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5

Menasik

Menasik sözlükte
İbadet

Dini terim olarak Menasik
Hac ve Umre yapan kimsenin yapacağı ve 
söyleyeceği şeyler

Menasikin niyet şekli
İhrama girecek kimse yıkandıktan ve temizlendikten 
sonra dikişli elbiseleri çıkarır. Umre veya hac 
ibadeti için niyetini yapar. Müstehap olan yapacağı 
ibadeti diliyle söylemesidir. Umre yapıp daha sonra 
temettu’ ve hac yapmak isteyen şöyle demelidir: 
“Buyur Allahım! Umre yapmak temettu ederek 
hac yapmak istiyorum” veya “buyur Allahım umre 
yapmak istiyorum.” Daha sonra hac esnasında; 
“Buyur Allahım hac yapmak istiyorum.” Kıran 
haccı yapmak isteyen de; “buyur Allahım hac 
yapmak istiyorum.” Kıran haccı yapmak isteyen 
de hac ile umre arasında şöyle der: “Buyur Allahım 
hac ve umre yapmak istiyorum.” Nitekim Enes 
(radiyellahü anh) şöyle dedi: “Resülullah (sallâllahü 
aleyhi vesellem)’in şöyle buyurduğunu işittim: Buyur 
Allahım hac ve umre yapmak istiyorum.”(1)Eğer 
diliyle teleffuz etmezse dahi kalbiyle yeterli olur.

(1)Buhari ve Müslim rivayet ettiler.
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Menasik ve Telbiye

Menasikin (İbadetin) 
Çeşitleri
1. Temettu’
Hac aylarında umre için ihrama girmek ve 
yaptıktan sonra tahallül ederek ihramdan çıkmak 
ve daha sonra aynı yılda tekrar hac için ihrama 
girmektir. Temettu’ haccı yapacak kimse Mekke’ye 
vardığında umrenin amellerini yapar. Tavaf eder, 
sa’y eder ve traş veya saç kısaltarak ihramdan 
çıkar. Zilhicce’nin 8. Günü için ihrama girer. Daha 
sonra haccın amellerini yerine getirir. Temettu’ 
haccı yapan kimseye Hedy kurbanı vaciptir. 

2. Kıran: 
Hac ve Umre için aynı anda ihrama girer. Veya önce 
Umreye niyet eder ve umre tavafına başlamadan 
önce hacca niyet eder. Kıran haccı yapan kimse 
haccın tüm amellerini yaptıktan sonra ihramdan 
çıkar. Kendisine kurban kesmesi vacip olur. 

3. İfrad:
Sadece hac için ihrama girer ve haccın tüm 
amellerini tamamlayıncaya kadar ihramdan 
çıkmaz. Kendisine kurban gerekmez. Menasiklerin 
(ibadetlerin) en faziletlisi temettu’ haccıdır. Zira 
Peygamber Efendimiz (sallâllahü aleyhi vesellem) 
ashabına yapmayı emretmiştir. Daha sonra Kıran 
ondan sonra İfrad haccı gelir.
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Üç Menasik (İbadet) arasındaki Farklar

Temettu’ Kıran İfrad

Niteliği Umre daha sonra hac Umre ve Hac Sadece hac yapılır.

İhram
İki defa ihrama girer. 

Birincisi; umre için ihrama 
girer sonra tahallül eder ve 
daha sonra hac için ihrama 

girer.

Hac ve umre için aynı 
anda ihrama girilir. Hac için ihrama girilir

Telbiye

İlk girdiği ihrama şöyle 
der: “Allahım buyur! Umre 

yapmak istiyorum” daha 
sonra ihram için ihrama 
gireceği zaman da şöyle 

der: “Allahım buyur! Hac 
yapmak istiyorum. Veya 

şöyle der: “Buyur Allahım! 
Umre yapmak ve hacca 
kadar temettu’ yaptıktan 

sonra hac yapmak 
istiyorum.”

İhrama girerken şöyle 
der: “Buyur Allahım! 
Umre ve hac yapmak 

istiyorum.”

İhrama girerken 
şöyle der: “Buyur 

Allahım! Hac yapmak 
istiyorum.”

Hedy Hedy Kurbanı kesmek 
vaciptir. Hedy kurbanı vaciptir. Hedy Kurbanı vacip 

değildir.

Tavaf
İçinde iki tavaf vardır. 
Birincisi umre tavafı 

ikincisi ise; hac için tavaf 
eder.

Hac tavafı olan bir kere 
tavaf yapılır.

Hac tavafı olan bir 
defa tavaf yapılır.

Sa’y
İçinde iki Sa’y vardır: 
birincisi umre Sa’yi, 

ikincisi ise; hac sa’yidir. 

Hac Sa’yi olan bir kere 
sa’y edilir.

Hac Sa’yi olan bir 
defa sa’y yapılır. 

https://www.al-feqh.com/tr
ht

tp
s:

//w
w

w
.a

l-f
eq

h.
co

m
/tr



285Resimli İbadet Fıkhı

Menasik ve Telbiye

Telbiye

İbn-i Ömer’in naklettiği hadis şerifte Peygamber 
Efendimizin (sallâllahü aleyhi vesellem) telbiyesi 
böyleydi.

“Leybeyk Allahümme Lebbeyk” in manası; buyur 
Allahım buyur, emrindeyim. Telbiye Allah’ı övmek 
ve ona şükrü ifade eder. Ayrıca emrine icabet 
etmeyi, birliğini ızhar etmeyi ve ortaklıktan beri 
olduğunu ifade eder.

Telbiyenin Hükmü
Telbiye sünnettir. Erkek olan kişi sesini yükselterek 
söylemelidir. Fitne korkusuyla kadın telbiyeyi 
sessiz getirir.

Telbiyenin yeri ve zamanı
Kişi ihrama girdikten sonra telbiyeye başlar. 
Yolculukta iken çokça söyler. Söylenecek bir çok 
yer vardır. Bunlardan bir kısmı şöyle: yüksek 
bir yere çıkarken, vadiye inerken, Beytullah’I 
gördüğünde, Hacaru’l-Esvedi selamlarken, hac 
yaparken bayram günü cemre-i Akabeye taş attığı 
zaman söylenir.

Telbiye
İhramlı olan kimse şu şekilde telbiye 
getirir:

“Allahım! Davetine isteyerek uydum, 
Allahım! Ermine amadeyim. Senin eşin 
ve ortağın yoktur. Sana yöneldim, hamd 
senin, nimet senin, mülk senindir. Eşin ve 
ortağın yoktur.”
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