
ARAPÇA ÖĞRENME DUYGUMUN DİRİLİŞİ 

Anlatılacak çok şey var ama ben ne kadar yazsam da gerçek anlamda anlayabilmek için gidip görmek, 

o havayı solumak gerekir. Buna rağmen sizlere geçmişteki Arapçayla olan bağımdan ve biraz da 

kendimden bahsetmek istiyorum... 

Ortaokulu ve liseyi İmam Hatipte okudum. Ortaokulda, Arapça derslerinden hep bir nefret, bir 

sıkılmışlık duyardım. Bu Arapça öyle bir şeydi ki benim için, çektiğim kopyalara rağmen düşük not 

alırdım. Liseye geçtiğimde biraz daha akıllanmış olacağım ki Arapçaya olan tüm bu soğukluğuma 

rağmen adam akıllı çalışmaya karar verdim. Çalışmamın karşılığını alıyordum tabi ki ama bu benim 

Arapçayı bilmemden kaynaklanan bir şey değildi. Sınav sistemi bellidir; size kitapta ne varsa aynısını 

yazılıda sorarlar. Yani farkındaydım ve bunun için bir şeyler yapmak zorundaydım. Arapçayı hakkıyla 

öğrenmek ve konuşabilmek istiyordum. Bunda en çok da Türkçe bilmeyen Arapça öğretmenimin katkısı 

vardır; kendisiyle konuşmaya can atmama rağmen onunla anlaşamamak, ortak paydada buluşamamak 

benim canımı sıkıyordu. İşte tam o sırada çıktı karşıma bu “Arapça Diriliş Kampı” 

Açıkça söylemek gerekirse bu kampa tek gidiş sebebim amacım olan Arapçayı konuşabilmekti. 

Giderseniz sizde göreceksiniz ki bu kamp size sadece Arapçayı değil aslında hayatı da öğretiyor. Ben her 

şeye karşı olan şüpheci ve sorgulayıcı tavrım, tamamlanmamış düşüncelerimle kendime bir yol çizmeye 

çabalarken sanki bana akacak bir yol var etti; daha doğrusu zaten var olan o yolu bana gösterdi... 

Günümüzün en meşakkatli şeylerinden biridir, plan yapabilmek ve buna disiplinli bir şekilde uyabilmek. 

Telefon gibi çok gerekli gibi görünen ama onsuz da yaşanabileceğini görmek. Bir şeyleri başarırken 

ahlakımızı koruyabilmek. Ben burada Arapçayı öğrenirken aynı zamanda hayatın anlamını, asıl manevi 

değerini buldum. İnsan bunları düşündükçe o anlara tekrar tekrar dönüp bu manevi şelalelerden kana 

kana içesi geliyor. Belki zaman bulamıyorsun, belki telefonu bahane ediyorsun ama gerçekten 

inanıyorsan belki sen de bu şelalenin tadına varabilirsin.  

Sağlıcakla kalın... 

                                                Tenzile Erdoğan AİHL Öğrencisi 

                                              Kibar Güneş 

2018 Arapça Dil Kampı / Önder Yurdu              

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