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Bismillâhirrahmânirrahîm

Her hayırlı işte olduğu gibi bu kitaba da Allah’ın (celle 
celâluhû) güzel ismiyle başlıyoruz. Bize her türlü nimeti veren 
Rabbimize (cc) denizlerin damlaları, ağaçların yaprakları 
kadar şükürler olsun. Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed’e 
(sallallâhu aleyhi ve sellem) çöldeki kumlar, gökteki yıldızlar 
sayısınca salât ve selam olsun. Allah’ın (cc) selâmı ilk peygamber 
Hz. Âdem’den (aleyhis-selam) son peygamber Hz. Muhammed’e 
(sav) kadar insanlığı aydınlatan tüm peygamberlere olsun. Allah’ın 
(cc) rahmeti ve bereketi peygamberimizin arkadaşlarına ve 
bütün mü’minlere olsun. Yüce Rabbimiz (cc) hac yapmayı isteyen 
bütün kullarına kolaylıklar versin. Onlara merhamet etsin ve 
onları cennetine koysun. Âmin. 
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Hadi bakalım arkadaşlar!

Mina

MüzdelifeMekke

Kâbe

Aşağıdaki sözcüklerden anlamlarını bildiklerimizi boyayalım.

Umre

Mescid-i 
Haram

Tavaf

Hacer’ul 
Esved

Safa ve Merve 
tepeleri

8



Ayrıca şunları da biliyorum:

•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	

Zemzem

Arafat

İhram

Hac

Şeytan 
taşlama

Mescid-i 
Nebevî

Sa’y

Şavt
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Arkadaşlar!
Hac, ihram denilen özel giysiler giyerek kurban bayra-

mı   arefesinde Arafat’ta bir süre durup dua etmek ve kur-
ban bayramı günlerinde kıblemiz Kâbe’yi tavaf etmektir. Hac 
İslam’ın beş temel şartından biridir. Bu temel ibadeti yerine 
getiren Müslümanlara hacı denir. 

Hac sırasında farklı dillere, farklı renklere, farklı kül-
türlere sahip milyonlarca Müslüman kardeşimizle bir arada 
ibadet ederiz. Milyonlarca Müslüman hep birlikte Allah rızası 
için ibadet etmenin sevincini yaşarız. Kardeşlerimizle tanışıp 
kaynaşır, onların dertlerini dinler, çareler ararız. Bembeyaz 
ihram elbiselerimizi giydiğimizde dünyevî makam ve mevkile-
rimizi bir kenara bırakırız. Allah (cc) için başbakan ya da işçi 
olmanın değil iyi bir kul olmanın değerli olduğunu kavrarız. 
Dünyalık şeyler için gururlanmayı bırakır, kefene benzeyen 
ihramlarımız sayesinde ahireti hatırlar ve ona hazırlık yapa-
rız. 

İhramlıyken herhangi bir canlıya zarar vermek yasak 
olduğu için çevreye duyarlı olmayı, kimseyi incitmemeyi 
öğreniriz. Hac boyunca kötü sözden, kavgadan, incitmekten, 
kırmaktan, uzak durur, hacdan dönünce de bu halimizi devam 
ettirmeye çalışırız. 

Kısacası hac ibadeti biz Müslümanlar için manevi bir te-
mizlenme sürecidir. Hac boyunca hem kötü alışkanlıklarımız-
dan kurtuluruz hem kabul edilmiş bir hac yaptıysak annemiz-
den doğduğumuz gün gibi günahsız oluruz. 
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HAC RÖPORTAJI
Sevgili arkadaşlar; hacca ya da umreye gidip bu mutluluğu yaşayan büyüklerimizle 

röportaj yapmaya ne dersiniz? Hadi bakalım minik gazeteciler iş başına!
*Aşağıdaki soruların karşılarındaki boşluklara verilen cevapları yazabilirsiniz. Ekle-

mek istediğiniz sorular varsa en alttaki bölüme sorularınızı ve cevapları yazabilirsiniz.  

Adınız ve soyadınız:

Ne zaman hacca/umreye gittiniz?

Neden Hac yapmak istediniz?

Bize yaptığınız ibadetleri sırasıyla anlatır mısınız?

Kâbe’yi ilk gördüğünüzde neler hissettiniz?

Kâbe’yi Tavaf ederken neler hissettiniz?

Sa’y ibadetini yaparken neler hissettiniz?

Hac sırasında en çok hangi ibadetten etkilendiniz? Bize neler hissettiğinizi 
anlatır mısınız?

Hac bittikten sonra Kâbe’den ayrılırken neler hissettiğinizi bizimle paylaşır 
mısınız?

Ek soru1: 

Ek soru2:
11
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HAC Nedir ?

Hac, yılın belirli günlerinde, özel giysiler giyerek 
Mekke’deki Arafat ve Kâbe’yi ziyaret etmektir. 

Hac, belirli günlerde yani sade-
ce kurban bayramı ve arefesinde 
(bayramdan bir gün önce) yapılır. 
Bu günlerin dışında kutsal yerleri 
ziyaret etmeye umre denir.

Hac, ihram de-
nilen özel giysi-
lerle yapılır.

Kâbe’nin etrafında 
7 defa dönülür. Bu 
ibadete tavaf denir

Arafatta bir süre durup 
dua etmek gerekir. 
Bu ibadete vakfe denir.
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 Haccın farzlarını öğrenmek çok kolay arkadaşlar! 

Haccın Farzları

2. Arafat’ta bir süre durup 
dua etmek. (Vakfe yapmak)

3. Kâbe’yi tavaf etmek.

 1. İhram giymek. 

Çünkü haccın tanımında geçen kavramlar aynı 
zamanda haccın farzlarını oluşturuyor. 

akıllı 
olanlara

hür 
olanlara
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Hac 
Kimlere 

Farzdır?

Haccın bize farz olması için belirli 
şartları taşımamız gerekir. Bunlar-
dan ilki akıl sahibi bir insan olmak-
tır. Akli dengesi yerinde olmayan 
bir kişiye diğer ibadetler gibi hac 
da farz değildir. Taşımamız gere-
ken ikinci özellik ise ergenlik çağını 
geçmiş olmaktır. Bu da yaklaşık ola-
rak 10-12 yaşında olmak demektir. 
Ayrıca hac yapmak isteyen bir Müs-
lüman bu yolculuğa dayanabilecek 

derecede sağlıklı olmalıdır. Seyahat 
etmesine engel bir durum olmamalı-
dır. Örmeğin gideceği yol üzerinde 
savaş, salgın hastalık vs. bulunma-
malıdır. Hac yapabilmek için gerek 
li olan son şart ise yeterli maddi 
imkâna sahip olmaktır. Hac yapmak 
isteyen bir kişinin hem kendi yol 
masraflarını hem de ailesinin gün-
lük ihtiyaçlarını karşılayacak kadar 
maddi imkâna sahip olması gerekir. 

akıllı 
olanlara

hür 
olanlara

sağlıklı
olanlara

yol 
güvenliği

bulunanlara

ergenlik
çağına ermiş 

olanlara

maddi 
imkana

sahip olana
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Yüce Rabbimiz (cc) güzelliğimize, 

yakışıklı olup olmamamıza bakmaz. 

O (cc) bizim kalplerimizdeki Allah 

(cc) sevgisine bakar. Allah (cc) için 

bir insanın başbakan olması da işçi 

olması da birdir. Bir insanı Allah 

(cc) katında değerli yapan O’nun 

(cc) emirlerine uymadaki titizli-

ğidir. Bu nedenle biz Müslümanlar 

hac sırasında ihram denilen dikiş-

siz bir kumaş giyeriz. Zengin de 

fakir de aynı elbiseyi giyer. Gün-

lük hayatımızdaki farklılıklardan 

kurtuluruz. Allah (cc) huzurunda 

eşit olduğumuzu hatırlarız. Ayrıca 

bu sade kıyafetle ahiret hayatını 

da hatırlarız. Ahiret günü de böyle 

eşit olarak diriltileceğimizi ve üs-

tünlüğün sadece amellerimizle ola-

cağını düşünürüz.

HACILARA YASAK OLAN ŞEYLER
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