
ileri sürülmüştür. Buna göre fil eti ye
menin caiz görülmeyişinin asıl sebebi 
usulüne uygun olarak kesilmesinin müm
kün olmamasıdır. Şu halde kesilebildiği 
takdirde etinin yenilmesi caizdir. Zahiri 
mezhebinin görüşü de bu yöndedir. 

Filin derisinden yararlanmaya gelin
ce, bunun hükmü filin canlı iken kesil
mesiyle ölü bulunması durumlarına, de
rinin tabaklanıp tabaklanmamasına, hat
ta derinin kullanım amacına göre değiş
tiği gibi fakihlere ve fıkıh mezheplerine 
göre de değişiklik arzetmektedir. Me
sela aralarında Hanefiler'in de bulundu
ğu bir grup fakihe göre filin derisi, can
lı iken kesilmesi halinde tabaklanma
dan, ölü bulunması halinde tabaklana
rak kullanılabilir. Şafiiler'e göre her iki 
halde de derinin tabaklanması gerekir
ken Maliki ve Hanbeli fakihlerine göre 
ölü filin derisi tabaklandığında da tam 
temizlenmiş sayılmayıp sınırlı bir kulla
nım alanı vardır. Fildişi de Hanefi mez
hebine göre dinen temiz ve kullanılması 
helaldir. Şafii. Hanbeli ve Maliki mez
heplerine göre ise temiz sayılmaz. An
cak imam Malik filin boğazlanması ha
linde dişinin temiz olacağını kaydeder. 
Tabiin ulemasından Ata b. Ebü Rebah, 
Tavüs ve Hasan-ı Basri gibi al imler fil
dişinin kullanılmasını rnekruh görürken 
Muhammed b. Sirin, İbn Cüreyc ve baş
ka ları caiz kabul etmişlerdir (ayrıca bk. 
DERi; FİLDİŞİ; HAYVAN) . 
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FİL SÜRESİ 

( .1<JI •.Jr ) 

Kur'an-ı Kerim'in yüz beşinci sı1resi. 
L ~ 

Mekke devrinde nazil olmuştur ; beş 

ayettir. Fasıla * sı ( J) harfidir. Adını 1. 
ayette geçen "fil" kelimesinden alır. Ko
nusu. Hz. Peygamber'in doğduğu yıl ve-

ya ondan biraz önce vuku bulan ve ta
rihte Fil Vak' ası adıyla anılan Kabe 'ye 
saldırı olayıdır. 

Fıl süresinde Allah'ın "fil ashabı " na. ya
ni Ebrehe el-Eşrem'e ve askerlerine ne 
yaptığı. onları nasıl helak ettiği vurgulu 
bir ifadeyle belirtildikten ve böylece bu 
olaydan ibret almak gerektiğine dikkat 
çekildikten sonra tuzaklarının nasıl bo
şa çıkarıldığı ve onların, Allah ' ın gönder
diği sürü sürü kuşların attığı taşlarla na
sıl ezilmiş saman çöpleri veya böcekle
rin yediği yapraklar gibi ansızın yere se
rilip perişan edildikleri bildirilmektedir. 
Sürenin üslübundan Araplar ' ın bu olay 
hakkında bilgileri olduğu anlaşılmakta
dır; muhtemelen olayı görenlerin bir kıs
mı da hala hayattaydı (bk. FİL VAK'ASI). 

Nitekim Hz. Peygamber'i yalanlamaktan 
büyük zevk duyan müşrikler bu süre 
inince böyle bir tepki göstermemişler
dir. Bu hususlar. Kur'an'ın asıl maksa
dının Fil Vak'ası hakkında bilgi vermek 
olmadığını. Mekke müşriklerine bildikleri 
bir olayın acı sonucunu hatırlatarak is
lam'ın sesini boğmaya çalışmayı, Kur'an'a 
ve ResOl-i Ekrem'e karşı düşmanca ta
vırlar sergilerneyi sürdürmeleri halinde 
kendilerinin de böyle bir cezaya çarptı
rılabileceklerini ihtar etmek olduğunu 
ortaya koymaktadır. 

Fahreddin er- Razi'ye göre sürede Eb
re he ordusuna "fil erbabı" veya "fil ma
likleri " denilmeyip "ashabü'l-fil " (fi l ar
kadaşları) denilmesi. Kabe'yi yıkmaya kal
kışanların filden daha akıllı olmadıkları

na, hatta ondan daha aşağı ve ahmak 
olduklarına işaret eder; çünkü onlar bu 
kutsal mekanı yıkmak isterken fil o yö
ne gitmemekte direnmiştir (Me{atrhu 'l · 
gayb, XXXII, 98) Aynı müfessir, sürede 
Ebrehe ve askerlerinin besledikleri kötü 

Nesi h 
hattıyla 

Fil süresi 

FTL SÜRESi 

ernellerin "keyd" (tuzak) kelimesiyle ifa
de edilmesine dayanarak onların sade
ce Kabe'yi yıkmak amacını taşımadık
larını , çünkü önceden açıkladıkları için 
bunun tuzak olmaktan çıktığını , kelime
nin genel anlamda Araplar'a karşı bes
ledikleri kıskançlığı dile getirdiğini be
lirtir (a.g.e., XXXII, 99) 

Tefsir kitaplarında sürenin tamamı 
ve bazı kelimeleriyle ilgili değişik görüş 
ve açıklamalara rast lanmaktadır. Genel
likle "bölük bölük, küme küme. farklı 

yönlerden gelip toplanan kuşlar" şeklin

de anlam verilen ebabil kelimesini Ah
feş ve Ferra gibi müfessirler tekili bu
lunmayan çoğul kelime olarak düşünür
ken bazı müfessirler bunun değişik te
killerinden söz etmişlerdir (Yahya b. Zi
yad el-Ferra, lll, 292; TaberT, XXX, 296; 
Fahreddin er-Razi, XXXII , 100) Çeşitli ri
vayetlerde, kırlangıca benzetilen bu aca
yip kuşların sürüler halinde deniz tara
fından gelip toplandıkları ve yalnız Fil 
V ak' ası· nda görüldükleri belirtilir. Bu 
kuşların hortumlu ve pençeli, siyah, be
yaz veya yeşil olduklarına dair muhtelif 
rivayetler vardır. Fahreddin er-Razi bu 
rivayet farklılığını, kuşların değişik renk
lerine ve olayı görenlerin kendi gördükle
ri renkleri aktarmaları ihtimaline bağlar. 
Rivayetlere göre her kuş birini ağzıyla, 
ikisini de pençeleriyle taşıdığı. sürede sic
cilden olduğu belirtilen ve müfessirlerce 
mercimekle nohut arası büyüklükte gös
terilen taşlarla yüklüydü. Siccil kelime
sinin etimolojisi ve anlamı da tartışma
lıdır. İbn Abbas'a dayandırılan bir açıkla
maya göre kelimenin aslı Farsça seng ü 
kildir (taş ve kil) ve sürede tuğla gibi taş
Iaşmış çamuru ifade eder (bk. sicclı) 

Sürede, ebabll kuşlarının yağdırdığı 

bu cisimlerin tesiriyle saldırganların he-
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lak edildiği bildirilmekte beraber bu taş
ların ve onları atan kuşların özellikleri 
hakkında bilgi verilmemiştir. Klasik tef
sirlerde olay bütün unsurlarıyla bir mu
cize olarak değerlendirilir. Bazı müfes
sirlerin İkrime'ye atfettikleri bir rivayet
te taşın vurduğu yerden çiçek çıktığı be~ 

Iirtilir (İbn Hişam. ı , 54; Ta beri, XXX, 298-

299, 303). Yine aynı kaynaklar, "Arap top
raklarında çiçek ve kızamık hastalıkları 
ilk defa o yıl görüldü" şeklinde bir riva
yet kaydeder. Muhammed Abduh, FerTd 
Vecdf, Cevad Ali gibi bazı çağdaş alim
ler bu rivayetlere dayanarak olayı bir bu-

. laşıcı hastalık salgını şeklinde yorumla
maya çalışmışlardır. Abduh'a göre kuş
lardan maksat muhtemelen sinek, siv
risinek gibi mikrop taşıyıcı canlılar, at
tıkları taşlardan maksat da ayakları

na takılan mikroplu kurumuş çamurlar
dır; böylece Ebrehe'nin askerleri çiçek 
salgınına maruz kaldıkları için bedenleri 
delik deşik olmuştur (Te{sfru cüz'i 'Am· 
me, s. 157 -158) . Ancak dönemin güçlü 
felsefi akımlarından pozitivizmin etki
si altında ortaya konulduğu anlaşılan 

bu yoruma çağdaş müfessirlerin çoğu 
katılmadığı gibi ona karşı ciddi tenkit
lerde de bulunmuşlardır (mesela bk. El
malılı, Vlll, 6 123-6 144 ; Seyyid Kutub, VI, 

3976- 3979). 
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liJ MusTAFA ÇAGRıcı 

FİLVAK'ASI 

Kabe'yi yıkmak amacıyla 
Mekke üzerine yürüyen 

Habeş ordusunun 
Allah tarafından gönderilen 

kuşlar vasıtasıyla imha edilmesi olayı. 
L ~ 

Bu olay hakkında nazil olan Kur'an-ı 
Kerim'in 1 OS. süresinde ordu mensup
larından "ashabü'l-fil" şeklinde bahse
dilmesi askerin önünde bir fil bulundu-- . 
ğunu göstermekte ve bundan dolayı söz 
konusu süreye "Ffl süresi " adının veril-
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mesi gibi olaya da "Fil Vak'ası " denilmek
tedir. Kaynaklarda bu olayın sebepleri, 
tarihi ve sonucu hakkında değişik riva
yetler bulunmaktadır. 537 yılında ida
reyi ele geçiren ve mutaassıp bir hıristi
yan olan Habeş Krallığı'nın müstakil Ye
men valisi Ebrehe ei-Eşrem Hıristiyanlı
ğı yaymak için bölgede yoğun çalışma
lara başladı. Araplar'ın Kabe'yi ziyaret 

· için Mekke'ye gittiklerini görünce bu bi
nanın hangi malzemeden yapıldığını ve 
örtüsünü sordu; taştan olduğunu ve ör
tüsünün farklı yerlerden geldiğini öğre
nince de, "Mesih'e yemin ederim ki on
dan daha hayırlısını yaptıracağım" diye
rek (İbn Sa'd, ı . 90) San'a'da, İslam kay
naklarında Kulleys 1 Kalls şeklinde geçen 
(Grekçe ekklessia, Türkçe'de kilise) büyük 
bir katedral inşa ettirdi ve tezyinatı için 
Bizans'tan mermer ve mozaik ustaları 
getirtti. Şarkiyatçı Rudolf Strothmann, 
şehrin ortasında yer alan ve halk ara
sında "Küçük Kabe" adıyla anılan çifte 
minareli San'a Ulucamii'nin bu katedra
lin camiye çevrilmiş şekli olduğunu dü
şünmektedir (İA, X. 179). Bizans impa
ratoru ustaları yollarken dini hayatı dü
zene sokması amacıyla İskenderiye'de
ki İtalyan asıllı papaz Gregentius'u da 
göndermiş ve Ebrehe bu papazın hazır
ladığı yirmi üç maddeden oluşan bir 
kanunu yürürlüğe koymuştur (Hamidul
lah, I, 287) 

İnşaatın tamamlanmasından sonra 
Ebrehe çeşitli bölgelere propagandacı
lar göndererek mabedi ziyaret etmeleri 
için halkı San'a'ya çağırdı. Fakat bu kili
senin, Hz. İbrahim'den beri kutsal say
dıkları Kabe'nin yerine geçirilmek isten
mesini hazınedemeyen Kinane kabilesi
ne mensup bir Arap San'a'ya giderek ki
liseye pisledi. Bu saygısızlığa öfkelenen 
Ebrehe de bütün Kinaniler'in gelip kili
seyi tavaf etmelerini istedi ; ancak onlar 
isteğini reddettikleri gibi gönderdiği el
çiyi de öldürdüler. Bunun üzerine Ebre
he, Hıristiyanlığın yayılmasına Kabe'nin 
engel teşkil ettiği sonucuna vararak onu 
yıkmaya karar verip içinde Mahmud adlı 
filin de bulunduğu büyük bir ordu ile 
Mekke üzerine yürüdü. Mukatil b. Sü
leyman'dan gelen bir başka rivayette 
onun Kabe'yi yıkmak üzere harekete geç
mesine sebep olarak, Kureyşli bazı genç
lerin sıcak bir gecede yaktıkları ateşin 
rüzgarın etkisiyle kilisenin yanmasına 
yol açması olayı gösterilir (İbn Kesir, XV. 
8659) . Diğer bir rivayette ise Ebrehe bu 
sefere, Hıristiyanlığı yaymak şartıyla taç 
giydirip Mudar'a emir tayin ettiği Mu-

hammed b. Huzaf'nin Kinane kabilesin
ce öldürülmesini bahane etmiştir (Tabe
ri, Tarif], ı. 935). Aslında Babülmendep'e 
hakim olup Hindistan deniz ticaretini 
ele geçirdikten sonra iktisadi hedefleri
ni genişletmek üzere gözünü kuzeye çe
viren Ebrehe, Mekke'yi zaptederek Arap
lar'ın gittikçe gelişen ticari faaliyetleri
ne son vermek, böylece San'a'yı Arabis
tan'ın dini, ticari ve siyasi merkezi hali
ne getirmek istiyordu. Bu arada kuzey
güney bağlantısını kesen Mekke'yi saf 
dışı bırakmak suretiyle Suriye'ye uzan
ması ve Sasaniler'le savaşan Bizans'a 
yardım etmesi de mümkün olacaktı (Ce
vadAli. ın . 517-5 19). 

Ebrehe'nin Kabe'yi yıkma kararına kar
şı çıkan Yemen eşrafından ZOnefer onun
la savaştıysa da yenilerek esir düştü . 

Yoluna devam eden Ebrehe Has'am ka
bilesini de yenerek reisieri Nüfeyl b. Ha
bib ei-Has'ami'yi esir aldı. Taif'e geldi
ğinde şehir halkı adına konuşan Mes'Qd 
b. Muatteb'in, Lat Mabedi'ne dokunul
mamasına karşılık itaatlerini arzedecek
leri ve kendisine hedefi olan Kabe'yi gös
terecek bir kılavuz verecekleri yolunda
ki teklifini kabul etti. Ancak Mekke ya
kınındaki Mugammes'te konakladığı sı
rada verdikleri Ebu Rigal adlı kılavuz öl
dü (Araplar onun buradaki mezarını taşla
mayı adet edinmişlerdir). Ebrehe, Habeşi 
Esved b. MaksOd'u bir müfreze ile gön
derip Mekke çevresinde otlayan devele
ri ordugaha getirtti. Bunlar arasında Hz. 
Peygamber'in dedesi Abdülmuttalib 'in 
de 200 devesi vardı (İbn Hişam . I, 48) . Eb
rehe, daha sonra Hunata ei-Himyerf'yi 
Kureyş'in reisi Abdülmuttalib'e yollaya
rak onlarla savaşmaya gelmediğini ve 
yalnızca Kabe'yi yıkmak istediğini, eğer 
engel olmaya kalkışmazlarsa kendileri
ne dokunmayacağını bildirdi. Abdülmut
talib ise ordugaha gelip sadece devele
rini istedi. Onun Kabe'nin yıkılınaması 
için ricada bulunmak yerine yalnız de
velerini istemesini garipseyen Ebrehe'
ye, kendisinin deveterin sahibi olduğu

nu ve Kabe'yi merak etmediğini, çünkü 
onu da kendi sahibinin koruyacağını söy
lemekle yetinen ve develerini alarak 
Mekke'ye dönen Abdülmuttalib, Ka be'
ye gidip beytini koruması için Allah'a 
dua ettikten sonra halka şehrin dışına 
çıkmalarını, dağlara ve vadilere çekil
melerini emretti. Ertesi gün Ebrehe or
dusuna hücum emri verdi. Fakat kay
naklara göre, askerin önünde bulunan 
fil Mekke'ye doğru hareket ettirilmek 
istendiğinde yerinden kımıldatılamadı-


