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YÜZÜNCÜ YIL ÜNiVERSiTESi İLAHİY AT F AKÜLTESİ DERGiSi 
SA YI: 2, ARALIK 1998 

-Riyad Arap Dil Enstitüsü Örneği-

YRD. DOC. DR. YAKUP CiVELEK' 

Dil, insanların birbirleriyle diyalog kurabilmeleri, duygu 
ve düşüncelerini ifade ederek birbirlerine aktarabilmeleri için 
başvurduklan en temel iletişim vasıtalarındandır. İnsanların ile
tişimini sağlayan dilin, insana verilen en önemli nimetlerden 
olduğu da hemen herkesin kabul ettiği bir olgudur. Amaç, duygu 
ve düşünceleri ifade eden seslerden meydana gelen dil, insanla 
hayvan arasındaki farklardan biri olması bakımından da büyük 
önem taşımaktadır.• 

Dil, insanoğlunun yaratılışmdan bugüne ilginç bir konu 
olmuştur. Gerek dilin tanımı, gerek insanın nasıl konuşabildiği, 
gerekse dillerin farklı olması. .. gibi pek çok konu, bilim adam
larının ilgi odağını oluşturmuş, bu konuda nice çalışmalar ya
pılmıştır. Dili seslerden oluşan bir sistem gören ve insanlar ara
sında iletişim ve düşünme aracı olarak kabul eden bazı araştır
macılar kapsamlı sonuçlara ulaşmıştır. 

"Bir dil bir insan demektir." ve "Bir kavmin dilini bi
len onun şerrinden emin olur ... gibi esaslardan hareket eden 
pek çok ülke, siyasi ve ekonomik bir takım gerekçelerle diğer 
toplumların dilini öğrenmek için büyük çabalar harcamakta ve 
masraflar yapmaktadır. Bu çabalar sonuctuıda, o dili öğrenerek 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi İHihiyat Fakültesi Arap Dili ve Belağatı Anabi
lim Dalı. 

1 İbnu'l-Cinni, el-Hasiiis , (Tah. Muhammed Ali en-Neccar), Mısır ı 952, I, 
33. 
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t 
elde edilen ekonomik ve stratejik yararlar daima harcananlardan 
daha fazla olmaktadır. 

ARAP DİLİNİN ÖNEMİ VE DÜNYADA ÖGRETİMİ 

Yeryüzünde yaygın olarak kullanılan yaklaşık 225 dilin2 

içinde Birleşmiş Milletierin yedi komisyonunda çalışma dili 
kabul edilen dillerin altıncısı Arapça'dır v~ Fransızca, Çince, 
İngilizce, Rusça ve ispanyolca'dan sonra dünyada konuşulan en 
yaygın dillerden biridir. Birleşmiş Milletler'in 1946 yılında kabul 
ettiği beş resmi dile Arapça'yı ilavesi, onun evrensel diller 
arasında yer aldığının bir göstergesidir. 3 Kuzey Afrika, 
Ortadoğu, Arap Yarımadasının tamamına yakın bir bölümünde 
ve dünyanın 23 ülkesinde, yaklaşık 200 milyon civarında kişinin 
konuştuğu Arapça, Sami Diller ailesindendir. 

Arapça'nın Sam! dillerin ölü kolları arasından kurtulması 
ve günümüzde canlı bir dil olarak kullanılmasında Kur'an, Hadis 
ve köklü İslam medeniyetinin büyük bir etkisi vardır. Bu sebeple 
bazı araştırmacılarca Arapça, öğrenmek, belli kültür düzeyine 
ulaşmış müslümanlar için bir görev kabul edilmiştir. 4 

1970'li yıllara kadar dünyada fazla önemsenmeyen 
Arapça, büyük bir bölümü Arap ülkelerinden çıkartılan ve sanayi 
için hayati önem taşıyan petrolün değerinin aniaşılmasıyla 
ekonomik bakımdan daha da önem kazanmış ve dünyanın birçok 
ülkesinde ikinci yabancı dil olarak öğretilmeye başlanmıştır. 

2 Yusuf Çötüksöken, "Yabancı Sözcükler Üzerine", Türkiye Yazarlar 
Birliği Sendikası Edebiyat Dergisi, Sayı 2, Aralık 1993, 21. 

3 Sah{fetii '1-Tahlil et-Terbevi, (Şubat-Mart-Nisan, Beyrut I 966), Sayı 1 O, 
Unesco Yay., 228; Krş. Türki Rabih "Hicri XV. Asırda Arapça", (Çev. 
Ahmed Turan Aslan), ilim-Sanat, 1987, sayı 14, 81. 

4 Muhammed Salih Semek, Fennu't-Tedrisi'I-Lugati'I-Arabiyye, Kahire 
I 979, 4 I. Ayrıca Arap dilinin tarihi gelişimi, Kur'an, Hadis ve İslam 
KilltUrilnün Arapçaya ve korurunasına etkisi hususundaki geniş açıklama
lar ve gerekli biblografya için bkz. Hilseyin Elmalı, Ebu Bekr er-Razi ve 
Tefsiru'I-Garibi'I-Kur'an'ı, (Basılmamış Doktora Tezi, Atatilrk Ün. Sosyal 
Bilimler Enstitüsü. Erzurum I 986). 
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Aıjantin Polis Teşkilatı Arapça'yı, teşkilatta kullanılan ikinci 
resmi dil olarak kabul etmiş, ardından Arjantin hükümeti, 
Arapça ve İslam Kültürü Derslerinin devlet okullarında "seçme
li" okutulmasını kararlaştırmıştır. Amerika'da ise Arapça'ya olan 
ilgi her geçen gün daha da artmaktadır. Bu ülkede öğretilen 36 
dilin arasında altıncı sırada bulunan Arapça, Teksas, Newyork 
ve New Jersey gibi bir çok eyalet okullarında seçmeli, Kaliforni
ya gibi bazı eyaletlerdeki okullarda ise ikinci dil olarak okutul
maktadır. İngiltere'deki resmi okullarda ikinci derecede seçıneli 
dil olan Arapça, diğer Avrupa ülkelerinde de seçme li okutulan 
en önemli dört dilden biridir. 5 

· 

Arap Dili, Birleşmiş Milletler'in 18 Aralık 1973 tarih ve 
3190 sayılı Genel Kurul kararıyla, bu kurumun çeşitli biri.ın
lerinde çalışma dili olarak kullanılınaya başlaninıştır. Genel 
Kurul, 1980 yılındaki 35. dönem toplantısında da Arapça'yı, 
sosyal-iktisadi ve güvenlik konseylerinde çalışma dili olarak 
kabul etmiştir. Böylece dünyada en zengin kelime haznesine 
sahip olan Arapça, dünyanın en büyük dilleri arasına girmiş ve 
hakkettiği düzeye ulaşmıştır.6 

Yeryüzünde yaygın şekilde konuşulması bakımından 

dünya dilleri arasında Çince, İngilizce, Hintçe ve ispanyolca 
dillerinden sonra Arapça, beşinci dünya dilidir ve bu ona, 
gerçekten büyük bir önem kazandırmaktadır. Bu dilin köklü bir 
kültür ve medeniyet dili olması da meseleye farklı bir boyut 
katmakta dır. 

Günümüzde Arapça konuşan toplumların yaşadığı 

coğrafya, sadece Arap topraklarıyla sınırlı kalmamakta, eski 
Sovyetler Birliği, Afganistan, İran gibi ülkeleri de içine 
almal<~adır. Böylece konuşulduğu alan kuzeyde Orta Asya, 
güneyde Orta Afrika, Batıda Atlas Okyanusu, doğuda Hint 

5 Mahmud en-Naka, Ta'limu'l-Arabiyye li'n-Nrittkine bi Lugdtin Uhra, 
Mekke ı984, ı ı. 

6 en-Naka, ı ı. 
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Okyanusu'na kadar uzaıunaktadır. Lübnan t ve Suriyeli 
göçmenler yoluyla XIX. yy.dan itibaren Kuzey ve Güney 
Amerika' da da konuşulmaya başlanmıştır. Bütün bunların yanı 
sıra, Arap olmayan müslümanlar da, İslam kültürünün temel dili 
olması sebebiyle, Arapça öğreıunektedirler.7 

TÜRKİYE'DE ARAPÇA ÖGRETİMİ 

Dünyada bu derece öneme sahip olan Arapça'yı bilmek, 
öğreıunek ve öğretmek, asırlardan beri bu dille tarihi, kültürel, 
siyasi ve sosyal bağlan olan mi.lletimiz için hayati önem 
taşımaktadır. Siyasi açıdan geleceğin dünyasında söz sahibi 
olmak isteyen Türkiye'nin, komşuları ve jeopolitik konumu 
açısından da bu dilin öğretilmesine önem vermesi gerektiğini 
düşünmekteyiz. Ayrıca Kutsal Kitabımız'ın, Peygamberimiz'in 
hadislerinin ve temel İslami kaynaklann Arapça olması ve İslam 
toplumlarıınn asırlardır bu dille matematik, tıp, astronomi, fizik, 
edebiyat, tarih, coğrafya, mfısık'i ve diğer ilimierin her sahasında 
binlerce eser vererek bir kültür ve medeniyet oluşturması da, bu 
dilin öğrenilmesi ve öğretilmesini gerektiren sebeplerdendir. 
Arşivlerimizdeki birçok vesikanın, yazma ve matbfı birçok 
eserin Arapça olması, bu dilin öğrenilme ve öğretilmesi 

gereğinin, geçmişte olduğu gibi günümüzde de devam ettiğini 
göstermektedir. Arap dili, tarih, kültür ve inanç açısından da 
milletimiz için yüzyıllarca büyük önem taşımış, öğrenilmesi ve 
öğretilmesi amacıyla binlerce alim, bitmez tükenmez gayretler 
göstermişlerdir.8 Bu konuda resını ve gayri resmi çabalara 
gösterilen ilgi ve talep de, bu önemin artarak devam ettiğini 

ortaya koymaktadır. 

7 Werner Diem, "Arap Dili", (Çev. Bedrettin Aytaç), DTCF Doğu Dilleri 
Dergisi, Ankara 1972, Sayı 1, V, 205. 

8 Türklerin Arapça konusundaki gayretleri için bkz. Şerefeddin Yaltkaya, 
"Arap Lugat ve Gramercileri Arasında Türkler", Şarkiyal Mecmuasr, 
İstanbul 1940-1945, V ll-VIII, 321-323.; M. Şakir Ülkütaşır, "Xl. Yüzyıl
dan GünümUze Kadar Yazılmış Başlıca Sözlüklerimiz", Türk Dili Bel/e
len, Sayı 12-13 Ocak-Aralık ( 1948), s.45-55 . 
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Öte yandan çağımızdaki teknolojik gelişmelere paralel 
olarale gelişen hızlı haberleşme, ulaşım kolaylığı ve sosyo
ekonomik gelişmeler, milletler arasındaki kültürel ilişkileri, 

çeşitli yönleri ile geliştirmiş, btinun sonucu olarak yaknilaşma 
gerçeldeşmiş ve zamanla değişik boyutlar kazanmıştır. Bu 
yakınlaşma çerçevesinde uzun tarihi geçmişinde Arap toplumu 
ile yakın iktisadi, kültürel ve siyasi çok yönlü. ilişkiler içerisinde 
bulunmuş olan milletimizin, tarihin derinliklerine dayanan bu 
ilişkileri son yıllarda daha da artmış ve çok gelişmiştir.9 İşte 
Arap Dili bu ilişkileri geliştirerek derinleştirmesi ve -bazı 

sebeplerle birbirlerinden uzaldaştırılmış olan milletimizin- Arap 
toplumlarıyla daha da yakınlaşmasını sağlamada, fertlerin duygu 
ve düşüncelerini birbirine aletarınasında önemli rol oynayacaktır. 
Diğer taraftan bir dilin diğer toplumlar tarafından öğrenilmesini 
önemli ve gerekli kılan ölçüderin başında, o dili konuşan 
ülkenin politik ve ekonomik durumu gelmektedir. Bunları askeri 
sözleşmeler, kültürel ve ticari ilişkiler izlemektedir. Bu ilişkiler 
giderek ikili, üçlü anlaşmaları, kıtasal bloklaşmaları, hatta 
uluslararası boyutlara ulaşan örgütleri ortaya çıkarmaktadır: 10 

Gerek coğrafi, gerekse tarihi açıdan Arap ve İslam alemiyle bu 
tür yaleın ilişkiler içinde olan ülkemizde, bu toplumların ortak dil 
konumundaki Arapça'yı öğretmenin lüzumu ve önemi açıkça 
görülmektedir. 

Günümüzde herhangi bir dilin öğretilmesi için bir çok 
yöntemler geliştirilmektedir. Bunlardan ayrıntılarıyla bahsetmek 
bu çalışmanın kapsamı dışındadır. Yukarıda ifade edildiği üzere 
ülkemiz açısından büyük önem taşıyan Arapça, Osmanlı 

döneminde resmi ve özel eğitim kurumlannda özenle 
öğretilmiştir. Aneale Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu ve 
medreseterin kapatılmasıyla resmi okullarda bu dilin öğretimine 
ara verilmiştir. Kesintiye uğrayan bu öğretim, Cumhuriyetin ilk 

9 "Pratik Arapça ögretim Programı", MEB Tebliğler Dergisi, 1 1 Şubat 
1985, 55. . 

10 Özcan Demirel, Yabancr Dil Oğretimi, Usem Yay., Ankara 1993,5. 



D01342s2y1998.pdf 12.01.2010 17:02:12 Page 119 (1, 1)

r.~·· 

230 1 Yrd. Doç. Dr. Yakup CİVELEK 

yıllarında açılan Daru'l-Funün'a bağlı ilahiyat Fakültesi ve birkaç 
İmam-Hatip Mektebinde resmi olarak yeniden başlamış ·ve 
1930'da İmam-Hatip Mekteplerinin,, 1933 yılında da ilahiyat 
Fakültesinin kapatılmasına kadar devam etmiştir. Bu okulların 

. kapatılmasıyla Arapça'nın devletin resmi okullarında öğretilme 
imkanı bir süre tamamen kaybolmuştur. Ancak 1949 yılında 
Ankara ilahiyat Fakültesinin, 1951 yılında da çeşitli illerde 7 
adet İmam-Hatip Okulunun açılmas1yla, yeniden resmi olarak 
öğretilmeye başlanan Arapça, sonraki yıllarda Edebiyat 
Fakültelerinin Doğu Dilleri Bölümünde de okurulmaya başla
mıştır. Edebiyat Fakültelerinin Filoloji Bölümlerinde Arapça'yı o 
dönemler, Prof. H. Ritter ve Prof. O. Rescher adlarında biri 
Yahudi asıllı, iki Alman vatandaşının öğretmesi, bu konudaki 
yetersizliğimizi kanıtlayan en belirgin acı örneklerdir. 11 1992 
yılında Bakanlar Kurulunun, Resmi Gazetenin· 21177 sayı ve 
20.03.1992 tarihli nüshasında yayınlanan kararıyla, özel ders
hanelerin Arapça öğretimi yapmalarına izin veren kararına kadar 
Arapça'nın özel olarak öğretilmesinin yasaklanmış olması, bu 
gayretleri bir dereç:ede etkilemekteydi. 12 Günümüzde Arap Dili, 
başta ilahiyat ve Edebiyat Fakültelerinin Doğu Dilleri bölümle
rinde olmak üzere, İmam Hatip Liselerinde ve Kur'an · Kursların
da resmi olarak büyük ölçüde öğretilmektedir. 13 Bunun dışında 

11 Osman Öztilrk, "Tilrkiye' de Arapça ögretimi", Mavera Dergisi, Sayı 79, 
Haziran I 983, 23. 

12 Ah.met Altun, "İmam-Hatip Liselerinde Arapça Egitimi ve Öğretimi" , 
Zaman Gazetesi, 27 Temmuz I 982, 8. Bu kararda özetle şöyle deıunekte
dir: I) Örgiln ve yaygın biltiln resmi ve özel öğretim kurumlarında İngiliz
ce, Fransızca ve Almanca dillerinin, 2) Resmi ve özel kurslarda bu dillerin 
yanısıra Rusca, İtalyanca, İspanyoca, Arapça ve Çince dillerinin eğitim ve 
öğretiminin yapılması Milli GUvenlik Kurulu'nun 25.4.1991, 27.1.1991 
tarihli ve 337 ile 345 sayılı kararlarına dayanan Milli Egitim Bakanlığı'nın 
20.2.1992 tarih ve 579 sayılı yazısı üzerine 2923 sayılı yabancı dil 
öğretimi kanununun ikinci maddesindeki ifadesine göre, Bakanlar Kuru
lunca 4.3.1992 tarihinde karar verilmiştir. 

13 1998 yılı Üniversite tercih rehberine göre yilksek öğretimde Arapça 
öğretimi, çeşitli illerdeki 22 ilahiyat Fakültesi başta olmak ilzere, İstanbul, 
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bu dil, ülkemizin değişik yerlerinde gayretli ilim erbabı 
tarafından özel çabalarla, -yer yer eski medrese usulleriyle
öğretilmeye çalışılmaktadır. Ayrıca ülkemizdeki çeşitli Arap 
ülkelerinin elçiliklerince1

'
1 ve özel bazı kuruluşlarca da bir takım 

kurslar açılmış; kitaplar, auidio-visual (işitsel-görsel) araçlar 
hazırlanmıştır. 15 

Arap Ülkelerinde Arapça Öğretimi 

Arapça öğretimi hususunda Arap ülkelerinde de birçok 
müspet çalışma ortaya konmaktadır. Şu anda 12 Arap ülkesinde 
20 kadar Dil Enstitüsü, sistematik olarak Arapça öğretimi 
yapmaktadır. Arap ülkelerinin dışındaki ülkelerde, 123 öğretim 
merkezinde, modern ve ilmi usullerle yapılan ArapÇa öğretimin
de başarılı sonuçlar elde edilmektedir. 16 Yine İslam Konferansı
na bağlı olarak faaliyet gösteren İslam Devletleri Arası Arapça 
Okullar Birliği adıyla kurulan ve merkezleri Cidde ve Kal1ire'de 
bulunan kuruluş da, Arapça öğretimi faaliyetini yürütmektedir. 
Bu birliğin başkanlığını Mısırlı Tevfik ve Mahmud eş-Şava 
kardeşler yapmakta, çalışmalarını da Suudi Arabistan eski leralı 
Paysal'ın oğlu Muhaİnmed Paysal'ın himayesinde sürdürmekte
dir. Birlik, Pakistan, Güney Doğu Asya ve Afrika'da birçok 
ülkede faaliyet göstermektedir. Son yıllarda Türk Cumhuriyet
lerini de çalışma sahasına dahil eden birliğin amacı, "Arap Dilini 
ve İslam Kültürünü tanı tma" olarak tespit edilmiştir. Birlik, 1 994 

Ankara, Selçuk, Atatllrk ve Dicle Üniversitelerinin Fen-Edebiyat Fakülte
lerinin Arap Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalları ile, Gazi Üniversitesi 
Eğitim Fakilltesi'nin Arapça öğretmenliği böltimlinde yapılmaktadır. ilahi
yat dışındaki okullarda öğrenci kontenjanı 315 civarındadır. ilahiyat 
Fakilltelerine ise 1998-1999 öğretim yılında ikili öğretim de dahil olmak 
ilzere, 2950 öğrenci alınacağı belirtilmektedir. 

14 Suiıdi Arabistan KUltUr Merkezi ve Libya Kilittir Merkezi'nin kursları 
bunlardan ikisidir. 

15 Cemal Muhtar, "İmam-Hatip Liselerinde Okutulan Arapça Dersinin 
Amaçları ve Gelişmesi Yönlinde Görüşler ve Teklifler", Din Öğretimi ve 
Din Hizmetleri Semineri 8-10 Nisan 1988, Ankara 1991, 142. 

16 en-Naka, 23. 
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yılında Kazakistan'da kurs açmış ve Türkiye'den de giden 
öğretim elemanları burada Arapça öğretmeye başlamışlardır. 17 

Tespit ettiğimiz kadarıyla, Arap ülkeleri içinde ilmi 
usullere ve gelişmiş yöntemlere uygun Arapça öğretiminin 

yapıldığı ve verimli sonuçların elde edildiği ülkelerden biri, 
belki de öncüsü Suudi Arabistan'dır. Arap Birliği Örgütü Kültür 
ve Bilim Kurulunun merkezi ile Arap dili üzerinde çalışmaların 
yapıldığı çeşitli uluslararası kurumların bulunması sebebiyle de 
Tunus, ikinci sırada gelmektedir. 18 Suudi Arabistan'daki Arap 
Dili Enstitülerinin ders kitaplarının ülkemizdeki birçok kurum 
tarafından Arapça öğretiminde kullanılması, bu kanaatımızı 

ispatlar mahiyettedir. Suudi Arabistan'daki yedi üniversitenin 
beşinde bulunan Arapça Dil Enstitüleri, hem yabancı öğrencile
rin öğrenirp görmesi, hem de yabancılara Arapça öğreten 

modern dil öğretim kurumları olması açısından önem 
taşımaktadır. Bu enstitülerde Suudi Arabistan üniversitelerinde 
okumak isteyen, Arap olmayan yabancı uyruklu öğrenciler, bir 
ilı1 üç yıl süren bir dil öğrenimi görmekte ve dil hususunda 
yeterli düzeye ulaştıktan sonra, üniversiteye kayıt yaptırabilmek
tedirler. Bu yönüyle enstitüler, ülkemizdeki Türkçe Öğretim 
Merkezi (TÖMER) işlevini görmektedir. Enstitüler bunun 
yanında, Arapça öğrenmek, Arapça öğretim metotlarına vakıf 
olmak isteyen lise ve üniversite mezunu herkese (öğretmen, 
akademik eleman vs.) ihtiyaçlarına ve seviyelerine uygun dil 

17 Silleyınan Uludağ, 11Kazakistan Seyehatnaınesi 11
, Dergah Dergisi, Sayı 

47, Ocak 1994, 14. 
18 Tunus'taki Arap Birliği ÖrgUtti'ne bağlı el-Mımtazamatıt'l-Arabiyye li't

Terbiye ve's-Sektife ve'l-Ulüm (Arap Eğitim-KUltur ve Bilim ÖrgUtil) 
birimi hem batı Ulkelerinde yaşayan Araplara, hem de Arap olmayanlara 
Arapça'nın öğretimi konusunda çeşitl i kitaplar ve sözlUkler hazırlamıştır. 
Bu kurum, TOrkiye'deki TDK {TOrk Dil Kuruınu)'na benzer çalışınalar 
yapan çeşitli Arap ilikelerindeki Mecma'u'l-Lugati'l-Arabrlerin daha 
ötesinde ilmi çalışmalar yUrUtmektedir. Yine Tunus'taki Cem'iyyetu'l
Mu'cemiyyetu'l-Arabiyye sadece sözlilkçülilk çalışmalarıyla ilgilenen bir 
kurum olarak dikkat çekmektedir. 
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hizmeti vermektedir. Bu konuda kabul ve diğer hususlar ilgili 
kişi ya da bağlı bulunduğu kururnca yapılmaktadır. Bildiğimiz 
kadarıyla ülkemizde kabul konusunda herhangi bir resmi 
teşebbüs yapılmamıştır. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı, kültürel 
anlaşmalar çerçevesinde Mısır, Suriye, Ürdün ve Tunus gibi 
sınırlı sayıda bir kaç Arap ülkesiyle anlaşmalar yapmakta ve bu 
ülkelere az sayıda eleman göndermektedir. Bu çabaların yeterli 
olmadığı açıktır. Ülkemizdeki resmi kuruluşların Suudi Arabis
tan•daki dil enstitüleriyle kültürel işbirliği anlaşmaları yapmama
sına rağmen, Malezya, Endonezya ve benzeri, doğu ve uzak 
doğudaki bazı İslam Ülkeleri ve birtakım batı ülkeleri ya Milli 
Eğitim Bakanlıkları ya da üniversitelerinin kurdukları ikili 
ilişkiler sonucunda Arap dili öğrenim ve öğretimi hususunda bu 
kurumlardan yararlanmaktadır. Bu türden kurumlar sadece 
Suudi Arabistan•da bulunmayıp, hemen hemen bütün Arap 
ülkelerinde bu türden kurumların varlığına işaret etmek gerekir. 
Ancak bizce maddi imkanlar, öğretim elemanları, eğitim 

araçları, öğretim teknikleri bakımından en ileri seviyede olanı, 
Riyad1daki Kral Suud Üniversitesi•ne bağlı olarak çalışan Dil 
Enstitüsü1dür. 

Bu nedenle bu makalede; zikredilen enstitünün kuruluşu, 
hedefleri, kabul şartları, bölümleri, öğretim sistemi ve müfredat 
programları hakkında kısaca bilgi verilecek, Arapça öğretimi 
hususunda bu kurumdan yararlanılabilecek noktalar belirtilmeye 
çalışılacak ve ülkemizdeki Arapça öğretimine dair, bazı teklifler 
sunulacaktır. 

RİY AD ARAP DiL ENSTİTÜSÜ 

Suudi Arabistan•da ilk defa 1974 yılında Riyad Kral 
Suud Üniversitesi bünyesinde Arapça konuşamayanlara Arapça 
öğretme amacıyla kurulan Arap Dili Enstitüsü, yüz öğrenciyle 
öğretime başladı. Üniversite yıllığında bu enstitünün gerçekleş
tirrneğe çalıştığı hedefler şu şekilde sıralanmaktadır: 

1- Arapça•yı ve İslam kültürünü Arapça konuşmayan 
toplurnlara (Arap dili ile) öğretmek. 



D01342s2y1998.pdf 12.01.2010 17:02:12 Page 121 (1, 1)

234 1 Yrd. Doç. Dr. Yakup CİVELEK 

t 

2- Arapça öğretimi sahasında çalışan öğretmenleri 
yetiştirmek. 19 

3- Arapça konuşmayan toplıımlara Arapça öğretimine 

yönelik ilmi ve modern çalışmalar yapmak20 

4- Arapça'nın öğretilmesine yardımcı olacak teknik, 
yöntem ve araçları geliştirmek.21 

Arap Dili Enstitüsü'ne lise ve dengi meslek lisesi (İmam
Hatip) mezunu öğrenciler de kabul edilmektedir. Başvurmak 
isteyenlerin iyi dereceye sahip olmaları, diplema ve not 
transkriptlerini Suudi Arabistan Ki.Utür Ataşeliği ve Milli Eğitim 
Bakanlığına tasdik ertirdikten soma enstitüye göndermeleri 
gerelanektedir. Kabul edildiği takdirde öğrencilere, akseptans 
belgesi ve uçak bileti gönderilmektedir. Üniversite rehberinde, 
başvuruların her yıl en geç Nisan ayına kadar yapılması, bu 
tarihten sonra yapılan başvuruların kabul edilmeyeceği belirtil
mektedir. Üniversite mezunu kişiler ise, enstitünün gerek dil 
öğrenimi gerekse dil öğreticiliği bölümüne iyi dereceli diplema 
ve not translcripleriyle gerekli tasdikleri yaptıı·dıktan sonra 
başvurabilirler. Yapılan her başvurunun mutlaka kabul edilece-

19 Bu konuyla ilgili olarak 08.10.1988 tarihinde T.C. Diyanet İşleri 
Başkanlığı tarafından Ankara'da düzenlenen Din Öğretimi ve Din 
Hizmetleri Semineri'nde Arapça öğretimi konusunda tebliğ sunan Doç. 
Dr. Cemal Muhtar ile Doç. Dr. Nasuhi Ünal .Karaarslan şu tekliflerde· 
bulunmuşlardır: Devlet resmi veya özel vakıflar tarafından finanse 
edilmek suretiyle her sene 40-50 kişiden az olmamak kaydıyla öğretmen
leri en az bir öğretim yılı sUreli bir Arap ülkesine burslu Arapça öğreti
minde yetiştirilmek üzere gönderilmelidir. Arapça öğretiminde görevli 
akademik personelin, özellikle araştırma görevlilerinin bilimsel araştırma 
yapmak ve nazari olarak öğrendikleri dil bilgilerini pratikleştirmek, aktif
leştirmek için Arap ülkelerine gönderitme imkanları araştırılmalıdır. Din 
Öğretimi ve Din Hizmeteri Semineri, 142-154. 

20 Bu hususta Karaarslan şu teklifi yapmaktadır: "İiahiyat Fakültelerinin 
hepsinde Arapça'nın en az ana bilim dalı haline getirilerek öğretim 
elemanlarının bilimsel araştırmalara teşviki ile konuya bilimsel yaklaşım
ları sağlanınal ıdır". Bkz. a.g.e. 154. (Bu teklif gerçekleşmiştir.) 

21 Deli/u Cômiati'l-Melik Suüd, Riyad 1989, 77 vd. 
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ğini düşünmek yanlıştır. Zira imkanlar ve eği tim düzeyinin 
yüksek olması nedeniyle buraya çok sayıda müracaat yapılmak

tadır. Daha önceki yıllarda çok sayıda başvuruyu kabul eden 
Suudi Arabistan hükümeti, siyasi ve ekonomik nedenlerle, son 
yıllarda kabul sayısını önemli oranda azaltmıştır.22 Örneğin 
sadece Kral Suud Üniversitesi'ne Türkiye'den her yıl 1 O civarın
da öğrenci kabul edilirken bu sayı son yıllarda bir ya da ikiye 
düşmüş, hatta bazı yıllar hiç öğrenci kabul edilmemiştir. Kabul 
sayısının azaltılmasında ki sebepterin başında, üniversite 
yönetiminin, kabul edilen öğrenciler için yaptığı masraflardan 
kurtulma düşüncesi gelmektedir. Zira S. Arabistan Yüksek 
Öğrenim Başkanlığı'nın yönetmelikleri uyarınca, üniversiteye 
kabul edilen her öğrenciye aylık 500-800 riyal civarında burs 
verilmesi yanında, yılda bir defa ülkelerine gidiş-dönüş uçak 
bileti verilmektedir. Yaz tatili de dahil olmak üzere, binlerce 
riyali burs olarak vermek, beslenme ve barınma ihtiyaçlarını en 
uygun şartlarda karşılamak, üniversite bütçesini zayıflatmakta ve 
bütçe harcaınalamu artırmaktadır. 

1- Arap Dili Enstitüsü'nün Öğretim Birimleri: 

Dil Enstitüsü dört temel birime ayrılmaktadır: 1-Dil ve 
Kültür Birimi, 2-Öğretmen Hazırlama ve Yetiştirme Birimi, 3-
Hizmetiçi Eğitim Birimi, 4-Araştırma ve İnceleme Birimi. Bu 
birimlerin hedefleri şunlardır: 

a. Dil ve Kültür Birimi: Arapça öğretimi için programlar 
hazırlamak, bunları uygulamak, Arapça ve İslam kültürünü 
üniversitedeki ilgili birimlerle koordineli olarak Arapça konuş-

22 Çeşitli gerekçelerle ve bir kısım öğrenciler tarafından bazı sahtekarlıklar 
nedeniyle yurtdışındaki ilniversitelerden, özellikle Arap ülkelerindeki 
okullardan mezun olanların diplomalarının denkliği 1996 yılından itibaren 
iptal edilmiştir. Bunun sonucu, Türkiye'den bu ülkelere lise düzeyinde 
öğrenci gidişi duı·muştur. Ancak akademik düzeyde araştırma yapmak 
amacıyla gidiş/geliş sürmektedir. Bunlar daha çok resmi ve özel burslar 
yoluyla gerçekleştirilmektedir. 
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mayan toplurnlara öğretmek ve bu maksatla öğretim metotları, 

teknikler hazırlamak, geliştirmek ve bunları uygulamak. 

b. Öğretmen Hazırlama ve Yetiştirme Birimi: Arapça 
öğretecek öğretmen ve eğitimcileri yetiştirmek üzere programlar, 
metotlar, teknikler haz1rlamak, geliştirmek ve bunları uygu
lamale 

c. Hizmetiçi Eğitim Birimi: Arapça öğretimi sahasında 
çalışan öğretmen ve eğitimcilerin mesleki bilgilerini artırmak, 
onların Arapça öğretimi konusundaki yeniliklerden haberdar 
olmasını temin etmek, böylece mesleki formasyonlarını ilerlet
ınek. 

d. Araştırma ve İnceleme Birimi: Öğretim esasları, 
metotları, teknikleri ve öğretime yardımcı araç ve gereçler 
konusunda araştırma ve incelemeler yapmak, öğretim ile ilgili 
ilmi çalışınaları yayıniayıp koordine etmek. 

2- Diplomalar 

Enstitünün verdiği diplomalar iki türe ayrılır: Birinci tür 
diplomalar; öğrencilere yönelik dil biriminin dört kuruna ait 
"temel, orta, gelişmiş ve üst seviye"lere verilen dört ayrı 
dönemin diplomalarıdır. İkinci tür diplomalar; Arapça öğretici
l i ği ve Arapça öğretim metotlan hususunda yüksek okul ve 
fakülte mezunu kişilere verilen Yüksek Diplom adlı diplomadır. 

3- Enstitüde Öğretim Sistemi 

Enstitü, dönemler halinde iki tür temel eğitim 

yapmaktadır. Dil Öğrenimi Dönemleri diye adlandırılan birinci 
tür eğitimle, Arapça'nın bu dili konuşmayan toplurnlara 
öğretilınesi ; Öğretmen Eğitimi DönemlerF3 diye adlandırılan 

23 Ülkemizdeki imam Hatip Liselerincieki öğretmenlerinden çok azı bir Arap 
ilikesinde bir sUre Arapça öğretimi yapmış ve bu dili nisbeten .öğrenmiştir. 

Bu öğretmenierin daha iyi yetiştirilerek verimli olabilmeleri ve ögretmen
lerin formasyonu Uzerine dair, Cemal Muhtar ve Nasuhi Karaarslan ile 
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ikinci tür eğitimle de öğreticilerin eğitilmesi, yetiştirilmesi 

hedefleıın1ektedir. 

4- Kurlar 

Dil Öğrenimi Dönemleri (Kurlar): Yoğun, Yoğun 
Olmayan, (Normal), Diplema Hazırlık Dönemi olmak üzere üçe 
ayrılır. Bunların ders saatleri ve müfredatları şöyledir: 

4.1. Yoğun Dönem (Kur): 

Yoğun dönem 4 yarıyıla bölünen iki senelik bir öğretim 
süresini kapsar. Dört sömestrden oluşan bu dönemde, sabahtan 
öğleye kadar haftada 30 saat ders yapılır. · 

Birinci Sömestr'de okutulan dersler ve amaçlan şöyledir: 

1- Fehmu'l-Mesmu' (işittiğini Anlama): Bir saat sınıfta 
iki saati laboratuarda toplam üç saat olarak yapılan bu dersle 
öğrencinin günlük hayatta kullanılan deyimleri, selamiaşmaları 
%20 oranında aniayabilmesi ve günlük hayatla ilgili kısa hikaye, 
radyo ve televizyon haberlerini %20 orarunda takip edebilmesi,. 

2- el-Kıra'a (Okuma): Haftada sekiz saatlik bu dersle 
öğrencinin 1500 kelimelik kısa hikaye ve diğer konuları, günlük 
gazete haberlerini %30 oranında anlayaralc, makul bir süratte ve 
düzgün olarale okuması, 

3-ei-Muhadesetü '1-Hurre ve't-Ta 'biru'ş-Şefehi (Serbest 
Konuşma ve Sözlü Anlatım): Birer saatlik bu derslerle 
öğrencinin, çevresindekilerle normal şekilde konuşabilme ve 
anlaşabilme yeteneğini geliştirmesi, 

4- el-Kitabe (Yazı): Üç saatlik bu derste öğrenciye 
öğrendi ği kelimelerden oluşan 100 kelimelik kompozisyonlar 
yazdırılarak geçmiş konular imla ettirilir. Böylece yazı yazma 
kabiliyeti geliştirilir, noktalama işaretlerine ve imla kurallarına 

diğer öğretim üyelerinin görüş ve teklifleri için bkz. Din Öğretimi ve Din 
Hizmetleri Semineri, 141-157. 
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dikkat ederek, Rik' a türünde yazı öğreti I ir. Üç saatlik bu dersin 
bir saati kompozisyon, bir saati imla, bir saati de dikteye ayrıhr. 

5- el-Maharetu'l-Lugaviyye (Dil Yetenekleri): Üç saati 
laboratuarda olmak üzere toplam 1 2 saatlik bu derste öğrenciye 
75 civarında gramer kaidesi öğretilir ve bunları öğretilen 
metinlerde uygulayarak, pekiştirmesine çalışılır. Böylece 
öğrendiklerini uygulaması hedeflenir. 

6- es-Sekafetu'l-İsHimiyye (Din Bilgisi, İslam Kültürü): 
Haftada iki saatlik bu dersle, öğrencinin pratik konuşmasını 
geliştirmenin yanında bazı sfıre ve hadis-i şerifler öğretilerek 

İslami kültürünün artırılması hedeflenir. 

İkinci sömestr: İkinci Sömestr'de aynı dersler 29 saat 
olarak okuiulur. Bu dönemdeki derslerle, öğrencilerin kavrama 
ve anlama kabiliyeti daha da geliştirilir. · 

Üçüncü Sömestr: Bu dönemde de haftada 29 saat ders 
işlenir. 15 hafta süren bu sömestrde birinci ve ikinci sömestrdeki 
derslerin yanında farklı olarak şu dersler okutulmaktadır. 

1- el-Edeb ve'n-Nusus (Edebiyat ve Metinler): 4 saatlik 
bu derste öğrenciye Arap Edebiyatının çeşitli dönemlerinden 
seçilen şiir ve nesir örnekleri okutulur. Böylece öğrencinin edebi 
bir zevke sahip olması, görüş ve düşüncelerini başkalarına 

benimsetebilme gücü kazanması amaçlanır. 

2- et-Tedribatu'l-KWibiyye (Yazı Alıştırmaları) 

3- et-Tedribatu'n-Nahviyye(Gramer Ahştırmaları): 

4+ 1 =5 saatlik bu iki derste öğrencinin güzel yazı yazması, hat 
çeşitlerini öğrenebilmesi ve 800 civarında gramer terl<ibini yazılı 
ve sözlü olarak kullanabilmesi hedeflenir. 

Dördüncü Sömestr: Bu dönemde diğerlerinden farklı 

olarak okutulan dersler şunlardır: 

1- Mutabaatu Muhadarat (Dersleri ve konferansları 
takip edebilme): İki saatlik bu derste, kasetiere kaydedilmiş 
veya doğrudan kendi düzeyine uygun konferansları dinleyip, 
%85 oranında aniayarak not alabilmesi amaçlanır. 
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2- Savtiyyat Arabiyye (Arapça Ses Bilimi): Haftada bir 
saatlik bu derste de öğrenciye sesli ve sessiz harfler, ses düzeni, 
harfleri mahreçle!ine göre telaffuz edebilme vb. hususlarda 
bilgiler verilir. Böylece öğrencinin harfleri ve kelimeleri doğru 
telaffuz edebilmesi amaçlanır. 

4.2 Yoğun Olmayan (Normal) Dönem: 

Bu dönemdeki dersler düzenli öğrenim görme imkanına 

sahip olmayanlara yöneliktir. Haftada yapilan altı saatlik dersin 
dört buçuk saati sınıfta, bir buçuk saati de laboratuarda 
uygulamalı olarak işlenir. Eğitim süresi bir buçuk .sömestrdir. 
Mezun olanlara yoğun dönemdeki temel kur diploması verilir. 
Arapça bilmeyen yabancılar devam etmektedider. Burada 
uygulanan müfredat programı yoğun dönemdeki programın 
aynısıdır. · 

4.2.1. Yoğun ve Yoğun Olmayan Dönemlerdeki 
Öğretim Usulü: 

Bu usul, doğrudan metot diye isimlendirilen tekli öğretil).1 
sistemine dayanır. Bu yüzden öğretimde dil olarak sadece 
Arapça kullanılır. Öğretmenler ancak zaruret olduğunda konuları 
açıklamak için (İngilizce veya Türkçe gibi) ikinci dil kullanırlar. 
Öğretimde öğrenciye dört dil yeteneği kazandırılınaya çalışılır. 
Bunlar; yazma, konuşma, anlama ve okumadır. Bunun yanında 
gramer kurallarının modem yöntemlere göre uygulamalı olarak 
öğretilmesini sağlayan tekamüll metot kullanılmaktadır. Gramer 
kuralları farklı düzeylere göre aşamalı olarak verilir. 24 ileriki 

24 Ülkemizdeki öğretim metodu son yıllara kadar gramer ağırlıklı idi. Ancak 
bu metodun çok başarılı olmadığının son yıllarda farkedilmesi Uzerine dil 
enstitOsUndeki tekamuli metot uygularımaya başlanmıştır. Bu metodun 
ülkemizde Arapça öğretimi yapan müesseselerde yaygın olarak uygulan
ması başarı ve verimin artmasında bOyilk katkılar sağlayacaktır. Gramer 
ağırlıklı dil öğretiminin tenkidi için bkz. Karaarslan ve Muhtar, a.g.e., 
141-157; Alunet Altun, "İmam-Hatip Liselerinde · Arapça Eğitimi ve 
Öğretimi 3", Zaman Gazetesi, 29 Temmuz 1994, 8; Melunet Maksutoğlu, 
"Arapçanın Ehemmiyeti ve Öğretilmesi", Mavera Dergisi, 19-20. 
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düzeylerde öğrencilere sesler hakkında teorik bilgiler ve Arap 
Edebiyatma dair çeşitli metinler örneklerle açıklanır. 

4.3. Diplom (Lisans) Hazırlık Dönemi: 

Bu bölüm, akademik yeterlik şartlarına sahip olan ve 
diplom bölümüne girmek isteyenlerin dil bilgilerini artırmak 

amacıyla sabahları eğitim veren hazırlık mahiyetinde bir 
bölümdür. Başaranlar diplom (lisans) bölümüne girmeye hak 
kazanırlar. Dersler öğrencilerin ihtiyaçlarına göre belirlenir. 

4.4. Öğretmen Yetiştirme-Eğitme Dönemi: 

Enstitüdeki bu dönem Hizmet içi Eğitim Dönemi ve 
Diplom Dönemi olmak üzere ikiye ayrılır: 

4.4.L Hizmet içi Eğitim Dönemi: 

Arapça konuşmayan toplumlarda Arapça öğretmeni olarak 
çalışan öğretmenleri yetiştirmeye yönelik kısa süreli bu 
dönemde, öğretmeniere Arapça öğretimindeki yeni metot ve 
teknikleri bildirmek ve onları bu hususta eğitmek amaçlanır. 
Eğitim, altı ya da on iki hafta süreyle Riyad veya başka bir 
ülkenin başkentinde yapılabilmektedir 

4.4.2. Diplom Dönemi: 

Öğrencilere, Arapça konuşmayanlara Arapça öğretimi ve 
usulleri hakkında ayrıntılı bilgilerin verildiği bu dönemde eğitim 
süresi iki sömestrdir ve haftada 24 saat ders yapılmaktadır. 

Dönem sonunda, Diplom adında yüksek dereceli bir diploma 
verilir. Haftalık 24 saatlik dersin 15 saati mecburi, 9 saati de 
seçmelidir. Diplomdaki dersler ve amaçları şöyledir : 

4.4.2.1. Diplom Dönemi Dersleri: 

A) Mecburi Dersler: 

1- Bünyetü'l-Kelime ve Nuzumu'l-Cümle fi Lugati'l
Arabiyye (Arapça Kelime Yapısı ve Cümle Düzeni): Haftada 
üç saatlik bu derste, kelimenin kuruluşu, düzeyleri, sözün 
kısımları, cümle türleri yatay ve dikey olarak bütün yönleriyle 
ayrıntılı bir şekilde öğretilir. 
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2- et-Teldibulu'l-Lugavi ve Tahlilu'I-Ahta'i (Dil Uygun
luğu ve Hataların Tahlili): Haftada üç saatlik bu derste 
öğrenciye Arapça'nın sarf, nahiv ve fonetik terkiplerinin 
özellikleri ve bu özellikler ile bazı öğrencilerin dilleri arasındaki 
farklar öğretilir. Ayrıca Arapça ve diğer diller arasındaki farkiara 
dikkat çekilir. Böylece öğrencinin kendi . diliyle Arapça 
arasındaki farkları bilmernekten kaynaklanabilecek hatalara 
düşmesi önlenir. Bu derste farklı dillerin. mukayesesİ ile ilgili 
modern usuller kullanır. Hataların türleri ve sebepleri üzerinde 
durulur. 

3- Tara'ılm Tedrisi'I-Lugati'l-Arabiyye li Gayri'l-Arab 
(Arap Olmayanlara Arapçn Öğretme Yöntemleri): Bu derste 
öğrenciye dil yeteneklerini öğretmenin yöntemleri açıklanır. 

Dinleme, anlama, okuma, yazma ve konuşma gibi, .dil 
öğretiminde temel hususların öğretim metodu öğrenciye 

kavratılır. Ayrıca sesler, kelimenin yapısı, cümle ve kelime 
türleri gibi dilin elemanlarının öğretilmesi, Arap kültürünün 
kavratılması ve dil öğretiminin sonuçlarımn değerlendirilmesi 

için gereken yöntemler de öğrenciye açıklanır. 

4- ei-Vesa'ilu'I-Muinetu fi Ta'limi'l-Luğa (Dil Öğre
timine Yardımcı Araçlar): Bu derste öğrenciye dil öğretimine 
yardımcı görsel ve işitsel araçlar (audio-vısual) tanıtılır. 

Laboratuar, çeşitli ses ve görüntü araçları, slaytlar, fotoğraflar, 
fişler, kartlar ve benzeri araçlar ile bunlardan Arapça öğretimin
de yararlanma yöntemleri öğrencilere öğretilir. Bu ders haftada 
iki saattir. 

5- et-Terbiyetu' I-Ameliyye (Pratik Eğitim): Bu derste 
öğrenciye örnek bir Arapça dersin nasıl hazırlanacağı konusunda 
bilgiler verilir. Öğrencinin bir plan dahilinde hazırladığı ders
lerin diğer sınıflarda uygulaması yapılarak, değerlendirmeye tabi 
tutulur. Bu ders haftada iki saattir. 

B) Seçmeli Dersler: 

Diplema dönemindeki öğrenciler, mezuniyetleri için 
gereldi 24 saatlik ders kredisini tamamlamak amacıyla, 15 
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saatlik mecburi derslerin yanında aşağıdaki seçmeli derslerden 9 
kredi seçmek zorundadır. Bu dersler şunlardır : 

1- Ilmu'd-DeHUe ve'l-Me'acim (Delalet ve Sözlük 
Bilimi): Bu derste öğrenciye sözli.U< tasnifıncieki dil kurallan 
öğretilir. Özellikle ikili (Arapça-Türkçe gibi) sözlülderin, tasnif 
esasları açıklanır. Dil sözlüklerinde bulunması gereken morfo
lojik ve fonetik bilgilere dikkat çekilir. Arapça konuşmayan 
toplumlar için Arapça sözlük hazırlamada karşılaşılan güçlükler 
izah edilir. Sözlüğün başlıklarının düzenlenmesi ve benzeri 
konularda öğrenciye yeterli bilgiler verilerek kendi dilinde 
Arapça bir sözlük hazırlatılır. Bu ders haftada üç saattir.25 

2- llmu'l-Lugatı ' l-İctimal (Toplumsal Dil Bilimi): 
Öğrenciye dilin toplumla ilişkisinden doğan problemler ve 
çözüm yollarının açıklandığı bu derste, lehçeler, dillerin karşılık
lı etkileşimi ve bunların yabancı dil öğrenirnindeki etkiler; 
üzerinde açıklamalar yapılır. 

3- Ilmu'l-Luğati'n-Nefsl (Psilwlojik Dil Bilimi): Bu 
derste, öğrenciye bir yandan psikolojik gelişme ve dil yeteneği
nin artması konusunda bilgi verilirken, diğer yandan dil yetenek
lerine ve dil öğrenimine tesir eden pedagojİk ve psikolojik 
etkenler açıklanır. 

4- et-Tezavvuku'l-Edebi (Edebi Zevk): Bu derste 
öğrenciye Arap Edebiyatının önceki dönemlerindeki güzel ve 

25 Ülkemizde Arapça öğretimi konusunda bu derste verilen esaslara riayet 
edilerek hazırlanan pek fazla sözlUk bulurunaması ya da sözlükterin kolay 
yoldan, Arapça'dan Türkçe'ye tercüme edilmesi şeklinde hazırlaıunası, bu 
alandaki yetersizliğimizi ve· geleneğimizin olmadığını açıkça ortaya 
koymaktadır. Arap Dili ile ilgili şiındEye kadar hazırlanmış sözlüklerden 
bazıları şunlardır: Ahmed el-Murs'i es-Safsafı Türkçe Arapça Biiyi/k 
Lugat; Mevlüt Sarı, ei-Mevarid Türkçe Arapça İngilizce Sözlük; İlyas 
Karslı , Türkçe Arapça Sözlük; H. Attay, Arapça Türkçe Biiyük Sözlük; 
Bekir TopaJoğlu ve Hayrettin Karaman, Yeni Kamus; Muhammed Yolcu 
ve Nurullah Çetin, Modem Arapça Sözlük; Suat Cebeci, Arapça-Türkçe 
Sözlük. 
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etkileyici ifadeler içeren edebi metinler, e l eşti riye tabi tutul ur. 
Bunlardaki hassas noktalar belirtilir. Bu klasik metinler hakkın
da yazılan eserler ile son dönemlerdeki eserler ele al ınarak 

aralarında mukayese yapılır. Edebiyat ekolleri Batı edebiyatının 
Arap Edebiyatma etkileri ve taraftarları, örneklerle açıklanır. 

Öğrencinin bu konularda yeterli bir düzeye çıkarılmasının 
amaçlandığı bu ders haftada 3 saattir. 

5- el-İtticahatu ' l-Hadisetu fi İlmi' l-Luğati ' t-Tatbikıyyi 
(Uygulamalı Dil Bilimindelö Yeni Akımlar) : Yabancı dil 
öğretimi alanında ortaya çıkan yeni · gelişmel~r açıklanır. 
öğrenciye modern teknikleri kullanma ve yeni öğretim metotları 
geliştirme konusundaki nazariyeler hakkında bilgiler verilir. 

6- Mevaddu Ta'limi'I-Luğati'l-Arabiyye (Arapça Ders 
Konuları): Bu derste, öğretilecek ders konularının 
hazırlanmasında dikkat edilecek ilmi esaslar ayrıntılı bir şekilde 
incelenir. Hedeflerin belirlenmesi, dil ve kültür konulannın seçi
mi, tertibi ve düzenlenmesi, bu konuları sunmada kullanılacak 
araçların neler olduğu, öğretilen konunun verim ve başarıs·ını 

değerlendirme usulleri hakkında geniş açıklamalar yapılır.21' 

7- lhtabaratu'l-Luğa (Dil Sınavları): Öğretilen bilgilerin 
sonuçlarını değerlendirmesi konusunda, öğrenciye neler yapaca
ğına dair bilgi veri lir, imtihan ve diğer değerlendirme metotlan 
ele alınır. Haftada 3 saatlik olan bu derste imtihanlan n; sesler, 
harfler, müfredat ile dilin bütün konularını hav1 olmasının göz 
önünde bulundurulması gerektiği gibi hususlar öğretilir.27 

26 Dil uzmanlarından oluşan kitap hazırlama komisyonun da dikkat edeceği 
hususların açıklandıgı bu tür bir dersin öğretilmesi çok önemlidir. 
Ülkemizde hazırlanan dil kitaplarında bu derste açıklanan prensipler 
uygulanamadığından kitaplarda birtak ım noksan lıkla r bulunmakta ve bir 
hayli eleştiri almaktadır. Ancak son yıllarda hazırlanan bazı ders kitap
larında kitap hazırlanırken bu tür prensipiere dikkat edilmesi sevindirici 
bir gelişmedir. 

27 imam-Hatip Liselerindeki Arapça öğretmenlerimizin büyük bir bölümli
nUn sınav soruları hazırlamada karşılaştığı güçlükler göz öni.inde 
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8- Bulıfis fi İlmi' l-Luğati ' t-Tatbiki (Uygulamalı Dil 
Bilimine Dair Araştırmalar) : Bu derste Arapça öğretimi 

alanında yapılacak araştırmalar, yazılacak makale ve raporları 
hazırlamaya dair ilmi usuller öğretilir. Öğretmenierin ihtiyaçları 
göz önünde bulundurularak hazırlanan bu çalışmalar, dil 
öğretimine yardımcı olacaktır. Yine bu derste, Arap alemi ve 
başka ülkelerde Arapça öğretimi alanında çalışmış olan öğretim 
elemanlannın tecrübe ve araştırmalarından istifade yolları 

öğretilir. 

Bu 8 dersin yanında, seçmeli, ancak üniversiteye girebil
mek için mecburi olarak, İlmu'l-Luğati'l-Hadis (Modern Dil 
Bilimi) ve en-Nizamu's Savti li ' l-Luğati ' l-Ar.abiyye (Arap
ça'nın Fonetiği) adlı dersler vardır. 

Riyad' Arap Dil Enstitüsü programları ve derslerinden bu 
kadar aktardıktan sonra, Türkiye'deki Arapça öğretimine geçe
biliriz. Bu bağlamda ilahiyat Fakülteleri, Milli Eğitim Bakanlığı 
ve İmam-Hatip Liseleriyle ilgili tekliflerimizi sıralayacağız. Bu 
arada, öğretimdeki önemine binaen ders gereçlerine de temas 
edeceğiz. Özel dil kursları ve dil öğretiminde bilgisayar ve inter
netten yararlanma konusundaki görüşlerimizden sonra, maddeler 
halinde önerilerimizi sunacağız. 

TÜRKİYE'DE ARAPÇA ÖGRETİMİ 

Bu başlık altında başta Milli Eğitim Eğitim Bakanlığı 
olmak üzere Arapça öğretimi ile ilgili kurumların çalışmalarını 
ele alacak, bunlar hakkında çeşitli teklifler yapmaya çalışacağız. 
Bu çalışmada, ülkemizdeki Arapça öğretiminin sorunlarına bir 
dergi makalesi çerçevesinde genişçe temas etmek kolay değildir. 
Bu nedenle Mili Eğitim Bakanlığı, İlal1iyat ve Fen Edebiyat 
Fakülteleri, İmam Hatip Liseleri gibi Arapça'nın öğretildiği 
resmi kurumlar ve çalışmaları hakkında bir takım değerlendir
meler yapacağız. Daha sonra ders kitabı başta olmak üzere Arap-

bulundurulduğunda, bu dersin Arapça öğretmeni yetiştiren faktlitelerde 
okutulmasının ne denli önemli olduğu kolayca anlaşılabilir. 
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ça öğretiminde kullanılan araç ve gereçlerle ilgili tespitierimize 
yer vereceğiz. Son olarak, bu konuda Bilgisayar ve İnternet nasıl 
yararlanmak gerektiği üzerinde duracağız. 

1. MİLLİ EGiTiM BAKANLIGI 

Milli Eğitim Bakanlığıyla ilgili tekliflerimiz önce Arapça 
öğretmenleri, devlet lisan okulu, daha sonra okullar ve ders 
kitapları şeklinde olacaktır. 

Arapça Öğretmenleri: 

Milli Eğitim Bakanlığının Arapça dersi öğretmenlerini 

tayin eden kurum olması sebebiyle öncelikle, öğretmen ve 
yetiştirilmesinin, dil öğretimindeki rolü üzerinde bazı tespitler 
ve teklifler yapılması gereklidir. Dil öğretiminde kitap, program, 
metot, sınıf, laboratuar vb. araçların yanı sıra öğretmenin ·de 
fonksiyonu büyüktür. Öğretmen yetiştirme ve istihdam 
edilmesinde, ilgili fakülteterimizin büyük sorumluluğu olduğu 
kadar, Milli Eğitim Bakanlığının da büyük sorumluluğu vardır. 
Bu hususta Bakanlığa önemli görevler düşmektedir. İmam-Hatip 
Lise! erindeki ·Arapça öğretmenleri verimlilik açısından incelen~ 
diğinde, sonuçlar pek olumlu değildir. Arap ülkelerindeki 
üniversite mezunu öğretmenlerimiz de, Arapça'yı iyi bilmekte 
iseler de öğretim alanında yeterli formasyana sahip olamadık
larından, istenen düzeyde başarı gösterememektedirler. Ayrıca 
yeteli bilgi ve tecrübesi olmayan bazı öğretmenierin istemeyerek 
ve mecbur kaldıkları için Arapça dersine girmeleri de, öğretimin 
kalite ve seviyesinin düşmesine neden olmaktadır. 

Yukarıdaki hususlar dikkate alındığında, Arap Dili 
Enstitüsü'nün bölümlerinden biri olan öğretmen hazırlama ve 
yetiştirme birimi, bakanlığın, İmam-Hatip Liselerine tayin ettiği 
Arapça öğretmenlerini yetiştirmede faydalanabileceği bir 
bölümdür. Altı yüzü aşkın İmam-Hatip Lisesinde Bakaniıkça 
görevlendirilen meslek dersleri öğretmenlerinin Arapça öğreti
ıninde yetersiz olduğu, bu okullarda verimli ve başarılı bir dil 
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öğretimi verilernedİğİ ilim adamlarınca da ifade edilmektedir.28 

Bu durum ülkemiz eğitim ve öğretiminde büyük bir zaman. ve 
imkan kaybına yol açmaktadır. Bu konudaki zaman ve imkan 
israfını önlemek için Dil Enstitüsü veya Suudi Arabistan Mili 
Eğitim Bakanlığı ile ikili anlaşmalar yapılarak Arapça öğretmen
lerinin pratik Arapça eğitimi an1acıyla buralara gönderilmesi 
faydalı olacaktır. Bunlardan bazıları şunlardır: Uluslararası 

Arap Dili Enstitüsü (Hartum Üniversitesi); Arap Dil Eğitimi 
ve İhtisası Fakültesi (Mekke Uınınu'l-Kura Üniversitesi); Arap 
Dili Enstitüsü (Riyad Kı·al Suud Üniversitesi); Arap Dili 
Ensititüsü (Medine İslam Üniversitesi); Arap Dili Enstitüsü 
(Mısır Mansura Üniversitesi).29 Milli Eğitim Bakanlığının çeşitli 
branşlardaki öğretmeniere yönelik hizmet içi eğitim kurslarının 
benzeri biı: uygulama, adı geçen Enstitü tarafından da gerçekleş
tirilmekte30 ve çeşitli müslüman ülkelerin (Malezya,. Endonezya 
gibi) bakanhkları, yaptıkları anlaşmalar sonucunda bu imkandan 
faydalanınaktadır. Suudi Arabistan hükümeti, karşılıklı anlaşma
lar sonucu bu ülkelerden kabul ettiği kişilerin yol, barınma ve 
beslerune masraflarını tümüyle karşılamakta, öğrenci gönderen 
ülkeye hiçbir maddi külfet yüklememektedir. Bakanlık tarafın
dan gerçekleştirilecek bu uygulama, Bakanlık bütçesini zorlama
yacağı gibi masraf yapmadan Arapça öğretmeni yetiştirmesi 

açısından da karlı olacaktır. Dil Enstitüsü, talep eden ülkede de, 
Arapça öğretimi konusunda hizmet içi eğitim kursu açmakta, 
gerekli öğretim elemanlarının masraflarını kendi bütçesinden 
karşılamaktadır. 

Ayrıca, dil öğretmenliği özel bir tecrübe ve maharet 
gerektirdiğinden, Arapça öğretmenlerinin sadece bu dersi 
okutınakla mükellef tutulması, başka derslerde görevlendiril-

28 Bu konuda bkz. Din Öğretimi ve Din Hizmetleri Semineri, 145. 
29 Taime, el-Merca', 24. 
30 Bu bölUm, öğretmen yetiştirme-eğitme dönemi adı altında öğretim yap

maktadır. Hizmetiçi eğitim dönemi ise 6 veya 12 hafta süreyle Riyad veya 
başka bir yerde enstitti öğretmenlerince yUrUtUimektedir. 
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meınesi, bu suretle kendilerini yetiştirme ve geliştirmelerine 
imkan tannunası gereklidir. Bununla birlikte bu dili öğretecek 
öğretmenierin sıkı ve köklü bir dil sınavından geçirilmesinden 
soma, Arapça dil dersi, branş öğretmeni olarak tayin edilmeleri 
uygun olacaktır. Daha önceki araştırmacıların31 ilahiyat Fakültesi 
dışında Arap Dili konusunda lisans eğitimi alan öğrencilerin 
Arapça öğretmeni olması konusundaki teklifi kabul görmüştür. 

Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri mezunları Gazi Üniversitesi 
Arapça Öğretmenliği Bölüm mezunları 1986 yılından itibaren 
İmam-Hatip liselerinde Arapça öğretmeni olarak atanmaya 
başlanmıştır. 

Öğretmenin dil öğretimindeki rolü çok önemlidir. İyi 
yetişmiş, neyi niçin yaptığını bilen bir öğretmen, öğrencilerine 

bunu açıkça belilierek onları motive etmeli, öğrencilerini tek tek 
tanımaya çalışmalı, hoş görülü, içten ve hataları sevgiyle tamir 
edici olmalıdır. Böylece yabancı bir dili kullanınaya başlamanın 
verdiği ürkeklik ve korkuyu öğrencinin yeıunesini sağlamalıdır. 
O, bir "öcü" gibi görünen yabancı dile, öğrencinin sempati ile 
bakmasını sağlayarak, ona cesur ve sabırlı olmak gerektiğini~ 

kısa bir sürede her şeyin öğrenilemeyeceğini anlatmaya çalışa
rak, dersi sevdirmelidir. Dil esprisini ve işleyiş farklılıklarını ana 
dile göre, ana dile yakın kavramlardan hareketle öğretıneyi 

amaçlayarak, belirgin kültürel ve psikolojik etkilerin öğrencide 
doğurduğu öğreıune güçlüklerini en aza indirmeye çalışmalıdır. 
Uygulanabilir bilgilerle öğrencisine öğrenme ve öğrendiğini 
uygulama mutluluğunu tattırmaya çalışmalıdır.32 

DevletLisan Okulu 

Diğer yandan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak 
faaliyet gösteren Devlet Lisan Okulu'nda verilen dil öğretim 
düzeyinin yükseltilmesi hususunda, Dil Enstitüsü'nün ilgili 

31 Karaarslan, 154. 
32 Yusuf Budak, "Yabancı Dilde Metod Deyince", Milli Eğitim Dergisi, 

Ocak 1988, Sayı 81, 29. 
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birimlerinden, araştırma ve tecrübelerinden faydalanılabilir. 

Burada dokuz ay süreli Arapça dil kursu gören İmam-Hatip 
Lisesi Meslek Dersi öğretmenleri- genellilde mezun olduklan 
fakültelerde yeterince öğrenemedikleri Arapça'yı- belli seviyede 
öğreıuniş olarak mezun olmaktadırlar. Ancak bu öğretmenler, 
lisan okulundaki bu kurslarda, ne yazık ki Arapça'nın öğretimi 
konusunda pedagojik formasyon bilgileri almamaktadırlar. 

Yukarda belirtildiği üzere Arapça'yı bilmek, iyi öğretmek ' 
anlamını taşımamaktadır. Birkaç Batı dilinin de. öğretildiği bu 
kmslarda Arapça'nın da öğretilmesi gerçekten olumlu bir 
uygulamadır ve takdire şayandır. Ancak bununla yetinilmeyerek, 
Bakanlığın destek ve teşvikiyle bu kursu daha verimli hale 
getirmek için, yukarda belirtilen enstitüdeki uygulamaların 

benzerler,i, Türkiye şartlarına adapte edilerek gerçekleştiril

melidir. Yapılacak bu çalışmalar bu kursun başarı seviyesini 
y(U(seltmeye ve verimi artırmaya katkıda bulunacaktır. 

Yine, Bakanlık Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğünün -Milli 
Eğitim eski bakanlarından M. Vehbi Dinçerler zamanında

uygulamaya koyduğu ve ı ı .02. ı 985 tarihli tebliğler dergisinde 
yayınlanan Pratik Arapça Öğretim Programı'ndan da 
faydalarırnak mümkündür. Bu program daha da geliştirilerek iyi 
sonuçlar elde edilebilir. Bu program üzerinde durmayıp, il ve 
ilçelerdeki Halk Eğitim Müdürlüklerine on kişi başvurması 

halinde, bu kurum bünyesinde pratik Arapça kursu açılabile

ceğini belirtmeliyiz. Bizce Arapça öğretiminde bu imkandan da 
faydalanmak gerekmektedir. 33 

2. İLAHiV AT ve FEN-EDEBİY AT FAKÜLTELERİ 

ilahiyat ve Fen Fakülteleri ile teldiflerimizi hazırladıktan 
soma, ilahiyat Fakültesi hald(lnda yeni kararlar alındı ve YÖK, 

33 ı ı Şubat ı 985 tarihli Tebliğler Dergisi'nde yayınlanan bu programda 
uygulamaya ilişkin açıklamalardan sonra altı madde olarak programın 
genel amaçları belirtilmiştir. Otuzbeş Onitelik programda "Pratik Arapça" 
ile ilgili temel konular ele alınmıştır. 
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İHihiyat Fakültelerinde İmam-Hatip ile Lise ve dengi okullara 
öğretmen yetiştiren bölümler açılmasını, öğretmen olmak 
isteyenlerin mezuniyet sonrasında üç dönem tezsiz yüksek lisans 
yapmasını ve hazırlık sınıflannın kaldırılmasını kararlaştırdı. Bu 
arada geçtiğimiz yıllarda açılan ilahiyat Meslek Yüksek Okullan 
yanı sıra, Açıköğretim Fakültesine bağlı i lahiyat önlisans prog
ramı açıldı. Bu başlık altında, bütün bu . gelişmeler ve Arapça 
programianna değinmeyip, sadece hazırlı~ sınıflarındaki uygu
lama ile 1998-1999 yılında uygulanacak Arapça müfredatından 
kısaca bahsedeceğiz. 

ilahiyat Fakültelerimizin hazırlık sınıflarında, Arapça 
öğretimine dair sistemli ve planlı-programlı müfredatlar, 
gereğince ve yeterince uygulanmamakta; bu da öğretimin verim, 
başarı ve kalitesini düşürmektedir. Fakültelerimizin hazırlık 

sınıfında yoğun olarak okutulan Arapça dersi son iki yılda 
okutulmamaktadır. Bu durum öğrencilerin Arapça'dan uzaklaş
malarına ve bu dersten gereğince yararlanamamalarına neden 
olmaktadır. Sonuçta öğrenciler fakültelerden dil öğretimi konu
sunda yetersiz olduğu halde mezun olmaktadırlar.34 Bu yüzdei1 
hazırlık ile 1 ve 2. sınıflarda okutulan Arapça dersinin son iki 
yılda da okutulması gereklidir. Dil öğretiminde sürekliliğin esas 
olduğu, kopukluğun öğrenilen bilgilerin çabucak unututmasına 
yol açacağı gerçeği göz önünde bulundurulduğunda, ilk 3 yıldan 
sonra iki yıl süreyle Arapça dersinin okutulmamasının olumsuz 
bir uygulama olduğu aşikardır. Bu nedenle hazırlık sınıfında 
yoğun olarak verilen Arapça dersi, ders sayısı azaltılarak son 
sınıfa kadar verilmeli ve öğrencinin dil ile ilgisi koparılma
malıdır.35 YÖK, ilahiyat Fakültelerine gönderdiği bir yazıyla36, 

3
'
1 Mustafa Uzunpostalcı, "Din Öğretiminde ilahiyat Fakültelerinin Rolil", 

Din Öğretimi Dergisi, Ocak-Şubat-Mart 1988, Ankara 1988, 14. 
35 Mesela Dokuz Eylül Üniversitesi ilahiyat Fakültesi hazırlık sınıfında 24 

saat Arapça dersi okutulmakta; bunun 8 saati Nahiv, 5 saati Sarf, 7 saat 
Metin, 4 saat laboratuvardır. Enver Tahir Rıza, "Yabancı Dil Öğretiminde 
Kullanılan Yöntemlerle İlgili Deneysel Bir Araştırma", D. E. ü. ilahiyat 
Fakültesi Dergisi, Sayı VI, İzmir 1989, 364. Öte yandan YüzUncU Yıl 
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ilahiyat Milli Komitesi'nin ı 998-I 999 öğretim yılında ilahiyat 
Fakültelerinin hazırlık sınıfının kaldırılmasına ve yeni müfredat 
programı uygularunasına karar verdi. Komite, ilahiyat Fakül
tesinin ilk üç yılında mecburi Arapça, 4. yılda da seçmeli Arap 
Dili Belağatı dersinin okutulmasını kararlaştırdı. Yeni uygulana
cak program, ileriki yıllarda daha net şekiileneceği için, aceleci 
yorumlar yapmak hatalı olabilir. Bu nedenle burada ı 998'den 
itibaren ilahiyat Fakültelerinde uygularunası düşünülen Arapça ' 
dersi müfredat programını açıklamakla yetinelim: Programda 
birinci sınıfta her iki dönemde altı saat teorik, üç saat 
uygulamalı, toplam 9 saat; ikinci sınıfta her iki dönemde de 
dörder saat teorik iki saat uygulamalı 6 saat; üçüncü sınıfta iki 
dönemde teorik 2 saattir. Dördüncü sınıfta zorunlu Arapça dersi 
kaldırılma!cta, sadece iki saat teorik seçmeli Arap Dili Belağatı 
dersi korunaktadır. Bu programa göre önceden hazırlık 

sınıfındaki 6 saat sarf, 6 saat nahiv ve ı O saat metin mükaleme 
şeklinde biçimlenen Arapça ders saatleri hayli azalmaktadır. 

Kaldırılan hazırlık sınıfı yerine ek olarak sadece üçüncü sınıfa 
zorunlu, son sınıfa da seçmeli Arapça dersi korunasının yeterli 
olacağını söylemek zordur. Yeni programda hazırlık sınıfında 
okutulan yoğun Arapça'yı karşılayacak oranda ders bulunma
ması, bizce Arapça öğretimini olumsuz yönde etkileyecektir. 

Üniversitesi ilahiyat Fakültesi hazırlık sınıfı 1. dönemde 8 saat gramer, 4 
saat okuma-yazma-çeviri, 4 saat konuşma, 2 saat klasik metin, 2 saat 
modern metin olmak üzere toplam 22 saat ders okutulmaktadır. Aynı 

fakültenin 2. sınıfı 1 ve 2. döneminde 8 saat Arapça dersi okutulmaktadır. 
3 ve 4 sınıflarda Arapça tamamen kaldırılınaktadır. 

36 YÖK'Un 22.05.1998 tarih ve 10028 sayılı yazısında şöyle denilmektedir: 
"İlahiyat Milli Komitesince hazırlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim 
Fakültesi ilahiyat Önlisans; ilahiyat Fakültelerinin ilahiyat Lisans ile 
ilköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği müfredat 
proğramları 20.05.1998 tarihli Yürütme Kurulu toplant ısında incelenmiş 

ve 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/e maddesi uyarınca, 
söz konusu müfredat proğramları ekte belirtilen şekilde uygun görül
müştür". Bu yazı, dağıtım için ilahiyat Fakültesi bulunan bütün Universite
lere, bilgi için Diyanet İşleri Başkanlığı'na gönderilmiştir. 
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Ancak eski programın aksine üçüncü ve dördüncü sınıtlara 

Arapça dersi konması olumlu bir uygulamadır. Hazırlık sınıfının 
kaldınlmayıp, ODTÜ ve Boğaziçi Üniversitelerindeki uygula
manın benzeri hazırlık sınıfının korunmasında yarar vardır. 

Arap Dili Araştirma ve İnceleme Birimi 

Başta ilahiyat Fakülteleri olmak üzere yüksek ·öğretim 
kunımlarımız arasındaki koordinesizlik de Arapça öğretimindeki 
verimin düşmesinde etkili olmaktadır. Mesela bir fakültemizde 
yukarıda tanıttığım Dil Enstitüsünün son yıllarda takip ettiği ders 
kitaplarından biri olan el-Arabiyyetu li'l- Hayat adlı beş ciltlik 
eseri okutulmakta iken, başka bir fakültemizin haz~rlık sınıfında 
yine aynı enstitünün daha önceki yıllarda takip ettiği el-Arabiy
yetu li'n-Naşiin adlı altı ciltlik kitabı okutulmaktadır. Bilindiği 
üzere bu eser bir yayınevi tarafından basılarak, daha büyük bir 
kesiminin istifadesine sunulmuştur.37 Öte yandan fakültelerimi
zin yurtdışındaki dil kurumlannda takip edilen ders kitaplarının 
bir kısmını alarak bir kısmını bırakmaları da hatalı bir uygu
lamadır. Zira ders kitapları bu kurumlarda ortak bir prograin 
dahilinde hazırlanmakta ve birbirini tamamlamaktadır. Bu 
bütünlük anlayışı içinde okutulan ders kitapları öğretimin kalite 
ve verimini artırmaktadır. Yukarda belirtildiği üzere bazı 

fakültelerimizde pratik konuşma konusunda Riyad Dil 
Enstitüsü'nün pratiğe yönelik ders kitapları okutulduğu halde, 
gramer konusunda bir başka kurumun (mesela Mısır İlkokulla
rında okutulan en-Nahvu'l-Vadıh adlı kitap) ders kitabı okutul
maktadır. Bu uygulamanın modern öğretim kurallarına ters ve 
ders kitapları arasında bir kopukluğa sebep olduğu açıktır. Bu 
yüzden bir kurumun bütün ders kitaplarının alınması ve bize 
uygun olmayan bölümlerin değiştirilmesi, yeterli olmayan 

37 İlki "ei-Arabiyye li'I-Hayat", ikincisi "Modern Arapça Öğretimi" adıyla 
Cantaş Yayınları tarafından yayınlanmıştır. 
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bölümlere eklemeler yapılarak ülkemize uygun ders kitaplarının 
hazırlanması yararlı olacaktır. 38 

ilahiyat fakülteleriınİzin yanı sıra diğer fakülteınİzin Arap 
Dili ve Edebiyatı bölümlerinde de durum farklı değildir. Arapça 
öğretimi yapılan bütün fakültelerimizde bu dilin öğretimi için 
uygulanan programlar, metotlar ve okutulan ders kitapları, uzun 
ve geniş kapsamlı ilmi araştırmalar sonucunda değil, dersi 
işleyen öğretim elemanlarının, pek fazla kapsamlı olmayan ' 
çalışmalarına bağlı olarak oluşturulmaktadır. Buralarda bazı 

istisnalar olsa da genellikle her öğretim eleınariı kendine göre bir 
metot ve program geliştirmekte, ders kitabı hazırlamakta ve 
bunu uygulamaktadır. Olumlu ya da olumsuz bu uygulamaların 
sonuçlarından sadece kendisi haberdar olmaktadır. Öğretim 
elernanlarının uyguladıkları metotların koordine edilmesi, 
uygulanarak başarı elde edilemeyen program, metot ve ders 
kitaplarının yerine yeni uygulamaların geliştirilmesi gereklidir. 

Kitap, program, metot vb. gibi hususlarda öğretim 

kurumlarımız arasındaki kargaşayı önlemek ve müfredat 
birliğini temin için ilahiyat Fakülteleri ve Arapça ile ilgili diğer 
fakültelerin Arap Dili Belağatı veya Edebiyatı ana bilim dalına 
bağlı olarak çalışacak ve Arapça öğretimi konusundaki inceleme 
ve araştırmalar çalışmalarını koordine edecek bir birimin 
kurulması yararlı olacaktır. Bu birimin örneğini dil enstitüsünde 
Araştırma ve İnceleme Birimi olarak görmekteyiz.39 Kurulacak 

38 Dil Enstitüsünde okutulan "Mevdddu Ta'limi'I-Lugati'I-Arabiyye" (Arapça 
Ders Konuları) adlı derste iyi bir kitabın muhtevasının nasıl olması ve 
kitap hazırlanırken dikkat edilecek esaslar üzerine bilgiler verilmektedir. 

39 Burada Boğaziçi Üniversitesi'ne bağlı olarak kurulan Arap Dili Uygulama 
ve Araştırma Merkezi'nden bahsetmek yararlı olacaktır. Bu merkezin 
kurulmuş olması hayli sevindiricidir. Ancak bir kaç yayın ve toplantı 

dışında, şu ana kadar bu alandaki koordinasyon görevini yerine getirdiğini 
söylemek milmkiln değildir. Bizce bu kurum ya geliştirilmeli ve ilahiyat 
ve Fen-Edebiyat ile yoğun çalışınalar yaparak düzenlemeler getirilmeli 
veya doğrudan ilahiyat Fakültelerini ele alacak özel bir birim oluş
turulmalıdır. 
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bu birimin Arapça öğretimi konusundaki çalışmaları koordine 
etmede ve yeni çalışmaların yapılmasında faydalı olduğu izahtan 
varestedir.40 ilahiyat Fakülteleri ve Arapça öğretimi ile ilgili 
diğer yüksek öğrenim kurumlarında kurulmasında faydalar 
bulunan Araştırma ve İnceleme Birimi'nin, Arapça öğretimi 
konusunda çalışacak akademik personelin ve çalışmalarına 
büyük katkıları olacaktır. Bu suretle; Arapça'yı bilmenin ve 
öğrenmenin önemli olduğu düşüncesine, öğretmenin de önemli 
olduğu düşüncesi eklenmiş olacaktır. Her ne kadar ülkemizde 
konu ile ilgili kurumlardaki kişiler (gerek tefsir, gerek hadis vb. 
İslami ilimler sahasındakiler) Arapça'yı bilmekte . ve kendi 
sahalarında çalışmak için bu dilin bilinmesinin elz~m olduğunu 
kabul etmekte iseler de, bu dilin öğretimi hususunda, istenen 
düzeyde derinlikli ve kapsamlı ilmi araştırmalar yapılamamış.tır. 
Bazı ilahiyat Fakültelerinde bulunmayan, bazılarında da yeni 
açılan Arap Dili ve Belağatı Ana Bilim Dalı bu konularda 
gerekli çalışmaları yapabilecek bilgi ve beceri donanımına sahip 
elemanlar ve yeterli maddi imkantarla takviye edilmesiyle bu tür 
araştırmaların yapılması mümkün olacaktır. 

Yine bu fakültelerimizden mezun olanların İmam-Hatip 
Liselerinde Arapça derslerini okuttuklan göz önünde bulundu
rularak, buralarda Arapça öğretimi ile ilgili bir veya daha fazla 
formasyon dersleri verilmesi gerekmektedir. Öğretmen bilgile
rini aktarma, öğretme metot ve yöntemlerine sahip değilse 

40 1988 yılında Ankara'da yapılan Din Öğretimi ve Din Hizmetleri 
seminerinde Arapça Ö~retimi konusunda sunulan tebli~lerden birinin 
sahibi olan Cemal Muhtar tarafından "Arapça Ö~retimi Planlama ve 
Geliştirme Seksiyomı" adıyla kurulması teklif edilen birim, Dil 
Enstitüsil'ndeki Araştırma ve İnceleme Birimi mahiyetindedir. Ancak bu 
tekiitin sunulmasından bu yana on yıl gibi bir sUre geçmesine rağmen 
böyle bir birim henUz kurulamamıştır. Teklif edilen bu birim; Arapça 
dersinin öğretilmesi için gerekli programların belirlenmesinde, araştırma 
ve incelemelerin yapılmasında, ders kitap, araç ve gereçlerinin hazırlatıl
masında etkin görev üstlenebilir ve bu çalışmalarla yakından ilgilenerek 
bunları koordine edebilir. Bkz. Din Öğretimi Semineri, 145. 
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başarılı ve verimli olması zordur. İlk okul öğretmenlerinin ya da 
Türkçe dersi branş öğretmenlerinin Türkçe'yi öğretme konusun
da aldıklan formasyon bilgilerinin benzeri, Arapça öğretimi için 
ilgili fakülte öğrencilerine verilebilir. Bu tür formasyon bilgileri, 
dil öğretimi konusunda çok gereklidir. Öğretmeniilde ilgili 
eğitim sosyolojisi, eğitim psikolojisi vb. öğretmenlik formasyon 
dersleri herhangi bir dersin işlenişi, öğrencilerin durumu ve 
genel olarak eğitimle ilgili olması bakımından, dil öğretimi ile 
ilgili pedagojİk, sosyolojik ve psikolojik formasyon bilgilerinden 
farklıdır. Bu tür formasyon bilgileri ile ilgili yukarda bahsedilen 
enstitüsünün ilgili derslerinden faydalanılabilir.41 

Arapça ile ilgili fakültelerimizin yüksek lisans ve doktora 
öğretimindeki müfredat programları konusunda da enstitünün 
diploın bölümünün tecrübe ve birikimlerinden faydalanmak 
mümkündür. Öte yandan Türkiye dışında Arap Dilj üzerinde 
ihtisastaşmak da mümkündür. Bu dilde ihtisas yapılabilecek 

üniversitelerden bazıları şunlardır : Amerika'da Şikago, Arizona, 
Indiana, Washington ve Telesas Üni!versiteleri, S. Arabistan'da 
Riyad Kral Suud ve Mekke Ummu'l-Kura Üniversiteleri, 
Mısır'da Kahire ve Amerikan Üniversiteleri, Sudan'da Hartum 
Üniversitesi. 42 

Arap Ülkeleriyle İşbirliği 

Arapça öğretimi ile ilgili fakültelerimizin, Arap 
ülkelerindeki Arap olmayanlara bu dili öğretmeye yönelik dil 
kursları ve dil enstitülerinden istifade etmeleri ve bu tür 
kurumlarla bilgi alışverişinde bulunmaları atılması zaruri bir 
adımdır. Bu tür alışveriş yapan bir fakültemiz olduğunu 

41 Bu derslerden bazıları şunlardır: İlmu'l-Lugati'n-Nefsi (Psikolojik Dil 
Bilimi), İlmu'l-Lugati'l -İctimai (Toplumsal Dil Bilimi) , İhnu'l-Lugati'l
Hadis (Modern Dil Bilimi), en-Nizamu's-Savtl li'l-Lugati'l-Arabiyye 
(Arapçanın Fonetiği), BuhCıs fi İlmi'l -Lugati't-Tatbiki (Dil Bilimine Dair 
Araştırmalar). 

42 Rüşdi Ahmed Taime, el-Merca' fı Ta'limi'l-Lugati'l-Arabiyye, Mekke 
1984,23. 
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konusunda herhangi bir bilgiye sahip değiliz. Fakültelerimiz 
kendi adiarına veya Mili Eğitim Bakanlığı aracılığıyla 

anlaşmalar yaparaı< öğrencilerini yaz tatillerinde kısa süreyle 
Arap ülkelerindeki dil kurumlarına gönderebilirler.43 Böylece 
öğrenciler Arapça'yı pratik olarak uygulama imkanına kavuşa
bilirler. Bu tür anlaşmaların pratik Arapça öğrenimine büyük 
katkılar sağlayacağı açıktır. Fakültelerimiz gönderdi~leri öğren
cilere mukabil o ülkelerden öğrenciler d&vet ederek, bunların 
kendi öğrencileri ile pratik yapmasını temin edebilir. Nitekim 
Avrupa ülkeleri dillerini öğrenmek isteyen yabancılara büyük 
kolaylık sağlamakta, bunun için sayısız dil kursları açmakta, 
başka toplumların dillerini öğrenmek amacıyla öğrencilerini 
dışarıya göndermektedirler. Bu ülkelerdeki dil kurslarının yoğun 
olarak yaptıkları çalışmalann dil öğretimine fayda sağlad~ğı 

bilinen bir gerçektir. 

3. İMAM-HA TİP LiSELERİ 

Arapça öğretim uzmanları, ilahiyat ve Edebiyat Fakül
telerindeki gibi, 600'ü aşkın İmam-Hatip Lisesinde de Arapça 
öğretiminin yetersiz olduğunu ve bu dilin yeterince öğretil

mediğini ve yapılan öğretimin başarılı olmadığı noktasına dikkat 
çelonektedirler. Arapça'nın bir meslek dersi kabul edildiği 
İmam-Hatip Liselerinde bu dilin öğretilernemesinin bir çok 
sebepleri vardır. Her ne kadar bu ders için çok mükemmel genel 
ve özel amaçlar, yakın ve uzak hedefler belirlenmişse de 
bunlann ne derece gerçekleştirildiğine bakıldığında parlak 
sonuçlar görünmemektedir .. Ancak İmam-Hatip Liselerini, Milli 
Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurumlarına bağlı diğer 

43 Milli Eğitim Bakanlığı daha önceki yıllarda çeşitli Arap ilikelerine 
karşılıklı killtilrel burd anlaşması çerçevesinde öğretmen ve araştırmacı 

göndennekteydi. Ancak, öğretmenierin gönderilmesi, çeşitli nedenlerle 
durdurulmuş, son yıllarda sadece Universitelerden akademik personel ile, 
diğer kurumlardan personel gönderilmektedir. Bizce kontenjanların 
artırılarak yeniden öğretmen gönderilmesi, onların dil öğretimi konusunda 
yetişmesine yardımcı olacaktır. 
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öğretim müesseselerinden ayrı, ülkemizin eğitim-öğretim politi
kasından ve bu husustaki sosyal gerçeklerden soyutlayarak 
değerlendirmek, pek.insaflı sayılınasa da, bu konuda bazı önemli 
noktalara temas etmek yerinde olacaktır. 

Yaygın ve örgün eğitim-öğretim veren bir çok kurumda 
seviye düşmekte, verim ve kalite giderek azalmakta ve müfre
datlarda belirtilen amaç ve hedeflerden bir çoğu gerçekleştiril
ememektedir. Bunlarin tahlillerini yapınale ve çözümler sunmak, 
bu yazının konusu dışındadır. Ülkemizdeki eğitim durumunu 
belirten bu tespit, son derece üzücü ve acıdır. Liselerimizde 
eğitim düzeyi ve başarının düşük olduğunu en iyi kanıtlıyan 
1994 üniversite ikinci basamak sınav sonuçlandır. Bu sonuçlara 
göre %1 O oranında bir başarı elde edilmiştir. Uzmanların 

belirttiğine ·göre eğer bu sınavlar 100 üzerinden 50 puan alan 
öğrencinin kazandığı bir başarı sınavı haline dönüştürülmüş 
olsaydı, adaylardan % 95'i üniversiteyi kazanamayacaktı. Ayrıca 
liselerden 1994 yılında mezun olan öğrencilerin sadece % 30 'u 
üniversite sınavında başarılı olmuş , 577 lise birincisi ise hiçbir 
üniversiteyi kazanamarnıştır.44 Öte yandan Türkiye'nin en iyisi 
olarak nitelenen Robert, Galatasaray, St. George Avusturya ve 
Üski.idar Amerikan Lisesi gibi birçok okulların altın liste diye 
belirtilen ilk 70 kişi arasına hiçbir öğrenci sokaınadığı ve bu 
listenin birinci sırasını en yüksek puanla Kartal Anadolu İmam
Hatip Lisesinden bir öğrencinin aldığı açıklanmıştır. Bu durum 
bu okulların başarı düzeyinin diğer liselerden düşük olmadığını 

44 Milliyet Gazetesi 15-16 Agustos 1994, 6, 1 5. Bu konuda Milliyet Gazetesi 
yazarı Ta ha Akyol şunları söylemektedir: "Fen Bilimlerinde %I 3.5, 
Matematikte %19 oranında sorulara cevap verilmesi orta ögretimin 
kalitesizliğini sergilemektedir. Bu oran batıda en az %35'dir. Türkçe bölü
mUndeki sorulara verilen cevapların doğruluk oranı %32.58'dir. Böyle bir 
eğitim diliyle hiçbir batı lı Universiteye girilemeyecegi uzmanlarca ifade 
edilmektedir. Sosyal bölümlerdeki doğru cevap oranı ise %28.78'dir. 
%1 3.5 fen, %19 matematik oranına nisbette h ayii iyi olan bu rakam, 
eğitimimizdeki vahameti ortaya koyan acı bir tablodur". Bkz. Taha Akyol, 
"Üniversite-deki Aların", Milliyet, 16 Ağustos 1994, 13. 
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ortaya koyan bir kanıt olarak belirtilmektedir. Her ne kadar daha 
önce45 orta kısmıyla birlikte 7 yıl süreli olan ve 800 saat civa
rında Arapça dersi alan imam-Hatip Lisesi öğrencilerinin bu dili 
öğrenememelerinden şikayetçi olsak da, benzeri durum Milli 
Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda ve üniversitelerimizde oku
tulan İngilizce vb. Batı dilleri için de geçerlidir. ortaokul, lise ve 
üniversite öğrenimleri boyunca yıllarca ve yüzlerce saat yabancı 
dil dersi gören öğrencilerimizi!l durumu gerçekten üzücüdür. 
İmam-Hatip Lisesi öğrencilerinin Arapça seviyesini, bu 
öğrencilerin yabancı dil seviyesiyle karşılaştırdığımızda, İmam
Hatip Liselerinin seviyesinin hayli yüksek, diğerlerinin ise daha 
düşük olduğunu görmek mümkündür. Ancak bu durum, İmam
Hatip Liselerinde öğretim seviyesinin çok yüksek olduğu ve 
başarılı sonuçlar elde edildiği anlamına gelmemektedir. Zira 
İmam-Hatip Liselerindeki 200 son sınıf öğrencisi, pratik dil 
bilgileri ve dile vukufiyetlerinin seviyesini ölçmeyi amaçlayan 
bir aııkete tabi tutulmuştur. Bu ankette sorulan, 11Bir Arapla, 
meramınızı anlatacak derecede Arapça konuşabiliyor musu
nuz?11, 11Radyo-TV haberlerini, programlarını dinlediğinizde, 

gazete haberlerini okuduğunuzda genel olarak aniayabiliyor 
musunuz? 11 şeklindeki sorulara hemen hemen olumsuz cevaplar 
verilmiştir.46 Bu sonuçlar, İmam-Hatip Liselerinde pratik 
Arapça'nın yeterli olarak öğretilmediğini ortaya koyan ilmi bir 
araştırma olması bakımından değerlidir. Bu yetersizliği ortadan 
kaldırmak için, pratik konuşmaya yönelik bir ·çok eser 
hazırlanmakta ve bu eserlerin bazıları da okullanmızda yardımcı 
ders kitabı olarak kullanılmaktadır.47 Bu kitapların yeterli ve 
geniş kapsamlı olduğunu söylemek mümkün değilse de, bu 

45 imam-Hatip Lisesi orta kısmı ı 997- ı 998 öğretim yılında sekiz yıllık 
kesintisiz eğitim kapsamı çerçevesinde kapandığından, sadece dört yıllık 
lise kısmında Arapça okutulmaktadır. 

46 Altun, 8. 
47 Mahmut Kanık, Hızlandmlnuş Arapça; Ali Aslan, Pratik Arapça; Arif 

Etik, Kolay Arapça vs. 
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sahada adım atılmasını gösterme açısından kayda değer 

çalışmalardır. 

İmam-Hatip Liselerinde Arapça'nın diğer derslere oranla 
ağırlığı %8'dir. Bunun yanında ortaokulda %8, lise kısmında 
%3.6 oranında okunınası mecburi bir batı dili ile, orta okulda 12 
veya 13, lisede 14 veya 17 çeşit dersin olm'.lsı Arapça'ya ilgiyi 
azaltmaktadır. Bu yüzden dört yıllık İmam-Hatip Lisesinin 
birinci sınıfını yalnızca Türkçe, Arapça, ve Kur'an-ı Kerim 
derslerinin okuttılduğu hazırlık sınıfı haline getirmek yararlı 
olacaktır. 48 Ders dağılıını ise 1 8 saat Arapça, 1 O saat Türkçe, 12 
saat Kur'an-ı Kerim şeklinde olmalı, Türkçe derslerinde de 
Türkçe dilbilgisine ağırlık verilmelidir. Programın bu şekilde 
düzenlenmesi diğer derslerin saatlerini azaltmıyacak, fakat 
öğrenci yi bu hazu·lık sınıfında verildiği ölçüde Arapça 'yı 

öğreıuneye mecbur bırakacaktır.49 Ayrıca İmam-Hatjp Liseleri
nin gelişmiş elektronik sistemlerle, Laboratuar, bilgisayar vb. 
gibi malzemelerle donatılarak eğitim ve öğretim yapma imkan
lannın sağlanması, bu tür araç ve gereçlerin kullanıldığı pilot 
İmam-Hatip Liselerinin kurulması ve daha sonra buralardan elde 
edilecek neticelere göre bu uygulamanın yaygınlaştınlınası da 
faydalı olacaktır.50 Bazı illerde açılan İngilizce veya Almanca 
dilleri ile eğitim yapan Anadolu İmam-Hatip Liselerin benzeri 
olarak Arapça Eğitim yapan Anadolu İmam-Hatip Liselerinin 
açılması uygun olacaktu. Yine 1 992-1993 öğretim yılında 

öğretime başlayan ve kamuoyunda süper lise olarak bilinen ve 
ortaöğretim kurumlarındaki öğrencilerin yabancı dil öğrenebil
mesi amaçlanan Yabancı Dil Ağıridda Liselerin, İmam-Hatip 

'
18 Sekiz yıllık eğitimin kabUlUnden sonra imam-Hatip Liselelerinde 

değişiklik yapılmıştır. İlk defa ı 998-9 öğretim yılında imam-Hatip Lise
leri Hazırlık sınıfına öğrenci kabul edilmiştir. Bu sınıfta haftalık ı 5 saat 
Arapça, sekiz saat Kur'an-ı Kerim, 4 saat Türkçe, 2'şer saat de temel dini 
bilgiler, resim, müzik, beden eğitimi dersi olmak üzere toplam 35 saat 
ders verilmektedir. 

49 Karaarslan, 153. 
50 Muhtar, ı45 
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Liselerinde de uygulanması yerinde olacaktır. Sekiz yıllık eğitim 
uygulamasının ardından İmam-Hatip Liseleri konusunda bir 
noktaya dikkat çekmekte yarar vardır. Velilerin pek çoğu 
çocuklarını İmam-Hatip Liselerine din adamı olarak yetişmele
rini arzu ettikleri için göndermemektedirler. Aksine veliler 
liselerde yeterli olarak verilmediğini düşündükleri dini bilgileri, 
çocuklarına öğretebilmeyi hedeflemektedirler. Bu durum, velile
rin diğer ortaöğretim kurumlarında da İmam-Hatip Liselerindeki 
gibi dini eğitime önem verilmesini arzu ettiklerini ortaya koy
maktadır.5ı 

Dil öğretimi konusunda İmam-Hatip Liseleriyle ilgili diğer 
bir hatalı uygulama da Arapça dersinin meslek derslerinden biri 
kabul edilmesidir. Bu uygulama ile, İmam-Hatip Liselerine 
Meslek dersi öğretmeni olarak atanan ilahiyat Fakültesi mezun
ları mecburen Arapça dersini de okutınakla yükümlü sayılmak
tadır. Mesleki derslerde yeterli olmasına rağmen Arapça der
sinde aynı başarıyı gösteremeyen bazı öğretmenler, istemeyerek 
girdikleri bu derste verimli olamamaktadır. Bu nedenle dil 
öğretiminin amaçları tam olarak gei·çekleşmemektedir. Ayrıca 

s ı Bu konuda yapılan bir araştırmada, araştırınacı Zeki Er, Samsun imam
Hatip Lisesinde öğrencisi bulunan 200 veliye bir anket uygulamıştır. 

Anketteki sorulara verilen cevaplarda "İmam-Hatip Lisesi Din ve Ahlak 
bakımından diğer okullardan daha iyi olduğu için bu okulu seçtirm ve lise 
tahsili yanında dinli imanlı ve cemiyetine bu yönde faydalı olmasını 
istediğim için çocuğumu bu okula gönderdim." Şeklindeki cevap, velilerin 
%50'den fazlası tarafından tercih edilmiştir. Yine anket sonuçlarına göre 
velilerin büyük bir kısmı çocuklarını "bir lise tahsili yanında dini bilgiler 
de alınasını istedikleri için" İmam-Hatip Liselerine göndermişlerdir. Bu, 
aynı zamanda diğer orta öğretim kurumlarındaki Din ve Ahlak derslerinin 
eğitim ve öğretiminin, velilerce yetersiz ve eksik görOldUğUnU yansıtması 
bakımından da ilginçtir. Anketin bir başka sonucu da "gençlere bir lise 
yanında dini bilgiler de verilmeli" cevabını tercih edenlerin oranının 

%75'e ulaşınasıdır. Bkz. izzet Er, Veli/erin Çocuk/anm İmam-Hatip 
Liselerine Gönderiş Sebepleri ve Beklentileri, (Yayınlanmamış Doktora 
Semineri, Yöneten: Beyza Bilgin, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Ankara 1 982), 17-19. 
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Arapça'ıun dil dersi kabul edilmesini engelleyen kararların iptal 
edilerek bu dilin, Batı dilleri gibi dil dersi kabul edilmesi ve 
öğretmenlerinin sınavla belirlenmesi uygun olacaktır. Milli 
Eğitim ile ilgili bölümde de değinilen noktaların bir an önce 
gerçekleştirilmesinin Arapça öğretimine büyük katkıları olacak
tır. Zira Arapça öğretmeni olarak yetişen kişilerin, bu dilin 
öğretimindeki başarıyı yükselteceği açıktır. Dersini seven ve o 
dersin öğretimi hususunda yeterli formasyana sahip olan 
öğretmen, bunu öğrencilerine yansıtacak, onlara dersi sevdirecek 
ve cazip hale getirecektir. Öğrencinin dili sevmesi de dilin 
öğrenilmesinde önemli bir faktördür. 

Ayrıca 2923 sayılı yabancı dil eğitimi kanununun 
değiştirilerek52, lise ve dengi okullarımızda seçmeli yabancı dil 
dersi olarak Arapça'nın da kabul edilmesi, bu dilin yaygın 

şekilde öğrenilmesi ve öğretimine katkıda bulunacağından, bir 
an önce hayata geçirilmesi gereken bir husustur. 

4. ÖGRETİM ARAÇ VE GEREÇLERİ 

Her dilin öğretiminde olduğu gibi Arapça öğretiminde de 
yardımcı araç ve gereçlerin kullanılması bir zorunluluktur. 
Kitap, sinema filmleri, televizyon, sabit resimler, ses kayıtlan 
vb. araçların yanında son yıllarda yaygın bir şekilde 
kullanılmaya başlanan bilgisayar da dil öğretimine yardımcı araç 
ve gereçlerden kabul edilmektedir. Bu araç ve gereçlerin, dilin 
sağlıklı ve başarılı şekilde öğretilmesindeki rolü ve önemi inkar 

52 14 Ekim I 983 tarihli bu kanun Resmi Gazete'nin 181961 sayı ve 19 Ekim 
1983 tarihli nUshasında yayınlanmıştır. Bu konuda özetle şöyle 

denmektedir: a) T.C. inkilap Tarihi ve Atatürkçülük, Tilrk Dili ve 
Edebiyatı, Tcırih, Coğrafya, Sosyal Bilgiler, Din KUltürü ve Ahlak Bilgisi 
ve diğer Türk kültürüyle ilgili dersler yabancı dille okululamaz ve öğreti
len ödevler Türkçe'den başka hiç bir dille verilemez. b) Eğitimi yapılacak 
diller Milli Güvenlik Kurulu görüşü ve Bakanlar Kurulu kararıyla 

belirlenir. c) Yabancı dille okutulacak ders ve okullar, programlar Milli 
Eğitim Bakanlığı ve YÖK tarafından belirlenir. Bkz. Resmi Gazete, 19 
Ekim 1983, sayı 181961. 
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edilemeyen bir gerçektir.53 Bu araç ve gereçler arasına öğretmen 
ve sınıflan da eklemek mümkündür. Bunlar olmaksızın ya da 
bunlar etkin bir şekilde fonksiyonlarını icra etmeksizin, dil 
öğretiminin başarılı olması mümkün değildir. Ayrıca günümüz
de yapılan bir çok inceleme ve araştırma sonucunda, eğitim araç 
ve gereçleri iyi üretildiği, öğrencilerin ihtiyaç ve seviyelerine 
uygun ve öğretim programlarıyla koordineli olduğu takdirde çok 
başarılı ve verimli sonuçlar elde edildiği bilimsel olarak ispat
laıumştır.5'1 Öğretınenin eğitim araçları konusunda özel eğitim 
alması ve bu araç ve gereçlerin dil öğretiminde etkin ve güçlü 
bir şekilde kullanılması da, öğrencilerin dil öğrenm~ seviyesini 
büyük ölçüde yükselmektedir. Bunların yanı sıra; öğrencinin 

ruhi ve fiziki yapısı ve öğrenciler arasındaki ferdi farklılıklar göz 
önünde bulundurularak eğitim araç ve gereçleri de zamana göre 
yenilenmeli ve değiştirilmelidir. Sürekli aynı tarz, aynı usul ve 
şekli koruyan, değişim ve yeniliklerden uzak araç ve gereçlerin, 
dil eğitim ve öğretiminde büyük başarılar gerçekleştirmesi 
zordur. Eğitim araç ve gereçleri üzerindeki teklifierimize önce
likle kitapla ilgili sunacağımız genel prensiplerle başlayacağız. 

4.1. Ders Kitabı 

Bilindiği üzere eğitim ve öğretimin amaçlarını gerçek
leştirmek için dayandığı en önemli unsurların başında ders kitabı 
gelmektedir. Zira ders kitabı öğretim programı konularının 
belirginleştiği, somutlaştığı bir belge mesabesindedir. Ders 
kitabı müfredat programının muhtevasını ortaya koyar, öğren
ciye derslerini tekrarda, hatırıarnada yardımcı olur. Öğretmen ve 
öğrencinin çalışmalarına yardımcı olmada, müfredat programla
rının belirginleşmesinde büyük fonksiyonları olan ders kitapları
nın hazırlanmasında dildcat edilmesi gerekli birtakım hususlar 
vardır. Bir ya da daha fazla kişiyle belli bir plan ve program 

53 John Wilkinson, El-Vesailu fi't-Ta'lim, (Çev. Salih b. MUbarek ed
Oebbasi), Riyad 1986, 6. 

54 Wilkinson, 89. 
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dahilinde hazırlanan ders kitaplarının yazılmasında dikkat 
edilecek önemli noktalar şunlardır: 

a) Kitabın Dili ve Kelimeler 

Dil sade, kolay, kapa~ılıktan uzak ve öğrencilerin kavrama 
düzeyine uygun olmalıdır. Kitapta geçen kelimeler basitten zora 
doğru sıralanmalı ve öncelikle öğrencinin günlük hayatta çokça 
kullandığı kelimelerden oluşmalıdır. Soyut manaları içeren 
kavramlar yerine somut kavramları anlatan kelimeler kullanıl
malıdır. Yine dil öğretiminde kullanılmak üzere hazırlanan 
kitaplarda bulunan kelimelerin özelliği kadar sayısı da önemli 
bir husustur. tespit edilen bu kelimelerin anlamlannın bütün 
Arap ülkelerinde müşterek olmasına, mahalli anlamları ifade 
eden kelimelerin kullanılmamasına dikkat edilmelidir. Yaban
cılara Arapça öğretimi için kurulan dil enstitüleri tarafından, 
ders kitaplarında kullanılacak kelimeler için 25 civarında ayrı 
liste hazırlanmıştır. 3000 ile 5000 kelimenin bulunduğu bu 
listeler iki bölümde ele alınmıştır: 1. bölümde, her derste 5-30 
kelime öğretilmesi amaçlanan ve yaygın şekilde kullanılan 1000 
kelime bulunmaktadır. Bu bin kelime, üç merhaleye ayrılmış 
Arapça öğretiminin I. merhalesinde öğretilmekte, daha sonraki 2 
ve 3. merhalelerde daha az yaygın olan kelimeler öğretilmek
tedir.55 Üslı1bu akıcı, imla kuralları doğru uygulanmış olarak 
hazırlanan ders kitabı öğrenciye pek çok fayda sağlayacaktır. 

b) Kitabın Fikirleri ve Konuları 

Yetkili kuruHarca hazırlanan taslak program çerçevesinde 
yazılan kitabın fikirleri, öğrencinin anlayış ve kabiliyetlerinin 
üstünde olmamalıdır. Öğrencinin yaşına, sosyal ve kültürel duru
muna uygun konular olmalıdır. Kitaptaki fikir ve konuların 

hazırlanmasında öğrencilerin arzu ve temayülleri göz önünde 
bulundurulmalı ve bunlar, öğrencinin o anki ve gelecekteki 
ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte olmalıdır. Ayrıca öğrenci 

55 ROşdi Taime, ei-Ususu'I-Mu'cemiyye ve's-Sekiifiyye li Ta'limi'I-Lugati'l
Arabiyye, Mekke 1982, 18. 
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dersin konusunun neyi amaçladığını anlayabilmeli, konu ve 
fikirler son derece açık, basit ve şeffaf olmalıdır.56 Yüksek 
seviyeli fikirleri taşıyan kitap, öğrenciyi dersten ve kitaptan 
soğutacağı gibi, seviyesinin altında fikirlerle dolu bir kitap da, 
öğrencinin bu dersi ve kitabı basit ve değersiz görmesine sebep 
olacaktır. Her iki durumda öğrenciyi dersten ve kitaptan 

. uzaklaştıracağı ve soğutacağı sebebiyle terkedilmesi zaniri bir 
uygulamadır. Bütün bunlarla birlikte kitaptaki fikirlerin 
psikolojik ve pedagojik esaslara uygun şekilde tertip edilmesi 
gereklidir. 

c) Konuların Sunuluş Biçimi 

Konuların öğrencinin arzularını tatmin edecek; eğilimlerini 

geliştirecek ve özel yeteneklerini ortaya koymasına yardımcı 
olacak şekilde sunulması gerekir. Bunun için konular; resim, 
fotoğraf, şema ve şekil gibi öğrencinin dikkatini çekecek ve 
kitaptaki fikirleri kavramasına, anlamasına yardımcı olacak 
unsurlar kullanılarak sunulmalıdır. Konular sunulurken genelde 
ana dilden, bir gaye olarale değil, konuları açıklamada ve sadece 
zaruri hallerde kullanılan bir araç olarak faydalanılmalıdır. 

Yabancı dil öğretiminde sürekli ana dilin kullanılması, başarıyı 
engelleyen bir faletör olarale kabul edilmektedir. 57 

d) Açıklayıcı Örnelder 

Ders kitaplannın anlatılan konu ve fikirleri açıklayıcı 

örnekleri içennemesi öğretim uzmanlarınca doğru karşılanma
maktadır.58 Kitaplardalci açıklayıcı örneklerin, öğrencinin fiili 
hayatından, aile ve toplumsal çevresinden alınması, müşahhas 
örnekler olması gereklidir. 

56 Tiiiıne, Delilii'l-Amelfi İ'dadi Mevôddi't-Ta'limiyye, Mekke 1985,62. 
57 Ternınarn Hasan, Iktısôbul-Lugati'l-Arabiyye li Gayri'n-Natıkine bihô, 

Mekke 1984, 27. 
58 Abdu'I-Fettah es-Sukkerl ve diğ., Turuku Tedrisi'l-Lugati'I-Arabiyye, 

Riyad I 986, 246. 
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e) Uygulamalı Alıştırmalar 

Öğrencinin öğrendiği konuları iyice kavramasında bu tür 
alıştırmaların büyük faydası ve önemi vardır. Ayrıca öğretmen, 
bu alıştmnalarla öğrencinin öğrenme düzeyini belirler, kavrayı
şını ölçer. Bu yüzden her konunun ardından, bu tür alıştırmaların 
olması gereklidir. Bu alıştırmalar belirli bir fıkir üzerine 
olabileceği gibi, farklı düşünce ve konularda da olabilir. 
Geleneksel soru-cevap metodu, resimlerle alıştırma, gösteri 
(demonstration), drama ve rol yapma, benzetim (simulation), 
ikili ve grup çalışmalar, eğitsel oyunlar gibi59 yapma gibi 
uygulamalı alıştırmalar da yapılabilir. 

f) Kitabın Dizaynı ve Basımı 

Kitap; sayfa, kağıt ve baskı kalitesi, cildi, kapağı vb. 
açılardan öğrencinin ilgisini çekecek şekilde olmalıdır. Ambalajı 
güzel, çekici ve albenisi olmayan bir malın kolayca ve fazlaca 
satılmayacağı, ilgiyi artırmak için malı güzel ambalaj içinde 
sunmak gerektiği şeklindeki ticaret kuralını göz önünde tutarak, 
kitabı öğrenciye sevdirrnek ve yaklaştırmak için kitabın en güzel 
biçimde sunulması gereklidir. 

Hazırlanan bir ders kitabında yukarda sayılan hususların 
bulunması, eğitim ve öğretimin hedeflerinin tam olarak 
gerçekleştiği anlamım taşımaz. Öğretmenin de hazırlanan bu 
kitabı en mükemmel ve verimli bir şekilde kullanabilmesi, 
öğrenciye ders kitabının önem ve fonksiyonunu iyice kavratması 
gerekmektedir. Ayrıca öğretmen Arapça dersinin önemini 
öğrenciye iyice kavratmalı ve bu dili öğrenerek elde edeceği 
maddi ve manevi faydaları ayrıntılı olarak anlatınalıdır. Böylece 
öğrencinin dersi benimsernesi ve sevmesi sağlanmalıdır. Arapça 
dersinin "angarya" ya da "beleş" bir ders olmadığı, belleklere 
iyice yerleştirilmelidir. Dilin çekici yönlerini ortaya koyan 
öğretmen; bu dilin Kur'an ve Müslümanların dili olduğu 

59 Bir kısmı kitap dışında yapılması gereken bu uygulamalar ve temel 
nitelikleri için bkz. Demirel, 55-80. 
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düşüncesinden hareket ederek samimiyet ve ihlasla bu dili 
öğretmeye gayret etmelidir. 60 Öğretmenin kitaptaki bütün 
müfredat konularını azami derecede işlemesi, öğrenciye ders 
kitabındaki konularla ilgili çalışmalar vermesi, kitaplardaki 
resim ve şekiller üzerinde öğrencilerle tartışmalar yapması 
sonucunda, ders kitabı kendinden beklenen fonksiyonu hakkıyla 
yerine getirmiş olur.61 

g) Ders Kitaplarana Dair Bazı Eleştiriler 

Arapça öğretiminde ders kitaplarının hazırlaıunasında 

dikkat edilmesi gereken noktaları bu şekilde belirttikten soma, 
ülkemizdeki öğretim kurumlarındaki Arapça ders kitapları 

konusunda biraz durmak gerekmektedir. Arapça öğreten 

kurumlar olarak ilahiyat Fakülteleri ve İmam-Hatip Liseleri için, 
kuruluşundan bu yana bir hayli zaman geçmesine rağmen heı'ıüz 
kapsamlı ve uygun ders kitaplarının hazırlanamamış olması, çok 
iyi bir ders kitabının yokluğu, gerçekten üzücü bir durumdur.62 

Ayrıca böyle bir kitabın hazırlanmamış olması bu konuda pek 
fazla çaba sarf edilmediğinin, gereken ilm! araştırma v~ 

çalışmaların yapılmadığının açık bir delilidir. Gerçi bu hususta 
hiç bir çalışma yapılmadığını söylemek samimi ve mütevazı 
gayretler harcayarak hizmet etme amacını taşıyan değerli 

hocalarımıza haksızlık etmek olacaktır. Bu hocalarımız, gerek 
gramer gerekse metin konularında geniş kapsamlı olmayan, 
ancak samimi çabalarla bazı eserler hazırlamışlardır. Ancak 
bunlar, daha çok İmam-Hatip Orta ve Liselerine yöneliktir.63 

60 Ali Yakup Cenkciler, "Arapça Öğretimi Üzerine Bir Soruşturma", /vlavera 
Dergisi, 14. 

61 es-Sukkeri, 248. 
62 Karaarslan, 1 54. 
63 Arapça Öğretimi konusunda hazırlanan kitaplardan bazıları şunlardır: 

Hayrettin Karaınan ve Bekir Topaloğlu, Arapça Okuma ve Eski Metinler 
ile Arapça Satfve Nalıiv; Taeettin Uzun, Arapça Okwna Kitabı; 1. Atma
Selim Turgut, Arapça Dilbilgisi; Mehmet Maksudoğlu, Arapça Di/bilgisi; 
Hikmet Özdemir, Modern Arapça; Ali Arslan, Pratik Arapça; A. Gürtaş 
ve A. Yılmaz, Çağdaş Arapça; Nihat Çetin, Ahmet Ateş, Tahsin Yazı cı, 



D01342s2y1998.pdf 12.01.2010 17:02:12 Page 137 (1, 1)

266 1 Yrd. Doç. Dr. Yakup ClVELEK 

Ayrıca Üniversite düzeyinde de genellikle Araplar tarafından 
hazırlanan Cami u' d-Du rus i' 1-Arabiyye, Mebadiu '1-Arabiyye, 
Katru'n-Neda ve daha önce bahsettiğim en-Nahvu'l-Vadıh ile 
Dil Enstitülerinin ei-Arabiyyetü li 'n-Naşiin, el-Arabiyyetü li'l
Hayat gibi eserler okutulmaktadır.64 Bu kitapların dışında 
üniversitelerimizdeki öğretim üye ve elemanlarınca hazırlanan 
metinler de ders kitabı olarak okutulmaktadır. Arapça öğretimi 
konusw1da kapsamlı ve ihtiyacı karşılayacak bir ders kitabının 
hazırlanmamış olmasının doğurduğu boşluk, örgün öğretim 

kurumlarımızdan olan İmam-Hatip Orta ve Liselerinde açıkça 
görülmektedir. Milli Eğitim Bakanlığının bu boşluğu doldurmak 
amacıyla leemisyonlara hazırlattığı ders kitaplan 1988 yılında 
Diyanet işleri Başkanlığınca Arıkara'da düzenlenen "Din 
Öğretimi ve Din Hizmetleri Semineri"nde, Nasuhi Ünal Kara
arslan ve Cemal Muhtar tarafından sunulan tebliğlerle ağır bir 
şekilde eleştirilmiştir.65 Bu kişiler Arapça öğretiminin 
problemleri ve çözümleri ile ilgili tekliflerini birer tebliğ çerçe
ve-sinde dile getirmişlerdir. Bu tebliğlerde dile getirilen 
tekliflerden bazıları gerçekleştirilmiş olsa da, büyük bir bölümü 
henüz gerçekleştirileınemiştir. Bunlara değinmeden önce, orta 
dereceli okullarda kredili öğretim sistemine geçişin akabinde 
kişi ve özel kuruluşlarca, İmam-Hatip Liseleri için hazırlanan 
Arapça ders kitaplarını ümit verici çalışınaların başlangıcı 

Arapça Dilbilgisi 1. Alfabe, Kelime, Şekil Bilgisi; Eyüp Bilgin; Arapça'yı 
Nasıl Oğrenirsin; Arif Etik, Kolay Arapça; Ali Özek Arapça Edebi 
Metinler; M. Maksutoğlu, Arapça Oğreniyorum; A. K. Belviranlı, Arapça 
Rehber; Veli Ertan, Yeni Usıile Göre Arapça Dersleri; Hasan Akdağ, 
Arap Dili ve Di/bilgisi; T. Said, Modern Arapça Dilbigisi; Yusuf 
Uralgiray, İleri Drecede Arapça Dilbigisi. Uralgiray'ın iki ciltlik bu eseri 
Arapça dilbilgisi konusunda TUrkçe hazırlanan en kapsamlı eserlerden 
kabul edilmektedir. Arapça konusunda ismini zikretmediğimiz bundan 
başka tel if eserler de mevcuttur. 

64 Son senelerde bir çok ilahiyat Fakültesi Arapça dersi için 'ei-Arabiyyetii 
li'I-Hayat', 'ei-Kıraatii'I-Müyessere~ 'ei-Kavaidii'I-Miiyessere' isimli üçer 
ciltlik bir seriyi okutmaktadır. 

65 Karaarslan, 155; Muhtar, 143. 

,.. ..... 
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olduğunu belirtmem gerekir. Zira bu çabalar sonucunda oluşan 
rekabet ortamında daha kaliteli, daha ilın1 ve daha faydalı ders 
kitapları hazırlamanın yolu açılmış olacaktır.60 

h. Kitaplardaki Hareke, Gramer ve Metinler 

Hazırlanan kitaplarda genellikle hareke olmaması hatalı 

bir uygulamadır. Arap Ülkelerinde dahi okuma kitaplarının 
kısmen harekeli olması sebebiyle, orta .öğretim düzeyindeki 
Arapça ders kitaplarında, tedrici olarak azaltmak suretiyle 
hareke konması zaruridir.67 

Modern usulle dil öğretimini savunan bir çok ilim erbabı, 
gramerin metinden ayrı öğretilmesini ilk dönemlerde uygun 
görmemektedir. Bunlar, modern metodun en iyi ve en başarılı 
metot olduğuna, "küçük çocukların, ana dilinin kurallarını 

öğrenmeden konuşması"nı örnek göstermektedirler. Dil öğreti
minde dilin kurallarının öğretilmesinden çok, dilin kolayca ve 
doğru şekilde kullanımının öğretilmesi amaçlanmalıdır. Klasik 
metot dahilinde fiil, fail, sıfat vb. bir çok gramer kuralının 

ezberletilmesi yerine, modern usüle uygun olarak bu kurallar beş 
dilbilim yeteneği (okuma, anlama, yazma, konuşma, tercüme) 
safhalarında ·birbirine bağlı olarak öğretilmesi daha yerindedir. 
Gramer-çeviri yönteminin sadece kural öğrenme ve karşılaştır-

66 Bu çabalar arasında Azim Dağıtımcılık tarafından hazırlanan Arapça 
Öğretim Seti gayet ciddi ve gayretli bir çabanın ürünü olarak görül
mektedir. Yerli bir çalışma olması, audio-visual teknikler kullanılınası ve 
okul kitabı olarak hazırlanmayışı bakımından değer taşıyan bu set; her 
birinde bir ders, bir çalışma, bir kılavuz kitabı bulunan iki kurdan oluş
maktadır. Üçer kitap ve yedişer kasetlik bu kurlarda, öğrencinin kolay 
yolla ve kendi kendine Arapça öğrenebilmesi amaçlanmıştır. Abdur
rahman Ercan Elbinsoy tarafından hazırlanan ders kitaplarında Arapça 
metinler ve değiştirıneler; kasetlerinde, bunların okunuşları; çalışına kitap
larında metin ve değiştirmelerin içinde geçen kelime ve cümle kalıplarının 
Türkçe anl'amları ve alıştınnaların çözümleri, kılavuz kitaplarında da der
sin nasıl işleneceğine yönelik alıştırmalar ve yönlendirmeler bulunmak
tadır. 

67 Muhtar, 142. 
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malı çalışmalara yer vermesi, konuşma becerisinin. gelişmesinin 
önemsiz kabul edilmesi, bu yöntemin en büyük problemlerin
dendir. Arap ülkelerindeki Arap öğrencilere dahi öğretilmeyen 
bazı sarf ve nahiv konularının, bizim okullanmızda öğretilmesi 
şaşılacak bir durumdur. Bu durumda öğrenci, gramer kurallan 
içinde boğulmakta, dersten uzaklaşmaktadır. Böylece Arapça 
dersi, öğrencinin en sevmediği ve nefret ettiği dersler arasına 
girmektedir. Bu yüzden gramer kurallan içinde bunalan öğren
ciye, bu kurallar metin içinde verilmelidir. Zaten grameri ayrı, 
metinleri ayrı öğretmek dil öğretiminde terkedilmiş bir metot
tur.68 Metin ve gramer ileriki düzeylerde ayrı olarak i ş lenebilir, 

ancak ilk düzeylerde öğrencileri gramerle bıktırmamak gerekli
dir.69 Hazırlanan kitapların iş lenmesinde gramere ağırlık vermek 
yerine, diğer yöntemlerden yararlanılmalıdır. Örneğin, gramerin 
tümevanın 'yöntemiyle öğretilmesi, dili önce kulakla duymak, 
dille pekiştirınek ve sonra da elle okumıp yazılmasüıa öncelik 
vermek tercih edilmelidir. 

Gramer konuları ortaokul ders kitaplarında gereğinden 

fazla yer almıştır. Kısa cümleler dışında okuma parçalarına yer 
verilmemiştir. Bu yüzden dilin sağlam bir şekilde öğretilmesi 

için başvurulan bir araç olması hasebiyle gramer, genellikle 
metin içersinde i şlenıneli ve kitap çoğunlukla gramer ağırlıklı 
olmamalıdır. Gramer kurallarının, ezberlenmesi kolay olur 
düşüncesiyle, ortaokul ders kitaplannda buluıunası ve bu 
kurallann tamamen Arapça olması, Türkçe açıklamalann yoklu
ğu da hatalı bir uygulamadır. Bir derste iki gramer kmalı da 

Gs Bazı eğitimciler bu metodu, dilbilgisi çeviri yöntemi olarak adlandırınak
tadır. Ancak yabancı di l öğretiminde uzun yıllar ku lla nılan bu metodun, 
1 930'larda konuşma dilinin öğreti lmesine ağırlık veritınesi Uzerine 
dilıvanın (direct) yöntemi, daha sonra kulak-dil alışkanlığı yöntemi, 
yaygın bir şekilde kullanılmaya, son y ıllarda da işietiınci yönteme yer 
verilmeye başlanmıştır. Bu yöntemler hakkında geniş bilgi için bkz. 
Demirel, 55-80. 

69 Gramer konusundaki tahlil ve eleştiriler için bkz. Maksudoğlu, 20; Altun, 
8; Karaarslan ve Muhtar, 14 1-157. 
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öğretilmemelidir. Bu şekilde dil öğrenenler daha rahat ve kolay 
konuşabilirler. Gramer kuralları yerine dinleme ve konuşmaya 
ağırlık verilmesi uygun olacaktır. Hatta Blomfield, Brooks ve 
Lado gibi kimi dilcilere göre, gramer-çeviri yöntemi yabancı dil 
öğreniminde etkili bir yöntem değildir. 

Dilin doğal öğrenimi, önce dinleme başlar, sonra konuşma, 
okuma ve yazma sırasıyla oluşur. Dil, sesbilim (fenoloji), yapı
bilim (morfoloji) ve türncebilim (syntax)'den oluşan bir sistem
dir ve bu sistemin oluşumu daha çok anlamla ilişkilidir. Bu 
nedenle sınıfta ders işienirken Mim-Mem (söyleneni tekrar 
etmek) ve tekrarla ezberlenen cümle kalıplarına benzer cümleler 
üretmek uygundur.70 Sarf l<.onuları Arapça fiil.lerin klasik 
sıralaması göz önünde bulundurularak, basitten zora doğru nahiv 
konuları içine serpiştirilmelidir. Ayrıca konular kolaydan zora 
gidecek şekilde hazırlanmalıdır. Gramer, metnin içinde verilme
li, metinler sürükleyici ve öğrencinin ilgisini çekecek şekilde 
olmalıdır. Kendi kültür ve tarihimizle ilgili bazı Türkçe metin
ler Arapça'ya ustaca çevrilmeli, Arapça ifade tarzına uygun 
olmalı, uydurma yoluna gidilmemelidir.71 Ayrıca konuların 
muhtevası öğretimin hedeflerine mutabık olmalıdır. Metinler, 
duygu, düşünce ve akla hitap etmelidir. Okuduğu metinterin 
muhtevasını, hayatına ve çevresine uyumlu olduğunu gören 
öğrenci, konuları kolayca özümseyebilir. İleri düzeylerde 
Kur'an, Hadis, şür gibi edebi metinlerden istifade edilebileceği 
gibi, ilk düzeylerde günlük diyalog, mektup, dilekçe ve ata sözü 
gibi hayatın çeşitli alanlarına dairmetinlerinde ders kitaplannda 
yer alması gereklidir. 72 Konuların birbirleriyle bağlantılı ve beş 
dilbilim yeteneğiyle koordinasyonu sonrası, sürekli tekrarı ile 
öğrenme seviyesi yükselecektir. Hazırlanan kitaplarda, işlenen 
konular bol misallerle olgunlaştırılmalı, karşılıklı konuşmalar 

70 Demirel, 37. 
71 Karaarslan, 155. 
72 Nebih İsmail, ei-Cevônibu'n-Neftiyye li'I-Mute'allimi'I-Kebir ınde 

Ta'limi'I-Arabiyye, Mekke I 982, 34 
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buluıunalı ve eksik cüınleleri, derste edinilen bilgilerle tamam
latma alıştırmaları yapılmalıdır. Kitaplar eğer bir komisyon 
tarafından hazırlanıyorsa, komisyon üyelerinin işin başından 

bitimine kadar yazılan her satın, birlikte düşünerek yerleştir
ıneleri gereklidir. Bir defa toplanıp alınan prensip kararıyla bu 
bütünlük sağlanamaz. Komisyon üyelerinden birinin ana dilinin 
Arapça olması tercih edilmelidir.73 Komisyon üyelerinin dili 
bilmeleri yanında dil öğretimi konusunda uzman olmaları, daha 
kaliteli kitapların hazırlarunasına katkıda bulunacak bir husustur. 

Kitaplarm dilinin oıtaokul seviyesinde tamamen Arapça 
olması öğrenciyi sıkar ve öğrenciyi kitaptan uzaklaştınr. Lise 
düzeyindeki öğrencilerin dildeki bazı ifade kalıplarını kavraması 
amacıyla bazı cümlelerin ve basit gramer kaidelerinin Arapça 
ezberletilmesi uygun olur. Yukarda da belirtildiği üzere bu 
uygulamanın ortaokul düzeyinde yapılması uygun değildir.74 

Ayrıca metodun da, gramerin de dilin öğretilmesinde gaye değil 
bir vasıta olduğunu; önemli olanın, öğrencinin, dili konuşabilir, 
anlayabilir, yazabilir ve okuyabilir düzeye getirilmesi olduğu 
göz önünde bulundurulmalıdır. Bu yüzden birtakım mücenet 
gramer kurallarının dilin esas unsurlarından olmadığını ve 
bunların, karayollarında kullanılan trafik kurallan mesabesinde 
olduğunu unutmamak lazımdır. Öte yandan kitaplarda resim ve 
şekillerin bulunması, daha önce işaret edildiği üzere, kaliteli 
kağıda basılması, cilt ve baskısının güzel olması kitabı öğrenciye 
sevdireceğinden, uygulanması gereken hususlardandır. Bütün 
bunların yanı sıra kitap hazırlayanların pedagojik bilgilere ve 
bazı yeteneklere sahip olması gerekmektedir.75 

4.3. Sınıflar 

Öğretim araç ve gereçleri arasında kabul edilen sınıfların 
fazla kalabalık olmasının dil öğretimini başarısız kılacağı, 

73 Karaarslan, 155. 
74 Karaarslan, 1 56. 
15 Muhtar, 143. 
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konunun uzmanlarınca kabul edilen bir olgudur. Kalabalık 
sınıflarda, değil dil dersini, diğer dersleri de başarılı biçimde 
işlernek mümkün değildir. Fazla kalabalık sınıflarda işlenen 

bütün derslerin verimsiz ve başarıdan uzak olduğu kolayca tespit 
edilmektedir. Din Öğretimi Seminerinde, sınıflardaki öğrencile
rin sayısının 20-25 civarında tutulması ve 30'un üzerine kesinlik
le çıkmaması gerektiği belirtilmiştir ki, bu olumlu teklife uygun 
olarak tanıttığımız dil enstitüsündeki sınıflarda da öğrencilerin 
sayısı 15'i aşmamaleta ve bunun sonucunda öğretmen her 
öğrenciyle ilgilenme imkanma kavuşmaktadır.76 

4.4. Laboratuar 

Ülkemizdeki dil öğretiminde yakın bir zaman öncesinde 
kullanılmaya başlanan dil laboratuarlannın tarihi gelişim 
sürecinin başlangıcı, İkinci Dünya Savaşı yıllarına dayanmakta
dır. Bu konuda en kapsamlı çalışmaları başlatan Amerikalılar, 
askeri ve sivil amaçlarla kısa sürede bir çok dil laboratuarı 
açmışlardır. Daha sonra İngiltere başta olmak üzere diğer 
Avrupa ülkelerine hızla yayılan dil laboratuarlarını ve tarihi 
gelişimini incelemek bu yazının konusu dışındadır. 77 Ülkemizde 
ise pek yaygın olmayan dil laboratuarları, çoğu zaman gereğince 
ve yeterince kullanılmamaktadır. Bunlar kurum ve kuruluşları
mızca bir özenti olarak kabul edilmemelidir. Bunların dil 
öğretimindeki önemi ve oynaması gereken rol hakkıyla anlaşıl
madığından, bugüne kadar kendilerinden beklenen fonksiyonu 
İcra edememişlerdir.78 Dil öğretiminde birinci derecede önem 
taşıyan kulak alışkanlığını sağlamada, laboratuarların inkar 
edilmeyecek bir rolü vardır. Öğrencinin kulaklarıyla duyduğu 

76 Karaarslan, ı59. 
77 Salih Abdulmecid el-Arabl, Ta'allumu'I-Lugati'I-Hayyeti ve Ta'limuhii, 

Beyne'n-Nazariyyeti ve't-Tatbik, Beyrut ı 98 ı, 214 vd. Ayrıca labora
tuvarlarla ilgili bkz. Ali el-Kasımi, Muhteberu'I-Luga, Daru'l-Kalem, 
Beyrut I 970. 

78 Ülkemizdeki dil laboratuvarları ve gelişimi Uzerindeki açıklamalar için 
bkz. C. Alkan, Eğitim Teknolojisi, Ankara ı984, 151-169. 
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kelimeleri ezberleyerek ve bunları aniayarak konuşması daha 
kolaydır. Bugüne kadar ülkemizde Arapça öğreten kurumlarda 
sınırlı ölçüde kullanılan dillaboratuarları ve bunların fonksiyon
ları üzerinde pek fazla ve kapsamlı araştırmalar yapılmamıştır. 
Pek az yapılan araştırmaların birinde, Dokuz Eylül Üniversitesi 
ilahiyat Fakültesi dil laboratuarı incelenmiştir. Bu araştırmanın 
Arapça öğretimi konusunda ilginç sayılabilecek bazı sonuçlarını 

sunmak faydalı olacaktır. Enver Tahir Rıza tarafından gerçekleş
tirilen bu araştırmayla, "dil laboratuarında öğretilen öğrenciler 
klasik ders yöntemiyle öğretilen öğrencilerden daha başarılı 
olur." hipotezinin doğruluğu ispatlanmaya çalışılmıştır. Ancak; 
"klasik ders, arkasından dillaboratuarıyla öğretilen öğrencilerin; 
dil laboratuarı, arkasından klasik ders öğretilen öğrencilerden 

daha başarılı olduğu" ve "teyp yöntemiyle öğretilen öğrenciler, 
dil laboratuarı yöntemiyle öğretilen öğrencilerden d_aha başarılı 
olmadığı" gibi, farklı sonuçlar elde edilmiştir. "Teyp yöntemiyle 
öğretilen öğrenciler, klasik ders yöntemiyle öğretilen öğrenciler
den daha başarılı olurlar" şeldindeki hipotez ıse 

gerçekleşmemiştir. 79 

Yukarda da belirtildiği üzere Arapça öğretiminde dil 
laboratuarından faydalaruna imkanı vardır. Bu hususta Arap Dil 
Enstitüsünün laboratuarla ilgili araştırmalarından, teyp ve video 
kaseti gibi dil öğretimine yardımcı araçlardan yararlarunak 
gerekir. Dil Enstitüsünün laboratuarla ilgili bazı dersleri 
şunlardır : el-Mahfuatu'l-Lugaviyye (Dil Yetenekleri), Felunu'l
Mesmfı' (işittiğini Anlama), Mutabaatu'l-Muhadarat (Konferans 
ve Dersleri izleme).80 

79 Enver Tahir Rıza, "Yabancı Dil Öğretiminde Kullanılan Yöntemlerle İ lgili 
Deneysel Bir Araştırma", Dokuz Ey/ii/ Oniversitesi ilahiyat Fakültesi 
Dergisi, Sayı VI, İzmir 1989, 363-389 . 

80 Bu derslerin muhtevası ve amaçlarıyla ilgili geniş bilgi derslerin 
anlatıldığı bölümde verilmiştir. 



D01342s2y1998.pdf 12.01.2010 17:02:12 Page 140 (1, 2)

Türkiye 'de Arapça Oğretimine Dair Teklifler 1 273 

4.5. Dil Kursları 

Bilindiği gibi ülkemizde birçok batılı ülkenin kültür 
derneği bulunm~ktadır. Bunların bir nevi kendi kültür ve 
dillerinin misyoneri olarak çalıştığı şeklindeki görüşleri incele
meyi bir yana bırakarak, bu ülkelerin lisan öğretmek için 
açtıkları dil kurslarına dikkat çekmek ve bunların dil öğretim 
metot ve tecrübelerinden Arapça öğretimi konusunda faydalan
mak gereğini belirtmek isterim. Arap. ülkelerinden Suudi 
Arabistan ve Libya'nın Ankara ve İstanbul'da açtıklan kursların 
yeterli düzeyde olmadığı belirtilmektedir. Buna rağmen bu tür 
kursların sayılannın artırılması, kalitesinin yükseltilmesi gerek
mektedir. Metot ve öğretim elemanı açısından ~anıttığım dil 
enstitüsü veya bu türdeki diğer Arap Dili Enstitülerinden istifade 
edilebilir. Bu enstitülerde dil öğretimi çeşitli merhalelerde 
tamamlanmaktadır. 3 veya 6 dönem halindeki öğretim merhale
leri ilk, orta ve ileri şeklinde üç düzeye ayrılmaktadır. İlk düzey
de öğrenci dilin ses ve terkipierine alıştınlır, öğrencinin temel 
becerileri geliştirilir. Basit ve çok kullanışlı olmayan cümleler 
gramer kurallarına boğulmadan öğretilir. Orta düzeyde dil bece
rileri geliştirilen öğrenciye basit gramer kurallarını içeren 
metinler öğretilir. İleri düzeyde ise öğrencinin dili doğru ve 
yanlışsız bir şekilde kullanmasını sağlayacak bir eğitim verilir.81 

Şu ana kadar hiçbir özel veya tüzel kurumun böyle bir Arapça 
kursu açmaınış olması, bizim İngilizce ve diğer batı dillerini 
öğretmek için kurs açanlardan ne kadar geride olduğumuzun bir 
göstergesidir. Bu ifadelerle Arapça'nın dışındaki dil kurslarının 
tenkit edilmesi kastedilmemekte, aksine Arapça'ya ilgi duyan 
kurumların çok fazla mesai harcamaları gerektiğine dikkat 
çekilmektedir. Ayrıca açılacak bu kurslardaki öğrenciler, çeşitli 
Arap ülkelerine kısa süreyle gönderilerek dilin pratiği yaptınl
abilir. 

81 Taime, 39. 
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5. BiLGİSAYAR DESTEKLİ DiL ÖGRETİMİ 

Günümüzde bilgisayar telmolojisi hayli hızlı gelişmiş ve 
bununla bağlantılı olarak, internet yoluyla bilgi aktanını ve 
bilgiye kolayca ulaşım yolunda hayli mesafe kastedilmiştir. 

Eğitim alanında bilgisayar kullanımı sonucu "bilgisayar destek
li eğitim" kavramı oluşmuş, çeşitli programlarla eğitim veril
meye başlanmıştır. Kısa süre sonra sadece eğitim alanında değil, 
günlük hayatın pek çok alanında, bilgisayardan bağımsız hareket 
edilemeyeceğini söylemek pek abartılı olmasa gerekir. 82 

Kısa süre sonra sadece akademik çevrelerde değil, günlük 
hayatm pek çok alanında bilgisayardan bağımsız hareket edile
meyeceğini söylemek pek abartılı olmasa gerekir. 

Bu genel değerlendirmeden hareketle, hayatımızı çepeçev
re kuşatan bilgisayar teknolojisinden, dil öğretiminde de 
yararlanılmasının elzem olduğu ortaya çıkmaktadır. Ülkemizde 
bu bağlamda hemen hemen hiç çalışma yapılmadığını söylemek 
mümkün değilse de, diğer ülkelere özellikle batı dünyasına 
kıyasla bir hayli az çalışma yapıldığı ortadadır. Batıda, -özellik
le Aınerika'da- dil öğretiınde bilgisayardan yararlanma ve 
program geliştirme konusunda kapsamlı çalışmalar yapılmak
tadır. Bu anıaçla hazırlanan coınpact diskler ve diğer paket 
programlar sayesinde binlerce insan dil öğrenme gayretine 
girişmiştir. Ticari kurumlar tarafından hazırlanan bilgisayar 
destekli yabancı dil programları incelendiğinde ağırlığın daha 
çok a) gramer, b) sözlük bilgisi, c) okuduğunu anlama, d) 
yazma, e) test konulannda yoğunlaştığı görülmektedir. Kısa 

zaman öncesine kadar Türkiye'deki pek çok yazılım fırınası da 
bu alandaki boşluğu doldurmak için harekete geçmiş, özellikle 
İngilizce eğitimi-öğretimi için Türkçe destekli programlar 
hazırlamaya başlamışlardır. İngilizce konusundaki gayretiere 

82 Bu değerlendirmeyi doğrular nitelikte, ilahiyat Fakültelerinin yeni 
müfredat programına zorunlu bilgisayar dersi konulması, gayet olumlu ve 
yararlı bir girişimdir. 

.,.... .. 
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rağmen, şu ana kadar hiç bir özel şirketin Arapça öğretimi 

konusunda çabasına ve ürününe rastlayamadık. 

Özel şirketler-in yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı Film 
Radyo Televizyonla Eğitim Başkanlığınca, eğitime yardımcı 

olacak teyp ve video kasetleri şeklinde çeşitli görsel materyaller 
hazırlamnıştır. 83 İngilizce ve Almanca dilleri için hazırlanan bu 
materyaller Arapça için de hazırlanabilir. Bu birim bunların yanı 
sıra dil öğretiminde kullanılacak programlar hazırlatabilir. Bu 
bağlamda Din Eğitimi Genel Müdürlüğünün İmam-Hatip 
Liselerinin yedinci sınıfının milfredatını içeren bir program 
hazırlattığından bahsetmek yerinde olacaktır. mütevazı bir 
çabanın sonucu olan bu dar kapsamlı çalışmanın benzerleri daha 
da artırılabilir. Bunlar çoğaldıkça çok verimli ve faydalı 

sonuçlara ulaşılabileceği ortadır. Bu programlardan, evlerinde 
bilgisayar kullananlar istifade edebileceği gibi, okullarda 
bilgisayar odalarında öğrencilerin de yararlandırılması mümkün
dür. 

Türkiye'de pek kayda değer olmayan bu çabaları ve bu . 
konuda daha faal olunması yolundaki temennilerimizi aktardık
tan sonra, dil öğretimi alanında, özellikle Arapça'da dünyadaki 
gelişmelerden de bahsederek konuyu sonuçlandıralım. 

Suudi Arabistan başta olmak üzere bugün pek çok Arap 
ülkesi, bilgisayar destekli Arapça'nın öğretimi konusunda çeşitli 
çalışmalar yapmaktadır. Bunların bir kısmı kendi topluıniarına 
dillerini iyi şekilde öğretmeyi amaçlayan programlardır. Bir 
kısmı da Arapça öğrenmek isteyen yabancılara yönelik hazırlan
mış programlardır. Suriye ve Suudi Arabistan Dil Enstitülerince 
hazırlanan üç CD'lik Ta'limu'l-Arabiyye li'l-Ecanib bunlardan 
biridir. Bu kurumlar başta Lisanu 'l-Arab olmak üzere bir kaç 

83 Milli Eğitim Bakanlşığıca hazırlanan bu çalışınaların yer aldığı kataloğ 
için bkz. FRTEB Eğitim MedyasıOrt'in Kullanma Kılavuzu ve Kata/oğu, 
Ankara 1996, 

~ 
1 

ı l 
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sözlüğü CD olarak hazırlamışlar ve kullanıcıların hizmetine 
sunmuşlardır. 

Bilgisayar destekli dil öğretimi konusunda en çok çaba 
batı ülkelerinden, özellikle Amerika'dan gelmektedir. Her ne 
kadar bu çabayı gösterenierin önemli bir kısmı Arap asıllı da 
olsa, bu alanda, batı ülkelerinin ortaya koyduğu çabayı takdir 
etmemek mümkün değildir. 

Internet Aracılığıyla Arapça Öğretimi 

Arapça öğretimi konusunda hazırlanan bilgisayar program
l arı ve CD'ler arasında hayli dikkat çeken bir başka husus, 
Internet'te Arapça öğretimi için siteler kurulmasıdır.8'1 Bu 
alandaki öncülük de yine Amerika'ya aittir. Bu siteler genelde 
İngilizce konuşanlara yönelik hazırlanmış olmakla beraber; pek 
çok kişinin istifade edebilmesi de mümkündür. Her şeyden önce 
bu siteler aracılığıyla dil öğretiminde Internet'ten nasıl yararlanı

labileceğini anlayabiliriz. Pek yakın geçmişi olan bu siteler, 
genellikle Amerikan üniversitelerince kurulmuştur. Mesela 
Haıward Üniversitesi Doğu Araştırmalan Merkezi'ne bağlı 
olarak kurulan Arapça öğretim sitesi bunların en öneınlilerin
dendir. Bu sitenin adı 11Modern Arapça11 sayfasıdır ve sitede 
İngilizce tercümesiyle birlikte sekiz bin Arapça kelimeyi içeren 
bir öğretim programı mevcuttur. Bu kelimeleri şahsi bilgisayar
larda kullanmak için gerekli olan Wine Flash isimli bir prog
ramı da ilgili siteden temin etmek mümkündür. Bu sayfada keli
meler 150 gruba ayrılmış ve her bir gruptaki kelimeler ses ve 
görüntülerle açıklanınaya çalışılmıştır. Bu gruplardan birinde 
nahiv teriml.eri, bir diğerinde gazete ve dergilerden seçilen 
keliıneler, bir başkasında Arapça derslerindeki diyaloglar bulun
maktadır. Bu sitede Arapça öğretimi için hazırlanan kitaplardan 
derlenen metinler de mevcuttur. Ayrıca çeşitli kitaplar da 
bulunmaktadır. Bunlar arasında Kalüre Amerikan Enstitüsü'nde 

8~ Bu siteler için bkz. Aınınar Bekkar, "Mevakı' li Ta'limi'I-Lugati'I
Arabiyye, ei-Miislimıin, 14 Şubat 1988, Yıl 14 sayı 680, s. 15. 
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hazırlanan el-Kitab'ul-Esdsi, iki ciltlik el-Arabiyyetu'l-Hadise 
lil-Mübtedifn (Yeni Başlayanlar İçin Modern Arapça), Cam
bridge Üniversitesince hazıdanan kitaplar ile Mısır halk diliyle 
hazırlanan kitaplar mevcuttur. 

Internette Arapça öğretimi konusunda bir başka site de 
~Amerikan Arapça Öğretmenleri Birliği' tarafından kurulmuştur. 
Bu birlik Amerika'daki Arap Dili ve Edebiyatı alanııi.da çalışan 
öğretim üyeleri arasında program geliştirme, dil öğretim metot
lannda, araştırmalarda yardımlaşma ve dayanışmayı hedefleyen 
bir birliktir. Sitede zaman zaman ABD'deki Arapça öğretim 
programları yayınlanmakta, dil ve edebiyat araştıimalannın 

yayınlandığı İngilizce çıkan el-Arabiyye dergisinden alıntılar 
yapılmaktadır. 

"Teal Neteallemül'l-Arabiyye" adlı Pensilvania Üniversi
tesi'nden Roger Alan tarafından kurulan bir başka sitede de 
Arapça öğretilmektedir. Alan'ın aktardıklarına göre bu üniversi
tede Arapça öğretimi bundan yaklaşık 21 O yıl önce, 1788'de 
başlamıştır. O yıllarda ders müfredatı daha çok fusha ve iyi 
okumayı öğrenme üzerinde yoğunluk kazanmıştır. Ancak günü
müzde, yaşayan Arapça'yı öğretmek daha önceliklidir. Bu 
nedenle fusha yerine halk dili amınice öğretilmektedir. Ses 
kayıtlannın ve görüntülü derslerin bulunduğu bu site Amerikan 
hükümeti desteğiyle kurulmuştur. 

Bir başka sitede ise Kuzey Amerika'da Arapça öğreten 
dokuz üniversite ve enstitünün adresleri verilmektedir. Bu 
üniversitelerin bir kısmında eğitim dışarıdan da sürdürülebil
mektedir. Öğrenci, kaydını yaptırdıktan soma Mısır, Ürdün, Fas 
Yemen veya Tel A viv gibi yerlere giderek Arapça'yı kendi 
toplumu içinde en kolay ve rahat şekilde öğrenebilmektedir. 

Amerika'daki Arap Dilbilimcileri adlı cemiyete bağlı bir 
sitede ise Arapça öğretimi alanında hazirianmış kitapların listesi 
buluıunaktadır ve bunlara nasıl ulaşılabileceği belirtilmektedir. 
Bu kitapların büyük kısmı Kahire'deki Amerikan Üniversitesi 
ile İngiltere ve İsrail Üniversitelerindeki Arapça öğretim 
üyelerince hazırlanmıştır. 
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'Arap Amr Arşivi' adlı sitede ise Arapça bilgisayar 
programlarını içeren uzunca bir liste bulunmaktadır. Bunlar 
arasında tercüme, dil öğretimi ve İslami bilgileri içeren 
programlar bulunmaktadır. Sitenin, bu konudaki sitelerin en 
meşhurlarından olduğu, bu zamana kadar 80 bin kişinin ziyaret 
etmesinden anlaşılmaktadır. Buna benzer Uzaktan Arapça 
Öğretimi adlı bir başka sitede, Arapça programlarının listesi, 
İngilizce-Arapça sözlük ile, şifreyle girilen ve Amerika'daki 1,5 
milyon civarındaki doktora ve yüksek lisans tezlerinin özeti 
bulunan bir bölüm vardır. 85 

Bu siteler ya ticari şirketler veya akademik çevreler 
tarafından kurulmuştur. Ancak Amerii<a, Kanada ve Avustralya 
silahlı kuvvetlerince Arapça öğretimi için kurulan üç sitenin de 
varlığını belilirnek gerekir. Üniversiteler, sitelerde daha çok 
hazırladıkları programları tanıtmayı amaçlamaktadırlar .. Örneğin 
Ohaio Üniversitesinin sitesinde Arap yemekleri, şarkıları, Arap 
şiirinden seçmeler, Arapça haberler yer almaktadır. Resmi 
kurumların sitelerinin yanı sıra, çok nadir de olsa şahıslarca 
kurulan sitelerin var olduğu da söylenebilir. 

Internette sadece Arap şiirine eğilen siteler de mevcuttur. 
Buralarda modern ve devrimci temaları vurgulayan şiirler 

yoğunluktadır. Bir başka sitede cahiliyeden başlayarak önde 
gelen şairlerin şiirleri yayınlanmaktadır. Mesele Zübeyr Ebi 
Sulma, Ahmed Şevki, Ebu A'la el-Mearri gibi şairler bunlardan 
bazılardır. Sadece halk şirini aktaran siteler de vardır. Mesela 
Arap Şiiri adlı sitede Emir Halid Faysal, Abdülaziz b. Suud, 
Talal Said ve diğer şairlerin şiirleri aktarılır.86 

Bu Internet sitelerine ulaşma adresi ise http//tblr.edu. 
asu.edu/abdarahman. Öğretim programlarının yanı sıra Arapça 
öğretimi konusunda tartışınaların yapıldığı ve fikir alışverişinde 
bulunulan siteler de vardır. Bundan yararlanabilmek için internet 

85 Bekkar 15 
86 Bekkar' 15 • 

r-' · 
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kullanıcısının bir e-mail'e sahip olması gerekmektedir. 
İsteyenler AATA@BYU.EDU adresine veya listserv@byu.edu 
adresine elektronik posta göndererek münakaşalara katılabilir ve 
görüş bildirebilir. · Arap edebiyatı grubunun tartışmaianna 

katılabilmek için majordomo @ listhost. chicago. edu; mektup 
adresinin subcribe.adabiyat olması gerekmektedir. 

Arapça Bilgiler Topluluğu, Arapça öğretimi ve Ortadoğu 
araştırmaları üzerinde en sert tartışmaların yaşandığı bir 
topluluktur. Burada Arapça hocalarının adreslerini ve bu konuda 
yapılan çalışmaları da görmek mümkündür. Buranın adresi ise 
majordomo@indiana.edu şeklindedir ve gönderilecek 
elektronik inektuplara subcribe.arabic-ınfo adresi yazılmalıdır. 

SONUÇ 

Bu çalışmada Riyad Arap Dili Enstitüsü'nü tanıtmaya ve 
ülkemizdeki Arapça öğretimi konusundaki eksiklikleri ve 
bunların çözümlerine dair bazı teklifleri, bir makalenin verdiği 
imkanlar nispetinde serdedilmeye çalışılmıştır. Dil öğretimi 

konusundaki teklifleri şu başlıklar altında özetlemek müm-
. kündür: 

1- ilahiyat Fakültelerindeki Arap Dili ve Belağatı Ana 
Bilim Dalına bağlı bir araştırma ve inceleme biriminin 
kurulması. 

2- Arapça öğretim yapan fakültelerimizdeki Arapça 
kitaplarındaki uyumsuzluğun düzeltilerek, gramer, pratik ve 
metinlerle ilgili kitapların birbirini tamamlayıcı olarak 
hazırlanması. 

3- Ders kitabı hazırlayan komisyonun, dil öğretiminde 
uzman kişilerden oluşması ve hazırlanan kitaplardaki dil, fikir 
ve açıklayıcı örnekler ve benzerlerinin iyi tespit edilmesi, bu 
tespitte öğrencilerin sosyal durumlarının göz önünde bulundu
rulınası. 

4- Dil öğretiminde kullanılan fılim, TV, Laboratuar, 
bilgisayar vb. gibi modern araç ve gereçlerden yararlanılması. 

rı 
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5- Anadolu Liselerindeki gibi Arapça dersi ağırlıklı İmam
Hatip Liselerinin açılması. 

6- Ortaöğretim kurumlarında Arapça'nın seçmeli yabancı 
dil dersi olarale kabul edilmesi. 

7- Arapça'nın meslek dersi değil de dil dersi kabul 
edilmesi ve bu ders öğretmenlerinin branşa göre sınavla 

belirlenmesi. 

8- Resmi ve özel kurumlarca dil kursları açılarak, 

Arapça'nın yaygın hale getirilmesi. 

9- Arapça öğretmenlerinin yurt içi ve yurt dışı hizmet içi 
seminerlerle yetiştirilmesi ve dil eğitim ve öğretimindeki 

yeniliklerden ve gelişmelerden haberdar edilmesi. 
' 

1 0- Çeşitli Arap ülkeleriyle yapılacalc kültürel ~nlaşmalar 
yoluyla, Arapça dersi öğretmenlerinin bu ülkelerdeki dil 
enstitülerine gönderilmesi ve böylece dilin konuşulduğu ülkede 
pra:tik yaptırmak suretiyle öğretmenierin dile hakimiyet kurma
lannın sağlanması. 

1 1- Eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bilgisayardan 
yararlanılması ve bu amaçla programlar hazırlaıunası, Internet 
aı·acılığıyla bu konuda dünyada çalışaıı uzmanlaı·la işbirliğine 
gidilerek, gerek ortak, gerekse münferİt projeler üretilmesi. 

Arapça öğretimi konusundaki eksiklikler, yetersizlikler ve 
sunulacalc öneriler şüphesiz bunlardaıı ibaret değildir. Ülkemiz
deki Arapça öğretiminin seviye, kalite ve veriminin yüksel
tilmesi için daha çok çalışmalaı·a ihtiyaç vardır. Bu çalışma, 
bunların giderilmesine bir nebze katkıda bulunursa aınacına 

ulaşmış olacalctır. Ayrıca Riyad Arap Dili Enstitüsü ve benzeri 
kurumlaı·la ülkemizdeki Arapça öğretimi ile meşgul olan özel 
veya resmi kurumların birbirleriyle yalan ilişkide bulunmalı ve 
bu kurumlaı·ın tecrübelerinden yararlanılmalıdır. Kaı·şılıklı tecrü
be ve bilgi alışverişinin Arapça öğretimine büyük katkı sağlaya
cağı açılctır. Arapça öğretimi ve metod geliştirme konusundalci 
eksikliğin ve gecilrmenin telafısi için bir an önce kapsamlı 
akademik çalışmalara yönelmek yararlı olacaktır. 
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