
4 71 30) mealindeki ayetlerde de firase
tin kastedildiğini söylemişlerdir (Ragıb 

el-İ sfahani, s. 186). Allah tarafından insa
na üflenen ruhun (el-Hicr 15/ 29; es-See
de 32/9; Sad 38/ 72) firasetin kaynağı 
olduğuna işaret eden süfiler, Hz. ömer'in 
bazı ayetlerin getirdiği hükümleri bu 
ayetler inmeden ewel bilmesini. Hz. Os
man' ın yanına gelen bir kişinirı gelmeden 
önce namahreme baktığını anlaması üze
rine onun, "Hz. Peygamber vefat ettik
ten sonra vahiy ile mi karşılaşıyorum!" 
diye hayret etmesini ve Hz. Qsman'ın, 
"Bu vahiy değil firasettir" demesini (İb

nü'l-Arabi. ll, 31 I) firasetin rrıümkün ve 
meşrü olduğuna delil saymışlardır. 

Yine süfilere göre nefsin bayağı arzu
larına karşı koymak, haram ve şüpheli 
şeylerden kaçınmak, Hz. Peygamber'in 
sünnetini bir hayat tarzı olarak benim
seyip ona göre yaşamak insanın firaset 
sahibi olmasını sağlar. Dolayısıyla bu 
tür bir hayat yaşamayanların firaseti 
makbul sayılmamıştır (Kuşeyri, s. 483). 
Yüsuf b. Hüseyin er-Razf'ye göre fira
set gerçek bir olgudur ve mümine ait 
bir özelliktir. Bununla beraber bir kim
senin. firasetteki doğruları ne kadar çok 
ve yanlışları ne kadar az olursa olsun fı
raset sahibi olduğunu iddia etmeye hak
kı yoktur (Serrac, s. 294). Eqü Hafs en
Nisabürf'ye göre hiç kimse fira~et sahi
bi olduğunu iddia etmemelidir. Zira, "Mü
minin fırasetinden sakınınız" hadisi baş
kasının firasetini dikkate alarak ondan 
sakınınayı da gerektirir (Kuşeyri, s. 485). 
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li! SüLEYMAN ULUDAG 

D FlKlH. Klasik dönem İslam kültü
ründe ayrı bir ilim dalı olarak itibar ve 
önem kazanan firasetin zamanla İslam 
hukuk literatüründe de yer aldığı ve özel
likle yargılama hukukunda bilgi ve is
pat aracı olarak kullanılıp kullanılama 

yacağının tartışıldığı görülür. Yörıetici, 

kanun koyucu ve müctehidin fir~setle 
davranması gereği de yine litercıtürde 

üzerinde durulan bir konudur. Bununla 
birlikte firaset kavramıyla neyin kaste
dildiğinin çok defa açık olmadığı, şahıs
lara veya kullanım alanına göre ~apsa
mının farklılık gösterdiği söylenebilir. 

Maliki fakihi Ebu Bekir İbnü'I-Arabl, 
Kur'an'daki (el-Hicr 15 / 75) "mütevessi
mln" kelimesinin bir anlamının qa "fi
raset sahipleri " demek olduğunu. ömer 
b. Abdülaziz döneminde kadılık yapan 
İyas b. Muaviye'nin birçok davada fira
setiyle hüküm verdiğini, devrindeki Bağ
dat başkadısının da Dımaşk'ta bulun
duğu sırada İyas b. Muaviye'nin b\.1 me
toduna uyarak firasetle hüküm verdiği
ni belirttikten sonra hocası Kaffal eş 

Şaşi'nin bu usulü tenkit amacıyla bir ri
sale kaleme aldığını haber vermektedir. 
İbnü'l-Arabl de hocasının görüşüne katı
larak kazal hüküm verirken ne gibi yol
ların takip edileceğinin dinen ve huku
ken belli olduğunu, bu hususta kati de
lillere dayanılması gerektiğini, firasetin 

FiRASET 

ise böyle olmadığını belirtir. Bu konuda 
onu takip eden Maliki fakihi İbn Ferhün 
başta olmak üzere birçok İslam hukuk
çusu firaseti, "kişilerin dış görünüşlerin
den hareketle huy, ~şilik, meslek gibi 
yönleri hakkında fikir yürütme kabiliyeti" 
şeklinqe aniayarak ona kısmen dar bir 
anlam vermektedir. Hatta İbn Ferhün fi
raseti, kişilerin beden yapıları ve dış gö
rünüşlerinden hareketle neseplerinin bi
linmesini konu alan "kıyafe" metot ve bil
gisinden de ayrı tutrrıaya özen gösterir. 
İslam yargılama hu!<ukunda hakimin 
ancak objektif, açık ve kesin bilgilere 
dayanarak hüküm verebileceği göz önü
ne alırıınca bu dar cınlamıyla fırasetin 

yargılarnada hükme dayanak teşkil et
mesi doğru olmaz. Kcızai hükümde fira
seti esas almanın zan ve tahmine daya
narak püküm verme ve neticede zulüm 
olduğu yönündeki ifadeler de bu anlayı
şın sonucudur (Trablusi , s. 168). 

Baştil Hanbeli fakihi İbn Kayyim el
Cevziyye olmak üzere bazı İslam hukuk
çuları firasete daha geniş bir anlam yük
teyerek onu, hakimin ipuçlarını , delil ve 
maddi bulguları dikkatlice inceleyip olay
lar arasında bağ kurması sonucunda ger
çeği sezinlemesi şeklinde anlarlar. İbn 
Kayyirrı. el-Firdsetü '1 - marc;J.ıyye ii Gİ!

kdmi's-siydseü'ş-şerciyye adıyla anı 
lan et- Turu~u '1- İ!Ükmiyye ii' s- siydse
ü'ş-şerciyye isimli eserinin önemli bir 
bölümünü hakimin firasetle hüküm ver
mesinip gerekliliğine ayırmış, bu görü
şünü gerek teori gerekse Hz. Peygam
ber döneminden itibaren İslam yargı ta
rihi içinde yer alan uygulamalardan bir
çok delil ve örnekle desteklemeye çalış

mıştır. İbn Kayyim firaseti , hakim ve yö
neticilerde bulunması icap eden önem
li bir ViJSıf olarak takdim edip firasetle 
davranılmazsa birçok hakkın zayi olaca
ğını ve yanlış kararlar verileceğini , buna 
karşılı~ hukuki ölçüler terkedilip fira
setle hüküm konusunda aşırı gidilirse 
haksızlık ve yanlışlığa düşüleceğini ifa
de ederek orta bir yolun takip edilme
sinin gerekli olduğurıu vurgular (et· Tu

ru~u 'l-hükmiyye, s. 4-5). Eserde verdiği 
bilgi ve örneklerden İpn Kayyim'in, fira
set kavramıyla hakimin ipucu, karine ve 
emareleri dikkatlice değerlendirerek ger
çeğe ulaşması. kişilerin dış görünüş ve 
davranışından hareketle iç dünyalarını 

ve gizli hallerini sezinlemesi, psikolojik 
durumları bilmesi, bağlantıları kurma
da kıvrak ve keskin zekaya sahip olma
sı gibi geniş bir anlamı kastettiği anla
şılır. Bu anlamda fir::jsetin İslam yargı-

117 



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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FiRA.ŞHANE 

(bk. FERRAŞ). 

FiRAVUN 

( ,jy..}) 

Eski Mısır krallarının unvanı. 
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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-

Üçüncü sülale firavun l a rından Cüser'e ait olan basama klı 
pi ra mit IHeremü' J. müderrecı · Sekkare 1 Mıs ır 
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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-


