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I. LKELER ve AMAÇLAR 

badetler öz ve amacõ itibariyle kulun yaratanõ ve O'nun üstün kudreti 
kar õsõnda aczini itiraf etmesi, kendini ku atan sonsuz zaman dilimi, uçsuz 
bucaksõz varlõklar âlemi içinde konumunu bilip ona göre tavõr almasõ ve bu 
ruh hali içinde O'nunla ileti im kurmasõ demek oldu undan neticede bireyin 
mutlulu una, bireyin kendisini tanõmasõna, kendisiyle ve toplumla barõ õk 
ya amasõna, bunun devamõnda da toplumsal huzur ve barõ õn kurulmasõna 
hizmet eder. badetlerin ta õdõ õ hikmetler bu sõra dahilinde özetlenebilirse 
de, bir dine mensup olanlarõn yeryüzünde tek bir cemaat olu turarak yõlda 
bir defa belli bir yer ve zamanda birlikte ibadet etmesi demek olan hac iba-
detinde durum biraz daha farklõdõr.  

Kutsal zaman ve mekân inancõ hemen bütün dinlerde mevcuttur ve esa-
sen haccõn temelinde, ulûhiyyetin herhangi bir yerde tecellîsine ili kin inanç 
yatar. slâm dininde de, kutsal mekân ve zaman telakkisi hac ibadeti bünye-
sine yerle tirilmi tir. 

Hac sözcü ünün "kasõt, yöneli  ve yürüyü " anlamõna gelmesi, bir ba-
kõma hac ibadetine saygõnlõk ve kutsiyet atfedilen birtakõm özel mekânlar 
üzerinden Allah'a yürünmesi eklinde sembolik bir mahiyet kazandõrõr. 
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Kur'ân-õ Kerîm'de özellikle hac törenleri, bu törenlerin yapõlaca õ zaman ve 
yerlere ili kin olarak kullanõlan "haram aylar, belde-i haram, hurumâtullâh, 
eâirullah" vb. ifadeler, sembolik saygõnlõk ve kutsiyet ifadeleridir (meselâ bk. 

el-Mâide 5/1, 2; el- srâ 17/1; el-Kasas 28/57; el-Ankebût 29/67). 

Haccõn nostaljik boyutu, inanan bir kimsenin inanç kökleriyle ba lantõ-
sõnõ tazelemesi bakõmõndan önemlidir. Müslümanlõk açõsõndan dü ünüldü-
ünde slâm peygamberinin ve arkada larõnõn tevhid ve adaleti hâkim kõlma 

mücadelesi, bu süreçte ya anmõ  acõ tatlõ anõlar, âdeta bir film eridi gibi bu 
kutsal mekânlarõ ziyaret eden ki inin gözünün önünden geçer. Bu nostalji, 
inanan ki iye daha yo un bir dinamizm kazandõrõr ve daha üst düzeyde bir 
sahiplenme uuru verir. 

Haccõn lâhûtî boyutu, mah eri andõrmasõdõr. Farklõ dil, õrk, bölge ve kül-
türlere, sosyal konum ve ekonomik güce sahip insanlarõn e it statüde ve 
aynõ renk ve tip elbiseler içinde toplanmasõ, akõn akõn ko u turmasõ ve top-
luca ibadetler etmesi, bir bakõma âhirette yaratõcõnõn huzurunda dirili i ve 
toplanõ õ hatõrlatõr. Hac mümini âhiretteki bu dirili  ve toplanmaya hazõrlar, 
bu bilinci kazanmasõnda ona yardõmcõ olur.  

Gerçekten de hac ibadetinde müslüman, slâm'a gönül vermi  olmanõn 
mutlulu unu ve hazzõnõ daha yakõndan idrak eder, yeryüzündeki bütün 
müslümanlarla birlikteli in ve karde li in kolektif uuruna erer. Dünyanõn 
çe itli bölgelerinden âdeta her biri bir temsilci ve gözlemci sõfatõyla Mekke'ye 
akõn eden müslümanlar, mîkat denilen belirli sõnõrlarda dünyayõ, dünyevî fark-
lõlõ õ, hatta bencilli i ve ihtiraslarõ temsil eden elbiselerini çõkarõp hepsini e itle-
yen, birle tiren, onlarõ dünya Müslümanlõ õnõn bir üyesi olmanõn bilincine 
erdiren ihram elbiselerini giyerler. Artõk "ben" yok, "biz" vardõr. Müminler bir 
ufuktan di erine akan beyazlar seli içinde yok olur, âdeta ölmeden önce ölü-
mü ve âhiret hayatõnõ ya arlar. 

hram, ki inin kendini geçici kaygõ ve ba õmlõlõklardan kurtarõ õnõn sem-
bolüdür. hram süresince toplumsal barõ õ ve bütünlü ü bozucu, bencilli i 
uyandõrõcõ, geride bõrakõlan geçici haz ve menfaatleri hatõrlatõcõ mahiyetteki her 
türlü e ya ve fiiller yasaklanmõ tõr. 

Arafat vakfesi, insanõn dünyaya ayak basõ õnõ ve kõyamette Allah'õn hu-
zurunda bekleyi ini hatõrlatõr. Hac ruhun Allah'a yükseli ini temsil etti inden, 
Kâbe hedef de il, belki sonsuzlu a ve bu mânevî atmosfere geçi in ba langõ-
cõdõr. Kâbe etrafõnda dönerek gerçekle tirilen tavaf, kâinatõn ve yaratõlõ õn 
özeti, teslimiyetin ve ilâhî kadere boyun e i in sembolü sayõlõr. Ko mak anla-
mõna gelen sa‘y, bir canlõlõk, bir arayõ tõr, esbaba tevessüldür. Hacda dõ tan 
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bakõldõ õnda sembolik davranõ lar eklinde gözüken her ibadetin ve eklin bir 
anlamõ, mümini e itici ve bilinçlendirici bir yönü vardõr. Hac ibadeti esnasõnda 
bu anlam ve bilinci yakalayabilen, haccõn hikmetlerine nüfuz edebilen mü-
minler, eski hata ve günahlarõndan arõnarak hayata yeni bir canlõlõk ve uurla 
dönerler. Hac onlarõn hayatõnda kalõcõ etkilere sahip bir dönüm noktasõ olur. 
Müminin yükümlülük artlarõ gerçekle ti inde bir an önce hacca gitmesinin 
tavsiye edilmi  olmasõnõn bir anlamõ da budur. Esasen hac ibadeti, bir bakõma, 
hem slâm'daki di er ibadetlerin topluca ve bir arada sergileni i görünümün-
dedir, hem de namaz, oruç ve zekât ibadetlerinden izler ta õr. Hacca giden 
mümin, namazlarda yönelip durdu u Allah’õn evine bizzat gelmi , namazda 
ya adõ õ Allah'la bulu ma uurunu daha yakõndan hissetmeye ba lamõ tõr. 
hrama girmek, namazdaki iftitah tekbiri mesabesindedir; her ikisinde de dün-

ya arkada bõrakõlmaktadõr. hramlõnõn özel günlerde birtakõm dünyevî zevkler-
den geri durmasõ da oruç ibadetini ça rõ tõrõr. Hac bir yönüyle de toplumsal 
bütünle me, kayna ma ve arõnmanõn bir anlamda üniversal çapta ger-
çekle tirilmesidir. Peygamberimiz’in, Allah rõzâsõ için hacceden ve haccõn özel 
günlerinde cinsel ili kiden ve di er yasaklardan sakõnan kimsenin anasõndan 
do du u gün gibi günahlarõndan arõnmõ  olarak memleketine dönece i eklin-
deki ifadesi (Buhârî, “Muhsar”, 9-10; Müslim, “Hac”, 438), haccõn her bakõm-
dan bir büyük arõnma olu uyla ilgilidir. 

Haccõn dünyevî-insanî boyutu da vardõr. Hac ba ta inananlarõn bir güç 
gösterisi mahiyetindedir. Hacda dünyanõn dört bir tarafõndan gelen 
müslümanlar, hem dayanõ ma ruhunu daha derinden ve daha co kulu his-
setmi  hem de birbirlerinin yanõnda ve arkasõnda olduklarõnõ, birbirlerini 
desteklediklerini münasip bir dil ile ba kalarõna göstermi  olurlar. Hac bu 
dayanõ ma ruhunun canlõ tutulmasõnõn bir vesilesidir. Görü üp tanõ maya 
vesile olmasõ yanõnda hac, bir yönüyle de üretilen bilginin tanõtõmõnõn yapõ-
laca õ uluslararasõ bir fuar içeri i de ta õr. 

Hac esnasõnda günlük giysilerinden soyunup, bembeyaz lekesiz ihram 
örtülerine bürünen müslümanlar, her türlü gösteri  ve alâyi ten uzakla -
mayõ, ziynet ve servetle böbürlenmemeyi, insanlar arasõndaki e itli i, ölümü 
ve ötesini hatõrlamayõ fiilen ya ayõp ö renmeleri yanõnda, kötü arzu ve alõ -
kanlõklarõndan da sõyrõlõp, tertemiz yeni bir ya ayõ a ba lama iradesini de 
sergilerler. hramlõ için konulan yasaklar, hiç kimseye hatta ha erelere bile 
zarar vermeme, bütün yaratõklara efkat ve merhamet, zorluklara sabõr, 
kõsaca ki iye düzenli ve disiplinli ya ama melekesi kazandõrõr. Böylece hac 
farîzasõnõ eda eden müslümanlar, Allah'õn ho nutlu unu kazandõklarõ gibi 
çevresindekilere faydalõ olma, hiç de ilse zarar vermeme alõ kanlõ õ kazan-
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mõ  olurlar. Hz. Peygamber i te bu anlayõ la haccedenler için "Kim Allah için 

hacceder de (bu esnada, Allah'õn rõzâsõna uymayan) kötü söz ve davranõ -

lardan ve Allah'a kar õ gelmekten sakõnõrsa, (kul hakkõ müstesna) annesinin 

onu do urdu u günkü gibi (günahlarõndan arõnmõ  olarak hacdan) döner" 
(Buhârî, “Hac”, 4; Müslim, “Hac”, 438) buyurmu tur. 

Haccõn sebebi ve namazlarda kõblegâhõmõz olan Kâbe, yeryüzünde Al-
lah'a ibadet için yapõlan ilk binadõr. Allah'õn emri ile Hz. brâhim ve o lu Hz. 
smâil tarafõndan Mekke'de yapõlmõ tõr. n aat tamamlandõktan sonra, Cibrîl 

(a.s.) tavafõn ve haccõn nasõl yapõlaca õnõ fiilen göstermi ; Hz. smâil de 
bunu Hicaz halkõna ögretmi tir. Hz. brâhim'den sonra mü rikler tarafõndan 
haccõn zamanõ ve eda edili i üzerinde yapõlan tahrif ve de i iklikler, Resûl-i 
Ekrem'in Vedâ haccõndaki uygulamasõ ile tekrar aslî haline dönmü tür. Hz. 
Peygamber bu haccõnda slâmî haccõn nasõl yapõlaca õnõ amelî olarak gös-
termi , hatalarõ düzeltmi  ve "Hac menâsikini benden alõn, benden gördü-

ünüz gibi yapõn" (Müslim, “Hac”, 310) buyurmu tur. 

Bununla birlikte, Hz. Peygamberin bu uygulamasõnda hangi fiil ve alt 
ibadetlerin hac ibadetinin aslî ve talî unsurlarõ oldu u, terkedildi inde nasõl 
telâfi edilece i konusu ayrõntõyla belirtilmedi i için, bu husus daha sonraki 
dönemlerde fakihler arasõnda tartõ malõ kalmõ , her bir fõkõh mektebi kendi 
bakõ  açõsõna göre bir de erlendirme yapmõ tõr. Haccõn rükün ve artlarõ, 
vacip ve sünnetleri, hac yasaklarõnõn ihlâli halinde ne gerekece i konularõn-
daki farklõ ictihadlar, esasen bu de erlendirme farklõlõklarõnõ yansõtõr. Öte 
yandan hac ibadeti içinde yer alan ve bir kõsmõ sembolik davranõ lardan 
ibaret olan fiiller (menâsik), ço unluk itibariyle Hz. Peygamber'den görül-
dü ü ekliyle yapõlmasõ gerekti inden taabbudî nitelikte ise de, bir kõsmõ o 
günkü art ve imkânlarla da alâkalõ emir ve tavsiyelerdir. Böyle bir ayõrõm 
da hac ibadetinin ifasõ konusundaki görü  ayrõlõklarõna zemin hazõrlamõ tõr. 

 

II. HACCIN TANIMI ve MAH YET  

Hac sözlükte "kastetmek, yönelmek" anlamõna gelen bir kelimedir. Fõkõh 
terimi olarak ise hac, "Mekke ehrindeki Kâbe'yi ve civarõndaki kutsal sayõ-
lan özel yerleri, özel vakit içinde, usulüne uygun olarak ziyaret etmek ve 
yapõlmasõ gereken di er menâsiki yerine getirmek" demektir. Bunlarõn hep-
sine birden hac törenleri anlamõnda "menâsikü'l-hac" denir. 

slâmiyet'in be  esasõndan biri olan hac, hicretin IX. yõlõnda farz kõlõn-
mõ tõr. Haccõn farz oldu u hükmü, Kur'ân-õ Kerîm ve Sünnet'te bildirilmi  ve 
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bu hüküm konusunda müslümanlarõn görü  birli i (icmâ) gerçekle mi tir. 
Kur'ân-õ Kerîm'de: "Yoluna gücü yetenlerin evi (Kâbe) hac ve ziyaret etme-

leri, insanlar üzerinde Allah'õn bir hakkõdõr" (Âl-i mrân 3/97) buyrulmu tur. 
Peygamberimiz de haccõ Müslümanlõ õn be  esasõndan birisi olarak saymõ , 
haccõn önemini ve yararlarõnõ belirtmi  ve bu törenlerin nasõl yapõlaca õnõ 
fiilen göstermi tir. 

Gücü yeten, yani sa lõk ve servet yönünden haccetme imkânõna sahip 
olan müslümanlarõn, ömründe bir defa haccetmeleri farz olup imkân elde 
edilince, geciktirmeden yerine getirilmesi gerekir. Hayatõnda bir defa hac 
yapmõ  olan müslüman bu farzõ yerine getirmi  olur. Ebû Hanîfe, Ebû Yûsuf, 
Mâlik ve Ahmed b. Hanbel gerekli artlarõ ta õyan hac yükümlüsünün bu 
ibadeti önündeki ilk hac mevsiminde eda etmesi gerekti i, sonraki yõllara 
tehir etmesinin günah oldu u, hatta bu ibadeti uzun süre geciktiren ki inin 
ahitli inin kabul edilmeyece i görü ündedirler. âfiî ve mam Muhammed 

ise ileride yerine getirmeye azmedilmesi ve eda imkânõnõn normal artlarda 
elden çõkmasõ gibi bir endi enin bulunmamasõ artõyla haccõn tehir edilebile-
ce ini söylemi lerdir. Bununla birlikte, bunlar da hac ibadetinin bir an önce 
ve ilk fõrsatta yerine getirilmesinin sünnete uygun ve daha ihtiyatlõ bir tu-
tum oldu unu belirtmi lerdir. 

Kâbe'yi ziyaretle ilgili ibadetlerden biri de "umre"dir. Ziyaret belirli za-
manda ve Arafat vakfesiyle birlikte olursa "hac"; belirli bir zamana ba lõ 
olmayarak vakfesiz yapõlõrsa "umre" adõnõ alõr. Hac ve umreyi birbirinden 
ayõrmak için hacca, "hacc-õ ekber" (büyük hac), umreye "hacc-õ asgar" da 
(küçük hac) denir. Halk arasõnda ise arefesi cumaya rastlayan haccõn hacc-õ 
ekber oldu una dair yaygõn bir kanaat bulunmaktadõr. 

Umrenin faziletiyle ilgili olarak Resûl-i Ekrem "Umre, daha sonraki um-

reye kadar, ikisi arasõnda i lenen günahlar için kefârettir. Allah katõnda 

makbul haccõn kar õlõ õ ise ancak cennettir" (Buhârî, “Umre”, 1; Müslim, 

“Hac”, 437) ve "Hac ve umreyi birbirine ekleyin (pe  pe e birlikte yapõnõz); 

çünkü bunlar körü ün demir, altõn ve gümü teki kiri, pasõ gidermesi gibi, 

yoksullu u ve günahlarõ giderir. Makbul bir haccõn kar õlõ õ ancak cennettir" 
(Tirmizî, “Hac”, 2: Nesâî, “Hac”, 6) buyurmu tur. 
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III. HACCIN ARTLARI 

A) YÜKÜMLÜLÜK ARTLARI 

Hac ibadetiyle yükümlü olmak için genel olarak bütün yükümlülükler de 
öngörülen Müslümanlõk, akõl ve bulû  artõ yanõnda, ayrõca hac yapmaya 
bedenî ve malî imkânlarõn yeterli olmasõ da arttõr. Beden ve malî imkânõn 
yeterli düzeyde bulunmasõna literatürde, yapabilme, güç yetirebilme anla-
mõnda istitâat denilir. 

Ayrõca ki inin hac ile yükümlü sayõlabilmesi ve hac yükümlülü ünün 
zimmetinde borç olarak sabit olabilmesi için belirtilen dört arta ilâve olarak, 
bu farîzayõ yerine getirecek vakte eri mi  olmasõ da gerekir. Belirtilen tüm 
artlarõ ta õdõ õ halde, bu tarihten itibaren haccõ ifaya elveri li zaman bula-

madan yani hac mevsimine eri emeden ölen ki i hac ile yükümlü olmadan 
ölmü  kabul edilir. 

stitâat, teknik ifadesiyle söylenecek olursa, haccõn vücûb artõdõr. Hac, 
sadece Kâbe ve civarõnda belirli günlerde eda edilen bir ibadet oldu u için 
hac yükümlülü ü bedenî ve malî imkânlarõn yeterli olmasõ artõna ba lan-
mõ tõr. slâm dini, di er mükellefiyetlerde oldu u gibi, hac ibadetinde de 
mükellefin durumunu dikkate almõ  ve ona güç ve imkânlarõnõn üzerinde bir 
yük yüklememi tir. 

Hac yükümlülü ü için istitâatõn art oldu u konusunda mezhepler ara-
sõnda görü  birli i olmakla beraber istitâatin ne anlama geldi i konusunda 
bir birlik yoktur. Mezhep imamlarõ ve müntesipleri, âyette geçen istitâat 
kavramõnõ farklõ ekillerde anladõklarõ için aralarõnda, haccõn yükümlülük ve 
eda artlarõnõn tesbitinde bazõ farklõlõklar do mu , bu bakõmdan bir kõsmõnõn 
yükümlülük artõ olarak kabul etti i bir ey di erinde eda artõ olmu tur. 

stitâat denilen yapabilme güç ve imkânõ, hac yolculu una çõkacak ki i-
nin gidip dönünceye kadar kendisinin ve bakmakla yükümlü oldu u kimse-
lerin geçimlerini sosyal seviyelerine uygun olarak sa layacak malî güce ve 
hac için yeterli zamana ve malî güce sahip olmasõ anlamõna gelmektedir. 

 

B) EDA ARTLARI 

Haccõn edasõnõn, yani hac yükümlüsü tarafõndan bizzat ifa edilmesinin 
farz olmasõ için bulunmasõ gereken artlara 'haccõn edasõnõn artlarõ' denir. 
Bu artlar genel hatlarõyla unlardõr: 
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a) Sa lõklõ Olmak. Ebû Hanîfe ve Mâlik, sa lõklõ olmayõ hac yüküm-
lüsü olmanõn artõ olarak gördüklerinden bunlara göre sa lõklõ olmayan kim-
seler hac yapmakla mükellef de ildir; dolayõsõyla yerlerine vekil gönderme-
leri de gerekmez. 

Hanefî imamlardan Ebû Yûsuf ve Muhammed ile âfiî ve Hanbelî hu-
kukçularõna göre ise, yukarõda belirtilen yükümlülük artlarõnõn gerçekle -
mesi halinde, fiilen haccetmeye engel te kil eden bir hastalõk veya sakatlõ õ 
bulunanlar, yerlerine vekil göndermeli veya bunu vasiyet etmelidirler. Fiilen 
hac etmeye engel hastalõk ve sakatlõklar arasõnda, genel olarak, körlük, kö-
türümlük ve hac yolculu una dayanamayacak derecede hastalõk veya ya lõ-
lõk durumlarõ gösterilmi tir. 

b) Yol Güvenli i. Hanefî ve Hanbelî mezheplerinde fetvaya esas olan 
görü e göre yol güvenli inin bulunmasõ haccõn edasõnõn artlarõndandõr. 
Mâlikî ve âfiîler ise, istitâat kavramõna getirdikleri açõklama do rultusunda, 
bunu yükümlülük artlarõ arasõnda saymõ lardõr. 

c) Ârõzî Bir Engelin Bulunmamasõ. Tutukluluk veya yurt dõ õna çõk-
ma yasa õ gibi yolculu a çõkmayõ engelleyen bir durumun hac mevsimine 
denk gelmesi halinde eda yükümlülü ü gerçekle mez. 

d) Kadõnlara Özel ki art. Haccõn edasõyla do rudan ilgisi bulunma-
makla birlikte, kadõnlara ili kin ba ka hükümlerin sonucu olarak söz konusu 
edilen iki art daha bulunmaktadõr. 

Bunlardan birincisi, kadõnlarõn tek ba larõna uzun mesafeli yolculuklara 
çõkma yasa õndan kaynaklanan "yanlarõnda e lerinin veya bir mahremleri-
nin bulunmasõ" artõdõr. Hanefî mezhebine göre, haccedebilmek için seferîlik 
hükümlerinin uygulanaca õ bir mesafeyi katetmek durumunda olan kadõnlar 
tek ba larõna hac yolculu una çõkamazlar. 

âfiî mezhebinde ise katedilecek mesafeden ziyade yol emniyeti ve ka-
dõnlarõn güvenli i esas alõndõ õndan koca veya ba ka bir mahremin bulun-
masõ art ko ulmamõ , bunun yerine kadõnlarõn bunu sa layacak ekilde 
-a õrlõklõ görü e göre üç kadõnõn yer aldõ õ- bir grup olu turmalarõ yeterli 
görülmü tür. Bununla birlikte iki kadõnõn hatta kendini güvenlik içinde his-
sediyorsa bir kadõnõn -sadece- farz olan hac görevini yerine getirmek için tek 
ba õna yola çõkmasõ câiz görülmü tür. Mâlikî mezhebine göre ise, kocasõ 
veya bir mahremi bulunmayan yahut ücretle bile olsa kendisiyle birlikte 
hacca gelmeyen bir kadõn, güvenli bir kafile ile birlikte, bu kafilede ba ka 
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kadõnlarõn bulunup bulunmamasõ dikkate alõnmaksõzõn hac yolculu una 
çõkabilir. 

kinci art ise sadece bo anma iddeti veya vefat iddeti beklemekte olan 
kadõnlara ili kin olup, "beklemeleri gereken süreyi tamamlamõ  olmalarõ"dõr. 
Hanefî mezhebine göre eda artõ olan bu durum di er mezheplere göre yü-
kümlülük artõdõr. 

Eda artlarõnõ ta õyan kimselerin bizzat hac yapmalarõ, bu artlardan 
herhangi birinin gerçekle memesi durumunda bedel (vekil) göndermeleri 
veya bunu vasiyet etmeleri gerekir. 

 

C) GEÇERL L K ARTLARI 

Haccõn geçerli yani sahih olabilmesi için üç artõn bulunmasõ gerekir. Bu 
artlar; a) Hac yapmak niyetiyle ihrama girmek, b) Özel vakit, c) Özel me-

kândõr. 

a) HRAM 

hram sözlükte "haram etmek, kendini mahrum bõrakmak" anlamõna 
geldi i gibi, "tâzim edilmesi gereken zamana veya mekâna girmek ve bun-
lara saygõ duymak" anlamõna da gelir. hram ilmihal dilinde hac veya umre 
yapmaya niyet eden ki inin, di er zamanlarda mubah olan bazõ fiil ve dav-
ranõ larõ belirli bir süre boyunca yani hac veya umrenin rükünlerini tamam-
layõncaya kadar kendi nefsine haram kõlmasõ anlamõndadõr. Namaza ba -
lama tekbiri anlamõna gelen tahrîme ile ihram kelimeleri aynõ kökten tü-
remi  ve anlamlarõ birbirine çok yakõn iki kelime oldu u gibi, ait olduklarõ 
ibadetteki fonksiyonlarõ da birbirine çok yakõndõr. Hatta ihram için mecazen 
'haccõn ba lama tekbiri' demek mümkündür. 

Normal zamanda helâl olan bazõ fiiller ihramlõ için yasak hale gelir. Kõ-
lõk-kõyafet, cinsel hayat ve avlanmak gibi hususlarla ilgili olmak üzere grup-
landõrõlabilecek bu yasaklarõn ihlâli, yasa õn çe idine ve ihlâl biçimine göre 
de i en cezalarõ gerektirir. Bu cezalar kurban kesmek, sadaka vermek, bede-
lini ödemek ve oruç tutmaktan ibarettir. 

Bu yasaklar niyet ve telbiye anõndan itibaren ba lar ki, zaten niyet ve 
telbiye ihramõn rüknüdür. Bu bakõmdan hac ve umreye niyet edip telbiye 
yapmaya "ihrama girmek", ihrama giren ki iye "muhrim" (ihramlõ) denir. 
hram giymek ise hac törenlerinin ifasõ sõrasõnda giyilmek üzere yün, pamuk 

veya ketenden hazõrlanmõ  beyaz renkli giysiyi (ihramlõk) giymek anlamõn-
dadõr. 
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aa) hramõn Rükünleri 

Hanefî mezhebinde ihramõn, niyet ve telbiye olmak üzere iki rüknü var-
dõr. Bunlardan birini terkeden kimse ihrama girmi  olmaz. Di er üç mezhebe 
göre ise ihrama girmi  olmak için sadece niyet yeterlidir. 

1. Niyet. Niyet hac veya umre yapmaya karar vermek ve hangisini yapa-
caksa onu belirlemekle olur. Niyeti dil ile ifade etmek de müstehaptõr. 

Bir kimse Kâbe'yi ve civarõndaki kutsal yerleri ziyaret maksadõyla ih-
rama girdi i esnada, hacca mõ yoksa umreye mi yahut ikisine birden mi 
niyet etti ini, kalbi ve dili ile tayin etmese bile Hanefîler'e göre bu ki inin 
ihramõ sahih olur. Bu durumdaki bir kimsenin tavafa ba lamadan önce ya-
paca õ ibadetin hac mõ yoksa umre mi oldu unu belirlemesi yeterlidir. ayet 
bu belirlemeyi yapmadan tavafa ba layacak olursa umre için ihrama girmi  
olur. Tavaf yapmadan do ruca Arafat'a çõkõp vakfe yapacak olursa bu ih-
ramõ hac için olur ve yaptõ õ hac da ifrad haccõ olur. 

âfiî mezhebinde ise bu durumda, hac ve umre ile ilgili menâsikten her-
hangi birine, meselâ tavafa ba lamadan önce niyetteki belirsizli in gideril-
mi  olmasõ gerekir. Aksi halde yapõlan törenler hac veya umre olarak de er 
kazanmaz. Çünkü bir ibadet ancak niyetle yapõlabilir. 

2. Telbiye. Telbiye ibadete ba lama anõnõ temsilen belli sözlerin söy-
lenmesinden ibarettir. Telbiye namazdaki iftitah tekbiri mesabesindedir; bu 
bakõmdan namazdaki tekbir ifadesi (Allahüekber) yerine bunda telbiye söz-
leri söylenir. 

Telbiye;  

"Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyke lâ erîke leke lebbeyk. 
nne'l-hamde ve'n-ni‘mete leke ve'l-mülke, lâ erîke lek" sözlerini söy-

lemekten ibarettir (Anlamõ: Davetine sözüm ve özümle geldim Allahõm, emrin 
ba  üstüne. Davetine sözüm ve özümle geldim ey ortaksõz olan sen! Emrin 
ba  üstüne. Hamd senin, nimet senin, mülk de senin. Yoktur senin orta õn). 

Telbiyeyi ihrama girerken bir defa söylemek farz, zaman zaman yüksek 
sesle tekrarlamak ise sünnettir. Kadõnlar gerek telbiye gerekse di er dua, 
zikir ve tesbihlerde seslerini fazla yükseltmezler. 

hrama Girme Zamanõ. Hac aylarõ girmeden hac menâsikinden hiçbiri 
yapõlamaz. Ancak Hanefî ve Mâlikîler'e göre, mekruh olmakla birlikte henüz 
hac aylarõ ba lamadan ihrama girmek câizdir. Çünkü onlara göre ihram, 
haccõn rüknü de il sõhhat artõdõr. Di er ibadetlerde oldu u gibi artõn yerine 
getirilmesi için vaktin girmesi gerekmez. 
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âfiî mezhebinde ise ihram art de il, rükün sayõldõ õ için hac aylarõndan 
önce, hac için ihrama girilemez. Hac aylarõndan önce ihrama girildi i tak-
dirde, bu ihram umre ihramõ olarak geçerli olur. 

Umre yapmanõn özel bir vakti olmadõ õndan umre için her zaman ih-
rama girilebilir. 

hrama Girme Yerleri. Kur'ân-õ Kerîm'de Kâbe'ye "el-beytü'l-harâm" 
(el-Mâide 5/2), onu çevreleyen mescide "el-mescidü'l-harâm" (el- srâ 17/1) 
denildi i gibi, bu mescidin içinde bulundu u Mekke ehri de "harem" (el-
Kasas 28/57; el-Ankebût 29/67) yani "saygõya lâyõk" sözüyle vasõflandõrõl-
mõ tõr. Saygõ gösterilmesi gereken bu kutsal mekânlarõ sõrasõyla "Harem", 
"Hil" ve "Âfâk" denilen, sõnõrlarõ belirli ve özel fõkhî hükümleri olan bölgeler 
ku atõr. Böylece Kâbe'nin etrafõnõ iç içe ku atan yerler, sõrasõyla Harem, Hil 
ve Âfâk olarak, hükümleri farklõ üç bölgeye ayrõldõ õ gibi hac veya umre 
yapan kimseler de bulunduklarõ bölgelere göre Âfâký, Hillî (veya Mîkatî) ve 
Mekkî olmak üzere üç sõnõfa ayrõlõr. 

Harem Bölgesi. Mekke ile etrafõnda, bitkileri koparõlmamak ve av hay-
vanlarõna zarar verilmemek üzere belirli sõnõrlar içindeki emniyetli bölgedir. 
Bu bölgede oturanlara Mekkî (Mekkeli) denir. Harem bölgelerinin sõnõrlarõnõ 
Cibrîl'in rehberli iyle Hz. brâhim belirlemi , sõnõrlarõ gösteren i aretler daha 
sonra Hz. Peygamber tarafõndan yenilenmi tir. Bu sõnõrlar Kâbe'ye e it 
uzaklõkta de ildir. En yakõnõ, Mekke'ye 8 km. mesafede Medine istikame-
tinde "Ten‘îm"; en uzak olanlarõ ise Tâif yönünde "Ci‘râne" ( i‘bü Âl-i Abdul-
lah) ve Cidde istikametinde Hudeybiye yakõnlarõnda "A âir"dir. Di erleri ise, 
Irak yolu üzerinde "Seniyyetülcebel", Yemen yolu üzerinde "Edâtü Libn" 
(Hüseyniye) ve Arafat sõnõrõnda "Batn-õ Nemîre"dir. 

Mekkeliler hac için Harem bölgesi sõnõrlarõ içinde; umre için ise Hil böl-
gesine çõkarak meselâ Ten‘îm veya Arafat gibi Harem bölgesi dõ õndaki bir 
yerde ihrama girerler. Hac ve umre yapõp ihramdan çõkmõ  olan Harem böl-
gesindeki Mekkeli olmayan ki iler (Âfâký ve Mîkatî olanlar), umre yapõp ih-
ramdan çõktõktan sonra, yeniden ihrama girmek istediklerinde, aynõ hükme 
uyarlar. Onlar da hac için Harem bölgesinde, Umre için ise Harem bölgesi 
dõ õna çõkarak meselâ Ten‘îm veya Arafat gibi bir yere gidip ihrama girmek 
durumundadõr. 

Hil Bölgesi. Hil bölgesi, Harem bölgesi ile Mîkat yerleri arasõndaki yer-
lerdir. Bu bölgede ikamet edenlere Mîkatî veya Hillî denir. Hillî, Hil bölge-
sinde ya ayan ki i anlamõndadõr. Mîkatîler gerek hac gerek umre için Harem 
bölgesine girmeden bulunduklarõ Hil bölgesinde ihrama girerler. 
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Âfâk Bölgesi. Harem ve Hil bölgelerinin dõ õnda kalan yerlere Âfâk de-
nir. Hil bölgesi dõ õndan do rudan Mekke'ye veya Harem bölgesine gelenle-
rin ihramsõz geçmemeleri gereken be  nokta, Hz. Peygamber tarafõndan 
belirlenmi tir. Bunlardan her birine "mîkat", bu noktalarõn sõnõrladõ õ ve Hil 
bölgesi dõ õnda kalan yerlere de "Âfâk" ve bu yerlerde ya ayan insanlara da 
Âfâký denir ki uzaklardan gelen anlamõndadõr. 

Mekke’ye veya Harem bölgesine gelenlerin ihramsõz geçmemeleri gere-
ken bu be  yer unlardõr: 

1. Zülhuleyfe. Mekke'ye Medine üzerinden gelenlerin mîkatõdõr. Medi-
ne'ye yakla õk 10 km., Mekke'ye 450 km. mesafededir. Mekke'ye en uzak 
mîkat budur. Hz. Peygamber Vedâ haccõnda, halen Âbâr-õ Ali denilen bu 
mîkatta ihrama girmi tir. 

2. Cuhfe. Mõsõr ve Suriye istikametinden gelenlerin mîkatõdõr. Mekke'ye 
yakla õk 187 km. uzaklõktadõr. 

3. Zâtüõrk. lrak yönünden gelenlerin mîkatõdõr. Mekke'ye uzaklõ õ yak-
la õk 94 kilometredir. 

4. Karnülmenâzil. Necid ve Küveyt yönünden gelenlerin mîkatõ olup, 
Mekke'ye yakla õk 96 kilometredir. 

5. Yelemlem. Yemen ve Hindistan tarafõndan gelenlerin mîkatõ olup, 
Mekke'ye yakla õk 54 km. mesafededir. Mekke'ye en yakõn mîkat budur. 

Süvey  yönünden Kõzõldeniz yolu ile gelenler, Cuhfe yakõnõnda Râbõ  hi-
zasõnda ihrama girerler. Hava yolu ile Cidde'ye gelenler ise, geldikleri isti-
kametteki mîkatõn hizasõnõ geçmeden, niyet ve telbiye yaparak ihrama girerler. 

Klasik fõkõh kitaplarõnda Hil bölgesinden sayõlan Cidde de, bazõ ça da  
alimlere göre kara sõnõrõ buradan ba ladõ õ için mikat sayõlmõ  ve ihrama 
Cidde’de girmek caiz görülmü  ise de, bu görü  ço unluk tarafõndan kabul 
görmemi tir. Bu takdirde Cidde Afak bölgesinde sayõlaca õndan, hemen her 
gün çe itli sebeplerle Cidde-Mekke arasõnda yolculuk yapanlar, Hanefî ve 
Malikîlere göre, Harem bölgesine her giri te ihrama girme ve umre yapma 
gibi uygulanmasõ çok zor bir durumla kar õla acaklardõr. 

Uzaklardan gelenler (Âfâkýler), gerek hac gerek umre için, yollarõ üzerindeki 
bir mîkatta ihrama girerler. E er yol üzerinde mîkat yoksa, en son, kendilerine 
en yakõn mîkatõn hizasõnõ geçmeden ihrama girmelidirler. Mîkattan önce ihrama 
girmek câiz, hatta Hanefîler'e göre, ihram hükümlerine uyabilece i konusunda 
kendine güvenenler için daha da faziletlidir. Di er üç mezhepte ise ihrama 
mîkat sõnõrõnda girmek sünnete uygun oldu u için daha faziletlidir. 

Harem Bölgesine hramsõz Girmek 

Hanefî ve Mâlikîler'e göre, her ne maksatla olursa olsun do rudan Ha-
rem bölgesine, meselâ Mekke'ye gidecek olan Âfâkýler’in, mîkat sõnõrõnõ 
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geçmeden ihrama girmeleri gerekir. Çünkü ihram, bu kutsal bölgeye saygõ 
için vâcip kõlõnmõ tõr. Bu konuda hac ve umre için gelenler ile ticaret, ziyaret 
veya tedavi gibi ba ka maksatlar için gelenler arasõnda fark yoktur. Bunlar, 
hac veya umre yaptõktan sonra ihramdan çõkarlar. Herhangi bir sebeple 
mîkat sõnõrlarõ dõ õnda bulunan Hil ve Harem bölgeleri halkõ da do rudan 
Harem bölgesine meselâ Mekke’ye girme konusunda aynõ hükme tâbidir. 

âfiî mezhebinde ise, hac ve umre kastõ olmadõkça uzaklardan gelenlerin 
(Âfâký) Harem bölgesine ihramsõz girmeleri vâcip de il, müstehaptõr.  

Hil bölgesi halkõ hac veya umre yapmayacaklarõ zaman, Harem bölgesi-
ne ihramsõz girip çõkabilirler. Harem bölgesinde bulunan kimseler ister Mek-
keli isterse uzaklardan gelenlerden olsun, Hil bölgesine, -meselâ Cidde'ye- 
gittiklerinde, Harem bölgesine ihramsõz dönebilirler. Do rudan Harem bölge-
sine gitme kastõ olmaksõzõn Hil bölgesindeki herhangi bir yere meselâ Cid-
de'ye gidecek olan Âfâkýler’in, mîkat sõnõrõnõ ihramlõ geçmeleri gerekmez. 
Bunlar, daha sonra Harem bölgesine, meselâ Mekke'ye gitmek isterlerse, Hil 
bölgesinde oturanlarõn hükmüne tâbi olurlar. Hac veya umre yapacaklarsa, 
Harem sõnõrõnõ geçmeden ihrama girerler. Hac veya umre kastõ yoksa Harem 
bölgesine ihramsõz girerler ve isterlerse Kâbe'yi ihramsõz tavaf ederler. 

Medine ziyaretini hacdan önce yapmak üzere mîkat sõnõrõnõ ihramsõz ge-
çenler, Cidde'ye indikten sonra herhangi bir sebeple önce Mekke'ye gitmek 
zorunda kalõrlarsa, Cidde'de -Harem bölgesi sõnõrõnõ geçmeden- ihrama girerler. 

bb) hramõn Vâcipleri 

1. Mîkat sõnõrõnõ ihramsõz geçmemek. 

Uzaklardan gelip do rudan Harem bölgesine gidecek olan Âfâkýler, 
mîkat sõnõrõnõ ihramsõz geçerlerse cezâ (dem) gerekir. Ancak, mîkatõ ihrama 
girmeden geçen kimse, henüz hac veya umre menâsikinden herhangi birine, 
meselâ kudüm veya umre tavafõna ba lamadan mîkata dönüp orada ihrama 
girerse ceza dü er. Bu ki inin, ihramsõz geçti i mîkat sõnõrõ yerine; bulundu-
u yere daha yakõn bir mîkata gidip orada ihrama girmesi mümkündür. 

Mîkatõ ihramsõz geçtikten sonra, hac veya umre menâsikinden birine ba -
lanmõ sa artõk mîkata dönülse bile ceza dü mez. 

2. hram yasaklarõndan sakõnmak. 

A a õda ayrõntõyla açõklanaca õ üzere, ihrama giren kimsenin ihram sü-
resince davranõ larõnõ haccõn anlam ve amacõyla da bütünlük sa layacak 
ekilde kontrol altõnda tutmasõ ve belirli yasaklara uymasõ gerekir. 
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cc) hramõn Sünnetleri 

1. hrama girmeden yani niyet ve telbiyeden önce müstehap olan eyler: 

1. Tõrnaklarõ kesmek, kasõk ve koltuk altõ kõllarõnõ temizlemek, gereki-
yorsa tõra  olmak. 

2. Temizlik için gusletmek. Abdesti olanlar ve özel hallerini görmekte 
olan kadõnlar için de gusül sünnettir. Gusül yapõlamazsa abdest alõnõr. Ab-
dest mümkün olmazsa teyemmüm yapõlmaz. Çünkü bu abdest ve gusül, 
beden temizli i içindir. Ancak abdesti olmayanlar ihram namazõ için teyem-
müm yaparlar. 

3. Niyet ve telbiye yapmadan önce vücuduna güzel kokular sürmek. 

4. Erkeklerin izâr ve ridâ denilen iki parçadan ibaret örtüye bürün-
mesi. zâr belden a a õya sarõlan, ridâ ise vücudun üst kõsmõnõ örten havlu-
dur. Bu örtülerin beyaz, yeni veya yõkanõp temizlenmi  olmasõ müstehaptõr. 

2. hram örtülerine büründükten sonra müstehap olan eyler: 

1. Kerâhet vakti de ilse iki rek‘at ihram namazõ kõlmak. Bu namazõn ilk 
rek‘atõnda Kâfirûn sûresi, ikinci rek‘atõnda da hlâs sûresinin okunmasõ, 
ayrõca niyet ve telbiyenin de bu namazdan sonra yapõlmasõ efdaldir. 

2. hramlõ bulunulan süre içinde her fõrsatta telbiye söylemek. 

3. Hac için ihrama, hac aylarõ ba ladõktan sonra girmek. 

dd) hram Yasaklarõ 

hrama giren kimselere, ihramdan çõkõncaya kadar yasak olan i  ve dav-
ranõ lar vardõr. Bunlara "ihram yasaklarõ" denir. hram yasaklarõ ilgili oldu u 
alanlara göre u ekilde gruplandõrõlabilir: 

1. Vücutla lgili Yasaklar 

1. Saç veya sakal tõra õ olmak, bõyõklarõ kesmek. 

2. Kasõk ve koltuk altõ kõllarõ ile vücudun di er yerlerindeki kõllarõ tõra  
etmek, yolmak veya koparmak. 

3. Tõrnak kesmek. 

4. Süslenme amacõyla saç, sakal ve bõyõklarõ ya lamak, boyamak, saçlara 
biryantin veya jöle sürmek, kadõnlar oje ve ruj kullanmak. Vücuda veya ihram 
örtüsüne güzel koku sürmek; güzel kokulu sabun kullanmak. 
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2. Giyim ve Giyim E yasõ ile lgili Yasaklar 

Giyimle ilgili yasaklar sadece erkeklere yöneliktir. Kadõnlar normal elbi-
selerini giyerler, sadece ihram süresince yüzlerini örtmezler. 

1. Diki li elbise ve iç çama õrõ türü giyim e yasõ giymek. Normal ekilde 
giymeksizin, palto, pardesü gibi giyim e yasõnõ üzerine örtmek veya 
omuzuna almak yasak de ildir. Bele ku anõlan kemerde, omuza asõlan çan-
tada, ayaklara giyilen üzeri ve topuklarõ açõk ayakkabõ veya terlikte diki  
bulunabilir. Çünkü yasak olan diki  de il; giyim e yasõ olarak dikilmi  ey-
lerin giyilmesidir. Omuzlara örtülen ridânõn uçlarõnõ birbirine ba lamak veya 
i ne ile tutturmak ceza gerektirmez ise de mekruhtur. 

2. Ba õ ve yüzü örtmek, takke ve benzeri eyler giymek, ba a sarõk sar-
mak. 

3. Eldiven, çorap ve topuklarõ kapatan ayakkabõ giymek. 

Nalõn gibi, mümkün oldu unca üzeri açõk ayakkabõ giymek müstehaptõr. 
Üzeri açõk ayakkabõ giymek mümkün oldu u halde, sadece topuklarõ açõk 
ayakkabõ giymek mekruhtur. Ayak bile ine biti en ve topuklarõ örten ayak-
kabõ giymek ise yasaktõr, ceza gerektirir. 

3. Cinsel Konularla lgili Yasaklar 

1. Cinsel ili ki ve genellikle cinsel ili kiye götüren öpme, oyna ma, eh-
vetle tutma gibi davranõ larda bulunmak. 

2. ehevî duygularõ tahrik edici sözler söylemek. 

4. Av Yasa õ 

Gerek Harem bölgesi içinde, gerek dõ õnda eti ister yensin ister yenmesin 
her türlü kara avõnõ avlamak, avcõya avõnõ göstermek ve avlanmasõna yar-
dõmcõ olmak, av hayvanlarõna zarar vermek yasaktõr. 

Yaratõlõ õ itibariyle vah î, ürkek ve insandan kaçan hayvanlara av hay-
vanõ denir. Suda ya asa bile, do up üremesi karada olan hayvanlar kara 
hayvanõ sayõlõr. Deniz hayvanlarõnõn avlanmasõ yasak olmadõ õ gibi tavuk 
ve koyun gibi evcil hayvanlarõn kesilmesi de ihramlõya yasak de ildir. 

5. Harem Bölgesiyle lgili Yasaklar 

Mekke ehri ve etrafõndaki Harem denilen bölgedeki av hayvanlarõnõn 

avlanmasõ, bitkilerin kesilmesi veya koparõlmasõ ister ihramlõ, ister ihramsõz, 

herkes için yasaktõr. 
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6. Yapõlmasõ Günah Olan ve Ba kalarõna Zarar Veren Konular-
daki Yasaklar 

1. Füsûk: Taatten ayrõlõp mâsiyet sayõlan eyleri yapmak. 

2. Cidâl: Ba kalarõyla tartõ mak, hakaret ve kavga etmek. Her zaman 

yasak olan bu tür davranõ lardan, ihramlõ iken daha çok sakõnmak gerekir. 

ee) hramlõya Yasak Olmayan eyler 

1. Yõkanmak, kokusuz sabun kullanmak. 

2. hram örtülerini de i tirmek ve yõkamak. 

3. Di leri fõrçalamak, sürme çekmek. 

4. Kõrõlan tõrna õ ve zarar veren veya rahatsõz eden kõlõ koparmak. 

5. Di  çektirmek, kan aldõrmak, i ne vurdurmak, yara üzerine sargõ sarmak. 

6. Silâh ta õmak, bilezik, yüzük ve kol saati takmak. 

7. Kemer kullanmak, omuza çanta asmak. 

8. Yüzü ve ba õ örtmeden, yorgan ve battaniye gibi bir örtü ile örtünmek. 

9. Palto, ceket gibi giyim e yasõnõ giymeden omuzlarõna almak. 

10. emsiye kullanmak, gölgede oturmak. 

11. Balõk vb. su ürünlerini avlamak. 

12. hramsõz ki i tarafõndan avlanan kara avõnõn etinden yemek. 

13. Yýlan, akrep, fare, sinek, pire, kene gibi zararlý hayvan ve haþareler 

ile saldýrgan köpek, kurt ve kaplan gibi yýrtýcý hayvanlarý öldürmek. 

b) ÖZEL VAK T 

Haccõn farzlarõnõ yani "ihrama girme", "Arafat vakfesi" ve "ziyaret ta-

vafõ"nõ, kendileri için belirlenmi  özel vakitlerinde yapmak haccõn geçerlilik 

artõdõr. 

Hac törenleri (menâsik), hac aylarõ içinde yapõlõr. Hac aylarõ, hac 
menâsikinin yapõlaca õ aylar olup, evval ve zilkade ayõ ile zilhicce ayõnõn 
ilk on günüdür. Bu aylardan önce hac menâsikine ba lanmaz. Ayrõca hacla 
ilgili vakfe, tavaf, sa‘y, eytan ta lama gibi menâsikten her birinin bu aylar 
ba ladõktan sonra belirlenen vakitler içinde yapõlmasõ gerekir, aksi halde 
sahih olmaz. 
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c) ÖZEL MEKÂN 

Haccõn farzlarõnõn özel mekânlarda yerine getirilmesinin anlamõ, vakfe-
nin Arafat sõnõrlarõ içinde ve tavafõn Kâbe'nin etrafõnda yapõlmasõdõr. 

Bu artlardan herhangi birinin eksikli i durumunda yapõlan hac geçerli 
olmaz. 

 

IV. HACCIN RÜKÜNLER  

Hanefîler'e göre haccõn ihram, Arafat vakfesi ve ziyaret tavafõ ol-
mak üzere üç farzõ vardõr. Hac bu farzlarõn sõraya uyularak yerine getirilme-
siyle eda edilmi  olur. Bu farzlardan ihram art, di er ikisi ise rükündür. 
Buna göre Arafat vakfesinin vaktini geçiren kimse o yõl hac yapma imkânõnõ 
kaybeder, daha sonra yarõm bõraktõ õ haccõnõ kazâ eder. 

Mâlikîler'e göre bu üç farz yanõnda sa‘y de farzdõr ve dördü birden hac-
cõn rükünlerini olu turur. âfiîler ise, bunlara saçlarõ kõsaltmayõ veya tõra  
etmeyi (halk veya taksîr) ilâve ederek rükün sayõsõnõ be e çõkarmõ lar ve bu 
rükünler yerine getirilirken bir kõsmõnda (ilk üçünde) sõraya riayet etmenin 
de farz (rükün veya art) oldu unu söylemi lerdir. Rükünlerin tamamõ, usu-
lüne göre yapõlmadõkça, ceza ve kefâret ödemekle hac sahih olmaz. Eksik 
kalan rüknün tamamlanmasõ veya haccõn kazâsõ gerekir. 

Haccõn geçerlilik artlarõndan birisi ve ba ta geleni olan ihram konusu 
yukarõda anlatõldõ. Buradan itibaren Hanefî mezhebinde haccõn iki rüknü 
olan Arafat vakfesi ve ziyaret tavafõ anlatõlacaktõr. Bu iki rükün, özel olarak 
kendilerinin, genel olarak di er törenlerin ifa zamanõna ve mekânõna ili kin 
olan ve haccõn ihram dõ õndaki di er iki sõhhat artõ olan "özel vakit" ve "özel 
mekân" artlarõyla birlikte izah edilecektir. Sa‘y ve saçlarõn kõsaltõlmasõ veya 
tõra  edilmesi, Hanefîler'e göre farz de il vâcip oldu u için burada de il, ile-
ride "Haccõn Vâcipleri" bahsinde incelenecektir. 

 

A) ARAFAT VAKFES  

Arafat, Mekke'nin yakla õk 25 km. güneydo usunda Harem sõnõrlarõ dõ-

õnda bir bölgedir. Vakfe ise bir yerde bir süre durmak veya beklemek de-

mektir. Arafat vakfesi önemli ve titizlik gerektiren bir rükündür. Çünkü süre-

si içinde Arafat'ta bulunamayanlar o sene hacca yeti ememi  olurlar. Arafat 

vakfesi dõ õnda vaktinde yapõlamayan di er menâsik ise, daha sonra kazâ 

edilerek veya fidye ödenerek telâfi edilebilir. Hz. Peygamber’in "Hac, Arafat'-

tan ibarettir" (Tirmizî, “Tefsîr”, 3; Ebû Dâvûd, “Menâsik”, 57) sözü Arafat 
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vakfesinin önemini belirtmesi yanõnda, ayrõca, bu vakfeyi kaçõrmamak için 

titizlik gösterilmesi gerekti ini de anlatmaktadõr. 

a) Vakfenin Geçerli Olmasõnõn artlarõ 

Vakfenin geçerli (sahih) olabilmesinin iki artõ vardõr. 1. Hac için ihramlõ 
olmak, 2. Vakfeyi özel (belirli) yer ve zamanda yapmak. hram konusu yu-
karõda anlatõldõ õ için burada sadece ikinci art olan "vakfenin belirli yer ve 
zamanda yapõlmasõ" artõ açõklanacaktõr. 

1. Vakfenin Yeri. Vakfenin yeri, Arafat bölgesidir. Arafat bölgesinin 
Mekke tarafõndaki sõnõrõ, "Urene vadisi"dir. Urene vadisi dõ õnda Arafat böl-
gesinin her yerinde vakfe yapõlabilir. Bu vadi Arafat bölgesinden de ildir. 
Burada bulunan "Nemîre Mescidi"nin kõble (kuzeybatõ) tarafõndan bir kõsmõ 
da vakfe yerinin dõ õnda kalmaktadõr. 

2. Vakfenin Zamanõ. Zilhiccenin 9. arefe günü zeval vaktinden yani gü-
ne in tepe meridyeni üzerine geli  vaktinden bayramõn ilk günü "fecr-i sâdõk" 
denilen tan yerinin a armaya ba ladõ õ zamana kadar geçen süredir. Bu ko-
nuda mezhepler arasõnda görü  ayrõlõ õ yoktur. Sadece Hanbelîler'e göre vaktin 
ilk anõ, arefe günü fecr-i sâdõk ile ba lar. Vakfenin sahih olmasõ için niyet, akõl 
ve ilim (Arafat'ta bulundu unu ve vakfe yaptõ õnõ bilmek) art olmadõ õndan, 
belirtilen süre içinde ister uurlu, ister uursuz, ister uykuda, ister uyanõk, ister 
abdestli, ister abdestsiz her ne halde olursa olsun, bir an Arafat sõnõrlarõ içinde 
bulunan, hatta oradan geçen kimse vakfeyi yapmõ  olur. 

Hanefîler'e göre arefe günü gündüz Arafat'ta bulunanlarõn, mazeretsiz 
olarak güne  batmadan önce Arafat'tan ayrõlmamalarõ vâciptir. Mazeretsiz 
olarak ayrõlan kimse, henüz güne  batmadan bu bölgeye tekrar dönerse, bir 
ey gerekmez; aksi halde ceza (dem) gerekir. Fakat gündüz Arafat'ta bu-

lunmayõp güne  battõktan sonra gelenlere bir ceza gerekmez. âfiîler'e göre, 
güne  batmadan ayrõlanlara da ceza gerekmez. Mâlikî mezhebinde ise, ge-
cenin bir cüzünde Arafat'ta bulunmak vakfenin sõhhat artõdõr. Güne  bat-
madan Arafat'tan ayrõlõp bir daha dönmeyen ki inin haccõ bâtõl olur. Gündü-
zün çok az da olsa bir kõsmõnda Arafat'ta bulunmak Mâlikîler'e göre vâciptir. 
Süresi içinde kõsa da olsa bir müddet Arafat'ta bulunamayanlar hacca yeti-
ememi  olurlar. Daha sonraki senelerde yeniden haccetmeleri gerekir. 

b) Arafat Vakfesinin Sünnetleri 

1. Zilhiccenin 8. terviye gününü arefe gününe ba layan geceyi Mina'da 
geçirip, arefe günü sabahõ güne  do duktan sonra Arafat'a hareket etmek. 



528 LM HAL 

2. Zeval vaktinden önce Arafat bölgesinde bulunmak ve mümkünse 
vakfe için gusletmek. 

3. Zeval vaktinden sonra ö le namazõndan önce Nemîre Mescidi’nde 
hutbe okunmasõ. 

4. Ö le ve ikindi namazlarõnõ cem‘-i takdîm ile kõlmak. 

5. Vakfe esnasõnda abdestli ve kõbleye yönelik bulunmak. 

6. Vakfeyi cem‘-i takdîm ile kõlõnan namazdan sonra yapmak. 

Vakfe esnasõnda ayakta durmak oturmaktan, binek üzerinde bulunmak 
ayakta durmaktan daha faziletlidir. 

7. Mümkün oldu u kadar vakfeyi Cebelirahme denilen tepenin yakõ-
nõnda yapmak. 

8. Oruçlu olmamak. 

9. Gün boyunca telbiye, zikir, tesbih, dua ve isti far gibi ibadetleri çokça 
yapmak. Kendisi, anne ve babasõ, çocuklarõ ve bütün müslümanlar için dua 
ve isti farda bulunmak. 

Cem‘-i takdîm: Arefe günü Arafat'ta ö le ve ikindi namazlarõnõn ö le vakti 
içinde birle tirilerek birlikte kõlõnmasõ sünnettir. Buna cem‘-i takdîm denir. 

Ebû Hanîfe'ye göre bu namazlarõn cem‘-i takdîm ile kõlõnabilmesi için; a) 
Arefe günü hac için ihramlõ olarak Arafat'ta bulunmak, b) Mescid-i 
Nemîre'de cemâat-i kübrâ ile kõlmak gerekir. Aksi halde her namaz kendi 
vaktinde kõlõnõr. Di er üç mezhep ile Ebû Yûsuf ve mam Muhammed'e göre, 
arefe günü hac için ihramlõ olanlarõn Arafat'ta ö le ve ikindi namazlarõnõ, 
ister Nemîre Mescidi’nde ister çadõrlarda, ister cemaatle, ister münferit olarak 
cem‘-i takdîm ile kõlmalarõ sünnettir. 

Bu namazlar cem‘-i takdîm ile kõlõnõrken ezan okununca önce ö le na-
mazõnõn ilk sünneti kõlõnõr. Sonra ikamet yapõlarak ö lenin farzõ kõlõnõr. Tek-
rar ikamet yapõlõr ve ikindinin farzõ kõlõnõr. kindi namazõ için ayrõca ezan 
okunmaz ve iki farz arasõndaki sünnetler kõlõnmaz. Her iki farzdan sonra 
telbiye ve te rik tekbirleri okunur. 

 

B) Z YARET TAVAFl 

Tavaf, "bir eyin etrafõnda dola mak, dönmek" gibi anlamlara gelir. Te-
rim olarak ise tavaf, Hacerülesved'in bulundu u kö eden veya hizasõndan 
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ba layõp, Kâbe'nin etrafõnda yedi defa dönmektir. Her bir devire " avt" denir. 
Yedi avt bir tavaf olur. Ziyaret tavafõ farz olup haccõn iki rüknünden biridir. 
" fâda tavafõ" da denilen bu tavaf yapõlmadõkça hac tamam olmaz. Ancak, 
Arafat vakfesini yaptõktan sonra vefat eden ki i haccõnõn tamamlanmasõnõ 
vasiyet etmi se, bir "bedene" (sõ õr veya deve kurbanõ) kesilmekle haccõ ta-
mamlanõr.  

a) Tavafõn Sahih Olmasõnõn artlarõ 

1. Tavafõn Vaktinde Yapõlmasõ 

Tavafõn hangi vakitten itibaren yapõlaca õ yani ba langõç vakti önemli-
dir. Son vakti için bir sõnõr yoktur, ömrün sonuna kadar herhangi bir vakitte 
yapõlmasõ yeterlidir. 

Hanefî ve Mâlikîler'e göre ziyaret tavafõnõn vakti bayramõn ilk günü fecr-i 
sâdõktan itibaren ba lar. âfiî ve Hanbelîler'e göre ise ziyaret tavafõnõn vakti, 
arefe günü gece yarõsõndan itibaren ba lar. Ziyaret tavafõ ilk vaktinden sonra 
her zaman yapõlabilirse de Ebû Hanîfe'ye göre bu tavafõn kurban kesme 
günlerinde, yani bayramõn üçüncü günü güne  batõncaya kadar; Mâlikîler'e 
göre ise zilhiccenin sonuna kadar yapõlmasõ vâciptir. Mazeretsiz olarak daha 
sonraya bõrakõlõrsa ceza (dem) gerekir. 

âfiî ve Hanbelîler ile Ebû Yûsuf ve mam Muhammed'e göre ise, ziyaret 
tavafõnõn bayramõn ilk üç gününde yapõlmasõ vâcip de il, sünnettir. Mazeretsiz 
olarak daha sonra yapõlmasõ mekruh ise de ceza gerekmez. 

Tavafõn, bayramõn ilk günü yapõlmasõ ise daha faziletlidir. 

2. Niyet 

Niyet, yapõlmak istenen bir eyin bilinmesi ve kalben belirlenmesidir. 
Ayrõca dille söylenmesi müstehaptõr. Tavaf niyeti olmaksõzõn Kâbe'nin etra-
fõnda dola mak tavaf sayõlmaz. Ancak niyette tavafõn türünü yani bu yapõ-
lan tavafõn kudüm tavafõ mõ, ziyaret tavafõ mõ yoksa umre tavafõ mõ oldu-
unu tayin etmek gerekmez; mutlak tavafa niyet yeterlidir. 

3. Tavafõn Mescid-i Haram’õn çinde, Kâbe'nin Etrafõnda Yapõlmasõ 

Kâbe'nin etrafõnda tavaf yapõlan yere "metâf" (tavaf alanõ) denir. Tavaf 
sadece burada yapõlmaz. Mescid-i Harâm'õn içinde olmak artõyla, daha ge-
ni  devir yapõlarak metâfõn dõ õndan, hatta mescidin üst katlarõndan Kâbe'-
nin çevresi dola õlabilir. Fakat Harem-i erif'in dõ õndan dola mak tavaf sa-
yõlmaz. Çünkü bu, Kâbe'yi de il, mescidi tavaf olur. 
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4. avtlarõn Ço unu Yapmõ  Olmak 

Hanefîler'e göre, avtlarõn ço unu yani en az dördünü yapmõ  olmak ta-
vafõn geçerlilik artõ olup son üç avt yapõlmayacak olursa, tavaf sahih olur, 
fakat farz ve vâcip tavaflarda eksik kalan her avt için ceza gerekir. Di er üç 
mezhepte ise, yedi avtõn hepsi rükün olup bütün avtlar yapõlmadõ õ tak-
dirde tavaf sahih olmaz. 

b) Tavafõn Vâcipleri 

1. Abdestli olmak. Tavaf esnasõnda abdest bozulursa, abdest alõndõktan 
sonra eksik kalan avtlar tamamlanabilir. 

2. Setr-i avret, yani avret sayõlan yerlerin örtülü olmasõ. Setr-i avret, her 
zaman farzdõr. Tavafta vâcip olmasõnõn anlamõ, ihlâlinden dolayõ ceza ge-
rekmesidir. Avret sayõlan uzuvlarõn dörtte biri veya daha ço u açõlõrsa ceza 
gerekir; daha azõnda ceza gerekmez. 

3. Teyâmün, yani Kâbe'yi sol tarafõna alõp kendisi Kâbe'nin sa õnda ola-
cak ekilde yürümek. 

4. Tavafa Hacerülesved veya hizasõndan ba lamak. 

5. Tavafõ, hatîmin dõ õndan dola arak yapmak. Çünkü hatîm denilen kõ-
sõm Kâbe'den sayõlõr. Hatîmin dõ õndan dola madan yapõlan avtlar iade 
edilmedi i veya hiç de ilse eksik kalan kõsõm hatîmin çevresi dola õlarak 
ikmal edilmedi i takdirde ceza gerekir. 

6. Farz ve vâcip tavaflarõ yedi avta tamamlamak. 

7. Gücü yetenler tavafõ yürüyerek yapmak. Ya lõlõk, hastalõk veya sa-
katlõk sebebiyle yürüyerek tavaf edemeyenler arabaya veya tahtõrevana 
binerek tavaf ederler. 

8. Tavaf namazõ kõlmak. ster farz, ister vâcip, isterse nâfile olsun, her 
tavaftan sonra iki rek‘at tavaf namazõ kõlmak vâciptir. Kerâhet vakti de ilse, 
tavafõn hemen pe inden hiç ara vermeden bu namazõ kõlmak müstehaptõr. 
Daha sonra kõlõnsa da eda edilmi  olur. Çünkü bu namaz, haccõn veya tava-
fõn vâciplerinden de il, vitir namazõ gibi müstakil bir vâciptir. Bu sebeple 
terki hac cinayeti sayõlmaz ve bir ceza gerekmez. 

Arada tavaf namazõnõ kõlmadan pe  pe e tavaf yapmak ise mekruhtur. 

Tavaf namazõnõ "makam-õ brâhim"in arkasõnda kõlmak müstehaptõr. 
Orada yer bulunmazsa, mescidin içinde uygun olan ba ka bir yerde kõlõnõr. 
Harem bölgesi dõ õnda kõlmak ise mekruhtur. hram namazõnda oldu u gibi, 
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bu namazõn da ilk rek‘atõnda Kâfirûn, ikinci rek‘atõnda hlâs sûrelerinin 
okunmasõ müstehaptõr. Tavaf için kerâhet vakti yoktur. Ancak, Hanefîler'e 
göre, tavaf namazõ farz ve vâcip namazlarõn kõlõnmasõ mekruh olan üç vakit 
dõ õnda, sabah ve ikindi namazlarõnõn farzlarõ eda edildikten sonra da kõlõn-
maz. âfiî mezhebinde ise kerâhet vaktinde tamamlanan tavafla ilgili tavaf 
namazõ o anda kõlõnabilir. 

Yukarõda sayõlanlardan ilk altõsõ sadece Hanefîler'e göre vâciptir. Di er üç 
mezhepte bunlar tavafõn sõhhat artõ oldu undan, herhangi birinin eksik 
kalmasõ halinde tavaf sahih olmaz ve iade edilmesi gerekir. Son ikisi yani 
tavaf namazõ ve tavafõn yürüyerek yapõlmasõ, Hanefî ve Mâlikîler'e göre 
vâcip, âfiî ve Hanbelîler'e göre ise sünnettir. 

Tavafõn vâciplerinden biri mazeretsiz terkedilirse ceza gerekir, fakat ta-
vaf sahih olur. Tavaf yeniden yapõlõrsa ceza dü er. 

c) Tavafõn Sünnetleri 

1. Necâsetten tahâret. Bedende, ihramda veya elbisede namaza engel 
pislik bulunmamasõ. 

2. Tavafa ba larken, Hacerülesved'e veya hizasõna, Rüknülyemânî yö-
nünden gelmek. 

3. Tavafa ba larken ve her avtõn sonunda Hacerülesved'i istilâm etmek. 

stilâm, Hacerülesved'i selâmlamak demektir. stilâm için Hacerülesved'e 
dönülüp namaza durur gibi eller kulaklar hizasõna kaldõrõlõp "Bismillâhi 
Allahüekber" denilerek üzerine konur ve eller arasõndan Hacerülesved öpü-
lür. zdiham sebebiyle Hacerülesved'e yakla õlamadõ õ durumlarda, ba kala-
rõna rahatsõzlõk vermemek için uzaktan avuçlarõn içi Kâbe'ye çevrilerek eller 
kulaklar hizasõna kadar kaldõrõlõp "Bismillâhi Allahüekber" denilerek, kar õ-
dan i aretle selâmlanõr ve sa  elin içi öpülür. Hacerülesved uzaktan istilâm 
edilirken kar õsõnda durulup beklenmez, yürümeye devam edilir. 

Tavafõn her aftõnda Rüknülyemânî'nin de istilâm edilmesi müstehaptõr.  

4. Ardõndan sa‘y yapõlacak tavaflarõn ilk üç avtõnda erkeklerin remel 
yapmasõ. Remel, tavafta kõsa adõmlarla ko arak ve omuzlarõ silkerek çalõmlõ 
ve çabuk yürümektir. Remel sadece sonunda sa‘y yapõlacak tavaflarda ya-
põlõr. Kadõnlar remel yapmazlar. 

5. Remel yapõlmasõ gereken tavaflarda erkeklerin õztõbâ‘ yapmasõ. 
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lztõbâ‘, ridânõn yani ihramõn vücudun belden yukarõsõnõ örten parçasõnõn 
bir ucunu sa  kolun altõndan geçirip, sol omuz üzerine atarak sa  kolu ve 
omuzu ridânõn dõ õnda bõrakmaktõr. Remel yapõlmasõ gereken tavaflarõn 
bütün avtlarõnda õztõbâ‘ sünnettir. Tavaf bitince omuz örtülür, tavaf namazõ 
omuz örtülmü  olarak kõlõnõr. Remel yapõlan tavaflar dõ õnda, ba ka zaman-
larda õztõbâ‘ mekruhtur. 

6. Muvâlât yani tavafõn bütün avtlarõnõ ara vermeden pe  pe e yapmak. 

Tavaf esnasõnda farz namaz için ikamet yapõlmasõ veya abdestin bozul-
masõ gibi, tavafa devam etmeyi engelleyen bir durum ortaya çõkarsa, tavaf 
oldu u yerde bõrakõlõr, kalan kõsmõ sonra tamamlanõr. 

7. Erkeklerin mümkün oldu u kadar Kâbe'ye yakõn; kadõnlarõn ise er-
kekler arasõna karõ õp sõkõ mayacak bir uzaklõktan tavaf etmeleri. 

Tavafõn sünnetlerinin mazeretsiz terki mekruhtur. Sünnetlerin terkedil-
mesi durumunda maddî bir ceza gerekmez. 

d) Tavafõn Yapõlõ õ 

Hangi tavaf yapõlacaksa ona niyet edilerek, Rüknülyemânî cihetinden 
Hacerülesved hizasõna gelinir. Tekbir ve tehlîl getirilerek Hacerülesved öpül-
dükten veya kar õdan selâmlandõktan (istilâm) sonra, dua okuyarak tavafa 
ba lanõr. 

Hatîmin dõ õndan dola õlarak ve her avtta hizalarõna gelindikçe Rüknül-
yemânî ve Hacerülesved istilâm edilerek yedi avt tamamlanõr. Rüknülõrâký 
ve Rüknü âmî'de istilâm yoktur. Tavaf tamamlanõnca mümkünse makam-õ 
brâhim'in arkasõnda, orada yer yoksa uygun bir yerde tavaf namazõ kõlõnõp 

dua edilir. 

e) Tavaf Çe itleri 

Ziyaret tavafõndan ba ka, hacla ilgili olan ve olmayan farz, vâcip, sün-
net ve nâfile ba ka tavaflar da vardõr. Ancak hepsinin sõhhat artlarõ, vâcip-
leri, sünnetleri ve yapõlõ  ekli aynõdõr. 

Hacla ilgili olarak "kudüm tavafõ", "ziyaret tavafõ" ve "vedâ tavafõ" olmak 
üzere üç tavaf vardõr. Umrede yapõlan tavafa ise umre tavafõ denir. Bunlar 
ilgili yerlerde açõklanmõ tõr. Hac ve umre ile ilgili olmayan di er tavaflar ise 
unlardõr: 
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1. Nezir Tavafõ. Tavaf etmeyi adayan ki inin, nezrini yerine getirmesi vâ-
ciptir. Bunun için zaman belirlenmi se, belirlenen zamanda, zaman tayini yapõl-
mamõ sa uygun bir zamanda adanmõ  olan tavaf yerine getirilir. 

2. Tahiyyetü'l-mescid Tavafõ. Bir mescide girildi inde kõlõnmasõ sün-
net olan tahiyyetü'l-mescid yerine, Mescid-i Harâm'a her girildi inde hür-
meten ve mescidi selâmlamak için bir tavaf yapmak müstehaptõr. Buna se-
lâmlama tavafõ anlamõnda tahiyyetü'l-mescid tavafõ denir. Hac veya umre 
gere i yapõlacak olan tavaf bunun yerini tutar. 

3. Tatavvu Tavafõ. Mekke'de bulunulan süre içinde hac ve umre ile il-
gili olarak yapõlan tavaflar dõ õnda, fõrsat buldukça yapõlan nâfile tavaflardõr. 
Di er ibadetler gibi, ba lanõlmõ  olan nâfile bir tafavõn bitirilmesi de vâcip 
olur. Uzak yerlerden gelmi  olan kimselerin nâfile tavaf yapmalarõ, Mescid-i 
Harâm'da nâfile namaz kõlmalarõndan efdaldir. Hac mevsimi dõ õnda Mekke-
liler için de hüküm aynõdõr. 

 

V. HACCIN VÂC PLER  

Haccõn rükün ve artlarõnõn yanõnda bir de vâcip olan törenleri (menâsik) 
vardõr. Bunlarõn terkedilmesiyle hac geçersiz (fâsid) olmaz ise de mazeretsiz 
terkedilmesi tahrîmen mekruhtur. Ayrõca me rû bir mazeret olmadõkça terkedilen 
veya zamanõnda yapõlmayan her vâcip için ceza gerekir. Di er ibadetlerde ol-
du u gibi haccõn vâcipleri de kendileri müstakil birer nüsük olan "aslî vâcipler" ve 
ba ka bir nüsüke ba lõ olan "dolaylõ (fer‘î) vâcipler" olmak üzere ikiye ayrõlõr. 
Hanefî mezhebinde haccõn aslî vâcipleri sa‘y, Müzdelife'de vakfe, eytan ta -
lama, halk veya taksir ve vedâ tavafõ olmak üzere toplam be  törenden (nüsük) 
ibarettir. Bunlardan sa‘y ile halk veya taksir, hem hac, hem de umrede vâciptir. 
Di er üçü ise umrede yoktur. Bu bölümde sadece aslî vâcipler kõsaca açõklana-
caktõr. Fer‘î vâcipler yeri geldikçe ba lõ olduklarõ menâsikle birlikte ele alõnmõ tõr. 

 

A) SA‘Y 

Sa‘y sözlükte "ko mak, çaba göstermek" gibi anlamlara gelir. Hac ve umre 
ile ilgili bir terim olarak ise sa‘y, Kâbe'nin do u tarafõnda bulunan Safâ ve Merve 
adlõ iki tepe arasõnda, Safâ'dan ba lanõp Merve'de tamamlanmak üzere yedi defa 
gidip gelmeyi ifade eder. Safâ'dan Merve'ye gidi  bir avt ve Merve'den Safâ'ya 
dönü  bir avt olur. Sa‘yin yapõldõ õ Safâ ile Merve arasõndaki yakla õk 350 met-
relik mesafeye de "mes‘â" (sa‘y yeri) denir. 



534 LM HAL 

Buhârî'deki bir rivayetten anla õldõ õna göre sa‘yin aslõ, Hz. smâil'in an-
nesi Hâcer'in su aramak maksadõyla bu iki tepe arasõnda ko masõna dayan-
maktadõr (Buhârî, “Enbiyâ”, 9). 

Sa‘y Hanefî mehebine göre hac ve umrenin vâciplerinden, di er üç mez-
hebe göre ise haccõn rükünlerindendir. 

a) Sa‘yin Geçerli Olmasõnõn artlarõ 

1. Sa‘yi, ihrama girdikten yani hac veya umre yahut her ikisi için niyet 
ve telbiye yaptõktan sonra yapmak. hrama girmeden önce hac veya umre 
menâsikinden hiçbiri yapõlamaz. 

Sa‘yin sahih olmasõ için, ihrama girdikten sonra yapõlmasõ art ise de ih-
ramlõ olarak yapõlmasõ art de ildir; belirli menâsik tamamlanõp ihramdan 
çõktõktan sonra da yapõlabilir. Nitekim hac için ihrama giren kimse, kurban 
bayramõnõn ilk günü fecr-i sâdõktan önce ihramdan çõkamayaca õ için, Ara-
fat vakfesinden önce hac sa‘yini yapmak isterse, ihramlõ olarak yapar. Ara-
fat dönü ü ziyaret tavafõndan sonra yaparsa, ihramsõz olarak da yapabilir. 
Efdal ve sünnete uygun olan da budur. Umre sa‘yinin ihramlõ olarak yapõl-
masõ vâciptir. Umre tavafõnõn dördüncü avtõndan sonra tõra  olan ki i, ih-
ramdan çõkmõ  olur. Bu ki inin ihramsõz olarak yapaca õ umre sa‘yi sahihtir, 
fakat sa‘yi tamamlamadan ihramdan çõkarak vâcibi terketti i için ceza (dem) 
gerekir. 

2. Hac sa‘yini hac aylarõ ba ladõktan sonra yapmak. hrama girme dõ-
õnda, hacla ilgili menâsikten hiçbiri, hac aylarõ girmeden yapõlamaz. 

3. Sa‘yi muteber bir tavaftan sonra yapmak. Sa‘y tek ba õna müstakil 
bir nüsük de ildir. Ancak muteber bir tavaftan sonra, ona ba lõ olarak ya-
põlabilir. Muteber tavaf, hades-i ekberle yani cünüp, ayba õ veya lohusa 
olarak yapõlmamõ  olan tavaftõr. 

4. avtlarõn ço unu yani en az dördünü yapmõ  olmak. Hanefî mezhe-
binde, sa‘yin yedi avtõndan dördü rükün, üçü vâciptir. Di er üç mezhepte 
bütün avtlar rükündür. 

5. Sa‘ye Safâ'dan ba lamak. Merve'den ba lanõrsa ilk avt sahih olmaz. 

b) Sa‘yin Vâcipleri 

1. Sa‘yi yürüyerek yapmak. Yürümekten âciz olan hasta, ya lõ ve sa-
katlar, arabaya binerler. 

2. Yedi avta tamamlamak (ilk dört avt rükündür). 
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c) Sa‘yin Sünnetleri 

1. Tavaf bitince, tavaf namazõ kõlmak dõ õnda ara vermeden sa‘ye ba -
lamak. 

2. Sa‘y yapmaya gitmeden önce Hacerülesved'i istilâm etmek. 

3. Hadesten tahâret, yani sa‘yi abdestli olarak yapmak. Tavaflarõnõ te-
miz olarak yaptõktan sonra âdet görmeye ba layan kadõnlarõn sa‘y yapma-
larõ kerâhetsiz olarak câizdir. 

4. Necâsetten tahâret. Bedende, ihramda ve elbisede namaza engel pislik 
bulunmamak. 

5. Her þavt baþýnda, Safâ ve Merve’de yükseðe çýkýp, Kâbe’ye yönelerek 
tekbir ve tehlil ile el açýp dua etmek. 

6. avtlarõ pe  pe e -ara vermeden- yapmak. 

7. Erkekler ye il õ õklõ sütunlar arasõnda "hervele" yapmak ve di er kõ-
sõmlarda ise normal yürümek. Hervele, kõsa adõmlarla ko arak canlõ ve 
çalõmlõ yürümektir. Kadõnlar hervele yapmazlar. 

8. Sa‘y esnasõnda tekbir, tehlîl, zikir ve dua ile me gul olmak. 

9. Niyet etmek. Hanefîler'in de içinde oldu u fakihlerin ço unlu una gö-
re sa‘yde niyet sünnet, Hanbelîler'e göre ise arttõr. 

d) Sa‘yin Yapõlõ õ 

Tavaftan sonra, Hacerülesved istilâm edilerek Safâ tepesine çõkõlõr. Sa‘y 
yapmaya niyet edilip, tekbir, tehlil, zikir ve dua okunarak Merve'ye do ru 
yürünür. Ye il õ õklõ sütunlar arasõnda "hervele" yapõlõr. Bu sütunlar arasõnda 
her avtta: 

"Rabbim, günahlarõmõzõ ba õ la, bize acõ, kusurlarõmõzõ affet ve 
bize ikram et, bildi in günahlarõmõzdan vazgeç; çünkü sen bizim 
bilmediklerimizi de biliyorsun. üphe yok ki sen en aziz ve en kerîm 
olan Allah'sõn" duasõ okunur. Merve'ye varõnca yine Kâbe'ye yönelinerek 
tekbir, tehlîl söylenip dua edilir. Böylece sa‘yin ilk avtõ yapõlmõ  olur. Aynõ 
ekilde Safâ'dan Merve'ye dört gidi  ve Merve'den Safâ'ya üç dönü  olmak 

üzere yedi avt bitince sa‘y tamamlanmõ  olur. 

Sa‘y kendi ba õna -müstakil- bir nüsük de ildir. Mutlaka bir tavafa ba lõ 
olarak yapõlõr. Tavaf namazõndan sonra ara vermeden yapõlmasõ sünnet ise 
de, tavaftan sonra hemen yapõlmayõp bir süre sonra yapõlmasõ da câizdir. 
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Gerek hac, gerek umre için sadece birer sa‘y vardõr. Sa‘yin nâfilesi yoktur. 
Bu sebeple her tavaftan sonra sa‘y yapõlmaz. Umre sa‘yinin umre tavafõn-
dan sonra fakat ihramdan çõkmadan yapõlmasõ vâciptir. Hac sa‘yinin ziyaret 
tavafõndan sonra yapõlmasõ efdal ise de, kudüm tavafõndan veya Arafat'a 
çõkmadan herhangi nâfile bir tavaftan sonra yapõlmasõ da câizdir. frad ve 
kõrân haccõ yapanlar, kudüm tavafõndan sonra hac sa‘yini yapmamõ larsa, 
Arafat'a çõkmadan önce diledikleri zaman, herhangi nâfile bir tavafõ mütea-
kip hac sa‘yini yapabilirler. Temettu‘ haccõ yapanlardan, Arafat'a çõkmadan 
önce hac sa‘yini yapmak isteyenler ise, terviye günü (veya daha önce) hac 
için ihrama girdikten sonra yapacaklarõ nâfile bir tavafõ müteakip hac sa‘yini 
yapabilirler. Çünkü hac sa‘yi, hac için; umre sa‘yi de umre için ihrama gir-
meden önce yapõlamaz. 

 

B) MÜZDEL FE VAKFES  

Müzdelife, Arafat ile Mina arasõnda, Harem sõnõrlarõ içinde bir bölgedir. 
Mina'dan Muhassõr vadisi ile ayrõlõr. Haccedenlerin arefe gününü bayram 
gününe ba layan geceyi burada geçirmeleri sünnet, burada vakfe yapmak 
ise vâciptir. 

a) Geçerli Olmasõnõn artlarõ 

1. Hac için ihramlõ olmak. 

2. Arafat vakfesini yapmõ  olmak. 

3. Belirli yerde yani Müzdelife sõnõrlarõ içinde yapmak. Muhassõr vadisi 
dõ õnda Müzdelife'nin her yerinde vakfe yapõlabilir. Kuzeh da õ üzerindeki 
Me ‘ar-i Harâm civarõnda yapõlmasõ sünnettir. 

4. Belirli zaman içinde yapmak. 

b) Müzdelife Vakfesinin Zamanõ 

Müzdelife vakfesinin zamanõ, Hanefîler'e göre bayramõn birinci günü (10 

Zilhicce) tan yerinin a armaya ba lamasõndan (fecr-i sâdõk) güne in do ma-
sõna kadar olan süredir. 

Mâlikîler'e göre, arefe günü ak amõ güne in batõ õndan bayram sabahõ 
güne in do u una kadar olan süre; âfiî ve Hanbelîler'e göre ise gecenin 
yarõsõndan itibaren güne in do u una kadar geçen süredir. Gece yarõsõ, gü-
ne in batõ õ ile güne in do u u arasõndaki sürenin ortasõdõr. 



HAC VE UMRE 537 

Arafat vakfesi gibi Müzdelife vakfesinin sõhhati için de niyet ve ilim (ya-

ni Müzdelife'de bulundu unu ve vakfe yaptõ õnõ bilmek) gerekli olmadõ õndan, 
mezheplere göre yukarõda belirtilen süreler içinde, ister uykuda, ister uyanõk, 
ister bayõlmõ  halde olsun, çok kõsa da olsa bir zaman diliminde Müzdelife 
sõnõrlarõ içinde bulunan veya buradan geçen kimseler, bu vecîbeyi yerine 
getirmi  sayõlõrlar. Geceyi Müzdelife'de geçirip sabah namazõnõ erkence kõl-
mak, namazdan sonra telbiye, tekbir, tehlîl, zikir, dua ve isti far ile vakfeyi 
ortalõk aydõnlanõncaya kadar sürdürmek, ortalõk iyice aydõnlandõktan sonra 
güne  do madan Mina'ya hareket etmek ise bütün mezheplerde sünnettir. 

c) Ak am ve Yatsõ Namazlarõnõn Cem‘-i Te’hir ile Kõlõnmasõ 

Haccedenlerin arefe günü ak amõ Müzdelife'de ak am ve yatsõ namazla-
rõnõ ister münferit ister cemaatle olsun, yatsõ vakti içinde cem‘-i te’hir ile 
kõlmalarõ, Hanefîler'e göre vâcip; âfiîler'e göre ise sünnettir. Bu namazlar 
yatsõ vaktinin çõkmasõndan endi e edilmedikçe Arafat'ta veya yolda kõlõn-
maz; kõlõndõ õ takdirde, henüz yatsõ vakti çõkmadan Müzdelife'ye ula õlõrsa, 
Ebû Hanîfe ve mam Muhammed'e göre yeniden kõlõnõr. Ebû Yûsuf’a göre 
Müzdelife'ye ula madan kõlõnmasõ mekruh ise de kõlõndõ õ takdirde iadesi 
gerekmez. Cem‘-i takdîm ve cem‘-i te’hir ile kõlõnan namazlarda, iki farz 
arasõnda ba ka namaz kõlõnmasõ mekruhtur. Bu sebeple ak amõn sünneti ve 
yatsõnõn ilk sünneti kõlõnmaz. Yatsõnõn son sünnetiyle vitir kõlõnõr. ki vaktin 
namazõ bir tek ezan ve bir tek ikametle kõlõnõr. Yatsõ namazõ için ayrõca ezan 
ve ikamet gerekmez. 

 

C) EYTAN TA LAMA 

Dilimizde " eytan ta lama" denilen remy-i cimâr, haccedenlerin bayram 
günleri Mina'da Küçük Cemre, Orta Cemre ve Akabe Cemresi adõ verilen 
yerlere ufacõk ta lar atmasõ demektir. Halk dilinde küçük eytan, orta eytan 
ve büyük eytan da denilen bu ta  kümelerine ta  atmak haccõn vâciplerin-
dendir. Mina, Müzdelife ile Mekke arasõnda, Harem sõnõrlarõ içinde bir bölge-
dir. Hanefî mezhebinde, eytan ta lanan günlerde Mina'da gecelemek sün-
nettir. Di er üç mezhepte ise, mazereti olmayanlarõn bu gecelerden her biri-
nin yarõdan ço unda Mina'da bulunmalarõ vâciptir. Aksi halde ceza gerekir. 

a) eytan Ta lamanõn Geçerli Olmasõnõn artlarõ 

1. Ta lar cemrelere el ile fõrlatõlarak atõlmalõdõr. Ayakla veya herhangi bir 
aletle atõlmasõ sahih olmadõ õ gibi, ta õ geriden fõrlatmaksõzõn cemre üzerine 
el ile konulmasõ da sahih olmaz. 



538 LM HAL 

2. Atõlan eyin, ta  atma veya ta lama anlamõnõ gerçekle tirecek bir 
madde olmasõ gerekir. Bu bakõmdan Hanefîler'in dõ õndaki üç mezhebe göre 
atõlan ey mutlaka ta  olmalõdõr. Hanefîler'e göre ise, atõlan eyin ta , kuru-
mu  çamur gibi üzerinde teyemmüm yapõlmasõ câiz olan bir madde olmasõ 
gerekir. A aç, maden ve tezek gibi eylerin atõlmasõ ta lama yerine geçmez. 

3. Ta larõn her birini ayrõ ayrõ atmak gerekir. Hepsi birden atõlõrsa tek ta  
atõlmõ  sayõlõr. 

4. Ta lar cemre kümesinin üzerine yani ta  havuzunun içine veya yakõ-
nõna dü ürülmelidir. 

5. Ta , atõldõ õ yere atanõn fiili sonucu ula malõdõr. Atõlan ta , bir yere 
çarptõktan veya dü tükten sonra bu yerin etkisi olmadan kendili inden atõl-
dõ õ yere ula õrsa, sahih olur. Meselâ birinin omuzuna dü üp orada kaldõk-
tan sonra o ki inin hareketiyle dü erse, istenilen yere ula sa bile sahih ol-
maz, yeniden atõlmalõdõr. 

6. Gücü yetenler ta larõ bizzat kendileri atmalõdõr. Namazlarõnõ ayakta du-
rarak kõlamayacak durumda olan kimseler ba kalarõnõ vekil tayin edebilirler. 

7. Ta larõ belirli vakitler içinde atmak gerekir. 

b) eytan Ta lama Zamanõ 

Ta  atma zamanõ Hanefî ve Malikîlere göre bayramõn birinci günü fecr-i 
sâdõktan, afiî ve Hanbelîlere göre ise, gece yarõsõndan bayramõn dördüncü 
günü güne  batõncaya kadar olan süredir. Ancak bu süre içinde, a a õda 
açõklanaca õ üzere ta  atõlmasõ câiz olmayan vakitler de vardõr. 

1. Bayramõn Birinci Günü (10 Zilhicce). Bu günde yalnõz Akabe Cem-
resi’ne yedi ta  atõlõr. Hanefîler'e göre, bayramõn birinci günü ta  atma za-
manõ, tan yerinin a armasõndan (fecr-i sâdõk) ertesi günün tan yeri a ar-
masõna kadar olan süre olmakla birlikte, belirlenen bu süre içinde, güne in 
do masõ ile ö le namazõ vaktinin girmesi arasõndaki vakitte ta lamak sün-
net, sabah güne in do masõndan önce ve ak am güne in batmasõndan son-
ra ta  atmak mekruh kabul edilmi tir. 

Bu vakitlerde ta  atmanõn mekruh sayõlmasõ, ortalõ õn karanlõk olma-
sõyla ilgilidir. Çünkü karanlõkta atõlan ta õn hedefi tutmasõ zor oldu u gibi, 
hedefe varõp varmadõ õ da izlenemez. Bunun yanõnda hem eziyet çekme 
hem de ba kasõna eziyet etme ihtimali bulunmaktadõr. Fakat günümüzde bu 
bölgeler aydõnlatõldõ õ için kerâhet sebebi olan sakõncalar da ortadan kalkmõ  
olmaktadõr. Bu bakõmdan özellikle ya lõlarõn ve kadõnlarõn ta lamayõ bu 
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vakitlerde yapmalarõ, hem kendileri için rahat olaca õ, hem de gündüz ola-
cak izdihamõ rahatlataca õ gerekçesiyle daha uygun görülmü tür. 

Mâlikîler'e göre ta lama vakti bayramõn birinci günü tan yerinin a armasõyla 
ba lar ve ak am namazõ vaktinin girmesine kadar devam eder. Güne  battõktan 
sonra (gece veya ertesi gün) atõlõrsa, edâ de il kaza sayõlõr ve ceza gerekir. âfiî 
ve Hanbelîler'e göre ise bu vakit gecenin yarõsõndan bayramõn dördüncü günü 
güne  batõncaya (te rik günlerinin sonuna) kadar sürer. Bu sürenin herhangi bir 
anõnda ta  atõlmasõ sahihtir. Ancak henüz güne  do madan atõlmasõ mekruh; 
güne in do u undan zevale kadar geçen sürede sünnet; zevalden güne  batõn-
caya kadar kerâhetsiz câiz; mazeretsiz güne  battõktan sonraya geciktirmek ise 
mekruh sayõlmõ tõr. 

2. Bayramõn kinci ve Üçüncü Günleri (11-12 Zilhicce). Bu günlerin 
her birinde her üç cemreye yedi er olmak üzere toplam 21 ta  atõlõr. Bu iki 
günde ta  atma zamanõ, zeval vaktinde ba lar. Hanefîlere göre ertesi gün 
fecr-i sâdõka kadar, Malikîlere göre ise güne in batmasõna kadar devam 
eder. Belirtilen bu sürenin herhangi bir bölümünde ta  atma i i yapõlabilir. 
Bu iki günde zevalden önce ta  atõlmasõ ise câiz de ildir. 

âfiî ve Hanbelîler'e göre ise bu günlerle ilgili ta lamanõn süresi de bay-
ramõn ilk günü gibi te rîk günlerinin sonuna kadardõr. 

3. Bayramõn Dördüncü Günü (13 Zilhicce). Ebû Yûsuf, mam Mu-
hammed ve di er üç mezhep imamõna göre bayramõn dördüncü günü de ta  
atma vakti, ikinci ve üçüncü günlerde oldu u gibi zevalden itibaren ba lar. 
Ebû Hanîfe'ye göre ise bayramõn dördüncü günü ta  atma zamanõ fecr-i 
sâdõkta ba lar. Ancak ta larõn henüz güne  do madan atõlmasõ mekruh, 
güne in do u undan zevale kadarki sürede câiz, zevalden sonra atõlmasõ ise 
sünnettir. 

ster edâ, ister kazâ olsun, bayramõn dördüncü günü güne in batmasõyla 
ta  atma süresi sona erer. 

c) Atõlacak Ta  Sayõsõ 

Bayramõn birinci günü, sadece Akabe Cemresi’ne 7 (yedi) ta  atõlõr, di er 
iki cemreye ta  atõlmaz. Bayramõn ikinci, üçüncü ve dördüncü günleri ise, 
Küçük Cemre’den ba lamak üzere, sõra ile her üç cemreye, günde yedi erden 
21 olmak üzere üç günde 63 ta  atõlõr. Bayramõn birinci günü atõlan yedi ta  
da eklenirse ta lamada atõlan toplam ta  sayõsõ 70 olur. Ancak bayramõn 
dördüncü günü cemrelere ta  atmak faziletli olmakla birlikte zorunlu de il-
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dir. Dördüncü gün ta  zorunlu olmadõ õ takdirde atõlan ta  sayõsõ 49 (70-

21=49) olur. 

Bayramõn dördüncü günü ta  atmayacak olanlarõn, Hanefîler'e göre dör-

düncü günü fecr-i sâdõktan önce, di er üç mezhepte ise üçüncü gün güne  bat-

madan önce Mina'dan ayrõlmõ  olmalarõ gerekir. Mina'nõn Mekke tarafõndaki 

sõnõrõ, Akabe Cemresi’dir. Akabe Cemresi’nden Mekke cihetine birkaç adõm iler-

lemek bile Mina'dan ayrõlmak sayõlõr. Bayramõn dördüncü günü ta  atmayacak 

olanlarõn, üçüncü gün güne  batmadan Mina'dan ayrõlmalarõ, Hanefîler'e göre 

sünnettir. Güne  battõktan sonra ayrõlmak mekruh ise de ceza gerekmez. 

d) eytan Ta lamanõn Sünnetleri 

1. Ta larõ üç-be  metre mesafeden atmak. 

2. Yedi ta õ pe  pe e atmak. 

3. Bayramõn ikinci, üçüncü ve dördüncü günleri sõrayla Küçük, Orta ve 

Akabe cemrelerine ta  atmak. Di er üç mezhepte sõraya uymak sõhhat artõdõr. 

4. Atõlan ta larõn nohuttan büyük, fõndõktan küçük olmasõ. 

5. Küçük ve Orta cemrelerde ta  attõktan sonra dua etmek. Akabe Cem-

resi’ne ta  attõktan sonra dua edilmez, orasõ hemen terkedilir. 

6. Her bir ta õ atarken "Bismillâhi Allahüekber" demek. 

e) eytan Ta lamanõn Mekruhlarõ 

1. Büyükçe bir ta õ oldu u gibi veya kõrõp birkaç parça yaparak atmak. 

2. Cemre mahallinde biriken ta lardan alõp atmak. 

3. Temiz olmayan meselâ pislik bula mõ  ta larõ atmak. 

4. Bir cemreye aynõ gün yediden çok ta  atmak. 

5. Ta  atarken cemreler arasõnda sõraya uymamak. 

f) eytan Ta lamanõn Yapõlõ õ 

Cemre mahalline varmadan önce Müzdelife'de veya yolda yeteri kadar 

ta  toplanõp hazõrlanõr. Ta larõn Müzdelife'den veya belirli bir yerden top-

lanmasõ gerekmez, her yerden alõnabilir. Sadece cemre mahallinde ba kalarõ 

tarafõndan atõlmõ  ta larõ alõp atmak mekruhtur. Ta larõ atmak için cemrelere 

yeteri kadar yakla õlõr. Atõlacak ta , ba  ve ahadet parmaklarõnõn uçlarõ ile 

tutulup "Bismillâhi Allahüekber, ra men li' - eytân ve hizbih" denile-
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rek atõlõr. Atõlan ta  yerine ula maz veya uza a dü erse, onun yerine ba ka-

sõ atõlõr.  

g) eytan Ta lamada Vekâlet 

Hastalõk, ya lõlõk, sakatlõk gibi mazeretlerle cemre mahalline gidip bizzat 

ta  atmalarõ mümkün olmayanlar, uygun ki ileri vekil ederek ta larõnõ attõ-

rõrlar. Mazeretin ölçüsü ayakta namaz kõlmaktan âciz olmaktõr. zdiham 

sebebiyle gündüz cemrelere yakla masõ mümkün olmayanlar ta larõnõ gece 

tenha zamanlarda atarlar. Gece ta  atabilecek durumda olanlarõn, ba kala-

rõnõ vekil etmeleri câiz olmaz. Çünkü vekâletin câiz olabilmesi için, acziyetin 

sabit olmasõ gerekir. Ta  atma süresi içinde herhangi bir vakit, meselâ bay-

ramõn dördüncü günü bizzat ta õnõ atabilecek olan ki inin ba kasõnõ vekil 

etmesi câiz de ildir. Vekil olanlar, önce kendi ta larõnõ, daha sonra vekili 

olduklarõ ki inin ta larõnõ atarlar. 

h) Vaktinde Atõlamayan Ta larõn Kazâsõ 

Ta  atma günlerinde her günün ta õnõn kendi vakti içinde atõlmasõ vâcip 
oldu u gibi, vaktinde atõlamayan ta larõn ta  atma süresi içinde kazâ edil-
mesi de vâciptir. Ta  atma süresi, bayramõn dördüncü günü güne in batmasõ 
ile son bulur. Bundan sonra eda ve kazâ olarak ta lama yapõlmaz. Ebû Ha-
nîfe ve mam Mâlik'e göre, vaktinde atõlamayan ta lar, ta lama süresi içinde 
kazâ edilse de cezasõ dü mez. Ebû Yûsuf ve mam Muhammed'e göre ise ta  
atma süresi içinde kazâ edildi i takdirde cezasõ dü er. 

âfiî ve Hanbelîler'e göre ise vaktinde atõlamayan ta lar bayramõn dör-
düncü günü güne  batmadan önce atõldõ õ takdirde, kazâ de il, eda sayõlõr. 
Gecikmeden dolayõ ceza da gerekmez. 

õ) Artan Ta lar 

Artan ta lar ihtiyacõ olanlara verilir veya uygun bir yere bõrakõlõr; topra a 
gömülmesi gerekmez. Yeterli sayõdan fazlasõnõn cemrelere atõlmasõ mekruhtur. 

 

D) SAÇLARI TIRA  ETMEK veya KISALTMAK 

lmihal dilinde saçlarõn tõra  edilmesi "halk", kõsaltõlmasõ ise "taksîr" ola-
rak anõlõr. Halk, saçlarõn dipten tõra  edilmesi, taksîr ise uçlarõndan kesilip 
kõsaltõlmasõ demektir. Saçlarõn dipten tõra  edilmesi, kõsaltmaktan evlâ gö-
rülmektedir. 
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a) Zamanõ ve Yeri 

Hacda saçlarõ tõra  etme veya kõsaltmanõn zamanõ, bayramõn ilk günü 
fecr-i sâdõktan, ömrün sonuna kadar devam eden süredir. Ancak Ebû Hanîfe 
ve mam Mâlik'e göre, bayramõn üçüncü günü güne  batõncaya kadarki süre 
içinde yapõlmasõ vâciptir. Daha sonraya geciktirilmesi durumunda ceza 
(dem) gerekir. Ebû Yûsuf ve mam Muhammed ile âfiî ve Hanbelîler'e göre 
ise bu vecîbenin bayramõn ilk üç gününde yapõlmasõ vâcip de il, sünnettir 
Geciktirilmesi mekruh ise de ceza gerekmez. Ancak tõra  olmadõkça ihram-
dan çõkõlmõ  olmaz ve ihram yasaklarõ devam eder. Umrede saçlarõ tõra  
etme veya kõsaltmanõn vakti, umre tavafõnõn dört avtõnõ tamamladõktan 
sonra ba lar. Fakat umre sa‘yini ihramlõ olarak yapmak vâcip oldu u için 
sa‘yi de yaptõktan sonra tõra  olmak gerekir. Hac için ihrama girenler, bay-
ramõn ilk günü fecr-i sâdõktan önce, umre için ihrama girenler ise, umre 
tavafõnõn en az dört avtõnõ tamamlamadan tõra  olmakla ihramdan çõkmõ  
olmazlar, ihram yasa õ i lemi  olurlar.  

Ebû Hanîfe ve mam Muhammed'e göre, ister hac, ister umre için olsun, 
saçlarõ tõra  etmenin veya kõsaltmanõn yeri Harem bölgesidir. Harem bölgesi 
dõ õnda yapõlmasõ sahih ise de vâcip terkedildi i için ceza gerekir. Ebû Yûsuf 
ve mam Züfer'e göre, bu vecîbenin Harem bölgesinde yapõlmasõ vâcip de il, 
sünnettir. 

b) Tõra  Edilecek veya Kõsaltõlacak Saçõn Miktarõ 

Hanefîler'e göre saçlarõn tõra  edilmesi veya kõsaltõlmasõnda vâcip olan 
miktar, ba õn en az dörtte birindeki saçlardõr. Ba õn sadece dörtte birinde 
veya daha az kõsmõnda saç varsa, hepsinin tõra  edilmesi veya kõsaltõlmasõ 
gerekir. Ne kadar kõsmõnda olursa olsun, saçlarõn tamamõnõn tõra  edilmesi 
veya kõsaltõlmasõ ise sünnettir. âfiîler'de, vâcibin ifasõ için üç tel saçõn tõra  
edilmesi veya kõsaltõlmasõ yeterlidir. Mâlikî ve Hanbelîler'e göre ise saçlarõn 
tamamõnõn tõra  edilmesi veya kõsaltõlmasõ vâciptir. Mezheplerin her birinde 
ba õn tõra  edilecek miktarõ ile abdestte meshi gereken miktarõ aynõdõr. 

Erkeklerin saçlarõnõ dipten tõra  etmeleri, kõsaltmaktan efdaldir. Kadõnlar 
ise saçlarõnõn en az dörtte birinin uçlarõndan bir miktar keserler. Onlarõn 
saçlarõnõ dipten tõra  etmeleri mekruhtur. Saçlarõn kõsaltõlmasõ halinde kesi-
len miktar, parmak ucu (parma õn uç bo umu) uzunlu undan daha az ol-
mamalõdõr. 
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c) Tõra  ile Di er Menâsik Arasõnda Tertip 

Hz. Peygamber Vedâ haccõnda bayramõn ilk günü Mina'da önce Akabe 
Cemresi’ne yedi ta  attõ, sonra kurbanlarõnõ kesti, daha sonra tõra  oldu ve 
aynõ gün Mekke'ye gidip ziyaret tavafõnõ yaptõ ve tekrar Mina'ya döndü. Bu 
dört menâsik yerine getirilirken, Hz. Peygamber'in yaptõ õ sõralamaya uy-
manõn vâcip veya sünnet olu u konusunda müctehidler arasõnda görü  ay-
rõlõ õ vardõr. Ebû Hanîfe'ye göre, bunlarõn ilk üçünde Hz. Peygamber'in yap-
tõ õ sõralamaya uymak vâciptir. Aksi halde ceza (dem) gerekir. Ancak, ifrad 
haccõnda ükür kurbanõ vâcip olmadõ õndan, nâfile olarak kesenlerin kurban 
konusunda tertibe uymalarõ vâcip de il, sünnettir. Ebû Yûsuf ve mam Mu-
hammed ile di er üç mezhebe göre ise sõralamaya riayet sünnettir. Uyul-
mamasõ mekruh ise de ceza gerekmez. Ancak Mâlikî mezhebinde Akabe 
Cemresi’ne ta  atmanõn tõra  ve tavaftan önce olmasõ gerekir. Ziyaret tava-
fõnda ise Ebû Hanîfe dahil, bütün müctehidlere göre tertip vâcip de il, sün-
nettir. Tertibe uyuldu u takdirde ifrad haccõ yapanlar Akabe Cemresi’ne 
ta larõnõ attõktan sonra, temettu‘ veya kõrân haccõ yapanlar ise ta  atõp kur-
banlarõnõ kestikten sonra tõra  olup ihramdan çõkarlar. Tõra  olabilecek du-
ruma gelen kimseler saçlarõnõ kendileri tõra  edebilecekleri gibi henüz kendi-
leri tõra  olmadan ba ka ihramlõlarõ da tõra  edebilirler. Fakat tõra  olmadõkça 
veya saçlarõnõ kõsaltmadõkça di er ihram yasaklarõnõ yapamazlar. 

d) Tõra  Olma ve Saçlarõ Kõsaltmanõn Hükmü 

Saçlarõn tõra  edilmesi veya kõsaltõlmasõ ile ihramdan çõkõlmõ  olur. h-
ramdan çõkma, elbise giyme, koku sürünme, saç, sakal, bõyõk ve tõrnak 
kesme gibi ihram yasaklarõnõn kalkmasõ demektir. Buna "tehallül" denir. 
Hacda cinsel ili ki dõ õndaki yasaklarõn kalkmasõ ve cinsel ili ki yasa õnõn 
kalkmasõ olmak üzere iki ayrõ tehallül vardõr. Bunlardan birincisine "küçük 
tehallül" veya "ilk tehallül"; ikincisine ise "büyük tehallül" veya "ikinci 
tehallül" denir. 

1. lk Tehallül. Hanefî mezhebinde, cinsel ili ki dõ õndaki ihram yasak-
larõnõn kalkmasõnõ sa layan ilk tehallül ancak saçlarõn tõra  edilmesi veya 
kõsaltõlmasõ ile olur. lk tehallülün gerçekle mesi için tertibe uymak gerek-
medi i gibi daha önce ta  atma ve kurban kesme nüsüklerini yapmõ  olmak 
da gerekmez. Bayramõn ilk günü fecr-i sâdõktan sonra tõra  olmakla ilk 
tehallül gerçekle ir ve cinsel ili ki dõ õndaki bütün ihram yasaklarõ kalkar. 
Fakat Akabe Cemresi’ne ta  atmak, kurban kesmek, hatta ziyaret tavafõnõ 
yapmakla -tõra  olmadõkça- ne ilk ne de ikinci tehallül gerçekle ir. âfiîler'e 
göre ilk tehallül ta  atma, tõra  olma veya ziyaret tavafõndan herhangi ikisini 
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yapmakla; Mâlikî ve Hanbelîler'e göre ise Akabe Cemresi’ne ilk günkü ta -
larõ atmakla gerçekle ir. 

2. kinci Tehallül. kinci tehallül cinsel ili ki dahil bütün ihram yasak-
larõnõn kalkmasõ demektir. lk tehallülden sonra ziyaret tavafõnõn da 
yapõlmasõyle olur. ayet henüz tõra  olmadan ziyaret tavafõ yapõlmõ sa, tõra  
olmakla ilk ve ikinci tehallül her ikisi birden gerçekle ir. Hanefîler dõ õndaki 
di er üç mezhepte, ikinci tehallül için ziyaret tavafõndan ba ka sa‘yin de 
yapõlmõ  olmasõ gerekir. Çünkü onlara göre sa‘y vâcip bir nüsük de il, hac-
cõn rükünlerindendir. 

 

E) VEDÂ TAVAFI 

Vedâ tavafõ Mekkeli olmayan ve Mekkeli hükmünde sayõlmayan, uzak 
bölgelerden gelmi  hacõlarõn Mekke'den ayrõlmadan yapmalarõ gereken en 
son tavaftõr. Buna sader tavafõ da denir. Sader ayrõlma demektir. 

a) Vâcip Olmasõnõn artlarõ 

1. Haccetmi  olmak. 

2. Hacceden ki inin Âfâký olmasõ. 

3. Kadõnlar, Mekke'den ayrõldõklarõ esnada ayba õ veya lo usalõk halinde 
olmamak. 

Sadece umre yapanlar ile, Mekke'de, Harem bölgesinde ve mîkat sõnõrlarõ 
içinde ikamet eden hacõlarõn, Mekke'den ayrõlõrken vedâ tavafõ yapmalarõ 
gerekmedi i gibi, henüz vedâ tavafõnõ yapmadan ayba õ veya lo usa olan 
ve temizlenmeden Mekke'den ayrõlan kadõnlardan da vedâ tavafõ dü er. 
Fakat Mekke'den ayrõlmadan temizlendikleri takdirde, yola çõkmak için ha-
zõrlanmõ  bile olsalar, vedâ tavafõnõ yapmalarõ gerekir. 

b) Vakti ve Sõhhat artõ 

Vedâ tavafõ ziyaret tavafõndan sonra yapõlõr. Mekke'den ayrõlõp mîkat dõ-
õna çõkõlmadõkça vakti sona ermi  olmaz. Vedâ tavafõnõ yapmadan Mekke'-

den ayrõlan ki i henüz mîkat sõnõrlarõ dõ õna çõkmamõ sa, ihramsõz olarak 
Mekke'ye dönüp vedâ tavafõnõ yapmasõ vâciptir. Mîkat dõ õna çõkõlmõ sa 
dönmek vâcip de ildir ve artõk ceza gerekir. Fakat dönülüp eda edilirse yani 
yeni bir umre yapmak üzere ihrama girip umreden sonra vedâ tavafõ yapõ-
lõrsa ceza dü er. Ziyaret tavafõndan önce vedâ tavafõ yapõlmaz. ayet yapõ-
lõrsa, bu tavaf ziyaret tavafõ sayõlõr. Çünkü Arafat vakfesinden sonra yapõlan 
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ilk tavaf hangi niyetle yapõlõrsa yapõlsõn ziyaret tavafõ olur. Ziyaret tavafõn-
dan sonra yapõlan her tavaf da vedâ tavafõ sayõlõr. Hanefî mezhebinde vedâ 
tavafõnõn Mekke'den ayrõlõrken yapõlmasõ daha faziletli ise de önceden yap-
mak da câizdir. Bu takdirde Mekke'den ayrõlõrken tekrar yapmak gerekmez. 
Vedâ tavafõnõ yaptõktan sonra Harem-i erif’e gidip namaz kõlmakta veya 
tavaf yapmakta bir sakõnca yoktur. Bu durumda en son yapõlan tavaf, vedâ 
tavafõ olur. 

âfiî ve Hanbelîler'e göre, vedâ tavafõ Mekke'den ayrõlõrken yapõlõr. Aksi 
halde iadesi gerekir. Mâlikîler'e göre ise vedâ tavafõ vâcip de il sünnettir. 

 

VI. HACCIN SÜNNETLER  ve ÂDÂBI 

Hacda farz ve vâcipler dõ õnda kalan di er menâsik haccõn sünnetleridir. 
Sünnetlerin yerine getirilmesi haccõn sevabõnõ arttõrõr. Mazeretsiz terki mek-
ruhtur. Fakat sünnetlerin terkinde herhangi bir maddî ceza gerekmez. Hac-
cõn vâcipleri gibi sünnetleri de "aslî" ve "fer‘î" olmak üzere iki kõsõmdõr. Fer‘î 
sünnetler ilgili menâsikle birlikte açõklandõ õ için burada sadece haccõn aslî 
sünnetlerine yer verilecektir. 

 

A) HACCIN SÜNNETLER  

a) Kudüm Tavafõ 

Kudüm, "geli  ve varõ " anlamõndadõr. Buna göre kudüm tavafõ, Mek-
ke'ye geli  tavafõ demektir. frad veya kõrân haccõ yapan Âfâkýler için sünnet 
olup Arafat vakfesine kadarki süre içinde eda edilir. Mekke'ye varõnca ge-
ciktirilmeden yapõlmasõ müstehaptõr. Haccõn sa‘yi bu tavaftan sonra yapõ-
lacaksa tavafta "õztõbâ‘" ve "remel" yapõlõr. Aksi halde yapõlmaz. Âfâký ol-
mayanlarõn, yani haccetseler bile Harem ve Hîl bölgeleri halkõnõn, temettu‘ 
haccõ veya sadece umre yapanlarõn, ifrad haccõ yaptõklarõ halde Mekke'ye 
u ramadan do rudan Arafat'a çõkanlarõn ve özel halleri sebebiyle Arafat 
vakfesinden önce kudüm tavafõ yapamamõ  olan kadõnlarõn kudüm tavafõ 
yapmalarõ gerekmez. 

b) Hac Hutbeleri 

Hacla ilgili olarak üç hutbe vardõr. Birinci hutbe Zilhiccenin 7. günü Mek-
ke'de, Harem-i erif'te ö le namazõndan önce okunur. kinci hutbe, arefe günü 
Arafat'ta Nemîre Mescidi’nde zevalden sonra cem‘-i takdîm ile kõlõnan ö le ve 
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ikindi namazlarõndan önce, cuma hutbesinde oldu u gibi, arada oturularak iki 
hutbe halinde okunur. Üçüncü hutbe ise, bayramõn 2. günü ö le namazõndan 
önce Mina'da Mescid-i Hayf'ta irad edilir. 

c) Arefe Gecesini Mina'da Geçirmek 

Zilhiccenin 8. terviye günü güne  do duktan sonra Mekke'den Mina'ya 
gitmek ve o günkü ö le namazõndan ertesi günkü sabah namazõ dahil, be  
vakit namazõ Mina'da kõlõp geceyi de Mina'da geçirmek ve arefe günü sa-
bahõ güne  do duktan sonra buradan Arafat'a hareket etmek sünnettir. 
Günümüzde kalabalõk sebebiyle genellikle do rudan Arafat'a çõkõlmakta ve 
bu sünnet -düzeni ve emniyeti koruma zaruretinden dolayõ- terkedilmekte-
dir. 

d) Bayram Gecesini Müzdelife'de Geçirmek 

Arefe günü güne  battõktan sonra Arafat'tan Müzdelife'ye intikal edip 
geceyi burada geçirmek ve sabah namazõnõ kõldõktan ve ortalõk aydõnlan-
dõktan sonra buradan Mina'ya hareket etmek sünnettir. 

e) Bayram Günlerinde Mina'da Kalmak 

"Eyyâm-õ nahr" ve "eyyâm-õ Mina" denilen Zilhiccenin 10, 11 ve 12. 
günlerinde Mina'da kalmak ve orada gecelemek, Hanefîler'e göre sünnet, 
di er üç mezhepte ise vâciptir. 

f) Muhassab'da Bir Süre Dinlenmek 

Hac sonunda Mina'dan dönü te, Mekke giri inde, Cennetü'l-muallâ ci-
varõnda, Muhassab denilen vadide bir süre dinlenmek (tahsîb), Hanefîler'e 
göre sünnet-i kifâye, di er mezheplerde ise müstehaptõr. Bu yere "Ebtah", 
"Batha" veya "Hasba" da denilmektedir. Bu vadi günümüzde Mekke'nin 
içinde kaldõ õndan artõk bu sünnet yapõlamamaktadõr. 

 

B) HACCIN ÂDÂBI 

1. Hac farîzasõ helâl kazanç ile eda edilmelidir. Hac sadece malî bir iba-
det olmadõ õndan, me rû olmayan kazanç sarfedilerek yapõlan hac eklen 
sahih olursa da bu haccõn sevap ve fazileti olmaz. 

2. Üzerlerinde kul hakkõ bulunanlar yola çõkmadan önce hak sahipleri-
nin haklarõnõ ödeyerek onlarla helâlle melidir. 

3. Bir daha i lememek azim ve kararõ ile günahlara tövbe edilmelidir. 
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4. Kazâya kalmõ  ibadetleri mümkün oldu unca kazâ edilmeye çalõ õl-
malõdõr. 

5. Hac yolculu u konusunda bilgi ve tecrübesi bulunan ki ilerle isti a-
rede bulunulmalõdõr. 

6. Haline uygun, anla abilece i yol arkada larõ edinmelidir. 

7. Yola çõkmadan akraba ve dostlarla vedala malõdõr. 

8. Gösteri ten ve böbürlenmekten sakõnmalõ, mütevazi ve ihlâslõ olmalõ-
dõr. 

9. Yola çõkarken ve eve dönü te iki er rek‘at namaz kõlmalõdõr. 

10. Gerek yolculukta gerek hac esnasõnda ba kalarõyla tartõ maktan ve 
kõrõcõ davranõ lardan sakõnmalõdõr. 

11. Bo  ve faydasõz eylerle me gul olmayõp vakitler ibadet ve faydalõ 
i lerle de erlendirilmelidir. 

 

VII. UMRE 

A) Tanõm 

Umre, ihrama girerek tavaf ve sa‘y yaptõktan sonra tõra  olup ihramdan 
çõkmaktan ibarettir. Hanefî ve Mâlikîler'e göre müslümanõn ömründe bir 
defa umre yapmasõ müekked sünnettir. âfiî ve Hanbelîler'e göre ise farzdõr. 

B) Umrenin Farz ve Vâcipleri 

Hanefîler'e göre, umrenin farzlarõ ihram ve tavaf olmak üzere ikidir. 
Bunlardan ihram art, tavaf ise rükündür. âfiî ve Hanbelîler'e göre bu dört 
nüsük yani ihram, tavaf, sa‘y ve tõra  birer rükündür. Mâlikî mezhebinde 
ise, ilk üçü rükün, tõra  ise vâciptir. Bu nüsüklerle ilgili hükümler ve umre 
için ihrama girme yerleri daha önce açõklanmõ tõr. 

C) Umrenin Zamanõ 

Umre için belirli bir zaman yoktur, her zaman yapõlabilir. Ramazanda 
yapõlmasõ mendup ve daha faziletlidir. Ancak Hanefî mezhebinde "te rîk 
günleri" denilen yõlda be  gün yani arefe günü sabahõndan bayramõn 4. 
günü güne  batõncaya kadarki süre içinde umre yapmak, tahrîmen mek-
ruhtur. Di er üç mezhepte, haccetmeyen ki ilerin te rîk günleri dahil her 
zaman umre yapmalarõ, kerâhetsiz câiz görülmü tür. Haccedenler ise, Mâli-
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kîler'e göre bayramõn 4. günü güne  batõncaya kadar, âfiîler'e göre ise 
vedâ tavafõ dõ õnda haccõn bütün menâsiki tamamlanmadõkça umre yapa-
mazlar. 

D) Umrenin Yapõlõ õ 

Bulunulan yere göre mîkat sõnõrõnda veya Harem bölgesi dõ õnda usu-
lüne göre ihrama girilir. Harem-i erif'e gelince: "Allahõm, senin rõzânõ 
kazanmak için umre tavafõnõ yapmak istiyorum. Onu bana kolay 
eyle ve kabul buyur!" diye niyet edilerek umre tavafõ yapõlõr. Tavaf 
namazõ kõldõktan sonra, "Allahõm, senin rõzânõ kazanmak için um-
renin sa‘yini yapmak istiyorum. Bana kolaylõk ver ve onu ben-
den kabul eyle!" diye niyet edilip Safâ ile Merve arasõnda umrenin 
sa‘yi yapõlõr. Sa‘y tamamlandõktan sonra, uygun bir yerde saçlar dipten 
tõra  edilir veya kõsaltõlõr. Böylece umre tamamlanmõ  ve ihramdan da 
çõkõlmõ  olur. 

 

VIII. HACCIN ÇE TLER  

A) HÜKÜM BAKIMINDAN HAC ÇE TLER  

er‘î hüküm açõsõndan hac farz, vâcip ve nâfile olmak üzere üç çe ittir. 
Belirli artlarõ ta õyan yükümlünün ömründe bir defa haccetmesi farzdõr. 
Yükümlü olmadõ õ halde, haccetmeyi adayan ki inin bu ada õnõ yerine ge-
tirmesi vâciptir. Di er nâfile ibadetlerde oldu u gibi, ba landõktan sonra bo-
zulan nâfile haccõn kazâsõ da vâcip olur. Farz ve vâcip dõ õnda yapõlan hac 
ise nâfiledir. Hacla yükümlü olmayan çocuklarõn yaptõklarõ hac ile bir kim-
senin birinciden sonra adama (nezir) dõ õnda yapaca õ her hac nâfiledir. 

 

B) YAPILI  EKL  BAKIMINDAN HAC ÇE TLER  

Yapõlõ  biçimi (edâ) açõsõndan ise hac, ifrad haccõ, temettu‘ haccõ ve kõrân 
haccõ olmak üzere üç çe ittir. 

Hac ve umre, her biri tek ba õna yapõlabildi i gibi, aynõ yõlõn hac aylarõ 
içinde, ikisi birbirine ba lõ olarak da yapõlabilir. Hac aylarõ içinde, hacdan 
önce umre yapõp yapmamaya, yapõldõ õ takdirde umre ve haccõn ayrõ veya 
aynõ ihramla yapõlma durumuna göre hac, ifrad haccõ, temettu‘ haccõ ve 
kõrân haccõ olmak üzere üç ekilde eda edilir. 



HAC VE UMRE 549 

a) frad Haccõ 

frad haccõ umresiz yapõlan hacdõr. Sadece hac ibadeti yapõldõ õ için "um-
resiz hac" anlamõnda olmak üzere bu ad verilmi tir. Hac aylarõ içinde, hac-
dan önce umre yapmayõp, sadece hac niyetiyle ihrama girerek hac 
menâsikini eda edenler, ifrad haccõ yapmõ  olurlar. ster mîkat sõnõrõ dõ õnda 
ister içinde ikamet etsin, herkes ifrad haccõ yapabilir. 

b) Temettu‘ Haccõ 

Temettu‘ “yararlanmak, istifade etmek” anlamõna gelir. Aynõ yõlõn hac 
aylarõnda umre ayrõ ihramla, hac ayrõ ihramla yapõldõ õ zaman iki ihram 
arasõnda, ihramsõz, yani ihram yasaklarõnõn bulunmadõ õ yasaksõz bir za-
man dilimi, umre ile hac arasõnda hac yasaklarõnõn söz konusu olmadõ õ 
serbest bir vakit bulundu u için bu ad verilmi tir. 

Temettu‘ haccõ aynõ yõlõn hac aylarõ içinde, umre ve haccõ ayrõ ayrõ niyet ve 
ihramla yapmaktõr. Hac aylarõ içinde umre yapõp ihramdan çõktõktan sonra, aynõ 
yõl hac için yeniden ihrama girip hac menâsikini de eda eden uzak bölgelerden 
gelmi  hacõlar temettu‘ haccõ yapmõ  olurlar. 

c) Kõrân Haccõ 

Kõrân haccõ, her ikisine birlikte niyet edilerek aynõ yõlõn hac aylarõ içinde 
umre ve haccõ bir ihramda birle tirmektir. Hac ve umre tek ihramla yapõldõ õ 
için "birle tirmeli hac" anlamõnda bu adõ almõ tõr. Umre ve hacca, ikisine 
birden niyet edip umreyi yaptõktan sonra ihramdan çõkmadan, aynõ ihramla 
hac menâsikini de tamamlayan Âfâkýler "kõrân haccõ" yapmõ  olurlar. 

d) Temettu‘ ve Kõrân Haccõnõn artlarõ 

1. Hacceden ki i Âfâký olmalõdõr. Harem ve Hil bölgelerinde, mîkat sõnõr-
larõ içinde ikamet edenlerin temettu‘ ve kõrân haccõ yapmalarõ câiz de ildir. 
Hac aylarõndan önce Mekke'ye gidip hac günlerine kadar orada kalan Âfâký-
ler de bu konuda aynõ hükme tâbidir. Bunlardan haccedecek olanlarõn, o yõl 
hac aylarõ girdikten sonra umre yapmamalarõ gerekir. Yaptõklarõ takdirde, 
isâet etmi  olurlar; ükür kurbanõ de il, ceza kurbanõ keserler. 

2. Umre ve hac, her ikisi aynõ yõlõn hac aylarõnda yapõlmalõdõr. ayet 
umre hac aylarõndan önce yapõlmõ sa veya umre tavafõnõn en az dört avtõ, 
hac aylarõ henüz girmeden tamamlanmõ sa yapõlan hac temettu‘ veya kõrân 
de il, ifrad haccõ olur. 
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3. Hac aylarõnda yapõlan umreden sonra "sahih ilmâm" olmamalõdõr. 
Sahih ilmâm, Hanefîler'e göre, umre ile hac arasõnda herhangi bir sebeple 
memlekete dönmekle, âfiîler'e göre ise, mîkat sõnõrlarõ dõ õna çõkmakla ger-
çekle ir. Umre ile hac arasõnda, Hanefîler'e göre memleketine giden; 
âfiîler'e göre ise mîkat sõnõrlarõ dõ õna çõkan kimse, dönü te tekrar umre 

yapmazsa, yaptõ õ hac temettu‘ de il, ifrad olur. Kõrân haccõnda umreden 
sonra ihramdan çõkõlmadõ õ için umre ile hac arasõnda ister mîkat dõ õna 
çõkõlsõn, ister memlekete veya ba ka bir yere gidilsin, kõrân haccõ ifrada dö-
nü mez. 

Bu üç nevi hacdan hangisi yapõlõrsa yapõlsõn, hac farîzasõ eda edilmi  olur. 

Bunlarõn fazilet bakõmõndan sõralanõ õ Hanefîler'e göre kõrân, temettu‘, 
ifrad; Mâlikîler'e göre ifrad, kõrân, temettu‘; âfiîler'e göre aynõ yõl arkasõn-
dan umre yapmak artõyla ifrad, temettu‘, kõrân; Hanbelîler'e göre ise 
temettu‘, ifrad, kõrân eklindedir. Bu görü  ayrõlõ õnõn sebebi, Hz. Peygam-
ber’in yaptõ õ haccõn eda biçimine ili kin rivayetlerin farklõ olmasõdõr. 

Bu eda biçimlerinden hangisine göre yapõlõrsa yapõlsõn hac farîzasõ ye-
rine gelmi  olur. Bütün ibadetler gibi hac ibadetinde de fazilet, o biçim veya 
bu biçimde yapõlmasõnda de il, edasõnda gösterilen gayret, samimiyet, hu-
zur, hu û ve ihlâs nisbetindedir. 

 

IX. HAC ve UMREN N YAPILI I 

a) Hac ve umre menâsiki ihrama girmekle ba lar. hrama girmeden ön-
ce tõrnaklar kesilir, koltuk altõ ve kasõk kõllarõ temizlenir, gerekiyorsa saç, 
sakal tõra õ olup bõyõklar düzeltilir. Mümkünse gusledilir veya abdest alõnõr. 
Gusül, abdestten efdaldir. Su yoksa veya kullanõlamõyorsa, teyemmüm ya-
põlmaz; çünkü bu abdest ve gusül, beden temizli i içindir. Bu sebeple ab-
destli olanlara ve özel hallerinde bulunan kadõnlara da sünnettir. Bu hazõr-
lõktan sonra erkekler, üzerlerindeki bütün giysilerden soyunup izâr ve ridâ 
denilen iki parça ihram örtüsüne, usulüne göre sarõnõrlar. Ba larõ açõk, ayak-
larõ çõplaktõr. Ancak ayaklarõna topuklarõ ve mümkün oldu unca üzerleri 
açõk ayakkabõ veya terlik giyebilirler. Kadõnlar normal elbise ve kõyafetlerini 
de i tirmezler. Onlarõn her türlü giyim e yasõ, kapalõ ayakkabõ, çorap ve 
eldiven giymelerinde bir sakõnca yoktur. Yalnõzca yüzlerini örtmemeleri ge-
rekir. Kerâhet vakti de ilse, iki rek‘at ihram namazõ kõldõktan sonra niyet ve 
telbiye yapõlarak ihrama girilir. 

frad haccõ yapacak olanlar, 
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"Allahõm, senin rõzânõ kazanmak için haccetmek istiyorum. Onu 
bana kolayla tõr ve kabul buyur!" diyerek sadece hacca niyet eder ve 
telbiye yaparlar. 

Temettu‘ haccõ yapacak olanlar, 

"Allahõm, senin rõzânõ kazanmak için umre yapaca õm, onu bana 
kolayla tõr ve benden kabul eyle!" diyerek sadece umreye niyet eder ve 
telbiye yaparlar. 

Kõrân haccõ yapmak isteyenler ise, 

"Allahõm, senin rõzânõ kazanmak için umre ve hac yapmak istiyo-
rum. Bunlarõn edâsõnda bana kolaylõk ver ve her ikisini de kabul 
buyur!" diyerek hem umre, hem de hacca niyet edip telbiye söylerler. 

Niyet ve telbiyenin yapõlmasõyle ihrama girilmi  ve ihram yasaklarõ ba -
lamõ  olur. Telbiye, tekbir, tehlîl ve salavât-õ erife söyleyerek yolculu a 
devam edilir. Telbiye, ihram süresince her fõrsatta söylenir. Özellikle zaman, 
mekân ve durumda yenilik ve de i iklik oldu unda, yoku ta, ini te, kafile-
lere rastlayõ ta, farz namazlardan sonra, seher vakitlerinde söylenmelidir. 
Telbiyeyi her söyleyi te üç defa tekrarlamak, sonra tekbir, tehlîl ve salavât-õ 
erife okumak müstehaptõr. Telbiye hacda bayramõn ilk günü Akabe Cem-

resi’ne ta  atmaya ba lamakla, umrede ise, umre tavafõna ba lamakla biter; 
daha sonra yapõlmaz. Mekke'de kalõnacak yere yerle ip mümkünse boy 
abdesti, de ilse abdest alõndõktan sonra telbiye söylenerek Harem-i erif’e 
gidilir. Beytullah görülünce üç defa tekbir ve tehlîl getirilip dua edilir. Farz 
namaz kõlõnmõyorsa hemen tavafa ba lanõr. 

b) frad haccõnda ilk yapõlacak tavaf "kudüm tavafõ", temettu‘ ve kõrân 
haccõnda ise "umre tavafõ"dõr. 

Temettu‘ ve kõrân haccõnda umre tavafõndan sonra umrenin sa‘yi yapõ-
laca õ için tavafta "õztõbâ‘" ve "remel" yapõlõr. frad haccõnda ise, ayet hac 
sa‘yi kudüm tavafõnõ takiben yapõlacaksa, tavafta õztõbâ‘ ve remel yapõlõr, 
aksi halde yapõlmaz. Müsait yer varsa, makam-õ brâhim'in arkasõnda, orada 
yer yoksa, uygun ba ka bir yerde tavaf namazõ kõlõnõp dua edildikten ve 
zemzem içildikten sonra temettu‘ ve kõrân haccõ yapanlar umre sa‘yini; ifrad 
haccõ yapanlar ise, isterlerse hac sa‘yini yaparlar. 

frad haccõ yapanlar, hac sa‘yini ister yapsõnlar ister yapmasõnlar tõra  
olmazlar ve ihramdan çõkmazlar, ihramlõ olarak kalõrlar. 
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Temettu‘ haccõ yapanlar mîkatta sadece umreye niyet ettikleri için um-
renin sa‘yi tamamlanõnca, tõra  olup ihramdan çõkarlar. Tekrar hac için ih-
rama girinceye kadar Mekke'de ihramsõz kalõrlar. 8 Zilhicce (terviye) günü 
veya isterlerse daha önce hac için tekrar ihrama girerler. Hac için ihrama 
girdikten sonra yapacaklarõ nâfile bir tavafõ takiben isterlerse hac sa‘yini 
Arafat'a çõkmadan önce yapabilirler. Bu takdirde, ziyaret tavafõndan sonra 
sa‘y yapmazlar. 

Kõrân haccõ yapanlar, ihrama girerken hacca da niyet ettikleri için umre 
sa‘yindan sonra tõra  olmazlar ve ihramdan çõkmazlar. Bunlar umre sa‘yi 
bitince, gerekiyorsa biraz dinlendikten sonra ayrõca kudüm tavafõ yapõp ta-
vaf namazõnõ kõlarlar. Hac sa‘yini isterlerse bu kudüm tavafõnõn arkasõndan, 
isterlerse ziyaret tavafõndan sonra yaparlar. Pe inden sa‘y yapõlacak tavafta 
õztõbâ‘ ve ilk üç avtta remel yapõlõr. 

c) ster ifrad, ister temettu‘, ister kõran yapsõnlar, bütün haccedenler 
terviye (8 Zilhicce) günü Mekke'den ayrõlõp Mina'ya veya Arafat'a geçerler. 

d) Hac Menâsikinin Eda Edildi i Günler 

Hac menâsiki yo un olarak 8-13 Zilhicce arasõndaki altõ gün içinde eda 
edilir. Bu günlerden her birinde yapõlan menâsik özetle öyledir: 

1. Terviye günü (8 Zilhicce). ster ifrad, ister temettu‘, ister kõrân haccõ 
yapsõnlar, bütün haccedenler terviye günü sabah namazõndan itibaren 
Mina'ya veya Arafat'a intikale ba larlar. Terviye günü ö le namazõndan 
arefe günü sabah namazõna kadarki be  vakit namazõ Mina'da kõlmak ve 
geceyi orada geçirip güne  do duktan sonra Arafat'a hareket etmek sünnet-
tir. 

2. Arefe günü (9 Zilhicce). Arafat'ta zeval vaktine kadar çadõrlarda din-
lenilir ve ibadetle me gul olunur. Zeval vaktinden sonra, mümkünse gusle-
dilir. Ö le ve ikindi namazlarõ cem‘-i takdîm ile kõlõndõktan sonra vakfe yapõ-
lõr. Bütün gün telbiye, tekbir, tehlîl, zikir, tesbih, salavât-õ erife, dua, na-
maz-niyaz, tövbe-isti far, Kur'ân-õ Kerîm tilâveti gibi ibadetlerle de erlendi-
rilir. Resûlullah "Bugün gözüne, kula õna ve diline sahip olanõn geçmi  gü-

nahlarõ ba õ lanõr" (Müsned, I, 329, 356) buyurmu tur. Güne  battõktan 
sonra ak am namazõ kõlõnmadan Arafat'tan Müzdelife'ye intikal ba lar. Ak-
am ve yatsõ namazlarõ, yatsõ vakti girdikten sonra, Müzdelife'de cem‘-i 

tehîr ile kõlõnõr. Bayram gecesi burada ibadet ve istirahatle geçirilir. eytan 
ta lamada kullanõlmak için yeteri kadar ta  toplanõr. 
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3. Bayramõn ilk günü (yevm-i nahr; 10 Zilhicce). 

a) Vakti girince sabah namazõ Müzdelife'de erkence kõlõnõr. Namazdan 
sonra ortalõk aydõnlanõncaya kadar vakfe yapõlõr. Dua, niyaz ve isti far edi-
lir. Ortalõk iyice aydõnlanõnca, güne  do madan Mina'ya hareket edilir. 

b) Mina'da e yalar çadõrlara yerle tirildikten sonra Akabe Cemresi’ne gi-
dilir. Her birinde "Bismillâhi Allahüekber, ra men li' - eytâni ve hizbih" de-
nilerek yedi ta  atõlõr. lk ta õn atõlmasõ ile telbiye biter. Bundan sonra artõk 
telbiye yapõlmaz. 

c) Daha sonra Harem bölgesi sõnõrlarõ içinde kurban kesilir veya vekâlet 
yolu ile kestirilir. Temettu‘ ve kõrân haccõ yapanlarõn ükür kurbanõ kesme-
leri vâciptir. frad haccõ yapanlarõn kurban kesmeleri gerekmez; isterlerse 
nâfile olarak keserler. 

d) frad haccõ yapanlar Akabe Cemresi’ne ta  attõktan sonra; temettu‘ ve 
kõrân haccõ yapanlar ise kurbanlarõnõ da kestikten veya kestirdikten sonra, 
saç tõra õ olup ihramdan çõkarlar. Böylece cinsel ili ki dõ õndaki di er bütün 
ihram yasaklarõ kalkar. Cinsel ili kiyle ilgili yasak ise ancak ziyaret tavafõ 
yapõlõnca kalkar. Haccedenler bizzat kendi saçlarõnõ kesebilecekleri gibi bir-
birlerini de tõra  edebilirler. Tõra  olabilecek duruma gelmi  olan bir ihramlõ-
nõn henüz kendisi tõra  olmadan ba ka bir ihramlõyõ tõra  etmesinde bir sa-
kõnca yoktur. 

e) Aynõ gün imkân olursa, Mekke'ye inilerek ziyaret tavafõ yapõlõr. Daha 
önce hac sa‘yini yapmamõ  olanlar ziyaret tavafõndan sonra hac sa‘yini de 
yaparlar. Ziyaret tavafõnõn bayramõn ilk günü yapõlmasõ efdaldir. O gün ya-
põlamazsa daha sonra yapõlõr. Bu tavafõn en geç bayramõn 3. günü güne  
batmadan önce yapõlmasõ Ebû Hanîfe'ye göre vâcip, di er müctehidlere göre 
ise sünnettir. 

f) Ziyaret tavafõ bayramõn ilk günlerinde yapõlmõ sa, tavaftan sonra tek-
rar Mina'ya dönüp eytan ta lama günlerinde Mina'da gecelemek, 
Hanefîler'e göre sünnet, di er üç mezhepte ise vâciptir. 

4. Bayramõn 2, 3 ve 4. günleri (11, 12 ve 13 Zilhicce). 

a) Bayramõn 2 ve 3. günleri zeval vaktinden sonra sõrayla Küçük, Orta 
ve Akabe cemrelerine yedi er ta  atõlõr. Küçük ve Orta cemrelere ta  attõktan 
sonra uygun bir yere çekilerek dua edilir. Akabe Cemresi ta landõktan sonra 
ise dua için artõk durulmayõp orasõ hemen terkedilir. Bu iki gün zevalden 
önce " eytan ta lama" yapõlmaz. 
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b) Bayramõn 4. günü cemrelere ta  atmayacak olanlarõn, o gün fecr-i sâdõk-
tan yani tan yeri a armaya ba lamadan önce Mina'dan ayrõlmõ  olmalarõ gerekir. 
Bunlarõn 3. gün henüz güne  batmadan Mina sõnõrlarõ dõ õna çõkmalarõ sünnet; 
güne  battõktan sonra ayrõlmalarõ mekruhtur. 4. gün tan yeri a armaya ba la-
madan Mina'dan ayrõlmamõ  olanlarõn o gün de her üç cemreye yedi er ta  at-
malarõ gerekir. Ancak Ebû Hanîfe'ye göre, 4. gün ta larõn fecr-i sâdõktan itibaren 
zevalden önce atõlmasõ da câizdir. 4. gün ta lar atõldõktan sonra Mina'dan Mek-
ke'ye inilir. 

c) Âfâkýler, Mekke'den ayrõlmadan önce vedâ tavafõ yaparlar. Böylece 
hac tamamlanmõ  olur. 

e) Hacda Kadõnlar 

Hac ve umre menâsikinde kadõnlarõn erkeklerden ayrõldõklarõ hususlar, 
a a õdakilerden ibaret olup di er hususlarda aralarõnda fark yoktur. 

1. hramlõ iken elbise, çorap, eldiven, kapalõ ayakkabõ, mest, çizme ve 
her türlü giyim e yasõ giyebilirler. Ba larõnõ örterler, sadece yüzlerini ört-
mezler. 

2. Telbiye, tekbir ve dua yaparken, seslerini fazla yükseltmezler. 

3. Tavafta õztõbâ‘ ve remel, sa‘yde ise hervele yapmazlar. 

4. hramdan çõkmak için saçlarõnõ tõra  etmezler, uçlarõndan biraz keserler. 

5. Erkekler arasõnda sõkõ mamak için Hacerülesved'i uzaktan istilâm ederler. 

6. Hacdan sonra ayba õ veya lo usa iken Mekke'den ayrõlõrlarsa vedâ 
tavafõ sâkõt olur. 

7. Özel hallerini görmekte olan kadõnlar, tavaftan ba ka, haccõn bütün 
menâsikini bu halleriyle yapabilirler. Hayõz ve nifas denilen özel durumlarõ 
sebebiyle farz olan ziyaret tavafõnõ eyyâm-õ nahrdan yani bayramõn ilk üç 
gününden sonra yapmak veya vedâ tavafõnõ terketmekle kendilerine ceza 
gerekmez. 

Bu haliyle ziyaret tavafõ yapmalarõ da Hanefîler'e göre geçerlidir. Bu du-
rumda ceza kurbanõ kesmesi gerekir. Hayõz veya nifas halindeki bir kadõn 
kudüm veya umre tavafõnõ yapmadan Arafat'a çõkmak ve vakfe yapmak 
zorunda kalõrsa; 

a) frad haccõ yapmak üzere sadece hac için ihrama girmi se, temizlen-
dikten sonra ziyaret ve vedâ tavaflarõnõ yapar. Sünnet olan kudüm tavafõnõn 
terkinden dolayõ bir ey gerekmez; haccõ tamam olur. 



HAC VE UMRE 555 

b) Temettu‘ haccõ yapmak üzere sadece umre için ihrama girmi se, 
Hanefîler'e göre Arafat'a çõkarken hac için niyet ve telbiye yaparak umre 
ihramõnõ iptal eder. Hacdan önce umre yapmadõ õ için ifrad haccõ yapmõ  
olur; ükür kurbanõ kesmesi gerekmez. Hacdan sonra iptal etti i umreyi 
kazâ eder ve iptal etti i için ceza kurbanõ keser. 

Di er mezheplere göre hac için niyet ve telbiye yapmakla umre ihramõ 
bozulmaz, hac ihramõ ile birle mi  sayõldõ õndan kõrân haccõ yapmõ  olur ve 
kõrân hedyi kesmesi gerekir. Fakat hacdan sonra önceden yapõlamayan 
umrenin kazâsõ için ayrõca tavaf ve sa‘y gerekmez. Hac için yapõlan tavaf ve 
sa‘y umre için de yeterli olur. 

c) Kõrân haccõ için ihrama girmi se, Hanefîler'e göre, umre tavafõndan 
önce Arafat’ta vakfe yapmakla umresi bozulmu  sayõldõ õndan ifrad haccõ 
yapmõ  olur. ükür kurbanõ kesmesi gerekmez. Fakat hacdan sonra bozulan 
umreyi kazâ eder ve bozdu u için bir ceza kurbanõ keser. Di er mezheplere 
göre, umre tavafõnõ yapmadan Arafat'ta vakfe yapmakla umre bozulmu  
olmaz. Yapõlan hac yine kõrân haccõ olur ve ükür kurbanõ kesmek gerekir. 
Hacdan sonra, önceden yapõlamayan umrenin kazâsõ için ayrõca tavaf ve 
sa‘y gerekmez. Hac için yapõlan tavaf ve sa‘y umre için de yeterli olur. 

 

X. HAC ve UMRE ile LG L  KURBANLAR 

A) Hedyin Mahiyeti 

Hac ve umre menâsikiyle ilgili olarak kesilen kurbanlara hedy denir. 
Hedy, Kâbe'ye ve Harem bölgesine hediye olmak üzere kesilen kurban de-
mektir. Kurban bayramõ dolayõsõyla kesilen kurbanlara ise udhiyye denir. 
Mükellefiyet yönünden bu ikisi birbirinden tamamen ayrõ ise de, hedy kur-
banõ keyfiyet bakõmõndan, aynen udhiyye gibidir. Deve, sõ õr ve davar cin-
sinden olur. Deve ve sõ õr yedi ki i için, davar (koyun ve keçi) bir ki i içindir. 
Ya  ve ayõp bakõmõndan udhiyye kurbanõ olmayacak hayvanlardan hedy 
kurbanõ da olmaz. Koyun ve keçi cinsinden olan kurbana dem, sõ õr ve deve 
cinsi kurbana ise bedene denir. Deve ve sõ õrõn mü terek kesilmesi halinde, 
ortaklarõn hepsinin niyetleri kurbet (yani Allah için kurban) olmak artõyla, 
kurbanlarõn vasõflarõnõn aynõ olmasõ gerekmez. Ortakla a sõ õr veya deve 
kurban kesenlerden kimi ükür, kimi ceza, kimi adak, kimisi de tatavvu 
kurbanõ veya udhiyye gibi de i ik niyetlerde olabilir. âfiî ve Hanbelîler'e 
göre ise, ortaklardan her birinin niyetlerinin kurbet olmasõ da gerekmez; 
ortaklar arasõnda et için katõlanlar da bulunabilir. 
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B) Hedy Kurbanõyla Yükümlü Olanlar ve Hedyin Çe itleri  

frad haccõ veya sadece umre yapanlarõn, ceza kurbanõ kesmeyi gerekti-
ren bir durum olmadõkça hedy kurbanõ kesmeleri gerekmez. Fakat isterlerse 
nâfile olarak kesebilirler. Temettu‘ ve kõrân haccõ yapanlarõn ise, temettu‘ 
veya kõrân hedyi kesmeleri vâciptir. Hedy kurbanlarõ, tatavvu (nâfile) ve 
vâcip olmak üzere iki kõsõmdõr. 

a) Tatavvu Hedy 

Hac veya umre yaparken, yükümlülük bulunmadõ õ halde kesilen kur-
banlardõr. frad haccõ veya sadece umre yapanlarõn tatavvu hedyi kesmeleri 
müstehaptõr. 

b) Vâcip Hedy 

1. Temettu‘ ve kõrân hedyi. Temettu‘ ve kõrân haccõ yapanlarõn hedy 
kurbanõ kesmeleri vâciptir. Nitekim Kur'ân-õ Kerîm'de "Kim hac günlerine 

kadar umre ile faydalanmak isterse, kolayõna gelen kurban kesmesi gerekir" 
(el-Bakara 2/196) buyurulmu tur. Ancak, Hanefîler'e göre bu kurban, bir 
seferde iki ayrõ ibadetin yapõlmasõndan dolayõ " ükür kurbanõ" (dem-i ükrân) 
olarak; âfiîler'e göre ise, temettu‘ haccõnda hac için ihrama mîkatta girilme-
yip Mekke'de girilmesinden dolayõ; kõrân haccõnda ise, iki ayrõ ibadetin bir 
tek ihram ile yapõlmasõndan do an kusurun telâfisi için "ceza kurbanõ" (dem-i 

cübrân) olarak kesilir 

2. Ceza hedyi. Hac ve umrenin vâciplerinin terki, vaktinde yapõlmamasõ 
ve ihram yasaklarõnõn ihlâlinden dolayõ kesilmesi vâcip olan kurbanlardõr. 

3. hsar hedyi. Hac ve umre yapmak üzere ihrama girdikten sonra vakfe 
ve tavaf yapma imkânõ ortadan kalktõ õndan bu nüsükler tamamlanmadan 
ihramdan çõkabilmek için kesilen kurbanlardõr. 

4. Nezir (adak) hedyi. Harem bölgesinde kesilmek üzere nezredilen kur-
banlardõr. Vâcip olmasõnõn sebebi nezredilmesidir. 

C) Hedy Kurbanõnõn Kesilece i Yer ve Zaman 

ster vâcip, ister tatavvu olsun, bütün hedy kurbanlarõ Harem bölgesi sõ-
nõrlarõ içinde kesilir. Aksi halde tatavvu olanlar hariç, Harem bölgesinde 
yeniden kesilmesi gerekir. Kurban bayramõnõn ilk üç gününde (eyyâm-õ 

nahr) kesilen hedy kurbanlarõnõn Mina'da; bu günler dõ õnda kesilenlerin ise 
Mekke'de kesilmesi efdaldir. Temettu‘ ve kõrân hedyleri Hanefî, Mâlikî ve 
Hanbelîler'e göre bayramõn ilk günü fecr-i sâdõktan itibaren kesilir. Daha 
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önce kesilmesi câiz olmaz; aksi halde iadesi gerekir. Bunlarõn eyyâm-õ nahr 
denilen kurban kesme günlerinde (bayramõn ilk günü fecr-i sâdõktan, üçüncü 

günü güne  batõncaya kadarki süre içinde) kesilmesi Ebû Hanîfe'ye göre vâcip; 
Ebû Yûsuf ve mam Muhammed'e göre sünnettir. Mazeretsiz olarak eyyâm-õ 
nahrda kesilmezse, Ebû Hanîfe'ye göre daha sonra biri kazâ, biri de ceza 
olarak iki kurban gerekir. Ebû Yûsuf ve mam Muhammed'e göre, eyyâm-õ 
nahrdan sonra kesilmesi, mekruh ise de ceza gerekmez. Mâlikî ve Hanbelî-
ler'e göre de, eyyâm-õ nahrdan sonra kesilen temettu‘ ve kõrân hedyleri kaza 
olarak kesilmi  olur fakat ceza gerekmez. 

âfiî mezhebinde ise temettu‘ ve kõrân hedylerinin, eyyâm-õ nahrda ke-
silmesi sünnet ise de bunlar ceza hedyi sayõldõ õ için ihrama girdikten sonra 
olmak artõyla (eyyâm-õ nahrdan önce veya sonra) her zaman kesilebilir. 
Temettu‘ haccõnda, henüz hac için ihrama girmeden, umre ihramõndan çõk-
tõktan sonra da kesilebilir. Hanefî, Mâlikî ve Hanbelîler'e göre eyyâm-õ nahr 
(kurban kesme günleri), bayramõn 3. günü güne  batõncaya kadar olmak 
üzere üç gün; âfiîler'e göre ise 4. gün güne  batõncaya kadar dört gündür. 
ster vâcip, ister tatavvu olsun, kõrân ve temettu‘ hedyleri dõ õndaki hedy 
kurbanlarõnõn kesilmesi için belirli bir zaman yoktur. Bunlardan nâfile olan-
larõn eyyâm-õ nahrda; ceza kurbanlarõnõn ise, cinayeti müteakip geciktiril-
meden kesilmesi efdaldir. 

D) Hedy Kurbanlarõnõn Etleri 

Tatavvu (nâfile) olarak kesilen hedy kurbanlarõ ile temettu‘ ve kõrân 
haccõ yapanlarõn ükür kurbanõ olarak kestikleri hedy kurbanlarõnõn etlerini, 
zengin-fakir herkes yiyebilir. Bunlarõn etlerinden sahiplerinin de yemeleri 
müstehaptõr. 

Ceza hedyi ile ihsâr hedyinin etlerinden bunlarõn sahipleri, bakmakla 
yükümlü olduklarõ kimseler ve zenginler yiyemezler. Bunlarõn etlerini adak 
kurbanõ gibi ancak yoksul kimseler yerler; fakat bunlarõn Harem bölgesin-
deki yoksullar olmasõ gerekmez. 

E) Kurban Yerine Oruç 

Temettu‘ veya kõrân haccõ yapanlardan, çe itli sebeplerle temettu‘ ve 
kõrân hedyi kesme imkânõ bulamayanlar, üçü hac esnasõnda, yedisi de hac-
dan sonra olmak üzere toplam on gün oruç tutarlar. lk üç günün, hac aylarõ 
içinde, ihrama girdikten sonra ve kurban bayramõnõn ilk gününden önce 
tutulmasõ gerekir. Temettu‘ haccõnda bu üç gün oruç, henüz hac için ihrama 
girmeden, umre ihramõndan sonra da tutulabilir. Ancak kurban bayramõn-



558 LM HAL 

dan önce tamamlanamadõ õ takdirde, kurban kesme imkânõ olmasa bile oruç 
kurbana bedel olmaz. Hac esnasõnda üç gün oruç tutulduktan sonra, "ey-
yâm-õ nahr" denilen kurban kesme günleri içinde ve henüz tõra  olmadan 
kurban kesme imkânõ do arsa, oruç kurban yerini almaz; kurban kesmek 
gerekir. Fakat tõra  olduktan veya eyyâm-õ nahrdan sonra bu imkân elde 
edilirse, ayrõca kurban kesmek gerekmez. Hacdan sonra tutulmasõ gereken 
yedi gün orucun Mekke'den ayrõlmadan tutulmasõ da mümkün ise de dön-
dükten sonra memlekette tutulmasõ efdaldir. Gerek hac esnasõnda, bayram-
dan önceki üç gün; gerek hacdan sonra tutulmasõ gereken yedi gün orucun, 
aralõklõ olarak tutulmasõ câiz fakat ara vermeden pe  pe e tutulmasõ efdaldir. 

 

XI. HAC ve UMREN N C NAYETLER  

A) C NAYET N ANLAMI 

hramlõ iken Harem bölgesinde yapõlmasõ yasak olan eylerin yapõlma-
sõna cinayet denir. 

Cinayet cezayõ gerektirir. Hac veya umrede vâcip olan menâsikten biri-
nin mazeretsiz olarak terkedilmesi veya zamanõnda yapõlmamasõ da ceza 
gerektirmesi bakõmõndan cinayet hükmündedir. Semavî yani insanlar tara-
fõndan olmayan mazeretler sebebiyle terkedilen veya zamanõnda yapõlama-
yan vâcipler için bir ey gerekmez ise de, Harem bölgesi ve ihram yasakla-
rõyla ilgili cinayetlerden dolayõ, bunlar ister mazeretle, ister mazeretsiz yapõl-
sõn ceza (kefâret) gerekir. Harem bölgesi ve ihram yasaklarõyla ilgili cina-
yetlere ceza gerekmesi için yapõlan i in cinayet oldu unu bilip bilmemek 
arasõnda fark bulunmadõ õ gibi kasten, zorlama, hata veya yanõlma ile uy-
kuda veya unutarak yapma arasõnda da fark yoktur. Ancak bunlarõn kasten 
yapõlmasõ günahtõr. Kefâret ödenmesinden ba ka, tövbe ve isti far edilmesi 
de gerekir. Hanefîler'e göre kõrân haccõnda ihram yasaklarõyla ilgili cinayet-
lerden dolayõ biri umrenin, biri de haccõn ihramõ olmak üzere, her bir cinayet 
için iki ceza gerekir. Umre tavafõnõn abdestsiz yapõlmasõ gibi sadece umreyi 
veya Müzdelife'de vakfe yapõlmamasõ gibi sadece haccõ ilgilendiren bir vâci-
bin terkiyle ilgili cinayetler sebebiyle ise, tek kefâret ödenir. Di er üç mez-
hepte ise, ihram yasaklarõyla ilgili cinayetler için de tek ceza ödemek gere-
kir. 
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B) C NAYETLER N CEZA ve KEFÂRETLER  

Hac esnasõnda i lenen kimi cinayetler. haccõn bozulmasõnõ ve kazâsõnõ 
gerektirirken, kimileri a õrlõk derecesine göre çe itli ceza ve kefâreti gerekti-
rirler. Cinayetin durumuna göre ödenmesi gereken kefâret ve cezalar unlar-
dõr: Kazâ, bedene, dem, sadaka, bedel ödeme ve oruç. 

a) Hac ve Umrenin Bozulmasõna Yol Açan ve Kazâ Edilmesini 
Gerektiren Cinayetler 

1. Hac için ihrama girdikten sonra henüz Arafat vakfesini yapmadan 
cinsel ili kide bulunmak haccõ ifsat eder. Bu konuda bütün mezhepler aynõ 
görü tedir. Hac tamamlanmadan ihramdan çõkõlamayaca õ için bozulan bu 
haccõn yarõm bõrakõlmayõp tamamlanmasõ, ayrõca gelecek senelerde kazâ 
edilmesi ve i lenen cinayet sebebiyle bir koyun veya keçi kurban edilmesi 
(dem) gerekir. 

Arafat vakfesinden sonra fakat ilk tahallülden önce -yani tõra  olup ih-
ramdan çõkmadan önce- cinsel ili kide bulunmakla da Hanefîler dõ õndaki üç 
mezhebe göre hac bozulur. Hanefîler bu durumda haccõn bozulmayaca õnõ, 
fakat ceza olarak bir sõ õr veya deve kurban edilmesi gerekti ini söylerler. 

2. Umre için ihrama girildikten sonra umre tavafõnõn en az dört avtõ ya-
põlmadan cinsel ili kide bulunmak da Hanefîler'e göre umrenin bozulmasõna 
yol açar. Bozulan umre bõrakõlmayõp tamamlandõktan sonra ihramdan çõkõl-
masõ, daha sonra bunun kazâ edilmesi ve i lenen cinayet sebebiyle bir ko-
yun veya keçi kurban edilmesi gerekir. 

b) Deve veya Sõ õr Kesmeyi (Bedene) Gerektiren Cinayetler 

1. Hanefîler’e göre Arafat'taki vakfeden sonra fakat ilk tehallülden önce, 
yani henüz tõra  olmadan, cinsel ili kide bulunmak. Bu durumda Hanefîler 
dõ õndaki üç mezhebe göre, hac fasit olur, kazasõ gerekir. 

2. Ziyaret tavafõnõ cünüp olarak yapmak. lmihal kitaplarõnda fakihlerin 
ço unlu unun görü ü olarak, kadõnlarõn hayõz ve nifas halinde yani ayba õ 
ve lo usa iken ziyaret tavafõnõ yapmalarõnõn da aynõ ekilde bu cezayõ ge-
rektirdi i belirtilir. Bazõ âlimler ise sebebi ve temizlenme imkânõ iradî olma-
yan bu mazeret hallerini cünüplükten ayrõ tutup temizlenmeden Mekke’den 
ayrõlmak zorunda olan bu durumdaki kadõnlarõn ziyaret tavafõ yapabilece i-
ni ve bir ceza da gerekmeyece ini belirtirler. Grup halinde seyahat edilip 
kafilenin bekleyememesi halinde bu son görü ün getirdi i kolaylõktan istifa-
de edilebilir. Hanefiler dõ õndaki di er üç mezhebe göre ise, abdestli olmak 
tavafõn sõhhat (geçerlilik) artõ oldu undan bu haller ile yapõlan tavaf, ceza 
ödemekle de geçerli olmaz. 
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Cünüp veya abdestsiz olarak yapõlan tavaf, hangi tavaf olursa olsun, 
abdestli olarak yeniden yapõlõrsa cezasõ dü er. Cünüp olarak yapõlan tavafõn 
abdestli olarak yeniden yapõlmasõ vâcip; abdestsiz yapõlan tavafõn iadesi ise 
menduptur. 

c) Koyun veya Keçi Kesmeyi (Dem) Gerektiren Cinayetler 

Bunlar, hac ve umrenin vâcipleriyle ve ihram yasaklarõyla ilgili cinayet-
ler olmak üzere ikiye ayrõlabilir. 

aa) Hac ve Umrenin Vâcipleriyle lgili Olanlar 

1. Mîkatõ ihramsõz geçmek. 

2. Sa‘yin tamamõnõ veya en az dört avtõnõ terketmek yahut özürsüz yü-
rüyerek yapmamak. 

3. Müzdelife vakfesini özürsüz olarak terketmek. 

4. eytan ta lamayõ hiç yapmamak veya bir günde atõlmasõ gereken ta -
larõn yarõdan ço unu atmamak. Yarõdan ço u atõlmõ sa, eksik bõrakõlan her 
bir ta  için sadaka vermek gerekir. 

5. Ziyaret veya umre tavafõnõn son üç avtõnõ ya da sadece birini yap-
mamak. 

6. Âfâkî olanlar vedâ tavafõnõ veya en az dört avtõnõ yapmamak. 

7. Farz ve vâcip tavaflarda (ziyaret, umre ve vedâ tavaflarõnda) setr-i av-
rete uymamak. 

8. Ziyaret ve umre tavaflarõnõ abdestsiz; kudüm, vedâ ve umre tavafla-
rõnõ cünüp olarak yapmak. Tavaf abdestli olarak iade edilirse ceza dü er. 
Hanefîler dõ õndaki üç mezhepte hadesten tahâret, tavafõn sõhhat artõ oldu-
undan, cünüp veya abdestsiz olarak yapõlan tavaf sahih olmaz. 

9. Arefe günü Arafat'tan güne  batmadan önce ayrõlmak. 

10. Ebû Hanîfe'ye göre ihramdan çõkmak için Harem bölgesi dõ õnda ve-
ya bayram günlerinden sonra tõra  olmak; ziyaret tavafõnõ bayram günle-
rinden sonra yapmak ve Akabe Cemresi’ne ta  atma, kurban kesme ve tõra  
olma nüsüklerinde sõraya uymamak. Ebû Yûsuf ve mam Muhammed ile 
di er üç mezhepte bunlar vâcip olmayõp sünnet oldu undan ceza gerekmez. 

bb) hram Yasaklarõyla ilgili Olanlar 

1. Bir defada (aynõ yerde ve aynõ anda) vücudun veya bir uzvun tama-
mõna güzel koku yahut ya  sürmek. De i ik yerlerde ve zamanlarda sürü-
lürse, her bir uzuv için ayrõ ceza gerekir. 
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hrama sürülen güzel kokunun eni ve boyu birer karõ tan büyük ve ko-
kunun etkisi bir gündüz veya gece süresi devam ederse, koyun veya keçi 
kesmek gerekir. Bu orana ula mazsa sadaka verilir. Vücuda sürülen koku-
dan ceza gerekmesi için belirtilen miktarda sürülmesi yeterlidir; bir gündüz 
veya gece süresi etkili olmasõ art de ildir. Hanefîler dõ õndaki üç mezhepte 
de güzel kokudan ceza gerekmesi için miktar ve zaman kaydõ yoktur; sü-
rülmesi yeterlidir. 

2. Vücudun veya saç, sakal gibi bir uzvun tamamõna, süslenmek için 
ya , jöle, biryantin sürmek veya kõna, saç boyasõ ve benzeri eylerle boya-
mak. Tedavi için sürülen ilâç, merhem veya kokusuz krem ve ya lar için bir 
ey gerekmez. 

3. Erkekler bir tam gündüz veya gece süresince giyim e yasõ (elbise, iç 

çama õrõ, çorap, topuklarõ kapatan ayakkabõ) giymek, ba õ ve yüzü örtmek. 
Kadõnlar yüzlerini örtemezler. Bir gündüz veya gece süresinden daha az 
giyilirse, sadaka yeterlidir. âfiî ve Hanbelîler'e göre, ceza gerekmesi için bir 
süre geçmesi gerekmez; giyilmesi yeterlidir. Mâlikîler'e göre ise, giyilen ey 
vücudu sõcak ve so uktan koruyorsa, kõsa bir süre giymekle; sõcak ve so-
uktan korumayan incecik bir ey ise bir tam gün giymekle ceza gerekir. 

4. Saçõn veya sakalõn en az dörtte birini veya ba ka bir uzvun tamamõnõ 
tõra  etmek. Daha azõnda sadaka yeterlidir. 

5. Bir defada (aynõ anda ve aynõ yerde) bütün tõrnaklarõ veya bir elin ya-
hut bir aya õn tõrnaklarõnõn tamamõnõ kesmek. El ve ayaklardan her birinin 
tõrnaklarõnõn tamamõ, ayrõ ayrõ yerlerde ve zamanlarda kesilirse, her biri için 
ayrõ ceza gerekir. Bir elin veya aya õn tõrnaklarõnõn tamamõ kesilmeyip bir 
kõsmõ kesilirse, kesilen her bir tõrnak için sadaka verilir. Bu takdirde veril-
mesi gereken sadaka toplamõ, bir koyun veya keçi bedelini a arsa, her tõr-
nak için sadaka yerine, istenirse bir dem (koyun veya keçi) kesilebilir. Ken-
dili inden kopan veya kõrõlan tõrnaklar için bir ey gerekmez. 

6. lk tehallülden sonra henüz ziyaret tavafõnõ yapmadan cinsel ili kide 
bulunmak. 

7. hramlõ iken e ini ehvetle öpmek, ok amak, sarõlõp kucaklamak gibi 
cinsel ili kiye yol açan davranõ larda bulunmak. ehvetle bakmak veya 
dü ünmekle, bo alma bile olsa bir ey gerekmez. 
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d) Fõtõr Sadakasõ Kadar Ba õ ta Bulunmayõ Gerektiren Cinayetler 

1. Herhangi bir uzvun tamamõna de il, bir kõsmõna güzel koku sürmek. 

2. Saç ve sakalõn dörtte birinden az kõsmõnõ tõra  etmek. 

3. Bir el veya ayaktaki tõrnaklardan bir kõsmõnõ kesmek yahut bir el ve-
ya ayaktaki tõrnaklarõn tamamõnõ ayrõ ayrõ yer ve zamanlarda kesmek. An-
cak her tõrnak için ayrõ ceza ödenir. 

4. Her türlü giyim e yasõnõ bir gündüz veya gece süresinden daha az 
giymek. 

5. Kudüm veya vedâ tavafõnõ abdestsiz olarak yapmak. Di er üç mez-
hepte abdestsiz tavaf sahih olmaz. 

6. Vedâ tavafõ veya sa‘yin, dördüncü avttan sonraki avtlarõnõ eksik 
yapmak veya bu avtlarõ yürüyerek yapmamak. Eksik bõrakõlan her avt 
için ayrõ ceza gerekir. 

7. Farz ve vâcip olmayan tavaflarda setr-i avrete uymamak. 

8. eytan ta lamada, bir günde atõlan ta larõn, yarõsõndan sonrasõnda 
eksik ta  atmak. Eksik atõlan her ta  için ayrõ ceza gerekir. 

9. hramlõ veya ihramsõz birini tõra  etmek. Ba kasõna elbise giydirmek 
veya güzel koku sürmekten bir ey gerekmez. 

e) Bedel Ödemeyi Gerektiren Cinayetler 

Bunlar, karada ya ayan av hayvanlarõyla ve Harem bölgesinin av ve 
bitkileriyle ilgili olanlar olmak üzere iki kõsõmdõr. 

aa) Karada Ya ayan Av Hayvanlarõyla lgili Olanlar 

hramlõ iken karada ya ayan av hayvanõ avlanõrsa, Hanefîler'e göre, bu 
hayvanõn kõymeti takdir edilir. Takdir edilen mebla , her birine bir fõtõr sada-
kasõ miktarõndan daha az veya daha çok olmamak üzere yoksullara da õtõlõr 
veya her fõtõr sadakasõ miktarõ için bir gün oruç tutulur. Yahut da, e er bu 
mebla  ile bir hedy satõn alõnabiliyorsa, Harem bölgesinde bir hedy kesilir. 
Takdir edilen mebla  hedy bedelinden fazla ise, artan kõsmõn tasadduk edil-
mesi gerekmez. Eti yenilen av hayvanlarõ için bir koyun veya keçi bedelin-
den daha fazla kõymet takdir edilebilir ise de fil, arslan, kaplan gibi eti yen-
meyen hayvanlara daha fazla kõymet takdir edilmez. Av ölmemi  fakat ya-
ralanmõ  veya zarar görmü se, sa lam durumu ile kusurlu hali arasõndaki 
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kõymet farkõ takdir edilir. Verilen zarar iyile tikten sonra hayvanda bir ek-
siklik bõrakmazsa, ceza ödemek gerekmez. 

Hanefîler dõ õndaki üç mezhepte ise av hayvanlarõ, benzeri olanlar ve 
olmayanlar olmak üzere ikiye ayrõlõr. Meselâ yaban e e i sõ õra; ceylan ke-
çiye ve tav an o la a benzetilmi tir. Avlanan hayvanõn benzeri varsa, o 
Harem bölgesinde kesilip eti yoksullara tasadduk edilir veya takdir edilen 
bedelin her bir fõtõr sadakasõ miktarõ için bir gün oruç tutulur. Benzeri olma-
yan hayvanlarõn, takdir edilen kõymetlerine itibar edilir. 

bb) Harem Bölgesinin Avlarõ ve Bitkileriyle lgili Olanlar 

Harem bölgesiyle ilgili yasaklar sadece ihramlõlar için de ildir. Bu bölge-
nin avõnõn avlanmasõ, kendili inden biten her türlü canlõ/ya  a aç, bitki ve 
otlarõnõn kesilmesi veya koparõlmasõ, ihramlõ ihramsõz herkese yasaktõr. 
Hanefîler'e göre Harem bölgesinin avõnõ avlayan kimse kõymetini tasadduk 
eder. Bunun yerine oruç tutmak câiz olmaz. Bu bölgede kendili inden biten 
ve insanlar tarafõndan ekilip dikilen cinsten olmayan a aç ve bitkileri kesip 
koparan kimsenin bunlarõn bedelini tasadduk etmesi gerekir. Bunlarõ sahibi-
nin kesmesi ceza gerektirmez. nsanlar tarafõndan ekilip dikilen veya insan-
larõn ekip dikti i cinsten olan a aç ve bitkilerin kesilip koparõlmasõndan do-
layõ ise bir ceza gerekmez. 

f) Özür Sebebiyle hram Yasaklarõna Uymamak 

hram yasaklarõ bir mazeretle de yapõlsa, yine ceza gerekir. Ancak bu 
yasaklar meselâ hastalõk veya geçirilen bir kaza sebebiyle ba õn tõra  edil-
mesi, örtülmesi yahut elbise giydirilmesi gibi semavî bir mazeretle yapõlõrsa 
ceza olarak mutlaka dem (koyun veya keçi kesmek) gerekmez. Böyle bir 
durumla kar õla an ki i muhayyer olur. ster pe  pe e veya aralõklõ olarak üç 
gün oruç tutar, isterse altõ yoksula birer fõtõr sadakasõ kadar ba õ  yapar, bir 
yoksula altõ gün fõtõr sadakasõ verse de olur, yahut da Harem bölgesinde bir 
dem keser. Hanefîler'e göre bilgisizlik, yanõlma, unutma, baskõ (tehdit) gibi 
semavî olmayan mazeretlerle i lenen yasaklar için muhayyerlik yoktur, 
koyun veya keçi kurban etmek gerekir. Di er üç mezhepte ise, semavî ol-
mayan mazeretlerden dolayõ da muhayyerlik vardõr. 

C) C NAYET CEZA ve KEFÂRETLER N N ÖDEME ZAMANI ve YER  

Hac ve umrede i lenen bir cinayetin cezasõnõ ödemek için belirli bir süre 
yoktur. Cinayetin i leni inden ömrün sonuna kadar, her zaman ödenebilir. 
Çünkü bütün kefâretler, gecikmeli olarak (terâhî üzere) yapõlabilecek vâcip 
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türündendir. Ancak, i lenen cinayetin hac veya umrede meydana getirdi i 
kusuru bir an önce gidermek efdaldir. Vefatõna kadar ödemeyen ve ödenme-
sini vasiyet de etmeyen kimse günahkâr olur. Vasiyet olmadõ õ halde, mi-
rasçõlarõn, teberru olarak ödemeleriyle de borç eda edilmi  sayõlõr. 

Söz konusu kefâretlerden oruç, sadaka ve bedelini ödeme cezalarõnõn 
ödenece i belirli bir yer yoktur. stenilen her yerde bunlar eda edilebilir. Ceza 
kurbanlarõ ise, ister deve veya sõ õr, ister koyun veya keçi olsun, di er 
"hedy" kurbanlarõ gibi ancak Harem bölgesinde kesilir. 

Gerek sadakalarõn gerekse bu kurbanlarõn etlerinin, sadece Harem bölge-
sindeki yoksullara verilmesi ve yedirilmesi gerekmez. Di er yerlerdeki yok-
sullara da verilebilir. 

 

XII. HSÂR ve FEVÂT 

A) HSÂR 

hsâr, hac veya umre yapmak üzere ihrama girdikten sonra, herhangi 
bir sebeple tavaf ve vakfe yapma imkânõnõn ortadan kalkmasõ demektir. 
Bunlardan herhangi birini yapma imkânõ olursa, ihsâr gerçekle mez. Hanefî-
ler'e göre dü manõn engellemesi, sava  sebebiyle yollarõn kapanmasõ, hasta-
lõk, parasõz kalmak, kadõnõn yanõndaki mahreminin ölmesi gibi, hac yolculu-
unu ve dolayõsõyla tavaf ve vakfeyi önleyen her türlü engel, ihsâr sebebi 

sayõlõr. âfiîler'e göre ihsâr, ancak dü manõn engellemesiyle meydana gelir. 

a) hsar Sebebiyle hramdan Çõkma 

hramdan ancak, hac veya umre yapõlarak çõkõlõr. Hac ve umre yapmasõ 
engellenen ki iye gelince e er sadece umre veya ifrad haccõ için ihrama gir-
mi se bir adet, ayet kõrân haccõ için ihrama girmi se iki adet "ihsâr hedyi" 
keserek ihramdan çõkar. Hanefîler'e göre ihsâr hedyi de, di er hedy kurban-
larõ gibi, ancak Harem bölgesinde kesilir. âfiîler'e göre ise, ihsârlõ ki inin 
bulundu u yerde kesilir. Hanefîler'e göre, ihsâr durumuyla kar õla an ki i, 
Harem bölgesi dõ õnda ise, kesilme vaktini belirleyerek Harem bölgesinde 
kendi adõna ihsâr kurbanõ kestirir. Kurbanõn kesilmesiyle tõra  olmasa bile, 
ihramdan çõkmõ  sayõlõr. âfiîler'e göre ise, tõra  olmadõkça ihramdan çõkõl-
maz. Henüz ihsâr hedyi kesilmeden ihramdan çõkõlõr veya ihram yasaklarõ 
yapõlõrsa ceza gerekir. 
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b) hsar Sebebiyle Yapõlamayan Menâsikin Kazâsõ 

hsâr sebebiyle yapõlamayan hac ve umrenin kazâsõ gerekir. âfiîler'e 
göre farz veya vâcip olmayanlarõn kazâ edilmesi gerekmez. Hanefîler'e göre 
hac için ihrama girenler, bir hac ve bir umre; kõrân haccõ için ihrama girmi  
olanlar, bir hac ve iki umre ve umre için ihrama girmi  olanlar ise, sadece 
bir umre kazâ ederler. âfiîler'e göre ise, hangisi için ihrama girilmi se ancak 
onun kazâsõ gerekir. 

 

B) FEVÂT 

Fevât, haccetmek üzere ihrama giren ki inin Arafat vakfesine yeti e-
memesi, vakfe süresi içinde bir an olsun Arafat'ta bulunamamasõdõr. ster 
mazeret sebebiyle ister mazeretsiz, vakfe süresi içinde (arefe günü zeval vak-

tinden, bayram sabahõ tan yeri a armaya ba layõncaya kadar), kõsa da olsa bir 
an Arafat'ta bulunamayan ki i, o yõlki hacca yeti ememi , haccõ kaçõrmõ  
(fevt etmi ) olur. Bu duruma dü en bir kimse; 

a) frad haccõ yapmak üzere ihrama girmi se, umre yaparak ihramdan 
çõkar. Daha sonraki yõllarda haccõnõ kazâ eder. 

b) Temettu‘ haccõ yapmak üzere önce umre yapõp, sonra hac için ihrama 
girmi se, vakfeye yeti emedi i için temettu‘ bozulur; ükür kurbanõ gerek-
mez. Bir umre daha yaparak ihramdan çõkar. Daha sonraki yõllarda sadece 
bir hac kazâ etmesi gerekir. 

c) Kõrân haccõ için ihrama girmi  ve vakfenin fevtinden önce umrenin 
tavaf ve sa‘yini yapmõ sa, temettu‘ haccõnda oldu u gibi, ikinci bir umre 
daha yaparak ihramdan çõkar. ayet umre tavafõnõ ve sa‘yini yapmamõ sa, 
önce umre ihramõndan çõkmak için tavaf ve sa‘y yapar; sonra hac ihramõ 
için ikinci defa tavaf ve sa‘y eder ve tõra  olup ihramdan çõkar. Daha sonraki 
yõllarda sadece bir hac kazâ eder. Vakfeyi kaçõrarak hacca yeti emeyen ki i-
lerin, ihramdan çõkmak için yaptõklarõ umreler, ihsâr durumuyla kar õla an-
larõn kestikleri "hedy" yerinde sayõldõ õ için, Hanefîler'e göre haccõ fevt olan 
kimselerin ayrõca kurban kesmeleri gerekmez. Di er üç mezhebe göre ise, 
kazâ edilen hacda kurban kesmek vâciptir. 

 

 

 



566 LM HAL 

XIII. HACDA VEKÂLET 

A) badetlerde Vekâlet 

badetler yalnõz bedenle, yalnõz mal ile veya hem beden hem de mal ile 
yapõlanlar olmak üzere üçe ayrõlõr. Hangi ekilde yapõlõrsa yapõlsõn, yapõlan 
bir ibadetin sevabõ ba kasõna ba õ lanabilir. Kendisine sevap ba õ lanan ki i 
de bundan yararlanõr. 

Ba kasõ adõna, onun yerine ibadet yapõlõp yapõlamayaca õ, ayet yapõla-
bilirse, bununla o ki inin yükümlü oldu u farz ve vâcip ibadetlerin sorum-
lulu unun dü üp dü meyece i hususuna gelince: 

a) Namaz, oruç, itikâf gibi sadece bedenle yapõlan ibadetlerde vekâlet 
mutlak olarak câiz de ildir. Hiç kimse ba kasõ adõna, onun yerine oruç tu-
tamaz, namaz kõlamaz. Bu tür ibadetlerin vekâleten yapõlmasõ ile yükümlü-
nün sorumlulu u kalkmaz. 

b) Zekât, kurban, sadaka gibi yalnõz mal ile yapõlan ibadetlerde vekâlet, 
mutlak olarak câizdir. Bir kimse zekâtõnõ bizzat verebilecegi gibi, kendi adõna 
vermek üzere ba kasõnõ vekil de edebilir. 

c) Hac gibi hem bedenî hem de malî ibadetlerde ise, yükümlünün bizzat 
edadan aczi halinde vekâlet câizdir; aksi halde câiz de ildir. Ölüm, ya lõlõk, 
devamlõ hastalõk, kadõnlarõn birlikte yolculuk yapacak mahremlerinin bu-
lunmayõ õ gibi sebeplerle bizzat haccedemeyecek kimselere vekâleten yapõ-
lan hac, onlar adõna yapõlmõ  olur. Bu durumdaki kimselerden, üzerlerine 
hac farz olmu  olanlarõn, bedel göndererek vekâleten hac yaptõrmalarõ gere-
kir. Vekâleten yapõlan hac ile bunlarõn hac borçlarõ eda edilmi  sayõlõr. 

Üzerlerine hac farz oldu u halde, kendileri haccetmedikleri gibi, bedel de 
göndermeden vefat eden kimselerin ise, kendi yerlerine haccetmek üzere be-
del gönderilmesini vasiyet etmeleri gerekir. Bõraktõklarõ mirasõn üçte biri, bedel 
gönderilecek ki inin masrafõnõ kar õladõ õ halde, mirasçõlar bedel göndermez-
lerse, Allah katõnda sorumlu olurlar. Mirasõn üçte biri bedelin masrafõnõ kar õ-
lamazsa veya ölenin bu konuda vasiyeti yoksa, mirasçõlar bedel göndermekle 
sorumlu olmazlar. Ancak, vasiyet olmasa veya mirasõn üçte biri bedel gön-
dermeye yetmese bile, mirasçõlar masrafõnõ kendileri kar õlayarak onun adõna 
hacceder veya ettirirlerse, yükümlünün hac borcu ödenmi  olur. Rivayet edil-
di ine göre Has‘am kabilesinden bir kadõn Peygamberimiz’e gelerek, babasõ-
nõn binek üzerinde duramayacak kadar ya lõ oldu unu söylemi  ve kendisinin 
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onun adõna haccedip edemeyece ini sormu , Peygamberimiz de buna izin 
vermi tir (Buhârî, “Hac”, 1; Müslim, “Hac”, 407). 

âfiîler'e göre ise, üzerine hac farz oldu u halde, haccetmeden vefat eden ki-
inin, bu konuda vasiyeti olmasa ve mirasõnõn üçte biri hac masrafõnõ kar õla-

masa bile, mirasçõlar mirasõn tamamõ ile, onun adõna haccetmek veya ettirmekle 
yükümlüdür. Çünkü Hz. Peygamber haccõ di er kul borçlarõna benzetmi  ve 
Allah hakkõnõn ödenmeye daha lâyõk oldu unu ifade etmi tir (Buhârî, “Cezâü's-

sayd”, 22). Kendisine hac farz oldu u yõl, hac için yola çõkan fakat haccedeme-
den vefat eden ki inin bedel gönderilmesini vasiyet etmesi gerekmez ise de üze-
rine hac farz oldu u yõl haccetmeyip, daha sonra hac yolculu una çõkan ki i 
haccetmeden vefat ederse, yerine bedel gönderilmesini vasiyet etmesi gerekir. Bu 
durumda bedel, Ebû Hanîfe'ye göre bu ki inin memleketinden, Ebû Yûsuf ve 
mam Muhammed'e göre ise, vefat etti i yerden gönderilir. 

B) Farz Olan Hac çin Vekâlet artlarõ 

Farz olan haccõn bedel tarafõndan yapõlan hacla eda edilmi  sayõlabilmesi için: 

1. Adõna haccedilecek ki i vefat etmi  veya ya lõlõk, iyile me ümidi ol-
mayan hastalõk, kadõnõn birlikte yolculuk yapaca õ mahreminin bulunma-
masõ gibi sebeplerle, bizzat haccetmekten devamlõ olarak âciz olmalõdõr. Biz-
zat haccetmekten devamlõ olarak âciz oldu u konusunda galip zan bulunan 
ki i, adõna vekâleten haccedildikten sonra haccedebilecek hale gelse bile, 
vekilin yaptõ õ hacla borcu ödenmi  olur. Fakat acz hâli geçici olan veya 
bizzat haccedebilecek durumda olan ki i adõna vekâleten yaptõrõlan hac nâ-
file olur; ayrõca kendisinin haccetmesi gerekir. 

2. Adõna haccedilecek ki iye hac, önceden farz olmu  olmalõdõr. 

Üzerine hac farz olmayan ki i adõna vekâleten yapõlan hac nâfile olur. 
Bu ki iye daha sonra hac farz olursa, bizzat haccetmesi, hac etmekten aciz 
olmasõ halinde ise, tekrar bedel göndermesi gerekir. 

3. Bedel gönderilecek ki i müslüman, akõllõ, ergenlik ça õna ula mõ  ve-
ya mümeyyiz olmalõdõr. Henüz bulu a ermemi  mümeyyiz çocuk, bedel 
olarak ba kasõ adõna haccedebilece i gibi kadõnõn da ba kasõ adõna vekâle-
ten haccetmesi câizdir. Hanefîler'e göre bedel gönderilecek ki inin, daha 
önce haccetmi  olmasõ efdal ise de art de ildir. âfiî ve Hanbelîler'e göre, 
vekilin daha önce haccetmi  olmasõ gerekir. 
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4. Vekil, ihrama girerken sadece gönderen adõna niyet etmelidir. Vekil 
kendisi için de niyet eder veya birkaç ki iden vekâlet alõp her biri için niyet 
ederse, kendi adõna haccetmi  olur, aldõ õ paralarõ iade etmesi gerekir. 

5. Vekil için ücret art ko ulmamalõdõr. Çünkü hac ibadettir. badetler üc-
retle de il ancak Allah'õn rõzâsõnõ kazanmak için yapõlõr. 

Vekil hacla ilgili masraflarõ için kendisine verilen parayõ israf etmeden ve a õ-
rõ kõsmadan, normal ekilde harcar. Artan miktarõ dönü ünde iade eder. Bunun 
geri alõnmayõp hediye olarak vekile bõrakõlmasõnda bir sakõnca yoktur. 

6. Bedel gönderilen ki inin hac masrafõ, gönderen tarafõndan kar õlanmalõdõr. 

Ba kasõ adõna, kendi parasõyla hacceden ki i, kendisi için haccetmi  
olur. Bu haccõn sevabõnõ ba kasõna ba õ layabilirse de bununla o kimsenin 
üzerindeki hac borcu ödenmi  olmaz. âfiîler'e göre ödenmi  olur. 

7. Adõna haccedilen ki i, kendisi için haccetmesini vekilden istemi  olmalõdõr. 

zin veya vasiyeti olmadan, bir kimse adõna ba kasõ tarafõndan yapõlan 
hac ile, o kimse üzerindeki hac borcu dü mez. âfiîler'e göre dü er. 

8. Vekil, haccõ bizzat kendisi yapmalõdõr. 

Hastalõk, tutuklanma gibi bir mazeretle gönderenin bilgi ve izni dõ õnda, 
vekil görevi ba kasõna devrederse, aldõ õ parayõ iade etmesi gerekir. Ancak 
bu konuda yetkili kõlõnmõ sa, yerine ba kasõnõ vekil edebilir. 

9. Vekil, gönderenin iste ine uymalõ, onun istedi i haccõ yapmalõdõr. 

frad haccõ istenildi i halde, vekil temettu‘ haccõ yaparsa, gönderen adõ-
na de il, kendi adõna haccetmi  olur, aldõ õ parayõ iade etmesi gerekir. frad 
haccõ istenildi i halde, kõrân haccõ yaparsa, Ebû Hanîfe'ye göre hüküm yine 
aynõdõr. Ebû Yûsuf ve mam Muhammed'e göre ise, istihsanen gönderen 
adõna haccetmi  sayõlõr. Gönderen, ifrad, temettu‘ veya kõrân haccõndan 
birini ismen belirtmeksizin, sadece "hac yapõlmasõnõ" istemi se, ifrad haccõ 
istemi  oldu u kabul edilir. Ancak "diledi ini yap" gibi bir ifade ile seçimi 
vekile bõrakmõ sa, vekil diledi i haccõ yapabilir. 

10. Adõna haccedilmesini vasiyet eden ki i, sarfedilecek paranõn miktarõnõ ve 
vekilin nereden gönderilece ini belirlemi se, buna uymak gerekir. ayet belirle-
memi se, vasiyet edilen para veya mirasõn üçte biri yeterli ise, vekil adõna hacce-
dilecek ki inin memleketinden, yeterli de ilse yetti i yerden gönderilir. 

11. Vekil, gönderen adõna yapõlacak menâsiki tamamlamadõkça kendisi 
için umre yapmamalõdõr. 
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ster hac, ister umre için gönderilmi  olsun, vekil ancak gönderen adõna 
yapõlacak menâsiki tamamladõktan sonra, kendisi için umre veya hac yapa-
bilir. Aksi halde yolculu u kendi adõna yapmõ  sayõlaca õndan aldõ õ parayõ 
iade etmesi gerekir. 

12. Vekil, yürüyerek de il, vasõtaya binerek haccetmelidir. Vasõta ücretini 
kendisine alõkoymak için, yürüyerek haccederse, kendisi adõna haccetmi  olur. 

Ba kasõ adõna yapõlacak nâfile hac için, vekilin müslüman, akõllõ ve 
mümeyyiz olmasõ, adõna haccetti i ki i için ihrama girmesi ve haccõ ücret 
kar õlõ õ yapmamasõ artlarõ yeterlidir. Ba kasõ adõna hacceden vekil, haccõ 
ifsat ederse aldõ õ parayõ iade eder. radî olarak i ledi i cinayetler için ödene-
cek fidye ve ceza kurbanlarõnõn bedellerini kendisi kar õlayaca õ gibi, gön-
derenin izniyle bile olsa, temettu‘ veya kõrân haccõ yaptõ õ takdirde, kõrân ve 
temettu‘ hedylerini de kendi parasõyla keser. hsâr kurbanõ ise, gönderenin 
parasõndan kesilir. Çünkü bunda vekilin kusuru ve dahli yoktur. 

 

XIV. MED NE'DE MESC D-i NEBÎ'Y  ve PEYGAMBER M Z’ N 
KABR N  Z YARET 

Medîne-i Münevvere, Hz. Peygamber'in hicret yurdudur. Resûl-i Ekrem 
Efendimiz hicretten sonra burada yerle ip Hz. Âi e'nin odasõnda vefat etmi  ve 
vefat etti i yere defnedilmi tir. Daha sonra Hz. Ebû Bekir ve Hz. Ömer'in de 
defnedildi i bu yer, mescidin geni letilmesi sebebiyle, halen Mescid-i Nebî'nin 
içinde bulunmaktadõr. Resûlullah'õn mübarek cesedini sinesinde saklayan yer, 
üphesiz yeryüzünün en erefli yeridir. Kabr-i saâdeti ziyaret ise, mendup ve 

müstehap i lerin en üstünü olup Allah'a yakla ma ve Resûlullah sevgisini gö-
nüllere nak etmenin en etkili yoludur. Bu sebeple slâm bilginleri hacceden her 
müslümanõn hacdan önce veya sonra Resûlullah'õn kabrini ziyaret etmesini vâ-
cip derecesinde önemli saymõ lar, bir zaruret bulunmadõkça bunun ihmalini bü-
yük bir gaflet ve duygusuzluk olarak de erlendirmi lerdir. Gerçekten hacceden 
her müslümanõn, hacdan önce veya sonra mutlaka Medine'de Mescid-i Nebî'yi 
ve Hz. Peygamber'in kabrini de ziyaret etmesi, terkedilmeyen bir sünnet olarak 
devam edegelmi tir. 

üphesiz Allah’õn resulünün ya adõ õ mekânlarõ görmek, yürüdü ü yer-
lerde yürümek, ashabõnõn kabirlerini ziyaret etmek, onlarla ilgili hatõralarõ 
yâdetmek, vahyin indi i ve tebli  edildi i bu kutsal yerlerin havasõnõ solu-
mak, her müslümanõn en tatlõ özlemidir. te bu duygularla kendisini ziyaret 
edenler için Resûl-i Ekrem "Beni vefatõmdan sonra ziyaret edenler, hayatõm-da 
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ziyaret etmi  gibidir" (Dârekutnî, II, 278, nr. 192; Beyhaký, uâbü'l-îmân, III, 

488, nr. 4151; es-Sünenü'l-kübrâ, V, 246), "Kabrimi ziyaret edenlere efaatim 

sabit bir hak olur" (Dârekutnî, II, 278, nr. 194; Beyhaký, uâbü'l-îmân, III, 490, 

nr. 4159), "Kim, gönlünde beni ziyaretten ba ka hiçbir dü ünce bulunmaksõzõn, 

beni ziyarete gelirse, kõyamet günü ona efaatçi olmak benim üzerimde bir hak 

olur" (Taberânî, el-Evsat, V, 275, nr. 4542) buyurmu tur. 

Ziyaret Âdâbõ 

Resûlullah'õ ziyaret için Medine'ye giderken, Mescid-i Nebî'yi ziyarete ve 
orada namaz kõlmaya da niyet edilir. Çünkü bu mescid, Mescid-i Harâm ve 
Mescid-i Aksâ gibi içinde namaz kõlmak üzere uzak yerlerden sefer yapõla-
cak üç mescidden biridir. Burada kõlõnan bir namaz, Mescid-i Harâm dõ õnda, 
di er mescidlerde kõlõnan bin namazdan sevap yönünden daha üstün görül-
mü tür (Buhârî, “Salâtü fî mescidi Mekke”, 1). Yolculuk esnasõnda çokça 
salâtü selâm söylenir. Medine uzaktan görülünce: "Allahõm, burasõ senin 
peygamberinin haremidir, vahyinin indi i mübarek yerdir. Bu kutsal 
yeri benim için cehennemden korunma, azaptan ve hesaptan gü-
vence kõl!" diye dua edilir. 

Medine'de kalõnacak yere yerle ildikten sonra abdest tazelenir, müm-
künse gusledilir. Varsa güzel kokular sürünüp temiz bir kõyafetle, salavât-õ 
erife okunarak ve Resûlullah (s.a)’õn civarõnda bulunuldu u ve onun huzu-

runa varõlaca õ dü ünülerek Mescid-i Nebî'ye gidilir. "Bâbüsselâm" veya 
"Bâbü’l- cibrîl" denilen kapõlarõn birinden mescide girilir. Kerâhet vakti de il-
se, iki rek‘at "tahiyyetü'l-mescid" kõlõnõp dua edilir. Bu namazõn, mümkün 
olursa Hz. Peygamber'in "Evimle minberim arasõ cennet bahçelerinden bir 

bahçedir" (Buhârî, “Salâtü fî mescidi Mekke”, 5) buyurdu u "Ravza-i Mutah-
hara" denilen yerde kõlõnmasõ uygun olur. Resûlullah’a hayatta iken nasõl 
hürmet ve tâzim gerekli ise, vefatõndan sonra da aynõ ekilde gereklidir. Bu 
sebeple Hz. Peygamber ziyaret edilirken ba õrarak selâm verilmez, yanõnda 
yüksek sesle dua edilmez, saygõsõz ve edebe uymayan davranõ larda bulu-
nulmaz. Hücre-i saâdetin duvarõna kadar sokulunmaz, duvarlarõna el sürü-
lüp öpülmez, etrafõ tavaf edilmez, kar õsõnda e ilinmez. Bu tür davranõ lar 
mekruhtur ve çirkin bid‘atlardõr. Hele kabr-i saâdete kar õ secde kesinlikle 
haramdõr; ibadet kastõyla yapõlõrsa küfürdür. Tahiyyetü'l-mescid kõlõnõp iste-
nilen dualar yapõldõktan sonra tevazu, edep ve sükûnetle, yakla õk 1.5 met-
re kalõncaya kadar kabr-i saâdete yakla õlõp Resûlullah’a yönelerek, ba õ 
hizasõnda durulur. Resûlullah’õn kendisini görüp sözlerini i itti ini dü üne-
rek ve selâmõnõ kabul buyurup, duasõna "âmin" diyece ini ümit ederek, 
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"es-Selâmü aleyke yâ seyyidî yâ Resûlellah, es-selâmü aleyke yâ 
nebiyyallah..." (Selâm sana ey efendim, ey Tanrõ elçisi! Selâm sana ey 
Tanrõ habercisi) diye ilgili kitaplarda örnekleri bulunan selâm ve dualar oku-
nur. Sonra 1 metre kadar sa  tarafa ilerlenip Hz. Ebû Bekir'in ba õ hiza-
sõnda, daha sonra 1 metre kadar daha ilerlenip Hz. Ömer'in ba õ hizasõnda 
durulur. Onlara da selâm verilip dua edilir. Tekrar Hz. Peygamber’in ba õ 
hizasõna dönülüp kõbleye yönelerek dua edilir. Daha sonra "Ravza-i Mutah-
hara"da istenilen dualar yapõlõr ve namaz kõlõnõr. 

Medîne-i Münevvere'de kalõnan süre içinde be  vakit namazõn Mescid-i Ne-
bî'de kõlõnmasõna özen gösterilir. Halk arasõnda Medine’de sekiz gün kalõp kõrk 
vakit namaz kõlmanõn gerekli oldu u kanaati yaygõn hale gelmi  ise de, fõkõh 
kitaplarõnda böyle bir kayõt olmadõ õ gibi Hz. Peygamber’den bu görü ü destek-
leyen güvenilir bir rivayet de mevcut de ildir. Önemli olan Medine’de u kadar 
süreyle kalmak veya u sayõda namaz kõlmaktan çok, az olsun çok olsun kalõ-
nan süreyi en iyi ekilde de erlendirmek, kõlõnan namazlarõ kalp huzuru ve edep-
le ifa edebilmektir. Resûlullah’õn kabr-i saâdetleri tenha zamanlar kollanarak sõk 
sõk ziyaret edilir. Bo  zamanlar Mescid-i Nebî'de kazâ namazõ, Kur'ân-õ Kerîm 
kõraati, salâtü selâm, zikir ve tesbîhatla de erlendirilir. 

Medine'den ayrõlõrken de Resûlullah ziyaret edilerek vedâ edilir. Uygun 
bir yerde, mümkünse Ravza-i Mutahhara'da iki rek‘at ükür namazõ kõlõnõp, 
bu kutsal yerleri tekrar ziyaret ve sâlimen memlekete dönmek dua ve niyazõ 
ile Mescid-i Nebî'den çõkõlõr. 

Mekke ve Medine'de ziyaret edilmesi uygun olan yerlerle ilgili bilgiler ve 
gerek buralarda, gerek hac esnasõnda okunacak dua örnekleri, "Hac Rehberi" 
olarak hazõrlanmõ  kitaplarda mevcuttur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


