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Ders : 253 
Konu : Toplumsal İhtilaflara (Fitneye) Çözüm Bulmanın Önemi - III                                                                                                                     
    
B-Toplumun Alması Gereken Tedbirler: 
Fitnenin ortaya çıktığı toplumlarda birtakım dalgalanmalar görülür. Bu dalgalanmalar sonucu; 
toplumdan kopmalar, belli uçlarda kutuplaşmalar, meşru idareye baş kaldırmalar gibi birlik, 
beraberlik ve huzuru bozan davranışlar baş gösterir.  
Bu fitneyi ortadan kaldırmak için toplumu idare edenler; fitnenin doğuracağı tehlikelerden emin 
olmak için birtakım tedbirler almakla mükelleftirler.  
 
Bu tedbirler şunlardır: 
 
1- Birlik ve Kardeşlik Ruhunun Canlandırılması: 
İslam toplumunun temelini birlik ve kardeşlik esası teşkil etmektedir. Dinin bütün emirlerinde 
bu esasın korunması net olarak ifade edilmiştir. Mesela, camide günlük vakit namazlarını kılan 
mü’minler imamın arkasında saf tutup aralarındaki her türlü sınıf ve rütbe farklarını kaldırarak 
omuz omuza İslam kardeşliğini sergilemektedirler. Aynı tabloyu hac ibadeti ve benzer farizaları 
yerine getirirken de görmek mümkündür. Bu sebeple birlik ve kardeşlik ruhu, İslam‘da çok 
önemli bir yer işgal eder.  
Birlik ve kardeşlik ruhu, Peygamber (s.a.v.)‘in hadislerinde ‘‘cemaat‘‘ kelimesiyle ifade edilmiştir. 
Ortak inanç ve değerler, bu ruhun yapı taşlarıdır. Fitne ortaya çıktığı zaman, öncelikle bu ruhu 
yok etmeyi hedef alır. 
Resûlullah (s.a.v.), birçok hadisinde, cemaatte birlik ve beraberlik ruhunun canlı tutulmasını 
emretmiş, buna muhalif davrananların azaba uğrayacaklarını belirtmiştir. 
       “Size cemaati tavsiye ederim, ayrılıktan sakınınız.“1 
       “Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır.” 2 

َوَمنْ  َماتَ  َوُهَوُمَفاِرق   ِلْلَجَماَعةِ  َفِانَّهُ  َيُموتُ  

 ِميَتة   َجاِهِليَّة  
   “Cemaatten ayrılarak ölen kimse, Cahiliyye devrinde ölmüş gibi olur.”3 
Hadislerde de görüldüğü gibi cemaat ruhuna son derece önem verilmiştir. Bu sebeple idari 
makamda bulunanlar fitneye karşı şu tedbirleri almalıdırlar: 
      a- Toplumun birlik ve beraberlik ruhunu devamlı canlı tutmaya çalışmalı, 
      b- Birlik ve beraberlik ruhunu bozacak, zedeleyecek davranışlardan uzak durmalı, bu gibi 
uygulamalara girmemeli, 
      c- Fertler arasında adaletsizlik yapma, taraf tutma gibi, farklı muamelelelere baş vurmamalı. 
 

2- Fitnecilere Karşı Caydırıcılık Prensibini Uygulamak: 
İslam cemaatinin meşru yönetimi, İslam toplumunda fitne çıkaran, elebaşı durumunda olanlara 
karşı en etkin müeyyideleri uygulayarak, fitneyi önleyecek ve fitneciyi işlediği cürümden 
caydırmalıdır. Ancak bu müeyyide, Kur’an ve Sünnet prensiplere göre olmalıdır. 
Aksi taktirde  şahsi intikam ve düşmanlıklar peşpeşe devam edecek ve sonu gelmez kargaşalara 
sebep olacaktır. 
 

                                                           
1
 Tirmizî, Fiten 7 

2 Müsned, Ahmed b. Hanbel, 4/ 278, 375 
3 Müslim, İmâre, 53,54 
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İbnü’l-Kevâ, Hz. Ali (r.a.)’ye, “sünnet nedir, bid‘at nedir, cemaat nedir, fırka nedir?” diye soru 
sordum. O da şöyle cevap verdi diyor: 

“Sen meseleyi iyi kavramışsın, cevabını iyi anla!  
- Allah’a yemin ederim ki; sünnet, Muhammed (s.a.v.)’in sünnetidir;  
- Allah’a yemin ederim ki bid’at, sünnetten ayrılan şey (sünneti atıp sünnet 

olmayanı   
      sünnet yerine koymak);  

- cemaat, Hak ehlinin hak üzere birleşmeleridir az da olsalar; 
- fırka, bâtıl ehlinin birleşmeleridir çok da olsalar.”4   

 
Cemaat, hak ehli için; fırka, bâtıl ehli için kullanılmaktadır. Hak ehli, aklı, Kitap ve Sünnet’e yani 
vahye tabi kılan kimselerdir. Bâtıl ehli, Kitap ve Sünnet’ten ayrılan veya Kitap ve Sünnet’i bâtıl 
te’villerle saptıran kimselerdir.  
Fitneciler, genelde ya kendilerine helal olmayan şeyi zulüm ve zorbalıkla elde etmek isteyenler, 
ya da kötü niyetli olup birliği bozmak, fesat çıkarmak isteyenler veya nefsinin kötü arzularına 
uyarak şahsî intikam alma gibi niyetlerle fitneye kıvılcım teşkil edebilecek hadiseleri irtikap eden 
kişi veya gruplardır.5 
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…“ 6 buyurmuştur. 

 
Toplumsal ihtilaf durumunda nasıl davranılmalıdır? 
a- İhtilaf konusu, tefrikaya götürür korkusu olursa, yara büyümeden âcilen müdahele edilmeli, 
kişiler uyarılmalı, hemen azil yoluna değil uzlaşma yoluna gidilmeli, yoksa sebebini izah ederek 
görevi değişikliği yapmalı, olmazsa en son uzaklaştırma yoluna gidilmelidir. 
b- Meşrebin hakkını, davanın ve meşru kurumun hakkı, meşrebin hakkına feda edilmemelidir. 
c- İmkân nisbetinde ihtilaflar, farklı görüşler ayaga düşürülmemeli, kol kırılmalı ama yen içinde 
kalmalıdır. 
e- Yanlış, taraflı veya hatalı davranış ve uygulamalar giderilmeye çalışılmalıdır. 
f- İslâmî bir cemaati, kurumu, halkın hizmetinde olan olanların kendi adlarına konuşmamaları ve 
her söz, her karar istişare neticesinde olmalıdır.  

Çünkü Resûlullah (s.a.v): 

ِانَّ اّللهَ َل َيْجَمُع ُامهِتى َاْو َقاَل ُامََّة ُمَحمٍَّد َصلَّى اّللهُ 

َعَليِْه َوسَلهمَ َعَلى َضَلَلٍة َيُد اّللهِ َمَع اْلَجَماَعِة َوَمْن شَذَّ 

نَّارِ شَذَّ ِاَلى ال  
“Allah, benim ümmetimi- veya Muhammed ümmetini- sapıklık üzerine bir araya 
getirmeyecektir. Allah’ın yardımı cemaatle beraberdir. Her kim cemaatten ayrılırsa 

cehenneme ayrılmış olur.’’ 
7
  

 َاْلِفْتَنُة َناِئَمة ،َلَعَن اّللهُ َمْن َاْيَقظََها
                                                           
4Hayâtü’s-Sahâbe, M.Yasuf Kandehlevî,  C. I, sh.4, 5. 
5
 a.g.e. Yrd. Doç. Dr. Ali Çelik, sh. 94 

6
 Müslim, İman 231 

7 Sünen-i Tirmîzi, Fiten 7. 
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“Fitne uykudadır, onu uyandırana Allah lânet etsin.”8 buyurarak nasıl hareket 
edeceğimizi bildirmiştir. 

Bu sebeple, ümmetin birliğini bozanlara karşı uyanık olmalı, şeytani tuzaklarını bozmanın en 
güzel yolunun birlik ve beraberliğimizi muhafaza etmek olduğunu unutmayalım. Müslümanların 
aleyhine olan hiç bir haksızlığa karşı duyarsız olmayalım.  Kardeşlik bağlarımızı zedeleyecek, bizi 
birbirimize düşürecek her türlü sinsi oyun ve tuzaklara karşı uyanık olalım. 
Müslümanların ve tüm insanlığın faydasına olan çalışmalarımızı ihmal etmeyelim.  
 

Resûlullah (s.a.v.):          

َلَ َتبَاَغُضوا َوَلَ َتَحاسَُدوا َوَلَ َتَداَبُروا َوُكوُنوا 

ِعبَاَد اّللَِّ إْخَوان ا َوَلَ َيحِلُّ ِلُمسِْلٍم أْن َيْهُجَر 

 أَخاُه َفْوَق َثَلَِثِة َايَّامٍ 
“Birbirinize buğuz etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize arka çevirmeyin; ey 
Allah’ın kulları, kardeş olun. Bir müslümana, üç günden fazla (din) kardeşi ile dargın 
durması helal olmaz.‘‘ 9 buyurmuştur. 

َيشُدَُّبْعُضُه َاْلُمْؤِمُن ِلْلُمْؤِمنِ َكاْلُبْنيَانِ 

 َبْعض اَوشَبَّكَ َبيَْن َاَصاِبِعهِ 
“Müminin mümin karşısındaki konumu, parçaları birbiriyle sımsıkı kenetlenmiş bir 
binanın durumu gibidir.”10

  
 

Hak ehli, aklı, Kitap ve Sünnet’e, yani vahye tabi kılan kimselerdir. Bâtıl ehli, Kitap ve Sünnet’ten 
ayrılan veya Kitap ve Sünnet’i bâtıl te‘villerle saptıran kimselerdir. 
Tefrika, birinin ak dediğine, diğerinin kara dediği; birinin hak dediğine diğerinin bâtıl dediği, 
birbirine fiilen düşmanlık eden kimselerin birbirlerinden ayrılmalarıdır. İşte tehlike de haktan 
bâtıla kaymaları ve birbirlerine düşman olmalarıdır. Yüce Rabbimiz şu fermanıyla yol haritamızı 
belirlemiştir. Bize düşen bunu uyglamaktır.  

َوَتَعاَوُنوا َعَلى اْلبِرِه َوالتَّْقَوٰى  َوَلَ  َتَعاَوُنوا َعَلى 

 اْلِْْثمِ  َواْلُعْدَوانِ  َواتَُّقوا اّللََّ  ِإنَّ  اّللََّ  شَِديدُ  اْلِعَقابِ *
“…İyilik ve takva üzerinde yardımlaşın, günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayın. 

Allah‘tan korkun; çünkü Allah‘ın cezası çetindir.‘‘ 11 

 

         Alınacak Dersler: 
1- Fitnenin yavaş yavaş geliştiği unutulmamalıdır. 
2- Müslüman, İslâm’ın güzel ahlâkıyla süslenmeli, kimseye zarar vermemeli, isyankâr olmamalı, 
karışıklık, anarşi/terör çıkarmamalıdır. 
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. 
6- Her toplumda fitneyi körükleyen, safları dağıtmaya çalışanlar vardır. Bunlara karşı uyanık 
olunmalı, tuzaklarına düşülmemelidir. 

                                                           
8 Ramûzu’l-Ehâdis, C.1, sh.226 
9 Buhârî, Edeb, 57, 58 
10 Riyazü's-Salihin, C.I sh.270, Hd. No:220 
11 Mâide, 5/2 
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    Not: Bu hafta; 
1- Mâide suresi 2. ayetin tefsirini okuyalım. 
2- Resûlullah (s.a.v.)’in “Cemaatten ayrılarak ölen kimse, Cahiliyye devrinde ölmüş gibi  
olur.” hadisini ezberleyelim.  


