editörden...
Bu say›m›zda klasik edebiyat›m›z› ele al›yoruz. Bilindi¤i gibi bu edebiyat›n temelleri Türklerin ‹slamiyeti kabul etmelerinden sonra verdikleri ilk eserlere kadar dayan›r. Geniﬂ co¤rafyalarda dil bak›m›ndan birbirinden az
çok farkl› geliﬂen ‹slamî edebiyat, ﬂüphesiz ki en parlak dönemini 13. yüzy›ldan baﬂlamak üzere Osmanl› ‹mparatorlu¤unun geniﬂ topraklar› üzerinde yaﬂam›ﬂt›r. Beﬂ yüzy›ldan fazla etkisini sürdüren ve üç k›tada topraklar› bulunan bir imparatorlu¤un ihtiﬂam›yla uyumlu görkemli eserler veren klasik edebiyat›m›z› baz› yönleri ile incelemeye çal›ﬂaca¤›z.
Bir toplumu etkileyen kültürel oluﬂumlar nas›l birden bire ortaya ç›km›yorsa, baﬂka bir kültürel etkiyle de birden bire ortadan yok olmaz. ﬁiire a¤›rl›k veren klasik edebiyat›m›z›n bugünkü ﬂiirimize –genel anlamda edebiyat›m›za- etkileri üzerinde de mümkün oldu¤u nispette durmaya çal›ﬂt›k.
Klasik edebiyat, yayg›n söyleyiﬂle divan edebiyat›, Tanzimatla birlikte baﬂlayan kültür de¤iﬂim teﬂebbüslerine paralel olarak tart›ﬂ›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r. Avrupaî bir edebiyat oluﬂturma gayreti içindeki Tanzimat nesli, damarlar›ndan beslendikleri, onun kal›plar›n› ve ifade yöntemlerini kullanarak eserler verdikleri hâlde divan edebiyat›na sert eleﬂtirilerde bulundular. Zaman zaman ölçünün kaçt›¤› bu eleﬂtirileri dönemin ﬂartlar› ile irtibatland›rarak
aç›klamak mümkündür.
Ancak, bugün hâlâ Tanzimat neslinin divan edebiyat›na karﬂ› yöneltti¤i, birçok bak›mdan ilmî olmaktan
uzak, bu eleﬂtirilerin kronik bir ön yarg›ya dönüﬂerek devam etmesi Divan Edebiyat› Özel Say›s›’n› haz›rlama ihtiyac›m›z›n birinci sebebidir.
E¤er kültürümüzün köklerine karﬂ› böyle bir ön yarg› varsa bunun enine boyuna sorgulanmas› ve tart›ﬂ›lmas› gerekiyordu ki biz bu say›da bunu yapmaya çal›ﬂt›k. Zira beﬂ yüz y›ll›k edebiyat› bir derginin s›n›rl› sayfalar›
içinde bütün yönleriyle ele alman›n imkân› yoktur. Biz amaçlad›k ki gençlerimiz, eski edebiyat›m›zla e¤itim çerçevesi içinde bir ﬂekilde irtibat› olan herkes, kültürel varl›¤›m›z›n hazinelerine bu vesile ile yeniden göz ats›n –varsa- ön yarg›lar›n› tekrar gözden geçirsin.
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D‹VAN EDEB‹YATI Ö⁄RET‹M‹N‹N
SORUNLARI VE BAZI ÇÖZÜM ÖNER‹LER‹
M‹NE MENG‹*

Divan Edebiyat› 14.-19. yüzy›llar aras› yetiﬂtirdi¤i sanatç›lar ve verdi¤i edebî ürünlerle alt› yüzy›ll›k
geçmiﬂi olan, ancak bugün bizden uzakta kalm›ﬂ bir
edebiyat olarak bilinir. Kendi kültür dünyas› içinde,
kendi sanat anlay›ﬂ›na göre dönemini tamamlad›ktan
sonra Türk Edebiyat› tarihindeki yerini alm›ﬂt›r. Tanzimat’tan günümüze de¤iﬂik adlarla adland›r›lmaktad›r.
Bugün daha çok Divan Edebiyat›, Eski Türk Edebiyat›, Klasik Türk Edebiyat›, Klasik Edebiyat vb. adlarla tan›n›r ve bilinir. Henüz ad›nda bile uzlaﬂamad›¤›m›z, bu
nedenle de farkl› adlar alt›nda kendisinden söz etti¤imiz bu edebiyat›n tan›t›m›, ö¤retimi ve bunlar›n öncelikli koﬂulu olan günümüz insan›na sevdirilmesi baz›
sorunlar› ve zorluklar› da beraberinde getirmektedir.
Nedir bu zorluk ve sorunlar? ﬁimdi bunlar›n önemlileri
ve çözümleri üzerinde dural›m:

Divan Edebiyat›n›n günümüz insan› aç›s›ndan
karﬂ›laﬂt›¤› en önemli sorunlar›ndan biri, baﬂta da belirtildi¤i gibi onun geçmiﬂte kalm›ﬂ olmas›d›r. Dolay›s›yla onun kültür altyap›s›n› tan›mak ve dilini anlamak
zordur. Bu durumda, günümüz insan›n› Divan Edebiyat›ndan uzaklaﬂt›ran önemli nedenlerin baﬂ›nda,
onun dilinin art›k yazarken ve konuﬂurken kullanmad›¤›m›z yani bilmedi¤imiz, anlamad›¤›m›z Osmanl›ca
olmas› gelir. Bu nedenle, ona ulaﬂamaz, ulaﬂsak da kap›s›n› aç›p içerisine giremeyiz. Dolay›s›yla gerçekte bir
hazine olan Divan Edebiyat›, bizler için gizli bir hazine olarak kalmaktad›r. Çünkü bu hazineden yararlanabilmek, onun kap›s›n›n anahtar› olan Osmanl›ca’y›
bilmek; ayr›ca Osmanl›’y› yani onun dünyas›n› tan›mak; yaﬂama biçimine, dünyaya bak›ﬂ›na, kültürüne
aﬂina olmakla mümkündür.

*Prof. Dr., Çukurova Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi ,Türk Dili ve Edebiyat› Bölümü Ö¤retim Üyesi
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Divan Edebiyat›n›n geçmiﬂte kalm›ﬂ olmas›,
onun günümüz insan›na verece¤i bir ﬂeyin olmad›¤›,
bu nedenle de ilgilenilmemesi gerekti¤i görüﬂünü beraberinde getirmektedir. Böylece Divan Edebiyat›n›n
ö¤retiminde önemli bir sorun olan dil ve kültür sorunu, ö¤renci hatta ö¤retmen taraf›ndan bu edebiyat›n
d›ﬂlanmas›na, ça¤d›ﬂ› say›lmas›na ve okutulmamas› gereken bir ders olarak kabul edilmesine neden olmaktad›r. Bu durumda onun ö¤retilmesinde yaln›zca divan
ﬂiiri metinlerinin günümüz diline çevrilmesi, Osmanl›ca kelimelerin günümüz dilindeki karﬂ›l›klar›n›n verilmesi yeterli de¤ildir. Ayr›ca metinlerin kolaylaﬂt›r›lmas›na yard›mc› olacak ön bilgilerin verilmesi gerekmektedir. Bununla, kelimelerin daha do¤rusu edebî metnin
arkas›ndaki kültür dünyas›n›n ö¤retilmesinin ﬂart oldu¤unu söylemek istiyoruz. Osmanl› toplumunun yaﬂad›klar›n›n, inand›klar›n›n, düﬂündüklerinin vb. bilinmesi gereklidir. Öyleyse Divan Edebiyat› ö¤retimi, önce gelene¤in ve dönemin tan›t›m›yla baﬂlamal›d›r. Ö¤retim için kültür birikiminin gereklili¤i, konuya kapsaml› bakabilen, de¤iﬂik kaynaklardan yararlanarak
derse haz›rl›kl› gelen; ö¤renciyi, tarih, sosyoloji, felsefe, kültür vb. konularda araﬂt›rmaya ve okumaya yönelten e¤itimcinin, ö¤retmenin varl›¤›n› zorunlu k›lmaktad›r.
Dil ve kültür sorunu nedeniyle e¤itim-ö¤retim
amaçl› kullan›lan metin seçimi çok önemlidir. Ö¤rencinin etkilenebilece¤i, kendisiyle ortakl›k kurabilece¤i,
dünyas›nda yer edecek ve anlayabilmesi için olabildi¤ince sade dilli metin seçimi gerekmektedir. Metin seçiminde edebiyat tarihi esas al›narak kronolojik s›raya
göre ve her sanatç›dan ya da pek çok sanatç›dan tan›t›m amaçl› örnek metin okutmak yerine, zaman›n ad›n› unutturamad›¤› büyük sanatç›lardan seçkin metin
örnekleri verilmelidir. Metin seçimine iliﬂkin dikkat
edilmesi gereken baﬂka bir özellik de, bir edebî metnin
– örne¤in bir gazelin ya da bir kasidenin- tümünün de¤il; güzel bir beytinin/ beyitlerinin ya da bölümünün
verilmesine özen gösterilmesidir. Unutmayal›m, Divan
ﬁiirinde beyit bütünlü¤ü ve tek baﬂ›na beytin gücü
önemlidir. Tek bir beyitten hatta m›sradan yola ç›k›larak Divan ﬁiirinin anlat›m gücü ve anlam derinli¤i gösterilip; kelimelerin ça¤r›ﬂ›m zenginli¤inin bunu sa¤lamaktaki rolü vurgulanabilir. Bu tür k›sa, özgün metin
incelemeleriyle ö¤rencinin düﬂünme becerisini geliﬂtirmesine, yeni düﬂünce üretebilmesine, hayal gücünü,
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ufkunu geniﬂleterek farkl› dünya yaratabilmesine ve
Divan Edebiyat›/ﬁiirini sevmesine yard›mc› olunabilir.
Divan Edebiyat›n›n e¤itiminde ve ö¤retiminde
karﬂ›laﬂ›lan baﬂka önemli bir sorun da ona ön yarg›l›
yaklaﬂ›lmas›d›r. Ön yarg›s›z, nesnel yaklaﬂ›m öncelikle
ö¤reten sonra da ö¤renen için Divan Edebiyat› ö¤retiminin ve ö¤reniminin baﬂar›s›ndaki vazgeçilmez koﬂullardan biridir. Bu ba¤lamda eskiyi sevenin, kendisinin bugünün insan› oldu¤unu unutmamas› gerekti¤ini
söyleyelim. Ça¤daﬂl›¤› savunan›n da, bugünün geçmiﬂ
üzerine kuruldu¤unu, geçmiﬂte kalanla güncel olan›n
iç içe bulundu¤unu, ça¤daﬂl›¤›n geçmiﬂten kopmak
yaln›zca bugünde yaﬂamak anlam›na gelmedi¤ini ve
bu ba¤lamda geçmiﬂte kalan›n tan›n›p bilinmesi gerekti¤inin bilincinde olmas›n›n önemli oldu¤unu hat›rlatal›m.
Baz›lar› yukar›da sayd›¤›m›z nedenlerle ba¤lant›l›,
baz›lar› da baﬂka nedenlerden kaynaklanan sorunlar› ve
bunlar›n çözümüne iliﬂkin önerileri de aﬂa¤›da ﬂöyle s›ralayabiliriz.
1. Divan edebiyat›n›n güncelli¤i ve dersin hangi amaçla ö¤retildi¤i konusu üzerinde durulmal›d›r.
Ö¤renci bu edebiyat›n güncelli¤ine inanmamakta ve
bu nedenle de ö¤retimine olumlu bakmamakta; niçin
ö¤retildi¤ini bilememektedir. Bu nedenle bütün derslerde olmas› gerekti¤i gibi Divan Edebiyat› dersinde de
hemen ilk derste onun ö¤retilme amac› söylenmeli; Divan Edebiyat› dersinin günümüzle ba¤lant›s› kurulmal›d›r. Çünkü paylaﬂ›m daha do¤rusu ortakl›k kurulmas›, dostluk sa¤lanmas› için bu edebiyat›n günümüzle
olan ba¤lant›s›n›n gösterilmesi önemli bir koﬂuldur.
Dünde kalm›ﬂ olan Divan Edebiyat›nda bugün de paylaﬂ›labilecek güzellikler, duygu ve düﬂünce benzerlikleri bulmal›y›z ki onunla ortakl›klar›m›z olsun ve bu ortakl›klar arac›l›¤›yla onu tan›y›p sevebilelim. Bu ba¤lamda ö¤renciyle, günümüz insan›yla ortak özelliklere
oldu¤u kadar, Divan Edebiyat› ve Ça¤daﬂ Türk Edebiyat› aras›nda ba¤lant› kurulabilecek noktalara da dikkat çekilerek bu iliﬂkinin kurulmas›na çal›ﬂ›lmal›d›r.
Bunun için geçmiﬂten günümüze kültürel kimli¤imizi,
onun özündeki gelene¤in yap› taﬂlar›n›, öteden beri
toplumumuza özgü olan düﬂünce ve anlay›ﬂ biçimlerini yans›tan baz› ortak konular› bulup bunlar› göstermelidir. Bu yolla ayn› zamanda Divan Edebiyat› için
öteden beri sorulan “Divan Edebiyat› bizim midir?” so-
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rusu da cevapland›r›lacakt›r. Derslerde felsefe, kültür,
sanat, dil vb. konular›na da de¤inilerek kültürün süreklili¤i üzerinde durulmal› ve onun içinde bulunan
Divan Edebiyat›n›n yeri ve varl›¤› gösterilmelidir. Böylece edebiyat›m›z›n geçmiﬂinin eskili¤inin ve zenginli¤inin vurgulanmas›n›n yan› s›ra, onun lirizm, incelik ve
zekâ gücü gösterilerek dersin gereklili¤i anlat›lmal›d›r.
Divan Edebiyat›n›n/ﬁiirinin güncelleﬂtirilmesiyle ba¤lant›l› olarak baﬂka bir husus da günümüzde Divan ﬂiirini ça¤daﬂ yorumla yorumlamaya ihtiyac›m›z›n oldu¤udur.

nin sa¤lanmas› için ö¤renciye ödev verilmeli, ders metin a¤›rl›kl› ve uygulamal› olarak ö¤rencinin kat›l›m›yla
yap›lmal›d›r. Zorunlu ve zoraki kat›l›m de¤il, ö¤rencinin ilgisi çekilerek sa¤lanacak kat›l›m dersin sevdirilip
ö¤retilmesi aç›s›ndan önemlidir. Ayr›ca ö¤rencinin derse karﬂ› olan korkusunun, isteksizli¤inin, çekingenli¤inin giderilmesinde ö¤retmenin ö¤renciye anlay›ﬂl›, sevecen, ›l›ml› davran›ﬂ› pedagojik aç›dan yararl›d›r. Bu
yolla ö¤retmen-ö¤renci, ders-ö¤renci iletiﬂimi sa¤lanabilecek, oluﬂturulan sempati kanal›n›n ard›ndan bilgi
aktar›m›na geçilebilecektir.

2. Ö¤rencide Divan Edebiyat›n›n zorlu¤u, dolay›s›yla onu anlayamayaca¤› kayg›s› vard›r. Bu kayg›n›n
giderilmesi gerekmektedir. Divan edebiyat›n›n okundukça ö¤renilen, zamanla geliﬂtirilen bir ders oldu¤u
ö¤renciye söylenmeli; bunun için özellikle ö¤rencinin
iletiﬂim kurabilece¤i metin örneklerinden yararlan›lmal›, ö¤rencinin bilgisi kültürün tan›t›m›yla zenginleﬂtirilmelidir. Divan Edebiyat› ve özellikle ﬂiirle iletiﬂimi-

3. Divan Edebiyat› ö¤retimi, okuma zevki, genel kültür kazand›rma amac›yla da iliﬂkilidir. Bu ba¤lamda Divan Edebiyat›n›n günümüz edebiyat›yla olan
benzerliklerinin yan› s›ra farkl›l›klar›, edebî gelene¤in
süreklili¤iyle birlikte de¤iﬂimi üzerinde de durulmal›d›r. Divan Edebiyat›, özellikle ﬂiir, edebiyat ö¤retimi
ve e¤itiminin bir parças›d›r. Genel edebiyat sevgisinin
ve zevkinin verilmesinde, edebiyat›n tarihi boyutu

temmuz-ağustos 2006

Bilim ve Aklın
Aydınlığında

içerisinde görülmesinde yeri vard›r. Ayr›ca, ö¤renciye
okuma zevkinin ve genel kültürün kazand›r›lmas›nda
da katk›s› olabilir. Bu ba¤lamda, Divan ﬁiirinin inceliklerine inilerek Divan Edebiyat›n›n insan ruhunu inceltti¤i, olgunlaﬂt›rd›¤›, farkl› bir dünya oldu¤u için
ö¤rencide yeni düﬂünce üretimine yard›mc› oldu¤u
üzerinde durulmal›, ﬂiirin incelikleri gösterilmelidir.
Divan ﬁiirinin fantastik boyutu güçlü beyitlerden yola ç›k›larak vurgulanmal›d›r. Yukar›da da belirtildi¤i
gibi, her ﬂairin birkaç gazelini ya da kasidesini okutmak yerine, Fuzuli, Baki, Nedim vb. büyük ﬂairlerin ﬂiirlerinden örnekler seçilmeli, karakteristik beyitler
üzerinde derinlemesine durulmal›d›r. Bu durum ö¤rencinin ufkunun, hayal gücünün geniﬂlemesine yard›mc› olacakt›r. ﬁiir, metin çözümlemeleri düﬂünmeyi
geliﬂtirmektedir. Bu nedenle metin seçimine ve çözümlemesine önem verilmelidir. Çünkü edebiyat kan›t
olarak edebî metinleri kullan›r. Bu nedenle ﬂiire, derste ﬂiir ö¤retimine daha çok metin incelemesine dayal›,
örnekleme yöntemiyle yaklaﬂ›lmal›d›r.
4. Derse olan ilginin ve bilgi birikiminin sa¤lanmas› için derste f›kra, k›sa öykü anlat›lmal›, mitolojik
telmih motifi bilgisi verilmelidir. Bu yolla dersin çekicili¤i ve sürükleyicili¤i sa¤lanabilir.
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5. Derste edebiyat tarihi bilgisi s›n›rl› tutulmal›d›r. ﬁair, yazar, eser adlar› kelime bilgisi s›n›rl› ve yetersiz olan ö¤renci için ak›lda tutulmas› zor ezbere dayal› bilgilerdir. Bu nedenle edebiyat tarihine iliﬂkin bilgiler ana hatlar›yla az ve öz olarak verilmelidir.
6. Teorik bilgi -vezin, naz›m ﬂekli ve edebî sanatlar- ö¤retiminde de sorunlar vard›r. Bu sorunlar›n
giderilmesinde genel olan›n, az ve özün verilmesi
önemlidir. Genel olarak edebiyat›n özellikle de Divan
Edebiyat›n›n ve ﬁiirin ö¤retiminde kavram ve terim
karmaﬂas› yaﬂanmaktad›r. Ne oldu¤u, nas›l tan›mlanmas› gerekti¤i tam bilinemeyen ya da anlamlar› örtüﬂen baz› edebî sanatlar -örne¤in tevriye ve iham, cinas
ve teﬂbih çeﬂitleri vb.– bulunmaktad›r. Bunlar›n ö¤retiminde edebiyat metinlerinde en çok geçen ana sanatlar güzel örnekler verilerek ö¤retilmeli, örneklerine
metinlerde az rastlananlar›n tan›t›m›na yani bütün edebî sanatlar›n ö¤retimi yoluna gidilmemelidir. Günümüzde, aruz vezninin, aruz kal›plar›n›n ö¤retilmesinin
gerekli olup olmad›¤› konusu tart›ﬂmal›d›r. Nokta çizgiyle kal›plar›n›n gösterilerek ezberletilmesi yerine,
aruzun kulakla yani ﬂiirin ses yap›s›yla olan ba¤lant›s›
üzerinde durulmal› onun ﬂiirin ayr›lmaz parças› olan
ses, ahenk aç›s›ndan önemi ve de¤eri öne ç›kar›larak
ö¤retilmelidir.
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