
KASiDE 

Şeyh Galib takip eder. Yüzyılın sonların
da ise kasideleriyle dikkat çeken Sünbül
zade Vehbi elli dört, Enderunlu Fazı! sek
sen dört ve Keçecizade İ zzet Molla kırk 
sekiz kaside söylemiştir. 

Divanındaki az sayıda kasidelerden bir 
veya birkaçı ile ün kazanmış yahut söyle
diği kasidelerden biri diğerlerinden daha 
çok tanınmış şairler de vardır. Sünbülza
de Vehbi'nin "Sühan Kasidesi" ile Sabit'in 
ramazaniyyesi, Tanzimat döneminde Akif 
Paşa'nın ilk defa bir soyut kavramı konu 
edinen "Adem Kasidesi" ve Namık Ke
mal'in "Hürriyet Kasidesi" diye meşhur 
olan şiiri bunlardandır. Divan edebiyatın
da kaside yazma geleneği Tanzimat'tan 
sonra da sürmüş, hatta Cumhuriyet'in 
ilkyıllarında kaside düzenleyen şairler çık
mışsa da modern Türk şiiri kasideyi ta
mamen terketmiştir. 
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~ İSKENDER PALA 

o MÜSİKİ. Cami ve tekke mOsikisinde 
müştereken kullanılan sözlü dini form
lardan biri olan kaside Allah. Peygamber 
ve diğer din büyüklerinden. onlara göste
rilmesi gereken sevgi ve saygıdan. İslam 
dininin başta ibadetler ve ahlak olmak 
üzere çeşitli yönleriyle tasawufi mesele
lerden söz eden. bazan da dini -uyarıcı 
mahiyetieki düşünce ve öğütleri ihtiva 
eden dini- tasawufi şiirlerin bir kişi tara
fından saz eşli ği olmaksızın okunması de
mektir. Gazel ve taksim gibi herhangi bir 
usule değil makam ve makamlara bağlı 
(geçkili) olmak üzere irticall olarak ve o 
andaki ilham la bestelenerek i cra edilme-
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sine dayanan sözlü -dini bir Türk mOsiki
si formudur. Ağırlıklı konusu Allah ve Hz. 
Muhammed hakkındaki övgü olan for
mun güftesi kaside, gazel. mesnevi. mu
rabba. muhammes veya başka bir nazım 
şekli olabilir. Ancak formun, başlangıçta 
kaside türünde yazılmış şiirlerin okunma
sı şeklinde ortaya çıktığı için bu ismi al
dığı kabul edilmektedir. Bir manzum tür 
olan kaside ile beyit sayısı ve övgü şiiri 
olması dışında fazla bir benzerliği yoktur. 
Zira bir mOsiki formu olan kaside çok çe
şitli edebi türlerin mOsikilenmesiyle olu
şur ve en fazla on -on beş beyit kadardır. 
Öte yandan güftenin formu ne olursa ol
sun muhteva eğer Allah'ın birliğinden ve 
yüceliğinden bahsediyorsa tevhid. Allah'a 
yalvarılıyorsa münacat, Hz. Muhammed'in 
üstün özelliklerinden söz ediliyorsa na't 
ismini alır ve bu şiirler de kaside olarak 
okunur. Bunları besteli olan tevhid, mü
nacat ve na't formlarıyla karıştırmamak 
gerekir. 

Sesi güzel. mOsiki bilgisine sahip ve ez
berinde yeterli güfte bulunan kasideciler 
genellikle hafız ve zakirler arasından çık
mış olup kasidehan adıyla anılırlar. Kasi
dehanlık da tıpkı mevlidhanlık, na'thanlık 

gibi ayrı bir ihtisas konusudur. Ülkemizde 
bu konuda şöhret bulmuş kişiler yetiş
miştir. Bunlar arasında Enderunlu Hafız 
Hüsnü, Hafız Sami. Said Paşa İmamı Ha
san Rıza Efendi, Hafız Kemal ve yakın 
zamanda Kani Karaca özellikle zikredil
melidir. 

Eskiden mevlid bahirleri arasında da 
kaside okunurdu. Bahre başlamadan ön
ce okunan aşır veya tevşlhin ardından 
mevlidhan bir kaside okuyar ak mevlide 
girerdi. Bilhassa Cumhuriyet'ten sonraki 
mevlidlerde bahir aralarında olduğu gibi 
bahrin ortasında da kaside okunduğu dik
kati çekmektedir. Mevlid esnasında oku
nan kasidelerde bahrin konusu ile kaside 
konusu arasındaki münasebete ve konu 
birliğine özellikle dikkat edilmelidir. 

Kaside okumak için önce güftenin an
lamına uygun bir makam seçmek gere
kir. Bunun yanında ilahi ve zühdl duygu
ları uyaracak, i ddiasız, temiz ve asil nağ
melerin dini mOsikiye yaraşacak ciddi bir 
üslOp ve tavırla kullanılması ve din dışı 

mOsikinin etkisinde kalınmaması başta 
gelen şartlardır. 

Kasidehan, bu irticall icra sırasında uy
gun olan yerlerde din dışı mOsikideki söz
lü terennümler gibi asıl güftede yer alma
yan "aman ya Hazret-i Allah", "meded ya 
rabbe'l-alemln", "meded ya Kerim Allah". 
"meded ya nebiyyallah", "şefaat ya ResO-

lellah", "aman ya gül-i gülzar- ı Muham
med" gibi cümleleri güftedeki mana iliş
kisini gözeterek ilave edebilir. 

Bir çeşit dini gazel denilebilecek olan 
kaside için kesin bir beyit sayısı şart ol
madığından şiirin tamamı veya bir kısmı 
terennüm edilebilir. Kullanılan güftenin 
durumuna göre kaside de gazeldeki gibi 
zemin, zaman, miyan ve karar bölümle
rini ihtiva eder. Bu bölümlerde okunacak 
mısra veya beyit sayısını şiirin uzunluğu
na göre kasidehan bizzat tayin eder. Yine 
güftenin uzunluk veya kısalığına göre ka
side bir makamda okunabileceği gibi bir
çok makama geçkiler yapılarak da icra 
edilir. Daha çok tiz makamlar ya da ma
kam ve makamların tiz akortla okunma
sı tercih edildiğinden şed yoluyla yapılan 
geçkiler de önem kazanır. 

Kaside okurken dikkat edilmesi gere
ken önemli bir husus da üsiOp ve tavır 
meselesidir. Usule bağlı olmayan, serbest 
ve irticali bir form olan kasidenin üsiObu 
yine usulsüz. serbest ve irticali dini birer 
form olan kıraat. mevlid gibi formların 
üsiObuyla karıştırılmamalıdır. Bunların 
her birinin ayrı üslOp ve tavır özellikleri 
vardır ki bu da çok dinlemek ve erbabın
dan takip veya meşketmek suretiyle öğ
renilebilir. Din dışı mOsikiden ve özellikle 
aralarındaki benzerlik dolayısıyla gazel
den etkilenerek gazel okur gibi kaside 
okumak. ses ve hüner gösterilerine kal
kışmak, dini mOsikinin her şubesinde 
esas olan tabiilik, samimiyet, huşO, huzü 
ve vecde aykırı düşecek icralar yapmak 
bu konuda hiç uygun görülmeyecek du
rumlardır. 
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~ İSMAİL HAKKI ÖZKAN 

KASİDETÜ'l-BÜRDE 
( ö.:ı _r.lf ö~) 

Ka'b b. Züheyr 'in 
(ö. 24/645 [? ]) 

Hz. Peygamber 'e sunduğu 
ünlü kasidesi. 

_j 

Cahiliye döneminin tanınmış şairlerin 

den Züheyr b. Ebü Sülma ' nın ölmeden 
önce oğulları Ka'b ile Büceyr'e, gördüğü 
bir rüya üzerine gelmesinin yakın olduğu

nu anladığı Hz. Peygamber' e tabi olma
larını tavsiye ettiği. iki kardeşin Medine'ye 
doğru yola çıktığı, Ka'b'ın Medine yakı-



nında kaldığı, Büceyr'in Medine'ye gide
rek ResUl-i Ekrem ile görüşüp müslüman 
olduğu. bunu öğrenen Ka'b'ın, kardeşini 
ve ResGiullah'ı hicveden bir şiir nazmet
mesi üzerine Hz. Peygamber'in Ka'b ' ın 

kanının helal olduğunu söylediği rivayet 
edilir. Büceyr kardeşine mektup göndere
rek bazı şairler hakkında ölüm kararı ve
rildiğini. ancak ResGl-i Ekrem'in pişman 
olup huzura gelenleri affettiğini bildirir 
ve Hz. Peygamber' e gelip af dilernesini 
tavsiye eder. Medine'ye gidip sabah na
mazında Mescid-i Nebevl'ye giren Ka'b, 
ResGlullah'ın huzuruna yüzü örtülü ola
rak çıkar ve kendisine Ka'b'ın tövbe edip 
İslam'ı kabul etmek amacıyla geldiğini. 
af talebinin kabul edilip edilmeyeceğini 
sorar. ResGl-i Ekrem talebinin kabul edi
leceğini belirtince yüzündeki örtüyü açar 
ve kendisinin Ka'b olduğunu söyler. Ka'b 
ünlü kasidesini bu sırada okumuş. kasi
deyi çok beğenen Hz. Peygamber, "Bür
de" adı verilen ve günümüzde Topkapı Sa
r ayı Müzesi'nde muhafaza edilen hırkası
nı onun omuzlarına koymuş, bundan do
layı kasideye "Kasldetü'l-bürde" veya baş
langıç ifadesine göre "Banet Sü'ad" adı 
verilmiştir. 

Cahiliye döneminin geleneksel kaside 
tarzı ile nazmedilmiş olan Kaşidetü '1-
bürde'nin neslb bölümüne ( 1- ı 4. beyit
lerı şair Süad'ın ayrılığından söz ederek 
başlar. Süad yumuşak sesli, ılık bakışlı. 
gözleri sürmeli. vücudunun aşağı kısımla
rı dolgun, yukarı kısımları zayıf, orta boy
lu. tebessüm ettiği zaman beyaz dişleri 
görünen bir ceylan dır. Şair burada Süad'ı 
nasihat dinlemeyen, sözünde durmayan, 
cefakar. yalancı, vefasız dost simgesi 
olarak kullanır. Tasvir bölümünde ( 15-35. 
beyitler) kaside geleneğine uygun olarak 
memduha ulaşmak üzere bindiği deveyi 
tasvir eder. Kasidenin medih bölümü (43-
53. beyitl er) özür beyanı (i'tizar) ve Hz. 
Peygamber'le muhacirleri medih olmak 
üzere iki kısımdan oluşur. Ka'b, ResGl-i 
Ekrem'in kendisini affetmesi hususunda 
hiçbir dostundan yardım görmediğini, 
ResGiullah'a kendisi hakkında olumsuz 
birçok şey söylendiğini. ancak bunların 
dedikoducular tarafından uydurulduğu
nu, Hz. Peygamber'den ceza değil af um
duğunu söyledikten sonra onu övmeye 
başlar. Bir bütün olarak bakıldığında Ka
şidetü '1-bürde'ye korku, endişe. dışlan
ma. sıkıntı ve ümitsizlikten oluşan psiko
lojik bir atmosferin hakim olduğu görü
lür. Ayrılıkla başlayıp ölüm teması ile son 
bulan kasidenin kötümser duygular için
de nazmedildiği söylenebilir. 

Ka'b bu kasidesinde kendisinden önce 
yaşayan şairterin şiirlerindeki teknik ya
pıya bağlı kalmıştır. Onu diğerlerinden 
ayıran tek özellik Süad'ın ve ayrılığın ın sa
dece bir sembol oluşudur. Çağdaş edebi
yat tenkitçiterine göre Süad tatlı hayalle
rin. eğlence hayatının, Arap yarımadası
nın dört bir yanında hüküm süren keşme
keşliğin. kabilesiyle övünmenin sembolü
dür. Şairin uzaklaştığı şeyler bunlardır. 
Şairin Süad'ı en ince ayrıntılarına kadar 
tasvir etmesi karşısında Hz. Peygamber 
ve ashabının sessiz kalması dikkat çekici
dir. Bazı teknik kusurları bulunduğu tes
bit edilen kasidenin beyit sayısı hakkında 
farklı rivayetler vardır. Sükkerl bu sayıyı 
elli beş . İbnü'l-Enbarl elli yedi. EbG Zeyd 
el- Kureşi elli sekiz, diğer bazı kaynaklar 
elli dokuz ve altmış olarak kaydetmiştir. 

Kasidenin ihtiva ettiği lafızlar ve beyitle
rin tertibinde de farklılıklar vardır. 

Kaşidetü'1-bürde, telif tarihinden za
manımıza kadar İslam edebiyatında 

Hasan Rıza 
Efendi hattıyla 
hi Iye seklinde 
düzenlenmiş 

Kaşidetü '1-bürde 
[fürk Vakıf 

Hat Sanatlan Müzesi, 
Envanter nr. 565) 

KASTDETÜ'I-BÜRDE 

önemli bir yer işgal etmiştir. Makkarl'nin 
bazı alimierin meclislerini Ka'b'ın kaside
siyle açtıklarını söylemesi de ( Nefl:ıu 'Hib, 
ıı , 689) kasidenin İslam edebiyatındaki 
önemine işaret etmektedir. Kasidenin 
metnini ilk olarak Lette Leiden'de ( 1748) 
yayımlamış. bunu Batı'da ve İslam ülke
lerinde yapılan şerh li ve şerhsiz diğer ne
şirler izlemiştir. Kasidenin hareketi metni 
şairin Sükkerl tarafından şerhedilen diva
nında ( nşr. T. Kowalski, Krakow 1950; n ş r. 

Darü'l-kütübi'I-Mısriyye , Kah ire 1369/1950, 
1385/1965) ve Kureşi'nin Cemhere tü 
eş'fıri'1-'Arab'ı ile (s . 365-3 71) İbrahim 
Mustafa en-Nebhanl'nin Kitdb Mecmu' 
min mühimmfıti'1-mütılni'1-müsta'me-
1e adlı eserlerinde (Kahire 1323, s. 48-52) 
yer almaktadır. 

Edip ve şairler kaside üzerine şerh , 

m uaraza (nazTre). tahmis ve taştir yapma 
konusunda adeta yarışmışlardır. Ebü'I
Abbas ei-Ahvel. Ebü'l-Abbas Sa'leb ve Ysa 
b. Abdülazlz ei-CezGII (Fransızca tercüme-
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KASTDETÜ'/-BÜRDE 

siyle, nşr. R. Basset . Paris 1910-1911), İbn 
Düreyd, Kemaleddin ei-Enbarl (nşr. Re
şld ei-Ubeydl , Bağdat 1974; nş r. Mahmud 
Hasan Zeynl, Suudiyye 1400). Ebu Bekir 
İbnü ' I-Enbarl (n şr. Mahmud Hasan ez
Zeynl. Cidde 1400/ 1980). Hatlb et-Tebrlzl 
(nşr. F. Krenkow, ZDMG, LXV /1911 /. s. 
241-279; Beyrut 1389/1970). Abdüllat"if ei
Bağdadl(nşr. Hilal Nacl, Küveyt 1982). İbn 
Hişamen-Nahvl(nş r.l. Guidi , Leipzig 187 1-
1874; nşr. Mahmud Hasan Ebu Nacl, Dı 

maşk- Beyrut 1404/ 1984). İbn Hicce ( n ş r. 
Ali Hüsey in ei-Bevvab. Ri yad 1985). İbn 
Seyyidünnas. Devletaba di (Haydarabad 
1323). Süyut"i. İbn Hacer el-Heyteml ve 
İbrahim ei-Bacurl'nin (Kah i re 1286, 1302, 
1345) şerhleriyle Abdülkadir el-Bağdadr
nin İbn Hişam'ın şerhine yazdığı haşiye 
(n ş r. Nazif Hoca, 1-111, Beyrut 1400-1410/ 
ı 980-l 990) kaside hakkında yapılan çalış
maların en önemlileridir. Türkçe şerhler 
arasında Nişancı Abdurrahman Abdi Pa
şa'nın Şerh-i Kaside-i İ3ürde'si (Süley
maniye Ktp ., Lalel i , nr. 3657). Eyüp Sabri 
Paşa'nın Azizü '1-fısfır'ı (i stanbul 129 1 ), 
Şeyhülislam Ahmed Muhtar Beyefendi'
nin Şerh-i Kasi de-i Bfınet Süfıd ' ı (i stan
bul l 324). Ahmed Üsküdarl (Nuruosma
niye Ktp., nr. 4005) ve lspartalı Zeynela
bidln'inKasi de-i Bfınet Sufıd'ı (istanbul 
1928) , Farsça şerhler arasında da Mu
hammed Necef Ali Han'ın Kfıfilü'1-İs'fıd 
Şer]J.-i Kaşidet-i Bfınet Sü'ad adlı eseri 
sayılabilir. 

Zemahşerl, Ali b. Muhammed el-imra
nl ei-Harizml. Takıyyüddin et-Tablb, Mu
hammed b. Said ei-Buslrl, Ebu Hayyan 
ei-Endelüsl. İbn Nübate ei-Mısrl, İbn Ca
bir ei-Endelüsl, Flruzabadltarafından ka
sideye nazlreler yazılmıştır. Bunların ara
sında en meşhuru Susiri'nin Z.ul]rü'1-
me'ô.d 'a1ô. (fi) v e zni Bfınet Sü'ô.d adlı 
lamiyyesidir (kasideye yapılan diğer şerh, 

nazlre, taştlr, tahmfs vb. çalışmalar için b k. 
Keşfü'?-?Unün, ll , 1330; Zeki Mübarek. s. 
26-29; Brockelmann. GAL, ı . 33; Suppl., 1, 
68-69; Sezgin, ll , 230-235; Tülücü , sy. 5 
ı 1982 /. S. !65- 173). 
Kaşide tü '1-bürde 'yi Georg Wilhelm 

Freytag (Halle 1823) ve Theadar Nöldeke 
( Delectus u eterum carminum arabicorum, 
Berlin 1896, s. 110- 114) Latince'ye; A. 
Raux (Pari s 1904) ve Ren e Basset (La Ba
nat So'ad, Cezayir 191 O) Fransızca'ya; 
James William Redhouse (The Burda, 
Arabia n Poetry for English Readers, G las
gow 188 1. s. 305-3 18) ve Reynold Alleyne 
Nicholson ( Translations of Eastern Poetr y 
and Prose, Cambridge 1922, s. 19-23) in
gilizce'ye; Gustav Weil (Das Leben Mo
hammeds, Stuttgart 1864, ll, 254-257), 
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Rückerd (Hamasa, Stuttgart 1846, l, 152-
157) ve Oskar Rescher (Beitrage Zur Ara
bischen Poesie, IV/ 1 ıi stanbull 950 /. s. 32-
41; IV/3 ı 1959-60/. s. 99- 175) Almanca'ya; 
Giuseppe Gabrieli (a l-Burdatan, Firenze 
190 ı) italyanca'ya; M. Nuri Gencosman 
("Kaside-i Bürde", Tercüme Dergisi, sy. 75-
76 /Ankara 196ı /.s . 90-97). Nilfiz Danış
man ("Kaside-i Bürde" , Diyanet Dergisi, 
11/12 /Ankara ı 963 ı. s. 23-27). Sezai Kara
koç (Üç Kaside, istanbul 1967, s. 17-25; İs
Lamın Şiir Anıtlarından, istanbul 1995, s. 
23-30) ve M. Arif Karakaya ( Kaslde-i B ür
de, istanbul ı 993) Türkçe'ye çevirmiştir. 
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!il KENAN DEMİRAYAK 

KASIDETÜ'I-BÜRDE 
(ö~r.ı ö~) 

Busiri'nin 
(ö. 695/1296[?]) 

Hz_ Peygamber için yazdığı 
ünlü kaside_ 

_j 

Mısırlı sufi ve şair Muhammed b. Said 
ei-Buslr"i'nin Hz. Peygamber için yazdığı 
ve e1-Kevfıkibü 'd-dürriye ii m ed]J.i ]]ay
ri'1-beriyye adını verdiği manzume. ka
fiye (revT) harfi mlm olduğu için e1-Kaşi
detü'l-mimiyye, şairin tutulduğu hasta
lıktan kurtulmasına vesile olduğu için de 
Kaşidetü'1-bürde diye meşhur olmuş
tur. Ancak Ka'b b. Züheyr'in kasidesi de 
aynı adla anıldığından karışıklığa meydan 
vermemek için Buslri'ninki daha çok Os
manlı kültür muhitinde Kaşidetü'1-bür'e 
(el-Kaşldetü'L-bür'iyye) şeklinde anıımış

sa da literatürde Kaşidetü'1-bürde diye 
tanınmaktadır. 

Kaside şöhretini , taşıdığı sanat değe
rinden ziyade şairin hayatının bir döne
minde geçirdiği felçten kurtulmasına 
vesile olduğuna dair rivayete borçludur. 
Susiri'nin hiçbir kasidesinde felç olduğu
na dair bilgi bulunmamakla birlikte ken
disinden altmış altı yıl sonra vefat eden 
biyografi yazarı İbn Şakir el-Kütübl ilk 
defa felç olayına yer vermiş ( Fevatü '1-Ve
feyat, lll , 368-369). daha sonra gelen bü
tün müellifler de bu bilgiyi tekrar etmiş
tir. Söz konusu rivayete göre felç geçirdi
ğinde bir akşam kendisine şifa vermesi 
için Allah'a dua eden şair rüyasında Hz_ 
Peygamber'i görür. Resı11-i Ekrem ondan 
kendisi için yazdığı kasideyi okumasını is
ter. Buslrl. "Ya Resulailahı Ben senin için 
birçok kaside yazdım. hangisini istersin?" 
deyince Hz. Peygamber kasidenin ilk bey
tini söyler. Bunun üzerine şair kasidesini 
okumaya başlar. Resuluilah da onu sonu
na kadar dinler. Bitince de hırkasını (bür
de) çıkarıp şairin üstüne örter ve eliyle 
vücudunun felçli kısmını sıvazlar. Susiri 
uykudan uyanınca vücudunda felçten 
eser kalmadığını farkeder. Bu rüya hadi
sesinin halk arasında yayılmasından son
ra kaside Kaşidetü'1-bürde olarak üne 
kavuşmuştur. Her ne kadar bu rivayet 
menkıbe şeklini almış görünüyorsa da il
gili kaynaklarda kaside vesilesiyle şifaya 
kavuşma motifi sürekli vurgulanmakta
dır. Kaside Susiri henüz hayatta iken Ab
düsselam b_ İdr"is ei-Merraküşl (Brockel
mann. GAL Suppl., ı . 469) ve Ebu Şame 
ei-Makdisl tarafından şerhedilmiştir. 
Merraküş"i'nin Ijavfışşü '1-Bürde'sinde 
kasidenin hangi beyitlerinin ne gibi dert
lere şifa olacağı, ayrıca geçim sıkıntısın
dan kurtulmaya. istekleri n yerine gelme
sine ve başka hayırlara yol açacağı anla
tılmaktadır. 

On bölümden oluşan Kaşidetü'1-bür
de, en eski nüshalarında 160 beyit iken 
sonrakilerde 165 beyte kadar ulaşmakta
dır. Klasik Arap kaside tarzında olduğu 
gibi şiir sevgiliye özlem temasının işlen
diği nes"ib bölümüyle başlar, daha sonra 
nefisten şikayet. Hz. Peygamber'e övgü, 
onun doğumu. mucizeleri, Kur'an'ın fazi
leti, mi'rac mucizesi. ci h adın önemi, ne
damet ve ümit. dua ve niyaz bölümüyle 
sona erer. Aruzun basit bahriyle yazılan, 
yapı ve üslup bakımından son derece sağ
lam ve lirik olan kaside. bu sebeple asır
lardır islam coğrafyasının her bölgesinde 
büyük bir ilgi görmüş . dini toplantılarda. 
mübarek gün ve gecelerde, sünnet. dü
ğün. bayram ve cenaze merasimlerinde 
okunagelmiştir. Haftatık evrad olarak da 


