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İSLAMKAYNAKLARINDA FİTEN, MELAHİM VE 
HERC İNANÇLARI 

Doç. Dr. İlyas ÇELEBİ 

İslam dini, Ortadoğu'da doğmuş olan dinlerin her birinin izlerinin 
görüldüğü bir bölgede zuhür etmiştir. Bilindiği g1bi İslam'ın doğduğu sı
rada Arap Yarımadası'nda Y ahüdllik ve Hıristiyanlık gibi ilahi kaynaklı 
dinlerin temsilcile_ri bulunduğu gibi, Sahillik ve Mecüsiliğe mensup in
sanlar da bulunınaktaydı. B~ dinlerin mensupları kendi dini esasları çer
çevesinde fizik ötesi alem ve gelecekte olacak hadiseler hakkında bilgiler 
veriyor, iddialar ortaya atıyorlardı. Yahudi ve Hıristiyanlar bu işi daha 
çokpeygamber ve kutsal kitapların önceden işaret ettiği şifreleri çözme 
şeklinde dini çehreli, diğer din mensupları ise kehanet, ilm-i nucüm ve 
fal gibi kişisel yetenek veya gelenekiere dayanarak yürütmekteydil er. 
Hatta bu tür haberleri konu edinen kitaplar bulunmaktaydı. Özellikle 
Yahudi ve Hıristiyanlar'ın elinde bu tür kitaplar elden ele dolaşmak
taydıı. Bu tür kaynaklarda ya husüsi şahıslar ve hadiselerle ilgili dağı
nık haberler verilmekte idi, ya da yakın veya uzak gelecekte belli bir sü
re içinde vuku bulacak birbiri ile ilgili haberler yer almaktaydı. 
Kahinierin haberleri daha çok birinci türden; Mesih, Deccal, Mehdi ve 
kıyamet alametlerinden bahseden haberler ise ikinci türden idi. 

İslam dini böyle bir kültür ortamı· içinde gelmiş, Araplar'ı cahiliye 
toplumu olmaktan kurtararak, mutlu toplum haline getirmiştir. Arala
rındaki kablle kavgalarına son vermiş, zulüm ve haksızlıkları kaldırarak 
hak, adalet, kardeşlik ve barışı yerleştirmiştir. Hem cahiliye, hem de 

1 Eski Mısır'da Hermes-Thoth'un kitabı, Yahudiler'de Enoh'un kitabı ve İslam kültü
ründe İdris Peygamber'e nisbet edilen "hattu'r-remil" bunlara örnek gösterilebilir. 
Geniş bilgi için bk.,,M. Erol Kılıç, İslam Kaynakları Işığında Hermes ve Hernıetik 
Düşünce, s. 23, 30, 36. 
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İslami dönemde yaşamış olan bazı müslümanların eski alışkanlıkların 
yeniden zuhür edeceğinden· endişe duymaları ve bu endiŞelerin sevkiyle 
Hz. Peygamber'den g~lecekte durumun nasıl olacağını sorup öğrenmek 
istemeleri uzak bir ihtimal değildir.· 

"İslam Kaynaklarında Fiten, Melahim ve Here inançları" başlığı al
tında yazdığımız bu makalede, İsldmi literatürde fiten ve melahimin ne 
anlama geldiği, ilk fitnenin ne zaman zuhür ettiği ve İslam alimlerinin 
fitne karşısında tutumlarının nasıl olduğu sorularının cevaplarını verme
ye çalışacağız. Bu konudaki'lıaberlerin Hz. Peygamber'e dayanıp dayan
madığını, ona isnat edilenlerin de vahiy kaynaklı mı, yoksa onun şahsi 
değerlendirmesi mi (İçtihadü'n-Nebi) olduğunu araştırmaya gayret ede
ceğiz.· 

Şimdi konuya, araştırmamıza temel teşkil eden "fiten", "melahim" ve 
"here" terimlerinin anlamlarını açıklayarak başlayalım. 

I. ETİMOLOJİ 

a. Fiteh: 

Fiten, fıtne kelimesinin çoğuludur. Fitne, sözlükte altın ve gümüş gi- . 
bi kıymetli madenierin saflığım anlamak için oruarı ateşte eritme,, derisi- ' 
ni daha kolay yüz.ebilmek için kurbanı sıcak kuma gömme, ayartina, pu
su kurarak yol kesme, sınama, bela ile deneme, imtihan etme anlamlan
na gelen "f-t-n" kökün,den türetilmişti~. Nitekim insanı deneyip günah 
işlemesine sebep olduğu için şeytana, insanın gönlünü kolayca çalabildiği 
için kadına ve insana hile yapıp zarar verdiği için hırsıza "fettan" denil
miş; yine bu sınama manasından dolayı insanın hırsını kamçılayan altın 
ve gümüşeve kabirdeinsanlan sorgulayan Münker ve Nekir meleklerine 
"iki fettan" denilmiştir3 . Aynca inanç uğruna maruz kalınan işkencelere 
de fıtne denilmektedir4

• • 

Fitne insamn sınanması anlamına kullanıldığında hem olumlu, hem 
de olumsuz sonuç vermesi olası olduğu için her iki şekilde sonuçİanan 
olaylara da isim olarak v~rili~. Hz. Ömer, fitnelerden Allah'a sığınan bir 

2 İbnü'l-Manzur, Lisanül- :A.rab, "f-t-n" md.; Zebidi, Tacu'l-arus, "f-t-n" md. 
3 Ahmed b. Hanbel, II, 173; Ragıb el-İsfehani, el-Müfredat, ''f-t-n" md.; İbnü'l

Manzur, aynı yer; Firuzabadi, Kamus, "f-t-n" md.; Zebldi, aynı yer. 
'* Bk Cahız, el-Osmaniyye, s. 29, 30, 32, 40. 
5 Cürcani, Tarifat, s. 110. 



İSLAM KAYNAKLARINDA FİTEN, MEUHİM VE HERC İNANÇLARI 153 

kişiyi gördüğünde: "Allah'ın sana evlat ve ınal verınemesini mi istiyor
sun?" der6. İbnü'l-Manzür (ö. 711/1311) fitne keliınesinin, insanın hem . 
olumlu, hem de olumsuz tepkisini ifade eden bir keliın~ olduğuna işaret 
ederek, Kur'an'daki k1:1llanıının da bu yönde olduğunu 7 belirtir ve fitne
nin sadece olumsuzluklar için kullanımının daha sonraki dönemlere-ait 
olduğunu vurgular8 . Fitne kelimesi "fiten" şeklinde çoğul olarak kullanıl- -
dığında olumsuzluk ifade edip küfür, her türlü günah, fısk u fücur, rüs
vaylık, kargaşa, iç' savaş gibi marralara gelir9 . 

b. Melahitn 

Melahiin, ınelhaıne kelimesinin çoğulu olup "1-h-ın;, kökünden türe
miştir. "L-h-m" fiil olarak bir işi sağlam yapmak, kemikten eti ayırmak, 
kırık bir nesneyi yapıştırınak, bir yerde eğleşip kalmak; isim olarak et 
(lahın), nesnelerin özü, hısıın, dokunulan elbisenin arkacı (luhıne); sıfat 
olarak (lehlın) ise şişınan, etli-butlu inanalarına gelirı0• 

Musteşrik Macdonald (ö. 1943) ınelhaıne kelimesinin gıda ve savaş 
marralarına gelen İbranice "lehın" kökünden _geldiğine 11, yine İbranice'de 
ekmek ınanasına gelen "leheni" kelimesi ile "lahın" k~liınesi arasında ilgi 
bulunduğuna dikkat çekınektedirı2• Benzer bir yaklaşımda da G;V.Vlo
ten (1866-1903) bulunarak ınelahi~ kelimesi ile İbranice "ınılkhaıne" 
kelimesi ıa arasında ilgi kurmaktadır ı4~ 

Genel kabul ise ınelhaıne kelimesinın Arapça 1-h-ın kökünden türe
miş masdar veya yer ismi olduğudur. Bu kabule göre bir teriın olarak 
melha.me: "Ölü sayısı çok olan savaş, fitne zamanı ortaya çıkan büyük 
olay, şiddetli çarpışma veya bu tür olayların vuku bulduğu yer 
m.analarına gelir. İbn Faris (ö. 395/1004), savaşta insanların birbirine 
girmesi ve savaş alanında ölen kişilerin cesetlerinin et yığını oluşturması 
dolayısıyla harplere ınelhaıne denildiğini kaydetmektedirı5 . İbnü'l~Esir 

6 İbnü'l-Esir, en-Nihaye, 411. 
7 Bk. el-EnfiH, 8/28. 
8 İbnü'I-Manzur,Lisanü'l-Arab, "f-t-İı" md. 
9 Ayni, Uniaetü~l-Karı, XX, 57. -
10 İbnü'l-Manzur, Lisanü'l-Arab, "1-h-m" md; Firuz'abadi, Kamus, "1-h-m" md; İbn 

Faris, Mu'cemu mekayisi'l-luğa, "I-h-m" md. 
ll Bk. Y. Kucman, Kamusu İbri-Arabı, s. 373. 
12 Bk. Macdona1d, "M_e1ahim",İA, VII, 659. 
13 Bk. Y. Kucman, age, s. 442. 
14 G.V. Vloten, Emevı Devrinde Arap Hakimiyeti, s. 68. 
15 İbn Faris,)l([u'cemu Mekayisi'l-luga, "1-h-m" md. 
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(ö. 606/1210), "1-h-m" kökünün iştibak (karışma) ve ihtilat (karıştırma) 
manalarına işaret ettikten sonra; savaşlarda insanların birbirine girişi
nin bi~inci manayı, dokunmuş nesnelerin atkısı ile çözgüsünün birbirine 
girişinin is~ ikinci m~nayı ifade ettiğini belirtmektedirı6 . Taberi (ö. 
310/923), melhamenin karışıklık ve harp ınanasına da geldiğini 

belirtmektedir17 . Kannucı (ö. 1307 /1889), melahim olarak isimlendirilen 
hadis~lere örnek. olarak Buhtunnasırı8, Cengiz 19

, Hülagu20 ve Timur'un21 

katıldıkları, çok kan akmasına neden olan savaşları göstermektedir22
• 

c. Here 

Ha}:>eş dilinden Arapça'ya geçmiş olan "here" (öldürme) kelimesi, as
len "karıştırma, bir nesnenin çok ve geniş olması" demek olup, ~nsanların 
fıtne, bozgunculuk, iç harp, anarşi ve. öldürme olayları içine düşmesi 
manalarına gelmektedir23 . Here ayrıca kapıyı açık bırakma, lafa dalıp sö
zü uzatma, konuşmaları birbirine karıştırma, atın koşması ve bir düzeyi 
eşelernesi manaların~ gelir24 . Hz. Peygamber'inhadislerinde "here" şöyle 
tarif ve tasvir edilmektedir: Bir gün Ebu Musa el-Eş'ari Hz. Peygam
ber'den bu kelimenin manasinı sorar, o da "öldürme (el-katl) dir" deyince, 
orada bulunan· sahabiler: "Biz bir yılda müşriklerin şu kadarını öldütü
rüz" derler. Bunun üzerine Hz. Peygamber, "Here, müşrikleriöldürmeniz 
değil, birbirinizi öldürmenizdir"25 ~uyurur. · ' 

16 İbnü'l-Esir, en-Nihfıye, IV, 240. 
· 17 Ta beri, Tarih u 'l-ümem ve 'l-mülUk, IV, 148; VI, 581; X, 28. 
18 M.Ö. 605-562 yıllari ~rasında hüküm süren, Yahudi Devleti'ni ortadan kaldırarak 

Kudüs'ü ve Süleyman Mabedi'ni yakıp yıkan Babil Kralı, bk. Ö. Faruk Harman, 
"Buhtunnasır", DİA, VI, 380-381. 

19 Moğol İmparatorluğu'nun kurucusu ve ilk hükümdan olup 1155-1227 yılları ara
sında yaşamıştır. Semerkant, Buhara, Merv.gibi şehirlere yaptığı-seferler esnasın
da çok fazla miktarda insanın ölümüne sebep olan savaşlar yapmıştır; bk. ;Mustafa 
Kafalı, "Cengiz Han", DİA, VII, 367-369. . 

20 Moğol hükümdan olup 1217-1265 yılları arasında yaşamıştır. Çıktığı seferlerde 
Bağdat'a kadar ulaşmış ve kendisine direnenlere karşı çok sert davranınakla ta
nınmıştır. İran'daki Moğol hanedanlığının kurucusudur; bk. Meydan Larousse, VI, 
49. 

21 1336-1405 yılları arasında yaşamış ve Timur İmparatorluğu'nu kurmuş olan Çağa-· 
tay Hükümdarı. Altınordu Devleti'nin yıkılınası ve Anadolu üzerine yaptığı sefer 
esnasında yaptığı savaş ve acımasız tutumu ile ün yapmıştır; bk. Mustafa Kafalı; 
"Timur", İA, Xll/1, 336-346. 

22 Kannuci, Ebcedü'l-ulum, Il, 518. 
23 İbnü'l-Esir, en-Nihaye, V, 257. 
24 Bk. İbnü'l-Manzur, Lisanu'l-Arab "h-r-e" md; Zebidi, Tacu'l-arus, "h-r-e" md; Asım 

Efendi, Kfımus Tercemesi, "h-r-e" md. 
25 İbn Mace, "Fiten", 10. 
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II. İSLAMi LİTERATÜRDE KULLANIM ŞEKİLLERİ 

a. Kur'an'da 

Fiten kelimesi Kur'an-ı Kerim'de "fıten" şeklinde çoğul olarak kulla
nılmamıştır. Bunun yerine otuz dört defa "fıtne", yirmi altı defa da aynı 
kökten türemiş fıil ve isimler olarak kullanılmıştır. Bu kullanımları şu 
manalar şeklinde sıralayabiliriz: Sınama (ibtila), deneme (ihtibar) ve 
imtihan26 , şirk, küfür ve bu yöne yönelmeleri için müslümanlara yapılan 
baskılar27 , dalalet, sapma ve saptırma28 , azap, işkence ve ateşe atma29, 

düşman saldırısı30 , Cenab-1 Hakk'ın farklı yollarla kulların niyet ve tutu
munu ortaya çıkarması 31, günah 32

, şeytanın telkin ettigi b atıl inanç ve 
kurun tu 33 , nifak34 ve delilik35 . 

Kur'an'da fıtne kelimesi hem sonucu olumlu, hem de olumsuz olan 
hadiseler için kullanılmaktadır. Yani Kur'an, Allah'ın nimeti ihsanı gibi 
hoşa giden şeylerle sınanınayı da; küfür, günah gibi kerih işlerle denen
meyi de fıtne olarak ifade etmektedir. Kur'an'da: "Sizi bir fıtne olmak 
üzere şerle de hayırla da deneyip sınarız"36 buyurulmaktadır. Kur'an-ı 
Kerim insanın denenmesine konu olan hayırlı ve şer işleri şöyle sırala
maktadır: Dünya hayatının geçici güzellikleri 37 , mal ve evlat'8 , bol rızık 
ve nimet39, kader 40, bela ve musibetler4 ı. 

Kur'an'da fıtne kavramına somut örnekler de verilmektedir. Fira
vun'un, kavmine Musa'~nn dinine girmelerinden ötürü işkence etmesi42 , 

Yahudilerin, Peygamber'i Allah'a kulluktan uzaklaştırıp kendi istekleri
ne boyun eğdirmeye kalkışmaları 43 , müşriklerin müslümanları dinlerin-

26 el-Bakara, 2/102; Taha 20/40, 85, 90, 131. 
27 el-Bakara 2/191, 193, 21 7; en-Nisa 4/91. 
28 el-Maide 5/41, 49'; es-Saffat 37/162. 
29 el-Ankebut 29/10; ez-Zariyat 51/13, 14; el-Buruc 85/10. 
30 en-Nisa 4/101. 
31 el-En'am 6/53; el-Furkan 25/20. 
32 et-Tevbe 9/49. 
33 el-Hac 22/53. 
34 el-Hadid 57/14. 
35 el-Kalem 68/6. 
36 el-Enbiya 21/35. 
37 Taha 20/31. 
38 el-Enfal 8/28. 
39 ez-Zümer 39/49; ed-Duhan 44/1 7; el-Cin 72/17. 
40 Taha 20/40. 
41 et-Tevbe 9/126; el-Hac 22111. 
42 Yunus 10/83. 
43 el-Maide 5/49. 
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den vazgeçirmek için giriştikleri·yıkıcı faaliyetler, aynı tarzda münafıkla
rın bu yöndeki girişimleri44 bunlardan bazılarıdır. 

Bu kullanımlardan ayrı olarak Kur'an'da fıtne ve .melhame tabirleri 
kullanılmadan gelecekte vaki olacak bazı olaylara da işaret edilmiştir. 
Kıyamet alametlerinin b elireceği "... (iman etmek için) Rabbinin bazı 
alametlerinin gelmesini bekliyorlar. Rabbinin bazı alametleri geldiği 
gün ... " mealincieki En'am Süresi'nin 158. ayeti, ."Rumlar'ın pek yakın bir 
yerde mağlubiyetlerinden sonra birkaç yıl içinde galip geleceklerini" ha
ber veren Rum Süresi'nin 2-4. ayetleri, müslümanların mal ve canları ko-' 
nusunda belalara uğrayacakları, ehl-i kitap ve müşriklerden üzücü söz
ler işitecekleri45 , Yahudilerden hainlik görecekleri46

, Bedevilerden geri 
kalmış olanların kuvvetli bir kavimle savaşmaya çağrılacakları,' yakın 
bir zamanda Mescid-i Haram'a girecekleri47 gibi ayetler gelecekte olacak 
sonucu olumlu veya olumsuz bazı hadiselere önceden işaret eden ayetlere 
örnf:k olarak gösterilebilir*. · · ' 

"Melahim" kelimesi, kökü olan ve "et" manasına gelen "lahm" ve ço
ğulu olan "luhüm" şekillerinde kullanılmaktadır.48 "Herc"e gelince, bu 
kelime ne kökü,. ne de türevleri ile Kur'an'da geÇmemektedir. · 

b. Hadiste 

Fiten ve melahim kelimeleri ile türevleri hadislerde hem sözlük an
lamlarındave hem de Kur'an'da kullanıldıkları şekillerde sıkça geçmek
tedir. Ancak hadis literatüründe bu kelimelerE( sözlük manalarının öte
sinde "dini ve siyasi sebeplerle ortaya çıkan karışıklık, savaş ve ölüm 
olayları" şeklinde manalar da yüklenmektedir. Ayrıca Kur'an'dakinden 
farklı olarak hadis literatüründe fitne kelimesinin menfi manada kulla
nımınınağır bastığı görülmektedir. Nitekim sözü edilen kaynaklarda·bu 
tabiriere "gelecekte maydana gelecek sonucu kötü olan olaylar, iç karışık
lıklar, kıyamet öncesi zu~?-ür edecek olan bazı alametle-r" şeklinde 
manalar verilmektedir. Ancak ilk dönem hadis kitaplarının bu tabiriere 
ortak manalar yüklediklerini söylemek zordur. Şöyle ki: Buhari (ö. 

44 et-Tevbe 9/47-48. 
45 Al-i İmran 3/186. 
46 el-Maide 5/13. 
47 el-Fetih 48/16, 27. 
* Fitne kelimesinin Kur'an ve hadislerdeki kullanımı hakkında daha geniş bilgi için 

bk. Mustafa Çağrıcı, "Fitne", DİA, İstanbul 1996, XIII, 156-159. 
48 Bk. Fuad Abdülbaki, Mu'cem, s. 646. 
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256/870) müslümanlara zararı dokunan ve Allah'ın yardımından mah
rum bırakan her türlü olay, iç karışıklık, düşmanlarla yapılan kanlı sa
vaşlar ve kıyamete doğru zuhür edecek olan olayları içeren hadisleri top
ladığı bölüme "Kitabu'l-fıten" adını vermiştir. Buhari'nin telakkisine göre 
yakın ve uzak gelecekte vaki olacak her türlü karışıklık, sosyal ve ahlaki 
bozukluk "fıten" kapsamı içine girmektedir. Müslim (ö. 261/875) ise ilgili 
hadislere "Kitabu'l-fıten ve eşratü's-saat" başlığını koyarak fıtne kavra-
mını Buhari'ye göre daha sınırlı alanı, fıten içinde Hz. Osman'ın ·Vefatı 
ile ortaya çıkan "büyük: fıtne"den başlayarak müslümanların birbirleri ve 
düşmanları ile yapacakları her türlü savaş, karışıklık ve olumsuz geliş
melere; "Eşratü's-saat" içinde ise " ... olmadıkça kıyamet kopmayacaktır" 
kalıbı halinde sıraladığı kıyamet alametlerine yer vermiştir. Bunlar için
de bazan hem kıyamet alameti, hem de fıten ve melahim olarak nitelen
dirilen hadisel~r de vardır. Tirmizi (ö. 320/932), Buhari'nin yolunu izle
mekte hem iç karışıklıkları, hem de kıyamet ala.metle_rini "Kitabu'l-fıten" 
başlığı altında toplamaktadır. Ayrıca hadisleri tertibinde, fıtne kelimesi
ne verilen farklı manalara işaret etmektedir. Örneğin Birinci Bab'da Hz. 
Osman'a başkaldırıyı, takip eden bablarda ise adalet, emanet, iyiliği em
retıne, dürüst yönetim gibi ahlaki davranışların ortadan kalkması sonu
cu zuhur eden sosyal, siyasi ve ahlakidejenerasyonu fıtne olarak nitelen
dirmektedir. İbn Mace (ö .. 273/887) ''eşratü's-saat" ve "melahim" terimle
riD:i "Fitne" bölümünün alt başlıkları olarak kullanmaktadır. Fiten ve 
nielahim terimlerini birbirinden ayrı illanalarda kullanan ise Ebü Davud 
(ö. 275/889)'dur. O Sünen'inde bu konuya Kitabu'l-fıten ve Kitabu'l
melahim olmak üzere iki ayrı bölüm tahsis etmiştir. Fitneler bölümünd~ 
Hz. Peygamber'in önceden haber verdiği, ümmetin başına gelecek olan 
sonucu menfi olayları zikreder ve bunları harp, soygun, bolluk, kara fela
ket gibi fıtneler şeklinde sıralar. Melahim başlığı altında ise "Rumlar'la 
yapılacak savaşlar (Melahimu'r-Rum), Kudüs'ün onarımı, Medine'nin ha
rap edilmesi, İstanbul'un fethi, büyük nielhame, Türkler ve Habeşliler'le 
savaşılacağı D~ccal'in zuhür edeceği" gibi haberlere yer verir. 

Bu bilgilerden ilk dönem hadis literatüründe fıten ve melahim terim
lerinin bazan müteradif, bazan umum-husus münasebeti şeklinde, bazan 
ise farklı manalarda kullanıldıkları anlaşılmaktadır. Kanaatimizce bu 
terimleri müteradif anlamda kullanmak hatalıdır. Çünkü bir hadiste Hz. 
Peygamber'e "rahmet, tövbe ve melhame peygamberi (nebiyyü'l-melha
me)" nitelemesi yapılmıştır49. Bu tabir "sulh veya savaş peygaınberi" 
manalarına gelmektedir. Bu terkipteki melhame kelimesi yerine fıtne ke-

49 Ahmed b. Hanbel, IV, 395, 404, 407; V, 405. 
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limesini koyarak Hz. Peygamber'i "nebiyyü'l-fıten" (fitneler peygamberi) 
şeklinde nitelernek uygun değildir. Ayrıca hem Kur'an'da, hem de 
hadislerde fıtnelerden sakınılması emredildiği halde50 melahim için böy
le bir sakındırma söz konusu olmamıştır. 

Hadis kitaplarının fıten ve melahim bölümlerinde Hz. Peygamber'in, 
"kendisinden sonra kıyamete kadar zuhur edecek .fıtnelerden haber ver-

. diği,"5 ı fıtneye karışacak üçyüzden fazla kişinin ismini, baba adını ve ka

hilesini bildirdiği52 , kendisine yerin dürüldüğü, doğusu ile batısını gördü
ğü, ümmetinin hükümranlığının ·bu gös_terilen alanlara yayılacağının 
bildirildiği53 şeklinde fıtneleri bildiği ve bir kısmını da haber verdiğini 
ifade eden rivayetlere; yaklaşan fitnelerden Aralı'ın halinin yaman 
olacağı54 , fitnelerin Medine evlerinin arasına yağmur damlaları gibi 
düşeceği55 , deniz dalgaları gibi dalgalar.acağı56 , gecenin karanlıkları gib:i. 
etrafı saracağı57 , putlara tapmaya varıncaya kadar değişeceği58 , doğudan 

. (Necid'den) çıkacağı59 , kıyamet yaklaştığında: cehalet, fıtne, cimrilik ve 
öldürme olaylarının artacağı60 şeklinde tasvirler yapan haberlere ve za
manın her geçen gün çetinleşeceği6ı, dünyadan geride ·bela ve fıtnelerin 
kaldığı62 , Ümmetin önüne kılıç konulunca kıyamete kadar kaldırılma
yacağı63, her fıtnenin bir öncekini aratacağı64, insanların kabiderdeki 
ölulere gıpta edecekleri~5 , Hz. Peygamber'in Allah'tan ümmeti için üç şey 
istediği, bunlardan ümmetinin kıtlıkta helak edilmemesi ve harici düş
manların üzerlerine musaHat kılınmaması isteğinin kabul edilme~ine 
karşın, birbirlerine düşmemeleri (fıtneye uğramamaları) isteğinin kabul 
edilmediği66 , ümmetine verilen dünyadaki azabin fıtne, deprem ve öldür-

50 B k. el-Enfal 8/25; Ahmed b. Hanbel, III, 493; IV, 110. 
51 Buhari, "Fiten", 25; Mü~lim, "Fiten", 6; Tirmizi, "Fiten", 24. 
52 Ebu Davü.d, "Fiten", ı. · 
53 Müslim, "Fiten", 19; Ebu Davud "Fiten", ı; Tirmizi, "Fiten", 14; İbn Mace, "Fiten", 

9; Ahmed b. Hanbel, V, 278,284. 
54 Buhari, "Fiten", 4; Müslim, "Fiten", 1; Ebu Davud, "Fiten", ı. 
55 Müslim, "Fjten", 3. 
56 Buhari, "Fiten", ı 7; Müslim, "Fiten", 1 7; Tirmizi, "Fiten", 60. 
57 Tirmizi, "Fiten", 27; Ebu Davud, "Fiten", 2. 
58 Buhari, "Fiten", 24; Müslim, "Fiten", ı 7; Ebu Davud, "Fiten", 1. 
59 Buhar!, "Fiten", ı6; Müslim, "Fiten", 16; Tirmizi, "Fiten", 64. 
60 Ebu Davud, "Fiten", ı. 
61 İbn Mace, "Fiten", 24. 
62 İbn Mace, "Fiten", 24. · 
63 Ebu Davud, "Fiten", ı. 
64 Buhari, "Fiten", 6. 
65 Buhari, "Fiten", 23; Müslim, "Fiten", 18. 
66 Tirmizi, "Fiten", ı3; Ebu Davud, "Fiten", 1. 
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me hadiselerine düçar olmak olduğu67 şeklinde fıtnenin, önüne geçilmesi 
imkansız olan takdir-i ilahinin zorunlu sonucu olduğunu bildiren rivayet
lere yer verilmektedir. 

Bu eserlerde fitne çeşitleri de mal68
, kadın69, ahlas (savaştan kaçma 

veya savaş), düheyme (kara), serra (bolluk) 70
, Deccafl, dünya72 , kabir73 , 

dirilmeve ölüm 74, cehennem75 ve deniz dalgaları gibi dalgalanan 76 fitne-
ler şeklinde sıralanmıştır. · 

Aynı kaynaklarda fitne zamanı nasıl davranılması gerektiği husu
sunda sabır ve teenni ile davranmak 77

, dili tutmak78
, uzlete çekilmek 79 , 

şehirlerden uzaklaşıp çölde yaşamaya devam etmek80
, koyunların başına 

dönmek81 tavsiye edilmekte; bu dönemde oturanın ayakta durandan ha
yırlı olduğu82 belirtilmekte; kılıçların çekilmemesi gerektiği83 vurgulan
makta, tahtadan kılıçlar edinilınesi84 tavsiye edilmekte; müminin kanı 
ve malının haram olduğu 85

, müslümanı kasden öldürenin devamlı cehen-· 
nemde kalacağı86 belirtilmektedir. Bunlara ilave olarak fitne zamanı iyi
likleri emretmek ve kötülüklerden sakındırmak için gayret göstermek 
gerektiği 87

, fasık devlet adamlarından uzak durulması88, zalim hüküm
clariara karşı cihadın fazileti 89

, cemaatle beraber olmanın önemi90 ve bir 

67 Ebu Davfi.d, "Fiten", 7. 
68 İbn Mace, "Fiten", 18. 
69 İbn Mace, "Fiten", 19. 
70 Ebu Davud, "Fiten", ı. 
71 Ahmedb. Hanbel, V, 389. 
72 Buhari, Deavat, 37, Müslim, Hac, 188. 
73 Müslim, Kusuf, 8; Tirmizi, Deavat, 23. 
74 Buhari, Ezan, 149; Müslim, Mesacid,, 128. 
75 Buhari, Deavat, 39, 44. 
76 Buha:ı;i, "Fiten", 17; Müslim, "Fiten", 7. 
77 İbn Mace, "Fiten", 10. 
78 İbn Mace, "Fiten", 12; Ebu Davud, "Fiten", 3. 
79 İbn Mace, "Fiten", 13. 
80 Buhari, "Fiten", 14; Müslim, "Fiten", 26. 
81 Tirmizi, "Fiten", 14; Ebu Davud, "Fiten", 4. 
82 Buhari, "Fiten", 9; Ebu Davud, "Fiteri.", 2. 
83 Buhari, "Fiten", 10; Müslim, "Fiten", 4. 
84 Tirmizi, "Fiten", 29. 
85 İbn Mace, "Fiten", 4; Buhari, "Fiten", 8; Tirmizi, "Fiten", 26 

· 86 Ebu Davfi.d, "Fiten", 6. 
87 Tirmizi, "Fiten", 9-11. 
88 Tirmizi, "Fiten", 61. 
89 Tirmizi, "Fiten", 12. 
90 Tirmizi, "Fiten", 3. 
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kavme azap indiğinde o kavim içindeki bütüninsanlara isabet edeceği9 ı 
vurgulanmaktadır. 

·Melahim konusunu müstakil bir başlık halinde ele alan Ebu Davud, 
ilk babda her asrın başında bir müceddidin· gönderileceğine dikkat çek
tikten sonra melahimin emarel~rine geçer ve bunları Beyt-i Makdis'in 
onarılması, Medine'nin harap edilmesi, Kostantiniyye'nin fethedilmesi ve· 
Deccal'in ortaya çıkması şeklinde sıralş.r92 • Rumlar'la yapılacak savaş 
"büyük· melhame" olarak isimlendirilmekte93

,. melhametü'l-ki,ibra, Kos
tantiniyye'nin fethi ve Deccal'in zuhurunun altı ay içinde vuku bulacağı94 

belirtilmektedir. Ancak Ebu Davud'da yer alan bir başka rivayette bu sü
renin altı yıl95 , Ahmed b. Hanbel'in Müsned'inde yer alan rivayette ise 
yedi ay96 olduğu· kaydedilmektedir. Bu farklılıklar rivayetlerin muallel 
olduğunu göstermektedir. Ebu Davud, Kitabu'l~melhame'nin devamınd~: 
melhame günü müslümanların çadırının, Şam yakınlarındaki Gi!ta mev
kiinde kurulacağını97, melhame günlerinde fitnenin ortadan kaldırılaca
ğını 98 bildirmekte, Türk ve Habeşliler'i tahrlk etm'emeyi tavsiye etmekte, 
onlarla savaşmadıkça kıyametin köpmayacağını99 ifade etmekte ve deva
mında kıyamet alametleriile ilgili haberlere yer vermektedir. 

Kütüb-i Sitte'de yer alan hadisleri konularına ve sıhhat durumlarına 
göre tertip eden Begavi (ö. 510/111 7), melahim başlığı altında zikrettiği
miz bu riyayetlere ilave olarak." gayeleri bir olan iki büyük topluluğun 
birbirleri 'ile savaşacakları,"ıoo .müslümanların yahudilerle savaşacak
lanıoı, İran ve Romalılar'la savaşıp oraları fethedecekleriı02 şeklindeki 
rivayetlere yer vermektedirı03 ; . · 

·Hadis kitaplarında fiten ve melahim kadar olmamakla birlikte "here" 
konusuna da yer verilmektedir. Şöyle ki: Hz. Peygamber "here" günleri
nin geleceğini, bu günlerin kıyamet öncesine rastlayacağını ve giderek 

91 .Buhari, "Fiten", 20; Müslim, "Fit(:m", 5; Tirmizi, "F)ten", 8. 
92 Ebu Davud, Melahim, 3. 
93 Ebu Davud, Melahim, 2; Tirmizi, "Fiten", 35. 
94 Ebu Davud, Melahim, 4; Tirmizi, "Fiten", 35. 
95 Ebu Davud, MeHihim, 4. 
96 Ahmed b. Hanbel, IV, 189. 
97 Ebu Davud, Melahim,·6. 
98 Ebu Davud, Melahim, 7. 
99 Ebu Davud, Melahim, 8-11. 
100 Buhar!, "Fiten", 25; Müslim, "Fiten", 52. 
101 Buhar!, "Cihad", 94; Müslim, "Fiten", 52. 
102 Müslim, "Fiten", 12. 
103 Mesabilıu's-sünne, III, 477-487. 
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artacağınıı04, bu günlerde insanın, yanındaki arkadaşından bile emin 
olamayacağını 105 , bu günlerde insanların kötülerinin kalacağını ve yer
yüzündeki eşekler gibi çiftleş eceklerini 106, bu olayların kıyamet kopunca
ya kadar devam edeceğini 107, bu günlerde ibadete yönelmenin hicrete 
denk sevapla ödüllendirileceğini 108 haber vermektedir. 

c. Diğer Kaynaklarda 

Fiten ve melahim kelimeleri ilk dönemden itibaren Kur'an ve hadisin 
bu kelimelere yüklediği manalar arasında tercih yapılarak veya yeni 
manalar yüklenerek kullanılmaya başlanmıştır. Nitekim rivayetlerde be-
1irtildiğine göre bir defasında Hz. Ömer, yanındakilere: "Hz. Peygam
ber'in bildirdiği fitneleri hanginiz biliyor?" diye sormuş, mecliste bulu
nanlardan Hz. Huzeyfe (ö. 36/656), aile, evlat, mal ve komşu yüzüüden 
maruz kalınan fitnelerden bahsetmiş, Ömer, "hayır bu fitneleri değil, de-

.,niz dalgaları gibi dalgalanacak olan fitneleri kastediyo~um"ı09 demiştir. 
İbn Ömer de kendisine sorulduğunda, "Hz. Peygamber döneminde sadece 
müşriklerle savaştıklarını ve onların dinine girmeyi fitne saydıklarını, 
şimdi ise insanların iktidar uğruna birbirleri ile savaştıklarını" 110 söyle
miştir. Her iki örnekte de fitne bir anlamıyla sosyal ve ahlaki yönden çö
zülmeyi, diğer anlamıyla ise iktidar·mücadeleleri uğruna silaha başvur
mayı ve siy~si karışıklıkları ifade etmektedir. Yakubi (ö. 292/905) de Ta
rih'inde Hz. Hasan'~n (?. 50/670) Muaviye (ö. 60/680) ile anlaşmasının ge
rekçesini "fitnenin zuhürunun önüne geçilmesi" şeklinde ifade ederek fit
ne kelimesine' "siyasi ve sosyal alanlarda ortaya çıkacak karışıklık" 
manası yüklemektedir11 ı. Taberi Tarih'inde verilen bir örnekte ise Ab
durrahman b. Şurayh'ın (ö. 167/783) Hz. AJ:i'nin oğlu İbnü'l-Hanefiyye'ye 
(ö. 81/700) Hz. Hüseyin'in (ö. 61/680) başına gelenleri hatırlata;rak görü-

. şünü öğrenmek istediği, İbnü'l-Hanefiyye'iıin cevabında "Bu ona takdir 

104 Buhari, "Fiten", 5; Müslim, "Fiten", 18; Ebı1 Davı1d, "Fiten", 1; Tirmizi, "Fiten", 
31; İbn Mace, "Fiten", 10, 25, 26; Ahmed b. Hanbel, I, 439; V, 389. · 

105 Ebı1 Davı1d, "Fiten", 2; Ahmed b. Hanbel, I, 448. 
106 Müslim, "Fiten", 20; Tirmizi, "Fiten", 59; İbn Mace, "Fiten", 33; Ahmed b. Hanbel, 

IV, 182. 
107 Ahmed b. Hanbel, V, 445; Muvatta, Kur'an, 8. 
108 Müslim, "Fiten", 26; Tirmizi, "Fiten", 31; İbn Mace, "Fiten", 14; Ahmed b. Hanbel, 

V, 25. . 
109 Buhari, ;'Fiten", 1 7; Tirmizi, "Fiten", 60. 
110 Buhari, "Fiten", 16. 
lll Yakubi, Tarih, II, 215. 
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edilmiş bir melhamedir" dediği kayd~dilmekte ve bu elim olay kaçınılma
sı imkansız bir hadise (melhame) olarak ifade edilmektedir112 . 

Fiten ve meHihim terimlerini ayrı ayrı marralarda kullananların ba
şında Ebu Davüd'un geldiğini belirtmiştik. İbn Teymiyye (ö. 728/1328) ve 
Ebu't-Tayyib el-Abadi (ö. 1329/1911) de bu yolda yürüyerek fitneyi, "müs
lümanların arasında çıkan iç savaş, karışıklık ve bozgunculuk", 
melahimi ise "müslümanlar ile müslüman olmayanlar arasında cereyan 
eden savaş" şeklinde tanımlamaktadırlar113 . Kurtubi (ö. 671/1272) de bu 
teriml_ere ayrı ayrı manalar yüklemekte, yakın geleceğe ait olaylara fitrie, 
uzak geleceğe ait olaylara ise melahim demektedir. "Fiten" başlığı altın
da Hz. Peygamber'in yakın geleceğe, Hz. Osman'ın ölümünden sonra ba~
layan ve daha sonra Ernevi-Şii kavgası şeklinde devam eden olaylara; 

· "melahim" başlığı altında ise kıyamete yakın zuhür edeceği ,bildirilen sa
vaş, karışıklık ve kan1ı olaylara yer vermektedir114. Suliman Bashear de 
ilk müslüman- Bizans savaşlarıyla ilgili rivayetleri değerlendirdiği ma
kalesind~ melahimin bu anlamını vurgularlıktan sonra zaman zaman Bi.., 
zanslılar'a karşı yapılan savaşlar için (melahimu'r-Rum) kullariıldığına 
dikkat Çeker115. Ayrıca çok ölümle sonuçlanan olaylara melahim, bunun 
dışında kalan her türlü karışıklığa ise fiten diyenler de vardır. Ahmed b. · 
Hanbel'in Müsned'indeki hadisleri konu başlıklarına göre tasnif eden Ah
med Abdurrahman b. Muhammed el-Benna es-Saati (ö. 1378/1958) böyle 
bir yakhışımla "here" hadisini melahim başlığı altında zikretmiştir116• 

"Here" kelimesi kaynaklarda, fiten ve melahim terimleri kadar· olma
sa da önemJi bir yere sahiptir. Hadis kitapları kadar tarih kitaplarında 
da here korkusu ve beklentisi önemli bir yer tutmaktadır. İbn Sa'd (C;>. 
230/845) bu korku ve beklenti ile ilgili olarak şunları kaydetmektedir: 
Hz. Talha'nın oğlu Musa, Muhtar'ın takibatı sonucu Küfe'den Basra'ya 
kaçtığında, kendini ziyaret edenlere, bu fitnelerin sonucunda ashabın 
kendi aralarında konuştukları "herc"in gelmesinden korktuğunu belirt
mekte, here anı insanların sesini duyamayacağı bir dağın tepesinde ölü
mü beklemeyi yeğlediğini beyan etmektedir11 7 . 

112 Taberi, Tarıhu'l-ünıenı, VI, 13-14. 
113 İbn Teymiyye, Mecnıu!! Fetava, XIII, 255; Tefsiru Sureti'l-Kevser, Mecnıuu Resai

li'l-Müniriyye, I, 244; Abadi, Avnu'l-nıabud, XI, 407-408. 
114 Kurtubi, et-Tezkira, s. 523-584. . 
115 Suliman Bashear, Apocalyptic and Other Materials on Early Muslim-Byzantine 

Wars: A Review of Arabic Sources, The Journal of the Royal Asiatic Society, 3, 1, 
2 (1991), s. 180. 

116 Saati, Fethu'r-Rabbanı, XXIV, 47. 
117 et-Tabakatü'l-Kübra, V, 162. 
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Bu terimierin İslamiliteratürdeki yaygın kullanımı ise fitnenin her 
türlü karışıklık, kanlı olay, afet ve kıyamet öncesi zuhür edeceği bildiri
len olayları ifa'de eden umumi bir terim, melahimin, fitne esnasında düş
manlada yapılan ve çok ölümle sonuçlanan hadiseleri kapsayan daha sı
nırlı bir ifade, hercin ise müslümanların birbirlerini öldürmesi manasına 
gelen bir kelime olduğu şeklindedir. 

d. Fiten ve Melahim Haberlerinin Kaynağı 

Hadis ve tarih kitaplarında genişçe yer alan fiten ve melahim haber
lerinin kaynağının ne olduğu konusu literatürde farklı şekillerde değer
lendirilmektedir. Halimi (ö. 403/1012), Kadı İyaz (ö. 544/1149) ve Fahred
din er-Razı (ö. 606/1209) gibi alimierin temsil ettiği görüşe göre bu tür 
haberlerin kaynağı Hz. Peygamber'dir. Çünkü peygamb~rler gerek 
cismanı güçleri, gerekse ruhanı kuvvetleri ile başkalarına benzemezler. 
Onların zahiri ve batını duyuları hem derece, hem de keyfiyet itibariyle 
diğer insanlardan farklıdır. Mesela onlar uzakları görmekle kalmaz, ar
kadan ve perde arkasından da görebilir; başkalarının işitemediği sesleri 
işitir, ala~adığı kokuları alırlar 118• · 

Her türlü gaybi bilgileri elde etmeyi ''insan nefıslerinin fıtr1 özellikle
ri" ile açıklayan İbn Haldun (ö. 808/1332)jse Mukaddime'de gelecek ha
berleri ve melahim olaylarına genişçe yer verir. Peygamberlerin özel bir 
fıtrata sahip olduklarını belirttikten· sonra konunun psikolojik yönüne 
dikkat çeker. Geleceği merak duygusunun insan fıtratında bulunduğunu 
belirtir ve bu duygu dolayısıyla insanlık tarihi boyunca devamlı gelecek
ten haber verdiğini iddia eden falcı, kahin, müneccim gibi insanlar 
bulunmuştur119 , der. 

İbn Haldun'un belirlemelerine göre gelecekle ilgili haberle:ç dünyanın 
sonu, çeşitli krallıkların hükümranlık ·süreleri, yapacakları savaşlar ve 
akibetleri gibi geniş kitleleri ilgilendiren ve merak uyandıran konuları 
kapsamaktadır. İbn Haldun bu tür haberlere örnek olarak Yemen ve Ha
beş hükümdadıklarının akibeti, Kisra'mn geleceği, İslam'ın doğuşu gibi 

·.·olayları vermektedir. Araplar'dan Şık ve Satıh'ı, Berberilerden Musa b.· 
·salih'i bU: tür haberleri bildiren kişiler olarak zikretmektedir120 . 

Günümüzde de birçok yazar dikkatleri bu noktaya çekmektedir. 
Mesela Macdonald (ö~ 1943), bu haberlerin bir kısmını Peygamber'in bil-

118 Elmalı, Hak Dini Kur'an Dili, II, 1090-1091. 
119 İbn Haldun, Mukaddinıe, II, 821. 
120 İbn Haldun, Mukaddinıe, Il, 822. 
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dirdiği gaybi haberler oiarak mütalaa etmekle beraber, aralarında sosyal 
ve psikolojik faktörlerin etkisiyle ortaya çıkmış birçok haber olabileceğini 
vurgulamaktadırı2 ı. Bazı fıten ve m el ahim haberlerinde oldukça karam
sar tabloların çizilm esi; örneğin zamanın devamlı kötüye gideceği ı22, her · 
yeni fitnenin bir öncekini unutturacak kadar kötü olacağıı23 , karışıklık

lar çıkınca bir daha durmayacağıı24 şeklindeki karamsar rivciyetler bu 
iddiaları bir ölçüde destekler mahiyettedir. Çünkü İslam ümmeti bu 
rivayetleri haklı gösterecek üzücü olaylara sahne olmuştur. Ancak işlerin 
devamlı kötüye gittiği düşüncesinin vakıalarla bütünüyle kesiştiğini söy
lemek zor oldpğu gibi, "zorba yönetimden sonra sünnet ·geleneğine bağlı 
hilafetin geleceğiı25 ; insanların sadaka verecek fakir bulamayacakları126 

tarzındaki iyimseı: rivayetlerle uyuşmamaktadır. 

İbn Haldun, İsrailoğulları'nda fıtne ve melahim haberlerinin pey
gamberlere dayandığını vurgulamaktadırı27 • İbn Hacer ise Lisanu'l- · 
mizan'da fite·n ve melahim haberlerinin bir kısmının islam alemine ehl-i 
kitap kanalıyla geçtiğine ve melahimin İsrailiyyat menşeli olduğuna işa
-ret eder128

. Gerçekten birçok müellife göre bu haberlerin büyük bir kısmı 
Vehb b. Münepbih (ö. 114/732), Temimü'd-Darl (ö. 40/661), Ka'bulahbar 
(ö. 32/652) gibi yahudi ve hıristiyan iken müslüman olan kişilere 
dayanmaktadırı29 • Bu hususa Kurtubi şöyle bir örnek vermektedir: 

. Sıffin'e vardıklahnda Ka'b: "Bu bölgede akan müslüman kam kadar kan, 
başka bir yerde akmayacaktır" der. Kays kızarak: "Sadece Alialı'ın bildiği 
bu nevi haberleri nereden çıkarıyorsun?" karşılığını verir. Ka'b'ın cevabı 
şudur: "Yeryüzünde bir karış toprak yoktur ki, kıyamete kadar orada 
olacaklar Musa'ya in dirilen Tevrat'ta yazılı olmasın. "130 Taberi ise şu ör
nekleri vermektedir: Yahudi Re'sul-Cah1t (Hz. Hüseyin'i kastederek) bir 
peygamber oğlunun Kerbela yakınında öleceğiniı3 ı, Ka'b'ın oğlu da Amr 
b. Sa'id'in ölümünü132 haber verirler. Bu tür haberlere kaynaklık eden 
kitapların "~ütübü kadime" (eski kitaplar), Daniel kitapları şeklinde 

121 Bk. "Kıyamet", İA, 779. 
122 Buhari, "Fiten", 5; Tirmizi, "Fiten", 25. 
123 Buhari, "Fiten", 6. 

· 124 Tirmizi, "Fiten", 32. 
125 Ahmed b·. Hanbel, Müsned, IV, 273. 
126 Buhari, "Fiten", 25. 
127 İbn Haldün age, II, 822. 
128 İbnHacer,Lisanu'l-mizan, I, 13. 
129 Makrizi, Kitabu'l-Mukaffa, V.,525; İbn Hald~n, age, II, 823. 
130 Kurtubi, et-Tezkira, s. 543. 
131 Taberi, Tarihu'l-ümem ue'l~müluk, V, 393. 
132 Taberi, age, VI, 142. 
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zikredilmesiı33 de rastlantı olmasa gerektir. Kaynaklarda Ebu'l-Ali
ye'nin, Tüster fetholunduğu zaman Hürmüzan'ın beytü'l-malında Dap:i
el'e ait olduğu sanılan bir cenaze ve bu cenazenin başucunda bir kitap 
bulduklarını, bu kitabı Hz. Ömer'e ulaştırdıklarını, onun da Arapça'ya 
çevirmesi için Ka'b'a gönderdiğini belirttiği kaydedilir. Nuaym b. 
Hammad (ö. 228/843) ve Makdis1 (ö. 355/966) ise Ebu'I-Ali'nin "bu kitabı 
ilk okuyan kişinin kendisi olduğu, kıyamete kadar olacak fitnelerin bu 
eserde yer aldığı" rivayetine yer verirler ı34. 

Araştırmalar, bu tür eserlerin İslam öncesine dayanan bir geleneği 
olduğunu gösteriyor. Fuad Sezgin, Daniel'e nisbet edilen melhame risale
leri yanında, Buyük İskender'e ait' olduğu iddia edilen Melhametü's~Sana 
ale'l-ke.vakibi's-seyyareti's-seb'a, Plotemaıos'un (ö. 168) Daniel'den rivfi-. 
yet ettiği kaydedilen Kitabu'l-melhame ve Hippökrates'e (M.Ö. 460-377) 
ait olduğu belirtilen Melhametü Daniel isimli risalelere yer yeriyorı35 . 

İbn Haldun'a göre İslam aleminde Cafer es-Sadık (ö. 148/765) ve Ehl
i beyt'in ileri gelenleri gibi ilk dönem müslümaniarına nisbet edilenfiten 
ve melahim haberleri keşf ve ilhama, daha sonraki dönemlerde yaşayan 
kişilere nisbet edilen haberler ise felsefe ile beraber İslam alemine giren 
ve ulum-i dalıile içinde yer alari ilm-i nücüma dayanmaktadır. Üçüncü 
bir kaynak ise daha çok Ş1a'ı;ın başvurduğu cefr ilmidir. Zeydiyye'nin 
imamlarından Harun b. Said el-Icl1 (ö. 145/763), Cafer es-Sadık'a ait ol
duğunu iddia ettiği bir kitaptan Ehl-i beyt'e menf.;up kişilerin başına ge
lecek olayl~rı bu ilim vasıtasıyla tespit ettiğini ileri sürmekteydi. İbn 
Teynıiyye, Ehl-i beyt'e mensup kişilere dayandırılan bu tarz bilgileri red
dederek bunların İlıvan-ı safa ve batınilerin uydurması olduğunu 
kaydetmektedirı36 . Çeşitli mevzuat kitaplarında da Hz. Ali (ö. 40/661), 
Cafer es-Sadık (ö. 148/765) ve Musa Kazım (ö. 183/'199) gibi Ehl-i beyt'e 
mensup kişilere isnad edilen rivayetlerde "cefr ve melahim haberlerinin 
aslı yoktur" denilmektedir137

. 

İstikbal haberlerinin Ş1a geleneğinde özel bir yeri vardır. Onlara gö
re bu· tür bilgiler miras yoluyla intikal eder. Peygamberler bilgilerini 
kendisinden sonraki peygambere miras bırakırlar. Hz. Muhammed ise 
bütün peygamberlerin bilgilerini kendisinde toplamıştır. Peygamberi
miz'e hak vaki olacağı zaman Cebrail gelerek günlerini tamamladığını 

133 İbn Ku tey be, el-Mearif, s. 362. 
134 Nuaym b. Hammad, Kitabu 'l-fiten, s. 18-19; Makdisi, el-Bed' ve't-tar'ilı, II, 165. 
135 Fuad Sezgin, GAS, VII, 43-46, 64, 212,314-317. 
136 İbn Teymiyye, Mecnıu'u Fetava, IV, 77, 79. 
137 M. Derviş el-Hut,Esna'l-nıetalib, s. 372. , 
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bildirmiş, ilim mirasını ve nübüvvet asasını Ali'ye bırakmasını söylemiş
tir. Ali de bu ilmi kendisinden sonra gelecek olan imarnlara miras.bırak
mıştır. Bu.duruma göre her bir imarnın yanında hem bütün peygamber
lerin bilgileri hem de kendisinden önceki imamların bilgileri bulunmak-· 
tadırı38. MiraÇ gecesi Hz. Peygamber'e cennetlik .ve cehennemliklerin 
isimlerini içeren bir sahife ile, daha sonra Ali'ye teslim edilen iki sahife 
verilmiştir139 . Hz. Peygamber tarafından Ali'ye yazdırılan sahifede ken
disinin vefatı esnasında vuku bulan büt-ün olaylar, kızı Fatıma (ö. 
11/632), torunları Hasan ve Hüseyin'in öldürülmeleri ve kıyametekadar 
olacak şeylerin hepsi yazılı idi. Bir defasinda İbn Abbas (ö. 68/687) bunu 
Hz. Peygamber'in elinde görüp kendisine okumasını istemişti. O da oku
maya başlamış fakat Hüseyin'in ölümüne gelince hıçkırıkları artmış ve 
okumayı yarıda kesrnek durumunda kalmıştı. Bir defasında da Cabir b. 
Abdullah (ö. 78/697) bu sahifeyi Hz. Fatıma'nın yanında görmü.ştür. Ca
fer es-Sadık ise bu sahifeyi Abdullah b. Fazl el-Haşimi'ye göstermiş, Ab~ 
dullah onu ryazısız beyaz bir sahife halinde görmüş, imam eli ile sahifeyi 
silince yazılar ortay~ çıkmış ve kendi adını da bu sahifede görmüştürı40 . 
Hz. Ali'nin oğlu Muhammed b. el-Hanefiyye bu sahifeyi babalarımn mi
rası olarak kardeşleri Hasan ve Hüseyin' den almış ve oğlu Ebu Haşim 
vasıtasıyla Abdullah b. Abbas'ın torunu Muhammed b. Ali'ye ulaştırmış
tır. Bu sahifede Abbasi devletinin başına gelecek olaylara dair bilgiler 
bulunduğuiçin ona "Sahifetü'd-devle" de denilmiştir. 

Şia'nın gayb haberlerini.· elde ettiği diğer bir kayriak da Hz. 
Fatıma'ya ait olduğu iddia edilen Mushaftır. Bir iddiaya göre bu mushafı 
Hz. Peygamber Ali'ye yazdırmıştır. Bir başka iddiaya göre ise Hz. Pey
gamber vefat edince Fatıma çok üzülmüş, bunun üzerine Cebrail gelerek 
onu teselli etmiş, babasından ·haberler vermiş, soyundan kişilerin başına 
gelecek olayları bildirmiştir. Bu kitapta kıyfunete kadar vaki olacak bü
tün olaylar ve gelecek meliklerin isimleri bulunmaktadırı41. 

' . 

Bu rivayetler Şia'da istikbal haberleri üretmek için uygun zemini ha
zırlamış ve arkasından birçok haber ortaya atılmıştır. Beyaniyye gibi gu~ 
lattan olanlar, Hz. Ali'nin gayptan haber vermesi, Hayher kalesinin kapı
sını sökmesi gibi davranışlarınıgna ulühiyyetin hulül ettiği şeklinde izah 
etmekten çekinmemişlerdirı42 . İmamların bazı olaylar karşısında pasif 

138 AliNemazi, Müstedrekü Sefineti'l-bilıar, VI, 192. 
139 Ali Nemazi, age, VI, 194. 
140 Ali Nemazi, age, VI, 195-196. 
141 Ali Nemazi, age, VI, 198-201. 
142 Şehristani, el-Milel ve'n-nilıal, I, 152. 
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kalışını ise sonucun taraflarından bilinmiş olmasına bağlamaktadırlar. 
Bu tür haberler zaman zaman sünn! kaynaklarda da.yer almaktadır. Ör
nek olarak Taber!'nin Tarıh'inde yer alan "Hz. Hüseyin'in babasından 
'Hicaz'da bir koyunun şerefi çiğnenecek' sözünü duyduğu için isyan 
et~ediği ı43, kaderine boyun eğdiği, Muhtar'ın da kendini büyük zafer ka
zanacak Sak!fli olarak gördüğü için ortaya çıktığı" şeklindeki rivayetleri 
. zikredebiliriz ı44 . 

III. FİTNELERİN ZUHURU 

a. Hz. Peygamber'in Medine'de Kurduğu Yeni Düzen 

Hz. Peygamber'in hicretinden önce Medine'de çeşitli kabilelere men
sup putperest Araplar, Yahüq! ve Hıristiyanlar yaşamaktaydı. Hicret 
sonrası bunlara Ensar ve Muhacirler de eklenmiştir. Medine'de is~ 
lam'dan öncf} kişiler ve gruplar arasındaki ilişkiler "kabllecilik" temeline 
dayanmaktaydı. TÜm gruplar üstünde merkezi bir otorite bulunmaktay
dı. Bu nedenle de kablleler ve gruplar birbirleri ile savaş halinde idiler. 
İç huzursuzlukları giderecek, bütün grupları bir arada tutacak, iç 
rekabeti köruklemeyen ve dengeyi sağlayan bir rnekanizmaya ihtiyaç 
vardı. Hz. Peygamber'in Medine'de hazırladığı yurttaşlık antlaşmasına 
baktığımız zaman tüm bu unsurları orada bulabiliriz. Söz konusu antlaş
manın ilk maddesinde: "Kureyş ve Yesrib'den mümin, müslüman, onlara 
katılan ve onlarla beraber hareket eden insanların başkal~rına karşı bir 
millet oluşturduğu vurgulanmakta, Medirteli olma (komşuluk-hemşehri
lik) parolası ile kan esasına dayanan ayırırncılık geri plana itilmektedir. 
Antiaşmayı imzalayan bütün kabilelerin adı zikrt:dilerek aralarındaki 
denge ~urulmaktadırı45. Hz. Peygamber bu grupların tümünün üzerinde 
hakem olmuş, aralarında ayrılık faktörü olan "kanbağı" yarine hak, 
adalet, doğruluk temellerine dayanan bir anlayışı ikame etmiştir. Bu ye
ni toplumda Medine'de oturari herkes tabii üye kabul ediliyor; işler 
İstişare ile görülüyor. İhtilaf vuküunda Hz. Peygamber'in hakemliğine 
baş vuruluyordu. İç barışı bozanlara elbirliği ile karşı konuluyordu. Me
dine'ye kastedenlere karşı beraberce savunma yapılıyordu. Nitekim bu 
yeni oluşuina karşı çıkan Mekkeliler'e karşı kazanılan Bedir Savaşı, Me-

143 Taberi, Tarilıu 'l-ümem, V, 384. 
144 Taberi, age, VI, 114-115. 
145 Bk. M. Hamidullah, Mecmuatü'l-vesaiki's-siyasiyye, s: 57-62; a. mlf., İslam Pey-

. gamberi, tre. Said Mutlu, İstanbul 1966, I, 122-134. 
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dineliler'i daha da birbirlerine bağlamıştır. Bu dayanışma yer yer Yahudi 
ve niün~fıklar tarafından bozulmak istenmesine rağmen146 Hz. Peygam
ber buna müsaade etmemiş ve Mekke'nin fethine kadar sürüp gitmiştir. 
-Mekke fethedilince bazı Medinelilet'de Hz. Peygamber'in Medine'yi mer
kez olarak kabule devam edeceğini belirtınesi bu endişeleri ortadan 
kaldırmıştırı47 . Mekke'nin fethi sonrası çıkarılan genel af,' Arap Yarıma
dası'nın her tarafından insanların müslüman olmasını ve bu topluluğa 
katılmasını sağlamış ve böylece Medine'de tesis edilen toplum modeli, bir 
taraftan yarımadanın tümünü içine alırken, öte yandan devleti oluşturan 
unsurların büyük çoğunluğunun islamı kabul etmesini doğurmuş ve bu
nun sonucunda da sadece İslami tabana dayanan bir devlet yapısına dö~ 
nüştürmüştü:r. 

Özet olarak söyleyecek olursak Hz. Peygamber, Arap Yarımadası'nda 
İslam'ın getirdiği evrensel değerlere dayanan sosyal, ekonomik, siya~i ve 
askeri faktörlerin dengelendiği bir merkezi otorite tesis etmiştir. 

·Hz. Peygamber devrinde kabilelerin ou topluluğa katılımı Medine'y~ 
gelip Hz. Peygamber'e biat etmeleri şeklinde oluyorduı48 • Ancak Hz. Pey
gamber'in vefatından sonra biat konusunun nasıl olacağı belirtilmemişti. 
Genel kanaate göre· biat şahsi idi; yani biat edeni sadece edilen şahsa 
bağlamaktaydı. Hz. Peygamber'in vefatından sonra bazı kabileler bu ka
naatla hareket ederek kendilerini serbest hissetmişlerdi ı49• Ortaya çıka
bilecek karışıklıkları önlemek için Hz. Peygamber'in yakın çevresinde 
y~r alan ve bu yeni nizarnı iyi kavramış bulunan sahabiler harekete geç
tiler. "Peygamber öldü, ama vekili var (Halifetü Rasülilhih)" diyerek hali
fe kavramını ortaya attıları50. İlk halifenin ensar yerine muhacirlerden 

. seçilmesi de yeni bir denge unsuru olmuştur. Şöyle ki muhacirler 
Medine'de bir neVi gruplar üstü idiler. Ensarise en azından Evs ve Haz
rec olarak iki büyük kola ayrılıyordu. Bunlardan biri olsaydı, diğerinin 
tepkisi ile karşılaşabilirdi. İlk iki halifenin İcraatıarına baktığımız za
man bu dengelere titizlikle dikkat edildiğini, başka bir tabirle Hz. Pey-

, gamber'in sünnetine (siyasetine) dikkatle uyulduğunu görürüz. 

146 Beni Kaynuka (2/624), Beni Nadir (5/626), Beni Kureyza (5/627) ve Hayher'in fet-
hine (7 /628) sebep olan· olaylar bu teşebbüslere örnek olarak gösterilebilir. 

147 Welhausen, Arap Devleti ve Sukutu, s. 10. 
148 Wlhausen, age, s. 10. · 
149 Hz. Ebu Bekir devrinde zekat vermek istemeyen ve irtidad eden topluluklar örnek 

gösterilebilin bk. Taberi, age, III, 249 vd.; Ahmet Akbulut, Sahabe Devri Siyasi 
Hadiseleri, s. 135-137. 

150 İbn Sa'd, Tabakat, III, 183; Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 10-11; Welhausen, age, 
s. 17. 
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b. İlk Fitne ve Bazı Fitne Olayları 

Müslüman alimierin çoğunluğu İslam aleminde.zuhür eden ilk fıtne 
olarak Hz. Osman'ın şehid edilmesi (35/656) sonucu ortaya çıkan siyası 
bunalımı kabul ederlerısı. Hz. Peygamber'in "deniz dalgaları gibi dalga- · 
lanacağını" ve "yağmur katreleri gibi yağacağını" haber verdiği fıtneler 
bu olaya yorumlanırı52. Buhad'de yer alan bir rivayette Said b. Müsey
yeb'in (ö. 94/713) "ilk fıtne (Hz. Osman'ın öldürülmesi) Bedir ashabından, 
ikinci fıtne (Harre olayı) Hudeybiye aslıabindan kimseyi hırakmadı"ı53 

demesi de bu görüşü desteklemektedir~ Taha Hüseyin (ö. 1393/1973) Hz. 
Osman'ın öldürülmesi olayını "ilk fıtne" olmanın yanında "büyük fıtne" 

' olarak da nitelendirmektedirı54. İçlerinde Abdurrahman b. Muhammed 
ed-Davüdl'nin de bulunduğu bazı alimler ise ilk fitne olarak Hz. Hüse
yin'in şehid edilmesini göstermektedirler .' Ancak bu görüş hadislerde ilk 
fıtne hakkında verilen bilgilere uymadığı gerekçesiyle benimsenmemiş
tirı55. Müsteşriklerden G.H.A. Juynboll "başkaldırma" manasında ilk fıt
nenin Abdullah b. Zübeyr'in Emev1 iktidarına karşı i~yan etmesi (63/683) 
ile ortaya çıktığınıı56, Schacht ise Emev1 halifesi Velid b. Yezid'in öldü-
rülmesiile-(126/744) zuhür ettiğiniı57 belirtirler. Schacht'ın bu kanaatİ 
isabetli değildir. O, İbn S1r1n'e (ö. 110/728) isnad edilen ve hadis riva
yetinde sened ·arama ihtiyacının fıtne .üzerine başlandığını bildiren riva-· 
yet deıss söz konusu edilen fitnenin Velid b. Zübeyr'in ölümü ile ortaya 
çıkan fitne olması gerektiğini, buradaki 110/728 yılında ölmüş olan İbn 
Sidn'in, kendisinden sonra meydana gelen bir olaydan söz edemiyeceğini, 
dolayısıyla mezkur rivayetin ona atfedilmiş yalan bir haber olduğunu id
dia etmektedir. 

Schacht'ın bu iddiasını garip karşıladığını belirten Talat Koçyiğit, bu 
konuya temas ettiği bir inakalesinde şöyle demektedir: "Eğer İslam tari
hinin ilk bir buçuk astında Velld b. Y ezid'in öldürülmesine müncer olan 
fıtneden başka ve daha mühim fıtneler olmasaydı, bu müsteşrike bir de-

151 Bk. Ebu Hanife, el-Fıkhu'l-epsat, s. 41; Cahız, el-Osmfıniyye, s. 1 73; Ahmed b. 
Hanbel, Müsned, III, 422; Taha Hüseyin, el-Fitnetü'l~Kübra, II, 249. 

152 İbn Hacer, Fethu 'l-Bari, XXVII, 15. 
153 Buhari, "Megazi", 12. 
154 Nitekim bu konuda yazdığı eserine "el-Fitnetü'l-kübrfı" adını vermiştir. 
155 İbn Hacer, Fethu 'l-Barı, XV, 195-196; Ayni, Umde, XIV, 113. 
156 Juynboll, "The Date of the Great Fitna",Arabica, XX-II, 142-159; Muslim's Intro

duction to his Sahih, Jerusalem Stuties in Arabic and İslam, sy. V, 1984, s. 303-
308 . 

. 157 Schacht, The Origins of Muhainmedan Jurisprudence, Oxford 1975, s. 36-37. 
158 Bk. Müslim, "Mukaddime", s. 7. 
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receye kadar hak verirdik, oysa ki İslam tarihinde üçüncü hallfe Osman 
b. Affan'ın şehit edilmesi ile neticelerren ayaklanma "fitne" olarak isim
lendirildiği gibi, C emel ve Sıffin harpleri ve İbn Zübeyr hadisesi de bu fit
nenin devamından başka bir şey değildirı59. 

İslam aleminde yaygın olarak kabul edilen görüş ise ilk fitnenin Hz. 
Osman'ın şehid edilmesi ile başladığı, Cemel Vakası (36/656), Sıffin Sa
vaşı (37/657), Harici ayaklanmaları, Harre olayı (63/683), Haccac b. 
Yusufun Mekke'yi muhasara etmesi ve Abdullah b. Zübeyr'in öldürülme
si (73/692) -gibi fitne olaylarınınbunu takip ettiği şeklindedir. 

Şimdi bu olayların: nasıl vuku bulduğunu daha yakinen tanımaya ça
lışalım. 

c. Hz. Osman'ın Öldürülmesi Sonucu Ortaya Çıkan Fitneler 

Hz .. Ebu Bekir ve Ömer hilafetleri ·dönemlerinde içeride dengeleri gö
zeten bir siyaset takip ederlerken, mesailerinin büyük kısriıını·dışa, müs
lüman olmayan unsurlada mücadeleye hasretmişlerdir. Bilindiği gibi 
Hz. Ebu Bekir önce irtidad olaylarını bastırmış160, arkasından da Hz. 
Peygamber devrinde hazırlıkla:pria başlanılan Suriye seferini gerçekleş
tirmiştir161. Ömer ise mesaisinin büyük bir kısmını fütuhata ayırmış
tırı62. Ömer ölümünden önce hilafeti şün1ya havale etmiş, şura üyeleri de 
aralarında en yaşlı ve mülayim kişi olan Osman'ı hilafet görevine getir~ · 
mişlerdir. Osman döneminde fetililer devam etmesine rağmen ı63 , iç prob
lemierin ön plana çıktığı görülmektedir. Osman'ın Ömer gibi tüm otorite
yi elinde toplayan bir lider olmamasından, en çok kabilesi Ümeyyeoğulla
rı yararlanmıştır. Bu· döneme yöneltilen eleştirilerin başında Em evi un
suruna ağırlık verildiği, yakınların kayrıldığı, bazı kişilere maddi 
imkanlar sağlandığı, merkezi otoritenin zayıftadığı ve valilerin etkisinin 
arttığı şeklinde iddialar gelmektedirı64 . Bu iddiaların doğruluğunu bura
da tartışmak makalenin boyutlarını aşacaktır. Bu itibarla söz konusu id
diaları d~stekleyen bazı olaylara işaret etmekle yetineceğiz. Hz. 

159 Talat Koçyiğit, "İbn Şihab ez-Zühri", AÜİFD, XXI, 72-74. 
160 Bk. Taberi, age, III, 249 vd. 
161 Taberi, age, III, 226. 
162. Taberi, age, III, 434, 445, 480. 
163 Bu dönemde Afrika'da, Mısır'dan başka Trablus, Berka v~ Merakeş İslam devleti

ne katılmış, İran'ın fethi tamamlanmış ve Afganistan, Horasan, Türkista~ İsla~ 
devletine ilave edilmiştir; bk. Ö. Rıza Doğrul, Sadr-ı İslam, VIII, 14. 

164 · Ö. Rıza Doğrul, age, VIII, 35-46; Welhausen, İslf,ınıın Eti Eski Tarihine Giriş, s. 
112-115; Ahmet Akbulut, age, s. 164-167. 
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Osman'ın Medine'de Mervan'ı kendine husus! katip yapması, Küfe Valih-. 
ği'ne ana bir kardeşi Velid b. Mugire'yi, Mısır Valiliği'ne Abullah b. Ebi 
Sarh'ı, Basra Valiliği'ne çok genç yaşta olan Abdullah b. Amir'i ataması, 
Muaviye'yi Şam Valiliği'nde tutması, Emev1 unsurları desteklediğini gös
teren örneklerden bazılarıdır. Bunlara Mecüs1 ve Yahudiler'in ilerleyen 
ve genişleyen İslam devletinin hızını kesme, engelleme teşebbüsleri de 
eklendiğinde, sistemin önünde büyük problemierin bulunduğu ortaya 

. çıkmakta-dır165 . 

Osman'ın bu tür yaklaşımları, kablleler arasında kurulmuş olan den
geyi bozmaktaydı. Bu nedenle hem diğer şura üyeleri, hem de Ebü Zer, 
İbn Mes'üd, Abdurrahmaiıb. Avf, Arnmar b. Yasir, Ka'b gibi ashabın ileri 
gelenleri Osman'a muhalefet etmekteydiler. Hatta şikayetlerin yoğunlaş
ması üzerine Hz. Ali bir defasında bizzat kendisi giderek, bir defasında 
ise oğlu Hasan'ı g0ndererek halkın şikayetlerini bildirmiş, uyarılarda 
bulunmuştur166 . Ayrıca hicr1 34'te bir grup sahabi toplanarak Osman'ın 
icraatını değerlendirmiş, Amr b. Abdiilah et-Tem!ml'yi göndererek uygu
lamalarını yanlış buldukları uyarısında bulunmuşlardır167 . Ertesi yıl Mı
sır, Küfe ve Basra'dan gelen heyetler, bölgelerindeki valilerden şikayetçi 
olduklarını bildirmişler ve görevden alınmalarını istemişlerdir. Osman 
bu istekleri reddedince Ali devreye girerek aralarını bulmuş ve yapılan 
anlaşmaya göre Halife, söz konusu valileri görevden almayı kabullenmiş
tir. Ancak Hz. Osman'ın katibi Mervan'ın halife adına Mısır Valisi'ne 
mektup yazıp altına da halifenin mührünü basarak kölesi ile Mısır'a gön
dermesi üzerine yolda durumu farkeden isyancılar, Medine'ye dönerek 
Osman'ı muhasa~a ederler ve görevden çekilmesi, aksi takdirde onu öl
dürecekleri tehdidinde bulunurlar. Hz. Osman isyancıların "hilafeti bı
rakma" isteklerini, Hz. Peygamber "Allah'ın bana giydirdiği gömleği çı
karmamami istedi" 168 diyerek reddeder. Hz. Osman'ın evi yaklaşık 49 
gün muhasara altında tutulduktan sonra hicretin 35. yılı 18 Zilhicce Cu
ma günü içeri giren isyancılar onu şehid ederler. Cenaze üç gün bekletil
dikten sonra sayıları 4 ·ile 7 kişi arasında değişen bir grup tarafından na-

- mazı kılınarak defnedilir169• 

165 Ö. Rıza Doğrul, Sadr-ı İslam, VIII, 27-28. Burada Hz. Ömer'i öldürenin Ebu Lü'lü' 
adında bir İranlı ve onun arkasında da eski İran prensi Hürmüzan olduğu 
iddiaları ile Yahudi İbn Sebe'nin fitneleri hatırlanmalıdır. 

166 İbn Kesir, el-Bidaye ve'n-nihaye, VII, 168; İbn Abdirabbih, Ikdu'l-ferid, IV, 308. 
167 Taberi, Tarih, IV, 333. 
168 Tirmizi, "Menakıb", 18. 
169 Bk. Taberi, Tarih, IV, 330-340; İbn Kesir, el-Bidaye, VII, 170-176. 
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Hz. Osman'ın bu şekilde öldürülmesi, müslümanları ·siyasi bakımdan 
Haşimi, Emevi gibi hiziplere bölmüş; Küfe, Basra ve Mısır gibi şehirlerin 
İslam devletinin merkezi olma rekabetini başlatınışı 70 , hilafet hakkının 
kılıçla devralınması çığırını açmış ve bir daha kapanm~yacak olan fıtne
leriiı kapısını aralamıştır. Kapı bir defa aralanınca da arkasından "fıtne" 
olarak nitelendirilen olaylar gelmeye başlamıştır. Bunların· başında Ge
mel Vak'ası gelmektedir. Hz. Aişe, Hz. Osman'ın yönetimine muhalif 
olanlardan biriydi, Bunun nedeni kesin bilinmemekle beraber kendisine 
ulaşan şikayetlerin bu hususta büyük bir payının olduğu tahmin edil
mektedir. Medine'de işler karışıp Hz. Osman da asiler tarafından 
muhasara edilince Hz. Aişe hacca gitmeye karar vermiş, vazgeÇmesi için 
Mervan'ın ısrarlarına rağmen de kararından dönmemiştir. Şura üyele:
rinden olan Talha ve Zübeyr de benzer tavır iÇindeydiler. Ancak bunlar 
Hz. Osman'ın şehid edilmesi ve Ali'ye biat esnasında M~dine'de idiler. 
Kaynaklarda, Hz. Ali'ye biat ederek ondan Basra ve Küfe valiliklerini is
tedikleri, verilmeyince de umre yapmak bahanesiyle Mekke'ye gittikleri 
ve orada tavır değiştirerek Ali'nin aleyhine geçtikleri kaydedilmekte
dirı71. Daha önceden Ali'ye ·kırgınlığı olan Aişe'nin de bunlara katıl;ına-. 
sıyla Ali'ye karşı ilk muhalefet cephesini oluşturmuşlardır. Bu gruba da
ha sonra Yemen Valisi Ya'la b.· Ümeyye (ö. 37/657), eski Basra Valisi 
Abdullah b. Amir (ö. 59/679) ve Hz. Osman'ın katibi Mervan b. Hakem (ö; 
65/685) katılmışlardırı72 . Grup, aralarında yaptıkları İstişare sonucu 
Basra'ya gitmeyi ve Osman'ın kanını isterneyi kararlaştirmıştır. Hz. 
Aişe, Talha ve Zübeyr'in Basra'ya gittikleri haberini alan Hz. Ali de Bas
ra'ya gitmek üzere yola çıkmış ye 9 Aralık (36/956)'ta iki ordu karşı kar
şıya gelmiştir. Tarihe "Cemel Vak'ası" olarak geçecek olan bu savaşta 
başta Talha ve Zübeyr olmak üzere yaklaşık 10.000 müslüman' öldüriil
müştür173. Bu savaştan sonra Hz .. Ali Küfe'yi başkent yapmış ve Medine 
merkez ol;ınaktan çıkmıştır1 7 4

• 

Hz. Osman'ın öldürülmesinden sonra zuhur · eden ikinci fıtne ise, 
Sıffin savaşıdır. Hz. Ali Cemel Savaşı'nda Talha ve Zübeyr'i saf dışı bira
kınca sıranın kendisine biat etmeyen Şam Valisi Muaviye'ye geldiğini 

ı 70 Nitekim Hz.! Osman'ın ölümünden sonra Mısırlılar Hz. Ali'yi, Kufeliler Zübeyr'i ve 
Basralılar Talha'yı tutmuşlardır; bk. Taha Hüseyn, el-Fitnetü'l-Kübrtı, II, 8. 

ın Öme:r Rıza [)oğrul 1 Sadr-ı İslam, IX, 48; Taha Hüseyn, el-Fitnetü'l-kübra, II, 25-
27. ' . 

ı 72 İbn Kuteybe, el-Maarif, s. 208. 
ı 73 Taberi, Tarih, IV, 506-54ı; Welhausen, İslamın En Eski Tarihine Giriş, s. ı21. 

· ı 74 Ömer Rıza Doğrul, Sadr-ı İslam, IX, 55-66; Welhau,sen, İslamın En Eski Tarihi
ne Giriş, s. ı2ı;Arap Devleti'nin Sukutu, s. 24-25. 
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düşündü ve bu yönde hazırlıklara başladı. Küfeliler'den söz aldıktan son- · 
ra Muaviye ile temasa geçip kendisine itaat etmesini istedi. Ancak bu te
maslar netice vermedi175. Zaten başından.beri Ümeyye yanlısı tavır ser
gileyen Süriyeliler'i, Küfe'nin başkent :yapılması daha da kızdırmıştı. Bu 
nedenle savaş kaçınılmazdı. İki ordu 37/657 tarihinde Sıffin'de karşı kar
şıya geldiler. Yapılan savaşta Ali taraftarlarıinn zafere yaklaştığı sırada 
Muaviye yanlıları mushafları mızraklara takarak havaya kaldırıp konu
yu Kur'an'ın hakemliğine bırakınayı istemişlerdir. Böylece hakerne baş 
vurmak üzere sa,vaşa son verilmiştir. Bu savaşta takriben 45.000 
Muaviye ve. 25.000 Ali yanlısı olmak üzere toplam 70.000 müslüman 
öldiirülmüştür176 . 

Üçüncü fıtne de Haric1 isyanlarıdır. Hariciler, Hakem Oiayı'ndaki tu-. 
tumları dolayısıyla tarafların küfre düştüklerini, hatta kendilerinin de 
buna iştirakle aynı konumda olduklarını ancak pişmanlık duyarak tövbe 
ettiklerini söyleyip, Ali'yi de tövbeye çağıran ve kabul' etmeyince ondan 
ayrılıp Dicle Nehri'nin karşı ki:marında Nehrevan diye isimlendirilen yer
de toplanan kişilerdir. Bunlar başlarına Abdullah b. Vehb er-Rasibi'yi (ö. 
38/658) halife seçerek onun bütün müslümanların halifesi olduğunu ilan 
etmişlerdir. Bu, siyasi bakımdan isyan demekti. Bu nedenle Hz. Ali onla
ra karşı askeri kuvvet kullanmaya karar vermiştir. 37/658'de Nehre
van'da ·aralarında cereya~ eden savaşta yaklaşık 2.800 Haric1 öldürül
müştür177. 

, Nehrevan olayından kurtulan Haricller, Hz. Ali'nin ölümünden sonra 
bir araya gelerek Muaviye ile savaşa girişmişler, ancak başarılı olama
mışlardır. Muaviye Irak'ı ele geçirı:p.iş, Nuhayla'daki karargahında bulu-:- · 
nurken h u cuma geçerek bir birliğini bozguna uğratmışlar, bunun üzerine 
Muaviye Küfeliler'e baskı yaparak Haricller'i cezalandırmalarını istemiş, 
onlar da bu baskıya boyun eğerek Haricller'i kılıçtan geçirmişlerdir 178. 

Hz. Ali'nin şehid edilmesi ve Muaviye'nin Hz. Hasan'la anlaşması 
sonrası olaylar nisbeten sakinleşmişti. Anc~k Muaviye kendi9i hayatta 
iken oğlu Yezid için biat almaya kalkışınca ortalık tekrar alevlenmiştir. 

175 Taberi, Tarih, V, 5; İbn Kesir, el-Bidaye, VII, 254-255; Ö. Rıza Doğrul, Sadr-ı 
İslam, IX, 76. . . , 

176 Taberi, Tarih, V, 48 vd.; Ibn Kesir,' el-Bidaye, VII, 253 vd; Welhausen, Arap Dev
leti'nin Sükutu, s. 25-27; Bu savaş hakkında Nasr b. Muzahim el-Minkari'nin (ö. 

212/827) yazmış olduğu "Vak'atü Sıffin" (Kahire 1382) isimli eseri anmalıyız. 
177 Taberi, Tarih, V, 72 vd; İbn Kesir, el-Bidaye, VII, 285-290; Ö. Rıza Doğrul, Sadr

ı İslam, IX, 90-92; Wellhausen, Arap Devleti'nin Sukutu, s. 39-40; İslamiyetin İlk 
Devrinde Dını, Siyası Muhalefet Partileri, s. 21-26. 

178 Wellhausen, İslamiyetin İlk Devrinde Dinı, Siyası Muhalefet Partileri; s. 26-27. 
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Nitekim Muaviye Medine'de bu isteğini dile getirince Hz. Hüseyin, Ab
dullah b. Zübeyr, Abdullah b. Ömer ve Abdurrahman b. Ebi Bekr gibi 
sahabiler karşı çıkmışlar ve Muaviye'den çekindikleri için Mekke'ye git
meyi terc1h etmişlerdi179. Arkalarından Mekke'ye giden Muaviye isteğini 
orada da dile getirir. Mekkeliler'i korkutarak biat alıp Medine'ye döner. 
Onlardan da bi at aldıktan sonra görev yeri olan Suriye'ye gideıl80 . 
Muhalefet cephesinde bulunan İbn Ömer ve İbn Abbas, Medine'ye dön
düklerinde halkın biat ettiğini öğrenince onlara tabi olarak biat 
ederler181

. Hicretin 60/680. yılı Receb ayında Muaviye ölünce Ktifeliler 
Hz. Hüseyin'i kendisine biat etmek üzere Kufe'ye davet ederler. O da bu 
davete uyarak Kufe'ye gider. Hz. Hüseyin 10 Muharrem 61/680'de Ömer 
b. Sa'd b. Ebi Vakkas kumandasındaki Yezid'e bağlı askerler tarafından 
öldürülünce Mekke ve Medine'de muhalefet hızlanmaya başlar. Mek
ke'de Abdullah b .. Zübeyr gizli gizli biatları kabul ederken, M~dine'de de 
Yezid'in Suriye'deki yaşayışı, içki içip sefahat alemleri düzenleyerek gün
lerini geçirdiği dillerde dolaşmaya başlar. Medine Valisi muhalef~ti yu
muşatmak ve arayı bulmak için bir heyeti Yezid'e gönderirse de giden ki
şiler dönüşte Medine'deanlatılanların d~ğru olduğunu teyid ederler. Bu
nun üzerine Medineliler Yezid yönetimine baş kaldırarak Ensar'dan 
Abdullah b. Hanzale'ye (ö. 63/683) biat.ederler. Arkasından da Medine'de 
oturan ve yaklaşık 1.000 kişiden oluşan Ümeyyeliler'e saldırırlar: Bunla- · 
rın en yaşiısı ve lideri olan Mervan durunıu Yezid'e bildirir. O da Müslim 
b. Ukbe (ö. 63/683) kumandasında 12.000 kişilik bir kuvveti Medine üze
rine gönderir. Medine önlerindeki Harre mevkiine gelen Müslim b. Ukbe 
· kumandasındaki ordu Medineliler' e teslim olmaları için üç gün süre ta
nır. Medineliler'in karşı koyması üzerine savaş çıkar. Medine üç gün sü
reyle Yezid'in ordusu tarafından talan edilir, Medine boşaltılır 

(63/682?82 . 

Medine felaketi Mekke'ye ulaşınca zaten mevcut olan İbn Zübeyr 
muhalefeti daha kızışır. Müslim b. Ukbe, İbn Zübeyr'in işini de bitirmek 
için Mekke'ye yönelir, ancak hastalanıp yolda ölür. Yerine atanan Hu
sayn b. Numeyr (ö. 67/686).Mekke'yi muhasara eder. Ebu Kubeys Da
ğı'na mancınıklar kurarak Mekke'yi ve Kabe'yi taşa tutar. Yezid'in ölüm . 
haberi gelince muhasara bitmeden Yezid orduları Suriye'ye geri dönerler 

ı 79 Wellhausen, Arap Devleti ve Sukutu, s. 66. 
ı8o Bk. İbnü'l-Esir, el-Kamil, III, 503-511; İbn Kesir, el-Bidaye~ VIII, 79-81. 
ı8ı Wellhausen,Arap Devleti ve Sukutu, s. 69. 
ı82. Taberi, Tarih, v; 482-495; Wellhausen, Arap Devleti ve Sukutu, s. 73-74; Nuri 

Ünlü, İslam Tarihi, I, ı 73-174. 
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(64/683)ı83. Daha sonra Abdülmelik b. Mervan'ın (ö. 86/705) emriyle 
Haccac b. Yusufes-Sakafi (ö. 95/714) kumandasında Mekke'ye gelen yir
mi bin kişilik ordu Mekke'yi tekrar kuşatır, şehri tahrip eder. İbn Zübeyr 
ve adamlarını öidürür (73/692)ı84 . Böylece fıtneler devam edecek olması
na rağmen Hz. Osman'ın ölümü ile başlayan. "ilk fitne" son bulmuş 
olurı85 . 

Hadis kitaplarında bu fitnelerin her birine doğrudan veya dolaylı 
olarak işar~t eden rivayetler yer almaktadır. Örnek olarak "Ömer'in ölü
mü ile fıtne kapısının açılacağını"ı86 ve Osman'a hilafet gömleği giydirile
ceğini, onu zalimlerin keyfi için çıkarmamasını .isteyen"ı87 rivayetler 
Osman dönemindeki fıtnelere; "Hav'ab köpeklerinin Hz. Aişe'ye havlaya
cağı" ı88 ve Hz. Peygamber'in Zübeyr' e "Ali ile savaşırsan ona zulmetmiş 
olursun"ı89 dediğini belirten rivayetler Cemel Vak'ası'na; "Davaları bir 
olan iki büyük tophıluk savaşmadıkça kıyamet kopmaz"ı90 ve Ammar'a 
"Yazık, asi bir topluluk seni katledecek"ı9ı dediğini ifade eden rivayetler \ 
Sıffin savaşına; Beni Temim'den Zü'l-huveysıra el-Yemani'nin·kaba dav
ranışı.üzerine söylediği "Onun öyle arkadaşları var ki sizin kıldığınız na
mazı, tuttuğunuz orucu beğenmezler. Onlar Kur'an okurlar fakat boğaz"' 
larından aşağı geçmez. Okun yaydan fırlaması gibi dinden çıkarlar ... "ı92 

· sözleri Harici isyanlarına; "Bu oğul seyyiddir, Allah'ın onunla iki büyük 
topluluğun arasını bulacağını umarım" ı93 demesi, Hz. Hasan ile Muaviye 
arasındaki anlaşmaya; Hz. Hüseyin'i Ümmet-i Muhammed'e mensup ki
şilerin katiedeceğini Cebrail'in haber verdiğini ı94 bildiren haber Kerbela 
olayına; "Kabe'ye kasteden ordunun yere batırılacağına" ı95 ve "Sakiften 
bir yalancı ve hunharın çıkacağına"ı96 dai~ rivayetler İbn Zübeyr olayına 
işaret· sayılmaktadır. 

183 Taberi, Tarih, V, 343-346; Mes'udi, Murucu'z-zeheb, III, 78-81; Ya'kubi, Tarih, 
II, 250-253. 

184 Taberi, Tarih, VI, 1 74; İbnü'l-Esir, el-K~nıil, IV, 350; İbnü'l-İmad, Şezeratü'z-ze-
heb, I, 79. 

185 Wellhausen,Arap Devleti ve Sukittu, s. 66, 69, 94. 
186 Buhari, "Menakıb", 25. 
187 Tirmizi, "Menakıb", 18. 
188 Ahmed b. Hanbel, VI, 52, 97. 
189 Suyuti, el-Hasaisü 'l-kübra, II, 233. 
190 Müslim, "Fiten", 3, 4, 25. 
191 Müslim, "Fiten", 18. 
192 Buhari, "Menakıb", 25; Müslim, "Zekat", 49. 
193 Buhari, "Fiten", 20; Müslim, "Fiten", 21. 
194 Ahmed b. Hanbel,Müsned, III, 265, 342; VI, 294; Hakim, Müstedrek, III, 17-177. 
195 Müslim, "Fiten", 2. 
196 Tirmizi, "Fiten", 44. 

/ 
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d. Fitne Karşısında Tavır 
' -

Kaynaklarda fitne karşısında ümmetin tavrı şöyle belirlenmiştir: 
Kur'an-ı Kerim "fitnenin öldürmekten daha büyük bir günah olduğunu" 
belirtmekte197, haddi aşanlada Allah'ın emrine döndürünceye198 ve- yer 
yüzünde- fitne kalmayıncaya 199 kadar savaşmayı emretmekte, Allah'ın 
ahdinin üUimlere ulaşmayacağını200 bildirmekte, iyilik ve takvada yar
dımlaşmayı201 ve ulü'l-emre itaati202 öngörmektedir. Hadislerde ise hem 
zalim hükümdara karşı gelme~in203 ve el, dil.ve, kalb ile iyiliği emredip 
kötülükten sakındırmanın204 fazileti, hem de fitne olaylarına karışma:
mamn, fıtne zamanı pasifolmanın205 , kendini i badete vermenin206 ve fit
nenin bulunmadığı yerler~ göç etmenin207 gerekliliği vurgulanmaktadır. 

Kur' an ve sünnette yer alan bu na_slar İslam alimleri tarafından 
farklı şekillerde yorumlanmıştır. İlk fitne olayları zuhür ettiği zaman ba
zı sahabiler bu olaylar karşısında· pasif kalmayı tercih etmişlerdir. Bu gö-~ 
rüş sahiplerinin öncülüğünü Ebu Musa el-Eş'ari ve Abdullah b. Ömer (ö. 
73/693) yapmaktaydılar. Ata b. Ebi Rebah'ın sorusu üzerine İbn Ömer: 
"İyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmak farzdır, fakat onu terkeden 
küfre düşmez demiştir."208 Geri kalanlar i$e Hz. Ali veya Muaviye safla
rında yer almışlardır. Gruplara gelince Havariç, Zeydiyye, Mu'tezile ve 
Mürcie'nin çoğunluğu "fi~ne olaylarını ortadan kaldırmak için aktif olma
yı" vurgulayan nasları esas alarak, "bu olayları kılıçla hertaraf etme im
kanı varsa buna baş vurmak gereklidir" demişlerdir09 . Ehl-i sünnet 
alimleri ise fitne karşısında zaman ve zemine göre davranınayı öngör
:n;ıüşlerdir. Çoğunluk, fitne karşısında pasif olmayı öngören nasları ön 
plana çıkarmayı ve bunlara göre hareket etmeyi tercih etmişlerdir. On
lar, yersiz aktif müdahalenin fitneyi daha da azdıracağı, birlik ve bütün
lüğe zarar vereceğini söylemişlerdir. Nitekim Hasarı el-Basri Emevile~'e 

197 el-Bakara, 2/191, 217. 
198 el-Hucurat 49/9. 
199 el-Bakara 2/193. 
200 el-Bakara 2/124. 

-201 el-Maide 5/2. 
202 en-Nisa 4/59. 
203 Tirmizi, "Fiten", 3. · 
204 Tirmizi, Fiten 9-11. 
205 Buhari, "Fiten", 9; Ebu Davud, "Fiten", 2. 
206 Müslim, "Fiten", 26; Tirmizi, "Fiten", 31; İbn Mace, "Fiten", 14. 
207 Buhari, "Fiten", 14; Müslim, Fitn, 26; İbn Mace, "Fiten", 13. 
208 Harizmi, Canıi'u'l-nıesanid, I, 96. 
209 Eş' ari, Makalat, s. 451. 
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fıkren karşı olmasına rağmen buidareye fiilen karşı çıkmamış, müslü
manların isyanhareketlerine katılmaların:i tasvip etmemiştir. O, yöneti
cileri daima doğru yola çağırmanın ve cehennem azabıyla korkutmanın 
gerekli olduğunu düşünmüş ~e bu amaçla Ömer b. Alıdülaziz ve Haccac'a 
mektuplar yazmıştır210. Ebu Hanife (ö. 150/767) de bu konudacemaatı ve 
birlik-bütünlüğü ön plana çıkarmaktadır. iyiliği emredip kötülükten sa
kındıran kişinin, Allah'ın·ve Rasulü'nün emrettiği bir vecibeyi yaşa,tmak 
için bile olsa, insanları arkasına takarak cemaata karşı isyana kalkışma
sını tasvip etmemektedir. O'na göre isyan hareketlerinin olumsuz yönleri 
(kandökme, yağmalama gibi), olumlu sayılabilecek yönlerinden çok daha 
fazladır .. 0,. haddi aşanlada değil, cemaatle olmayı tavsiye etmekte ve: 
"Bizim yolumuz Hz. Ali ve Ömer b. Abdülaziz'in yaptıkları gibi asilerle· 
savaşmaktadır" demektedir. Cemaatin had dı aşması durumunda ise o 
bölgeden uzaklaşmayı önermekte ve bu görüşüne delil olarak "Allah'ın 
yerinin geniş olduğunu ifade eden211 ve sıkıntıda olanların bulundukları 
yerden başka bir yere göç etmelerini212 isteyen ayetleri ve fıtnenin zuhur 
ettiği yerde onu değiştirmeye gücü yetmeyenierin başka bir yere göç et
melerini, böyle yaptıkları takdirde 7.0 şıddik ecri alacaklarını bildiren 
had1sleri213 göstermektedir214. 

İmam Eşari de hadis aslıalıının görüşünü "fasık bile olsa imama kar
şı ayaklanmayı tasvip etmeme ve bir münkeri ortadan kaldırmak için kı
lıç kullanmayı caiz görmeme" şeklinde ifade eder215 . Gazzali, siyasi otori
teye başkaldırmanın dirlik düzenliği bozacağını, fıtneyi daha da artıraca
ğını, bu nedenle caiz olmadığını söyler; sözlü uyariların ise fayda ve zara
rı göz önünde tutularak yapılması. gerektiğini kaydeder216 . İbn Teymiyye 
isemasiahat unsurunu ön plana çıkaran bir yaklaşımda bulunarak, fıt
neye _müdahale daha fazla bir z·arar doğuracaksabundan uzak kalmayı, 
aksitakdirde kötülükten sakındırma hükmü gereğince müdahale etmeyi 
önerir217. 

İşte bu mülahazalarla Ehl-i Sünnet alimleri başından itibaren fıtne 
olayları karşısinda, birini haksız· kabul. etseler bile pasif kalmayı tercih 
etmişlerdir. 

210 Ethem Ruhi Fığlalı, Çağınıızda İtikadı İslam Mezlıepleri, s. 39. 
211 el-'Ankebut 29/56. 
212 en-Nisa 4/97. 

· 213 Bu hadisleri bu lafızları ile bularhadık, ancak ma~a olarak destekl~yen rivayetler 
bulunmaktadır; bk. Buhar!, "Fiten", 14; İbn Mace, "Fiten", 13. 

214 Beyazi-zade,el-Usulu'l-nıünlfe, s. 121-123. 
215 Eş'ari, Makalatü'l-İslanıiyyln, s. 452. 
216 Gazzali, İlıya, II, 437. 
217 İbn Teymiyye, el-İstikanıe, II, 290-29i. 
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Ehl-i sünnetin fıtne karşısındaki bu tutumu bazı yazarlarca bir zaaf 
olarak değerlendirilmektedir. Örneğin günümüz yazarlarından Abdulka
dir Tayob bu konuda yazdığı bir makalede sünni müslümanların fıtne ke
limesine verdikleri anlamın negatif olduğunu· kaydetmekte, bu kavrarnin 
siyasi ve sosyal meselelere muhafazakar dini yaklaşım yapanlar için bir 
sembol olduğunu vurgulamaktadır. Tayob şöyle devam e~mektedir: "İlk 
fıtne" veya "büyük fıtne" diye isimlendirileJ) iç karışıklıklar ashabı birbi
rine düşürmüş, birçok fırkanın ortaya çıkmasına neden olmuştur. Sünni 
müslümanlar fıtne kelimesüıin, bu karışıklığın acı hatırasını akla getir
diğini, bu hususta en isabetli davranışın bir köşeye çekilmek ve olayların 
dışında kalmak olduğunu düşünmüşlerdir. Bu ise girişimci ve inkılapçı 
olmayı engellemiştiı218 . Emmanuel Sivan bu durumu, sünnl siyasi teori
nin travması (yarası) olarak ifade etmektedir19 . Ancak Ehl-i Sünnet'in 
bu tavrı, idare üzerinde zora baş vurmadan etkin olmayı öngören günü
müz demokratik geleneğine daha uygundur. 

IV. YAZIM TÜRÜ OLARAK FİTEN VE MELAHİM 

Fiten V~ rrielahim kelimeleri yukarıdaki terim manaları yanında, ge
lecekte vuku bulacak önemli hadiseleri manzum, mensur veya recez şek
linde anlatan eseriere isim olarak da verilmiştir. Bu türde yazılan eserler 
hadis ilminde önemli .bir yer~ sahiptir. Bu tür eserlerde yer alan 
rivayetlerde Hz. Peygamberiin yakın veya uzak gelecekte vuku bulacağı
nı haber verdiği ve çoğunlukla ·olumsuz sonuçlar doğuran hadiseler anla
tılmaktadır. Bütün istikbal haberleri melahim kapsaını içine girmen:ıek
tedir. Örneğin kıyamet alametleri olarak bildirilen haberlerin az bir kıs
mı fiten ve melahim içinde mütalaa edilmektedir. Ancak hadis literatürü 

. dışında da özellikle "melahim" adıyla bir yazım türü gelişmiştir. Bu tür 
eserlerde ilm-i nücümun baş vurduğu usullere benzer usullerle hanedan
lıkların geleceği ve dünya üzerinde vuku bulan önemli tabii ve sosyal 
olayların önceden bilineceği iddia edilmektedir. Bu tür eserler ilk asırlar
dan itibaren yazılmaya başlanmıştır. Mesela Zeyd b; Ali'nin trajik bir şe~ 
kilde öldürülmesinden sonra (1211739), büyük sıkıntılara düşen taraftar
ları çareyi Ümeyyeoğulları'nın yaptıklarını anlatan melahim kitapları 

• yazmakta · bulmuşlardır220 • Şiir tarzınd'a yazılan ·melahimlerde en fazl~ 

218 Bk. Abdülkadir Tayob, An analytical Survey of al-Tabari's Exegesisof Cultural 
Symbolic Contruct ofFıtna", Approaclıes to the Qur'an, s. 158. 

219 Radical İslam; Medievel Theology and Modern Politics, s. 90. 
220 Y akubi, Tari/ı, II, 326. 
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kullanılan tarzlardan biri şahıs,ların harflerle gösterilmesidir. Kaf, 
Ciın'in yardımıyla Mim'i öldürecek sonra kesin zaferi elde edecek olan 
Şin gelecek gibi. Taberi'de son Eınev1 halifesinin saltanatına dair şu ih
bar yapılmaktadır: Ayn İbni Ayn İbn Ayn, Mim İbn Mim İbn Mim'i öldü
recek. Buradaki Aynlar Abbas! Abdullah b. Ali b. Abdullah'ı (ö. 1471764), 
Mimler ise Mervan b. Muhammed b. Mervan'ın (ö. 132/750) isimlerini 
sembolize etmektedir221 . 

İslam tarihi boyunca özellikle hanedanlıkların geleceği konusunda 
yazılmış birçok melahim örneği bulunmaktadır. İbn Haldun bunlardan 
İbn Mürane'ye nisbet ~dilen bir kasideden, Muvahhidler hanedanlığının 
geleceğini konu edinen Turabiyye kasidesinden, Tunus Hafsileri'nin ha
nedaıilığını anlatan bir melhamenin bulunduğundan söz eder; Revşini'ye 
nisbet edilen bir melhameye rastladığından, ayrıca Şark'ta İbn Arabi'ye 
(ö. 638/1240) nisbet edilen lugaz ve milamınaya benzeyen bir melhameyi 
duyduğundan söz eder. Bunlara ilaveten ilm-i nücüma dayanarak yazıl
mış İbn Sina (ö. 428/1037) ve İbn Ukba'ya (ö. 826/1243) ait melahimleri 
·işittiğini kaydeder. Türk hanedanlığının geleceğinden, tamamıyla mu
katta harfler ile yapılan lugazlardan ibaret Bacerbekl'ye ait bir melha
meden ve Muktedir (ö. 320/932) zamanında kitaplara eski süsü veren, 
bunların üzerine hanedanlıklarla ilgili rumuzlar yazan ve bu bilgileri 
Danyal Peygamber'e nisbet eden Danyall lakaplı bir kişiden söz eder222 . 

Fakat İbnü'l-Arabl'nin (ö. 638/1240) Şam, Bağdat, Kudüs gibi şehirlerin 
fethi ve Osmanlı Devleti'nin geleceği hakkında yazdığı eş-Şeceretü'n
Nu'ınaniyye fi 'd-Devleti 'l-Osmaniyye risalesinde ve bu risaleye 
Konevi'nin (ö. 673/1274) yazdığı el-Lem'atu'n-nuraniye fi müşkilati'ş-şe
cereti'n-Nu'ınaniyye223 isimli şerhinden söz etmez. Son bir örnek olarak 
da asrımız Arap alimlerinden Ahmed Musa ez-Zerkavi'nin gayp konu
sunda yazdığı ve 1907 yılında yayımladığıMefatihu'l-gayb isimli eserden 
söz edelim. Müellif bu eserde yer alan risalelerin beşinCisine "el
Melahim" adını vermiş ve söz konusu risalede yeryüzünde meydana ge
len tabii ve sosyal olayların ilm-i nücüm usullerine göre önceden nasıl bi
linebileceğini ·açıklamaya çalışmıştır. 

221 Taberi, TarfJı, VII, 320, 422. 
222 İbn Haldun, Mukaddinıe, Il, 821 vd. 
223 Bk. Hamidiyye, nr. 657. 
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V. LiTERATÜR 

Fiten ve melahim konusu diniliteratürde genişçe yer almıştır, Ba:z;ı 
kay:naklar bu tür haberleri ana veya alt başlıklar şeklinde mün_ferid olay 
veya bölüm olarak sunmaktadırlar. Bazı ~aynaklar ise müstakil konu 
olarak ele alınaktadırlar. Bu tür eserlerin bir kısmı muhafaza edilerek 
günümüze kadar gelmiştir; bir kısmı ise günümüze ulaşmamıştır. 

A. Fiteri ve Melahimi Münferid Olay veya Bölüm Olarak 
İşleyenler 

Bu tür kaynakların başında hadis ve tarih kitapları gelmektedir. 
Hadis kitaplarına baktığımızda ·Fiten, melahim, Eşratü's-saat, İmare, 
Megazi, Menak1b, Sıfatü'l-kıyaine gibi bölümlerde bu nevi haberlere yer 
ve}\ildiğiı:ü, özellikle ilk iki başlık altinda "çeşitli şehirlerde olayların 
meydana geleceği, bazı kişilerin oldürüleceği, iç karışıklık ve savaşların 
zuhür edeceği, bazı şehir ve ülkeleriri fethedileceği, kıyametin yaklaştığı
nı gösteren bazı alametlerin zuhür edeceği belirtilmekte; fıtnelerin insan
lar ar9sında bilgisizlik, haksızlık, dünyaya düşkünlük gibi olumsuz geliş
melerin artmasından kaynaklanacağı, bu günlerde oturanın ayakta du
raı:ıdan hayırlı olacağı, bu günleri idrak edenlerin kılıçlarını taşa vurma
sı, kendini ibadete vermesi, kendi işi gücü ile uğraşması gerektiği" şek
linde haberlere yer verilmektedir. 

Tarihçiler içinde ise İbn İshak (ö. 150/767), Vakıdi (ö. 207/823), İbn 
Sa' d (ö. 30/845), Taberi (ö. 3l0/922), Kurtubi (ö. 671/1273)ve İbn Kesir (ö. 
77 4/1373) başta olmak üzere büyük çoğunluk tarafından münferid ol~y
lar veya başlıklar halinde ele alınmıştır. Bu kaynaklarda fıten ve 
metahim hadiseleri daha çok Hz. Osman'ın şehadeti ile başlayan ve bunu 
takip eden iç karışıklık ve savaşlada alakalandırılarak veya Hz. Pey
gamber'in ).nyam~te yakın vuku bulacağını haber verdiği savaş, çeşitli şe
hirlerde meydana gelecek çarpışmalar çerçevesi içinde işlenmektedir. Ör
neğin Kurt u bi ka bir ve ahiret hayatı hakkında yazdığı et~ Tezkire' de bu ' 
konuya geniş bir bölüm ayırmıştır224 . İbn Kesir ise hem el-Bidaye v(:/n
nihaye'de, hem de Nihfıyetü'(-bidfıye ve'n-nihfıye fi'l-fiten ve'l-1nela-, 
him'de pu konulara temas etmektedir. Birinci eserde Hz. Osman'ın şe
hid edilmesi, Hz. Ali'nin hilafeti, hakem tayini, Harici isyanları, Hz. Ali, 
Hasan ve Hüseyin'in öldÜrülmeleri ve ilk dönemle ilgili bazı olaylara ışa-

224 Bk. Kurtubi, et-Tezlıire, s. 523-712. 
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ret ettikten sonra Ruın, Hind ve Türkler'le yapılacak savaşlar ve kıyame
teyakın zuhür edecek bazı olaylara geçınektedir225 . İkinci eserde ise Hz. 
Peygamber'in ahir zamanda meydana geleceğini haber verdiği fıten ve 
melahim haberleri ile kıyaınet alametlerini ve bazı önemli olayları beyan 
eder; fıtne kavramı üzerinde durur, fıtnelerin sebep ve ç~şitlerine temas 
eder, fıtne.z.amanı nasıl davranılması gerektiğini hadis kitaplarından al
~ığı rivayetlerle ortaya koyar226

. 

B. Müstakil Eserler 

a. Günümüze Ulaşa~lar 

1. Matbu Olanlar 

Fiten ve melahim konusunda yazılan ve günümüze kadar gelen mat
bu es-erlerin en eskisi Nuaym b. Hammad el-Huzal'nin (ö. 228/843) 
Kitfıbü'l-fiten'idir. Müellif, yakın ve uzak geleceğe ait rivayetleri herhan
gi bir değerle.ndirmeye tabi tutmadan topladığı eserini on bölüm ve ·aıt 
başlıklardan oluşturmuştur. Eseri kendisinden rivayet eden, öğrencile
rinden Abdurrahman b. Hatim el-Miıradl'dir. Zehebi (ö. 748/1348), Nu
aym'ın ilmi kapasitesini kabul etmekle beraber gönlünün onun bazı 
rivayetlerine ısınmadığını kaydetmekte, Kitabu'l-fiten'de pek çok mün
ker ve makul olmayan garib rivayetlerin bulundtığunu söylemektedir227 • 

Benzer görüşleri Mesleme b. Kasım (ö. 353/964) da dile getirmektedir228 • 

İçinde zayıf rivayetler yer aldığı için · aşırlar boyu ilgisizliğe terkedilen 
Kitabu'l-fıten ilk olarak Süheyl Zekkar tarafından Londra'daki hicr1 706 
istins.ah tarihli yazma esas alınmak kaydıyla229 , İ>; tanbul Atıf Efendi 
Kütüphanesi'ndeki yazma230 ile mukabele edilerek 1991 yılında Dı
maşk'ta neşredilmiştir. Eserin ayrıca Topkapı III. Ahmed 02594 numara
da kayıtlı üçüncü bir nüshası ile Zahiriyye Kütüphane~i Edeb 62'de ka
yıtlı hicr1 604 istinsah tarihli 124 varaktan oluşan eserden seçmelerin 
yapıldığı, bir nüshası bulunmaktadır. 

İkinci eser ise İbn Tavus'un (ö. 664/1265) Mehdi'nin zuhiirri esnasın
da meydana gelecek fıtne ve karışıklıkları anlatmak üzere yazdığını be-

225 Bk. el-Bidaye ve'n-nilıaye, VI, 208-256. 
· 226 B k. İbn Kesir, Ni/ıayetil 'l-bidaye ve'n-ni/ıaye, I, 25-243. 
227 Zehebi, Siyeru a'lami'n-nübela, X, 600, 609: 
228. İbn Hacer, Tehzıbu't-te/ızıb, X, 462. 
229 Br. Libr. Or. nr. 9449. 
230 Atıf Efendi, nr. 602. 
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lirttiği el-Melahim ve'l-fiten fı zuhuri'l-gaibi'l-Muntazar (Beyrut 1988) 
isimli eserdir. Müellif bu eserde fiten konusunda yazılınış üç risaleyi 
özetleyerek tanıtmaktadır. Bunlar Nuaym b. Hammad'ın adı .geçen eseri 
ile Ebft Salih es-Süleyli ve Ebu Yahya Zekeriyya'nın (ö. 286/889).Fiten 

· isimli risaleleridir; İbn Tavus, Süleyli'nin 
1

Kitabu 'l-fitnen'inin el-Medre
setü't-Türkl'de hicri 307/919 tarihinde musannif hattı ile yazılmış bir 
nüshasının bulunduğunu belirtmektedir. Bu eserden öğrendiğimize göre, 
Süleyli'nin Kitabu'l-fıteni'nde, dünyanın ömrü, kıyamete doğru ilmin ve ' 
aklın ortadan kalkacağı, İslam'ın garip başladığı gibi garip olarak son 
bulacağı, Hz. Ali'nin hilafeti, ona karşı çıkanların durumları, Ehl-i beyt'e 
mensup olanların başına gelecel} olaylar, Mehdi'nin zuhüru, özellikle. 
Mehdi ·ile ilgili eski kitaplarda yer alan bilgiler, Rum:, Habeş, Fars ve 
Türklerle ilişkiler, Küfe, Basra, Zevra gibi şehirlerde meydana gelecek 
melhameler yer almakta, Deccal ve Hz. İsa ile ilgili bilgilerle son 
bulmaktadır231. 

Ebu Yahya Zekeriyya'nın Kitabu'l-fiterı'i ise hicri 391/1001 tarihinde 
istinsah edilmiş olup Nizarniye Vakfı'nda bulunmaktadır. Hüseyni'nin 
verdiği bilgilere göre risale, Hz. Peygamber'in sabahtan başlayıp güneş 
b~tıncaya kadar mescitte aslıaba gelecekten bilgiler verdiğine ilişkin 
h~disle başlar. Çeşitli fıtnelerin zuhür edeceği, ümmetin 73 fırkayaayrı
lacağı, Kostantiniyye'nin fethedileceği, Kabe'nin tahrip edilec~ği, 12 
imaının Hz. Peygamber tarafından tayin edildiği, Hz. Hüseyin'in şehid 
edileceğinin Cebrail tarafından Hz. Peygamber'e bildirildiği, Ümeyye 
oğullarının Hz. Peygamber tarafından zemrnedildiği tarzında haberlerle 
devam eder ve Mehdi'nin zuhüru, alametleri, dünyada kalış süresi gibi 
haberleri sıralayarak son bulu~32 . 

Fiten ve melahim konusunda son dönemlerde yazılan ve yayımlanan 
eseriere örnek olarak da şunlar zikredilebilir: Muhammed b. Abdülvah
hab, Müellefatı'.nın 3. cildini bu konuya ayırmıştır. Müellif bu eserde çe
şitli hadis kitaplarında yer alan fiten ve gelecek haberleri~e dair 
hadisleri, kendine göre tertip ve tasnif etmiştir. Eser Riyad'da basılmış~ 
tır. Şii müelliflerden Muhammed Bakır el-Meclisi (ö. 1111/1627) de yaz
mış olduğu 110 cildlik Biharu'l-envar isimli hadis külliyatının 28. cildini 
bu konuya ayırmıştır. Müellifbu cildde özellikle Hz. Peygamber'in vefa
tından sonra Ehl-i beyt mensuplarına ve imarnlara yapilacak ·zulüm ve 
haksızlıklara dair ri vayetiere genişçe yer vermiştir. Biharu 'l-envar 
1983'te Beyrut'ta basılmıştır. Bir başka telif de ·günümüz Şii yazarların-

231 Bk. İbn Tavus, el-Melahim ve'l-fiten, s. 93-139. 
232 Bk. İbn Tavus, age, s. 141-165. 
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dan Hasan el-Mustafavl'nin yazmış olduğu ve h. 1410/1990 yılında 
Kum'da basılmış olan el-Hakaik fı tarihi'I-İslam ve'l-fıten ve'l-ahdas isim
li 495 sayfadan çıluşan eserdir. Müellif bu eserinde Şü düşüneeye paralel ' 
olarak Ehl-i beyt, Hz. Ali'nin faziletleri, Hz. Peygamber'in vasiyeti, 
Üsame ordusunun hazırlanması, Ömer'in Peygamberimiz'in vefatı esna
sındaki tutumu, Beni Said Yurdu'nda müslümanların karşı karşıya kal
dığı durum, Hz. Fatıma'nın evinin yakılması ve Fedek arazisinin elinden 
alınması gibi olaylara temas eder; Hz. Osman'ın durumu, Cemel ve Sıffın · 
savaşları, hakem tayini, Haridier'in ortaya çıkışı, Hz. Ali, Hasan ve Hü
seyin'in şehid edilmeleri, Ümeyye oğullarının yaptıkları zulümler ve 12 
imama dair haberlere yer verir. Matbu eseriere son örnek olarak ise Ebu 
Ubeyde Mahir b. Salih AI-i Mubarek'in çeşitli hadis mecmualarında yer 
alanrivayetleri to.pladığı 200 sayfa tutarındaki er-Risale fi'l-fiten ve'l
melfıhim ve eşrati 'ş-saat (Beyrut 1972) ve Hişam Ceit tarafından yazılan 
335 sayfalık el-Fitne (Beyrut 1993) isimli eserleri zikredebiliriz. 

2. Yazma Olanlar 

Çeşitli kütüphanelerde yazma halinde muhafaza edilerek günümüze 
kadar gelen fıten ve melahim risalelerine örnek olarak şunlar gösterilebi
lir. 

1. Cafer es-Sadık' a nisbet edilen Melhame233
, 

2. Ebu Ma'şer el-Belhi'nin Kitabu'l-nı-elahim'i234 , 

3. Kemaleddin Hüseyin b. Ali el-Kaşifı'nin Farsça Hırzu'l-eman min 
fiteni'z-zaman'ı235 , 

4. Hubeyş b. İbrahim et-Tiflisi'nin Farsça Usulü'l-melfıhim'i236 • 

b. Günümüze Ulaşmayanlar 

Kendileri zaman içinde kaybolmuş; sadece isim olarak muhafaza edi
lebilmiş fıten ve melahim eserlerine örnek olarak da İbnü'n-Nedim'in el
Fihrist'te zikrettiği Abdan el-İsmaili, İbnü'n-Nasr Muhammed b. Mes'ud 
el-Iyasi ile İsmail b. Mihran'a ait Kitabu'l-Melahimleri237

; Ebu İshak'ın 

.. 233 Bk. Br. Libr, Or. 5907. 
234 Şiraz, Kitaphane-i Milli-i Fars, 248/3. 
235 Bağdatlı Vehbi, nr. 2265. 
236 Ayasofya, nr. 2706. 
237 Bk. İbnü'n-Nedim, el-Fihrist, s. 240, 245, 279. 
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Kitabu 'l-fiten'i, İbn Ebi Şeybe'nin Kitabu 's-,Sıffin, el-Cemel ve'l-fü
tuh'u238; Bağdath İsmail Paşa'nın İzahu'l-meknun'da yer verdiği Ebu'I
Hasan Berzec el-Kufı, ed-Deruki, 'Fazl b. Şadan en-Nisaburi, Muhammer 
b. Hasan es-Saffar v_e .. Ali b. Hasan b. el-Faddal'ın Kitabu'l-melahim 239 

isimli eserleri ve. Cafer b. Muhammed el~Kufi'nin Kitabu'l-fiten ve'l-. 
melahim 'i240 zikredilebilir. 

yl. DEGERLENDİRME 

Fiten ve melahinı haberleri gaypla ilgili rivayetlerin bir nevini oluş
tururlar. Hz. Peygamber' e nübüvvet görevi verildiği zaman Arap yarıma
da.sında çeşitli dini gruplar yaşamaktaydı. Bunlar.içinde f~l, kehanet, tı
yara, ıraf~t ve ilm-i nücum gibi çeşitli usullerle gaypteri haberdar oldu~
n1ıiddia eden insanlar vardı. Kur'an-ı Kerim bu kültür ortamırida.gelmiş 
ve kendine ha,s ilkeler ortaya koymuştur. Kur'an,· gaybı bilıneyi Allah'ın 
yüce sıfatlarından biri olarak kabul etmekte241, göklerin ve yerin g~lbı.., 
nın, 'gaybın anahtarlarının ve mutlak gaybın Allah'a mahsus olduğiınu 
bildirmektedir242 . Yüce Allah, peygamberleri insanlar arasından seçmiş
tir. Bu·nedenle onlar da birer beşer olarak her insanın uymak zorunda 
·oldl.ığu kanunlara tabidirler. Bilgi konusu da bu kanunlardandır. Ancak 
Kur' an' da "Yüce Allah'ın, resullerinden · dilediklerine gayptan haber vere
ceği" bildirilmektedir243 . Peygamberler Allah'ın "resulleri" olduklarına 
göre zaman zaman vahiy yoluyla gaybi haberler alabilirler. Bu durum is
tisna olup peygamberlerin bütün hayatlan için genelleştirilemez. Nite
kim Kur' an-ı Kerim'de "Hiçbir 'insanın, yarın ne yapacağını ve nerede 
öleceğini bilemeyeceği"244 şeklinde bütün insanları kapsayan genel hü
kümler serdedilmiştir. Kur'an, ortaya koyduğu bu umumi hükmü birçok 
peygamberin ağzından teyid etmektedir. Örnegin Hz: Nuh'un, kavmine 
,"... Size Allah'ın hazineleri yanımdadır, demiyorum. Ben gaybı da bil
mem ... "245 dediği, Peygamberimiz'in de " ... Benim ve sizin.başınıza gele-

İbnü'n•Nedim, age, s. 122. 
239 Bağdatlı İsmail Paşa, İzahu 'l-meknun, II, 336. 
240 Bağdatlı İsmail Paşa, age, ll, 317. 
241 Bk. el-Maide 5/109, 116; el-En'am 6173; et-Tevbe 9/94, 105; er-Ra'd 13/9; el

Mü'minun 23/92; es-Secde 32/6; Sebe 34/3, 48; Fatır 35/38; ez-Zümer 39/46; el
Haşr 59/.22; et-Teğabun 64/18; el-C1n 72/26. 

242 Bk. el-En'am 6/59; Yunus 10/20; Hud 11/123; en-Nahl16/77; e:ı;ı-Neml 27/65. 
243 AI-i İmran 3/179; el-Cin 72/26 . 

. -244 Lokman 31/34. 
245 Hud 11/31. 
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cekolanları bilmiyorum. Ben ancak bana vahyolunana uymaktayım ... "246 

diye söylediği buyurulmaktadır. 

Kur'an-ı Kerim'in bakışına göre gaybi haber Allah'a ait yani ilahi 
.kaynaklıdır. Beşerin kendi imkanları ile gayptan haber vermesi müm-

. kün değildir. Hz. Peygamber'e vahiy yoluyla bazı gayp haberlerinin bildi
rildiği .Kur'cin'da yer al:rriıştır247 . Ona gönderilen vahiylerin tümü 
Kur'an'da yer almadığınagöre248 , bir kısmının da gayr-i metlüv şekilde 
bildirilmiş olabileceği ve bu haberlerin de hadis kitaplarında yer almış 
olabileceği tabii karşılanabilir. 

Sünnetten de Hz. Peygamber'in gaybı bilmediğini ifade eden birçok 
·. örnek göstermek mümkündür. Mesela Hz. Aişe" ... Peygamber'in gelecek

te olacak;ları bildiğini iddia eden Allah'a iftira t?tmiş olur" 249 demekte, 
_ mahşerde ümmetinin affedilmesini isteyen Hz. Peygamber' e "Sen, onla
rın s~nden sonra neler yaptıklarını bilmiyorsun"250 denileceği haber ve
rilmekte, ashaptan Osman b. Maz'ün hakkında "Allah'ın sana ikramda 
bulunacağına-şehadet ederini" diyen Ümmü'l-A'la'ya (ö. 6/627), Peygam-. 
berimiz'in "Ben Allah'ın elçisi olduğum halde ne muamele göreceğiınİ bil
miyorum"251 dediği bildirilmektedir. 

Kirmani (ö. 786/1384), Hz. Peygamber'in gayba dair haberlerini · 
· "icmall" ve "tafslli" olmak üzere iki bölüme ayırmakta, Peygamber'in 
bunlardan tafsili olanları ancak vahiyle bilebileceğini kaydetmektedir252. 
Son devir alimlerinden Reşid Rıza (ö. 1354/1935) ise meleklerin varlığı, 
~ennet, cehennem ve kıyamet gibi konularda verilen gaybi haberlerin 
vahye dayanan sarih bilgiler olduğunu; bir kısım gayp haberlerinin ise 
naslardan istin~at edilmiş bilgiler olduğunu ~aydetmektedir. ikinciye ör
nek olarak da "Fitneden sakının ... "253 ayetini göstermektedir. Hz. Pey
gamber'in yakin gelecekte vuku bulacak fitneleri bu ayetten istinbatetti~ 
ğini söyle_mektedir254. . . 

"İcmali haber" ile Hz. Peygamber'in gelecek hakkında/söylediği genel 
hükümler _ifade eden sözleri kastedilmektedir. Örneğin·fıten ve melahim 

246 el-Ahkaf 46/9. 
247 en-Nur 24/11-16; Muhammed 47/16; el-Haşr 59/11-12; et-Tahrim 66/3; 

· 248 Bk. et-Tahrim 66/3. 
, 249 Müslim, İman, 75; Tirmizi, Tefsir, 7. 

250 Buhari, "Fiten", ı. 
251 Buhari, Cenaiz, 3. 
252 Kirmani, Şerlıu'l-Bulıar'i, VII, 55 . 

. 253 el-Enfal 7/25. 
254 R. Rıza, el-Menar, IX, 504-505. 
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hakkında "fi tnelerin yaklaştığı", "Deniz dalgaları gibi dalgalanacağı", 
"Yağmur damlaları gibi evlerin arasına düşeceği", "Fitne bir zuhılr edin
ce bir daha durmayacağı" şeklinde genel hükümler ifade eden haberler 
bu nevidendir. Bu tür haberleri Hz; Peygamber vahye mazhar olmadan 
kendi değerlendirmesi, yani Cenab-ı Hakk'ın verdiği özel yetenek . 

. (fetanet) ile vermiş olabilir. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi Hz. Pey
gamber Medine'de siyasi, etnik, dini ve sosyal faktörlerin dengelendiği 
bir devlet kurmuştur. Bu dengelerin muhafazasının zor olduğunu ve bo
zulduğu takdirde iç karıŞıklıkların çıkacağını herkesten çok bilmekteyi. 
Bu bilgi onun fetaneti ve basiretinin sonucu idi. Bu şahsi bilgilerine isti
naden ümmetini bazı benzetmelerle ve umumi ifadelerle uyarıyordu. Fit
ne ve melahim olayları vaki olunca ashap bu olaylarla Hz. Peygamber'in 
sözleri arasında ilgi kurmaya başlamışlar~ır. Taber1, tefsirinde şöyle bir 
örnek vermektedir: Zübeyr b. Avvam demiştir ki "Fitneden sakının .. .''255 

· ayeti nazil .olduğu zaman manasını anlayamamıştık. Cemel Vak'ası 
zuhur edince ay etin bu olayla ilgili olduğunu anladık. "256 

Hz. Peygamber, bu örneklerde olduğu gibi beşeri kaynaklara dayana
rak veya kişisel değerlendirmeler yaparak fiten ve melahim haberleri 
hakkında·icmall bilgiler vermiştir. Ancak bütün fiten ve melahim haber
leri ·icmall nitelikte değildir. İçlerinde belli ,bir şahıs veya olayla ilgili 
tafsill bilgiler verenler de bulunmaktadır. 

Kanaatimizce bu nevi haberlerin! Hz: Peygamber' den sa dır olması 
için mutlaka vahye dayanması gerekmektedir. Peygamber bu tür haber
leri vahyin ar~cılığı olmadan bilemez. Bu duruma göre Hz. Peygamber'e 
nisbet edilen tafsill haberleri değerlendirirken her bir haberi ayrı ayrı ele 
almak gerekmektedir. Bu nevi haberlerin değerlendirilmesinde öncelikle· 
haberin sahih olup olmadığı ve Peygamber' e vahyedildiğine işaret eden 
ARAPÇA GiRECEK şeklinde bir kaydın bulunup bulunmadığı önemli
dir. Bu kayıtlar haberin kaynağı konusunda bizi aydınlatmaktadır. Ha
be;rde böyle bir kayıt yok ise bu ya sözü edilen kaydın düştüğü veya habe
rin uydurma olduğuna delalet etmektedir. İkinci aşamada ise haberi me
tin açısından d~ğerlendirmek, haberin Kur' an, mütevatir sünnet ve vakı
aya uyup tiymadığına bakmak gerekir .. 

Merhum Ahmed Naim (1872-1934), nakille gelen İslami ilimleri de
ğerlendirirken melahim haberlerinin senedie rivayet edilmeleri sebebiy
le, tarih kitaplarından (kütübü'l-ahbardan) daha muteber olduğunu kay
detmekte, kıymetlerinin muhaddislerin ustil ye kaidelerine göre te~kid 

255 el-Enfal 7/25. 
256 Taberi, Cami'u'l-beyan, XIII, 473-475. 
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lerine göretenkid edildikten sonra ortaya çıkacağını söylemekte, bunların 
derece derece sahih olanları..olduğu gibi zayıf olanları da vardır, demek
tedir257. 

Şimdi bu çerçeve içinde bazı tafsill fiten ve melahim haberlerini de
ğerlendirelim: 

Hz. Osman'ın şehit edilmesi olayı ve bu dönemde ortaya çıkan fitne
lerle ilgili iki hadis rivayet edilmektedir. Birincisinde "Fitnelerin Ömer'in 
ölumü ile başlayacağı" 258, ikincisinde ise "Osman'a hilafet gömleği giydi
rileceği ve onu zalimlerin keyfi için çıkarmaması"259 bildirilmektedir. Bi
rinci rivayette Hz. Ömer fitne konusunda Hz. Peygamber'in görüşunü 
sormakta, Hu.zeyfe Hz. Peygamber'in aile, mal ve komşu yüzünden uğra
nılan fitnelere dair sözünü söylemektedir. Öıner "bunları değil, deniz dal
gaları gibi dalgalanacak fitneleri" kastettiğini söyleyince Huzeyfe Hz. 
Peygamber'e nisbet etmeden kendi kanaati olarak "o fitneden sana bir 
zarar yok çünkü seninle onun 'arasında kilitli bir kapı var" demektedir. 

,Rivayetin bu kısmı Huzeyfe'nin kendi sözleri olup, "Ömer döneminde iç 
. karışıklıkların çıkmayacağı, görüşünü dile getirmektedir. Kanaatimizce 
bu nevi rivayetlerde başlangıçta sahabe ve tabiin sözü iken zamanla 
hadis olaraktelakkİ edilmiş birçok haber bulunmaktadır. İkinci rivayette 
ise Hz. Osman'ın asiler karşısında istifa etmeyip direnmesi Hz. Peygam
ber'in tavsiyelerine dayandırılmakta ve Osman'ın "mazlum olarak öldü
rüleceği" belirtilmektedir. Bizce Hz. Osman meşru bir halife idi. Bu ne
denle de asilere karşi direnmesi en tabii hakkı idi. Meşru halifeye baş 
kaldıranların asi olacağı da çok açık bir gerçekti. Hz. qsman kendi akİbe
tinin bu şekilde olacağını bilseydi, Mekke'de yapılan valiler toplantısın
dan sonra durumun vahametini sezip Şam'a davet eden Muaviye'nin bu 
davetini "canı muhafaza" kuralı gereği kabul ederdi. Halbuki onda 
asilerin bu iddialarından vaz geçecekleri kanaati vardı. Bu nedenle de 
Şam'a gitmeyi düşünmemişti. 

Tirmizi bu rivayeti ha~en-karib şeklinde değerlendirmektedir. Bu de
ğerlendirme, söz konusu rivayetin ·üzerine hüküm bina edilecek kadar 
güvenilir;-olmadığını göstermektedir. 

İkinci örneğimiz ise Cemel savaşı ile ilgilidir. Ri vayete göre Hz. Aişe, 
· başında bulunduğu birlikle Basra .yolunda bulunan Beni Amir suyuna 
vardığı zaman köpek ulumaları duyar ve "Bu suyun ismi nedir?" diye so
rar: "Hav'ab suyudur" cevabını alınca Hz·. Peygamber'in "Sizden birine 

257 Ahmed Naim, Tecrid-i Sarih Tercemesi; Mukaddime, I, 98-99. 
258 .Buhari, "Menakıb", 25. 

· 259 Tirmizi, "Menakıb", 18. 
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Ha.v'ab köpekleri uluyacak, yoksa o sen misin ey Humeyra?" dediğini ha
tırlar ve geri dönmeye karar verir260 . 

Yahya b. Said (ö. 198/813), bu rivayetin senedinde yer alan Kays b. 
Ebu Hazim.'in (ö. 97/715) münkerü'l-hadis26ı olduğp.nu söylemektedi:r.262 . 

Aliyyü'l-Kari (ö. 1014/1605) is.e Yusuf b. Abdurrahman el-Mizzi'nin. (ö: 
742/1256), başında "Ya Humeyra" ifadesi bulunan bütüı;ı rivayetlerin 
mevzu olduğunu söylediğini kaydetmektediı-263 . Zaten ri vayetin metni de 
Hz. Aişe'nin Ali'ye karşı tavır almada haksız olduğunu ifade etmekte ve 
olayda taraf olanlardan birini haklı çıkarmayı hedeflemektedir. 

Son örneğimiz ise, Hz. Peygamber'in ashaptan Arnmar b. Yasir'in (ö. 
37 /657) Sıffin savaşında öldürülmesi hadisesini Medine ]\1escidi inşa edi
lirken. haber verdiğine dair rivayettir. Habere. göre Ammar, Hz. Peygam
ber' e kendisine çok kerpiç taşıttıkların dan yakınmış, bunun üzerine Pey
gamberimiz de ona: "Seni asi bir topluluk öldürecek"264 buyurmuştur. 

İbn Teymiyye, ulemadan Hüseyin el-Kerabisi (ö_. 248/862) ve Ahmed 
b. Hanbel'in de iÇlerinde bulunduğu bir topluluğun bu hadisi zayıf addet
tikle~ini kaydetmektedi~65 . Bu olay, daha sonraki dönemlere ait mecmu
alarda şöyle tasvir edilmektedir: Sıffin günü Ammar'a süt getirilcli.· O, 
sütü görünce güldü. "Niçin gülüyorsun?" .diye sorulunca .Hz. Peygam
ber'in kendisine ölmeden önce. en son içeceği şeyin süt olac~ğını belirttiği
ni söyledi. Ri vayetin devamında Arnmar'ın sütü içtikten· sonra cephey e 

' . ' 1 

yöneldiği ve şehid edildiği a·nlatılmaktadı~66 . ' 

Ammar'ı öleceğini bildiği halde hiç endişelenmeyen ve tedbir alma 
ihtiyacı duymayan bir insan olarak takdim etmek acaba ne derece yerin
dedir? 

Yakın geleceğe ilişkin bu tür rivayetlerin sayısı bir hayli kabarıktır. 
Bu· tür rivayetleri ihtiyatla karşılamamızın bir nedeni de Hz. Osman'ın 
şehid edilmesinden sonra başlayan iktidar mücadelelerinde Hz. Peygam
ber' e nisbet edilen sözlerin olaylara taraf olan veya olaylar karşısında ta~ 
rafsız kalmaya çalışan kişiler tarafından savunma aracı olarak kullanıl
mış olmasıdır. Bu 9laylar, Hz. Peygamber devrinde sırfAllah rızasını gö-

260 Ahmed b. Hanbel, VI, 52, 97. . 
261 Münkerü'l-hadis: Hadisi kabul edilmeyen, rıza gösterilmeyen kimse demektir; bk. 

Talat Koçyiğit, Hadıs Istılahları, s. 291. 
262 Zehebi, Siyeru a'lami'n-nübela, IV, 200. 
263 Aliyyü'l-kari, el-Masnu', s. 2Ü-212. 
264 Müslim, "Fiten", 18. 
265 İbn Teymiyye, Minhacü's-sünne, VI, 259. 
266 Bk. Suyuti, el-Hasaisu 'l-Kübra, II, 239; 
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zeterek yaşayan bazı sahabiler üzerinde derin izler bırakmıştır. Düşülen 
bu duruından çıkış yolları arayan bu insanlar olayların önüne geçeıne
yince bu defa önlertınesi imkansız bir takdir olarak görmeye ve nasları bu 
çerçevede yorumlamaya çalışmışlar, kendilerini bu tür olayların dışında 
tutmaya gayret etmişlerdir. Olayları bu şekilde değerlendirenlerden biri 
Hz. Ali'nin Küfe'ye hareket ettiği günlerde ·Küfe valisi olan Ebu Musa el
Eş'ari'dir. Ebu Musa, halkımescide toplayarak şu konuşınayı yapmıştır: 
Hz. Peygamber bizi daima fitne ve fesattan sakındırırdı. Bugün ise fitne
ler başımızın üzerinde dolaşıyor. Bize yaraşan, fesada kanşmamaktır. 
Fitne ve fesad zamanında uyuyanlar uyanıklardan, otur~nlar ayakta du
ranlardan, ayakta olanlar atiarına binenlerden, atianna binenler hare
ket edenlerden daha hayırlıdır. Kılıçlarınızı kınlarına koyunuz, mızrak
ları bir tarafa atınız, mazlum olanları himaye ediniz, fitne hertaraf olun
eaya kadar bu vaziyeti muhafaza ediniz267 . 

Benzer tavırları sergileyenlerden biri olan Ebu Hureyre ise Hz. Pey
gamber'den şu rivayeti nakletmektedir: "Fitne zamanı oturan ayakta du-

. randan, ayakta duran yürüyenden, yürüyen koşandan daha hayırlı
dır."268 Bu ifadeleri "fitneyi ortadan kaldırıncayakadar savaşmayı"269 ve 
"Allah'ın buyruğuna dönünceye kadar saldırgan tarafla savaşriıayı" 270 

emreden ayetlerle bağdaştırmak zbrdur. 

Olaylara kendi çıkar, siyasi ve mezhebi görüşleri istikametinde yön 
vermek isteyenler ise·kendi tavırlarının Hz. Peygamber tarafından onay
landığını ifade eden rivayetlere tutunarak haklılıklarını ortaya koyma 

. gayretine girmişlerdir. Bu tür haberler tetkik edildiği zaman bunlarda 
olayların tasviri yanında "fiet-i- bağıye", '.'mazlum olarak öldürülme") 
"haksız yere mücadele etme"271 gibi değer hükümlerinin yer aldığı görü
lür. 

Buraya kadaryaptığımız değerlendirmeler Hz. Peygamber dönemine 
yakın gelecekle ilgilifiten ve melahim haberleridir. Halbuki bu konudaki 
rivayetlerin bir kısmı. da bu döneme uzak geleceJüe yani kıyamete yakın 
vuku bulacağı bildirilen haberlerden oluŞmaktadır. Uzak gelecekle ilgili 
haberlerin bir kısmı hadis kitaplarının "kıyamet alametleri", "eşrat-ı sa
at" gibi bölümlerinde yer alan rivayetler içinde bulunmaktadırlar. Bu ne
vi rivayetlerin bildirdikleri haberlere konu teşkil eden olaylar henüz vu- · 

267 Ö.R. Doğrul, Sadr-ı İslam, IX, 59. 
268 Buhari, "Fiten", 9; Müslim, "Fiten", 3. 
269 el-Bakar;:ı 2/193. 
270 el-Hucurat 49/9. 
271 Hakim,Müstedrelı, III, 366. 
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ku bulmadıkları için öncelikle sıhhat açısından titiz bir şekilde incelen
mesinin uygun olacağı kanaatindeyiz. U zak geleceğe ait haberlerin bir 
kısmı ise ilk fıtne döı:ieıninde meydana gelen olayların mürninler üzerin.:. 
de uyandırdığı ümitsizlik duygularını yansıtmaktadır. Örnek 'olarak "za
manın gittikçe kötüleşeceği", "bir sonraki fitneniri öncekini aratacağı", 
"kılıç konulunca (fıtne zuhur edince) bir daha durmayacağı" şeklindeki 
rivayetleri gösterebiliri~. Bu rivayetlerde kötülüklerin giderek yayılması 
karlerin bir sonucu olarak takdim edilmekte, ümitsizlik ve karamsarlık 
aşılanmaktadır. Halbuki bu anlayış hem İslam'ın, "geleceğinin parlak 
olacağını" haber veren nasları ile çatışmakta272 ; hem de vakıalara ters 
düşmektedir. Şöyle ki bizzat Hz. Peygamber tarafından övüldüğü haber 
verilen Ömer b. Abdülaziz (ö. 101/720) dön~mi273·, Mehdi'nin zuhur edece
ği zaman ortaya kayacağı idare şekli274 ve Osmanlı Devleti'nin en azın
dan belirli dönemleri fıtne ve fesadın boy gösterdiği ilk dönemlerden çok 
daha patlak bir tablo sergilemektedir. 

Hz. Peygamber'in mescitte, "gelecekte olacak fıtne ve şerleri tek tek 
haber verdiği", "dünyanın, önüne konulduğu ve onda olacak şeylerin tü
münü gördüğü" rivayetl~ri de hem Kur'an ve sünnetin ifadelerine aykırı, 
hem de realiteye terstir. Şöyle ki bu haberler, gaybı yalnızca Alla,h'ın bil
diği_ni ve Hz. Peygamber'in gelecekte olacaklardan habersiz olduğunu ifa
de eden ayet ve hadislerle çelişmektedir. Hz. Peygamber'in gelecekte ola
cak fıtneleri mescitte cemaate söylediği haberi sadece Huzeyfe b. Yernan 
Ebu Said el-Hudri, Ebu Meryem, Ebu Zeydel-Ahtab ve Muğire b. Şu'be 
tarafından rivayet edilmiştiy275 • Bu rivayetler incelendiği zaman bir kıs
mında Hz. Peygamber'in haber verdiği şeyierin neler olduğunun hiç 
zikredilmediği276 , bir kısmında ise somut hadiseler yerine genel ve müc
mel ifadelerin yer aldığı277 görülür278 Hz. Peygamber'den bütü~ fıtneleri 
öğrendiğini söyleyen Huzeyfe, Hz. Osman'ın öldürülmesini şöyle değer
lendirmektedir: "Eğer Osman'ın ölümü hayır ise benim onda bir hissem 
yoktur; eğer onun öldürülmesi şer ise ben ondan beriyim. "279 Görülüyor 
ki Huzeyfe, bırakın dünyanın sonuna kadar olacak şeyleri bilmeyi, 
Osman'ın öldürülmesinin hayır mı, şer mi olduğunu bile bilmemektedir. 

272 Geniş bilgi için bk. İlyas Çelebi, İslam inancında Gayp Problemi, s. 128-130. 
273 Buhari, ''Fiten", 25; Ahmed b. Hanbel, IV, 273~ 
274 İbn Mace, "Fiten", 34; Ahmed b. Hanbel, III, 53. 
275 Tirmizi, "Fiten", 26. 
276 Buhari, Kader, 4. ' 
277 Müslim, "Fiten", 22; Tirmizi, "Fiten!', 26. 
278 Bu rivayetlerin değerlendirilmesi için bk. Mehmet Hatipoğlu, Hadis Notları, s. 

48-49. 
279 İbn Sa'd, Tabalıat, III, 83. 
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N eti ce olarak Hz. Peygamber'in kendisinden sonra meydana gelecek 
olan olaylar hakkında tafsili bilgiler verdiğine dair rivayetlerin sıhhati 
konusunda tereddütlerimizin bulunduğunu ifade etmek istiyoruz. Kana
atimizce Hz. Peygamber tarafından bu tarz bilgiler verilmemiştir. Eğer 
verilmiş olsaydı, ashabın olaylar karşısında tedbir alması, Hz. Peygam
ber'in haksız olduklarını beyan ettiği kişilerin iddialannda ısrar etmeme
si ve bu tür hadiselerin meydana geleceği, vukuunda:n önce ashap tara
fından bilinmesi gerekirdi. Halbuki Nuaym b. Hammad'ın kaydettiği bir 
rivayete göre Semüre b. Cündeb (ö. 60/679) bu hadiseleri ashabın kendi 
ar~üarında konuşmadığını belirtmektedir280

• 

280 Nuaym b. Hammad, Kitabü'l-fiten, s. 19. 
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