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ei-KASİDETÜ'n-NÜNİYYE 
(4,.:J1~~1) 

Osmanlı alimi Hızır Bey'in 
(ö. 863/1459) 

manzum akaid risalesi. 
_j 

Cevô.hirü '1-'a~a 'id olarak da adlandı
rılan Arapça kaside 1 OS beyitten ibaret 
olup her beytinde bir kelam meselesi ve
ciz bir şekilde ifade edilmeye çalışılmış
tır. Fatih Sultan Mehmed'e takdim edi
len eser "tam basit" vezninde kaleme alın
mış, müstef'ilün 1 failün vezninin tekran 
ile sekiz tef'ileden oluşmuştur. Vezin ve 
kafiyelerinde göze çarpan bazı değişik
likleri dikkate alan e1-Kaşidetü'n-nuniy

ye şarihlerinden Büyük Hatız Muham
med b. Hasan, manzumenin aruz vezin
lerine uymadığını ve edebi bakımdan ba
şarısız olduğunu ileri sürmüş, eserin di
ğer bir şarihi olan Uryani Osman Efendi 
ise Büyük Hatız'ı eleştirerek kasidenin 
kurallara uygun edebi bir ·metin olduğu
nu söylemiştir. eş-Şe~ü'i~u'n-nu'mô.niy

ye ve Keşfü'v?:unun'da nakledildiğine 
göre Hızır Bey iki kaside-i nlıniyye yaz
mıştır. Bunlardan biri akaidle ilgilidir, di
ğeri ise 'Ucô.1etü 1ey1e ev 1ey1eteyn di
ye adlandırılan kasidedir. Bu iki kaside 
bazı kaynaklarda aynı kasidenin deği
şik bölümleri gibi gösterilmişse de ayrı 
ayrı eserler olduğu yolundaki görüş ağır
lık kazanmaktadır (bk. HIZIR BEY). 

Kasidede konular açıkça bölümlere ay
rılmamışsa da manzume sistematik bir 
tahlile tabi tutulduğunda şu kısımları 
içerdiği görülür: İlk kısımda Allah'a ham d, 
resulüne salat ve selamdan sonra kasi
denin yazılı ş amacı ifade edilmiştir (ı -5. 
beyitler). İkinci kısımda Allah'ın varlığı , 
selbive sübCıti sıfatları (6-30. beyitler): 
üçüncü kısımda ihtiyari fiiller, hidayet ve 
dalalet, hüsün ve kubuh, akıl ve ilahi ka
nun, güç yetirilemeyen şeylerle mükellef 
tutulma, Mu'tezile'nin benimsediği as
lah telakkisi, rızık ve ecel meseleleri ( 3 ı-

4 ı_ beyitler) ele alınmıştır. Kasidenin dör
düncü kısmında nübüwet konuları çeşitli 
yönleriyle incelenmiş, velinin kerametleri 
gibi hususlara temas edilmiş (42-69. be
yitler), beşinci kısımda ahiret halleri an
latılmış (70-85. beyitler), altıncı kısımda 
iman ve islam terimleri, iman-amel iliş
kisi, mukallidin imanı, insan için dünya
da mükellefiyeti düşüren bir mertebe
nin bulunmadığı gibi konular ele alın
mıştır ( 86-9 ı . beyitler). Manzumenin son 
kısmında ise imarnet meselesi incelen
miştir. 

İstanbul kütüphanelerinde altmış ci~ 
varında yazma nüshası bulunan e1-Kaşi
detü'n-nuniyye (mesela bk. Süleymani
ye Ktp., Carullah Efendi, nr. 2085; Yazma 
Bağışlar, nr. 255 ı/2, 4072/2; Bağdat! ı Vehbi 
Efendi, nr. 786) ilk defa 1258 (1842) yılın

da İstanbul'da basılmış ve çeşitli alimler 
tarafından tercüme ve şerhleri yapılmış
tır. Eseri Türkçe'ye çevirenler arasında 
İsmail Müfid Efendi (İÜ Ktp, TY, nr 354), 
İmamzade Mehmed Esad Efendi (Süley
maniye Ktp., Nafiz Paşa, nr. 825; iü Ktp ., 
TY, nr. ı29ı, 9776) ve Prizrenli Şem'i(Ha
cı Selim Ağa Ktp., Aziz Mahmud Hüdayl, 
nr. 886) gibi şahsiyetler yer almaktadır. 
Kasidenin Arapça şerhlerinden bazıları 

şunlardır : 1. ŞerJ:ıu '1-Kaşideti'n-nuniy
ye. Hızır Bey'in talebesi Hayali Ahmed 
Efendi tarafından kaleme alınmış olup 
kasidenin şerhleri içinde en meşhur ola
nıdır (İstanbul ı 3 ı 8 1 DavOd-i Karsi'nin 
şerhiyle birlikte!). Şerhin sonunda man
zumenin Arapça metni ve kime ait oldu
ğu bilinmeyen Türkçe manzum tercü
mesi de yer almaktadır. Mehmed Emin 
Üsküdari bu şerhe önce Arapça bir haşi
ye yazmış, sonra da onu Türkçe'ye çevir
miştir. Üsküdari, tercümesinde Ehl-i sün
net karşıtı görüşlere ve bunlara yönelti
len eleştirilere yer vermediğini kaydet
mektedir. Hisalenin on dört varaklık mü el
lif hattı nüshası Hacı Selim Ağa Kütüpha
nesi'nde kayıtlıdır (Kemankeş Emir Hoca, 
nr 284 ı. Kati b Çelebi. Ayinezade Mehmed 
Şemseddin Şirazi'nin de bu şerhe yazıl
mış bir haşiyesinin bulunduğunu kayde
der (Keş{ü'?-?Unün, ll, ı 348). z. ŞerJ:ıu'1-
Kaşideti'n-nuniyye . Büyük Hatız Mu
hammed b. Hasan'a aittir (Beyazıt Dev
let Ktp., Veliyyüddin Efendi, nr. 2095, 
2096 ı. Şarih kasidenin son on beş beytini 
şerhetmeden vefat etmiştir. 3. e1-Fe
vô.'idü 'n-naçiıriyye fi J:ıalli'n-nuniyye
ti'1-Ijaçiıriyye . Hacı Çelebi Mehmed İs
met b. İbrahim Efendi tarafından yazıl
mıştır (Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr 

ı 233, Laleli, nr 238 ı, Hacı Mahmud Efen
di, nr. ı 402: Beyazıt Devlet Ktp., Veliyyüd
din Efendi, nr. 2 I 00, 2 ı O ı, 3249). 4. Ijay
rü '1-~a1ô. 'id ŞerJ:ıu Cevô.hiri'1-'a~a'id . 
Uryani Osman Efendi'nin kaleme aldığı 
eser (istanbul ı 30 ı ı. Şerif Paşazade Meh
med Esad Efendi tarafından Türkçe'ye 
çevrilmiştir (M Şerefeddin lXXIII 1, s. ı 7). 

S. e1-Cevô.hirü'1-~a1emiyye fi taştiri es
rô.ri'n-Nılniyye . Lalezari Mehmed Ta
hir'in eseri olup Süleymaniye (Hafıd Efen
di, nr. ı42; Esad Efendi, nr. ı214 ; Reşid 

Efendi, nr. ı4I) ve Hacı Selim Ağa (nr. 
648) kütüphanelerinde nüshaları bulun-
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maktadır. 6. Kaside-i Nılniyye Şerh ve 
Tercüme-i Manzumesi. İsmail Müfid 
Efendi tarafından kaleme alınan eser 
Arapça açıklamalar yanında beyitlerin 
manzum tercümesini de içermektedir 
(Süleymaniye Ktp. , Hasan Hüsnü Paşa , 

nr. 237/2; İÜ Ktp., TY, nr. 354). 7. ŞerJ:ıu'1-
Kaşide ti 'n-n uniyye ti 't-tevJ:ıidiyye. 
DavCıd-i Karsi'ye aittir. Çeşitli kütüpha
nelerde birçok nüshası bulunan şerhin 
(Brockelmann, ll, 32 ı) ilk baskısı litograf
ya usulüyle gerçekleştirilmiştir (İstanbul 
!29ı; diğer baskıları için bk. Serkls, ll, 

ı 503). 

e1-Kaşidetü 'n-nuniyye'nin Türkçe 
şerhleri içinde de şunlar zikredilebilir: 1. 
Kaside-i Nılniyye Şerhi. Daveıd-i Kar
si'ye aittir (Beyazıt Devlet Ktp., nr. 2823 , 
3214; Süleymaniye Ktp. , Hasan Hüsnü Pa
şa, nr. ı ı 77/3). 2. Metalib-i İrfô.niyye ve 
lzô.hô.t-ı Nuniyye. Manastırlı İsmail Hak
kı tarafından kaleme alınmıştır (İstanbul 
I 3 I 2) . 3. Tuhfetü'1-fevô.id a1ô. Cevô.hi
ri'1-akaid. Damad-ı Gelenbevi Seyyid 
Mehmed Şükri'ye aittir (İstanbul ı 328). 
4. Sünılhô.t-ı Vehbiyye ve Esrô.r-ı Nı1-
niyye. Mustafa Behcet Uranyevi tarafın
dan yazılmıştır (Kahire ı3I8). 

Hızır Bey, e1-Kaşidetü'n-nı1niyye'de 
.ele aldığı kelam meselelerini şekillendi
rirken Ebu Hanife'nin başta e1-Fı~hü '1-
ekber'i olmak üzere akaide dair risalele
rinden ve Nesefi'nin ~a'id'inden istifa
de ettiği anlaşılmaktadır. Risalede her
kesin bilmesi gereken sahih akideler ve 
bunların dayandığı deliller, özlü ifadelerle 
Ehl-i sünnet ekolünün Matüridiyye kolu 
anlayışı doğrultusunda ortaya konulmuş
tur. e1-Kaşidetü 'n-nılniyye özgün bir 
metin niteliği taşıması, önemli bilgiler 
içermesi yanında sanatkarane bir anlatı
ma sahip olmasıyla da ilgi görmüştür. 
Kaside üzerine yapılan tercüme ve şerh 
çalışmalarının çokluğu ona gösterilen iti
barı ortaya koymakta ve yaygın bir şekil
de kabul gördüğünü kanıtlamaktadır. 
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KASIDETÜ YEKÜLÜ'l-ABD 

(bk. et-EMA.LI) . 

KASIM 
(~1) 

S uudi Arabistan'ın 
Necid ınıntıkasında bulunan 

idari bölge. 

_j 

_j 

Rume vadisinin Nüfudüssir çölüne açıl

dığı kesimde yer alan, kuzeyden güneye 
135, doğudan batıya 90 km. boyutların
da verimli bir bölge olup merkezi Bürey
de (nüfusu 316.500. 2001 tah .) ve ikinci 
önemlişehri Uneyze'dir(nüfusu 116.000, 
200 ı tah.) . 58.046 km2 '1ik bir alanı kapla
yan Kasim bölgesinin 2001 yılında tah 
mini nüfusu 955.900 idi. 

Cahiliye döneminde Esed, Abs. Temlm, 
Fezare ve Kilab gibi kabHelerin yaşadığı 
Kasim dolayiarı kabileler arası savaşlara 
(eyyamü'I -Arab) sahne olmuştur. Hz. Pey
gamber'in vefatıyla baş gösteren dinden 
dönme olaylarında buradaki bazı kabile
ler irtidad etmişlerse de daha sonra Halid 
b. Velid 'in saflarına katılmışlardır. Bölge
nin iskanı. özellikle Büreyde ve Uneyze 
şehirlerinin teşekkülü XVI. yüzyıla rast
lar. Kasim'den Züheyr b. Ebu Sülma ile 
oğlu Ka'b b. Züheyr. Muhammed b. Ab
dullah ei-Avnl ve Muhammed b. Ali ei
Arfec gibi büyük şairler çıkmıştır. 

Kasim uzun süre Reşldller ve Suudi
ler'in mücadele alanı olmuş, Osmanlı ha
kimiyetinin zayıfladığı dönemlerde bu 
aileler etkili hale gelmiştir. XIX. yüzyılda 
bir ara Vehhabller'in kontrolüne geçen 
Kasim. Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa'nın 
oğlu İbrahim Paşa tarafından 1817'de 
tekrar Osmanlı idaresi altına alındı. 1819 
yılında İbrahim Paşa'nın Kasim 'de bir 
temsilci bırakarak geri dönmesi üzerine 
Abdullah b. Suud'un oğlu Türki b. Abdul
lah harekete geçerek bölgede hakimiyet 
kurdu, daha sonra yerini oğlu Faysal b. 
Türki aldı. Faysal 1848'de Osmanlı Dev
leti'nin hakimiyetini tanıdı ve ardından 
Necid kaymakamı tayin edildi. Yerine ge
çen oğlu Abdullah b. Faysal Osmanlı Dev
leti 'ne bağlı kaldı. Bağdat Valisi Midhat 
Paşa 1871'de Necid mutasarrıflığını kur
du. Eylül 1872'de Kasim Cebelişemmer. 
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Büreyde ve Uneyze ile birlikte Medine 
muhafızlığına bağlandı. Bölge bir süre. 
Suudi ailesine karşı güç mücadelesi veren 
Reşidi Emiri Muhammed b. Reşid'in ha
kimiyetinde kaldı. Reşidi emiri 1885 yılın
da Suud b. Faysal'ın oğlu Muhammed ta
rafından bölgeden çıkarıldıysa da 1891'
de Suud kuwetlerine karşı galip geldi ve 
böylece Kasim bölgesi dahil bütün Orta 
Arabistan Osmanlı Devleti'ne bağlı olan 
Reşidiler'in eline geçti. Ancak Suud aile
sinin Kasim için iddiaları hep devam etti. 

1905 Ocağında 3000 kişilik bir Osmanlı 
ordusu Müşir Ahmed Feyzi Paşa kuman
dasında Necef'ten hareket ederek Ka
sim'e geldi; Medine'den 750 kişi ve bir 
kısım toplar destek için bu kuwete katıl
dı. Babıali tarafından Abdurrahman b. 
Faysal'ın güney Necid bölgesi kaymakamı 
olduğu tasdik edilirken (8 Şubat ı 905) Re
şidiler'in emiri Abdülaziz b. Müt'ib, ken
disinin Hail tarafında kalması ve başka 
yerlere karışmaması için uyarı l dı. Buna 
karşılık Necid Emiri Abdurrahman da Os
manlılar' ın Kasim'de teşkilatianmasına 
karşı çıkmadı. Birkaç ay içerisinde Kasim 
bölgesi tamamen Osmanlı idaresine geç
ti ve 20 Temmuz 1905'te bölge Basra'ya 
bağlı bir mutasarrıflığa dönüştürülerek 
mutasarrıflık ve kumandanlığına Mirliva 
Sami Paşa getirildi. Büreyde kaza merke
zi oldu ve Salih b. Hasan b. Mühenna bu
raya kaymakam tayin edildi. Bu arada Re
şidiler ile Suud ailesi arasında mücadele 
devam etti. 11 Nisan 1906'da İbn Suud 
tarafı galip gelince Abdülaziz b. Müt'ib 
öldürüldü. Abdülaziz b. Abdurrahman, 
Kasim'de bulunan Türk kuwetlerini dik
kate almadan Osmanlı Devleti'nin Bürey
de kaymakamı Salih b . Hasan' ı tutukla
tarak Riyad'da hapse attırdı. Suudi aile
sinin Kasim'e hakim olması üzerine Medi
ne'den gelen Sami Paşa, İbn Suud'la yap
tığı anlaşmayla bölgeyi askerden arındır

dı. Buna karşılık Büreyde ve Uneyze'ye 
birer müfreze yerleştirildi ve Osmanlı 

Kasim 
bölgesinin 

merkezi 
Büreyde"de 

su kulesi 

bayrağı asıldı; ayrıca her yıl buralardan 
Medine hazinesine belli bir miktar vergi 
gönderilmesi karara bağlandı ( 1907) Bu 
arada Suudi ailesiyle temas halinde olan 
İngilizler de bölgeye siyasi temsilci gön
derdiler. 1913 yılına kadar Suudller ' in 
yönetiminde zahiren Osmanlı Devleti'ne 
bağlı kalan bölge daha sonra Suudi Kral
lığı'nın bir vilayeti durumuna getirildi. 
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