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Abstract: "Tlıe Place of Poetic Graıııııınr Troditioıı iıı Graııııııüür
Teaclıiııg ünıd lts Aıııılysis froııı tlıe Perspectiae of Multiple lııtelligeııce
Tlıeory" Tlris study discı-ısses the development phases of poetic grammar/ a
part of didaciic poetry tradition, its place in iangı-ıage teaching and its valı-ıe
tcıday. Poetic gramnar is also aııall,zed in this study fronı the perspective of
"multiple iırtelligeı,ıce tlreory", w]ıiclı has blazed a trail in teaching in recent
decades,

Keywords: Didactic poetry, poetic grammar/ multiple intelligence
theory, Arabic teaching.
Özet: Bı-ı çalışmada didaktik şiir geleneğinin bir parçası olan
manzuffı nahiv çahşnıalarının gelişim süreci, dil öğretimindeki yeri ve
günümüzdeki değeri ele alıı,ımıştır. Ayrıca araştırnrada nanzum nahiv,
günümüzde eğitim ve öğretiınde önemli bir çığır açmış olan "çoklu zekA
kuı,aırıı" (multİple inteiligeırce tlreory) açlsIndaıl değerlendirilmiştir.
Anahtar kelimeler: Didaktik şiir, n,ıanzum nahiv, çoklu zeki teorisi,
Arapça öğretinri.
Eğitim Anraçlı (Didaktik) Şiir/ç+lıll _pll
N{aıızum nalıiv, Arapçada cş-şi'ru't-ta'limi (.ratİı _*öl)ı veya eşşi'ru'l-ilmi (,flJl üill), diye isimlendirilen didaktik şiir (didactic verse)
çcşididir. Öğretinı anraçlı bu şiir çeşidi (didaktik şiir), edebi ve ilmi
faaliyetlerin altııı çağını yaşadığı Abbasiler döııeminde (132,656 1750,1258)
iı,nre kazannııştır. Buı dönenrde Arap şiiri, genel aırlamda şekil ve içerik
açısındaıı önemli gelişmeler kaydetmiştir, Bunıın yanı sıra fıkılr, tefsir, lıadis,
kelam, tasavvuf gibi tenrel İslami iiimler ve mantık, felsefe, astronomi,
matematik, kimya, tarilı ve coğrafya gibi diğer alanlarda da büyük mesafeler
kaydedilnıiştir. İlnri ıılevzuları nazna dönüştürme faaliyeti bu dönemde o
kadar ge.ıriş bir alaniı yayılmıştır ki, neredeyse devrin bilinen bütün ilim
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sahalarında manzLınl ııretirıler telif edilnıiştir.J iı,!anzı-ım ııetinlerin niçin
yazıldiğıııı, bu ıneiinlerin olı-ışturulmasında ritim ve musiki estetiğinden
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"İıısaııoğlı.ı şiire yiiklediği anlaıııları uııııtı.ıIınnktaıı kıırtıırmak içiıı orıtı
ölçü aa ııynk ile sii.slenıiştiı,, Lntiıı, Ytıııaıı ıe Arap şiiri gibi eıı eski şiiı,ler hep bir
ölçii ile yızılnıış, sözi.iıı ritmiııdeıı yarnrlaıımn yolıuıa gidilmiş, böylece nazıTıtrl
dizeleri arasıiıdn hir ternzi alııştıırııltıp birbiriııe deıık tliişen ritınik sözler ynn yanü
get irilmekle bir ııııısiki y nrnt ılınnlc isteııtniştir,"
İslaın taril,ıinde ilnıi araştırnıalar yapan bilim insanları umumiyetle
,biiimlerin altın çağı <ılarak Abbasiler çağına vurgu yaparlar. Zira bu
dönemde Arap kültürü, çeşitli medeniyetlerle temasa geçmiş, yabancı
kültürierden bilimsel ve edebi ürünler Arapçaya tercüme ediimiştir. Bu yerıi
gelişmelerin de etkisiyie Arap şiirinde yeni bir dönem başlamış, bazı şairler,
Arap dtişuincesini geiiştirmek iizere birtakınr yeni ı-ınsurları da kullanarak,

iiğretilniesi lıedeflenen nlevzuyu kolay öğretmek ve öğrenciye sevdirmek
için şiirler kaleme alırıışlardır. Bu şiir tarzı bilinegelen nazım formundan
farklı, akli unsurlarla süıslennriş, yaratıcı düşünsel öğelerle bezenmişti. Yeni
dönem, şairlere yeni rıfuklar kazandırmış, onlara farklı görevler yüklemişti,
Bu yeni siireçte, klasik eski ile modern yeninin mezcedilınesi imkAnı
doğmtıştu. Abbasi dönenıinde yeni şiir bu minvalde ortaya çıktı.s
"Öğretiru amıçIı şiiı'' diye adlandırılan bu yeni tarz şiir zımnında iki
mefhumu barıııdırrnaktadır. Birincisi "şiir" lrususudur ki bu, bir musikiye,
tahayyüle, aniarnı kimi zaman kapah kimi zaman açık sözJere dayanan ve
an,ıacı edebi bir zevk vermek olaır güzel sanat alanıdır. İkincisi ise "öğretim"
tabiridir ki bu da kanıt ve delillere dayanan belli bir ilnre dair malunıatı açık
ı,e aıılaşıiır bir şekiliie sunmaktır. "Öğretim"den kasıt bilgiyi insanlara
ulaştırnraktır. "Şiirsellik" iırsanların vicdanlarını hedefleyip duygı-ılarını
depreştirirken, "öğretinı" husı,ısu akla hitap eder.6
el-Halbünl, "cş-Şi'rı(t-Tn'ltın? -Bidiyetılııı, Trıtıuaırrıılı7ı, Siıııktıılıır"7
isimli çalişmasında didaktik şiirin özelliklerini şu şekilde özetlemektedir:
Didaktik şiirde ince ınanaları nazmederek öğreırcinin okumasıni ve
ezberlenresini sağlamak esastır. Bu şiiri okuyanlar duygusal bir havaya
girıııekten öte, bilinısel ve akli bir kazanım elde eder. Didaktik şiir
ınc,vzubahis olduğunda akla gelen ilk şey ezberlemedir. Dolayısıyla anlatınıı
çok uzun tııtmak yeı:iııe nıiimkün olduğı_ı kadar çok mikiarda bilgiyi az
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kelime ile yaııi veciz bir şekilde ifade etmek tercilr eclilir. Muhtelif ilim
salıalarında ttidaktik şiirler yazıl ınıştır.

Didaktik Şiire Dair Tartrşmalar
Abbasilerin ilk döneıniııde ilim sahasıı-ıda meydana geleıı bu
canlanma şiirde de karşıhğını bulmuş ve yukarıda sözü edilen bir açılım
yaşannrıştır. Bu açılınrın en önemli yüzü değişik ilim dallarının öğretiminde
kullanılmak üzere yazılmış -eğitim anraçlı- şiirlerdir. Ne var ki bu yeniliğe
getirilen yorum farklıIık arz etmiştir. Kimi araştırmacılar bu tarzı 'yeııi bir şiir
ıaıırıtı say]],tlş, kimisi Arap şiir geleneğirıi tahrif olarak nitelenıiştir,8 Nitekinr
Iı,lustafa F{adire, ,,4-i )ı ;*_Sı ş 4j ,J+jJ" (isıııiııdcıı bnşka şiirle bir ilgisi yok)
diyerek bu tarzin şiirle olan ilgisiııi ciddi bir söylemle tartışn,ıaya açnlıştır.9
Bazı konı-ıları kolaylaştırmak ve kavratnıak amacıyla sadece aklı r,e
zilrni mu]ıatap alarak hazırlananl0 öğretim amaçlı manzum çalışn,ıalar,
veziıı, kafiyc. ve içerik açısından devam ede gelen yapıdan biraz farklı bir
ırriırvalde gelişmiştir. Evvelce de geçtiği üzere bu tarzdaır amaç, heCefleıren
malunıatın öğreııciye öğretilııesini ve bazı ilmi metinlerin ezberletilmesiıri
kolaylaştırmakl' olduğı-ından lıedef açısından heyecan ve coşkuyu esas alan
\/e duygusal tıir temeIe dayanan klasik şiir anlayışından farklilık arz
etmiştir.1?

Bir ilinı dalınıı-ı yalıut bir konunun öğretimini

kolaylaştırmak

amacıyla yazılan bu tarz şiiri -içerik bakın-ıından farklılık arz etse de- netice
itibariyle manzlınt, kafiyeli ve bir anlam ifade etmesi bakımından
l,ıeıızerlikler gösternıesinden dolayı şiir addedenler de olmuştur. Zira şiir

"gjJl

.,lc ,Jıı ,oİ. t_ı:j:ıo,.)ıS"ıı (Bir nıaıııı it'ıde edeıı ıeziııli ae kat'İyeli söz) şeklinde

ifade edilir.

Arap Kültüriincle Didaktik Şiirin Ortaya Çıkışı
Araştırınacılar bu şiir tarzının ne zan-ıan ortaya çıktığı koırusunda
farklı göriişlere sahiptirler.l{ Kiınisi kökenini yabancı etkisine dayarıdırırken
kiınisi Arap l<ültüriiırden beslendiğini ifade ecler. Ahmet Emin's Hint,
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Ii215.
j;
el-Cı,ıııtıl,ırriıı,,a.g.nı., s.231.
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'tAhA Hüseyiiıl7 ise Ytınatı kültürünü kaynak
Joiraırn Fückl0 Fars ve ttind,
olarak göstcrir. Şevki Dayf|8 ise bu olguııun Arap geleııeğinde bir temelinin

olduğuıru ifade eder. Ona göre sıra dışı iisluplarla yazılnıış recez şiirdir.
Yabaırcı kiilttirlerle girişileı-ı temas soııucu ortaya çıktığını kabul edeııler
arasında Şukri FaysalI9 ve Mustafa HadAre20 de var.
Ne vaı, ki şiir lıakkında yapılan araştırmalar Arapların bu tarz şiiri
cahiliye döııeırıiııden beri bildikleriıri göstermektedir.21 Cahiliye döneıninde
pek çok konrıda şiirler yazılclığı gelen rivayetler arasıırda mevcuttur.
Hicretteır otuz beş yıl er.vel ölmüş olan'Adiy b. Zeyd el-'İbidi'nin yaratı}ışın
menşei, IJz. Adem ve Havva'nın yaradıiışı ve yeryiizüne iı-ıişleri hakkında
yazdığı kaside bunlardaııdır. Umeıyye b. Ebi's-Salt es-Sekafi'nin (ö. 5 h.)
tevhit, Al]alr'a iman, ölün,ı, diriliş ve hesap günü gibi dini nrevzuları içereır
şiiri de buıılar arasında sayılır.zz
Bu şiir çeşidini Emeviler döneminde de görüyoruz. Kimya ilmiıre
verctiği elıemnıiyet ile bilineıı Halid b. Yezid İbn M'uaviye el-Uııevi (1390l634-709) Lıu ilim ile ilgili kalemc aldığı manzum çalışmasında madenlerin
altın veya gümüşe dönüştürühnesinden söz eder.23
Abbasi döneminde ise didaktik şiir altın çağını yaşamıştır. Zira pek
çok ilim ve sanat alanında zulrur eden gelişme2{ bu ilimlerin yayılrnası ve
öğretinıine dq özen gösterilmesiııi beraberinde getirmiştir. Bu durum
dictaktik şiire de ivme kazandırmış, neredeyse her alanda didaktik şiirler
kalenre alııımıştır.25

Fezzari, (ö 7801796\ müzdevicesinde, gökbilimi gibi bilimsel bir
sal,ıayı anlatırken aynl zamanda insanlara Allah'ıır büyüklüğünü ifade
etmeye çalışnııştır.26 Ancak onun nuasırı, dil ve gramer Alinri olan el-Kisai
(ö, 189 lı.) ıralrvin elıenınıiyetini anlattığı kasidesi ile bu alandaki ilk adırnı
atn-ııştır.27 el-Kisai br:yitleriııde nalıvin mevzularıııı ve kaideleriııi elc almaz,
Jolııı-ııı Fück, el-'Aıabiyye, trc. Ilamirıiaır Abduttavvab. Mektebctu'l-Haııci, Kalıirc
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Sıııırıı ae'z-Zekiit, Kısidetıııı fi'l-}7alk, Kclile ue Dinıııe gibi eserleriyle tarih, fıkıh
ve kıssa gibi pek çcık salıada şiir kaleme alnıış iılan Eban b. Abdullranıid elI-ahiki (ö. 200 lı.) gelir,28

Bu sahada Eban'dan sonra Bişr b. el-Mu'temir'i (ö. Z10

h.)

görnıekteyiz, İbıru'n-Nedim (ö. 385), el-Fihrist'inde2g onun için "şiirlerinin
çoğu müzdevicedir ve keiam, fıkılı ve başka ilimleri nesirden nazma
döı-ıüştürınüştür" diyor. Cahız, lıaşerelerden ve hayvanların sınıflarındaı,ı
balrsederken el-Mu'temir'e ait bu konuda iki kasideııin varlığından söz
gğg1.3rr- Akabinde şiirleriııde yeni lıir toplumsal yapıya davet eden F.bu'l-

'Atalıiye (ö.27'I lı.) gelir.3l

Bu nazım türii gittikçe artan bir ilgiyle yeni ürünler ortaya
çıkarmaya devaırı etmiştir. Bı-ı zincirin diğer önemli bir halkası da Ali b. el-

Cehın (ö, 788-2491803-863)'iıı el-\4alıbere fi't-'Iarilr'idir. Bundan sora İbn
Mu'tez (ö. 296 h.) gelir. Kaleme aldığı kasidesi, Arap şiirinin en
büyüklerinden addedilir.a2 Didaktik şiir bilahare tıp ve felsefe alanında da
yazılır. zira bilim irısaııları bu 1,öntemin ilimlerin öğreırilmesi ve yayılması
}rususunda ne kadar etkili olduğı-ınu fark etmişlerdi.

Manzum Nahvin Ortaya Çıkışı ve Gelişimi
Maırzum ılahviıl ortaya çıkışı ve gelişinri hususunda farklı görüşleı
vardır. Kimilerine33 göre bıı tarz şiir lricri ikinci asrın sonlafında ortaya
çıknrıştır. Bı_ı görı_işe göre bu döııenıde manzum nalıvin tek tük örnekleri
Zuhul etmiştir. Bu koıruda ulaşılabilen en eski rivayet Ebu osman el_
Mazini'nin (ö.247 h.) zaid lıarfler hakkında yazdığı beytidir.}
ılazı \inıselere göre ise Manzum nahvin, iricri ikinci yarlslnda
başladığına ilişkin kaııaat doğl,u değildir. Buıra göre Halef el-Alımer,in (ö,
.,Mukadcliırıe fi,ıı-N;ılır,"35 isinıli eserinde yer verdiği iki beytin el195 h.)
Hali1 b. ,Alrmed el_FerAlridi,ye (ö. 775 h.) dayandlrması birtakım
a.g.ın., :.90.
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daha çok nalıiv ilmini ve fa,rrda[arını ele alır. Ancak bı-ınu yaparak
kendisindcn soııra gelenlerin nahiv kaidelerini şiirsel bir tarzda elc
almalarına kapı aralamış, bu alanda yeni bir çığır açmıştlr. Hariri'ııin (446-
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ııedenlerdeıı ötürü gerçekten uzaktır. Bu nedenler şöyle sıralanmaktadır;
FerAhidi'nin hayatı hakkmda yazanlar bu eserden hiç bahsetmez,bu eserde
Kııtrub'a (ö. 206 h.) ait fikirler var ki bu şahıs el-Halil'in öğrencisi olan
Sibeveyh'in ta]ebesidir. Bu eserde kullanılan terimler o zaman Basra ekolüıre
mensup nahivcilerce bilinnriyordu. el-Halil zamanında meşhur rılan
birtakım tabirler bu eserde yoktur. Bu ve buna benzer pek çok kanıt bu
eserin el-Halil'e meııstıbiyetini nakzetmektedir.36
Maırzuın nahiv alanında yapılan çalışnıalar hicri altıncı yüzyıl ve
sonrasında ivnıe kazanmıştır. Bunuıı ıredenierinden biri, Alimlerin artık
nalıvi bir amaç değil, ilinr]eri anlanıada bir aı,aç olarak görmeleridir. O
zamana lıadar nalıiv ile ilgiii telifler gerek koııu, gerek, sayı gerekse düzey
bakımııdaır doyuına ı-ılaşınıştı. Bu aşanıadan sonra heclef, üretilen bu nahiv
çalışmaIarını öğrenciye aI<taracak kolay yollar araştırnıak olmuştur.37
el-Guneymaıı, "el-Mrııızıımfrtı(ıı-Nahaiyye ae Eseruha fi Ta'limi'ııNn]ııı"§ isimli geniş kapsanılı çalışmasında hicri onuncu asrın sonlarına
kadar, yakIaşık 139 tane manzum nalrviır kaleme alındığını ifade etmekte, 1r.
370'te vefat etnriş olan Ahmed b. Mansur b. el-Ağerr el-Yeşküri'den
başlayarak h. 99]. senesincle vefat etmiş olan Cemaluddin Muhamed b, Ebi
Bekr el-Eşlıar el-Yemen? eş-Şafi'i'nin elfiyyesine kadar 105 adet manzuın
nahiv eserinden, içerikierinden ve öze]liklerinden bahsetmektedir. Gerek
sayı gerekse çeşit bakımından ortaya konulan eser]erin çokluğu nahiv
öğretimine .",erilen önemi39 ve benimsenen bu yöntemin ne kadar tasvip
edildiğini ortaya koymaktadır. Kuşkusuz bütün bu gayretler evvelce de
zikredildiği üzere gramer kaidelerinin öğretiırıini kolaylaştırma isteğinden
ortaya çıkmıştır.
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Manzum na]-ıiv geleneği geçmişten günümüze doğru gözden
geçirilctiğinde görülecei<tir ki bu çalışmaların bir kısmı yazıldığı dönen.in

}ıeınen akabinde kaybolun citnliş, hir kısnıı ise güıntinriize kadar her dönem

iigi görmeyi başarmıştır. Yazıldığı günden bu yana elden lriç
düşürüılınemiş oian örneklerclen biri de İbn lı,lalik'in (ö. 672 h.) el-

ve ortamda

Elfiyye'sidir. Bı-ı eser, marlzLln,ı çalışmalıırın yaygıırlık gösterdiği lricri altıncı
yizyı| sonrasıııda zulrur edtın ve "binlik" diye anılan bin beyitlik ve daha
uzun manzumların ortaya çıktığı dönemdeaO kaleme alınmıştır ve klasik
dönen didaktik şiiriır en ünlü örııeği sayılmaktadır.
Bu eseriır çok tutulnıasının da birtakım nedenleri vardır. Bunlar
kolay ve kulağa lroş gelen bir tek vezin ile yazılınış olnıası, konuları arasında
bir irtibatın bı-ılunması, okutı-ılabilir bir hacme sahip olmakla birlikte nahiv
ve sarf ırıeselelerinirı neredeyse tamamlnt içeriyor oln-ıası gibi özelliklerdir.4l
Öte yandaıı, İbn Ma]ik'in şöhreti, iliırr sahasınclaki yeri, eserini talebelerine
bizzal kendisiniır okı-ıimuş olması, o dönemde bu kitabıırın güçlü
alterııatiflerinin az oluşu, onun el-Elfiyye isimli manzum gramer kitabını
öne çıkarary asıı:larca okunmasını ve ezberleıımesini sağiayan önemli
etmenler arasındad

ı

r.42

Manzum Gramer ÇaIışmalarının Nahiv Öğretimindeki Yeri

Yıidırıırr,,|3 Alıbasi]er dönemi eğitim sistemi hakkında şuırları söyler:

Abbnsiler dijııcıııiııde ilirrıIeritı oktıtı,ldıığıl başIıca cğitinı kıırıınıInrı
ıe bııgiiııkii ilköğretinı seaiyesiııde olaıı 'kiıttfrb'lnrdı. Bu eğitim ııe
öğratinı kıırınıılarnıda eğitinı sisteıııi büyiik ölçiide ezbere tlaynıııyordu. Alimler bu
ezlıer işiııi lcolnylnştırııınk içiıı çcşitli yöııtenıIeri derıcrlarkeıı bıı koııuda eski Yııııaıı
ae Hint tccriibasiııi dc arnştırarnk konıılnrııı rlidnktik şiir tnrzıııcla nrızınedilmesiııe
knrar aernıiş zıe yatuıeği olaıılnr ilk tiı,iiııleriııi ııcrıneye başlnınışlardır. Şiiriıı
tnşıdığı nıiizikal iizellik ııedeııiyla kııInğa dnlıa lıoş gelnıesi ııe böylece ırcsre görc
ezberleıınıesiııiıı drıha kolay olıtıfisı ol1ıtıı eğitinıde kııllnıııInıası ııeticcsiııi
"

'nıescid'ler

ı1oğın,rııııştıı.r ,"

İiıııi bir mevzltnLıIl ıılenstır ile manzum hali arasında birtakım
farklıIıklar vardır. Sözgeliıni ı,ıazınr özettir ve bir maluııratı veciz bir şekilde
ifade etmeyi lıedefler. Nesrin aksine, uzun uzadıya ifade etmekten kaçınır.
Öte yandan nazımda şiirsel bir ifade söz konusı-ıdur. Nesrin aksine
vczinleriır oluştıırulnıasıırda kiıııi zaman nralumatııı takdinıi ve tehiri söz
e
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içiırde), Darı.ı'l-N{i'raci'd-DcvIiyye li'ıı-Neşr, Itiyad l995, s.,112.
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konusu olabilir. Dolayı5ly11 öğrenci, nlanzllnr bir mevzuyu anlamak için
daha fazia gayret sarf etnrek durumunda kalır.a{ "Şiiri ezberlemek nefse
dalra lroş gelir ve şiir bir kez ezberlendi mi dalra çok kalıcı olur".a5
ılk nal-ıiv ilimleri, İslam'ı r,e dini kayııakiarın dili olan Arapçayı
korumak amacıyla nahir, öğretinıi hususunda çok gayretler sarf etmişlerdir.
Zira onlara göre bu gayret irenı Kur'an'ı, hem sünneti, hen-ı de diğer dini
iliınleri doğru anlamaya hizmet edecekti. Ancak ilk zamanlardan itibaren
nahiv öğretinrinde zorluklarla karşılaşmaya başladılar, Zira ireııüz }ıicri
ikinci asrın başlarında bir istikrara kavuşmuş olan nalıiv ilnrinin öğreııcilere
doğrı,ı ve kolay bir yöntem ile öğretilnıesinde bazı sorunlar baş göstermişti,ao
Onlara göre ciilbilgisi ile ilgili lratalardan koruııabilmek içiıı kaideleri iyi
bilmek gerekiyordu, Bıınun içiı-ı ise kaideleri sık sık tekrarlamak lazıındı,a7
İslam Alemiııin çeşitli beldeierinde yaşayan nal-ıiv Alimleri bı_ı
meselenin çöziinrii içiıı ciddi gayret sarf etmişlerdir. Gerek kitaplar telif
ederek gerekse öğrenciler yetiştirerek (deısler vererek) bı-ı zincirin önemli bir
halkası olnıuşlardır. Ote yandan şunu da ifade etmek gerekir ki, bu gayret
sadece nalıiv Alinrleriyle sıı"ıırlı kalmamış değişik ilimlerle uğraşan şahısların
da ilgilendikleri bir nrevzu olnıuştur.a8 Zira bütün ilimlerin aktarıın
malzemesi di]dir ve dilde gramer önemli bir yere sahiptir. Her ilim aianının
bunu göz önı"inde buluııdurması gerekiyordu.
Alimleriıı gra]nıer öğretinıiniır sorunlarıııın üstesinden gelmek için
gösterdikleri ilk çaba, konı-ıları kolaylaştırmak ve anlaşılır kılmak,
dolayısıyla dal,ıa ralrat öğrenilnresini sağlamak anracıyla telif ettikleri sarfnalriv eserleridir. İlk asırlarda telifler, yaygın olan ııcsir tarzıırda olmuşttır.
Doğal olarak nalıiv de ııesir olarak kalenıe alınnııştı.ag Nazınr ise Arapların
iıenüz İslam'dan önce bile, bir takım duygi.ılarını, tarihi, kültiirel, geleneksel
ve topluııısal birikinılerini dile getirnrek içiır kullandıkları bir tür idi, Bu
türiiıı kolay söyleııip ezberleııebiliyor olması ve rahat aktı,ırılabiliyor olması
cla kı-ıllanııııııı tetiklı,nriştiı. İşte bu noktada, nahiv Alimleri, öğreninrini
ko]avlaştırırrak (aJ; Ü+.-ü), kolay ezberlennıesiııi (r.llı _ı*.-Jl) sağlamak,
kavranmasını mümkün kılıırak (fu.',-Ş-i çr ç§j) ve ilıtiyaç anında lrızlı
}ıatırlannrasını sağlamak (ı+*Jı ı5: o_,ıL:,ı-iıl 1r_») için nahvi de manzum hale
getirmeye başladılar. Çünkü oniara göre kaideleri kavramak, bilnıek ve
ezberleınek lıatalardan kurti-ı]manın ve Arapçayı doğru kullanabilmenin en
iyi,volu idi.n
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Nesir tarzında telif edilmiş nahvin nazmedilnıesinin, güniiıı
koşullarıyla olaır ilgisini gözden kaçırmamak !azım. tsu ilıni gayretlerin
yaşanciığı dönenrde, bugiiıı anladığınrız aırlamda progranılı ve sistematik
bir eğitiın yok idi. I)ersler bir lıoca etrafında toplanan clers halkaları şeklinde
gerçekleşiyorciu. Öğretim materyalinin çok sıııırlı olduğu bu süreçte dersler,

dalra çok, ver-i.len konunun ezberletilnresirıe dayanıyordu.51 lvlatbaa gibi bir
inıkAn o vakitier ııevctıt değildi. Kitap çoğaltına hem maliyetii hem,
meşakkatli heırr de zaman alaır bir uğraş idi. Bu nedenle hıfzetme, bu
oluınsuziukları bir ııebze bertaraf eden bir çözüm halini almıştı. Ezberlenre
yönterniyle, biı, öğrcııciııiır pek çok ilmi koıruyu içiııde barıııdıraıı bir kitabı
l-ıafızasında taşı nra sı sağlaıı ıııış o[uyordu,52

Manzuını nal,ıiv geleııeğinin ilim meclislerinden hiç eksilmeıııiş
olmasıııın nedenlerindeıı biri de lrer düzeyde öğrenciniıı ihtiyacını
giderebilecek çalışnraların nıevcudiyeti olmuştur. Söz gelimi, günümüze
kadar geleır manzuni gramer kitaplarını basit, orta ve ileri d|izey olmak
i.izere üç aşaınalı bir kategoride ele alnıak mümkündür, Bu duruın, didaktik

amaçla yazılmış nıaılzum kitapların hazırlanışındtı öğrencilerin
seviyelerinin ve ihtivaçlarıııın göz önünde bı.ılundurulduğu anlamına
gelnrektedir"

.:.Jen gelnıek için
":.iaşılır kılmak,
:t.:: etiikleri sarf: : ::
ıj a olnruştı-ır,
: :,:

:
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Kuşkusı-ız uzun uzadıya açıklaııa gerektiren şiirlerin çözümlenmesi
kavraııması yükii sadece öğrenciye bırakılmamıştır. Bu manzum

çalışmalar gehellikle bir lıoca tarafından düzenli ders]er şekiinde
açıkların-ııştır. Bı.ııruııla da yetiırilnıemiş, nraı,ızum nahiv çalışnralarını

öğretmek zorunda kalan pek çok Alim bıı eserleri nesir şeklinde şerh etmiş,
şerlrlere haşiyeler yaznlış ve beyitleri i'rab etıırişlerdir. Hal böyle olunca, bir
mallzuııı çalışnranın pek çok şeı:hini görıırek mı.inrktin olabilınektedir.

ilk

dönenılerde da]ıa çok, nalıvin tedvinine ilişkin çalışnıalarin
yaplimış olması ve soılraki döıreınlerde tedviııin, bu birikimiır öğretilmesi
üzeriı,ıe odaklannıış olması, "nalriv" ile "nalıiv öğretinriniıı" ilimlcr
tarafındaı-ı farklı lıı_ısııslar olarak kabul edildiğirıin göstergesidir. Onlar için
ııai-ıvin zorluklırrı başka, öğretiııriııe ilişlıin zcırluklar başka icli. Nahvin
zorlı.ıklarını bertaraf etıııek içiır zorluk ve detaylandırma düzeylerine göre
kitaplar kalenıe alnıışlarclı, Anca]< ııalrviıı, öğretinri, kavratılııası ve
zihiııiere ııakşc.dilnıcsi ile ilgili esas çaba kendini manzum nahiv
çalışırralarında gösternıekted ir.
Bı"ı gayretler neticesiııde ortaya konulan ürün]er hususunda öğrenci
iki cluruııı ile karşılaşıırıştır. Biri içerik, yani konular, bir diğeri ise bu
koııularıır taıı;,.iıııi ı,e sııııuılıııdur. Manzlııli eserler gayet geniş konuları ele
ılırıalarına ı,ağılıen l-ıııııı_ı kısıı ve öz L,ıir şekilde sunıntışlardır, Zira ınanzun'ı
Alınıcrl l{asan cl_FIaıııi si, "tl-ivlaııziınıt:tu't-T,ı'l,nıi.ilyı ııc Hasaisıılıa", Mecelletu Aral.;'sSakifiyye ve,t-Trrıis, Diiı:cti,l_t]ılısı,i_, ]m, vc,d-L)irisit, Sayı: 27-2$, Dubty 20(10, s.31.
5: ol-Crıırcynıııı, a.g.nı., s.278.
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nahiv çalışnıaları uzı-ın açıklama ve tanımlardan, öğreııcileriır bilınek
zorunda clıııadıkları gereksiz detaylardan ı-ızak idi. Bu durum öğrencinin
kısa zamanda pek çok konuyı-ı öğrennresini sağlamıştır.sJ
Manzum ırahiv yazarlarının -eski Arap lehçelerini de önemsenrekle
birlikte- esas kullaııclıkları dil, geırel kabul görnıüş fasih/standart Arapçadır.

Nalıiv geleneği içinde 1,er alan ve etrafında uzun uzadıya tartışmaların
yapıldığı yapl ve koırujarı değil, özellikle pratik değeri olan, yaygın bir
şekilde kı-ıllanılan yapılara ağırlık verilmiştir. Umumiyetle sade bir kurallar
manzıınıesi olı"ışturmayı başarmışlardır. Kimi zaman tümdengelim, kimi
zaman da tümevarım yöntemini kullanmışlardır. Manzum metinlerin
ezberlenebilir olmasına özen gösterilmiştir. Kimi bilginler akılda daha fazla
kalmasını sağlamak ve unııtulnıasını engellemek için yer yer tekrara ve
geçmiş konulara atfa başvurmLtşlardır.5{

Manzuını nahiv çalışmaları, fasih Arapçadan ve dini metinlerden
iktibaslara yer vermekle, graırrer yaııındıı dil öğretimine de ciddi katkılar
sağlamıştır. Zira lbn Haldtın'a55 göre dil melekesi, konuşulan dile ait bir
takım metinlerin öğreııi]mesi, ezberlenmesi ve nihayetinde konuşmaya
dönüşınesi yoluyla oluşmaktadır. Doğrusu bu manzumelerin içeriklerinde
acli geçen metinler pek fazla olnrasa da, nıanzunıelerin kolaylaştırılmasr ve
ezberlenmesi açısından önem arz etmektedir.
Şiirlerin açık, anlaşıhr ve kolay olması ona karşı olan ilgiyi arttırmış

ve öğrenimini teşvik etmiştir.56 Bunun yanı sıra musiki nağmesini alıenkli

kılaıı bir tek balıir çeşidiyle yazılmış olması, onun kolay ezberlenmesiı"ıi
sağlamıştir.57 Akıcı olmayan bir şiir yaptsına sahip, ağdah bir dil
kullaırılarak yazılnıış ve tartışnıalı mevzuları içeren manzum çalışmalar,
peda goj ik yönü zayıf ol duğı-ınd aıı

i I

tifat görmem işti

r.58

Çoklu ZekA Krıramı
Çokiu zekA klıranrı Amerikalı psikolog Howard Gardner (d. 1943,
Peıısilvanya) tarafından ilk kez 1983 yılında ortaya atılan, her bireyin
birbirinden farklı pek çok zekisıırın olduğu ve bunların her birinin kendine
özgü bir biçimde geliştiği ve çalıştığıııı ifade edcn tezdir. Cardırer bu
alaııdaki göriişleriııi "Zihiıı Çt:rçaacleri: Ço!,Jıı Zakö Kurçınıı" isiınli kitabında
toplamıştır.
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Carcir,er'a59 göre "Iıcr çocuk, bir ucya birlcaç üılaııdn galişiıı potaıısiyeliııe
salıiptir". (), "Fraıııc of Miııd" (19B3) adlı kitabında, yaptığı araştırıır;rlar
soııııcıın<la l,ır:lirleırıiş cl<Jı_ığı-ı ö!çütlere uyan yedi zeki çeşidinden söz
etmiştir, 1999 yılıırda yayımladığı "Iııtelligeııce Refraıııed" (Zekfr Yeııideıı
\'ıı1,ıılnııtlırıldı) adlı l<itabında ise zek6]arın savısını on olarak belirtnriş ve bu
sayının artabileciığini vı_ırgulamıştır.
Gardner taı:afındarı geliştirilen bu kuraın öğreııme, öğretme ve
değerleııdirıııe siireçleriırde bütün bu zekA türlerinin kullanılmasını
öngörnıektediı,. Böylece lıer birey güçlü olduğu zekA alanı yoluyla daha iyi

öğrenecek keııdileriııi güçsüız oldukiarı zekA alanlarında

da

geIişti rebi lecı_.kti r.

Oır zekf, çeşidiııi tespit etmiş olan

Gardner,60 bunlardan sekiz
tanesini biliııısel o1arak bir tenıele oturtmuştur. Bu zekA çeşitleri şunlardır:
Mantıksai/nıatematiksel zek6, rakamları etkin kullanına ve ortaya

çıkaır soırı-ıçları doğrı-ı'lıir nedeıre bağlanıa yeteııeğidir.6ı Görsel/uzamsal
zekA biçiırıe, şekle, btışluğa, renge ve çizgiye duyarlılık cılarak ifade
edilebilir.6ı tsedensel/kinestetik zeki, düşünce ve duygtıları ifade etmek için
viicudu kullanabilnıe ve problemleri çözebilnıe yeteneği şeklinde
tanıırılanabilir.63 Vücut hareketlerini kontrcıl etıneyi ve yorumlamayı, vücut
ile zilrin arastnda bir uyı-ıın oluştrırnıayı sağlar"6] Sosyal zeki, diğer
iıısanların rtıh lıalleıini, duygıılarını, giidiilerini ve niyetlerini, nasıl
çalıştıklarıııı, onlarla nasıl ortaklaşa çalışılabileceğini anlayabilme, kişiler
arası probleıııleri ve karışıklıklari çözme yeteneği olarak tanımlaırabiiir.65
İçsel zeki l<işiniır, kendisiırin kuvvetli ve zayıf vönlerini, ruh lralini, ııiyet ve
isteklerini aıılayabilmesi ve bı_ıı-ılardan yola çıkarak yaşamını daha etkin bir
şekilde deı,aııı ettirebilınesi yeteneğidir.66 Doğacı zeki, doğayı ve doğada
olup biteııleri gözlemleyebilnıe yetı,neğiclir.67 Sözel/dilsel zeki, insaıı
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zekilarıırın cn üstünüdür.6s Dili hem sözlü henı de yazılı olırık etkin olarak
kullanına yeteneğidir.6']
C;ırdner'irı ill. etapta iizerinrle dı-ırdı"ığu ,",c özcllikierir,i ,Cetayli bir
şekilde sunduğu sekiz zeki çeşidiırden müziksel/ritmik zeki, bu
araştırmanın koııustıyla dcğrudan ilgilidir. Bu zek6 çeşidi, ritıne, sesin
yüksekliğiııe vc nrelcıdiye karşı duyarlılık olarak tanımlanabilir.70 Bir kişinin
bir besteci, bir ınüzislıcır ya da bir şarkıcı gibi nıüzik formlarını algılaması,
ayirt etmesi ve ifade etnesi kabiliyetleridir. Bu zekA alanı, bir bireyin
mtiziksel olarak düşünmesi ve belli bir olayın oluş biçimini, seyriı,ıi veya
düzeniııi miiziksel olarak algılaması, yorumIaması ve iletişimde bı-ıllınınası
olarak tanımlanabilir. Müziksel zekAsı güçlii olan insanlar, sadece müziksel
eserleri kolaylıkla lıatırlamazlar; aynı zanıanda olayların oluşurn ve
işleyişini nıtiziksel bir dille dtişünmeye, yorumlamaya ve ifade etmeye
çabalarlar, Bu zekA türü ile kişinin bir müzik eserindeki ritme, akustik
düzene, melodiye, nıiizik parçalarındaki iniş ve çıkışlara, müzik
enstrünıanlarına ve çevresiııdeki seslere karşı olan duyarlılığı kastedilir.
Nitekim müziksel zek.lsı güçlii olan bireyler, eır iyi ve etkili olarak ritim,
nıelodi ve nıüzikle öğreııirler.7l Kısacası bu zeki sesler, notalar, ritimlerle
düşünıne; farkİı sesleri tanıına ve yeni sesler, ritinıler üretme; ritmik ve tonal
kavran"ı]arı taııınıa ve kullannra; çevreden gelen seslere ve müzik aletlerine
karşı duyarlı olabilme becerisidir.72
Mi"iziksel zekAsı baskıır olan birey şarkıların.melodilerini iyi hatırlar,
giizel şarl<ı söylenıe yeteııeğine salıiptir. Bir müzik aletini çok iyi çalar ya da
çalnıayı çok ister. Müzik dersini çok sever, konuşurken veya hareket
ederken elleri ve ayaklı,,ırı ile ritim tutar. Ders çalışırkeır farkında olmadan
masaya vurarak ritim tutar, Çevresindeki seslere karşı dtıyarlı ve l-ıassastır,
bir şarkı duyduğuırda farkında olnıadan ona eşlik eder, ders çalışırken veya
bir şey öğrenirkeır ıırüzik dinlenrekten çok lıoşlanır. Müziği yaşamında
kullann-ıak için fırsatlar olı-ıştıırtır ı,e seslere nota ve ritimlere karşı özel bir
ilgiye salıiptir. IvIüziği hareketlerle birleştirerek farklı figıirler ortaya
çıkarabilir ve nıiiziksel eııstriinıanlara karşı ilgilidir. Enstrünıanları
kullannıayı kolaylıkla öğreııebilir ve orijinal müzik kompozisyonları
oluşturabi lir. Öğrend iği şa rl<ıları mırıldanarak gezer.73
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Çoklu zeki kuran,ıı açIsrndan nıanzum nahiv

2072

geleneğinin

değerlendirilınesi:
Pala7a ııazııı1 ve musikiııin eğitinı ile o]an ilişkisini şöyle özetliyor;
"Tarihte illi şiirleriıı, söziiıı akıIdn kalıcılığnıı sağlarnalc iizere söylendiği
ıııır sııyılnııktıtlır. .. Şiir ile diizyıızı arasüıdn hiç şiiplıesiz hatırlaııırlık bakıııııııdan
lıiiyiik bir Lıçıırıull anrılır. Ezbcrlencıı bir şiir yıllar geçsc bila yiııe ayııı biçiınde ae
lıiçbir dizcsi d.cğiştirilıneduı olcınııbilir nııııı ezlıcrleııcıı bir di.izynzı içiıı ayflı şey
söyleııanıcz. Çiiııkii iııstııı lııı.fıznsı şiiri lıeın ıııetiıı henı aıılam olarak knydederkeıı
diizyıızıilı ynlııızca üıııIanı 0lnrak kaydccler ue tekrar etmesi garektiğinde farklı
kalinı el er lcı ıll tııı nlı ilir."
Çoklrı zek6 ]<uranıı, zek6 teorisi olmanın ötesinde öğrencilerin nasıl
öğrendiklerini,ve tiğretıneıılerin nasıl öğretebileceğini gösteren bir eğitim
felsefesidir.75 Manzrını 1;1]1ilı çalışnıalarının geııel l,ıedefini araştırdığımızda
karşımıza gramer konuiarinın öğretilmesi, sevdirilnıesi ve kolayca
kavratılnııısı için başvurtılan Lıir yönteın o1duğu çıkınaktadır.76 Zira bu tarz
şiir, didaktik/öğretici şiirin bir parçasıdır ve amaç/ bir ırıevzunun manzum
bir şekilde öğretilmesini sağlamaktır,7i
Kı-ışkusuz nlanzltm nahiv geleneğini başlatanlar ve sürdürenler,
insanın şiir, nıiizik ve ritııri kullanarak bir bilgiyi daha rahat öğrenebileceği
ve bu bilgisinin tızı-ın süre tınutulnıavacağına dair kanaatleri, Cardner'in
ulaştığı bilimsel verilere dayanmıyordu. Onların bu kanaatleri, geçmişten
de,u,am edegelen tecriibelere dayanmaktaydı. onlar denenmiş ve faydası
görüinıtiş bir yönteırri yüzyillarca sürdürmeyi uygun görmüşlerdi. Nitekim
{aydasını görnıeselerdi, lrenıen terk eder ve başka yollar ararlardı. Bu
yöntemin başladığı anclaır bııgüne kadar kesiırtisiz devam etmiş olması
bunun kanıtıdır.
Çoklu zekA kuramına göre ytıkarıda sayılan zekA çeşitleri her
insaııda me\ictı.tttlr \/e. öğı,ennıe dıırunıı-ında sekiz farklı yol kuilanılabilir. Bu
kuranra göre bilgiyi alırıada, işleııede ve kullaıımada bu sekiz zekA, sekiz
farklı araç olarak kı.ıilanılabilir. FIer öğrencide bu zekA alanlarının tamamı
var oimakla birlikte, bıınlardan bir veya birkaçı baskındır, Nalrvi şiirler
vasıtasıyla öğrenen biitiiıı öğrencilerin miizikse,l/ritmik zekAları kuşkusuz
aynı düzeyde değildir. BLitün öğrencileriıı nalıı,i öğrenirken manzunrlardan

aynl düzeyde faydalandıkları yalrut aynı sürede öğrendikleri

de

bu tarz bir eğitim sürecinden geçen öğrencilerin
tamaml başarılı olnı;ınraktadır, Kiınisi verilen bir manzumu çok kısa sürede
söyleı,ıeıı,ıez. Neticedc

ı \ti:ıd The Theory of
-. ]

,-

j,. s.109.

7l İskeııdcr |',ı|.ı,

;i

a.g.e., s.5.

Tlr<ını;,ıs

.i, s.lU.

7'
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Teo,rorııı
ezberler, içindeki nıaltıın;ıtı bir çırpıda sayar ve o bilgiyi kullanır; kimisi
ez.be,rlenıeyi bile başaranıaz yairut ezberiemekte zorlanır, içindeki bilgiyi
istediği ölçüde kı-ıllananıaz.

Müziksel/ritmik zekA uygulanıaları arasında şarkı söyleme, ritim
tutına, mırıldanma, tempo tutma, fon müziği kullanma, enstrüman çalma
gibi uygularrıalar vardır. Manzum nal,ıvin öğretimde kullanılabileceğine
kanaat eden eski A]imler, " ezberleıııe ııc hntırlrınıada ııazmııı ııesre olaıı
iistiiıılüiçi"iııii" zŞ tespit etmiş, bu yöntemi uygulamaya koymuşlardır. Yani
eski 6limler "içiııcie barıı-ıclırdığı ritmik vezinler ve kulağa lroş gelen

nıüziksel söyleyişi sayesinde nazmı/ nesirden daha faz|a

etınişlerdir."7g

tercih

Zira öğrenci bu nazmı ritınik bir söyleyişle seslendiriyor,

beyitleri farklı melodilerle mırıldanarak tekrarlamak sı_ıretiyle ezberliyordu.
İbn Maiik'iıı el-Eifiyye'sindens alınmış aşağıdaki beyitler incelendiğinde,
her beytin kendi içinde kafiyeli ve aruz vezniyle yazı!dığı görülecektir.
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Ibn Malik'in el-Elfiyye'si gibi, diğer manzunr nahiv çalışnraları da
aruz vezniyle yazılııııştır ki ari-ız "şiirin ıı,ıusikisi"8l olarak kabul edilir.

Klasik dönemde de arıız, nıusiki gibi ritinrlerden oluşur ve sözleri

bu

N{ulrsin \[acii,
]ı{ı,ıammcr Sıl:,

7ı el-}{albini, d.g.m., s.67; \4tılrammed Hayı İreksüsi vd., et-Ta'allurnu Nefsiyyen ve
Terbeviyyen, Darrı'l-Liva li'ıı-Neşr ve't-Tevzi', Riyatl 1979, s.2ti9.
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s,i i511
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ritimlere uyduı,arak söyleııre esasına dayanırdı.ız Müzikte, zananln seslerle
düzeııli aralıklarla böliiırnresi anlanıına gelen ritim33 aruzu meydana getiren

unsuılardan b,iridir. Arıız öğretimiııCe şiirleri yüksek sesle okunıak ve
beyitleri ezberleyerc,k ı,itnıi zilıinde canl1 tutmak esastlr.84 T.S.Eliot, "Şiirde
ııııısiki yaratabilmck içiıı bir şıiriıı eıı çok snhip olrrıası gerekeıı şeyler, ritiııı anlayışı
ııe bıı ritnıik yapıyı şiiıle kaılııaştırabilme giiciidiir. Bir şiir ueya bir şiiriıı bir prırçasl
ötıcı: ritnıik b|r yupı olarnk gerçakleşir, soııra bı,ı ritınik yapı kelinıclerdc ifııde bıılıır

fiki,r ııe iıııajları dn tloğıırıır,"s5 diyerek, şiirde musiki yaratmada ritmin
önemine vurgu yapar.
ae

Divan şiirinde alıeııgi oluşturan vezniıı adı olan

aruzu66

sistemieştirerek bazı kaicielere bağlayan üıılü Arap gramer 6limi el-Halil b.
Alrmed el-FerAlıidi'nin (ö. 175 lı.) aynı zamanda musikibilgini oluşı_ı,87 aruzınusiki ilişkisi lıai<kında bize önemli bir ipucu vermektedir.s Palasg da,
"Arıız ııezııiyle yazılaıı şiirler kılnğa nııısilti gibi geli/'diyerek "şiir ile mıısiki
arqsuıdnki brığ" a90 dikkat çeker,
Macit, Aruz ile mtısiki arasındaki ilişkiyi usul-vezin bağlamında
değerleırdirdikten soı-ıra şöyle devanı eder: "Aruz uezııi ile musiki cırrısıııdaki
bir başka ilişki, öğrctiın ae iııtiknl sisteıııleriııdeki nıiıştereklikle ilgilidir. Biliııdiği
gibi nruz, nn,ısilçidcki ııağnıalar gilsi dtıyııldııkça, doğal olnrak, zihııe yeı,Ieşeıı
ritiırıIerd,eıı olı,ışıır ue zilıiııdcıı geçtıı, ağızdaıı çıkaıı sijzleri bıı ritimlcrc ııydı.ırarık
söyleme esaınıa day nııır."'ıi

SoNUÇ

::J!J rJs;i,-lJ

nıutef'ilun /

Manzuıı,ı nal,ıiv çalışıııaları, Arap dili graıneri tarilıinin bir parçası,
diibilgisi yazınlıılıı1 bir çeşidi, ortaya çıktığı aııdan itibaren gelişip yayılan ve
güırümüzde lıala dcvanı edcn [,ıir etki alanına salıip önemli bir oigudur. İlmi
değere salrip bu şiir tarzı tarih boyunca kü]tür içerisinde bir hareketliliğe
neden olmuş vc öğretinr salrasıııda lrala etkinliğini siirdürmeyi başarınıştır.
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}r{ulrsin },facit,
2002, s.59.
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Turiznı Bakaıılığı Yayıııları, Ankıra i983, s.147.
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2002, s.12; Hiiscyiıı Tural, Arap Etlcbiyatıııda Aruz., Eıısar Yayıııları, İstanbul 2011, s.13.
*" cl-Ferahidi tıu ilıni "Kitabu'l-'Aruz" isimli c,seriııcle kalcme almıştır. Bu e.ser nt: vazık ki
giiııiimi,ize ulı,ışaıııarnıştır. Bkz. lr't. Nihad Çetin, Türkiye Diyanet Vakfı İslam
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Manzı.ınr nahiv çalışnıal;ırı, i]min nesilden nesile intikali ve öğretiminde

Teo,rorıı

ı

.

başarılı bir görev ifa etmiştir.

Armstrc:.
Alexsaııdria, US.-.

sahasında geniş inıkAıılar e]de e<iilnıiştir. Bu yüzdeıı söz konusu
manzum
çalışnralar, geçen yiizyıllardeı istifade edildiği cilçüde bir iltifata mazlrar
olmasa da, ülkemizde ve öze]likle klasik medrese eğitiminin stirdürüldüği.i

1993,

scn i,üzyılcia öğretiın i,öntem .".e tekniklerinde köklü değişiırıieı.
yaşanılıış/ dil öğretiminde farklı bakış açıları kabul görmüş ve öğretim

yerlerde hala kullanılnrakta dır.

Amerikah psikolog Iloward cardner'in, yukarıda bahseclilen

kuranıına göre nrüziksc,l/ritmik zekAsı baskın olan öğrenci kafive, ritinr ve
ırrüzik gibi 1,apıları içııren şiirsel metiııleri daiıa kolay ezberleyebilir,
ezberlediği verileri dalıa ı.izuıı süre ak]ında tutabilir ve ihtiyaç anında
bu
verileri dalıa hızlı lıatırlayabilir.
yirnıinci yiizyılda tespit ediien ve öğretinı
süreçlerinde kı-ıllanılaır
bu yöntemiı,ı yüzyıllar önce, Latin, Yunan, I,Iint ve Arap kültıirlerinde
bir
şekilde kullanıldığıııa şahit olnıaktayız. Didaktik şiir deniien manzum metin
çalışmaları muhtemelen uzun süreli tecrübeler sonunda, bir malumatın daha
rahat ezberlenebileceği kanaati neticesindc ortaya
çıkınıştır. Bu tecrübe
yiizyıllarca sürdtirülıııüş r,e günümüze kadar gelmiştir. Nitekiııı günümüz
eğİtİm sİstemİ bu tür malzeırrelerin yabaırcısı değilctir. Sözgeliıni
bazı
bilgileriıı öğreırcileriıı/çocukların seviyelerine uygLın marş ve
şarkılar
şeklinde hazırIannıı,ısı, bestelenınesi ve bu yolla öğretilmesi bu tiir bir
uYgulamadır. Dalıa da i]eri gidilerek bu tür ırıateryalin lrazırlannıasında
görsel ve işitsel tekııolojiden de istifade eclilmektedir.
Arap kültür geleııeğinde, cahiliye döneminde örnekleriııe rastlanan
dictaktik şiir, özellil<le Abbasiier döneminde altın
çağını yaşamış, pek çok
ilmi konu Şiirler lın]1111 ıı-ıatızlıı,],ı ırıetin]er şekliııcie ifacle edilnıiştir. Manzum
ııalıiv ÇaiıŞnraları Çla bu dijneıııde lrız]ı lıii şekilcle iliı-ıı caıı,ıiasııı«laki yerini
almış ve günümüze kadar ı.,arlığını siirdiirnriişti'ir.

Aruz vezrıiyle yazılaıı şiirler, içinde ritim ve musiki
barirıdırdığiııciaıı kolay ezberlcnebilmiştir. Dolaiısıyla nahivde olduğu gibi
lremen lıer ilim alaıııııda bu tlır şiirler ciddi ilgi görıı.ıüştiir. Dün
olduğu gibi
bı.ıgün de aruzun nıı-ısiki ile olan ilişkisi btı ilmin uznranlarıı.ıca -yukarıda
değinildiği gibi- tespit edilmiştir. }v{tiziksel ve ritnıik olan bilgilerin daha
rahat ezberlenebileceği tespiti, bugün çoklu ze,kA kuramıııın mtiziksel/ritmik
zekA adı altında tespit ettiği verilerle örtıişnrektedir.
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