FİTNEDEN UZAK DURUN
Esselamu Aleykum ve Rahmetullah
Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim, Bismillâhirrahmânirrahim.
Vesselatu Vesselamu ala Resulina Muhammedin Seyyidul evvelin vel ahirin.
Medet Ya Resulullah, Medet ya Sadat-ı Ashab-ı Resulullah, Medet ya Meşayihina,
Şeyh Abdullah Dağıstani, Şeyh Muhammed Nazım el Hakkani, destur.
Tarikatuna’s sohbe vel hayru fi’l cemiyya.
Bu yaşadığımız ahir zamandır, fitne zamanıdır. Fitneden uzak durun diyor, fitne
melundur. “Fitne uyuyor, uyandırana lanet olsun.” diyor Allah Azze ve Celle. Kaç
zamandır, ahir zaman olduğu için fitne var ama o fitnenin içine girip de onlara daha fazla
yardım etmeye mecbur değilsin. “Kimseye zarar vermeyin, kimse size zarar vermesin.”
diyor.
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“La darara vela dırar” Müslümanın anayasası, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in
dediği budur. Fitne kimdendir? Şeytandandır. Şeytan fitne yapmak ister, her tarafı harap
etmek, yapılan iyi şeyleri kötü göstermek ister. Onun için, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in
söylediği, hiçbir fitneye bilerek veya bilmeyerek sakın girmeyin! Dikkat edin ki sizi kullanıp
da fitne yapmasınlar. Ona dikkat edeceksiniz. Kimsenin lafıyla kendinizi lanete mazhar
etmeyin.
Müslüman, Müslümana zarar vermeyendir diyor. Selametle gidip, selametle
gelendir, etrafına iyilik verendir. Münafık yahut akılsız kimse hemen fitneye atlar. Güya
kendisine bir fayda dokunacak. Dokunmaz, fitneden, zarardan başka bir şey gelmez. Onun
için, Allah bizden uzak etsin. İnsanlar uyanık olsa zaten fitne olmaz ama imanları zayıf, her
şeyi karşı taraftan bekliyorlar, Allah’ı unutmuşlar. Hayır da şer de Allah’tandır. Fakirsen
Allah’tan dileyeceksin ki Allah senin rızkını versin. Kalkıp da ona buna zarar vererek, fitne
yaparak bir şey kazanacak değil. O insan hiç kazanmaz, başına zarardan başka bir şey
gelmez.
Dediğimiz gibi, bu ahir zamandır, fitne zamanıdır. Dikkat edin! Fitneden uzak
durun, fitneden kaçın! “Ben karışmadım, etmedim…” diye utanmayın. Utanma olmaz
çünkü sen Allah’ın emrini yapıyorsun, kimseye zarar vermiyorsun. Fitne, Müslümanlara
zarar vermek, insanlara zarar vermektir, o da lanetlidir. Allah bizi bu ahir zamanın
fitnelerinden muhafaza etsin. Zaten fitneye karışmayanı Allah muhafaza eder.
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