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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 
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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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XVI. yüzyıl sonların a ait fildisi kemer to kası (Türk ve i sı.m 

Eserleri Müzesi , Envanter nr. 482) 

hafaza edilen kokulu yağ gibi maddele
ri sürünmekte bir sakınca görmezlerdi. 
ibn Sirin ve ibrahim en-Nehai fildişi ti
caretini meşru kabul etmişlerdir (Buha
rT. "Vudıl' " , 67) ki bu durum aynı zaman
da onların fildişini temiz saydıklarını da 
gösterir ( İbn Hacer. ll , 138). Zübeyr b. Av
vam' ın torunu Hişam b. Urve babasının 
fildişinden bir tarağı ve bir müddü (yak
l aş ı k 0,7 litrelik bi r ölçek) olduğunu söy
ler ; Tavüs'un da sapı fildişinden yapıl
mış bir bıçağının bulunduğu rivayet edi
lir (Abdürrezzak es-San'anT. I, 69). Fildişini 
hoş görmeyen rivayetler dahi (a.e., ı . 68) 
özellikle tabiin döneminde fildişi eşya

nın kullanıldığına işaret etmektedir. Fa
kihler fildişine, genelikle meytenin (hay
van ! eşi) eti dışında kalan yün, deri. boy
nuz gibi kısımlarının kullanılıp kullanıla
mayacağı tartışmasında yer vermişler 
ve bunlardan meytenin hiçbir yerinden 
faydalanılamayacağını savunan bazıları, 

filin boğazlanması imkansız olduğu için 
ölüsünü her halükarda meyte kabul et
miş ve dişini de aynı sebeple haram say
mışlardır. Hz. Peygamber'den sonra ge
len, fütuhat sonucu zenginleşmiş müs
lümanların fildişi eşya kullandıkları mu
hakkaktır. Cahiz, Ahnef b. Kays ' ın KOfe
liler'e karşı , "Biz sizden fildişi. değerli 

kereste, ipek ve haraç bakımından da
ha zenginiz" diye övündüğünü söyler ve 
bunu fildişinin çok değerli bir madde 
olduğuna delil göster ir (Kitabü · 1-fjay e

van, VI I, 23 I -232) 
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liJ NEBİ B ozKURT 

Sanatta Fildişi. Yontmaya elverişli sağ
lam ve güzel görünüşlü değerli bir mal
zeme olması sebebiyle lüks eşya yapı 

mında tercih edilen fildişi dünyanın en 
uzak köşelerine kadar ulaşmış, hemen 
her bölge ve kültür çevresinde tanınmış
tır. Gözeneksiz sık dokulu, kemiksi ve 
ağır bir yapıya sahip olup keski, kalem, 
kıl testere matkap gibi aletlerle kolay
ca işlenebilir ve çok güzel perdah kabul 
eder. ir i blokların oyulmasıyla heykel, 
biblo, kutu, kaşık. kabza vb. eşya yapı
mında , levha haline getirilmek suretiy
le de kaplama ve kakma işlerinde kul
lanılır. 

ilk ürünlerine tarih öncesi çağlarda, 
mamut dişi parçalar üzerine çizilmiş hay
van tasvirleri ve yine mamut dişinden 
oyulmuş tanrı fıgürinleri (heykelcik) şek
linde rastlanan fildişi işçiliği Çin'den Es
ki Mısır'a, Roma'ya kadar bütün büyük 
uygarlıklarda en gözde sanat kolların 

dan birini oluşturmuş , Bizanslılar'da ise 
doruğa çıkmıştır. isıarn dünyasındaki ilk 
fıldişi işçiliğinin birçok sanat dalında ol
duğu gibi Irak ve Mısır' ın fethinden son
ra ortaya çıktığı ve kendi kişiliğini bu
luncaya kadar da özellikle Bizans sana
tının etkisinde kaldığı görülmektedir. 
Her iki kültür çevresinin bazı ürünleri 
birbirine o kadar yakındır ki bunları ayır
mak mümkün değildir. islam merkezle
ri bu sanatta kısa sürede gelişmiş, Irak 
ve Mısır'dan sonra Sicilya ile ispanya da 
bu üretime girmiştir . 

Ahşap üzerine 
fild işi kakma 
cüz mahfazası 
(Türk ve Is lam 

Eserleri Müzesi, 

Ahşap eserler. 

Envan ter nr. 3) 

XII-XIII. yüzyılla ra aitfild iş i , a hşap ve a l tın kaplanmış bakı r 

sandukçe (al-Anda/us [ed. J. D. Dodds ı , New York 1992, s. 265) 

islam sanatında fildişi işçiliğinin en 
üst düzeye Endülüs'te ulaştığı görülür. 
Burada da fildişi daha çok Emevi, Ab
bas! ve Fatımiler'de olduğu gibi minber. 
kapı kanadı ve diğer ahşap eşya üze
rine uygulanan kakmacılıkta ve ayrıca 

üzerieri bitki, hayvan. insan figürleriyle 
süslenmiş farklı şekillerdeki sandukçe
lerle mücevher ve parfüm kutularının 

yapımında kullanılmıştır. Endülüs fildi
şi işçiliğin in değerli eşya üreten atölye 
ve sanatçıların toplandığı başlıca mer
kezleri arasında Kurtuba ile Medinetüz
zehra dikkat çeker. Başlangıçta bütün 
Emevi sanatında olduğu gibi güçlü Bi
zans etkisi altında kalınmış, ancak za
manla özel formlar geliştirilmiştir . Ha
lifeler. vezirler ve diğer devlet büyük
leri için yapılan sandukçe, kutu ve çek
meceler üzerinde tarihierin ve kişi ad
larının yazılı olması Endülüs fildişi eser
lerine belgesel bir değer kazandırmak

tadır ; bu isimlerin en önemlileri ll. Ab
durrahman ile ll. Hakem'dir. ilk örnek
lerine IV. yüzyıl Bizans sanatında rastla
nan. islam sanatında ise Endülüs'ün ka
rakteristiği olan bu kutu ve çekmece
lerden yuvarlak gövdeliler tabii silindir 
şekli muhafaza edilen fildişinden oyula
rak yekpare, dörtköşe gövdeliler ise fil
dişi levhalardan parçalı olarak yapılmış
tır. Bunların dış yüzleri genellikle dilimli 
madalyonlar, sahne teşkil eden kompo
zisyonlar, hayvan figürleri ve arabesk 
tarzda girift bitki motifleriyle süslen
miştir. Genellikle bombeli olan kapakla
rının kenarında kOfi hatla yazılmış bes
mele, ayet ve hadisler, çeşitli dualar bu
lunmakta, ayrıca hediye verenle verile
nin ad ve unvaniarı ile yapılış tarihi, ba
zan da yapan ustanın adı kaydedilmek
tedir. Bazı örneklerde insan. hayvan ve 
bitki kompozisyonlarının yerini ajur tek-


