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Abstract 
Ahmad Muhtâr spent almost 45 years of his 70 years life by making academic 

studies. He made lots of research, wrote books and articles, gave lectures and 

attended scientific assemblies. Author, who arranged his studies according to a 

specific program, followed a qualitative process that he shaped as from the 

general to the specific and from the specific to the general. He gave instances on 

synergy of theoretical and practical application with his research and his personal 

life. The most conspicuous and the most influential works of Ahmad Muhtâr are 

his dictionaries and encyclopedias that contain also his personal and scientific 

attitude. He was one of the pioneer theoretician of Arabic lexicography; in 

addition he was very successful and drew attention with his individual works and 

teamwork on the field of practical lexicography. His book called sinâatu’l-

mu’jam, can be seen a result of his experiences on lexicography that was a center 

field of his works since he began his academic or scientific works. The book is as 

a final declaration of his search and study that he presented in many meeting on 

the field of modern Arabic lexicon and lexicography. Also, it may be said the 

book has a road map or a study plan including methods and style to arrange his 

books al-Maknazu’l-qabir, al-Mu’jamu’l-mavsûi li alfazi’l-Qur’ani’l-Karim and 

Mu’jamu’l-lugati’l-arabiyyati’l-muasira. 
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Ahmed Muhtâr Ömer’in Modern Arap Sözlükbilimine Katkıları 

Anahtar Kelimeler 
Dil, Arapça, Ahmed 

Muhtâr Ömer, 
Sözlük, Sözlükbilim. 

Özet 
Ahmed Muhtâr, 70 yıllık hayatının yaklaşık 45 yılını akademik çalışmalar 

yaparak geçirmiş, birçok araştırmalar yapmış, kitaplar ve makaleler yazmış, 

konferanslar vermiş, ilmi toplantılara katılmıştır. Çalışmalarını belirli bir program 

çerçevesinde yapan yazar, genelden özele ve özelden daha özele şeklinde bir 

süreci takip etmiştir. Araştırmalarıyla ve kişisel hayatıyla teori ve pratik 

birlikteliğini en müşahhas örnekleriyle ortaya koyan Ahmed Muhtâr’ın kişisel ve 

bilimsel özelliklerinin en yalın şekilde görünüme kavuştuğu, en çok dikkat çeken 

ve en etkileyici çalışmaları, sözlükleri ve ansiklopedileridir. O, modern Arap 

sözlükbiliminin öncü kuramcılarından birisi olmasının yanı sıra uygulamalı 

sözlükbilim alanında yapmış olduğu bireysel ve grup çalışmalarıyla da dikkatleri 

çekmektedir. Sınâatü’l-mu’cem isimli eseri, yazarın ilmi çalışmalarına başladığı 

ilk dönemden itibaren ilgi alanında olan sözlükbilim konusundaki tecrübelerinin 

bir sonucu olarak görülmektedir. Kitap, yazarın modern Arap sözlüğü ve 

sözlükçülüğü konusunu merkeze alarak katıldığı birçok ilmi toplantıda sunduğu 
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 araştırmalarının bir sonuç bildirgesi mesabesindedir. Bu kitabın el-Meknezü’l-

kebîr, el-Mu’cemü’l-mevsûî li elfâzı’l-Kur’âni’l-Kerîm ve Mu’cemü’l-luğati’l-

Arabiyyeti’l-muâsıra isimli eserlerinin hazırlanış usul ve yöntemlerinin yer aldığı 

bir yol haritası, bir çalışma planı olduğu söylenebilir. 

1. Giriş 

Sekizinci yüzyılın ikinci yarısında Arap dil biliminde önemli bir gelişme yaşanmış, 
Basralı alim, aruz şiir ölçüsünün kurucusu el-Halil b. Ahmed el- Ferâhîdî (ö. 
171/791) yeni bir dil teorisi geliştirerek Kitâbü’l-‘Ayn isimli Arapçanın ilk 
kapsamlı sözlüğünü hazırlamıştır. Bu sözlük dünya sözlükbiliminin ilk açıklamalı 
sözlüklerinden birisi kabul edilmektedir. Hicri II. yüzyılın, miladi 700’lü yılların 
sonlarına doğru yazılan bu sözlük harflerin mahreçlerini esas alarak 
hazırlanmıştır.  

Sonraki asırlarda aynı yöntemle el-Ezherî (ö. 370/980), Tehzîbü’l-Luğa, el-Kâlî (ö. 
356/967), el-Bârî’, İbn Sîde el-Muḥkem (ö. 548/1153), ez-Zebîdî (ö. 1205/1790) 
Muhtasarü’l-‘Ayn adlı sözlükleri oluşturmuşlardır. Ancak bu sistem kullanıcılar için 
oldukça zahmetliydi.  

Çok geçmeden İbn Dureyd (ö. 321/933), Cemheretü’l-Luğa, İbn Fâris 
(ö.395/1005), Meḳâyîsü’l-Luğa ve el-Mücmel adlı sözlükleri farklı bir sistemi esas 
alarak düzenlemişlerdir. Bunları, benzer ve farklı sistemlerle hazırlanan el-
Cevherî’nin (ö. h.393/1003), es-Sıḥaḥ, İbn Manzûr’un (ö. 711/1311), Lisânü’l-
‘Arab, Fîrûzâbâdî’nin (ö. 817/1414) Kâmûsü’l-Muḥît, Zebîdî’nin, (ö. 1205/1790) 
Tâcü’l-‘Arûs, Butrus el-Bustânî’nin (ö. 1300/1883), Muḥîṭ el-Muḥîṭ ve Kitâbü’l-
Muḥîṭ adlı eserleri takip etmiştir. 

20. yüzyıla gelindiğinde sözlük çalışmaları ivme kazanmış, Luis Ma‘lûf (ö. 
1365/1946) el-Muncid, Kahire Arap Dil Kurumu el-Mu‘cemü’l-Vasîṭ adlı sözlükleri 
hazırlamış, Abdullah el-Alâylî 1963 yılında el-Merca‘, Cubran Mes‘ûd 1964 yılında 
er-Râ’id, Halîl el-Cerr 1973 yılında Lârus, el-Munazzamâtü’l-‘Arabiyye li’t-Terbiye 
ve’s-Sekâfe ve’l-‘Ulûm 1999 yılında el-Mu‘cemü’l-‘Arabiyyü’l-Esâsî adlı sözlükleri 
yayınlamışlardır. 

Son dönemlerin önde gelen sözlüklerinden birisi ise Ahmed Muhtâr Ömer ve ekibi 
tarafından 2008 yılında yayınlanan Mu’cemü’l Luğati’l Arabiyyeti’l Muâsıra isimli 
sözlüktür. 

Bu sözlüğün hazırlayıcısı olan Ahmed Muhtâr Ömer modern Arap sözlükbiliminin 
önde gelen şahsiyetlerinden olup, alanın hem teorisyeni hem de pratisyenidir. 
Modern Arap sözlükbiliminin usûl ve yöntemlerinin kurucusu ve 
uygulayıcılarından birisidir. Tefsir, hadis, fıkıh gibi kadim temel İslam bilimlerinde 
önemli bir yere sahip olan ilm-i usûl geleneğinin modern Arap sözlükbilimindeki 
temsilcilerinden birisi olarak kabul edilmektedir.  

Bu makalede öncelikle Ahmed Muhtâr Ömer’i ve eserlerini tanıtmaya, ardından 
onun modern Arap sözlükbilimini kuramsallaştırmak amacıyla yazdığı Sınâatü’l-
mu’cemi’l-hadîs isimli eserinde belirttiği hususların, usûl ve yöntemlerin el-
Meknezü’l-kebîr isimli sözlükte uygulanışına ilişkin örnekler vermeye ve bu 
bağlamda modern Arap sözlükbilimindeki yerine ilişkin değerlendirmelerde 
bulunmaya çalışacağız.  
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2. Ahmed Muhtâr Ömer’in Hayatı  

Ahmed Muhtâr Ömer Mubârek, 13 Mart 1933’de Kahire’de dünyaya gelmiştir (es-
Serî’ ve el-Hakevâtî, 2004, s. 5; el-Aktaş, 2007, s. 5.; er-Rûmî, v.dğr., 2008, s. 8.; el-
Ğazzâvî, 2015, s. 25). Aslen Tanta vilayetine bağlı Şibînü’l-Kûm ilçesinin Kafrul-
Musayliha beldesindendir (el-Aktaş, 2007, s. 5). Babası Abdulhamid Ömer 
Mubârek, önceleri eğitim alanında çalışırken daha sonra adliye teşkilatına intisap 
etmiştir. Hukuk ve Arapça sevgisi, gramer bilgisi, yazarken ve konuşurken 
yanlışlardan kaçınıp doğrulara özen göstermesi nedeniyle, kendisine Temyiz 
Mahkemesinin Sibeveyhi lakabı verilmiştir (el-Aktaş, 2007, s. 5). Annesi Nebeviyye 
Ahmed Mubârek’tir. Anne ve baba aynı aileden, Mubârek ailesindendir (el-Aktaş, 
2007, s. 5). 

Ahmed Muhtâr, 12 yaşından önce hafızlığını tamamlamış, daha sonra Ma’hedü’l-
Kâhire’de dini eğitim almıştır (Abdüllatif, 2004, s. 317). 

Küçük yaşlarından itibaren babasının Arapça sevgisinden etkilemiş ve el-Ezher’in 
lise kısmında okurken, neredeyse her gün, günlük gazetelere yayınlarındaki dil ve 
bilgi yanlışlarını düzelttiği mektuplar göndermeye başlamıştır (es-Serî’, 2004, s. 
38). 

Ahmed Muhtâr, yükseköğrenimini Kahire Üniversitesi Dârü’l-Ulûm Fakültesi’nde, 
1958 yılında, ikinci olarak tamamlamıştır.  

1963 yılında aynı fakültede, Dilbilim alanında, hocası İbrahim Enîs’in 
yönlendirmesiyle2 seçtiği Dilci Farabi ve ‘Divanü’l-Edeb’ İsimli Sözlüğünün 
İncelenmesi başlıklı teziyle yüksek lisans derecesi almıştır (el-Aktaş, 2007, s. 5; er-
Rûmî, 2008, s. 8; el-Ğazzâvî, 2015, s. 25). 

Aynı yıl ağustos ayında evliliğinin ardından öğrenimini tamamlamak amacıyla 
Britanya’ya gitmiş, 1967 yılında, Cambridge üniversitesinde, Dilbilim alanında, 
doktor olmuştur (el-Aktaş, 2007, s. 6; er-Rûmî, 2008, s. 8). 

Ahmed Muhtâr, Kahire Üniversitesi Dârü’l-Ulûm fakültesinde, Trablus Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi’nde ve Kuveyt Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde farklı akademik 
kademelerde çalışmış, Dârü’l-Ulûm Fakültesinde dilbilim bölümü ile Sâmî ve Doğu 
Dilleri bölümlerinde dersler vermiş, Yüksek Lisans Araştırmaları yöneticiliği 
görevinde bulunmuştur (er-Rûmî, 2008, s. 8; el-Ğazzâvî, 2015, s. 25). Bu 
görevlerinin yanı sıra, Kuveyt Üniversitesinde iki dönem Edebiyat Fakültesi 
                                                           
2 Dr. İbrahim Enîs, Divanü’l-Edeb’in mukaddimesinde bu durumu şu sözlerle dile getirmektedir: … 
öğrencilerimden zeki birisinin Divanü’l-Edeb isimli sözlüğü akademik bir tez olarak ilmî açıdan 
incelemesini diledim. Allah bana Dârü’l-Ulûm’daki evlatlarımdan, zeki ve gayretli öğrencilerden 
birisi olan, Ahmed Muhtâr’ı nasip etti. O, benim tavsiyeme uydu, danışmanlığımda, 1962 yılında bu 
tezi tamamladı. Daha sonra, Dil Kurumu’ndaki İhyâu’t-Turâs komisyonu, –bizim önerimiz ve 
tavsiyemiz olmaksızın ve teşekkürlerimizle- bu değerli sözlüğü yayınlamaya girişti. Komisyonun bu 
kararına sevindim. Sözlüğün elyazmasının tahkik işinin de kendisine verildiğini öğrenince sevincim 
arttı. Teklif onun ilmi olgunluğa eriştiği bir dönemde gelmişti. Seçim ve zamanla gayet güzeldi. 
Sonra, tahkik edilen eserin kontrolörü olarak seçilmem benim için bir sürpriz oldu. Muhakkikin 
metni tahkik ederken gösterdiği ilmî gayreti, elyazmaları tahkik ederken uyguladığı en dikkatli ve 
en yeni yöntemleri, bazı metinlere yönelik kendisinin morfoloji ve sesbilim alanlarındaki modern 
dilbilim çalışmalarından edindiği özgün bilimsel yorumları görünce, kontrolörlüğüm mutluluğa 
dönüştü. el-Fârâbî, Dîvânü’l-Edeb (tahk. Ahmed Muhtâr Ömer, Kahire: Müessesetu Dari’ş-şa’b, 
1975), s. هـ. 
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dekanlığı ve yine Kuveyt Üniversitesinde beş yıl süreyle Arap Dili Bölüm başkanlığı 
yapmıştır. Ayrıca görev yaptığı üniversitelerde birçok komisyonlarda yer almış, 
rapor yazıcılık yapmış, Dârü’l-Ulûm Fakültesi Yüksek Lisans Yönerge ve 
Kılavuzu’nu hazırlamış, Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri Kılavuzu’nun 
hazırlanmasına ve Dârü’l-Ulûm Fakültesi Dergisi’nin çıkarılmasına nezaret etmiştir 
(er-Rûmî, 2008, s. 11). Ayrıca, Kahire ve Ayn Şems üniversitelerinde birçok yüksek 
lisans ve doktora tezine danışmanlık yapmıştır.  

Ahmed Muhtâr, yaklaşık 45 yıllık akademik hayatında tespit edebildiğimiz 
kadarıyla 40 kadar bilimsel toplantı ve kurultaya katılmış, (es-Serî’, 2004, s. 8-11; 
er-Rûmî, 2008, s. 11-13) yine tespit edebildiğimiz kadarıyla 20’ye yakın kurum, 
kuruluş, komisyon ve heyette başkan ve üye olarak yer almış ve danışmanlık 
yapmıştır (es-Serî’, 2004, s. 6, 7; er-Rûmî, 2008, s. 9, 10; el-Aktaş, 2007, s. 9, 10). 

Genel olarak dil çalışmaları, özelde ise tahkik çalışmaları bağlamında birçok takdir 
ödülü kazanmış olan Ahmed Muhtâr Ömer, 04. 04. 2003 yılında Kahire’de vefat 
etmiştir (es-Serî’, 2004, s. 5; er-Rûmî, 2008, s. 8, 9; el-Aktaş,  2007, s. 8, 9). 

3. Ahmed Muhtâr Ömer’in Eserleri  

Ahmed Muhtâr, 70 yıllık hayatına, tespit edebildiğimiz kadarıyla, 36 kitap, 53 
araştırma ve makale sığdırmıştır. 

Yazar’ın çalışmalarını, kitaplarını esas alarak değerlendirmeye çalışmak uygun 
olacaktır. Çünkü makalelerinin büyük çoğunluğunu kitaplaştırmıştır. 

Kitapları, ana hatlarıyla konularına göre değerlendirdiğimizde, öne çıkanları; 
tahkikler, eğitim-öğretime ilişkin eserler, dil ve kültür tarihi konulu kitaplar, 
dilbilim kitapları ile Sözlükler ve Ansiklopediler şeklinde tasnif etmek 
mümkündür. 
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3.1. Tahkikler 

Ahmed Muhtâr, ilim hayatına tahkik çalışmaları ile başlamış, Arap Edebiyatı’nın 
kök harf sistemine göre düzenlenmiş ilk sözlüğü olan, dilci Ebû İbrâhîm el-
Fârâbî’nin3 Dîvânü’l-Edeb4 isimli eserini tahkik etmiş, bu çalışmasıyla 1963 yılında 
mastır derecesine nail olmuştur. Sonrasında bu alandaki araştırmalarını 1971, 
1972 yıllarında el-Lisânü’l-Arabî dergisinde yayınladığı makalelerle sürdürmüş, 
bilahare bu makalelerini Meâcimü’l-Ebniye fi’l-Luğati’l-Arabiyye isimli eserinde 
toplamıştır (Abdülaziz, 2004, s. 301). 

Ahmed Muhtâr, Dîvânü’l-Edeb’in tahkikinde, nahivcilerin kök harflerle (ebniye) 
ilgili yazdıklarıyla, dilbilimcilerin bu alanda hazırladıkları sözlükleri bir araya 
getirmiştir. Çalışmasını üç bölüme ayırmış, birinci bölümde, ebniye konusunda 
yapılan ilk telif çalışmalarını ele almış, Sîbeveyh (ö. 180/796) ve el-Müberred (ö. 
286/900) gibi nahivcilerin, Ebû Ubeyde (ö. 209/824 [?]), İbnü’s-Sikkît (ö. 
244/858) ve Kurâunneml (ö. 310/922) gibi dilbilimcilerin bu alandaki 
çalışmalarına yer vermiştir. 

İkinci bölümde, el-Fârâbî’ye kadar yapılan, fiillerin ve isimlerin kök harfleriyle ilgili 
telif çalışmalarından söz etmiş, daha sonra el-Fârâbî’yi ve kitabı Dîvânü’l-Edeb’i 
tanıtmış, ayrıntılı bir biçimde kaynaklarını zikretmiş, eserin eski ve yeni dönemde 
dilbilimciler arasındaki değerini ve etkilerini dile getirmiştir.  

Son bölümde ise, el-Fârâbî sonrası dönemi ele almış, es-Sarakustî (ö. 538/1143) ile 
İbnü’l-Kattâ’ın (ö. 515/1121) el-Efâl isimli eserlerini, ez-Zevzenî’nin (ö. 486/1093) 
el-Masâdır’ını ve bu alandaki diğer kitapları incelemiş, ebniye konusunda 
dilbilimcilerin ve nahivcilerin yaptıkları çalışmaları değerlendirmiştir.  

Eser, Ahmed Muhtâr’ın kadîmi modernle buluşturan temel eserlerinden birisi 
kabul edilmektedir (eş-Şattî, 2004, s. 46). 

Ahmed Muhtâr’ın Dîvânü’l-Edeb’le ilgili ortaya koyduğu hususların en 
önemlilerinden birisi, -ilk kez Alman Müsteşrik F. Krenkow (1828-1889) 

                                                           
3 Ebû İbrâhîm İshâk b. İbrâhîm el-Fârâbî (ö. 350/961 [?]). Arap dili âlimi, lügatçi. Tahsili ve hayatı 
hakkında kaynaklarda bilgi bulunmamaktadır. Vefat tarihi de kesin olarak belli değildir. Süyûtî 
350’de (961) öldüğünü zikretmektedir. Nasuhi Ünal Karaarslan, Fârâbî, Türkiye Diyanet Vakfı İslam 
Ansiklopedisi (DİA) (Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı, 1995), c. XII, s. 163, 164. 
4 Dîvânü’l-edeb, Arapça lügatlerin en önemlilerinden biridir. Bu eserde fiillerin türüne ve isimlerin 
kalıplarına göre bâb ve fasıl sistemiyle bilinen alfabetik sıra esas alınmıştır. Lügatçilikte Dîvânü’l-
edeb’e kadar takip edilen, Halîl b. Ahmed’in harflerin mahreçlerine göre tertibi içinde uyguladığı 
kalb sistemi bazı küçük değişikliklerle birlikte devam etmiştir. Dîvânü’l-edeb’den önce de kelimeleri 
kök harflerine (ebniye) göre sıralayan sözlükler bulunmakla birlikte bunlar kelimelerin tamamını 
ihtiva etmedikleri gibi pratikte alfabetik sisteme de tâbi değillerdi. Fârâbî bu eserini, Arap dilinin 
müfredatının şâz ve nâdirlerini dikkate almadan sadece pratik değeri olanlarını ele alarak sarf ilmi 
çerçevesinde tasnif etmiştir. Eser hem sarf yönünden büyük bir değer taşımakta, hem de modern 
alfabetik sisteme geçişte önemli bir safha teşkil etmektedir. Müellifin yeğeni İsmail el-Cevherî, 
maddelerin eserin çeşitli yerlerine dağıtılmış parçalarını birleştirmek suretiyle meydana getirdiği 
es-Sıhâh adlı lügatte Arap alfabetik sistemine daha düzgün bir görünüm kazandırmıştır. Birçoğu 
İstanbul’da olmak üzere çeşitli kütüphanelerde yazma nüshaları bulunan Dîvânü’l-edeb Ahmed 
Muhtâr Ömer tarafından tahkik edilerek bir indeksle birlikte neşredilmiştir (I-IV, Kahire 1394-
1399/1974-1979). Nasuhi Ünal Karaarslan, Fârâbî, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (DİA) 
(Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı, 1995), c. XII, s. 163,164. 
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tarafından kısaca işaret edildiği üzere5- el-Fârâbî ile el-Cevherî6 arasındaki 
ilişkidir. Ahmed Muhtâr’a göre el-Fârâbî, el-Cevherî’nin dayısıdır. el-Cevherî, 
dayısının öğrencisi olmuş, kendisinden Dîvânü’l-Edeb’i okumuş ve kendi el 
yazısıyla çoğaltmıştır. Yazar, el-Cevherî’nin es-Sıhâh ismiyle bilinen sözlüğünde7, 
Dîvânü’l-Edeb’den, kaynak göstermeksizin, düzen ve içerik olarak büyük oranda 
yararlandığını, doğrudan ve dolaylı olarak birçok yerde istifade ettiğini 
örnekleriyle ortaya koymuştur (Ömer, 2010, ss. 225, 226). Bu konuyla ilgili olarak 
şöyle demektedir: Bana göre es-Sıhâh isimli kitap hak ettiğinden daha fazla şöhret 
kazanmıştır. Oysa gerçek çalışma Fârâbî’nindir, Cevherî’nin değildir. Suçlamalar, 
Cevherî’nin Dîvânü’l-Edeb’den, kaynak göstermeksizin ya da ima bile etmeksizin 
büyük oranda alıntılar yaptığı yönündedir.8 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 The Beginning of Arabic Lexicography adlı makalesinde. bkz. Ahmed Muhtâr Ömer, el-Bahsü’l-
luğavî ınde’l-Arab (Kahire: Âlemü’l-kütüb, 2010), s. 225. 
6 Ebû Nasr İsmâîl b. Hammâd el-Cevherî. (ö. 400/1009’dan önce) Tâcü’l-luġa adlı sözlüğüyle 
tanınan Arap dili âlimi. Aslen Türk olup Fârâb’da doğdu. İnci, yakut, elmas gibi değerli taş yapımı 
veya ticaretiyle uğraşan kimse mânasına gelen Cevherî nisbesiyle anılmasının sebebi 
bilinmemektedir. İlk tahsiline Fârâb’da Dîvânü’l-edeb adlı sözlüğün yazarı olan dayısı İshak b. 
İbrâhim el-Fârâbî’den (ö. 350/961) ders alarak başladı. Daha sonra değerli hocalardan 
faydalanmak üzere Bağdat’a gitti. Orada Ebû Saîd es-Sîrâfî ile Ebû Ali el-Fârisî’nin derslerine devam 
etti. 
Kuzey Irak, el-Cezîre ve Suriye’deki Rebîa kabileleriyle Hicaz ve Necid’deki Mudar kabileleri 
arasında uzun müddet kaldı. Cevherî aslen Türk olduğu için daha önce gramer yoluyla nazarî olarak 
öğrendiği Arapça’yı uzun süre gezip dolaştığı bu yerlerde uygulamalı olarak da öğrendi. Daha sonra 
Horasan bölgesinin en büyük ilim merkezlerinden biri olan Nîşâbur’a gitti ve ömrünün sonuna 
kadar bu şehirde bir yandan eğitim ve öğretimle, bir yandan da eser telifi ve Kur’ân-ı Kerîm 
istinsahıyla meşgul oldu. Tâcü’l-luġa’yı Ebû Mansûr Abdürrahim b. Muhammed el-Bîşekî adına 
burada yazdı. Sözlükçülüğü yanında iyi bir hattat olan Cevherî’nin hattı, daha önceki hattatlardan 
İbn Mukle’nin (ö. 272/886) hattıyla mukayese edilecek kadar güzel olduğu için yazdığı Kur’an 
nüshaları yüksek fiyatla müşteri buluyordu. 
Kaynakların belirttiğine göre son zamanlarında vesveseye kapılıp aklî dengesini kaybeden Cevherî, 
uçmak için kanat takarak Nîşâbur’daki evinin veya caminin damına çıkmış, toplanan halka, yazdığı 
sözlüğü kastederek Bu dünyada benden başka kimsenin yapmadığı bir şey yaptım. Âhiret için de 
kimsenin yapmadığı bir iş yapacağım diyerek uçmaya kalkışmış, fakat düşerek ölmüştür. Hulusi 
Kılıç, Cevherî, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (DİA) (Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı, 
1993), c. VII, s. 459. 
7 Tam adı, Tâcü’l-luğa ve Sıhâhü’l-Arabiyye olan sözlük daha çok Sıhâhü’l-luğa veya kısaca es-Sıhâh 
adıyla anılır. 
8 Daha geniş bilgi ve ayrıntılı örnekler için bkz. Ömer, el-Bahsü’l-luğavî ınde’l-Arab, s. 224-237. 
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Bu eserinin ardından ilmî neşir çalışmalarına bir yenisini ekleyen yazar, Dr. Dâhî 
Abdülbâkî ile birlikte Kurâunneml’in9 (ö. 310/922) el-Münecced fi’l-Luğa10 isimli 
eserini tahkik etmiştir. Eser çokanlamlılık11 konusundaki en eski sözlük alt 
başlığıyla yayınlamıştır. 

Yazarın bu tahkik çalışması, 1979 yılında Kahire’de bulunan Mecmeü’l-Luğa 
tarafından en iyi tahkik ödülüne layık görülmüştür. 

Ahmed Muhtâr, anılan ilmî neşir çalışmalarının yanı sıra, Fîrûzâbâdî’nin 
(ö.817/1415) el-Kâmûsü’l-muhît adlı Arapça sözlüğüne Murtazâ ez-Zebîdî’nin (ö. 
1205/1791) yazdığı şerh olan Tâcü’l-Arûs’un 30. cildinin tahkikini kontrol etmiştir. 
Ayrıca, Abdülvahhâb el-Kurtubî’nin (ö. 671/1273) el-Muvaddah fi’t-Tecvîd isimli 
eserinin, Dr. Ğânim Kaddûrî el-Hamed tarafından yapılan tahkikinin de kontrolünü 
yapmıştır12. 

Ahmed Muhtâr’ın ilmî neşir çalışmaları ile ilgili dikkat çeken bir husus ise, onun 
yalnızca klasik sözlükleri tahkik etmekle yetinmeyip, aynı zamanda tahkik 

                                                           
9 Ebü’l-Hasen Alî b. el-Hasen b. el-Hüseyn el-Hünâî el-Ezdî (ö. 310/922). Kûfe dil mektebine mensup 
lügat âlimi. Mısır’da doğmuştur. Kısa boylu yahut çirkin olmasından dolayı Kurâu’n-neml (Karınca 
bacak) veya sadece Kurâ‘ lakabıyla tanınmıştır. 
Sözlük çalışmaları üzerinde yoğunlaşan Kürâunneml Mısırlı ilk sözlük yazarıdır. el-Muhkem (İbn 
Sîde), el-Muhassas (İbn Sîde), el-Bâri’ (Ebû Ali el-Kâlî), Lisânü’l-Arab (İbn Manzûr), el-Ķāmûsü’l-
muhît (Fîrûzâbâdî) ve Tâcü’l-arûs (Zebîdî) gibi temel sözlükler onun eserlerinden yapılan nakillerle 
doludur. Lügat âlimleri görüşlerini tartışmasız olarak doğru kabul etmişlerdir. İsmail Durmuş, 
Kürâunneml, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (DİA) (Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı, 2002), 
c. XXVI, s. 561, 562. 
10 el-Münecced fi’l-luğa, birden çok anlamı olan kelimelere (el-müşterekü’l-lafzî) dair zamanımıza 
ulaşan en kapsamlı sözlüktür. Eseri oluşturan altı bölümün (bâb) ilk beşinde kelimeler konularına 
göre, altıncı bölümde ise alfabetik olarak dizilmiştir. İlk beş bölüm insan organları, hayvan türleri, 
kuş türleri, savaş aletleri, gök ve yıldızlarla ilgili kelimeleri ihtiva eder. Altıncı bölümü oluşturan 
dünya ve üzerindekilerle ilgili kelimeler, asıl ve ziyade harfler ayırımı yapılmadan birinci ve ikinci 
harflerine göre alfabetik olarak sıralanmıştır. el-Münecced dizimde kelimelerin ikinci harflerini de 
dikkate alan ilk sözlüktür. Hadisleri şâhid olarak kullanan ilk sözlük âliminin Tehzîbü’l-luğa sahibi 
Ezherî olduğu kabul edilir. Halbuki Kürâunneml ondan önce bu eserinde on üç hadisle istişhâd 
etmiştir. Kürâ‘, aynı zamanda lügat âlimlerinin istişhâd için belirlediği tarih sınırını (150/767) 
aşarak muhdes (müvelled) şairlerin şiirlerinden de şâhid getirmiştir. Zamanımıza ulaşmayan birçok 
kaynaktan yararlanması, Mısır ve Güney Arabistan Arapçası’na ait başka yerlerde bulunmayan 
birçok kelime içermesi eserin önemini arttırmaktadır. Sözlüğün metni, Fevzî Abdülazîz Mes‘ûd 
tarafından Câmiatü’l-Kāhire kısmü külliyyeti’l-âdâb’da 1973’te yüksek lisans çalışması olarak 
hazırlanıp basılmış (Kahire 1984), ilmî inceleme ve neşrini ise Ahmed Muhtâr Ömer - Dâhî 
Abdülbâkī gerçekleştirmiştir (Kahire 1976, 1988). İsmail Durmuş, Kürâunneml, Türkiye Diyanet 
Vakfı İslam Ansiklopedisi (DİA) (Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı, 2002), c. XXVI, s. 561. 
11 Çokanlamlılık, Arap Edebiyatı’nda اإلشتراك / المشترك اللفظي terimiyle ifade edilir. Geniş anlamıyla bir 
sözcüğün birden fazla anlam ifade etmesi şeklinde tanımlanır. bkz. Mecdî Vehbe ve Kâmil el-
Mühendis, Mu’cemü’l-mustalahâti’l-Arabiyye fi’l-luğati ve’l-edeb (Beyrut: Mektebetu Lübnân, 1984), 
s. 43, 366; Muhammed Altuncî, el-Mu’cemü’l-mufassal fi’l-edeb (Beyrut: Dârü’l-kütübi’l-ilmiyye, 
1999), c. I, s. 98, II, 794.; Mîşâl Âsî ve İmîl Bedî’ Ya’kûb, el-Mu’cemü’l-mufassal fi’l-luğa ve’l-edeb 
(Beyrut: Dârü’l-ilm li’l-melâyîn, 1987), c. I, s. 138, 139.; Muhammed Süleyman el-Aşkar, Mucemu 
ulûmi’l-luğati’l-Arabiyye (Beyrut: Müessesetu’r-risâle, 1995), s. 47, 48. 
12 Ahmed Muhtâr’ın özgeçmişinin yer aldığı bütün kaynaklarda bu kitabın tahkikinin kontrolünün, 
1992 yılında, yazar tarafından yapıldığı söylenmektedir. Mahadü’l-mahtûtâti’l-Arabiyye’nin 
kütüphane kataloğunda da Ahmed Muhtâr’ın adı muhakkik/kontrolör olarak geçmektedir. Ancak 
biz, kitabın 2000 yılında, Amman’da, Dâru Ammâr tarafından yapılan baskısında, Ahmed Muhtâr’la 
ilgili herhangi bir ifadeye rastlayamadık.  
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eleştirisi de yapmış olmasıdır. Nakdu’t-Tahkîk li Kitâbi i’râbi’l-Kur’ân li’n-Nahhâs 
başlıklı makalesinde ve Dirâsât luğaviyye fi’l-Kur’âni’l-Kerîm ve kırâatih isimli 
eserinde bazı örneklerini görebileceğimiz üzere, yazar, birçok Arap üniversitesinde 
yapılan tahkik çalışmalarını incelemiş ve bunların pek çok yönden kritiğini 
yapmıştır.13  

3.2. Eğitim – Öğretim Amaçlı Eserler 

Arap Dili’nin gramer yönünü ele alan çalışmalar kadim zamanlardan bu yana iki 
ana akım olarak ilerlemiştir. Birincisi, nahvin inceliklerini araştıran ve bu alanda 
derinleşmeyi amaçlayan teorik ve felsefi akımdır. İkincisi ise, nahiv ilminin de 
oluşturulmasının temel amacı olan, eğitim-öğretim gereksinimlerini karşılamaya 
yönelik kolaylaştırıcı akımdır (Halîfe, 1986, s. 36). Her iki akımın da çok sayıda 
temsilcisi olmuştur. Modern zamanlarda, öncelikle Mısır’da, dil öğrenimini 
kolaylaştırmaya yönelik çalışmalar, Şevki Dayf’ın, İbn Madâ el-Kurtubî’nin (ö. 
592/1196) er-Red ala’n-nuhât’ını tahkik ederek yayınlamasıyla14 eşzamanlı olarak 
başlamış ve artarak günümüze kadar gelmiştir.15 

Ahmed Muhtâr Ömer de bu akımın bir takipçisi olmuş, tekellüften nefret eden, 
tevile buğzeden, nahivcilerin karmaşık rivayetlerini reddeden, daha kolay ve daha 
kabul edilebilir olanı tercih eden Ebulalâ el-Maarrî (ö. 449/1057) gibi kadim 
geleneğin temsilcilerinin çağrılarına uymuştur. Ahmed Muhtâr’ın, Maarrî’nin 
nahvin kolaylaştırılmasına yönelik yöntemiyle ilgili düşünceleri şöyledir: 

Bu doğru bir tasarı ve akıllıca bir yoldur. Eğer biz de bu yolda yürürsek öğrencileri 
yoran sorunların pek çoğundan kurtulabiliriz… Ve nahvin kolaylaştırılıp yeniden 
yapılandırılması yolunda büyük bir aşama kaydetmiş oluruz (Ömer, 1998, s. 96). 

el-Aktaş, Ahmed Muhtâr’ın konuya yaklaşımını şöyle değerlendirmektedir:  

Biz yazarın dilbilime ilişkin eserlerinden, kolaylaştırmaya yönelik yönteminin, iki 
ana başlıkta toplanmakta olduğunu algılıyoruz: 

1. Nahvin ıslah edilmesi ve öğrenim görmekte olan kimseler için 
kolaylaştırmasına yönelik birtakım önerilerin sunulması temelinde 
kuramsal yaklaşım. 

2. Nahiv kitaplarının kolaylaştırılması ve öğrenim görmekte olan kimselerin 
gereksinimlerinin karşılanmasına yönelik, en-Nahvü’l-Esâsî ve et-
Tedrîbâtü’l-Luğaviyye ve’l-Kavâidu’n-Nahviyye gibi kitapların telif 
edilmesine dayalı uygulamalı yaklaşım (el-Aktaş, 2007s. 98). 

Yazar eğitim ve öğretime yönelik kitaplarını hazırlarken günlük hayattan ve yakın 
çevresinden büyük oranda yararlanmıştır. Kendisiyle 36 yıl birlikte çalışan Prof. 

                                                           
13 bkz. Ahmed Muhtâr Ömer, Dirâsât luğaviyye fi’l-Kurâni’l-Kerîm ve kırâatih (Kahire: Âlemü’l-kütüb, 
2001), s. 48-69. 
14 Kitâbü’r-red ale’n-nühât, Şevkī Dayf’ın tahkikiyle, Kahire’de 1366/1947, 1977, 1982 yıllarında, 
Dârü’l-meârif tarafından ve Muhammed İbrâhim el-Bennâ’nın tahkikiyle yine Kahire’de 1399/1979 
yılında, Dârü’l-itisâm tarafından neşredilmiştir. 
15 Daha geniş bilgi için bkz. Halîfe, s 36.; Delâl Abdurraûf el-Lehhâm, Teysîru talîmi’n-nahv fi’l-
karni’l-işrîn (Yüksek Lisans Tezi, Ürdün Üniversitesi, 1988); Yusuf Hüseyin es-Suheymât, Hareketu 
teysîri’n-nahvi’l-Arabî fî cuhûdi’l-bâhisîni’l-Mısriyyîn fi’l-asri’l-hadîs (Doktora Tezi, Ürdün 
Üniversitesi, 2004). 
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Dr. Muhammed Hamâse’nin anlattığı bir anekdot bu noktada kayda değer 
görünmektedir. Muhammed Hamâse, çoğu zaman Ahmed Muhtâr’ın dostları ile 
birlikte sohbet ve muhabbet ederken küçük bir not defteri çıkarıp bir şeyler 
yazdığını gördüğünü ve bir gün ne yazdığını sorduğunu söylemektedir. Ahmed 
Muhtâr bunun eski bir alışkanlık olduğunu, eskiden beri bu yolla çevresinden 
topladığı dil yanlışlarına ilişkin malzemelerle el-Arabiyyetu’s-sahîha ve Ahtâü’l-
Luğati’l-Arabiyyeti’l-Muâsıra inde’l-Küttâb ve’l-İzâiyyîn isimli eserlerini 
oluşturduğunu ifade etmiştir (Abdüllatîf, 2004, s. 314). 

el-Arabiyyetu’s-sahîha ve Ahtâü’l-Luğati’l-Arabiyyeti’l-Muâsıra isimli eserlerin bu 
alanda yazılan diğer Ahtâu’ş-şâia kitaplardan farklı olarak geleneksel fasih 
Arapçadaki yanlışlara değil, yaşayan fasih Arapçadaki ya da bir başka deyişle 
modern fushadaki yanlışlara odaklandığı görülmektedir. 

3.3. Dil ve Kültür Tarihi Konulu Eserler 

Ahmed Muhtâr’ın Dil ve Kültür Tarihi’ne ilişkin ilk kaleme aldığı eseri, İngiltere’de 
tamamladığı doktora çalışmasının özeti mahiyetindeki, Târîhü’l-Luğati’l-Arabiyye fi 
Mısr isimli kitabıdır. Yazar, Mısır Arap Dili Tarihi’nin en önemli döneminin hicrî 20. 
yılda (m. 640) Mısır’ın fethiyle başladığını, bu dönemde bütün ülkede Kıptî dilinin 
konuşulmakta olduğunu ve yaklaşık üç asırlık bir zaman dilimi içerisinde 
Arapçanın Kıptî dilinin yerini aldığını ifade etmektedir. Bu dönemin önemi 
nedeniyle, konuyu ana hatlarıyla, ayrıntılardan olabildiğince kaçınarak ele alan ve 
sade bir dille sunan bir araştırma yapmayı arzu ettiğini, bu amaçla kitabını 
yazdığını dile getirmektedir. 

Yazar eserini bir giriş ve iki bölümden oluşturmuştur. Giriş bölümünde, kısaca, 
fetih öncesi Mısır’da Arapçanın durumuna değinmiştir. Birinci bölümde fetih 
sonrası Mısır diliyle Arapça arasındaki mücadeleyi ele almış, Kıptîcenin ortadan 
kalkıp Arapçanın bütün ülkeye hâkim olduğu döneme kadar konuyu incelemiştir. 
İkinci bölümde ise, anılan dönemde Mısır Arapçasının temel özelliklerinden söz 
etmiş, çeşitli kaynaklardan derlediği, örnekleri sunmuştur. Son bölümde ise iki 
dilin etkileşim boyutlarını ortaya koymuştur. 

Yazarın dil ve kültür tarihine ilişkin bir başka önemli eseri el-Bahsü’l-Luğavî inde’l-
Arab’dır. Öğrencilere yönelik hazırlanan bu eser, Arap dilbilim araştırmaları 
konusunda kapsamlı bir çalışma olup hem öğrenciler arasında hem de 
araştırmacılar tarafından büyük kabul görmüş ve defalarca basılmıştır. 

Üç bölümden oluşan kitabın birinci bölümünde, Kur’ân-ı Kerîm, kıraatler, hadîs-i 
şerifler, şiir ve Arapların sözleri gibi dilcilerin temel kaynakları ele alınmıştır. 

İkinci bölümde dile ilişkin bilim dallarının ortaya çıkışından, önde gelen 
dilbilimcilerden söz edilmiş, sesbilimle ilgili konulara değinilmiş, sarf ve nahve 
ilişkin klasik ve güncel konulara yer verilmiştir. Ayrıca bu bölümde sözlükbilim ve 
sözlük çalışmaları geniş bir şekilde ele alınmıştır. Son olarak karşılaştırmalı dil 
çalışmalarının modern zamanlara özgü olmadığı örnekleriyle ortaya konulmuştur. 

Üçüncü bölümde ise, Arapça özelinde diller arası etkileşimden söz edilmiştir. 

Yazarın el-Bahsü’l-Luğavî inde’l Hunûd isimli eserinde ise dilbilimcileri uzun süre 
meşgul eden Arapçanın Hintçeden etkilenmesi konusu ele alınmıştır. Kitapta 
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Hintlilerin Araplardan ve Yunanlılardan önce dil çalışmaları yaptıkları, şimdilik 
ulaşılabilen en eski kaynakların milattan önce 5. yüzyılı gösterdiği, Arapların ise 
İslam’ın zuhurundan sonra bu alanda çalışmalar yapmaya başladıkları 
belirtilmiştir. Bu noktadan hareketle etraflıca Hintçe ile Arapçanın etkileşim 
noktaları konusunu inceleyen Ahmed Muhtâr kitabını iki bölüme ayırmıştır.  

Birinci bölümde Sanskritçeden, Hint alfabesinin ortaya çıkışından, en önemli Hintli 
dil bilginlerinden söz etmiş, ses, iştikâk, kök bilgisi, gramer ve sözlükbilim gibi 
konulara değinmiştir. 

İkinci bölümde ise, Hint dil çalışmalarının Arap dilbilimcileri üzerindeki etkilerini 
ele almış, edebiyat, arûz, belâgat, bedî’, matematik, tıp gibi alanlardaki 
etkileşimlerden söz etmiştir. Sonra Hint ve Arap dilbilim çalışmalarının ortak 
noktalarına temas etmiş, etkileşimin mahiyetine yönelik birtakım çıkarımlarda 
bulunmuştur. 

3.4. Dilbilim konulu eserler 

Ahmed Muhtâr ilmi çalışmalarına Mario Pei’nin Üsüsü İlmi’l-Luğa isimli kitabını 
tercüme ederek başlamıştır. Tercümeye konu olan eser, bu ilim dalına ilgi duyan 
her öğrencinin evvelemirde okuması gereken, temel meseleleri içeren, konuları 
açık bir dille ele alan bir başlangıç kitabı, bir temel eserdir. 

Ahmed Muhtâr hayatının sonraki yıllarında bu kitapta yer alan pek çok konuyu 
kapsamlı şekilde araştırmış, bu alanlarda makaleler yazmış, eserler vermiştir.  

Yazarın bir başka çalışması olan Dirâsetu’s-Savti’l-Luğavî, alanındaki boşluğu 
doldurmak amacıyla telif edilmiş, ilmi çevreler tarafından kabul görmüş, defalarca 
baskısı yapılmış bir eserdir. Eserde Arapçaya neden Luğatü’d-dâd denildiği 
sorusunun cevabını bulmak mümkündür. 

Eserin en temel özelliklerinden birisi bu alanda yazılan en kapsamlı telif olmasıdır. 

Dört bölümden oluşan eserin ilk üç bölümü genel sesbilim konularına ayrılmışken 
dördüncü bölüm Arap dilindeki seslerle ilgilidir. Fasih Arapçanın fonetik yapısına 
ilişkin konulara değinilmektedir. Eserde ayrıca iki ek bulunmaktadır. Birincisi 
sesbilimin önemi ve kullanım alanları ile ilgiliyken ikincisi sesbilime ilişkin 
İngilizce – Arapça terimler sözlüğüdür. 

Ahmed Muhtâr’ın dilbilim alanında kaleme aldığı eserler arasında en çok dikkat 
çekenlerden birisi kuşkusuz, bilim ve sanatı birleştiren el-Luğa ve’l-Levn isimli 
kitabıdır. Yazar, eserin ilk bölümünde tarihsel süreç içerisinde renklerin 
isimlendirilmesi konusunu ele almış, sonrasında toplumların dillerinde yer alan 
renklerle içinde yaşadıkları ortam ve kalkınmışlıkları arasındaki bağa dikkat 
çekerek birtakım örnekler vermiştir. Teknolojik gelişmişliğin renk sözlüklerinde 
de gelişmeye yol açtığını, bir dildeki renk isimlerinin fazlalığı ile o toplumun 
teknolojisi arasında doğrudan bir ilişki olduğunu ifade etmiştir. Örnek olarak, 
Dictionary of Color’ı kaynak göstererek, İngilizcede renklerle ilgili dört bine yakın 
kelime varken, Arapçada, her ne kadar ciddi bir istatistik çalışması henüz yoksa da 
Abdülaziz b. Abdullah’ın Mu’cemü’l-elvân isimli sözlüğünde, yalnızca 350 sözcük 
bulunduğunu söylemiştir. 
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Eserde ele alınan, çarpıcı konulardan birisi de renkler ve sesler arası ilişkidir. 
Yazar ışık ve sesler arasında bir derecelendirme yapmakta ve örneğin kırmızı rengi 
uzun dalga ile ilişkilendirirken, menekşe/leylak rengini ya da lila’yı kısa dalga 
seslerle ilişkilendirmektedir. Ayrıca araştırmada pek çok konunun yanı sıra 
örneğin renk ve ses ilişkisinden hareketle renk ve müzik ilişkisine temas 
edilmekte, yazar tarafından renk geçişleri ile, ses tınıları arasındaki benzerliklere 
dikkat çekilmektedir. 

Eser ele aldığı konular yönüyle, dil ve renk konusunda alanının ilk eseridir. Eserin 
bir başka önemli özelliği kadim ve modern sözlüklerde yer alan renklerle ilgili 
lafızlara, deyimsel kullanımlara ve renklere ilişkin müfredata yer vermesidir. 

Ahmed Muhtâr’ın önderlik vasfına haiz eserlerinden birisi de İlmu’d-Delâle isimli 
eseridir. Eser ilmi çevrelerde oldukça kabul görmüş ve şu ana kadar beş baskı 
yapmıştır. 

Eser dört kısımdan oluşmaktadır. Yazar, giriş ve hazırlık olarak adlandırdığı birinci 
bölümde ilmu’d-delâle’nin (anlambilim/semantik) tanımını yapmış, sesbilim, sarf, 
nahiv, felsefe, psikoloji, mantık, vb. ilim dallarıyla ilişkilerini ortaya koymuştur. 
Farklı konuların yanı sıra İslam âlimlerinin bu alana katkılarına da değinen yazar 
ikinci bölümde anlambilime ilişkin yöntemsel konulara ağırlık vermiş, ayrıca teorik 
tartışmalara yer vermiştir. Üçüncü bölümde çokanlamlılık ile ilgili sorunları ele 
alan yazar, dil ve tefsir âlimleri arasında tartışma konusu olan el-müşterekü’l-lafzî 
konusuna da değinmiş, ayrıca zıt ve eş anlamlılık konusunu çeşitli örneklerle 
incelemiş ve kelimeler arasında tam teradüf bulunmadığını ifade etmiştir. 
Dördüncü bölümde ise anlam değişiklikleri konusunu ele alan yazar, bir sözcüğün 
anlamının değişimini tarihsel süreç içerisinde ele almış ve anlam değişikliğine yol 
açan sosyal, kültürel, duygusal, vb. faktörlere temas etmiştir. 

Yazarın genel dilbilim alanında ilk olma özelliği taşıyan bir başka eseri ise el-Luğa 
ve İhtilâfi’l-Cinseyn isimli eseridir. Daha önce bu konuda bir eser kaleme 
alınmamıştır. Eser, yazarın yurt dışında yaptığı araştırmaların ve çağın getirdiği 
birtakım yeniliklerin Arapçaya yansımasının güzel örneklerinden birisini 
oluşturmaktadır. Kitap, modernite ve kadın hareketlerinin/feminizmin dile 
yansımalarını ana eksene alan, sosyolojik ve antropolojik nitelikleri ön planda olan 
bir çalışmadır. Yazara göre uzun asırlar boyunca sosyal bir gerçeklik olarak erkek 
egemen yapı kadınları sürekli ikinci plana itmiştir. Bu durumun dil üzerinde de 
yansımaları olmuştur. Husband and wife, son and daughter, Romeo and Juliet, 
Antony and Cleopatra örneklerinde olduğu gibi erkek her zaman önceliğe sahiptir. 
Aynı durum Arapça için de geçerlidir. Arapçada da er-racul ve’l-unsâ, Kays ve 
Leylâ, Anter ve Abla denilmektedir.  

Yazar ayrıca İngilizce gibi Arapça’nın da erkeksi bir dil olduğunu ifade etmekte 
konuyla ilgili birçok örnek zikretmektedir. 

Araştırma kadına özgü bir dil var mıdır? ya da bir kadın edebiyatı var mıdır? 
sorularıyla son bulmaktadır. 

3.5. Kur’ân İlimlerine ilişkin eserler 

Genellikle ilim adamları, Kur’ân ilimleriyle ilgili olarak, ihtisas alanları 
çerçevesinde çalışmalar yapmışlardır. Ahmed Muhtâr da bir dilbilimci olarak 
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Kur’ân-ı Kerîm’le ilgili araştırmalarını dilbilim çerçevesinde gerçekleştirmiştir. 
Kırâatlerle, Kur’ân’ın dili ve sanatlarıyla ilgilenmiş, bu alanlarda birtakım 
araştırmalar yapmış ve Kur’ân diline yönelik sözlük çalışmaları gerçekleştirmiştir. 
Yazarın Kur’ân ilimleriyle ilgili 6 eseri vardır. Kırâatlerle ilgili çalışmalarına 1985 
yılında Dr. Abdülâl Sâlim Makram’la birlikte başlamış, 143 sayfalık müstakil bir 
kitap boyutunda bir mukaddime ve 8 ciltten oluşan, Kur’ân-ı Kerîm’in okunuş 
tarzlarını ve en ünlü kârîleri içeren bir çalışma gerçekleştirmiştir. Bu çalışma 
kırâatlerle ilgili 20 temel kaynağı esas alarak hazırlanmış ve eserde 10.243 farklı 
okunuşa yer verilmiştir. Eserin hazırlanmasında yaklaşık 90 kaynağa müracaat 
edilmiştir. 

Eserde kırâatler, mushaf tertibine göre düzenlenmiş ve Hafs kırâati esas olarak 
alınmıştır. Müellifler 1998 yılında eserde geçen lafızları, isimleri, vb. içeren 
kapsamlı bir fihrist de yayınlamışlardır. 

Bu eserle ilgili olarak Ahmed Muhtâr’ın kişilik özelliklerini de ortaya koyan ilginç 
bir durum söz konusudur. Ahmed Muhtâr kendi eserini yine kendi eserinde birkaç 
yönden eleştirmiştir. Eserin bir araştırma ürünü olmadığını, derleme yönü ön 
planda olan bir fihrist çalışması olduğunu, kelimelerin anlamlarına yönelik 
malumat içermediğini, birçok aslî kaynakta yer alan kırâetlere yer verilmediğini, 
bazı ibarelerin yanlış anlaşıldığını, bazı kaynaklardan yanlış aktarımlar yapıldığını, 
vb. söylemiştir (Ahmed Muhtâr Ömer, el Mu’cemü’l-Mevsûî li Elfâzı’l-Kur’âni’l-Kerîm 
ve Kırââtih (Riyad: Satûr, 2002), s. 22, 23). 

Yazarın üç bölümden oluşan Luğatü’l-Kur’ân isimli eseri ise, geleneksel konuları 
içermekle birlikte, konuların dil yönünün özellikle vurgulanması ve açıklamalı 
örneklerle ele alınmış olması yönüyle ön plana çıkmaktadır. Eserin dilinin oldukça 
sade ve üslubunun yeni olması, ayrıca fusha kullanıcılarına en güçlü delillerle yeni 
ufuklar açması yönüyle önemlidir. 

Dirâsât Luğaviyye fi’l-Kur’âni’l-Kerîm ve Kirââtih isimli eser ise yedi bölümden 
oluşmaktadır. Her bir bölüm yazarın daha önce farklı dergilerde yayınladığı 
makaleleri içermektedir. Genellikle kapalı kalmış konuları ya da anlaşılması zor 
meseleleri ele almakta, ayrıca modern zamanların Arapça kullanıcılarına yeni bakış 
açıları kazandırmayı amaçlamaktadır. 

3.6. Sözlükler ve Ansiklopediler 

Ahmed Muhtâr’ın eserlerini bir bütün olarak incelediğimizde onun her şeyden 
önce bir sözlükbilimci olduğunu görmekteyiz.  

Yazarın sözlükbilim alanında kaleme aldığı eserleri şunlardır: 

1. Mu’cemü’l-Kirââti’l-Kur’âniyye, 1998. 
2. el-Mu’cemü’l-Arabiyyü’l-Esâsî, 1989. 
3. Luğatü’l-Kur’ân, 1993. 
4. Meâcimü’l-Ebniye fi’l-Luğati’l-Arabiyye, 1995. 
5. Mucemu’ş-Şuarâi’l-Arabi’l-Muâsırîn, 1995. 
6. el-Meknezü’l-Kebîr, 2000. 
7. el-Mu’cemü’l-Mevsûî li Elfâzı’l-Kur’âni’l-Kerîm ve Kırââtihi, 2002. 
8. Mu’cemu’s-Savâbi’l Luğaviyyi, 2008. 
9. Mu’cemü’l-Luğati’l Arabiyyeti’l Muâsıra, 2008. 
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Yazarın el-Mu’cemü’l-Arabiyyü’l-Esâsî isimli sözlüğü bir ekip çalışmasının 
ürünüdür. Arapça konuşan ve Arapça öğrenenlerin gereksinimleri göz önünde 
bulundurularak hazırlanmıştır. Sözlük kök harf sistemine göre alfabetik olarak 
düzenlenmiştir. Yaklaşık 25,000 madde başı içermektedir. Anlamı verilip 
açıklaması yapılan sözcüklerle ilgili örnek cümlelere, ayetlere, hadisi şeriflere, 
atasözlerine, deyimsel ifadelere ve modern fushaya yer vermesi, Arap dil 
kurumlarınca belirlenen muarreb, müvelled ve dahîl kelimeleri içermesi sözlüğün 
ayırıcı nitelikleri arasındadır. Sözlükte yaşayan Arapça esas alınmış, az kullanılan 
müfredata yer verilmemiştir. 

Sözlük aynı zamanda, bir takım yeni bilimsel ve teknik terimleri içermesi, 
karaların, ülkelerin, şehirlerin, nehirlerin isimlerine ve önde gelen önderlere, 
fakihlere, alimlere, şairlere, edebiyatçı ve sanatçılara yer vermesi yönüyle 
ansiklopedik özellikler de taşımaktadır.  

Sözlük, modern fushanın temel alındığı, Arap ve Arap olmayan kullanıcıların 
ihtiyaçlarına cevap verebilecek yeterliliğe sahip çağdaş bir çalışmadır. Ancak 
görsel bir içeriğe sahip değildir.  

Ahmed Muhtâr’ın el-Meknezü’l-kebîr isimli sözlüğü, 1851 farklı konuda 34.530 
madde başını içeren 1232 sayfalık türünün ilk örneği bir çalışmadır. Eser, konular 
ve alanları, yakın ve karşıt anlamlı kelimeleri, sözcüklerin anlamları ve 
açıklamalarını ve birtakım lafızları barındırmaktadır. Eserde bir kapak altında dört 
sözlük bulunmaktadır. 

Bu sözlük, -hazırlayıcısının da yerinde tespitiyle- sözlük hazırlamada çığır açacak 
bir dönüm noktasıdır. Bu sözlükte tekrar, taklit, toparlama yoktur. Sözlüğün 
hazırlanma aşamasında madde başlarının tespitinde herhangi bir eski sözlük esas 
alınmamıştır. Bunun yerine edebiyat kitaplarına, şiir divanlarına, gazetelere ve 
dergilere müracaat edilmiştir. 

Sözlüğün en önemli özelliklerinden birisi de sözcüklerin kullanım sıklıklarının 
belirtilmesidir. 

el-Mu’cemü’l-Mevsûî li Elfâzı’l-Kur’âni’l-Kerîm ve Kırââtihi isimli eser ise, bir sözlük 
olmanın yanı sıra aynı zamanda bir ansiklopedidir. Kur’ân-ı Kerîm’de yer alan 
sözcükleri çeşitli yönleriyle incelemenin yanı sıra Kur’ân’da yer alan isimlere, 
tarihi olaylara ve mekânlara yer vermektedir. Yine Kur’ân’da yer alan fiilleri, 
isimleri, edatları ve zamirleri içeren, tefsir yönü de bulunan ve alanında ilk olan 
yedi farklı fihrist çalışmasını, ayrıca, yine bir ilk olan, Kur’ân lafızlarıyla kırâatleri 
bir araya getiren müstakil bir bölümü içermektedir. 

3.7. Sınâatü’l-mu’cemi’l-hadîs 

Ahmed Muhtâr’ın belki de en önemli eseri olan ve ayrı bir başlık altında ele 
aldığımız Sınâatü’l-mu’cemi’l-hadîs isimli eseri, her şeyden önce ve yine alanının ilk 
eseridir. Uygulamalı dilbilimin en önemli alanlarından olan sözlükbilim alanında 
kaleme alınmış, bilimsel bir dikkate sahip ve sözlük çalışmalarını düzenlemeye 
yönelik yöntemsel uygulamalara yer veren bir eserdir.  

Eser, usûl-i tefsir, usûl-i hadis, usûl-i fıkıh vb. ilim dalları ölçüsünde sözlükbilimin 
usûl ve esaslarını temellendirmeye yönelik bir kuram kitabı niteliği taşımaktadır. 
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Beş bölümden oluşan eser, yazarın ilmi çalışmalarına başladığı ilk dönemden 
itibaren ilgi alanında olan sözlükbilim konusundaki tecrübelerinin bir sonucu 
olarak görülmektedir. Kitap, yazarın bu alanda kaleme aldığı el-Bahsü’l-Luğavî 
inde’l-Arab ve Meâcimü’l-ebniye kitaplarından sonraki üçüncü eseridir. Sözlükbilim 
alanında, modern Arap sözlüğü ve sözlükçülüğü konusunu merkeze alarak katıldığı 
birçok ilmi toplantıda sunduğu araştırmalarının bir sonuç bildirgesi 
mesabesindedir. el-Meknezü’l-Kebîr, el-Mu’cemü’l-Mevsûî li Elfâzı’l-Kur’âni’l-Kerîm 
ve Kırââtihi ve Mu’cemü’l-Luğati’l-Arabiyyeti’l-Muâsıra isimli eserlerinin usul ve 
yöntemlerinin yer aldığı bir yol haritası, bir çalışma planıdır. 

Beş bölümden oluşan eserin birinci bölümünde sözlükbilim ve sözlükçülüğe ilişkin 
kavram ve terimler ele alınmakta, teorik ve uygulamalı dilbilimle ilişkileri 
açıklanmaktadır. 

İkinci bölümde sözlük türleri incelenmekte, sözlük hazırlama yöntemlerine genişçe 
yer verilmekte, ardından genel sözlükler, hususi sözlükler, tarihsel sözlükler, 
yabancıların hazırladıkları sözlükler gibi konulara değinilmektedir. 

Üçüncü bölümde sözlük yazmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlık 
çalışmaları esnasında takip edilmesi gereken yol ve yöntemlerden söz edilmekte, 
karşılaşılması muhtemel sorunlara dikkat çekilmekte ve bir takım çözüm önerileri 
sunulmaktadır. 

Dördüncü bölümde sözlüklerin amaç ve görevleri ele alınmakta, anlamı açıklama 
yöntemleri, iyi bir tanımın şartları, bağlamın önemi, vb. konulara yer 
verilmektedir. 

Beşinci bölümde ise, modern Arap sözlüğünün geleceğinden söz edilmekte, 
karşılaştırmalı çalışmaların, bilgisayar kullanımının, ilmi komisyonların, ticari 
müesseselerin, sözlük hazırlayıcılarına yönelik bir kılavuz hazırlanmasının, sözlük 
hazırlanırken yetkin bir kadro oluşturulmasının önemine temas edilmektedir. 

Ahmed Muhtâr bu eserinde ortaya koyduğu hususları bazı eserlerinde hayata 
geçirmiştir. Biz bu makalede el-Meknezü’l-kebîr isimli sözlüğünden örnekler 
vererek konuyu netleştirmeye çalışacağız. 

Örnek 1 

Sözlüğün kaynakları 

Ahmed Muhtâr bir sözlüğün kaynaklarını temel kaynaklar, ikincil kaynaklar ve 
yardımcı kaynaklar olarak sınıflandırmaktadır. Ona göre temel kaynaklar, yaşayan 
dilin bütün unsurlarını kapsamakta, ikincil kaynaklar daha önceki sözlükleri 
içermekte, yardımcı kaynaklar ise anlamı pekiştirmeye ve eksikleri gidermeye 
yönelik olarak eşdizim ve bağlam konusunda yardımcı olabilecek birçok kaynağı 
içine almaktadır (Ömer, 2009, s. 77). 

Burada dikkat çeken husus Ahmed Muhtâr’ın birincil kaynak olarak yaşayan dili 
esas alması, alan çalışmasını gerekli görmesi (Ömer, 2009, s. 77) ve önceki 
sözlükleri ise ikincil kaynak olarak kabul etmesidir. O önceki sözlüklere bağlı 
kalmanın birçok sakıncaları olduğunu ifade etmekte ancak bu çalışmalardan 
yararlanmanın bir gereklilik olduğunu ve dikkat edilmesi gereken hususun 
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yalnızca sözlüklerden derleme yapmak yerine geniş çaplı bir kaynak çalışması 
olduğunu ifade etmektedir.16 

Peki yazar bu hususa el-Meknezü’l-kebîr’de dikkat etmiş midir? Yazar bu soruya 
cevap olarak Bu sözlüğü yöntem olarak diğerlerinden ayıran husus daha başlangıç 
noktasında ortaya çıkmıştır. Madde başlarının derlenmesi aşamasında yalnızca 
öncekilerin sözlüklerine dayanmadık. Onlara onlarca dil ve edebiyat kitabını, şiir 
divanlarını, birçok günlük gazeteyi ekledik. demekte ve örnek olarak pek çok isim 
zikretmektedir (Ömer, 2000, s. 8). 

Görebildiğimiz kadarıyla sözlüğün lafızlarının tespitinde birçok metinden 
yararlanılmış Kur’ân-ı Kerîm’den, Hadîs-i Şerifler’den ve Arap atasözlerinden 
istişhadda bulunulmuş, birçok fusahâ ve üdebânın özlü sözlerine yer verilmiş, 
şairlerden ve yazarlardan alıntı yapılmış, ayrıca alan çalışması bağlamında pek çok 
dergi ve gazeteden istifade edilmiştir. 

Örnek 2 

Kelimenin anlamının eş ya da zıt anlamlı kelime ile verilmesi 

Ahmed Muhtâr bazı durumlar haricinde birtakım gerekçelerle bir kelimenin 
anlamının eş ya da zıt anlamlı kelime ile verilmesini uygun görmemekte, böyle bir 
açıklamanın diğer açıklama yöntemlerinin yanında bir ek unsur olarak yer 
alabileceğini söylemektedir. (Ömer, 2009, s. 141-143.) 

el-Meknez’e baktığımızda ise, iki durumla karşılaşmaktayız. 

1. Bazı kelimelerin anlamları yalnızca müradifleri ile açıklanmıştır. 

Örneğin  ََجثَم kelimesi  ََعُظم ile, (Ömer, 2000, s. 55) ثََرى kelimesi نما ile, َربَا kelimesi  ََكاز  
ile, َرَخا kelimesi اتسع ile (Ömer, 2000, s. 399) karşılanmıştır. 

Bu durumda Ahmed Muhtâr’ın kendi koyduğu kurala uymakta zorlandığını 
belirtmek yerinde olacaktır. 

2. Bazı kelimelerin anlamları diğer açıklama yöntemlerinin yanında bir ek unsur 
olarak müradifleri ile açıklanmıştır. Bu da birkaç şekilde gerçekleşmiştir. 

- Kelime açıklanırken birkaç müradifi verilmiştir. 

Örneğin  ََخُطر kelimesi َعُظَم وارتفع قْدُره ile, (Ömer, 2000, s. 55)  ََغَدق kelimesi وكثر اتسع  ile 
(Ömer, 2000, s. 399) karşılanmıştır. 

- Kelime açıklanırken müradifi ve örnek cümle birlikte verilmiştir. 

Örneğin  َثََمر kelimesi زاد وكثر ile karşılanmış, sonra ثمر ماله örnek cümlesi verilmiştir. 
(Ömer, 2000, s. 399)   َجل kelimesi  ََعُظم ile karşılanmış, sonra َجلّت قدرةُ هللا örnek cümlesi 
verilmiştir (Ömer, 2000, s. 55). 

- Kelime açıklanırken müradifi, örnek cümle ve eşdizimli kelimeler birlikte verilmiştir. 

                                                           
16 Yazar eserinde, bu konuya ilişkin, aralarında çocuk ve gençlik kitapları, okul kitapları, kadın 
dergileri, gazeteler, görsel ve işitsel yayın organları gibi maddelerin de bulunduğu, kendisinden 
alıntı yapılması gereken şair, edebiyatçı ve yazarların isimlerinin sayıldığı, 10 maddelik bir liste 
sunmuştur. bkz. Ömer, Sınâatü’l-mu’cem, s. 78-86. 
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Örneğin  ََعُظم kelimesi  ََكبَُر وَفُخم ile karşılanmış, sonra عظم قدره عند الناس örnek cümlesi 
verilmiş, daha sonra َعُظَم الَخْطب: اشتد البلوى şeklinde eşdizimli kelimeler ve anlamı 
zikredilmiştir (Ömer, 2000, s. 55). 

Örnek 3 

Bağlam zikredilerek anlamın açıklanması 

Ahmed Muhtâr tek başına kelimenin anlamının verilmesini yeterli görmemekte, 
bağlamından bağımsız olarak zikredilen kelimenin anlamında belirli bir derecede 
kapalılık olduğunu ifade etmektedir. Bir kelime tek başına bir anlam ifade ederken 
başka kelime/ler ile birlikte kullanıldığında farklı bir anlam ifade edebilmektedir 
(Ömer, 2009, ss. 131-141). 

el-Meknez’in en çok önem verdiği hususlardan birisi bağlamın belirtilmesidir.17  

 

Eserde م rumuzuyla gösterilmektedir (Örneğin bkz. Ömer, el Meknez, s. 55). 

Ayrıca تعبيرات سياقية başlığı altında pek çok maddede eşdizimlilik durumuna işaret 
edilmektedir. 

Örnek 4 

Örnek cümle kullanımı 

Ahmed Muhtâr, kelimelerin anlamları açıklanırken örnek cümle kullanımını 
yardımcı açıklama yolları başlığı altında zikretmiş bazen bu yolların anlamı 
açıklamanın tek yolu ya da en iyi yolu olabildiğini ifade etmiştir (Ömer, 2009, s. 
144). Ona göre örnek cümle kullanımı, aralarında tanımda yer alan bilgilerin 
desteklenmesi, farklı anlamların birbirinden ayrılması, kelimenin farklı 
eşdizimlerinin beyan edilmesi, anlamın belgelenmesi gibi hususların da olduğu 
bazı önemli görevleri yerine getirmektedir (Ömer, 2009, s. 145). 

Anılan durumun el-Meknez’de en çok önem verilen konulardan birisi olduğu 
hemen göze çarpmaktadır. Ayrıca Ahmed Muhtâr da bu duruma eserin 
mukaddimesinde dikkat çekmiş, yaşayan dile ait, muasır kelimelerle ilgili 
örneklerin seçiminde doğallık ve yeni kaynaklardan alıntı yapılması, kültürel 
mirasa ilişkin örneklerde ise örneklerin kısa ve öz olması gibi hususlara dikkat 
ettiklerini ifade etmiştir (Ömer, 2000, s. 9). 

 

 

 

                                                           
17 Burada bağlam olarak ifade ettiğimiz husus, Ahmed Muhtâr’ın Sınâatü’l-mu’cem’de سياق terimiyle 
dile getirdiği, el-Meknez’de ise م rumuzuyla gösterilen ve bazı dilciler tarafından متالزمات \ مصاحبات 

 .terimleriyle dile getirilen eşdizimlilik olgusudur لفظية
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Örnek 5 

Tanımlama zorlukları 

Ahmed Muhtâr Sınâatü’l-mu’cem’de bir sözlükçünün karşılaştığı zorluklarla nasıl 
baş edebileceğine yönelik birtakım öneriler sunmaktadır. Örneğin gösterimsel 
tanım kullanımı başlığı altında bir sözlükçünün bazı durumlarda temel ve yardımcı 
tanımlama yöntemlerini kullanarak bir kelimenin anlamını belirlemekte 
zorlanabileceğini, böyle durumlarda gösterimsel tanıma başvurabileceğini, örneğin 
beyazı tanımlarken kar renginden, maviyi tanımlarken gökyüzünün renginden, 
kırmızıyı tanımlarken kan renginden yararlanılabileceğini ifade etmektedir (Ömer, 
2009, s. 146). 

Bu durumun örneklerini el-Meknez’de görmek mümkündür (Örneğin bkz. Ömer, 
2000, ss. 207, 21, 211, 380, 381, 404, 476, 561) 

4. Ahmed Muhtarla İlgili Çalışmalar 

Ahmed Muhtarla ilgili tespit edebildiğimiz dört çalışma vardır. Bunlardan ikisi 
ağırlıklı olarak meslektaşlarının kendisiyle ilgili duygu, düşünce ve izlenimlerini 
dile getirdikleri, yazarın anısına hazırlanmış eserlerdir. Diğer ikisi ise yazarın bazı 
çalışmalarıyla ilgili yüksek lisans tezleridir. 

1. er-Rûmî, Nûriye v.dğr., Fakîdü’l-luğati’l-arabiyye, Kuveyt: Câmiatü’l-Kuveyt, 
Kulliyyetü’l-Âdâb, 2008. 

2. es-Serî’, Abdülazîz, v.dğr., Âşıkü’l-luğati’l-arabiyye, Kuveyt: Müessesetu 
câizeti abdilazîz suûd el-bâbtîn li’l-ibdâi’ş-şi’riyyi, 2004. 

3. el-Aktaş, Sâlim Halîl Abdü’l-Hâdî, Cuhûdu Ahmed Muhtâr Ömer el-luğaviyye, 
el-Câmiatü’l-Ürdüniyye, Kulliyyetu’d-Dirâsâti’l-Ulyâ, Ürdün 2007.  

4. Çalışma Ürdün üniversitesinde yapılan, Ahmed Muhtarın dilbilime ilişkin 
çalışmalarına yönelik bir yüksek lisans tezidir. 2007 yılında yapılmıştır. 

5. el-Ğazzâvî, Tâmir Sa’d, Cuhûdu’d-duktûr Ahmed Muhtâr Ömer el-mu’cemiyye, 
Kâhire: Âlemü’l-Kutub, 2015. 

Ahmed Muhtâr’ın sözlük çalışmalarına katılan öğrencisi Tâmir Sa’d tarafından el-
Mu’cemü’l-Mevsûî li Elfâzı’l-Kur’âni’l-Kerîm ve Kırââtihi ve el Meknezü’l-Kebîr 
Mu’cemun Şâmilun li’l-Mecâlât ve’l-Müterâdifât ve’l- Mütedâddât isimli eserlerinin 
ele alındığı 2008 yılında Kahire üniversitesinde yapılan bir yüksek lisans tezidir. 

Görebildiğimiz kadarıyla Ahmed Muhtâr ülkemizde pek tanınmamaktadır. TDV 
İslam Ansiklopedisi’nde yer almamıştır. Ayrıca Türkçeye çevrilen herhangi bir 
eserini de tespit edemedik. 

5. Sonuç 

Ahmed Muhtâr, 70 yıllık hayatının yaklaşık 45 yılını akademik çalışmalar yaparak 
geçirmiş, birçok araştırmalar yapmış, kitaplar ve makaleler yazmış, konferanslar 
vermiş, ilmi toplantılara katılmıştır. Ana hatlarıyla çalışmalarını 
değerlendirdiğimizde genelden özele ve özelden daha özele şeklinde bir sürecin 
söz konusu olduğu görülmektedir. 

Ahmed Muhtâr’ın çalışmalarının genel seyrine bakıldığında, bütün çalışmaların 
belirli bir program çerçevesinde yapıldığı kanaati oluşmaktadır. Neredeyse 
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başından sonunun ne olacağı, hangi aşamalardan geçeceği, sonuçta nereye 
ulaşılacağı bilinmektedir.  

İlk çalışması dilbilimin ana konularını ele alan bir tercümedir. Kitap dilbilimin 
bütün konularını özet bir şekilde ele alması ve yalın bir üslupla aktarması yönüyle 
öne çıkmaktadır. 

Daha sonra yazar bu kitaptaki konuları ayrıntılı bir şekilde incelemeye başlamış, 
es-Savtü’l-luğavî ve ardından İlmu’d-delâle isimli eserlerini kaleme almıştır. Yazar 
bir dili oluşturan en temel iki unsur olan lafız ve manayı, ses ve anlamı iki ayrı 
eserde incelemiş, genelden özele ve daha özele doğru ilerleyen çalışmalarında yeni 
bir aşamaya geçmiştir. 

Sonrasında İlmu’d-delâle/anlambilim’in önemli konularını işlediği el-Luğa ve’l-levn 
isimli eserini, ardından toplumsal dilbilim alanında el-Luğa ve’l-cins’i, ondan sonra 
da uygulamalı dilbilimin kuramsal yönü ağır basan, alanında öncü ve henüz 
aşılamamış olan Sınâatü’l-mu’cem isimli eserini yazmıştır. 

Bu eserlerinin yanı sıra Ahmed Muhtâr’ın çeşitli makaleler yazdığını, konferanslar 
verdiğini ve tebliğler sunduğunu görmekteyiz. Sonraları yazar, bu türden 
çalışmalarını, büyük oranda Min kadâya’n-nahv, Ene ve’-luğa ve’l-mecma’ ve Dirâsât 
luğaviyye fi’l-Kur’âni’l-kerîm gibi eserlerinde bir araya getirmiştir. 

Ahmed Muhtâr’ın eserlerinde dikkat çeken birtakım hususlar vardır. Örneğin 
İlmu’d-delâle ve Dirâsetu’s-savti’l-luğavî gibi dilbilime ilişkin birçok çalışmasında, 
mutlaka Arapçaya değinmiş ve bu alanda yapılan çalışmaları zikretmiştir. 

Dikkat çeken bir başka nokta ise, birçok eserinin sonuna, çalışmasında yer alan 
kavram ve terimlerle ilgili dizin koymasıdır. Böylelikle neredeyse müstakil bir 
kavramlar ve terimler sözlüğü oluşmuş durumdadır. 

Yazar, bütün araştırmalarını sunarken açıklık ve kolaylık ilkelerinden taviz 
vermemiş, meramını en yalın ifadelerle dile getirmeye çalışmıştır. Dilbilimin 
neredeyse bütün alanlarında kalem oynatmış olan yazar, bütün eserlerinde, açık 
bir dil anlayışına sahip olmasından kaynaklanan yalınlığı, sürekli korumuştur. 

Ahmed Muhtâr’ı, araştırmalarında kadîm ve moderni buluşturmuş olan disiplinler 
arası bir araştırmacı olarak tanımlamak mümkündür. Dîvânü’l-edeb, el-Bahsü’l-
Luğaviyyu inde’l-Arab, Târîhü’l-Luğati’l-Arabiyye fi Mısr gibi eserleriyle ilk dönem 
araştırmaları yaparken, Dirâsetu’s-savti’l-luğavî ve el-Luğa ve’l-Levn gibi 
eserlerinde modern zamanların konularını ele almıştır. Bir yandan Sibeveyh (ö. 
180/796) ve Müberred (ö. 286/900) arasındaki tartışmaları yazarken öte yandan 
el-hugûlü’d-delâliyye nazariyesini ve sözlükbilimdeki kullanım alanlarını 
incelemiştir. 

Yazarın eserlerindeki temel özelliklerden birisi de gerçekçilik ve günlük hayata 
katkıda bulunma arzusudur. Mu’cemu’s-savâbi’l-luğavî, el-Arabiyyetu’s-Sahîha, 
Ahtâü’l-Luğati’l-Arabiyyeti’l-Muâsıra gibi eserlerinde bu durum en net şekliyle 
kendini göstermektedir. 

Yazarın bir diğer özelliği de daha önce kimsenin kalem oynatmadığı alanlarda 
eserler vermiş olmasıdır. İlmu’d-delâle, el-Luğa ve’l-Levn, el-Luğa ve İhtilâfi’l-
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Cinseyn, Sınâatü’l-mu’cem, el-Meknezü’l-kebîr isimli eserleri en bariz örnekler 
olarak öne çıkmaktadır. 

Yazar araştırmalarıyla ve kişisel hayatıyla teori ve pratik birlikteliğini en müşahhas 
örnekleriyle ortaya koymuştur. Bir yandan akademik hayatın basamaklarını 
adımlarken ve dil kurumunun önde gelen üyelerinden birisiyken, öte yandan kitle 
iletişim araçlarında teorilerinin pratiğe dökülmesine tanıklık etmiştir. Arapçanın 
günlük hayatta kullanımına ve eğitim öğretim alanındaki sorunlarına yönelik, 
uygulamayı önceleyen çalışmalara öncülük etmiştir. 

Ahmed Muhtâr’ın kişisel ve bilimsel özelliklerinin en yalın şekilde görünüme 
kavuştuğu, en çok dikkat çeken ve en etkileyici çalışmaları, şüphesiz sözlükleri ve 
ansiklopedileridir. Sözlük çalışmalarının ayırıcı temel niteliği ise, büyük oranda 
ortak çalışmalar olmasıdır. O, kendisinden önce pek çok dilcinin başaramadığı 
oranda bu ortak çalışmalarda başarılı olmuştur. Örneğin, son çalışmalarından birisi 
olan el-Meknez’de yaklaşık 40 kişilik bir ekiple çalışmıştır. Daha sonra aynı 
yöntemle ve yine başarıyla gerçekleştirdiği el-Mu’cemü’l-Mevsûî li Elfâzı’l-Kur’âni’l-
Kerîm ve Kırââtihi isimli çalışması da diğer sözlük bilimcilerin gıptayla baktıkları 
bir başka toplu çalışmanın başarılı örneklerinden birisini ortaya koymaktadır.  

Grup çalışmalarının genellikle inkıtaya uğradıkları ya da çok uzun sürelerde 
ve/veya büyük zorluklarla tamamlanabildikleri göz önünde bulundurulduğunda 
Ahmed Muhtâr’ın çalışmaları, -el-Meknez’de kendisinin de ifade ettiği şekliyle- 
bizleri bilimsel grup çalışmaları alanında bir iyimserliğe sevk etmektedir.  

Ahmed Muhtâr Ömer, hayatı ve eserlerinin şahitliğiyle modern Arap 
sözlükbiliminde bir öncü, bir kuramcı ve bir uygulayıcı olarak yerini almış 
görünmektedir. 
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Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı. 

el-Aktaş, S. (2007). Cuhûdu Ahmed Muhtâr Ömer el-luğaviyye. Amman: el-Câmiatü’l-
Ürdüniyye, Kulliyyetu’d-Dirâsâti’l-Ulyâ. 

el-Aşkar, M. (1995). Mucemu ulûmi’l-luğati’l-Arabiyye. Beyrut: Müessesetu’r-risâle. 

el-Fârâbî, (1975). Divanü’l-Edeb. tahk. Ahmed Muhtâr Ömer, Kahire: Müessesetu 
Dari’ş-şa’b. 

el-Ğazzâvî, T. (2015). Cuhûdu’d-duktûr Ahmed Muhtâr Ömer el-mu’cemiyye. Kâhire: 
Âlemü’l-Kutub. 

el-Lehhâm, A. (1988). Teysîru talîmi’n-nahv fi’l-karni’l-işrîn. (Yayınlanmamış 
yüksek lisans tezi) Ürdün Üniversitesi, Amman, Ürdün.  



86                  Uysal, H. (2017). Contributions of Ahmad Muhtâr Omar in Modern Arabic 
Lexicography 

 

er-Rûmî, N. (Ed.). (2008). Fakîdü’l-luğati’l-arabiyye. Kuveyt: Câmiatü’l-Kuveyt, 
Kulliyyetü’l-Âdâb.  

es-Serî’, A. (Ed.). (2004) Âşıkü’l-luğati’l-arabiyyeti. Kuveyt: Müessesetu câizeti 
Abdilazîz Suûd el-Bâbtîn li’l-ibdâi’ş-şi’riyyi. 

es-Suheymât, Y. (2004). Hareketu teysîri’n-nahvi’l-Arabî fî cuhûdi’l-bâhisîni’l-
Mısriyyîn fi’l-asri’l-hadîs. (Yayınlanmamış doktora tezi) Ürdün Üniversitesi, 
Amman, Ürdün.  

Halîfe, A. (1986). Teysîrü’l-Arabiyye beyne’l-kadîm ve’l-hadîs. Ammân: Mecmeü’l-
luğati’l-arabiyyeti’l-Ürdünî. 

Karaarslan, N. Ü. (1995). Farabi, İshak b. İbrahim. Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi 
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