KASiDE
Şeyh Galib takip eder. Yüzyılın sonların
da ise kasideleriyle dikkat çeken Sünbülzade Vehbi elli dört, Enderunlu Fazı! seksen dört ve Keçecizade İ zzet Molla kırk
sekiz kaside söylemiştir.
Divanındaki az sayıda kasidelerden bir
veya birkaçı ile ün kazanmış yahut söylediği kasidelerden biri diğerlerinden daha
çok tanınmış şairler de vardır. Sünbülzade Vehbi'nin "Sühan Kasidesi" ile Sabit'in
ramazaniyyesi, Tanzimat döneminde Akif
Paşa'nın ilk defa bir soyut kavramı konu
edinen "Adem Kasidesi" ve Namık Kemal'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 tamamen terketmiştir.
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~ İSKENDER PALA

o MÜSİKİ. Cami ve tekke mOsikisinde
müştereken kullanılan

sözlü dini formlardan biri olan kaside Allah. Peygamber
ve diğer din büyüklerinden. onlara gösterilmesi gereken sevgi ve saygıdan. İslam
dininin başta ibadetler ve ahlak olmak
üzere çeşitli yönleriyle tasawufi meselelerden söz eden. bazan da dini -uyarıcı
mahiyetieki düşünce ve öğütleri ihtiva
eden dini- tasawufi şiirlerin bir kişi tarafından saz eşli ği olmaksızın okunması demektir. 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 mOsikisi formudur. Ağırlıklı konusu Allah ve Hz.
Muhammed hakkındaki övgü olan formun güftesi kaside, gazel. mesnevi. mur abba. muhammes veya başka bir nazım
şekli olabilir. Ancak formun, başlangıçta
kaside türünde yazılmış şiirlerin okunması şeklinde ortaya çıktığı için bu ismi aldığı 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 çeşitli edebi türlerin mOsikilenmesiyle oluşur ve en fazla on -on beş beyit kadardır.
Öte yandan güftenin formu ne olursa olsun 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, münacat ve na't formlarıyla karıştırmamak
gerekir.
Sesi güzel. mOsiki bilgisine sahip ve ezberinde yeterli güfte bulunan kasideciler
genellikle hafız ve zakirler arasından çık
mış olup kasidehan adıyla anılırlar. Kasidehanlık 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 Hasan Rıza Efendi, Hafız Kemal ve yakın
zamanda Kani Karaca özellikle zikredilmelidir.
Eskiden mevlid bahirleri arasında da
kaside okunurdu. Bahre başlamadan önce 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 dikkati çekmektedir. Mevlid esnasında okunan kasidelerde bahrin konusu ile kaside
konusu arasındaki münasebete ve konu
birliğine özellikle dikkat edilmelidir.
Kaside okumak için önce güftenin anlamına uygun bir makam seçmek gerekir. Bunun yanında ilahi ve zühdl duyguları uyaracak, i ddiasız, temiz ve asil nağ
melerin dini mOsikiye yaraşacak ciddi bir
üslOp ve tavırla kullanılması ve din dış ı
mOsikinin etkisinde kalınmaması başta
gelen şartlardır.
Kasidehan, bu irticall icra sırasında uygun olan yerlerde din dışı mOsikideki sözlü terennümler gibi asıl güftede yer almayan "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 Muhammed" gibi cümleleri güftedeki mana iliş
kisini gözeterek ilave edebilir.
Bir çeşit dini gazel denilebilecek olan
kaside için kesin bir beyit sayısı şart olmadığından şiirin tamamı veya bir kısmı
terennüm edilebilir. Kullanılan güftenin
durumuna göre kaside de gazeldeki gibi
zemin, zaman, miyan ve karar bölümlerini ihtiva eder. Bu bölümlerde okunacak
mısra veya beyit sayısını şiirin uzunluğu
na göre kasidehan bizzat tayin eder. Yine
güftenin uzunluk veya kısalığına göre kaside bir makamda okunabileceği gibi birçok makama geçkiler yapılarak da icra
edilir. Daha çok tiz makamlar ya da makam ve makamların tiz akortla okunması tercih edildiğinden şed yoluyla yapılan
geçkiler de önem kazanır.
Kaside okurken dikkat edilmesi gereken 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 do l ayısıyla gazelden etkilenerek gazel okur gibi kaside
okumak. ses ve hüner gösterilerine kalkışmak, dini mOsikinin her şubesinde
esas olan tabiilik, samimiyet, huşO, huzü
ve vecde aykırı düşecek icralar yapmak
bu konuda hiç uygun görülmeyecek durumlardır.
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( ö.:ı _r.lf ö~)
Ka 'b b. Züheyr 'in
(ö. 24/645 [? ])
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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 olmalarını tavsiye ettiği. iki kardeşin Medine'ye
doğru yola çıktığı, Ka'b'ın Medine yakı-

