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İndeksi

İstediğiniz sayfaya gitmek için herhangi 
bir başlığa tıklayın

Mina’nın sınırları ve 
onunla ilgili bilgiler

Mina olarak 
isimlendirilmesinin 
sebebi

Mina’nın Yeri
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Sekizinci günde Mina 
(Terviye)

Mina’ya ulaşım 

Mina’da sekizinci 
gününüzü nasıl 
geçireceksiniz?

Teşrik günlerinde 
tekbir

Teşrik Günleri

Cemreleri 
taşlamak
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Cemrelere nasıl 
ulaşabilirim? 

Acele etmek ve 
geri kalmak

Mina’dan 
ayrılma

Hayf Mescidi

Veda Tavafı

Barınma kampını 
kaybetmeme önerileri

5



Mina’da sağlık 
tavsiyeleri

Güneşe maruz kalmak 

Gıda zehirlenmesinin 
önlenmesi

Soğuk algınlığı 
ve solunum yolu 
hastalıkları

Sizi ilgilendiren 
numaralar
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Sadece bugünün değil, insanlık tarihinin en 
eski zamanlarından beri hacıların tüm duygu 
ve anılarını içinde barındıran küçük bir vadi... 
Peygamberler - aleyhim sellem- orayı bilmiş, 
orada dua etmiş ve orada konaklamışlardır.

Yolculuklarının başlangıcında, Zilhicce’nin 
sekizinci gününden, Kurban Bayramı 
ve teşrik günlerinden geçerek haccın 
tamamlanmasına kadar hala hacıları 
kucaklamaktadır.

Bu kılavuz söz konusu kutsal mekanı tanımak Bu kılavuz söz konusu kutsal mekanı tanımak 
için etkileşimli bir rehberdir.için etkileşimli bir rehberdir.

Mina’nın Yeri
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Mina Harem sınırları içerisinde, doğudan 
batıya uzanan, kuzeyden ve güneyden 
dağlarla çevrili, doğuda Muhassir Vadisi 
ve Büyük Cemre ile sınır olan bir vadidir.

Mina’nın sınırları  ve 
onunla ilgili bilgiler
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Mina Şeri alanı 7.82 km2 olarak takdir 
ediliyor.

3.2

7.82
Kullanılan alanın uzunluğu yaklaşık 
3.2 km’dir.
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Fiilen kullanılan bölgenin alanı sadece 4,8 
km2’dir; Bu da Mina bölgesinin %61’ine 
eşittir, çünkü geri kalan %39’luk kısmı, 
zirveleri vadi yüzeyinden yaklaşık 500 m 
yükseklikte olan, konaklanması zor engebeli 
dağlardır.
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Hacılar Mina’ya sığmazlarsa durum genişler, 
dolayısıyla Harem hudutları içerisinde 
Mina bitişiğindeki bölgelerde konaklamak 
mümkündür.
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İki ihtimalden dolayı (Mina) bu isim ile 
isimlendirilmiş olabilir:

İlki hac ibadetleri tamamlandığında 
Allah’a yaklaşmak için orada kesilen 
kurbanlar sebebiyle olabilir çünkü mina 
kurban kesmek demektir.

İkincisi söylendiğine göre babamız 
Adem -aleyhisselam- Mina’da iken 
Cebrail -aleyhisselam- kendisinden 
ayrılmak istediğinde ona: Temenni et 
dedi! O da; cenneti temenni ediyorum 
dedi. Bu yüzden ona temenniden gelme 
Mina denilmiştir. temenni ediyorum 
dedi. Bu yüzden ona temenniden gelme 
Mina denilmiştir.

Mina olarak 

isimlendirilmesinin sebebi
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Hacıların çoğu, Zilhicce’nin sekizinci 
günü Mina’da kalırlar, bu sırada 
ihramda iken öğlen namazını kılarlar ve 
dokuzuncu günün şafağına kadar orada 
kalırlar.

Sekizinci günde Mina 
(Terviye)
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Bu güne, sulamadan gelen (Terviye) günü 
denir, çünkü eski zamanlarda insanlar 
Arefe Günü’ne hazırlanırken yanlarına su 
alırlardı. Bu günlerde verdiği kolaylık ve 
lütfu için Allah’a  hamd olsun.
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Mina’ya geldiğinizde sizi ulaştıran 
otobüsten bütün valizlerinizi al-
dığınızdan emin olun.

Mina’ya 

ulaşım

Kampta size hangi hizmetlerin 
sunulduğunu öğrenin.
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Kampın yerini, numarasını, en yakın 
gösterge yerleri ve tren istasyon nu-
marasını (kafile tren kullanıyorsa) öğrenin 
ve bunları gösteren materyali yanınızda 
taşıyın.

Not:  Mina’da yollar ve kamplar birbirine 
çok benzer.

 Cep telefonunuzdaki GPS servisi
 aracılığıyla kampın coğrafi konumunu
 kaydedin
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Gerektiğinde veya istendiğinde başvu-
racağınız kafile sorumlunuzu tanıyın.

Gerekmedikçe ve kafile sorumlunuzun 
iznini almadan kamptan ayrılmayınız.
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Mina’da sekizinci gününüzü 

nasıl geçireceksiniz?

Haccın hükümleri ile adaplarını okuyun ve 
öğrenin.
Kılavuzların geri kalanına erişmek için 
burayı tıklayınguide

Arefe günü için ihtiyacınız olan malzemeleri 
hazırladığınızdan emin olun.
Arafat’da ihtiyacınız olan şeylerin bir listesi 
var
Arafat Farkındalık Kılavuzunu indirmek için 
buraya tıklayın
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Hacılar   namazlarını  kamplarında  
cemaatle birlikte kısaltarak kılarlar.

Bolca telbiye getirin, Kur’an okuyun, 
Allah’ı zikredin ve haccı size kolaylaştırıp 
kabul etmesi için dua edin.

Arefe gününden önce yeterince dinlen-
meye ve uyumaya özen gösterin.
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Teşrik Günleri

Teşrik günleri, Kurban Bayramı’ndan üç 
gün sonra: Zilhicce’nin 11-12-13’ü günlerdir 
ve bunlar bayram ile haccı tamamlama 
sevincinin yaşandığı günlerdir.

Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- onun 
hakkında şöyle buyurmuştur: «Teşrik günleri 
yeme, içme ve Allah’ı anma günleridir.»
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Teşrik günlerinin bu adla adlandırıl-
masının sebebi ise; insanlar bayram günü 
kurbanları kestikten sonra bozulmaması 
için etleri güneşte kuruturdu, işte buna 
teşrik tenir.
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Hacının teşrik günlerinde Allah’ı zikredip tekbir 
getirmesi her zaman ve özellikle farz namazlar-
dan sonra sünnettir. 

Şöyle der:

“Allahu ekber [en büyüktür], Allahu ekber, Al-
lah’tan başka ilah yoktur, Allahu ekber, Allahu 
ekber ve hamd Allah’a mahsustur.”
“Allahu ekber kebiren ve Allah’a çokça ham-
dolsun, sabah akşam Allah’ı tesbih ederim.”

Teşrik günlerinde 
tekbir
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Hacının teşrik günlerinde yaptığı en 
büyük ameli, cemreleri (şeytanları) 
taşlamaktır.

Cemreleri taşlamak

Hacı şunları yapmalıdır:
Her birine yedi çakıl taşı olmak üzere üç 
cemreyi taşlamak için her gün 21 çakıl 
taşı toplar.
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Hacı, gerek trenle, gerek otobüsle ve 
gerekse yürüyerek olsun, tertip edilen 
ulaşım araçlarına dikkat etmelidir.

Hacı, kafilesi için belirlenen saate göre 
cemrelere doğru yola çıkar.
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Küçük Cemre’ye (bu birinci cemredir) 
varınca ona yedi tane taş atar ve attığı 
her taşla birlikte tekbir getirir.

Küçük Cemre

Sonra cemreden biraz uzak-
laşır, kalabalıktan uzak, ha-
cıların yolunu kapatmamak 
için yoldan çekilir, kıbleye 
yönelir, ellerini kaldırıp dua 
eder; rahmet, mağfiret, ba-
şarı ve haccın kabulü gibi is-
tekleri için Allah’a yakarır.
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Orta Cemre

Sonra  Orta  Cemre’ye  (bu ikinci cemredir) 
ilerler, öncekini  taşladığı gibi onu da 
taşlar. 
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 Ardından Akabe Cemresine (Büyük) üçüncü 
cemreye doğru ilerler ve öncekine attığı gibi 
ona da yedi çakıl taşı atar, ancak bundan sonra 
dua etmesi meşru değildir.

Akabe Cemresi

Hacılar, diğer hacıların yürüyüşlerini ve 
çıkışlarını engellememek için cemreleri 
taşlamayı bitirdikten sonra durmamalıdır.

Cemreler kılavuzunu 
görüntülemek için 

buraya tıklayın
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Cemrelere nasıl 
ulaşabilirim?

Cemrelere ulaşmanın yolları kafileye, 
zamanına ve yerine göre değişir ve hacı, 
kafilesi için belirlenen örgütlenme ve gru-
plama yöntemine bağlı kalmalıdır.

1) Meşair Treni: Hacıların bir bölümü Meşair 
Treni ile cemrelere ulaşır ve hacı, recim yerine 
ulaşmak için yürüyerek bir mesafe katetmek 
durumundadır.
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2) Yayalar: Cemrelere yürüyerek ulaşanlar, 
şeytan taşlamasını gündüz yapacaklarsa direkt 
güneş ışınlarından korumak 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 geldiği kimsel-
eri 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 tam 
olarak  uyun. Çünkü bu yönlendirmeler hacıların 
menfaati, güvenliği ve rahatlığı içindir. Bunlara 
aykırı davranmayın çünkü bu, Rahman’ın misa-
firleri için izdiham, sıkışıklık ve zarara yol açar.

Acil durum ekipleri var ve cemrelerin her 
tarafına dağılmış durumdalar.  Allah ko-
rusun herhangi bir sağlık  problemi yaşar-
sanız onları arayabilirsiniz.

Akabe Cemresini taşlamayı bitirdikten sonra, 
tuvalet, berber ve restoran gibi birçok hizmet 
bulacaksınız.
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Cemreler Kılavuzunu görüntülemek ve 
indirmek için resme tıklayın 
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Hacının haccında acele edip Zilhicce’nin 
12’sinde Mina’dan erken ayrılması 
caiz olduğu gibi gecikerek 13’ünde de 
ayrılabilir. Yüce Allah bu hususta şöyle 
buyurur: «Acele edip, Mina’daki ibadeti 
iki günde bitirirse günah yoktur, geri 
kalsa da günah yoktur.» [Bakara 2/203]

Acele etmek ve 
geri kalmak
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Eğer acele edenlerden ise, cemreleri 
11’inde ve sonra sadece 12’sinde taşlay-
acaktır. Mina’da geçirmediği 13’üncü gün 
yerine bedel olması için 12’sinde ikinci bir 
taşlama yapması meşru değildir.

Acele etmek veya gecikmek, hacının 
katıldığı kafilenin programına göre 
olacaktır.
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Hacı, katıldığı hacı kafilesi için yapılan 
gruplaşma tarihlerine, hazırlanan ve ter-
tip edilen harekete vakitlerine kesinlikle 
uymalıdır.
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Kendinizi sıkıntılara maruz bırakmamak 
için hareket zamanı ve şekli ile veda tav-
afının vaktinde, kafile sorumlusunun 
verdiği vakit ve talimatlara sıkı sıkıya 
bağlı kalın.

Mina’dan ayrılma
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Yola çıkmadan önce yeterli vaktiniz 
varken bavulunuzu hazırlayın.

Harem’e gidiş-dönüşte toplanma yeri için 
kafile sorumlusu tarafından belirtilen 
zaman  ve  yerleri yazılı  veya  mobil ci-
hazınıza kaydedin.

41



Geri    dönüş    yolculuğunuzda    kaf-
ilenizdeki bazı  hacılara  eşlik  etmeye  
özen  gösterin ve  yalnız  kalmayın.

Ayrılırken mobil cihazınızın pilinin tam 
şarjlı olduğundan emin olun.
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Veda Tavafı, hacıların Mina’dan ayrıldıktan 
sonra ve Mekke’den ayrılmadan önce, Pey-
gamber’in -sallallahu aleyhi ve sellem- Kabe 
ile son buluşmalarının tavaf olmasına dair 
hacılara olan emrine uyarak yaptığı tavaftır.  

Aybaşı halleri, lohusalık gibi meşru bir ma-
zereti olanlar bundan müstesnadır ve on-
lara veda tavafı meşru değildir.

Veda Tavafı
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Hacı, ifâde tavafını (hac tavafı) Mekke’den 
ayrılacağı zamana kadar ertelerse, veda tavafı 
yerine ifâde tavafı kendisi için yeterli olur ve 
bir daha tavaf etmesine gerek kalmaz.

Mescid-i Haram Kılavuzunu 
görüntülemek ve indirmek için resmin 
üzerine tıklayın

44
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Mina’nın en büyük mescidi olup, Resûlullah’ın 
-sallallahu aleyhi ve sellem- Veda Haccı sırasın-
da konakladığı ve namaz kıldığı yerdir.

Hayf Mescidi

Aynı şekilde peygamberler de  -Allah’ın salât ve 
selâmı üzerlerine olsun- daha önce burada in-
miş ve namaz kılmışlardır ve “Hayf Mescidin’de 
yetmiş peygamberin namaz kıldığı” rivayet 
edilmiştir.

Hacılar bugün hala orada namaz kılıyorlar.
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25000m2
Mescidin alnı 25000 m2’dir

45000
Mescid 45000 kişiyi 

alabilecek kadar genişliktedir

Dört köşesinde dört büyük min-
aresi vardır.
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Hayf Mescidi’nin Yeri: Mina’da Kral Faysal 
Yolu üzerinde yer almaktadır.

 Konuma erişmek için burayı
tıklayın
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Bölgeyi, caddeyi ve kamp numarasını 
cep telefonunuza kaydedin.

Kampınıza en yakın binanın hangisi old-
uğunu öğrenin, örneğin: (hastane - tren 
istasyonu - ambulans merkezi gibi)

Barınma kampını 

kaybetmeme önerileri

49



Yerini  cep  telefonunuzdaki  GPS  
servisleri aracılığıyla kaydedin.

Kampınızın numarasını, yerini ve kapısını 
bildiğinizden emin olun ve bunu gösteren 
bileklik veya kağıdı yanınızda taşıyın.

Gerekmedikçe veya hac ibadetleri dışında 
kampta kalmaya özen gösterin.
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Cemrelere trenle gidiyorsanız, kampın 
yakınındaki istasyonun numarasını bilmeniz 
gerekir.

Kamptan ayrılırken cep telefonunuzu 
yanınıza alın.

Kamptan ayrılırken beraberinde ark-
adaşlarınızın olmasına özen gösterin. 
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Ellerinizi daima yıkayın veya dezenfekte 
edin, özellikle: yemekten önce ve sonra, 
tuvaleti kullandıktan sonra, hapşırdıktan 
veya öksürdükten sonra ve konaklama 
yerinize dönerken.

Mina’da sağlık 

tavsiyeleri
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Özellikle kalabalık ortamlarda maske tak-
maya özen gösterilmelidir.

Özellikle fiziksel efordan sonra veya 
kampa dışarıdan geldikten sonra soğuk 
hava akımlarından uzak durun.
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Allah’ın izniyle sizi birçok hastalık ve 
mikroptan koruyacak kişisel temi-
zliğinize, kıyafetlerinizin, ağzınızın ve 
dişlerinizin temizliğine dikkat edin.

Allah’ın evini ve kutsal harem alanını 
temiz tutmaya katkı sağlamak için çöpleri 
ve atıkları bunlara tahsis edilen yerlere 
atmaya özen gösterin.
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Hacılar terleme yoluyla büyük miktarda 
sıvı kaybederler ve bunu telafi etmek için 
her zaman yeterli miktarda su ve meyve 
suyu içmeleri tavsiye edilir.

Güneşe maruz kalmak
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Gündüz dışarı çıktığınızda doğrudan 
güneşe maruz kalmaktan kaçının ve açık 
renkli bir güneş şemsiyesi kullanın.

Gereksiz yere güneşe çıkmaktan kaçının.
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Geceleri mümkün mertebe yeterince uyu-
yun ve geç yatmaktan kaçının çünkü uyku-
suzluk vücudu strese maruz bırakırak di-
rencini düşürür.
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Gıda zehirlenmesinin 
önlenmesi

Pişmiş yiyecekleri saklamaktan veya 
dağıtıldıktan uzun süre sonra, özellikle 
kutsal yerlerde hareket esnasında ye-
mekten kaçının.
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Meyve ve sebzeleri yemeden önce mut-
laka yıkayın.

Seyyar sokak satıcıları tarafından satılan 
yiyecekleri satın almaktan kaçının.
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Soğuk algınlığı ve 
solunum yolu hastalıkları

Solunum yolu hastalıkları en yaygın hac 
hastalıkları arasında olup, mikropların veya 
virüslerin öksürme veya hapşırma yoluyla 
bulaşmasından kaynaklanır.
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Soğuk algınlığından 
korunmanın yolları:

 Enfekte olmuş kişilerden uzak 
durun.

 Başkalarına ait malzemeleri 
kullanmayın.

 Ellerinizi 
temizleyin.

Kalabalıktan kaçının.
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Çok soğuk su içmekten kaçının.

 Klimalara doğrudan maruz 
kalmaktan kaçının.

Başkalarına zarar vermemek 
için sürekli maske takın.

Ilık sıvılar için.
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Mümkün olduğunca 
dinlenin.

Ağrı kesici alın.

 Öksürüğü ve tıkanıklığı gideren 
ilaçlar almak için bir doktora 

danışın.

 Doktor önermedikçe antibiyotik 
kullanmayın.
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Mina’ya gittiğinizde aşağıdakilere 

dikkat edin:

 ¨  Bagajınızı kafile yetkilisinin hazır-
ladığı tertibe göre teslim edin.

 ¨  Kamp kimlik kartınızı ve hac bilek-
liğini yanınızda bulundurunuz.

 ¨  Konaklanan yerde kişisel eşyalarınızı 
unutmayın.

Kontrol listesi
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Eğer kamptaysanız

 ¨ Bagajınızın belirlenen yere yer-
leştirildiğinden ve bagajı açıkça tanım-
layabileceğinizden emin olun.

 ¨  Kişisel eşyalarınızı muhafaza edin ve 
otururken yerde bırakmayın.

 ¨ Soğutma ihtiyacı olan ilaçlarınızı, kafile 
yetkilileri ile koordineli olarak ilaçlar için 
ayrılmış buzdolabına koyun.

 ¨  Oturma ve yatma yerini periyodik olarak 
temizlemeye çalışın.
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 ¨  Kişisel araçlarını başkalarıyla paylaşmamak da 
dahil olmak üzere ihtiyati tedbirleri uygulama-
ya dikkat edin.

 ¨  Acil çıkışları öğrenin.

 ¨  Tıbbi kliniğin yerini öğrenin.

 ¨  Kafilenin gruplama zamanlamalarını öğrenin.

 ¨ Size en yakın sağlık merkezlerinin yerlerini be-
lirleyin.
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Kamptan çıkarken

 ¨ Çıkışınızı ve nereye gittiğinizi kafile ye-
tkililerine bildirin.

 ¨ Gündüz dışarı çıkarsanız yanınızda 
güneş şemsiyesi bulundurun.

 ¨ Nüfus cüzdanınızı yanınızda taşıyın.

 ¨  Kamp konumunu belirleyin ve kamp-
tan ayrılmadan önce telefonunuza 
kaydedin.

 ¨ Kafile yetkililerinin numaraları ile acil 
durum numaralarını telefonunuza 
kaydedin.
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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
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Allah amellerinizi 
ve gayretinizi 

kabul etsin

Daha fazla farkındalık 
bilgisi için Bizi sosyal 
medya hesabımızdan 

takip edin


