
İŞTE BU DA BENİM KAMP HİKAYEM... 

Selamın Aleyküm, arkadaşlar Ben Şeyda, Kahramanmaraşlıyım ve İstanbul’da Bezmiâlem Tıp Fakültesi 

1. Sınıfa geçtim. Katılmış olduğum Arapça anlama ve konuşma kampı hakkında edindiğim tecrübeleri 

kendi düşüncelerim ışığında sizlere anlatmayı üzerime bir vazife olarak görüyorum. 

Bendeniz İmam Hatip Lisesi çıkışlı değilim ve üniversitemde de Arapça öğrenmek gibi bir imkânım yok 

elbette lakin Müslüman olduğum ve kitabımız Kuran-ı Kerim’in dili Arapça olduğu, her gün beş vakit 

namaz kılma esnasında okuduklarımı anlamak ve aynı dini paylaştığım insanlarla iletişim kurabilmek 

için Arapça öğrenmeyi kendime hedef edinmiş bir kardeşinizim. Bu sene henüz hazırlık senem olması 

hasebiyle yaklaşık 4 ay kadar cumartesi günleri özel ders alarak Arapçada temel atmaya çalıştım lakin 

aldığım derslerde sadece kısıtlı miktarda gramer konularını öğrenebildim; cümle kurma ve anlama 

noktasında ise zaten sıfırdım. Okulumda ders yılı bitmeye yakın Tıp tahsilime başlamadan bu işin 

temelini halletmem gerektiğinin farkındaydım ama nasıl olacağını bilemiyordum; tâki Çapa Tıp 

Fakültesi’nde okuyan bir arkadaşım, bir gruptan gördüğü bu Kampın duyurusunu, bana gösterinceye 

kadar... Düzenleyen kurumun güvenilirliğinden emin olduktan ve internetten daha önce katılmış 

kişilerin yorumlarını duyduktan sonra bir dakika düşünmeden kampa kayıt yaptırdım ve bir ay süren 

yaklaşık 12.000 kadar Arapça ile Türkçe arasında müşterek olan kelimelerin bir kısmından oluşan ödev 

aşamasını internetten ve Kuran’dan baka baka, hatalarla dolu bir şekilde de olsa, tamamladım... ( Bir 

de arkadaşlar size samimiyetle söylüyorum günlük hayatta kullandığımız kelimelerin önemli bir kısmı 

Arapça ve eğitime bunlarla başlayınca inanılmaz kolaylaştırıyor öğrenmeyi ) 

Açıkça söylemek gerekirse videolarda dinlediğim kadar faydalı olacağına inanamıyordum başlangıçta. 

Nihayet kamp başladı ve bizler hayatımızda daha önce hiç yaşamadığımız tecrübelerle dolu geçecek 

olan bu maceraya ilk adımımızı attık. Kamptaki yaklaşık 90 kişinin içerisinde Arapçası en zayıf olanlardan 

biriydim ve birçok kişinin 45 günde konuştuğu yasak kelime sayısına ilk 2 günde ulaşmıştım. (Yasak 

kelimeden kastım Kampta Arapça dışında bir kelime konuşmak yasak arkadaşlar, konuşan her kelime 

için 1 ₺ ödüyor.) Lakin en başta Allah’ın yardımı sonra da Arapçaya olan aşkım, hocalarımın ve 

arkadaşlarımın samimi yardımlarıyla 45 gün içerisinde Arapça olarak kendimi ifade etme ve 

dinlediğimin büyük çoğunluğunu anlama melekesini kazandığımı ve kamptan çıktığımda bir sene 

çabalayıp öğrendiğim İngilizceyi, hatta anadilim olan Türkçeyi konuşurken zorlandığımı sizlere tüm 

samimiyetimle söylemek istiyorum. (Sonra düzeliyor bu kısım merak etmeyin.) 

Kampa sadece Arapça öğrenmek için gittim; lakin Arapça öğrenmek dışında da hepimize lazım olan çok 

güzel değerler kazandım. Evvela aynı yola baş koyduğum samimi dostlar kardeşler, dünyanın farklı 

kültürlerinden, Müslüman hocalar (Cezayir, Suriye, Ürdün, Mısır, Filistin) tanıdık ve hayatımın sonuna 

kadar terk etmemeye karar verdiğim ve tüm insanların sıhhati ve selameti için bilimsel olarak da 

yapılması gereken iki öğün ana yemek yemeyi, sabah namazından sonra yatmama ve peygamberimizin 

de bizlere tavsiye ettiği kaylule uykusu alışkanlığını kazandık. Kampta geçen 45 günümün her biri, 

hayatımda hiç olmadığı kadar, faydalı ve bereketli geçti elhamdülillah... 

Evet zaten gurbette okuduğum için sadece sömestr ve yaz tatilinde memleketinde olan ben bu yaz 

tatilimin yarısını da gurbette geçirdim ama Kamptaki ilim ve kardeşlik ortamında inanın bunun bile bir 

önemi kalmıyor... 

 

 

 

 



Hayatım boyunca burada edindiğim kıymetli kardeşlikleri ve bu Kampı düzenleyenlere olan 

minnettarlığımı unutmayıp sürdüreceğim... 

Bendeniz doğru dürüst bir temeli olmayan bir kardeşiniz olarak bunları söylüyorum; olaya biraz vakıf 

olup alt yapısı olanlar için ne kadar faydalı olacağını varın sizler düşünün...` İnşallah istifade edeceğiniz, 

yönlendirici ve faydalı bir yazı olmuştur bu satırlarım...  

Son olarak şunu söylemek istiyorum; 

Bu Kampı başından itibaren planlayanlar bilinçli bir şekilde Allah’ın insanlara bebekken, dil öğretmek 

için yaşattığı süreci örnek alarak bizlere dil eğitimi verdiler. Kampın başarısının sırrının da bu olduğunu 

düşünüyorum... 

Selam ve selamet içinde kalıp Allah’a emanet olunuz… 

                                                    Bezmiâlem Üniversitesi Tıp Öğrencisi 

    Şeyda Özkök 

2018 Arapça Dil Kampı / Önder Yurdu              

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

UCjfyvY63R-F4KcGIhI9a6Yw 

www.hamzali.org 
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