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ret etmişlerdir. öte yandan Demre de (An
talya) hıristiyanlarca St. Nicholas'nın (San 
Nicola. Aya Nikola, Noel Baba) yaşadığı ve 
defnedildiği yer olarak ziyaret edilmek
tedir. Burada IV. yüzyılda Myra (Demre) pis
koposu olan St. Nicholas'ya ait bir kilise 
bulunmaktadır. Diocletien zamanında öl
dürülen ve Rus, Yunan ve Sicilya halkla
rının. çocukların ve denizcilerin koruyucu 
azizi olarak kabul edilen Nicholas'nın ke
mikleri Xl. yüzyılda Güney İtalya'daki Ba
ri'ye nakledilmiştir. 
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B) İslam'da Hac. İslami kaynaklara gö
re haccın Hz. Adem dönemine kadar uza
nan bir geçmişi vardır. Bir kısmı İsraili
yafa dayanan bazı rivayetlere göre Ka
be 'yi önce melekler tavaf etmiş, daha son
ra da Hz. Adem Allah'ın emriyle Mekke'ye 
giderek Arafat'ta Hz. Hawa ile buluşup 
kendisine Beytullah'ın etrafındaki hacla 
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ilgili mukaddes yerleri gösteren melekle
rin rehberliğinde haccetmiştir (Ham!dul
lah, s. 123-127). Hz. Şit'in peygamberliği 
sırasında onardığı Kabe, Nuh tufanının 
arkasından uzunca bir süre kumlar altında 
kalmış ve nihayet Hz. İbrahim ile oğlu İs
mail tarafindan eski temelleri bulunarak 
yeniden inşa edilmiştir. "Bir zamanlar İb
rahim, İsmail ile beraber beytin temelle
rini yükseltirken ... " (el-Bakara 2/127) mea
lindeki ayet bu inşaata işaret etmekte
dir. Cenab-ı Hakk'ın Hz. İbrahim'e, "İn
sanlar arasında haccı ilan et ki gerek yaya 
olarak gerekse nice uzak yoldan gelen yor
gun argın develer üzerinde kendilerine ait 
birtakım yararları yakından görmeleri. 
Allah 'ın kendilerine rızık olarak verdiği kur
banlık hayvanlar üzerine belli günlerde Al
lah'ın ismini anmaları (kurban kesmele
ri) için sana (Kabe'ye) gelsinler. Artık on
dan hem kendiniz yiyin hem de yoksula, 
fakire yedirin; sonra kirlerini gidersinler, 
adaklarını yerine getirsinler ve o eski evi 
tavaf etsinler" (el-Hac 22/27-29) emrini 
vermesinden, insanları hac yapmak üze
re Mekke'ye davet eden ilk peygamberin 
İbrahim olduğu anlaşılmaktadır. Hz. İb
rahim haccın menasikini tesbit ederek 
Kabe'nin her yıl ziyaret edilmesini sağla-

Hac ibadetinin yapıldığı verleri gösteren genel plan 

mış ve oğlu Hz. İsmail'i orada bırakıp Fi
listin'e dönmüştür; o tarihten sonra ge
len peygamberler ve ümmetieri de Ka
be'yi ziyaret etmişlerdir. 

Huzaa'ya mensup Yemenli bedeviler 
Mekke'yi zaptedip Amalika'nın kolları 

olan İyad. Katura ve Cürhümlüler'i bura
dan çıkarınca Ka be yönetimini de ele ge
çirdiler. Putperestlik Huzaalılar'ın beş asır 
süren hakimiyetleri döneminde ortaya çık
tı ve yaygınlık kazandı. Hz. Peygamber'in 
beşinci batından dedesi olan Kusay b. Ki
Iab zamanında Kabe muhafızlığı yeniden 
Hz. İsmail'in ahfadına intikal etti. Cahili
ye döneminde Mekke şehir devleti on üye
li bir meclis tarafından idare ediliyor, ay
rıca dört yabancı kabile de hac yöneti
mine katılıyordu. ResGl-i Ekrem'in men
sup olduğu Haşimiler ri fade*, sikaye* ve 
Kabe eminliği, Ben! Abdüddar Kabe ve 
Darünnedve'nin anahtarlarının muhafa
zası, Beni Nevfel hacılara harcanmak üze
re toplanan vergilerin idaresi. Beni Sehm 
Kabe'ye yapılan adakların muhafazası ve 
Ben! Kinane de haccın daima aynı mev
sime rastlaması için takvimde yapılan ne
si'* ile meşgul olurlardı. Beni Gavs ile 
Ben! Advan ise Arafat'ta ve M üzdelife'de 
hacılarla ilgilenirlerdi. 



İslam'ın doğuşu sırasında Kabe'yi ta
vaf. um re. Arafat ve M üzdelife'de vakfe, 
kurban kesme gibi adetler devam ettiril
mekte, hac putperest gelenekleriyle birlik
te sürdürülmekteydi. Umre. nesi' yoluyla 
hurma mevsimine rast getirilen receb 
ayında yapılır, Kabe'nin ziyaret edilmesi ve 
Safa ile Merve arasında yedi defa koşul
ması ile tamamlanırdı. Müşrikler, haccı 
her yıl bahar mevsimine denk düşürmek 
için iki veya üç yılda bir tekrarlanan nesi' 
ile ayların yerlerini değiştirdiklerinden tö
renler, asıl zamanı olan zilhicce yerine baş
ka aylarda yapılır, ancak yirmi dört yılda 
bir gerçek zilhicceye rastlardı. Hacı aday
ları , hac mevsiminin başlatıldığı ayın ilk 
günü ihramlı olarak Ukaz panayırına. yir
mi gece burada kaldıktan ve alışveriş yap
tıktan sonra Mecenne panayırma ve on ge
ce de burada kaldıktan sonra arkasından 
gelen ayın hilali ile birlikte Zülmecaz pa
nayırına giderler ve burada sekiz gece ka
lıp terviye günü Zülmecaz'dan ayrılarak 
arefe günü Arafat'a çıkarlardı. Arefe gü
nü "hille"den olanlar (Kureyş ve müttefik
leri dışındaki kabileler) Arafat'ta, "hums" 
sınıfından olanlar ise (hac ve Kabe ile ilgili 
çeşitli imtiyaziara sahip Kureyş ve müt
tefiklerinden meydana gelen kabileler) 
Harem bölgesi içindeki NemTre'de hazır 
bulunurlar ve güneş ufka yaklaşıncaya ka
dar buralarda kalıp sonra Müzdelife'ye 
akın ederlerdi. O gece M üzdelife'de geçi
rilir. ertesi gün fecirden önce vakfeye baş
lanıp güneş yükselineeye kadar devam 
edilir, arkasından da Mina'ya doğru ha
rekete geçilirdi; Arafat ve Mina günlerin
de alışveriş yapılmazdı. Mina'da yerine 
getirilmesi gereken. üç gün müddetle 
şeytan taşlama ve ayrıca kurban kesme 
menasiki tamamlandıktan sonra çeşitli 
toplantılar düzenlenir, şiirler okunur ve 
kabileler atalarıyla övünürlerdi. Bu adet, 
"Hac menasikini bitirince atalarınızı zik
rettiğiniz gibi, hatta ondan daha fazla Al
lah'ı zikredin" (ei -Bakara 2/200) mealin
deki ayetle kaldırılmıştır. 

Ziyaretçiler Mina'dan Mekke'ye geldikle
rinde şehir halkının evlerinde kalır ve buna 
karşılık onlara bazı hediyeler verirlerdi. Ca
hiliye devrinde Araplar Kabe'yi ellerini bir
birine kenetleyerek (Thbert, ayette de işa
ret edildiği üzere iel-Enfal 8/351 el çırpıp 
ıs lık çaldıklarını söylemektedir 1 Camı~u 'i
beyan, IX, 240-241 1) ve humsa mensup 
iseler elbiseleriyle, hilleye mensup iseler 
-tavafı günah işledikleri elbiselerle yap
mak istemediklerinden- eğer humstan 
birinin elbisesini ödünç olarak veya para 
ile alamazlarsa çıplak tavaf ederlerdi. 

Tefsirlerde, "Onlar bir kötülük yaptıkları 
zaman, 'Babalarımızı bu yolda bulduk, Al
lah da bize bunu emretti' derler. De ki, 
Allah kötülüğü emretmez. Allah'a karşı bil
mediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz?" 
(el-A'raf 7/28) mealindeki ayetin Kabe'yi 
çıplak tavaf edenlerle ilgili olduğu belir
tilmektedir. Eğer hille mensubu, üzerin
dekinin dışında sırf Kabe'yi ziyaret sıra
sında kullanmak amacıyla daha önce gi
yilmemiş başka bir elbise getirmişse ta
vafını onunla yapar, sonra çıkarıp orada 
bırakır ve "leka" denilen bu elbiseye el 
sürülmez, çürümeye terkedilirdi. Temiz 
elbise bulamamış hilleye mensup ka
dınların da avret mahallerini elleriyle ka
patarak çıplak katıldıkları tavaf bittikten 
sonra Safa ile Merve arasında sa'y ya
pılırdı. Arkasından tanrı fsaf'ın putunun 
(heykel) yanında kurbanlar kesilir, kanın
dan Kabe'nin duvarlarına sürülürdü; 
kurban kesenler bu etlerden yemezlerdi. 
Daha sonra her kabile hangi tanrı için ih
rama girmiş ve telbiye getirmişse onun 
putunu ziyaret eder, yanında tıraş olur ve 
ihramdan çıkardı. Cahiliye Arapları Kabe 
dışında Lat. Menat, Uzza ve Zülhalesa gi
bi tanrıların tapınaklarını, ileri gelenlerin 
kabirierini ve dikili taşları da (ensab) tavaf 
eder ve buna "devar'' derlerdi (İbnü'l-Kel
bt, s. 39). 

Hacılara su ve yemek ikram etme ade
ti (sikaye, rifade) çok eski devirlerden beri 
devam ediyordu. Cahiliye döneminde ri
fade geleneğini sürdürebilmek için önce
leri halktan vergi toplanırdı; daha sonra bu 
işi şeref kazanmak isteyen zenginler üst
lendi. İlk defa deve etinden yemek yaptı
np hacılara dağıtan kişinin Amr b. Luhay 
olduğu rivayet edilir; onun hacılara elbi
se dağıttığı da bilinmektedir. Kusay za
manında Kabe yakınlarında, civardaki tat
lı su kaynaklarından develerle getirilen su
ların muhafaza edildiği deriden yapılmış 
su depoları vardı. Zemzem Kuyusu Hz. 
Peygamber'in dedesi Abdülmuttalib ta
rafından tekrar açıldıktan sonra sikaye gö
revi tamamen buradan sağlanan sularla 
yerine getirildi. Abdülmuttalib develerini 
sağar ve bunları bal ile karıştırıp zem
zemle beraber hacılara dağıtırdı; üzümle 
zemzemi karıştırıp dağıttığı da olurdu. 
İslamiyet'in zuhuru sırasında sikaye ve 
rifade işini Ebu Talib yürütüyordu; ancak 
daha sonra mali durumu bozulduğu için 
küçük kardeşi Abbas'a bıraktı. Abbas bu 
görevi Mekke'nin fethine kadar kesintisiz 
sürdürdü; fethin arkasından Resül-i Ek
rem kısa bir süre için sikaye ve rifadeyi on
dan aldıysa da daha sonra yine kendisine 
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verdi. Hz. Peygamber 9 (631) yılında Hz. 
Ebu Bekir' i hac emtri olarak görevlendir
di ve ona yemek için bir miktar malzeme 
verdi. Veda haccında ise bu işi bizzat ken
disi üstlenmiş, dolayısıyla vefatından son
ra yerine gelen halifeler de bunu bizzat yü
rütmüşlerdir. 

Mekke'nin fethinden sonra Kabe'nin 
içinde ve etrafında yer alan putlarla bir
likte Hz. İbrahim'in tebliğ ettiği hac iba
detinde bulunmayan şirk unsurları da ta
mamen temizlenmiştir. Hums mensup
ları kendilerine birtakım imtiyazlar tanı
yıp, "Biz ehl-i Haremiz, Kabe'nin bakıcıla
rıyız" diyerek Arafat'ta vakfe yapmazlar
dı. Ancak, "Sonra insanların -sel gibi- akın 

ettiği yerden (Arafat) siz de akın edin. Al
lah'tan mağfiret dileyin. Gerçekten Allah 
çok affedici ve esirgeyicidir" (ei-Bakara 2/ 
199) mealindeki ayetle bu ayrıcalık kaldı
rılmıştır. Arafat ve Mina'daki ticaret yasa
ğı da, "Rabbinizden -ticaret yaparak- rızık 

aramanızda size herhangi bir günah yok
tur" (ei-Bakara 2/198) mealindeki ayetin 
inzali üzerine son bulmuştur. Hacdan ön
ce kurulan Ukaz, Mecenne ve Zülmecaz 
gibi panayırlar ise bir müddet daha de
vam etmiş, ancak ll. (VIII.) yüzyılın sonları

na doğru çeşitli sebeplerle bunlardan vaz
geçilmiştir. İslamiyet'in doğuşundan son
ra hille ehli Safa ile Merve arasında yapı
lan sa'y vectbesini, burada bulunan putla
ra karşı yapıldığı, dolayısıyla Cahiliye adet
lerinden olduğu ve hac menasikine gir
mediği gerekçesiyle yerine getirmiyor
lardı. Bunun üzerine, "Safa ile Merve şüp
hesiz Allah'ın şiarlarındandır. Her kim hac 
veya umre yaparak Beytullah'ı ziyaret 
ederse Safa ile Merve arasında tavaf (sa'y) 
yapmasında bir günah yoktur. Kim gö
nüllü olarak bir hayır yaparsa şüphesiz Al
lah -onu- bilir, karşılığını verir" (el-Baka
ra 2/158) mealindeki ayet indi ve böylece 
sa'yin hac menasikinden olduğu açıkla

narak bu hususta zihinlerde beliren şüp
heler giderildi. Kabe'yi çıplak tavaf etme 
ve hille mensupları tarafından Harem sı
nırları içine sokulan yiyecek ve içeceklerle 
koyuna getirilen yasak ise, "Ey Ademoğul
ları! Her mescide gidişinizde elbiselerini
zi giyin. Yiyiniz içiniz, fakat israf etmeyi
niz. Zira Allah israf edenleri sevmez. De 
ki: Allah'ın kulları için yarattığı ziyneti (el
bise) ve güzel (helal) rızıkları kim haram kıl
dı! De ki: Onlar dünya hayatında -inanma
yanlarla birlikte- inananlar içindir. Kıya
met gününde ise yalnız müminlere ait
tir" (el-A'raf 7/31-32) mealindeki ayet
lerle ve Hz. Peygamber'in hicretin 9. yı
lında verdiği, "Bu yıldan sonra hiçbir müş-
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rik hac yapmayacak, kimse Beytullah 'ı çıp
lak tavaf etmeyecektir" (Buhar!, "I:Iac", 
67, "Şaliit", ı o, "Cizye", 16, "Megazf",66) 
emriyle ortadan kaldırıldı. 

Haccın, muhtemelen Hz. ibrahim'den 
beri yerine getirilen bir ibadet olması do
layısıyla müslümanlara ne zaman farz kı
lındığı konusunda görüş birliğine varıla- · 
mamıştır; kaynaklarda hicretin S, 6, 7, 

Mekke'nin genel görünüşü 
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8~ 9 ve 1 O. yıllarının ileri sürüldüğü görü
lür. Kurtubi, bunun S. yılda vuku buldu
ğuna dair bir rivayeti kaydettikten sonra 
9. yılı benimseyen alimierin görüşlerine 
katılmıştır. Cabir b. Abdullah tarafından 
nakledilen ve Hz. Peygamber'in üç defa 
hac yaptığını, ikisinin hicretten önce, bi
rinin hicretten sonra olduğunu haber ve
ren hadise (Tirmizi, "I:Iac", 6) dayanarak 

haccın hicretten önce farz kılındığını sa
vunanlar da bulunmaktadır. Ancak 9. yıl
da farz kılındığı görüşünün daha kuwetli 
olduğu anlaşılmaktadır; Buhari, Nevevi, 
ibn Teymiyye ve ibn Kayyim el-Cevziyye 
bunu benimsemişlerdir. Nitekim Buha
ri'nin delil getirdiği, "Ona yol bulabilen
lerin Beytullah'ı haccetmesi Allah'ın in
sanlar üzerinde bir hakkıdı(' (Al-i im ran 3/ 



97) mealindeki ayet o yıl nazil olmuştur 
(Buhar!, "I:Iac", ı ) . Müslim'in rivayet et
tiği Cabir b. Abdullah hadisinde yer alan. 
"Resulullah -Medine'de- dokuz yıl haccet
meden bekledi; sonra onun cu senede Al
lah elçisinin hacca gideceğini halka ilan et
tirdi" şeklindeki ifade de (Müslim, "I:Iac", 
147) bu görüşü doğrulamaktadır. Bu son 
açıklamada da belirtildiği üzere Hz. Pey
gamber'in islami usullere uygun olarak 
bu farzı yerine getirmesi, Mekke'nin fet
hini (8. yıl) deği l yukarıdaki ayetin nüzu
lünü takip eden hac mevsiminde yani 1 O. 
yılda vuku bulmuştur (bk. VEDA HACCI). 

Haccın kökeninin Hz. İbrahim'e dayan
ması ve uzun tarihi geçmişi sırasında içi
ne ancak islam ' ın gelişiyle t emizlene
bilen çeşitli şirk unsurlarının karışması , 

bazı şarkiyatçıların ileri sürdüğü gibi bu 
ibadetin islam dışı tapınma adetlerinin 
bir devamı olduğunu göstermez. Çünkü 
hac da namaz kılmak, zekat vermek, oruç 
tutmak gibi son aşamasını İslamiyet'in 
teşkil ettiği tevhid dininin bir farizasıdır. 
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Hacla İlgili Fıkhi Hükümler. Kur'an-ı Ke
rim, yoluna gücü yetenlerin hac görevini 
ifa etmesinin Allah 'ın insanlar üzerinde bir 
hakkı olduğunu belirtmekte (Al-i imran 
3/97). Hz. Peygamber de haccın islam'ın 
beş şartından birini teşkil ettiğini haber 
vermektedir (Buhar'i, "İman" , ı , 2: Müs
lim, "İman" , 19-22 : Tirm izi, " İman" , 3) . 
Ebu Hüreyre'nin rivayet ettiği bir hadis
te ResGl-i Ekrem, Allah rızası için hacce-

den ve haccın belirli günlerinde cinsel iliş
kiden, ayrıca günah sayılan davranışlardan 
sakınan kimsenin annesinden doğduğu 
gün gibi günahlarından arınmış olarak 
memleketine döneceğini söylemiştir (Bu
har'i, " Mul:ışar " , 9-l O: Müslim, "I:Iac", 
438) Bir başka hadiste de şöyle denilmek
tedir: "Hac ile umreyi birbirine ekleyin. 
Çünkü bunlar körüğün demir, gümüş ve 
altının kirini gidermesi gibi fakirliği ve gü
nahları giderir. Makbul bir haccın karşılığı 
ancak cennettir" (Tirmizi, " I:Ia~" , 2) . Hac 
kadınlar için en güzel cihad kabul edilmiş
tir (Buhar!. "Ceza,ü'ş-şayd" , 26) . Ashap 
döneminden zamanımıza kadar geçen 
süre içinde bütün alimler, gücü yeten kim
senin ömründe bir defa hac yapmasının 
farz olduğu · hususunda ittifak etmişler
dir. Buna göre hac ibadeti kitap, sünnet 
ve icma ile sabit olan en kuwetli farzlar
dan biridir. 

islam dininin pratik hükümlerini, müs
lümanların ferdi davranış ve sosyal iliş

kilerini " ibadat", "muamelat" ve "ukübat" 
olarak üç başlık altında ele alan fıkıh ki
taplarında hac namaz, oruç ve zekattan 
sonra dördüncü sırada yer alır ve "Kita
bü' l-Hac" başlığı altında incelenir. An
cak hac ibadeti, genelde Hz. Peygam
ber'den ve ashaptan rivayet edilen nakli 
delillere, özellikle de uygulama örnekle
rine dayandığından ve nesilden nesile bu 
şekilde aktarılarak devam ettiğinden fa
kihler ve mezhepler arasındaki görüş fark
lılıkları, haccın ifa şeklinden ziyade bu iba
det içinde yer alan ve "menasik" teri
miyle ifade edilen çeşitli davranışların fık
h'i hükmü ve değeri konusunda yoğun
Iaşır. Buna göre haccın, kişiye farz oluş 
şartlarının gerçekleştiği yıl içinde hemen 
eda edilmesinin gerekip gerekmediği . 

yani haccı tehir etmenin caiz olup olma
dığı, haccın farziyet, eda ve geçerlilik 
şartları , vacip ve sünnetleri, ihlalierin mü
eyyidesi gibi hususlarda kaynaklarda gö
rüş farkl ılıkları yer almaktadır. 

ömründe bir defa hac yapan müslüman 
bu farzı yerine getirmiş olur. Ebu Hanife, 
Ebu Yusuf, Malik ve Ahmed b. Hanbel, 
kendisine hac farz olan müslümanın bu 
ibadeti önündeki ilk hac mevsiminde eda 
etmesi gerektiği , bir sonraki yıla tehiri
nin günah olduğu , hatta bu ibadeti uzun 
süre geciktiren müslümanın şahitliğinin 
kabul edilmeyeceği görüşündedirler. Çün
kü bu fakihlere göre haccın bir defa tehi
ri büyük günah sayılmazsa da bunda ıs
rar edilmesi fısk* olarak değerlendirilir. 
Ayrıca farzların edasında ihtiyatlı davra
nı l malıdır; bunun gereği olarak hac he-
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men yerine getirilmeli , hayatta kalınıp ka
lın mayacağı bilinmeyen daha sonraki bir 
yıla bırakılmamalıdır. imam Şafii ile Ha
nefi imamlarından Muhammed ise ileri
de yerine getirmeye azınedilmesi ve eda 
imkanının elden çıkması gibi bir endişe
nin bulunmaması şartıyla haccın tehir edi
lebileceğini söylemişlerdir. Ancak bu iba
detin bir an önce ifa edilmesi sünnet sa
yılmış ve bu husus ihtiyata daha uygun 
görülmüştür. 

Hac eda edilişi bakımından ifrad, temet
tu' ve kıran şeklinde üçe ayrılır. ifrad hac
cı. umre yapmaksızın sadece hac mena
sikini yerine getirmek suretiyle ifa edilir. 
Temettu' haccında umre yapıldıktan son
ra ihramdan çıkılır, ardından aynı dönem
de tekrar hac için ihrama girilerek hac me
nasiki eda edilir. Kıran haccında ise ihra
ma girerken hem umreye hem de hacca 
niyet edilir ve aynı ihramla her iki ibadet 
yerine getirilir. Bunların fazilet bakımın

dan sıra lanışı Hanefiler'e göre kıran. t e
mettu'. ifrad; Mali kiler' e göre ifrad, kı 

ran. temettu'; ŞafıTier'e göre -aynı yıl hac
cın arkasından um re yapmak şartıyla- if
rad. temettu', kıran; Hanbeffier'e göre ise 
temettu'. ifrad, kıran şeklindedir. Bu gö
rüş ayrılığının kaynağı. Hz. Peygamber'in 
yaptığı haccın eda şekli konusundaki ri
vayetlerin farklılığıdır. Bazı r ivayetlerde 
onun ifrad haccına niyet ederek ihrama 
girdiği belirtilirken bazılarında temettu' 
veya kı ran haccına niyet ettiği kaydedilir. 

Haccın Şartlan. Hacla ilgili şartlar. hac
cın farz olmasının , edasının ve sıhhatinin 
şartları olmak üzere üç grupta ele alınır. 

a) Bir kimseye haccın farz olması için 
onuri müslüman, akıl , baliğ ve hür olma
sı . ayrıca hac görevini yapma imkanına 
sahip bulunması gerekir. Bu son şart, hac 
yolculuğuna çıkacak kişinin gidip dönün
ceye kadar. hem kendisinin hem de bak
ınakla yükümlü olduğu kimselerin sosyal 
seviyelerine uygun biçimde geçimlerini 
sağlayacak mali güce ve hac için yeterli 
zamana sahip olması anlamına gelmek
tedir. Hanefi. Şafii ve Hanbeli fakihleri, 
Mekke civarında yaşayan müslümanların 
ulaşım masrafları göz önünde bulundu
rulmaksızın hac yükümlülüğü taşıdıkları
nı söylerler. Malikiler ise fazla zorluk çek
meden yürüyerek hacca gidebilecek kim
seleri, dünyanın neresinde yaşariarsa ya
şasınlar hac mükellefı kabul ederler. An
cak bu görüşün, seyahatlerin çok defa yü
rüyerek yapıldığı bir döneme ait olduğu
nu belirtmek gerekir. 

b) Haccın edasının, yani bizzat mükel
lef tarafından ifa edilmesinin farz olması 
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