
oluşmasının değişik safhalarında kastın 

ölçütü ve sonuçları konusunda teoriler 
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III. (IX.) yüzyılda 
Endülüs'ün kuzeydoğu 

sınır bölgesine hakim olan 
müvelled hanedanı. 

_j 

Endülüs tarihinde ön plana çıkmış İs
panyol asıllı (müvelled) ailelerden biridir. 
İbre (Ebro) nehri vadisinde Sağrüla'la'da 
yaşayan Kasller, Beni Tav'li ve Tüdbller'le 
birlikte Aragon bölgesinde hakimiyet mü
cadelesi vermişlerdir. İbn Hazm'a göre 
hanedanın adını aldığı Kast. Vizigot haki
miyeti döneminde Vasconia kontudur ve 
Endülüs'ün müslümanlar tarafından fet
hedilmesinden sonra Suriye'ye giderek 
Velid b. Abdülmelik vasıtasıyla müslüman 
olup onun himayesine girmiştir. Hanedan 
genelde Kurtuba (Cordoba) Emevl Emir
liği'ne bağlı kalmış, fakat fırsat bu ldukça 
da isyan edip zaman zaman bağımsızlık 
kazanmıştır. Kasller'den Musa b. FürtQn, 
172 (788-89) yılında Yemenliler'le birlik
te Emir I. Hişam'a karşı TurtQşe'de (Tor
tosa) ayaklanan ve Sarakusta'yı (Zaragoza) 
ele geçiren Said b. Hüseyin b. Yahya el-

Ensarl'nin üzerine gönderildi. Mudari
ler'in desteğiyle Sald'i yenerek öldüren 
Musa Sarakusta'yı geri almayı başardı; 
ancak bir süre sonra Said taraftarlarıyla 
yaptığı savaşta öldürüldü. Dul kalan karı
sının Navarra (Neberre) Kralı lnigo Arista 
ile evlenmesi, Beni Kasl ile Navarralılar 
arasında dostluk kurulmasına ve gerek
tiğinde tarafların birbirine askeri yardım 
sağlamasına vesile olmuştur. 

Beni KasTnin en meşhur şahsiyeti Er
nit (Arnedo) Kalesi hakimi Musa b. Musa 
b. Fürtun'dur. Musa. ll. Abdurrahman'ın 
önde gelen kumandanlarından biriydi ve 
Tutlle (Tudela) valisi olarak Franklar'la ya
pılan savaşlarda üstün başarılar kazan
mıştı. Fakat daha sonra bazı emlrlerle 
arası açıldığı için isyan etti. Üzerine gön
derilen Haris b. Bezl' (BezTğ) karşısında 
büyük kayıplar veren Musa, H aris Tutlle'
yi muhasara edince onunla anlaşarak Tu
tlle'den ayrıldı ve Ernlt'e gitti. Haris'in 
Ernlt'e yürümesi sebebiyle Navarra Kralı 
Garcia lnigues ile ittifak kurdu. Yapılan 
şiddetli savaşta H aris yeniidi ve esir düş
tü (228/843). Bu gelişmeler karşısında ll. 
Abdurrahman Tutlle'yi kuşattı; ancak 
Musa oğullarından birini ona rehin vere
rek bu kuşatmadan kurtuldu ve Tutlle 
valiliğinde kaldı. 230 (845) yılında Endü
lüs sahillerine inen Normanlar'ın (Viking
ler) geri püskürtülmesinde emlre yardım
cı oldu . Musa 232 (846-847) ve 235 (849-
850) yıllarında iki defa daha isyana kalkış

tıysa da isyanları yine bastırıldı. 237'de 
(851) Tutlle'nin yanı sıra Veşka (Huesca) ve 
Sarakusta da onun idaresine verildi. 241 
(855) ve 242'de (856) Franklar'a karşı dü
zenlenen seferlere katıldı ve BerşelOne 
(Barselona) bölgesindeki bazı kaleleri fet
hetti. Kazandığı zaferlerden sonra ken
dini İspanya'nın üçüncü hükümdan ola
rak görmeye başladı ve 243-245 (857-
859) yılları arasında Tuleytula'da (Toledo) 
çıkan isyanlara destek verip oğlu Lübb'ü 
oraya gönderdi. 245'te (859) Leon Kralı I. 
Ordono karşısında ağır bir yenilgiye uğra
ması üzerine valilikten aziedildL Ardın
dan Vadilhicare'de hüküm süren Ezrak 
b. Mentil b. Salim ile dostluk kurmaya 
çalıştı ve kızını ona verdi. Ancak bir süre 
sonra damadı ile araları açıldı ve onunla 
Vadilhicare'de yaptığı savaş sırasında al
dığı yaralardan öldü (248/862) 

257 (871) yılında Sağrüla'la'da isyan 
eden Musa'nın oğlu Lüb ve kardeşi İs
mail, Sarakusta'yı ele geçirip Vali Abdül
vehhab b. Ahmed b. Mugls'i şehirden çı
karırken diğer kardeşlerinden Fürtun Tu-
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tlle'ye, Mutarrif de Veşka'ya hakim oldu 
(258/872). Ertesi yıl bölgeye gelen I. Mu
hammed Benblune'ye (Pamplona) kadar 
ilerledi ve İsmail b. Musa'yı bağışlayıp 
bazı kalelerin hakimiyetini ona verdi. Mu
tarrif b. Musa ise oğullarıyla birlikte Kur
tuba'ya götürülerek idam edildi (259/873). 

Daha sonraki yıllarda İsmail b. Musa bir
kaç defa daha ayaklandıysa da her se
ferinde kendini affettirdi. En son 270 
(883-84) yılında çıkardığı isyan. I. Muham
med'in hakimiyetini tanımış olan yeğeni 
Muhammed b. Lüb tarafından bastırıldı. 
Ancak Sarakusta'yı ele geçiren Muham
med b. Lüb, Tüdbller'in baskısı karşısın
da şehri muhafaza edemeyeceğini anla
yınca ertesi yıl burayı Ernlt, TarasOne (Ta
razona). Cerlş ve Tutlle ile değişti; ardın
dan bunlara bölgedeki diğer bazı kaleler 
de eklendi. Emir Abdullah'ın tahta çık
masından sonra isyan etti. Sarakusta'yı 
Tüdbller'den almak için defalarca uğraş
tıysa da başaramadı. Daha sonra ZünnQ
nller'in elinde bulunan Tuleytula'yı aldı 
(283/896) ve 285 (898) yılında Sarakus
ta'yı tekrar kuşattığı sırada öldürüldü. 
Muhammed b. Lüb, isyanıyla üç Kurtuba 
Emevl emirini meşgul eden Ömer b. Haf
sOn'la ittifak kurmuş ve oğlu Lübb'ü ona 
destek vermesi için görevlendirmişti. Tu
tlle ve TarasOne valiliği yapan Lüb b. Mu
hammed 285 (898) ve 291 (904) yılların
da Franklar'a karşı başarıyla sonuçlanan 
seferler düzenledi, fakat 294'te (907) 
Benblune yakınlarında Navarralılar'la sa
vaşırken öldü. Yerine kardeşi Abdullah 
geçti. Bundan sonra Beni KasTnin çökü
şü hızlandı . 303 (915-16) yılında Abdul
lah b. Muhammed'in ölümünün ardın
dan yerini alan Mutarrif b. Muhammed 
b. Lüb yeğeni Muhammed b. Abdullah b. 
Muhammed tarafından öldürüldü. Mu
hammed b. Abdullah, Benblune seferi sı
rasında kendisini Tutlle valisi olarak tanı
yan lll. Abdurrahman'ın hakimiyetini ka
bul etti ( 3 12/924); hanedan mensupların
dan bazıları da lll. Abdurrahman'la bir
likte Kurtuba'ya giderek hizmetine girdi
ler. Kasller'den son Tutlle Valisi Muham
med b. Lüb b. Muhammed 31 S (927) 
yılında Laride'yi (Lerida) işgal etti; fakat 
halk tarafından şehirden çıkarıldı ve 
317'de (929) kayınbiraderi Belyariş (Pal
lars) kontu Raymond'un ihtirası yüzünden 
öldürüldü. Hanedanın geri kalanları Hıris

tiyanlığa dönüp Leon ve Navarra kralları
nın saflarına geçtiler; Lüb b. Muhammed 
b. İsmail ise İfrlkıye'ye gidip Fatımller'e 
katıldı. 
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Arap, Fars ve Türk şiirinde 
en çok kullanılan eski 

ve uzun bir form. 

Sözlükte "kastetmek, azmetmek, bir 
şeye doğru yönelmek" gibi anlamlara ge
len kasd kökünden t üreyen kaside terim 
olarak "belli bir amaçla söylenmiş , üzerin
de düşünülmüş , gözden geçirilmiş şiir" 
demektir. Bir tür olarak ilk defa Arap ede
biyatında ortaya çıkmış , oradan da Fars 
ve Türk edebiyatıarına geçmiştir. içe doğ
duğu şekilde belli bir maksatla ve bilinçli 
olarak söylendikten sonra gözden geçiri
lip düzeltildiği . mısraları ve vezni sağlam 
olduğu , on beşten fazla beyit ihtiva ettiği 

için türe bu adın verildiği kaydedilir (Ce
vad Ali , IX, 170-1 82). Şarkiyatçıların birço
ğu , bu türdeki şiirlerin daha sonraki dö
nemlerde aldığı duruma bakarak kelime
nin "kasıt ve garaz" anlamıyla ilgili bu
lunduğunu. "dilenme ve bağış talep et
me şiiri" demek olduğunu ileri sürmüş

lerdir. Mühelhil b. Rebia, imruülkays b. 
Hucr gibi kaside formunu ilk ortaya ko
yan ve geliştiren şa i rlerin yüksek taba
kadan şahsiyetler oldukları dikkate alın 

dığında bu izahın doğru olmadığı anlaşı
lır. Daha eski bir terim olan kasld ile kasi
denin eş anlamlı sayıldığını söyleyenler 
bulunduğu gibi Ahfeş el-Evsat ile Nihad 
M. Çetin gibi bazı alimler de farklı özellik
lere sahip bulunduğunu ifade etmişlerdir 
(Lisanü'L-'Arab, " l5şd" md.; Çetin . s. 66, 70) . 

Şairleri tarafından ayrı zamanlarda 
parça parça söylendiği ve bu şekilde nak-
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!edildiği için uzun bir süre dağınık halde 
bulunan kasideler daha sonraki devirler
de belli bir yapı bütünlüğü kazanarak ge
lenekleşmiştir. Arap şiirinde kasidelerin 
belli esaslara tabi olmaları . aynı başlangı

ca sahip bulunmaları , klişeleşmiş tasvir 
unsurlarıyla benzer ifade tarzlarını içer
meleri, konu ve t ema seçiminde uyulma
sı zorunlu bir geleneğin yerleşmiş olması 
gibi özellikler onun uzun bir gelişme dö
nemi geçirdiğini göstermektedir. 

Cahiliye şiirinde iki tür kaside görülür: 
Birincisi en önemli örneklerini muallaka
ların oluşturduğu . birden çok konuyu 
kapsayan uzun ve tam şiirlerdir ; kaside 
denince akla gelenler de bunlardır. İkin 
cisi ise içe doğduğu şekilde nazmedil
miş , Cahiliye hayatını yansıtan, tek ko
nulu kısa kasidelerdir. Arap şiirinde ilk 
uzun kaside örnekleri miladi V. yüzyıl şa
irleri nden Mühelhil (Adi) b. Rebia et-Tağ
libi'de görülür. Kardeşi Küleyb'i Cessas 
b. Mürre'nin öldürmesi üzerine Mühel
hil'in nazmettiği bu uzun kasideler, Be
kir ve Tağlib kabileleri arasında kırkyıl sü
ren savaşlara yol açmıştır. Regis Blachere. 
buna dayanarak kaside formunun V. yüz
yılın ortalarında Doğu Arabistan'da bu ka
bileler arasında geliştiğ ini ve Hlre muhi
ti vasıtasıyla yayılma imkanı bulduğunu 

söyler ( Tarrtıu 'L-edeb, s. 421 vd.). Uzun ka
side formunun tekamül etmiş şekli im
ruülkays b . Hucr'un şiirlerinde görülür. 
Dostlar ve sevgililerle yaşanmış anılardan 
izler taşıyan mekanlar ve kalıntıları önün
de hatıraların tazelendiği coşku ile kasi
deye başlamak (neslb / teşblb bölümü). 
tasvir, medih ve fahr gibi değişik konu
ları ele almak, klişeleşmiş teşbih ve tas
vir unsurları içermek ve belirli uzunluğu 
korumuş olmak gibi özellikler, onun ka
sideleriyle olgunlaşıp yerleşerek tür için 
uyulması zorunlu gelenek durumunu al
mıştır. Ancak bu öğeler parçalar halinde 
daha önceki şairlerde de mevcuttu. Ni
tekim bizzat imruülkays, İbn H uzam adlı 
bir şairi örnek aldığını söyler. 

MilaöıVI ve VII. yüzyıllarda klasikdöne
mini yaşamış olan kaside aruzla yazılır ve 
iki mısralık beyitlerden oluşur. Kasidenin 
musarra' adı verilen ilk beytinin her iki 
mısraı ile diğer beyitlerin ikinci mısraları 

aynı kafiyede (revT) olur (aa, ba, ca, da .. . ). 
Her beyit cümle yapısı ve anlam bakımın
dan müstakil bir varlığa sahiptir. Bir be
yit içerisinde bir fikrin tam ifade edilerne
yerek diğer beyitlerle mana ve i'rab ilgisi
nin bulunması bir kusur kabul edilmiştir. 

Kasidede beyit sayısının yedi -dokuz be
yitten az olmaması şart koşulmuşsa da 

bunun belirli bir sınırı yoktur. 1 00 beyti, 
hatta İ bnü'l-Farız'ın et-Td'iyye'sinde ol
duğu gibi 700 beyti aşan kasideler de 
mevcuttur. Arap şiirinde kasidelerin ge
nel beyit sayısı 30-120 arasında olmakla 
birlikte beyit sayısı arttıkça uygun kafiye 
bulmak zorlaştığından kırk- yetmiş beyit 
arasındakiler daha makbul sayılmıştı r. 

Klasik Arap şiirinde eski Yunan şiirinde 
olduğu gibi 1 OOO'i aşan beyitlerle ifade 
edilen destan teması bulunmadığından 
bu hacim yeterlidir. İbnü 'l-Farız'ın et
Td'iyye'sinde görüldüğü gibi genellikle 
kasidelerin sanat düzeyi uzunluğu arttık
ça azalmaktadır. Seviyeyi düşürmeden 
200 beytin üzerinde kaside yazan tek şa
irin İbnü'r-Rumi olduğu kaydedilir. 

Klasik Arap şiirinde kasideler genellik
le ya ilk beyitleriyle veya kafiye harflerine 
göre sonradan adlandırılır. Kafiyesi lam 
olduğundan Ldmiyyetü'J-'Arab (Şen fe

ra). Ldmiyyetü'l-'Acem (Tuğ ral) denil
mesi gibi. ~aşidetü'J-bürde, el-~aşide

tü'l-M ünferice gibi özel adlarla an ılan 

veya el-Ijamriyye, et-Tardiyye gibi ko
nusuna göre isim verilen kasideler de 
vardır. 

Klasik kaside, şairin çöl hayatını şiire 
yansıtıp onu şekillendirmesinin bir teza
hürü olarak nesib 1 teşbib, tasvir. medih
fahr adlı üç temel bölüme ayrılır. Kaside
nin g i riş kısm ı nı oluşturan ve daha eski 
bir dönemde nazmedilmiş aşk neşidele
rinden doğmuş olması ihtimalinden söz 
edilen nesib 1 teşbib bölümünde sevgili
ye duyulan özlem dile getirilir. Bu sebeple 
sevgiliyle yaşanmış hatıralara yer veren. 
çöl ve vahalardaki terkedilmiş konak yer
leriyle oralarda dağınık vaziyette bulu
nan. isli ocak taşları. küller, su kabı , testi 
kırığ ı , çadır ve kazık izleri gibi kalıntılar 
aşk ve özlemle yoğrulmuş duygu seli ha
linde dile -getirilir. Şair bunları hatırlaya 

rak ağlar ve ağlatır; tabiat tasvirleri ara
sında sevgiliden ve onun fiziki güzellikle
rinden söz eder. Bu hazin giriş çetin do
ğa şartlarının. çeşitli sıkıntılarla dolu çöl 
hayatının şiire yansımasıdır. Ana teması 

methiye olan kasidelerin çoğu nesible 
başlamakla birlikte hamase. kahraman
lık, savaş ve m ersiye türü kasideler nesi
be elverişsiz olduğundan bunlarda nesib 
bölümü nadir olarak görülür. Yaptıkları 
yağma ve baskın lar sırasındaki kahra
manlıkları dile getiren Cahiliye devri yağ
macı şairlerinin (su'! Ok / sa'allk) kaside
lerinde de bu kısım görülmez. Nitekim 
Amr b. KülsQm'ün muallakas ı aşk ve 
hamriyyat karışımı bir giriş le başlar. Ay
rıca İbn Reşl]5 el-Kayrevani, çöl hayatıyla 


