
KENDİNİZİ ZAYIF HİSSEDİP BAŞKALARINA KIYASLAMAYIN 

 

Ben Betül Sürmeneli 18 yaşındayım. TÜRADEK Arapça Dil Kampının varlığından annemin bir arkadaşı 

sayesinde haberdar oldum. Ve kampın varlığını öğrendiğimde Covid19 salgını sebebi ile yapılamıyordu. 

Uzun bir süre kayıt için yeni bir haber ve duyuru yayınlanmalarını bekledim. Doğrusu Arapçadan ve 

konuşanlarından çok da hoşlanmıyordum. Bu duygu ve düşüncemin kampa katıldıktan sonra tamamen 

değiştiğini de peşinen söylemeliyim. Peki neden kampa katılmak istiyordun diye soracak olursanız, 

kendim için bir şeyler yapmak istediğimi, Kur’an-ı Kerim’i anlayabilecek olma ihtimalinin beni 

heyecanlandırdığı ve motive ettiğini, gelecekteki iş hayatıma yardımcı olacağını düşündüğümü 

söyleyebilirim. Ödev sürecimiz başladı; bu süreçte tatile gittik ve öncesinde çok yoğun bir ders tempom 

vardı. Yine de hiçbir zoom dersini aksatmadım; tüm zoom toplantılarına katıldım. Şimdi geriye doğru 

düşündüğümde bu işi en başından beri sevdiğimi fark ettim. Kamptan önce bir yerde kalmakta zorluk 

çekiyor, insanlardan çekiniyordum. Kamp bana kapasitemi anlama imkânı verdi. Her zaman 

korkularımla yüzleşmeye ve daha çok insanla iletişime geçmeye çalışıp gayret ettim; gayretimin 

karşılığını da aldım. Hatta kampı dereceyle bitirdim elhamdülillah. Kamp öncesinde, kamp ortam 

hakkında çok düşündüm; oda arkadaşlarım nasıl insanlar diye merak ederken, bir yandan da endişe 

duyuyor ve dua ediyordum. Kendileriyle tanışınca bir sürü ablam olduğunu anlamanın zevkini yaşadım. 

Kampa başladıktan sonra ablalarımla irtibat kurup iletişime geçtim ve bu irtibatı sürdürmeye de devam 

edeceğim.  Kamp yurduna yerleştikten ve eğitime başladıktan sonra, gereksiz bir şekilde kendimi diğer 

talebelerin seviyesi ile kıyaslama telaşı yaşadım. Öğrencilerin çoğu İmam hatip okumuştu ve az çok 

Arapça biliyorlardı. Kendimi ifade etme özgürlük ve zevki kazanmak için dersleri dikkatle dinledim ve 

daima insanlarla iletişim kurmaya çalıştım. Sadece kıyaslama yanılgısıyla keşke kendime çok fazla 

yüklenmeseydim diye düşünüyorum. Çünkü bu kamptan verim almadan, başarılı olmadan çıkan bir 

talebe olmadı. Bundan sonra kamp tekrar yapılabildiği takdirde, tüm katılımcılara kendilerini diğer 

talebelere kıyaslamamaları gerektiğini, herkesin yaşadığı sürecinin farklı olmasının normal ve gerekli 

olduğunu hatırlatmak isterim. Kampımız bitti elhamdülillah sadece bugün 3 Arap aile ile tanıştım. 

Sürekli yeni insanlarla tanışıyor; yeni öğrendiğim Arapçayı geliştirmek için çabalıyorum. Bana bu dili 

sevdiren ve yıllardır bu hizmeti sürdürmek için çabalayan hocalarımdan Allah razı olsun. Kendilerine 

yardımcı olabileceğim her şeyde yanlarında olmak istediğimi bildirmek istiyor; tekrardan teşekkürlerimi 

arz ediyorum. 
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