
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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FİRDEVS 
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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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rı ifade edilmiştir. Bu ayetler de firdevsin 
cennetin bütününü ifade ettiğini ortaya 
koyar (Kurtubl, s. 525). z. Firdevs cenne
tin ortasını, en yüksek ve en değerli böl
gesini teşkil eden kıs ı mlarının adı olup 
burada peygamberlerle veiHer kalacak
tır. Zira hadislerde dört firdevs cenneti
nin bulunduğu bildirilmiş ve özellikle fir
devsin cennetin en kıymetli bölgesi oldu
ğu açıkça belirtilmiştir. Ayrıca bazı ayet
lerde, rabbinin huzuruna çıkacağını dü
şünerek ondan korkanlara iki cennetin 
yanında iki cennet daha verileceği vaad 
edilmiştir. Bu da cennetin bütün bölge
lerinin aynı olmadığına. yapılan arnelle
re göre farklı derecelerinin bulunduğu
na ve firdevsin de onun en değerli mev
kiini teşkil ettiğine bir delildir (Hakim 
et-Tirm izi , s. 129 ; Kurtubl, s. 5 18) . 

Firdevs hakkında ileri sürülen ikinci gö
rüşün daha isabetli olduğunu söylemek 
mümkündür. Çünkü bu telakki sahih ha
dislere dayandığı halde diğeri daha ziyade 
dil kurallarından kaynaklanan bir yorum 
niteliğindedir. Çeşitli naslardan çıkarıla

bilecek sonuçlara göre, ahiret saadetine 
kavuşacak müminlerin hepsinin hakettiği 
mükafat aynı olmadığı gibi ebedi hayat
larını sürdürecekleri cennetler de nit elik 
bakımından eşit değildir (bk CENNET). 

Yazıcıoğ lu Mehmed 'in Muhammediyye 'sinde halk resmi 
tarz ı nda yapı lm ış cennet tasviri içinde fi rdevs cenneti (Mu

hammediyye, s. 17- 18 aras ı ) 
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O EDEBİY AT. Firdevs divan edebi
yatında "cennet, cennet bahçesi, bahçe" 
gibi esas anlamının yanında "firdevs-i 
berin, firdevs-i a · ıa , bağ-ı firdevs, gül
şen-i fi rdevs" gibi tamlamalarla birlikte 
sevgilinin bulunduğu yeri, yüzünü ve çe
şitli güzelliklerini ifade etmek için teş
bih, mecaz, istiare. tenasüp ve kinaye 
yoluyla kullanılmıştır . ırmak ve pınarla
rın kaynadığı , görülmemiş ve duyulma
mış güzelliklerin, hüriler in, muhteşem 
köşk ve sarayların bulunduğu zümrüt 
gibi yemyeşil bir mekan olarak tasvir 
edilen firdevs cennet, adn, behişt, ravza 
gibi kelimelerle ve bunların çağrıştırdı
ğı hQri, gılman, hulle, istebrak, selsebil, 
bağ , gülşen , tOba, saray, didar, arş, ferş , 

liva gibi unsurlarla birlikte zikredilir. Me
sela bahar mevsiminde tabiatın yeşile , 

çeşitli güzelilkiere bürünmesi firdevs 
cennetindeki güzelilkiere benzetilir. "Yi
ne zeyn oldu cihan manend-i firdevs-i 
berin 1 Hulle-i istebrakın giydi nebatat-ı 
zemin" beytinde Taşlıcalı Yahya bu du
rumu anlatmaktadır. Saruhanlı SürOri, 
"Şol kim ol gül-endamın yanağından çı
kar 1 Selsebi'lin aynıdır firdevs bağın

dan çıkar" beytinde sevgilinin yüzünden 
akan terin firdevs bahçelerinden kay
nayan selsebfl suyunun aynısı olduğuna 
işaret etmektedir. Bu anlayış, firdevsin 
cennetteki bütün ırmak ve pınarların 

kaynağ ı oluşuyla ilgilidir. Zati, "N'ola 
dersem sana hOr-i firdevs-i berin 1 Gör
medim dünya sarayında nazirin ey me
lek" beytinde sevgilisini firdevsteki hO
rilere benzetmektedir. "Zahide firdevs-i 

a'la hoş gelir 1 Bize didar-ı hüveyda hoş 
gelir" beytinde Şeyhi, cennete girmek
ten başka endişesi olmayan ham safu
ya firdevs cennetinin, aşığa da sevgilisi
nin yüzünü görmenin hoş geldiğini be
lirtir. Bu beyitte, yalnız firdevsin üstün
deki en yüksek makam olan adn cen
netine girenierin Allah'ı görebilecekleri 
şeklindeki tasavvufi inanışa da işaret 

vardır. Zira ham safunun hedefi cennet, 
aşığın hedefi ise sevgilinin cemali ya
ni rü 'yetullahtır. Ahmed Paşa , "KOyunu 
görmekle dilden zail olmaz şevk-i yar 1 
Kani' olmaz cennet-i firdevse didar is
teyen" beytinde bunu açık bir şekilde 
ifade etmiş ve firdevs cennetini sevgili
nin bulunduğu yer olarak tanımlamış
tı r. Bu anlayış tasawufi metinlerde çok 
daha belirgindir. Yunus Emre'nin, "Ma
şukluğun hil'atini her kime giydirdin ise 1 
Gelmez gözüne zerrece firdevs-i a' la 
bağları " beyti bunun güzel bir örneği
dir. Maddi güzelliklere daha çok rağbet 
eden safunun bu yönüne hitaben Hayali 
Bey, "Adın anmaz idin sOfi dahi firdevs-i 
a'lanın 1 Eğer ra'naların görsen Stanbul 
u Galata ' nın " beytinde istanbul ve Gala
ta 'daki güzelierin cennette dahi bulun
madığını söylemektedir. 

Fars edebiyatında firdevs kelimesi da
ha çok "firdevs- rO, firdevs -li ka, firdevs 
girdar, firdevs -manend, firdevs- meclis, 
fırdevs- manzar. f irdevs- var" gibi bir le
şik sıfatlar halinde kullanılmıştır (örnek
ler için bk. Dihhuda, XX!, 147- 149) Pir
devs-i a'la bütün güzelliklerin kaynağı 
olarak kabul edildiği için sevgilinin bu 
yöndeki vasıfları da cennet güzellikle
riyle an latı lır. Bu anlayış Sa'di'nin, "Ey 
teravet bürde ez firdevs-i a'la rOy-i tO 1 
Nadirest ender nigaristan-ı dünya rOy-i 
tO" (Ey yüzünlin taptaze güzelliğ ini firdevs-i 
a' ladan a l mış olan güzel! Dünya tasvirhane
sinde senin yüzünün benzeri bir güzelli ğe sa
hip olan nactirdir) beytinde ifadesini bul
muştur. 

Manzum ve mensur ilmihal kitapla
rıyla Envô.rü'l- ô.şıkin, Muhammediyye 
gibi dinT eserlerde, ayrıca mevlid ve mi'
raciyyelerde cennetle ilgili bilgi verilir
ken firdevsten de bahsedilmiştir. Nite
kim Envô.rü 'l- ô.şıkin'de cennet, cenne
tin dereceleri gibi konular anlatılırken 
mensur olarak ("el-Babü'l-hfunis", s. 427· 

429). M uhammediyye 'de ise yine aynı 
konular ele alınırken manzum olarak 
(Der Beya n-ı Cinan, s. 14 ; "Faslün fi du
hüli 'l-cenne", s. 324. 339) firdevs hakkın
da ayrıntılı bilgi verilmiştir. M uhamme-


