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siyondur. Bu mektuplar, Abdullah Kennün'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 'Las, s. 126) .
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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 (fütün) kökünden türeyen titne kelimesinin çoğ u ludur. Fitne masdar olarak "sı
namak. nimet veya sıkıntı ile denemek".
isim olarak "tutkunluk, sapıklık, karga şa" manalarında kullanılır. Kur'an'da genellikle "insanın isyan veya sabrını ölçmeye yönelik her tür ilahi imtihan" anlamına 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 bütünlüğünü bozan her türlü yıkıcı faaliyeti ifade etmek için kullanılmıştır (bk. FiTNE)
Melahim, sözlükte "bir işi sağlam yapmak, 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 gelmektedir (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 çatışma · şeklindeki anlamının savaşta çarpışan insanların birbirine girmesi, ölenlere 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 ol duğunu düşünmektedirler (İA,

VII, 659; Vloten, s. 68; krş . Y. Kucman, lfamQsü cibrf- 'Arabf, "ftn", "lhm" md .leri).
Ayrıca sözlükte "karıştırma, atın koşma
sı ve bulunduğu yeri eşeleyip karıştırma
sı" manasındaki Habeşçe asıllı here kelimesinin de (Lisanü ' L- 'Arab, "hrc" md. ;
Kamus Tercümesi, "hrc" md.) bilhassa hadis literatüründe fiten ve melahim manasında , özellikle de "müslümanların birbirini öldürmesi" anlamında kullanıldığı
görülmektedir (mesela bk. İbn Mace, "Fiten", 10). Kıyametten önce yaşanacağı
belirtilen "here günleri " hakkında hadis
kaynaklarında oldukça ayrıntılı bilgi bulunmaktadır (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-Muuatta,, "~ur'an", 33) . Here kelimesi bu anlamda bazı tabakat kitaplarında da kull anılmıştır (mesela bk. İbn Sa'd, V, 162).
Kur'an-ı Kerim'de metahim ve here
kelimeleri geçmemekte, ancak başka
lafızlar kullanılarak gelecekte vuku bulacak olumlu veya olumsuz bazı hadiselere işaret eden (mesela bk. Al-i İm ra n
3/ 186; er-Rüm 30/ 2-4 ; ei-Feth 48 / 16,
27). kıyamet ve ahiret ahvali gibi konu-

larda ayrıntılı bilgi veren (mesela bk. elAraf 7/ 187; el-Hac 22 / 1-2 ; el-Müzzemmil 73/ ı 7) pek çok ayet bulunmaktadır.
Hadis kitaplarında müstakil bölüm
olarak da kullanılan fiten ve metahim terimleri yanında here kelimesi
de geniş ölçüde yer almaktadır. Ancak
hadis literatüründe bu kelimelere, "İs
lam toplumunda çeşitli dini ve siyasi sebeplerle ortaya çıkan her tQr sosyal kargaşa, savaş ve ölümle sonuçlanan olay,
kıyametten önce zuhur etmesi beklenen alametler" şeklinde bir mana yüklendiği dikkati çekmektedir. Bu kaynaklarda fiten ve melahim kelimelerine, daha ilk dönemlerden itibaren "içtimai ve
ahlaki çözülme· anlamı yanında "müslümanların iktidar uğruna birbirlerine
karşı giriştikleri silahlı mücadele, siyasiiçtimal kargaşa" şeklinde bir mana verildiğini gösteren çeşitli rivayetler bulunmaktadır (mesela bk. Buharİ, "Fiten", ı 7;
Tirmizi, "Fiten", 60). iık dönem müelliflerinden Ya'kübi, Hz. Hasan'ın Muaviye ile
yaptığı anlaşmanın gerekçesini "fitnenin 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 konusu terimiere aynı manayı verdiği sö~
lenemez. Nitekim Buhari ve Tirmizi. müslümanlara 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 nakletmişlerdir. 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 olarak kaydetmiştir. es-Sünen 'inde fiten
ve metahim terimlerine birbirinden farklı anlamlar veren ve bunlflrı ayrı birer
başlık halinde kullanan muhaddis i~e
Ebu Davüd es-Sicistani'dir. Ebu Abdullah Muhammed b. Ahmed el-Kurtubi de
bu iki terime ayrı manalar vererek yakın gelecekte vuku bulacak olaylara fitne. uzak geleceğe ait olaylara ise metahim adını vermiştir (et- Te;ıkire, s. 523584) ibn Teymiyye ile onu takip ettiği
anlaşılan Azimabadi ise fiterıi müslümanlar arasında çıkan iç savaş, kargaşa ve
bozgunculuk gibi hadiseler için, melahimi de müslümantarla ga~ri müslimler
arasında cereyan eden savcışlar için kulbaşlığı
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lanmaktadırlar (Mecma'u Fetttva,

255; a.mlf., Tefsiru sQreti'l-Kevşer,
'Avnü'l-ma'bad, Xl, 407-408) .

ı,

XIII,
244;

Hadis literatüründe ve çeşitli tarih
kaynaktapnda geniş şekilde yer alan fiten ve metahim haberlerinin kaynağı konusunda farklı görQşler ileri sürülmüş
tür. Hadis külliyatının konuyla ilgili bölümlerinde, Hz. Peygamber'in kıyamete
kadar zuhur edecek olan bütün fitneleri haber verdiği (Buhari, "Fiten", 25; Müslim, "Fiten", 22-25; Tirmizi, "Fiten", 24),
fitneye karışacak SOO'den fazla kişinin
adını. nesebini, kabilesini bildirdiği (Ebu
Davüd, "Fiten", ll ve ümmetinin nerelere kadar hükümran olacağım~ muttali
kılındığı (Müslim, "Fiten", 19; Ebü Davüd,
"Fiten", 1; Müsned, V, 278, 284) yolunda
rivayetler yer almaktadır. AYfıca ResQI-i
Ekrem'in toplumun yaklaşan fıtnelerden
nasıl etkjleneceğini. bu fitnelerin Medine evlerinin arasına yağmur gibi yağıp
deniz dalgaları gibi yayılacağını, her tarafı gecenin karanlıkları gibi saracağını
belirttiği ve her fıtnenin bir öncekini
aratacağını. bu yüzçlen haycıtta olanların kabirlerdekilere gıpta edeceklerini
ifade ettiği zikredilmektedir (Buhari, "Fiten", 4, 6, 17, 23; Müslim, "Fiten", 1, 9-13,
26-28, 53-54; Ebü Davüd, "Fiteİı", 1, 2;
Tirmizi, "Fiten", 27, 60). Aynı eserlerde
Hz. Peygamber'in, müslümanların fitne
dönemlerinde sabır ve teennl ile hareket etmeleri ve imkan nisbetinde kalabalıklardçın kaçınıncıları gere!<tiği yolundaki tavsiyelerine cje dikkat çekilmektedir (Ebu Davüd, "fiten", 3; İbn Mace,
"Fiten", 3, 10, 12, 24) Ebü Abdullah eiHallml, Kadi İyaz ve Fahreddin er-Razi
gibi alimterin temsil ettiği bir görüşe
göre bu haberlerin kaynağı (Joğrudan
doğruya ResQI-i Ekrem'dir (Eimalılı, II,
1090-1 091). İbn Haldun, bu tür rivayetlerin bir kısmını Hz. Peygamber'in bildirdiği gayl;ıi haberler olarak rnütalaa etmekle beraber daha çok konunun psikolojik yön (,ine dikkat.çeker. insanda mevcut olan gayba dair bilgi elde etme arzusu ile geleceği merak duyı;ıusunu fıtri
bir temayül şeklinde niteleyen İbn Haldün, bu temayülün insanlık tarihi boyunca muhtelif şekilleroe tatmin edilegeldiğini belirtir (Mul).addime, Il, 821-823) .
Çeşitli kaynaklarda fiten ve metahimle ilgili olarak yer alan rivayet)erle bazı
eser adları konunun İslam öncesine dayandığını göstermektedir. Birçok müellife göre bu haberlerin büyük bir kısmı
Ka' b ei-Ahbar, Temim ed-Dan ve Vehb
b. Münebbih gibi yahudi veya turistiyan
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iken müslüman olan kişilere dayanmakettiği öne sürülen bazı rivayetler bulun(bu rivayetler ve eser adları için bk.
maktadır. Mesela Hz. Ömer'in ölümüyle
İbn Ku tey be, s. 362; Ta beri, Tari!], V, 393;
fitne kapısının açılacağını (Buhari, "MeVI, 142 ; Nuaym b. Hammad, s. 18-19 ; Makn~b", 25) ve Hz. Osman'a, kendisine
giydirilecek olan hilafet gömleğini zadisi, II, 165; Kurtubi, s. 543; Makrizi, V,
525; İbn Hacer, Usanü'l-mfzan, I, 13; Sezlimlerin keyfi için çıkarmaması gerektigin, VII, 43-46, 64, 212, 314-317). Günüği yolunda ResQI-i Ekrem'in tavsiyelemüzde de Batılı yazarlar dikkatleri bu
ri bulunduğunu (Tirmizi, "Men~b", 18)
noktaya çekmekte, bu tür haberlerin bir
belirten rivayetlerin Osman döneminkısmının çeşitli sosyal ve psikolojik fakdeki fitnelere işaret ettiği kabul edilir.
Hav'eb köpeklerinin Hz. Aişe'ye havlatörlerin etkisiyle ortaya çıkmış olabileceğini vurgulamaktadır (mesela bk. İA,
yacağını (Müsned, VI, 52, 97) ve Hz. PeyVI, 779). Fiten ve melahimle ilgili bazı hagamber'in Zübeyr b. Awam'a, "Eğer Ali
ile savaşırsan ona zulmetmiş olursun"
berlerde zamanın devamlı olarak kötüye gideceği (Buhari, "Fiten", 5; Tirmizi ,
dediğini bildiren rivayetlerin (Süyüti, ll.
1'Fiten", 25), ortaya çıkan her yeni" fitne233) Cemel Vak'ası'na; yine ResQI-i Ekrem'in Ammar'a, "Seni asi bir topluluk
nin bir öncekini unutturacak kadar kööldürecek" (Müslim, "Fiten", 72-73) şek
tü olacağı (BuharT, "Fiten", 6), karışıklık
çıktıktan sonra bir daha sulh ve sükGlinde hitap ettiğini bildiren rivayetle, "Danetin avdet etmeyeceği (Tirmizi, "Fiten",
vaları bir olan iki büyük topluluk savaş
32) şeklinde karamsar tablolar çizen rimadıkça kıyamet kopmaz" (Müslim, "Fi. vayetler yukarıdaki görüşleri belirli ölten", 17) şeklindeki beyanının Sıffin Saçüde doğrulamaktadır. Ayrıca ümmetin
vaşı 'na işaret ettiği şeklinde görüşler
yardır. Bunlardan başka, fiten hadisleri
istikbali konusunda ümit kırıcı ifadeler
içeren bu tür haberlerin hem sosyal vaçerçevesine giren rivayetlerde Hz. Peykıalarla, hem de geleceğe dair pek çok
gamber'in Harici isyanlarını, Kerbela olayını vb. hususları haber verdiği ileri süiyimser rivayetle uyuşmadığı görülmektedir (mesela bk. Müsned, IV, 273; Buharülür (mesela bk. Buhari, "Men~b", 25;
ri, "Fiten", 25).
Müslim, "Zekat", 158-160; Müsned, lll, 265,
342; IV, 294; örnek olarak zikredilen bu ri· İstikbale dair haberler Şia geleneğin
yayetlerle ilgili tenkit ve değerlendirmeler
de çok özel bir yere sahiptir. Her ne kaiçin bk. İbn Teymiyye, Minhti.cü's-sünne,
dar çeşitli kaynaklarda Ehl-i beyt büyükVI, 259; Zehebi, IV, 200; Ali el-KarT, ellerine isnat edilen cefr ve melahimle ilMaşna', s. 211-212).
gili haberlerin aslı olmadığı kaydedilmekteyse de (M. Derviş el-Hüt, s. 372) geleÇeşitli kaymiklarda yer alan fiten ve
ceğe dair bilgilerin Ehl-i beyt'e vehbi olamelahime dair haberleri gayb ile ilgili
rak bağışlandığını savunan Şiiler'e görivayetler arasında değerlendirmek gere, her imarnın nezdinde hem bütün peyrekir. Ayrıca bu rivayetlerin, özellikle Hz.
gamberlerin hem de kendisinden önceki
Osman'ın şehid edilmesinden sonra orimamların sahip olduğu bilgiler buluntaya çıkan iktidar mücadeleleri sırasın
maktadır (Ali Nemazi, VI, 192-201). Şia'
da farklı tavırlar sergileyen gruplar tanın cefr yanında gayb haberlerini öğ
rafından güçlü bir savunma aracı olarak
renmek üzere baŞvurduğu diğer bir kaykullanıldığı , olaylara kendi tercihleri doğ
nak da Hz. Fatıma'ya ait olduğu ileri sürultusunda yön vermek isteyen zümrerülen mushaftır. Şii literatüründe, bu
terin, kendilerince benimsenen tavrın Hz.
mushafın içinde kıyamete kadar yönePeygamber tarafından da onaylanan bir
tirnde bulunacak bütün idarecilerin ad:yöntem olduğunu belirtmek amacıyla
larının ve meydana gelecek olayların kabu tür rivayetlere başvurdukları gerçeği
yıtlı olduğu iddia edilmektedir.
de gözden uzak tutulmamalıdır.
islam aleminde genel kabul gören kaFiten ve melahim haberlerinin bir kıs
naate göre ilk fitne Hz. Osman ' ın şeha
mının kıyamete yakın vuku bulacağı bildetiyle başlamış, bunu Cemel Vak'ası,
dirilen husustarla ilgili olduğu bilinmek~ıffin Savaşı, Harici ayaklanmaları, Hartedir. Kıyamet alametleri (eşrat-ı saat)
re olayı, Haccac b. Yusuf'un Mekke'yi
olarak anılan .bu olaylar henüz gerçekmuhasarası ve Abdullah b. Zübeyr'in ölleşmediğİnden bunlara dair haberlerin
dürülmesi gibi olaylar takip etmiştir (Tametin yönünden değil isnad açısından
beri, Taril]., V, 48, 72, 482-495; VI, 174; İbn · ele alınması gerekmektedir. Bu arada
Kesir, el-Bidaye, VII, 253, 285-290).
uzak geleceğe ait haberlerin büyük bir
Hadis kitaplarında, fıtnelerin her birikısmının, ilk fitne döneminde meydana
ne doğrudan veya dotaylı olarak işaret
gelen olayların mürninler üzerinde uyantadır
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dırdığı ümitsizlik dı.ıygularını yansıttığı
da görülmektedir. Bu tür rivııyetlerde
kötülüklerin toplumda giderek yaygın
laşması hususu kaderin bir sonucu olarak gösterilmekte, müslümanlar için çok
karamsar bir istikbal öngörülmektedir.
Halbuki bu anlayış, islam'ın geleceğin
parlak olacağını haber veren nasları ile
çeliştiği gibi tarihi realiteye de uymamaktadır (Çelebi, s. 149-152).

Hz. Peygamber'in gelecekte vuku bulacak bütün fitne ve şerleri teker teker
haber verdiği, dünyanın onun önüne konulup ileride gerçekleşecek her türlü olayın kendisine gösterildiği şeklindeki rivayetler hem Kur'an ve Sünnet'in .ruhuna hem de vakıaya ters dQşmektedir.
Zira Kur'an-ı Kerim'de gaybı bilmenin,
zaman ve mekan kaydı olmaksızın küçük büyük, gizli aşikar her şeye, her hadiseye vakıf bulunan Allah'a mahsus olduğu, göklerin ve yerin gaybının yalnız
ca O'nun tarafından bilindiği, gayb anahtarlarının O'nun nezdinde bulunduğu bildirilmektedir (el-En'am 6 / 59; Yünus 10 /
20; Hüd ll 1 123 ; en-Nahl 16/ 77 ; en-Nemi
271 65; ayrıca bk. GAYB). Bunun yanın
da yine Kur'an'da Allah'ın, resullerinden
dilediğine gaybdan haber vereceği hususu da yer almaktadır (Al-i imran 3/ 179;
el-Cin 72 / 26-27). Buna göre peygamberlerden bazıları zaman zama11 vahye dayalı gaytıi haberler almışsa da bunun,
bütün hayat safhalarını içine alacak şe
kilde genelleştirilemeyecek özel ve istisnai bir durum olduğu gözden uzak tutulmamalıdır. Gayb konusunçta Kur'an'da hakim olan genel ilke göz önüne alın
dığı tak<;lirde her türlü gaybf bilginin
mutlak manada Allah'a mah~us olduğu
ortaya çıkar. Peygamberler ve melekler
de dahil olmak üzere hiçbir rnahlükun
kendi imkanlarıyla gaybdan haber Vermesi mümkün değildir (b k. Hüd 11 1 31 ;
Lokman 31 1 34 ; el-Ahkaf 46 / 9) . Siyer ve
hadis kitaplarında yer alan bazı bilgiler içinde Hz. Peygamber'in gayba vakıf
olmadığını gösteren örnekler bulmak
mümkündür. Mesela Hz. Aişe, ' Peygamber'in gelecekte olacak şeyleri bildiği
ni iddia eden kimse Allah'a iftira etmiş
olur" (MUslim, "İman", 287; Tirmizi, "Tefsir", 7) demekte, mahşerde ümmetinin
affedilmesini isteyen Resül-i Ekrem'e,
"Sen onların senden sonra neler yaptık
larını bilmiyorsun" denileceği haber verilmekte (Buhar!, "Fiten", 1). ashaptan
Osman b. Maz'Qn'a, "Allah'ın sana ikramda bulunacağına şehadet ederim"
diyen Ümmü'l-Ala'ya Hz. Peygçımber'in,

"Ben Allah'ın elçisi olduğum halde ne
muamele göreceğimi bilmiyorum· dediği (Buhar!, "Cena'iz", 3) bildirilmektedir.
Buhar! şarihlerinden Şemseddin elKirmani Hz. Peygamber'in gayba dair
haberlerini icmali ve tafsm olmak üzere
ikiye ayırmakta, bunlardan tafsm olanların ancak vahiyle bilinebileceğini kaydetmektedir (Şerf:ıu'l-Buoarf, VII, 55) . Gayba ilişkin icmali haber tabiriyle Resül-i
Ekrem'in gelecek hakkında söylediği, genel hüküm bildiren sözleri kastedilmektedir. "Fitnelerin yaklaştığı, bunların toplumda deniz dalgaları gibi halka halka
yayılacağı. bu tür sosyal huzursuzlukların bir defa zuhur ettikten sonra bir daha durmayacağı" gibi ifadeler bu kabildendir. Onun bu sözlerini, şahsi fetanet
ve basireti dolayısıyla müstakbel tehlikelere karşı ümmete yönelik nebevf uyarılar olarak kabul etmek gerekir. Nitekim
sahabfler, fitne olaylarının zuhurundan
hemen sonra Hz. Peygamber'in bu konulardaki sözlerini daha iyi kavrayabildiklerini söylemişlerdir (Taberf, Cami'u'l-be!Jtin, XIII, 473-475). Son devir alimlerinden M. Reşid Rıza da meleklerin varlığı,
cennet, cehennem ve kıyamet gibi konularda verilen gaybi haberlerin vahye
dayanan açık bilgiler, bunun dışındaki
haberlerin ise naslardan istinbat edilmiş
şahsi değerlendirmeler olduğu kanaatindedir (Te{sfrü 'l-menar, IX, 504-505) .
Fiten ve melahime dair bütün haberlerin icmali nitelikte olmadığı bilinmektedir. Bu haberlerin arasında belli kişi ve
olaylarla ilgili tafsili bilgi verenler de bulunmaktadır. Bunlar öncelikle isnad sıh
hati ve vahiy ürünü olup olmama açıla
rından ele alınıp incelenmeli, ardından da
Kur'an, mütevatir sünnet ve tarihi olaylara uyup uymadıkları kontrol edilmelidir
(Tecrid Tercemesi, Mukaddime, I, 98-99) .
Kısaca ifade etmek gerekirse, Hz. Peygamber'e nisbet edilerek onun kendisinden sonra meydana gelecek bazı hadiseler hakkında tafsm bilgiler verdiğini
bildiren bütün rivayetler ihtiyatla karşı
lanmalıdır. Nitekim ashabın bu tür olayların vukuundan önce herhangi bir tedbire başvurmaması da onların bu hadiseler
hakkında bir ön bilgiye sahip bulunmadıklarını göstermektedir. Nuaym b. Hammad ' ın konuyla ilgili olarak kaydattiği
bazı rivayetlerden ashabın bu tür konuları kendi aralarında dahi konuşmadıkları
anlaşılmaktadır (Kitabü'l-Fiten, s. 19).
Literatür. Dini literatürde oldukça gebir yer işgal eden fiten ve metahim
haberleri bazı eserlerin ana bölüm veya
niş

alt başlıklarını teşkil ederken konuyu
müstakil olarak inceleyen eserler de kaleme alınmıştır. Bu arada gaybı keşfet
me vasıtası olarak ilm-i nücümdan faydalanılabileceğini ileri sürenler cefr ile
ilm-i nücümu birleştirerek melahim türünden bazı eserler yazmışlardır. Bundan dolayı genellikle hadis külliyatı içinde mütalaa edilen, bazan da tarihe dair
eserlerde ele alınan özel anlamdaki fiten ve metahim literatürü yanında, gelecekteki bir kısım hadisenin vukuuna
ilişkin ön bilgiler vermek amacıyla ve daha çok ilm-i nücüm usullerinden, sayı
ye harfler arasındaki münasebetlerden
(vetk} hareket edilerek yazılmış "melhame" (melahim) başlıklı eserler de mevcuttur. Nitekim Cahiz, ahkam-ı nücüma dayalı olarak kaleme alınan · ve yılın gelecek meteorolojik olayları hakkında tahminler ihtiva eden Hint kaynaklı eserlerin bulunduğunu belirtir (DİA, VII, 21 7).
Milletlerin, devletlerin veya bütün islam
dünyasının gelecekteki siyası ve içtimaT
mukadderatını açıkça veya rumuzlar yoluyla vuk.uundan önce bildiren bu eserler "Kitabü'l-f:lidşan" genel başlığı altın
da incelenmektedir (Ya'kubf, II, 326; Taberi, Tarro, VII, 320, 422) . Kitab-ı Mukaddes'e göre Beni İsrail peygamberlerinden ve kutsal kitap yazarlarından biri
olan Danyal'a, müstakbel dünya saitanattarının seyri hakkında kaleme alın
mış bazı risaleler nisbet edilmektedir
(Kohlberg, s. 142-143) Fuat Sezgin, Danyal'a nisbet edilen bu risalelerle birlikte
Büyük iskender'e ait olduğu ileri sürülen Melfıametü's-San ca cale'l-kevakibi 's- seyyareti's-seb ca, Plotemaios'un
Danyal'dan rivayet ettiği kaydedilen Kitabü'l-Melfıame ve Hipokrat'a ait olduğu belirtilen Melfıametü Danyal adlı
eserleri de zikretmektedir (GAS, VII, 4346,64, 212, 314-317)
islam tarihi boyunca özellikle çeşitli
konusunda yazıl
mış pek çok melahim örneği vardır. İbn
Haldün, Harünürreşfd ile Me'mün'un müneccimliği görevinde bulunan Ya'küb b.
İshak el-Kindi'nin, ilm-i nücüm hesaplarına dayanarak Abbasi hilafetinin mukadderatı konusunda kaleme aldığı bir
melhamenin Moğol istilası sırasında kaybolduğunu bildirir (Mul!;addime, Il, 834)
l3u risalenin, İbnü'n-Nedim tarafından
Ki ndi'ye nisbet edilen el- İstid.lal bi'lküsufat cale'l-fıavadiş (el -Fihrist, s. 318)
adlı risale ile aynı eser olması muhtemeldir (DİA, VII, 217). İbn Haldün ayrıca
İbn Mürane, Hevşinf, İbn Sina, İbn Akb,
hanedanların geleceği
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Bacerbeki ve Danyali gibi müelliflerin
zikrederek bunların lugaz ve muammaya benzer tarzda yazdıkları manzum melhamelerden de bahseder (Mukaddime, ll, 821 vd). Bazı bio-bibliyografık eserlerde Muhyiddin İbnü'l-Arabi'
ye, Osmanlı sultanlarının hükümranlık
süreleri hakkında tahminierin yer aldığı
eş - Şeceretü'n-nucmaniyye fi'd - devleti'l- 'Oşmaniyye adlı apokrif bir eser
nisbet edilmektedir (Brockelmann, 1, 799;
İA, Vlll, 54 7) Çeşitli kişiler tarafından şer
hedilen bu eserin (DİA, VII, 218), Sadreddin Konevi'ye ait el-Lemcatü'n-nı1ra
niyye if halli müşkileti'n-nucmaniy
ye adlı şerhi önemlidir (Süleymaniye Ktp .,
Hamidiye, nr. 657). Gayb konusuyla ilgili
bazı ri salelerini MefatfJ:ıu '1- gayb adıyla
neşreden (Kahire 1907) Mısırlı alim Ahmed Müsa ez-Zerkavi, yeryüzünde meydana gelen olayların ilm -i nücüm usullerine göre önceden nasıl bilinebileceği
konusunu işlediği beşinci risalesine "elMelat:Jim " adını vermiştir.
adlarını

Hadis kitaplarında "fiten, melahim, eş
ratü's-saa, imare, megazi, menakıb, sı
fatü'l- kıyame" gibi başlıklar altında bu
tür haberlere yer verildiği bilinmektedir.
Mustafa el-Adevi. çeşitli hadis kaynaklarında yer alan bu rivayetleri eş-SaJ:ıf
hu 'l -müsned min ehadfsi'l-fiten ve'l~elaJ:ıim ve eşrati's--sac~ başlığı altın
da bir araya getirerek neşretmiştir (Riyad 1991). Cezza· eş-Şemmeri de el-Fiten fi'l-aşar ve's-sünen adlı eserinde
(Küveyt I 985) aynı konuyu işlemektedir.
Fiten ve melahim konusu İbn İshak,
Vakıdi, İbn Sa'd, Taberi ve İbn Kesir gibi
tarihçiler tarafından da bazı münferit
olaylar veya başlıklar halinde ele alın
mıştır. İslam tarihine ve ahiret hallerine
ayrılmış iki ayrı kitap şeklinde mütalaa
edilebilecek olan el-Bidaye ve'n-nihaye'nin müellifi İbn Kesir, eserinin ikinci
kısmında Kur'an-ı Kerim ve hadislerde
haber verilen kıyamet alametlerinden,
kıyamet günü vuku bulacak olaylardan
ve bütünüyle ahiret hayatından bahseder. Müellif bu eserinde, ele alınan bazı
siyasi olayların Hz. Peygamber tarafın
dan önceden haber verildiğini söyleyerek bu tür olayları hadislerle yorumlamaya çalışır. Muhtelif baskıları bulunan
eserin ikinci kısmını oluşturan en-Nihaye, üç ayrı kişi tarafından tahkik edilerek farklı adlarla iki cilt halinde yayım
lanmıştır (DİA, VI, 132). en-Nihaye'nin
Ahmed Abdüşşafl tarafından en-Nihaye fi'l- iilen ve '1- melôJ:ıim adıyla gerçekleştirilen yeni bir neşri yanında (Bey-
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rı.ıt 1988) Yüsuf Ali Büdeyvi, eserin üçte
birine tekabül eden fıten ve melahim
kısmını el-Fiten ve'l-melôJ:ıim el-vaIp ca tü if al]iri'z- zaman adıyla yayımla
mıştır (Beyrut 1414/ I993; ayrıca bk. elFİTEN ve'l-MELAHİM) .

İslam akaidinde iman- küfür sınırı, irade hürriyeti ve kader gibi önemli kelam
meselelerinin tartışma konusu haline
getirilmesine tesir eden Cemel Vak'ası
ve Sıffin gibi olayların ele alındığı eserler de fıten ve melahim literatürüne dahil edilmektedir. Kurtubi, kabir ve ahiret hayatı hakkında kaleme aldığı Te?kiretü'l-~urtubf'sinde fiten ve melahim
konusuna oldukça geniş yer vermiştir (s.
523-712) . Muhammed b. Abdülvehhab
el-Mü'ellefôt'ının bir cildini " Et:ıadiş fi'lfiten ve'I-t:ıavadiş" başlığı ile bu konuya ayırmıştır (nşr. Muhammed Muhriz ve
dğr., Riyad, ts.) Muhammed Bakır elMeclisi'nin Şii- İmami rivayetlerin tamamını içine alacak şekilde hazırladığı BiJ:ıarü 'l-envar ' ın XXVIII. cildi (Kitabü'l-Fiten ve'l-mii:ıen) aynı muhtevayı işlemekte
dir (Beyrut 1403/ 1983, ll O ci lt halinde).
Fiten ve melahim konusunda müstakil olarak kaleme alınan eseriere gelince
bunlar arasında, Ca'fer es-Sadık'a nisbet
edilen ve MelJ:ıame adını taşıyan eser
(British Museum, Or. nr. 5907); Ebü Ma'şer el- Belhi'nin Kitabü ·ı- MelaJ:ıim 'i (Şi
raz Kitabhane-i Milli-i Fars, nr. 248 / 3);
Hubeyş et-Tiflisi'nin Farsça Uşillü '1- melaJ:ıim 'i (Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr.
2706); Nuaym b. Hammad'ın el-Fiten
ve'l-meJahim• (nşr. Süheyl Zekkar, Dı
maşk 1991; Beyrut 1414/ 1993); İbn Tavüs'un el-MelôJ:ıim ve'l-fiten if ?Uhilri'l-gi'i'ibi'l-muntazar (Necef I365, 1368,
1382 / 1963; Beyrut I 398, I408 / 1988; eser
et-Teşri{ bi'l-minen ve 't-ta'rif bi'l-fiten şek
linde de anılmaktadır ; bk. Kohlberg, s. 6061); Ebü Ubeyde Mahir b. Salih Al-i Mübarek'in er-Risale ti'l-fiten ve'l-melahim ve eşrati's-saca (Beyrut 1972); Ha~an el-Must~favi'nin el-lfa]f.ö.'i]f. if tarfl.Ji'l - İslam ve'l-fiten ve'l-ahdaş (Kum
1410); Ahmed İzzeddin el-Beyanüni'nin
el -Fiten(Beyrut 1392 / I972 ; I406 / 1986)
ve Hişam Cuayt'ın el -Fitne (Beyrut 1993)
adlı eserleri sayılabilir. Aga Büzürg-i Tahranı, Şii literatüründe önemli bir yer tutan fiten ve melahimle ilgili eserlerin
geniş bir listesini vermektedir (e?·~err<a,
XVI, 112-I 14; XXII, 187-I90).
Fiten ve melahimle ilgili olarak sadece adları bilinen bazı eserler de vardır.
İbnü'n-Nedim'in kaydettiği Abdan el-İs
maili, Ebü'n-Nadr Muhammed b. Mes'üd

ei-İyaşi ve İsmail b. Mihran'a ait Kitôbü'l-MelaJ:ıim ' lerle (el·Fihrist, s. 240,
245, 279), Ebü İshak İsmail b. Isa el-Attar ve Osman b. Ebü Şeybe adlı müelliflere nisbet edilen Kitôbü 'l-Fiten'ler (a.e.,
s. 122. 285) ; Bağdatlı İsmail Paşa'nın Ebü
Abdullah Ca'fer b. Muhammed el-Küfl'ye nisbet ettiği Kitôbü'l-Fiten ve'l-melaJ:ıim {liaf:ıu'l-meknan, ll, 317), ayrıca
Devrakr, Ali b. Hasan b. Faddal, Muhammed b. Hasan es-Saffar el-Kummi ve
Ebü'l-Hasan Berzec el-Küfl adlı müelliflere nisbet ettiği Kitôbü'l-MelaJ:ıim'
ler de (a.e., II, 336) bu gruba girer. İma
miyye Siası'nın ünlü bilgini İbn Şazan enNisabüri'ye Kitabü'l-MelôJ:ıim adlı bir
eser nisbet edilmektedir (Kays Al-i Kays,
lll, 41; ayrıca bk. liaf:ıu ' l-meknün, Il, 336).
Müsteşrik Kohlberg, Ebü' l- Hüseyin İb
nü'l-Münadi'nin bir Kitôbü'l-MelaJ:ıim'i
bulunduğunu pelirtir (A Medieval Muslim
Scholar at Work, s. 245-246). Pek çok kaynakta, Endülüslü kıraat alimi Ebü Amr
ed-Dani'nin Kitabü'l -Fiten ve'l-melaJ:ıim (el-Fiten ve ma verede trha veya esSünenü'l-varide fi'l-fiten) adıyla bir eseri yazdığı kaydedilmektedir (Keşfü '?·?u
nan, II, I445; Dani, naşirin mukaddimesi,
s. f:!; Zehebi, Macrifetü 'l·Jı:urra', Il, 776).
Nuaym b. Hammad'ın günümüze ulaşan
Kitôbü'l-Fiten ve'l-melaJ:ıim adlı kitabını , el-Melôhim ve'l-fiten if zuhilri'lgö.,ibi '1- mun.ta?ar adlı eserind~ tanıta
rak özetleyen İbn Tavüs, aynı eserde Ebü
Yahya Zekeriyya b. Yahya en-Nisabüri ve
Ebü Salih es-Süleyli (es-SeiTII [?]) b. Ahmed adlı müelliflere ait Kitôbü'l-Fiten'lerin de tcınıtımını yapmıştır (s. 93-139,
141-165 ; ayrıca bk. Kohlberg, s. 169). Batı
kaynaklarında Ebü'l-Ala el-Hemedani'nin
Kitabü'l-Fiten adlı bir eser kaleme aldığı kaydedilmektedir (Kohlberg, s. I68).
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Nuaym
b. Hamma d ' ın
e/-Fiten
ue'/ -meliihim

eserinin
unvan sayfası ile
ilk sayfa s ı

adlı

( A tı f Efendi Ktp.,
nr. 602 )

el- FİTEN ve'l- MEIAHİM
( r-~1_, ~1)

L

Nuaym b. Hammad'ın
(ö. 228/843)
fiten ve melahime dair eseri.
_j

Fiten ve melahim*le ilgili rivayetlerin herhangi bir değerlendirmeye tabi
tutulmadan bir araya getirildiği eser
kendi alanında kaleme alınmış ilk kitap
olup Nuaym'ın talebelerinden Abdurrahman b. Hatim el -Muradf tarafından rivayet edilmiştir. Eserde konular sistematik açıdan iyi sayılmayacak bir şekilde
ve zaman zaman tekrarlanmak suretiyle işlenmiştir. Kitap on bölümden (cüz)
meydana gelmektedir. Birinci bölümde
Hz. Peygamber'den sonra meydana gelecek fitne*lerle bunların tarihleri; ikinci bölümde fitne anında yapılma sı gereken şeyler, bazı sahabilerin gördükleri
fitnelerden sonra duydukları pişmanlık,
halifelik ve halifeler; üçüncü bölümde
Emevfler ve Abbasiler dönemindeki fitneler. Abdullah b. Zübeyr fitnesi ve bunların mücadelesi; dördüncü bölümde
Şam'da meydana gelecek olaylara dair
haberler; beşinci bölümde Mehdi'nin ismi. nesebi, özellikleri, ortaya çıkışı ve
ömrü; altıncı bölümde istanbul'un fethi; yedinci ve sekizinci bölümlerde d eccal, Hz. isa. Ye'cüc ve Me'cüc; dokuzuncu ve onuncu bölümlerde dabbetü'l-arz
ve diğer bazı kıyamet alametleriyle Habeşliler ve özellikle Türkler hakkındaki
olumsuz rivayetler zikredilmektedir.
Eser. ihtiva ettiği rivayetler bakımın
dan bir hadis kitabı olmaktan çok bir
tarih kitabı mahiyeti taşımaktadır. Nitekim bazı muhaddislerin Nuaym b. Hammad hakkındaki değerlendirmeleri de
bunu doğrular niteliktedir. Ebü Arübe,
Nuaym'ın durumunun "biraz karanlık"
olduğunu söylemekte, Nesaf de onun
rivayetlerinin hüccet kabul edilemeyeceğini bildirmektedir. Zehebi, Nuaym'ın .
bir "ilim deryası" olduğunu kabul etmekle birlikte rivayetlerini benimseyemediğini belirtmekte ve eserinde pek çok
münker ve kabul edilmesi imkansız rivayet bulunduğunu kaydetmektedir (A' lamü'n-nübela', X , 600, 609). Kurtubalı muhaddis Mesleme b. Kasım da bu görüşe katılmaktadır (İbn Hacer, X. 462).
el-Fiten ve'l-melô.}zim'de Hz. Peygamber'e nisbet edilen rivayetlerin sayısı pek
az olup gayb ile ilgili konularda bile sahabe ve tabiinin görüşleri nakledilmiş
tir (s 169-171 , 185) Nitekim Abbasf dö~53

