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ORTAÖ�RET�MDE D�VAN EDEB�YATI MET�NLER�N� NEDEN 

VE NASIL Ö�RETMEL�Y�Z? 

         

 

13. yüzyıl ile 19. yüzyıl arasında varlı�ını sürdüren, Klasik Türk Edebiyatı, 

Eski Türk Edebiyatı, �slami Devir Türk Edebiyatı, �slami Edebiyat vb. adlarla 

nitelendirilen ve daha çok Divan Edebiyatı adıyla bilinen edebiyat, aradan yüz elli 

yılı a�kın bir zaman geçmesine ra�men hala tartı�ılmaktadır. Bir yandan Divan 

Edebiyatı’na olan ilginin artmasıyla birlikte Divan Edebiyatı metinleri üzerine pek 

çok ara�tırma ve inceleme yapılıp, kitaplar yayımlanırken, di�er yandan da bu 

edebiyatın günümüz insanıyla do�rudan bir ilgisinin bulunmadı�ı, günümüz 

insanına hitap etmedi�i ve özellikle gençlerin bu edebiyatı anlamakta güçlük 

çektikleri vb. iddialarla ortaö�retimde ö�retilmemesi gerekti�i �eklinde görü�ler 

ileri sürülmeye ba�lanmı�tır.   

Ortaö�retimde Divan Edebiyatı ö�retimi deyince ilk olarak “Gerçekten 

Divan Edebiyatı’nı ö�rencilerimize ö�retmeli miyiz? Ö�retmeli isek neden 

ö�retmeliyiz? Ortaö�retim sürecinde Divan Edebiyatı’nı ö�renmeleri 

ö�rencilerimize ne kazandırır ya da ne kaybettirir? Divan Edebiyatı’nın yüz elli 

yıl öncesinde sona erdi�i ve günümüzde bir Divan �airinin yeti�medi�i 

dü�üncesinden hareketle, bu edebiyatı bütünüyle kültür ve edebiyat dünyamızdan 

atmak do�ru mudur?” gibi sorular akla gelmektedir.  

Bu sorulara tarafsız bir yanıt verebilmek için öncelikle bütün 

önyargılardan sıyrılarak Divan Edebiyatı’nı tanımaya çalı�mamız gerekmektedir. 

Divan Edebiyatı’nı gerçek kimli�iyle tanımadı�ımız ve ö�rencilerimize 

tanıtmadı�ımız için, bu tür sorularla kar�ıla�mamız do�aldır.  Çünkü insan, 

genellikle tanımadı�ına kar�ı önyargı ile yakla�ır, tarafsız bir de�erlendirme 

yapamaz. Divan Edebiyatı nedir? Sanırım bütün sorun Divan Edebiyatı’nı 
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oldu�undan farklı algılamamızdan kaynaklanmaktadır. Divan Edebiyatı’nın ne 

oldu�unu ortaya koymamız, onu neden ve nasıl ö�retmemiz gerekti�i konusunda 

da belirli bir dü�ünce sahibi olmamızı sa�layacaktır.  

Bugün edebiyatla iç içe olmayan insanlara “Divan Edebiyatı size ne 

anımsatıyor?” diye bir soru yöneltsek büyük ço�unlu�undan alaca�ımız yanıt, 

“failatün failatün” olacaktır. Maalesef, kimileri, Divan Edebiyatı’nı aruzdan ibaret 

sanırlar. Oysa aruz, Divan Edebiyatı’nda ahengi sa�lamaya yarayan bir araçtır. 

Bunun dı�ında bir de�eri yoktur. Aruzun, Divan Edebiyatı’nı ö�renmenin tek 

�artıymı� gibi algılanmasının en önemli sorumluları ku�kusuz ki ö�reticilerdir. 

Derslerde, bir �iirin aruz ölçüsünün nasıl bulunaca�ı konusunda yeterli 

açıklamaları yaparak ö�renimi kolayla�tırmayıp, sınavlarda �iirin aruz ölçüsünü 

bulamayan ö�rencilere zayıf not vermek, tutarlı bir davranı� olmasa gerek. Bu 

tutum, ö�rencilerin, Divan Edebiyatı’nı aruzdan ibaret bir öcü gibi algılamalarını 

sa�lamaktan ba�ka bir i�e yaramayacaktır. Aruz, Divan Edebiyatı’nı ö�renmenin 

tek ko�uluymu� gibi gösterilmemelidir. Ö�rencilerin, aruzun, ahengi sa�lamada 

bir araç oldu�unu kavramaları, belli ba�lı aruz kalıpları hakkında az veya çok bilgi 

sahibi olmaları ve bir �stiklâl Mar�ı’nda hece ölçüsü arayacak kadar garip bir 

duruma dü�memeleri yeterlidir. Önemli olan aruza Divan Edebiyatı’nın kapısında 

bekleyen bir canavar süsü vermemektir. Çünkü Divan Edebiyatı o kadar geni� bir 

denizdir ki, aruz, o denizin içindeki bir damlacık konumundadır.  

Divan Edebiyatı’nın anla�ılmasında ve anlatılmasında zorluklara neden 

olan bir konu da dildir. Divan Edebiyatı metinlerinde kullanılan dil, günümüzde 

kullanılan dile göre oldukça a�ırdır. Ancak, dilinin a�ır olmasının Divan 

Edebiyatı metinlerinin anla�ılmasını etkiledi�i gerçe�inden yola çıkarak, 

ö�retilmemesi dü�üncesini ileri sürmek kolaycılı�a kaçmak olur. Divan Edebiyatı 

metinlerinde özellikle Arapça ve Farsça sözcüklerin yo�un olarak kullanılmı� 

olması onu dı�lamamızı gerektirmez. Çünkü Divan Edebiyatı metinlerinde geçen 

ve bugün bize yabancı gelen pek çok sözcük, o günün günlük ya�amında zaten 

kullanılan sözcüklerdir. Bir çok Divan �airi de halkın içinden yeti�mi�tir. O 

dönemin halkının da kültür seviyesi oldukça yüksektir. Divan Edebiyatı ürünleri, 
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çar�ıda, pazarda, sokakta, çe�itli aile toplantılarında ve dini merasimlerde, halk 

tarafından okunurdu. Sözgelimi, Süleyman Çelebi’nin mevlid adlı mesnevisini, 

biz pek çok yerini anlamasak bile, o dönemin halkı anlıyordu ve bugün 

Anadolu’nun hemen her yöresinde oldu�u gibi özel merasimlerde belirli bir 

musiki e�li�inde okumaktaydı.  

Divan Edebiyatı’nın halk tarafından ne kadar benimsendi�ini ortaya koyan 

bir örnek anlatmak isterim. �ki tane �air, pazarda gezerlerken, çevresine 

vatanda�ların toplandı�ı bir hokkabazın bu �airlerden birinin �iirini okudu�unu ve 

halkın da büyük bir dikkatle onu izledi�ini görürler. �iiri okunan �air, gururla 

“Görüyor musun, benim �iirlerimin ta nerelere kadar yayıldı�ını? deyince di�eri: 

“Haklısın üstad! Pazardaki hokkabazlar da olmasa, senin �iirini ba�ka kim okurdu 

ki?” diye yanıt verir. 

Gerçekten de Divan Edebiyatı, halkın da büyük bir be�eniyle okudu�u bir 

edebiyattı. Bu gün hangi günümüz �airin �iiri pazarlarda okunuyor? Bırakın lise 

son sınıf ö�rencilerimizi, üniversite ö�rencilerimiz bile bir Divan Edebiyatı 

metnini yorumlamakta güçlük çekiyor ve kavrayamıyorsa, bunun sorumlusu 

Divan �airleri de�ildir. Aslında sorumlular, ö�rencilere bu kadar sı� bir sözcük 

da�arcı�ı sunan, onları yorum ve kavrama yeteneklerinin ön plana alındı�ı bir 

ö�retim anlayı�ı yerine ezberci bir ö�retim anlayı�ıyla yeti�tiren biz ö�reticilerdir. 

Daha ilkö�retim dördüncü sınıf ö�rencilerine yabancı dil dersleri verebiliyorsak, 

en azından lise ö�rencilerine de Divan Edebiyatı’nı anlamaları için gerekli 

sözcükleri ve kavramları da ö�retmeye çalı�malıyız. Yani, ö�rencilerin sözcük 

da�arcıklarını geli�tirmek en önemli görevlerimizden olmalıdır. Çünkü, insan 

sözcüklerle dü�ünür. Bir insanın sözcük da�arcı�ı ne kadar geni� ise, dü�ünce 

ufku o denli geli�ir; konuları kavraması, olaylara bakı�ı o kadar de�i�ir. Dil, 

sürekli de�i�im ve geli�im içerisindedir. Belki elli yıl sonra yeti�ecek nesiller, 

bizim bugün kullandı�ımız dilin, a�ır bir dil oldu�unu söyleyeceklerdir. Bugün, 

�ekspir’in dili �ngiliz gençlerine, Victor Hugo’nun dili Fransız gençlerine ve 

Gogol’un dili Rus gençlerine a�ır gelse de onlar bu sanatçıları severek okurlar. 

Türk gençleri neden Fuzuli’yi, Nedim’i severek okumasın? �ekspir’in, Hugo’nun 
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ve Gogol’un dili bugün o ülkelerde konu�ulan dilden yer yer farklılık gösterse de 

onlar kendi sanatçılarını dilinden dolayı okumama gibi bir duruma dü�mezler. Bu 

nedenle, çözüm kolaycılı�a kaçarak Divan Edebiyatı’nı dilinin a�ırlı�ını bahane 

ederek bir kenara atmak de�ildir. Yapılması gereken, ö�rencilerimizin sözcük 

da�arcıklarını geli�tirici çalı�malar yapmak ve bütünüyle yabancı sözcüklerle dolu 

metinler yerine sıkıcılı�ı engellemek, ö�rencilerin metinleri anlamalarını 

kolayla�tırmak için daha sade metinler seçmektir.    

Divan Edebiyatı metinlerinin anla�ılmamasının ba�ka bir nedeni olarak 

ileri sürülen dü�ünce de, Divan Edebiyatı’nın bütünüyle hayallere yer veren soyut 

bir edebiyat oldu�udur. Toplum ya�amını yansıtmayan, topluma yarar 

sa�lamayan, sadece sanat kaygısıyla yazılmı� �iirlerin ö�rencilerimizin kültür 

dünyalarına hiçbir �ey kazandırmayaca�ı dü�üncesiyle Divan Edebiyatı 

metinlerinin ö�retilmemesi gerekti�i biçimindeki iddia, Divan Edebiyatı’na ve 

Divan �airlerine kar�ı yapılan büyük bir haksızlıktır. Sa�lıklı bir dayana�ı 

olmayan bu iddia, bütünüyle, Divan Edebiyatı’nı gerçek kimli�iyle tanımamaktan 

kaynaklanmaktadır. Divan Edebiyatı nedir ve neyi anlatır?  

Divan Edebiyatı, bütünüyle soyut bir edebiyat de�ildir. Genellikle, soyutla 

somutu iç içe i�ler. Soyutu somutla anlatır. Örne�in �air: 

  Hüsn deryâsında canlar mevc urur mâhî gibi 

  Her tarafdan a� atar bu kâkül-i pîçân ana (Ahmed Pa�a)  

beyitinde “Gönlüm güzellik denizinde balık gibi dola�ırken, sevgilin kıvrım 

kıvrım saçı da bir a� gibi onu avlar.” derken, gönlünü balı�a; sevgilinin saçını da 

a�a benzetir ve sevgilisi ile arasındaki durumu, günlük ya�amda kar�ıla�ılabilecek 

bir av yöntemi ile anlatmaktadır.  

Divan Edebiyatı’nda -özellikle gazellerde ve kimi mesnevilerde- i�lenen 

en önemli konu a�ktır. Bu nedenle a�k ile yeni yeni tanı�an ve (a�kın ya�ı olmaz 

ama) a�k duygusunu yo�un olarak ya�ayan gençlerimiz ile a�kı anlatan Divan 

Edebiyatı arasında büyük bir ortak nokta vardır. Bu nedenle arabesk �arkıların 

kültürü ile zihinlerini me�gul eden gençlerimiz, a�kı ve a�kın sonucu olarak ortaya 
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çıkan ıstırabı en güzel bir biçimde anlatan  Divan Edebiyatı’na ilgi duymamaları 

söz konusu olamaz.   

Bende Mecnun’dan füzûn a�ıklık isti’dadı var 

A�ık-ı sadık menem Mecnûn’un ancak adı var 

“Bendeki a�ıklık yetene�i Mecnun’dan daha fazladır. Biz burada a�ktan 

harap olmu�ken, insanlar benim a�kımı görmüyor, Mecnun’dan söz ediyor.” diyen 

bir �airle, a�kının büyüklü�ünü anlatmaya çalı�an bir genç neden anla�amasın. 

Zülfün görenlerin bahtı siyah olurmu� 

Tek zülfünü göreydim siyah olaydı bahtım (Nevres-i Kadim) 

diyen bir �airle sevgilisini görmek için pek çok �eyini feda etmeye hazır bir 

gencimizin payla�abilecekleri bir �eyler yok mu?  

 Gamım pinhan dutardım ben dediler yâre kıl rû�en 

 Desem ol bî-vefâ bilmem inanır mı inanmaz mı 

“A�kından dolayı çekti�im dertleri gizler, yâre söylemezdim. Bana, git 

yârine derdini söyle, dediler. Acep yâre söylesem a�kından dolayı gam çekti�ime 

inanır da bize iltifat eder mi” dü�üncesiyle sevgilisine ilan-ı a�k etmekten çekinen 

�air gibi, gençlerimiz içerisinde aynı sıkıntıyı ya�ayan kim bilir kaç ki�i var? Bir 

genç, a�ka bu kadar önem veren bir edebiyatı neden sevmesin?  

Her edebiyat, az veya çok içinde ya�adı�ı toplumun izlerini yansıtır. Ama, 

pek az edebiyat, Divan Edebiyatı kadar, dönemine ı�ık tutar. Bir ba�ka deyi�le 

Divan Edebiyatı kadar ya�adı�ı toplumdan ilham alan çok az edebiyat vardır. 

Divan Edebiyatı’nın altyapısı çok geni�tir. Bu altyapının içinde, Kuran, hadis, 

tefsir, fıkıh, peygamberler tarihi gibi dini içerikli kaynaklarla birlikte, atasözleri, 

deyimler, çe�itli inanı� ve uygulamalar, örf, adet ve gelenekler vardır. Bu nedenle 

Divan Edebiyatı, Osmanlı toplumunun ya�amını, adet ve inanı�larını, duyu� ve 

dü�ünü� biçimlerini ö�renmemizde büyük önem ta�ır.  “Atalarımızla ilgili 

saydı�ımız özellikleri bilmemiz gerekir mi?” biçiminde bir dü�ünce içerisinde 

olabiliriz. Fakat unutmamalıyız ki, güçlü bir millet olmanın yolu köklü bir 



KUZUBA�, Muhammet (2003). “Ortaö�retimde Divan Edebiyatı Metinlerini 
Neden ve Nasıl Ö�retmeliyiz?”, Ortaö�retimde Ça�da� Yakla�ımlar 

Sempozyumu, Samsun. 

geçmi�e ve bu köklü geçmi�e ait kültürel bilgilere sahip olmaktan geçer. Çünkü, 

geçmi�te ya�ananların çe�itli yönleriyle bilinmesi, gerek bireysel gerekse 

toplumsal ya�amda kar�ıla�ılabilecek durumlarda daha sa�lıklı karar verme 

olana�ı sa�layacaktır. Geçmi�ini bilmeyen toplumların gelecekleri parlak de�ildir. 

Geçmi�i tanımak, sa�lıklı bir biçimde gelece�e açılmanın da de�i�mez 

ko�ullarındandır. Yenile�me adına, eskiye bütünüyle sırtımızı dönmemiz ne kadar 

do�rudur? Sözgelimi, 21. yüzyılda ya�ayan insanlar olarak geçmi� yüzyıllarda 

dünyada ne gibi siyasi, ekonomik ve toplumsal de�i�imler oldu�unun bizi 

ilgilendirmedi�ini ileri sürerek; bütün tarihi, ekonomik ve sosyolojik kitapları bir 

kenara atamayaca�ımız gibi, üç-be� yüzyıl önce ya�amı� atalarımızın kültürünü de 

hiçe sayamayız. Nasıl atalarımızın Orta Asyalardan gelerek Bizans yurdunu Türk 

yurduna çevirmelerini kabul edip, canlarını feda ederek bıraktıkları bu topraklar 

üzerinde keyfimizce ya�amasını biliyorsak onların kültürel miraslarına neden 

sahip çıkmayı ve ö�rencilerimize ö�retmeyi gereksiz sayıyoruz. Atalarımızın bize 

bıraktı�ı mirasın içinde sadece toprak parçası yoktur. O toprak parçasını vatan 

haline getiren birtakım kültürel ögeler vardır. Bu kültürel ögeleri bir kenara 

atmayıp yeni nesillerin ö�renmelerini ve onlardan ibret almalarını sa�lamalıyız. 

Divan Edebiyatı da bu kültürün yeni nesillere aktarımında çok önemli bir araçtır. 

Çünkü Divan Edebiyatı metinlerinde dönemin toplum ya�amıyla ilgili bir çok 

ipucu vardır. Divan Edebiyatı’nda pek çok yapıt –özellikle mesneviler- yazıldı�ı 

dönemin olaylarına ı�ık tutarlar. Çe�itli sava�ları anlatan gazavâtnâmeler ve 

zafernameler, dü�ünleri anlatan sûrnâmeler, devlet büyüklerine yazılan kasideler, 

dönemin toplum ya�amını ö�renmemiz açısından önemlidir. Örne�in, öyle sava� 

sahneleri vardır ki, tarih dersinde bile yararlanılabilecek nitelikte canlı 

betimlemeler içerir. Fuzûlî’nin kendisine ba�lanan aylı�ı alamaması üzerine 

yazdı�ı �ikayetnâme, dönemin özellikle merkezden uzak bölgelerdeki devlet 

dairelerinin genel durumunu anlatması bakımından önemlidir. Fuzûlî’nin “Selam 

verdim rü�vet de�ildir deyu almadılar” sözünü okuyunca bir an Fuzuli ile aynı 

ça�da ya�adı�ınızı dü�ünmez misiniz? 
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Bir ba�ka �air, elinde altınla devlet dairesine giden birisinin görü�mek 

istedi�i ki�iyle hemen görü�türüldü�ünü, eli bo� gidenlerin ise aradı�ı ki�inin 

uyudu�u söylenerek nasıl geri gönderildi�ini �öyle �iire döker:  

 Eline zer alıp varsan efendi gel buyur derler 

 Tehî-dest olsan ammâ kim efendiyi uyur dirler (Andelibî) 

“Eline altın alıp gitsen, buyur efendim diye kar�ılarlar. Yok e�er elin bo� 

gidersen, içerideki efendiyi uyur derler, seni geri gönderirler.” 

Divan �airleri, toplum ya�amını �iire yansıtma konusunda son derece 

ustadırlar. Gözlemledikleri sosyal aksaklıkları, sorumluluk sahibi olması gereken 

ki�ilerin içine dü�tükleri yanlı�lıkları “Akıllı olan edebi edepsizlerden ö�renir” 

dü�üncesiyle bizlere ö�ütler verirler. 

Divan Edebiyatı metinlerinin dönemin toplum ya�amını yansıtan yönünü 

ortaya koyacak bir ba�ka beyit üzerinde durmak istiyorum: 

Aceb mi a�kın ile dil garîk-i e�k olsa 

�arap destilerin cûybâra saklarlar (A�kî)  

Beyitin anlamı �öyledir: “Gönül, senin a�kının verdi�i sıkıntılarla 

gözya�ları içinde olsa buna �a�ılır mı? Zaten �arap testisini de ırma�a saklarlar.”  

Beyitte dil, yani gönül �arap testisine, e�k yani gözya�ı da ırma�a 

benzetilmi�tir. �air, a�kı yüzünden o kadar çok gözya�ı dökmü�tür ki, gönlü, 

gözya�larının olu�turdu�u ırma�ın içinde kalmı�tır. �kinci dizede (�arap destilerin 

cûybâra saklarlar) önemli bir gelene�e i�aret edilmektedir. E�lence meclisleri 

genellikle ırmak kenarlarında yapılır. �arap testileri de bu ırma�a saklanır. Bunun 

nedenlerinden birisi �arabın so�umasıdır, di�eri içki yasa�ının oldu�u dönemlerde 

�arabın açıkça içilememesidir. �çki meclisindekiler testiden biraz �arap alırlar ve 

daha sonra testiyi tekrar ırma�a saklarlar.1 Toplumun her kesimden insanının 

ba�ından geçen olayları bu denli konu edinen bir edebiyatın toplum ya�amından 

uzak oldu�unu söyleyerek gereksiz oldu�unu iddia etmek dü�ündürücüdür. 
                                                 
1 �skender PALA, Divan �iiri �rsal-i Mesel Hayat ve Gelenek, Tarih ve Toplum, Kasım1993, 
sayı 119. 
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Verdi�imiz örneklerden de anla�ılaca�ı üzere, Divan �airleri iddia edildi�i gibi 

saray �airi de�ildir. Elbette içlerinde sarayda ya�amı� olanları vardır. Ancak bunu 

genellemek haksızlık olur. �airlerin mesleki konumları incelendi�inde toplumun 

hemen her tabakasından Divan �airinin oldu�u görülür. Sayıları üç binin üzerinde 

olan Divan �airlerinin içerisinde padi�ah, �eyhülislam ve kadı gibi devlet 

adamlarının yanında, ayakkabıcı, kasap, helvacı, marangoz ve terzi olan �airler de 

vardır.2 Bu �airlerin �iirlerinde i�ledikleri konular yeti�me ortamlarına ve 

kültürlerine göre de�i�mektedir. �a�ırtıcı olan bir gerçek de �udur ki, bizim 

anlamakta zorlandı�ımız Divan Edebiyatı içerisinde pek çok ümmî yani okuma-

yazma bilmeyen �air vardır (Enverî gibi). O dönemin okuma-yazma bilmeyen 

insanları dahi bugün anlayamadı�ımızı iddia etti�imiz bu �iirleri yazabiliyorlarsa 

burada garip bir durum söz konusudur. Kusuru biraz da kendimizde aramamız ve 

vicdanımızı “Divan �iirimi çok a�ır, yoksa biz mi Divan �iirinin yanında hafifiz” 

biçiminde sorgulamamız gerekir. 

Divan Edebiyatı metinlerinde, ö�rencilerimize anlatabilece�imiz o kadar 

çok güzellikler vardır ki, üç yıllık lise ö�renimi bunları anlatmaya yetmez. O 

nedenle dersi sıkıcı hale getirdi�ine inanılan metinler yerine ö�rencilerin kültür 

dünyalarını zenginle�tirebilecek, yorum ve anlayı� yeteneklerini geli�tirebilecek, 

yeri geldi�inde günlük konu�malarında yararlanabilecekleri metinler üzerinde 

durmak daha uygun bir davranı� olacaktır.  Bu tür beyitlere bir örnek vermek 

istiyorum: 

Eylesen tûtîye, ta’lîm-i edâ-yı kelimât 

Sözü insan olur amma özü insan olmaz (Fuzuli) 

 Önce beyitin anlamını verelim. “Papa�ana, konu�mayı ö�retebilirsin; 

papa�an, insan gibi konu�abilir. Ancak her ne kadar güzel konu�sa da onun özü 

insan de�ildir.” Derste, beyitin bilinmeyen sözcüklerinin anlamları verildikten 

sonra, ö�renciler bu beyit üzerinde dü�ünmeye ça�ırabilir. Ö�renci, bilmedi�i 

sözcükleri yerine koyacak, sözcükler arasında ba� kurmak için u�ra�acak, bu 

sözcükleri nasıl anlamlı bir cümle haline getirebilirim diye dü�ünecek, anlamlı bir 
                                                 
2 Mustafa �SEN, Divan �airlerinin Mesleki Konumları, Tarih ve Toplum, Mart 1990, sayı 75. 
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hale gelen cümleler üzerinde de yorumlar yapacaktır. Bir beyit aracılı�ıyla, 

ö�rencinin hem sözcük da�arcı�ı, hem de anlama ve yorum yetene�i geli�ecektir. 

Bu beyiti ö�renen ö�renci, beyitten kendisine bir ders çıkaracak, günlük 

konu�malarında veya yazdı�ı bir kompozisyonda yeri geldi�i zaman 

kullanacaktır.   

Divan Edebiyatı kültürünü sevdirmenin yollarından birisi de Divan 

�airlerini tanıtmaktır. Divan �airlerinin de her insan gibi özel ya�amları ve özel 

ya�amlarında kar�ıla�tıkları kâh güldüren kâh dü�ündüren olaylar vardır. 

Derslerde bu olaylardan da yeri geldi�inde söz etmek gerekir. Bu konuyla ilgili 

birkaç örnek olay anlatalım: 

Divan Edebiyatı’nda insanların beden yapısından yola çıkarak nasıl bir 

karaktere sahip olduklarını anlatan kıyafetname adıyla küçük manzumeler kaleme 

alınırdı. Kıyafetnameler içerisinde en ünlü olanı Erzumlu �brahim Hakkı’nın 

yazdı�ı Kıyafetname’dir. Anlataca�ımız olay, �brahim Hakkı’nın Kıyafetname’si 

ile ilgilidir. �brahim Hakkı yolculu�a çıktı�ı sırada bir kasabaya u�rar. Kasabanın 

ileri gelenlerinden birisi atının dizginlerine yapı�ır ve kendi kona�ında kalması 

konusunda bir hayli ısrar eder. �brahim Hakkı, bu cömert adamın ısrarına 

dayanamaz ve kahyasıyla birlikte kona�a gider. Kaldıkları birkaç gün boyunca, 

konak sahibi her türlü ikramda bulunur. Ancak, �brahim Hakkı bu duruma çok 

üzülür. Çünkü, o güne kadar kıyafet ilmine ait yaptı�ı bütün ara�tırmalar ve 

kıyafet ilmindeki tecrübesi konak sahibinin cimri ve çıkarcı bir ki�i olması 

gerekti�ini göstermektedir. �brahim Hakkı, konak sahibini ne kadar incelese de 

ondaki özellikler kendi ara�tırmalarını bo�a çıkarmaktadır. Sonunda Erzurum’a 

varır varmaz Kıyafetname ile ilgili bütün çalı�malarını yakmaya karar verir. 

Yolculuk zamanı gelir, hazırlıklar yapılır. Atlara binilip veda zamanının geldi�i 

sırada, konak sahibi elinde bir ka�ıtla atın dizginlerine yapı�ır. Ka�ıtta 

konaklama, yeme ve içme ücretleri yazılıdır. Kahya, duruma itiraz edip, 

kendilerini zorla konakta misafir etti�ini, misafirden para almanın ayıp oldu�unu 
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söyler. Bu sırada büyük bir sevince kapılan �brahi Hakkı: “Ver kahya, ver. Kaç 

altın istiyorsa ver. �ükür Kıyafetname kurtuldu” der.3 

�air Ha�met’in bulundu�u bir mecliste insanlar hep bir a�ızdan 

konu�maya ba�layınca kimsenin ne dedi�i anla�ılmaz, mecliste bir gürültüdür 

kopar. Tam bu sırada dı�arıdan bir merkep anırmaya ba�lar. Bunun üzerine 

Ha�met, oradakilerin hepsine hitaben �öyle der: “Efendiler! Teker teker 

konu�unuz. Zira dı�arıda zırlayanla içeride dırlayanı ayıramıyoruz.”4 

 Yine �air Ha�met bir Kurban Bayramı’nda kurban almak için Beyazıd 

Meydanı’nda dola�ırken Kadın �airlerimizden Fıtnat Hanım’ı görür. Yakla�arak: 

“Ma�allah hanımefendi! Ne geziyorsunuz? Bir hizmetiniz varsa ben göreyim.” 

der. Fıtnat hanım, bir kurban aradı�ını söyler. Ha�met, “Efendim, kabul 

buyurursanız, bu sene kulunuzu kurban ediniz!” deyince Fıtnat Hanım: “Te�ekkür 

ederim. Ama ben bu sene boynuzsuz koç arıyorum. Oysa sizin boynuzlarınız var.” 

diye yanıt verir.  

  Ö�rencilere Divan Edebiyatı’nın ya�amla ilgisi olmayan soyut bir 

edebiyatmı� gibi tanıtmak yerine �airlerimizin ba�larından geçen bu tür küçük 

olaylardan yeri geldi�inde söz etmek, Divan Edebiyatı’nın failatünden ibaret 

olmadı�ının anla�ılmasında, daha ilgi çekici bir hale gelmesinde ve sevilmesinde 

büyük önem ta�ıyacaktır. 

Divan Edebiyatı’nın ö�renciler tarafından bilinmesi gereken 

özelliklerinden birisi de halk kültürünün en önemli ögelerinden olan atasözleri ve 

deyimlerin özellikle 17. yüzyıldan sonra yo�un bir biçimde kullanılıyor olu�udur. 

Pek çok �air, anlatmak istedi�i dü�ünceyi okuyucunun zihnine yerle�tirmede daha 

etkili olabilmek için atasözlerini ve deyimleri �iir kalıbı içerisinde söyler: 

Güldürmez âdemi dehr akıtmayınca göz ya� 

O�lana süt verilmez a�lamayınca karda� (Hayali Bey)  

                                                 
3 �skender PALA, �airlerin Dilinden, Ötüken Yayınevi, �stanbul 1997, s. 87-88. 
4 Faik Re�ad, Latifeler ve Nükteler, Tima� Yayınları, �stanbul 1997, (haz: Dursun Gürlek), s. 20. 
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�air, dünyada gülmek, mutlu olmak için, sıkıntı çekmek, gözya�ı dökmek 

gerekti�ini a�lamayan çocu�a süt vermezler atasözüyle anlatmaktadır. 

 Bir ba�ka Divan �airi, Be� parmak bir olmaz” atasözüne ra�men kendi 

�irinin be� beyitinin de anlam bakımından aynı güzellikte oldu�unu �öyle ifade 

eder: 

�i’rimin be� beyti Yahya ma’nide yeksândur 

Söylenür illerde gerçi düz degül engü�t-i penç (Yahya) 

Adam yerine koymak, adam gibi konu�maz deyimlerini �air bir beyitte 

�öyle kullanmı�tır:  

Biz koduk âdem yerine anı heb 

Söyleyemez âdem gibi ol bî-edeb (Nev’izâde Atâî) 

Örneklerde de görüldü�ü gibi Divan Edebiyatı halk kültürümüz açısından 

da önemlidir.  Derslerde atasözleri ve deyimlerin kullanıldı�ı beyitlerden örnekler 

vererek ö�rencilerimize Divan Edebiyatı’nın kendi halkımızın edebiyatı oldu�unu 

göstermeli ve Divan Edebiyatı’na bakı�larının daha sa�lıklı ve tarafsız olmasını 

sa�lamalıyız. 

Konu�mamızın sonunda, ba�tan beri anlattıklarımızı toparlayarak, Divan 

Edebiyatı metinlerinin ö�retiminde izlenebilecek yolları birkaç madde halinde 

�öyle sıralayabiliriz: 

1- Öncelikle Divan Edebiyatı’na önyargı ile yakla�ma anlayı�ı bırakılmalı, 

onun Türk kültür ya�amının �iire yansıması oldu�u kabul edilmelidir. 

 2- Aruz ölçüsünün Divan Edebiyatı’nın olmazsa olmazı gibi 

gösterilmesinden vazgeçilmelidir. 

3- Aruzu sınavlarda bir korku aracı haline getirilmemeli, sanatlı 

söyleyi�lerin yo�un oldu�u metinler yerine, ö�rencinin anlayıp 

yorumlayabilece�i, toplumsal ya�amla ilgili metinler seçilmelidir 

4- Dil olarak daha sade metinler seçilmelidir.  
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5- Divan Edebiyatı’nın genel konularının yanında ö�rencilerin kültür 

dünyalarına katkıda bulunabilecek, bir takım veciz ifadelerin bulundu�u metinlere 

yer verilmelidir. 

6- Derslerde, ezber yöntemi yerine, mümkün oldu�u kadar dü�ünme, 

anlama, anlamlandırma ve yorum yeteneklerini geli�tirici yöntemler üzerinde 

durulmalıdır. 

7- Ö�renci merkezli ö�retim anlayı�ının yanı sıra soru-cevap yöntemi ile 

metinler i�lenmeli böylece ö�rencilerin de metinlerle ilgilenmesi sa�lanmalıdır. 

Metinlerde günümüz ya�amıyla ba�lantılar ve ortak yönler varsa bunlar üzerinde 

yorumlar ve tespitler yaptırılmalıdır. 

8- Divan Edebiyatı derslerini daha e�lenceli hale getirmek için zaman 

zaman �airlerin ba�larından geçen ilgi çekici olaylardan söz edilmelidir. 

9- Toplumsal olaylardan söz eden ve bugün de geçerlili�ini koruyan bir 

takım evrensel de�erleri anlatan metinler ö�rencilerin dikkatlerine sunulmalıdır. 

10- Halk kültürümüz açısından büyük önem ta�ıyan atasözleri ve 

deyimlerin geçti�i beyitlerden örnekler verilmeli ve böylece Divan Edebiyatı’nın 

halkın edebiyatı oldu�u ortaya konmalıdır. 

   

    

  

 


