
Hoca Dehhani'nin 
Kasidesine 

Ternatik Bir Bak~g 
i. qetin derdiyok 

Bu yaz~da, Hikmet Ilaydm'ln da belirttigi 
gibi' DehhanP'nin henuz geregince okunup 
aqlklanmayan giirlerinden .biri olan kasidesi- 
ni tematik aqrdan incelemeye ve anlamaya 
qalrpacagn. Cierqi Hikmet ilaydrn8'Anado- 
lu'da Klasik Turk Siirinin Baglang~cl"~ ad11 
rnakalesinde bu kaside hakkmda oldukqa 
ayrrntdi bilgi veriyor. Fakat biz,ayn bir yon- 
ternle bu kasideyi ternalarr aq~s~ndan ele ahp 
incelerneye gayret edecegiz. 

Prof. Moissej Kagan, Guzellik Bilimi Ola- 
rak Estetik ve Sanat ad11 kitab~nda sanat 
eseriyle ilgili olarak gu bilgileri veriyor; "Bir 
sanat yap&, uzun, karrnag~k ve qeligmeli bir 
yaratm surecin sonucudur. Duyusal alg~la- 
maya aq~k, tum'kendi bilegken yan ve kat- 
larr ile yonlerinin iqsel bir birligini, biilunrnez 
bir butunu olugturur. N e  var ki, kuramsal bir 
qozumlemede, bu butunlugun parqalanarak, 
yapltm kendi bilegken yanlarma ayrllrnasl 
gerekir; yoksa yap~ tm kendi iq kurulugu 
baaka turlu anlag~larnaz."~ 

Prof. Dr. Serif Aktag'rn Edebiyatta dsliip 
ve Problernleri ad11 kitabrnda da rnetin incele- 
meleriyle ilgili olarak gu bilgiler verilmekte- 
dir: "ister teorik olarak onceden belirlenen bir 
modelden, isterse ele alrnan metnin sunduQu 
gelipme qizgisinden hareketle metin bir qo- 
zurnlemeye tahi tutulsun; onu meydana geti- 
ren parqalar~ yani ibarelerin (enonce-sozce) 
hem kendi iqerisinde ozelliklerini, hem de 
hangi gartlar altmda, kim taraf~ndan nerede 
gerqeklegtirildigini belirtmeye ihtiyaq vard~r."~ 

Biz de bu bilgi ve diiguncelerden yararla- 
narak, eski Turk edebiyat~ sahasmda yaz~l- 
mlg ve varhgr bilinen ilk kaside olan Hoca 

Dehhbni'nin kasidesini qegitli yonleriyle, . 
ozellikle ternalarr aq~smdan incelerneye qah- 
~acagrz. Bu nedenle kasidenin once nesip, 
sonra methiye bolumundeki konu ve tema- 
lamin belirlenmesine qal~pdacak, daha son- 
ra da fahriye ve dua bijliirnlerinde yer alan 
duguncelere deginilecektir. lncelememize 
esas olan kaside metni ise, Mustafa Canpo- 
lat'm hazrrlamq oldugu dmer bin Mezid'in 
MecmQ'atu'n-neza'ir'inden al~nm~gtlr.~ 

Nesip Bolumii 
Kasidenin ilk on iki beyitten olugan nesip 

bolumunun konusu, genel .olarak bahar 
mevsiminin tasviridir. Fakat bu tasvir, daha 
qok gul ve bulbul hikayesine telmih yoluyla 
yap~lmaktad~r. Gul ile bulbul arasmdaki ilig- 
kiyi anlatan birkaq rivayet vardlr. Bunlardan 
en qok bilineni ozetle goyledir: 

Giil daha onceleri beyaz renteyrnig. Belki 
de yaban ,gulu gibi pembe beyaz bir renk- 
teymig. Birgun bulbul gule a g ~ k  olmug ve 
gulun bulundugu yerin qevresinde gule agkl- 
nl anlatmak iqin gece gunduz aglay~p inle- 
rneye baglamig. Fakat gul bu agka kargihk 
vermemig. Sonunda bulbul ayr~lrga dayana- 
maylp giile yaklagmak istemig, fakat bu kez 
gulun dikenleri engel olmug. Gulun dikenleri 
bulbulun kalbine saplanrnrg ve bulbul ora- 
c~kta  olmiig. Bulbulun kanlarr gulun bulun- 
dugu topragin dibine dokulmug. Ondan son- 
ra da rengi beyaz olan gul art~k hep klrmlz~ 
rcnkte aqrnaya baglarnq6 

Edebiyatrmrzda gul iie bulbiil arasrridaki 
iligAiyi anlatan mesneviler olduk~a yaygrnd~r. 
h e g i n  XLI. yiizyd gdirlerinden Kara Faz- 
Ii'niil', XVII. yiizy~l gdirlerinden BekdyT'nin8 
Gul u Bulbiil r~esnevileri tan~nrnrg eserlerdir. 
Allegorik tarzda yazllrnq bu eserlerde de  
mevsimler ve diger qiqeklerin kat~lmas!yla 
birlikte gul ile bulbulun agkr anlat~lmlgt~r. 

Dehhhni, kasidesinin daha ilk beyitinde 
gul bahqesinin gul tarafrndan suslendigini 
bildiriyor ve sevgiliden ilgi istiyor: 

Sun iy saki grile grile bize 01 riih-r r e y h h  
Ki giil y ine bezemi~diir bugiin sahn-1 giilist&u 

2, 3, 4 ve 5 numarah beyitlerde gul ve 
bulbulun durumlar~ anlatdryor: 

Cem2l-i soretin Leyligiile mi verdi Mecnljn'dur 
Ki bulbiil goge irurdi bu dem derdinden efganl 
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'Aceb degiil eger biilbiil krlursa nagme-i Dauud Meger bezm-i ~eheyehdiir letdfetde bugiin giiben 
Ki giil iistine dutmqdur sogiit qetr-i SiileynGnl K'ohpdur biilbiil ii kumn nedim ii hem hq-elhbnl 

Cii Ylisuf M w  ~ehrinde 'azB old1 giil ii biilbiil 
US eydiir gice uii giindiiz figan qiin pir-i Ken'ani 

Eger ok urrnadlsa giil yine biilbiil y iiregine 
Neqiin kana bula~updur ser-A-ser ciirnle pey&nl 

Bu mevsimde gull 6yle guzel aqmq ve 
gul bahqesini donatmlgt~r ki bulbiil, Leylasl- 
n1 gdrmug Mecnun gibi feryat etrnekte; Hz. 
Davud gibi nagmeler duzmekte; Hz. Yakup 
gibi gece ve gundiiz aolamaktadir. Hatta gul 
bulbulun yuregine okunu saplam~gt~r. Bu ne- . 
denle gulun dikenleri bagtan baga kana bu- 
lagmigt~r. Burada gul ile bulbul hikbyesi ha- 
tlrlat~larak, gul dikenlerinin k ~ r m ~ z ~  rengi da- 
ha kuwetli bir gekilde belirtilmigtir. 

Altlnc~ beyitte, dunyanm ddrt bir yanlnln 
qegitli renkte ve guzel gullerle donand~g~ be- 
lirtiliyor : 

Giil-i sfin^ giil-i silsen giil-i nesrin giil-i ra'& 
Bu dtjrdile bezenrni$diir cihanun car erkZinr 
Bu beyitten sonra gbir, vermek istedigi 

dugunceyi, yani nesip bdlumunun temasini 
aq~kqa sdylemeye baghyor. 

Sbir, 7. beyitte zamanl geqmeyen giillerin 
ancak ahrette bulundugunu, bu diinyadaki 
giizelliklerin ise kalm olmad~gm~ belirtiyor 
ve daha sonra gelen 8. beyitte, dmrun giil 
dmru gibi k ~ s a  oldugunu sdyleyerek, iyi de- 
gerlendirilmesi gerektigini bildiriyor: 

Bu diirlii giiller istersen bekd baglnda uqr iste 
Dirigii kirn uefd itrnez bize bu 'dlem-i fani 

Bu beyitlerde gdruldugu gibi Dehhbni, bu 
guzel bahar mevsiminde iqki iqip guzel sev- 
meyen kigiyi canslz, kuru bir gdvdeye ben- 
zetiyor. Sonra bu bahar mevsiminde dunya- 
nln cennet gibi guzel oldugunu sdyleyerek 
insanm gdzunu nergis qiqegi gibi aqp ,  cen- 
net guzellerine benzeyen gulu gdrmeleri ge- 
rektigini belirtiyor. Ayrica bulbulu ve kumru- 
yu, guzel nagmeleriyle gul bahqesinin sulta- 
nl olan gulun nedimlerine ve gul bahqesini, 
letafet ydnunden gahlar gah~nm meclisine 
benzetiyor. 

Sonuq olarak gbir, somut bir olay olan 
konuyla, temayi, yani anlatmak istedigi as11 
dugunceyi vermek istemigtir. Bu nedenle ne- 
sip bblumunde her ne kadar bir bahar tasviri 
yaphyor ve bir bak~ma giil ile biilbul hikb- 
yesi anlathyor gibi gdriinuyorsa da, as11 an- 
latdmak istenen, "Dunyanm gelip geqici ol- 
dugu ve bu nedenle de elden geldigince in- 
sanm kendi dmrunu guzel geqirmesi gerek- 
tigi duguncesindir. Bahar tasviri Ve ,gul ile 
bulbul hikbyesi, gdirin duguncesini anlatma- 
da sadece bir arag olarak kullan~lrn~gtr. 

Methiye BGliimii 
13. beyitten baglayarak 21. beyite kadar 

olan methiye b6lumunun konusu bir padiga- 
htn dvgusudur. Bu padigah da, buyuk bir ih- 
timalle Fuad Kdprulu'nun Hayat Mecmu- 
asi'ndag ve Turk Edebiyat~ Tarihi'nde" verdi- 
gi bilgiye gdre Sultan 111. Aldeddin'dir. Mec- 
dut Mansuroglu, Anadolu T u r k ~ e s i  (XIII. 

Bu giil deurinde 'omriini ge~iirme zayi' iy g2ifiI 
Ki giil deuri bigi tizcek geqer bu 'bmr deuriinl 

$birin 9, 10, 11 ve 12. beyitlerde bildirdi- 
gine gdre de dmiir en iyi, gul bahqesinde giil 
yanakh bir guzelle yiyip iqerek ve guzellikle- 
ri gdrerek degerlendirilebilir. 

Miidtiin iq bir yanag~ iiil nigdr ile giilist&tda 
Ki k h u n a  .kila her dem yanaklarla gii lef~dni 

Bu meusiimde giil ii meyle k i ~ i  beslernese &nm 
. $an an1 bir kuru gdude ki yokdur 'aklr uii din1 

Cihsn cennet olup durur sera-ser ger inanmazsan 
Goziin nergis gibi aq gor ki giildiir hdr u gdrn2nl 

Ass) ~ehhbn-L ve Manzumeleri a d l ~  kitapq- 
g~nda", Vasfi Mahir Kocaturk de Turk Ede- 
biyat~ Tarihi'ndeI2 Dehhbni'nin Sultan 111. 
Albeddin zamanmda yagadlgm~ bildiriyor. 
Hikmet ilaydln 13. beyitteki "alb'-i din u 
dunyb" siizlerini "A1b'-i din u dunybn geklin- 
de yazarak, bu sdzcu@in aynl zamanda isim 
olan "Al%eddinn anlamma gelecegini anlat- 
mak istemigtir.13 Bu yazhg biqimini Buyuk 
Turk Klasikleri'nde de g~rebiliyoruz.'~ 

Edebiyat~mlzda yer alan diger birqok ka- 
sidede oldu@~ gibi bu kasidenin de asil ko- 
nusu ovgudur. Bu bijlumde padigah, belki de 

- gerqekdrgr bir-.gekilde absrtdarak ovulmekte- 
- dir. Fakat incelememizi elirnizde bhlunan bu 



metne dayanarak yapmak zorundaylz. 
Kasidede andan padigah, bu bdlumun 

daha ilk beyitinde gokler kadar yuceltilmek- 
te ve padigahlar padigah~ diye vaslfland~r~l- 
maktad~r. Ayr~ca padigah, Mervan'm soyunu 
yok etmesi yonuyle Hz. AFye benzetilmigtir. 

Seheneh-i felek-rif'at 'ala-yl din ii dun@ qiin 
Ki katl itdi 'Ali bigi cihanda nesl-i Mervanl 
Arapqa tarkiple "'albe'd-din" biqiminde 

yazdan, fakat Farsqa terkip kurallar~na gdre 
de "'ald-i dinn biqiminde okunan rnetinden 
tahmin edildigine gore, bu padigdh buyuk 
bir ihtimalle Sultan Albeddin'dir. 

Burada karg~m~za bir problem daha q~kt- 
yor. 0 da bu kasidede ad1 geqen sultanm 
hangi Albeddin oldugudur. Andan sultan, I. 
Albeddin mi yoksa 111. Aldeddin midir? Bu 
konuda ilk bilgileri veren Fuad Koprulu'dur. 
Kdprulu, Hayat mecmuasmdaki yazwnda 
bu sultanm 111. Aldeddin olmas~ geriktigini 
yazlyor.15 Zeki velidi Togan da Umumi Tiirk 
Tarihine Girig ad11 eserinde baz~  tarih kay~tla- 
r~ ve rivayetlerde I. Albeddin ile 111. Albed- 
din'in kangt~rdd~g~n~ bildiriyor.16 

Hikmet h y d n  da "Anadolu'da Klasik Turk 
Siirinin Baglanglc~" baghklr makalesinde, bu 
konu hakkmda aynnt111 bilgi vermekte ve ka- 
sidede andan sultanrn buyiik bir ihtimalle Sul- 
tan I. Aldeddin oldugunu yazmaktadr.I7 

Gerqekten Selsuklu tarihi hakkmda bilgi 
veren Osmanh Tarihi, Umumi Turk Tarihi, 
Turkiye Tarihi gibi bellibagh kaynaklara bakl- 
lacak olursa, kasidede adr geqen sultanm 
Bzellikleri daha qok Sultan I. Albeddin'e uygun 
dugmekte ve yine kasidede belirtilen olaylabn 
I. Aldeddin devrindeki olaylara benzedigi ga- 
rulmektedir. Bu nedenle biz de kasidede ad1 
geqen sultanm buyiik bir ihtimalle Sultan I. 
Aldeddin olabilecegini diigunuyoruz. 

Dehhdni, bu beyitte 'nesl-i Mervan" sazuy- 
le de telmih ve istiare yaparak Mervan ve 
onun taraftan gibi olanlarr kastetmigtir. Mer- 
van, Hz. Osman'r olumsuz bir gekilde ybnlen- 
dirmeye qal~gan, din kardeglerinin birbirine 
dugmesine neden olan biridir. Hatta Hz. Ali'nin 
ve Hz. Huseyin'in Bldurulmesini istemigtir." 

Bundan sonra gelen 14. beyitte de sul- 
tan, yigitlik ydnunden Hz. Ali'ye benzetil- 
migtir. 

'Ali-vardur eger her kim gore z$hir diler ise 
'All gibi gtjz acup gijr cihiinda sir-rnerdh 
Tarihi kaynaklara gdre kahramanhg~yla 

tanman Selquklu  sultan^, 111. Albeddin'den 
qok I. Albeddin'dir. Sultan 1. Aldeddin akdl~, 
tedbirli bir devlet adam1 ve savag kazanan 
kahraman bir komutanda. ~ogo l l a r a  karg~ 
tedbir alarak Ahlat'~ iggal etmig, fakat bu 
kez Dehhbni'nin nesl-i Mervan dedigi Eyyu- 
biler ve Ahlat Meliki Egref ile savagmak zo- 
runda kalm~g ve onlar~ Harput'ta 1233 y ~ l ~ n -  
da a g ~ r  bir yenilgiyle ugratm~gtlr.'~ 

Sultan 111. ~ lbeddin ise, Gazan Han'm ta- 
yin ettigi, halk tarafmdan fazla sevilmeyen, 
glmank, ahlbkea dugiik bir sultand~r. Hatta 
kahraman olmak gdyle dursun, Gazan 
Han'a gdturdugu hediyeleri dahi elinden 
k a p t ~ r m ~ g t ~ r . ~ ~  

Onbeginci beyitte Sultan Albeddin, fitne 
devini yenen Sultan Suleyman benzetiliyor. 

SiileymZin riih~ $id old1 ki fitne divini bende 
BL raguban bezemipin SiileyrnZin bigi deur&u 

Bu beyitte Hz. Suleyman ile dev arasmda 
geqen bir olaya telmih yapdm~gttr. Rivayete 
gdre Hz. Suleymanl~n butun hayvanlara 
hukmetrnesini saglayan bir yuziigu varmlg. 
Bir gun bir cin bu yuzugu qalm~g ve Hz. Su- 
leyman'm yerine hukumdar olmug. Gerqek 
Hz. Suleyman da sahtekarhkla suqlanarak 
saraydan uzaklagtmlm~g. Sonunda devin, 
Hz. Suleyman'm eline geqmemesi iqin deni- 
ze a t t ~ g ~  yuzuk, Hz. Suleyman'm yemek iqin 
k a r n ~ n ~  y a r d ~ g ~  bir bal~gm iqinden q~kar  ve 
Hz. Suleyman tekrar hukumdar olur." 

Tarihi kaynaklara gore Sultan I. Aldeddin 
bir taht mucadelesi vermigtir. Aynr zamanda 
Eyyiibilerle de bar~garak iki musluman dev- 
let araslnda birligi saglam~gt~r.'~ Hikmet hay- 
dm, yukarda ad1 geqen yazrsmda I. Albed- 
din'e haztrlanan kornplodan s6z ederek, bu 
telmih unsuruyla bir benzerlik kurrnaktad~r,~~ 

Onalt~nc~ beyitte ise, baht ile devletin bile 
yucelik gdgunun padigah~nrn kapslnda sec- 
deye kapan~p, a l~n la r~n~  topraga vurduklar~ 
sdylenerek mubaldgall bir biqimde Sultan 
AIBeddin dviilmektedir. 

Ey2 gab-I felek-rif'at ki &'im bahtile devlet 
Kdur dergahuna secde urur topraga pi$&[ 



Onyedinci beyitte g i i r ,  padisahm adrnr 
igiterek Sultan A18eddin'in bulundugu ulke- 
ye geldigini ve padigahm nurlu bir yuzunun 
bulundugunu yazryor. Yirmibirinci beyitten 
anlagrld~gma gore de $air, buyuk bir ihtimal- 
le Horasan'dan gelmigtir. 

iqidiip adunl @hum sefer kddurn bu iklime 
h-i$diim yiiziini g6rdiim didiim ?i-vech-i.nkW 

Fuad Kdpriilu, I .  Alieddin devriyle ilgili 
olarak Turk Edebiyatr Tarihi'nde gu bilgileri 
veriyor: "Selefleri gibi ilme ve san'ata pek 
ziyide hiirmetkir olan, husasi meclisinde 
daima dlimler ve giirler bulunduran "Buyuk 
Albeddin" zamanrnda ise, Mogol istiliisl kar- 
glsrnda "Hbrizm, Horasan, lran, Irakndan ka- 
qrp gelen birqok blim ve sanatkarlar siiye- 
sinde bu medeni hareketler busbutun kuv- 
vetlenmig ve "Anadolun islim hars~nrn yo- 
gun bulundugu diger medeni memleketler 
seviyesine erigmigtir."24 Bu cumlelerden, bu- 
yuk bir ihtimalle Hoca Dehh%nilnin de Mo- 
go1 istilasr nedeniyle Horasan'da kaqlp Sul- 
tan I. Alieddin'e srgmmrg sanatkarlardan bi- 
ri oldugunu dugunmek mumkundur. 

Duguncemize gore Sultan HI. Alaeddin gi- 
bi guqsuz bir sultana Horasan'dan gelip SI- 

gmmak, onun yigitligini anlatan bir kaside 
yazmak ve ulkesine geri donmek iqin ondan 
izin istemek akrl olqulerine srgmamaktadlr. 
Fakat methiye niteligindeki kasidelerde de  
gene1 olarak mubal6gall bir anlatlm soz ko- 
nusudur. Hatta oyle mubaligalar yaprlm~gtrr 
ki KaabQsnime7deki hayatrnda eline bqak 
almamrg bir kimse iqin "krlrcrnla arslan du- 
gurdun, sunun ile Billur dag'm geturdunn ve 
hayatmda egege bile binmemig biri iqin "atm 
Duldul'den yegdir, ya Burak'dan yegdir, de- 
me, ya benzer nesnedir deme" nasihat~nr ha- 
trrlamamak mumkun degiL2%u nedenle Fu- 
at Kopriilu'nun Hayat mecmuas~nda belirtti- 
gi gekilde, bu kaside Sultan Ill. Aliieddin iqin 
de yazrlmrg olabilir. Yani kasidede anrlan sul- 
tanm ozellikleri, tarihi kaynaklara gore daha 
qok Sultan I. Alieddin'e uygun dugmekteyse 
de, elimizde bagka bir belge bulunmadlgln- 
dan bunu kesin olarak iddia edemeyiz. 

SBir, 18. beyitte yine padigahln yiizunu 
bag ve bahqeleri susleyen aydlnlk ve parlak 
gunege benzetiyor: 

Herni~e til bu mevsiimde cernal-1 tal'ati giiniin 
Seniin yiiziin bigi $aha bezemez bag u bustilni 

Ayrlca 19. beyitte gair, comert ve yigit ol- 
mas1 nedeniyle sultanm a d ~ n ~  igittigini bildiri- 
yor. Sonra sultanm din ve imam sevdigini be- 
lirterek, onun ebedi olmasl iqin dua ediyor. 

Sehsuetde ~ecci'atde dahl adun i~idiirdiim 
Seni Hak miistedcim itsiin seuersin dini irnlinl 

Bu beyitten Sultanrn cijmertlik ve yigitlik 
ozellikleriyle tanrndrgl, hatta ununiin ulke sl- 
nlrlarl drglna tagtrg~ anlagllmaktad~r. Yine bu 
bilgiler, Sultan I. Aliieddin devri iqin verilen 
bilgilerle uygunluk gii~termektedir.~~ 

Dehhini, 20. beyitte Sultan'dan insanhk 
ve buyuk iyilikler gdrdugunu belirtiyor. Son- 
ra Sultanr vefa ve cdmertlik madeni diye va- 
srflandrrarak Bvuyor. 

Mfiriiovetde ne kirn uardur beniim hakkumda kildun sen 
Vefiinun ma'deni oldun sehanun lutf ile kanr 

Konusu ~ g u  olan bu bolumun temasr, 
yani giirde verilmek istenen as11 dugunce 
"din ve devletle birlikte yigitlik ve cdmertlik 
gibi degerlerin korunmas~~d~r .  Bu dugunce, 
beyitlerin qoguna yaydmlg olmakla birlikte 
13. ve 19. beyitlerde daha aqrk olarak fark 
edilebiliyor. Hatta dua boliimunde yer alan 
24. beyitte bu dugunce aqrkqa sbyleniyor: 

Dilegiim bu durur senden bu dordi sakhgil rnuh kern 
HernQe dhile 'adli geca'atle h o ~  i h sar  

Goruldugu gibi giir, Sultan'dan din ile 
adaleti ve gecaat ile hog ihsanlarr iyi koruma- 
srnr diliyor. Aslrnda eskiden beri din ve adalet, 
devleti ayakta tutan en onemli unsurlar ola- 
rak bilinir. Yigitlik ve comertlik de sultanlarda 
aranan onemli ozelliklerden ikisidir. K~sacasl 
buradan gu sonucu qkarabiliriz: Fitne olma- 
yan huzurlu ve mutlu bir devlet, ancak yigit- 
lik, comertlik ve din, iman, adalet gibi deger- 
lerin korunmasryla mumkundur. 

Methiye bolumunun sonunda yer alan 21. 
beyitte, daha once de  belirtildigi gibi gair, bii- 
yuk bir ihtimalle memleketi olan Horasan'r 
tekrar gorebilmek isin Sultan'dan izin istiyor. 

Yiiz urup tapuna geldi ic&et uir ana gaha 
Ki yine deuletiinde ben gorem milk-i Homs$nl 



Fahriye ve Dua Baliimii 
Methiye bdlumunden sonra gelen beyit- 

lerde Dehhdni, hem kendisini hem de  Sul- 
t a n ' ~  ovmeye devarn ediyor. Shirin, kendisini 
d e  a q ~ k  bir b i~ imde  ovdugu bu beyitlere fah- 
riye bdlurnu diyebiliriz. 

Bi-hamdifl12h ki medhiini idiip her meclis i~inde 
Dehhiinlndan diir.i ma'ni doker sozile Dehh2ni 

Yiri durur kulagmda dutasln soziimiin diirrin 
Ki ol diirden hadletde kalupdur diirr-i 'urnMni 

Yirrni ddrduncu beyitte ise, daha (ince de 
belirtildigi gibi kasidede verilrnek istenen 
as11 dugunce dilek geklinde verilmigtir: 

DiIegiim bu durur senden bu dordi salclagrl muh kern 
HernQe dlnile 'adli geca'atla h q  ihsanl 

Shir, bundan sonra gelen 25. beyitte Sul- 
tan'a seslenerek onu dvmeye devam ediyor. 
Miibal%gali bir gekilde, Sultan'in dvgiisuyle sa- 
yrs~z divan ve defter dolduracaginl bildiriyor. 

Diri oldukqa ben kulun bidesin eyb @hum 
Seniin medhiinle toldurarn nice defterle dlutm 

Son beyit, daha aqlk bir bisimde Sultan'a 
dua niteligi taglmaktadir: 

Kernbl-i deoletiin giini bezesin biig-I diinyiigr 
Dah~ noksiin haih'anlndan ikhum saklasun an1 

Burada d n c e  Sultan'a sesleniliyor ve  
onun devletinin kusursuz guneginin dunya 
bahqesini suslemesi isteniyor; daha sonra 
Allhh'ln bu bahqeyi, zarar veren hazandan 
korumasl iqin dua ediliyor. Dolayis~yla Sul- 
tan'rn hayat veren kusursuz guneginin de- 
vamh olmasr isteniyor. 

Sonuq olarak gunlar soylenebilir: Kaside- 
nin nesip bijlumunde her ne kadar bir bahar 
tasviri yapllip, gul ile bulbul hikdyesi an-  
latlhyor gibi gorunuyorsa da as11 anlatllmak 
istenen, "Bu hayatln gelip geqici oldugu ve 
bu nedenle de  onu elden geldigince guzel 
geqirrne duguncesiWdir. 

Kasidenin rnethiye bolurnunde ise, bir 
sultanln dvgusu yapdmaktadir. Bu da arag- 
tlrmalarlm~za gijre, kesin olrnarnakla birlikte 
Sultan I. Alheddin'dir. Burada da konu her 
ne  kadar Sultanm ovgusu gibi gorunuyorsa 

da  anlatllmak istenen, yani giirde verilmek 
istenen as11 dugunce, "Din ve devletle birlik- 
t e  yigitlik ve  cdmert l ik gibi degerlerin 
korunmasiWd~r. 

Kisacas~ Dehhiinl, bu kasidesinde hem 
hayatl guzel bir biqirnde geqirme dugun- 
cesini iglernig hem d e  yiijitlik, comertlik, 
din, irnan, adalet gibi degerlerin korunrnasi 
gerektigini kuvvetle belirtmigtir. 
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