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FiDA 

(bk. FİDYE) . 

FİDAi 
( Jl..c! ) 

BcHıniler'in , muhaliflerini tehdit etmek 
veya ortadan kaldırmak amacıyla 

yetiştirdikleri görevli. 
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Sözlükte, "esir düşen kimseyi belli bir 
bedel karşılığında kurtarmak" manası
na gelen fida masdarının ism-i mensO
bu olan fidai (fidavi, Türkçe'de fedai). da
ha çok dini veya siyasi toplulukların ha
sımlarını ortadan kaldırmak amacıyla ye
tiştirdikleri. hayatlarını feda etmekten 
çekinmeyen kişi veya gruplar için kulla
nılmıştır . 

İslam tarihinde örneklerine ilk defa 
Hariciler'de rastlanan fidailerin Nizari 
İsmailller devrinde teşkilatianmış olduk
ları görülmektedir. Nizariler'in İran'da 
yerleşmesini sağlayan Hasan Sabbah ' ın 

siyasi muhaliflerini ortadan kaldırmak 
için kurduğu terör örgütüne "fidaiyyan" 
adı verilmişti. Nizari- İsmaililer' e göre 
fidailer, Nizari imamının düşmaniarına 
karşı mücadele eden ve onun sevgisini 
kazanma imtihanında başarı gösterip 
ebedi mutluluğa eren kimselerdir. Ha
san Sabbah Mısır'da bulunduğu sırada, 

devlet ileri gelenlerinin oğullarının Fa
tımi sarayında ikamet ettiğini , Halife 
Müstansır- Billah'ın onları yetenekli ho
calar nezaretinde özel olarak yetiştirdik
ten sonra devlet hizmetinde kullandi
ğını ve yönetim konusunda kendilerine 
güvendiğini görmüştü. Bunu örnek ala
rak, Alamut ve çevresindeki kaleleri ele 
geçirince (483 1 ı 090) etrafına topladığı 

bazı kimseleri İsmailiyye mezhebini yay
mak, muhalifleri tehdit etmek veya or
tadan kaldırmak amacıyla eğitmeye baş
ladı. Hasan Sabbah bu kişilere önce ha
şiş çektirerek zihinlerini bulandırıyor, 

sonra da Ehl-i beyt mensuplarının ma
ruz kaldığı zulümleri anlatıp içierini in
tikam hisleriyle dolduruyor, Ezrakller'in 
Emeviler'e karşı isyanlarını örnek gös
terip onları Nizari - İsmaili imamı uğrun
da canlarını feda etmeye şartlandırıyor
du. Böylece Hasan Sabbah fidanerde 
imama mutlak itaat fikrini yerleştirmiş 
ve ellerine hançer vererek onları vurucu 
bir güç haline getirmişti. Fidaner günü
müzdeki komandolar gibi silah kulla
nan, zorluklara katlanan, ölmeden öl
dürmeyi bilen kimseler olarak yetiştiri-

liyordu. İçlerinde faaliyet gösterilecek 
toplumların örf, adet. din ve mezhep hu
susiyetlerinin bilinmesi ve yabancı dil 
öğrenimi fıdanerin eğitiminde önemli bir 
yer tutmaktaydı. Frenkler'in dillerini bi
len fidailer altı ay Haçlı kampında kal
dıkları ve bazı Haçlı liderlerini öldürmek 
için fırsat kolladıkları halde kimse bu
nun farkına varmamıştı. 

Mezheplerinin batıni hakikatlerini dai
ler seviyesinde bilmeyen fidanerin en 
önemli özellikleri verilen emirlere mut
lak itaatti. Ebedi saadete nail olmak için 
imarnın emrine uyarak hayatlarını tehli
keye atmaktan asla çekinmezlerdi. Sel
çuklu Sultanı Melikşah Hasan Sabbah'a 
bir mektup göndererek fidanerin devlet 
adamları ve kumandanlarını öldürdük
lerini, bundan vazgeçmezlerse kaleleri
ni yerle bir edeceğini bildirmiş, bunun 
üzerine Hasan Sabbah, elçinin huzurun
da birkaç fidaisine kendilerini kaleden 
atmalarını emretmiş, onlar da derhal 
bu emre uymuşlardı. Hasan Sabbah el
çiye, gözünü kırpmadan hayatını feda 
edecek binlerce fidaisi olduğunu söyle
yerek sultana bir mesaj vermek iste
mişti. Kaynaklarda fidailerin hayatına 

mal olan başka itaat örnekleri de bu
lunmaktadır (Browne, ll , 209). 

Fidanerin, kendileri aleyhinde faaliyet 
gösteren bir emir veya devlet adarnma 
ulaştırdıkları mektup, yahut girilmez sa
nılan ikametgahına veya çadırına girip 
üzerine bir uyarı yazısı iliştirerek yere 
sapladıkları hançer ihtar ve tehdit ifade 
etmekteydi. Fidailerin öldürecekleri bir 
kişiyi bazan kesin söz almak suretiyle 
öldürmekten vazgeçtikleri de görülmüş
tür. Rey'de Şiilik'le itharn edilen Fahred
din er-Razi bunun asılsız olduğunu söy
leyerek vaaz ve derslerinde İsmaili mez
hebini ve teşkilatını açıkça lanetlerneye 
başlamış, haber Alamut'a ulaşınca bu 
sözlerin halk üzerinde İsmailiyye aley
hinde bırakacağı etkiler dikkate alına
rak Rey'e bir fidai gönderilmişti. Öğren
ci kıyafetiyle uzun süre Razi' nin ders
lerine devam ederek fırsat kollayan bu 
fidai Razi'yi yalnız bulduğu bir sırada 
üzerine atlayıp yere yatırmış, hançeri
ni boğazına dayayıp İsmailiyye mezhebi 
hakkındaki suçlamalarına son verme
sini istemişti. Bunun üzerine Razi, İs
maililer aleyinde hiçbir söz söylerneye
ceği hususunda teminat vermek suretiy
le canını kurtarabilmişti. Fahreddin er
Razi'ye İsmaililer aleyhinde söz söyle
mekten vazgeçmesinin sebebi sorulun
ca hançer lerini ima ederek, "Çünkü on-
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ların burhan-ı katı ' ları vardır" dediği ri
vayet edilir. Fidaner istedikleri sonuca 
ulaşacaklarını anlayınca ihtar ve tehdit
le yetinmişler. ancak faaliyetlerine en
gel olan ve öldürülmeleri kararlaştırı

lanları mutlaka öldürmüşlerdir. Nitekim 
Hasan Sabbah, faaliyetlerini yasaklayan 
Nizamülmülk'ü öldürmek için EbQ Tahir 
Errani adlı fidaiyi Nihavend'e göndermiş, 
sQfi kıyafetindeki fidai Nizamülmülk'ü 
hançerleyerek öldürmüştür. 

Başta Nizamülmülk olmak üzere öldü
rülen kişilerle katil fidanerin isimlerini 
ihtiva eden listeler bazı mahalli Alamut 
vekayi'nameleri vasıtasıyla günümüze 
kadar ulaşmıştır. Haşiş çektikleri ve ha
ince adam öldürdükleri için Batı litera
türünde "Assassins" diye anılan f idailer. 
Suriye'de Reşidüddin Sinan el-İsmaili 
devrinde özellikle çevredeki Sünni dev
let adamlarına karşı büyük bir tedhiş 
faaliyeti sürdürmüşlerdir. 

Fidavi kelimesi Cezayir'de "savaş kah
ramaniıkiarını anlatan kişi ", fıdaviyye ise 
" kahramanlık hikayesi veya şarkısı" an
lamında kullanılmaktadır. XX. yüzyıl baş
larında İran ' daki meşrutiyet hareketle
ri sırasında önce cumhuriyet taraftarla
rına, sonra da liberal düşüneeye sahip 
olanlara ve anayasayı savunanlara fida
vi denilmiştir. Bazı İranlı ünlü kişiler Fi
davi mahlasını kullanmışlardır. Şah İs
mail 'in, Özbek Hükümdan Muhammed 
Han Şeybani'ye elçi olarak gönderdiği 
şair Şeyhzade Lahici ve İsfahan 'da Mu
hammed Şah Kaçar'ın gözde şairi olan 
Seyyid Mirza Said-i Erdistani bunlar ara
sında zikredilebilir. 
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