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Aslı Akkadca piru olan (sinni piri "til

dişi" ) kelime Arapça'da "p " sesi olma
dığı için fil biçimini almıştır (çoğu lu fiye
le 1 füyül ; SüryanTce ve Habeşçe'de pii; 
Persçe'ye !eski Farsça! pii şekl i nde geçm i ş

tir); feyyal de "fil sürücüsü" demektir. Fil 
kelimesi Kur'an-ı Kerim'in aynı adı taşı

yan 1 05. suresinde bir defa geçer. 

Karada yaşayan hayvanların en irisi 
olan fil. "Asya (veya Hint) fili " (Eiaphas 
maximus) ve "Afrika fili " (Loxodonta afri
cana) adlarıyla ikiye ayrılır. Afrika fili As-

Orduda nakliye kolunda kullanılan fi lleri tasvir eden bir 

minyatür (B.:lbümame, British Museum, nr. 1920.10.1103) 

ya filinden daha iri ve ortalama 7.5 ton 
ağırlığında, 3-4 m. yüksekliğindedir; As
ya fili ise 5 ton ağırlığında , 2.5-3 m. yük
sekliğindedir. Yetmiş seksen _)lll kadar 
yaşayabilen filler gövdelerinin iriliğine 

rağmen oldukça hızlı ve hareketli hay
vanlardır. Kısa ve kalın bir boyunla vü
cuda bağlanan başın burun kısmı kıkır
dak, adele ve sinirden meydana gelen 
bir hortuma dönüşmüştür ; fil bununla 
ağzına yiyecek ve su götürebildiği gibi 
kendini korur, bir ağacı dahi kolayca ye
rinden söker ve yerden toplu iğne kalın
lığında bir cismi alabilir. Ağzının iki ta
rafındaki, ağırlıkları 35-40 k.ilogramı bu
lan uzun ve uçları yukarıya yönelik iki 
üst kesici dişini ise yine silah olarak kul
lanır. iri vücuduna göre gözleri küçük, 
sesi nisbeten ince ve tizdir ; borazan se
sini andırır . Filin sadece omuz ve kalçala
rında mafsal vardır. Bu sebeple ya ayak
ta veya bir yere dayanarak uyuyabilir ; 
yan tarafına düşerse kendi başına doğ
rulamaz ve ancak hemcinslerinin yardı 

mıyla ayağa kalkabilir. Filler erkekler
den ve dişilerden oluşan ayrı sürüler ha
linde dolaşırlar. Dişi filin gebelik süresi 
iki yıla yakındır ve yedi yılda bir doğu

rur ; yaklaşık 100 kg. ağırlığında ve 1 m. 
yüksekliğinde olan yavrunun yere sert 
şekilde düşmemesi için doğum bir su 
kenarında yapılır. Filin tabii düşmanı yok
tur ; yalnız kulağının içine girip çok ra
hatsızlık verdiği için küçük orman fare
sinden korkar. 

Tarihi kayıtlara göre filler genellikle 
tuzak kurularak yakalanırdı. Bunun en 
yaygın şekli, ancak bir filin sığabiieceği 
üç tarafı dik bir çukur açıp üzerine sev
diği meyve ve yeşilliklerin serpiştirildiği 
meyilli bir yolla hayvanın buraya girme
sini sağlamaktı. Çukura giren fil oradan 
geri dönemez ve kımıldayamazdı. Daha 
sonra parlak kırmızı, mavi ve sarı renk
li elbiseler giymiş avcı lar gelerek uzun 
sopalarla hayvanı döverler, ardından be
yaz elbiseli biri gelip onları kavalayarak 
fıle yiyecek, içecek verir ve yanına otu
rup onu kendisine ısındırmaya çalışırdı. 
Bu muamele beyazlı adamın file dokun
masına , hatta sırtına binmesine kadar 

· devam eder. bu aşamadan sonra çuku
run önündeki toprak kazılarak hayvan 
dışarı çıkarılırdı. Filin ehlileştirilmesi işi 

hemen sadece Hindistan'da gerçekleş
tirilmiştir. Asya fili zeki, sabırlı. uslu ve 
sahibine sadık. fakat tehlikeli boyutlar
da da kincidir ; Afrika fili ise tamamen 
vahşi tabiatlı olup bugün dahi ehlileşti
rilememektedir. 

Fil üstünde yapılan savaş ı tasvir eden bir minyatür 

(P. Bamborough, Treasures o{ Islam, London 1976, s. 30) 
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Eskiçağ ve Ortaçağ boyunca filden 
özellikle savaşlarda faydalanılmıştır. Hint 
destanlarında anlatıldığına göre bütün 
Hint hükümdarları pek çok savaş fili bes
liyorlardı. Bugünkü tankların görevini 
yapan bu hayvanlar ordunun en ön sa
fında gider. hemen arkasından da piya
deler ilerlerdi. Bazan fillerin. hortumu
na takılan bir kılıçla önüne çıkan atlı ve 
develi muharipleri ikiye biçtiği de riva
yet edilir. Sırtında taşıdığı yüksek ke
narlı mahfede bulunan savaşçılar ise 
düşmana ok yağdırırlardı. Ancak tarih
te. Büyük İskender' in lll. Daryüs'ün kar
şısında yaptığı gibi, üstü otlarla örtül
müş siperlere gizlenen askerlerin düş
man ordusu iyice yaklaştığı sırada ani
den ürkütücü sesler çıkarmaları üzeri
ne fillerin korkup geri dönerek kendi as
kerlerini ezdikleri de görülmüştür. Hint
liler ve onlardan öğrenen Persler'den 
sonra Selevkoslar. Partlar ve Sasani
ler de savaşlarda fil kullandılar. Mesela 
Araplar'la Sasaniler arasında cereyan 
eden Kadisiye Savaşı 'nda (635) İran or
dusunda otuz kadar filin bulunduğu. fa
kat ilk andaki korkularını atiatan müs
lümanların mahfe kolanlarını kesip üze
rindekileri düşürdükten sonra gözlerini 
hançerteyerek filleri etkisiz hale getir
dikleri bilinmektedir (Taberi, lll, 539 vd.) 
Kartaealı Anibal de (ö m.ö. !83) Avrupa 
tarihinde ilk ve son defa görülen savaş 
fili kullanmış kumandandır. 

Savaşlarda fillerden en çok faydala
nan islam devleti Gazneliler olmuştur. 
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Özellikle Sultan Mahmud on yedi Hint 
seferinin her birinde yüzlerce fil gani
met almış ve rivayete göre Gazne yakı

nındaki Şahbar düzlüğünde yaptırdığı 

büyük geçit resmine tam teçhizatlı 1300 
fil katılmıştır (GerdizT, s. 63). Aynı şekil

de Büyük Selçuklular da fillerden fayda
lanmışlar, mesela Sultan Sencer 1119'
da yeğeni Mahmud'la Save'de yaptığı 
savaşa kırk kadar fil götürmüştür. Gur
lular Harizmşahlar'a karşı fil kullanmış
lar. Harizmşah Alaeddin Muhammed ele 
geçirdiği Gurlu fillerinden Moğollar'a kar
şı Semerkant' ı savunurken ( 1220) ve Ka
rahıtaylar da Harizmşahlar'dan aldıkları 
fillerden Balasagun'a yaptıkları saldırıda 
faydalanmışlardır. Cengiz Han ise Mo
ğol savarilerinin çevikliği yanında han
tal kalan ganimet fillere yiyecek verilme
sini yasaklamış ve hepsini bozkıra sür
dürmüştür. Öte yandan Timur Yıldırım 
Bayezid ' le yaptığı Ankara Savaşı ' nda 

(1402) otuzdan fazla fil kullanmıştır. 

Fil Hindistan'da binek ve yük hayvanı 
niteliğiyle bugün de olduğu gibi daha 
çok aşılması güç dağ ve ormanlarda kul
lanılırdı. Ancak bazı Hint mihraceleri ve 
islam hükümdarları tarafından törenler 
ve gezintiler için tercih edildiği de vaki
dir. Mesela HarOnürreşld merasimler 
sırasında file binerdi ; Mu'tasım- Billah 
zamanında Babek de eellada teslim edil
meden önce bir fil üzerinde Samerra'da 
gezdirilerek halka teşhir edilmiştir (Ta
beri, IX, 53). İbn BattOta ise idam cezası 
infazı için yetiştiritmiş fıllerden bahset
mektedir. Osmanlı sarayı ahırlarında da 
çoğu İran şahlarının hediyesi olan filler 
bulunuyor (Selaniki, 11 , 640) ve bunlarla 
ıstabi-ı Amire'nin "fil bakan" denilen gö
revlileri ilgileniyordu. 

Filln dişleri süs eşyası (bk FiLDiŞi). ka
lın derisi de kalkan yapımında kullanılı
yordu. İbnü'l- Baytar, fil vücudunun ba
zı kısımlarından tababette faydalanıldı-

X. yüzyıla ait Horasan'da dokunmuş fil tasvirl i kumaş 

(Louvre Müzesi · Paris) 
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Kelrle ue Dimne ad lı eserde fi l tasvirli bi r minyatü r (Bıd

bay, Ke/f/e ve Dimne, Paris Bibliotheque Natıonale, MS. Arab, nr. 

3467, v•. 71 ') 

ğını bildirmektedir. Doğu edebiyatında 
önemli bir yere sahip bulunan Hint kö
kenli masal kitabı Kelile ve Dimne'nin 
çeşitli yerlerinde cüssesi ve şekli bakı

mından konu edilen fil islam tasviri sa
natlarında da sevilen bir figür olarak 
benimsenmiştir. Fil tasvirlerine daha çok 
halıtarla çömlek ve tabaklar üzerinde 
yer verilmiştir; madeni eşyalarda da ka
bartmalarına rastlanır. Ayrıca Firdevsl'
nin Şahname'si, Kazvlnl'nin 'Aca,ibü'l
mal].lil~iit'r ve Mevlana 'nın Meşnevi'si 
başta olmak üzere içinde filden bahse
dilen birçok eserin minyatürlü nüsha
larında çeşitli fil resimleri görülür. Fa
tih Sultan Mehmed dönemi albümlerin
de ve çağdaşı Timurlu minyatürlerin
de de fil başları göze çarpmaktadır; bir 
minyatürde Fatih'in zevcesi Sitti Hatun 
fil üzerinde tasvir edilmiştir. Osmanlı 

sultan düğünlerinde taşınan nahil* ler 
arasında birçok hayvanın yanında şe

kerden yapılmış fıller bulunmaktadır (Se
laniki , ll , 778) Babürlü minyatürlerinde ise 
fil en sevilen figürlerin başında gelir. 
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D FlKlH. Fil etinden, derisinden ve 
dişlerinden faydalanılması açısından fık

ha konu olmuş ve fakihler bu hususta 
çeşitli görüşler ileri sürmüşlerdir. Hane
n. Şafii ve Hanbeli mezheplerine göre 
filin etinin yenmesi haramdır. Bu görüş
te olan fakihler Hz. Peygamber'in, azı 

dişi olan yırtıcı hayvanların etinin yenil 
mesini yasaklayan hadisinden (Müslim, 
"Sayd", 12; İbn Mace, "Şayd", 13) hare
ket etmiş olmakla birlikte Hanefi ve Şa
fii fak.ihleri fılin yırtıcı hayvan olma özel
liğini , Hanbelller ise azı dişinin bulunma
sı özelliğini söz konusu hükmün gerek
çesi saymışlardır. Ayrıca Ahmed b. Han
bel filin müslümanların yiyeceklerinden 
olmadığını ifade etmiş, bazı Hanbeli fa
kihleri de onu pis şeylerin haram kılın

dığını bildiren ayetin (el-A' raf 7/ 157) kap
samında görmüştür. Maliki mezhebinde 
ise ölü hayvan eti, akıtılmış kan, domuz 
eti ve Allah 'tan başkası adına kesilen 
hayvanın dışındaki yiyecek gruplarının 

kural olarak haram kılınmadığını bildiren 
ayetin (el-En 'am 6/ 145) ifade tarzından 
ve işaretinden hareketle yırtıcı hayvan
ların, bu arada filin etinin yenmesinin 
esasen haram olmadığı, anılan hadisteki 
yasağın kerahete hamiedilebileceği ve 
bundan dolayı fil etinin yenmesinin rnek
ruh olduğu görüşü hakimdir. Bununla 
birlikte Malikller'de ikinci bir görüş de 
yırtıcı hayvanların etinin ve bu arada fil 
etinin de haram olduğu yönündedir. 

Bu konuda, Şa ' bl ve Eşheb el-Kaysi 
gibi yaşadıkları dönemin önde gelen fa
kihleri tarafından farklı bir görüş daha 


