
lama hukukunda yararlı ve gerekli bir 
metot olduğu açıktır. iyas b. Muaviye'
nin firasetiyle hükmettiği şeklindeki ri
vayet! veya firasetle hüküm konusunda 
literatürde yer alan örnekleri de böyle 
anlamak gerekir. Ancak firaset terimiy
le daha çok bunun dar anlamı kastedil
diğinden yargılama hukukunda yukarı
daki anlam ve metodu ifade için genel
de "karine" terimi kullanılır. 

islam yargılama hukukunda yerleşik 
teamüle göre hakim önüne gelen bir da
vayı karara bağlarken olayların dış görü
nüşünün. objektif ölçü ve delillerin verdi
ği bilgileri tatminkar ve adaleti sağlama
da yeterli bulmadığında bilgi ve tecrübe 
birikimine. zeka ve sezgi gücüne dayana
rak ipuçlarını değerlendirmeli ve onlar 
vasıtasıyla yeni deliller bulmaya çalışmalı
dır. İlk dönemlerden itibaren hakimin bil
gi sahibi olmasının yanı sıra iyi anlama ve 
kavrama yeteneğinin bulunması hususu
na da özen gösterilmesi bu amaca yöne
liktir. Bundan dolayı firaset, yargılama 
hukukunda objektif ve kati delillerle çatı
şan ve onlara rağmen hükme esas teşkil 
eden bir delil değil. yeterli delil olmadı
ğında soruşturmayı derinleştirmede ve 
yönlendirmede hakim için hareket nokta
sı teşkil edebilecek ve ancak belli durum
larda faydalı olabilecek bir delil veya me
tot görünümündedir. Firasetle hüküm 
konusunda literatürde yer alan örnekler
de de onun bu özelliği açıkça görülür. Fi
rasetin zan ifade etmesine ve karlneye 
göre daha zayıf bir bilgi aracı olmasına 
rağmen yargılamada zaruret halinde kul
lanılabileceğinin ifade edilmesi de onun 
bu özelliğini vurgulamayı amaçlar. 
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Firavun kelimesi, Eski Mısır dilinde "bü
yük ev" anlamındaki per'aodan (per'aa) 
gelmektedir. Akkadca'ya pir'u, İbranice ' 
ye par'o (far'o) şeklinde geçen kelime 
Tevrat'ın Yunanca tercümesinde faraô 
olarak karşılanmıştır; günümüz Batı dil
lerinde ise pharaoh (İng.), pharaon (Fr.) 
ve pharo (Alm ) şeklinde kullanılmakta
dır. Fir'avn (çoğu lu feraine) kelimesinin 
Arapça'ya İbranice 'den veya Süryanice'
den geçtiği ileri sürülmektedir (Jeffery, 
S. 225) 

Mısır'daki eski imparatorluk dönemin
den (yakl aşık m.ö. 2400) itibaren rastla
nan bu kelime aslında krallık sarayını 

ve orada oturanları ifade ediyordu (EUn., 
XII, 915) . XVIII. sülale dönemi ortalarına 
kadar firavun Mısır kralının lakabı ola
rak değil "saray" anlamında kullanılmış
tır (Erdem, s. 7) . Per'ao kelimesinin "kral" 
anlamında kullanılışma ise milattan ön
ce 1370'1ere doğru yazılan metinlerde 
rastlanmaktadır. XXII. sülaleden önce. 
kralın adı zikredilmeksizin kullanılan bu 
kelime söz konusu sülale dönemi (m.ö. 
950-730) metinlerinde kralın adının ba
şında bir unvan olarak yer alır (IDB, lll, 
773 ; E.Jd., Xlll , 359 ; EUn., XII , 9 15). 

Eski Mısır inancında firavun hem kral 
hem de tanrının oğlu ve dolayısıyla tan
ndır. Eski Mısır mitolojisine göre yeryü
zünün ilk kralı yer tanrısı Geb (Jeb) idi. 
Ondan sonra oğlu Oziris Mısır ülkesini 
idare etmiş, Oziris'in öldürülmesi üzeri-
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ne krallık onun oğlu olan gök tanrısı Ho
rus'a geçmiştir. Başlangıçta firavunlar. 
Mısır ' ın hükümdan olan Delta bölgesi 
tanrısı Oziris'ten geldiklerine inanmak
ta iken daha sonra Horus firavunların 
kendisinden geldikleri tanrı niteliğini ka
zanmış ve firavunlar Horus'un yeryüzün
deki temsilcileri sayılmıştır. lll. binli yılla
rın başlangıcında Güney Kralı Menes Del
ta 'yı da idaresi altına almış ve Menes'ten 
başlamak üzere firavunlar Tanrı Horus'un 
tecessüm etmiş şekli olarak kabul edil
miştir. Bu inanca göre. ölen her firavun 
Tanrı Oziris'le özdeşleşmekte ve yeni bir 
hayata başlamakta. halefi olan firavun 
ise Horus'un himayesine girmektedir. 

V. hanedan dönemine kadar (m ö. 2600-

2500) Horus'un oğlu olarak Mısır'ı yöne
ten firavunlar bu hanedan döneminde 
Tanrı Re'nin ön plana çıkmasıyla birlik
te Re'nin oğlu ve yeryüzündeki temsilci
si olarak ilan edilmişlerdir. O zamana 
kadar firavunların Horus'tan geldikleri 
kabul edilirken buna bir de "Re'nin oğ
lu" unvanı eklenmiştir. Yine bu dönem
de, ölen firavunların ölüler diyarının tan
rısı Oziris'in yanında kalacağı inancı ter
kedilmiş, tanrı Re'nin, oğlu firavunu ölü
ler diyarından kurtardığı kabul edilmiş
tir. Buna göre ölen firavunlar Duat'a (yer 
altı dünyası) indikten ve orada geçici bir 
süre kaldıktan sonra Re tarafından kur
tanimakta. güneş diskiyle kaynaşarak 
ölümsüzlüğe erişen firavun. Re'nin gece 
ve gündüz devam eden yolculuğuna ka
tılmaktadır. VI. hanedan döneminde fi
ravunun öldükten sonra Tanrı Re'ye ka
vuştuğu ve tanrının gemisinde gökte do
laştığı kabul edilmiştir. 

Orta imparatorluk döneminde (m.ö. 
2080-1 785) XII . hanedanla birlikte ön pla
na çıkan Tanrı Amon Re ile özdeşleştiril
miş ve Amon- Re şeklini almıştır. V. ha
nedandan itibaren firavunların Tanrı Re'
den geldikleri. onun oğlu oldukları ka
bul edildiği gibi bundan böyle Amon
Re'nin firavunların kutsal babası oldu
ğu öne sürülmüştür. XVIII. hanedan dö
neminde firavunların Tanrı Amon'un yer
yüzündeki "ka"sı (ikinci ben) olduğu. onun 
izniyle yönetime geldiği, bütün işlerinde 
firavunları yönlendiren yüce tanrı ve fi
ravunların gerçek babası olduğu kabul 
edilmiştir. 

Yeni imparatorluk dönemine ait me
tin ve tasvirler is'e Amon- Re'nin. tahtın 
meşrü varisini meydana getirmek üze
re kraliçe ile birleşrnek için firavun şek
lini aldığını ayrıntılı bir şekilde göster-



mektedir. Bundan dolayı doğan çocu
ğun damarlarında ulühiyyet kanının do
laştığına inanılıyar ve bu kanın saflığın ı 

korumak için f iravunun kendi kız kar
deşiyle evliliği oldukça sık uygulanıyor

du. Firavunların kız kardeşleriyle evlen
melerinin bir başka sebebi de Tanrı Geb 
(yer) ile Tanrıça Nout'un (gök) çocukları 
olan Osiris ve İsis'in mitolojik evlilikleri
ni taklit et mekti. 

Eski Mısır inancında firavun, yeryü
zündeki düzenin muhafaza ve devamın
dan sorumlu olduğu gibi dinf hayatın da 
en önemli ve yetkili kişisiydi. Ülkenin bü
tün mabedierinde ibadet onun adına ya
pılıyordu. Bütün Mısır onundu ve idarf. 
adiL askeri ve dinf yetkiler onun elindey
di. Gerektiğinde yetkilerinin bir kısmını 
vezirlere bı rakıyordu . İnanışa göre fira
vun öldüğünde babası Tanrı Re 'ye yük
seliyor, güneş kayığında ona refakat edi
yordu. Daha tahta çıkışıyla yapımına baş
lanan krallık mezarı ise duruma göre ol
dukça büyük boyutlara ulaşabiliyordu . 

Ahd-i Atfk 'te, ilki Hz. İbrahim ' in eşi 
Sare ile birlikte Mısır ' a gidişi sebebiyle 
olmak üzere (TekvTn, 12/ 15) otuz dokuz 
yerde sadece firavun unvanı zikredilmek
te, iki yerde de firavun unvanı kralın 

adıyla birlikte yer almaktadır ki bun
lar XXVI. sülaleye mensup Firavun Neko 
(m ö. 609-)93 [ll Krallar, 23 / 29; Yerem
ya, 46/ 2[) ve Firavun Hofra'dır (m.ö. 588-
569 [Yeremya, 44 / 30[). Mısır krallarından 
dördü ise firavun unvanı olmaksızın sa
dece isimleriyle zikredilmektedir. 1. Şi
şak. Mısır dilinde "Şeşonk" diye adlan
dırılan bu firavun XXII. sülalenin ilk fi
ravunudur ve milartan önce 945-924 yıl
ları arasında hüküm sürmüştür. Hz. Sü
leyman'a karşı çıkan Yeroboam ona s ı 

ğınmış, o da Filistin'i işgal etmiştir (1 

Krallar. 6/ 14 ; ll Tarihler. 12 / 2-9) 2. Ha
beş Zerah. Yahuda (Yuda) Kralı Asa 'ya 
karşı savaşmış ve yenilmiştir (l l Tarih
ler. 14 / 9- 15). Zerah ' ın , XXII. sülale fi ra
vunlarından Şişak ' ın halefi Osorkan 1 
(m ö. 924 -895) olduğu ileri sürülmekte
dir. 3. So. İsrail Kralı Hoşea ' nın çağdaşı 
olan Mısır kralı veya Mısır ordusu baş
kumandanıdır (l l Krallar, 171 4) Eski Mı
sır dilinde "Sib'e" olarak zikredilir. 4. Tir
haka. Eski Mısır dilinde "Taharka" ola
rak geçer. Habeş sülalesi de denilen XXV. 
sütalenin üçüncü ve son kralıdır (ll Kral
lar, 19 / 9) 

Ahd-i Atik'te firavun unvanı ilk defa, 
Hz. İbrahim ' in karşılaştığı Mısır kralı için 
kullanılmaktadır (TekvTn. 12/ 15) Ken·an 
diyarında kıtlık olunca Hz. İbrahim eşi 

Sare ile birlikte Mısır' a gider. Firavun Hz. 
İbrahim'in eşi Sare'ye göz koyar ve onu 
sa rayına aldırır ; fakat başına felaketler 
gelince Sare'yi tekrar Hz. İbrahim ' e tes
lim eder (TekvTn. ı21 15-20). Hz. İbra
him'in Mısır' a ne zaman gittiği ve mu
hatap olduğu firavunun Mısır kralların
dan hangisi olduğu bilinmemektedir. 

Hz. Yusuf'un yaşadığı dönemdeki fi
ravuna gelince, eğer İsrailoğulları'nın Hz. 
Müsa önderliğinde Mısır'dan çıkışları mi
lattan önce 1225 'te tahta geçen Me
nephtah'ın (Merneptah) saltanatının ilk 
yıllarında olmuşsa, Ahd -i Atfk'e göre İs
railoğulları Mısır'da 430 yıl kaldıklarına 
göre (Ç ı kış, 12/ 40) onların Mısır'a geliş i 

milartan önce 1655 yıllarında olmalıdır 
ki o dönemde Mısır'a Hiksoslar hakimdi 
(!DB, ll , 47) Bu takdirde Hz. Yüsuf Hik
soslar'a mensup bir kralın saltanatında 
Mısır'a gelmiş ve orada kraldan sonra
ki en önemli mevkiye yükselmiştir (bk 
AZIZ-i MISR) Ancak gerek Hz. Yüsuf 'u Mı
sır'da yüksek mevkiye getiren, gerekse 
İsrailoğulları'na baskı uygulayan ve Mı
sır'dan çıkışları sırasında iş başında olan 
firavunları isim veya dönem açısından 
tayin etmek güçtür (!DB, lll , 774) 

Milatta n önce 1 570'te iş başına geçen 
XVIII. sülale ile birlikte Hiksoslar döne
mi sona erer ve yeni imparatorluk dö
nemi başlar. " Mısır üzerine Yüsuf'u bil
meyen yeni bir kral " çıkınca (Ç ı k ı ş, ı 1 8) 
İsrailoğulları baskı , zulüm ve sıkıntıla
ra maruz kalırlar. Firavun için Pitom ve 
Ramses ambar şehirleri inşa edilir. Bu iki 
şehrin ll. Ramses tarafından yaptınldığı 
ileri sürülmektedir (EJd., VI, ı 04 7) Eğer 

bu bilgi doğru ise o takdirde İsrailoğul
ları'na baskı uygulayan ve Hz. Müsa dün
yaya geldiğinde tahtta bulunan Mısır 

Kralı ll. Ramses'tir. Ancak israiloğulla-
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rı ' na karşı baskının ll. Ramses'in babası 
1. Seti döneminde başladığı da kabul edil
mektedir. Ahd-i Atfk bu firavunun, İs
railoğulları'na baskı uygulaması yanın

da erkek çocuklarının öldürülüp kız ço
cuklarının sağ bırakılmasını . daha sonra 
da erkek çocuklarının ırmağa atılmasını 
emrettiğini bildirir (Çıkış, ı 1 15 - 22) Bu 
firavun tarafından sarayda büyütülen Hz. 
Müsa kırk yıl sarayda yaşar (Resul lerin 
İ şleri , 71 23) Medyen'deki kı rk yıllık ika
metinden sonra (Resu llerin i ş leri , 71 30) 
geri döndüğünde önceki kral ölmüş, ye
ni bir kral tahta geçmiştir (Çıkış, 2/ 23) 
Ahd-i Atik. Hz. Müsa ' nın mücadele etti
ği firavun ile daha önce İsrailoğulları'na 
zulmeden firavunun farklı kişiler oldu
ğunu belirtmektedir. Bu firavunun ll. 
Ramses'in oğlu Menephtah olması muh
temeldir. Ancak İsrailoğulları'nın Hz. Mü
sa önderliğinde Mısır'dan çıkışlarıyla il
gili farklı tarihler verilmektedir. Hz. Mü
sa, İsrail ' in Allah'ı (Yehova) adına İsrailo
ğulları ' nı salıvermesini istediğinde fira
vun. "Yehova kimdir ki İsra il ' i salıvermek 
için onun sözünü dinleyeyim? Yehova 'yı 

tanımam ve İsrail ' i de salıvermem " (Çı
k ı ş, 5/ 2) diyerek Musa ' nın isteğini red
deder; Tanrı onun yüreğini katılaştırdı
ğı için İsrailoğulları'nı bırakmaz. Ancak 
bu tutumu yüzünden çeşitli musibetler 
zuhur edince onları serbest bırakmak 
zorunda kalır ; fakat daha sonra İsrailo
ğulları ' nın peşine düşer ve denizde or
dusuyla birlikte boğulur. 

Ahd-i Atik'te Hz. Davüd'un çağdaşı (1 

Krallar, ll 1 15-22) ve Hz. Süleyman'ın ka
yınpederi (1 Krallar. 3/ ı) olan firavunlar
dan da bahsedilmektedir. 

Kur ' an-ı Kerim'de firavun kelimesi sa
dece Hz. Müsa dönemindeki Mısır kra
lını ifade etmekte olup Yüsuf devrinde
ki kral için "rab" ve "melik" kelimeleri 
kullanılmaktadır (Yüsu f 12/4 1- 43, 50). 
Kur'an'da yetmiş dört yerde geçen Fi
ravun Hz. Müsa' nın karşısında yer alan. 
büyüklük taslayan, böbürlenen. ilahlık 

iddiasında bulunacak kadar kendini be
ğenen , Müsa ' nın tanrısına ulaşmak için 
kuleler yaptıracak kadar taşkınlık gös
teren, halkını küçümseyip zayıfları ezen, 
gerçekiere sırt çeviren bir kral olarak 
tasvir edilmektedir. Çeşitli ayetlerin. Fi
ravun 'u fert olarak ele almaktan çok 
onu erkanıyla birlikte zikretmesi dikkat 
çekicidir. Birçok ayette Firavun'un aile
si (al-i Fir'avn). avenesi (mele'). kavmi ve 
askerleriyle (cünüd) birlikte anılması (bk. 
M. F. Abdülbaki, el-t1uccem, "fircavn" md.) 
onun tek bir kişi olmaktan ziyade bir 
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sembol olarak takdim edildiğini göster
mektedir. Musa insanlık tarihinde hak, 
adalet ve sağ duyuyu temsil eden nü
büwet zincirinin bir halkasını oluştu

rurken Firavun, Karün, Harnan ve taraf
tarları bunun karşısında yer alan bir zih
niyeti temsil etmektedirler. Bu anlayı

şın daha önceki temsilcileri Nüh, Ad, Se
müd ve Lut kavimleri, Eykeliler, Res as
habı ve Tübba' milletidir (bk. Al-i İmran 
3/ 11; el-Enfal8/ 52-54 ; el-Furkan 25 / 
38; Sad 38/ 12-13; Kaf 50/ 12). Hz. Mu
sa'nın tebliği sadece Firavun'a değil onun 
etrafında bulunan kişilere de yönelik ol
muştur. Kur'an, bunların zaman zaman 
Firavun'u Musa ve ashabına karşı kışkırt
tıklarını haber vermekte (el-A'raf 71 127), 
bunların kötü akıbetierini örnek olarak 
göstermektedir (el-Ental8/ 52, 54) . 

Allah'ın elçisini dinlememesi, ona kar
şı gelmesi sebebiyle Firavun ve ailesi yıl
larca kıtlık ve ürün azlığıyla imtihan edil
miş (el-A'raf 71 ı 30), üzerlerine tufan, 
çekirge, haşerat, kurbağalar ve kan gön
derilmiştir (el-A'raf 71 133). Firavun ve 
kavminin yaptıkları ve yükselttikleri şey
ler yıkılmış (el-A'raf 71 ı 37), Firavun ve 
beraberindekiler denizde boğulmuştur 
(el-Bakara 2/ 50 ; el-A'raf 71 136; el-En
fal 8/ 54) . Firavun boğulmak üzere iken 
iman etmiş, fakat imanı kabul edilme
miştir (Yünus 10/ 90). Onun cesedi da
ha sonra gelenlere bir ibret olmak üze
re saklanmıştır (Yünus 10/ 92) . Mısır'da 
firavunların cesetleri mumyalanmak su
retiyle muhafaza edilmekte idi. Ayetten 
denizde boğulan bu Firavun'un cesedi
nin mumyalanmadan. bir mucize eseri 
korunmuş olduğu anlaşılmaktadır. Nite
kim Cebelein mevkiinde, mumyalanma
dığı halde hiç bozulmamış bir ceset bu
lunmuştur. British Museum'da muhafa
za edilen bu cesedin en az 3000 yıllık ol
duğu tesbit edilmiştir (Ediz, s. 1-4). Hz. 
Musa'yı evlatlık olarak alan Firavun'un 
karısı ise iman etmiştir (el-Kasas 28/ 9; 
et-Tahrim 66/ 1 ı) . 

Hadislerde Firavun'dan, eşi Asiye'nin 
üstün bir kadın oluşu ve ayrıca Medine 
yahudilerinin, aşüra gününü Musa ile 
İsrailoğulları'nın Firavun'dan kurtulduk
ları gün olarak kabul etmeleri sebebiyle 
bahsedilmektedir (Buhari, "Enbiya,", 32, 
"Efime", 25, "Men~bü'l-enşar" , 52, "Tef
sirü'l-:f5:ur,fın", 10/ 1, 20 / 2) . 

. Tarih, tefsir ve kısas-ı enbiya kitapla
rında özellikle Hz. Müsa dönemi firavu
nuyla ilgili pek çok rivayet yer almakta
dır. Bu rivayetlere göre firavun Amalika 
krallarının unvanıdır. Hz. Yusuf zama-
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nında yaşayan firavunun adı ~eyyaı:ı b. 
Velid'dir. Bu firavun Yüsuf vasıtasıyla 
iman etmiştir (Sa'lebi, s. 128). Heyyan'
dan sonra yerine Kabüs b. Mus'ab geç
miş, fakat iman etmemiştir; Hz. Yusuf 
onun saltanatı döneminde vefat etmiş
tir. Kabüs'un yerine geçen Ebü'I-Abbas 
b. Velid firavunlar içinde en zalimi ve 
katı yüreklisidir. Hz. Musa'nın mücade
le ettiği firavun da budur (Taberi, Tarif]., 
I, 387 ; Elmalılı, I, 34 7) . Rivayete göre bu 
firavun rüyasında, Beytülmakdis'ten çı
kan bir ateşin Mısırlılar'ı ve evlerini yak
tığını görmüş, müneccim ve rüya tabir
cilerinin yorumları üzerine İsr~iloğulla
rı'nın yeni doğan erkek çocuklarının öl
dürülmesini emretmiştir. Müs~ ile Fira
vun arasındaki mücadelenin ayrıntılarıy
la anlatıldığı bu rivayetlere göre, Musa 
önderliğindeki İsrailoğulları denizi aştık
tan sonra Cebrail bir kısrak üzerinde Fi
ravun ordusunun önünden denizdeki yo
la girer; Firavun ve ordusu d(\ onu ta
kip eder. Firavun boğulmak üzere iken, 
"Gerçekten İsrailoğulları 'nın inandığın
dan başka tanrı olmadığına inaJ1dım, ben 
de müslümanlardanım" diyerek tövbe 
eder (Yünus ı0/ 90); ancak töybesi ka
bul edilmez. 

Firavun'un son nefesinde iman edişi
nin geçerli olup olmadığı hususunda ile
ri sürülen görüşleri üç grup halipde özet
lemek mümkündür. Birinci gruba göre 
Firavun'un imanı geçerlidir. Bu görüşü 
benimseyenler içinde Bakılianı ve Dev
van! gibi bazı kelam alimleri varsa da · 
asıl savunucusu Muhyiddin İbnü'l-"Arabf 
ve onun ekolünü devam ettiren .Kaşanf, 

Davüd-i Kayseri, Yakub Han, Abdullah 
ei-Bosnevı. Abdülganf en-Nablusf, Ab
dülmecid Sivasf. Ahmet Avni Konuk gibi 
süflmeşrep alim ve şarihler qlmuştur. 

İbnü'I-Arabfnin eserlerinde bu hususta 
birbirine zıt lfadelere rastlanrpaktadır. 
Mesela el -Fütr1J:ıdtü 'l-Mekkiyye'de Fi
ravun ve Nemrüd ebedf cehennemlik
ler içinde sayılırken (1, 301-302) yine ay
nı eserde (Il, 410) ve Fuşuşü'l~J:ıikem'
de onun halis bir imanla inandığı, "ta
hir ve mutahhar" olarak ruhunun kab
ıedildiği ileri sürülmektedir (Abdürrezzak 
el-Kaşani, s. 309). Bu görüşü destekle
mek üzere Celaleddin ed-Dewanf, Ak
şehirli Hasan Fehmi Efendi (Osmanlı Mü· 

elli{leri, I. 216)ve İbnü' I-Vefa Muslihuddin 
Mustafa (Mecdi, s. 252) tarafından müs
takil risaleler yazılmıştır. Bunların için
de Dewani'nin Risale if fmani Fircavn 
adlı eseri meşhurdur. Türkiye ı<ütüpha7 
nelerinde birçok yazma nüshası bulu-

nan risale (mesela bk. Süleymaniye Ktp ., 
Reisülküttab Mustafa Efendi, nr. 004 72, 
Pertevniyal Sultan, nr. 929 ; N).lruosmani
ye Ktp., nr. 4356; Beyazıt Devlet Ktp., nr. 
5999 ; Ad ıyaman il Halk Ktp., nr. 0033; Ra
şid Efendi Ktp., nr. 241; Kütahya Tavşanlı 
Zeytinoğlu İlçe Halk Ktp ., nr. 216), Yunus 
süresinin 90. ayetinin tefsirj niteliğin

dedir. Müellif burada, İbnü'l-Arabi'nin 
söz konusu görüşü sebebiyle küfre düş
tüğünü ileri süren iddialarla karşılaştı
ğını . çok saygı duyduğu şeyhe dil uza
tanları red için bu risaleyi yazdığım kay
deder. Dewanf eserinde İslam uleması
nın Firavun 'un imanı konusunda ihtila
fa düştüğünü, ancak onun imanının ge
çerli sayıldığını söyleyenierin raklı oldu
ğunu kaydeder ve bu kanaatini akli ve 
nakli delillerle ispat etmeye çı:ılışır. Nak
Il delil olarak, Allah'ın rahmetinden ümit 
kesilemeyeceğini, O'nun tövbı;ıleri kabul 
edici olduğunu , Firavun'un küfrüne açık
ça delalet eden ayet bulunmadığını, ak
sine ikrarını ifade eden ayetin mevcut 
olduğunu (Yünus 10/ 90) ve Hz. Peygam
ber'in, "la ilahe illallah" diyen herkesin 
cennete gireceğini müjdeledi.ği hadisini 
(Buhari, "Libas", 24) göstermektedir. Fi
ravun'un imanı konusunda asıl delil ge
tirmesi gerekenierin küfrünp ileri sü
renler olduğunu belirten Dewanf, dince 
makbul sayılmayan imanın (yeis imanı) 

kıyametin kopması anındaki iman oldu
ğunu söylemekte, şeyhine karşı çıkan
ların Allah'ın rahmetini dara ıtmaya ça
lıştıklarını ve ondan ümit kesmeye se
bep olduklarını ifade etmektedir. 

İkinci görüş sahipleri, yeis halindeki 
imanı geçerli saymayan ve f iravun· un 
boğulması esnasındaki ikrarını da bu 
şekilde mütalaa eden alimlerdir. Ali el
Karl, Dewani'nin söylediğinin aksine bu 
konunun ihtilaflı meselelerden olmadı
ğını, çünkü İbnü'I-Arabf dışında bütün 
ulemanın onun küfrü üzerinde ittifak 
ettiğini kaydetmektedir (Ferr(l'l· cavn, s. 
120). Bu görüşü savunanların başında 
Ebü Mansur el-Matürfdi (vr. 331 •ı. Kur
tubf (VIII, 378), Fahreddin er"Razf (XVII. 
154-155). Abdülvehhab eş-Şa'ranf {1 , 13) 
gibi alimler gelmektedir. Bu !<onuda İz
nikli Kutbüddinzade Muhammed (Sü
leymaniye Ktp ., Hacı Mahmud Efendi, nr. 
4223), Ebüssuüd Efendi (S9leymaniye 
Ktp ., Pertevniyal Sultan, nr. 930), İbn Ke
mal (Atıf Efendi Ktp. , nr. 2785; Amasya 
Beyazıt Ktp., nr. 0069), Sıbt ei-Mersafi 
(Millet Ktp., Feyzullah Efendi, nr. 2140), 
Muhammed b. Muhammed ei-Gumri 
(Atıf Efendi K tp., nr. 1778; İzmir Milli K tp., 



Yazmalar, nr. 00173) ve Ali ei-Kari (Beyazıt 
Devlet Ktp., Veliyyüddin Efendi, nr. 1809/ 
3; Süleymaniye Ktp., Antalya [Tekeli oğlu!. 
nr. 913; Raşid Efendi Ktp., nr. 00328) ta
rafından müstakil risaleler yazılmıştır. 
Bunlardan Sıbt ei-Mersafi ile Ali ei-Ka
rf'nin risaleleri Celaleddin ed-Dewanf'
nin konuyla ilgili risalesine reddiye ola
rak kaleme alınmıştır. Bu risaleler için
de en meşhuru. Ali ei-Kari'nin Ferrü'l
'avn min müdde 'i imani Pir 'avn adlı 
eseri olup istanbul (1294 1 1877) ve Ka
hire'de (1383/ 1964) basılmıştır. Müellif 
bu risalede, kendi ifadesine göre "Ki
tap, Sünnet ve ümmetin icmaına mu
halif görüşleri savunan" Celaleddin ed
Dewani'nin ileri sürdüğü akli ve nakli 
delilleri reddetmekte ve Firavun'un kü
für üzere öldüğünü kanıtlamaya çalış

maktadır. 

Üçüncü görüş sahipleri, Firavun'un 
imanı konusunda kesin bir hüküm ver
meyip onun mürnin veya kafir olarak öl
düğüne açıkça delalet eden bir nassın 
bulunmadığını ileri sürenlerdir. Bu alim
lerin başında Fusus şarihlerinden Saf
yalı Bali Efendi gelmektedir. Bali Efen
di, İbnü'I-Arabi'nin el-Fütı1hdt'ta yer 
alan, "Ebedi cehennemlikler dört züm
redir: bunlardan biri Allah'a karşı kibir
lenen, nefsinde tanrılık iddia eden Fi
ravun ve NemrCıd gibilerdir" O. 30 l-302) 
sözlerini ve Fusus'ta onun durumunu 
Allah'a havaleeden ifadeyi (ve'l-emru tl

hi ilallah) delil göstererek (Şerf:ıu'l-Fusa.ş, 
s. 416) bu konuda İbnü'I -Arabi'nin ke
sin bir şey söylemediğini ileri sürmekte, 
ona atfedilen, "Firavun tahir ve mutah
har olarak ölmüştür" sözünün iftira ve 
yaygın bir hata olduğunu, bunun şeyhin 
ruhaniyetinden feyiz alamamış şarihle
rin kelamından kaynaklandığını belirt
mektedir (a.g.e., s. 395). Son dönem Fu
şuş şarihlerinden Ahmet Avni Konuk ise 
Bali Efendi'nin bu iddiasına karşı çıka 

rak onun beş madde halinde açıkladığı 

delilleri cevaplandırmakta ve Firavun'un 
imanının geçerli olduğunu vurgulamak
tadır (FusOsü'l-hikem Tercüme ue Şerhi, 

IV, 152-156). Ancak başta Kur'an- ı Ke
rim olmak üzere elde mevcut delillerden, 
ayrıca ana prensipler ve çeşitli alimler 
tarafından ileri sürülen fikirlerden çıka
rılabilecek son hüküm Firavun'un ima
nının sahih olmadığı yönündedir. 
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~ ÖMER FARUK HARMAN 

O EDEBiYAT. Arap, Fars ve Türk kla
sik edebiyatlarında zalim, inatçı, kibirli 
ve gururlu gibi menfi vasıflarla ön pla
na çıkan Firavun genellikle Hz. Musa ile 
birlikte anılır. Hanımı Asiye ile veziri Ha
man ve Hz. Harun da Firavun ve Hz. MO
sa 'nın yanında adları zikredilen diğer 

kahramanlardır. 

Eski Türk edebiyatında Firavun, Hz. 
Musa ve Haman, başta Kur'an -ı Kerim 
olmak üzere (özellikle el-A'raf 71 ı 03- ı 38; 
eş-Şuara 26/ 10-67) hadislerden ve tef
sir kitaplarındaki çoğu İsrailiyat'tan ge
len bilgilere dayalı olarak çeşitli vasıfla
rıyla birer mazmun ve remiz şeklinde 
yer almıştır. Bilhassa tasawufi metinler
de Firavun mazmunu bütün menfi yön
leriyle nefsi ifade etmek için kullanılmış
tır. Yunus Emre'nin meşhur devriyesin-

FiRAVUN 

deki, "Bir dem gelir MCısa olur yüz bin 
münacatlar kılur 1 Bir dem girer kibr 
evine Fir'avn ile Harnan olur" beytinde 
Firavun ve Harnan kibir evinin sakinleri 
olarak gösterilir. Olayların geçtiği Mısır, 
Firavun'un sarayı, Nil nehri ve Kızıldeniz 
gibi mekanlar, çeşitli özellikleriyle anla
tımı daha süslü ve sanatlı hale getirme
de başvurulan yardımcı unsurlardır. 

Hz. Musa'nın doğumundan önce baş
layan olayların esas kahramanı olarak 
ortaya çıkan Firavun. veziri Harnan'ın tel
kiniyle, tahtını tehlikeye sakacağından 
korktuğu çocuğun dağınasına engel ol
mak için İ srailoğulla rı 'nın yeni doğan 
bütün erkek çocuklarının öldürülmesini 
emreder. Ancak annesi Hz. Musa'yı giz
lice dünyaya getirir ve bir sandık içine 
koyarak Nil nehrine bırakır. Hami, "Cevr-i 
Fir'avn belasıyla Kellmullah'ı 1 Etti ta
bat ile üftade-i enhar felek" beytinde 
bu olayı anlatır. Zatf'nin, "Eğer Fir'avn-ı 
nefsi Nil-i kahra gark eylersen 1 Tecel
la-yı cemal - i Hakk'ı MCısi-veş temenna 
kıl" ve Nev'i'nin, "Eylegil tabCıt-ı cismin 
garka-i Nil-i fena 1 Ta bula MOsi-i can 
Fir'avn -ı nefsinden mefer" beyitlerinde 
de nefis Firavun'a benzetilerek canını 
nefsinin elinden kurtarmak isteyen kim
senin beden sandığını Nil nehrine at
ması ve yok etmesi gerektiği vurgula
nır. Sandık. nehirde yıkanmakta olan 
Asiye ve cariyeleri tarafından bulunarak 
içindeki bebek saraya alınır ve ihti
mamla yetiştirilir. Musa, Firavun'un sa
rayında can düşmanının ona bilmeden 
sunduğu imkanlarla büyür. Bu tecel
lideki ibret ve hikmet, edebl-tasawufi 
metinlerde hikayenin üzerinde en çok 
durulan noktasını teşkil eder. 

Firavun'la Hz. Musa'nın birlikte anıldı
ğı olaylar. Hz. Musa'nın Firavun'u ima
na davet etmesinden başlayarak Fira
vun'un Kızıldeniz'de boğulmasına kadar 
geçen safhada ortaya çıkar. Bu müca
dele İsrailiyat'tan gelen rivayetlerin ön 
plana çıkardığı unsurlarla da zenginleş
tirilerek iman- küfür mücadelesi şeklin
de işlenir. Kaside, gazel gibi edebi me
tinlerde Firavun, Harnan ve Hz. Musa'
nın bu safhadaki münasebetleri daha 
çok aşık, rakip ve rekabet çerçevesinde 
ele alınır. Musa'nın Tanrı'sını tanıma

yan ve ilahlık iddiasında bulunan Fira
vun onunla bu konuda yarışmalara gi
rer. israiliyat'a dayanan ve Hz. Musa'
nın aleyhine tecelli eden Nil'in ters yön
de akması olayı hariç, Hz. Musa özellik
le asasıyla Firavun ve taraftarları ile bü
yücüler! daima mağiOp eder (eş-Şuara 
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