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Bu say›m›zda klasik edebiyat›m›z› ele al›yoruz. Bilindi¤i gibi bu edebiyat›n temelleri Türklerin ‹slamiyeti ka-

bul 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› ‹mpa-

ratorlu¤unun genifl topraklar› üzerinde yaflam›flt›r. Befl yüzy›ldan fazla etkisini sürdüren ve üç k›tada topraklar› bu-

lunan bir imparatorlu¤un ihtiflam›yla uyumlu görkemli eserler veren klasik edebiyat›m›z› baz› yönleri ile incele-

meye çal›flaca¤›z. 

Bir toplumu etkileyen kültürel oluflumlar nas›l birden bire ortaya ç›km›yorsa, baflka bir kültürel etkiyle de bir-

den bire ortadan yok olmaz. fiiire a¤›rl›k veren klasik edebiyat›m›z›n bugünkü fliirimize –genel anlamda edebiya-

t›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 teflebbüsleri-

ne paralel olarak tart›fl›lmaya bafllanm›flt›r. Avrupaî bir edebiyat oluflturma gayreti içindeki Tanzimat nesli, damar-

lar›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 ih-

tiyac›m›z›n birinci sebebidir.

E¤er kültürümüzün köklerine karfl› böyle bir ön yarg› varsa bunun enine boyuna sorgulanmas› ve tart›fl›lma-

s› 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 çer-

çevesi içinde bir flekilde irtibat› olan herkes, kültürel varl›¤›m›z›n hazinelerine bu vesile ile yeniden göz ats›n –var-

sa- ön yarg›lar›n› tekrar gözden geçirsin.
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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. Tanzi-

mat’tan günümüze  de¤iflik adlarla adland›r›lmaktad›r.

Bugün daha çok  Divan Edebiyat›, Eski Türk Edebiya-

t›, Klasik Türk Edebiyat›, Klasik Edebiyat vb. adlarla ta-

n›n›r ve bilinir. Henüz ad›nda bile uzlaflamad›¤›m›z, bu

nedenle de farkl› adlar alt›nda kendisinden söz etti¤i-

miz bu edebiyat›n tan›t›m›, ö¤retimi ve bunlar›n önce-

likli 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 be-

lirtildi¤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 Edebi-

yat›ndan uzaklaflt›ran önemli nedenlerin bafl›nda,

onun dilinin  art›k yazarken ve konuflurken kullanma-

d›¤›m›z yani bilmedi¤imiz, anlamad›¤›m›z Osmanl›ca

olmas› gelir. Bu nedenle, ona ulaflamaz, ulaflsak da ka-

p›s›n› aç›p içerisine giremeyiz. Dolay›s›yla gerçekte bir

hazine olan  Divan Edebiyat›, bizler için gizli bir hazi-

ne olarak kalmaktad›r. Çünkü  bu hazineden yararla-

nabilmek, 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.

D‹VAN EDEB‹YATI Ö⁄RET‹M‹N‹N
SORUNLARI VE BAZI ÇÖZÜM ÖNER‹LER‹ 

M‹NE MENG‹*

*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 be-

raberinde  getirmektedir. Böylece Divan Edebiyat›n›n

ö¤retiminde önemli bir sorun olan dil ve kültür soru-

nu, ö¤renci hatta  ö¤retmen taraf›ndan   bu edebiyat›n

d›fllanmas›na, ça¤d›fl› say›lmas›na ve okutulmamas› ge-

reken  bir ders olarak kabul edilmesine neden olmak-

tad›r.  Bu durumda onun ö¤retilmesinde yaln›zca divan

fliiri metinlerinin günümüz diline çevrilmesi, Osmanl›-

ca  kelimelerin günümüz dilindeki karfl›l›klar›n›n veril-

mesi yeterli de¤ildir. Ayr›ca metinlerin kolaylaflt›r›lma-

s›na yard›mc› olacak  ön bilgilerin verilmesi gerekmek-

tedir. Bununla, kelimelerin daha do¤rusu edebî metnin

arkas›ndaki kültür dünyas›n›n ö¤retilmesinin flart oldu-

¤unu söylemek istiyoruz. Osmanl› toplumunun yafla-

d›klar›n›n, inand›klar›n›n, düflündüklerinin vb. bilin-

mesi gereklidir. Öyleyse Divan Edebiyat› ö¤retimi, ön-

ce  gelene¤in ve dönemin tan›t›m›yla bafllamal›d›r. Ö¤-

retim için kültür birikiminin gereklili¤i, konuya kap-

saml› bakabilen, de¤iflik kaynaklardan yararlanarak

derse haz›rl›kl› gelen; ö¤renciyi, tarih, sosyoloji, felse-

fe, kültür vb. konularda araflt›rmaya ve okumaya yö-

nelten e¤itimcinin, ö¤retmenin varl›¤›n› zorunlu k›l-

maktad›r.

Dil ve kültür sorunu nedeniyle e¤itim-ö¤retim

amaçl› kullan›lan metin seçimi çok önemlidir. Ö¤renci-

nin etkilenebilece¤i, kendisiyle ortakl›k kurabilece¤i,

dünyas›nda yer edecek ve anlayabilmesi için olabildi-

¤ince sade dilli metin seçimi gerekmektedir. Metin se-

çiminde 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›la-

rak Divan fiiirinin anlat›m gücü ve anlam derinli¤i gös-

terilip;  kelimelerin ça¤r›fl›m zenginli¤inin bunu sa¤la-

maktaki rolü vurgulanabilir. Bu tür k›sa,  özgün  metin

incelemeleriyle ö¤rencinin düflünme becerisini gelifltir-

mesine, yeni düflünce üretebilmesine, hayal gücünü,

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¤reti-

minin ve ö¤reniminin  baflar›s›ndaki vazgeçilmez ko-

flullardan biridir. Bu ba¤lamda eskiyi sevenin, kendisi-

nin  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 ge-

rekti¤inin bilincinde olmas›n›n  önemli oldu¤unu hat›r-

latal›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›ra-

layabiliriz. 

1. Divan edebiyat›n›n güncelli¤i ve dersin  han-

gi 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 ders-

lerde olmas› gerekti¤i gibi Divan Edebiyat› dersinde de

hemen ilk derste onun ö¤retilme amac› söylenmeli; Di-

van Edebiyat› dersinin günümüzle ba¤lant›s› kurulma-

l›d›r. Çünkü paylafl›m daha do¤rusu ortakl›k kurulma-

s›, 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 pay-

lafl›labilecek güzellikler, duygu ve düflünce benzerlik-

leri bulmal›y›z ki onunla ortakl›klar›m›z olsun ve bu or-

takl›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 Edebi-

yat› aras›nda  ba¤lant› kurulabilecek noktalara da dik-

kat 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 biçimleri-

ni yans›tan  baz› ortak konular› bulup bunlar› göster-

melidir. 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 sü-

reklili¤i üzerinde durulmal› ve  onun içinde bulunan

Divan Edebiyat›n›n yeri ve varl›¤› gösterilmelidir. Böy-

lece 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 fli-

irini ça¤dafl yorumla yorumlamaya ihtiyac›m›z›n oldu-

¤udur.

2. Ö¤rencide Divan Edebiyat›n›n zorlu¤u, dola-

y›s›yla onu anlayamayaca¤› kayg›s› vard›r. Bu kayg›n›n

giderilmesi gerekmektedir. Divan edebiyat›n›n okun-

dukça ö¤renilen, zamanla gelifltirilen bir ders oldu¤u

ö¤renciye söylenmeli; bunun için özellikle ö¤rencinin

iletiflim kurabilece¤i metin örneklerinden yararlan›l-

mal›, ö¤rencinin bilgisi kültürün tan›t›m›yla zenginlefl-

tirilmelidir. Divan Edebiyat› ve özellikle fliirle iletiflimi-

nin sa¤lanmas› için ö¤renciye ödev verilmeli, ders me-

tin 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¤renci-

nin ilgisi çekilerek sa¤lanacak kat›l›m dersin sevdirilip

ö¤retilmesi aç›s›ndan önemlidir. Ayr›ca ö¤rencinin der-

se karfl› olan korkusunun, isteksizli¤inin, çekingenli¤i-

nin giderilmesinde ö¤retmenin ö¤renciye anlay›fll›, se-

vecen, ›l›ml› davran›fl› pedagojik aç›dan yararl›d›r. Bu

yolla ö¤retmen-ö¤renci, ders-ö¤renci iletiflimi sa¤lana-

bilecek, oluflturulan sempati kanal›n›n ard›ndan bilgi

aktar›m›na geçilebilecektir.  

3. Divan Edebiyat› ö¤retimi, okuma zevki, ge-

nel 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
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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 incelik-

lerine inilerek Divan Edebiyat›n›n insan ruhunu in-

celtti¤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 yo-

la ç›k›larak vurgulanmal›d›r. Yukar›da da belirtildi¤i

gibi, her flairin birkaç gazelini ya da kasidesini okut-

mak yerine, Fuzuli, Baki, Nedim vb. büyük flairlerin fli-

irlerinden örnekler seçilmeli, karakteristik beyitler

üzerinde derinlemesine durulmal›d›r. Bu durum ö¤-

rencinin ufkunun, hayal gücünün genifllemesine yar-

d›mc› olacakt›r. fiiir, metin çözümlemeleri düflünmeyi

gelifltirmektedir. Bu nedenle metin seçimine ve çö-

zümlemesine önem verilmelidir. Çünkü edebiyat kan›t

olarak edebî metinleri kullan›r. Bu nedenle fliire, ders-

te fliir ö¤retimine daha çok metin incelemesine dayal›,

örnekleme yöntemiyle yaklafl›lmal›d›r.

4. Derse olan ilginin ve bilgi birikiminin sa¤lan-

mas› için derste f›kra, k›sa öykü anlat›lmal›, mitolojik

telmih motifi bilgisi verilmelidir. Bu yolla dersin çekici-

li¤i ve sürükleyicili¤i sa¤lanabilir.

5. Derste edebiyat tarihi bilgisi s›n›rl› tutulmal›-

d›r. fiair, yazar, eser adlar› kelime bilgisi s›n›rl› ve yeter-

siz olan ö¤renci için ak›lda tutulmas› zor ezbere daya-

l› bilgilerdir. Bu nedenle edebiyat tarihine iliflkin bilgi-

ler ana hatlar›yla az ve öz olarak verilmelidir.

6. Teorik bilgi -vezin, naz›m flekli ve edebî sa-

natlar- 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›mlan-

mas› gerekti¤i tam bilinemeyen  ya da anlamlar› örtü-

flen baz›  edebî sanatlar -örne¤in tevriye ve iham, cinas

ve teflbih çeflitleri vb.– bulunmaktad›r. Bunlar›n ö¤reti-

minde edebiyat metinlerinde en çok geçen ana sanat-

lar güzel örnekler verilerek ö¤retilmeli, örneklerine

metinlerde az rastlananlar›n tan›t›m›na yani bütün ede-

bî sanatlar›n ö¤retimi yoluna gidilmemelidir. Günü-

müzde, aruz vezninin, aruz kal›plar›n›n ö¤retilmesinin

gerekli olup olmad›¤› konusu tart›flmal›d›r. Nokta çiz-

giyle 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.


	Egitim Temmuz-Agustos 2006 77-78 1
	Egitim Temmuz-Agustos 2006 77-78 16
	Egitim Temmuz-Agustos 2006 77-78 17
	Egitim Temmuz-Agustos 2006 77-78 18
	Egitim Temmuz-Agustos 2006 77-78 19

