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İndeksi

İstediğiniz sayfaya gitmek için herhangi 
bir başlığa tıklayın

Bayram Günü 
Amelleri

Kurban Günü 
amelleri için bir 
tertip gerekir mi?

Kurban Günü

Akabe Cemresini 
Recmetmek
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Tekbir

Kurban Kesme

Kurban kesiminde 
vekil edinmek

Kurban kime 
gerekir?

Tıraş olmak ve saç 
kısaltmak 

Tıraş ve 
kesme yeri
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Sağlıklı bir tıraş 
için tavsiyeler

İhramdan çıkma

Yürüyen 
Merdivenler

Harem’e gelmeden 
önce önemli uyarılar

İfâde Tavafı 

Hac Sa’yı
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Kimlerin ifâde 
tavafından sonra sa’y 
yapması gerekir?

Hareme gelenlere 
uyarılar

Öneriler ve uyarılar

Bakım Merkezleri

Genel hijyene 
dikkat etmek

Sizi ilgilendiren 
numaralar
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Kurban Bayramı (Kurban Günü), hacıların 
hac ibadetlerinin çoğunu gerçekleştirdiği 
Zilhicce ayının onuncu günüdür.

Kurban Günü
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Birçok alim bu günü (büyük hac günü) 
kabul etmiştir. Çünkü o gece Arafat’ta 
vakfe yapılmış, ordan Müzdelife’ye intikal 
edilmiş ve haccın geri kalan büyük rükünleri 
o günde tamamlanmış olur.

Bu kılavuzda, hac seyahatinizde Kurban 
Günü ile ilgili ihtiyaç duyacağınız en önemli 
bilgileri, yönlendirmeleri ve talimatları 
öğreneceksiniz.
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Kurban günü anları büyük amellerle 
doludur:

1Akabe Cemresini 
recmetmek.

Tıraş olmak ve saç 
kesmek.

Hac sa’yı.

Kurban kesmesi gerekenlerin kurban kesmesi.

İfâde Tavafı. 

Bayram Günü 
Amelleri
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Kurban Günü amellerinin önceye ve 
sonraya alınması:
Resûlullah -sallallahu aleyhi 
vesellem-, hacıların kendilerine daha 
kolay gelecek şekilde kurban gününün 
amellerini öne ve arkaya almalarına 
izin vermiştir.

Kurban Günü amelleri 
için bir tertip gerekir mi?
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Hacı, amellerini ve zamanlarını düzenlerken 
kafilesinin programını takip etmelidir. Çünkü 
bu onun ve diğer hacıların işini kolaylaştırır 
ve ayrıca Allah’ın bize verdiği ruhsat ile 
kolaylığı kabul etmek demektir.

Gelip kendisine -sallallahu aleyhi vesellem-
bir ameli diğer bir amelin önüne geçirmeyi 
soran herkese izin vererek; «Öne alınmak 
veya geciktirilmek istenen herhangi bir şey 
sorunluğunda, yap beis yoktur.» demiştir.
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Akabe Cemresi, Mina ve Müzdelife’den 
gelenlerin üçüncü cemresi olup, 
Mekke’ye en yakın olan cemredir. 

Akabe Cemresi ve Büyük Cemre olarak 
adlandırılır.

Akabe Cemresini 
Recmetmek
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Hacı Müzdelife’den topladığı veya yolda 
aldığı yedi çakıl taşıyla recmeder ve her 
taşla birlikte tekbir getirir.

Akabe Cemresini 

Taşlama hakkında daha fazla bilgi 
için Cemreler Kılavuzunu indirin 

Buraya tıklayın
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Recmetmenin vakti:
Hacı Müzdelife’den çıktıktan sonra Akabe 
Cemresini recmeder.

Recmetmenin başlama vakti:
Müzdelife’den erken çıkanlar için recim 
vakti gece yarısından başlar.

Vaktinin sonu:
Recmetme, bayram günü ve gecesi 
boyunca devam eder. Gücü yeten hacı, 
recmetmeyi on birinci günün şafağına 
kadar geciktirmemelidir.
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Hareket halindeyken bir kalabalık veya 
izdihamla karşılaşabilirsiniz, bu nedenle 
Allah’ın diğer misafirlerine karşı 
sakinliğinizi, sükunet ve nezaketinizi 
koruyunuz.

Hacı, kendilerine belirlenen vakitlerde 
hacılarla izdihama girerek hem 
kendisine ve hem de hacılara eziyet 
vermemek için kafilesine, recmetme 
için belirlenen vakite riayet etmelidir.
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Hacının Akabe Cemresini recmetmesiyle 
Telbiye vakti biter ve gerek farz namazlardan 
sonra gerekse her zaman haccı müyesser 
eylediği için Allah’ı yüceltmek, O’nu anmak 
ve O’na hamd etmek üzere tekbir getirmeye 
başlayarak şöyle der: 

Allahu ekber, Allahu ekber, Allah’tan başka ilah 
yoktur. Allahu ekber, Allahu ekber hamd Allah’a 

mahsustur. 

veya

Allahu ekber, Allahu ekber kebiren ve Allah’a 
çok hamdolsun, Allah sabah akşam her 

eksiklikten münezzehtir. 

Tekbir
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Bu büyük günde hacıya kurban kesmek 
gerekiyorsa kurbanını kesmesi farz 
kılınmıştır.

Kurban, hacının hac esnasında Mina veya 
Mekke’de (Harem sınırları içinde) Allah’a 
yaklaşmak için kestiği ve ondan yediği 
veya sadaka olarak verdiği adaktır.

Kurban 
Kesme
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Kurbanın hikmeti: 

1. Yüce Allah’a yakınlaşmak ve her eksik-
likten münezzeh olan Allah’a sevgisini 
göstermektir.

2. Fakirlere, muhtaçlara ve miskinlere iyilik 
ve ihsandır. 

3.  Mekke-i Mükerreme’nin ve Allah’ın kut-
sal beytinin yüceltilmesidir
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Kurban iki tür hacı için gerekir:Kurban iki tür hacı için gerekir:

1. Temettu hacı yapan: Bu kişi, 
seyahatinde önce umre yapan, sonra 
ihramdan çıkıp hac için tekrar ihrama 
giren kimsedir.

2. Kiran hacı yapan:  Bu da hac 
ibadetlerinde umre ile haccı birleştiren 
kimsedir.

Kurban kime 
gerekir?

Seferinde sadece hac için ihrama girmek 
demek olan ifrad haccı yapan kişiye kurban 
gerekmez
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Kurban, hayvanlardan: deve, inek, 
koyun veya keçiden olur. 
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Kurban kesiminde 
vekil edinmek

Bugün dünyanın dört bir yanından gelen 
hacıların çok olması sebebiyle hacılar 
genellikle yetkili makamları kendi adlarına 
kurban kesmek için yetki verip vekil tayin 
ederler.

Hacı, daha önce mevcut yöntemlerden 
biri ile kendisi adına kurban kesmesi için 
birini görevlendirmiş ise, kurbanı Kurban 
Günü’nde yerine getirmiş olur.
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Bunu hacı istasyonlarında bulunan kağıt veya 
elektronik kuponlar, elektronik hizmetler veya 
hac kampanyaları ve misyonları aracılığıyla 
satın alarak yapılabilir.

Bu, hacı için daha kolay ve etin ihtiyaç 
sahiplerine ulaşması daha yakındır.

Dolandırıcılık kurbanı olmamak için kurban 
kesilmesine vekalet verirken izinsiz kişi veya 
kuruluşlarla iş yapmaktan kaçının.

vekalet verebilir ve 
elektronik olarak kurban 
kuponu satın alabilirsiniz.

Buraya tıklayarak 
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Akabe Cemresini taşladıktan sonra, 
hacının saçını tıraş etmesi veya kesmesi 
gerekir.
Kadın ise saçlarını toplayıp yaklaşık 2 cm 
kadar bir kısmını keser.
Bütün bunlar Allah’a ibadet ve O’nu 
yüceltmek içindir.

Tıraş olmak ve saç 
kısaltmak 
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Hacı Allah’ın kuludur ve O’nun emrine 
teslim olmuştur. Dolayısıyla ihramında 
saçını kesmesi yasaklanmıştır ve o da 
itaat eder. Sonra tıraş etmesi veya 
kesmesi emredilir ve yine itaat eder.
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Hacı Akabe Cemresini taşladıktan 
sonra saç kesimi için donatılarak 
ruhsat verilmiş çok sayıda berberin 
çalıştığı kabinler bulacaktır.

Tıraş ve
kesme yeri
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Buna tahsis edilmiş yerde ruhsatlı bir 
berber seçin. Yol ve kaldırımlarda berberlik 
yapanlardan uzak durun ve kendinizi 
bulaşıcı hastalıklara maruz bırakmayın.

Sağlıklı bir tıraş için 

tavsiyeler
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 ¨ Tek kullanımlık tıraş bıçakları 
kullandığından ve tıraştan 
önce bunları değiştirdiğin-
den emin olun.

 ¨ Bir önceki hacıdan sonra tıraş 
aletlerini değiştirmeli ve ye-
nilerini çıkarmalıdır.

 ¨ Tıraşa başlamadan önce 
ellerini sabun ve suyla yıka-
malıdır.

Tıraş olurken aşağıdakilere 
dikkat edin: 
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Hacı tıraş ve kısaltmadan sonra ilk 
(kısmi) helallik olarak ihramdan çıkmış 
olur ve eşine yaklaşmak dışında ihramda 
kendisine haram olan her şey helal olur.  

İhramdan çıkma
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Recmetme ve tıraştan sonra yıkanıp 
güzel koku sürünebilir ve bayram 
günü için elbisesini giyebilir.
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Bundan sonra İfâde Tavafını yaptığı 
zaman, ihramdan tamamen çıkmış 
olur ve ihramın yasaklarından kalanlar 
da  kalkmış olur.
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Bayram günü tuvaletlerde yıkarken 
kişisel eşyalarınızı unutmamaya ve 
kaybetmemeye dikkat edin ve mutlaka 
yanınıza alın veya güvenli bir yerde 
saklayın.
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Hacı Mina’daki ikametgahının yerini 
net bir şekilde bilmeden ve kafilesine 
belirtilen zaman hakkında kafilesi 
ile tam koordine olmadan tavafa 
gitmemelidir.

Harem’e gelmeden 
önce önemli uyarılar
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Umreyi tamamladıktan sonra otobüs 
durağını ve toplanma yerini iyi 
ezberleyin.

Dikkat: Meşair Treni Harem’e ulaşmaz. 
Harem’e gitmek için bazı kafilelerin 
sağladığı otobüsler vardır.
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Harem’in meydanlarına ulaştığınızda 
kapıların önlerinde, kapının giriş ve çıkışa 
uygun olup olmadığını uzaktan gösteren 
panolar bulacaksınız.
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Sadece Kabe’nin avlusu değil, bu gün 
ve sonrası için haremin tüm katları 
tavaf için hazırlanır.
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Yürüyen 
Merdivenler

Harem içerisinde, avlularında ve servis-
lerinde genellikle yürüyen merdiven-
lerden inip çıkmanız gerekecek ve bu-
nun için en önemli uyarılar şunlar:
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Merdivenin üzerinde sağlam bir şekilde 
durun ve elinizi hareketli kayışın üzerinde 
tutun.

Merdivenin ucuna takılıp kalmaması için 
kadınlar giysilerine ve çarşaflarına dikkat 
etmelidir.

Yorgun olsanız bile merdivenlere 
oturmayın.

1

2

3

Merdivenin sonuna ulaştıktan hemen sonra, 
arkadan size çarpmamaları için yürüyün.

4
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Yetkili bir kişinin yardımı olmadan arabalarla 
merdivenlere tırmanmayın.

5

Beraberinizde yaşlı veya merdiven çıkmaya 
alışık olmayan biri varsa yanında durun ve 
düşmemesi için onu tutun.

6

Çıkış ve iniş başlangıcında kalabalık varsa 
izdihama girmeyin, hacılara eziyet etmeyin 
ve kardeşlerinize fırsat verin.

Ayağınızı merdivenin altındaki yan fırçanın 
üzerine koymayın, bu sizi yaralayabilir ve 
merdiven temizleme servisini bozabilir.

7

8
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Haccın en önemli rükünlerinden biridir 
ve Ziyaret Tavafı, Hac Tavafı olarak da 
adlandırılır.

İfâde Tavafı, Kâbe’yi yedi şavt (tur) tavaf 
etmektir, Yüce Allah şöyle buyurur: 
«Sonra kirlerini giderip, temizlensinler, 
adaklarını yerine getirsinler ve Beyti 
Atîk’ı tavaf etsinler.» [Hac 22/29]

İfâde 
Tavafı 
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İfâde Tavafı’nın Vakti:
İfâde tavafının vakti, Müzdelife’den 
erken ayrılanlar için Zilhicce’nin onuncu 
günü bayram gecesinin yarısından 
itibaren başlar.
İfâde tavafının vakti Zilhicce ayının 
bitmesiyle sona erer ve hacı, bayram 
günü veya müteakip günlerde kafilesi 
için belirlenen zamanda ifâde tavafını 
yapmalıdır.
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El Tawaf en sillas de ruedas:
Elektrikli ve manuel Arabalarla tavaf:
Mekke Haremi’nde mevcuttur ve bunlar 
Mescidi Haram içindeki çeşitli yerlerden 
temin edilebilir.

buraya tıklayarak

Araçların bulunduğu yerler 
ve arabalar hakkında daha 

fazla bilgi edinmek için 
Umre Farkındalık Kılavuzunu 

indirebilirsiniz.
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Hacı Safa ile Merve arasında yedi şavt (tur) 
sa’y yapar. 

Hac Sa’yı

Safa’dan başlayıp Merve’ye doğru gider, 
Merve’ye ulaşdığında bir şavtı tamamlamış 
olur. Safa’ya döndüğü zaman ikinci şavtı 
tamamlar ve yedinci şavtı Merve’de 
tamamlayana kadar böyle devam eder. 
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Her şavtın başlangıcında hacının, seyir 
hareketine engel olmayan bir yerde 
durup kıbleye yönelerek dua etmesi 
meşrudur.
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Hacı, haccı sırasında bir sa’y yapmak 
zorundadır ve hacıların hac sa’yı 
açısından farklı durumları vardır:

Kimlerin ifâde tavafından 

sonra sa’y yapması gerekir?
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1

2

Gelişinin başında umreye başlayıp sonra 
hac için ihrama girerek temettu haccı yapan 
kişi, ifaada tavafını yaptıktan sonra hac 
sa’yını yapar, çünkü ilk sa’yı umre içindi.

Hac ile umreyi birleştirerek kiran haccı ya-
pan kişi ile hac sırasında sadece hac için ih-
rama girerek ifrad haccı yapan kişi için iki 
durum vardır:

 ¨ Mekke’ye ilk gelişinde tavaf yapıp 
ardından sa’y yaptıysa, onun 
yaptığı bu sa’y hac sa’yıdır ve baş-
ka bir sa’y yapması gerekmez. 

 ¨  Daha önce sa’y yapmamışsa, ifâde 
tavafından sonra sa’y yapmalıdır.
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Hareme gelenlere
uyarılar

Mescid-i Haram, hayatınızda 
karşılaşacağınız en büyük yerlerden biridir, 
kapıları ve fenerleri çoktur ve oraları 
bilmeyenler için birbirine benzerler.  
Kaybolmamak için aşağıdakiler sizin için 
önemli tavsiyelerdir:
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1

2

3

Dışarıdaki toplanma noktasını net olarak 
öğrenin ve (gerekirtiğinde sormak için) 
adını yazın.

Toplanma yerini Google Maps gibi bir 
GPS servisi aracılığıyla cep telefonunuza 
kaydedin.

Hareme girdiğiniz kapı numarasını 
öğrenin.
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4

5

6

Tavaf etmeye geldiğiniz kafilenizle veya 
en azından bazılarıyla birlikte kalın.

Gerektiğinde veya Allah korusun 
kaybolduğunuzda arayabilmek için grup 
sorumlunuzun ve bazı arkadaşlarınızın 
numarasını kaydedin. 

Kalabalık veya izdihamla karşılaşırsanız, 
sakinliğinizi ve sükunetinizi koruyun ve 
diğer hacılara sabır, gülümseme ve nezaket 
göstererek daha fazla sevap kazanın.
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7
Gerekirse güvenlik görevlilerinden 
yardım istemekten çekinmeyin.
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Hacıların ve umre yapanların ihtiyaç 
duyduğu kapsamlı hizmetleri ve ayrıntılı 
kılavuzları birden çok dilde sunan 
merkezlerdir.

Sağlanan en önemli hizmetler:

 ¨ Genel olarak hac ve umre hizmetleri

 ¨ Şikayet ve bildirim hizmeti

 ¨ Rehberlik hizmeti

 ¨ Soru sorma hizmeti

 ¨ Akıllı kart hizmeti

Bakım Merkezleri
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Bakım merkezi personeli tarafından 
konuşulan diller:

İletişim numarası

9 2 0 0 0 2 8 1 4

10 dil (Çince - Urduca - İngilizce - Türkçe - Özbekçe-
Endonezyaca - Malayca - Hausa - Arapça - Farsça)

10

Bakım merkezlerinin yerleri 
ve bunlara nasıl ulaşılacağı 

Öneriler ve uyarılar

dil 
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Bayram günü hacı, recm, tavaf ve sa’y 
sırasında büyük fiziksel çaba harcar ve 
bunun için hazırlık yapmalıdır:

Sıvı tüketimi.

Öneriler
ve uyarılar
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Emin olun, Mina ve Mekke’de hacılara 
hizmet etmek ve onlara uygun bakımı 

sağlamak için 24 saat çalışan çok sayıda 
sağlık merkezi vardır.

Yorgun hissettiğinde 
dinlenmek.

Sağlık merkezlerinin yerlerini 
öğrenmek için 

buraya tıklayınız.

Direkt güneş ışığına maruz 
kalmama.
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Genel hijyene 
dikkat etmek

Allah’ın Kutsal Beytini temizlemek, arındır-
mak ve gözetmek, Allah’ın Peygamberi 
İbrahim’e –aleyhisselam- sonra da Pey-
gamberimiz Muhammed’e -sallallahu 
aleyhi vesellem- ilahî bir emridir ve her 
Müslüman için bir şereftir.

Onun temizliğini ve hijyenini: 
 ¨ Yemek artıkları atarak,
 ¨ İhram elbisesini bırakarak,
 ¨ Yollarda saç kesimi yaparak kirletme-

meye dikkat edin.

54



Her zaman ve - özellikle - bayram gününde 
sorumlu veya gözetmenden izin almadan 
ve koordinasyon olmadan kamptan 
ayrılmamaya dikkat edin. 
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 ¨ Mobil şarj cihazı veya taşınabilir şarj 
cihazı

 ¨ Özel ilaçlar
 ¨ Astım inhaleri
 ¨ Suudi riyali cinsinden bir miktar 

nakit
 ¨ Cilt soyulmalarını önleyici kremler
 ¨ Uzun yürüyüşler için rahat 

ayakkabılar
 ¨ Güneş şemsiyesi
 ¨ Kişisel eşyalar için çanta
 ¨ Trene binme bileziği
 ¨ Kimlik kartı
 ¨ İçme suyu

Mekke’ye giderken yanınızda almayı 
unutmamanız gereken şeyler:
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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/tr.html


Allah amellerinizi 
ve gayretinizi 

kabul etsin

Daha fazla farkındalık 
bilgisi için Bizi sosyal 
medya hesabımızdan 

takip edin


