, fitnecilerin cazib ve parlak sözlerine aldanırlar. 

 

6- Herkes kendi görüşünü benimser: 

Kitap, sünnet ve icma yoluyla gelen hükümlere kulak asılmaz. Metodumuz farklı hedefimiz bir 

denilir. Halbuki kaynağı Kur’an, sünnet ve icma olamayan hareketler İslami manada metod sayılmaz. 

 

7- Şaşkınlık olur: 

Fitne anında, fitneye kapılanın gözleri kör olur, hakikati göremez; kulaklar sağır olur, gerçeği 

duyamaz. Ancak uyanık olan mü’min bunu farkeder ve şaşkınlık içinde olmaz. Çünkü Resûlullah (s.a.v.) 

şöyle buyurmuştur: 

    ‘‘Mü’minin ferâsetinden sakının, çünkü o Allah’ın nuru ile gerçekleri görür.‘‘6 

 

8- Din lafta kalır: 

Fitne meydana gelince, dinî emirlerin ta’lim ve tatbiki zayıflar. Din laftan ve şekilden ibaret kalır. 

Fitneye âlet olanların, özellikle de dinin özünden habersiz câhil gençlerin daha fazla bu tuzağa 

düştükleri  görülür. Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: 

‘‘Âhir zamanda öyle bir  zümre zuhur edecek ki, bunlar yaşça genç, akılca kıttırlar. Bunlar 

konuştukları zaman en hayırlı sözden (Kur’an ve Sünnet’ten) bahsederler. Kur’ân-ı Kerîm’in kendilerine 

has olduğunu ve kendilerinin de Kur’an üzere olduklarını zannederler. Ancak imanları gırtlaklarından 

öteye geçmez. Okun hedefi delip geçmesi gibi, dine girip çıkarlar.‘‘7 

 

9- Dinin uygulanması zorlaşır: 

İbadetlerin edâsı, helal yiyecek ve ticaret zorlaşır, haramdan sakınmama yaygınlaşır. Bazı haramlar 

meşru görülmeye başlar. (Kumar, zina ve faiz gibi).  

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

                                                 

5 Hucurât suresi, 6. ayet 
6 Tirmizî, Tefsir 16 
7 Müslim, Zekât 156, Ebû Dâvûd, Sünnet, Buhârî, İstitâbe, 6 
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‘’Üzerinize öyle bir zaman gelecek ki o vakitte şu üç şeyden daha hayırlı bir şey olmayacak: Helal 

para, kendisi ile ülfet edilen din kardeşi, amel edilen bir sünnet.’’8 

 

10- Emin olanlar dışlanır, meydan âdilere kalır: 

Fitne ortaya çıkınca, takva sahibi ve emin kişiler dışlanır, bunların yerine güvenilmeyen ve  hain 

olanlar itibar görür. Emin ve güvenilir kişilerin aşağılanıp, ehil olmayanlara itimat edilmesi aynı 

zamanda kıyâmet alâmetlerindendir. Nitekim Reûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: 

‘’...Yalınayak, başı kabak (âdi, asâletsiz) kimselerin insanlara baş olmaları kıyâmet 

alâmetlerindendir.’’ 9 

Fitneye ve Fitnecilere karşı ne yapılmalı? 

Huzeyfe b. Yeman (r.a.) nakledildiğine göre o şöyle edemiştir: 

‘’İnsanlar Resûlullah (s.a.v.)’e hayrı soruyor; ben de başıma gelir korkusu ile ona şerri 

soruyordum. Ve: 

- Ya Resûlallah! Biz câhiliyet devrinde kötülük içindeydik. Sonra Allah bize bu hayrı (İslam’ı) 

getirdi. Bu hayırdan sonra şer var var mı? dedim. ‘’Evet’’ cevabını verdi.  

- Ya bu şerden sonra bir hayır olacak mı? dedim. 

- Evet! Ama onda duman olacaktır. buyurdu. Ben: 

- Onun dumanı nedir? dedim. 

- Benim sünnetimden başka yol tutan; benim yolumdan başka yolda giden kavim! Onların kimini 

tanıyacak; kimini yadırgayacaksın! buyurdu. Ben: 

- Bu hayırdan başka bir şer olacak mı? diye sordum.  

- Evet! Cehennemin kapısında bir takım çağırıcılar!. Cehenneme gitmek üzere bunlara kim icâbet 

ederse onu oraya atarlar. buyurdu.... Ben: 

- Ya Resûlallah! Bu başıma gelirse ne buyurursun? dedim. 

- Müslümanların cemaati ile imamından ayrılmazsın! buyurdu...10 

Teşkilat içinde ayrı bir baş çekerek, ana gövdeden ayrılmak, başka oluşumlara gitmek, bir çok tahrip 

edici ve zarar verici neticelere sebebiyet verir. Şuurlu ve basiretli bir müslüman bu tür oluşumlara prim 

vermez, fitne yapmaz, fitneye alet olmaz, fitneye mazaret üretmez, teşkilatından ödün vermez, teşkilata 

zarar verecek hiç bir çalışmada yer almaz. 

“Daha iyisini yaparım düşüncesiyle ayrı bir baş çekmek ve ayrı bir yapıya gitmek fitnedir.”  

Prof.Dr. Necmettin Erbakan 

 

 

                                                 

8 Ramûz el-Ehâdis, C.1, sh.300 
9 İbni Mâce, Fiten 116 
10 Müslim, Kitâbu’l-İmâre, 51 
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Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: 

َنُة نَاِئَمٌة،َلَعَن الّلُه َمْن اَيْ َقَظَها  اَْلِفت ْ
‘‘Fitne uykudadır, onu uyandırana Allah lânet etsin.‘‘11 

Alınacak Dersler: 

1. Fitnenin yavaş yavaş geliştiği unutulmamalıdır. 

2. Müslüman, İslâm’ın güzel ahlâkıyla süslenmeli, kimseye zarar vermemeli, isyankâr olmamalı, 

karışıklık veya terör çıkarmamalı ve bunlara mazaret üretmemelidir. 

3. Mü’min, kötü niyetli kimselere aldanmamalı, fitnecilerin ifsadına  karşı ferâsetle hareket etmeli, 

başkalarına kendisini kullandırtmamalı ve aklını kiraya vermemelidir. 

4. Teşkilata zarar vermekten ve Allah’a karşı günah işlemekten sakınmalıdır. 

5. Fitne zamanında teşkilata bağlılıktan ve itaatten ayrılmamalı, Resûlullah (s.a.v.)’in bu konudaki 

ihtarına ve emrine uyulmalıdır. 

Bu Hafta: 

1. Resûlullah (s.a.v.)’in ‘’Fitne uykudadır...’’ hadisini ezberleyelim. 

2. Günümüzde müslümanlar arasındaki fitnelerin neler olduğunu araştıralım. 

                                                 

11 Ramûzu’l-Ehâdis, C.1, sh.226 


