
dan (XLI. ci lt) itibaren Mecelletü Mec
ma'i'l-lugati'l-'Arabiyye adıyla yayımına 
devam eden dergi Ocak 2002'de LXXVII. 
cildini neşretmiştir. 

Mecmau'I-lugati'I-Arabiyye, 1925 yılın
dan itibaren Arap dili ve edebiyatı başta 
olmak üzere çeşitli dallarda birçok ese
rin tahkik ve basımını gerçekleştirmiştiL 
1947'den sonra Darü'I-kütübi'z-Zahiriyye 
ve diğer kütüphanelere ait yazmaların ka
taloglarını ve inde~lerini hazırlayıp bastır
mış . uzmanlarına verdirdiğ i konferansları 
yayımlamıştır. Kurumun klasik eserle ilgili 
olarak gerçekleştirdiği neşirl~rin bazıları 
şunlardır: Ebu Ali· Muhassin et-TenGhl, 
Nişvô.rü '1-mu]J.ô.c:j.ara (n ş r. Margoliouth , 
Dım aş k ı 930, VIII. ci lt, 1942, II. ci lt) ; Za
hlrüddin Ali b. Zeyd ei-Beyhaki. Tô.ri
l]u ]J.ukem ô.'i'l-İslô.m (n ş r. M. Kürd Ali , 
Dımaşk I 946); Divô.nü İbn 'Uneyn (n şr. 
Halil Merdem Bek, D ı maşk 1946); Sadred
din el-Kengravl ei-İstanbGII, el-MıJ.fi fi 'n 
na]J.vi 'l-Kufi( nş r. M. Behcete l-Baytar. Dı
maşk 1950) ; Divô.nü İbn JfayyıJ.s ( n ş r. 
Halil Merdem Bek, Dımaşk 195 1, 1-11 ); Se
lahaddin Halil b. Aybey es-Safedl, Üme
rô.'ü Dımaşlj: fi'l-İslô.m ( n ş r. Salahaddin 
ei-Müneccid , Dımaşk ı 955); Risô.letü İbn 
Fa zlô.n (fi vaşfi'r-rif:ıleti ila biladi 't-Türk 
ve'l-Hazar ve 'r-Rus ve's-Sekalibe, nş r. Sa
ml ed-Deh han . Dımaşk ı 959); İbn Bacce 
el-Endelüsl, Kitô.bü 'n-Nefs (nş r. M. Sagir 
Hasa n ei-Ma'sGml, Dımaşk 1 960; kurumun 
ı 921 - 1993 yılları a rasında gerçekleştirdiğ i 

yayımla rın tamamı için b k. M. Mu tl' ei-Ha
fı z, s. 5- 58 ). 

BİBLİYOGRAFYA : 

R. Hamzaoui. L 'A cademie arabe de Damas 
et le probleme de la modernisation de la langue 
arabe, Leiden 1965, tür.yer.; İbrahim MedkOr, 
Mecma'u 'l-lugati ' l-'A rabiyye fi 'Idihi 'l-tıamsin 
ma'a'l-hti.lid in, Kahire 1401/1981, s. 17-21; 
a.mlf., ;.Mecma'u Dımaş]5 fı 'idihi'ı-ıehebi" , 
MMLA , XXVI ( 1390/ 1970 ). s. 12-17; Afif Ab
durrahman. el-Cüh Cıdü 'l -lugaviyye tı ila le' l 

karni 'r-rab i ' 'aşer el-hicri, Riyad 1403/1983 , 
s. 23-32; Şevki Dayf. Mecma'u 'l-lugati 'l-'A ra
biyye {I l]amsine 'amen, K ahi re 1404/1 984 , 
s. 9-1 2; Adnan ei-Hatib. e l-'İdü '? ·?eh eb i li
Mecma'i'l·lugati 'l-'A rab iyye: 1934-1 984, Dı 

maşk 1986, tür. yer. ; ed-Delflü 'l-'amm li 'l-Mec
ma'i ' l-'ilmiyyi 'l-'alf bi-Dımaşk, Dımaşk 1990, 
tür. yer.; M. Mutr ei- Hafız, Matbu 'atü Mecma'i'l
lugati '1-'Arabiyye bi-Dımaşk: 192 1-1983 
[1993], Dıma şk , ts . (Matbaatü Halid b. Ve lid). 
s. 5-58; H. Laoust- Sami Dahan. " L'oeuv re de 
l' Academie arabe de Da mas: 1921 -1 950", 
BEO, XIII ( 1949-5 1). s. 161-215; Mustafa L. Bil
ge. "Şam ilimler Akademisi ", iTED, Vll/2 (1 978). 
s. 289-298; Riyaz Murad, "Min tari]J.i' l-Mecma"', 
MMLADm., LXXI (1416/1996). s. 49-63; İhsan 
en-Nas . ., Mecelletü Mecma' i 'l-lugati 'l-'Arabiy 
ye", a.e., LXXI (14 16/ 1996). s. 105- 116. 
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MECMAU'I-LUGATI'I-ARABIYYE 

(~.rJ ' 4.1Jjf ~) 

Arnman'da 
'. Arap dili ve edebiyatma dair 

ilmi çalışmalar yapan 
kurum. 

_j 

1961 yılında Ürdün Eğitim Bakanlığı 
bünyesinde Lecnetü't-ta'rlb ve't-terceme 

ve'n-neşr adıyla oluşturulan kurumun is
mi 1976'da Mecmau'l-lugati 'I-Arabiyye
ti'I-Ürdünl şeklinde değiştirilmiştir. Bir yıl 

içinde hazırlıklarını bitirerek Eylül 1977 
tarihinden itibaren çalışmalarına başla
yan kurum sözlük, terimler, tercüme, kül
tür, dergi, basın yayın vb. konularda ko
misyonlar teşkil ederek faaliyetlerini sür
dürmüştür. Sonraki dönemlerde komis
yon sayısı on bire çıkarılmıştır. Kurum te

lif ve tercüme çalışmalarını teşvik için ya
rışmalar düzenlemiş . üniversite öğretim 
dilinin Arapçalaştırılması için gayret gös
termiş . Arapçalaştırma . Tercüme ve Ya
yın Komisyonu bir matematik ilimleri söz
lüğü hazırlatmıştır. Kurumun Arapçalaş
tırma faaliyetine dair yayımladığı iki ki

taptan biri milletlerarası sistemlerle ilgili 
birimlerin terim ve kısaltmalarını , diğeri 

ticaret. iktisat ve bankacılık terimlerinin 

Arapçalarını kapsamaktadır. Bunların dı

şında kurum tarafından başta Arap dili

nin çeşitli meseleleri olmak üzere modern 
bilimiere ve ilmi terimiere dair çok sayıda 
eser yazdırılıp yayımlanmıştır. Yermük ve 
Ezriye üniversiteleri öğrencileri için ma
tematik, fizik. kimya, biyoloji ve jeoloji 

ders kitapları hazırlatılmış. her kitabın 
arkasına terimierin İngilizce ve Arapça 
karşılıklarına yer veren birer lugatçe ekle

miştir. Son yıllarda ise Arap diliyle ilgili 
okul kitaplarının hazırlanmasına ağırlık 

verilmişti r. 

Kurum ilk sayısı 1978 Ocağında çıkan , 

yılda iki sayı olmak üzere M ecelle tü 
M ecma'i 'l-lugati'l- 'Arabiyye adlı bir 

dergi yayımlamaktadır. Yayın kurulu baş-· 

kanlığını Abdülkerlm Halife'nin üstlendiği 

dergide makaleler. kitap tanıtım yazıla

rı. ilmi tartışmalar ve kurumun faaliyet
Ierine yer veren bölümler bulunmaktadır. 

Burada İslam medeniyeti ve tarihi hak
kındaki makale! ere de yer verilmektedir. 

Bu makaleler arasında Ahmed Saldan'ın 
"Öğretimin ve ilmin Arapçalaştırılması 
Hakkında" (sy. ı ı ı 9781. s. ı ı 0- ı 24 ), Ab
dülkerlm Halife'nin " İl ml ve Teknik Terim-

MECMAU'ı-LUGATi'ı-ARABiYYE 

!erin Arapçalaştırılmasında ilmi Mirasın 

Rolü" (sy. 3-4 ı ı 9791. s. 5-20) ve "Öğretim 
Üyelerinin Arap Diliyle Öğretim İçin Yetiş

tirilmeleri" (sy. 7-8 ı ı 980 1. s. 5-32 ). Be h lee 

Bakır el-Haseni'nin "Zemahşerl ve ŞuG

biyye" (sy. 37 ıt989 1. s. I 77-2 ı I), Ahmed 

Muhammed Kaddür 'un "Tarihi Sözlük 

Kaynağı Olarak Halk Dilindeki Hatalar Li

teratürü" (sy. 40 ı 199 1 ı. s. 81-105). Hik
met Ali ei-Evsl'nin "Dante'nin İlahi Ko
medya'sında İslami Tesir" ( sy. 5 7 ı ı 9991 . 
s. ı ı-38) gibi çalışmalar sayılabilir. Kurum, 
faaliyetlerini ayrıca e t-Talj:rirü 's-senevi 
adı altında yıllık faaliyet raporları halinde 
yayımlamaktadır. 

1977 yılından beri üyesi bulunduğu 
Arap Dil ve Bilim Akademilefi Birliği ' nin 

faaliyetlerine katılan kurum, Arap dün
yasında düzenlenen birçok bilimsel top
lantı ve kongreye de iştirak etmektedir. 
Arap Ülkelerinde Yüksek Öğretim Dilinin 
Arapçalaştırılması Kongresi (Bağdat , 4-
7/04/ ı 978), Kırk Dördüncü Devresinde Ka
hire Arap Dil Akademisi Kongresi (Kahi
re , 13-27/04/1 978). Kraliyet İli m Cemiye
tince Düzenlenen Bilgisayar Toplantısı 
(Amman, 1-1 3/07/ 1978), İbn Rüşd Kutla
ması (Cezayir, 4-9/ 1 1/ 1978), Arap Dil ve 
Bilim Akademileri Birliği Toplantısı (Am
man , 31/10 ~ 3/ 1 1, 1 978 ) bunlardan ba
zılarıdır. 

Kurum. 1983'ten beri her yıl altı hafta 
kadar süren bir kültür bayramı (el-mevsi
mü's-sekafi) düzenlemektedir. Çeşitli Arap 
ülkelerinden gelen bilim ve düşünce 
adamlarının katıldığı bu faaliyette Arap 
dili ve İslam medeniyetine dair mesele
ler tartışılmaktadır. Her yıl bir çerçeve ko
nunun belirlendiği etkinlikte sunulan teb
liğ ve tartışmalar kitap halinde yayım
lanmaktadır. Arap akademilerinde üye 
olan ünlü kişilere onur üyeliği verme ge
leneğini sürdüren kurum. Kahire Arap Dil 
Akademisi başkanı İbrahim MedkGr ile 
Şevki Dayfı bununla onurlandırrriıştır. Ku
rum, Arap ve İslam kültürüne dair önemli 
kaynak ve araştırma eserleri ihtiva eden 
bir kütüphaneye sahiptir. 

BİBLİYOGRAFYA : 

İbrahim Medkur, Ma'a 'l-ljalidin, Kahire 1401/ 
1981 ; Afif Abdurrahman. el-Cühudü '1-lugaviy
y e l]ilale'l-karni 'r-rabi ' 'aşer el-hicri, Bağdad 
1981 , s. 50-53; Şev~ Dayf. Mecma'u 'l-lugati ' l
'Arabiyye {I tıamsine 'amen, Arnman 1404/ 
1984, s. 15- 16; Abdülkerim Halife. el-Lugatü '1-
'A rabiyy e ve't-ta'rib {i 'l-'aşri 'l- /:ıadiş, Arnman 
1407/1987 ' s. 87-105. 
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