
diyye'de ayrıca cenneti tasvir eden al
tın yaldızla basılmış bir halk resmiyle fir
devs cennetinin yeri de gösterilmiştir 

(s 17-18) 

İs lam tarihi boyunca çeşitli dönem
lerde yaptırılan bazı saray, köşk, cami, 
medrese gibi eserler firdevs kelimesiy
le adlandırılmıştır. Bağdat'ta Muktedir
Billah'ın yaptırdığı Firdevs Sarayı, Mar
din'deki Artuklu eseri Firdevs Köşkü, Is
parta'da Mimar Sinan tarafından yapı
lan Firdevs Bey (Paşa) Camii, önemli bir 
EyyQbi devri eseri olan Halep 'teki Fir
devs Medresesi bunlardan bazılarıdır. 

Kelime ayrıca çeşitli tamlamalar halin
de özellikle İran bölgesindeki birçok ye
rin adı olarak kullanılmıştır (Dihhuda. 
XXI, 147- 149) 

Birçok kitabın adında firdevs kelime
sinin bulunması da dikkat çekicidir. İlk 
müslüman hekimlerden Ali b. Rabben 
et-Taberi'nin tıbba dair ansiklopedik ese
ri Firdevsü'l-lp.kme, tanınmış muhad
dislerden Acurri'nin Firdevsü '1- 'ilm 'i, 
Türkistanlı tarihçi Agehi Muhammed Rı
ztrnın Pirdevs-i İkbôl'i ve son devir Arap 
edebiyatçılarından Mısırlı Ahmed el- Ber
kükJ'nin edebi mektuplarını ihtiva eden 
el-Firdevs (Seyaf:ıa {i'l-firdevs) adlı ese
ri bunlara örnek gösterilebilir. Klasik ki
tap tasnifinde "ravza" ve "behişt" keli
meleri yanında bölüm ve konu başlıkla
rı için firdevs kelimesinin kullanı l dığı da 
görülür. 

Türkler'de halk arasında kadın adı ola
rak yaygın şekilde kullanılan firdevs ke
limesi zaman zaman halk şiirinde de yer 
almıştır. Katibi'nin, "Dağ ların başında 

dumanlar döner 1 Bağrımın başında fi
tiller yanar 1 Firdevs-i a'ladan bir serv-i 
çınar 1 Çıkıp salındığı yerlere geldim" 
dörtlüğü buna bir örnektir. 
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FİRDEVS KÖŞKÜ 

Mardin'de bir Artuklu köşkü. 
_ı 

Yakın zamanlara kadar mevcut olan 
kitabesine göre Melik Salih Necrneddin 
MahmQd'a ( 1312- 1364) mal edilmektey
se de Katib Ferdi'nin, XIII. yüzyılın sonu 
ile XIV. yüzyılın başlarında yaşayan Me
lik MansOr Necmeddin b. Karaaslan için, 
"Yaz aylarını Firdevs Köşkü'nde geçirir
di" demesinden binanın daha önce ya
pılmış olabileceği ihtimali de ortaya çık
maktadır ; kesinlikle bilinen husus bir 
Artuklu eseri olduğudur. 

Mardin'de Nusaybin'e giden yol üze
rinde vali konağının yanında bulunan ya
pı Artuklu mimarisi içinde önemli bir ye
re sahiptir. İki katlı olarak inşa edilen 
köşkün ikinci katında bir cihannüma. 
önünde de bir havuz yer almaktadır. Şeh
re karşı bir bahçe içinde olduğu anlaşılan 
havuz bir duvarla köşkün diğer bölümle
rinden ayrılmış durumdadır. Yapının ha
vuza bakan yüzünde, ortadaki diğerlerin
den daha büyük ve cephesi dışa taşkın üç 
eyvanla bir büyük oda bulunmaktadır. 
Büyük bir konak şeklinde düzenlenmiş 
olan köşkün üç eyvanı da çeşme nişi. sel
sebil ve duvar nişlerine sahip olup ayrıca 
ortadaki büyük eyvan bir kanalla havuza 
bağlanmıştır. Eyvanların kuzeyinde bulu
nan bölüm yine bir eyvan görünümü ver
mekle birlikte iki katlı olmasıyla diğerle
rinden ayrılmaktadır. Bu bölümün önüne, 
daha sonra karma bir malzeme ile batıya 
doğru uzanan ve bitişik düzende yapılan 
tonozlu mekanlar eklenmiştir. Ahır ola
rak kullanıldığı anlaşılan bu mekanların 
ve eyvan cephelerinin önü daha geç bir 
tarihte bir duvarla kapatılmış ve böylece 
ikinci kat eklemeleriyle birlikte bahçenin 
bölünmesi köşkün orijinal şeklinde bü
yük değişiklik meydana getirmiştir. 

Firdevs Köskü' nün planı 
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FiRDEVS1 

Mardin ev mimarisinin gelişmiş ve bü
yük ölçülerde uygulanmış bir şekli olan 
Firdevs Köşkü'nde cihannüma iki katlı 

mekanların üzerinde yer almakta ve bi
nanın bütünüyle büyük uyum sağlamak
tadır. Yapıdan bağımsız gibi görünen 
bahçedeki duvarın orijinal olduğu söyle
nebilir. Akkoyunlu mezar taşları ile ben
zerlik gösteren eyvan selsebillerinin çeş
me başlarındaki korkuluklar sanat tari
hi açısından dikkat çekicidir. Yapıda kul
lanılan malzemenin çoğunluğu kesme 
taş olup bazı bölümlerde bunlara dev
şirme malzeme de eklenmiştir. Bugün 
içinde bir ailenin yaşadığı Firdevs Köş- . 
kü, şehir çıkışında kendi kaderine ter
ked ilmiş olarak bulunmaktadır. 
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FİRDEVSİ 
( .._r_J)..} ) 

(ö 41111020 [?]) 

İran 'ın milli destanı 
Şahname'nin müellifi. 

_ı 

Tüs şehrine bağlı Taberan · ın Baj (Baz) 
köyünde doğdu. Gazneli Mahmud'un tah
ta çıktığı sırada (387 1 997) elli sekiz ya
şında olduğunu söylediğine göre (Şah
name, IV, 5) 329'da (940) doğmuş olma
lıdır. Künyesi Ebü'I-Kasım, lakabı Fahred
din, mahlası Firdevsi'dir. Adı kaynaklar
da Ahmed, Hasan ve MansQr; babasının 
adı Ali Fahreddin, Ahmed ve İshak ola
rak farklı şekillerde geçmektedir. Ken
disine ve babasına verilen bu adlardan 
hangisinin doğru olduğu tesbit edileme
miştir. Babasının Tüs ırmağından ayrı
lan Abrahe çayı kenarında bir çiftlik sa
hibi (dihkan) olduğu bilinmektedir. Fir
devsi'nin çocukluk dönemi ve öğrenim 
hayatı hakkında kaynaklarda hemen he
men hiçbir bilgi yoktur. Onun yetişti ği 

dönemde, iran'ın İslam öncesi tarihine 
ait Pehlevi dilinde yazılmış bazı eserler 
ortaya çıkarılm ış ve bunlar yeni Farsça'
ya çevrilmeye başlanmıştı. Özellikle, Sa
sani hükümdarlarından lll. Yezdicerd'in 
(632-651) derlenmesini sağladığı Ijudôy
nôme'nin aslına ya da Arapça çevirisine 
dayanılarak birtakım şahnameler yazıl

mıştı. Muhtemelen başlangıçta diğer şa-
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