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SELAMUN ALEYKUM...
Ben radyo dershanesine Fransa’dan katılan öğrencinizim. Ders takibine biraz geç başladım ama
cdlerle önceki bölümleri telafi ettim. Düzenli olarak dinlemeye çalışıyorum. Üşenmek geciktirmek
vazgeçmek yok parolasıyla dersleri devam ettirmeye gayret ediyorum.
Arapçaya çok emek verdiğim halde hala Arapça konuşamamanın üzüntüsü içindeyim.
Bunu kelimelerle ifade edebilmem mümkün değil.
Ben daha önce beş yıllık bir Arapça eğitimi aldım. Medresede okutulan en son kitap dâhil
bitirdim. Yazılı olarak herhangi bir konuyu Arapçaya çevirebiliyorum. Tabi kelimelerin manalarını
bildiğim kadarıyla. Şunu itiraf etmeliyim ki kelime hazinem radyo dershanesiyle daha da zenginleşti.
Yazılı olarak gösterdiğim başarıyı sözlü anlatım olarak gösteremiyorum. Anlaşılması çok zor olan
parçaları bile tercüme edebildiğim halde çok basit olan cümleleri sözlü anlatım ile ifade edemiyorum.
Medresedeki eğitimcilerin genelde küçük yasta olmaları ve bu dilin inceliklerine pratik olarak
vakıf olmadan ezberledikleri kadarını ezberlettirmek metodunu uygulamalarını buna sebep olarak
düşünüyorum. Ezbere dayalı bir yöntem olması da bağımlı olduğumuz kitap ve konu dışına Arapçayı
taşıyamamak sorununu getiriyor. Radyo dershanesiyle başka bir sorunun daha farkına vardım. Siz bazı
konuları anlatırken Türkçe dilbilgisinde beraberinde kullanıyorsunuz. Bu benim için çok yararlı oldu.
Mesela ezbere bildiğim mutaf ve muzafun ileyh konusunu sizinle anladım. İsim tamlaması olduğunu
bilmiyordum ve bunu ilk kez sizden duydum. Ve konuyu daha farklı olarak algıladım ve öğrenmiş
oldum. Belki bu yönteminiz bazıları için önemli olmayabilir ama Türkçe dilbilgisi yapısını iyi bilenler
için fevkalade yararlı bir yaklaşım.
Tüm hocalarıma sonsuz duacıyım. Bu seviyeye gelmemde büyük katkıları oldu tabi. Maksadım onları
küçümsemek değil bilakis çabalarına ve gayretlerine birazda yöntem ve metoda katmaları gerektiğine
inanmamdır.
Alabileceğim fazla bir şey olmaz düşünceleriyle başladığım bu radyo dersleri yolculuğunda kendime
Göre çok mesafeler kamettim. Sizinle derslere başlamadan önce bazı internet sitelerinde Arapça
testler yaparak kendimi denemeye ve yenilemeye çalışıyordum. Sonuç olarak konuların ezberini
unuttuğum yerlerde hatalar yaptığımı görüyordum. Radyo dershanesiyle çalışmaya başladıktan
sonra gene kendimi test edip basarîmi ölçmek istedim. Soruları ezber yöntemiyle değil anlayarak
çözmeye çalıştım hem bundan büyük mutluluk duydum hamda sonuçtan tabi.
Arapça konusunda bizlere yardımcı olup elimizden tuttuğunuz için sizlere çok TSE ediyorum. Ve bu
konuda emeği gecen tüm kardeşlerimizi yaptıkları bu güzel çalışmalardan dolayı tebrik ediyorum.
Ümitsiz olarak çıktığım bu yolda ümitsizliği çok gerilerde bıraktım. Artik öğrenemem değil bugün neler
öğreneceğim diye radyomu açıyorum. Ayni düşüncelerle radyo basına oturan tüm kardeşlerime
de sabır sebat ve basarılar diliyorum.

