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Amine ŞENTÜRK

Uzaktan da Sevebiliriz
Sımsıkı sarılmak, sevgiyle kucaklaşmak, omuz omuza yürümek güç verir bize. Zorlandığımızda,
yorulduğumuzda, şaşırdığımızda sevdiklerimizi hemen yanı başımızda görmek isteriz. Parkta ebeleme oynadığımız komşu çocuğu, birlikte en güzel muhabbetleri kurduğumuz arkadaşlarımız güzelleştirir hayatımızı.
İşte tam da bu anlarda anlarız ki işin içine sevgi girdiğinde mesafeler yok oluverir. Fakat bazen dünyaya bazı
imtihanlar gelir ve bize elimizdekinin ne kadar da kıymetli olduğunu gösterir, anlamamızı sağlar. Haberlerden, sosyal medyadan hatta bizzat kendi hayatlarımızdan şahit olduğumuz bir salgın hâkim oldu dünyaya.
Hayatlarımız çok değişti, evlerimizden kimi zaman çıkamaz olduk, en sevdiğimiz arkadaşlarımızı eskisi kadar
sık göremez olduk. Öğretmenlerimiz, okulumuzun bahçesi, sınıf arkadaşlarımız gözümüzde tüttü. Böyle böyle büyüdü bu özlem içimizde, hala da büyümeye devam ediyor. Peki sevgi sadece yan yanayken mi
gösterilebilir? Birine kıymet verdiğimizi sadece bakışlarımızla mı gösterebiliriz? Hayalini kurduğumuz şeyleri
farklı şekillerde yapamaz mıyız? Merak ettiğimiz, kafamızı kurcalayan şeyleri evimizde araştıramaz mıyız?
Yeni hayata, hatta farklı bir deyişle ‘sosyal mesafeli hayata’ göre şekillendi çoğu şey. Babalarımız, annelerimiz uzaktan yürüttüler bazı işlerini, sizler okullarınızda almanız gereken eğitimi bir süreliğine de olsa
uzaktan almaya başladınız, bazen sokağa çıkamadık, maskeler girdi hayatımıza, ellerimizi bu süreçte bool
bol yıkadık. Anlayacağınız çok şey yaşandı, yaşanmaya da devam ediyor söylediğimiz gibi. Tüm bunlar
yaşanırken aslında gördük ki insan bir şeyi istediği zaman karşısına çıkan engel ne olursa olsun yeni yeni
yollar çizebiliyor. Bizler de dünyadaki herkes gibi yeni yöntemler bulduk sevgimizi, muhabbetimizi sürdürmek için. Dostlarımızla sarılamasak da görüntülü konuştuk. Parka çıkamasak da evde birbirinden farklı
etkinlikler yaptık, kendimizi geliştirdik. Bize Kuran’ı öğreten, peygamberimizi anlatan ablalarımızın dizinin
dibinde oturamasak da online dersler aldık, öğrenmekten hiç vazgeçmedik. Sağlığımızın kıymetini daha çok
anladık, kendimizi ve sevdiklerimizi korumak için belki ilk defa bu kadar bilinçli çabaladık. Belki dünya
pandemiyle birlikte küçüldü, hayatlarımız evlere sığdı fakat o evlerdeki hayatlarımızla biz daha da büyüdük,
keşfettik. Annemizle, abimizle, belki babaannemizle daha çok vakit geçirdik. Ablamızın en sevdiği tatlıyı
öğrendik, babamız bizim en sevdiğimiz filmi öğrendi beraber izledik. Dedik ya, büyüdük...
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Şimdi buraya pandemi sürecinde evde yapmaktan en keyif aldığınız üç şeyi yazın. Yazdıklarınızdan bir
tanesinin fotoğrafını çekip @agdelifdergisi Instagram hesabına gönderin paylaşalım. Böylece evi daha
keyifli hale getirecek bambaşka seçenekleri birlikte görmüş olalım.

1.
2.
3.
Uzaktan da sevebiliriz en yakın arkadaşımızı, uzaktan da öğrenebiliriz dinimizi, uzaktan da öğrenebiliriz
derslerimizi. Yeter ki isteyelim, gayret edelim,
çalışalım, birbirimize destek olalım. Evimiz, ailemizin yanı bu dünyada en güvende olduğumuz yer,
bunu biliyoruz. Unutmayalım her zorluk elbette
geçer önemli olan şey bizim bu zorluklar sırasında yaptıklarımızdır. Mesafeler uzak olsa da biz
kalplerimizi sımsıkı birbirine bağlayalım. Sabredelim, güzel günler biz güzel bakarsak gelecek.
Öğrenmekten, keşfetmekten, aramaktan hiç ama
hiç vazgeçmeyelim. Biz inanıyoruz ve hazırız,
yarın çok güzel olacak. Her şey aynı devam
edecek, sadece biraz şekil değiştirecek. Fakat
biz yine de çok güleceğiz, merak kapılarını
sonuna kadar aralayacağız, sınırları zorlayacağız, şaşıracağız. Elif Dergisi olarak sana hiç uzak
değiliz, hemen orada kalbindeyiz. Ne zaman istersen
ulaşabileceğin mesafedeyiz.
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Ne Deyim?

Gökçenur AKKUŞ

Son günlerde, doğadaki pitoresklere başka bir gözle baktığımızı sen de hissettin mi sevgili arkadaşım? İnsan gördüğü bu hayranlığını ve şaşkınlığını dile getirmek istiyor. İşte atalarımız da böyle hissetmiş olmalılar
ki doğaya, varlığa, yaşamda olana bakmışlar ve dile getirmişler; demeden duramamışlar. Söyledikleri kalıplaşmış cümleler de zamanla, denmiş şey manasına gelen “deyim” ismini almış.
Pencereden dışarıya bakınca bir daldan başka bir dala konan kuşları görmüş ve
söyleyivermiş:
“Daldan dala konma!”
Rüzgârda sallanan yaprağın titreyişi ile kendi korkusunu benzetmiş ve demiş:
“Yaprak gibi titreme!”
O halde nereden çıkmış bu deyimler? Hayattan! Evden çıkınca gördüğü şeyle ya
da yaşadığı bir olayla kendi duygularını bağdaştırması sonucunda, pek çok deyim
ortaya çıkmış. Öyleyse her denenin, dilden çıkan her sözün bir hikâyesi olmalı.
Mesela, “Kendisinin yaptığını belli etmeyerek ortalığı karıştırmak, gizli işler çevirerek herkesi birbirine
düşürmek” anlamlarına gelen “Saman altından su yürütmek” deyiminin hikayesi neymiş bir bakalım.
Geniş bir ovanın üzerinde bir köy, bu köyünde bir tanecik ırmağı varmış. Irmağın suları aynı anda köyün
bütün tarlalarına yetecek kadar gür olmadığından, her gün bir köylü kendi tarlasını sulamak için bu ırmağı
kullanıyor, diğerleri de sıranın kendisine geleceği günü bekliyormuş.
Ancak bir gün, köyün uyanıklarından biri, ırmaktan kendi tarlasına gizli bir kanal yapıp, diğer köylüler bu
durumu fark etmesin diye kanalın üstünü toprak ve saman ile kapatmış. Böylece tarlasına her gün yeteri
kadar su geliyor, bolca mahsul alıyormuş. Bir süre sonra ırmağın suları azalıp, bu açıkgözün tarlasından
bereket fışkırınca köylüler şüphelenip adamın tarlasına baskın yapmışlar. Birde bakmışlar ki kanallar suyla
dolu ve üzerinde otlar yüzüyor! Cevap belli:

Geride kalanlar, vatanını, milletini, dinini muhafaza etmek için cepheye koşan sevdikleriyle gurur duyarlarmış ama ağlamadan, gözyaşı
dökmeden de gün geçirmezlermiş. Bazen açık açık, bazen de gizli gizli
ağlayan kızların göz pınarları kuruyup gözleri çapaklanmaya ve ağrımaya başlarmış. Birbirleriyle konuşurken, o zamanın terbiyesi gereği:
“Senin nişanlın, senin kocan” diyemezler, utanırlarmış. “Benim göz ağrımdan hiç mektup gelmiyor, seninkinden haber var mı?” diye sorarlarmış. “Göz ağrısı” deyimi zamanla, sevdiklerimiz için de ilk sırada olan
anlamında kullanılmaya başlamış. Peki ya senin göz ağrın kim?
Ya, koz kelimesinin ceviz manasına geldiğini biliyor muydun? Eskiden, Kastamonu’nun iki köyü arasında
ortak olarak kullanılan bir cevizlik varmış. Ceviz toplama mevsimi gelince bir gün belirlenir, iki köy halkı
cevizlikte buluşur ve cevizleri paylaşırlarmış. Ancak her seferinde haksızlık olduğu ileri sürülerek kavga
çıkarmış. Hatta kavgalar öyle büyürmüş ki, köylerde kavgaya müsait eli sopa tutan genç delikanlılar, koz
paylaşma gününden önce günlerce hazırlık yaparlarmış. Bir ana, oğlunun büyüdüğünü anlatmak için:
“Benim oğlan kozunu paylaşacak çağa geldi” dermiş…
Gel bir de “Aslı astarı araştırıldı, hilesi meydana çıktı.” anlamlarına gelen “Foyası meydana çıkmak” deyimini kim, niçin söylemiş ona bakalım. Kuyumcular, süs eşyalarında kullandıkları elmasların arkasına ‘foya’
denilen bir madde sürer, ayna gibi, ışığı yansıtarak, daha çok parlamasını sağlarlarmış. Zamanla bu foya
dökülür, taş da eski parlaklığını yitirirmiş. Bu hilekâr kişilerin yalanlarının ortaya çıkması üzerine halktan,
“Foyası meydana çıktı!” sesleri yükselivermiş.
Hayatı, doğayı, insanları, kültürümüzü ne kadar incelersek ve üzerinde düşünürsek eğer; o kadar fazla
deyimle, atasözü ile karşılaşıyoruz sevgili arkadaşım. Anlayınca kullanıyoruz. Kullanınca kaybolmuyor ve
dilimiz yaşıyor.
Türkçemizin, kelimelerimizin, deyimlerimizin hikâyesini öğrenmeye; dilimize sahip çıkmaya var mısın?

“Seni gidi köftehor, demek saman altından su yürütüyorsun!”
Kim bu köftehor, işte onu bilmiyoruz.
Sonra, eskiden savaşlar şimdikinden çok olduğu için, Anadolu’nun
hemen her köyünden, her hanesinden cephede savaşmaya giden bir asker olurmuş. Bu
askerler geride annelerini, kardeşlerini, nişanlılarını, eşlerini bırakırlarmış elbette.
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Eğitiminiz İçin Tıklayınız

Fatma Büşra YILDIRIM

DERSLERE YARDIMCI
UYGULAMALAR

Eğitim Ve Teknoloji aslında bambaşka alanlar ama zaman bu iki terimi hızla bir noktada

birleştiriyor.

Eğitim ve öğretim yıllar içerisinde hızla değişiyor, gelişiyor ve güncelleniyor. Okullarda aldığımız
eğitim, sınavlar her yıl, hatta her dönem değişikliğe uğrayabiliyor. OKS, SBS şimdi de LGS bakalım
seneye ne olacak? Son zamanlarda eğitimin içerisinde veya eğitim araçlarında sık sık teknolojiden
bahseder olmuştuk ama 2020 yılının Mart ayından itibaren yani küresel pandemi ile birlikte artık
eğitim ve teknolojinin ayrılmaz bir ikili olduğu yadsınamaz.
Artık okulda sıralar, tahtalar yerine evde bilgisayarlar, tabletler yerini aldı eğitimde. Bu süreçte
uygulanan eğitim bize çok yeni hatta zor da gelebilir. Bu yeni sisteme alışmak artık bir mecburiyet.
Ne kadar bilgisayar başında canlı derslerden sıkılsak da, internet sorunları yüzünden dersler ile ilgili
sıkıntılar yaşasak da bu sürece hızlıca uyum sağlamalıyız.
Uzaktan ve online eğitimin dezavantajlarından çok avantajlarına odaklanıp bunları hayatımızda daha
iyi nasıl kullanabiliriz sorusunu sormalıyız. Çünkü biliyoruz ki sorunlarda boğulmak yerine çözümler
üretip uyguladığımızda başarılı olabiliriz. Online eğitimlerde zamandan ve mekandan bağımsız olarak
ulaşılabilir olması, ücretsiz ve sınırsız olması en önemli avantajlardan.
Peki, bu avantajları nasıl kullanabilirsiniz. İşte sizler için derslerinize yardımcı, farklı alanlarda kendinizi geliştirebileceğiniz, ilginiz olan alanları bulabileceğiniz birbirinden farklı ve eğlenceli uygulamalar.

Mısra
Keşif
Köşesi

APP STORE UYGULAMASI

APP STORE UYGULAMASI

GOOGLE PLAY UYGULAMASI

GOOGLE PLAY UYGULAMASI

KODLAMA İÇİN UYGULAMALAR

APP STORE UYGULAMASI

APP STORE UYGULAMASI

GOOGLE PLAY UYGULAMASI

GOOGLE PLAY UYGULAMASI

YABANCI DİL İÇİN UYGULAMALAR

DİJİTAL EĞİTİM UYGULAMALARI
APP STORE UYGULAMASI
GOOGLE PLAY UYGULAMASI

APP STORE UYGULAMASI

APP STORE UYGULAMASI

GOOGLE PLAY UYGULAMASI

GOOGLE PLAY UYGULAMASI

YAPAMADIĞINIZ SORULAR İÇİN UYGULAMALAR

APP STORE UYGULAMASI
GOOGLE PLAY UYGULAMASI
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APP STORE UYGULAMASI

APP STORE UYGULAMASI

GOOGLE PLAY UYGULAMASI

GOOGLE PLAY UYGULAMASI
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Eğitimini z İçin Tıklayınız

Fatma Büşra YILDIRIM

5) Genelde kaç zayıf dersin olur

a 10 dersin 11 i zayıftır.
b Hoca 5 puan verse zayıfsız geçiyoruz
c Zayıf nedir?

Mısra
Keşif
Köşesi

6) LGS hakkında düşüncelerin nelerdir?

LGS nedir yenen bir şey mi?
b Sınava daha çok var çalışırız ya.
c Vakit kaybı olmasın diye yemek yerken de test çözerim.

a

7)Peki İngilizce dersleri?

a Güzel ama İngiliççe
b Derdimizi anlatacak kadar biliyoruz.
c Telefonumun dili İngilizcedir.

8) Dönemin son haftası nasıl geçer?

Son sınavdan 100 alsam hocada sözlülere 100,100 verse…
b Ah be 0,000000001 puanla takdir kaçtı.
c 99 falan herhâlde ortalamam.

a

Hangi tip öğrencisin? Testini çöz öğren!
1) Bu sayfayı nasıl görüyorsun?

Ufak tefek sorulara bakıp eğleniyoruz
b Yaprak test gibi görünce geçiyorum
c En sonda cevap anahtarı var mı?

a

2) Kaç tane defterin var?

Bir defter tüm yıl yetiyor ya
b Ara kapaklı defterler var şimdi, onunla idare ediyoruz.
c Kareli matematik, çizgili Türkçe defteri ve müzik için de defter
tamamdır.

a

9) Peki boş dersler?

Top bulalım acil
b Kızlar hadi kantine.
c Çok ses yapıyorsunuz test çözemiyorum.

a

10) Mezuniyet planlaman nasıl?

Mahalledeki liseye gideriz işte.
b Anadolu Lisesi ideal benim için.
c Fen Lisesinin ders programını çıkarttım bile.

a

3) Sence okul ne zaman başlar?

Yazılılar başladığında
b Ekim ayı gelince işin ciddiyetine varırım
c Tabi ki Eylül’de

a

Diyecek bir şey bulamıyorum. İnşallah bu istekli öğrenim hayatın başarılarla dolu olur ve hak ettiğini elde edersin.

Eğer cevaplarında C şıkkı çoğunluktaysa:

Okul sana ne uzak ne yakın. İçinde, derinlerde bir yerlerde sağlam bir öğrenci yatıyor. Onu açığa çıkarmalısın.

Eğer cevaplarında B şıkkı çoğunluktaysa:

Okulla sen; mıknatısın N ve S kutbu, birbirine paralele doğrular gibisiniz. Kavuşmanız zor biraz.

Eğer cevaplarında A şıkkı çoğunluktaysa:

8

içindir.

10 bekliyordum 45 almışım çok şükür
b 3 puan daha verseydi 4 düşerdi karneye
c Hocam burada 98 yazıyor ben 100 bekliyordum
2 puanımı nerden kırdınız.

a

NOT: Testin sonuçları okul veya gelecekteki başarınızı göstermemektedir. Sıkıldığınız bu günlerde sizi tebessüm ettirmesi

4) Sınavlar okunduğunda hangi tepkiyi verirsin?
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Melike Yağmur
ŞENTÜRK
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“Dünyayı Daha İyi Bir
Yer Yapmak”
Film hayvanların hep beraber yaşadıkları bir şehir olan Zootropolis’teki minik tavşan Judy Hoops’un polis olmak istemesiyle
başlar. Çevresi ve ailesi polislik görevini yapamayacağını, bu
görev için çok hassas olduğunu söyler ama Judy “Dünyayı
Daha İyi Bir Yer Yapma” yı hedef edinmiştir ve bunun için polis
olması gerektiğine inanmaktadır. Bunun yanında Nick adında
dolandırıcılık yapan bir tilki vardır. Bir gün Nick işlemediği
bir suç yüzünden iftiraya uğrar ve bu iftiradan kurtulmak için
bir şeyler yapmak ister. Judy de iyi bir polis olduğuna dair
kendisini kanıtlamak için zor bir davayı çözme işine girmiştir ki
ikilinin yolları beklemedikleri bir şekilde kesişir. (Bir
sonraki paragrafa filmi izledikten sonra geçiniz.)
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Filmi izlerken en çok üzüldüğüm kısım
Nick’in iyi bir izci olmasına rağmen arkadaşlarının
sırf tilki olduğu için önyargılı davranarak onu
dışladıkları kısımdı. Şimdi bu kısımdan yola
çıkarak birkaç soru sorayım. Siz günlük
hayatınızda önyargılı davranılarak dışlanılan
bir kişi gördünüz mü? Gördüyseniz bu durumu
düzeltmek için bir şeyler yaptınız mı? En basitinden oyununuza almadığınız bir kişi oldu mu?
Olduysa bile artık filmi izlediğimize göre bu
tarz davranışların tilki Nick’te olduğu gibi
karşımızdakini ne kadar üzeceğini ve bir daha yapmamamız gerektiğini biliyoruz değil mi?

İz
Bırakanlar

Macera, eğlence, arkadaşlık, dürüstlük, cesaret... Hepsi bu filmde
var. Biz biliyoruz ki iyi olmak da kötü olmak da bizim elimizde. Bu
yüzden çevremizde güzel anılmak, Nick gibi güvenilen biri olmak için
elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Eğer bunu yaparsak hem biz daha
huzurlu oluruz hem de çevremizdeki arkadaşlarımız bizim olduğumuz yerlerde
kendilerini güvende hissederler.
Peki siz günlük hayatınızda çevreniz tarafından güvenilir biri olarak mı bilinirsiniz?
Sizin en güvendiğiniz insan kim? Neden en çok ona güveniyorsunuz?
Haydi, bundan sonra etrafımızdakilere eskisinden çok daha fazla sevgi ve hoşgörüyle
yaklaşmaya çalışalım ve önyargılı olmamaya özen gösterelim. Ha bu arada sevimli dostumuz
tavşan Judy Hoops gibi bir şeyi hedeflediğimizde elimizden geleni yapacağız anlaştık mı?

Güvenilir İnsanların Bazı
Özellikleri
Her zaman doğruyu söylerler.
Çok iyi sır tutarlar.
Arkadaşları tarafından çok sevilirler.
Mantıklı kararlar alırlar.
Yaptıkları işi en güzel şekilde yaparlar.
Tarafsızdırlar.

Peki sizde bu
özelliklerden kaç tanesi var? Haydi sahip
olduğunuzu düşündüğünüz özellikleri işaretleyin
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Dersimiz:
Amentü
Özkan ÖZE
Ümmüş Pörtlek Ortaokulu, 5-A sınıfının yorgun kapısı, her tatlı pazartesi
olduğu gibi, birtakım haylaz oğlanlar ve cimcime kızlar yüzünden menteşelerini
uzun bir süre önce oynatmıştı- gıcır gıcır gıcırdayıp açıldı ve sınıftan içeriye o
güne kadar hiç kimselerin görmediği yepisyeni bir öğretmen girdi ve dedi ki:
Günaydın çocuklar!
Günaydın öğretmenim!
Lütfen oturun! Ve bir daha ben sınıftan içeriye girdiğimde ayağa kalkmayın, buna hiç gerek yok. Benim adım Halis Muhlis! Bundan böyle Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi derslerinizi beraber işleyeceğiz.
Halis Muhlis öğretmen, öğrencinin konuşanını seven, bir şeyleri ezbere öğretmekten hazzetmeyen, hatta
güzel cevap verenlere iyi not verdiği gibi, güzel soru soranlara da iyi not veren bir öğretmendi. Ödevlerin
kaynağının ‘mümkünse’ internetten olmasını istemiyor, cümleleri öğrenciler ‘kendileri’ tamamlasın diye
yarım bırakıyordu. 5-A sınıfı için o iyi bir öğretmendi. Ve bunun en birinci sebebi, herkesin onun dersinde
kendisini önemli hissetmesiydi.
Kimler vardı bu sınıfta? Sınıfın cevval başkanı Safinur Tazenane ya da -Oflu İdris Takacının deyimi ile Tazemaydanoz’dan- tutun güler yüzlü beyefendi Tacettin Taci’ye; lepiska saçlı Mahpeyker Çıtırak’tan tutun da
sessiz mi sessiz Ayşe Melek’e kadar birçok farklı öğrenci oturuyor sıralarda.
Dersimiz, bu yepisyeni öğretmenin, meraklı bakışlar ile onu seyreden öğrencilerine bir soru yöneltmesi ile
başlıyor:
Söyleyin bakalım çocuklar, “Amentü” nedir?

Gökçenur AKKUŞ

Bizler gözümüzü açtık ve kendimizi muhteşem bir dünyada bulduk.
Bir bebeğin eşyalarının, o daha doğmadan hazır edilmesi gibi, neye
ihtiyacımız varsa, hazır edilmişti bu muhteşem dünyada. Gökyüzünde nazlı bir Güneş günümüzü aydınlatıyor, gece olunca pırıl
pırıl ay bir kandil gibi beliriyor. Toprak, bir fabrika gibi işliyor ve ağaç
dallarından kıpkırmızı kirazlar ve daha yüzlerce çeşit meyve bize uzatıyor.
Minicik bir arıcık, kendi ihtiyacından binlerce kat daha fazla balı yapmak için, çiçekten çiçeğe
bir ömür tüketiyor. Belli ki bize çok önem veriliyor. Belli ki biz insanlar, tüm öteki canlılardan çok farklı
bir yerdeyiz. Peki, neydi farkımız? Peki, bunca ikramlara karşılık, ellerimiz koynumuzda oturacak mıydık?
Amentü, “iman ettim” demektir. Yani inandım, kabul ettim, aklım ve kalbim bu inandığım şeyden en küçük
bir şüphe duymuyor artık diyebilmektir. Biz Müslümanlar, Allah’a iman ettiğimiz gibi, Allah’ın meleklerine,
gönderdiği kitaplara ve aramızdan seçtiği peygamberlere de iman ederiz. Ayrıca öldükten sonra yeniden
diriltileceğimiz bir ahirete ve iyi ya da kötü başımıza gelen her şeyin kaderde var olduğuna da iman ederiz.
Bunlar Mü’min yani iman etmiş bir kimse olmanın altı temel şartıdır.
Bir bardak süt için, bir kâinat nasıl yaratılabilir? Ejderhalar var mıdır? Daha birkaç hafta öncesine kadar,
kurumuş ve kararmış iskeletlere benzeyen ağaç dalları nasıl olur da beyaz ve pembe çiçeklerle gelinler gibi
süslenip püslenir? Bir karınca, “Bu kadar çalışmak yeter, ben tatile gidiyorum!” diyebilir mi? Yahut bir
elma ağacı ben bundan sonra armut olacağım diyebilir mi? Bütün bu ilginç soruların cevaplarını sen de
merak ettin mi?
İşte Özkan Öze’nin yazdığı ve 223 sayfadan oluşan bu kitapta öğretmenimiz Halis Muhlis’in sınıfıyla
arasında geçenlere misafir oluyoruz. Hem gülüyor, hem tüm bu sorulara bir cevap arıyor, sıklıkla da “Keşke
bu sınıfta ben de olsaydım!” diyoruz. Hele öğretmenimizin derse gelirken yanında taşıdığı bavul kadar iri ve
şişkin bir çantası var ki! İçinde toz böcekleri gezinen kitaplar mı ararsın, kırmızı Japon balıklarının yüzdüğü fanuslar mı, benden söylemesi!
Kitabı nihayete erdirirken tam “Neden Muhlis öğretmenin dersinde zil erkenden çalıyor ki?” diyecektim,
bir de baktım devamı varmış! Seri 3 kitaptan oluşuyor. Dersimiz Amentü’yü Dersimiz Namaz ve Dersimiz
Güzel Ahlak kitapları takip ediyor. Halis Muhlis’in, Safinur’un, İdris’in ve diğer arkadaşların keyifli diyaloglarını çok merak ediyorum. Sınıfın ta en arka sıralarından birine oturup yeni hikâyelerini dinleyeceğim.
Hatta belki sıra arkadaşımı diğer öğrencilerden farklı kılan bir özellik vardır, kim bilir? Okuyan bilir.
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