
2018 YILI ARAPÇA DİL KAMPINI BİRDE BENDEN DİNLEYİN 

Esselamun aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü 

Değerli hocalarım, saygı değer misafirler ve pek kıymetli kamp yoldaşlarım, arkadaşlarım. 

Hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz! 

Ben Ayşe Zübeyde Aksu. 2 yıl önce İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İngilizce Mütercim 

Tercümanlık bölümünden mezun oldum. Üniversitede ikinci yabancı dil olarak aldığım Arapça 

derslerine ek olarak konuşma ve pratik anlamında kendimi geliştirmek; insanlar arasındaki-

özellikle Müslüman kardeşlerimiz arasındaki- iletişimde aracı olmak ve dünyadaki tercüme 

ihtiyacını gidermede rol almak istediğim için bu kampa katıldım. Şimdi kısaca sizlere kampta 

neler yaşadık, hangi tecrübeleri edindik, bunlardan bahsetmek istiyorum: 

Öncelikle herkes tarafından bilinen bir gerçek ki kamp şartları hiçbirimiz için kolay değildi, sabır 

ve fedakarlığın zirvesinde olmayı gerektiriyordu; zira sabah 4’te kalkıp 5’te spor yapıyor olmak 

yahut ana dilimizi bu denli konuşmaktan uzak kalmak veya tanımadığımız onca insanla 45 gün 

aynı ortamda birçok şeyi paylaşmak hiçbirimizin günlük rutinlerinden değildi. Ahmet Hoca’nın 

da dediği gibi bir nevi askerlik yapmaktı bizimkisi. 

Fakat kampa başladığımızda anladık ki olması gereken buydu ve yapılanların hepsi bizim içindi. 

Adeta en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş, planlanmış ve dahi organize edilmişti her şey. 

Bize kalan kısmı ise sorgulamadan itaat etmekti. Nitekim itaat edenler azami düzeyde istifade 

edip verim alanlardan oldu. Elbette zordu; anlatıldığı kadar kolay olmuyor yaşaması. Başta 

günleri kovaladık kamp bitsin diye, şafak saydık; takvim oluşturduk, her sabah “ah bugün şu 

kadar gün kaldı” deyip kendimizi teselli ediyorduk. Tek istediğimiz son günün gelmesiydi.   

Fakat her şeye alışınca o melekeleri kazanıp konuşabilme zevkini bir kere tadınca, kendimizi 

Arapça ifade edebilmeye başlayınca hatta akabinde Arapça film izleyip, Arapça tiyatro 

gösterileri sergileyip, Arapça “Tabu” bile oynayabilince kamp hiç bitmesin istemeye başladık 

ve özleyeceğimizin de farkına vardık. Sona yaklaştıkça hüzünlenmeden de edemedik...  

Zira yaşadıklarımız o kadar kıymetliydi ki başka yerlerde edinemeyeceğimiz tecrübeler, anılar 

ve dostluklar edinmiştik. Kamp hayatımız süresince. Mesela 105 kişi aynı anda sokakta 

yürüdük; sonra otobüse bindik, bu kalabalıkla insanlar bize tuhaf tuhaf baktı. 20 kişilik grupla 

pazar yerinde gezdik. Türk satıcılarla Arapça anlaştık; yetmedi Arapça öğrettik: aşara, şükran, 

afvan, kem lira gibi. 

Sabah kahvaltısı nöbetlerinde 65 yumurta kırdık, 80 salatalık doğradık 100 kişiye sofra 

hazırladık. Bir hocamızın çocuğunu kucağına almasına şahit olduk, kimi zaman birlikte 

hastalandık ve birbirimize destek olduk. Yapabileceğimizi bile düşünemezken her hafta Arapça 

tiyatrolar sergiledik; şarkılar söyledik Arapça filmler izledik ve en önemlisi Arapça konuşma 

anlamında özgüven kazandık ve Arapça rüyalar gördük. Ailelerimizi özlediğimizde hocalarımıza 

sarılıp ağladık. 

Kampta favori günümüz olan telefon günlerinde aldığımız mutlu haberleri onlarla paylaştık; 

kısacası birlikte güldük, birlikte ağladık; birlikte yedik içtik ve aklınıza gelebilecek her türlü 

günlük aktiviteyi birlikte yaşadık ve nihayetinde kocaman bir aile olduk... 



Kampın bana kattığı en önemli ve en kıymetli şey öncelikle Arapça idi elbette fakat hemen 

akabinde 45 günde kendi ailemden daha çok gördüğüm ve birçok şeyi paylaştığım takriben 100 

kişilik kocaman bir ailemiz vardı. Ahmet Hoca’nın tutuşturma seminerinde de bizlere söylediği 

gibi; burası kurs değil kamptı yani sadece Arapça konuşmakla kalmayıp her türlü etkinliği 

Arapça yaptığımız bir yaşam alanıydı... 

Şartların zorluğunun hepimiz farkındaydık ve bu zorluğu fiilen yaşadık; ağladık, özledik ama 

inanılmaz kıymetli dostluklar edindik ve birbirimize her daim destek olduk. Yeri geldi 

arkadaşlarımızla konuşmayı, kampın günlük programında favori saatimiz olan kaylule 

vakitlerine bile tercih ettik. 

Bir süre sonra şartları da kabullenmiştik zaten; çünkü şartların aksi olması durumunda verimin 

bu kadar yüksek olmayacağının fark etmiştik. Fedakârlık yapmamızı ve sabretmemizi sağlayan 

en büyük unsur da buydu zaten... 

Son olarak bu kampta emeği geçen herkese teşekkür ederek konuşmamı sonlandırmak 

istiyorum. Öncelikle fikirlerimize ve görüşlerimize değer verip bizleri dinleyen proje uzmanı ve 

yönetmeni Ahmet Ziya İbrahimoğlu hocamıza, eğitim süresince her türlü detayı ince ince 

düşünen proje uygulama sorumlusu ve eğitim koordinatörü Ayşe İbrahimoğlu Güner’e ve 

bizimle 47 gün boyunca yurtta kalan, 80 öğrenciyi de kendi kızı gibi benimseyen, her türlü 

ihtiyacımıza koşan, her derdimizi dinleyen, bize mis gibi tatlılar pişiren, kimi zaman sarılmak 

isteyip çekindiğimiz fakat en büyük fedakarlığı gösteren Elif İbrahimoğlu Çetinkaya hocama ve 

yine bu süreçte hiçbir emeğini hiçbir an esirgemeyen gece gündüz yemekte ve aralarda dört 

bir yandan soru yağmuruna tuttuğumuz anlarda bir kere bile şikayet etmeden tebessüm 

halinde cevap veren, biz Arapça konuşabildikçe bizden çok sevinen, her zaman tam destek olan 

bütün hocalarımıza ve özellikle rehber ablalarımıza teşekkür etmek istiyorum. Ve tabii, bu 

kamp macerasında her şeyi paylaştığım ve inanılmaz çaba ve fedakârlık gösteren kamp 

yoldaşlarıma, arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Bana çok şey kattınız; iyi ki varsınız... 

Allah-u Teala hepinizden razı olsun. Sadece dil değil yaşam stili nasıl olur onu öğrendik ve 

dünya görüşümüzde olumlu anlamda değişiklikler oldu. Sünnete uygun yaşadık ve bu yaşamı 

sevdik sevdik. Rabbim sürdürebilmeyi nasip etsin inşallah... 

Şimdi geri dönüp baktığımda o kadar özlüyorum ki; keşke hep katılabilme imkânımız olsa 

diyorum. Öncelikle kampın yeniden gerçekleşecek olmasına çok seviniyor ve herkese tüm 

içtenliğimle tavsiye ediyorum. Herkesin hayatında muhakkak yaşaması gereken bir tecrübe 

olduğunu ve kamp sürecinin hesabının en kolay verilebilecek 45 gün olduğunu düşünüyorum. 

Saygı ve sevgilerimle...  

             29 Mayıs Üniversitesi Mütercim/Tercümanlık Mezunu 

           Ayşe Zübeyde Aksu 

2018 Arapça Dil Kampı / Önder Yurdu              

https://www.youtube.com/channel/

UCjfyvY63R-F4KcGIhI9a6Yw 

www.hamzali.org 
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