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rı ifade edilmiştir. Bu ayetler de firdevsin
cennetin bütününü ifade ettiğini ortaya
koyar (Kurtubl, s. 525). z. Firdevs cennetin ortasını, en yüksek ve en değe rli bölgesini teşkil eden kıs ı mlarının adı olup
burada peygamberlerle veiHer kalacaktır. Zira hadislerde dört firdevs cennetinin bulunduğu bildirilmiş ve özellikle firdevsin cennetin en kıymetli bölgesi olduğu açıkça belirtilmiştir. Ayrıca bazı ayetlerde, rabbinin huzuruna çıkacağını düşünerek ondan korkanlara iki cennetin
yanında iki cennet daha verileceği vaad
edilmiştir. Bu da cennetin bütün bölgelerinin aynı olmadığına. yapılan arnellere göre farklı derecelerinin bulunduğu
na ve firdevsin de onun en değe rli mevkiini teşkil ettiğine bir delildir (Hakim
et-Tirm izi , s. 129 ; Kurtubl, s. 5 18) .

Firdevs hakkında ileri sürülen ikinci gödaha isabetli olduğunu söylemek
mümkündür. Çünkü bu telakki sahih hadislere dayandığı halde diğeri daha ziyade
dil ku rallarından kaynaklanan bir yorum
niteliğindedir. Çeşitli naslardan çıkarıla 
bilecek sonuçlara göre, ahiret saadetine
kavuşacak müminlerin hepsinin hakettiği
mükafat aynı olmadığı gibi ebedi hayatlarını sürdürecekleri cennetler de nit elik
bakımından eşit değildir (bk CENNET).
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Firdevs divan edebi"cennet, cennet bahçesi, bahçe"
gibi esas anlamının yanında "firdevs -i
berin, firdevs-i a · ıa , bağ-ı firdevs, gülşen-i fi rdevs" gibi tamlamalarla birlikte
sevgilinin bulunduğu yeri, yüzünü ve çeşitli güzelliklerini ifade etmek için teş
bih, mecaz, istiare. tenasüp ve kinaye
yoluyla kullanılmıştır . ırmak ve pınarla
rın kayn adığı , görülmemiş ve duyulmamış güzelliklerin, hürilerin, 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. Mesela bahar mevsiminde tabiatın yeşile ,
çeşitli güzelilkiere bürünmesi firdevs
cennetindeki güzelilkiere benzetilir. "Yine zeyn oldu cihan manend-i firdevs-i
berin 1 Hulle-i istebrakın giydi nebatat-ı
zemin" beytinde Taşlıcalı Yahya bu durumu 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 kaynayan 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 Görmedim dünya sarayında nazirin ey melek" beytinde sevgilisini firdevsteki hOrilere benzetmektedir. "Zahide firdevs-i
yatında

a'la hoş gelir 1 Bize didar-ı hüveyda hoş
gelir" beytinde Şeyhi, cennete girmekten başka endişesi olmayan ham safuya firdevs cennetinin, aşığa da sevgilisinin yüzünü görmenin hoş geldiğini belirtir. Bu beyitte, yalnız firdevsin üstündeki en yüksek mak am olan adn cennetine girenierin Allah'ı görebilecekleri
şeklindeki tasavvufi inanışa da işaret
vardır. Zira ham safunun hedefi cennet,
aşığın hedefi ise sevgilinin cemali yani rü 'yetullahtır. Ahmed Paşa , "KOyunu
görmekle dilden zail olmaz şevk-i yar 1
Kani' olmaz cennet-i firdevse didar isteyen" beytinde bunu a ç ık bir şekilde
ifade etmiş ve firdevs cennetini sevgilinin bulunduğu yer olarak tanımlamış
tı r. Bu anlayış tasawufi metinlerde çok
daha belirgindir. Yunus Emre'nin, "Maşukluğun 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 Galata'daki güzelierin cennette dahi bulunmadığını söylemektedir.
Fars edebiyatında firdevs kelimesi daha çok "firdevs- rO, firdevs -li ka, firdevs girdar, firdevs - manend, firdevs- meclis,
fırdevs- manzar. f irdevs- va r" gibi birleşik sıfatlar halinde kull a nılmıştır (örnekler için bk. Dihhuda, XX!, 147- 149) Pirdevs-i a'la bütün güzelliklerin kaynağı
olarak kabul edildiği için sevgilinin bu
yöndeki va s ıfl arı da cennet güzellikleriyle an l atı lır. Bu anlayış Sa'di'nin, "Ey
teravet bürde ez firdevs-i a'la rOy-i tO 1
Nadirest ender nigarista n-ı dünya rOy-i
tO" (Ey yüzün lin taptaze güzelli ğ ini firdevs-i
a'ladan a l mış olan güzel! Dünya tasvirh anesinde senin yüzünün benzeri bir g ü ze lli ğe sahip olan nactirdir) beytinde ifadesini bulmuştu r.

Manzum ve mensur ilmihal kitaplaEn vô.rü'l- ô.şıkin, Muhammedi yye
gibi dinT eserlerde, ayrıca mevlid ve mi'raciyyelerde cennetle ilgili bilgi verilirken firdevsten de bahsedilmiştir. Nitekim Envô. rü 'l- ô.şıkin'de cennet, cennetin 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 Cina n, s. 14 ; "Faslün fi duhüli'l-cenne", s. 324 . 339) firdevs hakkın
da ayrıntılı bilgi verilmiştir. M uhammerıyla

FiRDEVS1
diyye'de

ayrıca

cenneti tasvir eden albir halk resmiyle firdevs cennetinin yeri de gösterilmiştir

FİRDEVS KÖŞKÜ

tın yaldızla basılmış

L

Mardin'de bir Artuklu

köşkü.
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(s 17-18)

İs lam tarihi boyunca çeşitli dönemlerde yaptırılan bazı saray, köşk, cami,
medrese gibi eserler firdevs kelimesiyle adlandırılmıştır. Bağdat'ta MuktedirBillah'ın yaptırdığı Firdevs Sarayı, Mardin'deki Artuklu eseri Firdevs Köşkü, Isparta'da Mimar Sinan tarafından yapı
lan Firdevs Bey (Paşa) Camii, önemli bir
EyyQbi devri eseri olan Halep 'teki Firdevs Medresesi bunlardan bazılarıdır.
Kelime ayrıca çeşitli tamlamalar halinde özellikle İran bölgesindeki birçok yerin adı olarak kullanılmıştır (Dihhuda.

XXI, 147 - 149)

Birçok kitabın adında firdevs kelimesinin bulunması da dikkat çekicidir. İlk
müslüman hekimlerden Ali b. Rabben
et-Taberi'nin tıbba dair ansiklopedik eseri Firdevsü'l-lp.kme, tanınmış muhaddislerden Acurri'nin Firdevsü '1- 'ilm 'i,
Türkistanlı tarihçi Agehi Muhammed Rı
ztrnın Pirdevs-i İkbôl'i ve son devir Arap
edebiyatçılarından Mısırlı Ahmed el- BerkükJ'nin edebi mektuplarını ihtiva eden
el-Firdevs (Seyaf:ıa {i'l-firdevs) adlı eseri bunlara örnek gösterilebilir. Klasik kitap tasnifinde "ravza" ve "behişt" kelimeleri yanında bölüm ve konu başlıkla
rı için firdevs kelimesinin kullanı l dığı da
görülür.
Türkler'de halk arasında kadın adı olarak yaygın şekilde kullanılan firdevs kelimesi zaman zaman halk şiirinde de yer
almıştır. Katibi'nin, "Dağ l arın başında
dumanlar döner 1 Bağrımın başında fitiller yanar 1 Firdevs-i a'ladan bir serv-i
çınar 1 Çıkıp salındığı yerlere geldim"
dörtlüğü buna bir örnektir.
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Yakın zamanlara kadar mevcut olan
kitabesine göre Melik Salih Necrneddin
MahmQd'a ( 1312- 1364) mal edilmekteyse de Katib Ferdi'nin, XIII. yüzyılın sonu
ile XIV. yüzyılın başlarında yaşayan Melik MansOr Necmeddin b. Karaaslan için,
"Yaz aylarını Firdevs Köşkü'nde geçirirdi" demesinden binanın daha önce yapılmış olabileceği ihtimali de ortaya çık
maktadır ; kesinlikle bilinen husus bir
Artuklu eseri olduğudur.
Mardin'de Nusaybin'e giden yol üzerinde vali konağının yanında bulunan yapı Artuklu mimarisi içinde önemli bir yere 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 bölümlerinden ayrılmış durumdadır. Yapının havuza 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. selsebil ve duvar nişlerine sahip olup ayrıca
ortadaki büyük eyvan bir kanalla havuza
bağlanmıştır. Eyvanların kuzeyinde bulunan bölüm yine bir eyvan görünümü vermekle 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 olarak 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 büyük değişiklik meydana getirmiştir.

Firdevs Köskü' nün planı
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Mardin ev mimarisinin gelişmiş ve büyük ölçülerde uygulanmış bir şekli olan
Firdevs Köşkü'nde cihannüma iki katlı
mekan l arın üzerinde yer almakta ve binanın bütünüyle büyük uyum sağlamak
tadır. Yapıdan bağımsız gibi görünen
bahçedeki duvarın orijinal olduğu söylenebilir. Akkoyunlu mezar taşları ile benzerlik gösteren eyvan selsebillerinin çeş
me başlarındaki korkuluklar sanat tarihi açısından dikkat çekicidir. Yapıda kullanılan malzemenin çoğunluğu kesme
taş olup bazı bölümlerde bunlara devşirme malzeme de eklenmiştir. Bugün
içinde bir ailenin yaşadığı Firdevs Köş- .
kü, şehir çıkışında kendi kaderine terked i lmiş olarak bulunmaktadır.
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Tüs şehrine bağlı Taberan · ın Baj (Baz)
köyünde doğdu. Gazneli Mahmud'un tahta çıktığı sırada (387 1 997) elli sekiz yaşında olduğunu söylediğine göre (Şah
name, IV, 5) 329'da (940) doğmuş olmalıdır. Künyesi Ebü'I-Kasım, lakabı Fahreddin, mahlas ı Firdevsi'dir. Adı kaynaklarda Ahmed, Hasan ve MansQr; babasının
adı Ali Fahreddin, Ahmed ve İshak olarak farklı şekillerde geçmektedir. Kendisine ve babasına verilen bu adlardan
hangisinin doğru olduğu tesbit edilememiştir. Babasının Tüs ırmağından ayrı
lan Abrahe çayı kenarında bir çiftlik sahibi (dihkan) olduğu bilinmektedir. Firdevsi'nin çocukluk dönemi ve öğrenim
hayatı hakkında kaynaklarda hemen hemen hiçbir bilgi yoktur. Onun yetişti ği
dönemde, iran'ın İslam öncesi tarihine
ait Pehlevi dilinde yazılmış bazı eserler
ortaya çıkarılm ı ş ve bunlar yeni Farsça'ya çevrilmeye başlanmıştı. Özellikle, Sasani hükümdarlarından lll. Yezdicerd'in
(632-651) derlenmesini sağladığı Ijudôynôme'nin aslına ya da Arapça çevirisine
dayanılarak birtakım şahnameler yazıl
mıştı.

Muhtemelen

başlangıçta diğer şa-
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