TAİF – CİDDE – MEKKE ŞEHİRLERİ TANITIMI
TAİF ŞEHRİ
Şehir: Mekke bölgesinin, Cidde ve Mekke şehirlerinden
sonraki üçüncü büyük şehridir. Şehir: Suudi Arabistan
ülkesinin Batısında, Cidde şehrinin ise
güneydoğusundadır. En büyük özelliği, Mekke ve
Medine şehirlerinin aksine, buraya yabancıların yani
Müslüman olmayanların da girmelerine izin veriliyor,
temiz ve nizami hali hemen dikkati çekiyor.
Şehrin denizden yüksekliği 1800 metredir. Al-Sarawat
dağlarının doğu yamacında bulunur ki, dağların
yüksekliği 5600 metredir. Yüksek irtifa ve düşük nem: bölgenin en önemli özelliğidir. Ancak:
bu yükseklikte, oksijen azaldığından şehre gelenler, ilk anlarda biraz nefes sıkıntısı
yaşamaktadırlar. Dağlık konumu nedeniyle, Taif, yer altı su rezervleri bakımından zengindir.
Şehir ve çevresinde, çok sayıda kuyu bulunur.
Riyad şehri: yaz aylarında çok sıcak olduğundan, Kraliyet ailesi tarafından, şehir yazlık
başkent olarak seçilmiştir. Çünkü: yaz aylarında, şehir diğer Suudi şehirlerinden daha serin
olmaktadır. Öte yandan: yalnız kraliyet ailesinin değil, Cidde ve Riyad şehirlerinde yaşayan
birçok ailenin de Taif şehrinde yazlık konutları bulunmaktadır. Yani, şehir tam bir yazlık tatil
kentidir. Lüks otellerinde bulunduğu şehir, zenginlerin ve soylular ağırlıyor.
Şehir: iklimi nedeniyle, tarım yapılabilir bir yer olarak önem kazanmaktadır. Ancak: elbette
tarım için sulama da gerekli. Bünyesinde irili-ufaklı birçok baraj barındıran şehrin suları da,
ülke genelinin aksine serin ve berraktır. Sağanak yağışlarla beslenen baraj suları sayesinde:
üzüm, buğday, nar ve diğer meyveler bolca yetiştiriliyor. Meyve bahçelerinin bolluğu
nedeniyle Taif, her daim Hicaz Bahçesi ünvanına sahiptir. Hicaz bahçesinde en meşhur
meyve ise üzüm tanesi büyüklüğündeki incirlerdir. Bu soyulmaya gelmeyen küçük incirlerin
tadı ise, boyutlarının aksine çok muhteşemdir.
Evet, şehrin çevresinde 3 bin civarında bahçe bulunuyor. Bu bahçelerde biraz önce sözünü
ettiğim gibi, meyve ve gül yetiştiriliyor. Ayrıca, bal üretimi de yoğundur. Çünkü: gül başta
olmak üzere güzel kokulu çiçekler birçok arıyı çekiyorlar ve burada altın sarısı, muhteşem
lezzetli ve aromalı bal üretimi yapılıyor.
Burada üretilen gül: bir çok lüks parfüm üretiminde kullanılmaktadır.
Taif şehrinde, dağ eteklerinde, sıklıkla “Habeş maymunları”na yani
“babun” lara rastlanıyor. İnsanlar: bunları besliyor ve fotoğraflarını
çekiyorlar.
Giriş kısmı için son bir not: Taif, yıl boyunca güneşin görüldüğü bir
şehir olduğundan, güneş yanığına karşı tedbirli olmanızı öneririm.

TARİH:
İslam tarihinin en acıklı olaylarından biri olarak kabul edilen “Muhammed bin Abdullah” ın
taşlanması olayı, bu şehirde yaşanmıştır.
Osmanlı döneminde önemli bir komuta merkezi olan Taif de çok miktarda sahabe yaşamış.
Özellikle yürüyen Kur an lakaplı ve Hz.Muhammed in kuzeni Abdullah bin Abbas ın adını
taşıyan cami kentin önemli merkezlerindendir. Yolunuz Mekke civarına d üşerse Mekke nin
sıcak havasından uzaklaşmak ve Hicaz Bahçelerinin kendisine has lezzetli meyvelerinden
tatmak için bu mütevazi tavırlı, ihtişamlı şehri görmeden geçmeyin. Üstelik teleferik ile
sadece 12 dakika.
Osmanlı döneminde, Mithat Paşa: Sultan II Abdülhamit tarafından, idam kararı değiştirilerek,
bu şehre sürgüne gönderilmiştir.

ULAŞIM:
Taif ile Mekke şehirleri arasındaki uzaklık: 150 km. dir. Burada doğrudan ulaşmak da
mümkündür çünkü Taif şehrinde havaalanı var. Ama: buraya turizm amacı ile gelenlerin
birçoğu Cidde havaalanı üzerinden buraya ulaşıyorlar.

İKLİM:
Taif şehrinde, sıcak çöl iklimi egemendir ve yazları sıcak, kışları ise ılık geçer. Ancak,
sıcaklar, ülkenin diğer yerlerinde olduğu üzere aşırı değildir. Yağış düşük, ama ilkbahar ve
sonbaharda yine ülkenin diğer yerlerine nazaran daha yoğundur.
×
NE YENİR-NE İÇİLİR:
Şehirde, Suudi ülkesinin yerel lezzetlerinin bulup tatmak
mümkündür. Bunların başında: pirinç ve bulgur ile yapılan yemekler
gelmektedir. Mercimek, humus ve tavuk eti: her türlü yemekte
yoğun olarak kullanılır. Bütün yemeklerin yanında ise, geleneksel
“pide” yenilir. Bunların dışında, buraya yolunuz düşerse: şeftali, nar
ve üzüm tatmalısınız.
Bunun dışında önerebileceklerim: künefe olacaktır. İçecek bir
şeyler düşünürseniz, gayet sert olan “kahve” düşünülebilir.

ALIŞVERİŞ:
Taif şehrinde, birçok yöresel ürünün satıldığı çarşılar bulunmaktadır. Özellikle “Terziler
Çarşısı” na gitmelisiniz. Bu çarşının: kumtaşından örülmüş duvarları ve iç içe dükkanları,
şehrin modern binaları ile bir karşıtlık oluşturmaktadır.
Şehrin tam merkezinde bulunan Okaz Çarşısı ise, geleneksel mimarinin özelliklerini taşır ve
buradaki dükkanlarda: baharat, altın ve gümüş satılır.

DEVE YARIŞLARI:
Her yıl; Ağustos-Eylül aylarında, hafta sonlarında, şehirde deve yarışları düzenlenmektedir.
Sıcak havada (genellikle öğleden sonra yapılıyor) fazlaca gürültülü ve tozlu ortamdaki bu
yarışları izlemenizi öneririm. Gerçekten değişik bir atmosfer.

TELEFERİK:
Suudi Arabistan ve Ortadoğunun en büyük teleferik hattı: Ramada Otel yanında
bulunmaktadır. Bu teleferik ile yolculuk yaparsanız, Taif dağlarının son derece muhteşem
manzaralarını görebilirsiniz. Teleferik ücretleri çocuklar için 15 ve yetişkinler için 30 riyaldir.
Teleferikle ulaşılan ilk durak “El Hada”. El Hada: Arapçada “huzur” demektir. Etrafının ağaçlık
oluşuyla isminin hakkını veren bir yer.

GEZİLECEK YERLER:

TÜRK KALESİ:
Taif şehir merkezine 40 km. uzaklıktadır. Burası: Arabistanlı İngiliz casusu Lawrence’nin
örgütlediği Arapların, ayaklanma sonucunda saldırdıkları mekanlardan birisidir.
1917 yılında yaşanan çatışmaların ardından, enkaz haline gelen kale: gezilebiliyor. Ayrıca:
kalenin yan bölümünde bulunan “kaya yontuları” da ziyaretçilerin ilgisini çekmektedir. Bu
kayalar: İslam öncesi dönemden kalma ve üzerleri yazılar ve resimlerle-çizgilerle
süslenmiştir.

OKAZ ÇARŞISI:
Burası: Arap şairlerin atışma ve tartışma alanı olarak kullanılmıştır ve köklü bir edebi
geleneğin izlerini taşımaktadır. Burada: alışveriş yapmak ta mümkündür. El sanatları ve
başkaca bir çok ıvır zıvır bulup satın alabilirsiniz. Yani, burada hediyelik eşya satılan birçok
mağaza bulunuyor. Bunlardan özellikle: parfüm, baharat, altın ve gümüş objeler satılıyor.

SUHBRA PLACE-TAİF ŞEHİR MÜZESİ:
Osmanlı döneminde inşa edilen burası: geleneksel bir Suudi evidir ve konaklamak üzere,
1930 yılında yapılmıştır.
Aslında özel olarak yenilenmiş bu yapı, aynı zamanda şehir müzesi olarak da kullanılıyor.
Ancak: bir zamanlar, Suudi kralları tarafından, konaklama amacıyla kullanılmıştır. Bir bahçe
içinde bulunan beyaz bina: günümüzde Suudi Savunma Bakanlığına tahsis edilmiştir ve
müze: yalnızca Perşembe günleri ziyarete açıktır. Müze, şehrin en eski müzesidir ve 4000
civarında eser sergilenmektedir.

×
EL HADA:
Burası: Taif şehrinin en güzel tepelerinden birisidir ve gül üretimi ile önem kazanmıştır. Yaz
aylarında, burada gül festivali düzenlenmektedir.

KRAL FAHD BAHÇESİ:
Burası: 170 bin m. Karelik bir alana yapılmaktadır ve Taif şehrinin en büyük bahçesidir. Bu
büyük alanda: suni göl, fiskiyeler, cami ve şelale yanında, çocuk oyun alanları da
bulunmaktadır.

MİTNA VADİSİ:
Hz.Muhammed: 662 yılında, buradaki kabileleri İslama davet için geldi, konakladığı yere,
bunun anısına, konakladığı yere bir cami yapılmıştır.

ŞAFA KASABASI:
Saravat dağları üzerindedir ve doğa meraklılarının ilgisini çekmekdedir.

AL RUDAF PARKI:
Şehrin güneyinde bulunan park: tamamen doğal bir ortam arayanlar için idealdir. Burada:
küçük bir hayvanat bahçesi de bulunuyor.

KAYA OYMA SİTESİ-OKAZ SOUK:
Şehir merkezinin 40 km. kuzeyindedir. Burası: İslam öncesinden başlayarak, takip eden
dönemde de olmak üzere, sosyal, siyasi ve ticari toplantılara sahne olmuştur.

AL SHAFA:
Burası, deniz seviyesinden 2200-2500 metre yükseklikte, tarım ürünleri bakımından zengin
küçük bir köydür. Burada: özellikle meyve bahçeleri önem kazanır. Burada: deve yolculuğu
denemelisiniz.

TERZİ SOUK:
Burası: yani “Terziler Çarşısı”, şehrin modern binaları arasına sıkışmış, kumtaşından
yapılmış eski dükkanların bulunduğu bir yer olarak dikkat çekmektedi

Cidde nasıl bir yer?
Eski başkent olan Cidde Riyad’dan sonra en büyük şehir ve
gerçekten çok güzel bir şehir. Yoğun rutubetli-nemli sıcağı ve
arasıra kendini gösteren kum fırtınaları ve de selleri bu güzelliği
gölgeler.

Balad-Suk, sağda Cevahirlerin yaptığı Pasaj
Gündüzleri hava çok sıcak olduğundan dükkanlar öğleden sonra
genelde kapalıdır. Cidde gece yaşar, ışıl ışıldır, gezilebilecek yerler
Korniş (Corniche) denilen deniz kıyısı-sahil yolu ile çarşı ve alışveriş
merkezleridir. Çarşısı Al Balad – şehir merkezi dedikleri Souk yani
çarşıdır. İçinde pasajlar da vardır. En büyüğü Cevahirler İnşaat
Şirketinin yaptığıdır. İç taraftaki dükkanlar daha ucuzdur. Clarks, Sebago, Cat, Geox marka
ayakkabı, sandalet, inci, altın elektronik eşyaya kadar aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Sakın
sıkı pazarlık yapmadan almayın, kazıklanırsınız. İnciler Sukun en iç taraflarındaki küçük
pasajlarda tasavvur edemeyeceğiniz kadar ucuzdur. Bol bol hediyelik olarak
alabilirsiniz. Elektronik eşya çok ucuzdur, ancak tapon Çin malları da çok yaygındır. Hac
zamanı fiyatlar her şeyde ikiye katlanır. Zamanınız varsa hac zamanı hiçbirşey almayın. Hac
zamanı hacıların orada olduğu zamandır ve genelde Kurban Bayramından 3 hafta sonrasına

kadar devam eder. Hac dışında fiyatlar rakamsal olarak
Türkiyedeki ile aynıdır ama kur farkı var. Yani Türkiye’de 1000 TL
ye alabileceğiniz bir fotoğraf makinesi orada da rakamsal olarak
aynı 1000 SR yani yaklaşık 400 TL. Giysiler tamamen Çin malı,
indirim varsa epey elverişli fiyatlara alınabilir.
Cidde’de Balad civarındaki oteller hamamböceklidir, hatta en iyileri
olan eski adıyla Khaki (yani Haki) yeni adıyla Golden Tulip
bile. Mümkünse Filistin caddesi (Şara Filistin) üzerindeki ve
kuzeyindeki otellerde kalabilirsiniz. Oralarda hepsi iyidir. Örneğin
Ramada orta halli, ama temizdir.
Özellikle havaalanında ve şehirde bol bol korsan taksiye
rastlarsınız. Dikkatli olun.

Havalanı şehir arası 60 Riyal, korsanı 50 riyal. Mekke’ye tek gidiş
150 Riyal. Cidde kent içi bindi indi kısa mesafeler 10 Riyaldir.
Binmeden önce mutlaka pazarlık edin. Taksi plakasını mutlaka alın
hatta taksici aldığınızı görsün. İlk önce taksiden, varsa karınızı
indirin sonra siz inin, siz inerseniz karınız inene kadar gaza
basabilirler. Hac zamanı kaçırılma olayları olmakta, dikkatli olun.
Karınızın alışveriş merkezlerinde bile tuvaletlere gitmesini tavsiye
etmem. Oralara komple çarşaflı, peçeli erkekler girebiliyor ve
sonrası malum. Kadın tuvaletleri epey içerde ve iç kapısında eşinizi
bekleme olanağınız yok.
Cidde’de önemli bir Türk nüfusu var. Ülker Firması Cidde’de ki
fabrikası ve ürünleriyle önemli bir pazara sahip. Türk
Konsolosluğunda Milli Eğitim Bakanlığının okulu yıllardır var. Türk
Hava Yolları Medine yolunda Havalanına giderken Filistin Caddesi
kavşağını geçince sağda, Jeddah Shopping Center karşısında.
Konsolosluk da bu Shopping Centeri geçince solda içerde. Aile
salonu (Family section) olmayan fast foodçu ve lokantalara kadınlar
yanlarında erkek de olsa giremez. Türk lokantaları dışındakileri
tercih etmeyin, genelde hamamböceklidirler. Filistin caddesinden
kuzey istikametine Sittin caddesine (Şara Sittiin) döndükten sonra
köprünün solunda Eşfak lokantası, sağında da Türk kebapçı ve
tatlıcısı var. Buraya Mukim Türki yani Türk semti denilmektedir.
Taksiye Şara Sittiin Mukim Türki derseniz eminim bilir. Oradan sonra Sittinde kuzeye
giderken ilerde sağda Feyruz Türk lokantası var.

Feyruz Lokantası
Buralarda yemek yiyebilirsiniz. Özellikle ıspanak gibi sebze yemeklerini tavsiye ederim.
Ayrıca Medine yolundan havaalanına giderken sağda iç taraflarda Türk pideciler de bulunur.
Yıldızlar lokantasını Türk lokantası zannetmeyin Lübnan lokantasıdır. İçki olmasa da meze

ağırlıklıdır menüsü. İçki demişken içki merakınız varsa ve kendinizi tatmin etmek isterseniz iyi
lokantalarda Saudi Champagne içebilirsiniz. Elma suyuyla Perrier karışımı bu içeceği
şampanya kadehleri ile servis yaparlar. Kafayı bulamasanız da ucundan kıyısından
şampanya içtiğinizi zannedebilirsiniz. Cidde’den başka Riyad, Al Khobar gibi büyük şehirlerin
iyi lokantalarında da bu içeceği bulabilirsiniz.

Fıskiye
Abhur’da paralı plajlarda aile ve bekar bölümlerinden tüm yıl boyunca denize girebilirsiniz.
Ayağınıza bir naylon deniz ayakkabısı almayı unutmayın, şarttır. Deniz genelde taşlık ve sivri
kayalıktır. Cidde’de trafik çok yoğundur. Akşam ve gece trafiğe takılıp kalabilirsiniz.

Mekke girişi
Cidde deyince Mekke’den bahsetmemek de olmaz. Zira Mekke’ye gitmek için Cidde
havalimanına inmek ve ekspresyoldan devam etmek gerekiyor. Eskiden hava ulaşımı
yokken de Cidde Mekke’nin limanı olarak gelişmiş.

MEKKE ŞEHRİ

Mekke şehri Suudi Arabistanın en büyük şehridir. İslam Dininin kutsal kabul ettiği şehirdir.
Son peygamber Hz Muhammed bu şehirde dünyaya gelmiştir. Şehir 1500 yıldır müslüman
egemenliğindedir. Şehir her yıl milyonlarca Hacıya ev sahipliği yapmaktadır. Mekkede
gezilecek yerler arasında Hira Mağarası,Nur Dagı,Kabe,Mina,Muhammedin Evi,Cennet-ül
Mualla,Suudi Sarayı sayılabilir

Kâbe İlk Ne Zaman Yapıldı, Nasıl Yapıldı? Kâbe’nin Tarihçesi

×
“Bir zamanlar İbrahim, İsmail ile beraber Beytullah’ın temellerini yükseltiyor. (şöyle diyorlardı)
Ey Rabbimiz! Bizden bunu kabul buyur: Şüphesiz sen işitensin, bilensin”. (Bakara Suresi –
Ayet: 127)
Kabenin yapılışı hakkındaki rivayetlere göre, Hz.Adem ile Havva cennetten çıkarıldıkları vakit
yeryüzünde Arafat’ta buluşurlar, beraberce batıya doğru yürürler.Kabenin bulunduğu yere
gelirler. Bu esnada Hz.Adem, bu buluşmaya şükür olmak üzere Rabbine ibadet etmek ister
ve cennette iken, etrafında tavaf ederek ibadet ettiği nurdan sütunun tekrar kendisine
verilmesini diler. İşte o nurdan sütun orada tecelli eder ve Hz.Adem, onun etrafında tavaf
ederek Allah’a ibadet eder. Bu nurdan sütun Hz.Şit zamanında kaybolur, yerine bir taş kalır.
Bunun üzerine Hz.Şit, onun yerine taştan onun gibi dört köşe bir bina yapar ve o siyah taşı
binanın bir köşesine yerleştirir. İşte bugün Hacerül Esved diye bilinen siyah taş odur. Sonra
Nuh tufanında bina kumlar altında uzunca bir süre gizli kalır.
Hz.İbrahim Allah’ın emri ile Kabe’nin bulunduğu yere gider. Oğlu İsmail, annesi ile birlikte
orada iskan eder. Sonra İsmail ile beraber Kabe’nin yerini kazar. Hz.Şit tarafından yapılan
binanın temellerini bulur ve o temellerin üzerine bugün mevcut olan Kabe’yi inşa eder. Ayette
“Beytullah’ın temellerini yükseltiyor” cümlesi bunu ifade eder.”

×
“İnsanın ilk evi” şeklinde adlandırılan ve her gün yüz milyonlarca Müslüman’ın, o yöne
dönerek ibadet ettikleri Kabe’nin ne zaman ve kim tarafından yapıldığı bilinmiyor, öte yandan
Kabe’nin Hz. İbrahim tarafından ikinci kez inşa edilmesi sırasında bazı esrarengiz olayların
yaşandığı belirtiliyor.
DÜNYADA YAŞAYAN ve çeşitli dinlere mensup insanların farklı farklı ibadet şekilleri vardır.
Her inanç sahibi, kendi dininin gerektirdiği şekilde her gün ibadetini sürdürür. Kabe,
Müslümanların ibadetinde çok önemli bir yer tutar. Her gün dünya üzerinde yaşayan
milyonlarca Müslüman, nerede olurlarsa olsunlar, Kabe’nin bulunduğu yönü hedef alıp, o
yöne doğru namaz kılarlar.
Kabe’nin yerini arıyor
Birçok kaynağın bildirdiğine göre, Kabe’nin bu günkü duruma gelişi, Hz. İbrahim’in zamanına
değin uzanır. İslam metinlerinde Allah’ın Hz. İbrahim’i Kabe’yi inşa etmekle görevlendirerek
Mekke’ye gönderdiği yazılıdır. Bununla birlikte, Kabe’nin Hz. İbrahim’ den çok çok daha eski
dönemlere uzanan bir geçmişi olduğu da söyleniyor. Çünkü Hz. İbrahim’in Kâbe’yi inşa
etmek için Mekke’ye geldiği sırada, “Kabe’nin yerini aradığından” söz ediliyor. İnanışa göre
Kabe çok önceleride vardı. Fakat Nuh Tufanı sırasında yıkılarak kayboldu. İşte Hz. İbrahim
de Kabe’nin özgün yerini bulmak ve onu yeniden inşa etmekle görevlendirilmişti.
Dünyadan 1000 yıl önce yaratıldı
İslam bilginleri arasındaki yaygın inanca göre, “Allah gökleri ve yeri yaratmadan 40 yıl ince,
Kabe su üzerinde bir köpük halinde bulunuyordu.” Yeryüzü o köpükten döşenmiştir.
Dolayısıyla Kabe, kâinatın mayasını oluşturmaktadır. Bir başka söylentiye göre de Allah

yeryüzüne ait hiçbir şey yaratmadan 1000 yıl önce Kabe’nin yerini yaratmıştı. Aynı inanışa
göre Kabe’nin temelleri yerin yedi kat altına kadar uzanır.
İlk tavaf ne zaman oldu?
Hz. Muhammed’in torunu Hz. Hüseyin’in oğlu Muhammed, babası ile bir adamın arasında
geçen ilginç bir konuşmaya tanık olduğundan söz eder. “Babam ile beraber Mekke’de Mescidi Haram’daydik. Babam Kabe’yi tavaf ediyordu, ben de onun arkasından gidiyordum.
Birden babamın yanına bir adam yaklaştı ve şöyle dedi: ‘Ey Resulullah’ın oğlu! Sana bir şey
sormak istiyorum’. Babam ise tavaf bitinceye kadar adamla konuşmadı. Daha sonra babam
tavafını bitirdi ve Kabe’nin oluğunun (mizab) altında durdu. O adam tekrar geldi ve babama
şunu sordu: ‘Kabe’yi tavafın başlangıcını soruyorum. Tavaf ne zaman, nasıl ve niçin
yapılmıştır?’ Şam yöresinden geldiğini öğrendiğim bu adama babam şunları anlattı:”
“Yeryüzüne bir halife göndereceğim”
“Şam’lı kardeş, şimdi sana söyleyeceklerimi iyi ezberle ve doğru olarak anlat. Kabe’yi tavafın
başlangıcı şöyledir: Allah meleklere, ‘Ben yeryüzüne bir halife göndereceğim’ dediği zaman
melekler ona, ‘Ey bizim Rabbimiz! Halife, yeryüzünü fesada uğratacak, orada kanlar akıtacak, düşmanlıkta bulanacak, suç ve cinayet işleyecek kimselerden, yani bizden başkasından
mı tayin olunacak? Rabbimiz, o halifeyi bizim aramızdan seç’ şeklinde ısrar ettiler. Allah ise
şöyle dedi: ‘Ben şüphesiz sizin bilmediklerinizi de bilirim.’ “
Gökteki beyt
“Melekler bunun üzerine Rab’larına karşı yaptıkları bu itirazdan ötürü, O’nun gazabını
anlayarak Arş’a sığındılar. Başlarını yukarıya kaldırarak Allah’a yalvarmaya başladılar. Bu
şekilde hiç durmadan saatlerce arşı tavaf ettiler. Bu hareketlerinden ötürü Allah meleklere
acıdı. Bundan sonra da Allah arşın altında dört direkli bir ‘Beyt’ (ev) koydu. Bu Beyt’in direklerini kırmızı yakuttan süsledi ve ona Beyt’üd Darrah adını verdi. Sonra da meleklere şöyle
dedi: “Arşı tavaf etmeyi bırakın da bu Beyt’i dolaşın.’ Bunun üzerine melekler bu gökteki
Beyt’in çevresinde tavafa başladılar. (Bazı araştırmacılar Darrah’ın, gökte tam Kabe’nin
hizasında bulunduğunu ve buna da Beyt’ül-Mamur denildiğini öne sürüyorlar).
Melekler Kabe’nin temelini kazıyorlar
Yine bir diğer İslam inancına göre, Âdem, cennetten yeryüzüne indirildiğinde, Allah onu
teselli etmek için melekler aracılığıyla yeryüzüne bir beyt indirmişti. Melekler yeryüzüne inip
Kabe için yedinci kata kadar varan bir temel kazdılar. Temele ancak otuz kişinin
kaldırabileceği büyüklükte taşlar yerleştirdiler. Âdem de bu sağlam temelin üzerine cennetten
indirilen beyti yerleştirdi. Ve onun çevresinde ilk tavaf eden kişi oldu.
Tufan’da kayboldu
Nuh Tufanı’nda ise Kabe’nin yeri kayboldu. Tufan’dan, Hz. İbrahim’in zamanına kadar yeri de
belirsiz kaldı. Sadece Kabe’nin bulunduğu alan biliniyordu. Bu yer de kırmızı topraklı ve sel
sularının ulaşamayacağı kadar tümsek bir tepe durumundaydı. Yeri kesin olarak belli
olmamakla birlikte, insanlar tarafından Kabe’nin yerinin bu bölgede olduğu biliniyordu ve tıpkı
bugün olduğu gibi o zaman da yeryüzünün çeşitli yerlerinden insanlar Kabe’nin bulunduğu
bölgeye gelip dua ederlerdi, ibadet ederlerdi.
Esrarengiz bulut
Bu durum Hz. İbrahim’in Allah tarafından Kabe’nin yeniden inşa edilmesiyle görevlendirildiği
zamana kadar sürdü. Bu konuya ilişkin kaynaklardaki bilgilere göre Kabe’nin Hz. İbrahim

tarafından inşasında birtakım esrarengiz olaylar oldu. Sözgelimi Hz. İbrahim, Kabe’yi inşa
etmek için Mekke’ye geldiğinde, yanında bir melek ve ‘Sekine’ adı verilen bir “şey” vardı.
Sekine’nin ne olduğu konusunda çelişkili ve farklı bilgiler öne sürülüyor. Kimilerine göre,
Sekine iki kanadı ve kedi başı gibi bir başı olan ve çok hızlı uçan bir “kuş” idi. Kimilerine göre
ise Sekine’nin insan yüzüne benzeyen bir yüzü vardı ve bir tür inilti sesi çıkarırdı. Daha
başkaları ise Sekine’nin hoş bir rüzgâr olduğunu öne sürüyorlar.

Müslüman hacıların Kabe’ de tavaf ettikleri sırada çekilen bir gece fotoğrafı, islami inanışa
göre ilk tavaf Âdem Peygamberden önce melekler tarafından yapıldı. Meleklerin gökte tavaf
ettikleri yer, tam bugünkü Kabe’nin bulunduğu yerin üstündeydi
Bulut yere iniyor
Hz. İbrahim, bugünkü Kabe’nin bulunduğu yere gelince Sekine, ona, “Burada dur!” dedi.
Kabe’nin yeri bu şekilde belirlendikten sonra Sekine, içinde baş şekli bulunan bir bulut biçiminde yere indi. Bulut ona Kabe’nin inşa edileceği yer üzerinde görünerek şöyle dedi: “Ey
İbrahim! Rabbin sana bu bulutun altında ve onun ölçüsünde bir temel kazmanı
emrediyor.” Hz. İbrahim de bulutun gösterdiği ölçülerde yeri kazmaya başladı. Oğlu Hz.
İsmail de ona yardım ediyordu. Bir süre sonra Kabe’nin Adem tarafından inşa edildiği
zamanki ilk temeline ulaştılar. Bundan sonra meleklerin de yardımıyla Kabe inşa edilmeye
başlandı. Kabe’nin inşasında kullanılan taşların, Sina, Lübnan, Hira, Zeytinlik ve Cudi
dağlarından getirildiği söyleniyor.

Kabe’nin kapısının üzerindeki siyah örtü hac mevsiminde kaldırılır. Kapıya el sürmek
hacıların yerine getirmesi gereken bir davranış olarak kabul ediliyor
Levite olan taş
Kabe’nin yüksekliği yerden bir adam boyu olunca bulut birden kayboldu. Bundan sonra
Kabe’nin duvarları inşa edilmeye başlandı. Hz. İsmail taş taşıyor, yaşlı babası Hz. İbrahim de
duvar örüyordu. Fakat binanın duvarları yükselip de insan boyunu aşınca Hz. İsmail özel bir
taş getirdi. Bu taş denildiğine göre yere temas etmiyordu ve Hz. İbrahim’in ihtiyacına göre
alçalıp, yükseliyordu. Kabe’ nin duvarı Hacer-ül Esved taşının bulunduğu yere gelince Hz.
İbrahim oğluna şöyle dedi: “Bana öyle bir taş getir ki, onu bu köşeye koyayım.” Bunun
üzerine Hz. İsmail, babasının istediği taşı bulmak için çevrede dağlara çıktı. O sırada
kırşısına Cebrail çıktı ve ona Hacer-ül Esved taşını verdi. Taş böylece bugünkü yerine
yerleştirildi.

İnsanlar kirletmeseydi, şifa verecekti
Hz. Muhammed’in ise Hacer-ül Esved ile ilgili olarak şöyle dediği söyleniyor: “Bu taş eğer
cahiliye devrinin pislikleri ve kirleri ile kirletilmiş olmasaydı onunla her türlü hastalık, veba ve
musibetten kurtulmak için Allah’tan şifa istenirdi. Allah elbette bir gün onu ilk yarattığı şekle
döndürecektir. O, cennet yakutlarından beyaz bir yakut idi, fakat, Allah onu, kötülerin
günahlarından ötürü değiştirip, ziynetini zalim ve günahkârlardan gizledi. Çünkü onlar, cennetten çıkma bir şey bakmaya layık değillerdir.”

Cennetten getirildiğine inanılan Hacer-ül Esved taşı, Hz. Muhammed’e göre bu kara taş
önceleri bembeyazdı, insanların günahları onu kararttı.
“Hacer-ül Esved cennete dönecektir”
Hz. Muhammed’in Hacer-ül Esved ile ilgili diğer sözleri de şöyle: “Hacer-ül Esved cennet
taşlarından bir taştır. Eğer ona kirli eller dokunmasaydı, şimdi aynen indiği şekilde kalacaktı… Hacer-ül Esved Allah’ın yeryüzündeki sağ elidir. Allah onun vasıtasıyla kulları ile
tokalaşır… Cebrail, Hacer-ül Esved’i cennetten getirdi ve onu gördüğünüz yere yerleştirdi. O
sizin desteğinizdir. O durdukça siz iyilik üzerinde kalırsınız. Ona gücünüz yettiği kadar
yapışın. Çünkü şüphe yoktur ki, Cebrail bir gün gelip onu getirdiği yere götürecektir… Hacerül Esved cennet yakutlarından bir yakuttur. Dönüp gideceği yer de yine cennettir.”
İbni Abbas ise şöyle diyor: “Yeryüzünde cennete ait sadece iki varlık vardır. Bunlardan biri
Hacer-ül Esved, diğeri ise Makamı ibrahim’dir. Eğer bunlara müşriklerin elleri dokunmamış
olsaydı, onlara dokunan kimselere Allah şifa verecektir.”
Dünyaya ait değil
Hacer-ül Esved taşı, Kabe’nin doğu köşesinde, kapıya yakın bir yerde ve yerden 1,5 metre
yükseklikte yer alır. Bu taş, 30 cm çapında, yumurta biçiminde, hafif sarı ve kırmızı damarlı
bir taştır. Bilim adamları Hacer-ül Esved’in yüzyıllardır çeşitli etkilerle karşı karşıya
kalmasından ötürü, onun yapısını anlamanın son derece güç olduğunu söylüyorlar. Ayrıca bu
taşın yeryüzünde kendi türünde “tek” olduğunu öne sürenler de var. Bazı araştırmacılar da
Hacer-ül Esved’in dünyaya ait bir taş olmadığını, başka bir dünyadan getirilmiş olabileceğini
belirtiyorlar.

Kabe ve 19 sayısı
Öte yandan, gizemli 19 sayısının Kabe ve çevresinde de ortaya çıktığı görülüyor. Derinlemesine olmamakla birlikte, yapılan küçük bir inceleme, şu sonuçlan ortaya koydu: Kabe’ nin
de içinde bulunduğu Mescid-ül-Haram’ın kapılarının sayısı 19′dur. Hacer-ül Esved ile
Makamı İbrahim’in arasındaki uzaklık 19 metredir. Kabe’nin içerisinde bulunan levhaların
toplam adedi 38′dir (2X19). Bu levhalardan yine 19 tanesi yeşil renktedir. Kabe’nin güney
köşesi (Rükn-ül-Yemani) ile doğu köşesi (Rükn-ül Esved – Hacer-ül Esved’in bulunduğu
köşe) arasında 19 taş vardır.
Ruhsal enerji merkezleri
Yazılı tarihin bilgilerine göre Kabe’nin ne zaman, hangi uygarlık zamanında, nasıl ve niçin
yapıldığına ilişkin hiçbir bilgi yok. Bazı gizemciler Kabe’nin, yeryüzünün en büyük ve en güçlü
ruhsal enerji merkezi olduğunu belirtiyorlar. Onlara göre yeryüzünün çeşitli yörelerine
dağılmış durumda bulunan psişik enerji santralları var. Esrarengiz yeraltı ülkesi Agarta,
Paskalya Adası’ndaki dev heykeller, İngiltere’deki Stonehenge megalitleri, ve Piramitler
bunlardan sadece birkaçı. Öte yandan, bilindiği gibi ley araştırmacıları da bu söz konusu
noktalarda, “ley enerjisi” adını verdikleri fakat içeriği tam olarak bilinmeyen bir enerjinin
akıştığından söz ediyorlar.
Eski insanlar ve enerjinin odaklandığı noktaları şu ya da bu şekilde biliyorlardı ve bu odak
noktalarına çeşitli yapılar kurmuşlardı. Tarihin çeşitli dönemlerinde insanların buralarda
dinsel törenler düzenledikleri biliniyor.

Hacıların Safa ve Merve arasında yapmaları gereken yürüyüşten bir görünüş
Hatta Druid rahiplerinin izleyicileri günümüzde bile, yılda bir kez Stonehenge megalitleri
çevresinde toplanıp dinsel tören yapıyorlar. Fakat kuşkusuz tüm bu enerji merkezleri artık, o
ilk etkinliklerini kaybetmişe benziyorlar.

Kabe’nin, Hacer-üI Esved ve Makamı İbrahim’in İçinde yer aldığı Mescid-ül Haram. Mescid-ül
Haramın 19 kapısı var. Ayrıca Hacer-ül Esved ile Makamı İbrahim arasındaki uzaklığın da 19
metre olduğu belirtiliyor.
Kozmik enerjileri topluyor
Eğer gerçekten Kabe denildiği gibi bir ruhsal enerji merkezi ise, etkinliğini hâlâ tüm canlılığıyla sürdürüyor demektir. Kabe’nin, birtakım kozmik enerjileri bünyesinde toplayarak
yeryüzüne dağıttığı, böylece bir tür transformatör işlevi gördüğü söyleniyor. Bunun
sonucunda da her gün milyonlarca Müslüman, Kabe yönüne dönerek oradan yayılan psişik
enerji ile uyuma geçiyorlar. Ayrıca, namaz sırasında yapılan hareketler de bu enerjinin,
insanın ruhsal ve fiziksel varlığının tüm unsurlarına nüfuz etmesini sağlıyor. Kabe’de tavaf
yapıldığı zaman ise, yani enerjinin odak noktasının çevresinde dönüldüğü zaman bu psişik
enerji ile en üst düzeyde bağlantı kurulduğu an oluyor. Nitekim insanların tavaf sırasında
birtakım normalötesi olaylar yaşadıkları söyleniyor. Bunların arasında zaman kaymaları,
ışınlama olayları, apor olayları, çeşitli ruhsal görüntüler var. Hatta tavaf sırasında gökte
uçandaire gördüğünü söyleyenler bile var.

×
Şeytan taşlama yeri. İslam inanışa göre Hz. ibrahim, oğlu İsmail’i Allah’a kurban etmek istedi.
Denildiğine göre Hz. ibrahim’i böyle yapmaya zorlayan şeytan oldu. Hz. İbrahim önce buna
karşı çıktı ve Şeytan ile aralarında bir mücadele başladı. Şeytan, Hz. ibrahim’ e taşlar atmaya
başladı. Bu olayın geçtiği yer olduğuna İnanılan noktaya sonraları fotoğrafta görülen sütun
dikildi. Bu sütuna taş atılarak şeytan’ın kovulacağına inanılıyor .
Kıyamet günü tanıklık yapacak
Hacer-ül Esved taşının ise Dünyadışı bir kökeni olduğu öne sürülüyor. Ayrıca Hacer-ül
Esved’in, öyle sadece basit bir taş olmanın ötesinde evrensel düzeyde bir işlevi olduğu
belirtiliyor. Bu işlevin ise Dünyadışı zekâlarla bağlantılı bir tür kozmik bilgisayar olabileceği
düşünülüyor. Nitekim, bazı gizemciler, Hz. Muhammed’in şu sözünün, ancak bu şekilde bir
anlam kazanabileceğini vurguluyorlar: “Şüphesiz, Allah bu taşı, göreceği iki gözü ve kendisini
öpenlere şahitlik yapacağı bir dili ile kıyamet gününde insanlar için konuşturacaktır.”

