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Öz
Ara tırmanın amacı; orta ö retim kurumlarında görev yapan edebiyat ö retmenlerinin Divan edebiyatına
yönelik tutumlarını ortaya koymaktır. Ara tırmanın çalı ma grubu 2014-2015 ö retim yılında Manisa ilinde çalı an 72
edebiyat ö retmeninden olu maktadır. Ara tırma, tarama modelinde yapılmı betimsel bir çalı madır. Çalı madaki
veriler, “Dinî-Tasavvufî Türk Edebiyatı Ö retimi Tutum Ölçe i” nin “Divan Edebiyatı Ö retimi Tutum Ölçe i”
formunun uygulanması ile elde edilmi tir. Ara tırmada izin alınarak kullanılan ölçek Gürler (2009) tarafından
geli tirilmi tir.
Verilerin analizinde SPSS 17.00 programı kullanılmı tır. Edebiyat ö retmenlerinin divan edebiyatına
yönelik tutumları cinsiyet, lisans, ya , okul türü, mesleki kıdem, hizmet içi e itime katılma, lisansüstü e itim ve
haftalık ders saati de i kenlerine göre incelenmi tir.
Anahtar Kelimeler: Dîvân Edebiyatı, Edebiyat Ö retimi, Ö retmen Rolü.
Abstract
Thepurpose of thisstudy is to put forwardtheattitudes of literatüreteachersworking at
secondaryschoolstowardthedîvân literatüre. Studygroup of theresearchincludes 72 literatureteachersworking in
Manisa between 2014-2015. Theresearch is a descriptivestudy, carriedout in scanning model. Thedata in thestudy is
obtainedbyapp yingtheforms
“TeachingReligious-SufistTurkishLiteratureAttitudeScale”
andTeachingDivan
LiteratureAttitudeScale”. TheScale, used in thestudybygettingpermission, is developedby Gürler (2009).
Intheanalysis of thedata, SPSS 17,00 program is used. Theattitudes of literatüreteacherstowardDivan
Literaturehavebeenanalyzed
as
pergender,
degree,
age,
type
of
school,
Professional
seniarityparticipationtoinservicetranining, master’sdegreeeducationandweeklycoursehours.
Keywords: Divan Literature, LiteratureTeacher, Role of Teacher.

Giri
Edebî eserler, nesiller arasındaki duyu ve dü ünce farklılıklarını yansıtan birer ayna
niteli indedir. Edebiyat ö retiminde seçilen eserlerin, yüzyılların “tip” le tirdi i insanı, millî karakteri, zevk
ve kabulleri yansıtması çok önemlidir. Bir sanatçının nerede do du u, hangi e itimlerden geçti i, hangi
görevlerde bulundu u edebiyat tarihlerinin i idir. Edebiyat e itiminde öncelikle verilmesi gerekenler,
edebiyat zevkini olu turacak metinler ve okuma parçaları olmalıdır.
Dîvân edebiyatı ö retiminde ba arılı olabilmek bu edebiyatın yapısını tanımakla ili kilidir.
Tarlan’ın bu konu hakkındaki görü ü öyledir: “Divan edebiyatı, kendi içine kapanmı bir edebiyattır. Haricî âlem
onun için bir gaye de il, bir vasıtadır. Haricî âlemi hareket hâlinde görmez, onu kendi ruhunda hususî duygusuna göre
mânalandırır. Muhitindeki e yanın önce yalnız mânasımevzubahstır. E yanın, mekân ve erait içinde de i melerini
tesbit etmez. Yani e yayı mutlak olarak alır, mukayyet olarak de il. Onun için divan edebiyatında bütün bir muhit
görünür, fakat statik ekilde ve bazan sarih olarak, bazan i aretlerle; çünkü fikirler geni liyor, kelimeler yeni mânalar
alıyor. Sanatkâr, beyit içine gittikçe daha fazla mânalar koymak istiyor. Lâkin vezin ve mısra geni lemiyor. Bu sefer
mânalar tekâsüf etmeye ba lıyor. Ufak bir i aret bazan bizi bir âyete, bir hadîse, bir efsaneye sürüklüyor. Hayalimizde
bir âlem çakıyor. Bu kendi içine kapanı divan airlerini lirizme daha çok yakla tırmı tır” (Tarlan, 1981: 49).
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Divan edebiyatının ö retimine yönelik yapılan akademik çalı malara ve bu çalı malarda ele alınan
konulara göz atmak, divan edebiyatının ö retiminde ya anan sorunlara ı ık tutması bakımından faydalı
olacaktır. Bu do rultuda YÖK Ulusal Tez Merkezi’nde yapılan taramalarda divan edebiyatı ö retimi ile ilgili
eri ime açık dört adet yüksek lisans, iki adet de doktora tezi tespit edilmi tir.
Yüksek lisans tezlerinde divan edebiyatı hakkında ele alınan konular 1928-1950 yılları arasında
okutulan ders kitaplarında ele alınan divan edebiyatı ürünlerinin incelenmesi üzerinedir. Bu kapsamda
yirmi sekiz ders kitabı incelenmi tir. nceleme sonucunda ise Türk dili ve edebiyatı müfredatı çerçevesinde
yayımlanan lise edebiyat ders kitaplarındaki divan edebiyatı metinleri, yazar ve dönem bilgilerini bularak
buradan hareketle kitapların e itimdeki kullanılı biçimlerini ve ders kitaplarındaki divan edebiyatı
metinlerinin hangi konulara göre seçildi i ortaya çıkarılmaya çalı ılmı tır (Özcan, 2011).
Yapılan yüksek lisans çalı malarından bir di erinde tenasüp sanatından yararlanılarak klâsik
(divan) edebiyat ö retiminde tenasüp sanatının kullanılma durumunun belirlenmesi ve bunun önemini
ortaya koymak amaçlanmı tır. Ara tırmaya tenasüp sanatından yola çıkılmasının nedeni ise tenasüp
sanatının hem iir evreninin i leyi inde hem de klâsik iir kurgusu içinde önemli bir sanat olarak görülmesi
olarak açıklanmı tır.Klâsik iiri daha iyi anlayabilmek ve tenasüp sanatının kullanım alanlarını
kavrayabilmek için farklı yüzyıllardan seçilen, muhtelif divân örneklerinden ayrılan beyitler açıklanarak
gruplamalar yapılmı tır (Yurtsever, 2011).
Divan edebiyatı ö retimine yönelik yapılan bir ba ka yüksek lisans tezinde ise 17. yüzyılda divan
edebiyatının önde gelen isimlerinden Nâbî’nin “Hayriyye” adlı nasihatnamesi ve 18. yüzyılda Nâbî’nin bu
eserine nazire olarak yazıldı ı dü ünülen “Lütfiyye” adlı eserler aracılı ıyla o devirlerde yeti tirilmek
istenen çocuk tipinin ta ıması gereken öncelikli nitelikleri ortaya konulmak istenmi tir. Bu niteliklerin aynı
zamanda o dönemin de er yargılarını, ya ayı ını, e itime ve insana bakı ını da yansıtaca ı üzerinde
durulmu tur. Tezin bir di er amacı ise 18. yüzyılda, yani aynı dönemde Batı’da kaleme alınan Jacques
Rousseau’nun nasihatname niteli i ta ıyan “Emile” adlı eseriyle Osmanlı eserlerinin mukayesesi yapılarak
aynı dönemde birbirinden farklı iki medeniyetin çocuk e itimine ili kin algısı ortaya çıkarılmaya
çalı ılmı tır(Kalkan, 2012).
“Türk Edebiyatı ile Dil ve Anlatım Derslerinde Kar ıla ılan Sorunlar ve Bu Sorunlara Yönelik
Çözüm Önerileri” adlı yüksek lisans tezinde ise edebiyat ö retiminde ya anılan sorunların tespiti ve
sorunlara çözüm bulunması amaçlanarak edebiyat ö retmenlerinin görü leri temel veri olarak kullanılmı tır
(Bayazıt, 2012). Çalı manın divan edebiyatı ö retimi boyutunda ise sadece bir noktada “Gençlerimiz ve
Divan Edebiyatı Ö retimi: Erzurum li Örne i” çalı masına atıfta bulunularak ö rencilerin divan
edebiyatı’na kar ı ön yargılı oldukları, klasik sınavlarda genellikle ezberleme yoluna gittikleri, test yapılan
sınavlarda daha ba arılı oldukları sonucuna ula ıldı ına de inilmi tir ( spirli ve Gülbahçe, 2009: 81).
Ula ılan doktora tezlerinden “Türkiye ve ngiltere'
de Edebiyat Ö retimi” adlı ara tırma,
ngiltere’de uygulanan edebiyat ö retim programının felsefesini, materyallerini inceleyerek Türkiye ve
ngiltere örnekleminde kar ıla tırmalı olarak incelenmi tir. Edebiyat ö retiminin nasıl olması gerekti ine,
modern ve geleneksel edebiyat anlatım yöntemlerinin niteliklerine bu kar ıla tırmalardan elde edilen veriler
do rultusunda cevaplar aranmı tır. Ara tırmada divan edebiyatı ö retimine de edebiyat ö retimi
çerçevesinde de inilerek divan edebiyatı ö retiminde günümüz e itiminde istifade edilmesi gerekti ine
yönelik sonuçlar ortaya koyulmu tur. ngiliz e itim sisteminde Shakespeare ve Shakespeare’den
faydalanma biçimlerinin geçmi le gelecek arasında kurulan güzel bir ba oldu u vurgulanarak benzer
yöntem ve gerekçelerle divan edebiyatındaki birikimden gençlerimizin edebiyat derslerinde yararlanması
gerekti i ifade edilmi tir (Uzun, 2009).
“Ça da Bir Dil ve Edebiyat Ö retimi Program Modeli Önerisi” adlı doktora tezinde Türkiye’de
uygulanmı ve uygulanmakta olan edebiyat programları üzerine de erlendirilmeler yapılmı , ça da bir dil
ve edebiyat programının hazırlanabilmesi için “Olabilirlik Felsefesi” benimsenmi tir. Felsefenin özünün
“Her türlü bilgi imdiliktir” ilkesine dayandı ı ifade edilerek programın hareket noktasına dair önemli bir
ipucu verilmi tir. Tezde eski programlara divan edebiyatı ö retimine yönelik olarak getirilen ele tiriler de
mevcuttur. Divan edebiyatının i levlerinden birinin de icra edildi i dönemin kültürünün ö renciler
tarafından tanınması veya Osmanlı dönemi sanat anlayı ını algılayabilmesinin amaçlandı ı belirtilmi tir.
Ancak bu dönemi yansıtan eser tercihlerinde a amalılık ilkesine uyulmadı ı için eserlerin
anla ılabilirli inde, dolayısıyla divan edebiyatının hedeflenen amacının gerçekle mesinde sorun oldu u
ele tirisi yapılmı tır (Özer, 2010: 51). Program önerisinde a amalılık ilkesine dayandırılarak divan edebiyatı
ö retimine 11. Sınıfta verilmesinin do ru olaca ı öne sürülmü tür. Divan edebiyatı ö reniminin belirli bir
birikim gerekti i izah edilmi tir. Bunun yanı sıra divan edebiyatının “anla ılamaz” olarak nitelendirilip
ö retilmesinin gereksiz görülmesinin yanlı oldu u belirtilmi tir. Mevcut programlarda dil ve edebiyat

ö retimine, içeri ine yönelik kapsamlı bir analiz yapılarak eksik ve yanlı oldu u dü ünülen noktalar
belirlenerek önerilen programın alt yapısı olu turulmu tur (Özer, 2010).
Divan edebiyatı ö retimine yönelik tespit edilen makale türündeki çalı maların yüksek lisans ve
doktora tezlerinin sayısına göre daha fazla oldu u göze çarpmaktadır. Yapılan tarama sonucunda divan
edebiyatı ö retimi ile alakalı altı adet makale tespit edilmi tir. Bunlardan ilk olarak ele alınacak olanı “2005
Türk Edebiyatı Dersi Ö retim Programına Yönelik Ö retmen Görü leri (Trabzon Örne i)” adlı çalı madır.
Ara tırma, yapılandırmacı ö renme teorisi esas alınarak hazırlanan 2005 Türk Edebiyatı Dersi Ö retim
Programı’yla ilgili olarak edebiyat ö retmenlerin görü lerini belirlemek amacıyla yapılmı tır. Divan
edebiyatı ö retimine yönelik olarak çalı mada sadece bir ö retmenin 10. Sınıfta divan edebiyatı ö retiminde
sorun ya andı ını belirtmesinin dı ında ba ka bir veriye rastlanmamı tır (Aktekin & Kuduban, 2013).
Edebiyat ö retiminde ya anan sorunlara Batı penceresinden bakarak çözmeyi amaçlayan “Türk
Dili Edebiyatı Ö retimindeki Sorunlara Batı Üniversiteleri Temelinde Çözüm Önerileri” adlı makalede de
divan edebiyatı ö retimine dair skender Pala’nın “Günümüzde Divan Edebiyatı E itimi: Tespitler,
Öneriler” ba lıklı bildiri metnine atıf yapılarak Türkiye’deki e itim sisteminin imdilik Türk klâsik
edebiyatının disipliner yapıda incelenmesine müsait” olmadı ı, liselerde divan edebiyatı dersini anlatan
ö retmenlerin bir kısmının divan edebiyatı ve onu meydana getiren toplum hakkında yanlı bilgi ve
kanaatlerle dolu oldu unu; bazılarının divan edebiyatı gelene ini iyi bilmedi ini, iirleri yalan yanlı tahlil
etti ini, çok azının da konusunu severek ve bilerek anlattı ı yönündeki tespitlerine yer verilmi tir.
Edebiyatın ö rencilere günümüzde kazandırdı ı ile kazandırması gerekenlerin farklılık gösterdi i de
vurgulanan makalede ö rencilere edebiyatın önce ezberlenip sonra da unutulacak bir unsurdan öte, onların
günlük hayatlarında istifade edebilecek nitelikte bir disiplin olarak aktarılmasının önemine de inilmi tir Bu
do rultuda ö rencinin, genel edebiyat bilgi ve terminolojisinin yanı sıra, Türk dili ve edebiyatının genel
tarihî geli imini, önemli ahsiyet ve eserlerini bilmesi gerekir. Bunun için ö renci, Türk Dili, slâm Öncesi
Türk Edebiyatı, Divan Edebiyatı, Türk Halk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı gibi ana bilim dallarının her
birinden bazı temel derslerin alınması gerekti i ifade edilmi tir (Co kun, 2006).
“Alımlama Esteti i ve Okur Merkezli Yakla ımın Eski Edebiyat E itimine Uygulanması” adlı
çalı mada, divan edebiyatı ö retimine ö rencilerin deneyim ufuklarının ne derece etki edece inin
saptanması amaçlanmı tır. Bu kapsamda 9. ve 10. sınıf ö rencilerinden olu an otuzar ki ilik gruplara bir
görü me formu verilmi , formda yer alan gazelin yorumlanması istenerek elde edilen verilerin 10. sınıf
ö rencilerinin 9. Sınıf ö rencilerine kıyasla eski edebiyat metinlerini daha farklı gözle anlamlandırdıkları
ortaya çıkarılmı tır (Türkyılmaz, Can, & Karadeniz, 2010). Ara tırmada ö retmenlerin divan edebiyatı
ö retiminde kar ıla maları muhtemel olan problemler hakkında ö rencilere nasıl yakla maları gerekti ine
dair yönlendirmeler de mevcuttur.
“Ö retim lkeleri Açısından 2011 Türk Edebiyatı Dersi Ö retim Programının ncelenmesi” adlı
makalede divan edebiyatı ö retimi ve sorunlarına ö retim programı incelenirken de inilmi tir. Divan
edebiyatının kaçıncı sınıflarda verilmesi gerekti i, divan iirinin anla ılması için ö rencilerin sahip olması
gereken bilgiler ve bu bilgilerin alanları, divan iirinde yaygın olarak i lenen temalar makalede divan
edebiyatı ö retimi üzerine yer verilen hususlardandır (Keklik, 2013).
“Toplum Tarafından Divan Edebiyatının Algılanması Üzerine Bir Ara tırma” çalı masında
toplumun dil becerilerini geli tirmek ve toplumda dil zevkini olu turmak için ses yapısı (müzi i) çok güçlü
olan edebi ürünlerin kullanılmasının gerekli oldu u savunularak Türk edebiyatı içerisinde bu amaca hizmet
edebilecek nitelikte öne çıkan en uygun edebiyatımızın divan edebiyatı oldu u ifade edilmi tir. Bu sebeple
divan edebiyatı ö retimine belirtilen nedenler çerçevesinde lüzum oldu u belirtilmi tir. Divan edebiyatının
i levselli inin önemine bu ekilde de inilen çalı mada amaçlanan ise divan edebiyatının toplum tarafından
algılanı biçiminin belirlenerek divan edebiyatı ö retimine yönelik fayda sa layıcı bilgilerin edinilmesidir.
Çalı manın sonucunda ise divan edebiyatının toplum tarafından olumsuz olarak algılanmasının en önemli
sebebinin divan edebiyatının dilinin anla ılmasındaki güçlük oldu u sonucuna ula ılmı tır (Aksit & Arslan,
2014).
“Gençlerimiz ve Divan Edebiyatı Ö retimi –Erzurum ili Örne i-” adlı çalı mada divan
edebiyatından uzakla tırılan de il, divan edebiyatını seven, en azından anlamaya çalı an ku aklar
yeti tirilebilmesi için divan edebiyatı ö retiminde kar ıla ılan bazı sorunların tespit edilmesi ve bu sorunlara
çözüm önerileri sunulması amaçlanmı tır ( spirli & Gülbahçe, 2009).
Divan edebiyatı ö retimine dair incelenmesi gereken bir kaynak da Bilim ve Aklın Aydınlı ında
E itim dergisinin 2006 yılında yayımladı ı Divan Edebiyatı Özel Sayısı’dır. Dergide yer alan çalı malarda
divan edebiyatı ve ö retimi çe itli noktalardan ele alınmı tır (Bilim ve Aklın Aydınlı ında E itim Dergisi
Sayı: 77-78, 2006).

Mengi “ Divan Edebiyatı Ö retiminin Sorunları ve Bazı Çözüm Önerileri” adlı çalı masında, divan
edebiyatının geçmi te kalmı olmasının günümüz insanına verece i bir eyin olmadı ı dolayısıyla da
ilgilenilmemesi gerekti i gibi özellikle genç nesiller arasında yanlı bir algı olu tu una dikkat çekmi tir. “
Divan Edebiyatı ö retimi, önce gelene in ve dönemin tanıtımıyla ba lamalıdır. Ö retim için kültür
birikiminin gereklili i, konuya kapsamlı bakabilen, de i ik kaynaklardan yararlanarak derse hazırlıklı gelen;
ö renciyi, tarih, sosyoloji, felsefe, kültür vb. konularda ara tırmaya ve okumaya yönelten e itimcinin,
ö retmenin varlı ını zorunlu kılmaktadır” (Mengi, 2006: 77-78). sözleriyle divan edebiyatı hakkında ön
bilgilere sahip olmanın, onu ö retme ve ö renme konusundaki önemine dikkat çekmi ve bu konudaki
eksiklikten kaynaklanan bir yabancıla ma oldu unu belirtmi tir.
Aydemir’in “Divan Edebiyatı Ö retiminde Kar ıla ılan Sıkıntılar Ve Zihniyet Problemi” adlı
çalı masındasordu u bu sorunun cevabı büyük oranda var olan sorunu çözmeye yöneliktir. Sorunu a mada
kar ıla ılan birkaç temel problem:
Okuyucu tarafından divan edebiyatının dilinin anla ılamaması,
Edebiyatın beslendi i medeniyetin ve zihniyet dünyasının bilinmemesi,
Gündelik hayatta kullanılan malzemelerin hızla de i mesi,
Modern bilimin etkisiyle evren hakkındaki ön kabullerin farklıla ması,
Divan edebiyatına kar ı önyargılı bakı ın hâlâ devam ediyor olması,
Dilin bozulması ve buna ba lı olarak estetik zevk yoksunlu unun ortaya çıkması gibi
sorunlar ilk planda hatıra gelenlerdir.
Sorunlardan ilki, büyük oranda sözlük yardımıyla vasat bir okuyucunun üstesinden gelebilece i
bir problemdir. kinci ve en önemlisi, edebiyatın içinde yeti ti i medeniyet ve zihniyet dünyası ile hayata,
evrene, Tanrı’ya ve e yaya bakı açısının bilinmemesi veya bunun problem olu unun farkına
varılamamasıdır. Kanaatimizce bu problem halledildi i zaman divan edebiyatının anla ılmasındaki en
önemli engel ortadan kalkmı olacaktır. Gerek gündelik hayattaki malzemelerin, gerekse bilim anlayı ının
de i mesinden do an kültürel farklılık zaman içerisinde giderilebilir. Edebiyatımızın bu dönemine ait ön
yargı, metinlerin anla ılmasıyla birlikte ortadan kalkacaktır. Okuyucunun dil ile ilgili bilgisi ve buna ba lı
estetik zevki de kendili inden gelecektir (Aydemir, 2006: 134-141).
Ak it ve Arslan’ın yapmı oldukları çalı mada, katılımcılara anket uygulamı lardır. Anketlerin
sonuçları incelendi inde anla ılıyor ki divan edebiyatı e itimi gerekti i gibi yapılmamaktadır. Divan
edebiyatı metinleri lise kitaplarında istenilen düzeyde olmasına ra men ö retiminde yöntemsel olarak
sorunlar ya anmaktadır. Denekler divan edebiyatı dönemine ait eserlerin anla ılamadı ını
dü ünmektedirler. Çünkü divan edebiyatı metinlerini okuyabilmek, yazabilmek ve anlayabilmek için
Arapça, Farsça ve Türkçe’den olu an Osmanlı Türkçesi’ni bilmek gerekmektedir. Bu dili bilmedikleri ve
e itimini almadıklarından divan edebiyatını anlayamadıkları noktasında hemfikirdirler ve deneklerin
önemli bir kısmı Osmanlı Türkçesi’nin liselerde ö retilmesini istemektedirler (Ak it-Arslan, 2014: 133-143).
Divan Edebiyatının ö retimi ile ilgili yapılan çalı malardan anla ıldı ı üzere günümüzde divan
edebiyatının toplum tarafından algılanma noktasında sorunların oldu u ortaya çıkmakta ve özellikle yeni
neslin divan edebiyatına, üslubuna ve eserlerine kar ı yabancı kaldı ı görülmektedir. Edebiyat derslerinde,
divan edebiyatı metinleriyle okuyucu arasındaki dil farklılı ı, kültür farklılı ı, e itimde temel bir problem
olarak anla ılmazlık olgusunu ortaya çıkarmaktadır. Edebiyat ö retmenlerinin klâsik edebiyata kar ı
olumsuz bir bakı açısına sahip olmaları da bu problemin derinle mesine sebep olmaktadır.
Alana yönelik yapılan çalı malar alandaki eksiklikleri ve bu do rultuda nelere ihtiyaç
duyuldu unu belirlemeye yardımcı olması sebebiyle dikkate de erdir. Bundan dolayı Türk dili ve edebiyatı
e itimi alanında farklı niteliklerde, gelecek çalı malara yön verecek ara tırmalar büyük önem arz
etmektedir. Buradan hareketle bu çalı mayla dîvân edebiyatını sevdirme i ini gerçekle tirecek olan edebiyat
ö retmenlerinin tutumlarını bilimsel veriler ı ı ında ortaya konulması hedeflemi tir.
Ara tırmanın Amacı
Bu ara tırmanın amacı, Türk dili ve edebiyatı ö retmenlerinin divan edebiyatı ö retimine ili kin
tutumlarını ortaya koymaktır. Bu amaç do rultusunda a a ıdaki sorulara yanıt aranmı tır:
1. Ö retmenlerin divan edebiyatı ö retimine ili kin tutumları cinsiyetlerine göre farklıla makta
mıdır?
2. Ö retmenlerin divan edebiyatı ö retimine ili kin tutumları ya larına göre farklıla makta
mıdır?
3. Ö retmenlerin divan edebiyatı ö retimine ili kin tutumları mezun oldukları lisans programlarına
göre farklıla makta mıdır?

4.
5.
6.
7.
8.

Ö retmenlerin divan edebiyatı ö retimine ili kin tutumları lisansüstü e itim durumlarına göre
farklıla makta mıdır?
Ö retmenlerin divan edebiyatı ö retimine ili kin tutumları okul türlerine göre farklıla makta
mıdır?
Ö retmenlerin divan edebiyatı ö retimine ili kin hizmet içi e itime katılma durumlarına göre
farklıla makta mıdır?
Ö retmenlerin divan edebiyatı ö retimine ili kin tutumları haftalık ders saatlerine göre
farklıla makta mıdır?
Ö retmenlerin divan edebiyatı ö retimine ili kin tutumları kıdemlerine göre farklıla makta
mıdır?
Yöntem
Ara tırmanın Modeli

Ara tırmada tarama modeli esas alınmı tır. Çünkü tarama modeli insanların tutumları, inanı ları,
de erleri, alı kanlıkları, dü ünceleri gibi bilgi türlerini belirlemede kullanılan bir ara tırma modelidir
(Mcmillan ve Schumacher, 2001). Ara tırmada Türk dili ve edebiyatı ö retmenlerinin divan edebiyatına
ili kin tutumlarının bazı de i kenlere göre nasıl de i ti i var olan ekliyle betimlenmeye çalı ılmı tır.
Çalı ma Grubu
Ara tırmanın çalı ma grubu 2014-2015 ö retim yılında Manisa ilinde çalı an 72 edebiyat ö retmeninden
olu maktadır. Çalı ma grubunun seçiminde uygun örnekleme yöntemi kullanılmı tır. Uygun örnekleme
yöntemi zaman, para, i gücü açısından var olan sınırlılıklar nedeniyle örneklemin kolay ula ılabilir ve
uygulama yapılabilir birimlerden seçilmesidir (Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel,
2011).
Tablo 1: Ara tırmaya Katılan Ö retmenlere Ait Sayısal Veriler
De i ken
Ba ımsız
de i kenler
Cinsiyet

Lisans

Ya

Okul Türü

Mesleki Kıdem

N

%

F
Kadın

42

58,3

Erkek

30

41,7

Toplam

72

100,0

E itim fakültesi

24

33,3

Fen edebiyat fakültesi

47

65,3

Di er

1

1,4

Toplam

72

100,0

21-27 ya

20

27,8

28-34 ya

16

22,2

35-41 ya

29

40,3

42-48 ya

5

6,9

49 ve üzeri ya

2

2,8

Toplam

72

100,0

Anadolu Lisesi

30

41,7

Anadolu Ö retmen Lisesi

3

4,2

Fen Lisesi

2

2,8

Genel Lise

17

23,6

Meslek Lisesi

20

27,8

Toplam

72

100,0

1-7 yıl

22

30,6

8-14 yıl

35

48,6

Hizmet çi E itime
Katılma

Lisansüstü E itim

Haftalık Ders Saati

15 ve üstü

15

20,8

Toplam

72

100,0

Evet

58

80,6

Hayır

14

19,4

Toplam

72

100,0

Yüksek Lisans

22

30,6

Lisansüstü E itim Yapmamı

50

69,4

Toplam

72

100,0

20 saatten az

20

27,8

21-25 saat arası

31

43,1

26 saat ve üzeri

21

29,2

Toplam

72

100,0

Veri Toplama Aracı
Bu ara tırmada veriler, “Dinî-Tasavvufî Türk Edebiyatı Ö retimi Tutum Ölçe i ”nin “Divan
Edebiyatı Ö retimi Tutum Ölçe i “ formunun uygulanması ile elde edilmi tir. Ara tırmada izin alınarak
kullanılan ölçek Gürler (2009) tarafından geli tirilmi tir. Ölçek maddeleri be li likert tipinde (5) Tamamen
katılıyorum, (4) Katılıyorum, (3) Kararsızım, (2) Katılmıyorum, (1) Hiç katılmıyorum biçiminde
hazırlanmı tır. Ölçek tek boyutludur. Ölçe in iç tutarlık güvenirli i 0.92 Alpha katsayısıdır.
Verilerin Çözümlenmesi
Ara tırmada betimsel istatistik yöntemleri tercih edilmi tir. Verilerin çözümlenmesinde SPSS-17
istatistik paket programından yararlanılmı tır. Türk dili ve edebiyatı ö retmenlerinin divan edebiyatı
ö retimine ili kin tutumlarının hizmet içi e itime katılma durumları ve lisansüstü e itim durumlarına göre
farklılık gösterip göstermedi ini belirlemek için nonparametrik bir istatistiksel yöntem olan Mann Whitney
U testi kullanılmı tır. Ayrıca cinsiyetlerine göre farklılık gösterip göstermedi ini belirlemek için ba ımsız
örneklemler için t testi, mesleki kıdem, ya , okul türü, haftalık ders saati ve mezun oldukları lisans
programlarına göre farklılık gösterip göstermedi ini belirlemek için Kruskal Wallis testi kullanılmı tır.
Analizlerde anlamlılık düzeyi p<,05 olarak belirlenmi tir.
Bulgular
Ara tırmanın bu bölümünde ara tırmada kullanılan veri toplama aracından elde edilen verilere
ili kin istatistiksel bulgulara yer verilmi tir.
Tablo 2 : Türk Dili ve Edebiyatı Ö retmenlerinin Divan Edebiyatı Ö retimine li kin Tutumlarının Cinsiyetlerine Göre T Testi Sonucu
Cinsiyet
N
S.s.
T
P
Toplam Puan

X

Kadın

42

92,45

15,10

Erkek

30

96,23

13,87

-1,08

0,28

Tablo 2’deki veriler göz önüne alındı ında, cinsiyet de i kenine göre Türk dili ve edebiyatı ö retmenlerinin
divan edebiyatı ö retimine ili kin tutum puanları arasında anlamlı fark yoktur (p>.05). Tablo 3’te
ö retmenlerin lisansüstü e itim durumlarına göre Dinî-Tasavvufî Türk Edebiyatı ö retimine ili kin tutum
puanlarına uygulanan Mann Whitney U Testi verileri sunulmu tur.
Tablo 3: Türk Dili ve Edebiyatı Ö retmenlerinin Divan Edebiyatı Ö retimine li kin Tutumlarının Lisansüstü E itim Durumlarına Göre
Mann Whitney U Testi Sonucu
Lisansüstü e itim
N
Sıra Ortalaması
U
P
Toplam
Yüksek lisans
22
42,80
Puan
Lisansüstü e itim yapmamı
50
33,73
411,5
,09

Tablo 3’te ö retmenlerin divan edebiyatı ö retimine ili kin tutum puanlarının lisansüstü e itim
de i kenine göre kar ıla tırılmasına ili kin Mann Whitney U Testi sonuçları incelendi inde, lisansüstü
e itim gruplarının puanları arasında anlamlı fark yoktur (p>05).
Tablo 4: Türk Dili ve Edebiyatı Ö retmenlerinin Divan Edebiyatı Ö retimine li kin Tutumlarının Hizmet çi E itime Katılma
Durumlarına Göre Mann Whitney U Testi Sonucu
Hizmet içi e itim
N
Sıra Ortalaması
U
P
Toplam Puan
Evet
58
38,09
313,5
,19
Hayır
14
29,89

Tablo 4’te ö retmenlerin divan edebiyatı ö retimine ili kin tutum puanlarının hizmet içi e itime
katılma durumlarına göre kar ıla tırılmasına ili kin Mann Whitney U Testi sonuçları incelendi inde,
grupların puanları arasında anlamlı fark yoktur (p>05).
Tablo 5: Türk Dili ve Edebiyatı Ö retmenlerinin Divan Edebiyatı Ö retimine li kin Tutumlarının Mezun Oldukları Lisans
Programlarına Göre Kruskal Wallis Testi Sonucu
P
Lisans
N
Sıra Ortalaması
Sd
X2
E itim Fakültesi

24

36,73

Fen Edebiyat Fakültesi

47

36,88

Di er

1

13,00

2

1,28

0,53

Tablo 5’teki veriler göz önüne alındı ında, lisans de i kenine göre Türk dili ve edebiyatı ö retmenlerinin
divan edebiyatı ö retimine ili kin tutum puanları arasında anlamlı fark yoktur (p>.05).
Tablo 6: Türk Dili ve Edebiyatı Ö retmenlerinin Divan Edebiyatı Ö retimine li kin Tutumlarının Okul Türlerine Göre Kruskal Wallis
Testi Sonucu
Okul Türü
N
Sıra Ortalaması
Sd
X2
P
30

37,50

Anadolu Ö retmen Lisesi

3

33,67

Fen Lisesi

2

21,25

Genel Lise

17

39,41

Meslek Lisesi

20

34,48

Anadolu Lisesi

4

1,70

0,79

Tablo 6’daki veriler göz önüne alındı ında, okul türü de i kenine göre Türk dili ve edebiyatı
ö retmenlerinin divan edebiyatı ö retimine ili kin tutum puanları arasında anlamlı fark yoktur (p>.05).
Tablo 7: Türk Dili ve Edebiyatı Ö retmenlerinin Divan Edebiyatı Ö retimine li kin Tutumlarının Ya larına Göre Kruskal Wallis Testi
Sonucu
Ya

N

Sıra Ortalaması

21-27 Ya

20

35,63

28-34 Ya

16

38,03

35-41 Ya

29

37,26

42-48 Ya

5

38,00

49 Ve Üzeri Ya

2

18,25

Sd

X2

P

4

1,71

0,79

Tablo 7’deki veriler göz önüne alındı ında, ya de i kenine göre Türk dili ve edebiyatı ö retmenlerinin
divan edebiyatı ö retimine ili kin tutum puanları arasında anlamlı fark yoktur (p>.05).
Tablo 8: Türk Dili ve Edebiyatı Ö retmenlerinin Divan Edebiyatı Ö retimine li kin Tutumlarının Haftalık Ders Saatlerine Göre
Kruskal Wallis Testi Sonucu
Ders Saati
N
Sıra Ortalaması
Sd
X2
P
20 Saatten Az

20

30,78

21-25 Saat Arası

31

38,05

26 Saat Ve Üzeri

21

39,67

2

2,15

0,34

Tablo 8’deki veriler göz önüne alındı ında, ders saati de i kenine göre Türk dili ve edebiyatı
ö retmenlerinin divan edebiyatı ö retimine ili kin tutum puanları arasında anlamlı fark yoktur (p>.05).
Tablo 9. Türk Dili ve Edebiyatı Ö retmenlerinin Divan Edebiyatı Ö retimine li kin Tutumlarının Kıdemlerine Göre Kruskal Wallis
Testi Sonucu
Kıdem
N
Sıra Ortalaması
Sd
X2
P
1-7 Yıl

22

35,95

8-14 Yıl

35

38,06

15 Ve Üstü

15

33,67

2

,48

0,79

Tablo 9’daki veriler göz önüne alındı ında, kıdem de i kenine göre Türk dili ve edebiyatı
ö retmenlerinin divan edebiyatı ö retimine ili kin tutum puanları arasında anlamlı fark yoktur (p>.05).
Sonuç ve Öneriler
Bu ara tırmada elde edilen sonuçlara göre Türk dili ve edebiyatı ö retmenleri dîvân edebiyatı
ö retimine yönelik olumlu bir tutuma sahiptir; olumsuz tutuma sahip ö retmen bulunmamaktadır.
Uygulamaya gönüllü olarak katılan Edebiyat ö retmenlerinin divan edebiyatına yönelik tutumları cinsiyet,
lisans, ya , okul türü, mesleki kıdem, hizmet içi e itime katılma, lisansüstü e itim ve haftalık ders saati
de i kenlerinde anlamlı bir farklılık bulunmadı ı tespit edilmi tir. Bu çalı ma ile geli tirilen öneriler
a a ıdaki ekildedir:
1-Divan edebiyatının güncelli i ve dersin hangi amaçla ö retildi i noktasında ö retmenlerimizin bir fikir
birli ine ula maları ö retimi de ba arılı kılacaktır. Bu ba lamda di er zümre ö retmenleri ile i birli i içinde
olmaları oldukça önemlidir.
2-Ö retmenlerimiz, divan edebiyatının zor anla ılırlı ı, vezin problemi, mazmun dünyası gibi sebeplerle bu
edebiyatı sevdirmede yeterli olabilmeleri noktasında akademik yeterliliklerini geli tirmeleri gerekir.
3-“E itimde verimlili in arttırılması ve sürekli olarak geli tirme ve yenile menin sa lanması bilimsel
ara tırma ve de erlendirmelere dayalı olarak yapılır” (Özbay, 2009:106) ilkesinden hareketle; Edebiyat
e itiminde dil biliminden, yeni edebiyat kuramlarından, metin çözümleme yöntemlerinden ve tekniklerden
faydalanılmalıdır. Dîvân edebiyatı ürünlerinin verilmesinde program de i ikli iyle beraber modern yöntem
ve tekniklere yer verilmelidir.
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