
 
 

 
 
 
 
 
 
 

UR GİBİ 
 

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. 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Hadis-i Şerifinde; “Fitneyi çıkaranın, fitneyi 
uyandıranın Allah’ın laneti üzerine olsun.” diyor. Ahir zamanda yaşıyoruz, fitne zamanında 
yaşıyoruz. Fitneye uymayın, ona uyan da yapan da melundur, Allah’ın laneti üzerlerine olur.  

Allah’ın lanet ettiği insanlar iyi insanlar değildir. Şeytan melundur. Allah Azze ve 
Celle ilk başta şeytanı lanetledi, ona benzeyenler de lanetlenmiştir. İnsanlar bazen bir şey 
yapıyoruz zannederler, bilmeden bu fitneye alet oluyorlar. Fitne, insanlar için kötü bir şeydir, 
hiçbir zaman fitnenin hayır verdiği görülmemiş, işitilmemiştir. Dediğimiz gibi, ahir zamanda 
yaşıyoruz, Allah bizi fitnelerden muhafaza etsin çünkü fitne lanetle beraber geldiği için 
zulmet indiriyor, bela indiriyor, her türlü kötülüğe vesile oluyor.  

Allah Azze ve Celle bize bir şeyi hayır olarak gösterdi mi o bize hayırdır, insanlara 
hayırdır. Allah bir şeyi şer olarak gösterdi mi istediği kadar iyi göstersinler, o kötüdür, hiçbir 
zaman bir fayda vermez, zarardan başka bir şey vermez. Tabi fitneyi çıkaran şeytandır, ona 
alet olacak da çok insan var. O insanlar da şeytana tâbi olduğu için lanetlidir. Bizim 
yapacağımız şey nasihat etmek, fitneden uzak durmak, insanlara uymamaktır. Uyanlar varsa, 
onlara bu işin iyi olmadığını söylemek, kalpten buğz etmek lazım. Kalbinde ona meyil 
olmasın. Bu insanlar haklıdır diye düşünme. Haklı olamazlar çünkü çıkarttıkları, emrettikleri 
şey tamamen Allah’ın emrine terstir, insanın tabiatına da terstir, her şeye terstir, bir ur 
gibidir.  

Urdan fayda mı gelir? Gelmez. Ur olduğu vakit doktorlar onu kesip atalım diyorlar. 
Kesip atıp, ondan kurtulalım diye yapıyorlar. Fitne de aynı şekildedir, onu yapana hem 
dünyada ceza var hem ahirette cezası var. Allah hepimizi muhafaza etsin. Ahir zamanda çok 
büyük fitneler oluyor. Allah onlardan muhafaza etsin, Allah sahip göndersin, tüm fitne 
yapanları kesip atsın inşallah.   
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      
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