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!iii!~ HüSEYiN ELMALI 

D FARS EDEBiYATI. İlkeve kuralları 
bakımından büyük ölçüde Arap edebiya
tının etkisi altında bulunan İran edebiya
tında kaside, İslami dönemde doğan yeni 
İran edebiyatıyla birlikte lll. (IX.) yüzyılın 
sonlarında ortaya çıkmış . lirik yanı daha 
ağır basan bir şiir türü olarak VI. (XII.) 
yüzyılda en parlak dönemine ulaşmıştır_ 
İran kasidesi Tahiriler ve Saffariler gibi 
İran kökenli devletlerin saraylarında ge
lişti. özellikle SamEmiler döneminde ol
gunluk çağına erişti. Arap hakimiyetin
den henüz kurtulan ve eski geleneklerini 
yaşatmak isteyen bu hükümdarlar. hatta 
emir ve vezirler kendilerini etrafa tanı
tacak şairlere ihtiyaç duyduklarında Erne
vi ve Abbasi hükümdarlarının yaptıkları 
gibi saraylarında şair bulundurmaya baş
ladılar. 

İran edebiyatında kasidesi günümüze 
kadar gelen en eski şair Samani sarayında 
yaşayan. şekil ve muhteva bakımından 
kasideyi olgunlaştırdığı kabul edilen RO
deki' dir (ö. 329/940-41) Onu Dakiki, Le
bibi-i Horasanl, Gazneli Mahmud ve oğlu 
Mesud döneminin şairlerinden Zeynebi-i 
Alevi. Behrami-i Serahsl. MenşOri-i Se
merkandl. Perruhi-i Sistani, Mes'Gdi-i 
Gaznevi. Unsüri, MinGçihri-i Dameganl 
takip eder. Gazneliler devri şiir üs!Gbu VI. 
(XII. ) yüzyıl şairlerinin üslGbunu etkilemiş. 
zamanla konular da çeşitlenmiştir. Nite
kim Gazneli Mahmud'un Hint fetihlerine 
katılan Perruhl. kasidelerine konu olarak 
ordunun haşmeti ve hareketini parlak bir 
şekilde tavsir ettiği seferleri almıştır. Ev
hadüddin-i Enveri üslGbuyla daha önceki 
şairleri geçmeyi başardı. Ayrıca kasidenin 
içine dönemin ilimleri de girmeye başladı 
ve böylece yeni bir üs!Gp doğdu. Kuzey
batı İran'da yetişen Katran-ı Tebrizi, Pe
leki-i Şirvani, Mücirüddin-i Beylekani ve 
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Hakani-i Şirvani bu üsiGbun en önemli 
temsilcileri dir. 

Selçuklular devrinde Muizzi. Enverl. 
Hakani. Nizarni-i Gencevi: Harizmşahlar 
sarayında Senai, Reşidüddin Vatvat. Ce
maleddin-i İsfahanl. Zahir-i Paryabi gibi 
şairler devri n üstatları olarak öne çıkmış
lardır. Daha sonra Moğol ve Tımurlular 
döneminde Mecdüddin-i Hemger-i Şlra
zi. Sa'di-i Şirazl. Emir Hüsrev-i Dihlevi ve 
Selman-ı Saveel bu vadide ün kazanmış
tır. Safeviler devrinde Hint üsiGbunun ge
lişmesi yanında muhteva. konum ve şiir
de kullanılan kelimeler yönünden birta
kım yenilikler görülür. Urfi-i Şirazi . Ke
lim-i Kaşani ve Saib-i Tebrizi bu dönemin 
ünlü kasideellerinden sayılmaktadır. Irak-ı 
Acem'de yeni bir hüviyete bürünen kasi
de İsfahan ve Hemedan'da Kıvami-i Razi, 
Refiuddin-i Lünbani. Kemaleddin-i İsfa
hanl. Şerefeddin - i Şefreve gibi şairlerle 
birlikte yeni konular. yeni düşünce ve 
teşbihler kazanmıştır. 

Moğollar devrinde gerileyen kasideci
lik daha çok ikinci derecedeki saraylarda 
tutunmaya çalışmış ve Pars'ta Salgurlu
lar, Kertler. Celayirliler gibi küçük devlet
lerde itibar görmüştür. Bu dönem kasi
decileri arasında Mecdüddin-i Hemger-i 
Şirazi, Emir Hüsrev-i Dihlevi gibi şairleri 
anmak gerekir. Kasidenin yeniden parla
ması Kaçarlar dönemine rastlamaktadır. 

Kaçar hükümdarlarının özel kasidecileri 
arasında Saba-yı Kaşani. Mahmud Han-ı 
Meliküşşuara Kaşani gibi isimler sayıla
bilir. Bu şairler eskilerin izinden giderek 
kasidelerinde Moğol istilasından önceki 
dili kullanmaya çalıştılar. Bu tür, İran'da 
meşrutiyetin ilanından sonra Meliküşşu
ara Bahar tarafından devam ettirilmiş. 
daha sonra giderek önemini yitirmiştir. 

İran edebiyatında övgü amacıyla yazı
lan kasidenin kuruluş şekli genel olarak 
şöyledir : Aşk ve sevgiliden bahsediliyorsa 
nesib veya tegazzül. bunun dışında baş
ka bir konu işleniyorsa teşbib adı verilen 
giriş bölümüyle başlanır. Şair bazan teş
bib veya tegazzül bölümü olmadan doğ
rudan methe geçer. Bu tür kasideye ka
side-i mahdüd denir. Medih kasidesinde 
şiiri memdüha dua ihtiva eden beyitlerle 
bitirmek adettendir. Kasidenin bu bölü
müne de şerita (hüsn-i makta') adı verilir. 
Kasidenin en güzel beytine beytü'l-kasid 
denir. Nesib veya teşbib bölümünden asıl 
konuya geçiş yaparken söylenen beyte de 
tehallus ya da güriz adı verilmektedir. 

Kasidenin beyit sayısı konunun önemi
ne, seçilen kafiyeye ve şairin sanat gü
cüne bağlıdır. Seyit sayısı yedi-yirmi beş 

arasında değişmekle birlikte yetmiş -sek
sen beyit. hatta daha uzun kasideler de 
vardır. Mesela Perruhi'nin SGmenat se
ferini anlatan meşhur kasidesi 175 beyit. 
Kaani'nin Hz. Ali'nin menkıbeleri ve Hay
ber'in fethi hakkındaki kasidesi 337 be
yit uzunluğundadır. Kasidede beyit sayı
sının azami haddi için bir sınır yoktur. Bu 
şekildeki uzun kasidelere kaside-i mutav
vel denir. Uzun kasidelerde kafiye bulma 
zorluğu . kaside şairlerini bir kelimeyi iki 
ya da üç defa kafiye olarak kullanmak zo
runda bırakmıştır. Ancak usta şairler aynı 
kelimeyi tekrarlamamaya özen göster
mişlerdir. Uzun kasidelerde ahengi can
landırmak ve başka bir konuya geçmek 
amacıyla kasidenin matla' beytiyle kafi
yeli bir ya da birkaç beyit söylenmiştir ki 
buna tecdid-i matla' denir. Tecdid-i mat
lam bir kasidede birkaç defa yapılması da 
uygun görülmüştür. Kaani ve Hakani'nin 
kasidelerinde bunun dört beş örneğine 
rastlanmaktadır. Pars edebiyatında kasi
deler teşbib bölümünde ele alınan konu
ya göre bahariyye. hazaniyye. şairin kasi
dede işlediği konuya göre methiyye. şek
vaiyye, hicviyye gibi adlar alır. 
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D TÜRK EDEBiYATI. Anadolu'da XIV. 
yüzyılda oluşmaya başlayan divan edebi
yatı Arap ve İran edebiyatlarının nazım 
şekillerini kabul ederken konu yönünden 
eski koşuklara benzeyen kasideyi de ko
laylıkla benimsemişti. Türkler'in müslü
man olmadan önceki ozanlarının . hakan
ları yahut beyleri övmek için kopuz eşli
ğinde söyledikleri koşuklarla kaside ara
sında muhteva yönünden fazla fark gö
rülmüyordu. Türk edebiyatında ilk örnek
leri XIV. yüzyılda yazılmaya başlanan ka
sidelerin Türk beyliklerinin ileri gelenleri 
hakkında düzenlenmiş olmasıyla ilk mü
kemmel örneklerin ortaya çıktığı xv_ yüz
yılda sultanlar ve devlet büyüklerine itha
fen yazılmaya başlanması koşuk gelene-


