
 
 

 
 
 
 
 
 
 

FİTNENİN KÖTÜLÜĞÜ 
 

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. 

Şimdi ahir zamanda yaşıyoruz, bu zaman fitne zamanıdır, fitneye düşmemek lazım, 
fitneden uzak durmak lazım ki selamette olasınız. “Allah’ın laneti fitneyi yapanın üzerinedir. 
Fitne uyuyor, Allah’ın laneti onu uyandıranın üzerine olsun.” diyor Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.). 

Eskiden fitneyi yapsan, ne yapacağını şaşırır, yapması için epeyce uğraşması lazım. 
Şimdi bu makineler var, oraya istediğini söyler, istediğini yazar, büyük fitneler kopar. Şimdi 
Müslümanlar arasında “Sen iyi değilsin, sen münafıksın, sen kâfirsin…” diye çok şey çıkar. 
Biz Allah’a şükür bakmıyoruz da en büyük fitneler ondan çıkıyor. İnsanları boş yere telef 
ediyorlar, boş yere İslam’ı karalıyorlar, her türlü şeyi yapıyorlar. Esas münafık, mürted bunu 
yapandır. Onun için, bunlara fazla kulak asmamak lazım, ne dediler ne yaptılar diye 
bakmamak lazım ki o fitne sana da bulaşmasın. Fitnenin kötülüğü kalbe hastalık verir, 
manevi hastalık verir ki o hastalık büyüye büyüye senin imanını götürür, Allah muhafaza 
etsin.  

Bunlar bu zamanın şeyidir. “Ahir zaman fitneler zamanıdır.” diyor Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.). Onun için iyi insanlarla olun. Fitne yapan insanlar zaten tiplerinden daha 
fazla belli oluyor. Adamların çoğu Müslüman olmadığı halde Müslüman kisvesiyle çıkıyorlar, 
sakal makal, esas dini biliriz gibisinden böyle kafalarına kadın örtüsü gibi bir şeyler koyarlar. 
Hâlbuki onlar Müslüman bile değil. “Bu münafıktır, bu kâfirdir.” diye Müslümanlara saldırır, 
hâlbuki esas kendisi öyledir. Bu bir tane değil, iki tane değil, her taraftan milleti kandırsınlar 
diye o tip insanlar çıkıyor. 

Onun için, dikkat etmek lazım. Bilmediğiniz insanlardan ne sohbet dinleyin ne soru 
sorun ne yüzlerine bakın. Allah hepimizi muhafaza etsin, hepimiz zor günlerden geçiyoruz, 
Allah imanımıza kuvvet versin, kötü insanlardan uzak tutsun, Allah muhafaza etsin.  
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      
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