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Hac, kalp, dil ve uzuvların hep birlikte iştirak 
ettiği büyük bir yolculuktur ve aynı zamanda 
hem beden hem de mali bir ibadettir.

Önsöz

Hacı bu ibadette malını harcadığı gibi, aynı 
zamanda büyük bir fiziksel çaba da harcar.

Bu sebeple, haccın farz olmasının şartların-
dan biri de fiziki güç yetirmedir ve kendi hac-
ca gitme gücü olmayan kimsenin bizatihi hac 
yapması vacip değildir.

Eşsiz bir yolculuk ve tecrübe olduğu için hacı, 
ibadetini tam olarak yerine getirebilmek için 
elinden geldiğince sağlığına dikkat etmelidir.
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Korunma en 
iyi tedavidir

İslam’ın tavsiye ve yönlendirmeleri, bede-
ni ve sağlığı korumak, hastalanmadan önce 
yiyecek ve içeceklerin temizliği ve güven-
liği yoluyla önlem almak hatta sağlıklı ve 
selametle bir yaşam sürmek için sebepsiz 
yere geç uyumamak üzerine kuruludur. 

Resûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-, bir 
hastalık meydana gelirse, sebeplere tutun-
up bu hastalığın tedavi edilmesini emreder 
ve şöyle der: «Allah’ın kulları tedavi olun, 
ancak haramla tedavi olmayın.»

Sağlıklı bir hac yolculuğu için en önemli 
önlemlerden bazıları şunlardır:
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Hacı, önceden reçete edilen ilaçlarına dikkat 
etmeli ve ibadet mekanlarına giderken, astım 
inhaleri ile diyabet ilaçları gibi ilaçlarından ye-
teri miktarda yanında bulundurmalıdır.

Hac ibadet mekânları arasında intikal ederken, 
sıcak havada koruyan bir koruyucu kutuya ko-
yarak ilaçları uygun sıcaklıkta korumak gerekir. 
Hac kafileleri genellikle ilaçlar için bir soğutu-
cu sağlar.

Hacının 
ilaçları
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Hacı, refakat edenlerden birine veya kafile 
doktoruna tıbbi durumu ve aldığı ilaçlar hak-
kında bilgi vermelidir.

İlaç için bir reçete ve durumunuzu gösteren 
bir vaka raporu veya kart taşımalısınız.

Eczaneler Mescid-i Haram etrafında ve Mek-
ke’nin her yerinde bulunurlar. Mina, Müzdelife 
ve Arafat’ta eczane yoktur.

İçiniz rahat olsun, sağlık ve acil servis merke-
zleri kutsal hac mekanlarının her tarafında bu-
lunur.

Kutsal hac mekânlarındaki sağlık 
merkezlerine ulaşmak için buraya 

tıklayın
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Pişmiş yiyecekleri dağıtıldıktan sonra, özellikle 
ibadet mekanlarında uzun süre hareket halind-
eyken saklamaktan veya yemekten kaçının.

Gıda 
zehirlenmesinden 

korunmak için
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Pişmiş yiyecekleri iki saatten fazla oda sıcak-
lığında tutmak, mikropların çoğalmasına ve 
gıda zehirlenmesi olasılığına yol açar.

Meyve ve sebzeleri yemeden önce 
mutlaka yıkayın.
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Yeterli miktarda yemek yemeye, bol su ve meyve 
suları gibi sıvılar tüketmeye özen gösterin.
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Seyyar sokak satıcıları tarafından satılan 
yiyecekleri satın almaktan sakının. 
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Hacda maske 
kullanmanın önemi

Maske:

 ¨ Bulaşıcı virüsleri önlemek,

 ¨ Soğuk algınlığı veya soğuk algınlığı semp-
tomlarınız varken enfeksiyon bulaşması-
nın önüne geçmek için kullanılır.

 ¨
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Maske burun, ağız ve çene bölgesini 
örtecek şekilde takılmalıdır.
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Corona’nın yayılmasını önlemek için 
her zaman maske kullanılmalıdır.

Mescid-i Haram ve Mescid-i Ne-
bevî’nin içinde, tavaf, sa’y ve cem-
releri taşlanma sırasında kullanıl-
malıdır.

Maskeyi ne zaman 
kullanmalıyım? 
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Maske periyodik olarak veya kirlendiğinde 
değiştirilir ve kullanılmış olan çöp kutusuna 
atılır.

18



Corona virüsünün 
yayılmasını 

azaltmak için 
tavsiyeler (Covid-19)

Teneffüs

Burun veya ağızdan yüzeylere 
dağılan küçük damlacıklar.

Üzerinde virüs bulunan yüzeylere 
dokunduktan sonra göz, burun 
veya ağza dokunmak.

Corona virüsü şu yollarla yayılır:
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Ellerinizi düzenli olarak sabun ve 
suyla yıkayın.

Kalabalık ortamlarda maske kul-
lanın ve gözlere, ağza veya buruna 
dokunmaktan kaçının.

Kişisel temizliğe her zaman dikkat 
edin.

Kalabalık yerlerde başkalarıyla 
aranızda yeterli mesafe bırakın.

Korona virüsüne karşı önleyici ted-
birler:
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Öksürürken ve hapşırırken mendil 
kullanın, ardından bunları belir-
lenen yere atın.

El dezenfektanı kullanın.
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Tıraş olmak ve saçları kısaltmak, Allah’ın em-
rettiği hac ibadetlerinden biridir. Umrenin biti-
minden sonra ve bayram günü Akabe Cemre-
si’nin recmedilmesinin arından yapılır. Aşağıdaki 
hususlar, güvenliğiniz ve bulaşıcı hastalıklardan 
korunmanız için uymanız gereken yönlendirmel-
erdir.

Tıraş için sağlık 
tavsiyeleri
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Başlamadan önce berberden ellerini sabun 
ve suyla yıkamasını isteyin.

Tek kullanımlık tıraş bıçakları kullandığın-
dan ve tıraştan önce bunları değiştirdiğinden 

emin olun.

Herhangi bir tıraş malzemesini başkalarıyla 
paylaşmaktan kaçının.
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Dikkat: Kullanılmış ustura ve jiletlerin kullanıl-
ması, hacıları en tehlikelisi hepatit olan bulaşıcı 
hastalıklara yakalanma riskine maruz bırakır.
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Hacda 
kadın

Kadın, hac sırasında kendisi için alışılmışın 
dışında bir çaba gösterebilir ve bunu sadece 
Allah’ın rızasını ve rahmetini umarak yapar.

İşte size bazı önemli tavsiyeler hacı 
bacım: 
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Bir kadın ibadetlerini engeller ol-
maksızın tamamlamak için adet 
kanamasını önleyen haplar kullan-
mak isterse, şunları yapmalıdır:

 ¨ Nasıl kullanılacağından ve uygun 
dozundan emin olmak için ye-
terli bir süre önce doktorunuza 
danışınız.

 ¨ Hapları belirtilen vakitlerde alınız.

Aybaşı dönemi:
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Geniş pamuklu giysiler ve uygun ayak-
kabılar giyin.

Yeterince sıvı tüketin.

Kalabalıktan uzak durun.

Aşırı sıcaklıklardan sakının. 

Her 1-2 saatte bir biraz yürüyün.

Kanama, baş ağrısı veya kramp hisset-
tiğinizde en yakın hastaneye gidin.

Aşırı fiziksel efordan kaçının ve recim 
yaparken şeri ruhsatlardan yararla-
narak vekil edinin.

Hac ve umre sırasında hamile kadınlar için 
sağlık tavsiyeleri:
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Hacda 
çocuklar 

Beraberinizde çocuklar varken aşağı-
dakilere dikkat edin:
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Çocuğun bileğine adını ve telefon nu-
marasını içeren bir bilezik takın.

Çocuğun temel aşılarını tamamlayın.

Bolca sıvı tüketsin. 

Sürekli ellerini yıkayın. 

Çocuğun kişisel temizliğini yapın. 

Yediği yiyeceklere dikkat edin.

Aşırı kalabalık yerlere götürmeyin.
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Solunum yolu 
hastalıkları

Solunum yolu hastalıkları haccın en yay-
gın hastalıkları arasındadır ve mikropların 
veya virüslerin öksürme veya hapşırma 
yoluyla bulaşmasından kaynaklanır.
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Solunum yolu 
hastalıklarının belirtilerini 

hissettiğinizde 
Genel tavsiyeler

 ¨ Başkalarına eziyet vermemek için daima 
maske takın.

 ¨ Sıcak içecekleri tüketin. 

 ¨ Mümkün olduğunca dinlenin.

 ¨ Ağrı kesici alın.

 ¨ Öksürüğü veya tıkanıklığı azaltan ilaçlar al-
mak için kafile doktoruna danışın.

 ¨ Sadece reçeteli antibiyotik kullanın.

32



Klimalara doğrudan 
maruz kalmayın

Solunum yolu hastalıklarından 
korunmanın yolları

Enfekte olmuş 
olanlara yaklaş-

mayın

Başkasının mal-
zemelerini kul-

lanmayın

Ellerinizi yıkayınKalabalıktan uzak 
durun

Aşırı soğuk su 
içmekten sakının
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İshal, bağırsak 
gribi ve kabızlık

Bunlar bakteri, virüs veya mantar-
ların kirlenmiş yiyecek veya içece-
kler yoluyla vücuda bulaşmasından 
kaynaklanan durumlardır.
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İshal, bağırsak gribi ve 
kabızlıktan korunmak için 
aşağıdakilere dikkat edin: 

Gıda güvenliği ve hijyeni.

Çok fazla yağ içeren yiyece-
klerden kaçınılması.

Seyyar sokak satıcılarından 
yiyecek almaktan sakınılması.

Ellerin yıkanması.

Etin iyi pişirilmesi.
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İshal tedavisi için

Kabızlığı önlemek için

 ¨  Bol su için.

 ¨  Şiddetli ishal durumun-
da bir doktora görünün.

 ¨  Bol miktarda sebze ve meyve 
tüketin.

 ¨  Bol sıvı tüketin.
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Cilt hastalıkları 
ve yaralanmaları

Cilt hastalıkları hac ve umre mev-
simlerinde aşağıdaki nedenlerden 
dolayı yaygın olur:

 ¨  Yüksek sıcaklıklar.

 ¨  Fazla kalabalık.

 ¨  Aşırı terleme.

 ¨  Güneş ışınlarına maruz kalma. 

37



Uyluklardaki kıvrımların 
iltihaplanmasını veya deri 

soyulmalarını önlemek için

 ¨  Üst uyluklar ve koltuk altı bölgesini 
iyi havalandırın.

 ¨  Kişisel hijyene dikkat edin.

 ¨  Yürümeden önce krem kullanın. 
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Ciltte güneş yanığını 
önlemek için

 ¨  Her zaman ve özellikle de sabah 10.00-
15.00 saatleri arasında güneş şemsiyesi 
kullanın.

 ¨  İbadetlerin gerektirdiğinden fazla vücu-
dunuzu açık bırakmaktan kaçının.

 ¨  Güneş kremi kullanın.
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Cilt mantarından 
korunmanın yolları

 ¨  Kişisel temizlik. 

 ¨  Düzenli banyo yapmak. 

 ¨  İç çamaşırların temizliği. 

 ¨  Başkasının kıyafetlerini ve havlularını kul-
lanmamak.
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Güneş çarpması 
(ısı yaralanması)

Güneş çarpması, güneş ışığına uzun 
süre maruz kalma nedeniyle vücut 
sıcaklığındaki aşırı artıştır.
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Güneş çarpması belirtileri:

Aşağıdakilerin eşlik ettiği yüksek 
ateş:

 ¨  Baş ağrısı ve baş dönmesi.

 ¨  Ciltte kuruluk ve kızarıklık.

 ¨  Baygınlık hissi ve karında ağrı.

 ¨  Kusma ve ishal.
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Durum daha şiddetli hale gelirse, 
şunlar olabilir:

 ¨  Kalbin işlevinde bozukluk.

 ¨  Kasılmalar ve sinir spazmları.

 ¨  Ölüm.
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Güneş çarpması, aşağıdaki gibi hızlı 
bir şekilde ilk yardımın sağlanması 
gereken tıbbi bir acil durumdur: 

 ¨  Hastayı serin bir yere nakledin.

 ¨  Dış giysileri çıkarın.

 ¨  Vücudu suyla soğutun.

 ¨  Vücudu bir hava kaynağına tutun. 

 ¨  Hastaya biraz sıvı verin.
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Bir ihtiyaç veya ibadet dışında gün içinde dışarı 
çıkmayın.

İhram döneminde hac ibadetlerinin gerek-
tirdiği baş dışında vücudunuzdan hiçbir yeri 
açmayın.

Gün boyunca, özellikle güneşin çok yoğun 
olduğu saat 10.00 ile 15.00 arasında yanınız-
da bir şemsiye taşıyın.

Bolca sıvı tüketin.

Güneş çarpmasını önlemek 
için:
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Kas gerilimi

 Kas, eklem ve bağ geriliminin başlıca ned-
enleri:

 ¨  Aşırı yorgunluk.

 ¨  Sürekli şiddetli hareket.

 ¨  Zayıf fiziksel uygunluk.

 ¨  Ağır yük taşımak.
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 ¨   Ağrı hissettiğinizde hareket etmeyi bıra-
kın.

 ¨  Etkilenen bölgeye baskı uygulayın veya 
kompresyon bantları kullanın.

 ¨  Etkilenen bölgeyi soğutun.

 ¨  Şişmeyi azalttığı için etkilenen organı yük-
sekte tutun.

 ¨  Gerektiğinde tıbbi tavsiye alın.

Kas ve eklem ağrılarını tedavisi 
için
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Şeker hastaları

Sevgili şeker hastası:

Sağlık durumunuzun hac veya umre için el-
verişli olup olmadığını muayene ettikten 
sonra hac veya umre yapabilirsiniz. 

48



Sevgili diyabet hastası:

Bileğinize şeker hastalığınız old-
uğunu belirten ve tedavi türünü 
gösteren bir bilezik veya kart 
takın.

Bir şeker ölçer alın ve günlük 
şekerinizi ölçün.

Yanınızda sağlık durumunuzun 
detaylarını içeren bir tıbbi rapor 
taşıyın.

Yakınınızdakilere şeker hastası 
olduğunuzu bildirin.

Yanınıza yeterli miktarda diyabet 
ilacı alın.

Tavaf ve sa’y sırasında insülinin 
serin olmasına dikkat edin.
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Şeker seviyesinde bir düşüş his-
settiğinizde hac ibadetlerini geçi-
ci olarak durdurmalısınız.

Tavaf veya sa’y yaparken ayak-
larınızı zarar verebilecek her şey-
den koruyun ve arabalardan uzak 
durmaya dikkat edin.

Yeterli tedavi ve yemekten sonra 
tavaf veya sa’y yapmaya başlayın.

Yolculuk esnasında temel öğün-
ler ve hafif yemekler yiyin.

Diyetinizi doktorunuzun önerdiği 
şekilde uygulayın.

Rahat çoraplar giymeye dikkat 
edin. 
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Uygun miktarlarda su içiniz.

Gerekirse sağlık merkezlerine 
başvurun.

Ustura yerine elektrikli tıraş 
makinesi kullanın.
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Kalp hastaları

Sağlık durumu stabil ise kalp hastası 
hac ibadetlerini yerine getirebilir.
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Kalp hastası için tıbbi tavsiyeler

Hacca gitmeden 
önce bir doktora 

görünün.

Yeterli miktarda 
ilaç alınız.

Yanınızda bir sağlık 
kartı veya rapor bulun-

durun. 
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Aşırı fiziksel veya sinirsel efora maruz kal-
maktan kaçının.

Her zamanın bir grup arkadaş veya akraba 
refakatinde olun.

Göğüs ağrısı veya nefes darlığı hisset-
tiğinizde ara verip dinlenin. 

Yükseklere ve merdivenlere tırman-
maktan kaçının.
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Tansiyon 
hastaları

Doktorunuzun talimatlarına uyarak hac 
veya umre sırasında tansiyonunuzu 
başarılı bir şekilde kontrol edebilirsiniz.
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Yüksek tansiyon belirtileri:

 ¨  Kalp çarpıntısı ve nefes darlığı.

 ¨  Terleme, endişe ve stres.

 ¨  Burun kanaması. 

 ¨  Baş ağrısı, baş dönmesi ve mide bulantısı.

 ¨  Bulanık görme.
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 ¨ Seyahate çıkmadan önce bir doktora 
danışın ve ilaçları ona gösterin.

 ¨  Uçakta biraz dolaşın ve yürüyün.

 ¨  Seyahat öncesi ve hac sırasında tansiyon 
ölçümü yapın.

 ¨  İlaç alma vakitleri için iyi planlama yapın.

 ¨  Havanın ani değişikliklerine karşı dikkatli 
olun.

 ¨  Sakin olun ve stresten kaçının.

Yüksek tansiyon hastaları için tavsiyeler:
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 ¨  Yorulduğunuzda biraz dinlenin.

 ¨  Tuzlu yiyecekler yemekten kaçının.

 ¨  Bol sıvı tüketin.
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Anjina pektoris olma ihtimaliniz varsa:

 ¨  Özel ilaç taşıma konusunda doktorunuza 
danışmalısınız.

 ¨  Kendinizi aşırı fiziksel efora maruz bırak-
mayın.

 ¨  Yorulduğunuzda tekerlekli sandalye kul-
lanın.
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Alerji 
hastaları

Hac mevsiminde kalabalık, toz, toprak, ısı 
ve araba egzoz dumanı nedeniyle aler-
jiler artar.
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Genel olarak, göğüs hastalıkları 
(astım) kötüleşmedikçe hacı için aler-
jik hastalıkları açısından bir risk yok-
tur.

Alerjisi olan kişilere alerjiyi tetikley-
en vakitlerden, yerlerden, işlerden 
ve yiyeceklerden kaçınmasını tavsiye 
ederiz.
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Bazı alerji ilaçları uyuklamaya neden 
olur; bu nedenle kalabalık zamanlarda 
düşme kazalarına dikkat edilmelidir.
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Astım 
hastaları 

Hac ve umre ibadetleri kişinin kala-
balık, bazen araba egzozundan çıkan 
toz veya dumanla dolu ortamlarda bu-
lunmasını gerektirebilir.
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Astım hastası, tüm ibadet mekanlarında-
ki intikallerinde astım inhalerini yanına 
almalıdır.

Astım krizi belirtilerini hissettiğinizde 
aşağıdakileri yapmalısınız:

 ¨  Hemen astım inhaleri kullanın.

 ¨  En yakın sağlık merkezine veya has-
taneye başvurun.

64



Böbrek 
hastaları

Hac farizasını veya umreyi yapabi-
leceğinizden emin olabilmek için bir 
doktora görünmenizi tavsiye ederiz.
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Tıbbi bir ekiple olması dışında diyalize 
ihtiyacı olan bir hasta için hac, büyük 
bir zorluk teşkil eder.

Reçeteli ilaçlarınızı yanınızda taşıma-
ya ve kolay erişilebilir uygun bir yerde 
saklamaya dikkat edin.

Güneşin sıcaklığından kaçının ve bazı 
hac ibadetlerini güneş battıktan sonra 
yapın ya da şeri ruhsatlara göre sizin 
yerinize yapmak üzere başkasını vekil 
edinin.
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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 ziyaret 
ederek (buraya tıklayarak) ulaşabilirsiniz. 
Bu rehberlerde, hac ibadetlerini kolaylıkla ve 
güven içerisinde gerçekleştirmenizi kolaylaş-
tıracak tüm talimat ve yönlendirmeleri bula-
caksınız.

Stratejik ortağımız

Başarıda ortaklarımız

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


Allah 
amellerinizi ve 

gayretinizi 
kabul etsin

Daha fazla farkındalık bil-
gisi için Bizi sosyal medya 
hesabımızdan takip edin


