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1 
FiŞTALI 

ı 

( JL..:;:..;ll) 

Ebu Fil.ris Abdülazlz 
b. Muhammed b. İbrahim el- Fiştali 

(ö. 1032 / 1622-g3) 

Faslı edip, şair, t~rihçi 
ve devlet adamı. 

L ..J 

952 ( 1545) veya 956 ( 1549) yılında Me
rakeş'te doğdu. Ebü Muhammed künye
siyle de anılır. Fas'ın kuzeybatısında ya
hut Orta Atlaslar'daki Tadla platosunda 
bulunan ve .amcazadesi şair Muhammed 
b. Ali ei-Fiştaır gipi ünlü kişiler yetişti
ren Serberi Fiştale kabilesine mensup
tur. Ayrıca bu kabilenin Sanhace kolun
dan geldiği için Sanhad nisbesiyle de 
anılır. Ebü'I-Abbas Ahmed b. Ali ei-Men
cür, Ebü'I-Abbas Ahmed ez-Zemmürf 
ve Kadı Abdülvahid b. Ahmed el-Humey
di gibi fakitı ve muhaddislerden lugat, 
nahiv, fıkıh , usul, edebiyat ve tarih ders
leri aldı. Hayatının uzun bir devresinde 
bu ilimleri tahsil eden Fiştalf geniş kül
türü sayesinde inşada Fas'ın ve Kuzey
batı Afrika'nın en başarılı ediplerinden 
biri oldu. Karaviyyin Camii'nde edebiyat 
dersleri verdi. Abdurrahman b. Ali ei
Mekküdf'nin Makşı1re'sini şerhederek 

okuttu. Önce veliaht Me'mün'un, kısa 
bir müddet sonra da babası Fas Sultanı 
Ahmed el-Mansür'un hizmetine girerek 
onun özel katibi oldu. Ardından Divan-ı 
İnşa başkatipliğine, buraqan da vezirli-
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ğe kadar yükseldi. Bu görevi kendisine 
haklı bir şöhret kazandırdı. Osmanlılar '

daki vak'anüvislik geleneğindEm etkile
nen hükümdar onu devletinin resmi ta
rihçisi tayin etti. Fiştaır, özellikle hüküm
ctarın Sudan'daki zaferleriyle ilgili haber
leri derler, fetihler:i kaydeder ve o dö
nemde yetişen ünlü şahsiyetterin haya
tını kaleme alırdı. Menahilü'ş-şata' ad
lı eseri onun bu çalışmalarının sonucun
da ortaya çıkmıştır. Ebü Abdullah Mu
hammed b. Ahmed ei-Miklatr bir bey
tinde, Frştalf'nin ölümüne ebced (cüm
mel) hesabıyla " şel(l)a'" (,Yı:.) kelime
siyle tarih düşürmüştür. 

Fiştali başarılı bir saray şairi sayılır. 

Özellikle Ahmed ei-Mansür için yazdığı 
kasideler onun iyi bir sancıtçı olduğunu 
göstermektedir. 

Eserleri. 1. Dfvdn. Aslı mevcut olma
makla beraber Necat ei-Merinf, başta 
müellifin kendi eseri Menr'ihilü 'ş- şata' 
olmak üzere Makkarl'nin NefJ:ıu't- tfb ve 
Raviatü 'l-r'is'ı, Ahmed en-Nasırf'nin el
İsti~d'sı, Muhammed ei-İfrenf'nin Nüz
hetü'l-J:ıddi'si, İbnü'I - Kadf'nin el -Mün
te~ii 'sı, Muhammed ez-Zeccalf'nin el
Künnr'işe'si ve Abdullah Kennün'un en
Nübılgu ·ı - Magribf'si gibi birçok eser
deki şiirlerini derteyerek Ş/ru 'Abdita
ziz el-Fiştdlf adıyla yeni bir divan mey
dana getirmiştir (Rabat 1986) Fiştali'nin 

şiirlerinin çoğunu devlet adamları için 
yazdığı kasideler, dini şiirler ve o devir
de "mevlidiyyat" olarak bilinen övgü şi
irleri oluşturur. Bunlar çok uzun parça
lar olup bazıları 100 beyti aşar (mesela 
bk. Necat el-Merini, s. 420-439). Ayrıca 

zafer kutlamaları ve tasvirler de mühim 
bir yer işgal eder. Bu tasvirterin çoğu 
Merakeş'teki Bedf' Sarayı ile ilgili olup 
sarayın duvarlarına işlenmiş şiirlerin ek
serisi Fiştali'ye aittir. Gazel tarzında ya
zılmış şiirlerin bulunmadığı divanda sa
dece · bazı gazellerden beyitler yer al
maktadır. Müellifin müveşşah türünde 
bir tek övgü şiirine rastlanmıştır. 2. Me
nr'ihilü'ş-şata' if a{J.bdri (me' aşiri) mü
lUk (meualfna) eş-şüreta'. Sa'dTier Dev
leti zamanında, özellikle Ahmed ei-Man
sür devrinde (1578-1603) Fas'taki siyası 
ve içtimar durumu anlatan bir eser olup 
aslı sekiz cilttir. Günümüze sadece Ah
med ei-Mansür devrinin on beş yılını 

kapsayan Il. cildi ve onun muhtasarı gel
miştir. Bu muhtasar Abdullah Kennün 
(Ra bat 1965 ). eserin Il. cildi de Abdülke
rf m Küreyyim (Rabat 1972) tarafından 
neşredilmiştir. Fiştalf Menr'ihilü's-sa
fd, da bu devirdeki Fas kültürünü~ ~n-

surlarına yer vermiş, çeşitli halkalarla 
birlikte fakihlerin ve şairterin ilim mec
lislerini tanıtmıştır. Bu meclisierin en 
önemlisini, halifenin başkqnlığında ya
pılan Hz. Peygamber'in doğum yıl dönü
münü ihya kutlamaları teşkil etmektedir. 
Fiştalf, kendi döneminde okunan mevli
de dair kasideterin en güzelferini kaydet
mektedir. Eserde ayrıca Fa~ ordusunun 
Sudan'da kazandığı zaferlerden, Sa'df
ler ve özellikle Ahmed el-j\llansür tara
fından Merakeş, Fas, Taza ve diğer Fcıs 
şehirlerinde inşa edilen mimari eserler
den bahsedilmekte; bu arada iç isyan
ların bastırılması, muhaliflı;ır tarafından 

çıkarılan fitnelerin önlenmesi, ülkeqe 
güven ve huzur ortamının oluşmasında 
Sa'di hükümdarının şahsiyetinin oyna
dığı role temas edilmekteçjir. 3. Mede
dü ·ı- ceyş. Fiştali bu eseri Lisanüddin 
İbnü'I-Hatrb'in Ceyşü't- tevşfJ:ı'ine zeyil 
olarak yazmıştır. Günümüze gelip gel
ınediği bilinmeyen eserde Ahmed ei
Mansür'u öven 300'ün üzerindeki mü
veşşaha ilave olarak halifenin kendisi 
tarafından kaleme alınmış bazı müveş

şahların da yer aldığı söylenmektedir 
(Makkari, Rauzatü'l-as, s. ı62). Bu kitaba 
ait olduğu sanılan ve içinde on bir mü
veşşah bulunan birkaç yaprak Sela şeh
rindeki ei-Mektebetü'n-Nasıriyye'de bu
lunmuştur. Bunlardan Fas şairlerine ait 
olan iki müveşşahtan biri Fiştali'nindir 

(Abbas el-Cerrari, s. 126) 4. Tertfbü Df
vdni'l-Mütenebbf (ei-Hizanetü'l-ammf", 
Rabat, nr. 609; el-Hizanetü'l-amme, Tıt

van. nr. 524) . Fiştali bu çalışmasında Mü
tenebbf'nin divanını alfabetik olarak dü
zenlemekle kalmamış, eseri tahkik edip 
ta'lik, şerh, not ve itavelere de yer ver
miştir. Çeşitli beyitlerdeki çalıntılarla (se
rikat) ilgili görüş ve fikirlerini açıklamış, 
kendisinden çalıntı yapan şı:ıirlerin adla
rını zikretmiş, onların çalırıtı beyitlerini 
göstermiş, ayrıca metinlerindeki kapalı 
ifadeleri izah etmiştir. s. ŞerJ:ıu Ma~şu
reti'l-Mekkudi. Fiştaır. 1\cıraviyyfn Ca
mii'nde Abdurrahman b. Ali ei-MekkG
df'nin Ma~şı1re'sini okuturken Ebü'I-Ka
sım İbnü'l - Kadf'den . faydalanarak ese
ri hareketemiş ve bazı notlar ilave et
miştir. Ancak bu şerhin günümüze ge
lip gelmediği bilinmemektedir. 6. Mec
mu 'atü'r-res(i 'il ve 'f. ·Zaha 'iri's-suJtd
niyye. Ahmed ei-Mansür'un Osmanlı 

Padişahı lll. Murad, Kraliçe Elizabeth, 
tanınmış Doğulu alimlerden Şeyh ei-Bek
ri ve Bedreddin ei-Karafl Qibi şahsiyet
lerle olan yazışmalarını ihtiva eden mek
tuplardan meydana gelmiş bir kolek-



siyondur. Bu mektuplar, Abdullah Ken
nün'un tahkikiyle, Resfi'il Sacdiyye adı 
altında hükümdar mektuplarına dair bir 
başka koleksiyon içerisinde yayımlan

mıştır (Tıtvan 1954) Fiştali'nin arkadaşı 
olup kendisiyle mektuplaşmış bulunan 
Makkarl onun Tal).dimü '1- imam adlı bir 
eserinden de söz etmektedir (Rau?atü 'L

as, s. 126) . 
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Jml NECAT EL- ERINI 

L 

FİTEN ve MEIAHİM 
( r=--~1 ~ .;.;ı ı ) 

Gelecekte ortaya çıkacak 
sosyal kargaşa, iç savaş gibi önemli 

olaylar ve kıyamet alametlerine 
dair haberlerle bunlara ilişkin 

literatürü ifade eden terim. _j 

Fiten, sözlükte "değerli madenieri saf 
olup olmadıklarını tesbit etmek amacıy
la ateşte eritmek" anlamındaki fetn (fü
tün) kökünden türeyen titne kelimesi
nin çoğuludur. Fitne masdar olarak "sı
namak. nimet veya sıkıntı ile denemek". 
isim olarak "tutkunluk, sapıklık, karga
şa" manalarında kullanılır. Kur'an'da ge
nellikle "insanın isyan veya sabrını ölç
meye yönelik her tür ilahi imtihan" an
lamına gelen fitne kelimesinin "günah, 
fısk ve fücur, inkarcılık. savaş, yangın, 

zelzele. kargaşa" şeklindeki manaları 

zamanla daha çok yaygınlık kazanmış; 
özellikle hadis literatüründe bu kelime, 
islam toplumunda çeşitli dini ve siyasi 
sebeplerle ortaya çıkan sosyal kargaşa, 
anarşi ve iç savaş gibi ümmet bütünlü
ğünü bozan her türlü yıkıcı faaliyeti ifa
de etmek için kullanılmıştır (bk. FiTNE) 

Melahim, sözlükte "bir işi sağlam yap
mak, eti kemiğinden ayırmak, birine et 
yedirmek" anlamındaki lahm kökünden 
türeyen melhame kelimesinin çoğulu

dur. Melhame daha çok "ağır zayiat ve 
bozgunla neticelenen savaş ve fitne anın
da çıkan büyük karışıklık; bu olayların 
gerçekleştiği yer" manalarma gelmek
tedir (Lisanü 'L- cArab, "ll:_rm" md.; İbnü ' l

Esir, en-Nihaye, "lal:_rm" md.; Ffrüzabadi, 
el-Kamasü'L-mu~f~ "ll:_ım" md.). ibn Paris 
ve ibnü'l-Esir, melhamenin "şiddetli ça
tışma · şeklindeki anlamının savaşta çar
pışan insanların birbirine girmesi, ölen
lere ait cesetlerin savaş alanında bir et 
yığını oluşturması gibi husustarla ilgili 
olduğunu kaydederler (Muccemü me~a

yfsi'L-Luga, "llım" md. ; en -Nihaye, " ll:_ı.m" 

md .). MacDonald ve G. van Vloten gibi 
müsteşrikler ise bu kelimenin İbranice'
de "gıda, ekmek ve savaş" anlamlarına 
gelen lehem veya mılkhama kökleriyle 
ilişkili olduğunu düşünmektedirler (İA, 

VII, 659; Vloten, s. 68; krş . Y. Kucman, lfa
mQsü cibrf- 'Arabf, "ftn", "lhm" md.leri) . 
Ayrıca sözlükte "karıştırma, atın koşma
sı ve bulunduğu yeri eşeleyip karıştırma
sı" manasındaki Habeşçe asıllı here ke
limesinin de (Lisanü ' L- 'Arab, "hrc" md. ; 
Kamus Tercümesi, "hrc" md.) bilhassa ha
dis literatüründe fiten ve melahim ma
nasında , özellikle de "müslümanların bir
birini öldürmesi" anlamında kullanıldığı 
görülmektedir (mesela bk. İbn Mace, "Fi
ten", 10). Kıyametten önce yaşanacağı 
belirtilen "here günleri " hakkında hadis 
kaynaklarında oldukça ayrıntılı bilgi bu
lunmaktadır (Buhari, "Fiten", 5; Müslim, 
.,cİlim", ll , "Fiten", 18, 56, 130; Ebü Davüd, 
"Fiten", 1, 2 ; Tirmizi, "Fiten", 31, 59 ; İbn 
Mace, "Fiten", 10. 14, 25-26, 33 ; Müsned, I. 
439, 448 ; IV, !82 ; V, 25 , 389, 445 ; el-Muuat

ta,, "~ur'an", 33) . Here kelimesi bu an
lamda bazı tabakat kitaplarında da kul
lanılmıştır (mesela bk. İbn Sa'd, V, 162). 

Kur'an-ı Kerim'de metahim ve here 
kelimeleri geçmemekte, ancak başka 

lafızlar kullanılarak gelecekte vuku bu
lacak olumlu veya olumsuz bazı hadise
lere işaret eden (mesela bk. Al- i İmran 

3/ 186; er-Rüm 30/ 2-4 ; ei-Feth 48/ 16, 
27). kıyamet ve ahiret ahvali gibi konu-

FiTEN ve MELAHiM 

larda ayrıntılı bilgi veren (mesela bk. el
Araf 7/ 187; el-Hac 22 / 1-2 ; el-Müzzem
mil 73/ ı 7) pek çok ayet bulunmaktadır. 

Hadis kitaplarında müstakil bölüm 
başlığı olarak da kullanılan fiten ve me
tahim terimleri yanında here kelimesi 
de geniş ölçüde yer almaktadır. Ancak 
hadis literatüründe bu kelimelere, "İs
lam toplumunda çeşitli dini ve siyasi se
beplerle ortaya çıkan her tQr sosyal kar
gaşa, savaş ve ölümle sonuçlanan olay, 
kıyametten önce zuhur etmesi bekle
nen alametler" şeklinde bir mana yük
lendiği dikkati çekmektedir. Bu kaynak
larda fiten ve melahim kelimelerine, da
ha ilk dönemlerden itibaren "içtimai ve 
ahlaki çözülme· anlamı yanında "müs
lümanların iktidar uğruna birbirlerine 
karşı giriştikleri silahlı mücadele, siyasi
içtimal kargaşa" şeklinde bir mana ve
rildiğini gösteren çeşitli rivayetler bulun
maktadır (mesela bk. Buharİ, "Fiten", ı 7; 
Tirmizi, "Fiten", 60). iık dönem müellifle
rinden Ya'kübi, Hz. Hasan'ın Muaviye ile 
yaptığı anlaşmanın gerekçesini "fitne
nin zuhurunu önleme" şeklinde açıklar
ken fitne kelimesine "siyasi ve içtimal 
alanda ortaya çıkması muhtemel karışık
lık" anlamını vermektedir ( Tarfl), Il, 2 ı 5 ). 
Ancak bütün hadis imamlarının söz ko
nusu terimiere aynı manayı verdiği sö~

lenemez. Nitekim Buhari ve Tirmizi. müs
lümanlara zarar veren ve onları Allah'ın 
yardımından mahrum bırakan her tür 
olay ve iç kargaşadan, düşmanla yapı
lan silahlı mücadeleden, ayrıca kıyame

te doğru vukuu beklenen alametlerden 
söz eden bütün hadisleri eserlerinde 
"Kitabü 'l-Fiten" başlığı altında naklet
mişlerdir. Müslim ise aynı muhtevadaki 
hadisler için "Kitabü'l-Fiterı ve eşrati's 

saca" başlığını kullanmıştır. ibn Macıı. 
eşratü ' s- saa ve metahim terimlerini 
"Fiten" ana başlığının alt qaşlıkları ola
rak kaydetmiştir. es-Sünen 'inde fiten 
ve metahim terimlerine birbirinden fark
lı anlamlar veren ve bunlflrı ayrı birer 
başlık halinde kullanan muhaddis i~e 

Ebu Davüd es-Sicistani'dir. Ebu Abdul
lah Muhammed b. Ahmed el-Kurtubi de 
bu iki terime ayrı manalar vererek ya
kın gelecekte vuku bulacak olaylara fit
ne. uzak geleceğe ait olaylara ise meta
him adını vermiştir (et- Te;ıkire, s. 523-
584) ibn Teymiyye ile onu takip ettiği 
anlaşılan Azimabadi ise fiterıi müslüman
lar arasında çıkan iç savaş, kargaşa ve 
bozgunculuk gibi hadiseler için, melahi
mi de müslümantarla ga~ri müslimler 
arasında cereyan eden savcışlar için kul-
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