
FİTNE ZAMANI 
 

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah 
Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim Bismillâhirrahmânirrahim. 

Vesselatu Vesselamu ala Resuluna Muhammedin Seyyidel 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. 
Tarikatun es sohbe vel hayru fi cemiyya. 

 
 
Bu zaman ahir zamandır, fitne zamanlarıdır şimdi. Peygamber Efendimiz(s.a.v) bu 

zaman için “Fitne havada uçuşuyor” diyor. Ondan korunmak için, “Ne yapalım? Ne 
olacak? Ne kalacak?” diye soruyorlar. Allah’ın dediği olacak.  

Bizim yapacağımız Allah’a tevekkül edip, O’nun emirlerine itaat etmek. Peygamber 
Efendimiz(s.a.v.) Mekke’yi fethettikleri vakit, “Evinde oturan emniyettedir” demiş. 
İnsanın emniyette olması için evinde oturup, ona buna fazla karışmaması lazım. 
Ne etlisine ne sütlüsüne karışma derler.  

İnsan kendini alıştıracak ve fazla her şeye karışmayacak. Fazla her şeye karışmak iyi 
değil. Şimdi demokrasi diyorlar, her şeye karışacaksın diyorlar. Her şeye karışıyorsun ama 
hiçbir şey beceremiyorsun! Üstüne üstlük başına bela oluyor.  

Allah’ın insanı muhafaza etmesi için fazla karışmadan, münakaşa, 
mücadele yapmadan insanlarla iyi geçinip gitmek lazım. Başka türlü hiç yoktan bela 
alıyor insan başına.  

Ufak bir şeyden bile millet öyle olmuş ki öfkeyle kalkıyor, ondan sonra yıkıyor 
ortalığı. Beş dakika içinde pişman oluyorlar ama iş işten geçmiş oluyor. Onun için bu tarz 
insanlarla fazla karşı karşıya gelmemek lazım. En iyisi işiniz olmadığı vakit fazla dışarıya 
çıkmamak diyor Şeyh Efendi. Kendi işinizle meşgul olun.  

Allah hepimize yardım etsin inşallah. Allah muhafaza etsin. Bu fitne zamanında 
evinde oturan gene iyi vaziyettedir. Ortam kötü olunca, “ne oldu, ne kaldı?” diye çıkıp 
bakayım demeyin diyor. Evinizde muhafazadasınız Allah’ın izniyle.  

Allah bu günlere de yetiştirdi bizi. En iyi ticaret zamanı şimdi ahir zamandır. 
Fitne zamanında Allah’a tevekkül edip, Allah’ın dediklerini yapmak çok 
kıymetlidir. Her sünnet için yüz şehit sevabı veriliyor ki artık farzlara, vaciplere ne 
kadar verilecek Allah bilir. Allah muhafaza etsin hepimizi inşallah. 

Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha 
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