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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 
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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 



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) . 

BİBLİYOGRAFYA: 

Darimi, "Edahl", 18· 19 ; Buhari. "",?:eba'ih 
ve's - sayd" , 27, 29; Müslim, "Sayd", 12· 15 ; İbn 
Mace. "Sayd", 13 ; Ebü Davüd. "Et' ime", 25· 
26, "Libas", 40; Tirmizi. "Şayd", 11 , "Libas", 
31·32 ; Şafii. el·Üm, ll , 208; İbn Hazm. el·Mu· 
(ıallil, VII, 403; Kasani. Beda'i', ı , 63, 85; V, 
39; İbn Kudame. el·Mugnf, ı , 60 ; XI, 67; Kur
tubi. el·Cilmi', VII , 121 ; Ayni. 'Umdetü'l·karf, 
Kahire 1392 / 1972, III , 39 ·40; İbnü'I-Hümam . 
Fet(ıu ' l·l!:adfr, I, 64, 67; Celaleddin el-Mahalli. 
Şer(ıu Minhilci't·tillibfn, Beyrut, ts. (Darü'l 
Fikr). IV, 259; Şirbini. Mugni ' l·muhtac, IV, 300 ; 
Buhüti. Keşşil{ü 'l·kına', VI, 190 ;. Haraşi, Şer· 
(ıu Mul)taşan ljaifl, III , 30·31 ; İbn Abidin. Red· 
dü'l·muhtilr (Kahire), V, 194 ; Zühayli, el-Fı i!:· 

hü 'l·islilmf, I, 156 ; Mu.Fi, XIV, 287-293 ; Mu.F, 
V, 133 ·134. ~ SALİM ÖGüT 

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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