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. Giriş 

Hadis literatüründe, fıten rivayetleri 

olarak isimlendirilen ve gelecekte ortaya çıkacak 
siyasi ve sosyal kargaşalan haber veren rivayetler 

önemli bir yekOn tutmaktadır. Bunların 

çoğunluğu hadis eserlerinde kiyamet alametleri 

ile ilişkilerıdirilmiş ve Hz. Peygamber'in birer 

mucizesi şeklinde değerlendirilmiştir. Temel 

hadis eserlerine yazılan şerhlerde de ileride 

görüleceği üzere benzer kanaatler ortaya konul-

muştur.' 

flRAT RiVAVEli ÜZERiNE BiR 
iNCElE1\1E 

(Hadis-Tarih ili~kisi Bağlammda) 

Zişan TÜRCAN 

Dr., DiB Derleme ve Yayın Şubesi 

Hadis literatüründeki fıten ıivayetleri ile eski kültürlerde özeilikle Yahudi 

kültüründe mevcut olan apokaliptik edebiyat arasındaki benzerlikler, öte taraftan 

Hz. Peygamber sonrası ortaya çıkan, çoğunlukla da iktidar kavgalarını yansıtan 

daha spesifik anlatımlar sözü edilen edebiyat üzerinde yeniden düşünmeyi anlam

lı ki lmaktadır. Gelecekten haber veren hem de aralannda spesifik isim ve olaylara 

işaret edenlerin de bulunduğu bu rivayetierin Hz. Peygamber'e nispet edilmesi 

sahih midir? Bu soru bir yönüyle Hz. Peygamber'in gaybı bilmesi ve ondan haber 

vermesi meselesiyle diğer bir yönüyle de klasik hadis usulü kiiterleri bakımından 

yapılacak değerlendirmeyle ilişkilidir. Bu ikinci değerlendirme, rivayetlerin tarihle

rine ilişkin bir incelerneyi de içermektedir. Kısacası rivayetin kaynağının ve nakle

dilme sürecinde maruz kaldığı tasarrufların tespiti gerekmektedir. 

Şu var ki, bu geniş edebiyatın birbirinden farklı türden rivayetleri barın

dırması, genel çerçevesine ilişkin bir bilgi eşliğinde, rivayetlerin ya da rivayet grup

lannın teker teker ele alınmasını gerektirmektedir. Fiten rivayetleri olarak tanım

lanan bu rivayetlerin hangilerinin gelecekten haber verdiğini, hangilerinin genel bir 

mesaj barındırdığını tespit etmek önemiidir. Elinizdeki makale fıten edebiyatında 

meşhur bir ömek sayılabilecek 'Fırat rivayeti'ni konu etmektedir. 

ı. Fırat Hadisinin Sened ve Rica! Bilgisi Açısından T enkidi 

Fırat rivayetine hadis eserlerinde genellikle fiten, eşratu's-saa, mehal, 

melahim gibi bölümlerde yer verilmektedir. Tespit edebildiğimiz kadaııyla iki 

sahabi aracılığıyla gelen rivayetin tarik sayısı 36'dir. Bu tarikierin yer aldıkları kay

naklara göre dağılımlan şöyledir: 

1 Fırat hadisini aynı doğrultuda inceleyen bir başka çalışmayı göımek için bkz. Keskin. Yusuf Ziya. "Fırat 
Hadisi Üzerine Bir inceleme", Hadis Tetkikleri Dergisi, c. IV, s. 1, 2006, 39-59. 
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Yer Aldığı Kaynak Rivayet Sayısı Bölüm SahabiRavi 

Sahife ı EbG Hüreyre 

Süheyl b.Eb'i Salih (140) 

Sahife 2 ı EbO Hüreyre 

Ubeydullah b. Ömer ( 147) 

Cami ı Eşratu's-saa EbO Hüreyre 

Ma'mer b.Raşid ( 153) 

Kitabu'l-fıten 8 Bed'u Fıteni'ş-Şam EbO Hüreyre 

Nuaym b.Hammad (228) Alametu'I-Mehôı 

ei-Hasf ve'!-zelazil 

Mü sn ed 5 Musnedu'l-muksirln 2 Übey b.Ka'b 

Ahmed b. Hanbel (241) 3 EbO Hüreyre 

ei-Müsnedu'l-keb'ir ı ı Übey b.Ka'b 

Abd b.Humeyd (249) ı 
Sahih 2 Fiten EbO Hüreyre 

Buhar! (256) 

Sahih 5 Fiten ve eşratu's-saa ı Übey b.Ka'b 

Müslim 4 EbG Hüreyre 

Sünen ı Fiten EbO Hüreyre 

ibn Mace (273) 

Sünen ı Melahim EbO Hüreyre 

EbO Davud (275) 

Sünen ı Sıfatu'l-cenne EbO Hüreyre 

Tinrn'izi 

Sahih 5 4 EbO Hüreyre 

ibn Hıbban (354) 1 Übey b.Ka'b 

ei-Mu'cemu'l-keöır ı Übey b. Ka'b 

Müsnedu' ş-şamiyyin 

Taberanl (360) 

Hilyetu'l-evliya 2 1 Übey b.Ka'b 

EbO Nuaym 1 EbO Hüreyre 

Fırat rivayeti bu tabloda da görüldüğü gibi iki sahabi aracılığıyla gelmekte
dir. Bunlardan Übey b. Ka'b'a dayandınlan tarik sayışı 8, EbO Hüreyre'ye dayandı
nlan tarik sayısı ise 29'dur. Söz konusu rivayetin Süheyl b. Ebi Salih kanalından 
gelen Ebu Hüreyre rivayetinin tarikieri şu şekilde gösterilebilir: 

ı 
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Rivayeti EbO Hüreyre'den alan EbO Salih (ö. 1 O i) hadisçiler tarafından ge
nellikle olumlu vasıflarla tanıtılmaktadır.2 Ondan müşterek ravi konumundaki oğlu 
Süheyl b. Ebi Salih rivayette bulunmuştur. Ukayl'i'nin Duafô'sında belirttiğine göre 
ed-DOn, Yahya b. Main'den Süheyl'in 140 senesinde öldüğünü nakletmektedir.3 

ibn Sa' d ise onun EbO Ca'fer Mansuı-'un hilafeti esnasında ( 136-158) ö!dü~ünü 
söylemekte<, ibn Hıbban da bu bilgiyi tekrarlamaktadır.5 Tirmizi, Süfyan b. 
Uyeyne'nin "Süheyl'i hadiste sebt sayanz" dediğini nakletnıektedi;-.6 Ahmed b. 
Hanbel de onu sağlam bulanlardandır. ibn Hıbban Süheyl'i es-Sikôt'ında zikret
mektedir.7 Ancak onun hakkında !eyin değerlendirmesinde bulunanlarda vardır.8 

Abbas ed-DOn, Yahya b. Main'in şöyle dediğini anlatır. "Süheyl b. Ebi Salih ve el
Ala b. Abdinrahman'ın hadisleri (sağlamlıkta) birbirine yakındır. Her ikisinin hadisi 
de hüccet değildir. EbO Hatim de aynı doğrultudaki görüşünü "Süheyl'in hadisi 
yazılır ancak delil olarak kullanılmaz" şeklinde ifade etmektedir.9 

ibn Hacer, Süheyl'in ömrünün sonlannda hafızasında bazı bozukluklar or
taya çıktığını ancak bu dönemden önceki hadisleri için sağlam deniiebileceğini 
söylemiştir. 10 Yahya b. Sa'ld, Muhammed b. Amr'ın rivayetlerinin Süheyl'inkilerden 
daha çok hoşuna gittiğini söylemiştir-.'' 

Süheyl'in sonuçta herkes tarafından sağlam bir ravi olarak görülmediği, bu 
konuda ihtilaf edildiği anlaşılmaktadır. Bununla birlikte ibn Hacer Süheyl'in baba
sından bulunduğu rivayetlerde sika olduğunu belirtir.' 2 

Bu rivayeti Süheyl'den altı kişi almıştır. Bunlardan Ma'mer'in, (ö. 153) ba
zen büyük hadisçilerin övgüsüne mazhar olmakla beraber'3 Basra'da rivayet ettiği 

2 ibn Sa' d, EbCı Abdiilah ez-Zuhri, et-Tabakôtu'l-kübrô, 1-VIII, Daru sadır, Beyn.ıt, trs., V, 301. 
3 Ukayll, EbCı Ca'fer Muhammed b. Amr, ed-Duafdu'I-Kebfr, thk Abdu!mu'tı~ Emin Kal'acl, Dan.ı'l

mektebeti'l-ilmiyye, 1-IV, BeyrCrt:. 1404/1984, ll, 155. 
4 Mizzl, EbCı'I-Hac Yusuf b. Zeki', Tehzibu'I-Kemôl fi esmôi'r-ricôl, thk Beşşar Awad Ma'rCıf, BeyrCrt:. 

1400/1980, XXII, 170; (Bu bilgi Vakidiye de nispet edilmiştir. Bkz. Kelabazl, EbO'n-Nasr ei-Buhari, 
thk Abdullah ei~Lexsi, Dan.ı'l-ma'rife, BeyrCıt 1407, ll, 860) Aynca bkz. Halife b. Hayyat. Ebu Ömer, 
Tabakôt, thk Ekrem Ziya ei-Umre, Riyad, 1402/1982; ibn Hacer, Tehzfbu'[-Tehzfb, 1-XIV, Dan.ı'l-fıkr, 
BeyrCıt. 1404/1984, IV, 23 1. 

5 ibn Hibban, es-Sikôt, thk es-Seyyid Şerefuddin Ahmed, 1-IX, Daru'l-fıkr, 1395/1975, VI, 418. 
6 Tirmizi, EbCı isa, Sünen, thk Ahmed f"''uhammed Şakir ve aharin, Dan.ı ihyai't-turasi'I-.Arabl, Be>rut. 

trs., Ebvabu'l-cum'a, 25; Aynca bkz. Mizzi, Tehzfbu'l-kemôl, XII, 225; ibn Hacer, Tehzfb, IV, 231. 
7 ibn Hibban, es-Sikôt, VI, 417. 
8 Ukayll, Duafd, ll, 155- 156. 
9 ibn Ebi Hatim, Abdurrahman, ei-Cerh ve't-ta'df/, Daru ihyai't-turasi'l-arabi, 1-IX, BeyrJt, 1271/1952, 

IV, 246; 'ibn Hacer, Tehzfbu't-tehzfb, IV, 231. 
10 ibn Hacer, Tezhib, IV, 231. 
11 Mizzi, Tezhibu'l-kemdl, XII, 226. 
12 ibn Hacer, Usôniı'l-mizdn, thkDairatu'I-Meanf en-Nizamiyye-ei-Hind, Müessesetu'I-A'Ieml, li'l

matbCıat, Beyn.ıt, 1406/1986, VII, 240. 
13 ibn Ebi Hatim, e/,Cerh ve't-ta'dfl, VIII, 256. 
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bazı hadislerinde galata düştüğü. görülmüştür.,., ibn Hibban ise si ka ra viiere tahsis 

ettiği es-Sikôt'ında Ma'mer'i de zikretıniştir.'5 Diğer bir ravi EbO f'1uavi}'e ed-Danr 

(ö. 195) ile ilgili olarak icrı ve Nesa! sika olduğunu, Ahmed b. Hanbel ve ibn 

Harraş ise onun naklettiklerinin -A'meş'ten nakjettikleri hariç - muztarib olduğu
nu söylerler.' 6 KOfeli olan EbO f'1uaviye'nin güvenilirliği konusunda hadisçilerin 

ihtilaf ettiği görülmektedir.'7 

ed-Deraverdl ( 182-189) ile ilgiii olarak da ibn Hanbel "i<fı:abından rivayet 

ettiğinde hadisleri sahihtir. Ancak başkalannın kitaplarından rivayet ettiğinde 

vehm eder, hata yapar" demektedir. Onunla ilgili EbO Zura ;,seyyiü'l-h11Z". Nesa! 

de "leyse bi'i-kaviyy" şeklinde değerlendirme yapmaktadıı-.'" 

Züheyr b. Muaviye (ö.l73) genellikle sika olarak nitelendirilmektedir. EbO 

Zür'a onun sika olduğunu onaylamakla birlikte ömrünün sonlannda ihtilata uğra

dığını ve dolayısıyla ibn ishak'tan aldıklannda güvenilemeyeceğini belirtmektedir.'" 

Züheyr'den rivayette bulunanlardan Ali b. ei-Ca'd (ö.230) genellikle güvenilir 

bulunmaktadır. Yahya b. Main onu sika ve sadOk şeklinde vasfetmektedir.20 ibn 

Ebi Hatim2' ve ibn Hibban'da aynı kanaattedir.u 

Züheyr'den rivayet eden diğer bir ravi Hasan b. Musa da aynı şekilde ge

nellikle güvenilir addedilen bir kimsedir.13 Sühey!'den rivayette bulunan Ravh b. 

el-Kasım (ö.l41)24 ve hadisi ondan alan Yezid b. Zürey' (ö. 182)25 sika ravilerdir. 

Süheyl'den rivayet edenlerden Ya'kOb b. Abdirı-ahman el-Kari'26 ve ondan rivayet 

eden Kuteybe b. Said (ö.240) de güvenilir sayılan ravilerdir.27 

EbO Hüreyre'den gelen rivayetin Süheyl üzerinden dağılması onun sıhha

tine hükmetıneye imkan vermemektedir. Buha1 de Süheyl'e itibar etmemiş ve 

hiçbir rivayetini eserine almamıştır. 

:; ibn Ebi Hatim. e/..Certı ve'ı-ta'dii, VIII. 256; Aynca bkz. Mizzı~ Tezhibu'l-kemô!, XXVIII, 309. 

' 5 ibn Hibban, Sikôt, VII, 441. 
16 Mizzl, Tehzibu'/-kemôl, XXV, 128-132. 
17 Mizzl, Tehzibu'/-kemôl, XXV, 128-132. 
18 ibn Hacer, Tehzibu't-tehzib,VI, 315. 

'
9 Mizzi, Tehzibu'l-kemd/, !X, 424. 

10 Hatıb ei-Bağdad~ Tôrihu Bağdôt, 1-XIV, Daru'l-kutubi'l-ilmiyye, Bağdat. trs., Xl, 365; Mizzl, Tehzibu'!-
kemôl, XX, 348. 

21 ibn Ebi Hatim, ei..Cerh ve'r-ta'dil. VI. 178. 

u Bkz. ibn Hibban. Sikôt, Vlil, 466. 
22 Abdullah b. Muhammed b. Ca'fer b. Hayyan. Ebu f•luhammed ei-Ensari, Tabakdtu'l-muhaddisin bi 

lsbahôn ve'l-vôriaine aleyha, thk. AbduigafOr Abdulhak Hüse>-in ei-BeiOşl, 1-iV, Beyr(ıt. 1412/1992 lll. 
22!; 1'1izzl, Tehzibu'/-kemôl, VI, 330. 

24 ibn Hibban, Sikôt, Vi, 305; ibn Hacer, Tehzi'bu't-tehzib.lll, 257; Zehebi, Tezkirew'f-Huffaz, 1. 188; 
Tezhibu'/-Kemôl, IX. 253. 

25 Zehebi, Tezkiretu'/-huffaz, 1, 256. 
26 Bkz. ibn Hibban, Sikôı, VII, 645; ibn Hacer, Tehzibu't-telızib,XI. 343. 
27 Bkz. ibn Hibban, Sikôt, IX, 20; Hatib ei-Bağdad1, Tônnu Bağdôd, XII, 465 vd; Mizzl, Tehzibu'l-kemôl, 

XXV, 529. 
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Ulaşabildiğimiz en erken kaynak Süheyl'e aittir. Onun sahifesinde Fırat ha
disi şu şekilde geçer: 

"Ftrat. sulan çekilip de alttn bir dağ ortaya çtkarmadtkça kıyamet kopmaz. 
insanlar bu alttn/ar için savaşır/ar. Her yüz kişiden doksan dokuzu ölür. Her biri ken
disinin kurtu/acağmt umar." (hadis no: 19) 

Süheyl'den sonra altı kala aynlan rivayetin bazı tariklerinde "Ey oğulcu
ğum, o günü yaşarsan altın için savaşaniardan olrna!"şeklinde bir ifade bulunmak
tadır. EbO Hüre)'Te - EbO Salih Süheyl b. Ebi Salih tarikinde mevcut olmayan bu 
ziyadeyi ihtiva eden tariki er şunlardır: 

-EbO Hüreyre - EbO Salih - Süheyl b. Ebi Salih - Züheyr b. Muaviye -
Hasen b. Musa- ibn HanbeP8 

-EbO Hüreyre - EbO Salih - Süheyl b. Ebi Salih - Züheyr b. fv1uaviye -
Ali b. ei-Ca'd- Muhammed b. Abdirrahman es-Sami"' 

Senediere dikkatlice bakıldığında bu ziyadenin Züheyr b. Muaviye'ye ait 
olduğu kuwetle muhtemeldir. Çünkü bu farklı ifade Süheyl'de mevcut değildir. 
Aynlan kollardaki ilk ve tek ortak ravi Züheyr'dir. 

Süheyl Sütyan kanalından gelen taril<te "her yüz kjşiden doksan dokuzu 
kôfir olarak ölür" ifadesi bulunmaktadır.30 

EbO Hüreyre aracılığıyla Abdurrahman ei-A'rec (ö. 177) ve Hafs b. Asım 
kanalından gelen Fırat rivayetlerinin birleştirilmiş isnad şemasını da şöyle göstere
biliriz: 

28 ibn Hanbel. ll, 332 
29 ibn Hibban, Sahih, >01, 85. 
30 ei-Mervezl, Nuaym b. Hammad, Fiten, thk. Semlr Emin ez-Züheyıi, 1-11, f'1ektebetu't-tevhld, Kahire, 

1412, VII, 141. 
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Bu şemada, kilit isimlerden biri Ubeydullah b. ÖmetJdir (ö. 147). Onun 

Nafı'den aldığı rivayetlerinin toplandığı sahifesi bugün eiimizdedir.31 TabiOn'un 

küçüklerinden sayılan Ubeydullah genellikle sika olarak tanrtılmaktadır.32 

Sözkonusu rivayet Ubeydullah'a iki tarikten gelmektedir. Birincisi: Ebu Hüreyre -

ei-A'rec - Ebu'z-Ziriad kanalıdır. Abdurrahman ei-A'rec (ö. 1 17) güvenilir adde

dilmektedir.33 Ondan rivayette bulunan EbQ'z-Zinad (ö.l30) ile ilgili hem olumlu 

hem de olumsuz değerlendirmeler mevcuttur.3' 

Ubeydullah'ın rivayeti aldığı ikinci tarik ise, EbQ Hüreyre - Hafs b. Asım -
Hubeyb b. Abdirrahman kanalıdır. Hz. Ömer'in tarunu olan Hafs35, EbQ 

Hüreyre'nin yanısıra babası ve amcası ibn Ömer gibi başka sahabilerden de riva

yet almış bir tabii dir. Hadisçiler onun hakkında genellikle sika -ı::abirini kullanmışlar-

SüiFD/27 

31 ei-A'zarrı~ l'-1urıammed, f"iustı.fu, ilk Devir Hadis Edebiyatı. çev. Hulüsi Yavuz, iz Yayıncılık, istanbul, 119 
1993 (sonunda). 

32 Bkz. icll, EbCı'I-Haser. Ahmed b. Abdilialı b. Salih, Ma'rifetu's-s;kôt, thk Abdulalim A.bdulazim ei-
Bestevl, Mektebetu'd-dar, 1-11, M edi ne, ! 405/ i 985, XII, 112: el-Cem ve't-ta'di/, V, 326. 

33 ibn Hibban, Sikdt, V, 107; l"lizzl, Tehzlou'/-kemôl, X'v'll, 470; ibn Hacer, Tehzibu't-tehzib, VI, 260. 
34 Mizzl. Tehzibu'/-kemô/, XVII, 98; ibn Hacer, Tehzibu't-tehzib, V, 179. 
35 ei-Buhan~ Ebü Abdiilah Muhammed b. ismail, et-Tôrihu'l-kebir, thk es-Seyyid Haşim en-Nevi, 1-11, 

Daru'l-fıkr, trs .. ıı, 359. 
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dır.36 Hafs'tan rivayette bulunan Hubeyb b. Abdirrahman (ö. 130) da sağlam ve 

güvenilir addedilen bir kişidir.37 

Ubeydullah b. Ömer rivayetinin -EbG-Zinad ile ilgili ihtilaf hariç tutulursa

her iki kanalı muttasıl ve ravileri de sağlam görünmektedir. Ubeydullah, bu hadi

sin ravilerinden aynı zamanda çagdaşı olan Süheyl b. Ebi Salih'ten de hadis dinle

diği halde,38 isnaddaki ravi sayısında bir değişiklik olmamasına rağmen,3~ bu hadisi 

ondan rivayet etmemektedir. Aynı durum Zühri" ile ilişkisi bakımından da 

sözkonusudur. Bu durum dikkat çekici olmakla beraber çok daha ilginç olanı, bu 

hadisi Ubeydullah'tan sadece Ukbe b. Halid es-SekGnlnin (ö. 188) rivayet etrniş 

olmasıdır. Kendisinden hadis dinlediği bilinen kimselerden Ma'mer, Hammad b. 

Selerne ve Muhammed b. Bişr bu hadisi ondan değil, ona nazaran daha ihtilaflı 

sayılabilecek kişilerden rivayet etmişlerdir. Ma'mer, Süheyl b. Ebi Salih'ten (ö. 
140), Hammad b. Selerne ve Muhammed b. Bişr de Muhammed b. Amr'dan4D 

(ö. 144) almıştır. Onlann bu tercihlerinin rivayeti en kısa yoldan alma amacına 

yönelik olduğu düşünülebilir. 

Bu rivayeti Ubeydullah'tan alan tek r-avi konumundaki Ukbe b. Halid ha

disçiler nazannda güvenilir bir ravidir."' Ondan rivayet edenlerden Sehl b. Osman 

(ö. 235) da aynı şekilde tevsik edilmiştir.42 Ancak söz konusu rivayeti Ukbe'den 

alan diğer ravi Abdullah b. Said, bazı hadisçiler tarafından güvenilir bulunmuşsa 

da ibn Main onu zayıf kişilerden rivayet etmekle itharn etmiştir.'' 

Hubeyb b. Abdirrahman'dan Fırat hadisini rivayet eden diğer ravi Şu'be b. 

ei-Haccac' tır (ö. 160). O hem Ubeydullah'tan hem de Ubeydullah'ın şeyhi olan 

Hubeyb b. Abdirrahman'dan hadis dinlemiştir. Hadisçiler onu güvenilir olarak 

tanıtmakta ve ondan övgüyle söz etmektedir.44 Şu'be'den söz konusu hadisi 

Muhammed b. Ca'fer (ö. 193) rivayet etmiştir. O genellikle sika addedilmiştir. 

Hatta ibnu'I-Mübarek, "insanlar Şu'be'nin rivayetlerinde ihtilafa düşerlerse, Mu-

36 Mizzi, Tehzibu'l-kemôl, VII, 18; ibn Hacer, Tehzibu't-tehzib, ll. 346. 
37 ibn Ebi Hatim, e/-Cerlı ve't-ta'dil, lll, 387; ibn Hibban, Sikôt, VI, 274; el-Bad, EbO'I-Veiid, et-Ta'dif ve't

tecnn limen harrece /ehu ei-Buhôn t7'1- cômii's-sahi'n, thk EbO Lubabe Hüseyn, Daru'l-liva li'n-neşr 
ve't-tevzi, 1-111, Riyad, 1406/1986, ll, 562. 

38 Mizzi, Tehzibu'l-kemôl, XII, 225. 
39 Ubeydullah - Hubeyb - Hafs - EbO Hureyre 

- Süheyl - EbO Salih EbO Hüreyre 

- Zühri - ishak - Übey b. Ka'b 
40 Mizzi, Tehzibu'l-kemôl, XXVI, 215-216. 
41 ibn Hibban, Sikô~ VII, 248; Mizzi, Tehzibu'f-kemôl, XX, 196-197. 
42 ibn Ebi Hatim, e/-Cerlı ve't-ta'dil, IV, 203; Zehebi, Tezkiretu'l-huffaz, ll, 453. 
43 Bad, et-Ta'dil ve't-tecnn, ll, 848; Mizzi, Tehzibu'l-kemôl, XV, 29. 
44 Bkz. Mizzi, Tehzibu'l-kemôl, XII, 490. 
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hammed b. Ca'fer hakem olabilir" şeklinde onu taltif etmiştir.•> ~-1uhammed b. 
Ca'fer, kendisinden hadis dinlediği halde Ma'mer'den bu rivayeti almamıştır.<6 

Fırat hadisinin ikinci defa Ubeydullah ve Şu'be üzerinden iki ko!a ayrıldığı 
görülmektedir. Bu iki kanaldan gelen rivayetlerde lafız olarak önemli farklıliklar 

yoktur. Örneğin Müslim'in kaydettiği Ubeydu!!ah b. Ömer - Ukbe b. Halid - Ebu 
Mes'Qd Sehl b. Osman yoluyla gelen rivayet şu şekildedir. 

"F1r~t'ın sulan çekilip bir altın hazinesi ç1karmas1 yakındır. O esnada orada 
bulunan kimse ç1kan altından hiçbir şey almasm. "47 

Nuaym b. Hammad'ın kaydettiği Şu'be - Muhammed b. Ca'fer yoluyla 
gelen diğer tarike bakıldığında ca dikkate değer bir farklilıktan bahsedilemez Tek 
farklılık bu tarikte "hazinenin attın olduğu" kaydının bulunmamasıdır.48 

EbQ Hüreyre'den gelen diğer bir rivayetirı tarikieri de şöyle gösterilebilir: 

45 ~1izzl, Tehzibu'l-kemôl, >001, 8. 
46 BikT, et-Ta'dil ve't-tecrfh, ll. 623. 
47 Müslim, EbO'l-Hüseyin Müslim b. Haccac, e/-Cômiu's-sahfh. thk Muhammed Fuad Abdulbakl, 1-V, 

Daru ihyai't-tu.-asi'I-Arabt Beyrut, trs. , Fıten, 8. 
45 Mervezl, Fiten, li, 615. 
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Şc=.3 

Bu şemada kendisinden sonra rivayet yollannın çoğaldığı ravi Muhammed 

b. Amr'dır (ö. 144). Muhammed b. Amr güvenilirliği konusunda hadisçilerin ihtilaf 

ettiği bir ravidir. EbO Hatim ve Nesaı onun sika olduğunu söylerler. ibn Hıbban 
ona sika demekle birlikte, rivayetlerinde hata yaptığına da dikkat çekmektedir. 

Yahya b. Main Muhammed b. Amr'ın rivayetlerini almaktan insaniann çekindiğini 

belirtmektedir. Çünkü o, EbO Selerne'nin kendi görüşü olarak rivayet ettiği bir 

şeyi, bir başka sefer EbO Selerne'nin EbO Hüreyre'den aldiğı şeklinde nakledebil

mektedir. Cuzecanl de onun hadislerinin kuwetli olmadığını söylemiştir.<' 

Muhammed b. Amr'dan rivayet eden Hammad b. Selerne (ö. 167) hak

kında ibh Sa'd, ibn Hıbban, ibn Hanbel ve ibn Main sika hükmünü vermişlerse 
de, Buhari istişhad için kullandığı tek bir hadisin dışında, yaşlılığı ve hafıza bozuklu

ğu nedeniyle ondan hadis almamıştır. Müslim de, hafıza bozukluğundan önce 

sadece Sabit b. Eslem'den gelen rivayetlerini almış, bunun dışında 12 rivayetini 

istişhad için kullanmıştır. Müslim, sika ravilere muhalefet ettiği noktalarda 

Hammad'a ihtiyaten güvenmemek gerektiğini söylemiştir.50 Hammad hakkında 

49 Mizz1, Tehzibu'/-ke~ô/, XXVI, 216. 
50 ibn Hacer, Tehzibu't-tehzib, lll, 12 
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çoğunlukla olumıus' nitelernelerin yapıldığı, fai<.at bazı hadisçilerin bunun aksine 

görüş bildirdikleri görülmektedir.51 

ei-Müsenna b. Bekir'den rivayet eden Yahya b. Sa'ld ei-Attar hakkında 

genelde olumsuz bakış açılan söz konusudur'. ibn Main ve Darekutnl onun hak

kında "zayıf' derken, ibn Huzeyme ve ibn Hibban onun hadisiyle ihticac edileme

yeceğini söylemektedir. Cüzecanl, ve Ukayrı de onu "münkeru'l-hadis" olarak 
~ 

itharn etmektedirler.sı 

Muhammed b. Amr'dan rivayette bulunan Fadi b.Musa es- SinanT'yi ibn 

Main, ibn Sa'd ve Ebu Hatim sadCık oiarak5• nitelendirmiş. ibn Hıbban da sika 

raviler arasında saymıştır.ss Ebu Nuaym onun ibnu'!-l"lübarek'ten daha sağlam 
olduğunu ifade etmiştir.56 Bununla birlikte ei-Fadl ile ilgili olumsuz düşünceler de 

yok değildir. Mesela, Abdullah b. Ali ei-Med ini, babasına ei-Fadl ve EbO T emlle'yi 

sorduğunu, onun, Ebu T emlle'yi üstün tutarak "ei-Fadl. münker hadisler rivayet 

eder" dediğini anlatmaktadır.s7 

Muhammed b. Amr'dan rivayet eden 1"1uhammed b. Bişr53 ve ondan riva

yette bulunan ibn Ebi Şeybe5~ sika raviler olmakla berabeı- t1uhammed b. Bişr'in 
hadis aldığı Muhammed b. A.mı-'ın ihtilaflı bir ravi oiuşu bu isnadı da sağlamlıktan 

uzaklaştırmaktadır. öte yandan bu iki ravinin ölümleri arasında 86 yıllık bir süre 

vardır. Yani Muhammed b. Bişr, Muhammed b. Amr'dan sonra 86 yıl daha yaşa

mıştır. Muhammed b. Bişı-'in - iyimser bir yaklaşımla - i 5 yaşından itibaren hadis 

aldığını varsayarsak, 60 1 O 1 yaşında ölmüş olmalıdır ki, bu durum isnadda in kıta 

şüphesini gündeme getirmektedir. 

Fırat hadisini l'-1uhammed b. Amr'dan beş kişi almaktadır. Bu beş tarikten 

sadece Muhammed b. Bişı- kanaiından gelen rivayet "Orada bulunursan altından 

alma!" şeklinde bir ikaz cümlesi barındırmaktadır. Bu ziyade Muhammed b. Bişr'e 

ait olabileceği gibi, ibn Ebi Şeybe ya da ibn Mace'ye de ait olabllir.6
' 

5 ı i eli, Sikdt, 1, 3 19: Aynca bkz. ibn Hacer, Tehzibu't-tehzib. Ili, i :2. 
52 Bkz. ibn Adi, EbO Ahmed ei-Cürcani. ei-Kamil fi dua;ai'r-ricdl, thk Yahya Muhtar Gazavi, i-VIl, 

Daru'l-fıkr. Beyrut, 1409/1988. ll, 255. 
sı Mizzi, Tehzibu'/-kemôl, XXXI, 345; Ayııca bkz. e/-Kdmi/, VI!, ! 93. 
54 Mizzi, Tehzibu'l-kemôl, XXIII, 257: Aynca bkz. Baci. et-Ta'dil ve'ı-tecdh, 1!1. i 048. 

ss ibn Hibban, Sikôt, VII, 319. 
56 ibn Ebi Hatim, ei-Cerh ve't-ta'dil, VII. 68. 
57 ibn Hacer, Tehzibu't-ıehzib, VIII, 257. 
58 Mizz!, Tehzibu'l-kemôl, XXIV, 522. 
59 ibn Hibban, Sikôt, VII!, 358. 
60 Bir muhaddisin yirmi yaşına ula.şmadarı hadis talebinde bulunmasını hoş görmeyenler vardır. 

RamahurmOzi, ei-Hasen b. Abdirra!ıman, ei-Muhaddisu'/-fdsıi beyne'r-r6vi ve'l-val, thk f'1uhammed 
Accac ei-Hatıb, Daru'l-fıkr, Beyrut, 1404, 352: Ancak daha genç yaşta hadis alaniann olduğu bilin
mektedir. Mesela ibn Uyeyne'nin aniartığına göre, Zuhri ona. hadis peşinde koşup da ondan daha 
gencini görmediğini söylemiştir. !bn Uyeyne o zamanlar IS yaşında olduğunu belirtir. 
(RamahurmOzi, a.g.e., 185). 

6
' ibn Ebi Şeybe'nin ne ~Ausannefinde ne de Müsned'inde bu rivayeti tespit edebildik 
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Ebu Hüreyre'den gelen diğer rivayetin geliş yollan da şu şekilde şematize 
edilebilir. 

Bu şemada gösterilen tari!derin hepsi Nuaym b. Hammad'ın ei-Fiten'inde 
nakledilmektedir. Sadece rivayet metnine değil, herhangi bir rivayette bu tarikiere 
Kütüb-i Sitte müeiliflerince yer verilmemiştir. 

Ebu Hüreyre'den naklediyor görünen Safvan b. Amr es-Sekseki tabiunun 
küçüklerindendir ve hicri 155 yılında vefat etmiŞtir. Hadisçiler nazannda güvenilir 
bir ravidir. Ancak Ebu Hüreyre'den rivayeti yoktur.6' Dolayısıyla bu rivayetin 
senedinde birinkıta söz konusudur. Cüneyd b. Meymun'un da Safvan'dan rivaye
ti bilinmemektedir. Ebu Hüreyre'den rivayette bulunan ravilerden Dırar b. Amr 
isminde iki ravi tespit edilmektedir. Senedde yer alan ravinin bunlardan hangisi 
olduğunu tespit etmek zor görünmektedir. Ancak benzer isimdeki her iki şahsın 
da 'münkeru'l-hadis' olarak nitelendirilmiş olmasından dolayı şahsın tam olarak 
tespiti zaruri değildir.63 Dırar b. Amr'ın durumu ishak b. Ebi Ferve'yi araştırmaya 
lüzum bırakmamaktadır. Zira rivayet ishak'tan Dırarkanalıyla gelmektedir. Yahya 
b. Ebi Amr kanalından gelen rivayette de mechul bir ravi dikkat çekmektedir. 

Neticede, Ebu Hüreyre rivayetinin bu son şemada gösterdiğimiz tarikleri

nin sahih olmadığını belirtmek gerekir. Zaten ileride de görüleceği üzere bu 

62 Bkz. Mizzl, Tehzıou'l-kemdl, XIII, 201-203; ibn Hacer, Tetıilou"t-tehzib,IV, 376. 
63 Bkz. Ebu Hatim, Muhammed b. Hibban, Kitabu'l-mecnJhin, thk. Mafımud ibrahim Zayed, 1-111. Haleb, 

trs. , 1, 380; Ukayll. Duafa, ll, 222; Dırariardan birisinin adı Dırar b. Amr ei-Malatl, diğeri ise Dırar b. 
Arnr ei-Kadi'dir. ikincisinin Dırriyye'nin kurucusu olması kuwetle muhtemeldir. Dıranyye ile ilgili 
bilgi için bkz. Bağdadl, Abdulkahir Ebu Mansur, el-Fark beyne'l-firak ve beyônu'l-firkati'n-ndciyye, 
Daru'l-afaki'l-cedlde, Beyrut. 1977, ı. 16. 



ı 
ı 
ı 
1 
! 

ı 

Firat Rivayı:ti üzerine Bir inceleme 

tarikierden gelen metinler sonral<i dönernlerde ortaya çıkmış olan birtakım siyasi 

ve sosyal karga5alan yansıtmalan bakımından diğerlerinden ayrılmaktadır. 

Fırat hadisini rivayet eden ikinci sahabi Übey b. Ka'b'dır-. Onun rivayeti 

Abdullah b. Haris ve ishak kanalından yayılmıştır: 

.şe.-..a:s 

rM~:ı...--=!i' ı 

ı 
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Bu şemanın bitinci böiümünde ilk göze çarpan kişi A.bdulhamid b. 

Ca'fer'dir. Kendisi hadisi tek ravili rivayet zinciriyle almakta ve dört kişiye rivayet 

etmektedir. Abdulhamid b. Ca'fer, güveniiirlik konusunda ihtilaflı bir ravidir. Me

sela, Yahya b. Ma'ln onu sika sayarken, Süfyan es-Sevn zayıf olarak nitelendirmiş

tir. ibn Hanbel onun babasından rivayetlerinde güvenilir olduğunu belirtmiş64 ibn 

Hıbban da Sikôt'ında yer vermiştir.65 Abdulhamid'e kadar tekli gelen rivayet zinciri 

şöyledir: 

Übey b. Ka'b - Abdullah b. Haris b. Ne~tfel - Süleyman b.Yesar - Ca'fer 

b. Abdiilah 

t"lüslim'de yer alan isnadda Ca'fer b. Abdiilah ismi eksiktir. Dolayısıyla gö

rünürde bir inkrta sözkonusudur.66 Übey b. Ka'b'dan rivayet eden Abdullah b. 

Haris b. Ne~tfel (ö. 84) tabiundandıı-. Kendisinden ibn Şihab ez-Zuhn de hadis 

almıştır. ibn Hıbban onun ehl-i Medine'nin fakihlerinden olduğunu söyler. ibn 

Abdilberrr'e göre onun güvenilirliği hadisçilerin ortak kabulüdür. Rivayet zincirin

deki diğer isimler Süleyman b. Yesar ( ö.l 07)67 ve Ca'fer b. Abdillah63 da si ka 

addedilen ravilerdendir. 

64 Mizzi, Tehzibu'l-kemôl, XVI, 419. 
65 ibn Hibban, Sikôr, VII, 122. 
60 Bkz: şema 
67 Mizzi, Tehzibu'l-kemôl, XII, 105; ibn Hacer, Tehzibu't-tehzib,IV, 200. 
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Abdulhamid b. Ca'fer'den rivayette bulunan l\bduliah b. Hımran, Şu'be b. 

ei-Haccac'dan,69 Halid b. ei-Haıis, (ö. 186) Ubeydullah b. Ömer ve yine 

Şu'be'den70 hadis dinledikleri halde bu şeyhlerinden rivayet etmemişlerdir. Halbu

ki bu şeyhlerden yapacaklan rivayet daha kısa bir isnada sahiptir. Her iki ravi de 

sika addedilmekle beraber, Abdullah b. Hımran ile ilgili ibn Hıbban "hata eder" 

nitelendirmesinde bulunur.7
' 

Halid b.ei-Haris'ten rivayette bulunan es-Salt b. Mes'Od (ö. 239)72 ile 

Fudayl b. Hüseyin (ö. 237) ve Abdullah b. Hımran'dan rivayette bulunan Züheyr 

b. Harb (ö. 234)73 güvenilir olarak tanınmaktadırlar. 

Abdulhamid'den rivayette bulunan diğer ravi Muhammed b. Ebi Şeybe (ö. 

182) de sika olarak bilinen bir hadisçidir.74 Fırat rivayetini ondan oglu ibn Ebi 

Şeybe almıştır. 

Rivayet zinciri Abdulhamld b. Ca'fer'den sonra dört kala ayn!maktadır. 

Müslim'in Sahlh'inde, ibn Hanbel ve Abd b. Humeyd'in Müsnecfleri ile EbO 

Nuaym'ın Hi/ye'sinde bu rivayet nakledilmektedir. Bu tarikierden Abd b. 

Humeyd'in kaydettiği Abdulhamld b. Ca'fer - Muhammed b. Ebi Şeybe - ibn Ebi 

Şeybe tariki hariç benzer ziyade biigiler mevcuttur. Bu kanailardan gelen rivayet 

şu şekildedir: 

"Abdullah b. ei-Haris b. Nevfel şöyle anlatır: Übey b. Ka'b ile beraber 

Hassan ağaçlığının gölgesinde75 duruyorduk Bana şöyle dedi: 'insanlann dünyaya 

dair muhtelif isteklere sahip olmaya devam ettiklerini görüyor musun?' Evet de

dim. RasOiullah'ı şöyle derken işittim dedi ve devarn etti: 'Fırat'ın sulan çekilip de 

altından bir dağın çıkması yakındır. insanlar bunu duyunca ona koşacaklar. Onun 

yanında bulunanlar 'insanlann bundan bir şey almasına müsaade edersek. bunun 

hepsi götürülür' diyecekler. Ardından onun için harp edecekler ve her yüz kişi

den doksan dokuzu öldürülecek"76 

ikinci olarak Übey b. Ka'b'dan gelen ibn Hıbban'ın Sahlh'i (ö. 354) ile 

Taberanlnin (ö. 360) e/-Mu'cemu'J-Kebfr'i ve IV1üsnedu'ş-Şômiyyln adlı eserlerinde 

yer alan diğer iki tarik şu şekildedir~ 

68 ibn Hibban. Sika~ VI, 135. 
69 Mizzl, Tehzibu'/-kemal, XIV, 432. 
70 ibn Hacer, Tehzibu't-tehzib, lll, 172. 
7

' ibn Hibban, Sikat, VIII, 333. 
72 ibn Hibban, Sikat, VIII, 324; ibn Hacer, Telızibu't-tehzib, IV, 383. 
73 ibn Hibban, Sikcit. VIII, 256; Hatib. Tannu Bağdôt. VIII, 482. 
74 Bkz. Hatıb, Tôniıu Bağdat, ı. 383-384. 
75 Bu ifade Abdulhamid Bekr b. Bekkar- ibrahim b. Sa' dan - Muhammed b. ishak kanalından gelen 

rivayette 'Hassan ağaçlığındaydık O gün meyve pazannda insanlar vardı" şeklindedir. Bkz. Ebu 
Nuaym e!-isbehanl. Hilyetu'/-evliya ve tabakatu'l-asfiya, Daru'l-kitabi'I-Arabl, 1-X. Beynıt, 1405, ı. 255; 
Abdulhamid - Halid b. ei-Haris Ebu Kamil Fudayl b. Hüseyin kanalından gelen riva)'ette bu ifade 
mevcut değildir. Bkz. Müslim. Fıten ve Eşraatu's-saa, 8. 

76 ibn Hanbel, V, 139 .. 
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Übey - ishak Mevla el-Muğlre b. Nevfe! - Muhammed b. f1üslim - f"1u

hammed b. el-Velid ez-Zübeydl- Abdullah b. Salim - J..mr b. ei-Haris- /-'.mr b. 
ishak- T aberanın 

. Übey - ishak Mevla ei-Muğlre b. Nevfel - Muhammed b. f''lüslim - Mu-

hammed b. el-Velid ez-Zübeydl- .A.bdullah b. Salim -- Amı- b. e!-Haris- ishak b. 

ibrahim- Yahya b. Muhammed b. Amr- ibn Hibban7" 

T aberaninin /ı/ıu'cemu'/-Kebirinde Muhammed b. l'·1uslim, Zühri' ismiyle 

anılmıştır?g Senedde yer alan ~1uhammed b. ei-Velid (i 49)B'l ve .Abdullah b. 

Salim8
' hadisçiler tarafından güvenilir addedilmiştir. T aberaninin senedinde yer

alan Amr b. ei-Haris hakkında da hadisçilerin çoğunluğu olumlu yargılarda bu
lunmuşlardır.82 

Fırat hadisinin farklı tarikierinin sened ve raviierine dair yapıian değerlen

dirmeler, - şema IV'de gösterilen Ebu Hüreyı-e'den gelen tarikieı- hariç tutuldu

ğunda- klasik hadis usul kriterlerine göre bu tarikleı-den bazılannın zayıf, bazılan

nın sahih olduğunu göstermektedir. f"1uhtelif tarikierden gelen metinlerdeki bazı 

ortak noktaların öne çıkınası önemli bir husustur. 

2. Fırat Hadisinin Metin T enkidi 

Fırat hadisi ulaşabildiğimiz en eski kaynak olan Süheyl b. Ebi Salih'in sahife

sinde şu şekilde geçmektedir: 

"Fırat, suları çekilip de altın bir dağ ortaya çıkarmadıkça, kıyamet kopmaz. 

insanlar bu altınlar için savaşırlar. Her yüz kişiden doksan dokuzu ölür. Oysa her 

biri kendisinin kurtulacağını (kazanacağını) umar." (hadis no: l9) 

Bu rivayet diğer pek çok eserde de aynı ya da yakın ifadelerle yer almak

tadır. Ancak bu rivayetlerin bazılarında "o güne erişiı-sen o altından alma ya da 

ona yaklaşma" şeklinde ikazlar mevcuttur.83 "Her yüz kişiden doksan dokuzu 

77 Bkz. Taberanl. ei-Niu'cemu'l-kebir, thk. Hamefi b. Ab:ii!mecid es-Se!eit i-XX 1-'lusui, 1404/1983, 1. 
200; a.mlf., lv1üsnedu'ş-Şômiyy1n. thk Harndi b. Abdiimetid es-Seiefı, 1-IV, BeyrCrt, 1405/1984, lll, SO. 

75 ibn Hibban. Sahih, XV, 88. 
79 Bu iki ismin kanştınldığına dair Juynboll'un değerlendimıesi için bkz. Hadis Tarihinin Yeniden inşası 

(çev: Salih Özer), .'\nkara Okulu Yayınlan, 189 vd. 
80 Mizzi, Tehzibu'i-kemôl, XXV!, 589; ibn Hacer. Tehzibu'ı-ıehzib. IX, 443. 
81 ibn Hibban, Sikôt. Vlil, 332; Mizzi, Tei'.zibu'!-kerrıô!, XIV, 550. 
82 ibn Hibban, Sikôt, VIII, 480; r1izz!; Tehzibu'l-kemôl. X'-<1. 568. 
83 Ebu Hüreyre - Hafs b. Asım Hubeyb b. Abdiırahman kanaiır.dan gelen rivayetler (Bkz. Buhan, 

F.1:en, 23; Müslim. Fiten, 8; Ebu DavOd, Süleyman b. ei-Eş'as es-Sicistanl, Sünen. thk. Muhammed 
Muh}'1dcfın Abdulhamld, Daru'l-fıkr, trs. , Melahim, 13; Tirmizi, Sıfatu'l-cenne, 26; ibn Hibb2n, Sahih. 
>01, 87; Mervezi, Fiten, ll, 615) ile Ebu Hüreyre - Ebu Salih - Süheyl b. Ebi Salih yoluyla gelen bazı 
tarikierde mevcuttur. Örneğin bkz. ibn Hanbel, li, 332; ibn Hibban, Sahih, >01, 85; Birinci kaynakta 
altından a!mama şeklinde değil, savaşa katJimama şeklinde bir uyan yapılmaktadır. ikinci kayna!ct:a ise 
'altın için savaşma!' uyansını Ebu Salih oğiu Süheyl'e yapmaktadır.) Ebu Hüreyre - A'rec - Ebu'z
Zinad kanalından gelen varyantlannda (Bkz. Müslim, fıten, 8) 'eğer o güne erişirsen ondan bir şey 
alma!' şeklinde uyanlar mevcuttur. Ebu Hüreyre - Ebu Selerne rivayetlerinin bazılannda da hemen 
hemen aynı ifade bulunma!ct:adır. (Bkz. ibn Mace, Ebu Abdiilah ~1uhammed b. Y ezid ei-Kazvinf. 
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ölür"8" ifadesi bazı rivayetlerde "dokuzda yedisi"65, bazılannda "onda dokuzu":;& 

şeklinde geçmektedir. Buna benzer biı- ifadehin hiçbir şekilde yer almadığı riva

yetler de vardırP 

Rivayetin muhtelif tariklerinde birtakim lafız farklılıklan olsa da. genel çer· 

çevesi hemen hemen aynıdır. Bu rivayeti eserlerinde kaydeden niüellifler, onu 

genellikle kıyamet alametleri ile ilişkilendirmişler'dir.88 Hadis şarihleri de aynı kabul

le hareket etmekte ve bu türden haberleri Hz. Peygamber'in mucizevi Ihbarlan 

olarak değerlendimıektedirler. Onların bu ycrumlan, Fırat'ın sulannın çekilmesini 

(kurumasını) ve yatağındaki altınların ortaya çık.rnasını haki!.:-.! arılamında aldıklarını 

göstemıektedir.89 Hatta bazı rivayetlerde yer alan 'ona e!ini uzatma!', 'ondan 

alma!', 'ona yaklaşma!' ya da 'onun için savaşanlardan olma!' gibi ifadeleri izah 

ederken, Fırat'ın yatağından çıkan bu altının dinar şeklinde ya da en azından iş

lenmiş olduğunu düşünenler bile vardır.90 Bu tür yorumlarda, defıne mantığıyla 

hareket edilmektedir. Bazı rivayetlerde 'kenz' kelimesinin kullanılmasını, bu altınla

rın açığa çıkmadan önceki yani suyun altindaki halini ihsas ettimıek. 'cebel' keli

mesinin de çıkan altınların çokluğunu anlatmak için kullanıldığını belirtmektedir

ler.9' Şarihler, çıkan altınlardan alma yasağının sebebini de tartışmışlardır. ibnu't

nn, altınlara dokunma yasağını, onların Müslümaniann hakkı olmasına bağlarken, 

diğerleri bunu, rivayette herhangi bir işaret bulunmamasını gerekçe göstererek 

reddetmişlerdir. Bazıları, bu olayın kıyametin kopma anında vuku bulacağından 

Sünen. thk Muhammed Fuad Abdu!bakl, 1-11, Daru'l-fıkr, Beyrut, Fıten, 25) Ebu Hüre}'re- Yahya b. 
Ebi Amr rivayetinde ise 'eğer o güne erişirsen altına yaklaşma!' ifadesi bulunmaktadır. (Bkz. Mervezl, 
Aten, 1, 335). 

84 Genellikle Ebu Hüreyre - Ebu Salih - Süheyl b. Ebi S2lih kanalıyla gelen rivayetler {Bkz. Ma'mer, Xl, 
382 (Abdunrezzak'ın Musanne(inin içinde); l"lOslim, frten, 8; ibn Hanbel, ll, 306, 332; Mervezi, Fiten, 
ll, 616, 617. 618; ibn Hibban, Sahih, XV, 85, 86) ile Übey b. Ka'b - .~bdullah b. Haris b. Nevfel -
Sülayman b. Yesar aracılığıyla gelen rivayetler bu ifadeyi içermektedir. Bkz. t"lüslim, IV, 2220; ibn 
Hanbel, V, 139; Abd b. Humeyd, Müsned, 1, 92; Ebu Nuaym, Hi/ye, i. 255. 

85 ishak b. Ebi Ferve, SafVan b. Amr ve Yalıya b. Eb! Amr yoluyla gelen Ebu Hüreyre rivayetlerinin 
hanndırdığı bir ifadedir. Bkz. i"lervez~ Aten, 1, 238, 335, 336; ll, 692 

86 Ebu Hüreyre Ebu Seleme - l"luhammed b. Amr yoluyla gelen ri-vayetie[ (Bkz. ibn Mace, fıten, 25; 
ibn Hanbel, ll, 261; ll, 4ıs; ibn Hibban, Sahih. >..'V, 86) iie Übey b. Ka'b t1uğire b. Nevfel- ishak 
Mevla ei-Muğlre yoluyla gelen rivayetlerde (Bkz. ibn Hibban, Sahih, XV. 88; Taberani, lvlu'cemu'f
kebir, 1, 200; amlf. Müsnedu'ş-Şômiyyi.rı, lll. SO) bu şekilde ifade edilmektedir. Burada Taberani her 
iki eserinde de Übey b. Ka'b - ishak Mevla ei-Muğire şe~Jinde Muğire b. Nevfel senedden düşmüş 
bir şekilde nakletmiştir. Seneddeki bu inkrta rivayetin zayıf olduğuna del2let etmektedir. 

87 EbO Hüreyre - Hafs b. Asım Hubeyb b. Abdirrahman kanalından gelen varyantlan ile (Bkz. 
Buhari, Fıten, 23; Müslim, Frten, 8; EbO DavCıd, Melahim, 13; Tirmizi. Sıfatu'l-cenne, 26; ibn Hibban, 
Sahih, XV, 87; Mervezl, Aten, ll, 615) Ebu Hüreyre- A'rec- EbG'z-Zinad kanalından gelen varyant
lannda {Müslim, Frten, 8) yer almamaktadır. 

88 Mesela bkz. Buhari, Frten, 23 (Kıyamet alametlerinden ateşin çıkışı babı); ibn t"lace, Frten. 25 
(Eşratu's-saa babı). 

89 Kamil Miras bu doğrultudaki düşüncesini şöyle ifade eder: "Beş altı bin km'de hilkatten beri akan bu 
muazzam nehrin bu uzun mecrasında kimbilir ne hazineler saklıdır."(Tecrid-i Sarih, D.i.B. Yayınlan, 
XII, 306). 

90 ibn Hacer, ei-Askalani, Fethu'l-bôri şerhu sahihi'f-Buhôri, Daru'l-ma':ife. 1-XIIIı Beyrut. 1379, XIII, 80. 
9 ı ibn Hacer, Fethu'l-bôri, XIII, 80. 
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dolayı altın almanın işe yaramayacağı şeklinde açıklarken; bazılan da fıtneye sebe

biyet vennesine bağlamışlardır.92 

Eski devirlerden beri Fırat bölgesinde ya da yakınında yaşayan kültürlerde 

bölgelerinde vuku bulan olayiann tasvirinde Fırat merkezli bir anlatırnın varlığı 

dikkat çekmektedir. Bölge halk1nın yaşamında Fırat'ın işgai etti.ği yerin önemi 

düşünüldüğünde bu şaşırtıcı değildir. insanlar, Fırat'ın bazen kıyılarını basıp yaşa
dıklan yerleri şiddetli tufanlar!a harap etmesinden.~3 bazen de sulannın kuruma

sından korkmuşlardır.94 Mesela Deccal;ırı üç yıllık hükümranlık sür-esinin üçüncü 

yılında olacaklardan bahseden şu ıivayet de ayn1 kaygıy!a iigi!idir. " ... insanlar boş 
dağlara kaçacak/ar, kuyu/ar, Ftrat nehri ve diğer nehir/er kuruyacaktır."95 

Fırat'ın kuruması, kıyamet öncesi ortaya çıkacak oiaylarla ilgili anlatımlarda 

yer alan bir öğedir. Aynı şekilde büyük savaşiann meydana gelmesi de bu anlatı

larda önemli ortak noktalar olarak öne çıkmaktadır. incil'de Tanrının insanlara 

azap için yedi melek görevlendireceği ve bu meleklerden altıncısının tasını büyük 

Fırat ınnağına boşaltacağı anlatılır. Doğudan gelen kraliann yolu açılsın diye Fı

rat'ın sularının kuruyacağı ve Annagedon bölgesinde kıyamet öncesi büyük bir 

savaşın patlak vereceği bildirilmektedir.90 

T evrat'a göre Fırat, Aden bahçesinden çıkan nehrin dört kolundan biridir. 

Bir diğeri de Pişon'dur. Bu nehir altın kaynakian olan Havila sınırlan boyunca 

akar.97 

Fırat rivayetinin eski külturlerde mevcLri: olan apokaliptik edebiyatın bir 

uzantısı veya uyarlaması olduğu düşünülebilir.98 Buna göre Hz. Peygamber'in 

vefatından sonra yaşanan siyasi, sosyai ve ahlaki sıkıntı!ar karşısında oluşan belli 

kaygılar hadisleştirilmiştir. Çalışmamızda ele aldığımız Fırat hadisi gibi gelecekten 

haber veren ve genellikle de kıyametin kopmasıyla ilişkilendirilen rivayetlerin pek 

çoğunda ortak kalıpların kullanılması dil<-kat çekrnektedir. Bu ortak kalıplardan biri, 

yapılan savaşta her yüz kişiden ya da oradaki bütün insanlardan geriye bir kişinin 

kurtulmasıdır. Yere batııılan ordudan bahseden rivayetteki "ancak bir kişi kurtu
lur"99 ifadesiyle, ele aldığımız Fırat hadisinde geçen ·'her yüz kişiden doksan dokuzu 

92 Bkz. ibn Hacer, Fethu'l·bôrf, XIII. 81. 
93 Babil halkının, söz konusu tehlikeyi önlemek amacına yönelik olarak Enurna Eıiş destanını okumala

nna dair bkz: Donna Rosenberg, Dünya IWtolojisi, (Çev: 8 kişilik heyet) ll. Baskı, Imge kitabevi, 2000, 
242. 

94 Kur'an-ı Kerim'de insanlann, sulannın kurumasıyia ilgili duyduklan kaygı dalaylı olarak şöyle vurgula-
nır: "De ki: Suyunuz yere batarsa, söyleyin, size kim temiz bir su kaynağ1 getirebilir?" 67/Mülk, 30. 

95 Mervezl, Fiten, 321. 
96 Vahiy, 16/1-16. 
97 T ekvin, 2/1 1-12. 
98 Mehmet Paçacı, Sarni kültür geleneği içinde uzunca bir süreye yayılmış bir literatür olan apokaliptik 

edebiyat iie Hadisteki fıten edebiyatı arasındaki ilişkiyi irdeleyen çc.lışmasında bu iki edebiyattaki 
konu birliğine ve bu konulann anlatımında kullanılan ortak kalıplara dikkat çekrrıektedir. Bkz: Paçacı, 
"Hadis'te Apokaliptisizm veya Fıten Edebiyatı", islômiyôt, c. 1, sayı: 1, 1998, s. 43. 

99 ibn Hanbel, VI, 285-286; Müslim, fıten, 2; ibn Mace, Fıten, 30. 
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öldürülür, geriye bir kişi kalır" ifadesi arasındaki benzerlik bunun güzel bir örneğidir. 

Yine farklı bir frten hadisinde yer alan "kişi mü'min olarak sabahiar, kôfir olarak 

akşam/ar"ıoo ifadesi Fırat rivayetinde de aynı şekilde geçrnektedir.'0 ' 

Eski kültürlerdeki apokaliptik literatür ile hadis edebiyatındaki frten bölüm

leri arasında muhteva ve üslup bakımından göz ardı edilemez bir benzerliğin 

olduğu görülmektedir. öte taraftan -burada sadece Fırat hadisini dikY.ate alarak 

konuşursak- bu rivayetin, içinde güvenilir raviler aracılığıyla gelenlerin de olduğu 

pek çok tarikinin mevcudiyeti söz konusudur. Ayrıca temel hadis eserlerinin 

hemen hepsinde bu rivayet kaydedilmiştir. Şu durumda Hz. Peygamber'in insan

Iann zihin dünyasında ve kültüründe mevcut olan Fırat odaklı kalıplan kullanarak 

uyanlarda bulunduğu düşünülebilir mi? Hadis külliyatında Hz. Peygamber'in insan

ların dağarcığında hazır bulunan kalıplan kullandığına ilişkin pek çok örneği bulmak 

mümkündür. Örneğin "Zalim de olsa mazlum da olsa kardeşine yardım et"ıoı 

hadisinde Arapların kültüründe ve dilinde mevcut olan bir kalıp kullanılmakta

dır.'03 "Ahdini bozan bir kişi için kıyamet gününde bir bayrak dikilir" 104 rivayetinde de 

benzer bir durum söz konusudur. Şarihier ahirete ilişkin bu anlatımı, Arapların bir 

adetini dikkate alarak yorumlamaktadırlar. Onlar ahde vefa için beyaz bir bayrak, 

vefasızlık için de kınansın diye siyah bir bayrak dikiyorlardı." 105 indiği kültürde var 

olan ortak kalıp, anlayış ve kabulleri aracı kılarak mesajını ulaştırma gayesi 

Kur'an'da da görülmektedir.'06 

Burada üzerinde durulması gereken bir başv-a nokta, Hz. Peygamber'e ait 

kabul edilen bir rivayetin sonraki dönemlerde maruz kaldığı ravi tasaıruflandır. Şu 

bir gerçektir ki, ravilerin pek çoğu rivayeti naklederken aynı zamanda onu yorum

lamaktadır. Çünkü her biri rivayeti içinde bulunduğu bağlanıla ilişkilendirerek 

nakletmektedir. Örneğin Übey b. Ka'b Fırat hadisini, insanların pazarda koşuştur
malannı gördüğünde nakletmiş, ıo7 ona dünyaya dair istek ve arzularla ilgili bir 

uyan anlamı yüklemiştir. Sonradan musannifler kıyametle ilgili bölümlere yerleşti

rerek, Fırat olayını kıyamet alanıeti olarak takdim etmişlerdir. 

Rivayet ameliyesinin bizzat özünden kaynaklanan bu kaçınılmaz durumun 

dışında birtakım tasarruflardan da bahsedilebilir. Burada kastedilen tasarruflar 

100 Tınnizi, Fıten, 30. 
101 Mervezl, Fiten, 1. 239. 

ıoı Sahabe, 'mazlunıa r...rdımı anlıyoruz ama zalime niye yardım ed;Jsin' diye sonnuş, Hz Peygamber 
de, "zalime de onun zulmetınesini engelleyerek" yardım edileceği şeklinde açıklamıştır. Buhari, me
zalim, S; Tınnizl, fıten, 68; ibn Hanbel, lll, 99. 

ıoı ibn Battal, Ebu'I-Hüseyin Ali b. Half b. Abdilmelik, Şerhu'I-Buhôn~ Mektebetu'r-ruşd, Pjyad, 
1423/2003, VI, 572; Krş. ibn Hacer, Fethu'l-bôri, V, 98; Ayni, Bedrudôın EbO Muhammed, Umdetu'i
kdri şerhu sahihi'I-Buhôri. 1-XXV, Daru'l-kütübi'l-ilmiyye, Beyrut 142112001. XII, 289. 

'
04 Buhari, Gzye, 22. 

ıos ibn Hacer, Ferhu'l-bôri, VI, 284. 

ıo6 Bkz Saftat, 371149. 

ıo7 Müslim, Fıten ve eşratu's-saa. 8; ibn Hanbel, V, 139; Hi/ye, 1, 255. 

ı 
1 

1 
ı 
ı 

ı 
ı 
ı 
ı 
i --r 

1 

ı 

1 

1 

ı 
ı 

ı 
F 



F:r<ıt Rivaye[i üzerine Bir inceleme 

çoğunlukla genel çerçevesi sahih ·olan bir ıivayete eklemelerde bulunmak şeklin

de belirmektedir. 

Nuaym b. Hamm2..d'ın e/-Fiten'inde naklettiği Fırat rivayetinde, hicri 1. yüz

yılda ortaya çıkan siyasi ve sosyal çatışmalan yansil:an bir anlatım görüyoruz: 

"Dördüncü fitne, koran/ik bir zulümdür ki, deniz dolgas; gibi gelir, Arap ~·e 

ocem evlerinden içi zillet ve korkuyla dolmadtk bir e\' kalmaz. O. Şam'da doloş1r, 
Irak'ta akşam/ar, Cezire'de yatar. Orada bu fitne şiddetlenir. Öyle ki, ma'rufkötü/enir. 
Kötülük iyi görülür. Kimsenin "btrak, vazgeç demeye gücü yerrnez." lvW'min olarak 
sabah/ayan, kôfir olarak akşamiayacak Ancak denizde boğulan biri gibi dua eden 
kurtulacak. Fitne on iki sene sürecek, ortaya çtktikçc ç:kacak. Ftrat, sulan çekilip altın 
bir dağ ortoya çtkorocok. Insanlar onun için savaşa tutuşacak, öyle ki dokuz kişiden 
yedisi ölecek. "'08 

Nuaym'ın naklettiği diğer- bir rivayete göre bu fıtne on sekiz yıl sürrnekte

dir.109 Bu rivayetlerden anlaşıldığı kadarıyla Fırat'ın sulannın çekilmesi dördüncü 

frtnenin zuhuruyla birlikte ya da devamında gerçekleşecektir. Başka bir ifadeyle bu 

fıtnenin ilk üç frtne olayından sonra olacağı anlaşılmaktadır. f1uhtemelen bu üç 

fıtne Hz. Osman'ın şehft edilişi" 0 ya da Yezid b. Muaviye zamanında vuku bulan 

Kerbela olayı, Harre vakası (63/683) ve Mekke muhasarası (64/683) ya da Harici 

isyanlandır. 111 

Hicri 61 yılında vuku bulan Kerbela olayı, Yezid'e biat et--neyen Hz. Hüse

yin'in, halife olarcık biat alması için Kufelilerin yaptığı davet üzerine ailesi ve yakın 

akrabalarıyla birlikte Kufe'ye doğru giderken, Yezid'in KOfe valisi Ubeydullah b. 

Ziyad'ın göndermiş olduğu askeri birlik tar-afından yolunun kesilerek ger-i dönme 

isteğine rağmen şehit edilmesidir. Burada Hz. Hüseyin'in başı kesilmiş"" yanındaki 

hemen hemen bütün adamlan da ö!dürülmüştür."; Kerbela'daki çatışma önce

sinde, muhalifleri Hz. Hüseyin ve yanındakilerin Fırat'a ulaşmalarını engellemek 

suretiyle susuz bırakmışlardır. On!ar, bu durumu, Hz. Hüseyin'i zor durumda 

bırakarak Yezid'e biata zorlamak için bir stratejiye dönüştürmüşlerdir. Ancak Hz. 

Hüseyin biat etmeyi reddedince çatışma başlamış ve sözü edilen facia ortaya 

çıkmıştır.' 14 Harre vakası da, Yezid döneminde, Medine h2ikının ve dolayısıyla 

birçok sahabi çocuklarının, Sur-iyeli askerlerin saldırısına ve her türlü talanına 

maruz kaldığı olaydır. 115 Üçüncü olay ise, Mekke'nin muhasara edilmesidir. Hicri 

'
08 MePJezi, Aten, 1, 238-239. 

109 Mervezi, Rten. 1. 336. 
1
'
0 Buhari. Meğazi, 9. 

111 Farklı görüşler için bkz. ibn Hacer, Fethu'l-bdri. VII, 325. 
112 et-Taberi, EbCı Ca'fer Muahmmed b. Cerir, T6rihu'l-umem ve'l-mufilk, i-V. Daru'l-kütübi'l-ilmiyye. 

Beyrut. 1407, lll, 334: ibr. Kesir, EbCı'I-Fıda. ei-Bidôye ve'n-nih6ye, Mektebetu'l-mearif. !-XIV, Beyrut. 
trs .• VIII, 188. 

113 Bkz. Taberi, Tôrih, lll, 342 vd. 

"
4 Taberi, T6n"h, lll, 332-333. 

115 Bkz. Taberi, Tôn"h, lll, 351-352 
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64 y~lrnda Suriye askerleri Yezid'in ernriyle, kendisine hslife olarak biat toplayan 
Abdullah b. Zubeyr'i yok etmek iqin Mekke'yi muhasara aitrna a~mr:lardit: iiti ay 
suren ve daha sonra Yezid'in dlQm habcri uzerine hldm!an bu muhasarada 
Kdbe'nin ortusu rnanc~n~klardan atrlan tqlar nedeniyle y~rtilmg azilan ate$ bir 
mrzrak ise hem ortunun hem de Gbe'nin ah~ap iar,firi~n ram2nren yanmasrna ve 
civannda savqmanin, kan dokmenin haram oldugu Gbe'nin tahrip olmas~na 
sebep olm~gtur."~ 

Yezid doneminde yqanan ve Lsugun dahi muslumanlan hczne bogan bii 
uq olay tarihte uc; buyuk frtne olarak anilmakkdrr. Gy!eYse tivayette dorduncu 
frtne olarak isimlendirilen olay 64 yrirndan scnra vuku buimu? clmalid~r. Rivayete 
gore bu frtnenin diger bir ozelligi de Sam-lrak-Cez7re uqgeninde yani Frrat civa- 
nnda ortaya q~kmas~ ve bu bolge halklann~ korkurara!~ sindirmesidir. Emeviler 
donemi siyas? ve asker? olaylarda, hep bu uq bolge isminin on planda oldugunu 
gorijlur. ilginq olan, bu donemde u~ bolgenin on planda olugu tiegil, rivayette de 
bu sekilde yer aligrd~r. Cunku Sam EmeG iktidannin bagkenti, lrak ve Cezire de 
iktidar ve nuffizun ikames~ iqin sahip olunrnas~ gerekn egemenlilc bolgeieridir. Bu 
bolgeler, Firat irmaglnln civannda ya da komyilsudur. 0 donemde Sam deniien 
bolgenin srniri Firat nehrine kadar uzanmaktad~r."~ Bu babmdan F~rat ismi de bu 
kaos ortamrnln tasvirinde srkqa an~lrnabdir. Pie~hur Kerbela olaylnds da bunu 
gormek mumkundur. 

Yezid b. Muaviye'den (0. 64) sonra da bu bolgede egemenlik savqlan su- 
rijp gitmigir. Emeiderin besinci halifesi olan ,4bduimeIil< b. Mervdn (0. 65) babasr 
Mervh'dan sadece Suriye ve Mrs~r'rn yonetiminl devralmi$i. Hicaz ve Irak'ln bir 
ksmrnda Abdullah b. Zubeyr, yine frak'ta Muhtar es-Sehfl ve adarnlan ile degi~ik 
kiiquk yorelerde Hariciler hukum sijrmekte idiler. Abdulmelik ilk is olarak olme- 
den once babasrn~n, Abdullah b. Zubeyr'in hzkimiyeti akrndaki Cezirz').~: ve Ab- 
dullah b. Zubeyr'i destekleyen Zufer b. Hdris'in uzerine bir orduyla birlikte gon- 
derdigi Ubeydullah b. Ziyad'dan gorevine devam etmesini istedi. Cunku Cezire 
ele geqirildikten sonra lrak Abdullah b. Zubeyr'den al~nabilirdi. Ubeydullah'~n 
ordu guzerg2h1 uzerinde Hz. Huseyin taraftarlar~ vard~. Suleyman b. Surad lidel-li- 
gindeki bu lraW~ askerler, Kerbel2 facrasindaki tutumlmndan dolay~ kendilerini 
sudu hissetmekteydiler. Bu yuzden yonetime b a ~  kaldirm~$lard~. Ubeydullah 

Su'FD/27 onlarla sava$~ ve hepsini krlrqtan geqirdi. 
132 Ubeydullah, daha sonra Abdullah b. Zubeyr'i destekleyen Zufer ve 

Kaysileiin uzerine yurudu. Bu amda Muhtiir Irak'ta hzkimiyetini iyice kurmupu. 
Ubeydullah Kaysiler'in direni5ini kirdlktan sonra lrak uzerine yurijyunce karg~srna 
Muhtar'in Yezid b. Enes komutasrndaki ordusu qlkt~, ancak Yezid bu savagta 
yenildi. Yezid'in yenilmesinden sonra Muhtar, ibrahim b. Malik el- Egter'i daha 
kuwetli bir orduyla Ubeydullah'a sevk etti. H. 67 yrlinin Muharrem aylnda Zap 

' I6 Bkz Taberi. Tô nh. 111. 36 1 vd. 

'I7 YBkut el-Harnevi, Mu'cernu'l-buldcin, DBN'I-fikr. I-V, Beyrut, tn. . Ill, 3 12 
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suyuna kanşan Hazir nehr:i kenannda karşılaşan iki ordunun savaşı neticesinde, 

Ubeydullah'ın ordusu daha kalabalık olmasına. rağmen çok ağır hir yenilgi aldı. 
Emevllt?re karşı kazandığı kesin zaferden sonra Irak'ta ·daha da kuwetleflen Muh

tar, Abdullah b. Zübeyr'e başvurarak kendisine Irak ve doğu eyaJetlerinin valiliğini 

vermesini istedi. Basra ve çevresi hariç, ·zaten istediği yerler fiilen Muhtar'ın haki

miyetindeydi. Ancak muhtemelen ·o, bu başv.uruyla kendi üzerine gelecek yeni 

Emevl ordwlanna !>arşı Abdullah b. Zübeyr'in desteğini almak istiyordu. Abdullah 

b. Zübeyr, Muhtar'ın bu isteğini reddetmekle kalmadı. 67 yılında kardeşi Mus'ab'ı 

Basra valiliğine tayin ederek Muhtar ile rrıücadeleye memur etti. ~.iJus'ab, ._ Basra'ya 

geldiğinde Muhtar'ın zulmünden kaçan kimseler tarafından bir kurtarıcı gibi kafşı

landı. Bundan sonra Mus'ab, Muhtarın üzerine yürüdü ve onu ortadan kaldırdı. 118 

Anlattığımız bu mücadeleler, Enıevller ile Abdullah b. Zübeyr arasında ve 

yine dönem dönem bu egemenlik savaşianna katılan isyancı valiler Şii ve Şii ol

mayan çeşitli gruplar arasında sürüp gitmiştir. 

Emevller döneminin en önde gelen valilerinden birisinin Haccac b.Yusuf 

es-Sakafı olduğu muhal&..aktır. O, Abdülmelik zamanında Mekke'yi hac mevsimin

de kuşatıp hacıların ve Kabe'nin üzerine mancınıkla taş yağdıran, halkı aç bırakan 

ve neticede Abdullah b. Zübeyr'i ortadan kaldırmayı başaran kişidir. Abdulmelik 

Haccac'ın bu önemli başansından sonra onu, Abdullah b. Zübeyr ile mücadelesini 

fırsat bilerek güçlenen ve iran'ın güneyini ele geçiren Haricileri beliaraf etmekle 

görevlendirmiş, Hicaz valisi iken oriu 75 yılında lrak'a vali tayin etmiştir. Haccac'ın 

Irak vilayetinde haricilerle olan mücadelesi çok kanlı geçmiş hancilerin büyük bir 

kısmı kılıçtan geçirilmiştir. 119 

Emevller döneminden anlattığımız bu kesitlerde ya da bundan sonraki ka

nşıklıklarda, ele aldığımız rivayette anlatılanlarla bire bir örtüşen olaylar tespit 

etmek mümkün görünmemektedir. Bununla birlikte rivayette anlatilanlar bu 

olayların genel bir yansıması olabilir. isyanların, egemenlik savaşlarının yoğun 
olarak bu üç bölgede yani Şam, Irak ve Cezlre'de gerçekleşmesi, buralara tayin 

edilen valilerin - Ziyad ve Haccac örneğinde olduğu gibi - asayiş ve otoriteyi 

sağlamak için halka yönelik sert tedbirler alması "evlerin korku ve zilletle dolması" 

şeklinde ifadesini bulmuş olabilir. Bu rivayetin. Emevl karşıtı bir söyleme sahip 

oluşu da, onun kimler tarafından ve hangi dönemde tedavüle çıkanldığı hususun

da birtakım işaretleri de ele vermektedir. Yani dördüncü fıtne ifadesi, Yezid'in 

sebebiyet verdiği ilk üç olaya "fıtne" nitelemesinde bulunan kesimler tarafından 

kullanılmış olmalıdır. Rivayette geçen " ... iyilik ( ma'ruf) kötülenir, kötülük iyi ad

dedi! ir" ifadesinin, Abdullah b. Zübeyr'in öldürüimeden az önce annesine söyle

diği "Beni isyana sevk eden şey, Allah için gazaptan ve haramlann he!al kılınına

sından başka bir şey deği!dir"iıo sözüyle uyum arz etmesi diklkat çekicidir. Kısacası. 

118 ibn Keslr, el-Bidôye •;e'n-nihôye. Vill, 287-288. 

''
9 ibn Keslr. el-Bidôye ve'n-nihôye. IX, 17 vd. 

'
20 ibn Keslr, el-Bidôye ve'n-nihdye, \Iili, 330. 
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onun bu sözü, bütün taraftarianna hakim olan bir düşüncenin tercümanı olmalı

dır. 

Sözü edilen rivayetin ravilerinin - birkaç istisnası dışında- tamamının Şam, 

Basra ve Kufeli oluşu bir yana, Übey b. Ka'b'dan rivayette bulunan ravi Abdullah 

b. Haris b. Nevfel (ö. 84) Abdullah b. Zübeyr'in Basra valisidir. 12 ' ibn Sa'd, Abdul

lah'ın 84 senesinde Arnman'da öldüğünü haber verir. Onun ölümü Eş'as fıtnesi

nin sona erdiği bir döneme denk gelmektedir. ibn Sa'd'in işaret ettiği önemli bir 

detay da Abdullah b. Haris'in Amman'a Haccac'tan korktuğu için kaçmış olması

dır.122 Rivayetin pek çok varyantında mevcut olan "o/tma yak/aşmaym, onun için 
savaşmaym" şeklinde tarafsız bir kesimi işaret eden ifadeler i\bdullah b. Haris b. 

Nevfel kanalından gelen tarikierde bulunmamaktadır. Ancak öne çıkan bu nokta

lar, Abdullah b. Zübeyr taraftarlarını, söz konusu rivayeti tedavüle koyucular 

olarak itham etmek için yeterli değildir. Bu rivayetlerde haber verilen konular, 

Fırat'ın sulannın çekilmesi, altından bir hazinenin çıkı-rıası ve bu hazineyi ele ge

çirmek isteyenler arasında bir savaşın patlak vermesidir. 

Fırat'ın sulannın çekilmesi, altın bir dağın (bazı rivayetlerde hazinenin 

(kenz)) ortaya çıkması ve insanların ona sahip olmak için savaşması neyi anlat

maktadır? Bu ifadeleri lafzl olarak okuduğumuzda, bunun tarihi bir gerçekliği 

olmadığını söyleyebiliriz. Gerçi Fıratın sularının çekilmesi zaman zarnan yaşanmış 

bir olaydır. Mesela EbQ Yusufun (ö. 182) Kitabu'/-Harac'ında, Fırat ve Dicle'nin 

sularının çekilmesiyle ortaya çıkan adaların kimler tarafından ekileceği konusunda 

verdiği fetvalan bulabilmekteyiz. 123 Ancak rivayette anlatılan fıtne, sınırlı sayıdaki 

aileyi ilgilendiren bir bahçe anlaşmazlığından öte, büyük bölgeleri etkisi altına alan 

bir kanşıklıktır. 

Fırat'ın yatağından çıkan altınlar ya da hazine, kanaatimizce iktidan simge

lemektedir. Orada altın için savaşanlar da iktidan ele geçirme kavgası veren grup

lardır. Şu rivayetler de aynı siyasi ve psiko-sosyal atmosferi yansıtmaktadır. 

"Hazinenin yamnda üç grup savaşır. Her biri de bir halife oğludur. Hazine on

lardan hiçbirine yak/aşmaz (hiç biri ona sahip olamaz). Sonra doğu tarafindan siyah 
bayrakJr/ar çrkar. Sizi qldürürler, kimse on/an öjdüremez."'24 

"Şam'm smmnda Frrat bölgesinde büyük bir topluluk mal için savaştr. Bu sa
vaşta her dokuz kişiden yedisi öldürülür. Bu olay Ramazan aymda duyulan şiddetli bir 

gürültüden ve sancağm üçe aynimostndan sonra olacaktir. Bu üç grubun her biri 
iktidann kendisine ait olmasm; ister. Onlar arasmda bir kişi vardrr ki, onun adt Abdul
lah 'ttr. "125 

121 MizzT, Tehzibu'/-kemôl, XIV, 397. 

' 22 ibn Hacer, Tehzibu't-tehzib, V, 157. 
123 EbO Yusuf, Kitabu'l-harac, Mısır 1352, 162. 

'
24 ibn Mike, Fıten, 34 

'
25 MervezT, Fiten, 1, 336 
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"Ramazan aymda iki sarsmb olduğunda aym ev hwikındon üç kİŞi buna görev-
/endirilir. Birisi bu görevi zorba/ik/o, diğeri ibadet hali ve vakar içinde talip olur. Üçün
cüsü ise savaşarak e/de etmek ister. Onun ad; Abdui!ah'ttr. Ftrat'tn civannda büyük bir 
topluluk mal için savaştr ve her dokuz kişiden yedisi ölür.'% 

Fırat rivayetinin Fırat'ın sulan çekilip altınların açığa çıkması ve bu aitınlar 

uğruna sav~lann olması şeklindeki anlatımının bire bir tarihi gerçekiiğini aramak 
yerine genel uyarılar şeklinde değerlendirilmesi uygun görıJnmektedir. Bu rivayet
ler aynı zamanda. önceki küitürlerde de bilinen kimi 1<-..aiıplann Hz. Peygamber 
tarafından da kullanıldığını göstermektedir. Rivayetlerde yer alan ve belli kesimleri 
övme, muhaliflerini sindirme gibi amaçlar taşıyarı daha spesifik işaretierin sonraki 
dönemlerde yapılmış tasarruflar olduğu kolayca anlaşılmaktadir. Fiten rivayetlerini 
topluca değerlendirmek yerine, her bir rivayet!n kendi serüveni içerisinde ele 
alınması gerekmektedir. Zira rivayetlere sonradan yapilan ekiemelerle ilgili ipuçla
rını tarihi süreç içerisinde bulma imka.n; olabilir. Böylece ıivayete sonradan yapı
lan eklemeler ile rivayetin özünü ayırmak mümkün olacak ve belli ölçüe yanlış 
yargılar önüne geçilecektir. 
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Fırat Rivayeti Üzerine Bir inceleme (Hadis-Tarih ilişkjsi Bağlamında) 

Dr. Zişan Türcan 

Özet 

Gelecekten haber veren fıten türü rivayetler temel hadis kaynakiannda ve 

bu eserler üzerine yazılan şerhlerde genellikle kıyamet alametleri ile ilişkilerıdiril

miş ve Hz. Peygamber'in birer mucizesi şeklinde değerlendirilmiştir. Oysa gele
cekle ilgili olarak bir kısmı spesifik işaretleri de barındıran bu rivayetleıin hem Hz. 

Peygamber'in gayb bilgisi, hem de hadis usulünde tespit edilen kriterler çerçeve

sinde yeniden ele alınması gerekmektedir. Diğer taraftan bu rivayetlerde kullanı
lan kalıplann diğer kültürlerde özellikle Yahudi kültüründe de mevcut olması 

onların kaynağı ve nakledilme sürecinde maruz kaldıkları ravi tasarruflan üzerinde 

yeniden düşünmeyi zorunlu kılmaktadır. 

Fiten edebiyatının birbirinden farklı türden rivayetleri banndınnası, genel 

çerçevesine ilişkin bir bilgi eşliğinde, rivayetlerin ya da rivayet gruplannın teker 
teker ele alınmasını gerektirmektedir. Fiten rivayetleri olarak tanımlanan bu riva

yetlerin hangilerinin gelecekten habeı· ver-diğini, hangilerinin genel bir mesaj ba

nndırdığını tespit etmek önemlidir. Bu makale Fiten edebiyatında meşhur bir 
ömek sayılabilecek 'Fırat hadisi'ni konu etmektedir. 

Anahtar kelimeler: Fiten, Fırat hadisi. kıyamet alametleri, hadislerin dili 

Abstract 

A Case Study on Euphrates Hadith (In the Cantext of the Relationship 

between Hadith and History) 

"Fitan" (dissension) narrations informing about the future are generally 
associated with omens portending the doomsday and considered as mirades 

of the Prophet Muhammad in basic Hadith sources and their commen

taries. However, since these narrations include some specifıc omens 

related to the future, they have to be reassessed according to Hadith 

Methodology's c:riteria and on the basis of limitations of the Prophet 

Muhammad's knowledge about "gayb". On the other hand, the fact that 

some patterns and expressions of these nan-ations are exist in other 

cultures, especially in the Jewish Culture, is necessari!y requires to rethink 
about those narratian s' sources and the representations of the narrator 

during the narratian process. 

Regarding the fact that "fıtan" (dissension) literature consists of different 

types of narrations, every single narratian or narratian group has to be can
cemed separately within a general tramework for this literature. lt is important 

to determine which part of them give infoımation about the future and which 

of the other part just give a general message. This article studies the Euphrates 
Hadith, one of the most well-known examples of "fı:ten" literature. 

Keywords: Fitan, the Euphrates Hadith, doomsday, apocalyptic omens. 

language of hadiths. 
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