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Bu kılavuz aşağıdaki dillerde mevcuttur 
ve üzerine tıklayarak indirebilirsiniz:
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İndeks

İstediğiniz sayfaya gitmek için herhangi 
bir başlığa tıklayın

Müzdelife’nin 
Konumu

Müzdelife’de ne 
yapmalıyım?

Müzdelife
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Seyyar Yiyecek 
Satıcıları

Soğuk algınlığı ve 
gripten korunma

Meşari Haram 
Mescidi

Taşlamada kullanılacak 
taşın özelliği

Cemreler için taş 
toplamak

Müzdelife’de kalma 
zamanı
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Tuvaletler

Müzdelife’deki 
konumumu nasıl 
bilebilirim?

Sizi ilgilendiren 
numaralar
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Bu kılavuzda, hac yolculuğunuzda Müzdelife 
ile ilgili en çok ihtiyaç duyacağınız bilgiler, 
talimatlar ve yönlendirmeleri öğreneceksiniz.
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Müzdelife

Hacı kardeşim, Arefe Günü’nün o büyük 
anlarını yaşadıktan sonra, şimdi iman 
yolculuğunuzun üçüncü durağı olan 
Müzdelife’ye geçeceksiniz.
Yüce Allah şöyle buyurdu: «Arafat’tan 
indiğiniz zaman, Allah’ı Meşari Haram’da 
anın.» [Bakara 2/198]
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Burası iki nedenden dolayı Müzdelife 
olarak adlandırıldı:

Birincisi insanlar buradan hareme (kutsal 
alana) yaklaşıyorlar (bir anlamı yaklaş-
maktır).

İkincisi insanlar gecenin bir kısmını yani 
bazı vakit ve saatleri orada geçirirler (ikin-
ci bir anlam olarak gecenin bir kısmı de-
mektir).
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Diğer isimler:

İnsanlar orada toplandığı için toplanma 
olarak da adlandırılır.

Kur’an’da belirtildiği üzere Harem’in bir 
parçası olduğu için Meşari Haram olarak 
da adlandırılmıştır.
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Müzdelife, Mina ile Arafat arasında yer 
alır.

Peygamber’in -sallallahu aleyhi ve 
sellem-: «Ben burada vakfe yaptım 
ve bütün (Müzdelife) vakfe yeridir.» 
dediği gibi, hepsi vakfe yapmak için 
uygun kabul edilir.

Müzdelife’nin 
Konumu

9.630 metrekare alana sahiptir.
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Hac kafileleri Müzdelife için hazırlıkta 
farklılık gösterir, çoğu seccade, uyku takımı 
ve atıştırmalık yiyecekler temin eder ve 
umumi tuvaletleri kullanır.

Hacı kardeşim, ilk ulaştığında kafilenle 
birlikte akşam ve yatsı namazlarını cem ile 
ve kısaltarak kılmalısın.

Müzdelife’de ne 

yapmalıyım?
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Bayram gününe hazırlık için Müzdelife’de 
kaldığınız süre boyunca mümkün olduğunca 
dinlenmeye ve uyumaya özen gösterin.

Son yıllarda Müzdelife’de hava sıcak 
olmaya meyillidir, bu nedenle kadınlar 
fazla ısınmayan bir tesettür elbisesi 
seçmelidir.

Her zaman kullandığınız ilaçlarınızı yanını-
za almayı ve bu gece içmeyi unutmayın.
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Uyanıkken Allah’ı anarak geçirmeye çaba 
gösterin, hamd ile O’nun emrine icabet 
edin.

Allah Teâlâ’nın; «Allah’ı Meşari Haram’da anın; 
O’nu, size gösterdiği şekilde zikredin. Nitekim 
siz önceleri hiç şüphesiz sapıklardandınız.» 
[Bakara 2/198] buyurduğu gibi Allah’ın size 
hidayet etmesi, size haccı müyesser kılması, 
sizi Arafat’a ulaştırması, O’na dua etmeye ve 
yakarmaya muvaffak  etmesi gibi üzerinizdeki 
nimetlerin değerinin farkında olun.
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Meşari Haram  

Mescidi

Resûlullah’ın -sallallahu aleyhi ve sellem-  
Veda Haccı’nda Müzdelife’de durduğu 
yere yapılan mescittir.

Müzdelife’de, Dördüncü Yaya Yolu ile Kral 
Faysal Yolu arasında yer almaktadır.
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Yaklaşık olarak Nemire Mescidi ile 
Hayf Mescidi arasında orta yerde 
bulunmaktadır.
Hayf Mescidi’ne 5 km uzaklıktadır.
Nemire Mescidi’ne ise 7 km uzaklıktadır.

Hayf 
Mescidi 

5 km

7 km

Nemire 
Mescidi 

Nemire 
Mescidi 
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Krallık bu mescide önem verip yeniden 
inşa etti

Uzunluğu 90 m 
Genişliği ise 56 m’ye ulaşmaktadır

Bugün, 12.000’den fazla kişiyi 
barındırıyor 

ve 32 metre yüksekliğinde iki 
minaresi bulunuyor.

17



18



Seyyar Yiyecek 

Satıcıları

Bazı seyyar sokak satıcıları yiyecek ve içecekler 
satabiliyor. Bunlardan hiçbir şey almamanızı ve 
sadece kafilenizin sağladığı yiyecek ve içeceklerle 
yetinmenizi tavsiye ederiz. Ayrıca aşağıdaki 
hususlara dikkat ediniz:

19



Seyyar sokak satıcıları tarafından pişirilen 
yiyecekleri yemekten kaçının ve pişmiş 
yiyecekleri iki saatten fazla oda sıcaklığında 
tutmanın mikropların çoğalmasına ve 
gıda zehirlenmesi olasılığına yol açtığını 
unutmayın.

Meyve ve sebzeleri yemeden önce iyice 
yıkamaya özen gösterin.

Çok soğuk içeceklerden sakının. 
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Soğuk algınlığı ve 
gripten korunma

Bazı solunum yolu hastalıkları haccın 
son günlerinde yayılmaya başlar ve 
bunlardan korunmak için aşağıdaki 
hususlara dikkat  etmenizi öneririz:
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Enfekte kişilerle temastan kaçının ve 
hastanın araçlarını ve kişisel eşyalarını 
kullanmaktan sakının.

Ellerin hijyenine dikkat etdin, göz ve burun 
temasından kaçının.

Mümkün olduğunca kalabalıktan kaçınmaya 
özen gösterin ve her durumda maske takın.
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Çok soğuk su içmekten kaçının.

Kampa geldiğinizde, özellikle vücut terli 
iken, klimaların direkt havasından uzak 
durun çünkü vücut sıcaklığındaki aşırı 
değişkenlik sağlığı etkilemektedir.
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Müzdelife’de

vakfe zamanı

Müzdelife’de vakfe vakti Arafat (9 Zilhicce) 
Günü güneş battıktan sonra başlar.

Müzdelife’de vakfe için gerekli olan süre 
hakkında, fıkıh mezhepleri arasında bir miktar 
farklılık var. Kimisine göre geçmek ve yükünü 
indirmek kadar kalmak yeterlidir. Kimisine göre 
ise gece yarısına veya gecenin üçte birisine 
hatta kimisine göre şafağa kadar durulması 
gerekmektedir.
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Resûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-  
sabah namazına kadar Müzdelife’de kaldı, 
sonra Rabbine dua edip, Mina’ya geçti.
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Hacı, Müzdelife’den hareket ederken sefer 
saatine uymalıdır, çünkü konu şeriatın geniş 
tuttuğu bir konudur. Resûlullah -sallallahu 
aleyhi ve sellem- da sahabeden izin istey-
enlere izin vermişti. İçinde kadın ve yaşlıların 
bulunmadığı kafileler de yoktur.

Aynı zamanda Resûlullah -sallallahu aleyhi 
ve sellem- kadınlara ve onlara eşlik eden-
lere şafaktan önce Müzdelife’den ayrılma 
izni verdi ve aralarında İbn Abbas da -Allah 
ondan razı olsun- vardı.
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Cemreler için  
taş toplamak

Hacının bayram günü Akabe Cemre-
si’ne atmak üzere Müzdelife’den ayrıl-
madan önce 7 taş (şeytan taşlama 
taşları) toplaması gerekir. Mina veya 
diğer herhangi bir yerden toplaması 
da caizdir. 
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Geri kalan günler için Müzdelife’den al-
mak iyi değildir çünkü hacıya yük olur. 
Ayrıca bu şekilde toplamak meşru da 
değildir. Diğer günler için Mina’dan veya 
herhangi bir yerden toplanabilir.

Taşları yıkamak veya güzel koku sürmek 
meşru değildir. 
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Taşlamada 
kullanılacak taşın 

özelliği

Küçük çakıl taşlarıdır
Fındıktan daha küçük, bezelye veya hurma 
çekirdeğine yakındır.
Aşağı yukarı yaklaşık 1 cm uzunluğundadır

Büyük taşlardan uzak durulur. 
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Çakılın şeklini ve boyutunu tutturmak için 
seçme zahmetine girilmez.

Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- 
recim taşlarını elinde topladıktan 
sonra dedi ki: «Bunların emsalleriyle 
recmedin, dinde aşırılıktan sakının, 
sizden öncekileri dinde aşırılık helak 
etti.»
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Müzdelife’deki konumumu

nasıl bilebilirim?

Kefile yerinizin ve kampınızın sınırları içinde 
kalmalı ve gerekmedikçe ayrılmamalısınız.
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Google Harita gibi GPS hizmetleri 
aracılığıyla konumu kaydedin.

Yakındaki en önemli yer işaretini net bir 
şekilde belirleyin ve size eşlik eden birinin 
olmasına dikkat edin.

Otobüsler, yollar ve istasyonlar birbirine 
benzer, bu yüzden grubunuzla birlikte kalın ve 
yalnız gitmeyin. İzin istemek ve ihtiyacınız olan 
her konuda danışmak üzere otobüsün veya 
kafilenin sorumlusunu tanıyın.
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Tuvaletler 

Tuvaletler Müzdelife’nin her tarafın-
da bulunur ve ineceğiniz yerin yanında 
erkekler ile kadınlar için ayrı tuvalet ve 
abdest kompleksi bulacaksınız.
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Tuvalete ihtiyacı olan biri sizden önce gelirse, 
sıraya ve tertibe uymaya özen gösterin.

Mekânın temizliğine dikkat edin ve çöpleri 
belirlenen yerlere atmaya özen gösterin.

36



Hacılara ve yollarına kirlilikler atarak 
eziyet vermeyin. Çünkü burası, bize temiz 
tutmamız emredilen haremin bir parçasıdır. 
Müslümanın her durumda temiz ve tahir 
olması gerekir «Allah tevbe edenler ile 
arınanları sever.» [Bakara 2/222]

Yakınınızdaki tuvaletlerin yerlerini görmek 
için buraya tıklayın.
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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) ulaşa-
bilirsiniz.
Bu rehberlerde, hac ibadetlerini kolaylık-
la ve güven içerisinde gerçekleştirmenizi 
kolaylaştıracak tüm talimat ve yönlendir-
meleri 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


