
ARAPÇAYI ÖNEMSİYORUZ… 

İlköğretim ve Liselerde Arapçanın seçmeli ders olarak tercih edilmesi için biz sivil 

toplum kuruluşları üzerimize düşen görevleri yapmalıyız. Başta Arapça olmak üzere ikinci 

yabancı dil derslerinin seçimi için okul idarelerine dilekçe ile başvurmalı, çocuklarımızın 

yabancı dil eğitimlerini takip etmeliyiz… 

Kurulduğu tarihten itibaren Türkiye’de başta Arapça olmak üzere farklı lisanların 

“yaygın” ve “nitelikli” bir şekilde öğretilmesi konusunda çalışmalar yapan Akademi Lisan ve 

İlmi Araştırmalar Derneği olarak son aylarda hükümetin seçmeli dersler arasında yabancı 

dillere olan tavrını olumlu buluyor ve bu çalışmayı destekliyoruz. Seçmeli yabancı dillerin 

sayısının arttırılması ve Yaşayan Diller ve Lehçeler Dersinin konulmasının, ülkemizdeki dil 

öğretim felsefesindeki değişim adına önemli bir adım olduğuna inanıyoruz. 

Seçmeli dersler arasında yer alan bütün dillerin önemli olduğuna, öğrenilmesinin bir 

zenginlik teşkil edeceğine inanmakla beraber, yabancı diller içerisinde Arapçanın farklı bir 

yeri olduğunu düşünüyoruz. 21. Yüzyılda 425 milyon insanın konuştuğu Arapça, Birleşmiş 

Milletler tarafından resmi diller arasında yer almasının ve başta komşularımız olmak üzere dış 

ticaret hacmimizin büyük bir payını alan ülkelerin dili olmasının yanı sıra bizler için farklı bir 

anlam ifade etmektedir. 

Arapça, kutsal kitabımız Kur’ân-ı Kerim’in dilidir. Kur’ân apaçık bir dille, Arapça 

olarak indirilmiştir. İslam dininin ana kaynaklarından birisi olan Hz. Muhammed (sav)’in 

sözleri de Arapçadır. Yine İslam dininin ilk dönemden itibaren yazılı olan temel eserleri 

Arapça olarak telif edilmiştir. Geleneğimizi öğrenmemiz, dinin ilk dönemden itibaren 

yorumlanış ve algılanışını görmemiz açısından Arapçanın apayrı bir önemi mevcuttur. 

Buradan hareketle yeni yetişen neslin kendi kültürel değerleri ile bağını kurmasında 

Arapça öğretiminin ciddi bir önemi olduğuna inanıyor, öğrencilerin 5. sınıftan itibaren Arapça 

ile tanışmalarını önemsiyoruz. İmam Hatip okullarına gitmeyen veya gidemeyen öğrencileri 

de düşünerek, gerek ortaokul gerekse liselerde Arapçanın ikinci yabancı dil dersi olarak 

okutulması için Akademi Lisan ve İlmi Araştırmalar Derneği olarak velilere ikinci seçmeli 

yabancı dil olarak Arapçayı tercih ettiklerini ifade eden dilekçeleri okul idarelerine vermeye 

davet ediyoruz. 

Başta yeni açılan İmam Hatip ortaokul ve liselerinde olmak üzere bütün eğitim 

kurumlarında Arapça dersini veren öğretmenlerimize Akademi Lisan ve İlmi Araştırmalar 

Derneği olarak Arapça öğretimi konusundaki kurumsal birikimlerimizi aktarmaya hazır 



olduğumuzu bu vesileyle belirtir, Arapçanın günümüze hitap eden yönüyle öğretilmesi için 

okullara kurumsal olarak gönüllü destek verecek çalışmalar içinde olduğumuzu kamuoyuna 

saygıyla duyururuz.16.07.2012 
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