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bi, ru~adü'ş-Şati'i, ~ikrü'l-kubur, Dü
rerü '1- eşer, Tebyinü '1-işiibe li- ev ha
min l)aşalet li-Ebi Nu 'aym ii Ma crife
ti 's -sal)abe, Eşratü's-sa ca adlı çalışma
ları zikredilmektedir. 
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Hacda şeytan taşlama sırasında 
atılan taşiara ve bu taşların 
atıldığı yerlere verilen ad. 

_j 

Sözlükte "kor parçası: çakıl taşı" gibi 
manalara gelen cemre, bir fıkıh terimi 
olarak hacıların kurban bayramı günle
rinde Mina'da attıkları küçük taşların 
her birini ve bu taşların atıldığı üç ayrı 
yeri ifade eder. Çoğulu cimar ve ceme
rattır. Bu yerlere taş atılması işine de 
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remy-i cimar denir. Cemrelerden Mina
Mekke yönündeki ilkine küçük veya bi
rinci cemre (e l -cemretü's-suğra. el-cemre
tü' I-Gia). ikincisine orta cemre (el-cemre
tü 'J-vüsta), üçüncüsüne de büyük cemre 
veya Akabe cemresi (el-cemretü 'l-kübra. 
cemretü' I-Akabe) adı verilir. Birinci cem
re ile orta cem re arasında 1 56,40 m., 
orta cemre ile Akabe cemresi arasında 
116.77 m. mesafe bulunmaktadır. 

"Şeytan taşlama" diye de adlandırılan 
bu atışlar. Hz. İbrahim'i Allah'ın emrini 
yerine getirmekten alıkoymak isteyen 
şeytanın yine onun tarafından Mina'da 
taşlanmasının hatırasını yaşatmakta ve 
insanları daima günaha sokmaya çalı 

şan şeytana karşı bir tür tepki ve diren
meyi temsil etmektedir. Bir hadiste ri
vayet edildiğine göre. Hz. İbrahim Ka be'
nin inşasını tamamladıktan sonra Ceb
riiii'in yol göstermesiyle ilk haccını yap
tığı ve oğlu İsmail'i kurban etmeye gö
türdüğü esnada Mina ' nın söz konusu üç 
yerinde önüne çıkan şeytanı taşlamıştır 
(Müsned, ı . 297, 306-307; Hakim, ı. 466; 
Beyhaki, V. 153-154 ). Hz. Peygamber de 
Veda haccı sırasında bu cemrelere taş 
atmış ve özellikle bu esnada hac ibade
tinin yapılış şeklinin kendisinden öğre
nilmesini istemiştir (Müslim. "Hac", 3! 0-
3!2). Bundan dolayı kurban bayramının 
birinci günü Akabe cemresine. diğer üç 
gün de her üç cemreye taş atılması fa
kihlerin ittifakı ile vacip olup terkinden 
dolayı ceza kurbanı (dem) gerekir. Sahih 
hadislerde bu uygulamanın Hz. İbrahim'in 
sünnetine dayandığı açıkça belirtildiği 

ve sembolik olarak şeytanın taşlandığı 
bilindiği halde Frantz Buhl'ün bunu Ca-

hiliye adetlerine dayand ırması ve taşla
ma ile kimin tel'in edildiğinin pek vazıh 
olmadığını ileri sürmesi şaşırtıcıdır (bk. 
EI, ll , !0!2; İA, lll, 89-90). F. Buhl ayrıca 
bayramın son üç gününde taşların gü
neş battıktan sonra atıld ı ğı, başkaları 

tarafından atılan taşların da kullanıla

bildiği şeklinde J. L. Burckhart'tan nak
len verdiği tamamen yanlış bilgiler ya
nında cemretü'I-Akabe'ye ilk gün, diğer
lerine de "bayramın pek mühim olma
yan diğer günlerinde" taş atılmasının, 
bunların daha az önemli olduğunu dü
şündürdüğü şeklinde garip ve mesnet
siz bir yorumda da bulunur. Şeytan taş
lama sırasında kadınların yüzlerini biraz 
açtıklarına dair verilen bilgi de gerçeğe 
aykırıdır : çünkü kadınların yüzlerini açık 
tutmaları ihramın gereklerinden olup 
cemreye mahsus bir şey değildir. Frantz 
Buhl'ün bu fahiş hatalarının Eneyelo
pedİa ot Islam ·ın yeni neşrinde yer al
mamasına karşılık şeytan taşlamanın es
ki putperest ibadetinden intikal ettiğine 
dair iddianın tekrar edilmesi (EJ2 [İng . J. 

11. 438). müsteşriklerin İslam'ın vahye da
yanan bir din olmadığı şeklindeki ön yar
gılarının tabii sonucudur. 

Arefe günü Arafat vakfesinden sonra 
Müzdelife'ye doğru yola çıkan hacılar 

sabah namazını Müzdelife'de, ilk vakti 
olan alaca karanlıkta kılarlar ve Meş' ar-i 

Haram'daki vakfenin ardından güneş 

doğmadan Mina'ya hareket ederler. Mi
na'ya vardıkları zaman Akabe cemresi
nin yanında. ihrama girdiklerinden beri 
söyledikleri telbiye*yi kesip bu cemre 
için hazırladıkları yedi çakıl taşını "Bis
millahi Allahüekber" diyerek teker te-



ker Akabe cemresine atarlar. Birinci gün 
diğer cemrelere taş atılmaz. 

Akabe cemresinin taşlanması işi, Ha
nefiler'e göre kurban bayramının birin
ci günü şafağın sökmesiyle başlar. aynı 
gün güneş batıncaya kadar devam eder. 
Ancak müstehap olan. taşlamanın gü
neşin doğmasından sonra yapılmasıdır. 
Gündüz atamayanlar hiçbir ceza gerek
meksizin gece de atabilirler. Malikfler'e 
göre taşlama güneş doğunca başlar. ba
tınca son erer ; geceye kalırsa hacının 

kurban kesmesi gerekir. Şafii ve Hanbe
liler'de ise Akabe cemresine taş atma 
bayramın birinci günü gece yarısından 
başlamakla birlikte en faziletli zaman 
güneş doğduktan sonraki zamandır . bu · 
süre güneş batıncaya kadar devam eder. 
Atamayanlar diğer teşrik* günlerinde 
de atabilirler. Atılacak taşların nohuttan 
büyük. fındıktan küçük olması tavsiye 
edilmiştir. Taşların M üzdelife ·den top
lanması müstehap, cemrelerin civarın

dan toplanması ise mekruhtur. Hatta 
Hanbeliler. buradan alınan taşlarla ya
pılan taşlamanın geçersiz olduğunu ka
bul etmişlerdir. Ayrıca temiz olmayan 
yerlerden taş alınmamalıdır. Şafii. Mali
ki ve Hanbeliler'e göre cemrelere atıla

cak nesnenin "taş " olması gerekir; de
mir. kurşun. toprak, tahta gibi şeyler 

atılamaz. Hanefiler'e göre ise üzerinde 
teyemmüm yapılan. yani toprak cinsin
den olan her şey atılabilir. Taşları at
mayıp elle koymak caiz olmadığı gibi bir 
defada hepsini veya birkaç tanesini at
mak da tek taş atmak hükmünde sayıl
mıştır. Hastalık, yaşlılık vb. sebeplerden 
dolayı taş atacak durumda olmayanların 
yerine vekalet verdikleri kimseler de bu 
işi yapabilir. 

Hacılar Akabe cemresini taşladıktan 

sonra kurbanlarını kesebilir. traş olup 
Kabe'yi tavafa ve sa 'y etmeye gidebilir
ler. Bayramın birinci ve ikinci günlerin
de geceyi Mina'da geçirmek Hanefiler'e 
göre sünnet. diğer üç mezhebe göre ise 
vaciptir. Yine bayramının ikinci, üçüncü 
ve Mina 'da kalınması halinde dördün
cü günleri sırayla birinci, orta ve Akabe 
cemrelerine yedişer taş atılır. Bu cem
relere taş atmanın vakti. müctehidlerin 
ittifakı ile her gün zevalde başlamakta 
olup daha önce atılması caiz· değildir. 

Ancak EbQ Hanife'den zevaldan önce at
manın caiz olduğuna dair bir görüş de 
nakledilmiştir. Hanefi ve Şafiiler'e göre 
bayramın ikinci ve üçüncü günlerinin taş
lama vakti ertesi gün fecrin doğuşuna 
kadar devam eder. Maliki ve Hanbeli-

ler'e göre ise bu süre güneşin batmasıy
la sona erer. Ancak Hanbeliler mazere
ti bulunan kimselerin geceleyin de taş 
atabileceklerini kabul etmişlerdir. Bay
ramın dördüncü günü güneşin batma
sıyla taşlama vaktinin son bulduğu ko
nusunda mezhepler görüş birliği içinde
dir. Şafii ve Hanbeliler'e göre teşrik gün
leri olan bayramın son üç günü bir tek 
gün hükmünde olduğundan bunların ilk 
ikisinde taş atamayan kimse. son günün 
akşamına kadar bulduğu ilk fırsatta taş 
atabilir. Kurban bayramının dördüncü gü
nü de kalınması halinde cemrelere top
lam yetmiş taş atılmış olur. Hacıların bi
rinci ve orta cemreye yedişer taş attık
tan sonra her birinin yanında Kabe 'ye 
dönerek dua etmeleri. Akabe cemresi
ne taş attıktan sonra ise beklemeden 
ayrılmaları sünnettir. Kurban bayramının 
ikinci ve üçüncü günleri zevalden son
ra cemrelere taş atan hacılar. isterlerse 
dördüncü günün atışını terkederek Mek
ke'ye dönebilirler. Ancak bunun için Ha
nefi mezhebine göre dördüncü gün şa

f ak sökmeden. diğer üç mezhebe göre 
ise üçüncü gün güneş batmadan önce 
Mina sınırlarından ayrılmış olmaları şart
tır. Ayrılmayanlar, dördüncü günün atış
larını da yaparak Mina'dan ayrılırlar. Dör
düncü taşlamanın yapılması daha fazi
letli kabul edilmekle birlikte hacılar bu 
konuda muhayyer bırakılmıştır. 

Mina'daki cemrelerin yeri, islam ön
cesinden itibaren işaret taşları ile (taş

tan yap ılm ı ş silindi rimsi yığma l a r ) belir
lenmişti. Ancak XIX. yüzyıla kadar cem
relerin etrafında taşın düşüş mesafesi-

Cemreı e rden çesitli görüntüler 
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ni sınırlandıran bir işaret veya ihata du
varı yoktu. Bu yüzden dinen geçerli ola
cak mesafe konusunda fakihler arasın
da uzun tartışmalar olmuş , son dönem 
alimleri bu mesafeyi 3 zira ile (yaklaş ı k 

1,5 m.) sınırlandırmıştı r. 1291 yılı Zilka
de ayının sonlarında (Ocak 1875) cemre
tü'l-Akabe'nin çevresine demir parmak
lıklar yapılmış, bu şekilde cemreye faz
laca yaklaşmaktan doğabilecek izdiha
mın önlenebileceği düşünülmüştür. An
cak halk tarafından taş atılacak meka
nın genişletildiği şeklinde anlaşılabile

ceği endişesiyle bu parmaklıklar bir yıl 
sonra kaldırılmış ve her üç cemrenin et
rafına taşların düşeceği yeri belir leyen 
havuz biçiminde duvarlar inşa edilmiştir. 
Öte yandan bir tepenin eteğinde bulu
nan Akabe cemresinin arkasından (tepe 
tarafından) taş atmak sünnete aykırı ol
duğundan eskiden cemrenin kuzeydo
ğu yönüne bir de duvar örülmüştü . Bu 
tepe yol yapımı sebebiyle 1956 yılında 
ortadan kaldırılırken buraya yine bir du
var yapılmıştır. 197S'te cemrelerin bu
lunduğu mevki, izdihamı önlemek için 
40 ila 80 m. eninde ve 1 km. boyunda 
bir yolla iki katlı olarak yeniden düzen
lenmiş, daha sonra yapılan bir tadilat 
sırasında ise Akabe cemresindeki duvar 
ortadan kaldırılmıştır. 
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