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İHRAM	YASAKLARI

İhrama	girdikten	sonra	birtakım	yasaklar	başlar	ki	bunlara	
uyulmaması	 hâlinde	 hem	 haccın	 sevabında	 bir	 eksilme,	
hem	de	birtakım	dünyevi	cezalar	söz	konusu	olur.	İhram-
lının	 bu	 yasakları	 bilmesi	 ve	 bunlardan	 birini	 işlediğinde	
çekeceği	cezanın	ne	olduğunu	öğrenmesi	icap	eder.

1- Ihrama mîkât sınırları içinde veya öncesinde girilir.
Şayet	 mîkât	 sınırları	 ihramsız	 geçilmişse	 mutlaka	 geri	
dönülmesi	 ve	 o	 yerlerde	 ihrama	 girilmesi	 gerekir.	 Bunu	
yapmayanların	bir	ceza	kurbanı	kesmeleri	icap	eder.

2- Ihramlı kimse için cinsî münasebet haramdır.
Eğer	Arafat’taki	vakfeden	önce	böyle	bir	hareket	vuku	bu-
lursa	hac	fasid	olur.	Yeniden	hac	yapmak	gerekir.	Arafat’ta	
vakfeden	sonra	cinsî	münasebette	bulunan	bir	kimsenin	
deve	kurban	etmesi	gerekir.	Şayet	bu	kimse	Akabe	cemre-
sinde	şeytanı	taşlayıp	henüz	tıraş	olmadan	cinsî	münase-
bette	bulunursa	bir	koyun	kurban	etmek	zorundadır.

3- Ihramdan çıkabilmek için şeytan taşlamak, kurban 
kesmek ve tıraş olmak icap etmektedir.
Şeytan	taşlamadan	ve	kurban	kesmeden	önce	tıraş	olan	
kimsenin	ceza	olarak	bir	koyun	kurban	etmesi	icap	eder.

4- Koku sürünmek de ihramın yasaklarındandır.
Muhrim	 olan	 kimse	 vücuduna	 veya	 üzerindeki	 izâr	 ve	
ridâsına	 hiçbir	 güzel	 koku	 süremez.	 Böyle	 bir	 hareket	
sonunda	ya	koyun	kurban	etmesi	yahut	sadaka	vermesi	
gerekir.	Eğer	koku	sürülen	organ	çok	ise	kurban	cezası,	az	
ise	sadaka	verme	cezası	gerekir.	Bir	azanın	tamamına	veya	
bütün	azalarına	güzel	koku	sürünen	kimse	ceza	olarak	bir	
koyun	kurban	edecektir.	Başına	kına	yakan	kimse	de	ko-
yun	cezası	ile	cezalandırılır.	
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İhramlı	kimsenin	kokulu	sabun,	kokulu	sürme,	kokulu	ilaç	
kullanması	caiz	değildir.	Bu	hâllerde	bazen	koyun	kurban	
etmek,	bazen	de	kefaret	için	sadaka	vermek	icap	eder.

5- Ihramlı için tırnak kesmek de yasaktır.
Bir	elinin	veya	ayağının	 tırnaklarının	 tamamını	kesen	bir	
muhrim	koyun	kurban	etmek	zorundadır.	Daha	az	sayıda	
tırnağını	kesen	kimse	ise	her	biri	için	bir	sadaka	verir.

6- Dikişli elbise giymek, yahut topuğu kapalı ayakkabı
giymek de muhrim için caiz olmaz.
Tam	bir	gün,	yani	sabahtan	akşama	kadar	dikişli	bir	elbise	
giyen	muhrimin	bir	koyun	ya	da	keçi	boğazlaması	vaciptir.	
Daha	az	süre	için	sadaka	vermek	gerekir.	

Muhrimin	dikişli	elbiseyi	yahut	ayakkabıyı	kasten,	unuta-
rak	yahut	zor	kullanıldığı	için	giymiş	olması	cezayı	düşür-
mez.	Dikişli	elbiseler	eğer	kolları	giyilmeden	omuza	atılan	
cübbe,	 palto	 gibi	 bir	 şey	olursa	 ve	onlar	 omuza	atılarak	
kullanılırsa	bir	ceza	gerekmez.	

Muhrim	başını	örten	bir	 takke	veya	benzeri	şey	kullana-
maz.	Eğer	bu	takke	veya	sarığı	bir	gece	veya	gündüz	müd-
deti	süresince	giymişse	kurbanla	cezalanır.	Daha	az	süre	
için	ise	sadaka	vermesi	icap	eder.

7- Avlanmak da ihramlı için yasaktır.
Muhrim	hiçbir	kara	hayvanını	avlayamaz.	Bu	hususta	av	
hayvanını	 bilerek	 öldüren,	 bilmeden	 veya	 unutarak	 ya	
da	yanılarak	öldüren,	yahut	öldürülmesine	yardımcı	olan	
kimse	 arasında	 fark	 yoktur.	 Bunlar	 ceza	 olarak	 avlanan	
hayvan	için	takdir	edilen	bedeli	ödemek	yahut	bir	koyun	
veya	keçi	kurban	etmek	zorundadırlar.
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VEDÂ	TAVAFI

Mîkât	sınırları	dışından	gelen	hacılar	için	vacip	olan	Vedâ	
tavafı	 Mina’da	 taşlar	 tamamen	 atıldıktan	 ve	 Mekke’den	
ayrılmadan	önce	yapılır.

Ziyaret	tavafından	sonra	yapılan	herhangi	bir	nafile	tavaf,	
Veda	 tavafı	 yerine	 geçer.	Mutlaka	Vedâ	 tavafı	 diye	niyet	
edilmesi	şart	değildir.

Ay	hâli	gören	kadınlar	Vedâ	tavafını	yapmadan	Mekke’den	
ayrılacak	olsalar	bir	cezaya	uğramazlar.

UMRE	TAVAFI

Sadece	umre	yapmak	isteyenler,	yahut	umre	veya	hacca	
ayrı	 ayrı	 niyet	 ederek	 temettu	 haccı	 yapmak	 isteyenler	
veya	umre	ve	haccın	 ihramını	birleştirerek	kırân	haccına	
niyet	 eden	 kimseler	 umre	 tavafı	 yaparlar.	 Bu,	 onların	
Mekke’ye	 gelince	 ilk	 yaptıkları	 tavaftır.	 Arkasından	 sa’y	
yapılacağı	için	bütün	şavtlarında	ıztıbâ	ve	ilk	üç	şavtında	
ise	remel	yapılması	sünnettir.

NEZİR	TAVAFI

Böyle	bir	tavaf,	nezreden	kimse	için	vacip	olur.	Eğer	nezre-
den	kimse	bunun	için	bir	vakit	belirlemişse,	o	vakte	riayet	
etmek	 zorundadır.	 Nezir	 tavafından	 sonra	 sa’y	 yapmak	
gerekmez.
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NAFİLE	TAVAF

Mekke’de	bulunan	kimselerin	zaman	zaman	Kâbe’ye	ge-
lerek,	istedikleri	süre	içinde	yaptıkları	tavaftır.	Arkasından	
sa’y	yapılması	icap	etmez.

Bu	tavaf	Mekke	dışından	gelenler	için	nafile	namaz	kılmak-
tan	daha	evladır.	Hatta	nafile	bir	umre	yapmaktansa	tava-
fa	devam	etmek	ve	onun	sayısını	artırmak	daha	sevaptır.

Hacıların	 çoğu	 bu	 hususa	 dikkat	 etmemekte	 ve	 sürekli	
Umre	Mescidi’ne	 gidip	 gelerek	umre	 yapmaya	 çalışmak-
tadırlar.	Hâlbuki	bir	umreden	sonra	bol	bol	nafile	tavafla	
meşgul	olmak	daha	hayırlıdır.

TAVAFIN	VACİPLERİ

1- Tavafa	Hacerülesved’den	başlamak

2-	Tavaf	ederken	Kâbe’yi	sol	tarafa	alarak,	sağdan	
yürümek

3-	Mazereti	yoksa	yaya	olarak	tavaf	etmek

4-	Abdestli	olmak,	gerekmişse	gusletmiş	bulunmak

5-	Setr-i	avrete	riayet	etmek

6-	Tavafı	Hatim	denilen	yerin	dışından	yapmak

7-	Yedi	şavtı	tamamlamak

8-	Tavaftan	sonra	iki	rekât	namaz	kılmak
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Vakfenin	 zamanı	 Arefe	 günü,	 yani	 Zilhicce	 ayının	 9.	 gü-
nüdür.	Öğle	vaktinde	başlar	ve	Zilhicce’nin	10.	günü,	fecir	
vaktine	kadar	devam	eder.

Ancak	9.	gün	güneş	batmadan	önce	Arafat’tan	ayrılmak	ve	
bu	süre	içinde	geri	dönmemek	hâlinde	bir	koyun	veya	keçi	
kurban	edilmesi	vacip	olur.	Zira	Arafat’ta	güneş	batıncaya	
kadar	beklemek	de	vaciptir.

Arafat	 vakfesi	 için	 gelenler,	 ZiIhicce’nin	 bu	 9.	 gününde,	
ikindi	namazını	henüz	vakti	girmediği	hâlde	öğle	namazı	
vaktinde	kılarlar.	Buna	cem-i	 takdim	denilir	ki,	sünnettir.	
Bu	namazları	cemaatle	ve	Mescid-i	Nemire	denilen	cami-
de	kılmak	daha	sevaptır.	Ancak	ayrı	ayrı	da	kılınabilir.	Her	
namazın	farzı	kılınırken	kamet	getirilmesi	icap	eder.

Öğle	ve	ikindi	namazları	cem-i	takdim	ile	kılınırken,	ezan	
okunduktan	sonra	önce	öğlenin	dört	rekâtlık	sünneti	kı-
lınır,	sonra	kamet	getirilerek	öğlenin	farzı	kılınır.	Öğlenin	
son	sünneti	kılınmadan,	hemen	ikinci	defa	kamet	getirile-
rek,	ikindinin	farzı	eda	edilir.	Demek	ki	bu	esnada	öğlenin	
son	sünneti	ve	ikindinin	sünneti	kılınmaz.	Zira	cem-i	tak-
dim	sırasında,	iki	namaz	arasında	başka	bir	namaz	kılmak	
mekruh	olur.

Hayızlı,	nifaslı	olmak,	 cünüp	olmak,	abdestsiz	bulunmak	
Arafat	vakfesine	zarar	vermez.	Bunun	için	yatağından	kal-
kamayacak	kadar	ağır	hasta	olanlar	bile	bir	süre	için	Ara-
fat’a	getirilerek	vakfe	yaptırılırlar.	Bu	esnada	şuurlu	veya	
şuursuz	 olmak,	 uykuda	 ve	 uyanık	 bulunmak	 da	 önemli	
sayılmaz.

Arafat	vakfesi	mutlak	surette	hac	için	girilmiş	ihram	ile	ya-
pılır.	Bu,	vakfenin	sahih	olması	için	ilk	şarttır.	Diğer	şartlar	
ise	daha	önce	açıklandığı	gibi	vakfeyi	kendi	süresi	ve	kendi	
bölgesi	içinde	yapmaktır.



EKLER122

Mîkâtı ihramsız geçenin ne yapması gerekir?
Geri	dönüp	ihramı	mîkât	mahallinde	giymesi	gereki.	Şayet	
geri	dönemezse	ceza	kurbanı	keser.

Uçakla Cidde’ye giden kimse mîkât hizasını geçmiş ise 
cezası nedir?
Mikâtı	ihramsız	geçme	cezasına	çarptırılır.

Şeytan taşlamada, vaktinden önce atılan taşların hük-
mü nedir?
Geçerli	değildir.

Taşlar yerine isabet etmediği takdirde ne yapılmalıdır?
Yeniden	atılır.

Kadınlar yanlarında mahremleri olan bir erkek yoksa ne 
yapmalıdırlar?
Hanefî	 mezhebine	 göre	 sefer	 mesafesine	 gidemezler.	
Şâfiî	mezhebinde	birkaç	kadın	bir	araya	geldiği	takdirde	
gidebilirler.

Yaratılmışların en üstünü kimdir?
Yaratılmışların	 en	üstünü	Hz.	Muhammed	 (s.a.v.)’dir.	 Yer	
olarak	Mekke’nin	efdal	olduğunu	söyleyen	âlimler	yanın-
da,	Resûlullah’ın	kabrinin	bulunduğu	mahallin	efdal	oldu-
ğunu	söyleyenler	çoğunluktadır.

Medine’nin haremi var mıdır?
Mekke’nin	haremi	olduğu	gibi,	Medine’nin	de	haremi	var-
dır.	Medine’de	bitkilerin	koparılmasına	Hanefî	mezhebinin	
dışındaki	âlimler	cevaz	vermemişlerdir.

Şeytana atılan taşlar MüzdeIife’den mi alınır?
Şeytana	 atılacak	 taşlar	 Müzdelife’den	 alınabileceği	 gibi,	
başka	yerlerden	alınması	da	caizdir.



EKLER 123

Ihramdan çıkmaya bir manisi kalmayan hacı, kendisini 
de başkasını da tıraş edebilir mi?
Edebilir.

Ihramlı kimsenin banyo yaparken veya abdest alırken 
dökülen kıllarının hükmü nedir?
Bu	durumda	dökülen	kıllar	için	ceza	gerekmez.

Hacc-ı Ekber nedir?
“Arefe’nin	 cumaya	 rastlamasıdır.”	 denmiştir.	 Kur’an’da	
geçen	“Hacc-ı	Ekber”	Hz.	Ebû	Bekir’in	emirliğinde	yapılan	
hacdır	denildiği	gibi,	buna	Peygamberimiz’in	yapmış	oldu-
ğu	hac	da	denilmiştir.

Haram mal ile hac olur mu?
Hanbelîlere	göre	olmaz.	Diğer	mezheplere	göre	hac	borcu	
zimmetten	düşer,	haram	malın	sorumluluğu	devam	eder.	
Bu	tıpkı	gaspedilmiş	yerde	namaz	kılınmasının	caiz	olması	
gibidir.	Ama	gasp	suçu	ayrıdır.

Borçlanarak hacca gitme mecburiyeti var mıdır?
Yoktur.	 Hatta	 biri,	 “Ben	 seni	 hacca	 göndereceğim.”	 diye	
harçlık	bağışlasa,	onu	alıp	haccetmektense	kabul	etmeyip	
minnet	altına	girmemesi	evladır,	denilmiştir.	Ancak	dünya	
için	borç	alanın	Allah	için	borç	alması	daha	faziletlidir	di-
yen	âlimlerimiz	de	vardır.

Ihramlı iken Hacerülesved’e el sürmekle onun kokusu 
ceza gerektirir mi?
Eğer	ele	veya	yüze	kokunun	ıslaklığı	isabet	ederse	cezayı	
gerektirir.

Sadakanın miktarı nedir?
Sadakanın	miktarı	yarım	sa’dır.	Bu	miktar	Hanefî	mezhe-
binde	 1900,	 diğerlerinde	 1375	 gram	 buğdaydır.	 Yani	 bir	
ramazan	fitresi	kadardır.
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Mescid-i Harâm’ın bugünkü durumunu gösteren 
açıklamalı çizim

1-	 Kâbe-i	Muazzama
2-	 Hacerülesved
3-	 Mültezem
4-	 Hatim
5-	 Makâm-ı	İbrâhîm
6-	 Zemzem
7-	 Rüknülyemânî
8-	 Rüknüşşâmî
9-	 Altınoluk
10-	 Daru’n-Nedve’nin	Bulunduğu	Yer
11-	 Safâ
12-	 Merve
13-	 Daru’l-Erkam’ın	Bulunduğu	Yer
14-	 Bâbu’s-Selâm
15-	 Hz.	Hatice’nin	Evinin	Bulunduğu	Yer
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Kâbe-i Muazzama’nın
bugünkü durumunu gösteren
açıklamalı bir çizim:

1-	 Rüknülyemânî
2-	 Rüknüşşâmî
3-	 Rüknülırakî
4-	 Rükn-i	Hacerülesved
5-	 Hacerülesved
6-	 Şazervan
7-	 Mültezem
8-	 Kâbe	Kapısı
9-		 Kâbe	Örtüsü
10-	 Hicr-i	İsmâil
11-	 Hatim
12-	 Altınoluk
13-	 Kâbe’nin	Damı
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