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Âli imrân 96

“ َل بَْيٍت ُوِضَع  ًا  لَلَِّذي بِبَ ِللنَّاِس إِنَّ أَوَّ ُُ َّكاا َو ََ بَا ُُ ُِ َّكَََّ  ْلعَالَ ينَ ل ِ ”

‘’Süphesiz, âlemlere bereket ve

hidayet kaynağı olarak insanlar için

kurulan ilk ev (mabet), Mekke’deki

(Kabe)dir.’’

Kâbe’nin Yapılışı İle 

İlgili Ayet-i Kerime
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“ واْ اْلَحجَّ وَ  ِ َوأَتِمُّ ّ ِِ  ََ ََ اْلُمْم ”

Umre İle İlgili
Ayet-i Kerime

‘’Hac ve umreyi Allah için 
tamamlayın.’’

Bakara 196
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Tirmizî, Hac, 6

“(İbadet için) sadece (şu) üç mescide

Yolculuk yapılır: Mescid-i Haram, Mescid-i Nebî ve 

Beytü’l Makdis (Mescid-i Aksa)….”

Umre İle İlgili Hadis’i Şerifler

“Hac ve Umre yapanlar Allah'ın misafirleridir. O'ndan 

bir şey isterlerse, onlara cevap verir.

Af isterlerse, onları affeder.” İbn Mâce, Menâsik, 5
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“

”

Umre Nedir? “ Umre ziyaret demektir. Fıkhi tanımı 

şöyledir: Hac gibi bir zamana bağlı 

olmadan ihrama girerek Kabe'yi 

tavaf, say etmek, tıraş olmaktır.’’
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Mikat - Mevakit

Âfak’dan Hil dışından Harem-i Şerif’e gelen mü’min’in ihrama girmeden 

geçemeyeceği sınırları belirleyen mevkilere mikat denir. Bu mevkiler 5 adettir.

►Zülhuleyfe (Âbâr-ı Alî)

Medîne'den gelenlerin mikatıdır.

Mekke'ye yaklaşık 477 km. dir. Mekke’ye en uzak mikat yeri burasıdır.

►Cuhfe (Râbiğ)

Türkiye, Suriye, Mısır, Mağrib ve Avrupa tarafından Cidde’ye uçak veya deniz yoluyla 

gelenlerin mikatıdır. Cidde mikat sınırları içerisindedir. Bu sebeple Türkiye’den veya 

Avrupa’dan Umre’ye giden yolcuların Cidde’de ihrama girmesi sahih olmaz.

Mekke’ye yaklaşık 204 km.'dir.

►Zât-ı Irk'tır

Irak, İran ve diğer doğu ülkelerinden gelenlerin mikatdır. 

Mekke'ye yaklaşık 98 km.dir.

►Karn-ı Menâzil

Kuveyt ve Necid yönünden gelenlerin mikatıdır.

Mekke'ye yaklaşık 94 km.dir. Mekke’ye En yakın mikat yeri burasıdır.

►Yelemlem

Yemen'den gelenlerin mikatıdır.

Mekke'ye 94 km.dir. 
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Umre için ihrama girmek istediğinizde imkanınız 

olursa izar ve ridadan oluşan ihram elbisesini 

gusül abdesti aldıktan sonra giyiniz. 

(kadın ziynetlerini göstermemek şartı ile normal 

elbisesini giyer)

Ve Umre Niyetine Geçilir…

Mikattan İhrama Girmek
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UMRENİN NİYETİ ŞÖYLEDİR;

اللهم اني اَيً العَُة فيسَُا لي وتقبلها ُني

Allahım! Umre yapmak istiyorum. 

Bunu bana kolaylaştır ve benden 

kabul eyle.
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TELBİYE
بَّْيَك، إِنَّ بَّْيَك الَ َشِريَك لََك لَ لَبَّْيَك اللَُّهمَّ لَبَّْيَك، لَ 

ْلَك، الَ َشِريَك لَكَ اْلَحْمَد، َوالن ِْعَمةَ، لََك َواْلمُ 

“Buyur Allahım buyur! Emrindeyim 

buyur! Senin hiçbir ortağın yoktur. 

Emrindeyim buyur!

Şüphesiz hamd sana mahsustur. 

Nimet de senin, mülk de senindir. 

Senin hiçbir ortağın yoktur.”
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İHRAM YASAKLARI

► Erkeklerin giyim eşyası olarak dikilmiş veya örülmüş şeyleri 

giymek

► Başını örtmek : takke, bere veya sarık giymek

► Eldiven, çorap veya topukları kapalı ayakkabı giymek

(Giyimle ilgili bu yasaklar sadece erkekler içindir. Kadınlar normal 

elbiselerini giyerler. Beyaz olması şartı yoktur. Yalnız yüz ve ellerini 

açarlar.)

► Tırnak kesmek

► Saç, sakal, bıyık traşı olmak, vücudunun diğer bölgelerinden kıl 

koparmak, yolmak, traş olmak

► Güzel koku sürünmek, kokulu sabun kullanmak

► Cinsi ilişki veya ilişkiye yol açan davranışlarda bulunmak

► Karada yaşayan av hayvanlarını avlamak ve bunlara zarar vermek

► Başkalarıyla tartışmak, kavga etmek ve kırıcı davranmak
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İhramlı her zamankinden daha fazla edepli, sabırlı, güzel 

sözlü olmalıdır.

Bazı kimseler yorgunluk, sıcak, kalabalık ve cehaletin 

etkisiyle çok hiddetli oluyorlar. Bu ibadeti yaparken özellikle 

ayetlerle yasaklanmış olan bu günahları işlemek ne büyük gaflettir.

İHRAMLI’NIN AŞAĞIDAKİLERİ YAPMASINDA SAKINCA YOKTUR:

► Yıkanması

► Kokusuz sabun kullanması

► Diş çektirmesi

► Çiçek ve meyve koklaması

► Yüzük ve kol saati takması

► Üzerine ayaklar ve baş kapanmadan yorgan ve pike örtmesi 

serbesttir.

İhram’ın beyaz olanı diğer renklerden efdaldir. Kıran 

haccında ihramlı ihram elbiselerini yenisiyle ve temiziyle 

değiştirebilir.
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واََف بَْيتَِك اللَُّهمَّ إِن ِى أُِريٌد طَ 
ْرهُ لِ  .ن ِىى َو تَقَبَّْلهُ مِ اْلَحراَِم فَيَس ِ

Umre Tavafı İçin Niyet

"Allah'ım! Beyt-i Haram'ını
tavaf etmek istiyorum. Onu 

bana kolay kıl ve onu benden 
kabul buyur."
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“

”

Umre Tavafı
Nasıl Yapılır?

Mekke'ye geldiğinizde umre tavafı için, 

Hacer-i Esved'den başlayıp yine burada sona

eren yedi şavt (tur) ile Kabe'yi tavaf ediniz.

Sonra Makam-ı İbrahim'in arkasında eğer

uygun ise yakınında uygun değil ise Harem-i 

Şerif'in herhangi bir yerinde iki rekat namaz kılınız.

Namazımızın Birinci rekatında Kâfirun Suresi.

İkinci Rekatında İhlas Süresi ile Kılmak Sünnettir
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“

”

Umre Sa’yı İçin Niyet

“Ey Allah’ım, Safa ve Merve arasında, 7 şavt olmak 

üzere, senin rızan için Hac Say’ı yapmak istiyorum. 

Onu bana kolay kıl ve benden kabul buyur.”
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“

”

Safa ile Merve 
Arasında Sa'y
Nasıl Yapılır?

İki rekat namaz kıldıktan sonra Safa tepesine 

çıkınız. Safa'dan başlayıp Merve'de sona eren ve 

yedi şafttan oluşan umre sa'y yapılır.
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“ Traş Olmak

Sa'yi tamamladıktan sonra saçlarınızı traş ediniz. 

En Güzel Traş olmayı Peygamberimiz: “Allah 

Saçlarını Ustura ile kesenlere Rahmet Eylesin, 

Rahmet Eylesin, Rahmet Eylesin diye dua ediyor. 

Dördüncü defa kısaltarak traş olanlara da dua 

ediyor. Hanımlar Saçların ucundan parmak boğumu 

kadar keserek ihramdan çıkarlar. 

Böylece umreyi tamamlamış olduğunuzdan ihramı 

çıkarıp normal elbisenizi giyiniz 

PEYGAMBERİMİZ (S.A.V.) 
BUYURUYORKİ:

Kâbe’ye her gün 120 rahmet iner. 60’ı tavaf 

edenlere, 40’ı namaz kılanlara, 20’si Kâbe’yi 

seyredenlere verilir. Kâbe’yi çok tavaf ediniz 

kıyamet günü defterinizde en faziletli amel 

olarak onu bulacaksınız.



MEKKE
ZİYARET YERLERİ
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SEVR DAĞI

Hicret sırasında Resûlullah (s.a.s.), Hz. Ebu Bekir (r.a.) ile 

birlikte müşriklerden korunmak amacıyla içine girerek 

sığındıkları ve üç gün kaldıkları yere Sevr mağarası 

denmektedir. Sevr Dağı, Mekke’nin güney batısında yer 

almaktadır.
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ARAFAT DAĞI

Arafat dağı, Mekke’ye 20 kilometre uzaklıkta ve 

doğusunda yer alan bir dağdır. Arafat ovası 

içerisinde yaklaşık olarak 70 metre kadar 

yükseklikte bir tepe görünümüne sahiptir. 

Tepede koyu yeşil taş yığınları yer almaktadır. 

Arafat’a “Cebelür-rahme” (Rahmet dağı) da 

denir. Arafat dağı, Hac ibadetinin rükünlerinden 

biri olan vakfe’nin yapıldığı yer olduğundan 

dolayı çok büyük bir öneme sahiptir.
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NUR DAĞI

Cebel-i Nur Dağı (Hira Mağarası): Mekke-i 

Mükerreme’nin kuzey doğusunda, Mescid-i Haram’a

yaklaşık 5 km. mesafede, içinde Peygamberimiz’e ilk 

vahyin geldiği mağaranın da yer aldığı dağdır. Cebel-i 

Nur (Nur Dağı) diye anılması, insanlara en doğru yolu 

gösteren vahiy nurunun bu mağaraya inmesi 

sebebiyledir.



MEDİNE
ZİYARET YERLERİ
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CENNET’ÜL BAKİ
Hz. Peygamber (s.a.s.) zamanında Medine İslâm 

devletinin gerçekleşmesinden sonra kurulan kutlu bir 

mezarlıktır Cennetü’l-Bakî, Bakî’u’l-Garkad isimleri de 

verilmiştir. Fakat genellikle kısaca el- Bakî’ denilmektedir. 

Bu mezarlığa ilk defnedilen sahabî, İslâm’ın Medine’de 

yayılmasında büyük emeği geçen ve İslâm’da ilk defa 

müslümanlara cuma namazı kıldıran Es’ad b. Zürare

oldu. Başka bir kanaate göre el-Bakî’ye ilk defa Osman 

b. Maz’un defnedilmiştir. Daha sonra Medine-i 

Münevvere’nin bu meşhur mezarlığına ashabtan vefat 

edenlerle Hz. Peygamber’in yakınları, oğlu İbrahim 

gömülmüştü. Hz. Fâtıma ve oğlu Hz. Hasan burada 

medfundurlar.
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UHUD ŞEHİTLİĞİ

Peygamber efendimiz her yıl Uhud Şehitliği ni birden fazla 

kez ziyaret eder, şehitleri selamlardı. Uhut Şehitliği 

Medine’nin 5 km kuzeyinde yer almaktadır. 

Efendimiz(S.A.V) in sözlerine karşın, savaşı kazandıklarını 

düşünerek yerlerinden ayrılan okçularla birlikte savaşın 

seyri değişmiş ve 70 şehit verilmiştir.
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KIBLETEYN MESCİDİ
(İKİ KIBLELİ MESCİD)

Hicretten 18 ay kadar sonra Şaban ayının 15. günü
(Berat Kandilinde) Hz. Peygamber, Seleme oğulları 
mahallesinde öğle veya ikindi namazının farzını kıldırdığı 
esnada, ikinci rekatın sonunda aşağıdaki âyet-i kerime 
indi: “

Seni elbette, hoşlanacağın kıbleye döndüreceğiz.
O halde hemen Mescid-i Haram’a (Kâbe’ye) doğru dön.
(Ey mü’minler) siz de nerede olursanız olun, (namazda) 
oraya doğru dönün.” Bunun üzerine Hz. Peygamber, 
namazı bozmadan hemen Kâbe istikametine döndü, 
cemaat de saflarıyla birlikte döndüler.
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KUBA MESCİDİ

Medine Müslümanları, Peygamberimiz Hz. Muhammed, 
Mekke’den Medine’ye hicret ederken, Medine’ye 5 km. 
mesafede bulunan , Kuba Köyünde Efendimiz’i
karşılayarak, Külsüm bin Hedm’in evinde misafir etmişlerdi

Efendimiz kısa bir zaman içinde Külsüm bin Hedm’in
hurma kuruttuğu arsa üzerinde bizzat kendisi de taş ve 
kerpiç taşıyarak Kuba Mescidini inşa etti ve burada 
namaz kıldı. 
Kur’an-ı Kerim’de takva üzere yapıldığı bildirilen, ilk 
mescid olarak övülen ( “ilk günden takva üzerine kurulan 
mescid (Kuba Mescidi) içinde namaza durman için 
daha uygundur. Onda temizlenmeyi seven erkekler 
vardır. Allah da temizlenenleri sever.”
Tevbe Sûresi, 108. âyet), cemaatle namaz kılınmak için 
yapılan ilk mescid budur.
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”

“

‘’ Evet, bu böyledir. 

Kim Allah’a ait 

nişânelere saygılı 

davranırsa, bu kalplerin 

takvâlı olmasındandır.’’

Hacc 32



Allah (c.c.)
Umremizi Kolay 

Eylesin Ve Kabul 
Eylesin

444 57 26 
İkramturizm.com.tr


