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Ders : 251  
Konu : Toplumsal İhtilaflara (Fitneye) Çözüm Bulmanın Önemi - 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.  
    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: 

ِي مٌ*
 
ْرٌ عَظ دَهُ أَج  ن  ةٌ وَاَّللَُّ عِ

ن َ
ت ْ ِ
 
مَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوَْلَدُكُمْ ف

َّ 
 إِن

„Doğrusu mallarınız ve çocuklarınız sizin için bir imtihandır. Büyük mükâfat ise Allah’ın 
yanındadır.“ 5  
Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmaktadır: 
„Kişinin fitnesi, ailesinde, malında, nefsinde, çocuğunda ve komşusundadır.  Bu fitneyi, 
oruç namaz, sadaka, iyiliği emr, kötülüğü yasaklamak yollarıyla örter.“6 

 

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.7  

Rabbimiz şöyle buyurur: 

ابِ*
دُ الْعِق َ دِي 

اصَّةً  وَاعْلَمُوا أَنَّ اَّللََّ ش َ
كُمْ خ َ

ن ْ لَمُوا مِ
َ 

َنَّ الَّذِي نَ ظ ب  ي  صِ
ةً َلَ ت ُ

ن َ
ت ْ ِ
 
وا ف

ُ 
ق
  وَات َّ

"Öyle bir fitneden sakının  ki (geldiği zaman) içinizden yalnız zulmedenlere çatmaz 
(umuma da sirayet eder ve hepsini perişan eder.)’’8  

  

Hz. Peygamber (s.a.v.)’in hadislerinde geliş şartları ve evsafı belirtilen, çıktığı zaman nasıl hareket 
edilmesi gerektiği mü'minlere bildirilen, önleme ve ortadan kaldırma çareleri bütün teferruatıyla 
açıklanan asıl fitne bu fitnedir.  

Fitneyi Doğuran Sebepler: 

                                                           
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 Teğâbûn  suresi, 15. ayet 
6 Müslim, Fiten 26 
7 a.g.e.Prof. Dr. İbrahim Canan, sh.37 
8 Enfâl, 8/25 
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1- Cehâletin yaygınlaşması: 
İlmin kalkıp cehâletin yaygınlaştığı toplumlar, her türlü kötülüğe, daha çabuk meyleder, fitne ve 
fesat ortamına hızla sürüklenirler.  

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

كُونُ
ن َ نٌ سَ

َ 
ِب
 
حُ ف ب ِ ُصْ  

ت
ُلُ  ا الرَّخ 

ن ً هَامُؤْمِ ي  ِ
 
ِرًا اَِلَّ ف

 
كَاف ُمْسِى  َاهُ مَنْ َون  ن  الْعِلْمِ  اَّللَُّ اَحْ ي ِ  

“Öyle fitneler olacak ki, o zaman kişi mü’min olarak sabahlayıp, kâfir olarak 
akşamlayacaktır. Ancak Allah’ın ilim vermek suretiyle ihya ettikleri müstesna.’’9 
 

2- Âlimlerin bozulması: 
Âlimlerin çeşitli tutkuları sebebiyle toplumu yanlış yöne sevketmeleri, toplumda büyük fitnelerin 
doğmasına sebep olacağı hadislerde ifade edilmektedir. Âlimlerin, ilim ahlâkını çiğneyerek böyle 
yanlış yollara girmeleri, bazen menfaat temin etme amacından, bazen de yetersiz bilgiden 
kaynaklanmaktadır.  

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

ارِ 
َامٍ مِنَ الن َّ ج  لِ ِ 

َمًا ي ُلْج 
م
َامَةِ  ن  ِ

 
ِىَ ب ِهِ ي َوْمَ الْق

 
مُهُ اَِلَّا اُت

َكْي ُ ن 
َ 
ظُ عِلْمًا ف

َحْف َ ُلٍ ي   مَا مِنْ رَخ 
“İlim öğrenip de onu gizleyen (gerçekleri anlatmayan) kimse, kıyamet gününde ağzına 
ateşten bir gem vurulmuş olarak getirilecektir.’’10  
Diğer bir hadiste ise şöyle buyurulmaktadır: 
“Allah, ilmi insanlardan söküp almak suretiyle kaldırmaz, bilakis (içlerindeki) âlimlerin 
canlarını almak suretiyle ilmi kaldırır. Aralarında hiçbir âlim kalmaz da insanlar, câhilleri 
önderler edinirler, böylece hem kendileri sapıtırlar hem de başkalarını saptırırlar.’’11 

     
3- İdarecilerin bozulması: 
İdarecilerin bozulması, fitneyi doğuran sebeplerden biridir. Bu bozulma, idarenin ehil 
olmayanların eline geçmesi veya mevcut yönetimin topluma zulmetmesi şeklinde kendini 
gösterir. İdarecilerin uygulamalarındaki yanlışlık, toplumun değer yargılarını sarsar, zamanla 
bütün müesseselerde çözülmeler görülür ve toplum hızla fitne ortamına sürüklenir.  
      
Enes b. Mâlik (r.a.) der ki: Resûlullah (s.a.v.)’e: 
-Ya Resûlallah! İyiliği emretmeyi, kötülükten sakındırmayı ne zaman terk ederiz? diye soruldu. 
Resûlullah (s.a.v.): 
-“Sizden önceki ümmetlerde meydana gelen şeyler, sizin içinizde de ortaya çıkınca” buyurdu. 
-Bizden önceki ümmetlerde meydana gelen şeyler nedir? dedik.  
Resûlullah (s.a.v.): 
-“İdare küçüklerinizde, zina büyükleriniz arasında ve ilim de (karaktersiz) düşük insanlarınızda 
olmasıdır.’’ buyurdu. 12 
     
4- Dinî münâkaşaların yapılması: 
Zihinleri bozup inançları zedeleyen, birtakım fırka ve hiziplerin doğmasına sebep olan, inançla 
ilgili dinî konularda münakaşa etmek yasaklanmıştır. Kur’an ve hadisle sabit olan ve üzerinde  

                                                           
9 İbni Mâce, Fiten, 9 
10 İbni Mâce, Mukaddime, 13 
11 Müslim, İlim, 13 
12

 İbni Mâce, Fiten, 21 
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münakaşa edilmemesi, bilhassa Kur’an ayetlerini kendi heva ve hevesine göre te’vil ve tahrif 
ederek yeni görüşler ileri sürmek suretiyle fitneye sebep olmak şiddetle men edilmiştir.  

Yüce Allah şöyle buyurmuştur: 

عَلُونَ*
َف ْ وا ت 

ُ 
هُمْ ن ِمَا  َكاي

ي ُ ِّ ب 
َ 
ي ُ
مَّ ي 

ُ 
ُمْ إِلَى اَّللَِّ ث مَا َأمْرُه 

َّ 
يْءٍ إِن

َ 
ِي ش

 
ف هُمْ 

ي ْ ِي َعًا لَسْتَ مِ
 

وا ش
ُ 
هُمْ وَكَاي

ي َ وا دِي 
ُ 
رَّق
َ 
  إِنَّ الَّذِي نَ ف

„Dinlerini parça parça edip guruplara ayrılanlar var ya, senin onlarla hiçbir ilişkin yoktur. 
Onların işi ancak Allah‘a kalmıştır. Sonra Allah onlara yaptıklarını bildirecektir.‘‘13 

        Resûlullah (s.a.v.): 
        “Din kardeşinle münakaşa ve mücadele ederek çekişip durma…”14 buyurmuştur. 
 

5- Dinî hayatın zayıflaması: 
Dinin emirleri hafife alınıp onlara uymaktan uzaklaşıldığı zaman, binbir çeşit bela demek olan 
fitnenin doğması artık kaçınılmaz olur. Zahiren amel ediliyor gibi görünse de samimiyetin 
bulunmaması, amelde gevşekliği meydana getirecek bu hâl, çok kere riya ve benzeri kötü ahlaka 
dönüşecektir. 
  
      
6- İyiliği emredip kötülükten sakındırmanın terkedilmesi: 

Resûlullah (s.av.) kıyamet öncesi İslam toplumu içinde, meydana gelen kötülüklere karşı 
umursamazlık  başgöstereceğine işâret ederek ümmetini ısrarla uyarmış ve şöyle buyurmuştur:  

كَرَ
ن ْ هُ  اِذَارَأَوُا الْمُ

ِّرُوب َ ي 
َ 
ُغ ي ِهَاَلَت 

َ 
َعُمَّهُمُ اَّللَُّ ت ِعِق

ت 
كَ أَنْ 

اَوْش َ  
“Şüphesiz insanlar kötü bir şey görüp de onu değiştirmedikleri zaman, Allah’ın onlara 
umumi bir ceza vermesi çabuklaşır.’’15 

 

7- Adâletin terkedilmesi.16 
Toplumda fitnenin ilk kıvılcımları, adaletin terkedilmesiyle başlar. Fertler arasındaki farklı 
muameleler, fitneyi körükleyip düzenin bozulmasına sebep olur. Abdullah b. Amr b. As (r.a.)’ın 
rivayet ettiği şu hadis bu korkunç tabloyu tasvir eder: 
 
“Resûlullah (s.a.v.)’in etrafında halka olmuş oturuyorduk. Fitneden bahsetti de şöyle buyurdu: 
İnsanları; antlaşmaları bozulmuş, itimat ve güvenleri azalmış gördüğünüz zaman,-parmaklarını 
birbirine karıştırarak- hâlleri şöyle karmakarışık olur…”17 

 
        Alınacak Dersler: 
        1- Toplumda fitneye sebep olacak davranışlardan uzak durulmalıdır. 
        2- Allah’ın yasakladığı fiillerin işlenmesi, bela ve fitneyi dâvet eder.  
        3- Yeryüzünden fitne kalkıncaya kadar mücadeleden vazgeçilmemelidir. 
        4- Nefsin ve şeytanın saptırmaları karşısında uyanık olmak gerekir. 
 
        Not: Bu hafta 
        1-Enfâl suresi, 25. ayetin tefsirini okuyalım. 
        2-Bu dersi bir grup arkadaşımızla da işleyelim. 

                                                           
13 En’âm, 6/159 
14

Buhârî, Fiten 11,  Menakıb 25; Müslim, İmaret 51; Ebu Davud, Fiten 1,  
 
16 Hz. Peygamber’in Hadislerinde Fitne, Yrd. Doç. Dr. Ali Çelik, sh. 7-15, Çağlayan Yayınları, İzmir,1996 
17 Ebû Dâvûd, Melâhim,17 


