
Rıdvan Dersleri 
________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
Rıdvan Dersi: 252                                                          1 
 

Ders : 252 
Konu : Toplumsal İhtilaflara (Fitneye) Çözüm Bulmanın Önemi - II 

    
Fitneye Karşı Alınacak Tedbirler (Müslümanca Duruş): 
İnsan, yaratılışı gereği tek başına yaşayamaz, diğer insanlarla bağ kurmak, birlikte yaşamak 
zorundadır. İnsanı birliğe, bütünlüğe, dayanışmaya sevkeden bağlar o kadar kuvvetlidir ki, bunları 
gözardı etmek mümkün değildir. Elbisesinden ayakkabısına, ekmeğine  suyuna kadar sayısız 
ihtiyaçlarının temini için insanlar birbirlerine muhtaçtırlar. El, ağıza; göz ve kulak, ele ve ayağa; 
ayak da diğer organlara yardımcı olur. İnsanlar birbirlerini tamamlayan bu uzuvlar gibidirler. 
İslam, cemaat dini, mü’minler de bir beden gibidirler.  

Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: 
“Mü’minler birbirini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda 
benzerler. Vücudun bir organı hastalanınca diğer organlar da bu sebeple uykusuzluğa ve 
ateşli hastalığa tutulurlar.” 1 

Hakk’a hizmet, büyük ve ağır bir hazineye benzer. Hazineye ne kadar çok insan destek olur, omuz 
verirse, taşıma o kadar kolay ve hızlı olur. Bundan dolayı hak dâvâya gönül vermiş, hizmet etmeyi 
üstlenmiş insanların; birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde olmaları gerekir.  
İslâm’ın iki temel kaynağı olan Kur’ân ve Sünnet, müslümanların birlik oluşturmalarını, bir araya 
gelmelerini, İslâm çatısı altında güçlerini birleştirmelerini emretmektedir.  
İslâm’ın yaşanması ancak cemaâtle mümkündür. Çünkü cemaât koruyucu bir kaledir. O kaleye 
sığınan kendini korur ve kurtulur. Kalenin dışında kalanlar ise şeytana ve onun yardımcılarına yem 
olurlar. Cemaatsiz müslümanlık olmaz.  

Cenâb-ı Hak: 

 َواْعَتِصُموْا ِبَحبِْل اّللهِ َجِميًعا َوالَ َتَفرَُّقوا 
      “Hepiniz Allah’ın ipine (İslâm’a, Kur’ân’a) sımsıkı yapışın, ayrılıp parçalanmayın…’’2

  

 

Bir kurumda veya bir cemaat yapılanmasında yahut bir teşkilatta; hedefi, yolu, misyonu, vizyonu, 
prensipleri belli olsa bile az da olsa fikirlerde, anlayışlarda ve davranışlarda farklılıklar ve farklı 
görüşler olabilir. Çünkü her insan ayrı bir insandır, farklılıklar olur, farklı fikirler olabilir. Bu 
normaldir. Normal olmayan, fikirlerin farklılığı değil, ayrı bir baş çekmeye götüren farklı 
davranışlardır. İşte bu durumda çareler vardır, çareye müracaat edilmelidir. Çözülmeyen hiçbir 
problem olmaz, yeter ki çözüme niyet edilsin ve yeter ki istişare ile gerekli adımlar atılsın, şeytan 
ve adamlarının işini kolaylaştıran nefse uyulmasın! 
Bir toplumda, bir teşkilatta fitne ortaya çıktığı zaman, zâlim-mazlum herkes onun kötü tesirinden 
etkilenecektir. Bu durumda çıkan fitnenin daha geniş boyutlara ulaşmaması için mü’minlerin nasıl 
hareket etmeleri gerektiği muhtelif hadislerde anlatılmıştır. Maksat, fitneye karışmamak, 
yapılacak her hangi bir yanlış hareketle alevlenmesine meydan vermemek ve Müslümanca bir 
duruş sergilemektir.  
Bu gâyenin gerçekleşmesi için alınacak tedbirler genelde iki grupta toplanır: 
 

A- Ferdin Alması Gereken Tedbirler: 
Korkunç bir ateş olan, safları dağıtan, hak davanın mensuplarını birbirine düşüren fitne, ona 
meyledeni mutlaka kendisine çeker.3  
Bu tehlike karşısında  ferdin şu tedbirleri alması gerekir: 
1- Fitneyi Körükleyici Hareketlerde Bulunmamak: 

                                                           
1 Buhârî, Edeb 27, Müslim, Birr 66 
2 Âl-i İmrân,  3/103 
3 Buhârî, Fiten, 9 
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Fitne ortaya çıktığında, ferdin davranışlarında fitne lehine bir değişiklik olmamalıdır.  
Resûlullah (s.a.v.): 

سََتكُُوُن ِفَتٌن،اْلَقاِعُد ِفيَها َخيٌْر ِمَن  َواْلَماِشى ِفيَها     
 اْلَقاِئِم،َواْلَقاِؤُم ِفيَها َخيٌْر ِمَن اْلَماِشى،

َخيٌْر ِمَن السَّاِعى. َمْن َتشَرََّف َلَها َتسَْتشِْرُفُه َوَمْن َوَجَد 

َفْليَُعْذ ِبهِ  َمْلَجأَ ِفيَها   
“Gelecekte birtakım fitneler olacak. O fitne sırasında, oturan ayakta durandan, ayakta 
duran yürüyenden, yürüyen de koşandan daha hayırlı olacaktır. Kim ona yaklaşırsa, fitne 
onu kendisine çeker. Ondan kurtulabilen bir sığınak bulup oraya sığınsın.’’4  

Fitneyi çıkaranlara herhangi bir şekilde destek vermeyerek onların yalnız bırakılması ve böylece 
taraftar bulamayan kötü cereyanın kendi kendine sönmesi bu şekilde gerçekleşecektir. 
 

2- Eve Çekilmek, Fitnecilerden Uzak Durmak: 
Fitnenin çekiciliğine kapılmamanın, ondan uzak durmanın yolunu soran Abdullah ibni Mes’ud 
(r.a.)’a Resûlullah (s.a.v.): 

َبيِْتكَ  َاْحَلسِ  ِمنْ  حِْلسًا َوَتكُونُ  َوَيَدكَ  ِلسَاَنكَ  َتكُف    
        “Elini ve dilini tutar, evinin çulu olursun.’’5 buyurmuştur.  
        
Sonucu ne olursa olsun fitneden uzak durmak, fitne çıkarıp birliği bozmak, safları dağıtmak, 
şöhret, mevki ve makam hırsıyla hereket edenlerden uzak durmak şarttır. 
 

3- Fitne ve Fitnecilerin Lehine Konuşmamak: 
İnsanı fitneye atacak veya fitneden koruyacak âmillerden biri dildir. Resûlullah (s.a.v.), fitneye 
karşı mü’minleri uyarmak maksadıyla bir kısım hadislerinde, dilin oynadığı role dikkat çekmiş, 
dilin meydana getireceği etkinin kılıç gibi, hatta kılıçtan daha beter olduğunu ifade etmiştir.  

Bir hadis-i şerifte şöyle buyurmuştur: 

 َاشَْرفَ  َعْميَاُء،َمنْ  َبكَْماءُ  َصمَّاءُ  ِفْتَنةٌ  سََتكُونُ  ِفيَها    

اللِهسَانِ  َوِاشَْرفُ  َلهُ  اسَْتشَْرَفتْ  َلَها  
السَّيْفِ  َكُوُقوعِ   

“Dilsiz, sağır ve kör fitneler olacak. Ona meyleden kimseyi fitne (kendisine) çeker. O fitne 
(sırasında) dille bir şey söyleyip fitneye karışma ki kılıç kullanmak gibi tesir eder (fitneyi 
tahrik eder).”6 

 

4- Sabretmek: 
Kişiyi, fitne ateşine düşmekten  alıkoyacak en etkili yol sabretmektir.  Bu sadece fitne sırasında 
değil, kişinin tüm hayatı boyunca önemlidir. Fitne sırasında ise önemini daha da artırır.  

Resûlullah (s.a.v.): 
“Bahtiyar kimse, fitnelere bulaşmaktan uzak tutulan kimsedir.’’ buyurarak bunu üç kere 
tekrar etmiş, sonra devamla: “Çeşitli belalarla imtihan edildiği zaman sabredene ne 
mutlu…”7 buyurmuş ve sabrı tavsiye etmiştir.  
Diğer bi hadiste ise şöyle buyurulur: 

                                                           
4 Müslim, Fiten, 10 
5 Ebû Dâvûd, Fiten, 2 
6 Ebû Dâvûd, Fiten, 3; Tirmizî, Fiten, 16; İbni Mâce, Fiten, 12 
7 Ebû Dâvûd, Fiten, 2 
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فإنَّ ِمْن َوَراِئكُْم أيَّامًا الصَّبُْر ِفيِهنَّ َكاْلَقبِْض َعلى اْلَجْمِر، 

َرُجَلً ِلْلَعاِمِل ِفيِهنَّ ِمثُْل أْجِر َخْمِسيَن   
.َعَمِلكُمْ  ِمثْلَ َيْعَمُلوَن   

“…Muhakkak ki arkanızda sabır günleri var demektir. O günler avuçta ateş tutmak gibi (sı-
kıntılı)dır.  O günlerde, sizin kadar amel yapabilen bir kimseye elli kişinin ecri verilecektir.“8 

 

5- İbadete Sarılmak: 
Her türlü kötülüğün fertleri etkisi altına alarak ibadet etme şevkini kırıp yok ettiği bir ortamda 
ibadete sarılmak, insanı fitneye düşmekten koruyacak, hem de onu, Allah’ın rızasına uygun 
hareket etmekle huzura kavuşturacaktır.  
 

6- Cemaatten Ayrılmamak: 
Ferdin alması gereken tedbirlerden biri de toplumun bütünlüğünü bozmama, cemaati 
parçalamama ve bu konuda hassas olma esasıdır. Fert, içinde yaşadığı İslam toplumundan 
ayrılarak fitnecilere cesaret verici, fitneyi teşvik edici bir davranış içerisinde bulunmamalıdır. 
Toplumun birlik ve beraberliği, fitnecileri caydırıcı etkin tedbirlerden biridir.9  

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

 َيُد اّللهِ َمَع اْلَجَماَعِة ، َوَمْن شَذَّ شَذَّ ِاَلى النَّارِ 
“Allah’ın (yardım) eli cemaatın üzerindedir. Her kim (cemaatten kavlen veya fiilen veya 
itikaden) ayrılırsa  şüphesiz cehenneme ayrılır.”10  

 
 

    Alınacak Dersler: 
   1- Dünya, islah edenlerle, ifsad edenlerin mücâdele alanıdır. 
   2- Mü’min, ifsad edenlerden yana değil, ıslah edenlerden yana olmalıdır. 
   3- İfsad edilmiş bir toplumun ıslahı; Allah’tan gerçek mânasıyla korkan, haktan yana olan, 
ahirette hesap verme endişesi taşıyan idarecilerin ve onlara yardım edecek kişilerin (âlimler ve 
memurların) çalışmalarıyla gerçekleşebilir. 
   
   5- Çünkü mü’min, hayra motor, şerre fren olandır.    
 
      Not: Bu hafta; 
      1-Resûlullah (s.a.v.)‘in “Allah’ın (yardım) eli cemaatın üzerindedir…” hadisini ezberleyelim. 
      2-Bu dersi bir grup arkadaşımızla da işleyelim. 
. 
       
 

 
 

                                                           
8 Ebû Dâvûd, Melahim 17; İbni Mâce, Fiten, 21  
9 a.g.e. Yrd. Doç. Dr. Ali Çelik, sh. 81-90 
10 Tirmizî, Fiten 7 


