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Kahire'de Arap dili ve edebiyatma dair 
ilmi çalışmalar yapan kurum. 
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Aralık 1932'de kraliyete ait bir kararna
meyle Talim-Terbiye Bakanlığı'na bağlı 
olarak Mecmau'l-lugati'I-Arabiyyeti'I-Me
lel<i adıyla kuruldu. Zamanın hükümetinin 
milliyetçiliğini ve vatanperverliğini gös
terme, Kral Fuad'ın Araplar' ı dil yoluyla 
birleştirme arzusu gibi siyasi sebepler 
akademinin kuruluşunda etkili olmuştur. 
Kurum Arap alimlerinden ve şarkiyatçı
lardan seçilen kırk üyeden meydana ge
liyordu. 

Tüzüğünde yer alan başlıca amaçları 
Arap dilini tozulmaya karşı korumak, 
onu çağın ve çağdaş hayatın, bilim ve sa
natın ihtiyaçlarına cevap verecek düzeye 
yükseltmek, fasih dilin kelime ve terim
lerini kapsayan bir sözlük hazırlamak. 
Arap dilinin gelişim sözlüğünü telif et
mek, semantiğiyle ilgili çalışmaları neş
retmek, Arap lehçelerinin ilmi inceleme
sini yapmak, kullanılması gereken kelime 
ve terkipleri belirlemek. Arapça'yı geliş
tirme yollarını araştırmak, Arap dili ve 
filolojisine dair eski metinlerio tahkikli 
neşrini yapmak ve bu çalışmaları yayım
lamak üzere bir dergi çıkarmaktır. 

Çeşitli dil meselelerini inceleyen kurum 
dilin aslı, doğuşu. gelişmesi gibi konulara 
dair araştırma yazıları neşretmiş, terim
lerin belirlenmesi amacıyla komisyonlar 
oluşturmuştur. Terimierin tesbiti sırasın
da izlenmesi gereken metot hususunda 
bir tereddüt devresi geçiren kurum, ne
ticede ileri sürülen yöntemleri uzlaştır
ma cihetine giderek üzerinde ittifak edi
len ve Arap dilinin temel ilkeleriyle çeliş
meye'il bütün terimleri benimseme yolu
nu tercih etmiştir. 

Arap dilinin gramerini ve yazım kural
larını kolaylaştırmayı amaçlayan kurum 
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Arap dilcilerinden ve şarkiyatçılardan 
meydana gelen bir sözlük komisyonu oluş
turmuştur. Komisyon. XX. yüzyıl sözlüğü
n ün zamanımıza kadar ortaya çıkan an
lam ve kelimelerle Arap dilini ifade ede
cek bir kapsama sahip olmasını gerekli 
görmüş, eski dilcilerin yaptığı gibi kıyas 
ve iştikak yöntemlerinden yararlanma
nın faydalı olduğu görüşünü benimsemiş

tir. Sözlük alanında kurum için en önemli 
tercübe henüz tamamlanmamış bulunan 
August Fischer'in tarihi sözlüğüdür. 

Kurum, genel sözlükler yanında çeşitli 
terimiere dair özel sözlüklerio telif ve 
neşrini de gerçekleştirmiştir. Bunların 
arasında Mu' cemü Fischer (el-Mu'ce
mü '1-lugaui et-tari/] i), el-Mu'cemü 'i-va
sit, el-Mu'cemü'l-kebir, el-Mu'cemü'l
veciz, Mu'cemü eliazi'l-Kur'ani'l-Ke
rim'den başka medeni kanun ve ticaret 
kanuniarına dair terimler. tıp, kimya,jeo" 
loji. atom fiziği, biyoloji ve felsefe terim
lerini içeren sözlükler yer almaktadır. Ku
rum ayrıca birçok eski eserin tahkik ve 
neşrini de gerçekleştirmiş olup bunlar
dan bazıları şunlardır : Ebu Bekir Hazimi 
el-Hemedani. 'Ucaletü '1-mübtedi' ve 
fuzaletü'l-müntehi fi'n-neseb (n şr. Ab
dullah Kennun, Kahire 1384/1965); Radıy
yüddin es-Sagani. et-Tekmile ve·~-~eyl 
ve'ş-şıla ii'l-luga (nşr. Abdülallm et-Ta
havl v.dğr., ı-vı . Kah i re ı970- 1 979); Ebu 
Amr eş-Şeybanl, el-Cim fi'l-luga (nşr. ib
rahim ei-Ebyari v.dğr., Kah i re 1394/ 1974 ); 
Ebu ibrahim ishak b. ibrahim el-Farabi. 
Divanü'l-edeb ii'l-luga (n şr. Ahmed 
Muhtar Ömer, ı-ı v. Kah i re ı 394- ı 399/ 
ı 974- ı 979); Ebu Osman Said b. Muham
med el-Muafiri es-Sarakusti, el-Et'al 
(nşr. Hüseyin Muhammed Muhammed Şe
ref, ı-ıv. Kahire 1395-1400/ 1975-1980). Ku
rum Mecelletü Mecma'i'l-lugati'l-~a
biyye adıyla bir dergi çıkarmaktadır. 
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Şam'da 

Arap dili ve edebiyatma dair 

L 
ilmi çalışmalar yapan kurum. 
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1919'da ei-Mecmau'l-ilmiyyü 'l -Arabl 
adıyla kuruldu. Başlangıçta sekiz olan üye 
sayısı kısa bir müddet sonra yirmiye. bu
gün ise altmışa ulaşmıştır; kurumun ay
rıca 200 kadar muhabir üyesi vardır. Mü
essesenin kurucusu ve ilk başkanı Mu
hammed Kürd Ali , ikinci başkanı Halil 
Merdem, üçüncü başkanı Emir Mustafa 
eş-Şihabi'dir. Başlıca amaçları şunlardı: 

Arap diliyle bu dilin çağımızdaki durumu
nu incelemek, Arap edebiyatını yaymak 
ve yazma eserleri neşretmek, Avrupa dil
lerinde yazılmış ilim, sanat ve bilim ki
taplarını Arapça'ya kazandırmak, bir ge
nel kütüphane kurup yazma ve basma 
eserleri bir araya getirmek, m üze tesis 
ederek Arapça ve diğer dillerle olan tari
hi eserleri burada toplamak, bir dergi çı
karmak. 

Kurum. Türkçe'nin hakim olduğu dev
let dairelerinin dilini ıslah etme yolunda 
resmi dildeki birçok kelimeyi değiştirmiş, 
yenileştirdiği kelime. deyim ve terimie
rin yaygınlaşması için hükümetle basın
dan yardım talep etmiştir. Arap dilinin 
öğretim kurumlarındaki durumuyla ilgi
lenerek okul kitaplarının dilini kontrol 
etmiş, sadece onayladığı kitapların oku
tulmasına izin vermiştir. Bu arada yazı 
dilini ve Arap edebiyatını yaygın hale ge
tirmek amacıyla bir edebiyat fakültesi
nin kurulması projesini hazırlamıştır. Ay
rıca çeşitli alanlarda yurt dışından davet 
ettiği uzmanlara yirmi beş yıl boyunca 
konferanslar verdirmiş, bunların büyük 
bir kısmını yayımlamıştır. 

Daha çok Darü'l-kütübi' I-Mısriyye'den 

esinlenerek Darü'l-kütübi'I-Arabiyye adıy
la bir kütüphane oluşturan kurum, bu iş 
için tahsis edilen Zahiriyye binasını düzen
leyip yazma ve basma eserleri toplayarak 
kataloglarını hazırlamış. bir müze kurup 
Arapça ve diğer dillerle yazılan eski eser
leri burada toplamıştır. Ayrıca tarihi eser
ler için geziler düzenlemiş, kazı çalışma
ları yaptırmış. bunun için de bir m üze aç
mış. müze 1937'de Asarü'l-amme Mü
dürlüğü'ne bağlanmıştır. 

Kurumun 1921 'de Mecelletü'l-mec
ma'i'l-'ilmiyyi'l-'Arabi adıyla çıkarma
ya başladığı dergi 1931 yılına kadar ayda 
bir, 1949'a kadar iki ayda bir, bu tarihten 
sonra üç ayda bir neşredilmiştir. 1966'-


