
ları ise mupalefette kalmış ve zaman
la bütün Şii tırkaları bu gruptan doğ
muştur. 

Nevbahti eserinin devamında. üçüncü 
halifenin öldürülmesi üzerine Hz. Ali'ye 
biat edilip "cemaat"in oluştuğunu, fakat 
çok geçmeden müslümanların Hz. Ali'yi 
tutanlar. ona muhalefet edip önce Tal
ha, Zübeyr ve Aişe, ardından da Muavi
ye etrafında toplananlar ve hiçbir tara
fa meyletmeyip çekimser davrananlar 
olmak üzere üç zümreye ayrıldığını kay
deder. Sa'd b. Ebü Vakkas, Abdullah b. 
Ömer, Muhammed b. Mesleme ve Üsa
me b. Zeyd'in de aralarında bulundu
ğu bu sonuncu grup Mu'tezile'nin temel 
şahsiyetlerini oluşturmuştur. Ayrıca Hz. 
Ali'nin hilafeti zamanında kendi ordu
sundan ayrılanlar Havaric gruplarını teş
kil etmişler, ölümünden sonra da eski 
muhalifleri ve pek azı hariç kendi taraf
tarları Muaviye etrafında birleşerek bü
yük müslüman çoğunluğunu oluşturmuş 
ve Mürcie adını almışlardır. Daha sonra 
Şia dışında kalan büyük müslüman ço
ğunluğunun imarnet konusundaki dü
şüncelerine temas eden müellif onların 
konuyla ilgili ittifak ve ihtilaflarına yer 
vermekte, İslam tırkalarını Mürcie, Ha
varic, Mu'tezile ve Şia olmak üzere dört 
ana gruba ayırmaktadır. 

Giriş mahiyetindeki bu bilgilerden son
ra Nevbahti. yer yer diğer fırka ve mez
heplere de temas etmekle birlikte esas 
olarak on iki imam Şiiliğine göre Hz. Ali'
den başlayarak on birinci imam Hasan 
ei-Askeri'nin vefatma kadar geçen sü
re içinde her imarnın ölümünün ardın
dan ortaya çıkan grupları, bu grupların 
liderlerini ve bazı temel görüşlerini kay
deder. Buna göre Hz. Ali'den sonra Şia 
üç gruba ayrılmıştır: Ali'nin ölmeyip bir 
gün yeniden dünyaya döneceğini iddia 
eden Sebeiyye, onun Fatıma'dan doğma 
olmayan oğlu Muhammed b. Hanefiy
ye'yi imam olarak tanıyan Keysaniyye 
ve Hz. Hasan'ın imametini benimseyen 
zümre. Sonuncu grup, Hasan'ın Muavi
ye lehine imametten çekilmesinden son
ra az bir kısmı hariç ondan uzaklaşıp ço
ğunlukla birleşmiş, diğerleri ise karde
şi Hüseyin'in imametini kabul ederek 
onun Kerbela'da şehid edilmesine ka
dar mensubiyetlerini devam ettirmiş

lerdir. Müellif bunun ardından , Hz. Hü
seyin'in vefatından itibaren Zeynelabi
din'den başlamak üzere on birinci ima
ma kadar umumiyetle imarnın ölümüy
le ortaya çıkan bölünmelere temas et
mesi yanında Şii gruplara ait mütedil ve 

aşırı görüşlere de yer vermektedir. Ha
san ei-Askeri'nin vefatından (260 / 873) 
sonra tabileri on dört fırkaya ayrılmış
tır. imametle ilgili çeşitli görüşler ileri 
süren bu tırkalardan biri de Hasan ei
Askeri'nin Muhammed adında bir çocu
ğu olduğunu, fakat gizlendiğini, yeryü
zü fesadla dolduktan sonra yeniden dün
yaya dönerek adaleti hakim kılacağını 

iddia etmiştir. İmamiyye adıyla anılan 
bu gruba göre söz konusu on ikinci imam 
beklenen mehdidir. 

Fıra~u·ş-Şf'a, on iki imam Şiiliğinin 
ilk üç asırlık tarihine ışık tutan eski ve 
temel bir kaynaktır. Bununla birlikte tır
kaların doğuş sebeplerine temas edil
memiş, gruplara dair temel görüşler tah
Iile tabi tutulmamış, konular kısa ve yü
zeysel olarak işlenmiştir. Öte yandan ba
zı Şii müelliflerin varlığını kabul etme
dikleri (bk. Murtaza el-Askeri, s. ı 7 vd.) 
Abdullah b. Sebe' ve Sebeiyye'den bah
setmesi dikkat çekicidir. Kitabın bir özel
liği de Sa'd b. Abdullah ei-Kummi'nin (ö . 

30ı / 9ı3) el-Ma~alôt ve'l-iırak adlı ese
riyle büyük çapta benzerlik göstermesi
dir. Bu durum, her iki müellifın günümü
ze ulaşmayan ortak bir kaynaktan isti
fade ettiğini veya Kummi'nin eserini neş
reden Muhammed Cevact Meşkür'ün de 
kaydettiği gibi (Terceme-i Fıra~ı'ş-Şi'a-i 
Nevbal]t~ I, 27) bu müellifin Nevqahti'nin 
eserinden faydalandığını ortaya koymak
tadır. W. Madelung'a göre Nevbahti, ese
rinin ilk bölümünde Hişam b. Hfikem'in 
İl]ülaiü 'n- n as ti'l- imam e 'sinden isti
fade etmiştir (EJ2!ing.J. VII, ıo44) 

Fıra~u·ş-Şta ' nın ilk neşri H. Ritter ta
rafından gerçekleştirilmiş (İstanbul I 931 ). 
aynı neşir bazı düzeltmelerle Muham
med Sadık AI-i Bahrülulüm tarafından 
tekrarlanmıştır (Necef I 355 / ı 936) . Mu
hammed Cevad Meşkür eseri Les seetes 
shiites: traduction annotee avec intro
duction adıyla Fransızca'ya (RHR, CLIII 
[ı9581. s. 68-78, 176-214; CLIV [19581. s. 
67-95 , ı46-ı72; CLV [19591. s. 63-78 ; müs
takil baskısı, Tahran ı 958), S. M. Prozorov 
İngilizce bir özetle birlikte Shiitiskie Sek
ti adıyla Rusça'ya (Moskova ı 973) çevir
miştir. Fıra~u·ş-Şf'a yine Muhammed 
Cevad Meşkür tarafından, baş tarafına 
müellifin hayatı ve eserine dair bilgi ve
ren, ayrıca III. (IX.) yüzyılın sonuna ka
dar Şiilik'le birlikte diğer İslam tırkala
rına genel bakış yapan 283 sayfalık iki 
mukaddime. sonuna da çeşitli indeks
ler ilavesiyle Farsça'ya çevrilmiş ve Ter
ceme-i Fıra~ı·ş-Şf'a-i Nevbal]tf adıy
la yayımlanmıştır (Tahran ı 353 hş.) . 
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Türkiye topraklarından doğup 
Irak'ta Dicle ile birieşiikten sonra 

denize ulaşan akarsu. 
_j 

Fırat ismi, aslı Sumerce Bu- ra- nu- nu 
olan Asur dilindeki Purattu, İbr~nice'deki 
Perath adının Arapçalaşmış (Furat) şekli
dir. Güneybatı Asya'nın en büyük nehri 
olan bu akarsuyun adı Eski Farsça'da Uf
ratu, Orta Farsça'da ise Frat biçiminde ge
çer. Batılı müellifler de bu kelim13yi Euph
rate veya Eufrate şeklinde kullanırlar. 

Fırat ırmağı Karasu ve Murat adlı iki 
kolun birleşmesiyle meydana gelir. Bun
lardan Karasu en uzun kol olmamakla 
birlikte eskiden beri halk arasıpda Fırat 
adını taşımakta ve bu nehrin ana ko
lu sayılmaktadır. Dolayısıyla Karasu'nun 
kaynağı olan ve Erzurum ovasının kuze
yindeki Dumlu dağından çıkan Qumlu su
yu da Fırat'ın başlangıç kolu kabul edil
mektedir. Karasu Erzurum ovasından 

geçip bu ovanın batısında ~kale'den 

sonra dar ve derin boğazlara dalar. Kes
kin dirsekler yaptığı Aşkale il13 Tercan 
arasındaki kesiminde önce güneye. son
ra da tekrar batıya yönelir. Bu arada sol 
taraftan Tuzla suyunu alır, tekrfir dar ve 
derin bir boğaz olan Sansa Boğfizı'na gi
rer. Bu boğazdan çıktıktan sonra da sık 
sık yatak değiştirdiği Erzincan ovasın
dan geçer. Erzincan ovasının ı:>atısında 

bu ova ile Kemah arasında Kemah Bo
ğazı'na, Kemah ile İliç arasında Atma 
Bağazı'na giren ırmak, bu iki bağazda 
bazı kesimlerde yüksekliği yüzlerce met
re olan ve dik duvarı andıran kayalık
lar arasında akar. Karasu, İliç'in batı-
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sında birden bire sert bir dirsekle gü
neye döner ve bu dönemeç yerinde de 
Divriği tarafından gelen Çaltı suyu (Or
taçağ kaynaklarında Nehrü Abri~) kendi
sine kavuşur. Burada nehir, dar ve ke
narları son derece dik olan Sandık Bo
ğazı içinde akarak Kemaliye (Eğ in ) önle
rine gelir. Daha güneyde de sağ taraf
tan gelen Arapkir suyunu (eski Nehrü An
ca) aldıktan sonra Keban kasabasının 10-
12 km. kadar kuzeyinde Murat nehriyle 
birleşerek Fırat'ı oluşturur. Karasu ile 
Murat'ın birleştiği nokta günümüzde 
Keban baraj gölünün suları altında kal
mıştır. Kıyıları çok girintili çıkıntılı olan 
Keban baraj gölünün kuzeye doğru uza
nan dar bir körfezi Kemaliye önlerine. 
hatta Sandık Bağazı ' na kadar sokulur. 

Fırat'ın öteki önemli kolu olan Murat 
ırmağı (Ortaçağ Arap kaynaklarında Neh
rü Arsanas), Van gölünün kuzeyinde bu
lunan Aladağ ile kuzeybatısındaki Mu
ratbaşı dağının (35 ı O m ) yamaçlarından 
kaynaklanan suların birleşmesiyle olu
şur. Murat suyu Diyadin kasabasından 
sonra batıya doğru akarak Taşlıçay ci
varından geçer, Ağrı (Karaköse) şehri ya
kınlarında Eleşkirt ovasından gelen su
ları da alarak güneybatıya yönelir. Tu
tak'tan geçip Malazgirt ovasına girer, 
sağ taraftan Bingöl dağlarından kaynak
lanan Hınıs suyunu alır. Bundan sonra 
çok dar ve derin bir boğazdan geçerek 
Muş ovasına çıkar. Bu ovada. Nemrud 

lstahri'nin Mesaiikil '1-memalilc adlı eserinde Fırat ve çev
resini gösteren ha rita (TSMK, llL Ahmed, m. 3348. ve. 2') 
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dağı eteklerinden doğan ve Bitlis yöre
sinin sularını toplayan Karasu kendisine 
katılır. Daha sonra hep doğu- batı doğ

rultusunda akan Murat suyu vadisinde 
dar boğazlarla oldukça geniş ovalar bir
birini takip eder. Akarsuyun Palu kasa
basının batısında kalan kesimi günü
müzde Keban baraj gölünün suları al
tında kalmıştır. Baraj gölü oluşmadan 
önce Uluova'nın sularını toplayan Harin
ket suyu ile kuzeydoğudan gelen Peri 
suyu birer kol olarak Murat suyuna ka
tılırdı. Günümüzde bu akarsularla Mu
rat ırmağı ve eskiden Peri suyunun ko
lu olan Munzur suyu da Karasu gibi Ke
ban baraj gölüne dökülür. 

Kaynaklarından birleşme noktalarına 

kadar uzunlukları 722 km. olan Murat 
suyu ile 460 km. olan Karasu'nun bir
leşmesiyle oluşan Fırat nehri önce gü
neybatıya, sonra da güneye doğru akar. 
Ortaçağ'ın ünlü kalelerinden Hısnü'l

Minsar'ın batısından geçtikten sonra Ma
latya ovasının doğu kenarını boylar. Ay
nı zamanda Malatya ile Elazığ ' ı ayıran il 
sınırına da uyan bu kesimde nehre sağ 
taraftan gelen iki kol karışır. Bunlardan 
biri Arap kaynaklarında Nehrü Cercariy
ye olarak geçen, günümüzde Kuruçay 
veya Hekimhan suyu olarak bilinen ve 
Sivas- Malatya demiryolu tarafından iz
lenen akarsu. ötekisi de eski kaynaklar
daki adı Nehrü Kubakıb olan Tohma su
yudur. Malatya'yı Sivas'a bağlayan tari
hi yolu kesen bu ikinci akarsu üzerinde, 
halen Karakaya Barajı suları altında ka
lan ünlü Kırkgöz Köprüsü (Kantaratü Ku
bakıb) bulunmaktadır. 

Fırat bu iki kolu aldıktan sonra, üze
rinden Malatya- Elazığ karayolunun geç
tiği yeni Kömürhan Köprüsü'nün (Cum
huriyet' in başları nda yapılan ve o dönem
de İ smetpaşa Köprüsü adıyla a nılan bu 
köprü günümüzde Karakaya baraj gölünün 
su l arı alt ı nda kalmıştır) altından geçer ve 
bu noktadan itibaren Güneydoğu Toros
lar arasındaki dar ve derin bağaza girer. 
Fırat. uzunluğu SO km. kadar olan bu bo
ğazdan tarihi Gerger Kalesi önünden çı
kar. Daha sonra Güneydoğu Anadolu böl
gesinde önce kuzeydoğu- güneybatı doğ

rultusunda akar; Samsat (Sümeysat) ön
lerinden itibaren yatağı daha da geniş
ler ve bu kesimde vadi yatağı ve çevre
si Atatürk baraj gölünün suları altında 
kalır. Daha sonra da Halfeti önlerinden 
başlayarak kuzey- güney doğrultusunu 
alır. Bu kesimde Gaziantep platosu ile 
Şanlıurfa platosunu birbirinden ayıran 

Fırat, doğu kıyısı boyunda uzanan çok 
dik yamaçlı bir kaya sırtı üzerinde inşa 

edilmiş olan Rumkale'nin de (sonraki dö
nemlerde Kal'atü ' I-müslimin) eteklerin
den g_eçer. Daha güneyde. 1952 yılında 
başlanıp 1956 yılında tamamlanan 71 O 
m. uzunluğundaki Birecik Köprüsü'nün 
inşasından önce Gaziantep'i Urfa'ya bağ
layan yol burada kesintiye uğrar, taşıt
lar ve yolcular basit sallarla (kelek) karşı 
kıyıya ulaşırlardı. 

Karkamış' ın (Kargamış) hemen doğu
sunda Türkiye topraklarını terkederek 
Suriye'ye giren Fırat'a bu bölgede de ba
zı akarsular kavuşur. Gaziantep plato
sunun sularını toplayan Sacır (Sacur) su
yu ile Şanlıurfa yöresinden gelen Belih 
suyu, Mardin yöresinden gelen Habur 
çayı bunlar arasındadır. Suriye toprak
larını Ebükemal'i geçtikten sonra terke
den nehir Irak topraklarına girip bu ül
kede Kerbela, Hille. Necef, Nasıriye şe
hirlerinin yakınından geçer ve sık sık ya
tak değiştirir. Esasen tarihi kaynaklar
da bu akarsuyun mecrasına ait verilen 
bilgilerin birbirini tutmaması da bu çok 
sık yatak değişikliğinden dolayıdır. Ayrı
ca Fırat Dicle nehriyle birleşmeden önce 
de birkaç kola ayrılarak bataklık ve göl
lerle kaplı bir alan meydana getirir. Fı
rat ve Dicle nehirleri beş altı asır müd
ctetle yakın zamanlara kadar Kuma mev
kiinde birleşiyordu . Günümüzde ise bu 
birleşme noktası yaklaşık 45 km. daha 
güneyde bulunan Gurmet Ali mevkiinde 
gerçekleşmektedir. Fırat'ın Dicle ile bir
leştiği noktanın da güneye doğru yer de
ğiştirmiş olması. bu iki nehirdeki sık mec
ra değişiklikleri hakkında bilgi vermekte
dir. İki önemli nehrin birleşmesiyle mey
dana gelen akarsu Şattülarap adını ala 
rak Basra körfezine ulaşmaktadır. Top
lam yatak uzunluğu 2800 km. olan Fırat 
ırmağının. Karasu kaynağından Suriye 
sınırına kadar olan uzunluğu 971 km .. 
Murat kaynağından Suriye sınırına kadar 
uzunluğu ise 1263 kilometredir. 

Fırat ve çevresinin ilk çağlardan günü
müze kadar devam eden en önemli özel
liği zengin ziraat alanlarının sulanmasın
da oynadığı roldür. Tarım alanlarının su
lanmasında Fırat nehrinden faydalanma
nın geçmişi çok eskilere dayanır. Milat
tan önce 3000 yıllarında bu ırmağın aşa
ğı çığırında sulama kanalları açıldığı bi
linmektedir. Bu kanallar daha sonra Mo
ğol akınları sırasında yıkılmıştı. Nehrin 
düzensiz sularını kontrol altına almak 
için yapılan çalışmalar Ortaçağ 'da müs
lüman Araplar tarafından da devam et
tirilmiştir. Gerek Babil döneminden izle
ri günümüze kadar gelen. gerekse bun
lardan da faydalanarak Ortaçağ'da inşa 



edilen kanallar şebekesi Enbar civarında 
başlar. Fırat'tan ayrılan en önemli dört 
kana lın adı Ortaçağ İslam kaynakların
da Nehrü Isa, Nehrü Sarsar, Nehrü Ma
lik, Nehrü KOsa olarak geçer. 

Nehrin sularını kontrol altında tutmak 
ve taşkın zamanlarındaki suyu biriktire
rek suların çekilmiş olduğu dönemlerde 
de kullanmak amacıyla bentlerin inşası 
yakın dönemlerde de devam etmiş, me
sela böyle bir bendin yapımına I. Dün
ya Savaşı öncesinde başlanarak Habba
niye adıyla suni bir göl meydana getiril
miştir. Günümüzde ise Fırat'ın suların

dan hem sulama, hem çevreyi taşkın
dan koruma, hem de elektrik enerjisi 
üretme bakımından bir dizi kademeli 
barajlar sistemiyle (Keban, Karakaya, Ata
türk barajları) faydalanılmaktadır. Türki
ye tarihinde en büyük yatırımı meyda
na getiren ve on üç alt projeden oluşan 
Güneydoğu Anadolu Projesi'nin (GAP) ye
di alt projesi (Aşağı Fırat, Karakaya Bara
jı, Sınır Fırat, Suruç-Baziki, Adıyaman- Kah

ta, Göksu-Araban ve Gaziantep projeleri) 
Fırat havzasını ilgilendirmektedir. 

Fırat nehrinin tarım alanlarının sulan-
. masında tarih boyunca hiç eksilmeyen 
önemine karşılık ulaşım sistemindeki 
önemi geçmişten günümüze kadar azal
mıştır. Ortaçağ ipek ticaretinde Fırat 

nehrinin önemli bir rolü vardı. Abbasf
ler döneminde milletlerarası ticaretin 
başlıca iki ana yolu Dicle ve Fırat nehir
lerini izlemekteydi. Bundan dolayı X. yüz
yıl İslam coğrafyacılarından Makdisf, bu 
iki nehrin müşterek olarak döküldüğü 
Basra körfezine Çin denizi adını vermiş
ti. Zira Uzakdoğu'ya giden gemilerin çı
kış noktası burası idi. Araplar. İranlılar'a 
karşı kazandıkları ilk zaferierin sonun
da (635-636) düşmanlarının Basra kör
fezi boyunca seyrüseferde bulunma ları

nı ve Uman ülkesiyle Hindistan'a doğru 
gemi göndermelerini engellemek için 
Fırat havzasında Basra şehrini kurmuş

lardı. Kuruluşunu Fırat nehrinin mevcu
diyetine borçlu olan bu önemli şehir son
radan doğuya giden Arap gemilerinin 
çıkış noktası olmuştur. 

Fırat ırmağı Ortaçağ'da Irak için oldu
ğu kadar Suriye için de önemli bir yol
du. Basra körfezinden, Fırat'ın Akdeniz' e 
en fazla yaklaştığı noktada bulunan Ba
lis şehrine kadar nehir boyunca veya ne
hir kıyısını takip eden kervan yoluyla bir 
mal akımı devam ediyordu. Eski Arap 
coğrafyacılarına göre bu yol üzerinde 
önemli iki merkez Rakka ve Balis şehir
leriydi. Bunlardan Rakka İranlılar'ın ipek 

aldıkları pazar yerlerinden biriydi. Bu şe
hir Arap hakimiyeti altında. özellikle Sa
sanfler zamanında Fırat boyunca kuzey
doğu yönünde Nizip, güneybatıda Şam 
ile olan bağı sonucunda zenginlik ve re
fahını sürdürdü. Balis şehri ise Fırat'ın 

Akdeniz kıyılarına en fazla yaklaştığı nok
tada kurulmuş olması dolayısıyla ayrı 

bir öneme sahipti. Bu avantajı sayesin
de Balis'e kadar nehir taşımacılığı ile ge
len mallar. en kısa karayolunu takip ede
rek Akdeniz kıyısında İskenderun ya da 
Lazkiye !imanına aktarılıyordu. Hatta 
Arap coğrafyacısı istahrf bu şehri "Suri
yeliler'in limanı" şeklinde anmıştır. Or
taçağ müelliflerinden Hurdazbih'in ver
diği bilgiye göre tüccarlar Balis ile An
takya arasındaki karayolunu üç günde 
katediyorlardı. 

Ortaçağ'da Akdeniz'de ticaret yapan 
yahudiler bazan Asi nehrinin denize ulaş
tığı yerde karaya ayak basarlar, Antakya 
ve Halep'ten geçtikten sonra Fırat'a va
rırlar, Fırat yatağını Dicle'ye en çok yak
laştığı noktaya kadar takip ettikten sonra 
Bağdat'a geçip Dicle yoluyla Basra körfe
zine ve Hint Okyanusu'na çıkarlardı. Bu
rada da Dicle havzasında olan Bağdat'ın 
önem kazanmasında bu mevkiin Dicle'
nin Fırat'a en fazla yaklaştığı noktada, 
yani Fırat üzerindeki nakliyattan en ko
lay istifade edilebilir bir yerde bulunma
sının rolü açık bir şekilde anlaşılmakta
dır. Fırat üzerindeki nehir taşımacılığı 
Osmanlı Devleti döneminde de önemini 
korudu. Bu dönemde Birecik'le Basra 
arasında ulaşım yapılmaktaydı. XVI. yüz
yıl başlarında Birecik'te tekne yapılan bir 
tersanenin bulunduğu bilinmektedir. 

İngilizler Fırat yoluyla Hindistan'a ulaş
manın kolaylığını ispat etmek için 1840 
yılında iki buharlı gemiyi Fırat'ta sefere 
koydular. fakat olumlu bir sonuç alama
yınca bu teşebbüslerinden vazgeçtiler . 
Midhat Paşa'nın Bağdat va liliği sırasın

da yaptırdığı küçük gemilerden biri de 
Fırat üzerio'de Halep'in doğusundaki 
Meskene'ye kadar çıkabilmiştir. Fakat 
Fırat üzerindeki taşımacılık hiçbir zaman 
komşusu Dicle ırmağındaki kadar önem
li olmamıştır. Günümüzde modern ve 
hızlı kara taşıma araçlarının devreye gir
mesinden sonra Fırat'taki geleneksel ne
hir taşımacılığı Dicle'deki gibi önemini 
yitirmiştir. 
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Iii METiN TuNCEL 

D EDEBiYAT. Divan edebiyatında bir
çok ülke ve şehrin yanında çeşitli dağ , 

göl ve ırmaklar da değişik özellikleriy
le doğrudan veya dalaylı olarak şiiriere 
konu edilmiştir. Bunlar arasında Fırat 

nehri de Tuna, Nil, Meriç, Tunca, Sey
han, Ceyhan nehirler iyle beraber çeşitli 

beyitlerde yer alır. 

Kur'an-ı Kerim'de üç ayette "azbün 
furatün" ve "maen furaten" şeklinde ge
çen (el-Furkan 25 / 53 ; Fatır 35 / 12; el
Mürselat 77 1 27) furat kelimesi "içen e fe
rahlık veren tatlı su" anlamında kullanıl

maktadır. Arapça sözlüklerde "son de
rece tatlı" manasma gelen furat çeşitli 
hadislerde Fırat nehrinin adı olarak yer 
almaktadır (bk. Wensinck, el·Mu'cem, VIII, 
326) Kütüb-i Sitte'de bulunan ve mi'
racı geniş bir şekilde anlatan meşhur 
hadiste zikredildiğine göre, Hz. Peygam
ber sidretü' l -müntehada sictre ağacını 
ve altından akan nehirleri görünce Ceb
rail 'e burayı sormuş, onun, "Sidretü'l
müntehadır; buradan ikisi zahir, ikisi 
biitın olmak üzere dört nehir akar" diye 
cevap vermesi üzerine, "Bu dört nehir 
hangileridir?" diye sormuş, Cebriiii de, 
"Batınf olan iki nehir cennettedir, zahiri 
nehirler ise Nil ve Fırat'tır" demiştir (ha
disin tamamı ve izahı için bk. Tecrid Ter· 
cemesi, X, 60-75). Bir başka hadiste Sey
han, Ceyhan, Fırat ve Nil nehirlerinin cen
net ırmaklarından olduğu bildirilmişti r 

(Müslim, "Cennet", 26). Kıyametin kop
masının Fırat nehriyle ilgisini belirten ha
disler de vardır (Müslim, "Fiten", 29-32) 

Tevrat'a göre Adem ile Hawa 'nın için
de yaşadığı bahçe (cennet) Dicle ile Fırat 
arasındaki bölgede kurulmuştur. Ahd-i 
Atik'te Fırat arz - ı mev'Qdun doğu sınırı 
olarak gösterilmektedir (DİA, lll, 442-444) 
İslam uleması arasında da arz- ı mukad
desin doğu sınırının Fırat nehri olduğu 
kabul edilmektedir. Dünya üzerindeki en 
eski ve büyük medeniyetler Dicle ve Fırat 
arasındaki vadilerde kurulmuştur. 

Fırat nehri, öncelikle mi'rac hadisle
rinde zikredilen özellikler iyle Abdülvasi 
Çelebi, Arif, Süleyman Nahffi, Hafız Ömer 
Yenişehri ve Seyyidf gibi birçok şairin 

33 


