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Prof. Dr. Ahmet A⁄IRAKÇA
Akademi Lisan ve ‹lmi Araflt›rmalar Derne¤i Genel Baflkan›

rapça, günümüzde önemini ve dünya dilleri aras›ndaki etkinli¤ini gittikçe art›ran bir dildir. Zira
bu dil 25 Arap ülkesinde 350 milyona yak›n bir nüfus taraf›ndan konuflulan bir dildir. Bu dilin
dünyadaki önemi ve rolünün büyüklü¤ü sonucunda, Birleflmifl Milletler Örgütü 1974’de Arapçay›
alt›nc› resmi dil olarak kabul etmifltir.

‹slam dininin kutsal kitab› Kur’an-› Kerim’in dili olmas› hasebiyle Arapça, Araplar d›fl›ndaki
di¤er milletler için de önemli ve ö¤renilmesi gerekli bir dil kabul edilmifltir. Türk milletinin

kültür miras›n›n vazgeçilmez parçalar› olan el yazmas› ve bas›l› binlerce eserin Arapça ile yaz›lmas›,
milletimizin bu dili, önemli dillerden kabul etmesi sonucunu do¤urmufltur.

Arapça büyük medeniyet, kültür ve imparatorluklar do¤uran dillerin bafl›nda gelir. Arapçan›n kullan›m›
7. yüzy›la kadar Arap Yar›madas›yla s›n›rl›yken, ‹slamiyet’in gelifliyle birlikte Arap yar›madas›n›n d›fl›nda
büyük bir h›zla yay›larak, Irak, Suriye, M›s›r ve Kuzey Afrika’y› kuflatm›fl, oradaki dillerin yerini alm›fl ve bir
kültür ve medeniyet dili olmufltur. Sonraki as›rlarda ‹slami fetihlerin sürmesiyle Arapça do¤uda Afganistan
ve bat›da ‹spanya’ya kadar uzanan bölgede konuflulan bir dil haline gelmifltir.

Bugün, zengin petrol kaynaklar› ve petrokimya endüstrileri sebebiyle dünyan›n ilgisi, birçok Arap ülkesinin
ekonomileri üzerindedir. Uluslararas› ticaret, politika bilimi, uluslararas› hukuk ve kültür tarihi ö¤rencileri,
Arapça ö¤renerek çok fley kazanabilirler. Antik arkeoloji ve M›s›r’daki piramitler, sfenksler gibi tarihi eserler
ve Arapçan›n edebi yo¤unlu¤u, Arapça ö¤reniminin önemini art›ran ö¤elerdir.

Günlük konuflma dili olarak Arapça, ülkeden ülkeye basit farkl›l›klar gösterebilir. Fakat klasik Arapça,
7. yüzy›ldan beri büyük ölçüde de¤iflmeden kalabilmifltir. Bu nedenle, farkl› ülkelerden Araplar bir araya
geldiklerinde genellikle klasik Arapça arac›l›¤›yla kolayl›kla iletiflim kurabilirler.

Arapçay›, ne Türkçeyle ne de herhangi bir baflka dille karfl›laflt›rmak elbette ki do¤ru de¤ildir. Çünkü
dillerin tümü, eflit düzeyde insanl›k ailesinin kültür miras›d›r. Dolay›s›yla birini di¤erine tercih etmek
duygusall›k olacakt›r. Ancak bilimsel kriterler yard›m›yla diller aras›ndaki iliflkiler, benzeflme ve z›tl›klar
elbette ki incelenebilir.

Arapça, son yüz y›ld›r Türkiye’de -maalesef- ihmale maruz kalm›flt›r. Bu dil, ne yaz›k ki, gelenekselli¤in
etkisi alt›nda son derece zor, verimsiz ve geri yöntemlerle, bilimsellikten uzak bir flekilde ö¤retilmeye
çal›fl›lm›flt›r. Dolay›s›yla Arapça ile ilgili olarak Türkiye’de büyük boflluklar oluflmufltur. Ülkemizde Arapça
bilen insan say›s›, belki de yüz binlerin üzerindedir. Oysa Türkiye’de Arapçay› bir yaflam dili olarak
konuflabilenlerin say›s› çok azd›r. Öte yandan, Bat› dillerinin ö¤retimi konusunda gayretler çok yo¤un
olmas›na ra¤men, Arapçan›n modern sistemlerle ö¤retilmesine iliflkin olarak yap›lan çal›flmalar da yetersizdir.

Bu nedenle, günümüzde;

1. Arapçay›, ayd›n bir Arap ile diyalog kurabilecek kadar- konuflabilen,

2. Hiçbir sözlük ve ansiklopediye baflvurmadan, her türlü Arapça yay›n› okuyup anlayabilen,

3. Her istedi¤ini yaz›l› ve sözlü olarak, - ak›c› bir flekilde ve edebî kalitede - ifade edebilen kitlelerin
yetifltirilmesine büyük oranda ihtiyaç vard›r.

Yukar›da s›ralamaya çal›flt›¤›m›z ilkelerden hareketle Akademi Lisan ve ‹lmi Araflt›rmalar Derne¤i olarak,
Türkiye’de orta dereceli okullarda bafllatt›¤›m›z Arapça Dil E¤itimi’ni gelifltirmek, modern metotlarla
Arapçay› ö¤rencilere sevdirerek ö¤retmek, Arapçan›n önemini kavratmak ad›na bir dizi projeyle yola ç›kt›k.
“Arapça Ö¤retimini Gelifltirme Projeleri” olarak isimlendirdi¤imiz bu projelerimizde, Arapçan›n ö¤renilebilir
olmas›n›n yan› s›ra Arapça Dili’nin, dünyan›n say›l› önemli dillerinden oldu¤u gerçe¤ine vurgu yapt›k. Bu
fikirden hareketle, Arapça ö¤renme konusunda materyal eksikli¤i çeken okullar›m›za, bu eksikli¤i gidermek
üzere “Model Arapça Dil Kütüphaneleri” ve “Arapça Görsel E¤itim Afiflleri” haz›rlad›k.

Projelerimizde bizlere destek olan, “bir lisan bir insan” ilkesinden hareketle Arapçan›n ö¤retilmesinde
elini tafl›n alt›na koyan herkesi flükranla an›yor, projelerimizin hay›rlara vesile olmas›n› yüce Mevlâ’dan
niyaz ediyoruz…
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MODEL ARAPÇA D‹L KÜTÜPHANES‹

PROJEN‹N AMACI

Arapça ö¤renme konusunda materyal eksikli¤i çeken ‹mam Hatip Liselerinde bu eksikli¤i gidererek
okullar›m›za tam donan›ml›, sürekli geliflim modeliyle takip edilecek olan bir dil kütüphanesi kazand›rmakt›r.

PROJEN‹N ‹ÇER‹⁄‹

Pilot bölge olarak seçilen ‹stanbul ilinde uygulamaya konulan projede 25 ‹mam Hatip Lisesine sponsorluk
sistemiyle da¤›t›lan Model Arapça Dil Kütüphaneleri Arapça dil e¤itimine büyük bir destek sa¤lam›flt›r. Projenin
gerçeklefltirilmesi için bafllang›ç aflamas›nda her okuldan bir ö¤retmen görevlendirilmifl, bu ö¤retmenler
merkezimizin seviyelerine göre belirleyip tasnif etti¤i hikâye kitab›, cd ve görsel e¤itim materyallerinden
oluflan “model kütüphaneyi” okuluna kazand›rma ve okula teslim edilen kütüphaneyi takip etme sorumlulu¤unu
üstlenmifllerdir.

Arapça dil e¤itiminde ciddi anlamda eksikli¤i hissedilen materyal s›k›nt›s›n› gidermek, ö¤rencilere
ders kitaplar› d›fl›nda kaynaklar tedarik edilmesini sa¤lamak, dili e¤lenceli bir flekilde yaflatarak ö¤retmek
amac›yla oluflturulan bu kütüphane bünyesinde:

• Yedi farkl› düzeye ayr›lm›fl 500 hikâye kitab›,
• Arapça Resimli Ansiklopedi,
• Arapça Atlas,
• Arapça-Arapça Sözlük, Arapça Türkçe Sözlük,
• Çizgi film, belgesel, önemli sinema filmleri ve dizi

filmlerden oluflan 100 CD’lik görsel yay›n yer almaktad›r.
Kütüphane içerisinde yer alan kitaplar M›s›r, Ürdün,

Suriye ve Lübnan’daki yay›nevlerinden toplanan 2000’i aflk›n
kitap aras›ndan seçilmifltir. Kitaplar seçilirken öncelikle
edebi de¤er tafl›yan eserler olmas›na dikkat edilmifl,
anlafl›lmas›n›n kolay olaca¤› hedeflenerek çocuk edebiyat›
eserleri öncelenmifltir. Dünyaca tan›nm›fl yabanc› yazarlar›n
Arapça’ya çevrilmifl eserlerini de bünyesinde bar›nd›ran
kütüphanede özellikle 6. kur ve ileri düzey eserler
ö¤retmenlerimizin kendi dil becerilerini artt›rmalar› için
seçilen eserlerdir.

Ülkemizde bir ilk olma özelli¤i tafl›yan “Model Arapça Dil Kütüphanesi” projesi özellikle ö¤rencilere proje
ödevlerinde destek olmak, onlara Arapça yay›nlar›n› tan›tmak için tasarlanm›flt›r. Kitaplar seviyelere ayr›l›rken
mutlak bir ay›r›m hedeflenmemifl, daha çok kelime bilgisi, harekelemeler, yaz› büyüklü¤ü, yabanc› kelimelerin
kullan›m oran› gibi objektif ve sübjektif kriterler üzerine bir tasnif yap›lm›flt›r. Bu nedenle, ö¤rencilerinin
seviyesine en uygun kitab› belirlemesi için kütüphaneyi kullanan ö¤retmenlerimizin, mutlaka kitaplar›
incelemeleri gerekmektedir.



PROJEN‹N YOL HAR‹TASI

PROJE KOORD‹NASYON KURULU

Model Arapça Dil Kütüphaneleri ‹stanbul’daki bütün ‹mam Hatip Liselerine da¤›t›ld›¤› için Akademi Lisan
ve ‹lmi Araflt›rmalar Derne¤i, ikinci aflama olarak, bu örnek kütüphanenin Türkiye’deki geri kalan 79
vilayetimizdeki 460 ‹mam Hatip Lisemize ulaflt›r›lmas› için arac›l›k yapacakt›r. Befl y›l içinde bütün Türkiye’deki
‹mam Hatip Liselerine ulaflt›r›lmas› hedeflenen bu kütüphane

2011-2012 E¤itim Ö¤retim y›l›nda ‹stanbul’da yeni aç›lan ‹mam Hatip Liseleri ile Büyükflehirlerin Merkez
‹mam Hatip Liselerine

2012-2013 E¤itim Ö¤retim y›l›nda vilayetlerin merkez ‹mam Hatip Liselerine
2013-2014 E¤itim Ö¤retim y›l›nda ö¤renci say›s› 750’den fazla olan ilçe ‹mam Hatip Liselerine
2014-2015 E¤itim Ö¤retim y›l›nda ö¤renci say›s› 500’den fazla olan ilçe ‹mam Hatip Liselerine
2015-2016 E¤itim Ö¤retim y›l›nda ö¤renci say›s› 500’den az olan ilçe ‹mam Hatip Liselerine siz de¤erli

hay›rseverlerimizin katk›lar›yla ulaflt›r›lacakt›r.
Türk E¤itim-Ö¤retim tarihinde, bütçesi yaklafl›k iki milyon TL’yi bulan ve ‹mam-Hatip Liselerine yönelik

en büyük e¤itim projesi olarak planlanan bu çal›flma sayesinde okullar›m›zdaki dil e¤itim ö¤retiminde büyük
bir devrim yaflanacakt›r. Gerek ö¤rencilerimiz gerekse ö¤retmenlerimiz bu materyaller sayesinde Arapça
sorunlar›n› rahatl›kla çözebileceklerdir.

Baflkan:
Muhammed A⁄IRAKÇA (Akademi Lisan ve ‹lmi Araflt›rmalar Derne¤i Baflkan Yard›mc›s›)

Üyeler:
Kaz›m A⁄CAKAYA (Sar›yer ‹mam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Ö¤retmeni, Arapça Ö¤retimini Gelifltirme
Projeleri Koordinatörü)
Adem VARICI (Akademi Lisan ve ‹lmi Araflt›rmalar Derne¤i Yönetim Kurulu Üyesi, Akademistanbul Yurt
D›fl› E¤itim Dan›flmanl›k Hizmetleri D›fl ‹liflkiler Koordinatörü)
Mahmud SÜLEYMAN (Akademi Lisan ve ‹lmi Araflt›rmalar Derne¤i Yönetim Kurulu Üyesi, Arapça Ö¤retmeni)
fieyma ASKER (Arapça Ö¤retimini Gelifltirme Projeleri Sekretaryas›)
Fatma GÜRBÜZ (Akademi Lisan ve ‹lmi Araflt›rmalar Derne¤i Yönetim Kurulu Üyesi)



SPONSORLUK BEDEL‹

Model Arapça Dil Kütüphanesinde yer alan 500 kitap ve 100 DVD/CD’ den oluflan bir kütüphanenin maliyeti
4000 TL. dir. (Dört bin Türk Liras›) Kitaplar›n yurt d›fl›ndan sat›n al›nmas›, gümrük bedelleri, nakliye ücreti,
etiketlenmesi, cd/dvd ücretleri ve paketlenip okullara ulaflt›r›lmas› maliyet olarak hesaplanm›fl ve herhangi
bir ticari amaç olmaks›z›n bir kütüphane bedeli belirlenmifltir. Projeye sponsor olmak isteyen kurumlar veya
kifliler bu bedeli Akademi Lisan ve ‹lmi Araflt›rmalar Derne¤i banka hesap numaras›na yat›rabilirler. Hediye
edilecek Kütüphaneler ile birlikte okullara teslim edilen beratta sponsorlar›n firma logolar› veya flah›s isimleri
yer alacakt›r.

‹stanbul’daki 25 dil kütüphanesinin oluflumunda destek olan kurumlar aras›nda Civil Giyim, Hikmet Derne¤i,
Daru’s-Selam Vakf›, Taha Grup ve ‹stanbul Cerrahi T›p Merkezi ‘nin yan› s›ra baz› hay›r sever isimler yer
almaktad›r.

Ba¤›fllar›n›z için hesap numaras›:
Akademi Lisan ve ‹lmi Araflt›rmalar Derne¤i Kuveyt Türk Fatih fiubesi Hesap No: 615 15 67
4000 TL (Bir Model Arapça Dil Kütüphanesi Bedeli)

Milli E¤itim Bakanl›¤› Din Ö¤retimi Genel Müdürü
Prof. Dr. ‹rfan Aycan ‹stanbul’daki ‹mam Hatip Lisesi
Müdürlerine Model Arapça Dil Kütüphanelerinin
Teslim töreninde konuflma yaparken…

BASINDA PROJEM‹Z



ARAPÇA GÖRSEL E⁄‹T‹M MALZEMELER‹

E⁄‹T‹M AF‹fiLER‹ PROJES‹

PROJEN‹N AMACI

‹mam Hatip Liselerinde verilen Arapça dil e¤itimini, görsel dil malzemeleri ile desteklemek, Arapça
ö¤retimini zevkli ve e¤lenceli halde ö¤rencinin ilgisine sunmakt›r.

PROJEN‹N ‹ÇER‹⁄‹

Arapça ö¤retimi esnas›nda önemli bir ifllev görece¤ine inand›¤›m›z ve
büyük bir ihtiyaca cevap vermesini ümit etti¤imiz dil e¤itim afiflleri
projesi maalesef oldukça geç kalm›fl bir projedir. Zira baflta ‹ngilizce
olmak üzere birçok yabanc› dil e¤itiminde benzeri afifllerin oldukça
yayg›n kullan›lmas›na ra¤men Arapça ö¤reten merkezlerde ve
okullarda bu afifller çok fazla görülmemektedir.

Arapça derslerinde kullanmak üzere haz›rlanan e¤itim afiflleri
M›s›r, Suriye, Ürdün gibi yabanc›lara Arapçay› ö¤reten merkezlerin
oldu¤u Arap ülkelerinden konuyla ilgili örnek afifllerin toplan›p
incelenmesi ard›ndan özel bir komisyon taraf›ndan
oluflturulmufltur. Komisyon, ‹mam Hatip Liseleri baflta olmak
üzere ülkemizdeki Arapça ö¤retimi alan›nda en çok ihtiyaç
duyulan konular› tespit etmifl; haz›rlanacak afifllerin dört seri
halinde olmas›n› uygun görmüfltür. Bunlar; Dilbilgisi, Kelimeler,
Pratik Arapça ve Edatlar fleklinde isimlendirilmifltir.

Yaklafl›k alt› ay süren haz›rl›k ve tasar›m aflamas›ndan sonra
ortaya ç›kan afifller, Türkiye’nin en büyük Arapça Dil E¤itim Merkezi
olan Özel Öz Akdem Yabanc› Dil Kursunun Arap hocalar› ve Arap
ülkelerinde e¤itim görmüfl Türk hocalar› taraf›ndan kontrol edilmifl,
bu aflamada ortaya ç›kan görüfller ›fl›¤›nda gerekli düzeltmeler ve
de¤ifliklikler yap›lm›flt›r. Ard›ndan, sahas›nda uzman Arapça
ö¤retmenlerinden oluflan ayr› bir komisyonca son okumalar› ve tashihleri
yap›lan afifller, “Arapça Görsel E¤itim Malzemeleri” ad›yla, toplam 108 adet olarak
hizmete sunulmufltur. Afifllerin serilerine göre say›lar› flu flekildedir:

• Dil bilgisi: 30 adet,
• Kelimeler: 30 adet,
• Pratik Arapça: 23 adet
• Edatlar: 25 adet

Akademi Lisan ve ‹lmi Araflt›rmalar Derne¤i Baflkan› Prof. Dr. Ahmet A¤›rakça’n›n rehberli¤inde haz›rlat›lan
bu çal›flmada as›l gaye, ‹mam Hatip Liselerimizdeki e¤itim materyali eksikli¤ini gidermektir. Afifllerin
okullar›m›za kazand›r›lmas›, derne¤imizin bir projesi olarak bafllat›lm›fl, gelifltirilen sponsorluk yöntemiyle
Türkiye’nin en ücra köflesindeki okullar›m›za kadar hiçbir ücret talep edilmeksizin bu çal›flmalar›n ulaflt›r›lmas›
hedeflenmifltir.



PROJE KOORD‹NASYON KURULU

Baflkan:

Serhat YAKICI (Bak›rköy ‹HL Meslek Dersi Ö¤retmeni)

Dan›flma Kurulu:

Prof. Dr. Ahmet A⁄IRAKÇA (‹stanbul Ün. Edebiyat Fakültesi Ö¤retim Üyesi)

Prof. Dr. Vecdi AKYÜZ (Marmara Ün. ‹lahiyat Fakültesi Ö¤retim Üyesi)

Üyeler:

Adem VARICI (Akademi Lisan ve ‹lmi Araflt›rmalar Derne¤i Yönetim Kurulu Üyesi, Akademistanbul Yurt
D›fl› E¤itim Dan›flmanl›k Hizmetleri D›fl ‹liflkiler Koordinatörü)

Kaz›m A⁄CAKAYA (Sar›yer ‹mam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Ö¤retmeni, Arapça Ö¤retimini 
Gelifltirme Projeleri Koordinatörü)

M. Serdar fiADO⁄LU (Akademi Lisan ve ‹lmi Araflt›rmalar Derne¤i Yönetim Kurulu Üyesi, Arapça Ö¤retmeni)

Mahmud SÜLEYMAN (Akademi Lisan ve ‹lmi Araflt›rmalar Derne¤i Yönetim Kurulu Üyesi, Arapça Ö¤retmeni)

Muhammed A⁄IRAKÇA (Akademi Lisan ve ‹lmi Araflt›rmalar Derne¤i Baflkan Yard›mc›s›)

Dr. Zübeyr HALEFALLAH (Akademi Lisan ve ‹lmi Araflt›rmalar Derne¤i Yönetim Kurulu Üyesi, Arapça
Ö¤retmeni)

SPONSORLUK BEDEL‹

50x70 ebatlar›nda kufle ka¤›da bas›lm›fl, selefon kapl› ( bir k›sm› spiral tak›ml›) 108 adet E¤itim Afiflinden
oluflan bir setin, projemiz kapsam›nda ‹mam Hatip Liselerine özel (KDV hariç) fiyat› 250 (‹ki yüz elli) Türk
Liras›’d›r. ‹mam-Hatip camias›na gönül vermifl, hay›rsever vatandafllar›m›zdan; Arapça dersi verilen her
dersli¤e bir set kazand›r›lmas› hedeflenen bu projeyi desteklemelerini bekliyoruz.

Sponsorluk için hesap numaras›:

Akademi Lisan ve ‹lmi Araflt›rmalar Derne¤i
Kuveyt Türk Fatih fiubesi / Hesap No: 615 15 67
250 TL (Bir E¤itim Afifli Seti Bedeli)



www.arapcayarismalari.org

ARAPÇA Ö⁄RET‹M‹N‹ GEL‹fiT‹RME PROJELER‹NE GÖSTERM‹fi
OLDU⁄UNUZ ‹LG‹DEN DOLAYI TEfiEKKÜR EDER‹Z

Topkap› Mahallesi, Zaviye Sokak No:12 Fatih-‹stanbul
Te l :  (0212)  521 97 54  Faks :  (0212)  521 97 65
www.akademidernegi.org.tr  info@akademidernegi.org.tr

arapcaprojeleri@gmail.com  www.arapcayarismalari.org

2. ARAPÇA B‹LG‹ VE ETK‹NL‹K
YARIfiMASI TÜRK‹YE GENEL‹NDE

YAPILACAKTIR

kademia
Lisan ve ‹lmi Araflt›rmalar Derne¤i

akadem›stanbul
Yurt D›fl› E¤itim Dan›flmanl›k Hizmetleri

“Akademiden Dünyaya...”

İLETİŞİM > YARIŞMA KOORDİNASYON MERKEZİ
Akademistanbul Eğitim Yayıncılık ve Danışmanlık Hizmetleri Turizm Organizasyon Tic. Ltd. Şti.
Akşemsettin Mah. Balipaşa Cad. No:97 Fatih/İstanbul  Tel: (0212) 521 41 16  Faks: (0212) 521 41 36

info@arapcayarismalari.org
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