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BİR DEVRİN BAŞLANGICI 

HOCA DEHHÂNÎ 

Nurdan ERDOĞAN1 

 

Öz: Hoca Dehhânî, klâsik Türk şiirinin ilk temsilcilerindendir. 

Bu çalışmada Hoca Dehhânî hakkında kısaca bilgi verilmiş olup 

yeni tespit edilen Hoca Dehhânî Divan’ı hakkında yapılan 

çalışmaya yer verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Hoca Dehhânî, şiir, divan. 

                                                           
1Künye: Erdoğan, Nurdan (2021). “Bir Devrin Başlangıcı: Hoca Dehhânî”, Simit Çay 

Betik, S. 3, s. 3-7. 
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Abstract: Hoca Dehhânî is one of representatives of classic Turkish 

poem. In this study, briefly in formation about Hoca Dehhânî and a 

study about newly found out Divan of Hoca Dehhânî had been gave. 

Keywords: Hoca Dehhânî, poem, divan. 

 

BİR DEVRİN BAŞLANGICI: HOCA DEHHÂNÎ 

Hoca Dehhânî’yi ilim dünyasına tanıtan ilk araştırmacı Fuad Köprülü’ye 

göre Hoca Dehhânî, Anadolu’da “lâdinî klasik şiirin başlangıcı” kabul 

edilmiştir. Fuad Köprülü’nün tespitlerine göre şair III. Alaeddin Keykubad 

zamanında yaşamıştır. 2 Hoca Dehhânî’nin tam olarak hangi zamanda 

yaşadığı çeşitli kaynaklarda farklı tespitlerle karşımıza çıkmaktadır. 3 

Ayrıca dönemin sultanı tarafından kendisinden bir Selçuklu Şehnâmesi 

yazması istenmiştir. 

İsmail Ünver’in Hoca Dehhânî adlı maddesinde Hoca Dehhânî’nin şiirinin 

içeriği hakkında şu tespitler karşımıza çıkmaktadır:“Döneminde hemen 

bütün şairlerin dinî tasavvufi konulara yönelmesine karşılık Dehhanî'nin 

şiiri bahar, gül, içki meclisleri gibi dünya zevklerini; hasret, arzu, heves, 

içli şikâyetler halinde dünyevî aşkın çeşitli tezahürlerini, hayatın 

geçiciliğini, bu yüzden içinde bulunulan zamanı hakkıyla yaşamak 

gerektiğini yer yer şuh bir eda ile aksettirir.”(Ünver 1998:187). 

Dehhânî’nin şiirleri ifade ve teknik açıdan döneminin diğer şairlerine göre 

daha başarılı kabul edilmiştir. “Gazellerini Sultan Veled’in gazelleri ile 

mukayese edilince Dehhânî’nin aruzu çok daha başarıyla kullandığını 

belirtir. İsminin ve eserlerinin 16.yy’a kadar gelebilmesini, çabuk 

                                                           
2 İsmail ÜNVER, “Hoca Dehhânî”, DİA, C.18, s.187-188. 
3“Köprülü, Şikârî Tarihi’ndeki bir nottan ve eldeki kasidesinden yola çıkarak şairin Horasan’dan 

Anadolu’ya gelerek, III. Alâeddîn Keykubâd (1298-1302)’ın himayesini gördüğünü, ona Farsça 

bir Selçuklu Şehnâmesi yazdığını söylemiş; Hikmet İlaydın ise şairin yaşadığı devri daha geriye 

götürerek I. Alaeddîn Keykubâd (1220-1237) döneminde yaşadığını savunmuştur. Günay Kut ise 

nazire mecmualarındaki verilerden hareketle Hoca Dehhânî’nin Karamanoğlu Alaeddîn Ali Bey 

zamanında yani 14.yy’ın ikinci yarısında yaşamış olduğuna dikkat çekmiştir. Köprülü, 

Dehhânî’nin şiir mecmualarında bulunan 1 kasidesiyle 6 gazelini tespit etmiş, Günay Kut da bir 

gazel daha ilave ederek gazel sayısını 7’ye çıkarmıştır.”Ersen ERSOY, Ümran AY,”Hoca 

Dehhânî Hakkında Yeni Bilgiler”, Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, İstanbul 

2015, s.1-26. 
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unutulmamasını, başarılı bir şair olmasına bağlar (Köprülü 1980: 271-

72).” (Ersoy ve Ay 2015:5). 

Ersen Ersoy ve Ümran Ay adlı araştırmacılar, yeni tespit ettikleri Hoca 

Dehhânî Divanı hakkında Hoca Dehhânî’nin şiirlerinin Türkçenin zengin 

deyim ve atasözü varlığıyla yoğrulduğunu ve dilin dikkat çekici güzellikte 

kullanıldığını belirtmişlerdir. Ayrıca yeni tespit edilen şiirlerinde bazı dinî-

tasavvufî mazmunların da kullanıldığını 

belirterek Hoca Dehhânî’nin sadece din 

dışı konular üzerine şiir yazmadığını 

dinî-tasavvufî konular üzerinde de şiirleri 

olduğunu belirtmişlerdir. 

Hoca Dehhânî’nin şiir varlığı hakkında 

Fuad Köprülü’nün tespit ettiği şiirlerin 

sayısı toplam bir kaside ve altı gazeldir. 

“Dehhanî'nin bugüne kadar ele geçen 

şiirleri bir kaside ve altı gazelden ibaret 

olup toplam yetmiş dört beyittir. İki 

gazeliyle kasidesinin bazı parçaları ilk 

defa Köprülü tarafından yayımlanmış, 

bunlara daha sonra Ömer b. Mezid'in 

nazire mecmuasında bulunan dört gazel 

daha ilave edilmiştir.” (Ünver 1998:187) 

Günay Kut’un ilavesiyle tespit edilen gazel sayısı 7 olmuştur.  

Ersen Ersoy ve Ümran Ay adlı araştırmacıların çalıştığı “Hoca Dehhânî 

Hakkında Yeni Bilgiler” adlı makalede Hoca Dehhânî hakkında kıymetli 

bilgiler gün ışığına çıkmıştır. Medine’de Arif Hikmet Kütüphanesi’nde 

kayıtlı bir divan mecmuasında Hoca Dehhânî’nin Divanı’nın yer aldığını 

şu bilgiler ışığında belirtmişlerdir: “Hoca Dehhânî Divanı, Medine’de Arif 

Hikmet Bey Kütüphanesi’nde Mecmua-ı Devâvînadıyla 251/811 

numarada kayıtlı bir divan mecmuası içindedir (Şarlı 2001: 109).”(Ersoy 

ve Ay 2015:7). Bu yeni tespit edilen divan, mürettep bir divan olmayıp bu 

divana göre Hoca Dehhânî’ye ait 2 kaside, 97 gazelin varlığı söz 
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konusudur. Araştırmacılar bu kasidelerden ilkinin Fuad Köprülü’nün ilim 

dünyasına tanıttığı kaside olduğunu belirtmişlerdir. Bununla birlikte Hoca 

Dehhânî’nin şu ana kadar tespit edilebilen şiir varlığı 2 kaside ve 104 

gazele ulaşmıştır. (Ersoy ve Ay 2015: 17). Bugüne kadar Dehhânî’nin adı 

geçen Şehnâme adlı eserine ait bir ize ise rastlanılmamıştır.   

 

Hoca Dehhânî Divanı’ndan bir gazel örneği: 

mefʿūlü/mefāʿīlü/mefāʿīlü/feʿūlün4 

 

[1]Çünyār sefer ḳıldıvü yola yilegitdi 

Didümgöŋül ey āh kim ʿömrümyilegitdi 

[2] Ḳaddümikemānitdivücānumṭamar yine 

Hecrioḳı neşter bigi dele dele gitdi 

[3]Çünçārebulımadı ki ansuzḳalacānum 

Bī-çāre tene itdivedāʿ u bile gitdi 

[4]Göŋlümḫaberinalıbanunyilbigi yola 

Yüz urdı ne bilem nere gitdi hele gitdi 

[5]Ardınca gözüm yaşını şoldeŋlüaḳıtdum 

Kim yār yarım yolda’ken ol menzile gitdi 

[6]Ben aġladuġumagörüŋ ol serv-i ḫırāmān 

Gördi beni maḫdūmözi gördüm güle gitdi 

[7]Dehhāni inanma yine gelem didi-y-ise 

ʿÖmri ki gide çün yine ḳaçan gele gitdi 

 

 

                                                           
4Bu gazel Hoca Dehhânî Divanı’nda 19. gazel olarak yer almaktadır.  

ERSOY, Ersen- AY, Ümran, Hoca Dehhânî Divanı, Türkiye Bilimler Akademisi, 

Ankara 2017, s.83. 
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SONUÇ 

 

Hoca Dehhânî, Klâsik Türk şiirinin ilk temsilcilerindendir. Hoca Dehhânî, 

Fuad Köprülü’nün tespitine göre Anadolu’da “lâdinî klâsik şiirin 

başlangıcı” olarak kabul edilir. Ancak yeni tespit edilen divanında yer yer 

dinî-tasavvufî mazmunlara yer veren şiirlerinin olduğu ortaya çıkmıştır. 

Gün ışığına çıkan yeni divanı sayesinde şiir varlığı 2 kaside ve 104 gazele 

ulaşmıştır. 
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geceyi kalemimle oyup tanrının yüreğine asıyorum 
çok-gözlü körler el sallıyor bulutlara 

-bulutlar ölü, diyorum, 
-bulutlar ölü... 

gülüyorlar: 
-insanlık da! 

haykırıyor makine korosu: 
-sevmiyoruz artık birbirimizi 

    
-sarılmıyoruz hırstan başkasına. 

 
şu eğreti varlığımla seyyahlar gibi 

çarmıha geriliyorum yalnızlık tapınağında. 
bin yanıp bin sönüyor gökyüzü 

kalbimde mezarsız bir çocuğun ölüsü… 
öğrenemedim nasıl yaşanacağını dünyada. 

 
ya bir sese esir çocuklar da ansızın 

kendisini kendisinden kurtarırsa 

YALNIZLIK TAPINAĞINDA ÇARMIHA GERİLENLER 

HİÇLİĞİN BAŞLANGICI 

Cemre Nehir KARAİN 


