
 

Haccedecek kişi evinde iki rekât namaz kılar ve yakınlarıyla helalleşerek haccetmek üzere 
çıkar. 

Kara yoluyla hacca gidenler Mekke yakınlarındaki mikat yerlerinde, hava yoluyla gidenler ise 
havaalanında veya vardıkları yerdeki havaalanında niyet ederek umre için ihrama girerler. 
İhram daha önce yapılması helal olan bazı şeyleri yapmamaktır (traş olmak, bir bitkiyi 
koparmak, eşiyle cinsel ilişkiye girmek, canlı bir bitkiyi koparmamak vb.) İhram  iki parça 
giysiden oluşur, ihrama giren kimse üzerindeki diğer şeyleri çıkarır, kadınlar normal giysilerini 
giyer. İhrama giren hacılar bol bol telbiyede bulunurlar, salavat getirir.   
Telbiye Duası: Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke lâ şerike leke lebbeyk innel hamde  
venni'mete leke vel mülke  la şerîke leke.    
Allah'ım davetine icabet ediyorum, emrine boyun eğiyorum, bütün varlığımla sana teslim 
oldum Senin hiçbir ortağın yoktur, tekrar tekrar davetine icabet ediyorum, şüphesiz hamd 
sana mahsustur. Nimet senindir, mülk de senin, senin hiçbir ortağın yoktur.  
       

Temettu haccına niyet eden kimse Mekke'ye vardığı zaman umre tavafı yapar, 
Tavaf: Kabe'yi sol tarafına alarak, Hacverül esved'den başlamak üzere Kabe'nin etrafında yedi 
defa dönmektir. Her dönüşe  şavt denir.Tavaftan sonra iki rekat namaz kılınır. Daha sonra 
umrenin vaciplerinden olan say yapılır. Say: Safa ve Merve tepeleri arasında dördü gidiş üçü 
dönüş olmak üzere yedi defa gidip gelmektir. Bundan sonra traş olunup ihramdan çıkılır, hac 
için tekrar ihrama girene kadar telbiye, salavat ve ibadetle meşgul olurlar. Bayramdan iki gün 
önce niyet ederek tekrar ihrama girilir. İhrama giren kimse nafile bir tavaf yapar ve haccın 
say'ini yapar haccın say'ini yapanlar farz olan ziyaret tavafından sonra bir daha sa'y yapmazlar.  

Bayramdan bir gün önce Arafat'a çıkılır. Arafat’ta ikindi namazı öğle namazıyla birleştirilerek 
öğle vaktinde kılınır. Daha sonra Haccın farzlarından olan vakfe (Arafat’ta durma) yapılır.
         

Akşam üzeri Müzdelife'ye hareket edilir. Akşam namazı yatsı ile birleştirilerek Müzdelife’de 
kılınır. Müzdelife vakfesi yapılır. O gece Müzdelife’ye geçirilir ve şeytan taşlama yerinde atılmak 
üzere 70 taş toplanır. Sabah namazı kılınınca Mina'ya hareket edilir.   
      

Mina'ya varılınca büyük şeytana yedi taş atılır. Kurban kesilir ve traş olunarak ihramdan 
çıkılır. Farz olan ziyaret tavafını yapmak üzere Kabe'ye gidilir.     
          

İhramdan çıkan hacılar haccın son farzı olan ziyaret tavafını yaparlar. Bayramın ikinci günü 
şeytan taşlamak üzere tekrar Mina'ya dönülür üç şeytana da toplam 21 taş atılır, Bayramın 
üçüncü  günü tekrar aynı işlem yapılır, istenirse bayramın dördüncü günü de yine 21 taş atılır, 
sonra Veda tavafı yapılarak Mekke’den Medine’ye hareket edilir.   
      

Mekke'den ayrılan Hacılar Peygamber efendimizin kabrini ziyaret etmek üzere yaklaşık 300 km 
uzaklıktaki Medineye giderler. Medine'de  yaklaşık sekiz gün kalınır ve peygamber 
efendimizin mescidinde (Mescidi Nebi'de)  40 vakit namaz kılarlar. Peygamber efendimize 
salavat ve dualar yapılır. Bundan sonra Hacılar ülkelerine dönerler.   
           
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FARZLARI:   
1. İHRAMA GİRMEK   
2. ARAFAT VAKFESİ 
3. ZİYARET TAVAFI   

HACCI İFRAD: Umresiz yapılan hactır.  
HACCI TEMETTU: Hac mevsimi içinde önce umre yapılır. 
ihramdan çıkılır, tekrar ihrama girilerek hac yapılır. 
HACCI KIRAN: Hacc mevsimi içinde umre ve haccın 
birleştirilerek aynı ihramla yapıldığı hac.   
    

HAC 
İBADETİ 

 

“…Yoluna gücü yetenlerin o evi haccetmesi, Allah'ın insanlar üzerinde bir 
hakkıdır…” Ali İmran/97 


