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ÖZET 

Dil öğretiminde klasik ve modern birçok yaklaşım vardır. Konuya Arap dili özelinde 

bakıldığında özellikle iki klasik yaklaşımın öne çıktığı görülür. Bunlardan bir tanesi cümledeki 

ögeyi merkeze alarak aynı konunun tamamlayıcı parçalarını farklı konu ve ünitelerde anlatırken, 

cümle merkezli yaklaşım ise türleri farklı olsa da aynı konunun parçalarını tek bir ünite de 

işlemeyi esas almıştır. Bu durum dil öğretiminde farklı avantaj ve dezavantajlar oluşturmaktadır. 

Bu çalışmada dil öğretimindeki iki klasik yaklaşım karşılaştırmalı olarak irdelenecektir. Bu 

bağlamda güçlü ve zayıf yanları ile avantajlı ve dezavantajlı tarafları da belirtilerek bir tercihte 

bulunulacaktır. 

Anahtar kelimeler: Materyal geliştirmede klasik metot, klasik dil öğretimi, dil öğretim metodu, 

Arap dili öğretimi, klasik telif metodu. 

 

COMPARISON OF TWO CLASSICAL APPROACHES BASED ON ITEM 

AND SENTENCE IN LANGUAGE TEACHING: AN ANALYTICAL LOOK AT 

THE METHODS OF IBN HİSHAM’S WORKS OF KATRU’N-NEDÂ AND 

ŞUZÛR’Z-ZEHEB 

 
ABSTRACT 

There are many classical and modern approaches to language teaching. In the case of Arabic 

language, it appears that particularly two classical approaches have come to the forefront. While 

one of them describes the complementary parts of the same topic in different subjects and units 

by taking the culminated item in the center, the sentence-based approach is based on processing 

parts of the same subject in a single unit even though the types are different. This situation 

creates different advantages and disadvantages in language teaching. In this study, two classical 

approaches in language teaching will be discussed comparatively. In this context, a preference 

will be given by specifying strengths and weaknesses, advantageous and disadvantaged sides. 

Key Words: Classical method for material development, classical language teaching, language 

teaching method, Arabic language teaching, classical copyright method. 

 

 

Giriş: Dil Öğretiminde Klasik Yaklaşımlar ve Materyal Düzeyleri 

Eğitim ve öğretim söz konusu olduğunda, süreç, amaç ve hedef öğrenci profili (öğrenci 

gerçeği) hususları doğrudan gündeme gelir. Bu üçü, uygulanacak müfredat, öğretim materyali ve 

ders programının belirlenmesinde doğrudan etkili bir öneme sahiptir. Ancak öğretim metotları 

üzerinde en çok hedef kitlenin seviyesi ve öğretim amacının etkili olduğu açıktır. 

Dil öğretiminde de durum aynıdır. Zira süreç, amaç ve hedef öğrenci profili hususları, 

öğretim materyali, müfredat ve ders programını şekillendirdiği gibi öğretim metotlarının 

belirlenmesinde de etkilidir. Çünkü temel seviyede (elementary) dil öğrenen bir öğrenciye orta 

(intermediate) ya da ileri (advanced) düzeyde bir materyal ve metotla dil öğretimi uygulanması, 

öğrenmeyi zorlaştıracak ve öğretim amacın gerçekleşmesine engel olacaktır. 
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Gazzâlî, bazı ilim dallarında yazılan kitapların ilmî seviyelerine işaret ederken, iktisâr 

(temel düzey), iktisâd (orta düzey) ve istiksâ’ (ileri düzey) şeklinde üçlü bir taksim kullanır 

(Gazzalî, 2005, s. 49, 51). Ancak, bütün kitapları bu üç kategoriden birine net olarak 

yerleştirmek her zaman mümkün değildir. Çünkü bazı kitaplarda karma bir seviye görülür. 

Gazzâlî’nin söz konusu üçlü taksimi her ne kadar göreceli olsa da, ilmi kitapların 

derecelendirilmesi, içeriklerinin belirlenip tertip ve tasnif edilmesinde oldukça faydalı bir işleve 

sahiptir. Dolayısıyla ders materyallerinin tespiti ve medrese müfredatının belirlenip 

derecelendirilmesi gibi hususlarda, Gazzâlî sonrası tedris sistemi üzerinde oldukça etkili 

olmuştur.1 Bu durum, ders materyali olarak hazırlanan dil öğretim kitaplarında daha belirgindir. 

Kısaca, Arap dili öğretimi ve Arap dilbiliminde materyal tasnifi hususunda uygulanan temel 

kategorilerin şu şekilde belirdiğini ifade edebiliriz: 

a-Temel seviye (iktisâr) 

b-Temel-orta (iktisâr-iktisâd) 

c-Orta seviye (iktisâd) 

d-Orta-ileri seviye (iktisâd-istiksâ’) 

e-İleri seviye (istiksâ’) 

f-Tahkîk ve yeniden üretim/üst ileri seviye (ibdâ‘-müntehâ) 

Temel seviyedeki kitaplar, söz konusu ilim dalının genel çerçevesini en yalın şekliyle 

sunar. Zira temel seviyedeki bir kitabın öğrenilmesiyle o ilme dair zorunlu meselelere aşina 

olunur. 

Orta seviyedeki kitaplarda ise temel seviyede verilen bilgilerin daha derin ve ayrıntılı 

olarak işlendiği görülür. Bu seviyedeki kitaplarda, temel konulara ek olarak bazı ihtilaflı 

meselelere ve ikincil konulara yer verilir. Bu aşamada dil tarihi, dilbilim, anlam bilim, yorum 

bilim ve dil felsefesi gibi alanlarla ilgili içerikler verilmeye başlar. 

İleri seviyedeki kitaplarda, temel ve orta seviyenin konu içeriği, şematik ve tematik 

olarak muhafaza edilir. Yeni konular eklenir. Ancak bu seviyedeki kitaplarda dikkat çeken en 

temel özellik, Arap dilinin tartışmalı meselelerinin yanı sıra, dilin en ince ayrıntılarına, dilbilim, 

anlam bilim, dil felsefesi gibi alanların konu ve metotlarına ağırlıklı olarak yer verilmesidir. 

Burada şu hususa işaret etmek gerekir: İleri düzey kitaplar arasında, Teftâzânî’nin Arap 

dili alanında yaptığı çalışmalarda izlediği gibi, tahkîkî metotla (Benli, 2015, s. 75)  ele alınan 

eserler vardır. Bu eserlerden bazılarını ileri düzey içinde değerlendirmek ya da müstakil bir 

seviye kabul ederek “üst-ileri seviye” şeklinde ifade etmek mümkündür. 

Metotlarını incelediğimiz Katru’n-nedâ ve Şezûru’z-zeheb adlı eserler klasik dil 

öğretiminde orta seviyede yer alan kitaplardır. 

1. Dil Öğretiminde Klasik Yaklaşımlar 

Arapçada en belirgin özellik i‘râb olgusudur (i‘râb fenomeni). Bu durum hem Arap dili 

öğretimine hem de dil öğretim materyallerinin şekil ve tasnifine doğrudan etki eder.  

İ‘râb: Amillerin değişmesi sebebiyle, aynı kelimenin son harekesindeki değişim 

olgusuna gönderme yaparken kullanılan terimdir. Örnek:   ٌإِنَّ اْلِكتَاَب ُمِفيد “Kitap muhakkak 

faydalıdır” ve َكاَن اْلِكتَاُب ُمِفيدًا  “Kitap faydalıydı”2 (Bâbetî, 2004, c. I, ss. 194-195). Kısaca, 

cümledeki kelime ve yancümlelerin ögesel durumuna işaret eden i‘râb olgusu, cümledeki 

kelimelerin ve diğer unsurların gramatik görevlerinin değişmesi sonucunda son harekelerinin 

gerçekten ya da hükmen değişmesini ifade eder (Ya‘kûb, 2001, c. I, s. 75). 

                                                      
1 Gazzâlî’nin, ilimleri derecelendirme hususunda yaptığı bu üçlü tasnifin, Osmanlı medrese müfredatına 

etkileri ve belâgat ilmine uygulanışına dair bir örnek için bk. (Şimşek, 2015, ss. 86-87). 
2 Bu iki örnekte اْلِكتَاب ve ُمِفيد kelimelerinin son harekelerinin değişmesine neden olan etken, başlarına dahil 

olan âmillerin değişmesidir. Çünkü  َّإِن  âmili isminin (öznesi) sonunu fethalı, haberinin (yüklemi) sonunu 

dammeli istemektedir. Buna karşın  ََكان âmili isminin sonunu dammeli, haberinin sonunu ise fethalı 

istemektedir. Kısaca, kelimelerin başındaki âmil değişince i‘râbları da değişmektedir.  
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Arap dili öğretiminde, cümlede bulunan tüm kelimeler (isim-fiil-harf), i‘râbı olanlar ve 

olmayanlar diye en temel iki kategoride ele alınır. İ‘râbı olmayanlar, cümle içinde farklı yer ve 

görevlerde kullanılsalar dahi i‘râb göstergeleri açısından her hangi bir değişime uğramazlar. 

Ancak cümleden çıkarılmaları anlam kayıplarına neden olur. Bazen de temel cümlenin 

yargısının bozulmasına hatta cümlenin yargısız kalmasına yol açar. Dolayısıyla i‘râbı olmamak 

“boş” ya da “önemsiz” anlamına gelmemektedir. Zira i‘râbı olmayan kelimeler çoğunlukla 

cümlenin temel ögelerinden biri olmasalar da, geçmiş zamanlı fiil cümlelerinde olduğu gibi 

bazen cümlenin yüklemi de olurlar. Örnek:  َِجاءَ  َعِليٌّ إلَى اْلَمْدَرَسة “Ali okula geldi”. Bu cümleden 

yüklem çıkarılırsa ifade hükümsüz kalır.3 

Arap dilinde gramer öğretiminin omurgasını teşkil eden i‘râb olgusu, lafzî, takdîrî ve 

mahallî olmak üzere üç üst kategoride öğretilir. Bu üç kategori altına giren i‘râblar ayrıca, 

merfû‘, mansûb, mecrûr ve meczûm olmak üzere dört alt kategori de incelenir. Bunlardan merfû‘ 

ve mansûb olma özelliği isimler ve fiiller arasında ortaktır. Buna karşın mecrûrluk isimlere, 

meczûmluk da fiillere özgüdür. Harflerin ve i‘râbdan mahalli olmayan cümlelerin, belli bir öge 

değeri olmadığından dolayı hiçbir i‘râb kategorisinde değerlendirilmezler. Ancak, belli bir i‘râbı 

olsun veya olmasın cümle içinde zikredilen tüm kelime, yancümle vb. unsurlar, öğrenciye ayrı 

ayrı öğretilir ve cümle içindeki yerleri gösterilir. Kısaca, i‘râb olgusu üzerine yoğunlaşmadaki 

asıl kasıt, cümledeki doğru söz dizimi ve doğru anlamı yakalamak olmalıdır. 

Arap dili öğretiminde cümlenin ögelerinin, i‘râbı olanlar ve olmayanlar diye iki temel 

kategoriye ayrıldığı; i‘râbı olmayanların –fiiller dışında- cümlenin temel unsurları arasında yer 

almasalar bile onun anlamında etkili oldukları; i‘râbı olanların ise merfû‘, mansûb, mecrûr ve 

meczûm şeklinde dört kısımda incelendiği gibi hususlara işaret edilmişti. Şimdi, Arapçada i‘râbı 

olan ögeleri şu şekilde özetleyebiliriz: 

Merfû‘ i‘râb alan ögeler: Bu ögeler cümlede genel olarak özne ve yüklem olarak görev 

yaparlar. Örnek: Fâil, nâib-i fâil, mübtedâ, haber, kâne ve kardeşlerinin ismi, inne ve 

kardeşlerinin haberi, leyse’ye benzeyen harflerin isimleri, cinsi nefyeden lâ’nın haberi vb. 

Mansûb i‘râb alan ögeler: Bu ögeler cümlede nesne ve durum zarfı görevinde 

bulundukları gibi özne, yüklem vb. olarak da görev yapabilirler. Örnek: Mefûlun bih, mefûl-i 

mutlak, mefûlun fîh, mefûlun leh, mefûlun meah, kâne ve kardeşlerinin haberi, inne ve 

kardeşlerinin ismi, leyse’ye benzeyen harflerin haberleri, cinsi nefyeden lâ’nın ismi, hâl, bazı 

temyîzler, mahallen mansûb cümleler vb. 

Mecrûr i‘râb alan ögeler: Örnek: Harf-i cerle mecrûr isimler, izâfetle mecrûr isimler, 

bazı temyîzler, mahellen mecrûr cümeller vb. 

Meczûm i‘râb alan ögeler: Örnek: Başına cezm edici bir edat almış ve mebnî olmayan 

muzâri fiiller vb. 

Bilindiği gibi Arapçada gramer açısından cümlelerin, yedi çeşidinin i‘râbı (öge değeri) 

varken (İbn Cemâ‘a, 2009, ss. 20-28; Kâfiyecî, 2006, ss. 105-151) yedi çeşidinin i‘râbı yoktur 

(Kocavî, 1995, ss. 35-56). Bu durum cümlelerin öge değerleriyle alakalı bir husustur. 

Klasik Arapça öğretiminde metodu belirleyen en önemli etken i‘râb ve onun sunuluş 

şeklidir. Bunda Arap dilinin doğasının yanı sıra Arap aleminde hicri ilk asırdan itibaren 

yaygınlık kazanan lahin (Arap dilini hatalı kullanım) olgusunun etkisi göz ardı edilemez. 

Öğrenciler arasında Arap olmayanlar da mevcuttur. Ancak Klasik Arap dili öğretiminde, 

Arapçayı anadili olarak konuşanlara (arabic native speakers) Arapça öğretilirken bile i‘râb 

merkeze alınmıştır. 

Kısaca, Arap kültürüne ait klasik dil öğretim materyallerinde ortak payda i‘râb öğretimi 

ve uygulamalarıdır. Genel bir görünüm oluşturmak için tüm alt ve üst kategoriler birleştirecek 

                                                      
 geldi” fiilidir. Bu kelime temel cümlenin“ َجاءَ  Ali okula geldi” cümlesinin yüklemi“ َجاءَ  َعِليٌّ إلَى اْلَمْدَرَسةِ  3

yüklemi olmasına rağmen i‘râbı yoktur. Cümleden çıkarılması, “Ali okula…” şeklinde tamamlanmamış 

bir anlam ortaya koyacak ve temel cümlenin hükmünün ortadan kalkmasına neden olacaktır. Buna göre, 

“i‘râbı olmamak” ifadesinin “anlam değeri olmamak ya da her durumda cümlenin temel esaslarından biri 

olmamak” şeklinde bir anlam taşımadığı anlaşılmıştır. 
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olursak, Arap gramerinde i‘râb öğretilirken cümledeki unsurların, i‘râbı olmayanlar, merfû‘, 

mansûb, mecrûr veya meczûm ögeler şeklinde toplam beş kısımda şekillendiği ifade edilebilir. 

Ancak bazı kitaplar i‘râbın belli bir konusu merkeze alınarak düzenlenirken bazıları da cümlenin 

tamamını merkeze alan bir tasnif metoduyla ele alınmıştır. Bu durum Arap dili öğretiminde öge 

ve cümle merkezli iki yaklaşımın ortaya çıkmasını sağlamıştır.  

Günümüzde uygulaması süren söz konusu iki klasik yaklaşımı şu şekilde özetlemek 

mümkündür. 

1.1.Öge Merkezli Klasik Yaklaşım (İ‘râb Merkezli Yaklaşım) 

Bunu “hedef öge merkezli yaklaşım” veya “hedef i‘râb merkezli yaklaşım” şeklinde 

açıklamak mümkündür. Öge merkezli yaklaşımda belli bir i‘râb durumunun –mesela merfû‘luk 

hali- Arap dilindeki tüm kullanımlarını öğretmek ve farklı görünümlerini yansıtmak amaçlanır. 

Aynı i‘râb özelliğinin farklı konulardaki görüntülerinin yansıtılmasındaki amaç, öğrencilere tek 

bir konunun farklı cümlelerdeki uygulamalarını kavratmak olmalıdır.  

Öge merkezli yaklaşımda, bir temel cümleyi, içindeki yancümleler de dahil olmak üzere, 

bütün faklı boyutlarıyla ele almak değil, sadece i‘râbı öğretilecek ögenin cümle içindeki 

görünümünü kavratmak esastır. Burada, öğrencinin zihninde i‘râb bakımından ve aynı i‘râb 

özelliğinin farklı cümlelerdeki görünümü hakkında bütüncül bir tasavvur (zihin haritası) 

oluşturmak amaçlanıyor olmalıdır. Burada ders materyalini şekillendiren asıl unsur i‘râb 

kategorileridir. 

Kısaca, öge merkezli dil anlatım metodunda gramer çözümlemesi yapılırken ilk önce 

cümlenin tam anlamı verilir. Sonra konunun merkezindeki asıl öge incelenir. Ancak cümlenin 

diğer ögeleri irdelenmez. Aynı i‘râb özelliğinin, Arap dilindeki diğer görünümlerini yansıtmak 

için başka konuların farklı parçaları üzerinden anlatıma devam edilir. Örnek cümlede tek bir öge 

incelenir geçilir. Ancak, aynı ünite tamamlanmadan önce konunun farklı yerlerdeki uygulamaları 

özel başlık açılarak ayrıca incelenir. Bu bağlamda, merfû‘ olma durumu anlatılırken, hem 

isimlerde hem de fiillerdeki merfû‘ ögeler bütün çeşitleriyle ayrı ayrı incelenir. Mansûbluk 

durumu irdelenirken, hem isimlerde hem de fiillerdeki mansûb ögeler incelenir. Mecrûrluk 

isimlere has olduğu için sadece isimlerdeki mecrûr ögeler ve meczûmluk fiillere has olduğu için 

sadece fiillerdeki meczûm ögeler üzerinde durulur. 

Örnek:  َِرأَى َعِلي ٌّ َخاِلدًا فِي السُّوق “Ali Halit’i çarşıda gördü”. 

Yukarıda zikredilen cümlenin, Arap gramerinde merfû‘ i‘râb alan ögelerin öğretildiği bir 

kategoride ele alındığını düşünelim. Bu bağlamda, cümlenin anlamı kavranmadan, i‘râb 

özellikleri üzerinde durmak pek faydalı olmayacaktır. Ayrıca öğrenilen kuralın farklı örneklere 

uygulanması ve işlevsel hale gelmesi için, örnek cümlenin tam anlamını ve öğrenilen ögenin bu 

anlamın oluşumundaki etkisini bilmek önemlidir. Dolayısıyla gramer tahliline başlamadan önce, 

ilk olarak cümlenin tam anlamı verilir (Ali Halit’i çarşıda gördü). Sonra konunun gerektirdiği 

asıl öge üzerinde durulur. Bu örnek, cümledeki merfû‘ ögenin durumunu açıklamak için 

zikredildiğine göre, ٌّ َعِلي kelimesi (fâil) burada üzerinde durulacak asıl ögedir. İlgili kelime 

hakkında şu açıklamalar yapılır:  ٌَّعِلي (Cümlenin öznesidir (fâil). Merfû‘ i‘râb almıştır. 

Merfû‘luğun buradaki göstergesi  ٌَّعِلي kelimesinin sonundaki dammedir. Kelimenin fâil olmasını 

sağlayan âmil (etken) َرأَى fiilidir). Söz konusu açıklamalar yapıldıktan sonra cümlenin diğer 

ögelerinin i‘râb durumları ilgili ünitelerde incelenmek üzere atlanır. Bundan dolayı, yukarıdaki 

örnek cümlenin yüklemi (َرأَى)4, nesnesi (َخاِلدًا)5, cümledeki harf-i cer (فِي)6 ve mecrûr isim ( ِالسُّوق)7 

i‘râb bakımından açıklanmamıştır.  

                                                      
4 Fiiller ünitesinde, mâzi fiiller (geçmiş zamanlı fiiller) konusunda incelenir. 
5 Mansûb ögeler ünitesinde, mefûl çeşitleri konusunun “mefûlün bih” başlığı altında incelenir. 
6 Mecrûr ögeler ünitesinde, harf-i cerler konusunda işlenir. 
7 Mecrûr ögeler ünitesinde, harf-i cerle mecrûr isimler konusunda incelenir. 
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Yukarıdaki örnek cümlenin hedef kelimesindeki i‘râb özelliği –ٌّ َعِلي kelimesinin merfû‘ 

olma durumu- ile ilgili olarak Arap dilindeki diğer uygulamalar arasında şunları saymak 

mümkündür: ٌّ قُِرَئ اْلِكتَاب  “Kitap okundu” (altı çizili merfû‘ kelime nâib-i fâil/sözde özne),  ٌّ اْلِكتَاب

 Kitap faydalıdır” (haber/isim“ اْلِكتَاُب نَافِع ٌّ ,Kitap faydalıdır” (mübtedâ/isim cümlesinin öznesi)“ نَافِعٌ 

cümlesinin yüklemi), َكاَن اْلِكتَاب ٌّ نَافِعًا “Kitap faydalıydı” (kâne’nin ismi/özne), ٌّ إِّن اْلِكتَاَب نَافِع 

“Şüphesiz ki kitap faydalıdır” (inne’nin haberi/yüklem), ما  اْلِكتَاب ٌّ نَافِعًا “Kitap faydalı değildir” 

(leyse’ye benzeyen harflerin ismi/özne),   الَ ِكتَاَب َغْير ٌّ نَافِع “Faydasız hiçbir kitap yoktur” (cinsi 

nefyeden lâ’nın haberi/yüklem) vb. (Benzer örnekler için bk. Bâbetî, 2004, c. I, ss. 194-195) 

Kısaca, bu yaklaşımda ilk olarak cümlenin tam anlamı verilir. Sonra konunun 

gerektirdiği asıl öge üzerinde durulur. Cümlenin diğer ögeleri üzerinde durulmaz. Diğer 

ögelerin farklı yer ve cümlelerdeki durumlarının açıklamasıyla Arap dilinin dilsel 

bütünlüğü içindeki temel görünüm yansıtılır. Sadece hedef öge üzerinde durularak diğer 

ögeler açıklanmadan geçilmesi, -ileride açıklanacağı üzere- cümle merkezli yaklaşıma göre öge 

merkezli anlatım metodu açısından bir anlatım farklılığı oluşturur. Bu durum, yeni başlayanlar 

için bazı zorluklar oluştursa da bir anlatım ve metot kusuru sayılmaz. Zira cümlenin atlanan 

ögeleri aynı kitabın değişik bölümlerinde, kendi özel bağlamlarında işlenir. 

Öge merkezli klasik anlatım ve tasnif metodunun bazı avantaj (güçlü tarafları) ve 

dezavantajları (zayıf tarafları) vardır. Bunları İbn Hişâm’ın Katru’n-nedâ ve Şuzûru’z-zeheb adlı 

kitaplarındaki anlatım teknikleri ve tasnif metotlarını karşılaştırırken belirteceğiz. 

1.2.Cümle Merkezli Klasik Yaklaşım 

Cümle merkezli yaklaşımda, konunun tabiatına göre merkeze alınan tek bir cümle (isim 

cümlesi-fiil cümlesi), -içindeki yan cümleler dahil olmak üzere- bütün ögeleriyle tahlil edilerek 

öğretilir. Bu bağlamda, aynı konu içindeki farklı ögeler ve i‘râb durumları da anlatılır. Bunda 

öğrencinin (learner), belli bir konu bağlamında zikredilen tek bir cümleyi bütüncül olarak 

öğrenmesi hedeflenir. Kısaca, bu yaklaşımda, inne ve kardeşleri, kâne ve kardeşleri gibi konular 

işlenirken aynı ünite içinde farklı i‘râb özellikleri üzerinde durulur. Yine, özneler, nesneler, 

fiilimsiler ve tamlamalar gibi kategoriler oluşturularak aynı ünitenin alt konuları bir arada peş 

peşe verilir. Anlatımın merkezinde bulunan belli bir öge vardır. Konu anlatılırken sadece söz 

konusu ögenin durumu değil tüm kelime ve yan cümlelerin durumu açıklanır. Bu bağlamda 

cümledeki tüm unsurların i‘râb değerleri ayrı ayrı değerlendirilir. 

“Öge merkezli” yaklaşımı açıklarken incelediğimiz – َِرأَى َعِلي ٌّ َخاِلدًا فِي السُّوق “Ali Halit’i 

çarşıda gördü”- örneğini burada, “cümle merkezli” olarak ele aldığımızda, iki metot arasındaki 

fark şu şekilde açığa çıkar: Cümlenin anlamı kavranmadan i‘râb özellikleri üzerinde durmanın 

pek faydalı olmayacağına ve öğrenilen kuralın farklı örneklere uygulanıp işlevsel hale gelmesi 

için örnek cümlenin tam anlamını ve öğrenilen ögenin bu anlamın oluşumundaki etkisini 

bilmenin önemine işaret etmiştik. Dolayısıyla, yukarıda zikredilen örneği, cümle merkezli dil 

öğretim metoduna dayalı olarak öğretirken yine ilk önce cümlenin tam anlamı verilir (Ali Halit’i 

çarşıda gördü). Sonra konunun gerektirdiği asıl öge üzerinde durulur. Daha sonra cümlenin tüm 

ögeleri ve anlam değerleri belirtilir. Örnekteki cümlede fâil öğretilmektedir. Buna göre konunun 

merkezindeki asıl öge ٌّ َعِلي kelimesidir.  

Bu yaklaşımda, i‘râbı olsun ya da olmasın cümlenin diğer unsurları şu şekilde belirtilir: 

 Cümlenin) َعِليٌّ  ;(Cümlenin yüklemidir (mâzî fiil). Geçmiş zamanlı fiildir. İ‘râbı yoktur) َرأَى 

öznesidir (fâil). Merfû‘ i‘râb almıştır. Merfû‘luğun buradaki göstergesi  ٌَّعِلي kelimesinin 

sonundaki dammedir. Kelimenin fâil olmasını sağlayan âmil (etken) َرأَى fiilidir); َخاِلدًا (Cümlenin 

nesnesidir (mefûlun bih). Mansûb i‘râb almıştır. Mansûbluğun buradaki göstergesi َخاِلدًا 

kelimesinin sonundaki fethadır. Kelimenin mefûl olmasını sağlayan âmil َرأَى fiilidir); فِي (Harf-i 

cer görevinde kullanılmıştır. –de/da anlamı katmıştır. İ‘râbı yoktur);  ِالسُّوق (Mecrûr isim 

konumundadır. Mecrûr i‘râb almıştır. Mecrûrluğun buradaki göstergesi  ِالسُّوق kelimesinin 

sonundaki kesradır. Kelimenin mecrûr olmasını sağlayan âmil فِي harfidir). 

366



 Murat TALA 

 

Özetle, -yukarıdaki örnekten anlaşılacağı gibi- bu yaklaşımda, önce cümlenin anlamı 

verilir daha sonra i‘râbı öğretilecek asıl ögenin yanı sıra cümle içindeki diğer ögelerin 

durumu da açıklanır. İ‘râbın oluşmasına etki eden âmiller ayrı ayrı tahlil edilir. İ‘râbı olmayan 

unsurların durumu belirtilir. Böylece cümlesel bütün içindeki temel görünüm yansıtılır.  

Cümle merkezli klasik anlatım ve tasnif metodunun bazı avantaj (güçlü tarafları) ve 

dezavantajları (zayıf tarafları) vardır. Bunları İbn Hişâm’ın Katru’n-nedâ ve Şuzûru’z-zeheb adlı 

kitaplarındaki anlatım teknikleri ve tasnif metotlarını karşılaştırırken belirteceğiz. 

2.İbn Hişâm’ın Öge ve Cümle Merkezli Yaklaşımları 

 İbn Hişâm’ın tam adı, Ebû Muhammed Cemâleddin Abdullah b. Yûsuf b. Ahmed b. 

Abdillah b. Hişâm el-Ensârî el-Mısrî el-Hanbelî (ö. 761/1360) şeklinde ifade edilmektedir 

(Süyûtî, 1979, c. II, ss. 68-69). 

İbn Haldûn’un (ö. 808/1406) “Mısırda İbn Hişâm’diye Sîbeveyh’ten (ö. 180/796) daha 

derin bir nahiv aliminin çıktığını duyar olduk” (Süyûtî, 1979, c. II, s. 69) şeklindeki sözleri, İbn 

Hişâm’ın, Arap gramerinin en büyük üstadı sayılan Sîbeveyh’le kıyaslanır olduğu ve daha 

hayattayken meşhur olduğunun kanıtlarındandır. 

İbn Hişâm taklitçi değil özgün bir ilim adamıdır (Avd, 1987, ss. 77-78). Çok sayıda eser 

kaleme almıştır. Bunlar arasında Şuzûru’z-zeheb, Şerhu Şuzûri’z-zeheb, Katru’n-nedâ, Şerhu 

Katri’n-nedâ, Muğni’l-lebîb an Kutubi’l-eârib, Kavâidü’l-irâb, Evdahu’l-mesâlik ilâ Elfiyyeti 

İbn Mâlik vb. eserlerini zikretmek mümkündür (Süyûtî, 1979, c. II, s. 69; Avd, 1987, ss. 63-92). 

Şuzûru’z-zeheb, özlü olduğu kadar kapsamlı bir gramer kitabıdır. İbn Hişâm tarafından 

şerh edilmiştir. (İbn Hişâm, 2004, s. 31). Eser, İbn Hişâm’ın yazdığı şerhle beraber günümüzde 

hala okutulmaktadır. 

Katru’n-nedâ, yine özlü (veciz), kolay, açık ve kapsamlı bir gramer kitabıdır. 

(Abdurrahman ed-Dabu‘, 1998, s. 77; Özbalıkçı, 1999, c. XX, s. 75). Eser başta İbn Hişâm’ın 

kendisi olmak üzere bir çok alim tarafından şerh edilmiştir. Bu şerhler üzerine çok sayıda hâşiye 

kaleme alınmıştır (Özbalıkçı, 1999, c. XX, s. 75). Katru’n-nedâ adlı eserin birçok baskısı 

yapılmıştır. Klasik bir eser olmasına rağmen, günümüzde yaygın olarak okutulmaktadır. 

İbn Hişâm’ın Şuzûru’z-zeheb adlı eserinde izlediği metot Katru’n-nedâ’da izlediğinden 

farklıdır. Zira İbn Hişâm, Şuzûru’z-zeheb‘de öge merkezli bir metot izlerken Katru’n-nedâ’da 

cümle merkezli bir metot takip eder. Bu iki eserde dikkat çeken içerik, dil öğretim metodu, 

anlatım tekniği ve konu sıralaması gibi hususları şöylece özetlemek mümkündür. 

2.1.Şuzuru’z-Zeheb Adlı Eserdeki Dil Öğretim ve Konu Tasnif Yöntemi 

İbn Hişâm, Şuzûru’z-zeheb adlı eserinde öge (i‘râb) merkezli bir öğretim metodu takip 

eder. Bu bağlamda İbn Hişâm Şuzûru’z-zeheb’de öncelikle Arap gramerinin tüm ögelerine 

uygulanabilecek durumları belirten temel kavramları açıklar. Sonra Arap gramerinin konularını 

öge merkezli olarak ele alır. 

Şuzûru’z-zeheb’in konu sıralaması şu şekilde bir akış izlemektedir (İbn Hişâm, 2004, ss. 

31-465): 

1- Kelimenin tanımı 

Kavl: Anlamlı sözcük 

Müfred: Parçalarından biri anlamının bir parçasına işaret etmeyen sözcük.  Örnek:  ٌَرُجل 

sözcüğünün harflerinden hiçbiri anlamının (adam) bir parçasına işaret etmez.  Bu bağlamda 

“adam” anlamına gelen “racul” kelimesinde “râ”, “cîm” ve “dâl” harfleri, “adam” şeklinde 

beliren anlamın bir parçasını göstermez. 

2- Arapçada kelime çeşitleri (isim-fiil-harf) 

3- Cümlenin tanımı 

4- Cümle çeşitleri (haber-inşa-talep) 

5- İ‘râb teriminin tanımı (lüğavî-ıstılâhî) 

6- İ‘râb çeşitleri: Raf‘, nasb, cer, cezm 
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7- İ‘râb göstergeleri açısından asıl göstergeden sapan kelimeler (ğayr-i munsarif, cem-i 

müennes sâlim, esmâ-i sitte, müsennâ, cem-i müzekker sâlim, ef‘âl-i hamse, sonu illetli muzâri 

fiil. 

8- Takdîrî i‘râb ve çeşitleri (maksûr isimler, mankûs isimler, sonu vâv ya da yâ harfi ile 

illetli bulunan muzâri fiil) 

9- Mebnî (sükûn üzere, damme üzere, kesra üzere ve fetha üzere mebnî) 

10- Marife isimlere muzâflık yoluyla marifelik (zamirler, alemler (özel isimler), işaret 

isimleri, ism-i mevsûller, edatla (harf-i tarif) beraber kullanılan isimler ve isim tamlamaları) 

11- Merfûât: Merfû i‘râb alan kelimeler on tanedir: Fâil, nâib-i fâil, mübteda, haber, 

kâne ve kardeşlerinin ismi, efâl-i mukârabenin ismi, leyse’ye benzeyen harflerin isimleri, inne ve 

kardeşlerinin haberi, cinsi nefyeden lâ’nın haberi, öncesinde nasb ya da cezm edici bir amil 

geçmemiş muzâri fiil. 

12- Mansûbât: Mansûb i‘râb alan kelimeler on beş tanedir: Mefûlun bih (muzâf münâdâ, 

ihtisas üzere mansûb kelimeler, iğrâ üzere mansûb kelimeler), meful-i mutlak, mefûlun leh, 

mefûlun fîh, mefûlun meah, sıfat-i müşebbehe ile mansûb olan kelime, hâl, bazı temyîz çeşitleri, 

müstesnâ, kâne ve kardeşlerinin haberi, kâde ve kardeşlerinin haberi, leyse’ye benzeyen harflerin 

haberleri, inne ve kardeşlerinin isimleri, cinsi nefyeden lâ’nın ismi, öncesinde nasb eden bir edat 

bulunan muzâri fiil (en-len, key, izen; hatta-lâm-key –bu üçü harf-i cerdir; ev (ilâ veya illâ 

anlamında olursa)-vâv-ı maiyye (nefî veya talepten sonra gelirse), fâ-i sebebiyye, sümme –bu 

dördü atıf harfidir). 

13- Mecrûrât: Harf-i cer ile mecrûr olanlar, izâfet yoluyla mecrûr olanlar (isim 

tamlaması). Harf-i cerler yirmi tanedir. İzâfet ise mahda ve ğayr-i mahda olarak iki kısımdır. 

14- Meczûmât: Meczûmluk kendisinden önce cezm edici bir edat geçen muzâri fiillerde 

görülür. Cezm edici edatlardan bazıları tek muzâri fiili bazıları ise iki muzâri fiili birden cezm 

eder. 

15- Fiillerin amel etmesi 

Fiiller mefûlun bih alıp almamalarına göre yedi kısma ayrılır. Mefûle ihtiyacı 

olmayanlar (lâzım fiil), kendi başına mefûl alamayan ancak harf-i cer eklendikten sonra tek 

mefûl alabilenler, kendi başına her zaman sadece bir mefûl alabilenler, kendi başına bazen tek 

mefûl alıp bazen de harf-i cer vasıtasıyla tek mefûl alabilenler, kendi başına tek mefûl alabilen 

ve bundan başka bir şekilde mefûl alamayanlar, iki mefûl alabilenler (bunlar iki çeşittir)8, üç 

mefûl alabilenler (bunlar yedi tanedir). 

16- Fiil gibi amel eden isimler (on tanedir)  

17- Mastar 

18- İsm-i fâil 

19- Mübâlağa sigası 

20- İsm-i mefûl 

21- Sıfat-i müşebbehe 

22- İsim fiil 

23- Zarf ve câr u mecrûr (nefî, nehî,  haber, sıfattan veya ism-i mevsûlden sonra gelen 

zarf ve câr u mecrûrlar) 

24- İsm-i masdar 

25- İsm-i tafdîl (-daha/-en, üstünlük ve en üstünlük bildiren isim) 

26- İştiğâl  

27- Tenâzu‘ 

28- Tâbiler: Önceki i‘râba tabi olanlar ( beş tanedir). 

29- Tekid 

30- Na’t (sıfat) 

                                                      
8 Efâl-i kulûbun üç hâli vardır: İmal (vacib-câiz), ilğâ (amel ettirmeme) ve ta‘lık (ameli durdurma veya 

askıya alma). Bk. (İbn Hişâm, 2004, s. 377).  
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31- Atf-ı beyân 

32- Bedel 

33- Atf-ı nesâk 

34- Münâdânın tabii 

35- Ğayr-i munsarif (tenvin ve kesra almayan isimler) 

36- Sayılar: Bunlar müzekkerlik müenneslik açısından üç çeşittir. Temyîzlerine göre ise 

beş kısma ayrılır. 

2.2.Katru’n-Nedâ Adlı Eserdeki Dil Öğretim ve Konu Tasnif Yöntemi 

İbn Hişâm, Katru’n-nedâ adlı eserinde cümle merkezli bir öğretim metodu takip eder. 

Bu bağlamda İbn Hişâm Katru’n-nedâ’da yine önce Arap gramerinin tüm ögelerine 

uygulanabilecek durumları belirten temel kavramları açıklar. Sonra Arap gramerinin konularını 

sırasıyla cümle merkezli olarak ele alır. 

Katru’n-nedâ’nın konu akışını şu şekilde özetleyebiliriz (İbn Hişâm, 1994, ss. 37-548): 

1- Kelimenin tanımı ve Arapçada kelime çeşitleri (isim-fiil-harf) 

2- Cümlenin tanımı (isim ve fiil cümlelerinden örnekler) 

3- İ‘râb çeşitleri 

4- Esmâ-i sitte (altı isim), tesniye (ikil durum) ve cem-i müzekker sâlimin i‘râbı 

5- Cem-i müennes sâlimin i‘râbı 

6- Efâl-i hamsenin i‘râbı 

7- Takdîrî i‘râb 

8- Muzâri fiilin i‘râbı (raf, nasb ve cezim halleri) 

9- Ma‘rife-nekre 

10- Zamirler 

11- Alemler (özel isimler) 

12- İşaret isimleri ve edatla beraber kullanılan kelimeler 

13- İsm-i mevsûller 

14- Elif lâm (harf-i tarif) ile ma‘rifelik 

15- Ma‘rife isimlere muzâflık yoluyla marifelik (zamirler, alemler (özel isimler), işaret 

isimleri ve edatla beraber kullanılan kelimeler, ism-i mevsûller, isim tamlaması) 

16- Mübteda ve haber (isim cümlesi, özene-yüklem)  

17- Kâne ve kardeşleri (isim cümlesi, nâsihler) 

18- İnne ve kardeşleri (isim cümlesi, nâsihler) 

19- Zanne ve kardeşleri (isim cümlesi, nâsihler) 

20- Fâil (fiil cümlesi) 

21- Naib-i fâil (fiil cümlesi, sözde özene) 

22- İştiğâl  

23- Tenâzu‘ 

24- Mefûlun bih, münâda, terhîm ve istiğâse 

25- Mefûl-i mutlak 

26- Mefûlun leh 

27- Mefûlun fîh 

28- Mefûlun meah 

29- Hâl (durum zarfı) 

30- Temyîz (açıklama - ayırt etme) 

31- İstisnâ (hariç tutma) 

32- Mecrûr isimler ve mucrûrluk çeşitleri 

33- Fiil gibi amel edenler (fiilimsiler/yedi çeşittir) 

34- Mastar 

35- İsm-i fâil 

36- Mübâlağa sigası 
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37- İsm-i mefûl 

38- Sıfat-i müşebbehe 

39- İsm-i tafdîl (-daha/-en, üstünlük ve en üstünlük bildiren isim) 

40- Tâbiler (önceki i‘râba tabi olanlar) 

42- Sıfat (na’t) 

42- Tekid 

43- Atf-ı beyân ve atf-ı nesâk 

44- Bedel 

45- Sayılar 

46- Ğayr-i munsarif (tenvin ve kesra almayan isimler) 

47- Teaccüb 

48- Vakıf (bir kelime üzerinde durma kuralları) 

49- Vasıl hemzesi (kelimenin başındaki okunuş ve yazılış şekli) 

2.3.Yöntemlerin Karşılaştırması 

Her iki kitapta orta seviyede bir dil öğretimi amaçlamıştır. Ayrıca bu kitaplarda ilmi bir 

metot takip edilmiştir. 

Her iki kitapta uygulanan yöntem hem Arapçayı anadili olarak konuşanlara (arabic 

native speakers) hem de Arapçayı anadil olarak konuşmayanlara Arapça öğretiminde 

uygulanmıştır. 

Her iki eserin baş kısımları benzer konuları ele almaktadır. (Bunlara “Arap gramerinin 

tüm ögelerine uygulanabilecek durumları belirten temel kavramlar” şeklinde işaret etmiştik) Bu 

aşamadan sonra Arap gramerinin temel konularına geçilmektedir. 

Her iki eser konu içeriği bakımından yüzde doksan benzeşse de birebir örtüşmedikleri 

yerler vardır. Meselâ, Katru’n-nedâ adlı eserde bulunan teaccüb, vakıf, vasıl hemzesi konuları 

Şuzûru’z-zeheb adlı eserde müstakil bir konu olarak yer almamıştır. Yine, efâl-i mukârabe 

konusu Katru’n-nedâ adlı eserde yer almamışken Şuzûru’z-zeheb adlı eserde tafsilatlı olarak 

işlenmiştir. Arap gramerinin meşhur üslup özelliklerinden medih ve zem fiileri (ni’me bi’se), 

Katru’n-nedâ adlı eserde özel bir konu olarak işlenmemiştir.9 Şuzûru’z-zeheb adlı eserde, Arap 

gramerindeki teşvik üslûbu (iğrâ) konusu yer almışken (İbn Hişâm, 2004, ss. 249-252), 

sakındırma (tahzîr) konusu müstakil bir konu yapılmamıştır. 

Her iki kitap, konu ve dilbilimsel içerik açısından karşılaştırıldığında, Şuzûru’z-zeheb’in, 

Katru’n-nedâ’dan daha zengin ve derin bir sözvarlığına sahip olduğu dikkat çekmektedir. İki 

eseri cümle gramerini anlatım metotları açısından karşılaştırdığımızda ise Katru’n-nedâ’nın 

Şuzûru’z-zeheb’den daha bütüncül bir anlatım metoduna sahip olduğu, bu özelliğinden dolayı 

gramer öğrenimini büyük ölçüde kolaylaştırdığı ve anadili Arapça olmayanlara Arapça 

öğretiminde daha sık kullanıldığını ifade edebiliriz. Öte yandan, Arap gramerinin temel 

unsurlarının teorik olarak kavranması, pratikleşmesi ve öğrencinin kritik analitik bir dil melekesi 

kazanmasında ise Şuzûru’z-zeheb’in tercihe şayan olduğunun altı çizilmelidir. 

Arap dilinde sarf ve nahiv birbirini tamamlayan temel iki unsurdur. Bundan dolayı, sarf 

ilminin nahiv ilmine yardımcı ve onunla doğrudan ilgili konuları, ilk dönemlerden itibaren aynı 

kitapta nahiv ilmiyle iç içe telif edilmiştir.  Şuzûru’z-zeheb adlı eser, bu özelliği yansıtması 

açısından dikkat çekmektedir. Sarf-nahiv iç içeliği Katru’n-nedâ adlı eserde daha az 

görünmektedir. Bu açıdan Katru’n-nedâ adlı eser, gramer konularına has olma açısından 

Şuzûru’z-zeheb’e oranla daha sadedir. 

Dil öğretimine bir bütün olarak bakıldığında, her iki eserde uygulanan yöntemlerin 

avantajlı ve dezavantajlı taraflarının yanı sıra, bir birini tamamlayan yönlerinin de bulunduğunu 

belirtebiliriz. 

                                                      
9 İbn Hişâm, Katru’n-nedâ adlı eserindeki bu eksikliği, aynı esere yazdığı şerhte, fâil konusunun sonuna 

eklediği bazı bilgilerle gidermeye çalışmıştır. Bk. (İbn Hişâm, 1994, ss. 310-312). 
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Her iki yaklaşımda öncelikle, incelenen cümlenin tamamı öğrenciye verilmektedir. 

Cümle merkezli yaklaşımda –Katru’n-nedâ’da- verilen cümlenin tüm ögeleri tek bir konu içinde 

ayrı ayrı anlatılırken, öge merkezli yaklaşımda cümlenin tamamı verilmekle beraber cümledeki 

tek bir ögenin ögesel durumu incelenmekte diğer ögeler üzerinde durulmamakta, atlanan ögeler 

başka konularda ele alınmaktadır. 

Cümle merkezli yaklaşımda bir cümleyi tüm ögeleriyle bir bütün olarak öğrenme 

avantajı varken i‘râb merkezli yaklaşımda bu yoktur. 

İ‘râb merkezli yaklaşım belli bir i‘râb özelliğinin –merfû‘, mansûb, mecrûr ve meczûm- 

değişik cümlelerde ve farklı ögelere nasıl uygulandığını bir bütün olarak kavratır. Cümle 

merkezli yaklaşım, aynı cümle içindeki farklı ögelere odaklandığı için bu faydayı sağlamaz. 

İ‘râb merkezli yaklaşım, bir cümlenin tamamını açıklamayı merkeze almadığı için parçacı bir 

anlatım sunar. Öte yandan, belli bir i‘râb özelliğinin Arap gramerinin tüm konularında aldığı 

şekilleri göstermesi açısından i‘râb merkezli bir bütüncüllüğe sahiptir. Kısaca, cümle merkezli 

yaklaşım cümle açısından bütünlük arz ederken i‘râb merkezli yaklaşım i‘râb özellikleri 

açısından bir bütünlük arz eder. Her iki yöntem, sağlamaya çalıştıkları amaçlar açısında bütüncül 

bir yaklaşım sergiler. Başka bir deyişle, cümle merkezli yaklaşım konu merkezli bir bütüncüllük 

içinde parçayı ele alırken i‘râb merkezli yaklaşım ise parça merkezli bir anlatımla bir konunun 

bütününü gösterir.  

Sonuç 

Klasik Arap dili öğretiminde materyalleri ve dil öğretim metotlarını şekillendiren en 

belirgin etkenler, i‘râb olgusu, hedef öğrenci profili ve öğretim amacıdır. Buna göre dil ve 

dilbilim öğretiminde temel, temel-orta, orta, orta-ileri, ileri ve ilmî tahkik düzeyinde materyaller 

geliştirilmiştir. 

Arapça öğretim metotları ve kitap telifinde kullanılan tasnif şekilleri içinde, cümle ve 

öge merkezli iki farklı yaklaşımın bulunmasının temelinde, Arapçadaki i‘râb olgusu vardır. Bu 

durum, dil öğretiminde gramer merkezli bir yapının yerleşmesine neden olmuştur. Dolayısıyla, 

hem dil öğretim materyallerinin tasnifini hem de dil öğretim metotlarını doğrudan etkilemiştir. 

Bu bağlamda, cümledeki öge ve diğer unsurlar açısından gramer öğretimi; i‘râbı olmayanlar, 

merfû‘ i‘râb alanlar, mansûb i‘râb alanlar, mecrûr i‘râb alanlar ve meczûm i‘râb alanlar olmak 

üzere beş kategoride yapılandırılmıştır. 

Hem klasik hem de modern Arap dili öğretiminde işlevsel öneme sahip bu iki yaklaşım, 

Arap dilini bütüncül olarak kavramada faydalıdır. Her iki bakış açısı öğrencinin zihin haritalarını 

şekillendirmeyi ve dil melekesini geliştirmeyi amaçlar. Cümle merkezli tasnif, bütünlüğü 

kaybetmeden bütüncül bir öğrenme ve uygulama imkânı sağlarken, i‘râb merkezli yaklaşım 

parçacı olarak öğrenilen ilkenin kendi bağlamındaki farklı konularda görünen ortak özelliklerini 

dilbilimsel ve akademik bir bütünlük içinde öğretmeye ve uygulatmaya odaklanır. Bu iki farklı 

yöntem, Arapça öğretiminde birbirini tamamlayıcı nitelik taşıması ve öğrenilen bilgiyi farklı 

yerlerde işlevsel olarak kullanma fırsatı vermesi açısından önemlidir. 

Meseleye öğrenci merkezli bakıldığında, Arap dili öğretiminde her iki yaklaşımdan 

birini takip ederek Arapça öğretmek mümkündür. Bununla beraber, söz konusu iki farklı dil 

öğretim metodunun aynı öğrenci grubuna uygulanması, öğrencilere Arap gramerini, farklı 

yönleriyle sağlam bir şekilde kavratmak, değişik örneklere etkili bir şekilde uygulatıp onu daha 

işlevsel kullanmalarını sağlama amacına yönelik olmalıdır. Yine, i‘râb olgusunu değişik 

açılardan temellendirmeye ve öğrencilerin bunu hem teorik hem de pratik düzeyde kavramalarını 

sağlamaya önem verilmesi, onun ilmi bir zihinsel yapıya kavuşmasına yardımcı olmuştur. 

Cümle merkezli tasnif yeni başlayanlar için, özellikle de Arap dilini anadili olarak 

konuşmayan öğrenciler için, Arap gramer uygulamalarını daha kolay kavramaları ve işlevsel 

hale getirmeleri açısından önemlidir. Bununla beraber, öğrenciler gramer uygulamalarını cümle 

düzeyinde öğrendikten sonra, ögesel tasnifi merkeze alan bir başka gramer kitabı daha 
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okuduklarında Arap gramerini daha işlevsel olarak kullanabilecek ve daha bütüncül bir bakış 

açısı elde edecektir. 

Her iki anlatım metodu, işlevsel açıdan hem bütüncüllük hem de parçacılık arz eder. Öge 

merkezli anlatım şekli, öğrenciye daha interdisipliner bir bakış açısı kazandırdığı gibi, aynı i‘râb 

özelliğinin değişik konularda uygulanışını göstermesi açısından da konular arası (inter-topics) 

bir anlatım ve araştırma olanağı verir. Bu bağlamda öğrenciye interdisipliner bir akıl yürütme ve 

zihin haritası çizme yeteneği kazandırır. Böylece onu, ilmi ve akademik bir yetenekle yeniden 

yapılandırmaya çalışır ve öğrencide dilsel bütünlük farkındalığı oluşturur. Cümle merkezli 

yaklaşım ise, cümlesel bütünlük farkındalığı oluşturur. Öğrencinin meselelere hem cümlesel hem 

de dilsel bir bütünlük içinde yaklaşmasını sağlar. 

 

Arap dilini ilmi ve akademik düzeyde öğretmeyi hedef alan bir öğretim programında bu 

iki yaklaşıma dair birer kitabın okutulması faydalıdır. Eğer tek kitapla yetinilecekse cümleyi bir 

bütün olarak işlemeyi hedefleyen tasnifi esas alan yöntemde yazılmış bir kitabın tercih 

edilmesinde fayda vardır. Zira öge merkezli yaklaşımı bir tasnif metodu olarak benimseyen bir 

kitapla yetinmenin, anadili Arapça olmayan öğrenciler için bazı anlama ve uygulama zorlukları 

meydana getireceği açıktır.  

İbn Hişâm, Şuzûru’z-zeheb ve Katru’n-nedâ adlı eserlerinde yukarıda zikredilen her iki 

metodu başarılı bir şekilde uygulamıştır. Her iki eseri ilmi bir metotla kaleme almıştır. İbn 

Hişâm, Şuzûru’z-zeheb’de öge merkezli bir metodu benimserken Katru’n-nedâ adlı eserinde 

cümle merkezli bir metot takip etmiştir. Dil öğretiminde cümlesel bütünlüğü kavratma açısından 

Katru’n-nedâ, dilsel bütünlüğü kavratma açısından ise Şuzûru’z-zeheb daha avantajlı 

görünmektedir. Bu bağlamda, Arap dili öğretimi açısından eserlerden her biri, metot ve 

içeriğiyle diğerini tamamlamaktadır. Ancak, tek bir tanesinin uygulanacağı programlarda 

Katru’n-nedâ –cümle merkezli metot- tercihe şayandır. 
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