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Şark Medreselerinde Arapça
Öğretim Yöntemlerinden Biri Olarak
“Şiir”in Yeri ve Önemi
Abdullah BEDEVA1
Özet
İslam öncesi Cahiliye Arap Toplumunda önemli bir yere sahip olan şiir,
o dönemden geriye kalan en önemli unsurlardan biridir. Genel olarak çeşitli
sosyokültürel ve psikolojik şartlar müvacehesinde, şairin içine doğan bir manayı
fasih ve belîğ lafızlarla, vezinli ve kafiyeli olarak dile getirmesinden ibaret olan şiir;
medih, hiciv, mersiye, fahr, hamâse, aşk vb. ana temalardan oluşmaktadır. Belâgat
ve fesâhatin üst düzeyde olduğu Arap toplumunda şiir; toplumu yönlendiren,
onun kültürünü ve önemli olaylarını kayıt altına alarak nesilden nesile aktaran bir
vasıta, şair ise kabilesinin medar-ı iftiharı olan önemli bir şahsiyet idi.
Arap edebiyatının önemli bir unsuru olan şiir, belâgat ve fesâhati ile fasih
Arapçanın muhafaza edilmesinde en önemli unsurlardan birisidir. Bu itibarla
Arap Dili ve edebiyatı çalışmalarında şiire sıklıkla müracaat edilmekte, Kur’an-ı
Kerim’den sonra Arap Dili kaynağı olarak kullanılmaktadır. Medreselerde Arap Dili
ve Edebiyatına yönelik okutulan kitaplarda da Arap şiirine sıkça başvurulmakta,
gerek sözcük ve dilbilgisi gerekse belâgat ile ilgili konularda delil olarak
kullanılmaktadır. Bu nedenle medreselerde Arap şiirine ehemmiyet gösterilmekte
ve “sıra kitapları” diye adlandırılan eserlerde geçen bütün şiirlerin yanı sıra çeşitli
divanlardan da bolca şiir ezberlenmektedir. Böylece öğrenci ezberlediği şiirler
sayesinde kuralları daha kolay ve kalıcı bir şekilde öğrenebilmekte, Arap Dilinde
önemli bir birikime sahip olmakta, kelime hazinesi gelişmekte ve Arapça yazma
melekesini de elde etmektedir. Söz konusu şiirlerin okutulma yöntemi ise şiirlerde
geçen kelimelerin manalarını öğretme, şiirlerin irablarını yapma, şahit mahallini
gösterme ve şiiri anlamlandırma şeklinde gerçekleşmektedir.
1 Okutman, Bingöl Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu / BİNGÖL [abdullahbedeva@hotmail.com].
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Arap Edebiyatında Şiirin Önemi

Şiir, sözlükte bir şeyi en ince noktasıyla kavrayabilmek, sezmek, ona vakıf olmak;
uyumlu, ahenkli, ölçülü söz söylemek anlamlarına gelmektedir. Terim olarak ise,
şairin yüce duygularla,sezici bir anlayış ve yaratılışla başkalarının hissedemediği
bir takım duyguları, vezinli ve kafiyeli olarak söylediği sözlerdir.2Başka bir ifadeyle
şiir, genel olarak çeşitli sosyo-kültürel ve psikolojik şartlar muvacehesinde şairin
içine doğan bir manayı, fasih ve belîğ lafızlarla, vezinli ve kafiyeli olarak dile
getirmesinden ibarettir.
Arap Dilinin sözcük sahasındaki zenginliği, her türlü düşünceyi en ince
ayrıntılarıyla farklı üsluplar ve edebi bir zarafetle ifade etme olanağı sağlamaktadır.
Bundan dolayı olacak ki Araplar, edebî ve üstün üsluplar içeren bir ifade gücüne
sahip olup bu özellikleriyle iftihar ediyor ve bu konuda birbirleriyle yarışıyorlardı.3
Arap toplumunda, şair yetiştirmek de kabileler için büyük bir gurur vesilesi olmakta
ve şairden yoksun olmak ise bahtsızlık sayılmaktaydı.4 Şiir ve şaire büyük önem
verilen Arap Cahiliye Toplumunda epeyce nesir de bulunmakla birlikte, şiir daha
çok önemsenmiş ve ezberlenerek muhafaza edilmeye çalışılmıştır.5 Hatta geleneksel
olarak, yılın belirli günlerinde tertiplenen Ukaz, Zü’l-mecaz, Micannât, Davmatü’lCendel ve Hacar gibi panayırlarda şiir müsabakaları düzlenmekteydi.6 Toplumun
önde gelen şairleri, hazırladıkları mümtaz şiirlerini bu panayırlarda seslendirmekte,
bunların içinden en iyileri seçilerek Kâbe’nin duvarına asılmaktaydı. Muallaka
seb’a adıyla meşhur olan şiirler de bu şekilde Arap edebiyatında yerini almıştır.
İslam öncesi Arap toplumunda yazım ve dil kuralları sistematik bir halde değildi.
İslam’ın doğuşu ve ardından geniş coğrafyaya yayılıp Arap olmayan toplumların
onların içine karışmasıyla birlikte Arap Dilinde bozulmalar baş göstermeye
başladı. Buna bağlı olarak Arap Dilinin kurallarının tespit edilip muhafaza
edilmesi için dilbilim çalışmalarını yapma ihtiyacı doğdu. Söz konusu ihtiyaca
binaen yapılan gerek sözlük gerekse gramer çalışmalarında, dilbilimciler çeşitli
yöntemler kullanmışlardır. Bu yöntemlerin başında da istidlal yöntemi gelmektedir.
Dilbilimciler bu yöntemi, eski Arap toplumundan geriye kalan dilsel materyalleri
2 Yusuf Sancak, Hz. Peygamber Zamanında Şiir,Erzurum 1999, s. 30; Ebu’l-Fadl Cemaluddîn Muhammed b. Manzur,
Lisânu’l-arab, Dâru Sadır, Beyrût, ts., IV, 410; İsmail Durmuş, “Şiir”, DİA, XXXIX, 144; Ali b. Muhammed eş-Şerîf
el-Cürcânî, et-Ta’rîfât, Beyrut 1990, s. 13.
3 Sancak, Hz. Peygamber Zamanında Şiir, s. 24.
4 M. Nihat Çetin, Eski Arap Şiiri, Edebiyat Fakültesi Matbaası, İstanbul 1973, s. 11.
5

Ebu Ali el-Hasan el-Feyrevânî, el-‘Umde fî mehâsini’ş-şi’ri ve âdâbihi, thk. Muhammed Karkarân, Dâru’l-Me’rife,
Beyrut 1988, s. 74.

6 Çetin, a.g.e., s. 15; Ömer Ferrûh, Tarihu’l-Edebi’l-Arabî, yy. [Dâru’l-ilmi’l-Melâyin], ts., I, 74.
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Arap Dili kurallarını sistematize etmede ve kelime anlamlarını sağlam bir şekilde
tespit etmede kullanmışlardır. Şüphesiz bu materyallerin başında klasik Arap
şiiri yer almaktadır. Yapılan bu çalışmalarda gerek dil kurallarının oluşturulması
hususunda gerekse kelimelerin anlamlarının tespit edilmesi hususunda istişhâd
için büyük oranda Arap şiirine başvurulmuştur. Bu hususta özellikle cahiliye
dönemi şiirlerine gösterilen ehemmiyet dikkat çekmektedir.
Klasik Arap Dili kaynaklarına bakıldığında hemen hemen hepsinin, istişhâd için
sıklıkla Arap şiirini kullandıkları görülmektedir. Bu vesileyle hem tespit edilen dil
kurallarının hem de aktarılan kelime anlamlarının sağlam bir şekilde zapt edilme
olanağı sağlanmıştır. Aynı zamanda bu eserleri müzakere eden kişilere edebî
manzumelerle tanışma imkânı sağlanarak bu sayede önemli bir meleke kazanma
imkânı oluşturulmuştur.
Arap dilbilim çalışmalarında kullanılan şiir, zamanla yapılan geniş çaplı
çalışmalar neticesinde müstakil eserlerde derlenerek sonraki nesillerin hizmetine
sunulmuştur. Söz konusu eserlerşiir divanları, muhtelif şairlerden seçilmiş şiir
mecmuaları ve Arap şiir tarihi kaynakları niteliğindeki eserlerdir.7
2.

İslamî İlimlerde Şiirin Önemi

Arap şiiri, Arap Dili çalışmalarında dilbilgisi kitapları ve sözlüklerde istişhâd
için kullanıldığı gibi İslamî ilimlerin anlaşılmasında da çokça başvurulan önemli
bir merci olmuştur. Müfessirler, İslam dininin temel kaynağı olan Kur’an’ın garip
kelimelerinin anlamlarını verirken, farklı kıraatler rivayet ederken ve ayetleri
irab açısından tahlil ederken Arap şiirine çokça müracaat etmişlerdir. Özellikle
Zemahşerî’nin (ö.538) el-Keşşâf an Hakâiki Gavâmizi’t-Tenzîl; Kadı Beydavî’nin (ö.
691), Envâru’t-Tenzîl ve Esrâru't-Te'vîl; Nesefî’nin (ö. 710), Medâriku’t-Tenzîl’i gibi
dil ağırlıklı tefsirlerde müfessirler Arap şiirini istişhâd için sıkça kullanmışlardır.
Bunun yanı sıra müfessirler,farklı nitelikteki tefsirlerinde Kur’an’ın bazı muğlak
kelimelerinin anlamlarını vermede ve irab konularında da şiire müracaat
edilmişlerdir. Tefsirlerde Arap şiirine önemli ölçüde başvurulduğu gibi Ebubekir
Sicistanî’nin Garîbül Kur'an; İbn-i Kuteybe’nin Garibül-Kur'an; Ebü’l-Ferec
İbnü’l-Cevzî’nin Garîbül-Kur'an adlı eserlerinde olduğu gibi Garîbu’l-Kur’an
tarzındaki eserlerde de kelimelerin anlamları verilirken şiire sıkça başvurulduğu
görülmektedir. Hadis ilminde de şiire önemli derecede müracaat edilmiştir.
Bu alanda kaleme alınan hadis şerhleri ve garibü’l-hadis tarzındaki eserlerde,
hadislerin anlamları verilirken, garip kelimelerin anlamlarının tespitinde büyük
7 Çetin, a.g.e., s. 22-42.
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oranda Arap şiirine müracaat edilmiştir. İslam hukukunun temelini oluşturan ve
hüküm istinbatını sistematize eden Usul’ü-Fıkıh alanında yazılmış eserlerde de
usule dair terimler açıklanırken ve usul-ü fıkıh ile alakalı kurallar ele alınırken
Arap şiirine çokça müracaat edilmiştir. Bunun yanı sıra Fıkıh, Kelam, Akâid vb.
dinî ilimlerin tümünde gerekli durumlarda Arap şiirine müracaat edilmiştir. Bütün
bunlar göstermektedir ki Arap şiiri, gerek gramer ve edebiyatta gerekse İslamî
ilimlerin daha sağlam temeller üzerine inşa edilmesi hususunda önemli bir yere
sahiptir ve vazgeçilmez bir başvuru kaynağıdır.
3.

Medrese Eğitiminde Şiirin Yeri

Fetihler sonucunda geniş bir coğrafyaya yayılan İslam dininin, farklı milletlerden
oluşan yeni müntesiplerine bu dinin öğretilmesi ihtiyacı doğdu. Bu durum doğal
olarak, dinin temeli olan Kur’an’ın dilinin de öğretilmesini gerektirdi.
Kur’an’ın indiği dönemde Arap Dili en saf ve duru halini yaşamaktaydı. İşte
Kur’an vahyinde, Arap Dilinin o günkü durumu esas alınmıştır. Dolayısıyla
Kur’an’ın ve Kur’an eksenli ilimlerin anlaşılması için, söz konusu dönemdeki Arap
Dilinin dikkate alınması, bu noktada ise Kur’an öncesi Arap şiirinin hakemliğine
başvuru (istişhad) kaçınılmazdır. Öte yandan, Arap Dili Gramerinin kuralları
tespit edilirken, öncelikle, bu dilin en saf ve sahih durumunu yansıtan metin
olarak Kur’an’a, ondan sonra ise Arap şiirine başvurulmuştur. Arap Dilinin yabancı
kültürlerden etkilendiği döneme ait şiirler ise delil olarak kabul edilmemiştir.
Medreselerde de eğitim verilirken şiirlerden çok yönlü olarak istifade edilmiştir.
Şimdi, medrese eğitiminde şiirin yerinin tespitine geçebiliriz.
3.1. Şiire Verilen Önem ve Şiirleri Okutma Yöntemi
Medrese eğitiminde şiir, konuların iyice bellenmesi için başvurulan bir kaynaktır.
Medrese öğretiminde hocalar şiire büyük önem vermektedir. Okutulan günlük
derslerle ilgili şiirlerin ezberlenmesinin zorunlu tutulmasının yanı sıra öğrencilere
şiirin önemi anlatılarak şiir ezberi teşvik edilir. Okutulan sıra kitaplarında da bolca
şiir yer almasının sonucu olarak öğrenciler bolca şiir ezberlemiş olurlar.8 Muallakat-i
Sab’a, Bânet Suadu, Kaside-i Bürde, Kaside-i Lamiye, Kaside-i Münferice ve İmam Şafii’nin
Divanı gibi edebî yönü yüksek şiirler, ezberlerin bir kısmını oluşturmaktadır.9
8

Bilgi için medreselerde okutulan şu kitaplara bakılabilir: İbn Hişam Cemaluddin Abdullah b. Yusuf el-Ensârî (ö.
761/1359), Şerhu Katru’n-nedâ ve bellu’s-sedâ; Celaleddîn es-Suyûtî (ö. 911/1505), el-Behcetu’l-merdiyye fi Şerh’l-Elfiyye;
Sa’deddîn et-Teftazânî (ö. 793/1390), Muhtasaru’l-me’ânî Şerhu Telhîsi’l-Miftah.

9 M. Halil Çiçek, Şark Medreselerinin Serencamı, Beyan Yay., İstanbul 2009, s.76.
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Medreselerde şiire verilen önemin en bariz göstergelerinden biri de öğrenciler
arasında müşa’ara10 denilen karşılıklı şiir okuma yarışmalarının düzenlenmesidir.
Bu sayede şiirlerin ezberlenmesine teşvik edildiği gibi ezberlenmiş şiirler tekrar
edilerek muhafaza edilmektedir.
Öğretilmek istenen bir konuyu spontane olarak ifade edilen bir cümle ile
örneklendirmektense o konuya şiir ile istişhâtta bulunmak daha gerçekçidir. Ayrıca
iki görüşten birini tercih etmede de şiirin etkisi vardır. İşte bu yüzden medrese
eğitiminde şiir okutulurken çok yönlü olarak ele alınır. Medreselerde şiirlerin
okutulması genel olarak şu şekilde icra edilir.
2.0.1. Şiirdeki Kelimelerin Anlamlarını Verme
Medreselerde örnek olarak verilen şiirlerde geçen tüm kelimelerin anlamları
verilir. Bu tarzın eğitimdeki etkisi inkâr edilemez. Zira bu örnekleme sayesinde
hem öğrencinin kelime hazinesi gelişir hem de Arap şiirine bir aşinalık kazanılır.
2.0.2. Şiirdeki İstişhad Mahalli ve Uygulaması
Örnek olarak verilen şiir hangi amaçla veriliyorsa ona şiirin istişhâd mahalli
denir. Zaten şiirin verilmesindeki asıl amaç, şiirin istişhâd mahallidir. Bu nedenle
ilgili şiirin istişhâd mahalli üzerinde önemle durulur. Böylece konuya hem örnek
verilmiş olur hem de iddia edilen konunun Araplarda da kullanıldığı ispat edilerek
mevzu daha iyi pekiştirilir.
2.0.3. Şiirlerin Gramatik Tahlili
Medreselerde, sıra kitaplarındaki şiirler okunurken kelimelerin gramatik
tahlillerine de önem verilmektedir. Hocalar bu nokta üzerinde durarak çoğu zaman
talebelere aktif rol verirler. Böylece talebe daha önce okuyup öğrendiği kuralları
10 “Muşa’ara genellikle şu şekilde olur: Kendine güvenen iki kişi karşılıklı olarak şiir okur. Bunların her biri, arkadaşının okuduğu
şiirin son harfiyle başlayan bir şiir okur ve ikisinden biri susuncaya kadar devam eder. Neticede susan taraf yenilmiş sayılır. (Bk.
M. Halil Çiçek, a.g.e., s. 76) Muşa’araya şöyle bir örnek verebiliriz:

ذهب الليالي وكان ذهابهن له ذهابا
يَسُرُّ المر َء ما
َ
ِ يف ول
ِ
ف
ُ َك ْن أَنـْتُ ُم َخ َز
َ َب َوال
ٌ بَني غُ َداَنَة ما إ ْن أَنـْتُ ُم َذ َه
َ ٌ ص ِر
س ْوف يكو ُن
َ ولكن ما يـُْق
ّ فواهلل ما فارقتكم قالياً لكم
َ َضى ف
نصلي للذي صلت قريش ونعبده وإن جحد العموم
َج َجا
َّ متى تأتِنا تـُل ِْم ْم بنا في ِديارنا تَ ِج ْد َحطَباً َج ْزالً وناراً تأ

•



•

Verdiğimiz örnekte görüldüğü üzere iki kişi karşılıklı olarak şiir atışması yaparken, ilk olarak şiir okuyan kişinin
okuduğu şiir hangi harf ile bitiyorsa diğer kişi aynı harf ile başlayan bir şiir söyleyerek devam ediyor ve böylelikle
biri mağlup olana kadar karşılıklı şiir okumaları devam ediyor.
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metin üzerinde uygulayarak pekiştirir ve okumuş olduğu dersleri bir nevi tekrarlamış
olur. Şiirlerin irabı üzerinde çalışan öğrenciler, şevâhid şerhlerine başvurdukları
gibi okutulan kitaplar üzerine yazılmış şerh ve haşiyelere de müracaat ederler. Aynı
şiirin farklı şerhlerine başvuran öğrenciler, şerhlerdeki farklı yaklaşımları öğrenme
imkânı elde etmekte, bu sayede ileriki zamanlarda karşılaşacakları metinleri farklı
yorumlama kabiliyetine de sahip olabilmekteler.

2.1. Şiirin Avantajları
Klasik Arap şiiri, onu öğrenenlere birçok avantaj sağlamaktadır. Edebiyat ve
gramer kitaplarında, kuralların izahı ve tespiti için istişhâd amacıyla kullanılan şiirler,
muhteva olarak hayatın geniş alanlarını kapsayan mevzuları barındırmaktadır.
Ayrıca farklı konularla alakalı olarak inşad edilen bu şiirlerin söz dağarcığı,
olağanüstü bir genişliğe sahiptir. Bu gibi özellikleri olan şiirlerin ezberlenmesi ve
tekrar edilmesi, onunla iştigal edenlerin kelime dağarcığının gelişmesine önemli
derecede katkı sağlamaktadır. Bunun yanı sıra şiirlerin anlamları verilirken
bilinmeyen kelimelerin anlamlarını bulma konusunda sözlüklere müracaat
edilmekte, o kelimelerin muhtelif anlamlarını öğrenme imkânı sağlanmış olmakta
ve onların iştikakı ve varsa aynı kökten türemiş diğer kelimeleri öğrenme olanağı
da elde edilmektedir.
Şiirinbir diğer avantajı da, okunan kural ve kaidelerin kolay ve kalıcı bir şekilde
zihne yerleşmesini sağlamasıdır. Zira okutulan gramer kurallarının veciz bir
şekilde şiirle ifade edilmesi,onu okuyanın o şiiri mevcut kuralı tasavvur ederek
ezberlemesini, defalarca o şiiri tekrar etmesini ve kuralın bellenip kolay ve kalıcı bir
şekilde zihne yerleşmesine vesile olmaktadır.
Medrese öğrencisinin yaptığı bol şiir ezberi, ona Arap Dilinde önemli bir
birikime sahip olma imkânı sağlamaktadır. İnşa/kompozisyon konusunda bu
hususun öğrenciye sağladığı fayda yadsınamaz. Dolayısıyla inşa melekesi gelişen
öğrenci, zamanla bağımsız şiir ve nesir yazma becerisini ilerleterek aldığı eğitimin
geri dönüşümünü ortaya koyabilmektedir.
3.3. Eksik Yönleri
Medrese eğitiminin bir parçası olan şiir konusundaki olumlu yönlere değindikten
sonra, bu konudaki eksikleri şöyle sıralayabiliriz:

3.3.1. Şiirlerin Edebi Yönü Üzerinde Durulmaması
Yukarıda ifade ettiğimiz üzere şiir, Arap edebiyatında önemli bir yere sahiptir.
Fakat medreselerde, şiirlerin Arap edebiyatında nasıl bir role sahip olduğu husu-
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su üzerinde pek durulmamaktadır. Medreselerde Arapçanın okutulmasındaki asıl
amaç, İslamî ilimleri sağlıklı bir şekilde temel kaynaklarından öğrenmektir. Fakat
Arapça öğrenimine ayrılan bunca zamana rağmen, şiirlerin edebî yönlerine ehemmiyet verilerek öğrencilerin ayrı bir zevk ve heyecan yaşamaları sağlanmamaktadır.

3.3.2. Şiirlerin Ait Oldukları Dönemin ve Şairin Belirsiz Olması
İstişhadda kullanılan şiir, özellikle Arap dilinin yabancı toplumlardan
etkilenmediği dönemin şiirleridir. Yani İslam öncesi cahiliye şiirleri ve hicri ikinci
asra kadar ortaya konulan şiirler delil olarak kullanılır. Sıra kitaplarında, şiir
divanlarına sahip olan şairler ve muallaka şairlerine ait pek çok şiir bulunmakla
birlikte bunların hangi döneme ait olduğu belirtilmediği gibi, öğretmen ve öğrenciler
de bu konuda herhangi bir araştırma yapmamaktadırlar. Bu noktadaki eksiklik,
öğrencilerin Arap edebiyatının büyük şairlerini ve eserlerini tanıma noktasında bir
zaafa yol açmaktadır.

3.3.3. Şiirlerin Eksik Olarak Verilmesi
Sıra Kitaplarında geçen şiirlerin kimi zaman sadece bir parçası verilmektedir.
Bu durum, şiirlerin ilk dönemlerde yazıya geçirilmediği için bir kısmının unutulup
gitmesinden kaynaklanmış olabilir. Ancak şiirlerin büyük çoğunluğunun yazıya
geçirilerek tam olarak muhafaza edildiği ve mevcut olduğu muhakkaktır. Öğrenciler
genellikle söz konusu şiirleri olduğu gibi yani kısmen ezberlemektedirler. Ancak
şiirlerin bu şekilde verilmesiyle her ne kadar (istişhâd mahalli mevcut olduğu için)
oradaki amaç gerçekleşmiş olsa da, maksudun üstünde bir şeyler elde etmek için
yarım olarak verilen şiirlerin araştırılıp bulunması ve bir bütün olarak okunup
ezberlenmesinin daha faydalı olacağı kanaatindeyiz.
3.4. Medreselerde Okutulan Bazı Manzum Eserler
Medrese müfredatında okutulan her ilme ilişkin olarak bir manzum eser de
okutulmakta ve ezberlenmektedir. Bu eserler, alanlarıyla ilgili konuları veciz bir
şekilde işlemektedir. Manzum olma özelliğinden dolayı kolayca ezberlenmekte ve
tekrarlanması okuyuculara ayrı bir haz vermektedir. Dolayısıyla söz konusu eserleri
okuyan öğrenciler onları uzun bir müddet unutmamakta ve tekrarlamaktadırlar.
Medreselerde okutulan manzum eserlerden bazıları şunlardır:
el-Elfiyyefî’n-Nahv, Cemaluddîn Muhammed b. Abdillah (ö. 672/1274).
el-Habiyye fi ilmi Adabi’l-Münazara, Halil b. Hüseyin es-Siirdî (ö.1259/1843).
Nubihara Piçûkan, Ahmed b. İlyas el-Xânî (ö. m. 1707).
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Cevheretu’t-Tevhîd, İbrahim b. Hasanel-Lekkâni (ö. 1041/1631).
el-Manzûmetu’l-Beykûniye, Ömer b. Muhammed el-Beykûnî.
Süllemu’l-Munevrak fî ilmi’l-Mantık, Abdurrahman b. Muhammed el-Ahdarî (ö.
983/1575).
er-Rahbiyye fi ilmi’l-Ferâiz, İbn Muveffeku’d-dîn Ebu Abdillah Muhammed erRahbî.
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