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MÛSÂ

bu konuda þüpheleri artýnca hâcibi Rebî‘
b. Yûnus’u onu gizlice takip ettirmekle gö-
revlendirdi. Hâcib rakibine karþý bu fýrsatý
deðerlendirdi ve hakkýnda halifenin duy-
duklarýný doðru çýkaracak bilgiler verdi.
Mûriyânî takip edildiði dönemde çok sýkýn-
týlý günler geçirdi. Nihayet 153 (770) yýlýn-
da kardeþi Hâlid ve oðullarýyla birlikte çe-
þitli suçlarla itham edilerek hapse atýldý
(Taberî, VIII, 42; Ýbnü’l-Esîr, V, 609-610;
Ýbn Hallikân, II, 411-414); ertesi yýl iki kar-
deþ de zindanda öldü.

Mûriyânî ileri görüþlü, zeki, faziletli ve
þahsiyet sahibi bir kimse olup kendi ifa-
desine göre edebiyat, felsefe, kimya, týp,
astronomi ve matematik gibi ilimlerde bil-
gi sahibiydi (Cehþiyârî, s. 97). Uzun müd-
det Mansûr ile çok iyi geçindiði, çeþitli ka-
biliyetleri sebebiyle halifenin ona karþý sev-
gi duyduðu, vezirlikle beraber bütün divan-
larýn sorumluluðunu da uhdesine verdiði
bilinmektedir (a.g.e., a.y.). Önemli iþlerde
daima halifenin yanýnda yer alan Mûri-
yânî’nin Ebû Müslim-i Horasânî ile Ýbnü’l-
Mukaffâ‘ýn öldürülmesi meselelerine de
adýnýn karýþtýðý rivayet edilir.
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Ýsrâiloðullarý’na gönderilen
ve kendisine Tevrat indirilen 

peygamber.
˜ ™

Hem Yahudilik ve Hýristiyanlýða hem de
Ýslâm’a göre büyük bir peygamber ve Ýsrâ-
iloðullarý’ný Firavun’un zulmünden kurta-
rýp hürriyete kavuþturan bir liderdir. Hak-
kýnda Ahd-i Atîk’in Tevrat dýþýndaki bölüm-
leriyle Ahd-i Cedîd’de kýsmen bilgi bulun-
makla birlikte onunla ilgili yegâne kaynak
Tevrat ile Kur’ân-ý Kerîm’dir. Tevrat’ýn he-
men hemen tamamý Hz. Mûsâ’nýn ve ön-
derliðini yaptýðý Ýsrâiloðullarý’nýn tarihin-
den ibarettir. Yaþadýðý döneme ait diðer
kaynaklarda kendisinden bahsedilmemek-
te, Kitâb-ý Mukaddes’te onun dýþýnda bu
adý taþýyan baþka bir kimse bulunmamak-
tadýr. Tevrat Mûsâ’yý peygamberlerin en
büyüðü olarak takdim eder (Tesniye, 34/
10). Bu husus, Maimonides’in tesbit etti-
ði yahudi âmentüsünde bir iman esasý ola-
rak yer almýþtýr. Hz. Mûsâ, Tevrat’a göre
sadece ona ait bir nitelik olmak üzere Tan-
rý ile yüzyüze söyleþen, Tanrý’nýn Sînâ’daki
vahyine aracý olarak seçtiði, esaret altýn-
daki halký kâhinler melekûtu ve mukad-
des millet haline getiren, eþsiz ve benzer-
siz bir kiþidir (Çýkýþ, 19/5-6, 33/11; Sayýlar,
12/6-8). Mûsâ, Kur’ân-ý Kerîm’de de adý
en çok geçen peygamberdir.

Mûsâ adýnýn Ýbrânîce’deki karþýlýðý Mo-
þeh olup kelimenin menþei tartýþmalýdýr.
Tevrat’ta nakledildiðine göre Firavun’un
kýzý onu sudan çýkardýðý için kendisine bu
adý vermiþtir (Çýkýþ, 2/10). Buna göre Mo-
þeh kelimesi, Ýbrânîce’de “çekip çýkarmak”
anlamýna gelen ve Eski Ahid’de nâdiren

kullanýlan (II. Samuel, 22/17; Mezmur, 18/
16) “mþh” (maþah) kökünden gelmektedir.
Ancak bu durumda ismin Maþui olmasý
gerekir ki bu takdirde Moþeh kelimesin-
deki “o” harfinin izahý mümkün olmaz. Ay-
rýca Moþeh’in geçiþli hali “kurtarýlmýþ” de-
ðil “kurtarýcý” anlamýndadýr. Öte yandan
Firavun’un kýzý Ýbrânîce konuþmadýðý için
Mûsâ kelimesine Tevrat’ta belirtilen anla-
mý vermiþ olamaz; dolayýsýyla söz konusu
türetme doðru kabul edilmemektedir. Mû-
sâ kelimesinin Ras Þamra tabletlerinde
rastlanan Ýbrânîce “m(w)þ” kelimesiyle
alâkalý olabileceði ileri sürülmüþse de araþ-
týrmacýlarýn çoðu kelimenin Mýsýr kökenli
olduðuna kanidir. Nitekim Hz. Îsâ zama-
nýnda Ýskenderiye yahudileri de bu kana-
atte olduklarýndan kelimeye Kýptîce bir
menþe aramýþlardýr. Yahudi filozofu Philon
ve tarihçi Josephus, Mûsâ kelimesinin Kýp-
tîce mô (su) ve uþa’ (kurtarmak) kelimele-
rinden türediðini söylemiþlerdir. XIX. yüz-
yýl Mýsýr bilimcileri kelimenin kökünün Kýp-
tîce olduðunu kabul etmekle beraber an-
lamý konusunda farklý bir açýklamayý be-
nimsemiþlerdir. Bunlar, Grekçe’si Moses
olan Moþeh kelimesinin menþeinin Touth-
mosis (Touthmes, Touth’un oðlu), Ahmes
(Ah’ýn oðlu) ve Ramesses (Ramses) gibi fi-
ravun isimlerinde de bulunan, Kýptîce’de
“çocuk doðurmak” anlamýndaki msj kö-
künden türeyen “çocuk” mânasýndaki mes
olduðunu ileri sürmüþlerdir. Bu yoruma da
itiraz edilmiþ, ancak diller arasýnda harf
deðiþikliðinin normal olduðu, dolayýsýyla
Kýptîce’deki “s”nin Ýbrânîce’ye “þ” olarak
geçtiði göz önünde bulundurularak Kýptî-
ce’deki mes(j) kelimesinin bazý kitâbeler-
de mþ diye yazýldýðý belirtilmiþ, böylece
Moþeh kelimesinin Kýptîce bir kökten gel-
diði kanaati benimsenmiþtir. Mýsýr bilim-
cilerin çoðu, Moþeh kelimesinin Mýsýr di-
linde “çocuk” anlamýndaki mes / mesu ke-
limesinin farklý yazýlmýþ þekli olduðunu ka-
bul etmektedir. Kýptîce’de bu kelime yal-
nýz baþýna veya Amosis, Tuthmosis gibi
isimlerde olduðu gibi birleþik halde kulla-
nýlmaktadýr. Ancak Firavun’un kýzýnýn mes
kelimesini tek baþýna mý yoksa bir tanrý
adýyla birlikte mi kullandýðý bilinmemekte-
dir (Mangenot, DB, IV, 1191; Cazelles, DBS,
V, 1320; EJd., XII, 372, 379). Arap dilcileri
de Mûsâ kelimesinin menþeini tartýþmýþ-
lardýr. Kelimenin aslýnýn Ýbrânîce “su” an-
lamýndaki mu ve “aðaç” anlamýndaki þa’-
dan oluþan Moþa olduðu, su ve aðacýn
yanýnda veya sudaki bir sandýk içinde bu-
lunduðu için Mûsâ’ya bu adýn verildiði be-
lirtilmektedir (Mevhûb b. Ahmed el-Ce-
vâlîký, s. 567-568). Câhiliye döneminde
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Araplar arasýnda Mûsâ ismi kullanýlmý-
yordu, bu isim Ýslâm’ýn geliþinden sonra
yaygýnlaþmýþtýr.

Yahudilik’te. Tevrat’a göre Mûsâ, Levi
kabilesinden Amram ve Yokebed’in oðlu-
dur, Mýsýr’da doðmuþtur. Þeceresi Ya‘kub
oðlu Levi oðlu Kehat (Kohat) oðlu Amram
oðlu Mûsâ olup Amram babasýnýn kýz kar-
deþi Yokebed ile evlenmiþ (yahudi inancý-
na göre o dönemde hala ile evlenmek ya-
sak deðildi), bu evlilikten Miryam, Hârûn
ve Mûsâ dünyaya gelmiþtir. Buna göre
Mûsâ’nýn hem annesi hem babasý Levi so-
yundandýr. Üç kardeþin en büyüðü Mir-
yam, en küçüðü de Hârûn’dan üç yaþ kü-
çük olan Mûsâ’dýr (Çýkýþ, 2/1, 6/16-20, 7/7,
15/20; Sayýlar, 26/59; I. Târihler, 23/12-14).

Mûsâ, Ýsrâiloðullarý’nýn aðýr baský altýn-
da tutulduðu ve erkek çocuklarýnýn neh-
re atýlarak öldürüldüðü bir zamanda doð-
muþtur (Çýkýþ, 1/8-22). Bu baský dönemin-
de Levi evinden bir adam bir Levi kýzýyla ev-
lenmiþ ve Mûsâ dünyaya gelmiþtir (Çýkýþ,
2/1-2). Her ne kadar daha sonra Mûsâ’nýn
ablasýndan (Çýkýþ, 2/4) ve Hârûn’dan bah-
sediliyorsa da Tevrat’ýn bu ifadesinden Mû-
sâ’nýn ilk çocuk olduðu anlamý çýkmakta-
dýr. Mûsâ’nýn ailenin üçüncü çocuðu oldu-
ðu halde ilk çocukmuþ gibi takdim edilme-
si Amram’ýn, Miryam ve Hârûn’un anne-
sini boþayýp daha sonra tekrar evlendiði
ve bu evlilikten Mûsâ’nýn doðduðu yahut
Amram’ýn biri Miryam ve Hârûn’un, diðe-
ri Mûsâ’nýn annesi olmak üzere iki kadýn-
la evli bulunduðu þeklinde yorumlanmýþ-
týr. Fakat Tevrat’ta Amram’ýn iki kadýnla
evli olduðu belirtilmemekte, Mûsâ ilk ço-
cuk olarak nitelendirilmemekte ve onun
doðumunun mûcizevî oluþu nakledilme-
mektedir (Mangenot, DB, IV, 1189-1190).

Yahudi tarihçi Josephus’un naklettiði-
ne göre Amram eþinin hamile olduðunu
görünce Allah’a yalvarmýþ ve kendisine Ýs-
râiloðullarý’ný kurtaracak bir çocuðunun
olacaðý bildirilmiþtir. Annesi, çok güzel olan
oðlunu (Resullerin Ýþleri, 7/20) öldürülmek-
ten kurtarmak için üç ay gizlemiþ, daha
sonra sazdan bir sepeti harç ve ziftle sý-
vamýþ, çocuðu içine koyup nehre býrak-
mýþ ve Miryam uzaktan onu gözlemiþtir.
Firavun’un kýzý yýkanmak için nehre indi-
ðinde çocuðun içinde bulunduðu sepeti
görüp aldýrmýþ, Ýbrânîler’in çocuklarýndan
olduðunu bildiði halde onu sevmiþ ve hi-
maye etmiþtir (Çýkýþ, 2/2-6). Yine Josep-
hus’a göre Firavun’un Mûsâ’yý evlâtlýk ola-
rak alan kýzý Thermuthis’tir, fakat onun
kral II. Thoutmes’in karýsý meþhur kraliçe
Hatshepsut olup olmadýðý tartýþýlmakta-

dýr (NDB, s. 264, 503). Philon’un nakletti-
ðine göre Firavun’un kýzý evli fakat çocuk-
suzdu. Bu sebeple çocuðu evlât edinme-
ye karar vermiþ, ancak hemen saraya gö-
türmeyip baþka bir yerde belli bir yaþa ge-
linceye kadar kalmasýnýn uygun olacaðýný
düþünmüþtür. Philon’a göre Firavun’un ký-
zý onu kendi çocuðu olarak göstermek için
hamile gibi davranmýþtýr. Çocuðu emzir-
mek için birçok Mýsýrlý kadýn çaðýrmýþ, fa-
kat Mûsâ onlarýn sütünü emmemiþtir.
Tevrat’a göre bu esnada Miryam gelmiþ,
çocuk için Ýbrânî bir kadýn bulabileceðini
söylemiþ, Mûsâ’nýn annesini getirmiþ ve
Mûsâ tekrar annesine kavuþmuþtur. Üç
veya dört yaþýnda sütten kesildiðinde an-
nesi onu Firavun’un kýzýna götürmüþ, o da
çocuðu evlât edinip adýný Mûsâ koymuþ-
tur (Çýkýþ, 2/7-10). Böylece öldürülmesi em-
redilen çocuk, bu emri verenin sarayýnda
prens olmuþtur. Talmud’a göre (Sota, 12b)
Mûsâ’ya Mýsýrlý kadýnlarýn sütünü kabul
etmeme emri verilmiþtir; çünkü Allah’ýn
kelâmýnýn çýkacaðý bir aðzýn helâl olmayan
þeyi içmemesi gerekirdi. Mûsâ yaþýtlarýn-
dan daha büyük görünüyordu ve onlardan
daha güzeldi. Josephus’a göre kýz Mûsâ’-
yý Firavun’a götürerek tahtýn vârisi olma-
sýný önermiþ ve kralýn kucaðýna oturtmuþ-
tur. Kral onu kucaklamýþ, tacýný baþýna koy-
muþ, ancak çocuk krallýk tacýný atýp çiðne-
miþ, bu da Mýsýr için müstakbel bir kötü-
lüðün iþareti sayýlmýþtýr (Mangenot, DB,
IV, 1191).

Yahudi geleneðine ve Kitâb-ý Mukaddes’e
göre (Resullerin Ýþleri, 7/22) Mûsâ aristok-
ratlara has bir eðitim almýþ, dönemin en
kültürlü halký olan Mýsýrlýlar’ýn bütün ilim-
lerinde yetiþtirilmiþ ve gerek sözlerinde
gerekse iþlerinde kudretli bir kimse ol-
muþtur. Asur, Kalde ve gizli Mýsýr öðretisi
dahil olmak üzere Mûsâ’nýn öðrendiði bü-
tün ilimleri Philon sýralamakta, kralýn to-
runu ve tahtýn vârisi diye kabul edilen,
zenginlikler ve eðlenceler arasýnda müte-
vazi ve iffetli olarak kalan ve bir filozof gi-
bi hayat süren bu gencin faziletinden öv-
güyle bahsetmektedir. Mûsâ, tahta yakýn
bulunmasý sebebiyle devlet yönetiminde
üst görevler için yetiþtirildiðinden kuvvet-
le muhtemeldir ki Mýsýr hiyeroglifi yanýn-
da çivi yazýsýný da öðrenmiþ ve askerî, si-
yasî, idarî, diplomatik alanlarda yetiþmiþ-
tir (NDB, s. 503). Josephus’a göre Fira-
vun, Mûsâ’yý Habeþistan seferinde ordu-
nun baþýna getirmiþ ve Mûsâ zafer kaza-
narak geri dönmüþtür (Mangenot, DB, IV,
1192).

Mýsýr’da bulunan Sâmîler genellikle ma-
dencilik ve inþaat gibi aðýr iþlerde çalýþtý-

rýlýyor, ayrýca memur ve asker olarak da
istihdam ediliyordu. Sâmîler memur ola-
bilmek için eðitim almak zorunda idiler.
XVIII ve XIX. sülâleler döneminde Mýsýr’ýn
Ken‘ân diyarý ile iliþkileri oldukça yoðun-
du. Bu sebeple Ken‘ân ülkesinde yaþayan-
larla kurulacak münasebetlerde faydala-
nýlmak üzere yetiþtirilen Mûsâ, bilhassa
Asyalýlar’la meþgul olan Firavun Horem-
heb’in (m. ö. 1320’li yýllar) özel himayesine
mazhar olmuþtur. Zira onun döneminde
Suriye-Filistin bölgesindeki olaylar Mýsýr
için önem arzediyordu (Cazelles, DBS, V,
1321-1322). I. Séti ile (m. ö. 1312-1298)
birlikte XIX. sülâle, Hititler’in muhtemel
saldýrýsýna karþý Doðu Delta’yý güçlendir-
mek durumundaydý ve bu bölgedeki ka-
bilelerden faydalanmasý gerekiyordu.

Kitâb-ý Mukaddes’te belirtildiðine göre
Mûsâ kýrk yaþýnda iken (Resullerin Ýþleri,
7/23) Delta’nýn doðusuna gönderilmiþ ve
bu vesile ile kardeþleri olan Ýsrâiloðulla-
rý’ný ziyaret etmiþtir. Bu arada bir Mýsýrlý
ile kavga eden Ýbrânî asýllý bir kiþiye yar-
dým ederken kaza ile Mýsýrlý’yý öldürmüþ,
ertesi gün yine bir kavgaya þahit olmuþ
ve ayný Ýbrânî, Mûsâ’nýn bir Mýsýrlý’yý öl-
dürdüðünü açýklayýnca Firavun Mûsâ’nýn
öldürülmesini emretmiþ, o da Medyen’e
(Midyân) kaçmýþtýr (Çýkýþ, 2/11-15; Resul-
lerin Ýþleri, 7/23-28). Resullerin Ýþleri’ne gö-
re Mûsâ’nýn kardeþlerine gidiþi basit bir
ziyaret deðil onlarýn kaderlerini paylaþmak
içindir. Mûsâ imanla büyüyünce Firavun’un
kýzýnýn oðlu olarak anýlmayý reddetmiþ ve
Allah’ýn kavmiyle beraber hakaret görme-
yi günahýn sefasýný sürmeye tercih etmiþ-
tir (Resullerin Ýþleri, 7/23-29; Ýbrânîler’e
Mektup, 11/24-25). Medyen’de bir kuyu
baþýna varan Mûsâ, Medyen kâhininin kýz-
larýna yardým ederek hayvanlarýný sulamýþ,
bunun üzerine Medyen kâhini Mûsâ’yý ça-
ðýrmýþ ve yanýnda çalýþmasýný istemiþtir.
Mûsâ kýrk yýl orada kalmýþ (Resullerin Ýþ-
leri, 7/30), onun kýzlarýndan Tsippora ile
(Sefora = Zipporah) evlenmiþ ve Gerþom
ile Eliezer adýnda iki oðlu olmuþtur (Çýkýþ,
2/16-22, 18/3-4; I. Târihler, 23/15-17).

Mûsâ Medyen’de iken baþta Mýsýr kralý
olmak üzere kendisini öldürmek isteyen-
lerin hepsi ölmüþtür (Çýkýþ, 2/23; 4/19). Sal-
tanatýn deðiþmesi muhtemelen yönetim-
de de deðiþikliklere sebep olmuþ ve Mû-
sâ’nýn beraber yetiþtiði kiþilerden biri II.
Ramses’in tahta geçiþinden sonra önemli
bir mevkiye gelmiþ, böylece Mûsâ’nýn Mý-
sýr’a dönüp yönetimle görüþme þartlarý
oluþmuþtur (a.g.e., V, 1324). Diðer taraftan
Ýsrâiloðullarý üzerindeki baský devam et-
miþ ve Allah onlara acýmýþtýr. Mûsâ, Med-
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Firavun ordusuyla yola çýkarak deniz kýyý-
sýnda konaklayan Ýsrâiloðullarý’na yetiþir.
Ýsrâiloðullarý bu durum karþýsýnda Mûsâ’-
ya sitem ederler. Mûsâ asâsýný uzatýnca
Kýzýldeniz’in içinde sular ayrýlarak yol olu-
þur, Ýsrâiloðullarý geçer ve Firavun ile or-
dusu boðulur (Çýkýþ, 12/1-14/1-31).

Denizde boðulan firavun muhtemelen
II. Ramses’tir; zira onun halefi olan Me-
nephtah, tahta geçiþinin beþinci yýlýnda
(m.ö. 1229 veya 1219) bölgeye yaptýðý se-
fer sýrasýnda Ýsrâil ile Ken‘ân’da karþýlaþ-
mýþtýr. Mýsýr’dan çýkýþ hadisesi milâttan ön-
ce XIII. yüzyýlýn baþlarýnda ve XIX. sülâle
döneminde gerçekleþmiþ olmalýdýr. Çün-
kü XVIII. sülâle Delta’da ikamet etmiyor-
du. I. Ramses’in kýsa saltanatýndan sonra
iþ baþýna geçen I. Séti, Mýsýr’ýn gücünü sað-
lamlaþtýrmaya koyulmuþ, tehlikeyi önle-
mek için Delta’yý güçlendirmiþ ve Filistin
yolunu birçok kale ile donatmýþtýr. Ken‘ân-
lýlar’a karþý seferler düzenleyerek, ayrýca
Ýsrâiloðullarý’ný muhkem þehirlerin inþa-
sýnda çalýþtýrarak (Çýkýþ, 1/11) Ken‘ânlý-
lar’ýn soydaþlarýna güvenmediðini göster-
miþtir. Bütün bunlar, I. Séti’nin Ýsrâiloðul-
larý’na baský uygulayan firavun olduðunu
ve halefi II. Ramses’in tahta geçiþinin ilk
zamanlarýnda Mûsâ’nýn saraya döndüðü-
nü ortaya koymaktadýr (a.g.e., V, 1324-
1325). Ýsrâiloðullarý’nýn Rabb’e takdimede
bulunmalarý için (Çýkýþ, 5/3) Hz. Mûsâ’nýn
Firavun’dan izin talebinin reddedilmesi-
nin sebebi muhtemelen bunun Ken‘ânlý-
lar’ýn isyanlarýyla ayný döneme rastlama-
sýdýr. Zira II. Ramses’in saltanatýnýn yedin-
ci yýlýnda (m. ö. 1291 veya 1281) Ken‘ânlý-
lar isyan etmiþlerdi ve isyanlar Güney Fi-
listin’e kadar yayýlmýþtý. Böyle bir ortamda
Ýbrânîler’in çölde dolaþmak için serbest
býrakýlmalarý tedbirsizlik olurdu (a.g.e., V,
1325). Bununla birlikte Mýsýr’dan çýkýþýn
kesin tarihi bilinmemektedir. Bu konuda
iki görüþ vardýr. Olay ya milâttan önce
1290’larda II. Ramses döneminde veya
milâttan önce 1441’de XVIII. sülâleden Kral
Amenofis devrinde cereyan etmiþtir (NDB,
s. 263-264).

Tevrat’ta nakledildiðine göre denizi aþa-
rak Firavun’dan kurtulan Ýsrâiloðullarý, Mû-
sâ’nýn önderliðinde Kýzýldeniz sahili boyun-
ca Sûr çölünde susuz bir halde üç gün bo-
yunca yürür, nihayet bir su kaynaðýna ula-
þýrlar; ancak su acý olduðundan Hz. Mû-
sâ’ya tepki gösterirler, bunun üzerine Mû-
sâ mûcize ile sularý tatlý hale getirir (Çý-
kýþ, 15/22-26). Mara adý verilen bu yerden
Elim’e, oradan Elim ile Sînâ arasýndaki Sin
çölüne varýrlar. Burada açlýktan þikâyet
edince onlara çöl hayatý boyunca devam

edecek olan men ve selvâ verilir (Çýkýþ,
16/1-31). Refidim’de Mûsâ asâsý ile kaya-
ya vurur ve su fýþkýrýr (Çýkýþ, 17/1-7). Bura-
da da Amalek ile savaþ yapýlýr; Mûsâ elini
kaldýrdýðýnda Ýsrâil, indirdiðinde ise Ama-
lek galip gelir (Çýkýþ, 17/8-16). Yetro, Mû-
sâ’nýn eþini ve iki oðlunu getirir; Yetro’-
nun tavsiyesi üzerine Mûsâ bazý iþlerin
yürütülmesi için hâkimler tayin eder (Çý-
kýþ, 18/1-27).

Mýsýr’dan çýkýþýn üçüncü ayýnda Ýsrâilo-
ðullarý Sînâ daðýna varýrlar. Allah Mûsâ’yý
daða çaðýrýr. Daha sonra Mûsâ daða tek-
rar çýkar ve orada oruçlu olarak kýrk gün
kalýr. Bu sürede Allah, Mûsâ’ya ibadet eþ-
yasý ve ruhbanlýk giysileriyle ilgili kurallar
bildirir ve on emri ihtiva eden taþ levhala-
rý verir (Çýkýþ, 19/1-23/33; 25/1-31/18). Mû-
sâ Sînâ daðýndan döner, yokluðunda kav-
minin taptýðý altýn buzaðýyý parçalar, bu-
zaðýya tapan kavmini cezalandýrýr. Ertesi
gün Sînâ’ya giderek affedilmelerini ister
(Çýkýþ, 32/30-35) ve Ýsrâiloðullarý affedilir.
Mûsâ kýrýlanlarýn yerine tekrar iki taþ tab-
let hazýrlar ve Sînâ’ya çýkar (Çýkýþ, 34/1-4).
Ýlâhî emirleri alarak yemeden içmeden
kýrk gün daðda kalýr (Çýkýþ, 34/27-28). Di-
ðer emirler ve yasaklar kendisine bildirilir
(Çýkýþ, 35/4-39/42, 40/1-36; Levililer, I-IV;
XI-XV).

Hz. Mûsâ, ikinci kýrk günlük oruç döne-
minden sonra daðdan indiðinde Tanrý ile
yüzyüze görüþmesi sebebiyle yüzü kavmi-
ni korkutacak derecede parlar (Çýkýþ, 34/
29). Mýsýr’dan çýkýþýn ikinci yýlýnýn ikinci
ayýnda Mûsâ, Ýsrâiloðullarý’nýn nüfus sa-
yýmýný yapar. Daha sonra Ýsrâiloðullarý Sî-
nâ’dan göç ederek Paran çölüne giderler
(Sayýlar, 10/11-28). Tevrat’ta Mûsâ’nýn Ha-
beþî bir hanýmýndan ve Miryam ile Hâ-
rûn’un tepkilerinden bahsedilir (Sayýlar,
12/1). Mûsâ, Ken‘ân diyarý hakkýnda bilgi
almak için heyet gönderir (Sayýlar, 13/1-
14/39). Ýsrâiloðullarý vaad edilmiþ toprak-
lara girmek istemeyince orasý onlara kýrk
yýl yasaklanýr ve bu süre çölde geçer (Sa-
yýlar, 14/34; Tesniye, 2/14).

Ýsrâiloðullarý Kadeþ’te iken Korah (Ka-
rûn) Mûsâ’ya karþý çýkýnca bütün malý ve
mülküyle topraða gömülerek cezalandýrý-
lýr (Sayýlar, 16/1-40). Burada yine susuz
kalýrlar, Mûsâ asâsý ile kayaya vurur ve su
çýkar (Sayýlar, 20/2-12). Tevrat’a göre Mû-
sâ ve Hârûn bu mûcize esnasýnda kendi-
lerinde bir güç vehmederek Tanrý’ya ita-
atsizlik etmiþ olurlar ve vaad edilen top-
raklara girmekten mahrum býrakýlýrlar.
Mûsâ vaad edilmiþ topraklara girmek için
niyazda bulunur, fakat kabul edilmez (Tes-

yen’deki ikametinin kýrkýncý yýlýnda (Re-
sullerin Ýþleri, 7/30) Horeb daðý çevresinde
kayýnpederinin sürüsünü otlatýrken dað-
da gördüðü ateþten Tanrý veya O’nun me-
leði tarafýndan kendisine seslenilerek pey-
gamber seçildiði bildirilmiþ ve Ýsrâiloðul-
larý’ný kurtarmak için Firavun’a gitmekle
görevlendirilmiþtir. Mûsâ’nýn kendini bu
iþe ehil görmemesi üzerine baþarýlý olaca-
ðý bildirilmiþtir (Çýkýþ, 3/1-12; Resullerin Ýþ-
leri, 7/30-35). Tanrý Mûsâ’ya ilk defa Yah-
ve olan adýný açýklar (Çýkýþ, 3/13-15). Kav-
minin kendisine inanmasý için ona asâ ve
beyaz el mûcizeleri verilir, yine de inan-
madýklarý takdirde sularýn kana dönüþe-
ceði belirtilir (Çýkýþ, 4/1-9). Mûsâ bu defa
da rahat konuþamadýðýný, aðzýnýn ve dili-
nin aðýr olduðunu öne sürünce kendisine
kardeþi Hârûn yardýmcý olarak verilir, ay-
rýca çeþitli mûcizelerin gerçekleþeceði asâ-
sýný yanýna almasý istenir (Çýkýþ, 4/10-17).

Medyen’e dönen Mûsâ, olanlar hakkýn-
da bilgi vermeden Mýsýr’a gitmek istedi-
ðini bildirip ailesiyle birlikte yola çýkar ve
Allah’ýn emriyle kendisini karþýlamaya ge-
len Hârûn ile Sînâ daðýnda buluþur (Çýkýþ,
4/18-27). Ýsrâiloðullarý’ný yeni görevlerine
inandýran Mûsâ ve Hârûn, Allah’ýn Ýsrâilo-
ðullarý’ný salývermesini istediðini Firavun’a
söyler. Firavun bu isteði reddettiði gibi Ýs-
râiloðullarý’nýn yükünü daha da aðýrlaþtý-
rýr. Bunun üzerine Ýsrâiloðullarý Mûsâ ve
Hârûn’a tepki gösterirler (Çýkýþ, 5/1-21).

Mûsâ ve Hârûn, Allah’ýn emriyle tekrar
Firavun’a giderek Ýsrâiloðullarý’ný salýver-
mesini isterlerse de Firavun kabul etmez.
Mûsâ ve Hârûn çeþitli mûcizeler gösterir.
Öncelikle Hârûn’un asâsý yýlana dönüþüp
sihirbazlarýn deðneklerini yutar. Firavun’un
kalbi katýlaþarak Ýsrâiloðullarý’ný gönder-
meyince bu defa Firavun ve Mýsýr halkýna
sularýn kana dönüþmesi, kurbaðalar, ta-
tarcýk, at sineði, hayvanlarýn ölümü, çý-
banlar, dolu, çekirge, üç gün süren karan-
lýk, ilk doðanlarýn ölümü þeklinde sýralanan
on musibet gelir. Her musibette Firavun,
Ýsrâiloðullarý’ný salývereceðini vaad eder,
fakat sýkýntý geçince yine inadýnda ýsrar
eder (Çýkýþ, 7/1-11/10). Nihayet her evde
ilk doðanlarýn ölümüne Mýsýrlýlar’ýn baskýsý
da eklenince Firavun gitmelerine izin ve-
rir (Çýkýþ, 12/12, 29-36).

Ýsrâiloðullarý 430 yýl kaldýklarý Mýsýr’dan
çýkmak üzere gece vakti aceleyle yola ko-
yulurlar, Ramses’ten Sukkot’a, oradan da
Etam’a giderler. Mûsâ, Hz. Yûsuf’un ke-
miklerini taþýmaktadýr. Ýsrâiloðullarý ilâhî
tâlimatla sahil yolu yerine Kýzýldeniz çölü
yolunu seçerler. Öte yandan piþman olan
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niye, 3/25). Mýsýr’dan çýkýþýn kýrkýncý yýlý-
nýn on birinci ayýnda Mûsâ, Sînâ’dan iti-
baren vuku bulan olaylarý anlatýr, yeni ku-
rallar bildirir (Tesniye, 1/1-4/43).

120 yaþýna gelen Hz. Mûsâ artýk onlara
liderlik yapamayacaðýný bildirir ve görev-
lerini Yeþu’a devreder (Sayýlar, 27/16-23;
Tesniye, 1/9, 31/1-3,14, 23). Tevrat’ý Levili-
ler’e teslim eder ve her yedi yýlda onu oku-
malarýný ister (Tesniye, 31/9-13). Daha son-
ra Nebo daðýna çýkan Mûsâ orada vefat
eder ve bizzat Tanrý tarafýndan Beyt-
peor’un karþýsýna defnedilir. Ýsrâiloðullarý
Moab ovasýnda Mûsâ için otuz gün yas tu-
tarlar (Tesniye, 34/1-8). Josephus ve Phi-
lon’a göre Mûsâ ölümünün yakýn olduðu-
nu söylemiþ ve yazmýþtý. Onun defnedili-
þine þahit olan yoktur, kabri de bilinme-
mektedir. Yahudi din âlimleri hiç kimse-
nin ölümünden sonra Mûsâ kadar yücel-
tilmediðini, çünkü onun defin iþiyle bizzat
Tanrý’nýn meþgul olduðunu söylemiþler-
dir. Assomption de Moise adlý apokrifte
melek Mîkâil’in Mûsâ’nýn naaþý hususunda
þeytanla tartýþtýðý nakledilmektedir. Mî-
kâil, Mûsâ’nýn naaþýný defnetmek ister-
ken þeytan Mýsýrlý’yý öldürmesi yüzünden
onun bir kabrinin olamayacaðýný söyleye-
rek buna engel olmaya çalýþmýþtýr. Diðer
taraftan Mûsâ’nýn ölmeyip semaya alýn-
dýðý da ifade edilmektedir. Ýbrânîler put-
perestliðe mütemayil olduklarý için Tan-
rý’nýn Mûsâ’nýn kabrinin yerini meçhul bý-
raktýðý da belirtilmektedir (Mangenot, DB,
IV, 1207).

Hz. Mûsâ Yahudilik’te çok önemli bir
þahsiyettir. Kitâb-ý Mukaddes ondan öv-
güyle bahseder. Tesniye’de, “Rabb’in Mýsýr
diyarýnda Firavun’a ve bütün kullarýna ve
bütün memleketine yapmak için Mûsâ’yý
gönderdiði alâmetler ve hârikalarda ve
bütün Ýsrâil’in gözü önünde Mûsâ’nýn gös-
terdiði bütün kuvvetli elde ve bütün deh-
þette Mûsâ gibi Rabb’in yüzyüze bildiði bir
peygamber daha Ýsrâil’de çýkmadý” denil-
mektedir (Tesniye, 34/10-12). Eski Ahid’in
yahudilerce reddedilen, ancak Katolikler’-
ce kutsal kabul edilen Siracide bölümün-
de (45/1-6) Mûsâ’nýn özellik ve üstünlük-
leri sayýlarak Tanrý’nýn onu krallara karþý
yücelttiði, onun eliyle mûcizeler gösterdi-
ði, onunla yüzyüze görüþtüðü, onun ima-
ný sebebiyle Tanrý ile Ýsrâiloðullarý arasýn-
da aracý olduðu belirtilmekte, Yeni Ahid’-
de de Îsâ ile mukayese edilmektedir (Ýb-
rânîler’e Mektup, 3/1-6). Ancak hýristiyan
inancýna göre Hz. Îsâ’nýn görev ve konu-
mu ondan daha üstündür; semavî baba-
nýn evinde Îsâ ailenin oðlu, Mûsâ ise hiz-
metçidir (a.g.e., IV, 1208).

Mûsâ’nýn görevi iki yönlüdür, o hem di-
nî hem sosyal liderdir. Ýlk ve en önemli iþi
kavmini Firavun’un zulmünden kurtarýp
hürriyete kavuþturmaktýr. Ýkinci önemli
yönü þeriatý (Tevrat) getirmiþ olmasýdýr.
Tevrat’ta Mûsâ’nýn eþsiz, benzersiz oldu-
ðu, Tanrý diðer peygamberlerle rüya veya
rü’yette konuþtuðu halde onunla açýkça
aðýz aðýza söyleþtiði, sadece onun Tanrý’-
nýn sûretini göreceði belirtilmektedir (Sa-
yýlar, 12/6-8; Tesniye, 34/10).

Hz. Mûsâ, Ýsrâiloðullarý ile geçirdiði kýrk
yýllýk sürede çok sayýda güçlükle karþýlaþ-
mýþtýr. Önceleri kavminin bütün iþlerini
kendisi görürken daha sonra Yetro’nun
tavsiyesine uyarak hâkimler tayin etmiþ-
tir (Çýkýþ, 18/13-23). Çöl hayatý boyunca Ýs-
râiloðullarý’nýn bitmek bilmeyen þikâyet-
lerine ve karþý çýkmalarýna mâruz kalmýþ-
týr. Ýsrâiloðullarý her defasýnda açlýk, su-
suzluk gibi problemleri öne sürerek Mý-
sýr’a dönmek istediklerini söylemiþler, Mû-
sâ onlarý teskin etmiþ, Allah’a karþý gel-
memeleri hususunda uyarmýþtýr. Daha
sonra yeðeni Korah, Ýbrânîler’in ileri ge-
lenlerinden topladýðý 250 kiþi ile isyana
kalkýþmýþ (Sayýlar, 16/1-19), nihayet aða-
beyi Hârûn ve ablasý Miryam, peygamber-
likte kendisine eþit olduklarýný söyleyip Ha-
beþî bir kadýn aldýðý için onu eleþtirmiþ-
lerdir (Sayýlar, 12/1-15).

Helenistik yahudi literatürü Hz. Mûsâ’-
ya dair bilgilere mitolojik pek çok unsur
katmýþtýr. Eupoleme’e göre Mûsâ ilk ya-
hudi bilgesi ve Ýbrânî yazýsýnýn mûcididir.
Artapanos’a göre Orphee’nin üstadý, yazý
sanatýnýn ve çeþitli savaþ makinelerinin
mûcidi, ayný zamanda ilk filozoftur. Apo-
kaliptik geleneðe göre Mûsâ dünya ku-
rulmadan önce ahdin ilâhî aracýsý olarak
hazýrlanmýþtýr. Mûsâ ile halký arasýndaki
alâka ölümüyle sona ermemiþtir, zira Tan-
rý onu mâna âleminde þefaatçi olarak seç-
miþtir. Ona Sînâ’da geçmiþ ve geleceðin
gizli ilimleri verilmiþtir.

Rabbinik literatür Mûsâ’yý övmek ve yü-
celtmekle beraber ona ilâhî hiçbir nitelik
atfetmemiþtir. O üstün nitelik ve özellik-
lerine raðmen bir insandýr. Tanrý Tevrat’ý
kendisine yazdýrmýþ ve Mûsâ “Moþeh ra-
benu” (Mûsâ efendimiz) diye adlandýrýl-
mýþtýr. Geleneðe göre Mûsâ 7 Adar’da
doðmuþ ve 120. yýl dönümü günü vefat
etmiþtir. Daha sonra bu tarih mezarý bilin-
meyenlerin anýldýðý gün olarak kabul edil-
miþtir. Bilgeler Mûsâ’yý genelde bir kral ve
rehber diye takdim etmektedir. Çocukla-
rý onun görevlerine vâris olmamýþtýr. Ya-
hudiler, Mûsâ’nýn hayatýný kýrk yýl Mýsýr’-

da, kýrk yýl Medyen’de ve kýrk yýl çölde ol-
mak üzere üç devreye ayýrmaktadýr. Gök
ve yer onun yüzü suyu hürmetine yaratýl-
mýþtýr. Mûsâ’nýn kutsiyeti daha doðduðu
zaman görülmekteydi. O sünnetli olarak
doðmuþ, doðar doðmaz konuþmaya baþ-
lamýþ, üç aylýk iken gelecekle ilgili haber-
ler vermiþtir. Hayvanlarý nasýl kendini ve-
rerek otlattýðýný görünce Tanrý onu pey-
gamber olarak seçmeye karar vermiþtir
(Dictionnaire encyclopedique du Judaïs-
me, s. 764-768). Kendisine sadece yazýlý
Tevrat deðil, þifahi Tevrat da verilmiþtir.

Hz. Mûsâ’nýn hayatýyla ilgili olarak Ki-
tâb-ý Mukaddes’in Tevrat dýþýndaki bölüm-
lerinde yer alan bilgiler genelde yine Tev-
rat’a dayanmaktadýr, ancak Tevrat’taki bil-
gilerin geçerliliði konusunda Kitâb-ý Mu-
kaddes’i tenkit hareketinin farklý yorum-
larý söz konusudur. Rasyonalist eleþtirici-
ler umumiyetle kutsal kitabýn verdiði bil-
gilere fazla önem vermemekte, Mûsâ’ya
dair yahudi geleneðinin tarihî deðerinin
pek fazla olmadýðýný ileri sürmektedir. On-
lar edebî tenkit hareketinin ulaþtýðý neti-
celeri doðru kabul etmekte, Tevrat’ýn fark-
lý dönemlerde kaleme alýndýðýný, dolayýsýy-
la olaylarla verilen bilgiler arasýnda uzun
fâsýlalarýn olduðunu söylemektedir.

Mûsâ’nýn dünyaya geliþi ve nehre býra-
kýlýþýna benzer hikâyeler Cyrus ve Sargon
kýssalarýnda da vardýr. Meselâ Akkad Kralý
Sargon’u annesi gizlice dünyaya getirmiþ,
ziftle sývadýðý bir sepete koyarak nehre bý-
rakmýþtýr. Diðer taraftan bir Mýsýr mitine
göre annesi çocuk Tanrý Horus’u Séti’nin
gazabýndan korumak için gizlemiþtir (Ca-
zelles, DBS, V, 1321; EJd., XII, 379). Mû-
sâ’nýn Medyen’e kaçýþý ve orada kâhinin
kýzý ile evlenme hikâyesi, Mûsâ’dan birkaç
asýr önce yaþayan ve Suriye’ye kaçarak
orada bir þeyh tarafýndan kabul edilip ký-
zý ile evlenen Mýsýrlý Sinouhe’nin kýssasýna
benzemektedir (Cazelles, DBS, V, 1323;
EJd., XII, 380). Ayrýca Medyen kýssasýnda
bazý müphem taraflar vardýr. Meselâ Mû-
sâ’nýn kayýnpederinin adý Reuel (Çýkýþ, 2/
18), Hobab (Hâkimler, 4/11) ve Yetro (Çý-
kýþ, 3/1) þeklinde geçmektedir. Bütün bun-
lara raðmen Mûsâ’nýn tarihî bir þahsiyet
olduðunda þüphe yoktur.

Ýslâm’da. Hz. Mûsâ, Kur’ân-ý Kerîm’in
otuz dört sûresinde 136 yerde zikredil-
mektedir ve Kur’an ile sahih hadislerde
geçmiþ peygamberler arasýnda kendisin-
den en çok söz edilen peygamberdir. Kur-
’an’da Hz. Mûsâ’nýn nesebinden bahsedil-
memekte, diðer Ýslâmî kaynaklarda nese-
bi Mûsâ b. Ýmrân b. Kahes b. Lâvi b. Ya‘-
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kub (Mes‘ûdî, I, 48) veya Mûsâ b. Ýmrân
(Amram) b. Yeshur (Yitshar, Jitsehar) b. Ka-
hes (Kehat) b. Lâvi (Levi) b. Ya‘kub (Taberî,
I, 385; Sa‘lebî, s. 127) olarak verilmektedir.
Bu þeceredeki Yeshur, Tevrat’a göre Mû-
sâ’nýn babasý Amram’ýn erkek kardeþidir
(Çýkýþ, 6/18). Kur’ân-ý Kerîm, Ýsrâiloðulla-
rý’na hakkýnda ihtilâf edegeldikleri þeyle-
rin pek çoðunu anlatmakta (en-Neml 27/
76), bu çerçevede Mûsâ ile Firavun’un ha-
berlerinden bir kýsmýný gerçek þekliyle nak-
letmektedir (el-Kasas 28/3). Kur’an’da Hz.
Mûsâ’ya dair verilen bilgiler büyük ölçüde
Tevrat’la paralellik arzetmektedir. Diðer
taraftan Ýslâmî kaynaklarda yer alan bil-
gilerin çoðu yahudi dinî literatüründe bu-
lunmaktadýr. Kur’an’da onun dünyaya ge-
liþi, saraya intikali, Medyen’e gidiþi, pey-
gamber olarak seçiliþi, Ýsrâiloðullarý’ný kur-
tarmak için Firavun’a gönderiliþi, Firavun’-
la mücadelesi ve Ýsrâiloðullarý’ný Mýsýr’-
dan çýkarýþý, Sînâ’da ilâhî emirleri alýþý, çöl-
deki olaylar ve Ýsrâiloðullarý’na rehberlik
ediþi anlatýlmaktadýr. Kur’ân-ý Kerîm, Mû-
sâ’nýn dünyaya geldiði dönemde Mýsýr’ýn
ve Ýsrâiloðullarý’nýn durumunu nakleder-
ken Firavun’un halkýný çeþitli zümrelere
böldüðünü, bir kýsmýný güçsüz bulup bas-
ký ve zulüm yaptýðýný, erkek çocuklarýný
öldürüp kýz çocuklarýný sað býraktýðýný bil-
dirmektedir (el-Bakara 2/49; el-A‘râf 7/
141; Ýbrâhîm 14/6; el-Kasas 28/4).

Ýslâmî kaynaklara göre Amram yetmiþ
yaþýnda iken Mûsâ gelmiþtir (Sa‘lebî, s.
127). Bu sýrada iþ baþýnda Velîd b. Mus‘ab
b. Muâviye b. Ebû Nümeyr adlý firavun
vardý. Bu zat, rüyasýnda Beytülmakdis’ten
çýkan bir ateþin Mýsýr’a sýçradýðýný ve Mý-
sýr’ýn evlerini yaktýðýný, bütün Kýbtîler’i yok
ettiðini, ancak Ýsrâiloðullarý’na zarar ver-
mediðini görmüþtür. Rüyanýn yorumunu
yapanlar Ýsrâiloðullarý içinden doðacak bir
çocuðun elinden saltanatýný alacaðýný, dü-
zenini bozacaðýný ve dinini deðiþtireceðini
söyleyince Firavun, Ýsrâiloðullarý’ndan do-
ðan her erkek çocuðun öldürülmesini em-
retmiþ, daha sonra da bir yýl öldürülme-
lerini, bir yýl sað býrakýlmasýný istemiþ ve
böyle bir yasak yýlda Hz. Mûsâ doðmuþ-
tur (Taberî, I, 386; Mes‘ûdî, I, 48; Sa‘lebî,
s. 128; Ýbn Kesîr, I, 238).

Mûsâ dünyaya geldiðinde annesine ço-
cuðunu emzirmesi, endiþelendiði takdir-
de onu bir sandýða koyarak nehre býrak-
masý ve kaygýlanmamasý bildirilerek; oð-
lunun kendisine geri getirileceði ve ileri-
de peygamber olacaðý müjdelenir. Anne-
si onu daha fazla gizleyemeyeceðini anla-
yýnca söyleneni yapar ve çocuðu bir san-
dýk içinde nehre býrakýr, Mûsâ’nýn ablasý-

na da kardeþinin âkýbetini uzaktan gözle-
mesini söyler. Firavun’un ailesi onu nehir-
de bulup alýr; Firavun’un karýsý öldürül-
memesini, evlât edinilmesini ister. Mûsâ,
Mýsýrlý hiçbir sütanneyi kabul etmeyince
ablasý ona bir sütanne bulmayý teklif eder,
böylece Mûsâ tekrar annesine kavuþturul-
muþ olur (Tâhâ 20/38-40; el-Kasas 28/7-
13).

Nehre býrakýlan Mûsâ câriyeler tarafýn-
dan bulunup Firavun’un hanýmý Âsiye’ye
getirilmiþ, o da hem kendisi hem Firavun
için sevinç vesilesi olabileceðini söyleyerek
çocuðun öldürülmemesini istemiþ, Fira-
vun hanýmýnýn hatýrý için çocuðun hayatýný
baðýþlamýþtýr (Sa‘lebî, s. 128-130). Bir ri-
vayete göre Mûsâ kendisini kucaðýna alan
Firavun’un sakalýný yolmuþ, diðer bir riva-
yete göre ise elindeki sopayla Firavun’un
baþýna vurmuþtur. Buna öfkelenen Fira-
vun, Mûsâ’nýn öldürülmesini emretmiþ,
fakat Âsiye onun daha çocuk olduðunu ve
ne yaptýðýný bilmediðini söylemiþtir. Bu-
nu ispatlamak için de bir tarafa ateþ, bir
tarafa mücevher koymuþ, Mûsâ mücev-
here uzanýnca Cebrâil elini ateþe yönelt-
miþ, ateþi alan Mûsâ onu aðzýna götür-
müþ ve bu yüzden dilinde tutukluk oluþ-
muþtur (a.g.e., s. 131). Mûsâ ilâhî neza-
ret altýnda yetiþtirilmiþ, gençlik çaðýna ge-
lip olgunlaþýnca kendisine hikmet ve ilim
verilmiþtir (Tâhâ 20/39; el-Kasas 28/14).

Hz. Mûsâ’nýn kaza ile bir Mýsýrlý’yý öldür-
mesi olayý Kur’ân-ý Kerîm’de ve diðer Ýs-
lâmî kaynaklarda da geçer. Bir Mýsýrlý ile
kavga eden Ýbrânî’ye yardým ederken
Mýsýrlý’nýn ölümüne sebep olur. Piþman
olarak affedilmesini diler ve Allah da onu
affeder. Bir gün sonra baþka bir Mýsýrlý ile
kavga eden Ýbrânî’nin tekrar kendisinden
yardým istemesi üzerine Mûsâ ona haksýz
olduðunu söyleyince bu defa Mûsâ’nýn bir
adam öldürdüðünü ifþa eder. Mýsýr’ýn ile-
ri gelenleri Mûsâ’yý öldürmek için plan
yapar. Bunu haber alan Mûsâ oradan ka-
çar ve Medyen’e gider. Medyen suyunda
iki kýza hayvanlarýný sulamada yardýmcý
olur. Kýzlarýn babasý Hz. Mûsâ’yý çaðýrýp
baþýndan geçenleri dinler, ona emniyette
olduðunu ve sekiz yýl çalýþmasý karþýlýðýn-
da kýzlarýndan biriyle evlenebileceðini
söyler. Mûsâ bu teklifi kabul eder ve ora-
da kalýr (Tâhâ 20/40; el-Kasas 28/15-28).
Ýslâmî kaynaklara göre hakkýnda ölüm ka-
rarý çýkýnca nereye gideceðini bilemeyen
Mûsâ’ya bir melek yol göstermiþ ve onu
Medyen’e götürmüþtür. Mýsýr’dan sekiz
günlük mesafedeki Medyen’e varan Mûsâ
peygamber Þuayb’ýn kýzlarýndan Safura ile

evlenmiþ ve Medyen’de on yýl kalmýþtýr
(a.g.e., s. 132-134).

Hz. Mûsâ, süresini tamamlayýnca aile-
siyle birlikte Medyen’den ayrýlýr. Tûr civa-
rýna geldiðinde daðda ateþ görür. Yolu so-
racak birini bulmak veya bir ateþ parçasý
almak için yaklaþtýðýnda vadinin sað ya-
macýndan gelen bir sesle kendisine ayak-
kabýlarýný çýkarmasý emredilir ve peygam-
ber olarak seçildiði bildirilir; asâ ve beyaz
el (yed-i beyzâ) mûcizeleri verilir. Bu iki mû-
cize, Firavun ve adamlarýna karþý Mûsâ’-
nýn haklý ve yetkili olduðunu göstermek
üzere Allah tarafýndan verilmiþ iki delildir
(Tâhâ 20/17-23; en-Neml 27/10-12; el-Ka-
sas 28/31-32). Ýslâmî kaynaklara göre Mû-
sâ, Medyen’deki süresini tamamlayýnca
hanýmýný ve sürüsünü alarak yola koyu-
lur. Soðuk bir kýþ akþamýnda Tûr’a varýr.
Daðda ateþ görür, yaklaþtýðýnda kendisi-
ne seslenilir ve Firavun’a gitmesi istenir.
Mûsâ’nýn burada bir oðlu olur. Hanýmý oð-
luyla birlikte Þuayb’ýn yanýna döner (a.g.e.,
s. 136-139); Mûsâ da Hârûn ile beraber Ýs-
râiloðullarý’ný kurtarmak üzere Firavun’a
gitmekle görevlendirilir (el-A‘râf 7/103; Yû-
nus 10/75; Tâhâ 20/25-35, 42-46; Furkan
25/36; eþ-Þuarâ 26/10-15; el-Kasas 28/32-
35; el-Mü’min 40/23-24; ez-Zuhruf 43/46;
en-Nâziât 79/16-17).

Mûsâ, Hârûn ile birlikte Mýsýr’a döne-
rek Firavun’a Allah’ýn elçileri olduklarýný
bildirip ondan Ýsrâiloðullarý’ný kendileriyle
beraber göndermesini isteyince Firavun
þöyle der: “Biz seni çocukken himayemi-
ze alýp büyütmedik mi? Hayatýnýn birçok
yýlýný aramýzda geçirmedin mi? Sonunda
o yaptýðýn iþi de (adam öldürmeyi) yap-
týn! Sen nankörün birisin!” Hz. Mûsâ o iþi
bilmeden yaptýðýný, korkunca da kaçtýðý-
ný söyler. Firavun, inkâr ettiði gibi Mûsâ’-
nýn tanrýsýna çýkmak için Hâmân’dan bir
kule yapmasýný ister, ayrýca kendisini tan-
rý kabul etmezse onu hapsedeceðini Mû-
sâ’ya bildirir. Mûsâ Firavun’a, Allah’ýn el-
çisi olduðunu söyler ve inanmasý için ona
asâ ve beyaz el mûcizelerini gösterir. Bu-
nun üzerine Firavun Mýsýr’ýn önde gelen
sihirbazlarýný toplar. Sonunda Mûsâ’nýn
asâsý sihirbazlarýn oyuncaklarýný yutar. Si-
hirbazlar Mûsâ’ya iman edince Firavun ta-
rafýndan cezalandýrýlýrlar (el-A‘râf 7/104-
126; Yûnus 10/83; Tâhâ 20/47-76; eþ-Þu-
arâ 26/16-51; el-Kasas 28/36-37; ed-Du-
hân 44/17-21). Firavun küfründe ýsrar eder,
Ýsrâiloðullarý’na baský ve zulüm daha da ar-
tar (el-Bakara 2/49; Ýbrâhîm 14/6; el-A‘râf
7/127; Gafir 40/23-25; ez-Zuhruf 43/51-54).
Bunun üzerine Mûsâ dokuz mûcize göste-
rir. Bunlar asâ, beyaz el, tûfan, çekirge,
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haþere, kurbaða, kan, karanlýk, Kýzýlde-
niz’in yarýlmasý olarak gösterildiði gibi asâ,
beyaz el, denizin yarýlmasý, kayadan su fýþ-
kýrmasý, bulut, levhalar, Cenâb-ý Hak ile
konuþma, bulutun gölge yapmasý ve Mû-
sâ’nýn yetmiþ kiþiyi seçmesi olarak da gös-
terilir (Mustafavî, et-Ta¼š¢š, “Mûsâ” md.).
Firavun ve Mýsýr halkýna bu musibetlerden
her biri geldiðinde onlar Mûsâ’ya Ýsrâilo-
ðullarý’ný salývereceklerini söyler, fakat azap
kalktýðýnda sözlerinden dönerler (el-A‘râf
7/130-135; el-Ýsrâ 17/101).

Bir gece vakti Mûsâ’ya yola çýkmasý em-
redilir, Firavun ve adamlarý da onlarýn pe-
þine düþer. Mûsâ asâsý ile denize vurur ve
deniz yarýlýr. Ýsrâiloðullarý denizi geçer, an-
cak Firavun ile askerleri boðulur (el-Baka-
ra 2/50; el-A‘râf 7/136; el-Enfâl 8/54; Yû-
nus 10/90, 92; el-Ýsrâ 17/103; Tâhâ 20/77-
78; eþ-Þuarâ 26/52, 53, 60-66; el-Kasas
28/40; ed-Duhân 44/23; ez-Zâriyât 51/40).
Ýsrâiloðullarý denizi geçtikten sonra Mû-
sâ’nýn önderliðinde Tûr’a gelirler. Otuz ve
on gecelik bir süreyle daða çaðrýlan Mûsâ
yerine Hârûn’u býrakarak daða çýkar. Rab-
bini görmek istediðini söyleyince daða bak-
masý emredilir, dað paramparça olur. Da-
ha sonra Hz. Mûsâ’ya ilâhî emirleri ihtiva
eden levhalar verilir (el-A‘râf 7/142-145;
Tâhâ 20/80). Tûr’dan dönüþte kavminin bir
buzaðý yapýp ona taptýðýný gören Mûsâ öf-
kelenerek levhalarý yere atar ve Hârûn’u
hýrpalar. Ardýndan kavminden seçtiði yet-
miþ kiþiyle tövbe eder (el-Bakara 2/54,92;
el-A‘râf 7/148-156; Tâhâ 20/85-97). Niha-
yet Mûsâ kavminden kendilerine vaad edi-
len topraklara girmelerini ister, fakat on-
lar kabul etmezler; bunun üzerine oraya
girmeleri yasaklanýr ve kýrk yýl çölde yaþa-
maya mahkûm edilirler (el-Mâide 5/21-
26). Hz. Mûsâ’ya karþý çýkan Firavun, Hâ-
mân ve Karûn helâk edilir (el-Ankebût
29/39).

Kur’ân-ý Kerîm’de Hz. Mûsâ’nýn haya-
týyla ilgili baþka bilgi yoktur. Kendisinden
bahseden bazý Ýslâmî kaynaklarda ise onun
Hârûn’dan sonra üç yýl daha yaþadýðý kay-
dedilir. Rivayete göre Mûsâ, Ýsrâiloðulla-
rý’ndan Tevrat’a uyacaklarýna dair söz al-
dýktan kýrk gece veya kýrk gün sonra kav-
minden ayrýlmýþ ve onu bir daha gören
olmamýþtýr. Mezar kazan meleklere rast-
layan Mûsâ kabrin kendisine ait olmasýný
arzu edince isteði kabul edilmiþ ve kabre
girdiðinde ruhunu teslim etmiþtir. Öte
yandan Hz. Peygamber’e nisbet edilen bir
rivayete göre ölüm meleði Mûsâ’ya gele-
rek ruhunu teslim etmesini istemiþ, Mû-
sâ meleðe bir yumruk vurarak gözünü kör
etmiþtir. Melek Allah’ýn huzuruna çýkýp

durumu arzetmiþ, Allah meleðe gözünü
iade ettikten sonra tekrar Mûsâ’ya gide-
rek ona eðer yaþamak istiyorsa elini bir
sýðýrýn üzerine koymasýný, elinin altýndaki
kýl sayýsýnca yaþayacaðýný söylemesini em-
retmiþ, melek söyleneni yapýnca Mûsâ
meleðe daha sonra ne olacaðýný sormuþ,
melek de mutlaka öleceðini bildirmiþtir.
Bunun üzerine Mûsâ ölümü kabul etmiþ,
ancak mukaddes diyara bir taþ atýmý me-
safede ruhunun alýnmasýný istemiþtir. Ay-
ný rivayete göre, bu anlatýmýn sonunda
Resûlullah’ýn: “Vallahi ben orada olsam
onun yol kenarýndaki kýrmýzý kum tepesi-
nin yanýnda bulunan kabrini size gösterir-
dim” dediði nakledilir (Sa‘lebî, s. 188-190).

Hz. Mûsâ Kur’an’da þu özellikleriyle aný-
lýr: O hem resul hem nebîdir, ihlâs sahibi-
dir (Meryem 19/51). Allah’ýn risâletleriyle
ve sözleriyle insanlar arasýnda seçkin ký-
lýnmýþtýr (el-A‘râf 7/144). Allah’a, fýsýlda-
þan kimse kadar yaklaþma þerefine nâil ol-
muþtur (Meryem 19/52). Allah tarafýndan
seçilmiþtir (Tâhâ 20/13). Allah tarafýndan
ona sevgi verilmiþtir ve O’nun nezâretin-
de yetiþtirilmiþtir (Tâhâ 20/39). Allah onu
kendisine elçi seçmiþtir (Tâhâ 20/41). O
güvenilir ve þerefli bir elçidir (ed-Duhân
44/17-18). Allah katýnde þerefli biridir (el-
Ahzâb 33/69). Güçlü ve güvenilirdir (el-Ka-
sas 28/26). Mümin kullardandýr (es-Sâffât
37/121-122).

Mûsâ hakkýnda Kur’an’da yer alan bazý
bilgiler Tevrat’takilerle çeliþmektedir. Tev-
rat’a göre Mûsâ’yý sudan çýkaran kadýn Fi-
ravun’un kýzý, Kur’an’a göre ise Firavun’un
hanýmýdýr. Medyen’de Mûsâ’nýn yardým
ettiði kýzlarýn sayýsý Kur’an’a göre iki, Tev-
rat’a göre yedidir. Tevrat’ta Mýsýr halkýna
geldiði bildirilen on musibet yerine Kur-
’an’da onun dokuz mûcizesinden bahse-
dilmektedir. Tevrat’ta kayadan sadece bir
kaynaðýn çýktýðý belirtilirken Kur’an’a gö-
re on iki kaynak fýþkýrýr. Kur’an’da Fira-
vun’un veziri olarak anýlan Hâmân’dan
Tevrat’ta söz edilmez. Kur’an’a göre Mû-
sâ bir kastý olmaksýzýn Mýsýrlý’yý öldürdü-
ðü için piþman olur, bu piþmanlýk Tevrat’-
ta yer almaz. Mûsâ geceleyin daðda ateþ
görür ve ondan bir kor parçasý almak ve-
ya yol sormak için daða yaklaþýr. Tevrat’a
göre ise bu olay gündüz olmuþtur. Kur’an’-
da sihirbazlarýn Mûsâ’ya iman ettiði be-
lirtilmekte, fakat Tevrat’ta bu husus zik-
redilmemektedir. Kur’an’da yer alan Mû-
sâ ve Hýzýr kýssasý Kitâb-ý Mukaddes’te bu-
lunmamaktadýr.

Kur’ân-ý Kerîm’de Mûsâ, Hz. Muham-
med’i müjdeleyen bir peygamber olarak

gösterilir, Tevrat’ta da ümmî resulün ge-
leceði yazýlýdýr (el-A‘râf 7/156). Hz. Mûsâ’-
ya kitap, suhuf, elvâh verilmiþtir (el-Baka-
ra 2/53; el-Enbiyâ 21/48; en-Necm 53/37;
el-A‘lâ 87/19). Bazý Ýslâmî kaynaklara gö-
re ona verilen levhalar yeþil zümrütten ve
üzerlerindeki yazýlar altýndandý. Tevrat’ýn
Mûsâ’ya vahyediliþi Tîh’te tamamlanmýþ-
týr. Mûsâ’ya on sahîfe verilmiþ ve bunlar
100 sahîfeye tamamlanmýþtýr. Ardýndan
ona Ýbrânîce olarak Tevrat indirilmiþtir
(Mes‘ûdî, I, 50). Hz. Mûsâ’ya ve Hz. Mu-
hammed’e dini ayakta tutmalarý tavsiye
edilmiþtir (eþ-Þûrâ 42/13). Mûsâ da muha-
taplarý tarafýndan insanlarý babalarýnýn di-
ninden döndürdüðü için kýnanmýþ (Yûnus
10/78), sihirbazlýkla itham edilmiþtir (el-
Kasas 28/48). Ýslâmî gelenekte Hz. Mûsâ’-
ya “kelîmullah” denilmektedir. Çünkü Al-
lah, Mûsâ ile aracýsýz konuþmuþ ve ona
vahyini bildirmiþtir.

Hadislerde de Hz. Mûsâ’dan bahsedil-
mektedir. Resûl-i Ekrem, Ýsrâ ve Mi‘rac mû-
cizesi esnasýnda altýncý kat semada Mû-
sâ ile karþýlaþmýþ, Mûsâ ona elli vakit na-
mazýn farz kýlýndýðýný öðrenince ümmeti-
nin buna tahammül edemeyeceðini bildi-
rerek Allah’tan azaltýlmasýný talep etmesi-
ni söylemiþtir (Buhârî, “Salât”, 1; “Bed,ü’l-
palk”, 6). Mûsâ-Hýzýr kýssasý münasebe-
tiyle de hadislerde Hz. Mûsâ’dan söz edil-
mektedir (Buhârî, “.Ýlim”, 16, 19, 44). Mû-
sâ’nýn çok hayâ sahibi bir kiþi olduðu, Ýs-
râiloðullarý’nýn bir arada ve çýplak yýkan-
malarýna raðmen onun tek baþýna yýkan-
dýðý hususu hadislerde yer almaktadýr (Bu-
hârî, “Gusül”, 20). Hz. Mûsâ’nýn âþûrâ gü-
nü oruç tuttuðu ve esmer yüzlü, uzun boy-
lu olduðu da nakledilmektedir (Buhârî,
“Cenâ,iz”, 69; “Savm”, 69; “Bed,ü’l-palk”,
7).
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II. Meþrutiyet döneminin
Türkçü fikir adamý, yazar.

˜ ™

3 Aralýk 1865’te Moskova’nýn güneydo-
ðusunda Penza idarî bölgesine baðlý Çem-
bar’da (Belinsk) doðdu. Dedesi Altýnbay
Akyiðitzâde, Çar I. Aleksandr zamanýnda
yirmi beþ yýl askerlik yapmýþ ve çeþitli ma-
dalyalarla ödüllendirilmiþtir; babasý Mu-
hammedcan ise memurdu.

Akyiðitzâde, ilk eðitimine dedelerinin kö-
yü olan Maçalý’daki Tatar medresesinde di-
nî bilgiler ve Tatarca öðrenmekle baþladý.
Daha sonra Çembar’daki dört sýnýflý Rus
mektebini, 1884’te Penza Lisesi’ni bitirdi.
Yüksek öðrenim için Moskova ve Kazan
üniversitelerine baþvurduysa da o dönem-
de asiller ve Rus hükümetine hizmet eden
ailelerin çocuklarý dýþýnda müslüman Türk-
ler üniversiteye alýnmadýðýndan buralara
giremedi. 1884-1888 yýllarýnda Kýrým, Ka-
zan ve Penza gibi þehirlerde bulundu, bir
ara Gaspýralý Ýsmâil’in yayýmlamakta oldu-
ðu Tercüman gazetesinde çalýþtý.

Üniversite öðrenimi yapabilmek için Gas-
pýralý Ýsmâil’in teþvikiyle 1888’de Ýstanbul’a
gitti ve irâde-i seniyye ile kabul edildiði
Mekteb-i Mülkiyye’den 1891’de mezun
oldu. Ocak 1892’de Mekteb-i Harbiyye’ye
Rusça ve iktisat hocasý olarak tayin edil-
di. Þubat 1892’de ek görev olarak verilen
Galata Gümrük Ýdaresi muayene memur-
luðu iki ay kadar sonra Sirkeci Gümrük
Merkezi’ne nakledildi. 1908’de II. Meþru-
tiyet’in ilânýna kadar görevlerine devam
etti. Meþrutiyet’in ilânýndan kýsa bir süre
sonra Metin adýyla bir gazete yayýmlama-
ya baþladý. Buradaki yazýlarýnda Meþruti-
yet’in ilânýný büyük bir sevinçle karþýlamýþ
ve hasta durumdaki vatanýn ancak bu
þekilde iyileþebileceðine inandýðýný belirt-
miþtir.

Ýttihatçýlar’la ayný görüþlere sahip olma-
dýðý için 1910 yýlýnda Metin’in kapatýlmasý
üzerine Metin, Feyz-i Hürriyet ve Tas-
vîr-i Hayâl’in birleþmesinden meydana
gelen Üç Gazete’yi yayýmlamaya baþladý.
Ancak Ýttihatçýlar bu defa gazetesini ka-
pattýklarý gibi görevine de son verdiler. Ar-
dýndan Adilcevaz’a ve Temmuz 1910’da Hi-
caz’da Ma‘mûretülhamîd kaymakamlýðý-
na gönderildi. Kasým 1910 tarihinde bura-
daki görevinden de azledildi. Mayýs 1912’-
de Ýzmir vilâyeti dördüncü bölge, daha
sonra altýncý bölge ile Halep vilâyeti Humus
kazasýnda vakýflara baðlý Tahrîr-i Musak-
kafât Komisyonu üyeliðine, Kasým 1914’-
te Çapakçur kazasý kaymakamlýðýna ta-
yin edildi. Eylül 1916’da aðýr bir hastalýk
geçirince Ýstanbul’a dönmek zorunda kal-
dý. Kasým 1916’da “idareten” azledildi (Çan-
kaya, III, 469). 1923’te ölümünden önce
kýsa bir süre Ýstanbul’da Süleymaniye
Kütüphanesi müdürlüðü yaptý. 6 Eylül
1923’te öldü. Kabri Çengelköy Mezarlý-
ðý’nda Mekteb-i Týbbiyye müdürlerinden
Zekâi Paþa’nýn mezarý yanýndadýr. Yu-
nanca, Latince, Rusça, Almanca, Fransýz-
ca, Arapça ve Farsça bilen Mûsâ Akyi-
ðitzâde’nin bu dillerden yaptýðý bazý ter-
cümeleri vardýr.

Türkçü fikirlerle henüz Rusya’daki öð-
renciliði yýllarýnda tanýþan Mûsâ Akyiðit-
zâde, Gaspýralý Ýsmâil Bey’in Türkçülük’-
le ilgili sohbetlerinde bulunmuþ, Kasým
1908’de Yusuf Akçura’nýn öncülüðünde
Ýstanbul’da kurulan Türk Derneði’nin ku-
rucularý arasýnda yer almýþtýr. Ýktisadî ko-
nularda Ýttihatçýlar’dan farklý görüþleri
olan Akyiðitzâde, Osmanlý Devleti’nde uy-
gulanan ticaret esaslarýný eleþtirmiþtir. Bir
tarým ülkesi durumundaki Osmanlý Dev-
leti’nin sanayi ülkesi haline gelebilmesinin
ancak ticaretin devlet tarafýndan himaye
edilmesiyle saðlanabileceðini ve mevcut
þartlar altýnda serbest pazar uygulama-
sýnýn memleketin menfaatine olmayaca-
ðýný söylemiþtir. Akyiðitzâde, uzun yýllar

gümrük idarelerinde çalýþtýðýndan ülkenin
yavaþ yavaþ bir yabancý pazar haline gel-
diðini yakýndan görmüþ, Ahmed Midhat
Efendi ve Mizancý Murad Bey gibi o da yer-
li sanayi ve ticaretin mutlaka himaye edil-
mesi gerektiðini dile getirmiþtir. Bir kýsým
araþtýrmacýlar onun ekonomik görüþlerin-
de Friedrich List ve Paul Cauwès gibi dev-
rin tanýnmýþ iktisatçýlarýnýn etkisi altýnda
kaldýðýný belirtmiþtir (Ülken, I, 351).

Eserleri. 1. Hüsâmeddin Menla (Ka-
zan 1886). Tahsilini Ýstanbul’da yaptýktan
sonra memleketine dönüp köyünde yeni
usulle bir okul açan Hüsâmeddin Molla ad-
lý idealist bir Tatar gencinin hayat hikâye-
si ve çevresiyle mücadelesinin anlatýldýðý
eser Tatarca kaleme alýnmýþ ilk roman ol-
duðundan Tatar edebiyatýnda önemli bir
yere sahiptir. Ahmed Midhat Efendi’nin
romanlarýndan önemli izler taþýyan eser
Tatar edebiyatýnýn geliþmesinde yol gös-
tericilik rolü oynamýþ, bundan ilham alan
Zâhir Bigiyev, Rýzâeddin Fahreddin ve Fâ-
tih Kerîmî gibi Tatar asýllý yazarlar bu çiz-
gide yeni eserler ortaya koymuþlardýr. Rus-
ya’da Tatarlar arasýnda büyük ilgi gören ve
çeþitli baskýlarý yapýlan eser Türkiye Türk-
çesi’ne aktarýlarak Ýstanbul’da da yayým-
lanmýþtýr (1317). 2. Ýktisad yâhud Ýlm-i
Servet: Âzâdegî-i Ticâret ve Usûl-i Hi-
mâye (Ýstanbul 1314). Eserde ticaretin
devlet tarafýndan himaye edilmesinin mi
yoksa serbest býrakýlmasýnýn mý daha fay-
dalý olacaðý konusu Batý ülkelerinden ba-
zý örneklerle tartýþýlmakta ve himaye usu-
lünün daha yararlý olduðu ileri sürülmek-
tedir. 3. Avrupa Medeniyetinin Esasýna
Bir Nazar (Ýstanbul 1315). Eserin baþýnda
“Bugünkü medeniyetin temelleri Hz. Mu-
hammed’in yaptýklarý, hadisleri ve davra-
nýþlarýndan baþka bir þey deðildir” cümle-
siyle müslümanlarýn Batý medeniyeti kar-
þýsýnda aþaðýlýk duygusuna kapýlmamala-
rý gerektiðini vurgulayan müellif, esas iti-
bariyle Batýlý yazarlarýn eserlerinden ikti-
bas ettiði örneklerle Ýslâm kültür ve me-
deniyetinin Avrupa’yý Ortaçað barbarlýðýn-
dan kurtardýðýný ortaya koymaya çalýþ-
mýþtýr. Eserin bir bölümü, Kâmil Mutiî ta-
rafýndan çýkarýlan el-Asrü’l-cedîd adlý der-
gide (nr. 10, Uralsk 1906, s. 540-550) Ta-
tarca olarak da yayýmlanmýþtýr. Selçuk Uy-
sal, eserin Avrupa Medeniyetine Bir Na-
zar adýyla sadeleþtirilmiþ bir baskýsýný da
yapmýþtýr (Ankara 1996). 4. Ýlm-i Servet
veyâhud Ýlm-i Ýktisâd (Ýstanbul 1316).
Mekteb-i Harbiyye’de ders kitabý olarak
okutulmuþtur. Mûsâ Akyiðitzâde’nin ayrý-
ca Metin ve Üç Gazete’de yayýmlanmýþ
çok sayýda makalesi vardýr.

Mûsâ

Akyiðitzâde


