
1. ÜNITE 
Hacca Qidiyoruz 

Q Hac Nedir? 

BiLtYORMVYDVNVZ? 
Hac kelimesinin dilitnize Arap-
cadangectiginiveanlammin 

birseyeyonelmek,biryeriziya-
retetmek,bir$eyiamaclamak 
oldugunu biliyor muydunuz? 

islâm'in be§ esasindan biri de hacca gitmektir. 
Hac, Kâbe’yi ve etrafindaki kutsal mekânlan, hac 
mevsiminde, usulüne uygun olarak ziyaret etmek-
tir. Bu ibadeti yerine getirene haci denir. Hac hem 
bedenle hem de malla yapilan bir ibadettir. Bir 
Miislümana haccin farz olmasi igin su §artlann bu-
lunmasi gerekir: 

t: Akil sagligi yerinde ve ergenlik gagina gelmi§ olmasi 
it Özgiir olmasi 
it Hacca gidip gelecek maddî gvice sahip olmasi 
it Hacca gitmesine engel olacak bir saglik probleminin 

olmamasi 
it Hacca giderken kullanacagi yolun gvivenli olmasi 

Haccin Farzlan 

1. Ihram 

2. Kâbe’yi tavaf 
3. Arafat’ta vakfe 

J0L Haccin Önemi 

Yolculuguna gücij yetenlerin 
haccetmesi, Allah’m insanlar 

üzerinde bir hakkidir. 

3 I Âl-i imrân Surest, 97. ayet 

Mahler hakkin-
dabk. Dinimizi 
Ogreniyoruz 2, 

s.32 

Hac, yviz binlerce Müslümamn 
bir araya geldigi bir ibadettir. 
Bu yönviyle hac, mah§er günvi-
ne benzer. Kendini bu muhte-
§em kalabahgin iginde bulan insan, Allah’in huzurun-
da toplanacagi günvi (mah§er) hatirlar. Bu duygu ve 
dvisuncelerle o gün verilecek hesabi düsunvir. Böylece 

daha bu dünyada iken kendini hesaba gekme firsati yakalami§ olur. Hayatim gözden 
gegirir, eksiklik ve hatalan varsa onlan dvizeltme ve tamamlama imkâni elde eder. 
Allah’a, verdigi nimetler igin sukrederek gvinahlarindan tövbe eder. Peygamberimizin 
(as) de buyurdugu gibi anasindan dogdugu günkvi gibi tertemiz olur. 

Haccin diger ibadetlerden farkli olarak bir de uluslararasi yönvi ve faydasi vardir. ^vinkü 
hac yapmaya dvinyamn dört bir yanindan Mvislümanlar gelirler. Hac igin Mekke’ye gelen 
bir Mvislüman diger vilkelerdeki farkli kviltürlerden Mvislümanlarla tani§ir, onlan tanir ve 
böylece dusunce ufkunu geni§letir. islâm’in karde§lige verdigi önemi bir kez daha ve so-
mut bir §ekilde kavrar, birlik ve beraberlik duygusunu daha bir kuwetle hisseder. 

34 



3. KUR 
ibadet 

Irki, rengi, cinsiyeti, dili, toplumsal konumu ve ya§i birbirinden farkli insanlann bir ara-
ya gelip kaynasttgi hacda, insanlann e§itlik ve adalet duygulan geli§ir. Hacca giden bir 
Mvislüman; makam, mevki ve servet gibi maddî ve dünyaya ait degerlerin önemsizligini 
kavrar, bunlarla övünmekten kaginir. 

Hacda zengin-fakir, kadin-erkek, ya§h-geng herkes e§it §artlarda hareket eder, ayni zor-
luklarla yüz yvize gelir. Bu durum dayamsma ve yardimla§ma duygulannin artmasina ve 
kardesHk ruhunun geli§mesine yardimci olur. Böylece, hacca giden insanlar diger insan
lann haklanna saygi gösterme, kinci davrani§lardan kaginma gibi olumlu özelliklerini 
geli§tirme imkânina kavusurlar. 

Haccin Yapih§i 

t: Mikat denilen yerde ihrama niyet ederek 
ihramliklanmizi giyeriz. 

t: Mekke’ye vannca Kâbe’yi tavaf ederiz. 

t: Safa ile Merve arasinda sa’y yapanz. 
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1. ÜNITE 
Hacca Qidiyoruz 

t: Arefe günvi Arafat’a giderek vakfe yapanz. 

ft Ak§am Miizdelife’de kalarak Miizdelife 
uakfesini yapanz. Burada §eytan ta§lamada 
kullanmak vizere ta§ toplanz. 

ada 

t: Kurban Bayrami sabahi (Zilhicce’nin 10. 
günii) Mina’ya gegerek§eytan ta§lanz. 

t: Ardindan kurban keserek tira§ olur ve 
ihramdan gikanz. 

/ it Kâbe’ye giderek farz olan zi-
yaret tavafini yapanz. 

it Böylece hac ibadetimizi tamamlami§ oluruz. 
it Mekke’den aynhrken Kâbe’ye giderek veda tavafi 

yapanz. 
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3. KUR 
ibadet 

Q Hacla ilgili Kavramlar 

Mikat: Haci adaylannin, harem bölgesine girmek igin ihramsiz gegmemeleri gereken sinir-
lan belirleyen be§ noktadir. Bu noktalar Peygamberimiz (as) tarafindan belirlenmi§tir. 
ihram: Orugluyken ye-
mek yemenin, namaz 
kilarken gvilmenin yasak 
olmasi gibi haccin da 
kendine özgvi bazi kisit-
lamalan vardir. Hacdaki 
bu kisitlamalara ihram 
denir. ihram, hac yap-
maya niyet eden ki§i-
nin, normal zamanlarda 
yapabildigi, gigek ko-
parmak, sag-sakal tira§i 
olmak, diki§li elbise giy-
mek, avlanmak gibi bazi 
davramsjardan hac sü-
resince uzak durmasidir. 
Hac ibadeti yapihrken giyilen özel giysilere de “ihramlik” ya da “ihram elbisesi” denir. 
Vakfe: Kurban Bayrami'ndan bir gün önce Mekke’nin gvineydogusunda bulunan Arafat 
adi verilen yere gelerek burada bir müddet beklemektir. Vakfe olmazsa hac ibadeti ye-
rine getirilmi§ olmaz. Vakfe, Kurban Bayrami’nin arefe günvi ogle vaktinden bayramin 
birinci günvi tan yerinin agarmasina kadarki vakit igerisinde Arafat’ta bekleyip dualar 
ederek yapilir. Arafat’ta toplanan Mvislümanlar günahlannin bagisjanmasi ve bütvin in-
sanligin iyiligi igin Alah’a dua ederler. 
§avt: Hacervilesved’in bulundugu kö§eden ba§layarak Kâbe’nin etrafinda bir tur at-
maktir. 
Tavaf: Kâbe’nin etrafinda yedi kez dönmektir. Bir tavaf, §avt adi verilen yedi dönvisten 
olu§ur. 
Sa’y. Kâbe’nin dogusunda bulunan 
Safa ve Merve tepecikleri arasinda 
Safa’dan basjayip Merve’de tamamla-
mak vizere dördü gidi§, ugu geli§, top-
lam yedi kez gidip gelmektir. 
Telbiye: ihrama niyet ettikten sonra 
okunan duadir. 

TELBIYE 

Emrin bas üstüne Allah'im, 
bas üstüne... 

Emrin bas üstüne ey ortaksiz 
olan! Bas üstüne... 

Tek övecegim sensin, 
kavustugum nimetlerin hepsi 

sendendir, her sey de senin. 

ijiid ^4iil i^d 

ixd £& £kjrt &£ 

illiJl j dli Uiplj iLSJl ii\ 

Yoktur ortagin senin. £& l \ l j * ^ 
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1. ÜNITE 
Hacca Qidiyoruz 

ftHaclailgili Mekânlar 

Kdbe: Mekke’de Mescid-i Haram denilen ca-
minin ortasinda, dörtgen prizma §eklindeki 
mabedin adidir. Diger bir adi da Beytullah’tir 
(Allah’in Evi). Kâbe, Hz. Ibrahim (as) ve Hz. 
Ismail (as) tarafindan yapilmistir. Yeryiizvinde-
ki ilk mabettir. Mvislvimanlann namaz kilarken 
yöneldikleri kiblesidir. Allah, Kur’an’da soyle 
buyurur: “(Ey mümmler!) Siz de nerede olur-
saniz olun, yiiziinüzü Mescid-i Haram’a dogru 
gevirin.” (2 / Bakara Suresi, 150. ayet) Kutsal 
ta§ olan “Haceriilesved” (Siyah Ta§) Kâbe’nin 
dogu kosesinde bulunur. Kâbe’yi örten ve 
vizerinde hac ayetlerinin yazili oldugu siyah 
örtii her sene arefe gvinvi degistirilir. 

Safa ve Merve: Kâbe’nin 200 m. dogusunda 
bulunan iki tepecigin adidir. Bu iki tepecik 
birbirlerine 350 m. uzakliktadir. Bugvin Mescid-i Haram’in iginde yer almaktadirlar. Yvice 
Allah §6yle buyurur: “§iiphesiz, Safa He Merve Allah'in (dininin) ni§anelerindendir.” (2 / Baka
ra Suresi, 158. ayet). Hz. Ibrahim (as), e§i Hâcer’i ve oglu Hz. ismail’i (as) Allah’in emriyle 
bugiin Kâbe’nin bulundugu yerin yakimnda birakip bazi igleri igin oradan aynlir. Bir süre 
sonra sulan tükenir ve Hâcer su aramaya basjar. Oglu Ismail’e (as) bir sey olup olmadigina 
bakmak igin bir Safa tepesine, bir Merve tepesine kosarak gikar. Bugiin hac ibadetini yerine 
getirenler i§te Hz. Hâcer’in su aramak igin ko§tugu bu iki tepe arasinda hizli bir yüriiyu§le 
yedi kez gider gelirler. 

Arafat: Mekke’nin 25 km. gvineydogusunda ova göriinümünde dviz bir alanin adidir. 
Dogusu, kuzeyi ve gvineyi daglarla 
gevrilidir. Haccin farzlanndan biri 
olan vakfe burada yapilir. Arafat'in 
ortasinda Cebel-i Rahme (Rahmet 
Dagi) bulunur. 
Müzdelife: Arafat ile Mina arasinda 
Harem sinirlan iginde kalan bölgenin 
adidir. Hacilar, arefe gvinvi gvine§in 
bati§indan, Kurban Bayrami'mn bi-
rinci gvinvi gvine§in dogusuna kadarki 

mabed: ibadet edilen yer, tapinak. 



3. KUR 
ibadet 

Kim Allah igin hacceder de kötii söz ve 
davrani§lardan sakinirsa yeni dogmu§ 

gibi temiz ve giinahsiz olur. 

zaman diliminde burada vakfe yaparlar. Buna “Mvizdelife vakfesi” denir. §eytan ta§lama igin 
buradan ta§ toplamr. 
Mina: Mekke ile Mvizdelife bölgesi arasinda, Harem sinirlan iginde kalan bölgenin adidir. 
§eytan ta§lama yerleri buradadir. Hacilar, kurbanlanni burada keserler. 
Harem Bölgesi: Mekke ve gevresine verilen bir isim-
dir. Zararh olanlar di§indaki hayvanlann öldüriilme-
sinin ve bitkilerin kopanlmasinin yasak olmasindan 
dolayi bu bölgeye “yasak bölge” anlaminda bu isim 
verilmistir. 
Mescid-i Nebevî: Peygamberimizin Mekke’den 
Medine’ye hicretinin hemen ardindan, Medine’de 
yaptirdigi mabedin adidir. Peygamberimizin (as) kab-
ri de bu mescitte bulunmaktadir. 

_0_Umre 

BILIYOR MUYDVNUZ? 
Umrenin dilimize Arapgadan 
gegen bir kelime oldugunu ve 
ziyaret etmek, uzun dmiirlii 
olmak, bir yeribaymdir hale 
getirmek, Allah'a kul olmak, 
korumak ve fok mal sahibi 
olmak anlamlarma geldigini 

biliyor muydunuz? 

Umre ile Hac Arasindaki Farklar 
it Hac yihn belli bir zamaninda yapilir, umre 

ise herhangi bir zamanda yapilabilir. 
it Umrede vakfe, §eytan ta§lama ve kur-

ban kesme yoktur. 

Yihn herhangi bir zamaninda ihrama girip tavaf ve 
sa’y yaptiktan sonra tira§ olup ihramdan gikarak 
yapilan ibadettir. Allah, Kur’an’da umre ile ilgili 
olarak §6yle buyurur: “Hacci da umreyi de Allah 
igin tamamlayin.” (2 / Bakara Suresi, 196. ayet). 
Umrenin iki farzi vardir: ihram ve tavaf. 

Harem simrlanni gösteren harita 
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