
t-II<AVUI\1 

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-



ri meşru (bid'atı vergilerden biri olan fir
da, 1792'de firdatü't -t ahrir adı altında 
diğer meşru olmayan bütün vergilerin 
yerini alan genel bir vergi haline geldi. 
Firda düzenli şekilde alınan bir vergi ol
madığı gibi her yerde de aynı zamanda 
uygulanmamaktaydı. Mahalli yöneticiler 
paraya ihtiyaçları olduğu zamanlarda fir
da toplarlardı. Her mahalli birime veya 
şahsa yüklenen verginin miktarı ödeme 
gücüne ve idarenin para ihtiyacına göre 
değişmekteydi. Bununla birlikte Mısır 

hükümetinin bazan bütün Mısır halkına 
firda vergisi yüklediği de oluyordu. Bu 
vergi Kahire'ye gönderilmeksizin ma
halli idareler tarafından harcandığı hal
de merkezi hazinenin gelir gider hesap
larına dahil edilirdi. Diğer taraftan firda 
Mısır beylerinin yani kaşiflerin "keşufiy
ye-i cedTd" vergilerinin içinde yer atmak
taydı. 1798'de bu şekilde 7.096.194 pa
ra tahsil edilmişti. Bu miktar toplam ha
zine gelirlerinin yaklaşık yirmide biriydi. 
Mısır'ı işgal eden Fransızlar 1801 'de fir
dayı ve Osmanlı dönemi vergilerinin bü
yük bölümünü kaldırdılar. 

Fransızlar' ın Mısır'dan ayrılmasından 

sonra Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa fir
dayı tekrar koydu. Artan ordu ve donan
ma masraflarını karşılamak için müslü
man olan ve olmayan her erkeğin geli
rinden (firdatü'r -ruüs) yıllık olarak % 8 
veya 12 nisbetinde ve azami 500 kuru
şu geçmeyecek şekilde firda tahsil edil
meye başlandı. Avrupalılar ve yabancı 
konsolosların hizmetiisi olarak çalışan 

yerli görevliler bu vergiden muaf tutul
dular. Büyük şehir merkezlerinde esnaf 
ve işçilerin gelir vergileri memurların ma
aşı üzerinden toplanmaktaydı. Köy ve 
kasabalarda aileler ödeme güçlerine gö
re üç grup halinde sınıflandırıldı. Bu dö
nemde firda hazine gelirlerinin yakla
şık altıda birini oluşturuyordu. Özellikle 
1822'den sonra süratle artan ordu ve 
donanma masrafları bununla karşılanı

yordu. Nitekim bu masraflar azalınca 
firda kaldırılmış veya aşağı seviyede tu
tulmuştur. Mesela ReşTd 'de bir pirinç 
üretim alanının nazırı 1244'te ( 1828) 467 
işçiden kazanç vergisi olarak 9220 ku
ruş firda tahsil etmişti. Ürünün az oldu
ğu yıl 319 işçi 6309 kuruş firda öde
mişti. 

Mısırlılar 1833'te Suriye'yi işgal ettik
leri zaman buradaki şehirlerden ve köy
lerden de firda vergisi aldılar. Bu amaç
la vergiyi ödeyecek halk siciliere kayde
dilmişti. Firda ayrıca Mısır ve Nübye'de 
gümrük geliri için de kullanılmıştır. 
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~ ATiLLA ÇETİN 

FİRDEVS 

('-""--' ~__,Al l ) 

Cennetin tamamı veya bir bölümü için 
kullanılan isimlerden biri. 

_j 

Sözlükte, "içinde her türlü ağacın. özel
likle üzüm bağlarının bulunduğu büyük 
bahçe" anlamına gelen firdevs (çoğulu 
feriidis) edebiyatta, üzüm ve asmaların 
çoğunlukta olduğu sık ağaçtarla kaplı 

yemyeşil bahçeleri ifade için kullanıl

mıştır. İslami kaynaklarda firdevs keli
mesinin menşei hakkında farklı görüş
ler ileri sürülmüştür. Arapça kökenli ol
duğu iddia edildiği gibi Grekçe veya Fars
ça'dan geldiği de söylenmektedir. Pir
devsin sadece Şam yöresinde "bahçe" 
anlamında kullanıldığı, dolayısıyla Arap
ça'ya sonradan girdiği görüşüne karşı
lık, şair Hassan b. Sabit'in bir beytinde 
geçen "cinan mine'l-firdevs" ifadesi (Dr

uan, s. 339) delil gösterilerek Araplar'ın 
eskiden beri bu kelimeye aşina olduğu 
belirtilmiştir. Ayrıca Arapça'da aynı kök
ten gelen "çardaklanmış" an lamında mü
ferdes kelimesinin bulunması, kaynağı 
yabancı da olsa fi rdevsin Arapça'da yer
leşmiş bir kelime olduğunu gösterir. Fir
devs kaynaklarda Yername ve Şam yö
resindeki bazı yerlerin özel adı olarak 
da geçmektedir (Usanü ' l- 'Arab, "frds" 

md. ; İbn Kayyim el-Cevziyye, s. 144- ı45) 

Fahreddin er-Razi firdevsin Habeşçe bir 
kelime olduğunu kaydederken (Mefatf

hü' l-gayb, XXIII, 82) SüryanTce'den gel
diğini kabul edenler de vardı r (İbn HabTb 
es-Sülemi, s. 21) Kelimenin Arapça'ya 
Grekçe'den, önce faradis (paradeisos; pa
radise) biçiminde girdiği , daha sonra su
nT olarak firdevs müfredinin türetildiği 
araştırmacılar tarafından öne sürülmüş
tür (İA, N, 642-643) Grekçe'ye ise Pehlevi
ce bir kelimeden (pa iri -da eza) geçtiği sa
nı lmaktadır (Webster's Third, II, 1636) 

FiRDEVS 

Firdevs Kur'an'da biri "cennatü'l-fir 
devs" (el-Kehf 18/ 107), diğeri sadece "fir
devs" (el-Mü'minün 23 / ll) şeklinde ol
mak üzere iki yerde geçer. Bu ayetler
de iman edip iyi davranışlarda bulunan
ların firdevs cennetlerine girecekleri, na
mazlarında huşu gösterip boş şeylerden 
yüz çeviren. zekatlarını veren, iffetlerini 
koruyan, emanete ve verdikleri söze ria
yet edenler le namazlarını sürekli kılanla
rın burayı hakedecekleri bildirilmiştir. 

Kelime, Hz. Peygamber'e nisbet edi
len ve cennetten söz eden çeşitli hadis
lerde de geçmektedir. Bu hadislerde be
lirtildiğine göre firdevs cennetin ortası, 
en yüksek ve en değerli bölgesi olup ar
şın altındadır. Aynı zamanda cennet ır
maklarının fışkırdığı bir bölge olan fir 
devs cennetleri dört tanedir ; ikisinde 
kullanılan eşya ve süslemeler altından. 
diğerlerinde ise gümüştendir. Yine ilgili 
hadislerde Hz. Peygamber ashabına Al
lah'tan fi rdevs cennetlerini istemelerini 
tavsiye etmiş ve oğlu şehid düşen Üm
mü Harise'ye onun firdevs cennetleri
nin en değerlisine girdiğini müjdelemiş
tir (Buhari, "Tevhld" , 22, "CiMd", 4, 14, 

"Megiizi" , 9 ; Müsned, Il, 335; III, ı24, 197, 

2ıO; N, 4ı6 ; V, 241 , 3ı6; Tirmizi, "Sıfa
tü'l-cenne", 4; İbn Mace, "Zühd", 39; Da
rimi, "Rikiik", ıoıı. Resul -i Ekrem vefat 
edince kızı Fatıma' nın, "Mekanı firdevs 
cenneti olan babacığ ım" diyerek ağladı

ğı hadis kaynaklarında belirtilir (Müsned, 

III , ı 97 ; BuharT, "Megiizi", 83) . İ bn Kay
yim el-Cevziyye'nin mevkuf olarak nak
lettiği bir rivayette ise firdevsin bizzat 
ilahi kudret eliyle yaratılan varlıklardan 
biri olduğu kaydedilir (fjadi ' l-ervaf:ı, s. 
90) Muhyiddin İbnü'l-ArabT de cennet 
mevkileri arasında yaptığı sıralamada 

firdevsi adn cennetinden sonra ikinci sı

raya koyar (bk. Şa'rani, s. 170, ı 76) 

İslam alimler inin naslarda zikredilen 
bilgilere ve sahabe yorumlarına daya
narak firdevs hakkında yaptıkları açık

lamaları iki noktada toplamak mümkün
dür. 1. Firdevs cennetin tamamını ifade 
eden bir isimdir. Zira müzekker bir ke
lime olduğu halde Kur 'an'da firdevs kar
şılığında müennes zamiri kullanılmıştır 
(el-Mü'minün 23 / ı ı) ; bu da onun cen
net kelimesinin yerine kullanıldığını gös
terir. Ayrıca Mü'minun süresinin baş ta
rafında namaz kılan, zekat veren, iffetle
rini koruyan ve emanete riayet eden mü
minlerin firdevse varis olup orada ebe
diyen kalacakları belirtilmiş , Mearic sü
resinde ise (70 / 22-35) bu vasıflara sa
hip olanların cennetlerde ağırlanacakla-
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