OSMANLI DÖNEMİNDE ARAPÇA ÖĞRETİMİ VE OKUTULAN DERS
KİTAPLARI
Musa YILDIZ*
Bu çalışmada, Osmanlı medreselerinde Arapça öğretimine genel bir bakış atılarak,
derslerde okutulan kitaplar konu edilecek ve bu kitapların modern Arapça öğretimine katkıları
üzerinde durulmaya çalışılacaktır.
Türkler İslamiyeti kabul etmeleriyle birlikte din dili olan Arapçaya da önem vermeye
başlamışlardır. M.S. X. yüzyılın başlarından itibaren, Arapça geniş bir bölgede, daha önce
eski Yunancanın, bugün de İngilizcenin oynadığı rolü oynayıp, bilim ve felsefede klâsik dil
niteliğini kazanmıştır1. Böylece bir bakıma dünya ilim dili olmuştur. Her ilimden çeşitli
eserler bu dille yazılmıştır. Bu yüzden o günkü ilimleri bilimsel bir zihniyetle öğrenmek
isteyen herkes, Arapçayı öğrenmek durumunda idi. Yahut diğer bir ifade ile, o gün Arapçayı
bilen, fen, sosyal ve tabii bilimlerden herhangi birini öğrenmek için kendisine lazım olan en
faydalı bir âlete, yani lisan bilgisine sahip olmuş olurdu2.
Osmanlı kültüründe kişinin devletine ve milletine iki borcu vardır. Bunlardan birincisi
Arapça öğrenmek, ikincisi de Farsça öğrenmektir. “Kim ki bilir Fârisî, gider deynin yarısı”
sözü yaygındır. Bu söze göre, Farsça öğrenen kişi borcunun yarısını ödemiş olur. Kişi
borcunun geri kalan yarısını ise, Arapça öğrenerek öder. Bu düşünceden hareket eden
Osmanlı âlimleri, bu iki dili, aldıkları sağlam bir medrese eğitimiyle iyi bir şekilde
öğrenmişlerdir.
Arapça öğretiminin amaçları, kapsamı, plan ve programı, İslamî öğretimin geleneksel
yapısından gelen unsurlardan yararlanılarak oluşmuş bir yapı olmakla birlikte, zamanla
kendine has işleyiş de kazanmıştır. Plan ve programı, kitaplar ve müderrisler belirlemiştir.
İsimlerini geleneğin belirlediği, kimsenin bu isimlerin dışına çıkan bir tercihte
bulunamayacağı, dilin kapsam alanına yeterli muhtevaya sahip olan kitaplar ile bu kitapları
usul sırasına göre okutan, muhtevâyı öğreten, seviye tespiti yaparak öğrenciyi yönlendiren
müderrisler bu sistemin vazgeçilmez unsurları olmuşlardır. Bu iki unsura hiçbir zaman dış
müdahaleler olmamıştır.
Arapça öğretimi, bugünkü anlamda hazırlık sınıfı diyebileceğimiz, hazırlık
medreselerinde yürütülmüştür. Hazırlık aşamasında okutulan kitapların muhtevâları ezber
derecesinde öğrenilmeden üst medreselere geçme imkânı olmamıştır. Sarf, nahiv ve belagat
ilim dallarında en detaylı kurallar içeren kitaplar okutulmakla birlikte, Arapça ihtisas alanı
olarak programlarda yer almamış, edebiyat ve bu dilin muasır versiyonları ayrı ilim dalları
olarak okutulmamıştır3.
Medreselerde Arapça öğretimi ile ilgili olarak, ulaşabildiğimiz resmî evraklar detaylı
bilgiler vermemektedir. Öğretimde devletin dil politikası, Arapçanın sınırları ve işlevi
hakkında resmî bilgilere rastlayamamaktayız. Kütüphanelerimizde bize doğru bilgiyi verecek
olan icâzetnâmelere rastlıyorsak da, bu icâzetnâmeler hadis, tefsir, tasavvuf gibi ilim dallarını
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konu edinmektedir (İcâzetnâmelerle ilgili belgeler için bkz. Süleymaniye Ktp., Pertevniyel
Blm., No: 1022-1030, 96, 99,110).
Medrese tarihinde ilk resmî evrak olarak bilinen, Fatih’in hazırlattığı, medreselerde
eğitim-öğretimi düzenleyen kanunnâmede, Arapça ilim dalları belirtilmekle beraber, program
ve amaçlar belirtilmemiştir. Geleneksel olarak işleyen yapı aynı hâliyle bırakılmıştır.
Kanunnâmeden şu cümleleri aktarmak uygun olacaktır:
“...Bir öğrenci olgunluk kazanmak için sarf ve nahiv öğrenip, tertip üzere heyet,
hendese, me‘anî, bedî ve beyân sahalarında gerekli bilgileri aldıktan sonra, danişmend olsun.
Yüksek medreselerin aşağı payeleri ki 25 akçe ile Hâşiye-i Tecrîd medreseleridir. Önce
onlardan hareket etsin ki her biri başkent olmuş olan İran ve Anadolu memleketlerinde,
deneme ve sınama ile som altın gibi kendisini göstermiş olsun... Bu şekilde bir yıl kadar
hareket edip, gücünü gösterdikten sonra Miftâh, Kırklı, Hâric, Dâhil ve Sahn’a varıp ders
görsün. Her medresede usûl, furû‘, tefsîr, kelâm, me‘ânî ve başka ilimlerden üçer ders
yazılmıştır...”4
“Ve kütüb-ü meşrû‘adan dahi mutavvelâttan ve muhtasarâttan âdet-i kadîm üzere
okuyalar ... Fi’l-cümle kitâb-ı sâbık âdetce okunmadan kitâb-ı lâhika şurû‘ etmiyeler.”5
Arapça öğretimiyle ilgili daha detaylı bilgilerin bulunduğu eserler ise şunlardır:
Taşköprüzâde (ö.968/1561)’nin eş-Şekâ’iku’n-Nu‘mâniye’sindeki otobiyografisi, Kâtib Çelebî
(ö.1067/1658)’nin Mîzânu’l-Hakk fî İhtiyâri’l-Ehakk’ındaki otobiyografisi, Şeyhülislâm
Feyzullah Efendi (ö.1115/1703)’nin otobiyografisi, Bursalı İsmail Hakkı (ö.1137/1725)’nın
Tamâmu’l-Feyz adlı eserindeki otobiyografisi, Abdullah el-Ahıskâvî (ö.1218/1803)’nin
Revâmizu’l-A‘yân’ındaki otobiyografisi, Ahmed Cevdet Paşa (ö.1312/1895)’nın Tezâkir
(c.IV/s.7-13)’de geçen otobiyografisi; İshâk b. Hasan et-Tokadî (ö.1100/1689)’nin Nazmu’l‘Ulûm’u (Mekke, 1303), Saçaklızâde Muhammed b. Ebû Bekr el-Mar‘aşî (ö.1145/1732)’nin
Tertîbu’l-‘Ulûm'u, (Haz. Muhammed b. İsmâîl es-Seyyid Ahmed, Beyrut: Dâru’l-Beşâ’iri’lİslâmiyye, 1988), Erzurumlu İbrahim Hakkı (ö.1194/1780)'nın Tertîbu’l-‘Ulûm'u (Esad Ef.
Ktp., No:1438/12 varak 147b,152a), Nebî Efendizâde (ö.1200/1785)’nin Kasîde fî’l-Kutubi’lMeşhûre fî’l-‘Ulûm’u, 1155/1741 yılında Fransız büyükelçisinin isteği üzerine hazırlattırılan
Kevâkib-i Seb‘a adlı risâle (Bibliothèque Nationale, Supplement Turcs, nr.196, 51a-64b)6.
Kevâkib-i Seb‘a risâlesinde diğerlerinden farklı olarak, her ilim iktisâr, iktisâd, istiksâ
olmak üzere üç mertebeye, her mertebe de aşağı, orta ve yüksek olmak üzere üç rütbeye
ayrılarak toplam dokuz seviye hâlindeydi. Bu risâleye göre Sarf ve Nahiv ilimlerinin
mertebeleri ve rütbeleri ile bu rütbelerde okutulan kitaplar şu şekildedir7:
A- Sarf İlmi:
1- İktisâr Mertebesi
:
a- Aşağı rütbe
: Emsile, Binâu’l-Ef‘âl
b- Orta rütbe
: Maksûd
c- Yüksek rütbe
: el-‘İzzî fi’t-Tasrîf
2- İktisâd Mertebesi:
a- Aşağı rütbe
: Merâhu’l-Ervâh
b- Yukarı rütbe
: eş-Şâfiye
3- İstiskâ Mertebesi
: eş-Şâfiye’nin şerhleriyle okutulması
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B- Nahiv İlmi:
1- İktisâr Mertebesi:
a- Aşağı rütbe
b- Yukarı rütbe
2- İktisâd Mertebesi:
a- Orta rütbe
b- Yüksek rütbe
3- İstiksâ Mertebesi

: ‘Avâmil
: el-Misbâh (âmiller bölümü)
: el-Kâfiye, Elfiyetu İbni Mâlik (ezber)
: Mollâ Câmî
: Muğnî’l-Lebîb

Osmanlı medreselerinde ilk tedris hayatına giren bir öğrenci muhtasarât denilen dersleri
gördükten sonra, Hâşiye-i tecrîd medresesine devam ederek, oradaki derslerde başarılı
olmasının ardından, o medresenin müderrisinden bir belge alarak bir üst derecedeki Miftâh
medresesine devam eder ve oradan da Kırklı, Hâriç ve Dâhil medreseleri derslerini gördükten
sonra Sahn-ı semân’a girerek Danişmend olurdu8.
Osmanlı medreselerinde okutulan dersler iki ana bölümde incelenir9. Bunlardan
birincisi; ulûm-i âliyye denilen, âlet ilimleridir. Ulûm-i cüziyye ya da muhtasarât da denilen
âlet ilimleri, kelâm, mantık, belâgat, nahiv, hendese, hesap, heyet, felsefe, tarih ve
coğrafyadır. İkincisi; ulûm-i ‘âliye denilen yüksek ilimlerdir ki, bunlar âlet ilimlerinin
öğrenilmesine yardımcı olduğu Kur’ân, Hadis ve Fıkıh ilimleridir10. Dolayısıyla Arap grameri
de, öğrencileri ulûm-i ‘âliye denilen yüksek ilimlere hazırlayan âlet ilimleri (ilm-i âlet,
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mukaddemât-ı ‘ulûm, mebânî-i ilim) arasında sayılmaktadır. Medreselerde Arapça derslerine
önce Sarf denilen morfoloji ilmiyle başlanıyordu.
Osmanlı medrese eğitiminde Sarf ilminde, basitten karmaşığa doğru kelime bilgisini
öğrenciye öğreten, Sarf Cümlesi diye anılan şu beş kitap okutulmaktaydı:
1. el-Emsile: Osmanlı medreselerinde ve günümüzde klâsik usulü uygulayan bazı
öğretim kurumlarında Arapça derslerinde ilk okutulan ve ezberletilen eserdir. Müellifi
bilinmemekle beraber, bazı şerhlerinde11 musannifinin Hz. Ali olduğu ifade edilmiştir.
Eserde “nasara” fiilinin sulâsî mucerredinden doğan fiil ve isimlerin “muhtelif” ve
“muttarid” çekim örnekleri yer aldığı için, kitap “el-emsiletu’l-muhtelife” ve “el-emsiletu’lmuttaride” olmak üzere ikiye ayrılır. el-Emsiletu’l-muhtelife’de “nasara”nın sulâsî
mucerredinden türeyen en işlek fiil ve isim kalıpları tanıtılır. Sayısı yirmi dört olan bu kalıplar
işerlik sırasına göre karışık şekilde dizilir. Burada fiillerin adı, zamanı, etken-edilgen (malûmmechûl), eril-dişil (muzekker-muennes), tekil-ikil-çoğul (mufred-musennâ-cem‘), olumluolumsuz hâlleri, şahsı ve anlamı, isimlerin adı, türü, tekil, ikil, çoğul, eril-dişil hâlleri ve
anlamı Türkçe olarak verilir. el-Emsiletu’l-muttaride bölümünde ise, bu yirmi dört kalıp teker
teker ele alınıp, şahıslara ve fiilse malûm-mechûl durumuna göre, her sîganın anılan biçimde
ayrıntılı tanıtımları ve çekimleri yapılır. Yirmi dört kalıbın on üçü fiil ve on biri isimdir12.
2. Binâu’l-Ef‘âl: Yine yazarı bilinmeyen bu kitapta da, Arapça fiiller sulâsî(üçlü)den
sudâsî(altılı)ye doğru ve dildeki işleklik sırasına göre, masdarlarıyla birlikte verilir. Ayrıca her
kalıbın muteaddî ve lâzım anlamlarına işaret edilir. Fiillerde görülen söz konusu değişiklikleri
otuz beş bâbda ele alan kitap, on sekiz bâbda sulâsî mucerred ve mezîd fiilleri, kalan on yedi
bâbda da rubâî mucerred ve mezîd kalıplarını verir. Kitabın sonunda; “aksam-ı seb‘a” nın
kısımları olan sahîh, ecvef, mudâ‘af, misâl, mehmûz, nâkıs ve lefîf kavramları birer örnekle
açıklanır13. Türkçedeki “Bizim oğlan binâ okur, döner döner yine okur.” özdeyişi de bu
kitabın adından gelmektedir.
3. el-Maksûd: Müellifinin kim olduğu ihtilaflıdır. İmâm Birgivî Maksûd’u İmâm-ı Azam
(ö.150/767)’a izâfe eder14. Kitapta önce sarf ilminin önemine işaret edilir. Sonra Binâ’daki
gibi ilk olarak sahîh fiiller tekrarlanır. Ardından sahîh olmayan fiillerden bahsedilir ve burada
i‘lâl kâideleri ile illetli harfler izâh edilir. Sonra ism-i fâil, ism-i mefûl, mimli masdar vb.
açıklanır15.
4. el-‘İzzî fî’t-Tasrîf: İzzeddîn ez-Zencânî (ö.655/1257)’nin yazdığı bir sarf kitabıdır ve
müellifin isminden dolayı ‘İzzî diye tanınır. Tasrîfu Zencânî, Tasrîfu ‘İzzî veya el-Muhtasar
adlarıyla da anılır. ‘İzzî’de, fiillerin harf sayılarına ve türlerine göre tasnifi yapılır. elEmsiletu’l-muhtelife sırası takip edilerek, fiiller tasnife tabi tutulup, bir veya birkaç örnek
verilir. İ‘lâl kâidelerinin açıklaması yapılarak, illetli fiillerin istisnaî hâlleri zikredilir. Kitabın
sonlarında ise, ism-i zamân, ism-i mekân ve ism-i âlet konu edilir16.
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5. Merâhu’l-Ervâh: Hayatı hakkında bilgi bulunmayan Ahmed b. Alî b. Mes‘ûd (ö.
VIII/XIV. yüzyılın başları)’undur. Girişte, sarf ilminin önemine temas eden müellif, kitabını
yedi bölüme (bâb) ayırır. Birinci bölümde, masdar ve masdar kalıpları, üçlü kök fiilinin
(sulâsî mucerred) altı kalıbı ve bunların bazı Arap kabileleri tarafından farklı kullanılışı, üçlü
kök fiilden türeyen (mezîd) on iki fiil kalıbı, dörtlü kök fiille (rubâî mucerred) ondan türeyen
(rubâî mezîd) ve ona dahil edilen (rubâînin mulhakları) fiil kalıpları, dörtlü kök fiilin beşli
türemişiyle (humâsî mezîd) altılı türemişi (sudâsî mezîd) ve buna dâhil edilen fiil kalıpları ele
alınır. Diğer altı bölümde, düzensiz fiiller olan mudâ‘af, mehmûz, misâl, ecvef, nâkıs ve
lefîfin zamanlara ve şahıslara göre çekimi verilir17.
Sarf cümlesi içinde okutulan bu beş kitapla ilgili, medrese öğrencileri arasında çokça
tekrarlanan şu tekerlemeyi burada söylemek yerinde olacaktır18:
Emsile evlek evlek
Binâ yağlı börek
Maksûd karış-kuruş
‘İzzî’ de kırıldı kiriş
Yiğitsen Merâh’a giriş
Bu beş temel eser dışında, Ahmed b. Muhammed el-Meydânî (ö.518/1107)’nin
Nuzhetu’t-Tarf fî ‘İlmi’s-Sarf, Yahyâ Necmu’l-E’imme’nin et-Takrîb, İbnu’l-Hâcib
(ö.646/1249)’in eş-Şâfiye19, Ahmed b. Mahmûd b. ‘Umer el-Cenedî (ö.700/1289)’nin
‘Ukûdu’l-Cevâhir fî ‘İlmi’s-Sarf, İbnu’l-Herevî (ö.?)’nin Hârûniye fî’t-Tasrîf adlı kitapları da
sarf alanında bazı medreselerde okutulan kitaplardandı.
Nahiv20 ilminde okutulan kitaplar ise şunlardı:
1. el-‘Avâmilu’l-Mi’e: ‘Adulkâhir Curcânî (ö.471/1078)’nin eseridir. Medrese
eğitiminde buna el-‘Avâmilu’l-Kadîm adı verilir. Eser 100 âmil ve örneklerinden oluşur.
Tanzimat dönemine kadar Nahvin ilk kitabı olarak bu eser okutulmuştur. Tanzimat sonrası ise
İmâm Birgivî (ö.981/1573)’nin ‘Avâmil’i okutulmaya başlanmıştır. Birgivî’nin bu eseri ise,
el-‘Avâmilu’l-Cedîd adıyla da anılır21. Âmil, Arapça gramerde kelimelerin sonuna tesir eden
edat gibi kelimeler, ismin hâlleri denen “cerr” harfleri; “için”, “gibi”, “-den beri”, “eğer”,
“niçin” gibi kelimelerin kullanışları, temenni, ümit, mutlaklık, istisnâ, nedensellik vb. gibi
durumları bildiren harflerin kullanışlarını konu edinir. Yaklaşık 25 sayfalık bu küçük eser,
genelde Arapça cümlelerde çok önemli olan kelime sonlarındaki değişmeler (i‘râb) üzerinde
durur22.
2. İzhâru’l-Esrâr: Yine İmâm Birgivî (ö.981/1573)’nin olan bu eser, çok kısa bir giriş ve
üç ana bölümden oluşur. Birinci bölümde, âmil konusunu işleyen müellif, isim-fiil-harf
üçlüsünü tarif eder, ardından âmili mantıkî delilleriyle açıkladıktan sonra, âmilleri lafzî ve
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manevî olmak üzere iki temel kategoriye ayırır, lafzî âmilleri semâî ve kıyâsî, semâî âmilleri
isimleri etkileyenler ve muzâri fiili etkileyenler şeklinde tasnif eder. İsimleri etkileyen
âmilleri de, bir ve iki ismi etkileyenler diye gruplandırarak inceler. Her grubu örneklerle
açıklayan müellif bu bölümde harfi cerler, fiile benzeyen edatlar, leyse’ye benzeyen edatlar,
muzari fiili nasb eden, cezm eden harfler olmak üzere, kırk dokuz semâî, dokuz kıyâsî ve iki
manevî âmil olmak üzere, altmış âmili şematik olarak işler. İkinci bölümde, mamûl kavramını
açıklar, ardından bunu aslî ve tâbi kısımlarına ayırarak aslî mamûlleri dokuz merfû, on üç
mansûb, iki mecrûr, bir meczûm muzâri fiil olmak üzere dört kısımda izah eder, tâbi
mamûlleri de beş grupta ele alıp, mamûl sayısını otuza çıkarır. Üçüncü bölümde irâb konusu,
irâbın mahiyeti, yeri, türü ve özelliği itibariyle dörde ayrılarak incelenir23.
3. el-Kâfiye: Arap gramerine dair kaleme alınmış üç temel eserin sonuncusudur.
Bunların ilki Sibeveyhi (ö.180/796)’nin el-Kitâb’ıdır. İkincisi Zemahşerî (538/1183)’nin elMufassal’ıdır. İbnu’l-Hâcib (ö.646/1249), el-Mufassal’dan yararlanarak nahve dair konuları
daha öz ve yalın bir anlatımla bu eserinde toplar. İsimler, fiiller ve harfler şeklinde üç ana
bölüm ve bunların her biri de bir çok alt bölüm hâlinde düzenler. Sadece örneklerle öğretmeyi
amaçlamayıp, konuların felsefesine de giren bir kitaptır24.
4. Molla Câmi: İbnu’l-Hâcib’in Kâfiye’sinin şerhidir. Asıl adı el-Fevâ’idu’d-Diyâ’iyye fî
Şerhi’l-Kâfiye olduğu hâlde, Abdurrahmân Câmî (1414-1492) tarafından hazırlandığı için
Molla Câmî adıyla bilinmektedir25.
Bunların dışında Osmanlı medreselerinde Zemahşerî’nin el-Mufassal ve el-Enmûzec
fî’n-Nahv’i, İmâm Mutarrizî (610/1213)’nin el-Misbâh fî’Nahv’i, İbni Mu‘tî (ö.628/1230)’nin
ed-Durretu’l-Elfiyye’si, İbni Mâlik (ö.672/1273)’in Elfiyye’si, İbni Âcurrûm (723/1323)’un
Âcurrûmiyye’si, İbni Hişâm (ö.761/1359)’ın Muğnî’l-Lebîb, Katru’n-Nedâ, Şuzûru’z-Zeheb
ve Kavâ’idu’l-İ‘râb’ı, ‘İsâmuddîn el-İsferâ’înî (ö.945-1538)’nin ‘İsâm’ı26, Birgivî’nin
İmtihânu’l-Ezkiyâ27 adlı eserleri de okutulmaktaydı.
Sarf öğretiminde, öğretim usulü olarak tümdengelim metodu yerine tümevarım/cüz
metodu uygulanmıştır. Sarf ilminin tahsiline, önce kelime tahlillerini içeren Emsile, Bina,
Maksûd, ‘İzzî, Merâh, Şâfiye kitaplarıyla başlama değişmez usul olmuştur. Nahiv ilimlerinde
bile bu cüz usulünden vazgeçilmemiş, cümle tahlillerine çok önem verilmiş, ibarelerin cümle
yapıları gereği anlamlar cümle içinde değil, kırık anlamlarıyla anlatılmıştır28.
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Belagat(retorik)la29 ilgili takip edilen kitaplar da şunlardı:
1. Miftâhu’l-‘Ulûm: Ebû Yakûb es-Sekkâkî (ö.626/1229)’nin eseridir. Üç bölümden
oluşan eserin birinci bölümünde, sarfın mahiyeti ve tarifi, harfler ve mahreçleri, kelimelerin
teşekkülü, kalıp ve vezinleriyle sarfın tamamlayıcısı niteliğinde kabul edilen iştikâk konusu
incelenir. İkinci bölümde, nahvin tarifi ve faydası, âmil, mamûl ve irâb alametleri gibi Arap
dilinin sözdizimi kurallarına ve sebeplerine dair mantıkî izahlar yapılır. Üçüncü bölümde
meânî ve beyân ilimleri konu edilir30. Hatta Sekkâkî’nin eseri ve şerhlerine izafeten
medreselere isim de verilmiştir. Otuzlu medreseler, okutulan belâgat eserine izâfeten “Miftâh
Medreseleri” diye de anılmıştır31.
2. Telhîsu’l-Miftâh: Hatîb el-Kazvînî (ö.739/133)’nin eseridir. es-Sekkâkî’nin Miftâhu’l‘Ulûm’unun üçüncü bölümünün muhtasarıdır. Bir mukaddime, meânî, beyân ve bedî‘ adlarını
taşıyan üç bölüm ile sonuç mahiyetindeki hâtimeden oluşmaktadır32.
3. el-Mutavvel ‘ale’t-Telhîs: Saduddîn et-Teftâzânî (ö.791/1389)’nin Hatîb elKazvînî’nin kaleme aldığı Telhîsu’l-Miftâh’ının şerhidir. Metinle iç içe olan büyük bir
şerhtir33.
4- Muhtasaru’l-Me‘anî: Bu eser de Saduddîn et-Teftâzânî’ye aittir. el-Mutavvel'in daha
kısaltılmış şeklidir.
5- Îdâhu’l-Me‘anî: Hatîb el-Kazvînî’nin Telhîsu’l-Miftâh adlı eserine yine kendisinin
yazdığı şerhidir. Aslında önce kısa bir metin yazıp, ardından onu şerh etmek, el-Kazvînî
döneminin geleneksel teâmülüdür. Ancak el-Kazvînî’nin bu eseri kaleme alış biçimi, klâsik
şerh metoduna uymamaktadır. Zira kendisi et-Telhîs’in ifadeleriyle iç içe bir şerh yazmaya
yeltenmemiş, konularını ikinci bir kez daha ayrıntılı bir şekilde sunmaya çalışmıştır34.
Medreselerdeki Arapça Sarf, Nahiv ve Belagat derslerinde okutulan eserleri manzûm
olarak ifade eden bir şiiri, Süheyl Ünver’den naklen burada aktarmak yararlı olacaktır35:
Sen okusan bir muhterem kişiden,
Eline kitâbı alsan olmaz mı?
Çalışasın âferin desin işiden,
Düşmanın bağrını delsen olmaz mı?
Emsile’yi ezber idüp süre gör,
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Maksûd ile murâdına ire gör,
‘İzzî görüp kâideye gire gör,
Merâh’ı bir hoşça bilsen olmaz mı?
‘Avâmil ne dirse âmil ol sen de,
Misbâh ile nûr-ı ilmi bul sen de,
Kâfiye’yi Câmî ile bilsen de,
Kendüni a‘lâ eylesen olmaz mı?
Mantık’ın çok olur kîl ile kâli,
Hüsâmkâtî yazar akvâli,
Kutbuddîn’de bulmak içün eşkâli,
Seyyid Hâşiyesi’n bulsan olmaz mı?
Telhîs’in bahsine gark olub batub,
Muhtasar sözüne Mutavvel katub
Miftâh’ın üstüne Seyyid’i tutup
İlim deryasına dalsan olmaz mı?
Görüldüğü gibi medrese eğitimine hazırlık mahiyetinde olan Arapça öğretimi Sarf,
Nahiv ve Belagat olmak üzere üç aşamalı olarak icra edilmekteydi. O dönemde Arapça olarak
yazılan eserler, şiir divanları, kasideler vb. incelendiğinde, Arapçanın o dönem koşullarında
medrese eğitiminde başarılı bir şekilde öğretildiği sonucuna varmak mümkündür. Ancak
günümüz Arapça öğretiminde, bu sistemden ve okutulan kaynaklardan nasıl yararlanacağı
konusunda bilimsel araştırmaların yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Son zamanlarda
ülkemizin bazı üniversitelerinin Arap Dili ve Edebiyatı bölümleri ile İlahiyat Fakültelerimizin
Arap Dili ve Belagatı bölümlerinde Osmanlı dönemi Arapça öğretimi ve kaynak eserlerle
ilgili yüksek lisan ve doktora çalışması yapılmaktadır. Hâlen bölümümüzde Musa Yıldız’ın
danışmanlığında Osmanlı dönemiyle ilgili 2 doktora ve 2 yüksek lisans çalışması ile Nurettin
Ceviz’in danışmanlığında 2 yüksek lisans çalışması yapılmaktadır.
Sonuç olarak; Osmanlı medreselerinde Arapçanın öğretilmesinin amacının, Türk
çocuklarının dinlerinin dili olan Arapçayı kolayca öğrenebilmeleri olduğu anlaşılmaktadır.
Osmanlı alimlerinin Arapça konusundaki hassasiyeti, Osmanlı-Türk Devletinin siyasetine
paralel olarak, bizatihi Arapça öğrenme anlayışından da çok, Kur’ân’ı ve Varlık’ı daha iyi
anlama kaygısından kaynaklanmaktadır. Bu dili öğretmek için eserler kaleme alan ufku geniş
insanların torunları olan bizlere düşen görev, onların eserleri üzerine bilimsel çalışmalar
yaparak, Arapçanın modern metotlarla öğretimine katkıda bulunmaktır. Bu kongre vesilesiyle
Osmanlı döneminde Arapça öğretimine dair eser veren ilim adamlarını rahmet ve minnetle
anıyorum.

