
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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26/ 40-46) Yahya Bey'in, "Tarumar olsa 
n'ola cumhur-ı Fir'avn-ı adü 1 Görünür 
Müsa asası gibi çün ejder liva" beytiyle 
Aşki'nin, "Yoğ etti ceyş-i Fir'avn'ı asa-yı 
mu'ciz-i Müsa 1 Bu ejderle kahr etsen 
şeha kavm-i Mesiha'yı" beyti bu muci
zeye telmihte bulunur. "Yed-i beyza" mu
cizesi de Firavun'u ikna etmeye yetmez 
(el-A'raf 71 108) Fuzüli'nin, "Kılmaz dil-i 
Fir'avn'ı münewer yed-i beyza" mısraı 

buna işaret eder. inadı ve kibri yüzün
den yenilgiyi kabul etmeyen Firavun, 
"Ben sizin yüce rabbinizim" (en-Naziat 
79 1 24) diyerek kendisine itaat edilme
sini ister; Hz. Musa'ya ve İsrailoğulları'
na zulmünü arttırır. Bir taraftan da veziri 
Harnan'dan Musa'nın Tanrı'sı ile görüş
mesini temin edecek, edebiyatta "tarh-ı 
Haman" adıyla anılan yüksek bir kule 
yapmasını ister (el-Mü'min 40 / 36- 37) . 
Harnan ayrıca Firavun için, Musa'nın Tan
rı'sına ok atmak ve onu öldürmek üze
re içine binerek yükseleceği bir düzen
leme de yapar. Gerges kuşlarına bağla
nan tahtın veya sepetin üstüne asılı ete 
ulaşmak için yükselmeye çalışan kuşlar 
böylece Firavun'u daha da yükseğe çı
karır. Bundan da bir sonuç alamayan 
Firavun, Hz. Müsa ve İsrailoğulları 'nın 
Mısır'dan çıkmasına izin verirse de ar
dından bu kararından vazgeçerek peş
lerine düşer. Bu sırada Kızıldeniz yarılır; 
İsrailoğulları Hz. Müsa ile birlikte sular 
arasında açılan yoldan karşıya geçerken 
Firavun da ordusuyla onların arkasın

dan karşıya geçmeye çalışır. Son İsrailli 
de karaya ayak basınca Kızıldeniz tek
rar eski haline döner. Bu sırada ordu
suyla birlikte dalgalar arasında kalan 
Firavun can korkusu ile Musa 'nın Tan
rı 'sına iman ettiğini belirtirse de bağu
lur gider (eş-Şuara 26/ 52-66). Baki Fira
vun'a benzettiği rakibine, "Bel~ girda
bına salsın adünu nabedld etsin 1 Fe
na deryasına gark eyleyen Fir'avn u Ha
man'!" beytiyle beddua eder. Yenişehirli 
Avni ise, "Gark edip Fir'avn'ı bahr-i pür
hurüş-ı hayrete 1 Feylesüf-i akl-ı hik
met- da nı rüsva eyledi n" diyerek filozofa 
benzettiği Firavun'un boğulmasıyla ak
lın hayret denizinin dalgaları arasında 

yok olmaya mahkum olduğunu ve akıl
marifet çatışmasında ilahi marifetin her 
zaman galip geleceğini ifade eder. 

Firavun'un cesedinin ibret için Allah 
tarafından korunmuş olmasına (Yunus 
10/ 92) Mehmed Akif, "Ne intikam-ı ila
hi, ne sermedi hüsran: 1 Gelen geçen
Iere ibret. yatar sefil uryan! 1 Soyulma
dık eti kalmış, bilinmiyar kefeni; 1 Açık-
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ta, mumyası hala dağılmayan bedeni" 
ve, "Bileydim, ey koca Mısr'ın ilah-ı ur
yanı 1 Mezara heykele ait bütün bu vel
veleler 1 Bekan için mi hakı"Kat? Mera
mm oysa heder" mısralarıyla işaret et
miştir. 

Firavun'un Hz. Müsa ve rabbi karşı

sında uğradığı yenilgi, onun çeşitli be
yitlerde "benzetilen" olarak zikredilme
sine sebep olmuştur. Cinani'nin, "Dönüp 
kavm-i Fir'avn'a cünd-i adü 1 Huda gark-ı 
Nil etti bi güft ü gü" beytiyle Baki'nin, 
"Yine Fir'avn-ı şita ceyşine Müsi-ma
nend 1 Eyledi elde asasını bir ejder sün
bül" beyti bu manadaki teşbihlerden

dir. Ahmedi'nin tevhidindeki, "San'at-ı 

ihyayı sensin Isi'ye ta'lim eden 1 Müsi'
ye sensin kılan Fir'avn milkin pay-mal" 
beytinde ise Firavun'un uğradığı mağ
lübiyete ve neticede mülkünün Allah ta
rafından Hz. Musa'ya bağışlandığına işa
ret edilmektedir. 

Dede Ömer HOşeni'nin Miskinlikna
me adlı tasawufi mesnevisinde Hz. Mü
sa, Firavun, Harnan ve Hz. Harün, "Te'vı1-i 
Hab an Merd-i Hod-bin" başlıklı altmış 
bir beyitlik müstakil bir hikayede daha 
değişik bir anlatım içinde yer almakta
dır. Burada sakalıyla etrafa gösteriş ya
pan, kendini beğenmiş bir kişi Firavun'a 
benzetilmektedir: "Senin Fir'avn gibidir 
sakalın 1 Hernan Harnan- şebihidir seba
lin"; "Sakalına sebaline dizip taş 1 Niçin 
Fir'avn ile oldun saka!- daş". Eserde ay
rıca Müsa kelimesinin "ustura" mana
sından hareketle ve tevriyeli kullanım
larla çeşitli edebi sanatlar yapılmakta
dır: "Kişide nam ü namus ey sühanver 1 
Hernan Fir'avn ile Haman'a benzer 1 Yü
rü Müsa eline ver sakalın 1 Yed-i bey
zaya döndersin cemalin 1 Ki Fir'avn'ın 

senin Musa'sız olmaz 1 Veli Harün'suz 
Isa'sız olmaz 1 Dilersen tapmasın Fir' avn'ı 
sende 1 Kazı gider koma Fir'avn'ı sen 
de 1 Gerek Müsa senin Fir'avn ' ın için 1 
Tıraş-ıriş-i ferr-i avnın için." 

Mehmed Akif, Safahat'ın yedinci ki
tabında "Firavun ile Yüzyüze·· adlı 216 
mısralık bir şiirini bu konuya ayırmıştır. 

Birinci kitaptaki "Nazım Parçaları" baş
lıklı kısımda "Ressam Haklı" adlı man
zumede şa ir, modaya uyup evinin duvar
larına tarihi tablolar yaptırmak isteyen 
yeni zenginlerin durumuna temas edip 
ressamla ev sahibi arasındaki konuşma
yı şu mısralarla nakleder: "Kıpkızıl bir 
boya çektin odanın her yerine! 1 -Bu re
sim askeri batmakta iken Fir'avn'ın 1 
Bahr-i Ahmer yarılıp geçmesidir Müsa'-

nın. 1 -Hani Müsa be adam? -Çıkmış 

efendim karaya. 1 -Fir'avun nerde? -Bo
ğulmuş. -Ya bu kan rengi boya? 1 Bahr-i 
Ahmer a efendim, yeşil olmaz ya bu da! 1 
-Çok güzel levha imiş! Doğrusu şenlen
di oda!" 

Firavun adı Türkçe'de "zalim kimse" 
manasında kullanılmakta olup "Firavun 
inadı", "Firavun kesilmek", "Firavun gi
bi inadından dönmez" vb. deyimlerde 
yaşamaktadır. Mehmed Akif'in, "Hele 
Fir' avn'ın elinden yakamız kurtuldu" mıs
raı kelimenin "zalim" anlamında kulla
nılmasına bir örnek teşkil eder. 

Fars edebiyatında da benzer özellik
lerle yer alan Firavun'la ilgili edebi me
tinler hakkında Dihhuda'nın Lugatna
me'sinin "Fir'avn" maddesinde geniş bil
gi verilmektedir. 
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!il MusTAFA UzuN 

FİRDA 
( ...:.._} ) 

Mısır'da 

XVIII. yüzyıldan itibaren 
yaygınlık kazanan 

bir çeşit şahıs vergisi. 
_j 

Faraza (vergi tarhetmek) kelimesinin 
Mısır lehçesinde aldığı biçim olan firda 
veya furda, Ortaçağ İslam tarihlerinde 
ve kitabelerde farz ve bilhassa farlza (ço
ğul u feriiiz) şeklinde geçer. Osmanlı bel
gelerinde de şahıs vergisi, gelir üzerin
den alınan vergi olarak firda (firza) adıy
la anılır. 

Bu vergi çeşidi Mısır' da özellikle 1775 ·
ten sonra geniş ölçüde yaygınlık kazan
mıştır. Önceleri mahalli yöneticiler ve as
kerler tarafından köylülerden alınan gay-


