ei-FiTEN ve'I-MELAHiM
neminin sonu ve Türkler'in ortaya çı~
şıyla ilgili rivayetlerin derlendiği bir yerde (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 sözleri 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'Adeki nüshalarını esas alan naşirin Topkapı 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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Ebü'l-Fidil İbn Kesir'in
(ö. 774 / 1373)

L

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 yaratılışından başl~yarak 767 ( 1365) yılına
kadar meydana gelen olayları kronolojik
sıraya göre anlatrruştır (bk. el-BiDAYE v~'ıı
NiHAYE) . İkinci bölümü oluşturan en.Nihı'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 ,
düzenli bir şekilde bölümlere
ayrılmamıştır. Ancak kitabın tamamı incelendiğinde el-Bidı'iye'de mevcut kronolojik sıralarncının burada da devam ettirildiği 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 zamanında iran'ın fethedileceği, fitnenin onun
ölürnOnden sonra başlayacağı, Mısır 'ın
fethi, müslümanların . Hintliler, Çinliler
ve Türkler'le savaşacakları gibi olaylardan söz edilmektedir. Müellife göre bu
haberlerin hepsi vuku bulmuştur. Daha
sonra müellifin yaşadığı dönemi takip
eden devirlerle ilgili olarak rivayet edilen haberlere yer verilmektedir. Bunlar
da ıqhur edip sürecek olanlarla kıya
met yaklaştığında ortaya çıkacak hadiseler olmak üzere ikiye ayrılabilir. ümmetin çeşitli tırkalara bölüneceği , insanlar arasında cehaletin yayılacağı. zina, içki, akrabcı ziyaretini terk ve sav~ş
gibi k,ötü şeylerin yaygınlaşacağı , kalplerden emanet duygusunun kalkaca~ı.
insanların bölük bölük dinden çıkaca~ı .
bazı müslümanların putperestliğe döneceği, fitne ve fesadın artması sebebiyle
yaş~yçınların ölülere imreneceği vb. sosyal ve ahlak! bozuluşu gösteren haberler pu gruptandır. Bu tür olaylar kaynaklarda, kısmen zuhur eden ve kıya
mete doğru artma ve yaygıntaşma temayülü 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 mehclinin :zı.ıhuru, Kostantiniye'nin fethiyle sonuçlanacak 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 konulcır üzerinde ayrıntılı biçimde durulur.
Ardından, kıyarnetin kopması gibi jeolçı
jik zaman ölçülerine giren büyük bir olayın Hz;. Peygamber döneminde bile uzcık
görülmediğine dair ayet ve hadisiere yer
verildikten sonra bu olayın nasıl gerçekleşeceği konus~na geçilir ve sOra üfleyiş
ile ba's hakkıncjaki naslar zikredilir.
konı,.ılar

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 hadisler, cehennem azabından kurtulma vası
talarından biri olarak şefaat, cennet ve
oraqaki ebedl nimetleri konu alan naslar zikredilir. Eser, cennettekilerin Allah ' ı
görmeleri ve oradaki hayatın bazı yönlerine dair nasların ardından cennet ile
cehennemin halen mevcut olduğu konusuncjaki kanaat ve bazı açıklamalarla son
bulur.
Müellif el-Fiten ve'l-melı'lJ:ıim'i kaleme alırken Kütüb-i Sitte'den başka
İbn İshak'ın es-Sire, İmam Şafii, Ebü DavOd et-Tayalisi ve Ahmed b. Hanbel'in
el-Müsned, Abdürrezzak ve İbn Ebu Şey
be'nin el-Mllf?annef adlı eserleriyle Taberi ve İbn MerdOye'nin tefsirlerinden
ve Nuaym b. Hammad'ın el-Fiten ve'lmelı]J:ıim 'inden de faydalanmıştır.
Eserde ayet, hadis ve sahabe sözleri
yanında İsrailiyat sayılabilecek haberlere de yer verilmiş, ancak bu tür haberler üzerine hüküm bina edilmemesine
gayret gösterilmiştir. Ayrıca haberlerin
sonunda rivayetin sahih, zayıf veya mevzO olduğu şeklinde değerlendirmeler de
yapılmıştır (mesela bk. ı. 48, 53, 66, 73,
100; Il, 5. 514) . Kitapta genellikle rivayetler yorum yapılmadan sıralanmak
taysa da zaman zaman Havaric, Cehmiyye, Mu'tezile ve Şia gibi mezhepterin
görüşlerine yer verilmekte (bk. ı . 24. 120).
Ebu Ali ei-Cübbai, Tahavi, İbn Hazm, Kadi İyaz ve Kurtubi gibi alimterin değer
lendirmelerine işaret edilmektedir (mesela bk. ı. 120 ; 11. 478, 547).
el-Fiten ve'l-melı'iJ::ı.im'den başta İbn

Hacer el-Askalani, İbn Hicci, Ebü'I-Mehasin ei-Hüseynf, İbn Kadi Şühbe, Bedredqin 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 prensipleri ve realiteler açısından yeniden in- .
celenmeye ve eleştirilmeye muhtaçtır.
el-Bidı'lye ve'n-nihiiye 'nin bütününü ihtiva eden nüshalar Türkiye'de (mesela bk. Süleymaniye Ktp ., Feyzullah Efendi, nr. 1390-1399, Ayasofya, nr 2999-3002,
Darnacl İbrahim Paşa, nr. 883. 884 ; TSMK.
III. Ahmed. nr. 2923, Beyazıt Devlet Ktp.,

FiTiL
Veliyyüddin Efendi, nr. 2347- 2350 ; Köprülü Ktp., Faz ı! Ahmed Paşa , nr. ı 029) ve Türkiye dışında çeşitli kütüphanelerde (bk.
Ahlwardt, IX, 61; British Museum, Add .,
nr. 731 3-17; Darü'l-kütübi'l-Mısri yye , nr.
3609) bulunmaktadır. Şah Hüseyin Selemasi (Süleymaniye Ktp ., Damad İbra him
Pa şa , nr. 892) ve Mahmud Şirvani (Süleymaniye Ktp., Damad İbrahim Paşa , rır.
893 -896, Ayasofya, nr. 2996, Fatih, nr. 4265 ;
İÜ Ktp., TY, nr. 2346) eseri Tercümetü'lBidaye ve 'n- nihılye ti't- tarih adıy1a
Türkçe'ye çevirmişlerdir. el-Fiten ve 'l melaJ:ıim Muhammed Fehim Ebü Ubye
(Niha.yetü 'l-bidaye ve'n-nihaye fi'l-fiten
ve'l - melaf:ıim, Riyad 1968), Şeyh ism~il
ei-Ensari (Nihayetü 'l-bidaye ve'n-nihfiye, Ri ya d ı 388), Taha Muhammed ezZeyni (Kitabü'n -Niha.ye [el-Fiten ve 'l -mela·
f:ıim], Kahire 138!:!/ 1969), Abdüllatif Aşür
(Alamatü ye umi' l- l!:ıyame, Kahire 1980),
Muhammed Ahmed Abdülaziz (en·Nihti·
ye fi 'l-fiten ve' l-melaf:ıim, Beyrut 1408/
1988) ve Yüsuf Ali Büdeyvi (el-Fiten ı;e 'l
melahim el- val!:ı'atü {f al]iri'z -zaman, Dı
maş k I4 I41 I993 , eserin üçte birinden ibaret olan fiten ve melahim kı s mı) tarafın
dan yayımlanmıştır.
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Top ve tüfeğin ateşlenmesinde,
lağımların patiatılmasında kullanılan
bir çeşit yanıcı ip veya şerit.

_j

İlk olarak milattan önce 1000 yıllcırın~
da aydın latmada kullanılan fitil (Ar. fetfl)
bitki liflerinden hazırlanmaktaydı. Daha
sonraki asırlarda yanıcı özelliğe sahip
dokuma elyaftan elde edilerek geniş ölçüde yaygınlaştı. Ateşleme sisteminin pir
parçası olarak silahlarda kullanılması
XV. yüzyılda gerçekleşti. Bu yüzyıld;::m
itibaren Avrupa'oa ateşli silahların !:j~
lişmesi

fıtile

hcırp mühimmatı

içinq~

önemli bir yer kazandırdı. İlk fitilli tü-

fekler muhtemelen 1411'de Viyana' cja
icat edilmiştir. istanbul 'un fethi esnasında tüfeğ i n etkili bir silah olduğu anlaşılınca fıtilin kullanılma sahası geniş

ledi ve fitil imalatı ihtiyaca göre arttı.
1471 yılında ingiltere'de fitille ateşle
nen tüfekler yapılmış ve İngilizler 1485 'te Pavia'da Fransızlar'a bu tüfekler sayesinde üstünlük sağlamışlardı. 1568 'den 1596 yılına kadar Avrupa'da birçok
silah jmalatçısı , ateşleme sistemini değiştirip yanar fitili hareketli hale getirerek Wheel-lock ve Match-lock gibi yeni
fitilli tüfek modelleri geliştirmişti.
Fitil üretimi önce topu, daha sonra tüetkili bir silah olarak savaşlarcıa
kullanmaya başlayan Osmanlılar'da cja
önemli bir imalat kolu haline gelmişti.
Ok, yay, tüfek, kılıç, kazma, kürek, barut, kUrşun, zırh vb. hazırlamakla görevli Cebeci Oq:ığı ortaları fitil imal etmekteydiler. Bu ocak yaptığı fitilin defterini de tutardı. Fitil yapmak için barut
(fitil otu) ve kükürt gibi kolay tutuşan
veycı parlayan rnadde bulamaç halinde
iken ipe emdiriliyordu (telkin edilme). ipin
bükülebilen bir vasıfta olması gerekiyordu, çünk\.i bı,.ı ipiere bulamaç daha iyi
nüfuz ediyordu. Bu tip fıtile "bükme" cje
den~ekteydi ; bükme daha sonra güneşte kurutulurdu. ince ipierin bir araya getirilerek örülmesinden meydana
gelen fitiller de vardı. Bu imalatta ocağın barutçu l arı ile (otçular) fitilcileri beraber çalışırdı. Mısır ve Suriye'den getirilen pamuk ipi fitil imaline en uyg1.1n
malzemeydi. Fitilin Mısır keteninden cje
yapıldığı bilinmektedir. Lut gölü civarın
da pir bölgede Arap kabilelerinin kullanqığı fitil "Sodom elması" denilen bir
bitki lifinden irrıal ediliyordu. Bu lif kolayca yandığı için barutla telkin edilmesine gerek yoktu.
Sefere gicjilirken sarılarak Cebeci Ocağı ta rafından korunan fitiller sefer sıra
sında harp levazımatı a rasında bol miktarda bulundurulur. barutla birlikte savaş mahallinde ilgili kısırnlara dağıtılır
dı . Eğri seferine ( 1596) gidilirken pamt.~k
ipliğinden imal edilmiş fıtilden 300 kantar g9türülmüştü. ll. Viyana Kuşatma
sı'ndan sonra önemli miktarda fıtilin Macarlar ' ın, 1716' da Petervaradin yenilgisinden sonra yine bol miktarda fitil ~ n
Avusturyalılar'ın eline geçtiği bilinmektedir. 1724, 1726 ve 1727 yıllarında Faş
Kalesi'nin tahkiminde ve mühimmatının
temininde çeşitli miktarlarda fitil-i Mıs
ri ve fitil -i penbe gönderilmişti. öte yandan kale kuşatmaları sırasında gerek
feği

top gerekse

surları yıkmak

için topratünellerde de (lağım)
barut ve fitil çok kullanılırdı. Nitekim Girit seferinde Kandiye kuşatması esnasında elli kadar lağım kazılmış, patlayı
cıları ateşlernek için bol miktarda fitil
ğın altında açılan

harcanmıştı .

Top imalinde fitilin kanacağı kanalın,
barutun miktarı ile (barut hakkı) 1..1ygunluğuna dikkat edilirdi. Bu kanala fıtil yeri denirdi. Topu ateşlernek
için önce fitili tutuşturmak gerekirdi.
Topun barut hakkı (yemleme barutu) hazneye doldurulduktan sonra fitil takılır,
fitili ateşlernek için fitil sırığı kullanılır
dı. Bu sırık, demirli ucunun kenarına f itil sarılmış bir değnekten ibaretti.
Osmanlılar'da ilk geliştirilmiş fıtilli tüfekler "arkebüz" adıyla anılmış, daha sonra "fitilli musket" denilen tüfekler kulalabjleceği

lanılmaya başlanmıştır.

Bunların deği

şik

bir modeli fitilli metris tüfekleridir.
Kapsülün icadı ile fitilli tüfekler yavaş
yavaş yerini kapsüllü tüfeklere bırak
mış ve kapsülün toplarda da kullanıl
ması ile fitil harp malzemesi olarak önemini yitirmeye başlamıştır.
Mum, kandil veya lambaya konulan bükülmüş pamuk ipine de fitil denmektedir.
Ayrıca f itil ağırlık ölçüsü olarak kullanı
lan dirhernin kesirlerindendir. Dirhernin
dörtte birine denk (bk. DANEK ). dengin
dörtte birine kırat, kıratın dörtte birine
fitil oenirdi. Fitilin de kesirieri vardır.
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