
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. 

BİBLİYOGRAFYA : 

İbn Hişam. es-Sfre, ll, 501 -502; İbn Kuteybe, 
eş-Şi ' r ve'ş-şu'ara', 1, 89-91; Ebü'I-Ferec e i-İs
fahahl, el-Eganf, VII, 41-45; Merzübanı, Mu'ce
mü 'ş-şu'ara' (nşr. Abdüssetta r Ahmed Ferrac). 
Kahire 1379/1960, s. 230-231 ; Ebü Zeyd ei-Ku
reşı. Cemhere(FaGr). s. 47-48,365-371; M akka
ri. Neff:ıu't-ıfb, ll , 689; Keşfü'?-?unan, ll , 1330; 
Zekl Mübarek, el-Meda'if:ıu'n-nebeviyye, Ka
hire 1935, s. 21-29; Brockelmann. GAL, 1, 33; 
Suppl. , 1, 68-69; Sezgin , GAS, ll , 229-235; Sey
yid İbrahim Muhammed, ~aşfdetü Banet Sü'ad 
li-Ka' b b. Züheyr ve eşeruha {i't-türaşi'l-'Ara
bf, Beyrut 1406/ 1986; Fuad Efram ei-Bustanı. 
"Şa'iriyyetü Ka 'b b. Züheyr ", el-Meşrık, XXXI, 
Beyrut 1933, s. 697-701; M. Hidayat Husain, 
"Banat Su'ad of Ka'b bin Zuhair", /C, IX ( 1934). 
s. 67-84; Ömer Muhammed et-Talib, "~aş1detü 
Banet Sü'ad ve mu'arazatüha", Adabü'r-rafi
deyn, Xll/13, Musul 1981, s. 183-220; Süley
man Tülücü, "Ka'b b. Züheyr ve Kaside-i Bür
de'si üzerine Notlar", EAÜiFD, sy. 5 ( 1982). s. 
159-173; Rene Basset, "Bürde", iA , ll , 837-
838; a.mlf., "Ka'b", a.e., VI, 5; Sh. lnayatullah . 
"Banat Su'ad", Ef2 (ing.), ı , 1011 . 
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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 



okunan kaside. 140. beytinden itibaren 
felçiiiere şifa maksadıyla yedi gün süreyle 
okunmaktadır. Hattatlar da meşk dersle
rinde genellikle bu kasideyi yazarlar. İbn 
Teymiyye'den itibaren Selefiler 33. 109. 
152 ve 154. beyitlerde şairin Hz. Peygam
ber'i övgüde aşırı gittiğini ileri sürerek 
kasideyi eleştirmiş ve okunmasının bid
'at olduğunu iddia etmişlerdir. 

İslam dünyasında Kaşidetü'1-bürde 
kadar meşhur olan ve çok okunan, üzeri
ne şerh . h aş iye. tah mis, tesdis. tes bi'. 
taştir ve nazireler yazılan bir başka kaside 
yoktur. Bu konuda yazılan eserler başlı 
başına bir literatür oluşturacak kadar bü
yük bir yekün tutmakta ve bir araştırma
ya göre sayıları 330'u bulmaktadır (Se
zer, sy. ı O 12000], s. 66 ı. İslam milletleri
nin konuştuğu hemen hemen bütün dil
lere nazım ve nesir olarak tercüme edilen 
kaside Grekçe. Latince . İtalyanca. Fran
sızca. İngilizce. Almanca'ya , Afrika ve 
Güney Asya'daki mahalli dillere de çevril
miştir. 

Kaside üzerine yazılan şerhlerin sayısı 
yüzün üzerinde olup yayımlananlar şun
lardır: Şemseddin Muhammed ei-Feyyu
mi (Bulak 1 287ı: Halid b. Abdullah el-Ez
her! (Kah i re 1282, 1286; Bu la k ı 297; is
kenderiye ı 288: Bağdat ı 966ı: İbn Hacer 
ei-Heytemi(Mısır ı 307: Bulak 1302: Kahi
re 1304, 1308, ı 3 ı ı, ı 322). İbn Aşir el-Fa
si. Şita'ü'l-Jsa1bi'1-ceri]J (Kahire 1296ı : 
Muhammed ei-Mısri. Ciimi'u'1-künuz 
(Kah i re ı 286); Sadakaei-Kahiri ( Bombay 
1884); Ebu Abdullah Muhammed b. Ah
med b. Bennis. Levami'u envari'1-keva
kib (Fas ı 296, ı 3 ı 7; Bu l ak 1 296ı: Ömer b. 
Ahmed Harputi, Asidetü'ş-şehde 1 istan
bul1289, ı 292, ı298 , 13ı8, ı320; Bulak 
ı 29 ı): Hasan ei-İdvi. en-Nefe]Jiitü 'ş-Şa
?:e1iyye fi şer]Ji'l-Bürdeti'1-Buşiriyye 
(Ka hi re ı 297}; Ahmed Fethi (Kah i re ı 340); 
Şeyhzade Muhyiddin Mehmed, Ra]Jatü'1-
ervii]J (istanbul ı 306, ı 320}; Şeyhülislam 
Mekki Mehmed Efendi. Tevessü1 (i s ta n
bul ı25ı , ı3ooı : Edirne Müftüsü Fevzi 
Efendi . Fethu 'l-verde (istanbul 1284ı : 

Erzurumlu Hasan Fehmi. Mecma'u'1-fe
ia'il (istanbul ı 330ı: Selanikli Osman Tev
fik. Şer]Ju'l-Bürde (istanbul 1300; Kah i re 
1313); H. M. Ziyaeddin. Tercüme-i Kasi
detü '1-bürde (şerh, istanbul ı 33 ı ı: Hasan 
Fehmi b. Halil. el-İ]stişad (i stanbul ı 328ı: 
Abidin Paşa. Tercüme ve Şerh-i Kasi
de-i Bürde (istanbul 1299: bu eser Ömer 
Faruk Harman tarafından sade leştirile

rek yayımlanmıştır, istanbul 1977ı: Kaya
cıklı Süleyman Efendi. Şerhu Kasideti'1-
bürde (istanbul 1299ı : Mehmed b. Halil. 

Şerh ve Tercüme-i Kasidetü'1-bürde (is
tanbul 1 327 ı: Dağıstanlı Abbas Efendi (is
tanbul 1300ı: Rusçuklu Mehmed Hayri. 
Türkçe Kaside-i Bürde Şerhi Hediye 
(istanbul 1 299ı 

Kaşidetü '1-bürde 'ye yapılan tahmisle
ri n sayısı da altmış civarında olup başlı
caları şöylece sıralanabilir: Şeyhülislam 

Mehmed Şerif Efendi (Süleymaniye Ktp., 
Pertev Paşa, nr. 299/1); Süleyman Nahifi 
(istanbul1258, Nahifl'nin bunun dışında 
Arapça ve Farsça tahmisleri de bulunmak
tadır) ; Şeyhülislam Hocazade Esad Efendi 
(Süleymaniye Ktp., Pertev Paşa, nr. 299/2; 
Millet Ktp. , nr. 3 ı 15/5 ): İsmail Müfid Efen
di (Süleyma niye Ktp., Hasan Hüsnü Paşa , 

nr. 237/ 15ı : Rusçuklu Mustafa Resa Efen
di ( istanbu 1 1262 ): Nasirüddin Ebu Ab
dullah Muhammed b. Es' ad ei-Feyyumi 
(Süleymaniye K tp., Hüsrev Paşa, nr. 614 ı: 
Şeyhülislam Mekki Mehmed Efendi (Mu
rad Molla Ktp., nr. ı 544); Edirne Müftüsü 
Fevzi Efendi (istanbul ı 284) Mahmut Ka
ya. Kaside-i Bürde'yi Türkçe Söy1eyiş 
adıyla eserin tercümesini verdikten sonra 
onu ayrıca nazmetmiştir (istanbul 200 ı ı . 
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zum Tercümesi", SÜ ilahiyat Fakültesi Dergisi, 
sy. 1 O, Konya 2000, s. 65-88; Rene Basset, "Bfı

siri". iA , II , 822; a.mlf .. "Bürde", a.e., ll , 837-
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~ MAHMUT KAYA 

ei-KASİDETÜ'I-HAKANİYYE 
(~l§l;i.)f ii~f) 

Musa b. Ubeydullah ei-Hakani'nin 
(ö. 325/937) 

tecvide dair ilk eserin müellifi olarak 
tanınmasını sağlayan kasidesi 

(bk. HAKANI. Musa b. Ubeydullah). 
L ~ 

ei-KAS]DETÜ'I-HEMZiYYE 

ei-KASİDETÜ'I-HEMZİYYE 
(~_M)fii~f) 

Bfısiri ' nin 
(ö. 695/1296 [?]) 

Hz. Peygamber için yazdığı kaside. 
L ~ 

Susiri'nin hacdan döndükten sonra Re
sCıl-i Ekrem'e ve mukaddes beldelere kar
şı duyduğu şevk ve heyecanını tazelemek 
üzere yazdığı Ümmü'1-Jsura fi med]Ji 
l]ayri'1-vera adlı kaside redif harfi hem
ze olduğu için e1-Kaşidetü'1-hemziyye 
(fi'l-meda'i/:ıi'n-nebeuiyye) diye tanınmış
tır. 455 beyitten oluşan ve aruzun hafif 
bahriyle kaleme alınan eser şairin kasi
deleri arasında en uzun alanıdır. Busiri. 
Kaşidetü'1-bürde'sinde klasik Arap ka
side geleneğine uyarak şiire gazeli hatır
latan bir bölümle (tegazzü 1 /neslb ı başla
dığı halde el-Kaşidetü '1-hemziyye 'sin
de konuya doğrudan girmiştir. 

Hz. Peygamber'in doğumunu . hayatı

nın safhalarını . diğer peygamberlere olan 
üstünlüğünü. gazvelerini. Hulefa-yi Ra
şidin devrinin sonuna kadar İslam dave
tinin tarihi seyrini. İslam'ın diğer dinler 
karşısındaki üstünlüğünü. Resul-i Ek
rem'in güzel ahlakını. Ehl-i beyt'in ve as
habın faziletlerini güzel bir üslupla işle
yen el-Kaşidetü'l-hemziyye manzum 
bir siyer olarak değerlendirilebilir. Susi
ri'nin kasidede Hicaz yolculuğu esnasın
da gördüğü yerleri anlattığına bakılırsa 
Akabe körfezini dolaşarak kara yoluyla 
hacca gittiği anlaşılır. Şairin Hz. Peygam
ber'in methine dair şiirleri diğer manzu
melerine göre daha güçlü. daha coşkulu 
ve sanatkaranedir. Bu tür şiirlerinde kla
sik kasidenin medih. nesib. tasvir gibi te
malarını nübüvvetin şanına layık biçimde 
işlemiştir. e1-Kaşidetü '1-hemziyye 'deki 
tasavvufi unsurlar Kiişidetü '1-bürde'sin
deki kadar belirgin değildir. Kaside Ka
hi re ( 1278, 1297, 1302, 1324) ve Tunus'ta 
( ı 295 ı defalarca basılmış. ilmi n eş ri Mu
hammed Seyyid Kilani tarafından gerçek
leştirilmiştir (Dfuanü '1-Buşfrf içinde, s. 1-
29, Kahire 1374/1955) . 

e1-Kaşidetü '1-hemziyye 'ye dair yirmi
nin üzerinde şerh. ondan fazla tahmis ve 
bir de taştir yazılmıştır. Başlıca şerhleri 
şunlardır : 1. İbn Hacer ei-Heytemi. e1-
Mine]Ju'1-Mekkiyye (Efçla lü '/-~ıra li

~urra'i Ümmi'l-~ura). Muhammed b. Sa
lim ei-Hifni'nin haşiyesiyle (Enfesü nefa'i
si'd-dürerı birlikte basılmıştır (Bulak 1292; 
Kah i re 1303, 1309, ı 322ı. 2. Muhammed 
b. Ahmed Bennis. Levami'u envari'l-ke
vakibi'd-dürriyye (Bu la k ı 296: Fas 1297, 
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