
ğı gibi askerler de üzerlerine taşiaşmış 
çamur yağdıran ebabil kuşları tarafın

dan kurt yemiş yaprağa çevrildiler (bk 
FIL süRESi). Böylece planları boşa çıkan 
ve ordusu perişan olan Ebrehe kendisi 
gibi kurtulabilen askerleriyle birlikte Ye
men'e dönmek zorunda kaldı: kısa bir 
süre sonra da öldü. 

Fil Vak' ası'nın vuku bulduğu zamana 
dair kaynaklarda verilen bilgilerde bü
yük farklılıklar vardır. 547, 552 veya 563 
yılları yanında Hz. Peygamber' in bu olay
dan sonra gelen on üç ile kırk yıl ara
sındaki bir tarihte doğduğu rivayetleri 
de bulunmaktadır. Yaygın olan inanış 

Hz. Peygamber'in doğumundan elli, elli 
beş gün veya üç ay önce, muharrem ayı
nın çıkmasına on üç gün kala bir pazar 
günü vuku bulduğudur ki bu tarih Arap
lar'da nesi'* geleneğini göz önüne alan
lara göre 569, diğerlerine göre ise 570 
veya 571 yılıdır. 

Kaynakların çoğunun orduda Mahmud 
adlı bir tek filin bulunduğunu kaydetme
sine karşılık (mesela bk. İbn Sa'd, I, 91; 
TaberT, Cami'u'l-beyan, XXX, 303) bazı 

rivayetlerde sekiz, on iki, on üç, hatta 
1000 kadar filden bahsedilmektedir (İbn 
Sa 'd, I. 92; Kurtubi, XX, ı 93 ; Cevad Ali, III , 

507). Mahmud adının Arapça kaynakla
ra, nesli tükenmiş büyük tarih öncesi fil
lerine verilen "mamut" (mammouth) adın
dan bozularak girmiş olabileceği ileri sü
rülmektedir (HamTdullah, I, 289-290). Hz. 
Peygamber Mekke'nin fethedildiği gün, 
"Allah fili Mekke'ye girmekten alıkoydu 
ve yalnız resulü ile mürninleri oraya ha
kim kıldı" buyurmuş, Hudeybiye'de deve
si Kusva çökünce bazı sahabilerin, "Kus
va çöktü" demeleri üzerine de, "Kusva 
çökmedi, onu fili tutan tuttu" demiştir 
(İbn Kesir, Y:Y, 8665). 

Abdullah b. Abbas, Hz. Peygamber'in 
amcası Ebü Talib'in kızı ümmü Hani'nin 
evinde, kuşların attığı bu taşlardan zı

far boneuğu gibi kırmızı çizgili olan bir 
tanesini gördüğünü, Hz. Aişe de ordu
nun önünde giden filin sürücüsü ile ba
kıcısına kör kötürüm bir halde dilenir
lerken rastladığını söylemiştir (Fahred
din er-Razi, XXXII. 97). 

Kureyş kabilesi, Mekke ve Kabe için 
büyük önem taşıyan Fil Vak'ası'nı tarih 
başlangıcı kabul etmiş ve meydana gel
diği yıl "amü'l-fil" adıyla meşhur olmuş
tur; ancak bu durum uzun sürmemiş
tir. Olayın Kureyş üzerinde bıraktığı et
kinin büyüklüğüne ilk delil, Kur'an-ı Ke-

rim'in "ashabü'l-fil" şeklinde adlandır

dığı saldırganları yine Fi1 adındaki bir sü
re ile onlara hatırlatmasıdır. Diğer Arap 
kabileleri de bu olay sebebiyle Kureyş'e 
saygı duymuşlar ve bunu onlara "ehlül
lah" diyerek belli etmişlerdir: birçok şair 
ise bu vak'ayla ilgili çeşitli şiirler söyle
miştir (İbn Hişam, ı . 57-62) 
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Aleviyye (AieviyyOn) adıyla da anılan Fi
lalTler, YIL (XIII.) yüzyılın ortalarında Hi
caz'daki Yenbü'dan Sicilmase'ye göç eden 
Hasan ed-Dahil'in soyundan gelmekte
dir. Hasan ed-Dahil Hz. AU:nin oğlu Ha
san ' ın neslinden olup soyu Fas şerifleri
nin önemli bir kolunu meydana getir
mektedir. Fazilet ve takva sahibi, alim 
bir kişi olarak tanınan Hasan ed-Dahil 
Şeyh Ebü ibrahim'in kızı ile evlendi ve 
Maslah'a yerleşti; 706 veya 707 ( 1306-
1307) yılında vefat edince Sicilmase'ye 
defnedildi. 

Fil.ALILER 

Hasan ed-Dahil'in ahfactından Mevlay 
L Ali eş-Şerif, Y:Y. yüzyılda Sebte ve Tan
ca'da Portekizliler'e karşı yapılan savaş
lara katıldı ve hizmetleriyle Filali ailele
rinin prestijini arttırdı. Ancak bu yıllar
da Filaliler'in belli bir siyasi amacı yok
tu. Tafilalt bölgesinde önemli bir güç ve 
nüfuz sahibi olmalarına rağmen Sa'di
ler'in son sultanı Ahmed el-Mansür'un 
Y:YIL yüzyılın başında ölümüne kadar ida
reyi ele geçirme mücadelesine girmedi
ler. Y:YIL yüzyılın başlarında Fila!Tler si
yasi faaliyetlere başladıklarında Süs böl
gesi, Batı Sahra ve Der'a bölgesi Ebü 
Hassün es-Simlali'ye bağlı idi. Der'a ve 
Tarüdant'tan geçen Batı Afrika tica
ret yolu da Ebü HassOn'un kontrolün
de bulunuyordu. Fas şehri ve yakınla
rındaki Orta Atlas ' ın iç kesimlerine ka
dar olan yerler ise Dilailer'in elindeydi. 
DilaTier ile Süs bölgesine hakim olan Sim
la!Tler birbirine düşmandı. Bunların dı

şında kırsal kesimde Şeyh A'ras ve Me
rakeş'te Şebbane kabilesi etkiliydi. Seb
te, Meme, Cüzürü'l-Ca'feriyye, Araiş ve 
Asila ispanyollar'ın, Serice de Portekiz
liler'in elinde bulunuyordu. Bu bölgele
rin dışında kalan göçebe kabileler ise 
siyasi gruplardan güçlü olanın safında 

yer alıyordu. 

Fila!Tler 1630'lardan itibaren Şerif b. 
Mevlay llL Ali ile siyaset alanına çıktılar 
ve Güney Fas'ta Sicilmase, Süs ve diğer 
bazı yerlerin yönetimini elinde bulundu
ran Emir Ebü Hassün'a karşı siyasi mü
cadele başlattılar. Bu mücadele 1045'
ten (1635-36) itibaren oğlu Mevlay Mu
hammed b. Şerif ile devam etti. Mevlay 
Muhammed, Ebü Hassün taraftarlarını 
1050 (1640) yılında Sicilmase'den çıkar
dı ve orada otoritesini kurdu. Halktan 
görmüş olduğu destek sayesinde Ebü 
Hassün kuwetlerini Der'a'dan ve çevre
sindeki Sahra'dan da çıkarmayı başar
dı. Fakat Fas ve yöresine hükmeden Di
lailer Mevlay Muhammed'in Fas'a hü
cum etmesinden korktular ve Sicilmase 
çevresindeki bazı noktalara birlikler yer
leştirerek Melviyye vadisine doğru çekil
diler. 1056 ( 1646) yılındaki Kaa Savaşı'n
da Mevlay Muhammed 'in kuwetlerini 
hezimete uğratarak Muhammed el-Hac 
liderliğinde Sicilmase şehrine girdiler. 
Ancak 1059'da (1649) Mevlay Muham
med Fas halkının zimni biatını aldı. Böy
lece Fas'ın çevresinde Filaliler 'le Dilailer 
arasında savaşlar başladı. Bu arada Mev
lay Muhammed ile kardeşi Reşid arasında 
çatışmaya varan anlaşmazlıklar çıktı ve 
1664 'te Reşid'in galibiyetiyle sonuçlandı. 
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Doğu Fas'ın tamamının biatını alarak 
nizamY bir ordu kurma yolunda önemli 
adımlar atan Mevlay ReşTd, Doğu Mağ
rib'e giden yolu emniyet altına almak 
için önce Taza şehrini ele geçirdi, sonra 
da Fas'a yöneldi. O sıralarda Fas tefri
kalar ve karışıklıklar sebebiyle en kötü 
günlerini yaşıyordu. 1 076' da ( 1666) ger
çekleşen dördüncü hücum neticesinde 
Mevlay ReşTd Yeni Fas'ı ele geçirdi. He
men ardından 40.000 kişilik bir ordu ile 
Kasrü'l-Kütame'ye yürüdü. Bu harekat
tan haberdar olan bölge hakimi Hızır 

O aylan kaçarak önce AsTla 'ya, oradan 
da mülteci sıfatıyla Cezayir'e geçti. Bu 
esnada Sela şehrinden biat haberi gel
di, bunu diğer şehirler takip etti ve Sul
tan ReşTd hakimiyet sahasını Atlas Ok
yanusu sahillerine kadar yaydı. 1669'
da Merakeş'e girdi. Süs ve Anti Atlas'ı 
aldı. Ancak Mevlay ReşTd bu başarılarını 
pekiştiremeden 1672' de Merakeş'te ve
fat etti ve yerine kardeşi Mevlay ismail 
geçti. Mağrib onun devrinde ( 1672 - 1727ı 

siyası yönden en güçlü dönemini yaşa
dı. Toplumda mevcut güç odaklarına da
yanarak uzun süre başarılı olamayaca
ğını düşünen Mevlay ismail, sadece ken
dine bağlı olan bir ordu kurdu. Çoğun
luğunu Araplar'dan meydana getirdiği 

bu ordu, çekirdeğini Merakeş yakınla
rında oturan Vedaye Arap kabilesi oluş
turduğu için Vedaye adıyla da anılmıştır. 
Bu kabileden sonra ordudaki en önemli 
grup Ma'kıl Arapları'ydı. En kalabalık ve 
güçlü grubu ise siyah kölelerden oluş
turulan ve "AbTd alayları " (Abidü'l -Buha
ri) olarak bilinen, sayıları 1 50.000 civa
rındaki köle ordusu teşkil ediyordu. Sul
tan ayrıca Orta Atlas'ta yerleşmiş bulu
nan kabileleri korumak için yeni kasa
balar inşa ettirdi. Böylece ticaret yolla
rını da güven altına almak istedi. Her 
kasabaya çok sayıda köle ve muhafız 
yerleştirdi. Mevlay ismail Orta Atlas böl
gesindeki kuwetlerine yakın olan Mik
nase'yi başşehir yaptı. Sultan ülke çapın

da yönetimi ele geçirirkenTanca (1678 ı. 

Ma'müre (168lı. Ara iş (ı689ı ve AsTla 
(1691 ı gibi bölgeleri de yabancılardan 
geri aldı. Fakat Mevlay ismail'in 1727'
de ölümünden sonra Mağrib taht kav
gaları sebebiyle otuz yıl süren anarşi dö
nemine girdi. Bunun asıl kaynağı ise 
AbTd alayları ile Vedaye kabileleriydi. Si
yası istikrarsızlık ekonomik çöküntü
ye sebep oldu ve binlerce kişi açlıktan 
öldü. Ülke yeniden rahat ve huzura an
cak Muhammed b. Abdullah dönemin-
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de (1757- ı 790ı kavuşabildi. Sultan birbi
rine karşıt grupların gücünü kırarak ül
kede güvenliği sağladığı gibi gelir sevi
yesini arttırmayı da başardı. Selefierin
den farklı olarak ulemanın güvenini ka
zandı ve vergi toplamada ulemanın des
teğiyle önemli başarılar elde etti. Bu dö
nemin en belirgin özelliği ticarı hare
ketin Atlas sahillerine intikal etmesidir. 
Avrupalı tüccarlara kolaylıklar sağlan

mış, onlardan öşür vergisi kaldırılmış , 

böylece bölgede kalmaları teşvik edil
miştir. 

1790'da Mevlay lll. Muhammed'in ölü
müyle ülkede yeni bir kargaşa dönemi 
başladı. Yoğun taht kavgalarından son
ra Yezid iki yıllık saltanatı döneminde 
( 1790- ı 792ı ispanya ile mücadele etti ve 
Güney Fas'taki isyantarla uğraştı. 1792'
de kardeşi Mevlay Süleyman başa geçti 
ve otuz yıl süren saltanatı boyunca Mev
lay Muhammed'in kurmaya çalıştığı eko
nomik yapıyı geliştirdi. Kabilelere karşı 
şehir halkını ve süfTlere karşı da ulema
yı destekleyen Mevlay Süleyman, salta
natının son yıllarına kadar ciddi . bir mu
halefetle karşılaşma dı. Ancak 1819' da 
başlayan Serberi isyanları sultanın oto
ritesini iyice zayıflattı. Mevlay Süleyman 
1822'de vefat etti. Onun döneminin dik
kat çeken özelliklerinden biri Fas'ın içi
ne kapanık bir ülke haline gelmesidir. 
Avrupa ile ihtilaftan kaçınmak isteyen 
sultan dış ülkelerle ilişkilerini asgariye 
indirdi. Dini sebeplere dayandırarak ih
racatı yasakladı ve ithalatta yüzde elli 
vergi arttırımına giderek Avrupa ile ti
cari ilişkileri zayıflattı. 

Süleyman'dan sonra tahta geçen Ab
durrahman b. Hişam (1822- l 859ı . Mu
hammed b. Abdurrahman (1859-1873ı 

ve Mevlay Hasan ( 1873- ı 894 ı dönemi eo 
rinde Avrupa'nın nüfuzu giderek arttı . 

1844'te Fransa, 1860'ta ispanya karşı
sında alınan yenilgiler, Fas'ın Avrupa ül
keleriyle başetmesinin mümkün olma
dığını açıkça ortaya koydu. Bu yenilgiler 
aynı zamanda ülke içindeki muhalif güç
leri de harekete geçirdi. Özellikle 1860 
yenilgisinden sonra güneyde ve kuzey
de çıkan isyanlar iki yıl süreyle ülkenin 
geleceğini tehdit etti. Bu olaylardan son
ra Filati sultanları Avrupa güçleri arasın
da denge politikası takip ederek ülke
nin bağımsızlığını korumaya çalıştılar. 

Bu politikanın en başarılı uygulayıcısı 

olan Mevlay Hasan'ın 1894'te ölümün
den sonra yerine on dört yaşınqaki oğ
lu Abdülaziz geçti. Yeni sultanın işlerini 

veziri Ba Ahmed yürütmekteydi. Ba Ah
med 1900'de vefatma kadar istikrarı ko
rudu ve ülkede iç karışıklıklara meydan 
vermedi. Onun ölümünden sonra Sultan 
Abdülaziz otoritesini tam olarak tesis 
edemedi. Özellikle 1904'te patlak veren 
Cilali b. idris ez-Zerhüni'nin (Bü Hama
re er-Rüki) isyanları sultanı güç durum
da bıraktı. Ülke içindeki muhalif grup
lara karşı kendini koruyamayan Abdü
laziz gittikçe Fransızlar'a yaklaşmaya 

başladı. Onun yönetiminden hoşnut ol
mayanların başlattığı isyanlar üzerine 
sultanlıktan ayrılan Abdülaziz 'in yeri
ne kardeşi Abdülhafiz geçti. Abdülhafiz 
döneminde ( 1907 - 1912ı Fas'ta iç karı

şıklıklar giderek yoğunlaştı. Bunun üze
rine ülkeye müdahalesini arttıran Fran
sa 1912'de Fas ' ı himayesine aldı. Ancak 
Fas'ın kuzey, güneybatı ve ifni bölgesi 
ispanya'ya verildi. 1956 yılına kadar sü
ren himaye döneminde Fransa zaman 
zaman anlaşamadığı Fmm sultanlarını 

değiştirdiyse de hanedanın devamına 

izin verdi. Fas'ın bağımsızlık mücadele
sine önemli katkılarda bulunan Sultan 
V. Muhammed bağımsızlıktan sonra kral 
unvanını aldı. Kral Muhammed 'in 1961 ·
de vefat etmesiyle de halen tahtta bu
lunan ll. Hasan hükümdar oldu. Kral ll. 
Hasan 1962 yılında ilan ettiği anayasa 
ile meşruti monarşi idaresini kurdu. 
1972 ·de üzerinde önemli değişiklikler 

yapılan bu anayasa Fas'ta halen yürür
lüktedir. 
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Süsleme sanatlarında ve lüks eşya ya
pımında kullanılan filin kavisli iki iri dişi 
Arapça'da ac ve nabü'l-fil (bu tamlama 
martil şeklinde ispanyolca'ya geçmiştir), 

azmü'l-fil ve bazı kabile lehçelerinde ha
tan adlarıyla anılır (Lisanü 'l- 'Arab, "htn" 
md) Mecdüddin İbnü'I-Eslr (III, 316) ve 
İbn Kuteybe (bk ibn Hacer. ll , 138) gibi 
bazı müellifler, hadislerde geçen "ac" 
ile "zebl"in (bağa) kastedilmiş olabilece
ğini ileri sürmüşlerdir. Cahiz'in nakletti-
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ğine göre bazı Hintliler, fildişinin aslın
da tersine gelişerek damağı delip çıkan 
boynuz olduğu iddiasındadır (Kitabü'l
Hayevan, VII, 116- 117) Türkler çocukla
rına Yağan (fil) Tigin gibi bir ad verecek 
kadar fili tanıdıkları halde Kaşgarlı Mah
mud'un fildişinden hiç söz etmeyişi, bu 
maddenin o dönem Türkler'i tarafından 
fazla kullanılmamış olmasıyla açıklana
bilir. Fildişinin Batı dillerindeki karşılı

ğı olan ve Latince ebur 1 ebordan gelen 
ivoire, ivory kelimesi, benzer özellikle
rinden dolayı fildişinin yanı sıra su ay
gın, mars, deniz gergedanı, kaşalot ve 
yaban domuzu gibi hayvanların dişleri 

için de kullanılmaktadır. 

Yazılı Belgelerde Fildişi. Çivi yazılı Ak
kadca tabietierde sinni piri (sin !Ar. sin 1 

"diş"; pir 1 pil "fil") şeklinde geçen fildi
şi, milattan önce lll. binyıldan itibaren 
Mezopotamya, Mısır, Anadolu ve diğer 
ön Asya uygarlıklarında, özellikle mabed 
ve saraylarda kullanılan çeşitli lüks eş
yanın yapımı için aranan bir malzeme idi. 
Yazılı belgeler fildişinin Afrika'dan (Su
dan, Etiyopya) ve deniz yoluyla Hindis
tan'dan getirildiğini bildirmekte, tasvirl 
sanat eserleri de kölelerin omuzlarında 
taşınan fildişlerinin krallara hediye ola
rak sunulduğunu göstermektedir. Hero
dotos, Pers imparatoru Daryüs'e Etiyop
yalılar'ın getirdikleri hediyeler arasında 
fildişini de sayar (Tarih, III, 97, 114) 

Eski Ön Asya fildişi işlemedliğinin en 
önde gelen temsilcisi Fenikeliler'dir ve 
başta Asurlular'la İbraniler olmak üzere 
bütün komşu uygarlıkları etkilemişler
dir. Megiddo kazılarında ele geçen fil 
dişi bir paneldeki (m ö XII. yüzyıl) taht 
tasviriyle Ahd-i Atik'te anlatılan Hz. Sü
leyman'ın altın kaplama fildişi tahtı (1 

Krallar. 10 / 18-20; IL Tarihler. 9 / 17-19) 
arasında tam bir benzerlik bulunduğu 
görülür (NBD, rs. ı 14) Ahd-i Atik'in bazı 

FiLDiŞi 

yazılarında geçen "fildişi (senhabbfm) ev" 
ve "fildişi saray" ifadeleri (I Krallar, 22 / 
39, Mezmurlar, 45 1 8), üst ta bakaya men
sup insanların oturdukları mekanları fil
dişi levhalarla kaplartıklarını göstermek
tedir. "Neşldeler Neşldesi" bölümünde 
de sevgilinin boynu "fildişi kule"ye ben
zetilmiştir (7 1 4) İsrailoğulları'nın uyarıl
dığı Amos bölümündeki tehdit sözlerin
den, daha sonraki dönemlerde fildişiyle 
bezenmiş evlerin ve fildişinden yapılmış 
divan gibi lüks eşyanın çağaldığını an
lamak mümkündür (3 / 15; 6/ 4) Heze
kiel bölümünde de fildişi kakmalı şimşir 
kerevetlerden bahsedilmektedir (27 1 6) 
Ahd-i Cedld'de ise "fildişi kap" ifadesi
ne rastlanır (Vahiy, 18/ 22) 

Afrika ve Hindistan'dan gelen ticaret 
yollarının üzerinden geçtiği Arap yarı
madasının fildişi ticaretinde önemli bir 
yeri olduğu muhakkaktır. Nitekim Fav 
kazılarında çeşitli fildişi eşyaya rastlan
mıştır (Ensarf, s. 28, 99) Cahiliye şiiri de 
bu bölgede fildişi eşyanın alınıp satıl

dığını ve bunlara çok değer verildiğini 
göstermektedir. Amr b. Külsüm'ün sev
gilisinin göğüslerini fildişi hakkaya ben
zetmesi (bk. TebrTzT, s. 259-260) bu ko
nuda bir fikir vermeye yeterlidir. 

Hz. Peygamber'in şahsi eşyası arasın
da fildişinden (ac) bir tarağın da adı geç
mektedir (Ham1dullah, I, 343); İbnü'I-Eslr 
ise bunun bağadan (zebl) yapılmış ola
bileceği ihtimalini ileri sürer (en·Nihtiye, 
III , 316) Bu görüşün, fildişinin Maliki ve 
Şafiiler'ce necis, Hanefiler'ce (imam Mu
hammed hariç) temiz sayılması ihtilafın
dan . kaynaklandığı sanılmaktadır. Bu
harl'nin İbn Şihab ez-Zührl'den ta'llkan 
rivayet ettiğine göre Selef ulemasının 
bir kısmı fildişi tarak kullanmakta ve fil
dişinden yapılmış küçük kaplarda mu-
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