
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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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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ei-KASIDETÜ'I-HEMZiYYE 

1317). 3. Süleyman b. Ömer ei-Uceyll. el
Fütıl}J.{itü'l-A]J.mediyye (Kahire 1274, 
1279, 1283, 1303, 1306, 1317; Bulak 1292; 
Muhammed Şeleb'l bu şerh i ihtisarederek 
yayımlamıştır, Kahire 1344). 4. İbn Zekri 
el-Fas!, Şer]J.u'l-Hemziyye (Fas 1330). 
S. Muhammed Fethi en-Nazifi, Şer]J.u'l
Hemziyye (Mecmü'atü 'ş-şürüi). içinde, 
Kahire 1340). 

Abdülbaki b. Süleyman el-Farüki ile 
(Kahire 1303, 1309) Muhammed Fethi 
en-Nazlfi'nin ( el-'Atfetü '1-kenziyye, Kahi
re 1346) tahmisleri ve Abdülkadir Said 
el-Farüki'nin Neylü'l-murô.d ii taştiri'l
Hemziyye ve'l-Bürde ve Bô.net Su' ô.d 
adlı taştlri de (Kahire 1323) basılmıştır 
(eser üzerine yapılan diğer çalışmalar için 
bk. Brockelmann, GAL, 1. 313 ; Suppl., I, 
4 70-4 71 ). 
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L 

el-KASIDETÜ'n-NÜNİYYE 
(:Q_,.;JI~~I) 

İbn Kayyim ei-Cevziyye'nin 
(ö. 751/1350) 

akaide dair manzum eseri. 
_j 

Asıl adı el-Kô.iiyetü'ş-şô.iiye fi'l-intişô.r 

li'l-fır]fati'n-nô.ciye olup beyitleri nün 
harfiyle sona erdiği için el-~aşidetü 'n
nuniyye adıyla meşhur olmuştur: ancak 
Katib Çelebi tarafından yanlışlıkla "ml
miyye" olarak tanıtılmıştır (Keşfü'?-?U
nün, Il, 1369) . İbn Kayyim, İctimô.'u cü
yuşi'l-İslô.miyye adlı eserinde (s. 172) 
kendisine nisbet ederek zikrettiği . ayrıca 

çağdaşı olan tabakat müellifleri tarafın
dan onun eserleri arasında sayıldığı için 
manzumenin ona aidiyeti konusunda şüp
he yoktur. Aruz vezninin kamil bahrinde 
S949 beyitten ibaret olan kas ide, telif 
sebebini ve Ehl-i sünnet inancını kısaca 
açıklayan mensur bir girişten sonra farklı 
hacimlerden oluşan bölümlere (fasıl) ay
rılmıştır. 

Eserin ilk bölümünde cebir ve sıfatia
rın inkarı başta olmak üzere Cehmiyye'
ye ait itikadi görüşleri tenkitçi bir yakla
şımla ele alan İbn Kayyim, Ahmed b. Han
bel ile diğer bazı alimterin Cehmiyye'ye 
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karşı yazdığı reddiyelere atıfta bulunur. 
bu arada Selefiyye:nin karşı tezlerine ve 
delillerine de yer verir. Daha sonra ketarn 
sıfatı ve halku'I-Kur'an meselesini ince
leyerekAllah'ın ketarnında lafız ve mana 
ilişkisi üzerinde durur. İkinci bölümde Se
lefiyye ile Ehl-i sünnet kelamcıları arasın
da ihtilaf konusu olan haberi sı fatlar ve 
özellikle arşa istiva, ulüv. nüzül vb. kav
ramlar ele alınır. Bunların zahiri manala
rından çıkarılıp farklı şekillerde aniaşılma

sını sıfatiarın yok sayılması (ta'tH) şeklin
de niteleyen müellif. söz konusu sıfatia
rın ispatı için çoğunluğu Kur'an ve hadis
lerdeki nas ve işaretlerden ibaret olan 
yirmiyi aşkın delil sıralar. İbn Kayyim, te'
vilin kelamcılar tarafından yanlış antaşı
lıp naslara uygulandığını ileri sürer ve bu 
terimin "n asiarı geniş bir biçimde açıkla
ma" manasma geldiğini, bu çizgiyi aşan 
yorumların te'vil sınırını geçip ta'tll ve 
tahrif boyutuna ulaştığını söyler. Öte yan
dan Selef anlayışını benimseyen hadis 
alimlerinin kelamcılar tarafından Harici
ler'e benzetitmesini ve onların Haşviyye. 
Mücessime veya Müşebbihe statüsünde 
görülmesini sert bir şekilde eleştirir. 
Manzumenin daha sonraki başlıkları, Mu
attıla genel adıyla anılan kelamcıların gö
rüş ve yöntemlerinin tenkidine ve istika
met ehli olarak tanıtılan Selefiyye meto
dunun savunulmasına ayrılmıştır. Bu bö
lümde iman esaslarını bozmak, naslarla 
istidlal etmeyi ilim ve yakin ifade etme
diği gerekçesiyle küçümsemek ve çeşitli 
bid'atlar üretmekle itharn edilen ketam
cıların tevhid anlayışı ile Selefe ait tevhid 
anlayışı arasındaki farklar ortaya konulur. 
Ayrıca sahih akılla sağlam nakil arasında 
çatışma düşünülemeyeceği için Mu'tezi
le'nin sıfatları dışlayan veya Ehl-i sünnet 
kelamcılarının haberi sıfatları yoruma ta
bi tutan yaklaşımlarının vahyi ihmal et
mek ve onun ortaya koyduğu tevhid an
layışını zedelemekle eşdeğer olduğu ifa
de edilir. Kasidenin son bölümü. Kitap ve 
Sünnet bağlıianna sunulacağı belirtilen 
uhrevl mükfıfatlara ve cennet tasvirle
rine ayrılmıştır. Bu bölüm, müellifin aynı 
konudaki müstakil eseri Hô.di'l-ervô.]J.'ın 
manzum bir özeti görünümündedir. 

el-~aşidetü'n-nuniyye, Selefiyye eko
lünün İbn Teymiyye ile birlikte bir siste
me kavuştuğu ve Ehl-i sünnet kelamına 
karşı alternatif olma arayışlarına girdiği 
bir dönemde onun en yakın takipçisi İbn 
Kayyim el-Cevziyye tarafından Selefi gö
rüşlerin halk arasında yayılması amacıyla 
kaleme alınmıştır. Ancak. kaside daha çok 
bir reddiye mahiyetindedir. Ele alınan ko-

nular arasında belli bir sistemin takip edil
mediği eserde çok sayıda tekrar mevcut
tur. Öte yandan diğer Selef alimlerinin 
eserlerinde görüldüğü üzere kitapta be
lirgin bir mezhep taassubu ve farklı gö
rüşlere yönelik sert eleştiri üslübu ha
kimdir. 

Süleymaniye (Laleli , nr. 2421) ve İstan
bul Üniversitesi (AY, nr. 4608) kütüphane
lerinde yazma nüshaları bulunan el-~a
şidetü 'n-nuniyye'nin çeşitli baskıları ya
pılmış (istanbul 1318; Kahire 1319, 1345 , 
ı 987). Abdullatl b. Muhammed ei-Umeyr 
tarafından yeni bir neşri gerçekleştiril
miştir (Riyad 1416/ 1996) 

el-~aşidetü'n -nuniyye müellifi henüz 
hayatta iken tartışmalara konu olmuştur. 
Takıyyüddin es-Sübkl tarafından es-Sey
iü'ş-şa]fil ii'r-red 'alô. İbn Zefil adıyla bir 
reddiye yazılmış, bu reddiye. M. Zahid 
Kevserl'nin şerh niteliğindeki dipnotlarıy

Ja birlikte yayımlanmıştır (Kahire 1356/ 
1937). Sübki reddiyesinde İbn Kayyim'i 
konulara vakıf olmamak, taraf tutmak 
ve her biri büyük bir alim olan kelamcıla
ra yönelik eleştirilerinde küçük düşürücü 
üslüp kullanmakla suçlar. Ancak Sübki'
nin reddiyesi kısa olduğundan ve bazan 
İbn Kayyim'in aşırı kabul edilen ifadeleri
nin nakliyle yetinildiğinden Zahid Kevserl. 
gerekli gördüğü yerlerde uzun dipnotları 
koymak suretiyle bu eksikliği gidermeye 
çalışmıştır. Osman b. Ahmed b. Kaid en
Necdl tarafından ihtisar edilen kaside 
üzerine birçok şerh kaleme alınmış olup 
bunlardan bazıları şunlardır: Ahmed b. 
İbrahim b. fsa, Tavzi]J.u'l-ma]faşıd ve 
taş]J.i]J.u'l-]favô.'id ii şer]J.i ~aşideti'l
İmô.m İbni'l-~ayyim (Beyrut 1382, 1383, 
1406/1986); Abdurrahman es-Sa'dl, Tav
zi]J.u'l-Kô.iiyeti'ş-şô.iiye (Kah i re 1368; Ah
sa 1407/ 1987); a.mlf .. el-lfa]f]fu '1-vô.zı
]J.ü'l-mübin ii tev]J.idi'l-enbiyô.> ve'l
mürselin mine'l-Kô.fiyeti'ş-şô.fiye (Ka
hi re 1368; kasidenin yalnız tevhid konu
suyla ilgili beyitlerinin ele alınıp açıklan
dığı bir şe rhtir) ; Muhammed Halil Her
ras, Şer]J.u'l-~aşideti'n-nuniyye ( Kahi
re 1986; Beyrut 1406/1986). 
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