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KUTLU YOLCULUK: H A C 

§ehirlerin anası Mekke 

İnsanlık i^in kurtulu§ olan İslâm'in doğduğu ilk §ehir 
Mekke’dir. Bu §ehir kitabımız Kur’an-ı Kerim’de "§e-
hirlerin anasi" olarak adlandinlmi§tır. 

Suudi Arabistan’da bulunan Mekke §ehri ^ollerle kaplı bir 
bölgede kurulmu§tur. Etrafı volkanik ta§lardan olu§mu§ 
tepelerle ^evrilidir. Su kaynakları yetersiz olduğu i^in ta-
nm ve hayvancılık geli§memi§tir. Peki bu olumsuz tabi-
at §artlanna rağmen Mekke’yi bu kadar değerli kılan ne-
dir? 

Mekke, bu önemini yeryiiziindeki ilk ibadet yeri olan 
Kâbe’nin burada olu§undan alır. Her yıl milyonlarca 
Müslüman haccetmek i^in buraya akın eder. Yılın hi^-
bir giinii hi^bir am bo§ kalmaz Mekke. Biiyiik bir arzuyla 
burayı ziyarete gelen müminleri agirlar. 

Miisliimanlar bu mekânda, ilk insan ve ilk peygamber 
Hazreti Âdem’in ibadet ettiği bu mescitte Allah’a yaka-
nr. Bu ku§ u^maz kervan ge^mez topraklara, e§i Hacer 
ve oğlu ismail’i yerle§tiren ve tekrar Kâbe’yi in§a eden 
İbrahim Peygamberi hatırlar. Âlemlere rahmet olarak 
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§uphesiz, insanlar igin kurulan ilk 
imdet evi, elbette Mekkede, dlemlere 
rahfhet ve hidayet kaynagi olarak 
kurulan Kabedir. Onda apagik 
deliller, ibrahim’in makamı vardır. 
Orayajdm girerse, gtiven iginde olur. 
Yolculuğuna gticü yetenlerin hacca 
gitmesi, AllaHin insanlar üzerinde 
bir hakhdır. Kim inkdr ederse, 
suphesiz Allah kimseye muhtag 
değildir, her şey ona muhtaflir. 

(Âl-i İmran Suresi, 
96-97. ayetler) 

+ 
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gönderilen Sevgili Peygamberimiz Hazre-
ti Muhammed’i anar. İlâhî mesaj olan tev-

hidin ilk peygamberden son peygambere kadar 
bu topraklarda ye§ermesine tanık olur. Bütün ina-
nanlann izlerini siirer bu topraklarda. 

Özgürliik ve giivenlik evi: Kâbe 
Yeryiizünde in§a edilen ilk ibadet evi Kâbe’dir. Kiip, kü-

bik yapı anlamına gelen bu mekân, adından da anla§i-
lacagi gibi dört duvardan olu§an, son derece sade, 
süsten uzak bir mimariye sahiptir. 

Buraya, Kâbe dendiği gibi insanligi tevhid inancı di§in-
daki biitiin maddî ve manevî bağlardan kurtarmayı he-

deflediği i^in Özgiirliik Evi (Beytiil Atik) de denir. Ay-
nca Beytiil Haram da diğer bir adıdır. Yani giivende olu-
nan yer, emin belde, giivenlik evi... Allah'in evi... 

Kâbe’nin Hazreti ibrahim’den beri ibadet edilen kut-
sal bir mekân olduğu insanlar tarafından bilinmekte ve 
Kâbe’yi tavaf ve hac geleneği devam etmekteydi. Kâbe’yi 
korumak, hacılara hizmet etmek öviin^ vesilesi sayılırdı. 
Fakat zaman i^inde dinin aslî §ekli bozulmalara uğradı, 
yanli§ inani§lar ^oğaldı. Bunun sonucunda Kâbe putlar 
ve heykeller ile dolduruldu. 

Sevgili Peygamberimiz Mekke’yi fethettiğinde Kâbe’yi 
putlardan temizledi. Yalmzca bununla kalmadı. Bu kut-
sal mekânı ve ^evresini “Harem” ilân etti. Böylece Kâbe 
tarn anlamıyla giivenliğe ve dokunulmazliga kavu§tu. Bii-
tiiniiyle hayat kutsal kılındı. insanlar, hayvanlar ve bitki-
ler koruma altına alındı. 
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“Harem bilinci” bu topraklarda dağa, ta§a, toprağa, canlı 
ve cansız biitiin varliga baki§i deği§tirdi. Bir çiçeğin, kii-
ciiciik bir böceğin varligi giivence altına alındı. Dillere 
giizel söz di§inda biitiin çirkinlikler yasaklandı. 

Kâbe, diinyadaki biitiin cami ve mescitlerin de anası-
dır. Camilerimizin yönii Kâbe’ye bakar. Namazlanmı-
zı Kâbe’ye dönerek kılanz. Bedenimizle ve yiireğimizle 
Allah'in evine yöneliriz. 

ibadet bilinci ve hac 
Hac kelime olarak yönelmek, amaçlamak anlamına gelir 
ve Kur’an-ı Kerim’de “Allah'in sembollerf'nden olu§an bir 
ibadet olarak tarif edilir. Kâbe’yi tavaf, Arafat’ta vakfeye 
durmak, §eytan ta§lamak, Safa ile Merve arasında say et-
mek aslında derin anlamlar ifade eden sembollerdir. 

Hac, §artlan uygun olan her Miisliiman için farz olan, 
yani mutlaka yapılması gereken bir ibadettir. Hac, bir 
Müslümanın annmak, iyi ve mükemmel bir insan olmak 
i^in yaptigi pek 90k ibadeti kendinde toplar. Hem mall, 
hem bedeni anndınr. İnanmis, pek 90k Miisliimanla be-
raber ibadet ederek göniillerin annmasına vesile olur. 
Tavafa miiminler bir akarsuyu olu§turan damlalar gibi 
birbirine eklenir. Diinyanın deği§ik yerlerinden gelmis, 
farklı lrklara, dillere, geleneklere sahip ancak aym inan-
cı payla§an Miisliimanlar Allah'in evinde bulu§up tanı-
§ir ve ‘Biitiin inananlar karde§tir.’ ilkesini derinden his-
sederler. 

Evrensel bir bulu§madır hac. Biitiin kıtalardan aym mekâ-
na, aym bulu§ma noktasına ko§an miiminler arasındaki 

§uphesiz, insanlar 
igin kurulan ilk 

ibadet evi, elbette 
Mekkede, âlemlere 
rahmet ve hidayet 
kaynagi olarak 

kurulan Kabedir. 
Onda apagik 

deliller, ibrahim’in 
makamı vardır 

Or ay a kim girerse, 
güven iginde olur. 
Yolculuğuna gücü 
yetenlerin hacca 
gitmesi, Allah'in 
insanlar üzerinde 
bir hakhdır. Kim 

inkdr ederse, 
suphesiz Allah 

kimseye muhtag 
değildir, her şey ona 

muhtaflir. 

(Âl-i İmran Suresi, 
96-97. ayetler) 
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ayırımlann yok olduğu, tevhid bilincinin hayat bulduğu 
yerdir; herkesin e§it olduğu Allah'in evidir burası. 
Hayatın, var olmanın, Allah'i bilmek ve ona iyi bir kul ol-
makla anlam kazandigi, kulun yaratıcısıyla bulu§up ka-
vu§tuğu yerdir Kâbe. 

Hac ibadeti ba§hyor 
Sağlık yöniinden bir engeli olmayan, hac için gerekli ihti-
yaçlannı kar§ilayabilecek biitiin Müslümanlann ömrün-
de bir kez olsun hac ibadetini yerine getirmesi gerekli-
dir. 

Hac ibadeti ay takvimine göre zilhicce ayında yapihr. Git-
meye karar vermis, ve gerekli hazırlıklan yapmıs, bir Miis-
lüman önce niyet eder. Bu muhte§em yolculuğa cikma-
dan önce yakınlarından “helâllik” alır. Ciinkii haccetme-
nin amacı dilini, gönlünü, hayatını ku§atmi§ biitiin kö-
tüliiklerden ve giinahlardan annmadır. Bu yiizden hac-
ca gitmeye karar veren bir Müslümamn iizdiigii ki§ilerin 
gönlünü alması, büyiiklerinden dua istemesi, kırgınlık-
lan gidererek yola cikması haccın amacına uygun davra-
ni§lardandır. 

Bu niyetlerle yola ^lkan müminler kutsal topraklara yak-
la§inca, belirli yerlerde (mikat) ihram elbiselerini giyer. 
Bu bir zorunluluktur. Farklı coğrafyalara, kültiirlere ve 
maddî imkânlara sahip Müslümanlar aynı giysileri giye-
rek Allah katında e§itlenir. Birbirinin aynı, beyaz iki par-
9a kuma§tır herkesin giydiği. Farklihk en ba§tan ortadan 
kalkar, iistiinlük hissettirebilecek biitiin sebepler geride 
kalır. Bu sınırlann ötesine ihramsız ge^ilemez. 
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Ey Rabbim! Bana salihlerden olacak bir gocuk bagi§la. Biz de 
ona uysal bir oğul müjdeledik. 

Çocuk kendisiyle birlikte ko§up yürüyecek ya§a gelince İbrahim 
ona yavrum, ben rüyamda seni kurban ettiğimi gördüm. Dti-
§un bakalım, ne dersin, dedi. O da babaagim, emrolunduğun 
§eyi yap. in§allah beni sabredenlerden bulacaksın, dedi. Niha-

yet her ikisi de AllaHin emrine boyun 
eğip, İbrahim de onu yüz üstü yere 
yahnnca, ona §oyle seslendik: Ey İb
rahim! Gördugun rüyanın hükmü-
nü yerine getirdin. §uphesiz biz iyilik 
yapanları böyle ödüllendiririz. §up-
hesiz bu apagik bir imtihandır. Biz, 
ibrahime btiyük bir kurbanhk vere-
rekismail’i kurtardık. Sonradan ge-
lenler arasında ona güzel bir ad bı-
raktık. ibrahime seldm olsun. 

(Saffat Suresi, 100-109. ayetler) 

/ * iMa 
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Rabbimiz! Ben 
gocuklanmdan 
bazısim, senin 
kutsal evinin 
yamnda ekin 

bitmez bir vadiye 
yerle§tirdim. 
Rabbimiz! 

Namazı dosdoğru 
kılmalan igin böyle 

yaptım. Sen de 
insanlardan bir 

hsmının gönüllerini 
onlara meylettir, 
onlan ürünlerden 
nzıklandır, umulur 

ki §ukrederler. 

(İbrahim Suresi, 
37.ayet) 

Dualarla giyilir ihram. Hep bir agizdan telbiye getirilir: 

“Lebbeyk Allahümme lebbeyk! Lebbeyke Id $erike leke leb-
beyk! İnnel hamde ven nimete leke vel rnülk, Id $erike lek.” 
“Buyur Allahım buyur! Emrindeyim buyur! Senin hi^-
bir ortagin yoktur. Buyur Allahım! Senin emrine uyma-
ya her zaman hazınm. Bütün övgiiler, hamd sanadır. Bü-
tiin nimetler sendendir ve mülk senindir. Senin ortagin 
da yoktur.” 

Bu dua, Allah'in tevhid ^agnsına kullardan cevap gibidir. 
Müminler, “Biz geldik. Kötü du§uncelerden, sevilmeyen 
huylardan ve bütün giinahlardan annmaya geldik. Hepi-
miz erdemli insanlar, giizel müminler olmaya karar ver-
dik. Du§manligi, kini ve nefreti bıraktık. Birlik olmaya, 
karde§ olmaya geldik.” derler. 

Büyiik bulu§ma: Arafat 
Zilhiccenin sekizinci ak§amı binlerce Müslüman büyiik 
bulu§ma i^in Arafat’a yola ^lkar. 

Arafat kelimesi tanımak, bilmek anlamına gelir. Miislii-
manlar tarihte burada ger^ekle^mi^ pek 90k ilkin farkına 
vanr. Köklerini tanır. 

İnsanligin “ilk” bulu§masınm ger^ekle^tiği yerdir bura-
sı. İnsanligin atası olan Hazreti Âdem ile Hazreti Hav-
va cennetten dünyaya geldiklerinde birbirilerinin izleri-
ni kaybederler. 

Uzun aramalardan sonra Allah'in yardımıyla Arafat da-
ginda bulu§urlar. I§te diinyanın dört bir yamndan gelen 
Miisliimanlar ilk atalanyla burada bulu§ur. Aslında bura-
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da toplanmis, binlerce Müslüman da birbirleriyle ilk kez 
kar§ila§ir. Arafat’ta miimin göniiller aynı duru§ta (vakfe) 
aynı duada bulu§ur. Dualar sabaha kadar siirer. G6zya§-
lan ile giinahlar affblur, göniiller aydınlanır. 

Diller ister ister... Yalnız kendisi için değil Muhammed 
iimmeti ve biitiin insanlık için ister. Burada yapılan dua
lar reddolunmaz. 

Burası Sevgili Peygamberimizin biitiin insanlara son hi-
tabı ve ogiidii olan “Veda Hutbesi”nin okunduğu yerdir. 

Peygamberimizin insanliga ogiitlerini âdeta onun ağ-
zından dinleyerek hatırlayan miiminler buradan 
Müzdelife’ye hareket eder. 

İnsanların kendini hesaba çektiği yerdir Miizdelife. Bil-
diklerini ve bilemediklerini sorgularlar. Kimim ben? Ni-
çin vanm? Bu kusursuz yaratılmis, evrende hayatın an-
lamı ne? gibi pek 90k soruda kendilerini ararlar. Miislii-
manlar hayatlanni, ya§adıklanni gözden geçirirler. Hata-
lı davrani§lannı ve terk etmeleri gereken yönlerini, kısa-
ca hedeferini belirlerler. Ciinkii ertesi giin §eytanlan ta§-
lama giiniidiir. Bu gece bo§a geçirilmemesi gereken de-
ğerli bir gecedir. Dua ederek Allah’tan yardım istenir. 

Ertesi giin tasianacak sembolik §eytanlar için kiiciik ta§-
lar toplanır. 

§eytanlara ta$ at! 
Kendilerindeki ve biitiin yeryiiziindeki kötiilükleri ve 
yanli§lıklan yok etmeye karar vermis, binlerce Müslüman 
Mina’ya doğru hareket eder. 
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Kim Allah 
igin hacceder 
de kötti söz ve 

davram§lardan 
ve Allaha kar§i 

gelmekten saktmrsa, 
annesinin onu 

doğurduğu gtinkü 
gibi (günahlarından 

arınmi§ olarak 
hacdan) döner. 

(Buharî, “Hac”, 4) 

U9 dikili tas, vardır burada. Sembolik olarak 119 §eytanı 
temsil eder bu ta§lar. Bencilliği, hak hukuk ve sınır ta-
nımaz istekleri ve biitiin kötiilükleri temsil eder. Qun-
kü §eytan Allah katında kabul görmeyen her dii§unce 
ve davrani§in ilham kaynagidır. Kötii ve firkin olan her 
vesvesenin adıdır. Allah ile hakikat arasındaki engelle-
rin hepsinde o vardır. Kıskan^ligin, hırsın, acımasızhgin 
kaynagi §eytanî dürtiilerdir. 

Diller Allahu ekber, Allah en büyüktür’ derken eller ta§ 
atar. Bir daha, bir daha... Yetmi§ ta§ dört giin boyunca 
belli aralıklarla bu 119 §eytana atihr. Kötüliigun ve karan-
ligin kaynagi, bir daha gu^ bulamasın diye tekrar tekrar 
ta§lanır. 

Büyiik imtihan 
Hazreti İbrahim ve esjnin ilerlemis, ya§lanna rağmen 90-
cuklan olmami§tı. Kendinden sonra insanlan Hakka 9a-
giracak bir evlâdimn olmaması Hazreti İbrahim’i iizmek-
teydi. Rabbine bir evlât bagi§laması i9in dua ediyordu. 

Yüce Allah, Hazreti İbrahim’in hi^ iimitsizliğe kapılma-
dan göniilden ettiği duaya kar§ilık verdi. İhtiyarligina 
rağmen Allah, ona İsmail adında bir oğul bagi§ladı. 
İbrahim Peygamber bir giin riiyasında oğlu ismail’i kur-
ban ettiğini gördii. Aym riiyayı list iiste birka9 kez göriin-
ce oğlu ismail’e anlatmaya karar verdi. İsmail, Allah'i 90k 
sever ve 90k ibadet ederdi. Bu riiyalann Allah'in bir emri 
olduğunu dii§iinerek babasına “Babacigim, sana ne em-
rediliyorsa onu yerine getir. Beni sabredenlerden bula-
caksın.” dedi. Her ikisi de bunu Allah'in bir emri gibi al-
gılami§lar ve hemen teslimiyet göstermi§lerdi. 



^^^ 
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§uphesiz biz sana 
Kevser’i (bol 

nimetler) verdik. 
O hdlde Rabbin 
igin namaz hi ve 
kurban kes. Asıl 
sana du§manhk 
edenkrin soyu 

kesiktir. 

(Kevser Suresi) 

Ertesi gün İbrahim Peygamber oğlunu kurban etmek 
için bir ta§in üzerine yatırdı. Rabbinin ho§nutluğunu ka-
zanmak için dünyadaki en değerli varhgi ismail’ini kur
ban edecekti. Bu gerçekten çetin bir imtihandı. $iiphesiz 
âlemlerin Rabbi olan Allah her §eyi en iyi bilendi ve 90k 
merhametliydi. Bicagi tarn ciğerparesinin boynuna sür-
mek iizereyken Allah'in miijdesi geldi. Vahiy meleği Ceb-
rail bir koç ile birlikte yeti§ti. Cebrail, Hazreti ibrahim’e 
Allah için bu koçu kurban etmesinin yeterli olacaginı 
söyledi. 

Hazreti İbrahim ve oğlu ismail’in Yiice Rabbimize yiirek-
ten teslimiyeti ve giiveni Allah'i ho§nut etmi§ti. 

Kurban bayramı 
§eytanlar yok edildikten, vesveseler ve kötüliigiin kayna-
gi kurutulduktan sonra §iikiir için kurbanlar kesilir. 

Bayramdır bugiin. İbrahim Peygamberin göniilden bağ-
lıligimn hediyesi, ismail’in bayramıdır bugiin. Rabbinin 
emirlerine uymada hiçbir bahanenin ardına siginmayan 
teslim olmus, yiireklerin bayramı. Temizlenmi§, annmis, 
miiminlerin haclannin bayramı. 

Kurban edilen hayvanlann etleri muhtaç insanlara ba-
gi§lamr. Diinyanın çesjtli yerlerinde ya§ayan Müslüman-
lara gönderilir. Qunkü bayram §ukürdür, Rabbimize te-
§ekkürdür. Bagi§lanmak için bagis, yapmaktır. 

Tavafa ko§ 
Kurbanlannı kesen Miisliimanlar Yiice Allah'in evini, 
Beytullah'i tavafa ko§arlar. 
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Hacerül Esved’i selâmlarlar önce. Cenneti hatırlatan, 
cennetten olduğuna inanılan bu tas, tavafa basiangictır. 
Eller havaya kaldınlır ve bu ta§a döndiiriilerek selâm ve-
rilir. El sıkılır, sözle§me imzalanır âdeta. Sonra döniis, ba§-
lar. Yedi defa dönünce bir tavaf yapılmis, olur. Yüzler ve 
baki§lar hep bir noktaya dönüktiir. Kur’an-ı Kerim ayet-
leri dillere dua olur. Gönüller aydınlanır, mümin kalpler 
giinahlardan annmanın ferahhgiyla huzur bulur. 

Bu çorak topraklarda ilk mabedi tekrar in§a eden İbra
him Peygamberin aziz hatırası canlanır göniillerde. 

Tavaf sonunda alınlar §ukiir için secdeye vanr iki rekât-
la. 

Safa He Merve arasında 
Tavaf tamamlandıktan sonra bir görevi daha kalmı§tır 
Müslümanlann. Ashnda bir vefa borcudur bu. İbrahim 
Peygamberin bu kus, uçmaz kervan geçmez topraklara, 
kundaktaki bebeği İsmail ile yerle§tirdiği Hacer annemi-
zi anma borcu... 

“Bizi bu issiz yerde kimlere bırakıyorsun ey İbrahim?” 
demi§ti, Hacer. 

“Sizi Allah’a emanet ediyorum.” demi§ti e§i Hazreti İb
rahim. 

“Bunu sana Allah mı emretti?” demekten kendini alama-
mi§tı o. 

“Evet Hacer.” sözünü i§itince de e§i İbrahim gibi hemen 
teslim olmu§tu. 
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insanlar arasında 
haccı ildn et ki gerek 
yaya olarak, gerek 

uzak yollardan 
gelen yorgun develer 

üzerinde sana 
gelsinler. Gelsinler 
ki kendilerine ait 

birtakım menfaatlere 
§ahit olsunlar ve 

Allahin kendilerine 
nzık olarak verdiği 

kurbanhk hayvanlar 
üzerine belli günlerde 

onları kurban 
ederken Allahin 

adını ansınlar. Artık 
onlardan siz de 

yiyin, yoksula fakire 
de yedirin. Sonra 

kirlerini gidersinler, 
adaklarim yerine 

getirsinler ve Kdbeyi 
tavaf etsinler 

(Hac Suresi, 27-29. 
ayetler) 

“O hâlde git İbrahim. Allah kendine giivenene yeter, o ne 
giizel vekildir.” demi§ti hie tereddüt etmeden. 

Bu topraklara gelisjnden kısa bir zaman sonra Hazreti 
İbrahim emredildiği üzere Filistin’e geri dönmu§tü. Ge-
tirdikleri yiyecekler tükenmi§, birka^ damla sulan kal-
mı§tı. Bir §eyler yapması gerektiğinin farkındaydı Hacer. 
Uyumakta olan yavrusunu ku^uciik bir gölgeciğe yatırdı 
ve su aramak i^in etrafı iyi görebileceği bir tepeye ko§-
tu. Safa tepesiydi burası. Bir §ey göremedi. Yakındaki di-
ğer tepeye Merve tepesine ko§tu sonra. Bir anda uyanan 
ismail’inin ağlama sesi geldi kulagina. Daha da hızlandı. 
İki tepe arasında gitti geldi tarn yedi kez. Hi^ iimidini yi-
tirmedi, giivenini kaybetmedi. Bir yandan da dua etmek-
teydi. Yoruluncaya kadar ^abaladı. Sonra yalnız olan yav-
rusuna bir zarar gelebilir endi§esiyle yanına döndii. 
O da ne! Gördüklerinin bir hayal olabileceğini du§undü 
önce, ama ger^ekti i§te. ismail’inin ayak u^lannda bir pı-
nar kaynamaktaydı. §a§kınlıktan ne yapacaginı bileme-
di. Ko§tu. Bu kavurucu sıcakta suyun akıp gitmesinden, 
buharla§ip bitmesinden korkmus, olacak ki suyun etrafı-
m toprakla ^evirmeye ba§ladı. “Dur! Dur!” diyordu suya. 
Bo§a akıp gitme dur! O giinden sonra bu suyun adı dur 
dur anlamında Zemzem kaldı ve hi^ bitmedi, tükenme-
di. 

i§te Safa ile Merve onun oğlu ismail’le bu issiz topraklar-
da hayatta kalma ^abasını hatırlatır bizlere. 

Su hayattı. Zemzem sayesinde kısa zamanda buraya pek 
90k kabile yerle§ti. 
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Kervanlann uğrak yeri oldu. İlerleyen yıllarda Kâbe’ye 
dönen İbrahim Peygamber ile oğlu İsmail, Kâbe’yi tek-
rar in§a etti. 

I§te miiminlerin gönliindeki Kâbe sevgisi böyle ba§ladı. 
Âlemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed 
burada diinyaya geldi. Son hak din burada ye§erdi. Bu 
kutsal mekân Miisliimanlann tarihleriyle, benlikleriyle 
ve diğer karde§leriyle bulu§ma, birle§me mekânı oldu. 

Sevgili Peygamberimizi ziyaret 
Hac ibadetini tamamlayan Müslümanlar Sevgili Pey
gamberimizi ziyaret i^in Medine’ye ko§arlar. Kâbe’de do-
ğup büytidugu hâlde İslâmiyet’i insanlara tebliğ yolunda 
biiyiik sıkıntılar ya§ayan ve Medine’ye hicret (go^) etmek 
zorunda kalan efendimize ko§arlar. 

İslâm'in ye§erdiği bu toprakları, Bedir, Uhud ve Hen-
dek sava§lannin yapıldigi yerleri, Sevgili Peygamberimi-
zin yakınlannın ve dostlannin kabirlerinin bulunduğu 
Cennetiil Baki mezarliginı, ilk Cuma namazının kılındı-
gi Kuba Mescidini ziyaret ederler. Peygamber Efendimi-
zin kabrini ziyaret ederek Mescid-i Nebevi'de namaz kı-
larlar. 

Sevgilerini ve minnettarlıklannı sunarlar Âlemlerin 
Efendisine. 

Kâbe’nin ve Peygamber Mescidinin kapılan a^iktır in
sanlara. 

Bir a§ktır bu. İnsanın hakikatine duyduğu bir a§k. 



OKUYALIM 
E B R E H E ' N I N F iLLERI 

“Ne var bu Mekkede. Biitiin Araplar oraya ko§uyor, tavaf 
için. Ticaret orada, hayat orada... Ne var sende ey Kâbe!” di-
yordu Ebrehe. 

Ebrehe Yemen valisiydi. Mekke §ehrindeki canhhgi ve ora
ya olan ilgiyi kıskanıyordu. Yemen, Kâbeden daha geli§mi§ 
bir §ehirdi. Neden Arapların ilgisini çekmiyordu? Yemeride 
eksik olan neydi? 

Ashnda sebebini biliyordu Ebrehe. Kutsal mabet Kâbe ora-
daydı. Günlerce ne yapacaginı du§iindii. Artık karanni ver-
mi§ti. Yemen’in ba§kenti Sana’ya Kâbeden daha biiyiik bir 
tapınak yaptıracaktı. Hiçbir masraftan kacinmayarak yap-
tırdı da... 

Görkemli tapınak çabucak tamamlandı ve beklenen hac za-
manı gelip çattı. 

Arapların akın akın tapınağa geleceğini du§iinmekteydi. 
Bekledi bekledi, ama umduğu ilgiyi göremedi. İnsanlar 
yine Kâbe’ye gidiyordu. 



Bu durum Ebrehe’yi çileden cikarmaya yetti. Nihayet had-
dini a§arak biiyiik, 90k biiyiik bir karar verdi. Kâbe’yi yıka-
caktı. 

Biiyiik bir ordu hazırlattı. Mekkelilerin böyle bir orduya 
kar§i koyması imkânsızdı. Ordunun öniinde filler vardı. En 
görkemli sava§ci fil en öndeydi. 

Mekke yakınlarına geldiler. Mekkelilere ait mal ve hayvan-
lara el koydular. El konan mallar arasında Peygamberimi-
zin dedesi Abdulmuttalibin de yiiz kadar devesi vardı. 

Mekke’nin ileri gelenlerini yanına alan Abdulmuttalib Eb-
rehe ile görii§mek için izin istedi. Mekkelilerin ordusuna 
kar§i koyacak giicii olmadiginı bilen Ebrehe’yi Mekke bii-
yiiklerinin ayagina gelmesi çok keyiflendirdi. Yalvarıp ya-
karmak için geldiklerini dii§iindii. Heyeti kabul etti ve alay-
h bir ifadeyle sordu: 

“Niçin geldiniz?” 

“Develerimize ve mallanmıza haksız yere el koydun. Onlan 
istemeye geldik.” 

Bu kendinden emin cevaba çok §a§iran ve kızan Ebrehe: 

“Ben Kâbe’yi yıkmaya geldim. Siz ise develerinizin derdin-
desiniz.” diye ciki§u. 

Abdulmuttalib söze girdi hemen: 
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“Ben develerin sahibiyim. Onları almaya geldim. Kâbe’nin 
sahibi ise Allahtır. Onu sahibi koruyacaktır.” 

Bu pervasız cevaba ve asm giivene sinirlenen Ebrehe ordu-
suna saldin emri verdi. 

Ancak yolunda gitmeyen bir şeyler vardı. Ordunun en 
öniindeki biiyiik fil bir türlü ilerlemiyordu. O hareket et-
meden diğer filler de hareket etmiyordu. Yönii başka tara-
fa döndüriiliince gidiyor, Kâbe’ye döndüriiliince ilerlemi
yordu. Bu olay askerlerin moralini bozmuştu. Üstelik gök-
yiiziinde bir anda beliren karaltı, ordunun iizerine doğru 
ilerlemekteydi. i§te o anda beklenmedik bir olay gerçekle§-
ti. Gökyüzünii kaplami§ olan binlerce ku§, siiriiler hâlinde 
gelip agizlanndaki ta§lan askerlerin iizerine bıraktı. Taşlar 
isabet ettiği her şeyi mahvediyordu. Tek bir asker sağ kal-
mayana kadar devam etti bu akın. 

O gün Ebrehe’nin ordusu yerle bir oldu. 

Allah kendisine giivenenlerin inancını boşa cikarmadı ve 
evini korudu. 

Bu mucize olaydan yaklasik elli giin sonra da sevgili Pey-
gamberimiz diinyaya geldi. 

Fil Suresi işte bu olayı anlatır. 


