TDV - İSTANBUL MÜFTÜLÜĞÜ DERGİSİ
SAYI: 3 • YIL: 2007

ISSN: 1308 - 9595

Ahmet KARATAŞ
Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi
Araştırma Görevlisi

F

ıkıh literatüründe hac ibadetiyle ilgili
farz, vacip, sünnet, mendup, mekruh,
haram gibi terimlerle gruplandırılan ku-

ralların tümüne “menâsik-i hac” denir. Bu kuralları okuyucunun anlayıp kavraması ve rahatlıkla
uygulayabilmesi için Kur’an, Sünnet ve mezhep imamlarının görüşlerine istinâden kaleme alınan menâsik-i hac kitapları İslâm
tarihi boyunca hacı adayları ve hac rehberleri (delil, mutavvıf) için çok önemli
birer yardımcı eser olmuşlardır.
Kütüphanelerimizde önemli bir yekûn
tutan Arapça, Farsça ve Osmanlı Türkçesi
ile yazılmış bu kitapların bir kısmı haccın sadece fıkhî yönünü ele alan (menâsik) risalelerden oluşurken, bir kısmı Haremeyn ile ilgili
bilgiler vermiş, bazısı da hac yolu üzerindeki konakları (menâzil) konu edinmiştir. Menâsik-i
hac mesnevîlerini sadece
birer fıkıh
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Osmanlı devrinde ortaya konan ilmî
ve edebî eserler zaman zaman Arapça
ve Farsça ile kaleme alındıklarından
kütüphanelerde bu dillerle yazılmış
menâsik-i hac eserlerine de rastlanmaktadır. Edebî kıymetleriyle temâyüz etmiş,
ulaşabildiğimiz menâsik-i hac manzumelerinin sayısı çok değildir.
ile hac hâtırâtı ve seyahatnameleri olmak üzere
dört grupta ele alınabileceğini söylemek mümkün görünmektedir. Osmanlı devrinde ortaya komanzumeleri olarak düşünmek doğru değildir.

nan ilmî ve edebî eserler zaman zaman Arapça ve

Bu eserler yazıldıkları dönemdeki Türk toplu-

Farsça ile kaleme alındıklarından kütüphaneler-

munun örf, âdet, gelenek, folklor, tarih, ekono-

de bu dillerle yazılmış menâsik-i hac eserlerine

mi, dil ve kültürlerini kapsayan, satır aralarında

de rastlanmaktadır. Edebî kıymetleriyle temâyüz

bize bu sahalarla ilgili birçok fikir ve malzeme

etmiş, ulaşabildiğimiz menâsik-i hac manzume-

sağlayan birer hazine olarak ele alınmalıdır.

lerinin sayısı çok değildir. XVI. yüzyılda Gubârî

Hac vazifesinin ifası ile ilgili pratik bilgiler ver-

tarafından kaleme alınan Menâsik-i Hac ile XVII.

meyi amaçlayan bu eserler edebî kıymetlerinden

yüzyılda Bahtî (yahut Nâlî)’nin yazdığı Menâsik

ziyade muhtevaları yönüyle ehemmiyet arzeder-

en dikkat çekicileridir. Ayrıca Kâbenâme adı ve-

ler. Büyük çoğunluğu mensur olarak kaleme alı-

rilen eserler vardır ki bunlarda Kâbe’nin yapılış

nan menâsik-i haclar, fıkıh kitaplarının ilgili bö-

safhasından, tarih içinde geçirdiği tamirlerden,

lümlerinin derlenmesi neticesinde ortaya çıkmış-

haccın hikmetinden, Kâbe’ye yönelmenin fazi-

tır. Bunun temelinde hacı adayları ve rehberlerine

letinden bahsedilir. Gubârî’nin Kâbenâme’sini

bu kutsal görevi ifâları sırasında beraberlerinde

buna örnek verebiliriz.1

taşıyacakları bir el kitabı hazırlama gayesi yatıyor

Osmanlı toplumunda her yıl binlerce insa-

olmalıdır. Bu yüzden bütün menâsik-i hac kitap-

nın hacca gitmesi şüphesiz sayısız menâsik ki-

ları birbirinin benzeri ifade ve alıntılardan oluş-

tabının yazılmasını zorunlu kılmıştır. Ancak bu

muştur. Osmanlı döneminde Anadolu sahasında

tür eserler birer el kitabı (rehber kitap) olmaları

yazılmış bu tür kitapların büyük bir çoğunluğu
Hanefî mezhebi esaslarına göre hazırlanmıştır.
Ancak daha mufassal bazı eserlerde dört mezhebin görüşlerine de yer verilmiştir.

hasebiyle, zamanında birçok haneye girmiş olsalar da çoğu günümüze ulaşmayı başaramamıştır. Visal, firak, sürûr, hüzün, heyecan gibi
duyguları daha iyi yansıtmasının yanında fıkıh

Hac ile ilgili eserlerin menâsik-i hac ve

kurallarının daha kolay ezberlenmesini de sağ-

menâzil-i hac kitapları, Haremeyn’e dair kitaplar

layan menâsik-i hac manzumeleri ile günüKasım ‘07
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müzde yazılan hac el kitaplarını karşılaştırdınazaran bir gerilemenin göze çarptığı görülür.

Ak sakallı pîr koca bilmez ki hâli nice
Emek yimesin hacca bir gönül yıkarısa

Bu eserlerin günümüze kazandırılması, mevcut

beyitleri, Şeyhülislâm Yahyâ’nın;

ğımızda kalite ve hassasiyet açısından geçmişe

hac el kitaplarının kalitesini arttırmak açısından da bir zaruret olarak telakki edilmelidir.
Türk İslâm edebiyatında Kâbe, şâirler tarafından bir çok yönüyle ele alınmıştır. Hemen
her şâir dîvânında Kâbe veya hac ile ilgili motifleri (Makam-ı İbrahim, Hacerülesved, Zemzem,
Altınoluk, Safâ ve Merve, ihram, tavaf, sa‘y vs.)
gerçek ve mecâz anlamlarıyla kullanmaktan
çekinmemiştir. Kâbe, Beytullah, Beytü’l-atîk,
Beytü’l-harâm, Beytü’l-ma‘mûr, Kâ’betullah,
Kâ‘be-i Muazzama, Kâ‘be-i Ulyâ gibi isimler;
Kâbe ziyareti, Kâbe yolu, Kâbe toprağı, Kâbe
eşiği, Kâbe örtüsü gibi kavramlar; Kâ‘be-i dîdâr,
Kâ‘be-i derd, Kâ‘be-i hâcât, Kâ‘be-i maksûd,
Kâ‘-be-i vasl gibi tabirlerle edebî eserlerde
yer alır.2 Nâbî’nin aşağıdaki beytinde olduğu
gibi bazı şâirler şiirlerinde Kâbe’nin yapılışı,
Hazret-i İbrahim, Ebrehe’nin Kâbe’yi yıkma
planı gibi tarihî hadiseleri çeşitli edebî sanatlar
çerçevesinde kullanmışlardır:

Sehldür şânına nisbetle gönüller yapmak
Bâni-i beyt-i Hudâ Kâbe-i ulyâsın sen
mısraları bu irtibata örnek gösterilebilir.
İbn Kemâl’in aşağıdaki beytinde olduğu gibi
bazı şâirler sevgilinin yüzünü Kâbe’ye, yüzündeki beni Hacerülesved’e, kaşlarının arasını
kıbleye benzetmişlerdir:

Çün yüzün Kâ‘be vü hâlin Hacerülesved imiş
Hacc-ı vaslında yüzüm ona süresim gelir
Trabzonlu Cûdî Efendi de bir beytinde;
Abestir intihâb-ı cây-ı bûse vech-i dilberde
Derûn-ı Kâ‘be’de ta‘yîn-i mihrâb gerekmez
diyerek hem sevgiliyi över hem de bir fıkıh kaidesine atıfta bulunur. Yine Nesîmî’nin;
Anun ki hacc-ı ekberi ey cân sen olmadun
Beytülharama varmamış anun safası yoh
beyti, Nâbî’nin;
İltifât eylesek eylerdi hümâlar gerdiş
Kisve-i Kâbe kadar gûşe-i destârımızı

Olmadan Ebrehe-veş seng-zen-i Kâbe-i dil

mısraları da Kâbe ve hac terimlerinin kullanıl-

Düşmen-i Kâbe’ye ur sengi ebâbil gibi

dığı şiirlere verilecek güzel örneklerdendir.

Bir çok dîvân, edebî sanatlar açısından

Netice itibariyle, gerek divan edebiyatında ge-

manevî unsurlardan maddî unsurlara geçişin

rekse tekke ve halk edebiyatında bu örneklere

önemli çağrışımlarıyla doludur. Kâbe gönül

benzer sayısız mısraların şâirler tarafından te-

ilişkisi bunların başında gelir. Fuzûlî’nin;

rennüm edildiği gerçeği, Kâbe’nin toplumumuz-

Fuzûlî hâli olmaz sûret-i dil dost fikrinden
Bu ma‘nîden ki Beytullah derler kalb-i mü’mindir
beyti, Yûnus Emre’nin;

Gönül mü yig Kâbe mi yig eyit bana aklı eren
Gönül yigdür zira ki Hak gönülde tutar turakı
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da eskiden beri önem ve saygınlığını muhafaza
ettiğini göstermesi bakımından dikkate değerdir.
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