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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-



ği nin bir devamı gibi kabul edilebilir. Türk 
edebiyatının klasik özelliklerinin bütünüy
le teşekkül ettiği XVI. yüzyılda ise kaside
nin bu edebiyata has kuralları iyice belir
lenip şekil ve bölümleri oluşmuştur. Ko
nusu diğer İslami edebiyatlarda görülme
diği kadar genişleyen kaside buna bağlı 
olarak değişik isimlerle anılmaya başlar. 

Hicviyye. mersiye, hasbihal, arzıhal gibi 
konuları da ihtiva edecek çeşitlilikte ya
zılan kaside Hz. Peygamber'i ve diğer din 
büyüklerini, şairin çağında yaşamakta 
olan bir kişiyi öven örnekler yanında Al
lah'a yakarış. ResGl-i Ekrem'den şefaat 
dileme. bir devlet büyüğünden mansıp 
ve memuriyet talebi, himaye görme ar
zusuna yönelik istekte bulunma. bir ce
zadan kurtulmak için af dileme. hamasi 
duyguları açıklama, vatan sevgisini dile 
getirme gibi sebeplerle de düzenlenmiş
tir. 

Osmanlı arşiv belgeleri arasında padi
şahlara sunulan kasidelere ilişkin tezkire 
ve hatt-ı hümayunlardan anlaşıldığına 
göre (mesela bk. BA. HH, nr. 1901. 2048, 
22808) bir kasidenin sunuluşu ya huzur
da okunması ya da bir vasıta ile gönderil
mesi şeklinde olurdu. Padişah adına de
ğer belirleme işinin genellikle sultanü'ş
şuara tayin edilen üstatlarca, diğer sanat 
hamisi insanlar için de ya kendileri yahut 
itibar ettikleri bir şair tarafından yapıldığı 
dönemler olmuştur. Bu incelemeler sıra
sında kasideler üslüp, ifade biçimi, sanat. 
hale uygunluk, önceki örnekleriyle muka
yese vb. yönlerden eleştirilerek bir değer 
yargısına varılırdı. 

Türk edebiyatında kasideler otuz üç 
ile doksan dokuz beyit arasında değişen 
uzunlukta düzenlenmiştir. Nadiren bu 
sınırların dışına çıkıldığı olmuşsa da şair
lerin genelde kırk elli beyit uzunluğun
daki kasideleri tercih ettikleri görülür. 
Kasidede ilk beyte matla', son beyte mak
ta' denir. Kasidenin içinde her iki mısraı 
kafiyeli başka beyit veya beyitler varsa 
tecdld-i matıa·, birkaç matla' beyti taşı
yan kaside de zü'l-metali' (zatü'l-metali') 
adını alır. Şairin mahlasını söylediği beyit 
taç beyit, kasidenin en güzel beyti bey
tü'l-kasld olarak isimlendirilir. 

Türk şairleri kasidenin altı bölümden 
oluşmasını benimsemiş ve buna uymaya 
özen göstermişlerdir. 1. Neslb (teşblb). 
Kasidenin giriş bölümüdür. Genelde bir 
gazel gibi aşıkane duygulardan bahseder. 
Aşk dışında herhangi bir konu işlenmişse 
teşblb adını alarak işlediği konuya göre 
kaside özel bir adla anılır. Neslb veya teş
blb ortalama on beş-yirmi beyit uzunlu-

ğunda olur. 2. Girizgah (giriz 1 güriz). Şai
rin methiyeye geçtiğini bildiren bir ya da 
iki beyitten ibaret olup konuya uygun bir 
nükte taşımasına ve neslble methiye ara
sında anlam ilişkisi kurulmasına dikkat 
edilir. 3. Methiye. Kasidenin maksadına 
uygun olarak övülen kişi veya şeyden bah
seden bölümdür. Kasidenin en sanatka
rane bölümü olup uzunluğu konuya ve 
şaire göre değişir. 4. Tegazzül. Kaside 
içinde tecdld-i matla' ile başlayan bir ga
zel olup beş- on iki beyit arasında deği
şir. Bir kasidenin başında yahut sonun
da yer alabildiği gibi tegazzül bölümü ol
mayan kasideler de vardır. s. Fahriyye. 
Şairin kendisini övdüğü ve bazan da dile
ğini bildirdiği bölümdür. Seyit sayısı şair
lere göre değişebildiği gibi fahriyye bölü
mü konulmamış kasideler de mevcuttur. 
Türk kasideciliğinin üstadı sayılan NefT
nin fahriyyeleri sanatlı bir üslüpla yazıl
mış olup beyit sayısı hayli kabarıktır. 6. 
Dua. Övgüsü yapılan kişi veya şey hakkın
da dua edilip iyi dileklerde bulunulan son 
birkaç beyitten ibarettir. 

Türk edebiyatında kasideler üç şekilde 
adlandırılmıştır. Bunlardan ilki teşblb ve
ya methiyede ele alınan konuya göre ya
pılan adlandırmadır. Diğer nazım şekille

riyle yazılabilmekle birlikte daha çok ka
side biçiminde kaleme alınmalarından 
dolayı münacat, tevhid, na't, mersiye. 
hicviyye gibi manzumeler kasidenin konu 
bakımından değişik türlerini oluşturur. 
Bu tanımlama genellikle şairin kaside
sine koyduğu başlığı esas alır. "Tevhld-i 
Hazret-i Bari der Na't-ı Seyyidi'I-Mürse
lln". "Der Sitayiş-i Sultan ( ... ) ", "Kaslde 
der Medh-i ( ... )". "Hicviyye der Hakk-ı 
( ... )" gibi ibarelerin yer aldığı bu başlık
lar aynı zamanda kasidenin türünü de 
belirtmiş olur. Bir kasidenin teşblb bölü
münde yer alan konuya göre bahardan 
bahseden kasidelere bahariyye (rebliyye), 
kıştan söz eden kasidelere şitaiyye den
mesi gibi ramazaniyye , ıydiyye (bayramiy
ye), temmüziyye, nevrüziyye gibi zaman 
dilimlerini: İstanbuliyye ve Bağdadiyye 
gibi şehirleri: sünbüliyye ve rahşiyye gibi 
çiçek veya hayvanları: süriyye, hamamiy
ye, cülüsiyye. kudümiyye, istikbaliyye, 
sulhiyye ve fethiyye gibi olaylara dayalı bir 
hayat kesitini: kasriyye, dariyye gibi bir 
bina tebrikini konu alan kasideler de yine 
teşblbinde işlenen konuya göre isim al
mıştır. Kasidelerin ikinci tür adlandırma
sı redifıne göre yapılır. Redifi güneş olan 
methiyeye güneş kasidesi (şemsiyye) , 

gül olana gül kasidesi (verdiyye), sünbül 
olana sünbül kasidesi (sünbüliyye) gibi 
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isimler verilir. Türk edebiyatında su. tlğ , 

hançer. benefşe. Jale. kalem. sühan. gül 
vb. kelimelerin redif olarak kullanıldığı 
kasideler ünlüdür. Son adiandırma şekli 
Arap edebiyatında olduğu gibi kafiye har
fine göre yapılandır. Kafi ye harfi ra ise ra
iyye, mlm ise mlmiyye. ta ise taiyye gibi. 

Kaside yazan şair için kaslde -gü, kast
de-sera, kaslde-perdaz gibi tabirler kul
lanılmıştır. Türk edebiyatında hemen her 
divan şairi kaside yazmakla birlikte bu 
türde ünlü olmuş şairleri tesbit eden bir 
araştırmaya göre (ipekten, s. 33-36) XV. 
yüzyıla kadar büyük kasideciler yetişme
miştir. Aşık Paşa'nın Garibname'deki 
na'tlarıyla Ahmedl'nin divanındaki kasi
deler bu şeklin ilk örnekleri sayılır. Türk 
edebiyatında gerçek anlamda kasidecil ik 
ise divanında yer alan on altı kasidesiyle 
bu nazım şeklini klasik özellikleriyle Türk 
edebiyatının malı yapan Şeyh! ile başla

mıştır. Daha sonra Karamanlı Nizarni on 
bir. Sursalı Ahmed Paşa otuz bir, Necati 
Bey yirmi altı kaside yazmıştır. Bu yüzyıl
daki en güzel örnekler Ahmed Paşa'nın 
kaleminden çıkmıştır. 

XVI. yüzyıl kasidede İran örneklerinin 
aşılmaya çalışıldığı . bu sebeple Şahname 
kahramanlarının kasidelerde benzetilen 
öğe olarak sıkça tekrarlanmaya başlandı
ğı ve abartmalara yol açıldığı bir dönem
dir. Övülen kişilerin devlet ihtişamının 
gölgesinde kalmaması için mübalağalı bir 
şekilde methedildiği bu dönemde Baki 
özellikle neslb kısımlarında parlak tasvir
lerin yer aldığı yirmi yedi. Hayall Bey zen
gin hayallerle övdüğü yirmi yedi, Nev'! 
elli, Ruhl-i Bağdadl yirmi dört kaside ya
zar. Ancak bu yüzyılın kasideciliğinde en 
önemli yer Fuzüll'ye aittir. Onun na'tları 
da dahil divanında otuz yedi kaside mev
cuttur. 

XVII. yüzyılda Türk edebiyatının en bü
yük kaside şairi olan Nef'l, İran ve Arap 
kasidecilerini geride bırakmıştır. Divanın

da en geniş yeri işgal eden elli dokuz kasi
desi fahriyye bölümleriyle ünlüdür. Yüz
yılın diğer kaside ustalarından Sabri de 
N efi'nin etkisinde kalmıştır. Naill'nin otuz 
beş. Nabl'nin otuz iki kasidesiyle bu yüz
yıl Türk kasideciliğinin en parlak devri ol
muştur. 

XVIII. yüzyılın başlarında Yahya Nazim 
büyük bir cilt tutan divanının tamamını 
na'tlara ayı rm ış. bunların pek çoğunu da 
kaside nazım şeklinde kaleme almıştır. 

Nedim'in ince ve zarif bir ahenkle yazdı
ğı kasidelerinin adedi otuz sekizdir. Onu 
değişik konularda yirmi dokuz kaside ile 
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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. 
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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-


