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Bu sûre-i celile, Mekke'de nâzil olmuştur. 5 âyet, 20 kelime,
96 harftir. Kâbe'yi yıkm ak isteyen Ebrehe'nin, fillerle hücumunu
konu edindiği için bu ad verilmiştir.
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Görm edin mi Âllâh, fil sahiplerini ne yaptı?
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Onların kötü plânlarını boşa çıkarmadı mı? J J U 5 J

Dalâlette

hüsrana sebeb yaptı. Onların hileleri kendi başlarına felâket oldu.
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Gönderdi Âllâh
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adındaki kuşlarını gönderm edi mi?
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O kuşlar, onların üzerine attı S ^ L ^ o bir çeşit taşları.
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O taşlar da
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- j>çam urdan pişkin, tuğladan yapılm ış taşlar

atıyorlardı.
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Rabbin yaptı o kavim insanlarını. Jj_StJ C a -U * £ Yenil
miş ekin yaprağı gibi yaptı. Hayvanların ayağı altında parçalanm ış
otlar gibi.
Fil vak'ası; Peygam ber SaMâllâhû Aleyhivesellem efendimizin
doğum larından elli gün önce, Milâdın 570. Yılında vuku bulmuştur.
Hâdise;

Habeşistan

hükümdarı

Necâşi

Esham e'nin Yemen

vâlisi, Ebrehe bin Sabâh el-Eşram Arabistan'ı hıristiyanlaştırmak
hevesine düşm üştü. Bu maksatla Sana'da Kuleyş adlı büyük ve
m uhteşem bir kilise yaptırm ış ve bütün Arapların yalnız burayı
ziyâret etmelerini istemişti.
Fakat Araplar öteden beri senede bir def'a Mekke'ye gelir,
Kâbe'yi ziyâret ederlerdi. Âdetlerinden vazgeçm ek istememişler.
Sana'daki kiliseye bir meyil, teveccüh gösterm em işlerdi. Hatta bir
gün Kinâne kabilesinden altı adam , kiliseye girm ek fırsatını bula
rak kirletmiş, hakarette bulunmuştu.
Ebrehe durum u inceden inceye tetkik etti. Neticede Arapların
en çok ziyâret ettikleri yerin Mekke'de, Kâbe olduğunu öğrendi.
Yaptırdığı kilisenin umumi bir ziyâret yeri ve bütün Arabistan'ın
din merkezi olmasını temin için, burayı yıkm aya karar verdi. Ve
fillerle takviye edilen ordusunu harekete geçirdi.
Filli ordu, uzun ve yorucu bir yolculuktan sonra Mekke'ye yak
laştı. Yolda birçok Araplar da kendisine katılmışlardı. Nihâyet Mek
ke yakınında bir yerde konakladılar. Ve sağa sola sarkıntılık etm e
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ye başladılar. Bu arada Abdülmuttalib'in de iki yüz kadar devesini
de alıp götürdüler.
Bunun üzerine Abdülm uttalip, tereddüt etmeksizin Ebrehe'nin
karargâhına gitti. Ebrehe'ye Kureyş'in reisi geldiğini ve kendisinin
kerim bir kimse olduğunu haber verdiler.
Ebrehe misafirini çok iyi karşıladı. Ve isteğini sordu.
Abdülm uttalip; "Askerin develerim den iki yüzünü gasbettiğini"
ve "onların iadesini istiyorum " dedi.
Ebrehe; "Taaccûb ediyorum . Ben dininizin rüknü olan Kâbe'yi
yıkm aya geldim. Bunu düşünm üyor, benden onun afvını ricâ et
miyorsun da develerini istiyorsun" dedi.
Abdülm uttalip; "Ben develerin sahibiyim , develerimi istiyo
rum. Kâbenin sahibi ise başka. O dilerse Kâbe'sini korur, sizi ona
dan men eder" diye cevap verdi.
Ebrehe em retti, Abdülm uttalib'e develerini iâde ettiler. Alıp
Mekke'ye döndü ve Kureyş'i de "Korkm ayın! Bu Beyt'in sahibi,
onu muhafaza eder" diye teselli etti.
Ebrehe daha önce harbetm ek için gelm ediğini, maksadının
yalnız Kâbe'yi yıkm aktan ibaret olduğunu ilân etm iş olduğu için,
Kureyş dağlara çekildi. Ve buradan hadisenin cereyanını seyreta
m eye başladı.
Ertesi gün Ebrehe, şehre girm eye hazırlandı. Ve ordusuna ha
reket emri verdi. Görünüşe göre büyük ve m ükem m el ordu yü rü 
yecek ve bir m ukavem et de görm eyeceği için m uhakkak m uvaf
fak olacaktı. Fakat m uvaffak olamadı.
Ebrehe'nin Mahmûd adlı bir fili vardı. Onu dâimâ askerinin
önünde yürütürdü. Onunla nereye gitse m uzaffer olacağına ina
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nırdı. Bu sefer de fili ordusunun önüne kattı. Kâbe'ye doğru y ü 
rütm ek mümkün olmadı. Hayvanın başını ne tarafa çevirseler y ü 
rüm üş fakat Mekke'ye çevirdikleri zam an çökm üş, yere yatmıştı.
Bu esnâda Cenâb-ı Hak tarafından birçok kuşlar, (Ebâbil) gel
di. Her birinin ağzında ve ayaklarında birer ufak taş vardı. Bunları
Ebrehe'nin askerleri üzerine salıverdiler. Ve Ebrehe ölümden kur
tulan pek az askeriyle perişan bir hâlde geri dönm ek m ecburiye
tinde kaldı.
Bu sûretle Cenâb-ı Hak, Beytini korudu. Kureyş de büyük bir
düşm anın şerrinden kurtuldu. Ve zahm etsizce bir hayli ganim ete
de sahip oldu.

