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Bu kılavuzda, hac yolculuğunuzda Arife 
Günü ile ilgili en çok ihtiyaç duyacağınız 
bilgiler, talimatlar ve yönlendirmeleri öğ-
reneceksiniz. 
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Bu kılavuz aşağıdaki dillerde 
mevcuttur ve üzerlerine tıklayarak 
indirebilirsiniz:
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Arefe Günü

Haccın en büyük rükünleri, sanki ondan 
öncekiler ona hazırlık, sonrakiler de onun 
devamıymış gibi, Peygamber -sallalla-
hu aleyhi ve sellem- şöyle buyurdu: «Hac 
Arefedir.»

O heybetli bir gündür, farklı renk, ülke 
ve ihtiyaçlara sahip tüm hacıların orada 
vakfeye durup Allah’a dua ettikleri, O’n-
dan rahmet ve mağfiret diledikleri kutlu 
bir gündür.
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Bu rehber kılavuzda, o gün hakkında 
ihtiyacınız olan tüm bilgileri ve yönlen-
dirmeleri, bu yeri doldurulamaz büyük 
anları fırsata çevirmenin en iyi yollarını 
bulacaksınız.
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Arefe Günü, Allah’ın rahmet ve ihsanının 
hakim olduğu imani anlarda zaman ve me-
kan şerefinin buluştuğu bir gündür.

O gün Zilhicce ayının dokuzuncu günüdür 
ve Zilhicce’nin ilk on günü, yılın en büyük 
günleridir. Peygamber -sallallahu aleyhi ve 
sellem- buyurdu ki: «Salih amel günleri içe-
risinde Allah’a bu on günden daha sevimli 
gün yoktur.»

Zilhicce
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Arefe Günü’nün 
Fazileti

1

2

Cehennemden azat edilmenin çok olduğu 
bir gündür:
Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- şöy-
le buyurmuştur: «Allah’ın Arefe gününden 
daha fazla kulu ateşten azat ettiği başka bir 
gün yoktur.»

Aziz ve Celil olan Allah, yaptıklarından 
dolayı Arafat ehli ile muhabbet ve hoşnut-
lukla mükerrem meleklerine karşı övü-
nür:
Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- şöy-
le buyurmuştur: «Allah Arafat gecesinde Ara-
fat ehliyle meleklerine karşı övünür ve şöyle 
buyurur: “Kullarıma bakın, bana dağınık ve 
toz içerisinde geldiler.”
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3

4

Orada yapılan dua, en hayırlı ve en bü-
yük duadır: Peygamber -sallallahu aleyhi 
ve sellem- şöyle buyurmuştur: «Duaların en 
hayırlısı Arefe duasıdır.»

Şeytanın en çetin günüdür: Peygamber -sal-
lallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur: 
«Şeytanın Arafat gününden daha hor görül-
müş, daha mağlup olmuş, daha küçülmüş ve 
daha öfkelenmiş başka bir günü yoktur. Bu-
nun sebebi ise, bolca rahmetin indiğini ve 
Allah’ın büyük günahları bağışladığını gör-
mesidir.»
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Merhamet ve 
Armağan Mevsimi

Arefe makamı, Allah’ın kullarına yaklaş-
tığı, dillerinin ve isteklerinnin farklı farklı 
olmasına rağmen çağrılarının, gamlarının 
ve ihtiyaçlarının ondan gizlenmediği büyük 
bir makamdır.
O gün sahabe ve selef iki halde olurlardı:

Bazılarına ise, umut, Al-
lah hakkında hüsnü zan 
ve dualarının kabul edil-
mesi hakim olurdu.

O anlarda bazıları-
na Cenab-ı Hakk’tan 
haya ve korku daha 
ağır basardı.

Hepsi de büyük makamlardır 
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Arefe günü oruç 
tutmak

Bu günün şerefinden dolayı, nimetleri ve 
bereketleri tüm Müslümanlara, hatta hac yap-
mamış olanlara bile ulaşır. Bu nedenle Allah, 
hacı olmayanlara da Arafat gününde oruç tut-
mayı meşru kılmıştır ki, o günün bereketle-
rinden nasibini alsınlar. Peygamber -sallal-
lahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:: 
«Umuyorum ki Allah, Arafat gününün orucu-
nu ondan önceki ve ondan sonraki yılın kefa-
reti yapar.»

Hacıya gelince, Peygamber’e -sallallahu 
aleyhi ve sellem- uyarak oruç tutmaz, çün-
kü kendisi Veda Haccında Arefe günü oruç-
lu değildi ve ayrıca hac amellerini yapmaya 
muktedir olur.

15



Arefe mekânı

Arefe,  Mekke ile Taif arasındaki yol üze-
rinde, Mekke-i Mükerreme’nin doğusunda, 
Harem’in sınırları dışında, bir dağ yayı ile 
çevrili düz bir ovadır.

Mina

Müzdelife

ArefeArefe

Taa’if
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Toplam 10,4 km2 alana 
sahiptir

Müzdelife’ye 6 km 
Mina’ya yaklaşık 10 km ve
Mescid-i Haram’a yaklaşık 20 km 
uzaklıktadır

المسجد 
الحرام

منى
مزدلفة

عرفة

الطائف

Mescid-i 
Haram

Mina

Müzdelife

Arefe

Taa’if
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Arefe’de
vakfe vakti

Arafat’a bu vakitten önce varıp, hacının 
kolayına geldiği gibi ondan sonra ayrılabi-
lir, ancak dua vakti öğleden sonra başlar.

Peygamber, -sallallahu aleyhi ve sellem-gü-
neşin zevalinden sonra gün batımına ve ak-
şam ezanına kadar Arafat’ta vakfeye durup 
dua etti.

Hacı kafilesine, hareket vakitlerine ve 
gruplamaya bağlı kalmalıdır.
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Arefe’de vakfeye durmak, tekrarlanmayan 
imani anlardandır ve hacı, zamanını elinden 
geldiğince şu şekilde değerlendirmelidir:

Zevalden hemen sonra veya zevalden son-
ra ulaşmışsa ulaştığı zaman öğle ve ikindi na-
mazlarını hem cem ederek ve hem de kısalta-
rak kılmalıdır.

Zamanımı nasıl 
geçirmeliyim
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Arefen’nin yolları birbirine çok benzediği ve 
birçoğunun içinde kaybolduğu için kampında 
kalmaya ve ihtiyaç dışında dışarı çıkmamaya 
özen göstermelidir.

Can sıkıntısından ve sıkılmaktandan uzak-
laşmak için zamanını ibadetle geçirir ve iba-
detlerini çeşitlendirir. Bu anların geçeğini ve 
geriye sevabının kalacağını hatırından çıkar-
mamalıdır.

Dua edin Kuran okuyun

Telbiye 
getirin.

Allah’ı zikredin, tesbih 
edin ve tehlil getirin.
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Arefe Günü
Duası

Duaların en hayırlısı ve icabete en yakın 
olanı hacı kardeşim Arefe günü yaptığın du-
adır. O halde bütün anları dua ve Allah’a yö-
nelerek değerlendir.

İşte size bazı belli başlı fikirler:
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1

2

3

Arafat gününden önce sıkıntılarınızı ve dua 
etmek istediğiniz hususları not alın.

Allah’a kendi dilinizde, lehçenizde ve kal-
binize en yakın şekilde dua edin. Çünkü Al-
lah sırrı ve daha gizlisini de bilir. En büyük 
dua, kalbin ve dilin birleştiği duadır.

Ana-babanızın, ailenizin, kardeşlerinizin 
ve dostlarınızın hayrına dua edin ve adlarıyla 
anın: “Kim gıyabında kardeşine duâ ederse, 
melek de ona; sana da misli olsun der.”

4
Dünya ve ahiret hayrı için Allah’a dua edin 
ve dünyevi ihtiyaçlarınız için Allah’a yalvar-
maktandan utanmayın.
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5

6

Bildiğiniz güzel isimleriyle Allah’a dua edin 
ve deyin ki: Ey Rahmân! bana merhamet et, 
ey Gaffur! beni bağışla ve ey Kerim! bana ik-
ram et.

Aynı duayı defalarca tekrarlayın, çünkü Al-
lah duada ısrar edilmesini sever.

7

8

Kalbinizi duada toparlayın  ve Yüce Allah’ın, 
dualarına icabet etmek üzere bu zamanda kul-
larına yaklaştığını hatırınızdan çıkarmayın.

Ezberlediğiniz Kur’an’ın duaları ve Pey-
gamber’in ettiği dualarla Allah’a dua edin. 
Bunları hatırlamak için bir kâğıda yazabilir-
siniz.  
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Kur’an ve
Sünnet’teki bazı 

dualar

«Rabbimiz! Yaptığımızı kabul buyur. Şüphesiz 
ki, Sen hem işitir hem bilirsin.» [Bakara 2/127]

 
«Rabbimiz! Bize dünyada iyiyi, ahirette de iyi-
yi ver ve bizi ateşin azabından koru.» [Bakara 

2/201]

«Rabbimiz! Eğer unutacak veya yanılacak 
olursak bizi sorumlu tutma.» [Bakara 2/286]

«Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmeyeceği şeyi 
yükleme, bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet 

et.» [Bakara 2/286]
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«Rabbimiz! Bizi doğru yola erdirdikten son-
ra kalplerimizi eğriltme, katından bize rah-
met bağışla; şüphesiz Sen sonsuz bağışta bu-

lunansın.» [Al-i İmran 3/8]

«Rabbimiz! Doğrusu biz Rabbinize iman 
edin diye imana çağıran bir çağırıcıyı işittik 
de iman ettik. Rabbimiz! Günahlarımızı bize 
bağışla, kötülüklerimizi ört, canımızı iyiler-
le beraber al. Rabbimiz! Peygamberlerinle 
vadettiklerini bize ver, kıyamet günü bizi re-
zil etme. Sen şüphesiz sözünden caymazsın.» 

[Al-i İmran 3/193-194]

«Rabbimiz! Kendimize zulmettik; bizi bağış-
lamaz ve bize merhamet etmezsen biz kaybe-

denlerden oluruz.» [Araf 7/23]

«Rabbim! Beni ve çocuklarımı namaz kılan-
lardan eyle. Rabbimiz! Duamı kabul buyur. 
Rabbimiz! Hesap görülecek günde, beni, 
anamı babamı ve inananları bağışla.» [İbra-

him 14/40-41] 
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«Senden başka ilah yoktur, Sen her eksiklik-
ten münezzehsin, doğrusu ben zalimlerden ol-

dum.» [Enbiya 21/87]

«Rabbim! Bana ve anne babama verdiğin ni-
mete şükretmemi ve benim hoşnut olacağın sa-
lih bir ameli yapmamı sağla; bana verdiğin gibi 
soyuma da salah ver; doğrusu Sana yöneldim, 
ben, Sana teslim olanlardanım.» [Ahkaf 46/15]  

«Rabbimiz! Bizi ve bizden önce inanmış olan 
kardeşlerimizi bağışla; kalbimizde müminle-
re karşı kin bırakma; Rabbimiz! Şüphesiz Sen 

şefkatlisin, merhametlisin.» [Haşr 59/10] 

«Allah’ım! Kuşkusuz ben Senden hidayet, tak-
va, iffet ve zenginlik diliyorum.» 
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«Ey kalpleri evirip çeviren! Kalbimi dinin üzere 
sabit kıl.»

«Allah’ım! Nefislerimize takvasını verip arındır. 
Sen onu arındıracakların en iyisisin, onun velisi ve 

mevlası Sensin.»

«Allah’ım! Bize arttır eksiltme, bizi izzetli kıl zelil 
etme, bize ihsan et mahrum bırakma, bizi kayır aley-
himize kayırma, bizi hoşnut et ve bizden razı ol.»

«Allah’ım! Hidayet ettiklerinle beraber beni de hi-
dayet et. Afiyet verdiklerinde birlikte bana da afi-
yet ver. Veli edindiklerinle beni de veli edin. Bana 
verdiklerini bereketli kıl. Beni kötü kazadan koru. 
Kuşku yok ki Seni veli edinen zelil olmaz. Rabbi-

miz! Sen kutlu ve yücesin.»
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Resûlullah’ın -sallallahu aleyhi ve sellem- na-
maz kıldığı ve Veda Hutbesini irat ettiği yerde 
inşa edilmiş bir mescittir.

Nemire Mescidi

Arafat Günü İslami televizyon ve radyo is-
tasyonları tarafından yayınlanan öğle ve ikindi 
namazları ve Arafat Günü’ndeki vaazlar bura-
da yapılır.
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Suudi Arabistan Krallığı’nın 110.000 
metrekarelik bir alana ulaşana kadar genişle-
tip bakımını üstlendiği ve 350.000’den faz-
la ibadet edeni barındıran büyük bir mescittir.

Hacı, Nemire Mescidi’nde namaz kılmaya ça-
lışarak kendini kaybolmaya veya güneş ışın-
larının çarpmasına maruz bırakmamaya özen 
gösterir, bunun yerine kampında namazını kı-
lar ve zaruret dışında oradan ayrılmaz.
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Arafat Dağı

Büyük hacimli siyah sert taşlardan oluşan 
geniş bir alana sahip yüzey seviyesinde kü-
çük bir tepe ve yükseltidir.

Dağın tabanı çevredeki zeminden 65 m yük-
sektir.

Etrafı 640 metreye ulaşır

 65m

 640m
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Dağın tepesinde, üzerinde bazı uyarı işaretler-
inin yer aldığı 7 metre yüksekliğinde bir dikili 
taş vardır.

Dağ, Arefe Dağı, Tevbe Dağı ve Rahmet Dağı 
gibi farklı isimlerle anılmaktadır.

Resûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- dağın 
eteğinde vakfe yapıp üzerine çıkmadı ve vakfe 
yaptığı yerde şöyle buyurdu: «Ben burada vak-
fe yaptım fakat Arafat’ın hepsi vakfe yeridir.» 

Rahmet 
Dağı

Tevbe
Dağı

Arefe
Dağı
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Hacı, kaybolmamak, güneşten ve sıcaktan 
kendisine zarar vermemek için Arafat’ta kafi-
lesinin mekanında kalmalıdır ve Resûlullah’ın 
-sallallahu aleyhi ve sellem-; «Arafat’ın tama-
mı vakfe yeridir.» sözüne ittiba etmelidir.

Bir Müslüman’ın kasıtlı dağa çıkması veya 
tırmanması meşru değildir. Ne örneğimiz Al-
lah’ın Resulü, -sallallahu aleyhi ve sellem-, 
ne sahabiler ve ne de ondan sonra gelen tabiîn 
nesli oraya tırmanmışlardır.
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Güneş çarpmasına 
dikkat edin

Hacılar terleme yoluyla büyük miktarda sıvı 
kaybederler ve bunu telafi etmek için her zaman 
yeterli miktarda su ve meyve suyu içmeleri tav-
siye edilir.
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Gündüz dışarı çıktığınızda doğrudan güneş 
ışınlarına maruz kalmaktan kaçının ve açık renk-
li bir güneş şemsiyesi kullanın. 

Geceleri mümkün olduğunca yeteri kadar 
uyuyun ve geç uyumaktan kaçının çünkü uy-
kusuzluk vücudu strese maruz bırakıp diren-
cini düşürür.

Gereksiz yere güneş ışınlarına çıkmaktan 
kaçının
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Gıda zehirlenmesinden 
korunmak için

Pişmiş yiyecekleri saklamaktan veya dağı-
tımından ve özellikle kutsal mekanlarda uzun 
süre intikalden sonra yemekten kaçının. 
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Dikkatli olun pişmiş yiyecekleri iki saatten 
fazla oda sıcaklığında tutmak mikropların ço-
ğalmasına ve gıda zehirlenmesi olasılığına yol 
açar.

Meyve ve sebzeleri yemeden önce 
mutlaka yıkamaya özen gösterin

Seyyar sokak satıcıları tarafından satı-
lan yiyecekleri satın almayın
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Yeterli miktarda yemek yemeye, bol su ve mey-
ve suları gibi sıvılar tüketmeye özen gösterin.
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Kafile genellikle kafile üyeleri için kafileye 
mahsus bir dinlenme yeri ve tuvaletleri içeren 
bir kamp kurar. 

Kafilenin sunduğu hizmetlerden faydalan-
mak için mutlaka kafile bilekliğini takınız.

Arafat’ta bulunan 
hizmetler
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Arafat’tan 
Müzdelife’ye Gruplama

Hacı kardeşim, kalabalığa ma-
ruz kalmamak ve kaybolma-
mak için Arafat’taki kamptan 
ayrılırken sorumlunun belirtti-
ği talimatlara uyun.

Müzdelife’ye gitme vakti gel-
diğinde hazır olmaya özen gös-
terin.
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Gerek otobüs ve gerekse tren olsun kafilenizin 
ulaşım araçlarına dikkat edin.

Kalabalığa karışmayın ve acele etmeyin, sa-
kin olun. Çünkü Resûlullah -sallallahu aleyhi 
ve sellem- devesinin dizginlerini tutarak sükû-
net sükûnet, zira iyilik hızda yani (acelede) de-
ğildir derdi.
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Kamptan ayrılmadan önce mutlaka tuvalet ih-
tiyacınızı giderin, çünkü Müzdelife’ye varışınız 
herhangi bir nedenle gecikebilir.

Cenab-ı Hakk’ın şu buyruğuna; «O aylarda 
hacca girişen kimse bilmelidir ki, hacda kadı-
na yaklaşmak, sövüşmek ve dövüşmek yoktur.» 
[Bakara 2/197] uyarak, müsamahakâr, nezaketli 
olun, temkinli olun ve mümkün olduğunca mü-
nakaşalardan uzak durun.
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Meşair Trani’ni 

kullanma talimatları

Rehber, gözlemci ve güvenlik görevlisinin 
talimatlarına uyun

Hacıların tren istasyonlarındaki gruplandır-
ma programına uyun

49



Trende bagaj taşınmasına izin 
verilmez

Hac boyunca bilekliği bileğinizde tutun.

İstasyonlarda hacılara eziyet vermemek ve 
seyirlerini bozmamak için yayılarak oturmak 

ve uzanmak yasaktır.
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Kontrol listesi

Arafat’a giderken aşağıdakileri yanınıza 
almayı unutmayın:

Mobil şarj cihazı veya taşınabilir şarj 
cihazı

Özel ilaçlar

Astım inhaleri

Suudi riyali olarak bir miktar nakit

Cilt dökülme kremleri

Mushaf

Uzun yürüyüşler için rahat ayakka-
bılar

Güneş şemsiyesi

Kişisel eşyalar için çanta

Trene binme bilekliği

Kimlik kartı

İçme suyu
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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 
kolaylaştıracak tüm talimat ve 
yönlendirmeleri 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


