
İHRAM

Hürmet	edilmesi	gereken	bir	yere	ya	da	zamana	girmek	
anlamına	gelen	ihram,	bir	kimsenin	hac	veya	umre	ya	da	
her	ikisini	yapmak	niyetiyle,	belirli	zamanlarda	helal	olan	
bazı	davranışları	kendisine	haram	kılmasıdır.	Normal	za-
manlarda	 helal	 olan	 bazı	 davranışlar	 ihramlı	 için	 yasak	
hâle	gelir.	Hacının	veya	umrecinin	ihrama	niyetlendiğin-
de	üzerine	aldığı	dikişsiz	 iki	parçadan	oluşan	giysiye	de	
ihram	denir.

İHRAMIN	FARZLARI

Hanefî	mezhebine	göre	ihramın	iki	farzı	vardır:	Niyet	et-
mek	ve	telbiye	getirmek.

1-	Niyet	etmek
İhrama	 niyet,	 yapılacak	 olan	 ibadetin	 umre	 olduğunun	
kalben	belirlenmesidir.	Niyetin	dil	ile	yapılması	ise	müs-
tehaptır.	İhrama	niyet	ederek	ve	telbiye	getirilerek	girilir.	
Niyet	şöyle	yapılır:
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 “Allah’ım! Senin için umre yapmak üzere ihrama girdim. Onu 
bana kolaylaştır ve onu benden kabul buyur.”

2-	Telbiye
Emre	 icabet	 etmek	 anlamına	 gelen	 telbiye,	 “Lebbeyk” 
diye	başlayan	şu	cümlelerdir.

Lebbeyk, Allâhumme Lebbeyk. Lebbeyke lâ şerîke leke Leb-
beyk. İnne’l hamde ven-ni’mete leke ve’l-mülk. Lâ şerîke Lek.

Manası:
“Ey	Allah’ım!	 İşte	buradayım,	buradayım.	Buradayım;	Se-
nin	 ortağın	 yoktur.	 Buradayım,	 buyur.	 Hamd,	 nimet	 ve	
mülk	senindir.	Senin	ortağın	yoktur.”	

Telbiyenin	yüksek	sesle	getirilmesi	sünnettir.	Peygambe-
rimiz	 (s.a.v.)	 “Cebrâil	 bana	 geldi	 ve	 ashabıma	 tehlil	 ve	
telbiyeyi	yüksek	sesle	söylemelerini	emretmemi	bildir-
di.”	 (İbn	Mâce,	Menâsik,	16)	buyurmuştur.	 “Söylediğimin	
manasını	 düşünerek	 davete	 icabet	 etmenin	 şuuru	 ile	
geldim	Allah’ım.”	demelidir.	O	şuuru	bütün	dünyaya	 ilan	
edercesine	heyecanlı	olunmalıdır.

Umre	yolcusu	telbiyeden	ne	anlamalı?	“Buyur	Allah’ım	bu-
yur!	Buyur,	senin	hiç	ortağın	yoktur.	Buyur,	şüphesiz	her	
türlü	 övgü,	 nimet,	 mülk,	 hükümranlık	 sana	 mahsustur.	
Senin	ortağın	yoktur.”

ْلَها   ِ   ِمنّي بَّ ّسْرَها          لِي وَتَق َي ُهمَّ إِّني  ِ    اَْحَرْمُت َلَك بِاْلُعْمَر ِة       ِ    َف َاللّٰ

ْيَك ، إِنَّ اْلَحْمَد بَّ ْيَك َل َشِريَك َلَك َل بَّ ْيَك ، َل بَّ ُهمَّ َل ْيَك َاللّٰ بَّ        َل
ِ   َوالنّْعَمَة َلَك َواْلُمْلَك َل َشِريَك َلَك
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3-	 Tavafı	Mescid-i	 Harâm’ın	 içinde,	 Kâbe’nin	 etrafında	 
yapmak
Mescid-i	Harâm’ın	içinde,	Kâbe	etrafında,	tavaf	yapılan	me-
taf	alanında,	mescidin	kapalı	kısımlarında	ve	herhangi	bir	
katında	yapılabilir.

4-	Tavafın	en	az	dört	şavtını	yapmak
Hanefî	mezhebine	 göre	 tavafın	 ilk	 dört	 şavtı	 farz,	 tavafı	
yedi	şavta	tamamlamak	vaciptir.	Diğer	üç	mezhepte	yedi	
şavtın	hepsi	farzdır.	Bir	şavtın	dahi	eksik	olması	tavafı	ge-
çerli	kılmaz,	tamamlanmalıdır.

TAVAFIN	VACİPLERİ

1-	Abdestli	olunması

2-	Tavafın	avret	mahalli	örtülü	olarak	yapılması

3-	Teyâmün,	yani	Kâbe’nin	sol	tarafa	alınması

4-	Tavafa	Hacerülesved	veya	hizasından	başlanması

5-	Tavafı	(gücü	yetenlerin)	yürüyerek	yapması

6-	Tavafı,	hatim	(Hicr-i	İsmâil)	dışından	yapmak

7-	Tavafı	yedi	şavta	tamamlamak

8-	Tavaf	namazı	kılmak
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TAVAFIN	SÜNNETLERİ

1-	Necasetten	taharet

2-	Tavafa	başlarken	Hacerülesved	hizasına,	Rüknülyemânî	
yönünden	gelmek

3-	 Tavafa	 başlarken	 ve	 her	 şavtın	 sonunda	 Hacerüles-
ved’i	selamlamak	(istilam	etmek)

4-	Arkasından	say	yapılacak	olan	tavafların	ilk	üç	şavtın-
da	erkeklerin	 remel	 yapması	 (Remel:	 Erkeklerin	 tavafın	
ilk	üç	şavtında	heybetli	yürümeleridir.)

5-	Remel	yapılması	gereken	 tavaflarda	erkeklerin	 ıztıbâ	
yapması	 (Iztıbâ:	Tavafta	 ihramlıyken	sağ	omuzları	 ilk	üç	
şavtta	açık	bulundurmaktır.)

6-	Muvalat,	 yani	 tavafın	bütün	şavtlarını	peş	peşe	yap-
mak

7-	Erkeklerin	mümkün	olduğunca	Kâbe’ye	yakın,	kadınla-
rın	ise	sıkışmayacak	kadar	uzaktan	tavaf	etmeleri

8-	Tavaf	esnasında	dua	etmek

9-	Tavafı	huşu	ile	yapmak

10-	Tavaftan	sonra	zemzem	içmek

Umre	 yolcusu	 tavaftan	 ne	 anlamalıdır?	 Tavaf	 bir	 şeyin	
etrafında	 dönmek	 demektir.	 Gerçekten	 evrenin	 en	 kü-
çük	 maddesi	 olan	 atom	 başta	 olmak	 üzere	 en	 büyük	 
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ZEMZEM

Hz.	İbrâhim	(a.s.)	eşi	ve	oğlunu	biraz	su	ve	azık	ile	Mekke	
vadisinde	bırakarak	geri	döndü.	Hz.	Hâcer	su	ve	erzak	bi-
tince,	oğlu	İsmâil	(a.s.)	için	telaşla	Safâ	ve	Merve	arasında	
yedi	defa	gidip	gelirken,	Hz.	İsmâil’in	oturduğu	yerde	kay-
nayan	zemzem	suyunu	gördü	ve	Cenâb-ı	Allah’a	şükretti.	
O,	bu	güzel	su	etrafa	taşmasın	diye	kenarını	taş	ve	toprak-
la	çevirdi.	Bu	arada	“dur,	dur”	anlamında	“zem,	zem”	diye	
seslenmiş	olduğundan	suyun	adı	“zemzem”	olarak	kaldı.

Zemzem	 Mescid-i	 Harâm’da,	 birçok	 yerde	 özel	 termos-
larda	ve	Kâbe	kapısının	karşısında	musluklardan	 içilebil-
mektedir.	 Ayrıca,	 Peygamberimiz’in	 doğduğu	 evin	 yan	
tarafındaki	 çeşmelerden	 de	 zemzem	 doldurulmaktadır.	
Peygamber	Efendimiz	(s.a.v.):	“Zemzem	suyu	ne	maksat-
la	içilirse	o	maksatla	faydalıdır.” (Kütüb-i	Sitte,	XVII,	367)	
buyurmuştur.	
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PEYGAMBERİMİZ’İN	DOĞDUĞU	EV

Peygamberimiz’in	 dünyaya	 geldiği	 ev	 dedesi	 tarafından	
babası	 Abdullah’a,	 ondan	 da	 Peygamberimiz’e	 kalmıştır.	
Efendimiz	 sonraları	 amcası	 Ebu	 Talib’in	 yanında	 ve	 Hz.	
Hatice	ile	evlenince	de	onun	evinde	kalmıştır.	Peygambe-
rimiz’in	doğduğu	ev	şimdilerde	Mekke	Kütüphanesi	olarak	
kullanılmaktadır.



MESCİD-İ	NEBEVÎ

Peygamberimiz	 (s.a.v.)	 Medine’yi	 şereflendirdiğinde	 her-
kes	 kendi	 evine	misafir	 olsun	 istiyordu.	 O	 ise	 devesinin	
salıverilmesini,	onun	çöktüğü	yere	en	yakın	evde	konakla-
yacağını	söyledi.	Devesi	Kusva,	Ebû	Eyyûb	el-Ensarî	(r.a.)’ın	
evinin	 önünde	 çöktü.	 Devenin	 çöktüğü	 yer	 ise	 Sehl	 ve	
Süheyl	adında	iki	yetimin	arazisi	idi.	Buranın	zemini	düzel-
tildikten	sonra	mescidin	temelleri	atıldı.
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İlk	bina	taş	temel	üzerine	tek	sıra	kerpiçten,	bir	adam	boyu	
kadar	yükseklikteki	çevre	duvarı	ile	kuşatılarak,	üstü	açık	
bir	biçimde	60x70	arşınlık	bir	alana	(1.022	m2)	inşa	edildi. 

Bu	ilk	mescidin	kıblesi	Kudüs’e	dönüktü.	Mescidin	doğu	ta-
rafına	Hz.	Âişe	ve	Hz.	Sevde	için	iki	oda	yapıldı.	Daha	sonra	
oda	 sayısı	 dokuza	 kadar	 çıktı.	 Kıble	 Kudüs’ten	 Kâbe’ye	
çevrilince	 güneyde	 bulunan	 mescidin	 kapısı	 kapatıralak		
kuzey	duvarında	yeni	bir	kapı	açıldı.

628	yılında	mescit	bir	kez	daha	genişletildi.	Mescidin	alanı	
2.433	m2ʼye	ulaştı.	Kıble	tarafının	üzeri	örtüldü.	Mescidin	
arka	kısmı	da	Suffe	Ehli’nin	 (Ashâb-ı	 Suffe)	barındığı	 yer	
oldu.

Mescid-i	 Nebevî,	 Hz.	 Ebû	 Bekir	 (r.a.)	 döneminde	 bir	 de-
ğişikliğe	 uğramadı.	 Hz.	 Ömer	 (r.a.)	 ve	 Hz.	 Osman	 (r.a.)	
döneminde	 genişletilmeler	 yapıldı.	 Ömer	 b.	 Abdülaziz	
döneminde	minare	 ve	mihrab	 eklendi.	 Abbâsîler,	Mem-
luklular	ve	Osmanlılar	dönemlerinde	önemli	değişiklikler	
yapılıp,	II.	Mahmut	zamanında	Hücre-i	Saadet	üzerine	yeni	
bir	kubbe	yapıldı.	Üzeri	kurşunla	kaplanarak	yeşile	boyan-
dı.	 Ayrıca	 Abdulmecid	 döneminde	 mescidin	 büyüklüğü	
10.939	m2’ye	ulaştı.	Kubbeler,	duvarlar,	kapılar	ve	sütunlar	
ayet	ve	hadisler	yazılarak	süslendi.

En	büyük	genişletme	faaliyeti	1984-1994	yıllarında	gerçek-
leşti.	Mescit	alanı	98.326	m2’ye	ulaştı.	Mescidin	damında	da	
namaz	kılınacak	alan	oluşturularak,	toplam	165.326	m2’ye	 
ulaşmış	oldu.	Mescid-i	Nebevî	şu	an	avlu	alanıyla	birlikte	
650	bin	kişinin	namaz	kılabildiği	bir	büyüklükte	olup,	top-
lam	alanı	ise	200.327	m2’dir.

Mescid-i	Nebevî’nin	on	adet	minaresi	olup,	6	tanesi	Suud	
döneminde	yapılmıştır.	Her	minare	104	m.	yüksekliktedir.




