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kullanırken tavsiyeler

Cemrelere nasıl 
ulaşabilirim? 



Cemreleri (şeytanları) taşlamak, Resûlul-
lah’ın yaptığı ve emrettiği büyük hac iba-
detlerinden birisidir.
Bu rehberde, seyahatiniz sırasında cemreler 
hakkında bilmeniz gereken bilgileri ve 
yönlendirmeleri anlatacağız.
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Cemreler 
nedir?

Cemreleri taşlamak, Resûlullah’ın yap-
tığı ve emrettiği büyük hac ibadetlerin-
dendir.

Cemre, ortada bulunan ve hizasında 
durularak taş atılan duvar veya direk 
değildir, bu duvarı veya direği çevreleyen 
hedef alandır.

Resûlullah’ın Mina’da bildirdiği (Cemre-
ler) denilen yere belirli sayıdaki küçük ça-
kıl taşları atmakla olur. 
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Taşlanan cemreler üç tanedir ve şunlardır:

Üç Cemreler

Küçük Cemre: İlk Cemre de denir ve 
Mekke’ye doğru yönelen hakkında 
Mina’daki Mescid-i Hayf’den sonra gelen 
ilk cemredir.

Orta Cemre: Küçük Cemre’den sonra 
ve Akabe Cemresi’nden önceki ikinci 
cemredir.

Akabe Cemresi: Büyük Cemre olarak 
da adlandırılır ve Mina’nın sonunda 
Mekke yönünde bulunur.

Akabe 
Cemresi

Mekke 
yönünde

Mescid-i Hayf 
yönünde

Orta 
Cemre

Küçük 
Cemre
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Allah Teâlâ, Peygamberi İbrahim Halil’e oğlu 
İsmail’i boğazlamasını emretti. Buna binaen 
İbrahim Halil icabet ederek Allah’ın emrini 
uygulamaya koyuldu. Bunun üzerine Şeytan 
-Küçük Cemre’nin bulunduğu yerde- yoluna 
çıkarak, oğlunu boğazlamaması için vesvese 
verdi.

İbrahim –aleyhisselâm- ona yedi taş attı ve 
ortadan kaybolup yok oldu. Ardından şeytan 
gidip –Orta Cemre’nin orada- tekrar yoluna çıktı. 
İbrahim –aleyhisselâm- yine ona yedi taş attı ve 
şeytan ortadan kaybolup yok oldu. Sonra gitti 
üçüncü kez - Büyük Cemre’nin olduğu yerde – 
yoluna çıktı, İbrahim –aleyhisselâm- tekrar taşladı 
ve şeytan ortadan kaybolup gitti.

Cemrelerin 
Kıssası
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İbrahim –aleyhisselâm- emri yerine getirmeye 
başladı ve oğlunu boğazlamak için alnı üzere 
yatırdı ve Allah Teâlâ ona şöyle nida etti: «Biz 
ona: “Ey İbrahim!” diye seslendik. Gerçekten 
sen, rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz 
Biz, ihsanda bulunanları böyle ödüllendiririz 
dedik. Doğrusu bu, apaçık bir ibtila (imtihan) 
idi.» [Saffat 37/104-106] Yani: Sen Allah’ın 
emrine uydun, teslim oldun ve bu imtihan ile 
sınamadan başarılı çıktın.
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Niye cemrelere
taş atıyoruz?

Biz Peygamber’in -sallallahu aleyhi ve sellem- 
örnekliğine uyuyoruz ve onun emrine tabi 
oluyoruz. Çünkü kendisi Cemrelere taş atarak: 
(Hac ibadetlerinizi benden alıp öğrenin) diye 
buyurdu.

Biz onda Allah’a, O’nun emirlerine ve şeria-
tına teslim oluyoruz. Hac, bütün detaylarında 
Allah’a ve O’nun şeriatına tam teslimiyet ve 
boyun eğmek ile dolu büyük bir ibadettir.

1

2
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Allah’ın Peygamberi İbrahim Halil’in 
-aleyhisselâm- kıssasını hatırlıyoruz.

Ona düşmanlıkta peygamberlerin yolundan 
gittiğimizi göstererek şeytanı öfkelendiriyo-
ruz. Çünkü şeytan, insanların Allah’ın dostu 
İbrahim’in -aleyhisselâm- yoluna çıktığı yerle-
ri taşladığını görünce kızar.
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Onunla Allah’ı zikreder, O’nu yüceltir ve ta-
zim ederiz, dilimiz ve kalbimizle O’nu tesbih 
ederiz. Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- 
dedi ki: «Kâbe’yi tavaf etmek, Safa ile Merve 
arasında sa’y yapmak ve cemreleri taşlamak 
ancak Allah’ı zikretmek için teşri kılınmıştır.» 
Bu nedenle hacı, attığı her taşta (Allahu ek-
ber), diyerek adeta Allah’ı yüceltmesi ve kal-
bindeki sevgisinin bütün arzu ve ayartışlardan 
çok daha büyük olduğunu bildiririr.
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Cemreleri taşlamak için, kalabalıktan, 
kaybolmaktan ve hacıları daraltmaktan 
kaçınmak adına kafilenizle birlikte ve kafilenize 
belirlenen gruplama (kafile organizasyonu) 
vaktinde çıkın.

Cemreleri nasıl
taşlamalıyım?

1
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Cemrelere yedi ayrı çakıl taşı atarak, her 
defasında bir taş atmak suretiyle taşlarsınız.

Cemreleri nasıl
taşlamalıyım?

2
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3
Her taş atışıyla birlikte (Allahu ekber) diyerek 
tekbir getirirsin.

Cemreleri nasıl
taşlamalıyım?
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4
Kalabalıktan uzak durmaya çalışın ve Cemre’ye 
daha az kalabalık olan bir yönden yaklaşın.

Cemreleri nasıl
taşlamalıyım?
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5
Taş atışınızı önünüzde Cemre’nin ortasındaki 
duvara yönlendirin ki çakıl taşı Cemre yerine 
havuza düşsün.

Cemreleri nasıl
taşlamalıyım?
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6
Attığınız taşlarla kimseyi incitmemeye 
dikkat edin.

Cemreleri nasıl
taşlamalıyım?
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Akabe Cemresi, şeytan taşlamaya gelindiğin-
de en uzaktaki cemredir. Minâ’nın sonunda 
Mekke yönünde bulunur ve bayram günü ha-
cıların  taşladığı tek cemredir.

Hacı Akabe Cemresini, 
bayram günü, Zilhicce’nin 
10. günü veya gecesi 
Müzdelife’den ayrıldıktan 
sonra taşlamalıdır.

Bayram günü Akabe
Cemresini taşlamak

Akabe Cemresi
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Hacı Akabe Cemresine 
her biri ile tekbir getirerek 
yedi çakıl taşı atar.

Hacı Akabe Cemresini taşladıktan sonra telbiye 
getirmeyi bırakır.

Şeytan taşlamasını yaptıktan sonra 
hareketi durdurmamak ve başkalarına 
fırsat vermek için durmadan yürümeye 
devam edin.
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Akabe Cemresini 
taşlamanın vakti

Resûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- 
fecirden sonra ve güneş doğmadan önce 
Müzdelife’den ayrılıp kuşluk vaktinde 
Cemre’ye ulaştı ve Akabe Cemresini recmetti.

Akabe Cemresini taşlamanın vakti, 
Müzdelife’den erkenden ayrılıp gece çıkanlar 
için gece yarısından başlar ve taşlama bayram 
günü boyunca devam eder. Gücü yetenler 
için recmi on birinci günün şafağına kadar 
ertelememek daha evladır.
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Hacılar üç cemreyi teşrik 
günlerinde, Müzdelife’den geç 
çıkanlar Zilhicce’nin 11-12-13. 
gününde ve erken çıkanlar 11-
12. gününde taşlarlar.

Cemreleri taşlamak, hacıların en büyük ameli-
dir bu günlerde ve bununla birlikte Allah’ı zikret-
meye, tekbir getirmeye devam ederler.

Teşrik günlerinde
cemreleri taşlamak
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Hacı arkadaşlarıyla birlikte kendilerine 
belirlenen vakitte ve belirlenen şekilde ister 
trenle, ister yürüyerek cemrelere gider.

Hacı Cemreler yoluna 
girerek, yönlendirmelere ve 
talimatlara göre kendisine 
belirlenen sıraya ilerler.

Teşrik günlerinde 
cemreleri 

nasıl taşlamalıyım?
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Hacı Küçük Cemre’den başlar, ona veya 
karşılaşacağı cemrelere yedi çakıl atar ve her 
atış ile birlikte tekbir getirir.

Sonra cemreden biraz 
uzaklaşır, kalabalıktan uzak, 
hacıların yolunu etkilememek 
için yoldan çekilir, kıbleye 
yönelir ve dua için ellerini 
kaldırır; rahmet, mağfiret, 
başarı ve haccın kabulü gibi 
istekleri için yalvarır.

Küçük Cemre
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Daha sonra Orta (İkinci) Cemreye yürür, 
öncekini taşladığı gibi onu da yedi çakıl taşı ile 
taşlar ve her atışla birlikte tekbir getirir.

Sonra Akabe Cemresine yönelerek ondan 
uzaklaşır, yoldan çekilir ve istediği niyazlarla 
Allah’a dua ederek yakarır.

Orta Cemre
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Ardından Akabe Cemresine (Büyük) üçüncü 
cemreye doğru yola çıkar ve öncekine attığı 
gibi ona da yedi çakıl taşı atar, ancak bundan 
sonra dua etmesi meşru değildir.

Akabe Cemresi

Hacılar durmamalıdır, hacıların yürüyüşleri-
ni ve çıkışlarını engellememek için cemreleri 
taşladıktan sonra durmadan devam etmelidir.
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Yollarına çöp atarak hacılara 
eziyet etmeyin, çöpleri tahsis 
edilmiş çöp yerlerine atın.

Cemrelere giderken size belirlenmiş grup-
lama ususllerine uyun, çünkü bunlar Rah-
mân’ın misafirlerine hizmet olarak sizin men-
faatiniz için belirlenmiştir.
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Emin olun resmi olarak belirlenen taşlama 
vakitlerinin hepsi, saygın fıkıhçı ve şeriat 
âlimlerinin görüşlerine uygun olarak 
belirlenmiştir.

Taşlama vakti

Zilhicce’nin 13’ünde gün batımına kadar tüm 
teşrik günleri taşlama zamanı olarak kabul 
edilir.

Hacı kendisine belirlenmiş şeytan taşlama 
vaktine uyar, kafile ile yetkili makamlarla 
koordineli olarak süreye riayet eder.
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Krallık, özellikle hac ve cemre ibadetleri  
için hizmetler sunmuş ve cemre taşlanması 
düzenli, sorunsuz, güvenli ve kolay hale 
gelmiş, hacıların cemreleri taşlamaları ve hac 
ibadetlerini güvenli ve sorunsuz bir şekilde 
gerçekleştirmeleri sağlanmıştır.

Taşlamada vekâlet
ve temsil
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Yaşlılar, zayıflar, hastalar, hamile kadınlar 
ve şeytan taşlamasına gitmekle kendisine bir 
zarar gelmesinden korkanların, kendisi adına 
cemreleri taşlamak üzere hacılardan birisini 
görevlendirmeleri caizdir.

Taşlamayı yapacak vekil, önce kendi adına 
cemreyi taşlar, sonra vekili olduğu kimse adına 
taşlar, ardından bir sonraki cemreye geçer ve 
aynısını yapar.
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Taşlamada kullanılan 
çakılın özelliği

Taşlamada kullanılan çakılın özelliği:

Küçük çakıl taşlarıdır.
Fındıktan daha küçük, bezelye veya hurma 
çekirdeğine yakındır.
Aşağı yukarı yaklaşık 1 cm uzunluğunda olup, 
iri çakıllardan uzaktır.
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Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- 
recim taşlarını elinde topladıktan sonra dedi 
ki: «Bunların emsalleriyle recmedin, dinde 
aşırılıktan sakının, sizden öncekileri dinde aşırılık 
yok etti.»

Çakılın şeklini ve boyutunu tutturmak için 
seçme zahmetine girmeyin.
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Hacı için, Müzdelife’den ayrılmadan önce 
bayram günü Akabe Cemresine atacağı 7 
(taşlama) çakıl taşı toplaması şeri olarak 
gerekir. Bunları Mina veya diğer herhangi bir 
yerden toplaması caizdir.

Cemre taşlarını, geri kalan günler için 
Müzdelife’den toplamak yük olmaması adına 
uygun değildir, ayrıca meşru da değildir ve geri 
kalan günlerde Mina’dan veya yolda herhangi 
bir yerden alınır. 

Taşlama çakıllarını
 toplamak
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Hacıların işini kolaylaştırmak için bugün bir-
çok kafile çakıl taşları temin ediyor, bunları 
kullanmakta beis olmaz.

Kendinizi ve başkalarını tehlikeye atmamak 
için yürüyüş alanlarında taş toplamaktan 
sakının.
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Geçmişte cemre taşlamaları, yoğun 
kalabalık ve hacıların belirli noktalarda 
izdihamı nedeniyle birçok zorlukla doluydu 
ve her yıl izdiham nedeniyle çok sayıda ölüm 
meydana geliyordu.

Eski ve yeni
cemreler 
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Krallık, hacılara hizmet etme sorumluluğuna 
binaen, konuyu tüm yönleriyle incelemeye 
karar verdi. Hacıların maruz kaldığı zorluklara 
son vermek ve şeri gereklilikleri açık ve 
sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmek için 
soruna köklü bir çözüm tasarladı.
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Bugünkü 
Cemreler Köprüsü

12 m
Kat yüksekliği

Kat sayısı

5 kat

Toplam 

200.000 metrekareden 
fazla alan

İhtiyaç 
halinde ileride 

kata kadar 
dayanabilecek 
bir yapı temeli.

12
Köprünün uzunluğu 950 m
Genişliği 80 m
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Saatte 300.000 hacı alma 
kapasitesi mevcut

Cemrelere 11 ayrı giriş

dört yönde 

12 çıkış

Ayrıca birçok gelişmiş koruma, güvenlik ve 
çağrı sistemi içerir.

Gelişmiş çok yönlü soğutma sistemi, 
sıcaklığı 

29 dereceye kadar düşürür

Helikopter 
pistleri.

Hacılar için sayım ve gelişmiş 
izleme sistemi, köprüdeki 
kamera sayısı 900’den 
fazla kamera
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Arabalar ve otobüsler için
4 tünel
Projeyi Mekke’ye 
bağlanmaktadır.

6 adet hizmet binası
Her bina 12 kattan 
oluşmaktadır.

Projeye mahsus 
3 elektrik istasyonu
ve bunlara ek olarak yedek 
jeneratörler

11 merdivenli bina, her 
binada

28 adet yürüyen merdiven var.

Projedeki yürüyen merdiven sayısı 

328 adet yürüyen merdivendir.
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Cemrelere ulaşmanın yolları kafileye, zamanı-
na ve yerine göre değişir ve hacı, kafilesi için 
belirlenen örgütlenme ve gruplama yöntemi-
ne bağlı kalmalıdır.

Cemrelere nasıl 
ulaşabilirim?

1) Meşair Treni: Hacıların bir bölümü Meşair 
Treni ile cemrelere ulaşır ve hacı, recm yerine 
ulaşmak için yürüyerek uzun bir mesafe kat 
eder.
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2) Yayalar: Cemrelere yürüyerek ulaşanlar, 
şeytan taşlamasını gündüz yapacaklarsa direkt 
güneş ışınlarından korunmak için yanlarında 
şemsiye bulundurmaları ve uzun yürüyüşlere 
uygun rahat ayakkabılar giymeleri iyi olur. 

3) Otobüsler: Bir kısım hacı da, kafilelere tahsis 
edilmiş otobüslerle cemrelere ulaşırlar.
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Yaşlıları ve yürüyerek Cemreler Köprüsü’ne 
tırmanmanın kendilerine ağır gelenleri 
taşımak için üstü açık arabalar (golfler) 
mevcuttur.

İlaçlarınızı yanınıza mutlaka alın, astım ve 
alerji gibi rahatsızlıkları bulunanlar bununla 
ilgili spreylerini yanında bulundurmalıdır çünkü 
yorgunluk, uzun yürüyüşler ve toz uçuşmaları 
sebebiyle ihtiyaç duyabilirsiniz. 
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Güvenlik görevlilerinin direktiflerine, seyir ve 
gruplaşmayı organize etme yöntemine uyun, 
çünkü bunlar sadece hacıların menfaati, güvenliği 
ve rahatı için çalışmaktadır. Bunlara aykırı 
davranmayın çünkü bu, Rahman’ın misafirleri 
için izdiham, sıkışıklık ve zarara yol açar.

Acil durum ekipleri var ve cemrelerin her 
tarafına dağılmış durumdalar. Allah koru-
sun herhangi bir sağlık problemi yaşarsa-
nız onları arayabilirsiniz.

Akabe Cemresini taşlamayı bitirdikten sonra, 
tuvalet, berber ve restoran gibi birçok hizmet 
bulacaksınız.
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Meşair Treni’ni
kullanırken tavsiyeler

Kamptan ayrılmadan önce cemrelere ulaşmak 
ve oradan dönmek için kullanacağınız 
istasyonların numaralarını sorun.

Tren istasyonunda:

 ¨  Tren operatörlerinin talimatlarına uyun.

 ¨  Yaşlılar ve özel ihtiyaçları olan kişiler için 
elektrikli asansörler mevcuttur.

Trene binerken:

 ¨  Kaldırım ile tren vagonu arasındaki boşluğa 
dikkat edin.
 ¨  Araç doluyken trene binmeye çalışmayın.
 ¨  Koltukları yaşlılara bırakmanız büyük incelik 

olur.
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Trenden inerken:

 ¨  Doğru durakta indiğinizden emin olun.
 ¨  Kaldırım ile tren vagonu arasındaki 

boşluğa dikkat edin.
 ¨  Trenden inerken izdihamdan kaçının.

Cemrelerden dönerken:

 ¨  Tren operatörlerinin talimatlarına uyun.
 ¨  Size belirtilen rotada durun.
 ¨  Size numarası belirtilen istasyondan çıkın.

Size belirlenen vakitlerde 
treni kullanmaya dikkat 
edin.

Trene binme bilekliğinizi 
saklayın çünkü treni 
kullanabilmeniz için tek 
vesile budur.

Gideceğiniz yere nasıl 
gideceğinizi tren 
yetkililerine sormaktan 
çekinmeyin.
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Hacı Akabe Cemresini taşladıktan sonra, haccın 
farizalarından biri olan tıraş olması ve saçını 
kesmesi gerekir.

Akabe Cemresini taşladıktan sonra çok 
sayıda sertifikalı berber dükkânı ve kabinleri 
mevcuttur.

Konuma erişmek için buraya tıklayın

Belirlenmiş yerde ruhsatlı bir berber seçin, 
yol ve kaldırım berberlerinden uzak durun 
ve kendinizi bulaşıcı hastalıklara maruz 
bırakmayın.

Akabe Cemresini 
taşladıktan 

sonra tıraş olmak
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 ¨ Tek kullanımlık plastik saplı 
ustura kullandığından,

 ¨ Bir önceki hacıdan sonra traş 
aletlerini değiştirdiğinden ve 
yenilerini çıkardığından,

 ¨ Tıraşa başlamadan önce 
ellerini sabun ve suyla 
yıkadığından emin olun.

Berberde tıraş olurken:
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Sizi ilgilendiren numaralar

911

937

1966

920002814

Acil durumlar ve güvenlik 
hizmetleri için

Tıbbi danışma ve soruları için

Mescid-i Haram ve Mescid-i 
Nebevî hakkındaki sorularınız için

Hacıların sorularını yanıtlamak 
için Hac ve Umre Bakanlığı’nın 

çağrı merkezi
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Diğer farkındalık kılavuz ve rehberlerine 
Hac ve Umre Bakanlığı’nın web sitesini zi-
yaret ederek (buraya tıklayarak) ulaşa-
bilirsiniz. Bu rehberlerde, hac ibadetlerini 
kolaylıkla ve güven içerisinde gerçekleştir-
menizi kolaylaştıracak tüm talimat ve yön-
lendirmeleri bulacaksınız.

Stratejik ortağımız

Başarıda ortaklarımız

https://guide.haj.gov.sa/tr.html


Allah amellerinizi 
ve gayretinizi 

kabul etsin

Daha fazla farkındalık 
bilgisi için Bizi sosyal 
medya hesabımızdan 

takip edin


