MEKKE VE KÂBE
İlk İnsan Hazret-i Âdem (as)’a Ellah-ü Teâlâ Kabe’yi yapma emrini
verdi. Cebrail adlı vahiy meleği ona Mekke’de Kâbe’yi inşa edeceği yeri
gösterdi. Ve Kâbe inşa edildi. Son Peygamber Hazret-i Muhammed
(sav)’a kadar gelen 124 bin Peygamber de gelip ziyaret etti. Müslümanlar da burayı ziyaret ederek
buranın faziletlerinden istifade ederler.

MEKKE ZİYARET YERLERİMİZ
ARAFAT TEPESİ
Bu tepede Cennet’ten çıkarılan Hazreti Âdem ve Havva
annemizin dünya üzerinde buluştukları yer olarak kabul
ediliyor. Mekke’nin 25 km. güney doğusunda büyükçe bir
ovanın ortasındadır. Ovanın çevresi Doğu, kuzey ve güneyi
dağlarla çevrilidir. Arafat, Hill bölgesinde Harem sınırları
dışında kalır. Harem sınırı ile Arafat arasında Urene vadisi
vardır. Haccın rükünlerinden biri olan vakfe burada yapılır.

PEYGAMBERİMİZİN DOĞDUĞU EV
Hz. Peygamberin doğduğu ev Kabe’nin doğu tarafında
kalan Beni Hâşim Mahallesi’nde idi. Hz. Muhammed Miladi
20 Nisan 571 (12 Rebiulevvel) Pazartesi gecesi tan yeri
ağarırken bu evde dünyaya gelmiştir. Daha sonra buradaki
ev yıkılmıştır ve yerine yapılan bina günümüzde Mekke
Kütüphanesi olarak kullanılmaktadır.

NUR DAĞI VE HİRA MAĞARASI
Mekke’nin kuzeydoğusunda, 300 m. yüksekliğinde kütle
kayalardan oluşan ve Kabe’ye 5 km. mesafede bulunan bir
dağdır. Peygamberliğinden önce Hz. Muhammed’in Ramazan aylarını ibadetle geçirdiği “Hira Mağarası” bu dağın
zirvesinde bulunmaktadır. Sevgili Peygamberimiz kırk yaşına girdiği senenin Kadir Gecesi’nde bu dağda ibadet halinde iken Hz. Cebrail gelmiş ve kendisine Kur’an-ı Kerim’in ilk
ayetlerini vahyetmiştir.

CİN MESCİDİ
Peygamber efendimiz davet için gittiği Taif dönüşünde yol
üzerindeki Nahle Vadisi’nde namaz kılarken bir grup cin
Kur’an-i Kerim’i dinleyerek etkilenmişlerdir. Daha sonra Hz.
Muhammed’i takip eden bu cinler Mekke girişinde efendimizle görüşmüşler ve Müslüman olmuşlardır. Kur’an-i
Kerim’deki Cin Suresi burada nazil olmuştur. Sonraları bu
mekâna bir mescit yapılarak Cin Mescidi ismi verilmiştir.

AKABE
Sevgili Peygamberimiz Medine’ye hicretinden iki sene
önceki Hac mevsiminde insanları İslam’a davet ederken on
iki kişiden oluşan Medine’li bir grupla karşılaşır. Bu grubun
hepsi Hz. Muhammed’e burada biat ederek Müslüman
olurlar. Bir sonraki senenin haccına yetmiş iki kişi olarak
gelirler ve aynı yerde Peygamberimize biat ederek onlar da
Müslüman olurlar. İslam tarihinde bu olaya Birinci ve İkinci
Akabe Biat’ları denmektedir.

SEVR MAĞARASI
Mekke’nin güneyinde Kâbe’ye yaklaşık 4 km. uzaklıkta bir
dağdır. Bu dağın zirvesine yakın bir yerde Peygamber
Efendimiz ile arkadaşı Hz. Ebubekir’in Mekke’den Medine’ye hicret ederlerken gizlendikleri mağara bulunmaktadır. Mağara’da kaldıkları zaman süresince bazı mucizeler
vuku bulmuştur. Ellah (c.c.) Resulünü müşriklerin kötülüklerinden örümcek ve güvercin gibi mahlûkatından bir kısmini görevlendirerek korumuştur.

HUDEYBİYE
Hicretin altıncı yılı, miladi 628’de Peygamberimiz (sav)
arkadaşlarıyla umre kararı aldı. Hudeybiye’ye kadar gelince
Mekkeliler yolu kesip Kâbe’yi ziyarete engel oldular. Peygamberimiz (sav) savaşmak istemiyordu, Mekkelilere niyetlerinin sadece tavaf olduğunu iletmek üzere müşriklere
elçi olarak gönderilen Hz. Osman (ra)’ın öldürüldüğü yanlış
haberi üzerine Müslümanlar savaş pozisyonuna girince
müşrikler korkup bir anlaşma yoluna gittiler.

MÜZDELİFE
Mina ile Arafat arasında bulunan bölgeye Müzdelife denir.
Yüce Ellah bu meydanda bolca ibadet etmemizi emir buyurmuşlardır. Hacc’ın vecibelerinden olan Müzdelife vakfesi bu meydanda gece konaklayarak yapılır. Aksam Arafat’tan yola çıkan Hacılar, aksam ve yatsı namazlarını yine
bu meydanda kılarlar. Şeytan taşlama da kullanılacak taşlar
da buradan toplanır. Bayramın 1. günü sabah namazından
sonra Müzdelife’den Mina’ya hareket edilir.

MİNA
Müzdelife ile Mekke arasında kalan geniş bölgeye Mina
denir. Cemerat ismiyle bilinen şeytan taşlama yerleri, Kurbanların kesim yerleri buradadır. Peygamberimizin Mina
günlerini geçirdiği mekânda yapılan Mescid-ül Hayf burada
bulunmaktadır. Müzdelife vakfesinden sonra hacılar Mina’ya gelerek üç gün devam eden şeytan taşlama görevini
burada yerine getirirler. Ayrıca bu günlerin gecelerini Mina’da geçirmek Hac rükünlerindendir.

CENNETÜL MUALLA
Mescid-i Harem’in yaklaşık 1.5 km. kuzeyinde yer alan bu
mezarlık aynı zamanda şehrin tarihi mezarlığıdır. Sevgili
Peygamberimizin dedesi Abdülmuttalip, amcası Ebu Talip,
hanımı Hz. Hatice validemiz, küçük yaşta ölen oğulları Kasım ve Abdullah’ın ve birçok Sahabi ve İslam büyüklerinin
kabirleri bu mezarlıkta bulunmaktadır. Mekke’de vefat
eden yerli-yabancı her Müslüman günümüzde de bu mezarlığa defnedilmektedir

