111312 - Kıran hacısına, sadece bir tavaf ve bir sa\'y gerekir
Soru
Ben, Kıran haccı niyetiyle hacca gittim.Umreyi bitirdikten sonra bazı kardeşler sadece bir sa'y
yapmamı tavsiye ettiler. Bu câiz midir? Bu konuda sorup araştırdığım halde böyle değil ise hüküm
nedir?
Detaylı cevap

Hamd, yalnızca Allah'adır.
Hac ve umreyi birlikte yapan kimseye (Kıran hacısına), -aynı İfrad hacısında olduğu gibi- sadece bir
tavaf ve bir sa'y gerekir.
Kıran hacısı için gerekli olan tavaf; İfâda tavafıdır. Kudûm tavafına gelince, bu tavaf, onun için
sünnettir. Kıran hacısı için gerekli olan sa'y ise, onun bu sa'yı, ya Kudûm tavafından hemen sonra
yapması ya da İfâda tavafından sonra yapmak üzere sa'yı ertelemesidir.
Sahih sünnet buna delâlet etmiş ve ilim ehlinin çoğu da bu görüşte birleşmişlerdir.
İbn-i Kudâme -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:
"İmam Ahmed'den meşhur olan görüşe göre; hac ve umreyi birleştiren kimsenin (Kıran hacısının),
İfrad hacısının yapması gereken şeylerin aynısını yapması gerekir. Kıran hacısına, hac ve umresi
için bir tavaf ve bir sa'y yeterlidir.
Bu görüş; İbn-i Ömer ve Câbir b. Abdullah'ın -Allah onlardan râzı olsun- görüşüdür. (Tâbiînden) Atâ,
Tâvus, Mücâhid, Mâlik, Şâﬁî, İshak, Ebu Sevr ve İbn-i Münzir de bu görüştedirler.
İmam Ahmed'den rivâyet olunan ikinci görüşte ise, Kıran hacısına iki tavaf ve iki sa'y gerekir.
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Sevrî ve Ebu Hanîfe bu görüştedir. Ali'den böyle olduğuna dâir bir rivâyet olmakla birlikte bu
konuda ondan sahih bir şey gelmemiştir."
İbn-i Kudâme -Allah ona rahmet etsin- daha sonra ilim ehlinin çoğunun delillerini zikrederek şöyle
demiştir:
Âişe'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre o şöyle demiştir:
ﺪْي ﻫﻪﻌﺎنَ ﻣ ﻛﻦ ﻣ:ﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠ ﺻِ اﻟﻨﱠﺒ ﻗَﺎل ﺛُﻢ،ةﺮﻤﻠَﻠْﻨَﺎ ﺑِﻌﻫ ﻓَﺎاعد اﻟْﻮﺔﺠ ﺣ ﻓﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠ ﺻِ اﻟﻨﱠﺒﻊﻨَﺎ ﻣﺟﺧَﺮ
ﻔَﺎ اﻟﺼﻦﻴﻻ ﺑ و،ِﺖﻴ ﺑِﺎﻟْﺒﻃُﻒ اﻟَﻢ و،ﺾﺎﺋﻧَﺎ ﺣاﺔَ و ﻣﺖ ﻓَﻘَﺪِﻣ،ﺎﻴﻌﻤﺎ ﺟﻤﻨْﻬ ﻣﻞﺤ ﻳﺘﱠ ﺣﻞﺤ ﻳ  ﺛُﻢ،ةﺮﻤ اﻟْﻌﻊ ﻣﺞ ﺑِﺎﻟْﺤﻬِﻞﻓَﻠْﻴ
.ﻠْﺖ ﻓَﻔَﻌ،َةﺮﻤ اﻟْﻌﻋد و،ﺞ ﺑِﺎﻟْﺤّﻠﻫا وﻄﺘَﺸاﻣﻚِ وﺳا ر اﻧْﻘُﻀ: ﻓَﻘَﺎل،ﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠ ﺻِ اﻟﻨﱠﺒَﻟﻚَ ا ذَﻟتﻮَ ﻓَﺸ،ةوﺮاﻟْﻤو
َﺎن ﻣﺬِه ﻫ: ﻓَﻘَﺎل،تﺮﺘَﻤ ﻓَﺎﻋﻴﻢ اﻟﺘﱠﻨْﻌَﻟﺮٍ ا ﺑِﺑ اﻦ ﺑﻦﻤﺣﺪِ اﻟﺮﺒ ﻋﻊ ﻣﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠ ﺻِ اﻟﻨﱠﺒﻠَﻨﺳر اﺞﻨَﺎ اﻟْﺤﻴﺎ ﻗَﻀﻓَﻠَﻤ
ﻦﻮا ﻣﻌﺟنْ رﺪَ اﻌ ﺑاﻓًﺎ آﺧَﺮ ﻃَﺎﻓُﻮا ﻃَﻮ ﺛُﻢ،ﻠﱡﻮا ﺣ ﺛُﻢ،ةوﺮاﻟْﻤﻔَﺎ و اﻟﺼﻦﻴﺑ و،ِﺖﻴ ﺑِﺎﻟْﺒةﺮﻤﻠﱡﻮا ﺑِﺎﻟْﻌﻫﺎﻧُﻮا ا ﻛ اﻟﱠﺬِﻳﻦ ﻓَﻄَﺎف: ﻗَﺎﻟَﺖ.ِﻚﺗﺮﻤﻋ
 ] رواه اﻟﺒﺨﺎري وﻣﺴﻠﻢ.ﺪًااﺣاﻓًﺎ وﺎ ﻃَﺎﻓُﻮا ﻃَﻮﻧﱠﻤ ﻓَﺎ،َةﺮﻤاﻟْﻌ وﺞﻮا اﻟْﺤﻌﻤ ﺟﺎ اﻟﱠﺬِﻳﻦﻣا و،ًﻨ] ﻣ
"Vedâ haccında Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- ile çıktık. Umre için telbiye getirerek
ihrama girdik.
Sonra Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurdu:
-Her kim, beraberinde kurbanı (hedy/hac kurbanı) varsa, umre ile birlikte hac için telbiye getirip
(Kıran haccı için) ihrama girsin. Umre ve haccı bitirinceye kadar ihramdan çıkmasın!
Ben ise Mekke'ye geldiğimde âdetli idim.Ne Beytullah'ı tavaf ettim, ne de Safâ ve Merve arasında
sa'y ettim.Bu durumu Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'e şikâyet edince bana şöyle
buyurdu:
-Saçının örgülerini çözüp boy abdest al ve saçlarını tara.Ardından hac için telbiye getirip ihrama gir
ve umreyi bırak.
Bunun üzerine ben de öyle yaptım.Bitirince Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-, (umre için
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ihrama girmek üzere erkek kardeşim) Abdurrahman b. Ebî Bekir ile birlikte beni Ten'im'e gönderdi.
Ardından umremi yaptım.
Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- (beni Ten'im'e gönderirken) şöyle buyurdu:
- Burası senin umre için ihrama gireceğin yerdir.
Âişe -Allah ondan râzı olsun- dedi ki:
-Umre için telbiye getirip ihrama girenler, Beytullah'ı tavaf edip, Safâ ve Merve arasında sa'y
ettikten sonra ihramlarından çıktılar.Onlar Minâdan döndükten sonra bir tavaf daha (İfâda
tavafı/farz tavafı/haccın tavafını/ziyâret tavafını) yaptılar.Hac ve umreyi birleştirenler (hac ve
umreyi bir ihramda yapanlar) ise, sadece bir tavaf yaptılar." (Buhârî; hadis no: 1556. Müslim; hadis
no: 1211)
Başka bir rivâyet ise şöyledir:
،ﺞ ﺑِﺎﻟْﺤﻠﱠﺖﻫﻗَﺪْ ا و،ﺎﻠﱠﻬﻚَ ﻛﻨَﺎﺳﺖِ اﻟْﻤ ﻓَﻨَﺴﺖﺎﺿ ﺣﺘﱠﺖِ ﺣﻴ ﺑِﺎﻟْﺒ ﺗَﻄُﻒﻟَﻢ وﺖ ﻓَﻘَﺪِﻣ،ةﺮﻤ ﺑِﻌﻠﱠﺖﻫﺎ اﻧﱠﻬﺎ اﻨْﻬ ﻋﻪ اﻟﺿﺸَﺔَ رﺎﺋ ﻋﻦﻋ
ﻴﻢ اﻟﺘﱠﻨْﻌَﻟ اﻦﻤﺣﺪِ اﻟﺮﺒ ﻋﻊﺎ ﻣ ﺑِﻬﺚﻌ ﻓَﺒﺖﺑ ﻓَﺎ،ِﻚﺗﺮﻤﻋِﻚِ وﺠﺤاﻓُﻚِ ﻟﻚِ ﻃَﻮﻌﺴ ﻳ:ِ اﻟﻨﱠﻔْﺮمﻮ ﻳﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠ ﺻِﺎ اﻟﻨﱠﺒ ﻟَﻬﻓَﻘَﺎل
 ] رواه ﻣﺴﻠﻢ.ﺞﺪَ اﻟْﺤﻌ ﺑتﺮﺘَﻤ] ﻓَﺎﻋ
"Âişe'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre o umre için telbiye getirip ihrama
girdi.(Mekke'ye) gelirken henüz Beytullah'ı tavaf edemeden âdet oldu. Ardından haccın bütün
menâsikini yerine getirdi.Zaten hac için telbiye getirip ihrama girmişti.
Hac menâsikini bitirdikten sonra Minâ'dan ayrıldıkları günde Peygamber -sallallahu aleyhi ve
sellem- ona şöyle buyurdu:
- Bu tavafın (İfâda tavafı), hem haccın, hem de umren için yeterlidir.
Fakat Âişe -Allah ondan râzı olsun- bununla yetinmedi (ve ayrı bir umre yapmak istedi).
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Bunun üzerine Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-, (kardeşi) Abdurrahman'ı onunla birlikte
(oradan ihrama girmesi için) Ten'im'e gönderdi. Böylece Âişe -Allah ondan râzı olsun- hacdan sonra
umre yapmış oldu." (Müslim)
İbn-i Ömer'den -Allah ondan ve babasından râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:
 ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ: ] رواه اﻟﺘﺮﻣﺬي وﻗﺎل.ﺎﻴﻌﻤﺎ ﺟﻤﻨْﻬ ﻣﻞﺤ ﻳﺘﱠﺎ ﺣﻤﻨْﻬﺪٌ ﻋاﺣ وﻌﺳ و،ٌﺪاﺣ واف ﻃَﻮهاﺰﺟ اةﺮﻤاﻟْﻌ وﺞ ﺑِﺎﻟْﺤمﺮﺣ اﻦﻣ
]
"Her kim hac ve umre için birlikte ihrama girerse (Kıran haccına niyet ederse), hac ve umrenin her
ikisinin ihramından birlikte çıkıncaya kadar onun için bir tavaf ve bir sa'y yeterlidir." (Tirmizî rivâyet
etmiş ve hadis hasendir, demiştir.)
Câbir b. Abdullah'tan -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre o şöyle demiştir:
 ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ: ] رواه اﻟﺘﺮﻣﺬي وﻗﺎل.ﺪًااﺣاﻓًﺎ وﺎ ﻃَﻮﻤ ﻟَﻬ ﻓَﻄَﺎف،َةﺮﻤاﻟْﻌ وﺞنَ اﻟْﺤ ﻗَﺮﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠ ﺻﻪ اﻟﻮلﺳنﱠ ر] ا
"Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- hac ile umreyi birlikte (Kıran haccı) yaptı. Hac ve umresi
için bir tavaf yaptı." (Tirmizî rivâyet etmiş ve hadis hasendir, demiştir.)
Câbir, İbn-i Ömer ve İbn-i Abbas'tan -Allah onlardan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre şöyle
demişlerdir:
 ] رواه اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ.ﺪًااﺣاﻓًﺎ وﻻ ﻃَﻮﻮا ا ﻗَﺪِﻣﻴﻦ ﺣﻬِﻢﺘﺠﺣ وﻬِﻢﺗﺮﻤﻌ ﻟﻪﺎﺑﺤﺻا وﻮ ﻫﻄُﻒ ﻳ ﻟَﻢﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠ ﺻﻪ اﻟﻮلﺳنﱠ ر] ا
"Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- ve (kendisi gibi Kıran haccı yapan) ashâbı, umre ve hacları
için (Mekke'ye) geldikleri zaman bir tavaftan başka tavaf yapmadılar." (İbn-i Mâce). (İbn-i Kudâme;
"el-Muğnî"; c: 3, s: 241).
Değerli âlim Muhammed el-Emîn eş-Şenkîtî -Allah ona rahmet etsin- de bu konuda şöyle demiştir:
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"Kıran haccı ile Temmetu' haccını birbirinden ayıran âlimlerin çoğunluğu şöyle demişlerdir:
Kıran haccı yapan kimseye, haccı ve umresi için sadece bir ziyâret tavafı yeterlidir. O da İfâda
tavafıdır. Bu tavaf ile birlikte bir de sa'y gerekir.Âlimlerin çoğunluğu bu konuda karşı görüşte
olanların karşı koyamayacakları sahih hadisleri delil olarak göstermişlerdir." (Edvâu'l-Beyân; c: 4, s:
430).
Böylece sana zikredildiği gibi Kıran haccı yapan kimseye sadece bir sa'y gerektiği açıkça belli
olmaktadır. Doğru olan görüş de budur.
Herkesçe bilindiği üzere Kıran hacısı, Kudûm tavafı için tavaf ve say' ederse, ihramında kalır ve
vücudundan hiçbir kıl kopartmaz. Bu yapmış olduğu (Kudûm tavafı ve sa'yı) umre sayılmaz. Aksine
bu, birleştirdiği hac ve umresinin amellerindendir."
Allah Teâlâ en iyi bilendir.
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