
Davud. "Fiten", ı, 2, 3; Tirmizi. "Fiten", 24, 25, 
27, 3ı, 32, 59, 60, "Menakıb", 18, "Tefsir", 7; 
Ebu Hanife. el-Fı~hü'l-ebsat (nşr M. Zahid Kev
seri. tre. Mustafa Öz. imam-I Azamin Beş Eseri 
içinde). istanbul 198ı, s. 44; ibnu'n-Nedim. el· 
Fihrist (Teceddud). s. 122, 240, 245, 279, 285, 
318; İbn Sa'd, et-Tabakat, V, 162; Cahiz. el
'Oşmaniyye (nşr.· Abdu~selam M . Harun), Ka
hire ı374/1955; Ya'kübi. Tarfl], Il, 215, 326; 
İbn Kuteybe. el-Ma 'arif (Ukkaşe), s. 362; Ta be
rf. Cami'u 'l-beyan, ı, 46ı-462; VI, 218; XIII , 
473-475; XVI , ı62, 196-197, 200, 235; a.mlf .. 
Tarfl] (Ebü'I-Fazl). IV, ı48; V, 48, 72,384,393, 
482-495; VI, 142, 174, 581; VII, 320, 422; X, 
28; Nuaym b. Hammad. Kitabü 'l-Fiten ue ' l
melahim (nşr Süheyl Zekkar), Beyrut 1993, s. 
18-19; Eş'arf. Makalat(Ritterl. s. 451-452; Mak
disf. el-Bed' ue 'i-tarfl], Il, 133, 165; Mes'udi. 
Mürücü '?·?eheb (Abdülhamid). III, 78-81; Da
ni. et-Teysfr (nşr. O. Pretel). istanbul 1930, na
şirin mukaddimesi, s. H; Hakim, Müstedrek, III, 
366; Gazzalf. İhya' , Il, 437; Şehristani, el-Milel 
(Kilanf). I, 152; Kurtubi. et- Te?kire [ bask ı yeri 
ve tarihi yokl. s. 523-712; Kazvini. Müffdü'l
, ulüm, Beyrut ı985, s. 452; İbn Teymiyye. Tef
sfru süreti'l-Keuşer (Mecmü'atü'r -resa'ili'!-mü
niriyye içinde). Riyad, ts ., I, 244; a.mlf .. Mec
ma'u fetava, IV, 77, 79; XIII, 255; a.mlf.. el
istikame [baskı yeri ve yılı yokl. Il, 290-29ı; 
a.mlf., Minhacü's -sünne (nşr M . Reşad Sa
lim). Riyad ı986, VI, 259; Zehebi. A'lamü 'n
nübela', IV, 200; X, 600, 609; a.mlf.. Ma'rife
tü'l-~urra' (nşr Tayyar Altıkulaç ), istanbul ı995 , 
II, 776; İbn Kesir, en-/'lihaye (Ebü Abye), 1, 72; 
a.mlf.. el-Bidaye, VI, 191; VII, 253, 285-290; 
İbn Haldun. Mukaddime, Il, 82ı vd.; İbn Hacer. 
Fetf:ıu'l-barf(Sa'd). XXVII, 4-5; a.mlf .. Lisanü ' l
Mfzan, Beyrut ı971, I, ı3; a.mlf., Teh?fbü't
Teh?fb, X, 462; Tecrid Tercemesi, Mukaddime, 
1, 98-99; Ma krizi. Kitabü'l-Mukaffa, Beyrut ı99ı, 
V, 525, 543; Ayni, 'Umdetü ' l -karf, Kahire ı392 / 
ı972, XIV, 1ı3; Begavi, Mesabif:ıu's-sünne, Bey
rut ı987, III, 465; Süyütf. e/-/jasa'işü 'l-kübra, 
Kahire ı967, Il, 233, 239; ibnü'J-imad. Şe?erat, 
I, 79; Kirmanf. Şerhu 'l-Bul]arf, Beyrut ı98ı, 

VII, 55; Keş{ü 'z-zunün, Il, 1445; Şah Veliyyul
lah ed-Dihlevf. Hüccetüllahi'l-baliga, Kahire, 
ts ., Il, 877; Sıddik Hasan Han, Ebcedü 'l-'ulüm, 
Beyrut ı978, Il, 518-5ı9; Ali el-Kari. el-Masna' 
ff ma'rifeti ' l-hadfşi'l-mevza' , Riyad ı984, s. 
2ıı-212, 22ı; a.mlf .. el-Esrarü'l-merfü'a fi'l-

al]bari ' /-meuza'a, Beyrut ı971, s. 399; Tzahu'l
meknün, Il, 317, 336; Azimabadi. 'Avnü'l-ma'
büd, XI, 407 -408 ; ibn Tavüs. el-Me/ahim ve'l
fiten ff zuhüri ga 'ibi'l-muntazar, Beyr~t 1408/ 
1988; Reşid Rıza. Tefsfrü'l-menar, IX, 504-507; 
Muhammed b. Abdülvehhab. el-Mü' el/efat, Ri
yad ı398; İsmail Hakkı İzmirli, Siyer-i Celf/e-i 
Nebeuiyye, İstanbul 1332, s. ı38-ı54; Elmalı
Jı, Hak Dini, II , ı 090-ı 09ı; Ömer Rıza Doğru!. 
Sadr-ı İslam, istanbul ı928, VIII, 35-46; IX, 55-
56; Brockelma n n. qAL SuppL, I, 799; Dozy, 
Supplement aux dictionnaires arabes, Beyrut 
1968, Il, 530; Sezgin, GAS, VII, 43-46, 64, 212, 
314-317 ; J. Schacht. The Origins of Muham
madan Jurisprudence, Oxford 1975, s. 36-37; 
M. Bakır el-Meclisi, Biharü'l-enuar, !3eyrut ı983, 
XXVIII, 37; M. Derviş el -Hüt. Esne 'l-metalib ff 
ehadfşi mul]telifi' /-meratib, Beyrut 1983, s. 
372; Aga Büzürg-i Tahran!. ez-Zerf'a ila tesa
nffi 'ş-Şr'a, Beyrut ı983 , XVI.-l12-ıı4; xXII, 
187-190; E. Sivan, Radical Islam: Medieual 
Theology and Modern Politics, London 1985, 
s. 90; Kays AI-i Kays, el-Traniyyün, lll, 41; G. 
van Vloten, Emeuf Devrinde Arap Hakimiyeti 
(tre. Mehmet S. Hatiboğlu) , Ankara 1986, s. 
65-70; Ahmed İzzeqdin ei-Beyanüni, el-Fiten, 
Beyrut 1986, s. 7; Nasırüddin el-Eibani, ta'f{ü 
Süneni İbn Mace, Beyrut 1988, s. 318-336; 
Mahir b. Salih, er-Risale fi ' l-fiten ue'l-melahim 
ve eşraWs - sa'a [baskı yeri yokl 1989 ; Hasqn 
Mustafavi, el-Haka'i~ fi taril]i'l-İs/am ue ' l-at,ı
dtiş, Kum 1410; Ali Nemazf. Müstedrekü Se
ffneti ' /-bihar, Tahrarı 1404, VI, 192-20ı; İlyas 
Çelebi , İslam inancında Gayp Problemi (dok
tora tezi, 199 I). MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsj.i, 
iSAM Ktp. , nr. 11.538, tür. yer.; E. Kohlberg. A 
Medieua/ Muslim Scl)olar at Work, Leiden 199~, 
s. 60-6ı, 142-152, 168, 169, 245-246; Hişam 
Cuayt, el-Fitne, Beyrut 1993; Abdulkader Ta
yob, "An AnalyticaJ_ Survey of al-Tabari's 
Exegesis of Cultural Symbolic Contruct of 
Fitna", Approaches tq the Qur'an, London ı993, 
s. ı58; Taha Hüseyin. el-Fitnetü'l-kübra, Kahi
re, ts .; E. H. A. Juynbqll. "The Date çıf the Great 
Fitna", Arabica, XX/2, Leiden ı>)73, s. 142-
159; D. B. MacDonald, "Melahim", İA, VII, 659-
66ı; a.mlf., "Kıyamet", a.e., VI, 779; A. Ateş, 
"Muhyi - d-Din Arabi", a.e., VIII , 547; AbdQI
kerim Özaydın, "el-Bidaye ve'n-nihaye" , DİA, 
VI, ı32; Metin Yurdqgür. "Cefr", a.e.,VII, 217-
218. r:;;:ı • 

• İLYAS ÇELEBİ 

~ ~~p~~~~ 
l -'~~ıi:.r.. '.>, :--:;j~ !,iı_;,~,;;'-"-;'-J-'.I "'; ı;-s 

ı 
"'-'-'.i"-'i·,_<_i:~, . ... .... . r~ 

- " {:..::;.~~ 
~·--~------~~~ 

Nuaym 
b. Hammad ' ın 

e/-Fiten 

ue'/ -meliihim 

adlı eserinin 
unvan sayfası ile 
ilk sayfa s ı 

( A tı f Efendi K tp., 

nr. 602 ) 

L 

el- FiTEN ve' 1- MELAHiM 

el-FİTEN ve'l-MEIAHİM 
( r-~1_, ~1) 

Nuaym b. Hammad'ın 
(ö. 228/843) 

fiten ve melahime dair eseri. 
_j 

Fiten ve melahim*le ilgili rivayetle
rin herhangi bir değerlendirmeye tabi 
tutulmadan bir araya getirildiği eser 
kendi alanında kaleme alınmış ilk kitap 
olup Nuaym'ın talebelerinden Abdurrah
man b. Hatim el -Muradf tarafından ri
vayet edilmiştir. Eserde konular sistema
tik açıdan iyi sayılmayacak bir şekilde 
ve zaman zaman tekrarlanmak suretiy
le işlenmiştir. Kitap on bölümden (cüz) 
meydana gelmektedir. Birinci bölümde 
Hz. Peygamber'den sonra meydana ge
lecek fitne*lerle bunların tarihleri; ikin
ci bölümde fitne anında yapılması gere
ken şeyler, bazı sahabilerin gördükleri 
fitnelerden sonra duydukları pişmanlık, 

halifelik ve halifeler; üçüncü bölümde 
Emevfler ve Abbasiler dönemindeki fit
neler. Abdullah b. Zübeyr fitnesi ve bun
ların mücadelesi; dördüncü bölümde 
Şam'da meydana gelecek olaylara dair 
haberler; beşinci bölümde Mehdi'nin is
mi. nesebi, özellikleri, ortaya çıkışı ve 
ömrü; altıncı bölümde istanbul'un fet
hi; yedinci ve sekizinci bölümlerde d ec
cal, Hz. isa. Ye'cüc ve Me'cüc; dokuzun
cu ve onuncu bölümlerde dabbetü'l-arz 
ve diğer bazı kıyamet alametleriyle Ha
beşliler ve özellikle Türkler hakkındaki 
olumsuz rivayetler zikredilmektedir. 

Eser. ihtiva ettiği rivayetler bakımın
dan bir hadis kitabı olmaktan çok bir 
tarih kitabı mahiyeti taşımaktadır. Nite
kim bazı muhaddislerin Nuaym b. Ham
mad hakkındaki değerlendirmeleri de 
bunu doğrular niteliktedir. Ebü Arübe, 
Nuaym'ın durumunun "biraz karanlık" 

olduğunu söylemekte, Nesaf de onun 
rivayetlerinin hüccet kabul edilemeye
ceğini bildirmektedir. Zehebi, Nuaym'ın . 

bir "ilim deryası" olduğunu kabul etmek
le birlikte rivayetlerini benimseyeme
diğini belirtmekte ve eserinde pek çok 
münker ve kabul edilmesi imkansız riva
yet bulunduğunu kaydetmektedir (A' la
mü'n-nübela', X , 600, 609). Kurtubalı mu
haddis Mesleme b. Kasım da bu görü
şe katılmaktadır (İbn Hacer, X. 462). 

el-Fiten ve'l-melô.}zim'de Hz. Peygam
ber'e nisbet edilen rivayetlerin sayısı pek 
az olup gayb ile ilgili konularda bile sa
habe ve tabiinin görüşleri nakledilmiş
tir (s 169-171 , 185) Nitekim Abbasf dö-
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neminin sonu ve Türkler'in ortaya çı~
şıyla ilgili rivayetlerin derlendiği bir yer
de (s . 127) zikredilen on sekiz haberdeA 
sadece dördü, fiilehdl'nin ortaya çıkışıy. 

la ilgili konuda da (s . 205-207) yirmi iKi 
haberden sadece ikisi Hz. Peygamber'e 
nisbet edilmiş, ı;liğerleri sahabe, tabilA 
ve daha sonraki dönem alimlerinin söz
leri olarak yer almıştır. 

Kütüb-i Sitte müelliflerinin kendisiA· 
den pek az rivayette bulunduğu Nuaym 
b. Hammad'ın a~ırlar boyunca ilgisiz ka. 
lınan bu eseri Süheyl Zekkar tarafın
dan yayımlanmıştır ( Dımaşk 199 ı ; Beyrut 
1414 / 1993). Çalışmasında eserin British 
Museum ve Atıf Efendi Kütüphanesi'A
deki nüshalarını esas alan naşirin Top
kapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi'ndeKi 
nüshayı (nr. 2594) görmediği anlaşılmak. 

tadır. İbn Tavüs, imamiyye Siası'nın Meh. 
di'si hakkında kaleme aldığı el-MelôJ::ı.im 
ve'l- ii ten if ?uh(i.ri'l- gii, ibi'l- munta:{.ar 
(Beyrut 1408/ 1988) adlı eserinde Nuaym 
b. Hammad'ın kitabını özetlemiştir. 
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el-FİTEN ve'l-MEIAHİM 

( r>~\ .) w:-<!1 ) 

Ebü'l-Fidil İbn Kesir'in 
(ö. 774/ 1373) 

fiten ve meliihime dair eseri. 

el-Bidı'iye ve 'n-nihı'lye adıyla bir eser 
kaleme alan müellif, eserinin tarih kısını~ 
nı teşkil eden el"Bidı'iye'de kainatın ya
ratılışından başl~yarak 767 ( 1365) yılına 
kadar meydana gelen olayları kronolojik 
sıraya göre anlatrruştır (bk. el-BiDAYE v~'ıı
NiHAYE) . İkinci bölümü oluşturan en.Ni
hı'iye'de ise fiteq ve meliihim*, kıyamet 
alametleri ve ahiret halleriyle ilgili ayet, 
hadis, sahabe SÖilleriyle bazı İslam alim. 
lerinin görüşlerine yer vermiştir. en~Ni
hôye'de ele alımın konular geleceğe d;:ıir 
hadiseler olduğundan bu bölümel-Fiten 
ve 'l - melı'iJ::ı.im diye de adlandırılmış ve 
daha çok bu isimle tanınmıştır. 
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Eserde belli bir sistem gözetilmemiş, 

konı,.ılar düzenli bir şekilde bölümlere 
ayrılmamıştır. Ancak kitabın tamamı in
celendiğinde el-Bidı'iye'de mevcut kro
nolojik sıralarncının burada da devam et
tirildiği görülür. Eser, Hz. Peygamber'in 
vefatından müellifin yaşadığı döneme 
kadar zuhur eoen fiten olayları ile baş
lamaktadır. Bqrada Hz. EbO Bekir ile 
Ömer'in hilafetlerinden, Hz. Ömer zama
nında iran'ın fethedileceği, fitnenin onun 
ölürnOnden sonra başlayacağı, Mısır 'ın 

fethi, müslümanların . Hintliler, Çinliler 
ve Türkler'le savaşacakları gibi olaylar
dan söz edilmektedir. Müellife göre bu 
haberlerin hepsi vuku bulmuştur. Daha 
sonra müellifin yaşadığı dönemi takip 
eden devirlerle ilgili olarak rivayet edi
len haberlere yer verilmektedir. Bunlar 
da ıqhur edip sürecek olanlarla kıya

met yaklaştığında ortaya çıkacak hadi
seler olmak üzere ikiye ayrılabilir. üm
metin çeşitli tırkalara bölüneceği, in
sanlar arasında cehaletin yayılacağı. zi
na, içki, akrabcı ziyaretini terk ve sav~ş 
gibi k,ötü şeylerin yaygınlaşacağı, kalp
lerden emanet duygusunun kalkaca~ı. 
insanların bölük bölük dinden çıkaca~ı. 

bazı müslümanların putperestliğe döne
ceği, fitne ve fesadın artması sebebiyle 
yaş~yçınların ölülere imreneceği vb. sos
yal ve ahlak! bozuluşu gösteren haber
ler pu gruptandır. Bu tür olaylar kay
naklarda, kısmen zuhur eden ve kıya

mete doğru artma ve yaygıntaşma te
mayülü gösteren emareler (küçük a\~

metler) olarak da değerlendirilmektedir 

(Ber~enci, s. 4, 70, 87; Yusuf en-Nebhani, 
s. 819) . Datıa sonraki bölümlerde kıya
metin yaklaşması sırasında ortaya çık;;ı
cak olan al~metler (büyük alametler) ~ı

ralanmaktadır. Bunlar arasında mehcli
nin :zı.ıhuru, Kostantiniye'nin fethiyle so
nuçlanacak olan Bizans savaşı, deccalin 
ortayç çıkışı , Hz. Isa'nın nüzOiü, Ye'cOc · 
ve MefcOc, cjabpetü'l- arz, güneşin batı
dan doğması ve duhan gibi önemli ko
nulcır üzerinde ayrıntılı biçimde durulur. 
Ardından, kıyarnetin kopması gibi jeolçı
jik zaman ölçülerine giren büyük bir ola
yın Hz;. Peygamber döneminde bile uzcık 
görülmediğine dair ayet ve hadisiere yer 
verildikten sonra bu olayın nasıl gerçek
leşeceği konus~na geçilir ve sOra üfleyiş 
ile ba's hakkıncjaki naslar zikredilir. 

el-Fiten ve'l-melı'lJ::ı.im'in üçte ikisini 
oluştı.ıran bundan sonraki kısım kıya

met konuların<;~ ayrılmıştır. Burada Kı

yametin genel konumu ve şiddetine dair 
ayet; ve hadisler zikredildikten sonra Hz. 

Peygamber'e has olan havz ile mizan ve 
hisab, sırat hakkındaki naslar belirtilir. 
Ardından cehenneme dair ayet ve hadis
ler, cehennem azabından kurtulma vası
talarından biri olarak şefaat, cennet ve 
oraqaki ebedl nimetleri konu alan nas
lar zikredilir. Eser, cennettekilerin Allah' ı 

görmeleri ve oradaki hayatın bazı yön
lerine dair nasların ardından cennet ile 
cehennemin halen mevcut olduğu konu
suncjaki kanaat ve bazı açıklamalarla son 
bulur. 

Müellif el-Fiten ve'l-melı'lJ:ıim'i ka
leme alırken Kütüb-i Sitte'den başka 
İbn İshak'ın es-Sire, İmam Şafii, Ebü Da
vOd et-Tayalisi ve Ahmed b. Hanbel'in 
el-Müsned, Abdürrezzak ve İbn Ebu Şey
be'nin el-Mllf?annef adlı eserleriyle Ta
beri ve İbn MerdOye'nin tefsirlerinden 
ve Nuaym b. Hammad'ın el-Fiten ve'l
melı]J:ıim 'inden de faydalanmıştır. 

Eserde ayet, hadis ve sahabe sözleri 
yanında İsrailiyat sayılabilecek haberle
re de yer verilmiş, ancak bu tür haber
ler üzerine hüküm bina edilmemesine 
gayret gösterilmiştir. Ayrıca haberlerin 
sonunda rivayetin sahih, zayıf veya mev
zO olduğu şeklinde değerlendirmeler de 
yapılmıştır (mesela bk. ı. 48, 53, 66, 73, 

100; Il, 5. 514) . Kitapta genellikle riva
yetler yorum yapılmadan sıralanmak

taysa da zaman zaman Havaric, Ceh
miyye, Mu'tezile ve Şia gibi mezhepterin 
görüşlerine yer verilmekte (bk. ı . 24. 120). 

Ebu Ali ei-Cübbai, Tahavi, İbn Hazm, Ka
di İyaz ve Kurtubi gibi alimterin değer
lendirmelerine işaret edilmektedir (me
sela bk. ı. 120 ; 11. 478, 547). 

el-Fiten ve'l-melı'iJ::ı.im'den başta İbn 
Hacer el-Askalani, İbn Hicci, Ebü'I-Me
hasin ei-Hüseynf, İbn Kadi Şühbe, Bed
redqin el-Ayni, Berzenci, Nebhani olmak 
üzere birçok müellif faydalanmıştır. Ese-

. rin ~sıl önemi, çeşitli hadis kitaplarında 
dağınık halde yer alan fiten, metahim ve 
kıyamet alametlerine dair rivayetleri bir 
araya getirip sıhhat dereceleri hakkında 
genellikle bilgi vermiş olmasıdır. Ancak 
özellikle ileride vuku bulacak kötü olaylar 
(fiten), mehdi, deccal, dabbetü'l-arz gibi 
hususlara dair verilen bilgiler, hem nakil 
yönünden hem de İslam'ın genel pren
sipleri ve realiteler açısından yeniden in- . 
celenmeye ve eleştirilmeye muhtaçtır. 

el-Bidı'lye ve'n-nihiiye 'nin bütünü
nü ihtiva eden nüshalar Türkiye'de (me
sela bk. Süleymaniye Ktp., Feyzullah Efen
di, nr. 1390-1399, Ayasofya, nr 2999-3002, 

Darnacl İbrahim Paşa, nr. 883. 884 ; TSMK. 
III. Ahmed. nr. 2923, Beyazıt Devlet Ktp., 


