95571 - Bir kimse, hac aylarında umre yaptıktan sonra haccetmeden
yolculuğa çıkarsa (Mekke\'den ayrılırsa), Temettu\' hacısı olma durumu
ortadan kalkar mı?
Soru
Ben, bu yıl Şevval ayında umre yaptım ve Allah dilerse hac da yapmak istiyorum. Bu hac, Temettu'
haccı sayılır mı ve bu kurban kesmek gerekir mi?
Detaylı cevap

Allah’a hamd olsun.
Hamd, yalnızca Allah'adır.
Bir kimse Şevval ayında umre yaptıktan sonra Mekke'de ikâmet eder de, ardından aynı yıl hac
yaparsa, Temettu' hacısı olur ve kendisine hac kurbanı (hedy) gerekir. Çünkü Temettu' haccı; bir
kimsenin hac aylarında ihrama girerek umre yapması, ardından da ihramdan çıkması ve sonra da
aynı yıl hac için ihrama girmesidir.
Hac ayları şunlardır: Şevval, Zilkâde ve Zilhicce'nin ilk on günüdür.
Bir kimse umre ve hac arasında yolculuğa çıkarsa, bu konuda âlimler arasında görüş ayrılığı vardır.
Bu konuda doğru olan görüş şudur:
Bir kimse umre yaptıktan sonra memleketine dönerse,Temettu' hacısı olmaktan çıkar. Eğer
memleketine dönmez de başka bir yere giderse, Temettu' hacısı olarak kalır. Aynı yıl hac yaparsa,
kendisine hac kurbanı (hedy) gerekir.
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İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi'ne:
"Ben, Hicrî 1395 yılının Şevval ayında umre menâsikini edâ ettim.Umreyi edâ ettikten sonra
beldeme döndüm. Bununla birlikte ben, Allah dilerse, bu yılın hac farîzasını edâ etmeye kararlıyım.
Bundan dolayı bana ﬁdye gerekir mi, gerekmez mi?" diye soran kimseye, komite şu cevabı
vermiştir:
"Âlimlerin çoğunluğu, aynı yıl hac yaparsan sana hac kurbanı (hedy) gerekmediği görüşündedirler.
Çünkü sen, beldene dönmekle bir seferde hem umreni, hem de haccı edâ etmiş olmuyorsun. Zirâ
sen sorduğun soruda umreyi edâ ettikten sonra hicrî 1395 yılının Şevval ayında beldene
döndüğünü ve haccı edâ edinceye kadar Mekke'de kalmadığını zikrettin.
Bazı âlimler de, kendi beldene dönmüş veya başka bir yere gitmiş olsan bile aynı yıl hac yaptığın
takdirde sana hac kurbanı (hedy) gerektiği görüşündedirler. Çünkü Allah Teâlâ'nın bu konudaki şu
sözü geneldir:
ﻢْﻨﺎنَ ﻣ ﻛﻦ ﻓَﻤﻠﱠﻪﺤ ﻣﺪْيﻠُﻎَ اﻟْﻬﺒ ﻳﺘﱠ ﺣﻢوﺳوﻘُﻮاْ رﻠ ﺗَﺤﻻﺪْيِ و اﻟْﻬﻦ ﻣﺮﺴﺘَﻴﺎ اﺳ ﻓَﻤﺗُﻢﺮﺼﺣنْ ا ﻓَﺎﻪةَ ﻟﺮﻤاﻟْﻌ وﺞﻮاْ اﻟْﺤﻤﺗاو
ِﺪْي اﻟْﻬﻦ ﻣﺮﺴﺘَﻴﺎ اﺳ ﻓَﻤﺞ اﻟْﺤَﻟ اةﺮﻤ ﺑِﺎﻟْﻌﺘﱠﻊ ﺗَﻤﻦ ﻓَﻤﻨْﺘُﻢﻣذَا اﻚٍ ﻓَﺎ ﻧُﺴو اﺪَﻗَﺔ ﺻو اﺎمﻴﻦ ﺻﺔٌ ﻣﺪْﻳ ﻓَﻔﻪﺳا رﻦذًى ﻣ ا ﺑِﻪوﺮِﻳﻀﺎً اﻣ
امﺮﺠِﺪِ اﻟْﺤﺴﺮِي اﻟْﻤﺎﺿ ﺣﻠُﻪﻫ اﻦ ﻳ ﻟَﻢﻦﻤﻚَ ﻟﻠَﺔٌ ذَﻟﺎﻣةٌ ﻛﺸَﺮﻠْﻚَ ﻋ ﺗﺘُﻢﻌﺟذَا ر اﺔﻌﺒﺳ وﺞ اﻟْﺤ ﻓﺎمﻳ ا ﺛَﻼﺛَﺔﺎمﻴﺠِﺪْ ﻓَﺼ ﻳ ﻟَﻢﻦﻓَﻤ
196 :ﻘَﺎبِ ] ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة اﻵﻳﺔ ﺷَﺪِﻳﺪُ اﻟْﻌﻪنﱠ اﻟﻮاْ اﻠَﻤاﻋ وﻪاﺗﱠﻘُﻮاْ اﻟ] و
"Hac ve umreyi tam olarak Allah için yapın. (Hac ve umre için ihrama girdikten sonra herhangi bir
engel ile hac ve umreden) eğer engellenecek olursanız, kolayınıza gelen kurbanı kesin. Kurban
yerine varıncaya kadar, başlarınızı tıraş etmeyin.Kim, içinizden hasta olursa veya başında bir eziyet
bulunursa; ona oruçtan, sadakadan veya kurbandan ﬁdye. (Hastalık veya yol emniyeti olmaması
gibi sebeplerle haccınızın engellenmesinden) emin olduğunuzda, hacca kadar umre ile
faydalanmak isterse, kolayına gelen bir kurban kesmesi gerekir. Ama bulamazsa, hac günlerinde
üç; döndüğünüz vakit yedi gün olmak üzere tam on gün oruç tutar. Bu; âilesi Mescid-i Haram'da
oturmayanlar içindir. Allah'tan korkun ve bilin ki Allah, azabı pek şiddetli olandır."(Bakara Sûresi:
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196)
Bu konuda hac kurbanı gerekmediğine dâir, âlimlerin çoğunluğunun görüşüne göre fetvâ
verilmekte ve bu fetvâya göre hareket edilmektedir." (İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâmî Komitesi
Fetvâları; c: 11, s: 366).
Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:
"Bir kimse, Temettu' haccı için ihrama girerse, Mekke'ye vardığı zaman (Beytullah'ı) tavaf etmesi,
(Safâ ve Merve arasında) sa'y etmesi ve saçını kısaltması gerekir. Böyle yapmakla umresinin
ihramından çıkmış olur. Bu kimse, bundan sonra Cidde'ye, Tâif'e, Medine'ye veya başka bir şehre
gidebilir. Temettu' haccı sona ermez. Hatta dönüşte hac için tekrar ihrama girse bile, Temettu'
hacısı olma durumu ortadan kalkmaz. Fakat bir kimse kendi memleketine döner,sonra da hac için
ihrama girerse, Temettu' hacısı olmaktan çıkar. Eğer memleketine döndükten sonra yeni bir umre
için ihrama girerse, birinci umre ile değil de ikinci umreyle Temettu' hacısı sayılır.Çünkü kendi
memleketine dönmekle birinci umre ile Temettu' hacısı olma durumu sona ermiştir.
Bu konuda sözün özü şudur:
Temettu' haccına niyet eden kimse,kendi memleketine veya başka bir yere gidebilir. Fakat kendi
memleketine döner, sonra hac için (mikat yerinden yeniden) ihrama girerse, Temettu' hacısı olma
durumu ortadan kalkar ve İfrad hacısı olur. Kendi memleketine değil de başka bir yere gider, sonra
hac için (mikat yerinden yeniden) ihrama girerse, Temettu' hacısı olma durumu devam eder ve
bilindiği üzere kendisine hac kurbanı (hedy) gerekir." (Aylık Görüşme; c: 4, s: 16)
Kısacası eğer sen, umre yaptıktan sonra kendi memleketine dönersen, Temettu' hacısı olmaktan
çıkarsın ve sana hac kurbanı gerekmez. Eğer Mekke'de kalırsan veya Medine gibi, memleketinden
başka bir yere gidersen, Temettu' hacısı olma durumu ortadan kalkmaz.
Bilinmesi gerekir ki, hac türlerinin en fazîletlisi; Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in ashâbına
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emrettiği ve kendisinin de yapmayı temennî ettiği Temettu' haccıdır.
Bu konunun açıklaması (31822) nolu sorunun cevabında geçmişti.
Eğer kendi memleketine dönmüş ve Temettu hacısı olma durumu ortadan kalkmışsa, hac
yolculuğuna çıkarken Temettu' hacısı olman için, mikat yerinden tekrar umre için ihrama girmen,
senin için daha fazîletlidir.
Yine bilinmesi gerekir ki, hac kurbanı (hedy), insanın (vermemek veya ödememek için) kaçtığı bir
cezâ değildir.Aksine müslüman, hac kurbanını, Allah Teâlâ'nın rızâsını elde etmek için vesile kıldığı
bir ibâdettir. Bu kurban ile müslümanın takvâ ve ameli artar. Bu kurban, hac ve umre ibâdetini bir
yolculukta kendisine kolay kıldığı için Allah Teâlâ'ya bir şükrün ifâdesidir.
Allah Teâlâ en iyi bilendir.
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