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Bu kılavuz aşağıdaki dillerde mevcuttur 
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İhram, iman yolculuğunuzun ilk adımıdır ve hac 
veya umre yapan kardeşimin, Allah’ın niyetleri-
mizde samimi olmamızı ve en  mükemmel şekil-
de yalnızca Allah’ın rızası için yapmamızı emret-
tiği büyük bir ibadete girdiği kalbi bir eylemdir, 
Yüce Allah şöyle buyurur: «Haccı ve umreyi Al-
lah için tamamlayın.» [Bakara 2/196]

Önsöz 

Bu farkındalık kılavuzunda ihrama 
girerken ihtiyacınız olan her şeyi 
öğreneceksiniz.
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İndeks

İstediğiniz sayfaya gitmek için herhangi 
bir başlığa tıklayın

İhram giysisi

Şartlamak

İhram nedir?

Telbiye 
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Mikatlar 

İhramın 
mahzurları

İhramdan sonra vücut 
soyulmaları ve kıvrımlarının 
iltihaplanmasının önlenmesi

İhrama girmenin 
adapları

Sizi ilgilendiren 
numaralar
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İhram
nedir?

1
2

Hac veya umre ibadetine girmektir ve umre-
ye veya hacca girmeye kalbiyle niyet edip tel-
biye getirmek ile başlamaktır.

Niyet ettiği ibadeti, telbiyesinin başında 
açıkça beyan etmeli ve şöyle demelidir: 
Umreye niyet ederek emrine icabet ettim 
veya hacca niyet ederek emrine icabet ettim. 
Bu şekilde ihrama girmiş ve hac veya umre 
ibadetine başlamış olur.
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3
4Niyet getirir getirmez hac ibadetlerine 

başlamış olur ve ihramın tüm yasaklarından 
kaçınmalıdır.

İhrama girmeden önce yıkanması veya 
abdest alması sünnettir.
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İhrama giren erkek, vücudunun alt kısmını 
saran bir izar, üst kısmını örten bir rida giyer 
ve bunların beyaz olması gerekir.

İzarın düşmemesi için bir tutturmalık 
veya eşyalarını, telefonunu ve parasını da 
içinde taşıyabileceği bele sarılan bir kemer 
kullanabilir.

İhram
giysisi
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Burada bütün insanlar kılık ve kıyafet olarak 
eşit olurlar, renkleri ve maddiyatları onları 
birbirinden ayırmaz ve aynı düzeyde durup, 
Allah’a yalvarırlar ve O’na duâ ederler.
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Kadınlar, aşağıdaki şartlara uyması 
koşuluyla, istedikleri kıyafetle ihrama 
girebilirler:

Erkekleri cezbeden bir süslemesi 
olmamalıdır.

Bol olup hareket etmeyi engellememelidir.1

2
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Hac veya umre yapan kişi, bir hastalık veya meş-
ru bir mazeret ya da elinde olmayan bir neden-
le ibadetini tamamlayamayacağından endişe 
ederse, ibadetine başladıktan sonra niyetine 
şart koyabilir ve umreye niyet ederek emrine 
icabet ettim veya hacca niyet ederek emrine 
icabet ettim diyerek ibadetini zikrettikten son-
ra şöyle der:
Eğer bir şey beni alıkoyarsa, benim yerim beni 
alıkoyduğun yerdir (bunu dilediği dilde söyler)

Şartlamak 

Bunu söyleyip şart koyduğunda, hac 
ibâdetlerini tamamlamasına engel olan 
bir durum olursa, üzerinde herhangi 
bir yükümlülük kalmaksızın ihramdan 
çıkabilir. 
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Telbiye şunu söylemektir: Lebbeyke 
Allahumme Lebbeyk, Lebbeyke la şerike leke 
Lebbeyk, innel hamde ve nimete leke ve’l-
mülk, la şerike lek.

Manası da şöyledir: Ey Allah’ım! Birliğini ve 
ibadete yalnızca müstahak olduğunu ikrar 
ederek, nimetinin ve hâkimiyetinin kemâlini 
idrak ederek, bizlere yönelik hac ve umre 
davetine tekrar tekrar icabet edip geldik. Bu söz 
hacıların, yaratıp nimet veren ve her eksiklikten 
uzak olan Allah’a kulluk ve itaati ilân eden 
heybetli şiarıdır.

Erkekler seslerini yükselterek söyler, 
kadınlar ise kısık sesle söyler.

Telbiye
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Telbiye ihramın başlangıcından itibaren 
başlar

Hac yapan için:
Akabe Cemresini 
taşladığında biter.  

Umre yapan için:  
Tavafa başlarken

Telbiye:
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Mikatlar

Resûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Al-
lah’ın mukaddes beytinin hürmetine, hac 
ve umre için gelenlerin Mekke’den önce 
ihrama girecekleri yerleri belirlemiştir ve 
haremin kenarlarına varmadan önce tel-
biyeye başlarlar. Bu lokasyonlar geliş yön-
lerine göre değişmektedir.

Zülhuleyfe

Hacı veya Mekke’den uzakta ikamet eden 
umre yapan, mikat yerlerinde veya gerek 
uçak ve gerekse kara yoluyla olsun, yolu 
üzerinde bunlara paralel bir yerde ya 
da hizasında ihrama girmeli ve ihramsız 
geçmemelidir.
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Cidde’ye gelen uçaklar genellikle hac ve 
umre yapanların ihrama girebilmeleri 
için mikat hizasına gelindiğinde duyuru 
yaparlar.
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İnsanlar ihrama girmek istediklerinde üç 
çeşit olurlar:

1

2
3

Mekke’de ikamet eden: Umre için, 
Ten’im’deki Mü’minlerin Annesi Aişe 
(ra)’nin  Mescidi gibi Harem’in dışındaki 
en yakın yerden ihrama girer. Hac içinse 
bulunduğu yerden ihrama girer.

İkamet yeri Mekke ile mikatlar arasında 
olan: Hac ve umre için bulunduğu yerden 
ihrama girer.

İkamet yeri Mekke ile mikatlardan sonra 
olan: Hac veya umre için mikatlardan 
veya bunların hizasında bir yerden ihrama 
girmelidir.
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Zülhuleyfe

Zâtüırk

Karnülmenâzil 
Yelemlem

Cuhfe

1
2

Harem sınırları
içerisinde

Mekke ile mikatlar 
arasında

3 İkamet yeri Mekke ile 
mikatlardan sonra olan

20



Zülhuleyfe

Zâtüırk

Karnülmenâzil

Yelemlem

Cuhfe

Zülhuleyfe Medineliler için mikat olup, 
Mekke’ye 420 km uzaklıktadır.

Cuhfe    Şam halkı ve o yoldan gelenler için 
mikat olup, Mekke’ye 187 km uzaklıktadır. 
İnsanlar bugün 204 km uzaklıktaki Rabig’den 
ihrama giriyorlar. 

Karnülmenâzil      Necidliler ve o yoldan gelenler 
için mikat olup, Mekke’ye 94 km uzaklıktadır.

Yelemlem  Yemen halkı ve o yoldan gelenler 
için mikat olup, Mekke’den 115 km uzaklıktadır.

Zâtüırk    Iraklılar ve o yoldan gelenler için mikat 
olup, Mekke’ye 92 km uzaklıktadır.

420 km

92 km

187 km

94 km

115 km
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İhramın 

mahzurları

Genel mahzurlar 

AvlanmakNikâh akdi

Saç-sakal tıraşı ve 
tırnakları kesmek

Koku sürmek

Cinsel alaka
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Vücuttaki herhangi bir 
organda dikişli eklem 

elbise giymek

Erkeğin 
başını 

örtmesi

Kadının yüzünü ve 
ellerini örtmesi

Erkeklere mahsus 
mahzurlar 

Kadınlara mahsus 
mahzurlar
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Yıkanmak
Gözlük, yüzük ve saat 

takmak

Yara 
pansumanı 

yapmak

Vücudu saran kemer ve 
para cüzdanı bağlamak

Ayakkabı 
giymek

Şemsiye 
taşımak

Fitne endişesi varken kadının 
yüzünü örtmesi

İhramda mahzur 
olmayan hususlar
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Vücudun soyulması ve kıvrımlarının iltihaplan-
ması sorunu, hac ve umre yapanlarda yaygın bir 
sorundur ve özellikle obezite veya şeker hastalığı 
olanlarda daha çoktur. Deri iltihaplanır ve uyluk 
kıvrımlarında ve bazen koltuk altlarında veya me-
melerin altında kızarıklıklar oluşur, buna rahatsız 
edici kaşıntı ve bazen ağrı eşlik eder.

İhramdan sonra 
vücut soyulmaları

ve kıvrımlarının 
iltihaplanmasının 

önlenmesi
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Uyluk ve koltuk altı gibi vücut kıvrımları 
iyi havalandırılmalıdır. 

Yürüyüşe çıkmadan önce kişisel hijyene 
dikkat edilmeli ve vücut kremleri 
kullanılmalıdır.

Korunma Şekli
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Enfekte olunduğunda, tedavi edici merhemler 
kullanın ve ilacı uygulamadan önce etkilenmiş 
bölgeyi iyice yıkayın.
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İhrama girmenin 
adapları

Hac ve umre yapan ihrama girdiği andan 
itibaren büyük ibadete başlamış olur. Söz, 
eylem ve davranışlarına dikkat etmesi ve ecrini 
arttırması gerekir. Yüce Allah şöyle buyurur: 
«Hac bilinen aylardadır. O aylarda hacca 
girişen kimse bilmelidir ki, hacda kadına 
yaklaşmak, sövüşmek, dövüşmek yoktur. Ne 
iyilik yaparsanız Allah onu bilir. Kendinize 
azık edinin, şüphe yok ki azığın en iyisi Allah 
korkusudur. Ey akıl sahipleri! Benden korkun.» 
[Bakara 2/197]
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Niyetinizi tazelemeli ve Cenâb-ı Hakk’a 
samimi, ihlaslı yapmalısınız. Gelmeniz 
ve haccetmeniz, Allah’ı sevmeniz, O’nun 
emrine icabet etmeniz, O’nun rahmetini ve 
mükâfatını istemeniz ve O’nun azabından 
korkmanızdan başka bir şey değildir. Yoksa 
ikiyüzlülük ve gösteriş için, ne falanca hacca 
gitti denilmesi ve ne de hacı olarak anılmak 
için hac yapılmaz. 

Hac ve umre ile ilgili hükümleri mutlaka 
öğrenin ve kafanıza takılan şeyleri 
kafilenizdeki ilim ehline sorun. Bu kılavuzda 
ve devamındakilerde durumunuzla ilgili 
ihtiyacınız olan her şeyi bulacaksınız.

Genel olarak insanlara ve özelde hac 
arkadaşlarına karşı güzel ahlâklı 
olunmalıdır. Bu da onlara selam vermek, 
yüzlerine gülümsemek, onlarla münakaşaya 
girmekten uzak durmak, ihtiyaç duydukları 
işlerinde onlara yardım etmek ve onlara el 
uzatmakla olur.

1

2

3
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Karşınıza çıkan çeşitli durumlarla başa 
çıkmada sükunet ve nezaketli olunmalıdır. 
Resûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- der 
ki: «Kuşkusuz Allah refiktir ve rıfkı (yumuşak 
huyluluğu) sever. Yumuşak huyluluğa verdiği 
(ecri, mükâfatı) sert olmaya vermez ve onun 
haricinde başka hiçbir şeye vermez.»  

Yolculuğun sorunsuz geçmesi ve 
başkalarına zarar vermemek için hac ve 
umre organizatörlerinin talimatlarına ve 
kafile sorumlularının yönlendirmelerine 
uyun.

4
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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) ulaşabi-
lirsiniz. 
Bu rehberlerde, hac ibadetlerini kolaylıkla 
ve güven içerisinde gerçekleştirmenizi ko-
laylaştıracak tüm talimat ve yönlendirme-
leri bulacaksınız.

Stratejik ortağımız

Başarıda ortaklarımız

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


Allah amellerinizi ve 
gayretinizi 
kabul etsin

Daha fazla farkındalık 
bilgisi için Bizi sosyal medya 

hesabımızdan 
takip edin


