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Yunus sûresi'nin 92. ayetinde geçen Firavun’un
boğulma hadisesi hakkında bilgi verir misiniz?
Boğulmakta olan Firavuna der:

"Bugün senin cesedini kurtaracağız."(Yunus, 10/92)

unvanıyla umum firavunların tenasüh fikrine binaen cenazelerini mumyalamakla,
geçmişten alıp gelecekteki nesillerin temaşa sahasına göndermek olan ölümlü,
ibretli bir hayat düsturlarını ifade etmekle beraber, şu son asırda o gark olan
Firavun'un aynı cesedi olarak keşfolunan bir beden, o boğulma mahalli olan
denizden sahile atıldığı gibi, zamanın denizinden asırların dalgaları üstünde şu asır
sahiline atılacağını, mu'cizane bir gaybî işareti, bir i'caz lem'asını ve bu tek kelime
bir mu'cize olduğunu ifade eder.

İlgili kısım Kur'an'da Yunus Sûresi 90- 92. âyetlerde şöyle anlatılır:

َﻭَﺟَﺎﻭَﺯْﻧَﺎ ﺑِﺒَﻨِﻲ ﺇِﺳْﺮَﺍﺋِﻴﻞَ ﺍﻟْﺒَﺤْﺮ

90. "Ve İsrailoğullarını denizden geçirdik."

ve yakalamak ,askerleri ve Firavun" ﻓَﺄَﺗْﺒَﻌَﻬُﻢْ ﻓِﺮْﻋَﻮْﻥُ ﻭَﺟُﻨُﻮﺩُﻩُ ﺑَﻐْﻴًﺎ ﻭَﻋَﺪْﻭًﺍ
saldırmak için onları takip etti."

َﺣَﺘَّﻰ ﺇِﺫَﺍ ﺃَﺩْﺭَﻛَﻪُ ﺍﻟْﻐَﺮَﻕُ ﻗَﺎﻝَ ﺁﻣَﻨْﺖُ ﺃَﻧَّﻪُ َﻻ ﺍِﻟٰﻪَ ﺇَِّﻻ ﺍﻟَّﺬِﻱ ﺁﻣَﻨَﺖْ ﺑِﻪِ ﺑَﻨُﻮ ﺇِﺳْﺮَﺍﺋِﻴﻞَ ﻭَﺃَﻧَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻤُﺴْﻠِﻤِﻴﻦ
"(Firavun) suda boğulmaya başlayınca, ‘İsrailoğulları'nın iman ettiğinden
başka bir İlâh olmadığına iman ettim. Ben de ona teslim olanlardanım’
dedi."
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َﺃَﺍْﻵﻥ

91. "Şimdi mi?"

Hayatın biterken ve seçme hakkın kalmamış iken mi iman ediyorsun?

".etmiştin isyan önce bundan Oysa" ُﻭَﻗَﺪْ ﻋَﺼَﻴْﺖَ ﻗَﺒْﻞ

Daha önce ömrün boyunca isyan etmiştin.

".idin müfsitlerden Ve" َﻭَﻛُﻨْﺖَ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻤُﻔْﺴِﺪِﻳﻦ

Yoldan çıkmıştın ve başkalarını da imandan saptırıyordun.

ًﻓَﺎﻟْﻴَﻮْﻡَ ﻧُﻨَﺠِّﻴﻚَ ﺑِﺒَﺪَﻧِﻚَ ﻟِﺘَﻜُﻮﻥَ ﻟِﻤَﻦْ ﺧَﻠْﻔَﻚَ ﺁﻳَﺔ

92. "Biz de bugün arkandan gelenlere bir ibret olman için bedenini
kurtaracağız."

Kavminin denizde boğulduğu yerde seni kurtaracağız, suyun üzerine çıkaracağız.

İsrail oğullarının ruhlarında Firavunun bir azameti vardı, hatta onun helâk
olmayacağını sanıyorlardı. Öyle ki, Hz. Musa (as) onun boğularak öldüğünü haber
verdiğinde Hz. Musa'yı yalanladılar.
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Ancak sahile vurmuş cesedini gördüklerinde ölümüne inanabildiler.

“Arkandan gelenlere bir ibret olman için” ifadesi, sonraki devirleri de içine
alabilir. Çünkü Firavun gibi birinin bu ibretlik sonu, sonrakiler için de tuğyandan
caydırıcı bir cezadır.

Firavunun bu şekilde ölümünde şu mesaj da vardır: İnsan ne kadar debdebeli bir
saltanat ve büyüklük içinde olsa da, rububiyetten hissesi olmaktan çok uzaktır,
memlûktur, ölüme mahkûmdur.

çoğu insanların ,beraber Bununla" َﻭَﺇِﻥَّ ﻛَﺜِﻴﺮًﺍ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺱِ ﻋَﻦْ ﺁﻳَﺎﺗِﻨَﺎ ﻟَﻐَﺎﻓِﻠُﻮﻥ
âyetlerimizden gafildirler."

İnsanların çoğu âyetlerimizi tefekkür etmezler, onlardan ibret almazlar.(1)

(1) Beydâvi, II, 47-48.
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