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(S.A.V.) iN MESCtDlNl ZfYARET 

REHBERl 



fgiNDEKiLER: 

ONSOZ 

Bazi Onemli Tavsiyeler 
fnsam islamdan Qikaran §>eyler 
Hac ve Umre Nasil Yapilir ? 
Bazi Hacilarin i^ledikleri Hatalar 
Hac, Umre Yapan ve Peygamber 
(S.A.V.) in Mescidini Ziyaret Eden 
Kimselerin Yapacaklan i^lerin 
Ozeti 
DUA 



RAHMAN VE RAHiM ALLAH’IN 
ADIYLA 

ONSCZ 

Muhterem Haci Kardejs!... 
Allah’in sel&mi, rahmet ve bereketi 
iizerine olsun. 
Rahman’in konugu olmak iizere 
temiz topraklara ho§ geldin. 
Hac Konusunda Muslumanlari 
Aydinlatma Komisyonu, muhterem 
hacilarm, Hac ve Umre hususunda 
bilmeleri gereken en onemli 
meseleleri agiklamak iizere bu sade, 
kolay anla^ilir Hac Rehberini size 
sunmaktan seving duyar. Once yiice 
Allah'in “Birbirlerine hakki tavsiye 
ederler, sabn tavsiye ederler’\“tyilik 
ve takv& iizerinde birbirinizeyardim 
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ediniz, giinah ve diigmanlikta 
birbivinize yardim etmeyiniz. ” 

buyruklarma uyarak size bazi 
tavsiyelerde bulunmakla soze 
bajlamak istiyoruz. 

Muhterem haci kardeg, senden 
ricamiz §udur: Hac ibadetine 
ba§lamadan once bu kitapgigi 
mutlaka oku, ta ki Hac farizasini 
bilerek ve dikkatle yerine getirme 
imkanina kavujasin. Seni birsok 
sorular sormaktan kurtaracak, 
kafandaki birgok problemleri 
kendiliginden gozmene yardim 
edecek ozlii bilgileri bu kitapgikta 
bulacaksin. 

Kitabi okuduktan sonra atma, 
sakla, bu yilki haccinda kullandigin 
gibi, Allah nasib ederse gelecek 



haccmda da kullanabilirsin. §ayet 
kitabi musliiman karde§lerinden 
okumak isteyen olursa onlardan 
esirgeme. Bdylece kitap daha yararli 
olur, daha 50k musliiman ondan 
istifade eder. 

Herkese Allah’tan makbul Hac, 
begenilmi§ Sa’y ve iyi amel dileriz. 

Allah’in seUmi, rahmet ve 
bereketleri iizerinize olsun. 

Abdu l • Aziz ibn Abdullah ibn BAz 
ilml Ara§tirmalar, FetvA, D&vet ve 

irjad Daireleri Genel Bafkani 
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BAZI ONEMLI TAV9IYELER 

Muhterem Hacilar, size Evini ve 
Haremini ziyaret etmeyi nasib 
buyurdugu igin Allah’a hamdederiz, 
sizin ve bizim iyi amellerimizi kabul 
etmesini, bize ve size kat kat 
sevaplar vermesini ytice Mevla’dan 
dileriz. 

Allah’in, hepimizinhaccmimebrur 
ve Sa’yini me^kur kilmasi 
temennisiyle size §u ogiitlerimizi 
sunuyoruz: 

1 - Iyi biliniz ki siz, Allah igin 
yolculuk yapiyorsunuz, O’nun nzasi 
igin buralara geliyorsunuz. Bu 
yolculuk ve hicretinizin temeli, 
Allah’i birleme, ihlas, O’nun davetine 
kojma ve O’na itaattir. Bundan daha 
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biiyiik muk&f&t olrrtaz. Makbul 
Haccm karjiligi cennettir. 

2 - ^eytanin aramza girmesine 
firsat vermeyiniz . Qiinkii geytan, 
aramza girmek, sizi birbirinize 
diifiirmek i<jin firsat kollar. Allah’in 
rahmetiyle birbirinizi seviniz, 
kavgadan, Allah’a isyandan uzak 
durunuz. Allah’in Resulti (s.a.v.) in: 
“Higbiriniz, kendisi igin sevdigini 

miisliiman karde§i igin de sevmedik- 

ge inanmi§ olmazsimz.” buyrugunu 
unutmayiniz. 

3 - Delil ve bilgi ile hareket 
edebilmeniz i$in dininiz, Hacciniz 
konusunda bilmediginiz, size giig 
gelen meseleleri bilenlerden 
soriinuz. Qvinkii yiice Allah: 
“Bilmiyorsamz, bilenlerden 
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sorunuz” buyurmuj, Allah’in Resulii 
(s.a.v.) de: “Allah kime iyilik etmek 

dilerse onu dinde bilgili yapar” 
demigtir. 

4 - Biliniz ki Allah, bize birtakim 
gorevleri farz, birtakim gdrevleri de 
siinnet kilmi§tir. Bazi hacilar, bu 
gergegi unuturlar. Mesel& Hacer-i 
Esved’i opmek, yahut tav&fta remel 
yapmak (kogmak), veya Makam-i 
tbr&himin arkasinda namaz kilmak, 
ya da Zemzem Suyundan igmek igin 
mii’min erkek ve kadinlara eziyet 
ederler. Oysa bunlar siinnettir. 
Mii’minlere eziyet etmek ise 
haramdir. Peki bir siinneti yapmak 
igin nasil haram i§>leriz? Birbirinize 
eziyet etmekten kagininiz ki Allah 
size sevap yazsin, mtikafatimzi 
artirsm. 



Konuyu biraz daha agalim: 

(A) Herhangibir sebeple Mescid-i 

Haram civannda veya ba§ka yerde 

bir kadinin, yaninda arkasinda 

namaz kilmak dogru degildir. 

Miimkiin oldugu kadar bundan 

kaginmak lazimdir. Kadinlann 

erkeklerin arkasinda namaza 

durmalari gerekir. 

(B) Mescid-i Haram'in kapilari, 

giri§leri herkesin gelip gegecegi 

yoliardir. Buralarda namaz kilarak 

yolu kapatmak dogru degildir. 

Cemaate yeti^mek igin dahi olsa 

bundan kaginmak lazimdir. 

(C) Ozellikle kalabalik zamanlarda 

Ka’be’nin kenarinda oturmak, yahut 

namaz kilmak, yahut Hacer-i 

Esved'in oniinde veya Makam-i 



ibrahim'de dikilip durmak suretiyle 
bajkalannin tavafina engel olmak' 
caiz degildir. Qiinkii bu tiir hareketler 
ba^kalarina zarar verir, igkence eder. 

(D) Hacer-i Esved’i opmek 
svinnettir. Miisliimanlara saygili 
olmak, kimseye eziyet etmemek ise 
farzdir. Sakin siinneti yapayim 
derken farzi yitirmeyiniz. Kalabalik 
zamanlarda Hacer-i Esved’i i§aretle 
sel&mlamaniz, tekbir getirmeniz 
yeterlidir. Tavaf edenlerle beraber 
yuriiyiinuz, tavS.fi bitirince saflari 
yararak, iterek degil, ba§kalarini itip 
kakmadan, yava§ yava§ tavaf 
alamndan gikiniz, 

(H) Riikn-i YemSni'yi opmek 
svinnet degildir. Kalabalik olmadigi 
zaman sag elle selam verilir. Riikn-i 
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Yem&ni’yi sel&mlarken "BismillUhi 
vall&hu ekber” denilir. ve opiilmez. 
Kar^isina gelindiginde onu selamla- 
makta zorluk olursa. selamlama 
terkedilerek i§aret etmeden ve 
tekbir getirmeden tavafa devam 
edilir. Qunku Peygamber (s.a.v.) den 
boyle bir ?ey tesbit edilmemi§tir. 

Ki$inin Rukn-i YemfinT ile Hacer-i 
Esved arasinda $oyle demesi iyidir: 
«Rabbimiz, bizediinyada da guzellik 
ver, ahirette de guzellik ver, bizi 
ate? azabmdan koru.» 

Son olarak herkese kitap ve siinnete 
sanlmayi tavsiye ederiz. 

“Allah 'a ve Resuliine it&at ediniz ki 
size de rahmet olunsun.” 
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INSANI !slAM DAN giKARAN 
§EYLER 

Musliiman karde$,insani isl&m dan 
gikaran bazi §eyler vardir ki 
bunlarin en 90k vukubulani on 
tanedir. Agagida siraladigimiz on 
§eyden sakin: 

BlRINCisi: 
Ibadette ba$ka §eyi Allah’a ortak 
kojraak. Yiice Allah §oyle 
buyurmujtur: “Kim Allah’a ortak 
ko$arsa Allah ona cenneti haram 
kilar: Onun gidece£i yer ateptir: 
Zalimlerin bir yardimcisi yoktur!” 
Oliilere yalvanp onlardan medet 
ummak, onlara adak adamak, kurban 
kesmek de §irk gegitlerindendir. 
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ilUNCisi: 
Allah ile kendisi arasina aracilar 
koyan, onlara yalvaran, onlardan 
jefaat dileyen, onlara giivenen kimse 
icma (oybirligi) ile kafir olur, 

UQUNCUSU: 
Mii§rikleri kafir saymayan, onlarin 
kafirliginden jiiphe eden, yahut 
onlarin goriijlerini dogru kabul eden 
kafir olur. 

DORDUNCUSU: 
Kim Peygamber (s.a.v.) den 
ba§kasinin yolunun, Peygamber'in 
yolundan daha iyi oldugunu, yahut 
ondan bajkasinin hiikmunun, onun 
hukmiinden daha giizel oldugunu 
soylerse kafirdir. Tagutlann 
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hukmunii, Hz. Muhammed’in 
hiikmiine tercih edenler gibi. Meselfi 
asagidaki jeyler, insanin kiifre 
gitmesine sebeptir: 

(A) Insanlann Qikardiklari 
kanunlann, Islam §>eriatinden iistiin 
olduguna inanmak. 

• Yahut Yirminci Asirda Islam 
kanunlanni uygulamanin dogru 
olmadigina, 

• Veya Islam in, mtislvimanlarin 
geriligine sebeb olduguna inanmak, 

• Veyahut isiam’in, ki§inin 
kendisiyle Rabbi arasindaki iligkiyi 
diizenleyen vicdani bir mesele olup 
hayatin diger i§slerine kan§tirilama- 
yacagini soylemek. 

(B) Bu gagda Allah’in hukmunii 
uygulayxp hirsizin elini kesmenin. 



ya da zin& edeni ta§lamamn dogru 
olmadigina inanmak. 

(C) Hukuki i^lemlerde, ceza 
meselelerinde veya bajka konularda 
Allah’in indirdigi hukiimlerden 
ba$ka hukiimlerin uygulanabilecegi- 
ne inanmak. Ba§ika hukiimlerin, 
Jperiat Hukmiinden iistiin olduguna 
inanmadigi halde onlari uygulayan 
da kafirdir. Qiinkii bu suretle Allah’in 
haram kildigini mtibah kilabilir. 
Zina, §arap, faiz Allah'in §eriatinden 
ba§kasiyla hiikmetmek gibi Allah'in 
haram kildigi ^eyleri mtibah kilan 
kimse ise miisliimanlarin oybirligiy- 
le kafir olur. 

BE§INCisi: 
Peygamber (s.a.v.) in getirmij 

— 13 — 



oldugu §eylerden birini sevmeyen 
kimse, fiilen o ameli yapmi§ olsa 
dahi kafir olur. Qiinkii yiice Allah: 
“Boyledir, gtinkii onlar Allah'm 
indirdiginden hog lan mam lg lav. 
Allah da onlann amellarini bog a 
gikarmigtir.” (Muhammed Suresi: 9) 
buyurmu$tur. 

ALTINCISI: 
Kim Peygamber (s.a.v.) in dininden 

herhangibir §eyle, dinin sevap ve 
cezasiyle alay ederse yiice Ailah'in 
ju sozii uyannca kafir olur: De ki: 
Allah He, O'nun ayetleviyle ve Onun 
Resulii ile mi alay edlyorsunu&'S Hig 
oziir dilemeyin, siz inandiktan som a 
inkar ettinizl" (Tevbe Suresi: 65-66) 
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YEDINCisl: 
Biiyii yapmak. Kari kocanin arasim 
agmaga gali^mak, birtakim §eytanl 
usullere bajvurarak insana 
istemedigi §eyi yaptirmak hep biiyii 
yegiitlerindendir. Kim bunu yapar. 
yahut buna razi olursa yiice Allah’in 
§u sozii uyarinca kafir olur: “onlar: 

1Biz bir titneyiz, sakin kiifre gitmeyin ’ 
demedikqe kimseye (biiyii) ogretmi- 
yorlardi.." (Bakara Suresi: 102) 

SEKIZINCisi: 
Miisltimanlara kar^i mii^rikleri 

desteklemek, onlara arka Qikmak, 
yardim etmek. Yiice Allah joyle 
buyurmu^tur: “Sizden kim onlari 
dost tutarsa o, onlardandir.. Allah 
zalimlev toplulugunu dogru yola 
iletmez.” (Maide Suresi: 51) 
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DOKUZUNCUSU: 
Kim bazi insanlarin, Hz. 

Muhammed’ (s.a.v.) in Speriati dijina 
gikabileceklerine inamrsa yvice 
Allah’m ju sozti uyannca kafir olur: 
“Kim fslamdan ba$ka bir din ararsa 
bilsin ki (o din), ondan kabul 
edilmeyecek, ve o kimse, ahirette 
kaybedenlerden olacaktir. "(Ali 
imran Suresi: 85) 

ONUNCUSU: 
Allah'm dininden, Islamin sahih 

olmasi igin gerekli olan jeylerden 
yiiz gevirmek. onlari ogrenmemek ve 
yapmamak insani kiifre gdtiirur. 
Qiinkii yiice Allah §oyle buyurmu^- 
tur: “Kendisine Rabbinin ayetleri 
hatirlatildigi halde onlardan yiiz 
gevirenden daha zalim kim olabiliv?” 
Ve buyurmu^tur: “fnkar edenlev. 
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uyanldiklan §eylerden yiiz 
gevirirler. ” 

Dinden gikaran bu i§leri §aka 
yahut korku ile veya ciddl olarak 
yapan arasinda bir fark yoktur. 
Meger bunlan yapmak igin 
zorlanmij olsun. Zorlandigi igin 
bunlan yapanin durumu farklidir. 
Allah’in gazabina va aci az&bina 
sebebolan seylerden Allah'a 
sigininz. 

HAC ve UMRE NASIL YAPILIR? 

Peygamber (s.a.v.) in Mescidi Nasil 
Ziyaret Edilir? 
Muhterem miisliiman! 

• Hac ibadeti ug kisma ayrilir: 
Temettu’ Hacci, Kiran Hacci, ifr&d 
Hacci. 
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• Temettu' Hacci: Hac aylarinda 
(§evval. Zllka’de ve Zllhicce’nin ilk 
on giinii) umre yapmak iizere ihrama 
girmek. umreyi tamamladiktan 
sonra lhramdan gikmak, aym 
mevsim lginde Terviye giinii denen 
Zilhicce’nin sekizinci giinii 
Mekke’den veya Mekke yakinindan 
Hac igin ihrama girip hac yapmaktir. 

• Kiran Hacci: Aym ihram ile umre 
ve hacci yapmaktir. Bu takdirde haci, 
bayram giiniinden once ihramdan 
gikamaz. Yahut haci, umre niyetiyle 
ihrama girer, heniiz tavafa 
bajlamadan o ihrama hacci da ekler. 
ihramdan gikmadan hacci da 
yapmak ister. 

• ifr&d Hacci: Haci mlkatta yalniz 
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hac niyetiyle ihrama girer. Mekke'de 
oturan, Mekke'de veya mtkat iginde 
herhangibir yerde ihrama girer. 
Kurbam varsa bayram giinune kadar 
ihramda kalir. Kurbam yoksa 
haccim umreye gevirmesi caizdir. 
Tavaf eder, sa'yeder. saglarini 
kisaltir ve ihramdan gikar. Tipki 
Peygamber (s. a. v.) in yalmz hac igin 
ihrama giren, kurbanlan bulunma- 
yan kimselere emrettigi §ekilde hac 
yapnnj olur. i$te boylece. Kiran 
Hacciyapanin.eger yamndakesecegi 
kurbam yoksa-kiranini umreye 
gevirmesi caiz olur. 

• Kurban sevk etmemig olanlar 
igin Hac kisimlannin en ustiinii 
Temettu’ haccidir. Qiinkii Peygamber 
(s. a. v.) ashabxna bunu emretmijtir. 
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UMRE NASIL YAPILIR? 
1 - Mlkata gelince yikan, 

mumkiinse koku suriin, sonra ihram 
elbisesi olan pe§temal ve havluyu 
giy. Ihramin beyaz olmasi iyidir. 
Kadm diledigi elbiseyi giyebilir. 
Yalniz zinetini gostermemesi 
l&zimdir. Sonra Umre igin telbiyeye 
ba§la: 
“Lebbeyk Allahumme lebbeyk, 
lebbeyke Id §erike leke lebbeyk, 
inne’l-hamde ve’n-ni’mete leke ve’l- 
mulk, la §erike lek” de. Erkekler 
agiktan, kadinlar gizlice telbiye 
ederler. Qokga zikir ve istigfar 
etmege, iyiligi emir, kotiilukten 
menetmege gali§. 

2 - Mekke’ye gelince yedi defa 
K&’be’yi tavaf et, Tavafa Hacer-i 
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Esved’den bajla ve yine Hacer-i 
Esved’de bitir. Tavaf esnasinda 
tekbir getirerek Allah’i an ve 
diledigin zikir ve duayi yap. Her 
§ a v 11 n (dolanimin) sonunda 
"Rabbena atina fi'd-dCinya haseneten 
ve fi'l-ahireti haseneten ve kma 
azabe’n-nar"demen efdaldir. 

Sonra mtimkunse Makam-i 
Ibrahim’in arkasinda namaz kil. 
Namaza durdugun yer Makam’dan 
uzak da olsa zarari yoktur. Eger 
Makam'in arkasinda namaz kilmak 
zor lse Mescidin herhangibir yerinde 
kilarsm. 

3 - Safa’ya git, tepeye <;ik, Ka be yi 
kar^ina ai, ellerini kaldirarak 
Allah’a hamdet, tekbir getir, dua et. 
Dualarini tiger kere tekrarlamak 

- 21 - 



siinnetfir. U$ kere: “lailahe illallahu 

vahdehu, la^erike leh lehu’l-mulku 

ve lehu’l-hamdu ve huve ala kulli 

gey’in kadir”. "Lailahe MallS.hu 

vahdehu, enceze va'deh, ve nasara 

abdeh ve hezeme'l-ahzabe vahdeh” 

de. Uqteh az soylesen de zaran 

yoktur. 

• Sonra Safa'dan inip yedi umre 

sa’yine bajla. Iki ye$il direk arasinda 

hizlan. Merve’ye gik, Allah’a hamdet. 

miimkunse Safa’da yaptigin tekbir 

ve dualari burada da yap ve yine 

miimkunse dualanm tig kere tekrar 

et. 

• Tavaf ve Say igin ozel zikir ve 

dualar yoktur. Tavaf ve sa’yeden 

kimse. kolayina gelen dualari veya 

Kur’an okur. Peygamber (s.a.v.) den 
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nakledilen dualan yapmaga ozen 
gostermelidir. 

4 - Sa’yini tamamlayinca tira§ ol 
veya saglarim kisalt. Bu suretle 
umren tamamlanir ve bundan sonra 
ihramda iken haram olan §eyler sana 
rnubah olur. 
• Eger Temettu* Haccx yapiyorsan 
bayram gtinii bir koyun veya kegi 
kesmen, yahut deve ve siginn yedide 
birine ortak olman gerekir. Kurban 
kesme imkani bulamazsan iigti 
Hacda, yedisi de evine dondtikten 
sonra olmak uzere on giin orug 
tutman gerekir. 

• Temettu’ ye kiran Hacci 
yapiyorsan Hacdaki tig gtinltik 
orucu. Arefe gtinunden once tutman 
efdaldir. 
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HAC NASIL YAPILIR? 

1 - ffr&d veya kiran Hacci 
yapacaksan mikatta ihrama gir. 

• Eger mikatlarin i<;inde 
bulunuyorsan bulundugun yerden. 
yapacagin haccaniyetederek ihrama 
gir. 

• Temettu’ Hacci yapiyorsan 
terviye giinu bulundugun yerden Hac 
igin ihrama gir. Daha once de 
soyledigimiz iizere Zilhicce’nin 
sekizinci giiniine Terviye giinii denir. 
Ihrama girerken guslet, miimkiinse 
koku siiriin, ihramini giy. Hac i<?in 
telbiyeye niyet ederek: “Lebbeyk 
Allahumme Lebbeyk, lebbeyke 1H §erike 
leke lebbeyk, inne’l-hamde ve’n-ni’mete 
leke ve’l-mulk, la^erike lek.” de . 

2 - Mina’ya git, ogle, ikindi, ak§am, 
yatsi ve sabah namazlanm orada 

— 24 — 



vakitleri iginde ayn ayn kil. Ddrt 
rek’atli namazlari iki kilacaksin. 

3 - Zilhicce’nin dokuzuncu giinii 
Gune§ dogunca huzur ve vakar ile 
Arafat’a hareket et, haci karde§lerine 
eziyet etmekten kagin. Arafat'ta ogle 
zamam. ogle ile ikindiyi birlikte 
kilacaksin. ikisi igin bir ezan ve her 
biri igin birer kamet okunur. iki^er 
rek’at olarak kilinir. 

• Arafat sinin iginde bulunmana 
son derece dikkat et. Hz. Mustafa 
(s.a.v.) in siinnetine uyarak kibleye 
yonelip ellenni kaldirarak gok zikir 
ve dua et. Arafat’in tamami vakfe 
(durma) yeridir. Giine§ batincaya 
kadar Arafat’ta dur. 

4 - Giine§ batinca huzur ve vakar ile 
ve telbiye ederek Miizdelife'ye 
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hareket et. Miisluman kardeglerine 
eziyet etme. Mtizdelife’ye vardiginda 
ak§amla yatsiyi. yine bir ezan ve her 
biri i<?in ayri kametle ikijer rek’at 
olarak birlikte kxl. Sabah namazina 
kadar orada kal, ortalik iyice 
agarinca sabah namaziiy kil, 
Peygamber (s.a.v.) in yaptigi gibi 
kibleye yonelip ellerini kaldirarak 
gokga zikir ve dua et. 

5 - Giinej dogmazdan once telbiye 
yaparak Mina'ya yurxi. §ayet bir 
ozriin varsa-kadinlar ve acizler gibi- 
gece yansindan sonra Mina’ya 
yuriimende bir sakinca yoktur. 
Akabe Cemresine atmak iizere 
Miizdelife'den yalniz yedi ku9iik ta§ 
al: Diger ta$lari Mina’dan toplarsin. 
Hatta bayram gxinxi Akabe cemresine 
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atacagin yedi taji dahi Min&’dan 
aimanda bir sakinca yoktur. 

6 - Mina’ya vannca §unlari yap: 
(A) Mekke'ye en yakin olanAkabe 

Cemresine birbiri ardincayedi ta§ at, 
her ta^i atarken "Bismillahi Allahu 
ekber" de. 

(B) Kurban kesmek gerekiyorsa 
kurbanini kes, etinden ye ve fakirlere 
de yedir. 

(C) Sag lanm kokiinden traj et veya 
kisalt. Tira§ olmak daha iyidir. 
Kadinlar saglarindan parmak ucu 
kadar bir je.y kisaltirlar. 

Bu amlanlari bu sira ile yapmak 
eidaldir. Ama birini one, birini sona 
almakta bir sakinca yoktur. 

Ta^lan atip tira§ olduktan veya 

saglarim kisalttiktan sonra ilk 
helalhga girmi§ olursun. Elbiseni 
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giyersin, zevcene yaklajma 
dif indaki ihram yasaklan sana hel&l 
olur. 

7 - Sonra Mekke’ye in, if£da 
(ziy&ret) tav&fim yap. Eger Temettu’ 
Hacci yapiyorsan ya da Kir&n veya 
ifrad Hacci yaptigm halde Kudum 
tavafindan sonra sa’yetmemigsen 
sa’yet. Bu suretlee§ineyaklagmakda 
sana hel&l olur. 

ifada tavafini Mina giinlerinden 
sonraya, Mekke'ye inmeyi taiglama- 
lardan sonraya ertelemek caizir. 

8 - Bayram giinii If&da Tav&tini 
yaptiktan sonra yine Mina’ya don, 
Te§rlk Geceleri denen Zilhicce’nin 
onbir, oniki ve onvi^uncu geceleri 
Mina'da kal, yalniz iki gece de kalsan 
olur. 

— 28 — 



9 - Mina'da kaldigin iki. yahut iig 
giinde zevalden sonra her tig 
Cemreye ta§ at. Ta§lmaya once 
Mekkeye en uzak olan ilk Cemreden 
ba$la. Sonra Orta Cemreyi, en 
sonunda da Akabe Cemresini ta^la. 
Ta§lari atarken tekbir ile at. 
• Eger Mina'da yalniz iki gun 
kalacaksan. ikinci giinii Giine§ 
batmadan Mina'dan gikman gerekir. 
Aksi takdirde iiguncii giine kalir. o 
gun de ta§lama yaparsin. Ugiincii 
geceyi de Mina'da gegirmen efdaldir. 

• Hasta, aciz olan kimseler. ta§ 
atmak tizere yerlerine bir ba§kasmi 
vekil edebilirler. Vekil, aym ta§lama 
yerinde once kendisi igin. sonra vekil 
eden igin ta§ atar. 

10 * Hac i^lerim bitirdikten sonra 
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iilkene donecegin zaman Ka'be'ye 
Veda Tavafi yap. Herkesin bu tavdfi 
yapmasi gerekir. Yalruz adet ve 
lohusa halinde bulunan kadinlar 
bundan muaftirlar. 
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iHRAMLININ YAPMASI GERE- 
KEN £EYLER: 

Hac ve Umre igin ihrama girenin, 
asagidaki geyleri yapmasi gerekir: 

1 - Allah’m, kendisine farz kildigi 
geyleri yerine getirmek: Namazlari 
vakti iginde cemaatle kilmak gibi. 

2 - Allah’in yasakladigi girkin soz, 
kotu i§. kavga ve isyandan 
kaginmak. 

3 - Dil veya el ile miislumanlara 
eziyet etmekten uzak durmak. 

4 - ih ramin y asaklarxndan 
kapinmak. thramin yasaklari 
$unlardir: 

(A) Ihrama giren, kilim veya 
tirnagini koparmaz. Kendiliginden 
kil veya tirnak diijerse bir sakincasi 
yoktur. 
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(B) Bedenine, elbisesine, yiyecegi- 
ne, igecegine koku siirmez. ihramdan 
once surdvigu kokunun eseri kalirsa 
bunun zarari yoktur. 

(C) Ihramda oldugu siirece kara avi 
avlamaz, avlanmalan igin hayvan- 
lan siirmez, avlayana yardim etmez. 

(D) Gerek ihramli, gerek ihramsiz 
Haremin agacini, ye§il bitkisini 
koparmaz. dii§iirulmu§ feyi almaz, 
meger sahibine vermek iizere almi§s 
olsun. Allah'in Resulti (s.a.v.) 
bunlarin hepsinden menetmijtir. 

(E) Evlenmek igin kadin istemez, 
kendisine veya bagkasina nikS.h 
kiymaz, ihramda iken kadinla 
birle^mez ve onlarla §ehvet 
ili§;kisinde bulunmaz. Bu yasaklar, 
hem erkekler. hem de kadinlar 
igindir. 
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YALNIZ ERKEKLERE MAHSUS 
YASAKLAR DA §>UNLARDIR: 
(A) Ba§ini ba§a temas eden bir 

§eyle ortmez. §emsiye ile golge 
yapmak, arabanin iQinde bulunmak 
veya bafinin iistiinde egyasini 
tajimak sakxncali degildir. 

(B) Viicudunun tamamina veya bir 
kismina herhangibir dikigli elbise: 
gomlek, bornoz, §alvar giymez, sank 
sarmaz, mest giymez. Ancak 
pe§temal bulamayan § a 1 v a r 
giyebilir. terlik bulamayan da mest 
giyebilir. 
• thramli kadinm ellerine eldiven 
giymesi. yiizunu perde veya pegie ile 
ortmesi haramdir. Ancak yabanci 
erkeklerin yaninda bulunursa 
ihramda olmadigi zamanki gibi 
yiizunu bir §eyle orter. 



• Eger ihramli, unutarak veya 
hiikmunu bilmeyerek dikigli elbise 
giyer, ba^ini orter, koku siirunur, 
kilim koparir, tirnaklarmi keserse 
kendisine fidye gerekmez. Hatirlayin- 
ca, ya da durumu ogrenince derhal 
ihrama aykiri olan ^eyleri giderir. 
• Terlik giymek, yiiziik, gbzliik, 
kulaklik, kol saati, ya da para ve 
evrakim muhafaza etmek ipin kemer 
ku^ak takmak caizdir 

Giyilen ihrami degi^tirmek, 
yikamak, yikanmak caizdir. 
Yikanirken kendiliginden kil 
du^mesinin bir zaran yoktur. 
Yaralanmamn da bir zarari yoktur 
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PEYGAMBER (S.A.V.) IN MESCIDI 
NASIL ZlYARET EDiLiR? 

1 - Herhangi bir vakitte Peygamber 
Mescidini ziyaret etmek ve orada 
namaz kilmak maksadiyle Medine- 
ye gitmek siinnettir. Qunkii 
Peygamber (s.a.v.) in buyurduklar- 
ma gore o mescidde kilinan bir 
namaz, diger mescidlerde kilinan bin 
namazdan hayirlidir. 

2 - Peygamber mescidini ziyaret 
etmek ipin ihrama girmek ve telbiye 
etmek gerekmedigi gibi bu ziyaretle 
Hac arasinda herhangi bir baglanti 
da yoktur. 

3 - Mescid-i Nebevi’ye vardiginda 
igeriye girerken besmele gek, once 
sag ayagini at, Peygamber (s.a.v.) e 
salavat getir, Allah'in sana rahmet 
kapilarini agmasmi dile. §oyle de: 
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Euzu billahi'l-azlm ve vechihTI- 
kerTm ve sultanihTl-kadim mine'§- 
§eytani'r-reclm. Allahumme'ftah 11 
ebvahe r ah met i k (kovulmuj 
!j>eyt&ndan Yiice Rabbe. O'nun kerim 
vechine. ezell kudretine sigimrim. 
AUahim, bana rehmetinin kapilarini 

a<?.) 
4 - iperiye girince he men 

tahiyyetu’l mescid (Mescidi 
selamlama) namazi kil. Namazieger 
Ravza'da kilabilirsen ne a’la, 
kilamazsan Mescidin herhangi bir 
yerinde kilarsin. 

5 - Sonra Peygamber (s.a.v.) in 
kabrine git, kar§isinda edeple durup 
hat'if sesle: "Esse la mu aleyke 
eyyuha nnebiyyu ve rahmetullahi ve 
berekatuh (Selam sana ey Peygam¬ 
ber, Allah'in rahmet ve bereketleri 
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sana) de, ona sal&v&t oku. Jjayet: 
“Alldhumme atihl’l - vesilete ve’l- 
fadllete ve’b’ashu’l-makame’l- 
mahmudellezt vaadteh All&humme 
eczihl an ummetiht afdal&’l-ceza 
(Allahim, ona vesile, fazilet ver, onu, 
kendisine va’dettigin Makam-i 
Mahmuda ula§tir. Allahim, onu 
iimmetinden yana en giizel miikaf&t 
ile ddiillendir)” dersen iyi olur. 
• Sonra azicik saga dogru gidip 
Ebubekir (r.a.) in kabri oniinde dur, 
ona sel&m ver, magfiret ve rahmetle 
dua et. 
• Azicik daha saga gidip Omer (r.a.) 
in kabri oniinde dur, ona da seiam ver 
ve dua et. 

6 - Abdestli ve temiz olarak 
Kub&’ya gidip Kub& Mescidini 
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ziyaret etmen. orada namaz kilman 
da stinnettir. Qiinkii Peygamfcer 
(s.a.v.) boyle yapmi^, bunu 
dgtitlemi$tir. 

7 - Baki’de bulunanlann 
kabirlerini, Hz. Osman (r.a.) in 
kabrini. Uhud §ehidlerinin ve Hz. 
Hamza (r.a.) in kabrini ziyaret etmen. 
onlara selam verip dua etmen de 
stinnettir. Qunkii Peygamber (s.a.v.) 
onlari ziyaret eder, kendilerine dua 
ederdi. Ashabina, kabirleri ziyaret 
ettikleri zaman foyle. demelerini, 
ogretmi^tir: (Esselamu aleykum 
ehle'd diyari mine'l-mu’minine ve'l- 
muslimin. ve inna 1n5aalia.hu bikum 
lahikun. Nes'elullahe lena ve 
lekumu’t-afiyeh (Ey mii’minier ve 
miislumanlar yurdunun halki. biz de 
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injaallah size kavujacagiz. Bize ve 
size Allah’tan afiyet dileriz.) 
• Medine'de bu anilanlardan bagka 
ziyaret edilmesi gereken mescit ve 
yer yoktur. Kendine bo§ yere eziyet 
etme. Bunlardan bagka yerleri 
ziyaret etmek, sevab olmadigi gibi 
belki vebale de sebeb olur. Ba§ariya 
ula§tiran Allah’tir. 
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BAZI HACILARIN i^LEDIKLERI 
HATALAR: 
ilk olarak: thramda yapilan hat&lar: 
• Hacmm, geldigi ydne mahsus 
mlkati ihrama girmeden gegip 
Cidde’ye gelmesi ve orada ihrama 
girmesi, Peygamber (s.a.v.) in 
emrine aykxridir. Qunkii Peygamber 
(s.a.v.) her hacinin, geldigi yondeki 
mlkatta ihrama girmesini emretmi§- 
tir. 
• Mlkati ge<jmi§ olan, mumkiinse 
ml kata doniip orada ihrama 
girmelidir. Bu mumktin degilse bir 
kurban kesip fakirlere yedirmelidir. 
Hacinin, hava, kara veya deniz 
yoluyla gelmi§ olmasi arasinda bir 
fark yoktur. 
• §ayet yolu, be§ mlkatin higbirine 
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ugramiyorsa hizasina geldigi ilk 
mlkatta ihrama girer. 

ikinci olarak: Tav&fta yapilan 
hatalar: 

1 - Tav&fa Hacer-i Esved’den once 
ba§lamak. Oysa Haceri Esved’den 
bafflamak vacibdir. 

2 - Tav&fi, Hicr-i fsm&ll’in 
igerisinden yapmak. Hicr-i Ismftll de 
Kfi’beye dahil oldugundan, onun 
iginden dola§makla K&’be’nin 
tamami degil, sadece bir kismi tav&f 
edilmi§ olur. Bu suretle tavftfi 
gegersiz hale gelir. 

3 - Tav&fin biitiin §avtlannda remel 
yapmak. Kogmak anlamina gelen 
Remel, y alniz Kudum tav&finin ilk iig 
§avtinda yapilir. 



4 - Hacer-i Esved'i opmek igin 
ba§kalanni sikijtirmak, hattS. bazan 
dovmek, kiilretmek. Miisliimanlara 
eziyet olan bu gibi §eyler, asla dogru 
degildir. Bir muslumamn, haksiz 
yere bir musliiman karde^jne 
sovmesi veya onu dovmesi caiz 
olmaz. 
• Hacer-i Esved’i opmemek, tavafa 
zarar vermez, tavaf tamamdir. 
• ft 

Opemeyenin. Hacer’in karjisina 
geldigi zaman uzaktan daolsa eliyle 
i§aret edip tekbir getirmesi kafidir. 

5 - Teberruken Hacer-i Esved'e el 
surmek. dinde yeri olmayan bir 
bid’cittir. Siinnet olan el siirmek degil, 
miimkun oldugu zaman opmektir. 

6 - Ka’be’nin her kojesini, butiin 
duvarlanni selamlamak. onlara el 
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stirmek. Peygamber (s. a. v.). 
Ka’be’nin Hacer-i Esved ve Rukn-i 
Yemanl di§inda higbir yerini 
selamlamami§tir. 

7 - Tavafin her §avtinda ozel dualar 
okumak. Peygamber (s.a.v.) boyle bir 
§ey yapmami§tir. Sadece Hacer-i 
Esved'e geldikge tekblr getirnuj ve 
her dolanimin sonunda Hacer-i 
Esved ile Rukn-i Yem&nl arasinda: 
“Rabbena atina fl'd-diinya haseneten 
ve fl’l-ahireti haseneten ve kina 
azabe'n-nar (Rabbimiz. bize diinyada 
da iyilik ver, ahirette de iyilik ver, 
bizi ate^ azabindan koru!)"’ demi^tir. 

8 - Bazi tavaf edenlerin, yahut 
mutavviflarin yiiksek sesle dua 
ederek bajkalarini rahatsiz etmeleri, 
Kari§ikliga, §a§irmaya sebeb 
olmaktadir. Bu dogru degildir. 
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9 - Makam-i ibrahim'de namaz 
kilmak igin ba§kalarmi siki§tirmak. 
Siinnete aykin olan bu hareket, tav&f 
edenlere eziyet vermektedir. Tav&f 
namazini mescidin herhangi bir 
yerinde kilmak kafidir. 
Ugiincii olarak: Sa’yde yapilan 
hatalar: 

1 - Bazi hacilar, Safa ve Merve’ye 
giktiklari zaman namazdatekbir alir 
gibi tekbir alarak elleriyle Ka’be’yi 
i^aret ederler. Boyle i^aret etmek 
hatadir. Qiinkii Peygamber (s.a.v.) 
yalniz dua igin ellerini kaldirmigtir. 
Haci, Allah’a hamdeder, “Allahu 
ekber” der ve diledigi duayi okur. 
Efdal olan, Peygamber (s.a.v.) in Safa 
ve Merve’de yaptigi dualari 
yapmaktir. 
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2 - Safa ve Merve arasinda 
sa’yederken yol boyunca kojmak. 
Sunnet olan, yalmz iki ye$il direk 
arasinda ko$mak, yolun diger 
kismini yuriimektir. 
Dorduncu olarak: Arafat'ta yapilan 
hatalar: 

1 - Bazi hacilar, Arafat sinin di§ina 
iner ve Gtine§ batincaya kadar orada 
dururlar. daha sonra da Miizdelife’ye 
donerler. Boylece Arafat'ta hig 
durmami§ olurlar. Bu, haclanni 
gegersiz kilan biiyiik bir hatsldir. 
Qvinku Hac, Arafat’ta durmaktir. 
Farz olan, Arafat simri dijinda degil, 
iginde durmaktir. Buna son derece 
dikkat etmek gerekir. Arafat simri 
igine girememi§ olanlar mutlaka 
Giine§ batmazdan dnce sinirin igine 
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girmeli, Gune§ batincaya kadar 
orada kalmalidirlar. Geceleyin 
(bayram gecesi) Arafat’a girmeleri 
de haclarimn sihhati igin kafidir. 

2 - Bazi hacilar da Giine§ batmadan 
Arafat'tan ayrilirlar. Bu da caiz 
degildir. Qiinkii Peygamber (s.a.v.) 
Gunej batincaya kadar Arafat’ta 
durmujtur. 

3 - Cebel-i Rahme'ye gikmak, 
tepesine eri§mek igin sikijmak. 
Bundan gok zararlar dogmaktadir. 
Arafat’in her tarafi durma yeridir. 
Cebel-i Rahme’ye gikmak, orada 
namaz kilmak dinl bir vecibe 
degildir. 

4 - Bazilari duada yiizlerini Cebel-i 
Rahme’ye gevirirler. Siinnet olan, 
yiizu Kibleye gevirmektir. 

5 - Bazilari da Arefe giinii belirli 
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yerlerden toprak ve gakil tajlari 
toplayip kiimeler yaparlar. Bunun da 
dinde bir yeri yoktur. 
Bejinci olarak: Miizdelife'de yapilan 

hatalar: 

• Bazi hacilarm, Miizdelife'ye iner 
inmez heniiz akjam ve yatsi 
namazlarmi kilmadan hemen ta§ 
toplamaya ba^lamalan, Cemrelere 
atilacak ta§iann, mutlaka Muzdeli- 
fe’den alinmasi gerektigine 
inanmalari hatadir. 

Bu ta§lar Haremin neresinden olsa 
alinabilir. Peygamber (s.a.v.). Akabe 
Cemresine atilacak tajlarin 
Muzdelife'den alinmasini emret- 
memig, yalniz sabahleyin Muzdelife 
den aynlirken - Mina'ya girdikten 
sonra - kendlsine - Akabe Cemresine 
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atmasi igin tag toplanmigtir. Fakat 
diger Cemrelere atilacak ta§flan 
Mina’dan almigtir. 
• Bazilan da taglari yikarlar. Bunun 
da dinde yeri yoktur. 
Altincx olarak: Tag atarken yapilan 
hat&lar: 

1 - Bazi hacilar geytani 
tagladiklanm sanarak geytanlara 
kargi kin ve ofke ile tag atarlar. Tag 
atmak sadece Allah’i anmak igin 
megru’ kilinmigtir. 

2 - Cemrelere btiytik tag, ya da 
ayakkabi, terlik, odun atmak dinde 
aginliktir. Allah’in Resulu (s.a.v.) 
bundan menetmistir. 

* 

• Megru olan, fiske tagi buyukliigiin- 
de yuvarlak taglar atmaktir, biiyuk 
taglar atmak degildir. 



3 - Tag atmak igin Cemrelerin 
yaninda yigilmak, doviigmek biiyiik 
hat&dir. Megru olan, yumugaklikla 
ve miimkiin oldugu kadar kimseyi 
incitmeden tag atmaga galigmaktir. 

4 - Taglann hepsini birden atmak 
da hat&dir. Alimler, boyle yapanin, 
sadece bir tek tag atmig sayilacagini 
soylemiglerdir. 
• Taglan ayn ayn atmak ve her tagi 
atarken “AU&hu ekber” demek 
megru’dur. 
5 - Tag atmaga giicii yeten kimsenin. 
zahmetten kaijinmak igin bagkasim 
vekil etmesi dogru degildir. Ancak 
giicii yetmeyen kimsenin, yerine 
bagkasim vekil etmesi caizdir. 
Yedinci olarak: Veda Tavafindaki 
hat&lar: 

l - Bazilan, ayrilig giiniinde 
Cemreleri taglamadan Mina'dan 
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K&’be’ye gider, VedS, Tavafini 
yaptiktan sonra Mina’ya donvip 
Cemreleri tajlar ve oradan 
memleketlerine donerlbr. Boylece 
son iligkileri Ka’be ile degil, 
Cemrelerle olur. Oysa Peygamber 
(s.a.v.), “Hi9biriniz, son ilijkisi 
K&’be ile olmadikga hareket 
etmesin!” buyurmu§tur. 
• Veda Tav&fi, biitiin hac i§leri 
tamamlandiktan sonra ve yola 
gikmadan hemen once yapilir, haci 
bu tavaftan sonra artik fazla 
durmadan iilkesine doner. 

2 - Bazilari da Veda Tavafindan 
sonra yiizleri Ka’be’ye doniik olarak 
geri geri gidip Mescid-i Haram'dan 
pikarlar. Bunun, Ka’be’ye saygi 
geregi oldugunu soylerler. Bid'at 

— 50 — 



olan bu hareketin dinde yeri yoktur. 
3 - Bazxlan da Ved& Tav&findan 

sonra Mescid-i Haram kapisinda 
K&’be’ye doniip veda eder gibi du& 
ederler. Bu da bid’attir, me§ru 
degildir. 

Sekizinci olarak: Peygamber 
Mescidini ziyaret sirasmda yapilan 
hat&lar: 

1 - Peygamber (s.a.v.) in kabrini 
ziyaret sirasmda duvarlara, demir 
parmakliklara el, yiiz surmek, 
teberriik igin pencerelere ip ve 
benzeri jeyler baglamak hatddir. 
Bereket bid’atlarde degil, Allah 
Resuliinun emrettigi §eyleri 
yapmaktadir. 

2 - Uhud Dagindaki magaralara. 



yahut Mekke'deki Hira ve Sevr 
magaralarina gitmek, oralarda 
ta§lara. agaglara gaput baglamak, 
Allah'in izin vermedigi dualari 
yapmak. Bunlarin hepsi Islam 
dininde yeri olmayan bidatlerdir. 

3 - Peygamber (s.a.v.) in hatirasx 
sandiklarx yerleri ziyaret etmek: 
Mesela devenin gdkttigii yer, yuziik 
kuyusu. veya Osman Kuyusu gibi 
yerleri ziyaret etmek, teberriik igin 
buralardan toprak aimak hatadir. 

4 - Bakl Kabristanini, Uhud 
§ehidlerinin kabirlerini ziyaret 
ederken oltilere yalvarip onlardan 
meded ummak. orada yatanlara 
yakla§mak igin kabirlere para 
atmak, ilim sahiplerinin anlattigi, 
Kitab ve siinnetin de gosterdigi 
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vechile buytik hatalardan, hatt& 
biiyiik jirklerdendir. giinku dua 
etmek, kurban kesmek, adak ve 
benzeri ibadetler yalmz Allah i<jin 
yapilir, ondan bajkasina yoneltile- 
mez. Yilce Allah: «Oysa kendilerine, 
dini yalmz Allah’a h&lis kilarak o’na 
kulluk etmeleri emredilmi§ti». 
(Beyyine Suresi: 5) «Mescidler 
Allah’a mahsustur, Allah ile beraber 
bir bajkasma duS, etmeyiniz:» (Cin 
Suresi: 18) buyurmu^tur. 
Musliimanlarin hallerini diizeltme- 
sini, onlara dinde anlayij ve derin 

bilgi vermesini. bizi ve onlari 
fitnelerin jajirtmasindan korumasi- 
ni dileriz. O, dualari i^iten ve kabul 
buyurandir. 

— 53 — 



HAC. UMRE YAPAN VE PEYGAM- 
BER (S.A.V.) iN MESClDINi 
ZIYARET EDEN RiMSELERiN 
YAPACAKLARI i§LERIN OZETI: 

HACININ, §UNLARI YAPMASI 
GEREKiR: 

1 - Biitvin gunahlanndan, nasuh 
tevbesiyle tevbe etmeli, hac ve omre 
i<;in helal mal ayirmalidir. 

2 - Dilini yalandan , giybetten, 
koguculuktan ve alay etmekten 
korumalidir. 

3 - Hac ve umresini sirf Allah nz&si 
ipin yapmali, ba§kalarina gosteri§- 
ten, duyurma. oviinme, bobtirlenme 
gibi niyetlerden uzak bulunmalidir. 

4 - Hac ve umrede yapilacak i§leri 
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ogrenmeli, bilmedigi meseleleri 
sormalidir. 

5 - Mikata vardigi zaman It'rad. 
Temettu’ veya Kiran Haclanndan 
birine niyet etmekte serbesttir. 
Kurbani olmayan igin Temettu’ 
Hacci, kurbani olan igin de Kiran 
Hacci efdaldir. 

6 - Hastalik veya korku sebebiyle 
hac ibadetini yapamayacagindan 
endive eden (ihramdan pikacagim 
yer, beni engelleyen yer olsun!) diye 
^art ko§ar. Bu sdzii, ihrama girerken 
soylemelidir. 

7 - KiiQiik gocuklarin hacci 
sahihtir. Fakat gocuklukta yapilan 
hac, farz olan hac yerine gegmez. 
Bunlann tekrar farz hacci yapmalari 
gerekir. 
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8 - Ihrama girenin yikanmasi, 
gerektigi zaman ka§inmasi caizdir. • 

9 - Erkeklerin bakmasxndankorkan 
kadin, ba§ drtusiinu yiizune 
gekebilir. 

10 - Bazi kadmlar, bajortuleri 
yiizlerine yapijmasin diye ortiinun 
altina isd.be (sank) baglarlar. Bunun 
dinde bir temeli yoktur. 

11 - ihramli, ihramim yikayip 
giyebilir veya degi^tirebilir. 

12 - fhramli, unutarak veya 
bilmezlikle dikijli elbise giyer. 
ba^im orterse kendisine fidye 
gerekmez. 

13 - Temettu’ veya kirdn Hacci 
yapan kimse, Ka’be’ye gelince, 
tavdftan once telbiyeyi keser. 

14 - Ftemel (yava§ga ko§mak). 
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lztiba' (list ihrami sag koltuk 
altindan gegirip omuza atmak) 
yalniz Kudum tav&finda yapilir ve 
sadece erkeklere mahsustur. Remel, 
kudum tavafinin yalniz ilk tig 
dolamminda olur. 

15 - Tavafta tig dolamm mi, dort 
dolanim mi dondiigiinden ku§kula- 
nan, ug dolanim dondiigiinii kabul 
ederek iistiinii tamamlar. Sa’yde de 
boyle yapar. 

16 - Kalabalik dolayisiyla tavafi 
Zemzem’in ve Makam-i Ibrahim’in 
ardindan yapmakta bir sakinca 
yoktur. Mescidi Haram’in her tarafi 
tavclf alamdir. 

17 - Kadinin, zinetiyle, giizel 
kokular siiriinerek orttinmesiz tavdf 
etmesi, kotii olan §eylerdendir. 
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18- ihrama girdikten sonra &det 
goren veya lohusa olan kadinin, 
temizleninceye kadar K&’be’yi tav&f 
etmesi dogru degildir. 

19 - Kadin, ihram igin diledigi 
elbiseyi giyebilir. Yalmz erkeklerin 
giyimine benzemekten, zinetini 
gostermekten kaginmali, gekici 
olmayan giyim iginde olmalidir. 

20 - Hac ve umre digindaki 
ibadetlerde dil ile niyet etmek, 
uydurulmu§ bir bid’attir, bunu agikga 
soylemek ise daha girkindir. 

21 - Hac ve umre yapmakiizregelen 
muslumamn, mikat yerlerini 
ihramsiz gegmesi haramdir. 

22 - Hava yoluyla gelen haci veya 
umreci mikat hizasina geldigi zaman 
ihrama girer, ugaga binmeden once 
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ihram igin hazirlik yapmasi da 
uygundur. 

23 - Mikatlann i<jinde oturan 
kimsenin, Hac veya umre ihramina 
girmek i$in mikata gitmesi 
gerekmez. Bulundugu yerden ihrama 
girer. 

24 - Bazi kimseler, hacdan sonra 
Ten’im veya Ci’rane’de ihrama 
girerek birgok umre yapmaga 
(jalifirlar. Bunun §er’i bir delili 
yoktur. 

25 - Haci, terviye giinu, Mekke’de 
ikamet ettigi yerde ihrama girer. 
Birgok kimselerin yapt'igi gibi 
Mekke’nin iginde veya Mizab’da 
ihrama girmek gerekmez. Min&’ya 
giderken de Kd’be’ye vedd etmesi 
gerekli degildir. 
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26 - Zilhiccenin dokuzuncu gunii, 
Mina’dan Arafat’a hareket edilir. 
Giine§ dogduktan sonra hareket 
edilmesi efdaldir. 

27 - Gune§ batmazdan once 
Arafat’tan ddniilmez. Giine§ 
battiktan sonra da huzur ve vakar ile 
Arafat'tan hareket edilir. 

28 . Miizdelife’ye vannca akjamla 
yatsi beraber kilinir. Bu iki namazin. 
ak^amin veya yatsinin vakti iginde 
kilinmasinda bir sakinca yoktur. 

29 - Atilacak tajlan herhangi bir 
yerden aimak caizdir. Miizdelife'den 
aimak §art degildir. 

30 - Atilacak tajlari yikamak 
miistahab degildir. <jiinku ne 
Peygamber (s.a.v.), ne de ashabimn 
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boyle yaptiklan nakledilmemigtir. 
Atilmig taglar bir daha atilmaz. 

31 - Kadin ve gocuklar gibi 
S-cizlerin, gecenin sonuna dogru 
Mina’ya gonderilmeleri caizdir. 

32 - Bayram giinti Mina’ya, gelen 
haci, telbiyeyi keser, Akabe 
Cemresine birbiri ardinca yedi tag 
atar. 

33 - Atilan tagin, atildigi yerde 
kalmasi gart degildir, oraya diigmesi 
kafidir. 

34 - Kurban kesme zamani, en 
dogru olan kavle gore tegrik 
gtinlerinin bagmdan, ugiincii gviniin 
Giineg batma zamanina kadar surer. 

35 - Bayram glinii ifada ve Ziy&ret 
TavS.fi, haccin rukiinlerinden biridir. 
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Bu yapilmadikga hac tamam olmaz. 
Ziyaret Tavafim, Mina giinlerinden 
sonraya birakmak da caizdir. 

36 - Hac ve umreyi birlejtiren 
kimseye, yalniz bir sa’y yeter. ifr&d 

hacci yapip da bayram guniine kadar 
ihramda kalan igin de boyledir. 

37 - Bayram giinii hacinin, yapacagi 
i^leri $u sira ile yapmasi iyidir: Once 
Akabe Cemresine ta$ atar, sonra 
kurbaninx keser, tiraj olur veya 
saplarini kisaltir, sonra tav&f ve 
ardindan sa’yeder. Bunlar arasinda 
takdim te’hir yapmak, yani birini 
one, otekini sona aimak da caizdir. 

38 - Tam helalliga girebilmek igin 
yapxlmasi gereken ifler: 
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(a) Akabe Cemresine ta§ atmak, (b) 
Tira§ olmak veya saglari kisaltmak 
(c) If&da Tav&fi ve sa’yetmek. 

39 - Qabuk donmek isteyen haci. 
Gune§ batmadan once Mina’dan 
aynlmalidir. 

40 - Ta§ atamayacak durumda 
bulunan gocugun velisi, once kendi 
yerine, sonra gocugunun yerine ta§ 
atar. 

41 - Hastalik, yajlilik veya gebelik 
dolayisiyle ta$ atamayacak durumda 
olan kimse. yerine ba§kasmi vekil 
edebilir. 

42 - Vekil, her cemre yerinde once 
kendisi, sonra velisi adina ta§ atar. 

43 - Temettu’ve Kir&n Hacci yapan 
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ve Mescid-i Haram halkindan 
olmayan hacinin, birkurban kesmesi 
vacibdir. Kurban da ya bir koyun 
veya kegi, yahut deve ve sigirin 
yedide biri olur. 

44 - Temettu’ve kiran hacci yapip 
da kurban kesemeyen ta§rali 
hacmin, tig gtin hacda, yedi gun de 
evine dondtikten sonra olmak iizere 
on giin orug tutmasi gerekir. 

45 - Bu hacinin, tig gtinliik orucu 
Arefeden once tutmasi efdaldir. Ta ki 
Arafat’ta oruglu durumda bulunma- 
sin. §ayet Arafat’tan once tutamazsa 
tegrik gtinlerinde tutar. 

46 - Tutulacak tig gtinltik orug, ara 
vermeden de, ayn ayn da tutulabilir. 
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47 - Veda Tavafi, adetli ve lohusa 
kadinlar di§mdaki her haciya 

v&cibdir. 
48 - Hacdan once veya sonra 

Peygamber (s . a . v .) in mescidini 
ziyaret etmek sunnettir. 

49 - Peygamber Mescidini ziyaret 
edenin, once Mescidin herhangi bir 
yerinde Tehiyyetu’l-mescid kilmasi 
sunnettir. Bu namazi Ravza-i 
§>erlfede kilmak efdaldir. 

50 - Peygamber (s.a.v.) in kabrini ve 
bagka kabirleri ziyaret etmek, sadece 
erkeklere mejru’dur kadmlara deg;il. 
Ancak sxrf kabir ziyareti igin uzun 
yola Qikmak dogru degildir. 

51 - Peygamber’in odasina el-yviz 
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siirmek, onu opmek veya tav&f etmek 
kotii bir bid’attir, gegmig salihlerden 
boyle bir gey nakledilmemigtir. Hele 
bu tavaf ile Peygamber (s.a.v.) e 
yakJagmayi dugiinmekbuyukgirktir. 

52 - Peygamber (s.a.v.) den, 
muradini vermeyi, iistiindeki derd ve 
belayi kaldirmayi istemek caiz 
degildir, bu girktir. 

53 - Peygamber (s.a.v.) in 
kabrindeki hay4ti, Berzah hay&tidir, 
oliimunden onceki hayS,ti gibi 
degildir. Bu hay&tin mahiyetini 
yalniz Allah bilir. 

54 * Bazi ziyaretgilerin, Peygamber 
(s.a.v.) in kabrine ddnerek ellerini 

- 66 



kaldirip duft etmeleri, sonradan 
uydurulmuf bid’atlerdendir. 

55 - Bazi av&m tabakasinm sandigi 
gibi Peygamber (s.a.v.) In kabrinl 
ziyaret etmek, haccin ne v&cibi, ne de 
§arti degildir. 

56 - Peygamber (s.a.v.) in kabrine 
gitmenin me§rU’ oldugunu sdyleyen- 
lerin dayandiklari hadisler, ya 
senedleri zayxf veya uydurma 
hadislerdir. 
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DUALAR: 

Arafat’ta, Mef'ari Haram’da ve diger 
dua edilecek yerlerde ajagidaki 
dualan ve bunlardan kolay gelen 
kisimlari okumak uygun olur: 

Allahim, dinim, diinyam, goluk 
gocugum ve malim iginde saglik ve 
dfiyetle yajamami nasib eyle. 
Allahim. kusurlanmi ort, beni 
korktuklarimdan emin eyle. Allahim, 
bniimden. arkamdan, sagimdan 
solumdan, iistiimden ve altimdan 
gelecek tiim kotiiluklerden Sana 
sigininm. 
Allahim, vucuduma saglik ver, 
kulagima saglik ver, goziirne saglik 
ver, senden ba§ka Ilah yoktur. 
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Allahim kufiird'en, fakirlikten, kabir 
azabindan sana sigimrim, senden 
bajka il&h yoktur. 

Allahim, benim Rabbim sensin, 
senden ba$ka ilfih yuktur. Beni sen 
yarattin, ben senin kulunum. 
Elimden geldigince sana verdigim 
kulluk sozii iizerindeyim, yaptikla- 
nmin §errinden sana sigininm. Bana 
olan nimetlerini ve bu nimetlere 
kar§i benim giinah ve kusurlanmi 
itiraf ediyor, beni bagiglamani 
diliyorum. Senden ba^ka gunahlari 
bagi§layacak yoktur, 

Allahim, kederden, tasadan, 
&cizlikten, tenbellikten, cimrilikten, 
korkakliktan, bor$ altmda ezilmek- 
ten, dii|manlara yenilmekten sana 
sigininm. 
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Allahim, bugiinun oniinu salah, 
ortasim fel&h, sonunu ba^ankil. Bize 
diinya ve Ahiret iyilgini ver, ey 
merhametlilerin merhametlisi! 

Allahim, bana kazaya nza, 
oldiikten sonra rahat hayat, kertm 
yiiziine bakma lezzeti ldtfeyle. 
Zararlilarin, yoldan gikaran 
azginlarin, beni senin nimetlerinden 
yoksun birakmalanndan once sana 
kavugmami nasib eyle. Haksizlik 
etmekten, haksizlik edilmekten, 
saldirmaktan, saldirilmaktan, hat& 
i^lemekten, bagiglamayacagin bir 
giinaha diigmekten sana sigininm. 
Allahim, en kotii omre itilmekten 
sana sigininm. Allahim, beni en 
giizel amellere, en giizel ahlak sahibi 
olmaya ilet, senden ba§ka giizel 
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ahl&ka gotiirecek yoktur. Beni kotii 
amel ve kotii ahl&ktan uzaklajtir, 
senden bajka kotii ahl&ktan 
uzaklajtiracak yoktur. Allahim, 
dinimi diizelt, evimi genijlet, bana 
verdigin nzki miib&rek eyle. Allahim 
kalb katiligindan, gafletten, zillet ve 
meskenetten sana sigininm. 
Kiifiirden, fisktan, nifak ve 
ayricaliktan, gosteri§ten sana 
siginirim. Sagirliktan, dilsizlikten 
ciizamdan, kotii hastaliklardan sana 
sigininm. Allahim, nefsime takvS, 
ver, onu temizle, nefsi en iyi 
temizleyen sensin, nefsimin velisi ve 
mevl&si sensin. 

Allahim, faydasiz ilimden, hu§uu 
olmayan goniilden, doymayan 
nefisten, kabul edilmeyen du&dan 
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sana sigininm. Allahim yaptigim ve 

yapmadigim §eylerin §errinden sana 

sigininm. Allahim uzerimde 

bulunan nimetinin gitmesinden, 

sagligimin ters donmesinden, 

ansizm bastiracak ofkenden ve her 

turlvi gazabindan sana sigininm. 

Allahim, yikinti altinda kalmak- 

tan, diigmekten, bogulmaktan, 

yanmaktan, ihtiyarliktan sana 

sigininm. Oliim sirasinda §seytanm 

beni ^ajirtmasindan sana sigininm. 

Isirilarak filmekten, kalbin 

muhiirlenmesine sebeb olacak 

tamahtan sana sigininm. 

Allahim, kotU huy ve amellerden, 

heveslerden ve hastaliklardan sana 

sigininm. Borg altinda kalmaktan, 

dii§man kahnndan, dujmanlarin 
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iistiime giilmesinden, kinamasindan 
sana sigmirim. Allahim her i§imin 
koruyucusu olan dinimi diizelt, 
gegim yerim olan diinyami diizelt, 
gidecegim yer olan ahiretimi diizelt, 
hayatta iken daha gok iyi i§ler 
yapmami nasib eyle, dliimiimde her 
kotiiliikten beni rahata kavu§tur. 
Rabbim bana yardim et, beni ezme, 
ezdirme, bana zafer ver, yenilgiye 
ugratma. Bana dogru yolu goster, 
dogru yolda yiirUmemi kolaylagtir. 

Allahim, beni seni zikreden, sana 
jiikreden, itaat eden, boyun egen, 
yalvaran bir kul eyle. Rabbim, 
tevbemi kabul buyur, beni 
giinahlarimdan arindir, duami kabul 
et, hiiccetimi saglam yap, kalbimi 
sana yonelt, dilimi diizelt, gonliimii 
aydinlat. 
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Allahim, bana igimde sebat, dogru 
yolda kararlilik ver. Nimetine giikur 
ve sana giizel kulluk etmeyi nasib 
eyle. Bana selim kalb, dogru konugan 
dil ver. Bana senin bildigin turn 
iyilikleri vermeni, ve bildigin tUm 
kotiiluklerden beni korumani 
dilerim. Bildigin biitiin giinahlardan 
beni bagiglamam isterim, sen 
gizlileri bilensin. 

Allahim, bana diigiince olgunlugu 
ver, beni nefsimin gerrinden koru. 
Allahim, bana iyilikler yapmak, 
kotiiliikleri birakmak, yoksul ve 
zavallilan sevmek nasib eyle. Beni 
bagigla, bana aci. Kullarini sinamayi 
diledigin zaman ruhumu gagirtil- 
mamig olarak huzuruna al. Allahim, 
bana seni ve seni sevenleri sevmeyi, 
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ve beni sana yakla§tiracak igleri 
sevmeyi nasib eyle. 

Allahim, bana en iyi ijleri 
istemeyi, du&larin en hayirlismi, 
bagarilarin en iistiinunu, sevaplarm 
en mukemmelini ihsan buyur. 
Ayaklanmi dogru yolda saglamla§- 
tir, sevap tartilanmi agirlagtir, 
hat&larimi bagi^la, cennetin en yuce 
derecelerine ermemi nasib eyle. 
Allahim, iyiliklerin bajlangi9lanni, 
sonlanni, en kapsamlilanni, agik ve 
gizli hayirlari ve cennetin yiice 
derecelerini nasib eyle. 

Allahim, adimi yiikselt, giinahimi 
at, kalbimi temizle, namusumu koru, 
cennetin yiice derecelerine ermemi 
nasib eyle. 

Allahim, kulagima, goziime. 
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ruhuma, yaratili§ima, ahl&kima, 

aileme, yagamima, iglerime, 

kutluluklar ver, iyi amellerimi kabul 

buyur. Bana cennetin yiice 

derecelerine ermeyi nasib eyle. 

Allahim bel&nin sikigtirmasindan, 

bedbahtliktan, kotii kazadan, diijman 

kinamasindan Sana sigimrim. 

Allahim, ey kalbleri 9eviren, 

kalbimi senin dinin uzerinde saglam 
tut. 

Allahim, ey kalbleri ve gozleri 

dondiiren, kalblerimizi sana itaate 

dondiir. Allahim, sevabimizi artir, 

eksiltme, bizi agirla, algaltma, bize 

ver, yoksun birakma, bizi iistiin 

getir,etkili yap, ezik ve yenik 

dii^urme. Allahim, her bakimdan 

sonumuzu giizel eyle, bizi diinya ve 
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ahiret periganligindan kurtar. 
Allahim bize zatindan korku ver ki 
giinah ijlememize engel olsun. Bizi 
senin cennetine ulajtiracak i§ler 
yapmamizi nasib eyle. Bizi, diinya 
iiziintulerini unutturacak blr yakln 
derecesine erdir. Ya^attigin siirece 
bizi kulaklanmizdan, gozlerimizden, 
kuvvetlerimizden yararlandir, bizi 
daima saglxk ipinde bulundur. 
Ahirette de bize saglam duyular 
ihsan eyle. Bize haksizlik edenden 
ociimuzu al, diijmanlik edene karji 
bize zafer ver, bizi diinyamn ardinda 
kogturma, diinyayi, en <jok 
dujundugumiiz, tasasim gektigimiz 
bir varlik haline getirme, dinimiz 
hususunda eksiklerimizden oturii 
bizi belalara dii jiirme. Gunahlarimiz 

— 77 — 



yiiziinden senden korkmayan, bize 
acimayan kimseleri ustiimuze 
salma. 

Allahim, senden magfiretinin 
gereklerini, bagi§ kararlanni, her 
giinahtan sel&meti, her tiirlii iyilige 
ermeyi, cennete ulajip cehennemden 
kurtulmayi dilerim. Allahim, bizim 
igin bagi§lamadigin bir giinah, 
sevince gevirmedigin bir iizuntu, 
odemedigin bir borg birakma. Gerek 
diinya, gerek 4hirete ait, senin 
hofnud oldugun, bize de yararli her 
istegimizi ver, ey merhametlilerin 
merhametlisi! 

Allahim, kalbimi hidayete yonelt, 
daginik ijlerimi topla, peri§anligimi 
diizelt, rahmetinle Shiretimi koru, 
diinyami yiikselt, rahmetinle 
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yuzumii agart, i§lerimi temizle, bana 
dogru diijunce ve olgunluk ilham 
eyle, fitne ve bel&lan benden sav, 
rahmetinle beni her tiirlvi kotulukler- 
den koru. 

Allahim, &hiret giiniinde baganli 
olmayi, mutlularin yajamina, 
jehidlerin makamina ermeyi, 
Peygamberlere arkadaj olmayi, 
dti§manlara ustiin gelmeyi nasib 
eyle. 

Allahim, senden dogru iman, gtizel 
huy, sonu felah ile bitecek bajari 
vermeni, katindan bize rahmet, Afiyet 
ve nzS, ihsan buyurmani niyaz 
ediyoruz. Allahim, senden saglik, 
&fiyet. giizel huy, kadere riza 
diliyoruz. 

Allahim, nefsimin kotiiluklerinden 
pergeminden tutup yeddigin her ca- 
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nin jerrinden sana siginiriz. 
§uphesiz Rabbim, dosdogru yol 
iizerindedir. Allahim, sen sdziimu 
duyarsin, yerimi gdriirsiin, gizlimi 
ve agigimi bilirsin, higbir ijim 
senden gizli kalmaz. Ben, yardim ve 
kurtulu§ dileyen, huzurunda 
korkudan titreyerek giinahlarim 
itiraf eden zavalli bir yoksulum. Bir 
zavalli kulun olarak sana 
yalvanyor, boynu bukiik bir &ciz 
olarak sana iltica ediyor, huzurunda 
zilletle egilmij bir bigare olarak sana 
dufi ediyorum: 

Allah, Efendimiz Muhammed’e 
O’nun ftl ve ash&bxna sal At ve sel&m 
etsin. 
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