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 ÖĞRENCİ BÜLTENİ

evde bir bahar



evde
kal

Çevrim içi derslerimiz her

düzeyden öğrencimizin 

 yoğun katılımıyla devam

ediyor!



Evdeyiz ama

etkinliklerimiz hız

kesmeden devam

ediyor! MİSAFİR VAR

 

2 haftada bir
farklı misafirlerle
Türkçe sohbetler

başladı.

Farklı ülkelerden
masallar dinleyip
sohbet ediyoruz.

MASAL SAATİ

#EvdeKal



31 Mart tarihli Zoom etkinliğimizin ilk
konuğu, üniversitemizin rektörü Prof. Dr.
Recep Şentürk hocamız öğrencilerimizin
evine misafir oldu. Hocamız öğrencilerin

sorularını cevapladı ve şiir de okudu!

MİSAFİR VAR



Bugünlerde, özellikle karantinada herkes beni

istiyor. Sohbet ederken, müzik dinlerken, kitap

okurken, yemek yaparken her zaman herkes

yanımda olmak istiyor. Ben bu kadar iletişimden

hoşlanmıyorum. Her insan yataktan kalkıp hiçbir şey

yapmadan önce beni arıyor. Bu duruma sabahtan

akşama kadar devam ediliyor. Ben kimim?

Düşünmüş olmalısınız. 

Bir nesne ol!

Ben buzdolabıyım. Ben kim

tarafından icat edildim? Ben 1805’te

Amerikalı bir adam olan Oliver

Evans tarafından icat edildim.

Benden önce insanlar yemeklerini

soğutmak için dağlardan kar getirip

kullandılar. Bugün birçok tip ve

tarzım var. Gerçekten ben her yerde

bulunurum. Ben ve teknoloji

sayesinde sizin hayatınız kolaylaşır.

Shahruh Burki



Atlar, develer ve eşekler benim sayemde rahat rahat

oturur; bütün yükler tarafımdan taşınır. Bensiz hayat çok

zorlayıcı, bu fikir bütün insanlar tarafından doğrulanır. Bu

insanlardan bir tanesi de Kasım Bey'dir. Ben bütün

insanlar tarafından kullanılırım ama en sevdiğim ve

değerli kullanıcım Kasım Bey'dir, dürüstlüğü nedeniyle.

Eskiden ben her gün Kasım Bey tarafından 

 kullanılıyordum ve bu yüzden ben en mutlu nesneydim.

Ama maalesef Kasım Bey Türkiye'ye geldiğinden beri

onun tarafından hiç kullanılmadım. Bunun için ben şimdi

en mutsuz nesneyim. Ben her gece namazda onu tekrar

görmek için Allah’a dua ediyorum.

1886’da Karl Benz

tarafından dünyanın şeklini

değiştiren bir icat icat edildi.

Evet bu icat benim, araba.

Ben dünyaya gelince

insanlar benim tarafımdan

mutlu edildi. Bu andan

sonra hayat daha çok

hızlandı. 

Bir nesne ol!

Kasım Elderşevi



      Teknolojik bir çağda yaşıyoruz.   Önümüzdeki yıllarda teknoloji sevgisi

azalmayacak, sadece artacak.   Bu yüzden gelecek, mesleklerle teknolojileri

birleştirecek. Mesela bana göre beslenme uzmanlığı gibi meslekler çok meşhur

olacak.   Gelecekte herkesin özel bir beslenme uzmanı olacak.  Beslenme uzmanı

insanların günlük aktivitelerini özel aletler kullanarak izleyecek.   Özel bir diyet planı

için bakkalımız online sipariş-lerimizi teslim edecek. Vücudumuzun durumunu

inceleyerek spor salonu ve doktor randevularımızı alacak.   Hatta hangi içecek ve

yiyecek bizim ve çevre için faydalı,  o bize söyleyecek.  Bu meslek evden çalışabilir

çünkü bilgisayar her şeyi kontrol edecek. Yüksek ücretli bir iş olacak çünkü bugünkü

deki insan çok meşgul ve sağlıklı yemek istiyor ama seçim yaparken kafası karışıyor.

Eğer bugünün dünyasını görürsen, anlayacaksın ki bugün herkes konuşmayı sever ama aynı zamanda

başkalarının konuşmalarını duymak istemiyor. Bu tuhaf durum farklı sebeplere bağlı olur, ama bu başka bir konu.

Fakat bunun iҫin gelecek zamanda bir ҫözüm gelebilir. Bu çözüm hem bir meslek hem bir fırsat hem de topluma

ayna olacaktır. ‘Dinleyici’ adlı bu meslek stresli insanlar, yaşlı insanlar, akıl hastası ve bütün yapayalnız insanlar

iҫin faydalı olacaktır. Dinleyici ya ofis memuru olarak çalışacak ya bağımsızlık psikolog olarak çalışacak. Onun

yeteneklerine göre para kazanacak. Yetenekli bir dinleyici müşterinin hayatını dinleyecek, müşteriyi ikna edecek

ki o kıymetli bir insan, onun önemi var. Hiҫbir zaman istenmeyen tavsiyeler vermeyecek. Bu mesleği kim seçecek

ve hangi sebep iҫin? Bence yazar ve sanatҫılar iҫin bu uygun bir meslek olacaktır. Genellikle ikisinin paraya ve

yeni hikayelere ihtiyacı vardır. Ama gerҫekten herkes iҫin bu meslek faydalı olabilir. Çünkü diğer insanların

durumunu dinleyerek kendi durumumuzu daha iyi anlayabiliriz.

Bence gelecekteki yeni meslek ‘uçan arabalar memurluğu’ olacak. Bu meslek uçan arabalarıkontrol etmek olacak. Bu mesleğe ihtiyaç olacak çünkü gelecekte herkes en hızlı şekildeulaşmak isteyecek. Bunu için bazı arabalar zeminde gidecek ve bazıları havada farklıdüzeylerde gidecek. Hızlı bir yolculuk için uçan arabaları kullanmakta yarar olacak. Bumesleğin saatleri 24 saat kontrol etmeye ihtiyaç olacak. İlk zamanda bu mesleğin maaşıyüksek olacak ama zaman geçtikçe maaş düşecek. İlk önce çoğu insan uçan arabakullanmaktan korkacak ama birkaç sene sonra kullanmaktan hoşlanacak. Hatta kullanmaktaısrar edecek. Kullanmadan önce insanlar uçan araba okuluna öğrenmeye gidecek ve mezunolduktan sonra bol bol binmeyi sevecek. Anneler çocuklarının uçan araba kullanmalarınıistemeyecek ama en sonunda kullanma-larına izin verecek. 

Geleceğin Meslekleri

Beslenme Uzmanı

Uçan Araba Memuru

Dinleyici

Shahruh Burki

Belal Ghafoor

Razi Shaikh



APARTMAN 

     Sabahattin Ali’nin eserini okuduktan sonra kafamda birçok şey

canlandı. Bunlardan bir tanesi eğitimin kişinin hayatı üzerindeki etkisi

ve bir diğeri günümüz insanlarının gözünü karartmış olan para ve itibar

hırsı.

     Eserde damda çalışan kişinin çocuğunu okuldan alıp hamallık

yaptırması, eğitime verdiği değerin içler acısı sonucudur. Bir baba

çocuğunun eğitim hakkını elinden alabiliyorsa kendine ve ailesine ne

kadar iyi davranıyor olabilir ki? Onun dışında para, itibar, gösteriş ve

hırsa bürünmüş mal sahibi adam; insanlığı, vicdanını, kalbinde kalan son

bir sevgi damlasını öyle bir yitirmiş ki kendi sorumluluğu altında çalışan

işçinin 5 katlık binanın üzerinden düşüşüne tiksinircesine bakıyor.

       Sona geldiğimizde, Sabahattin Ali’nin bu eseri bana, insanlığın

şimdiki halini hatırlattı. Ne yazık ki günümüz insanı hırsları uğruna

sevgiyi kaybetti.

Jeta Beqiri

 

inceleme



    Eğitim herkes için çok önemlidir ve modern yaşamlarımızda farklı
biçimlerde olabilir, mesela çevrimiçi eğitim ve yüz yüze eğitim. Bu
iki biçimi de kullanmakta fayda var ancak ikisinin de hem
avantajları hem de dezavantajları var. 
       Yüz yüze eğitim geleneksel öğrenme formatı ve çoğu insan bu
biçimi tercih ediyor. Birkaç nedeni var ama en önemlisi bu biçimde
öğretmenlerle iletişim kurmak daha kolaydır. Ayrıca bazı insanlar
evde oturmaktansa ya okul ya üniversite ya da başka resmi
ortamlara gitmeyi tercih ediyorlar çünkü bu resmi ortam
öğrenmeleri daha faydalı. Bunun aksine bazı insanlar evde
oturmayı istiyorlar çünkü bu onlara daha rahat gelir ve böylece
zamanlarını israf etmiyorlar. Kesinlikle bu noktadan uzak yaşayan
insanlar için eğitim kolaylaşıyor. Ayrıca çevrimiçi eğitimin esnek bir
programı var.
      Çevrimiçi eğitimin kullanımı kolay olmasına rağmen büyük bir
sorun var. Bu sorun ders materyalleri. Bu açıdan sınıfta eğitim daha
iyi çünkü ya öğretmen tarafından materyaller verilebilir ya da
öğrenci kendine yazdırabilir.   Bu sınıfsız daha zor olur. Ama bilgi
bulmanın en kolay yolunu kullanabilirler, öğrenciler sadece
internette arama yapmalıdır.
      Yüz yüze eğitim ve çevrimiçi eğitim benzer olmalarına rağmen
farklı avantajları ve dezavantajları var, ama hangisi daha iyi
sorusunun cevabına öğrenci karar vermeli, çünkü her öğrenci kendi
en iyi öğrenme yolunu biliyor.
       Bence her ikisinin de farklı avantajları ve dezavantajları olduğu
için, eğitimimizde ikisinin de olması gerekir.

Heba Enajah

Çevrimiçi eğitim mi, yüz yüze eğitim mi?



        Önümüzdeki 10 yıla damga vuracak teknolojik ürünler. Bundan 10-15

yıl önce bugün sıklıkla kullandığımız bazı teknolojik ürünler mevcut

değildi. Onların yokluğunu sorgulamak aklımıza bile gelmezdi ama

bugün onlarsız hayat düşünmek oldukça zor. iPhone’la beraber bugün

hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelen akıllı telefonlar

hayatımıza girdi. Tabletlerle tanıştık. Facebook, Instagram, Twitter,

Whatsapp, gibi pek çok sosyal medya platformunda saatlerimizi

harcıyoruz ama aslına bakarsanız hepsi de çok kısa bir süredir

hayatımızda yer teşkil ediyorlar. Teknoloji hayatımızı kolaylaştırıyor ama

bizi mutsuz da ediyor. Araştırmaya göre insanları gün içerisinde 8 saat

teknolojik ürünlerle vakit geçirirken, bu sürenin ortalama 4 saatini ise

sosyal medyaya ayırıyor. 

          Sonuç olarak görülüyor ki, teknolojinin hayatımızda oldukça büyük

yer kaplaması sosyal ilişkilerimizi de bu platformlara taşımamıza sebep

oluyor. Katılımcılara bu konu ile alakalı görüşleri soruldu. Her 5 kişiden 1’i

teknolojinin genel olarak insanların ve her 3 kişiden 1’i de sosyal

medyanın insan ilişkilerini olumsuz etkilediğini düşünüyor. Bence

insanlar teknolojiyi faydalı olarak veya faydalı tarafa kullanmalılar.

Mesela düzenli bir şekilde ekonomi, eğitim, sağlık gibi gerekli alanlarda

kullanılmalıdır.         Munisa

TEKNOLOJİYLE
İLİŞKİMİZ

  Öncelikle gün geçtikçe insanların

teknolojiye olan ihtiyaçları artıyor.

Her geçen gün hızla teknoloji

hayatımıza onlarca kolaylık

sağlamakla beraber, iş hayatımızda

önemli rol oynuyor. Şimdi 20 sene öncesine dönecek olursak teknolojiye

dair hayatımızda çok şeyin değiştiğini fark edebiliriz.Mesela cep

telefonlarından örnek verilirse, kamerasız antenli telefonlar ile o dönemde

yaşayan insanlar muhakkak konuşmuştur. Aradığımız kişinin sesini

duyarak hem teknolojiye olan şaşkınlığımız hem de sevincimizi aynı anda

yaşayabiliyorduk. Çünkü teknoloji ile gelen cep telefonları ile konuşma

hepimizi bir hayli sevindirmişti. 

görüş



    Çocukken Brezilya’da yaşıyordum. Ailemle güzel
bir semtte yaşıyordum. Her gün ben ve erkek
kardeşim evden dışarıya  çıkıyorduk  oynamak için.
Sokakta diğer çocuklar ile bisiklet sürüyorduk  ve
futbol oynuyorduk .  Biz  onlar la  oynarken annem
komşular la konuşuyordu. O zaman çok iyi günler
yaşıyorduk. Şimdi Brezilya’da çocuklar dışarıda
oynamıyorlar çünkü çok tehlikeli.
     İlkokuldayken çok iyi arkadaşlarım  vardı  ama bir
tane  favori / en iyi arkadaşım yoktu . Okul
arkadaşlarım benden  uzak  yaşıyorlardı çünkü
okulum  farklı bir mahallede ydi. Bu yüzden  okul  
dışında  onları görmüyordum. Ancak mahalledeki   
arkadaşlarımla  çok buluşuyordum.
     Yakın arkadaşlarım küçük bir grup  vardı.  Birlikte
her şey yapıyorduk. Hafta sonları onların evleri ne 
gidiyordum ve filmler izliyorduk. Film izlerken
patlamış mısır yiyorduk . Filmden sonra konuş up
dinliyorduk. Bazı günler yemek pişiriyorlardı . Buna
brigadeiro denir, çok meşhur bir Brezilya tatlısı,
çocuklar çok seviyorlar.

Ben çocukken...

Rebecca Slenes



AYASOFYA MÜZESİ GEZİSİ
gezi

       İstanbul’u gezmek isteyen yerli ve

yabancı turistlerin her birisinin

görmesi gereken yerlerden bir tanesi

Ayasofya Müzesi’dir. Ayasofya Müzesi,

Türkiyenin ünlü tarihsel şehri ve

Osmanlının son başkenti İstanbulun

Fatih ilçesine bağlı Sultanahmet’te

yer alıyor. Dünya mimarlık tarihin

günümüze kadar ayakta kalan ve en

çok ziyaret edilen eserler arasında yer

        Daha sonra, çeşitli zamanlarda restore edilmiştir. Ayasofya Müzesi,

Roman imparatorluğu zamanında kilise, daha sonra Osmanlı’nın

zamanında camiye dönüştürülmüş ve şu anda müze olarak faaliyet

göstermektedir. Peki, İstanbul’un tarihi değerlerinden biri olan

Ayasofya yapısı hakkında neler bilmeniz gerekiyor? Sanat ve mimarlık

tarihi açısından benzersiz olan Ayasofya’da bir turu yapmaya ne

dersin? Eğer kültür ve sanata doyamayan birisi isen bu Ayasofya Müzesi

gezi yazısı tam sana göre. Haydi başlayalım.

    Dokuz Nisan 2019 salı günü, Ayasofya Müzesini anlamaya

çalışıyordum. O güzel mimarisi, ve birleştirici dini hatıraları ile insanı

hayran bırakmaktadır. Mimarisi, kokusu, görkemi, tarihsel, kültür ve

benzersiz değerleriyle dünya sanatında önemli bir rol oynuyor. Eserin

her bir köşesini anlamları ve tarihi ile birlikte hissedebiliyordum. Uzun

bir kuyruktan geçtikten sonra, Ayasofya’nın dış  mimarısını azcık

inceleyip ve hemen içeriye girdim. Çünkü çok meraklıydım,

televizyonlarda anlattıkları gibi miydi ya da çok mu abartıyorlardı?

Bugün bütün bu soru işaretlerin cevabını inceleme fırsatım olacaktı.

almaktadır. İlk Ayasofya, Bizans tarihçilerine göre imparator Büyük

Konstantinin oğlu Konstantinos tarafından 390 yılında yaptırılmıştır. 



        Ayasofya Müzesi’ne gitmek

için birçok alternatif mevcut.

Tramvay hattı ile Sultanahmet ya

da Gülhane durağından indikten

sonra hemen ulaşabilirsiniz.

Anadolu yakasından gelecekseniz

iki seçenek vardır. Toplu ulaşım

araçları ile; bir yandan vapurlarla

ve diğer yandan marmaray metro

hattı ile Avrupa yakasına ulaşma

fırsatınız olacaktır. 

        O gün içerisi sakın ve fazla kalabalık değildi. Dışarıdan içeriye

mükemmel bir şekilde ışık geliyordu o güzel tasarlanmış olan

pencerelerden. Bir yandan Türkçe, Fransızca, Arapça ve diğer yandan

Ingilizce vb dil sesleri kuşağıma giriyordu. Herkes meraklı bir şekilde

inceleyip ve yorum yapıyordu. Yavaş yavaş ileriye yürüyerek

ayaklarımın sesini hissedebiliyordum, mimbere doğru ilerlerken

kafamı kaldırdığımda bir şey dikkatimi çok çekti. Bir taraftan Arapça

harfleri ile yazılmış olan Allah ve öbürü tarafa aynı harflerle Muhamed

yazmaktaydı. Bu iki isminin ortasında kucağında çocuklu bir kadın

resim çizildi. Bu ifadeler benim için çok anlamlı ve düşündürücüdür

çünkü Ayasofya hem kilise hem de cami olarak hizmet verdiğinin

işaretidir.

Abdoulaye Djibo

           O gün kendime ait İstanbul öğrenci müze giriş kartı yanımda

bulundurduğum için para vermeden içeriye girme fırsatım oldu.

Öğrenci değilseniz 2019 giriş ücreti 72 TL idi.Ayasofya müzesinde çok

kalmayı ve yeni şeyler keşfetmeyi çok isterdim. Fakat, o gün Ayasofya

gezim fazla sürmedi çünkü dışarıda acil bir iş halletmem

gerekiyordu.                

          Sonuç olarak, müzeden ayrılırken büyük bir geri dönme niyeti

ile çıktım. Çünkü burayı daha ayrıntılı ve detaylı bir şekilde

keşfetmem gerekiyor. Ayrıca, Ayasofya Müzesi hakında size

bahsetmem gereken çok bilgi var. Bu geri dönüşüm yakın zamanda

olur diye umarım. Müze hakında daha ayrıntılı bilgiler için https://

ayasofyamuzesi.gov.tr den ulaşabilirsiniz.

gezi



Çocukluk günleri çok hızlı geçer ama onlar
hayatımızın en güzel günleridir. Çocukluğum çok
güzeldi, mutlu bir çocuktum. Ben ailemin en
küçüğüyüm  ve onlar hep beni seve seve mutlu ettiler.
Çocukken Mısır’da yaşıyordum. Çocukken biraz
yaramazdım hep şaka yapıyordum. Abi ve ablalarım
benden çok daha büyük o yüzden beraber oynamak
için kimsem yoktu hep yalnız oynadım ve buna
alışmıştım. Ben ilkokula başlayınca çok korkuyordum,
annemi hiç  bırakmak  iste me dim. İlkokulun ilk
gününde bir kız gördüm aynı çanta yı  taşıyorduk ve
hemen biz sohbet etmeye başladık ve o andan sonra
çok iyi  arkadaş  olduk. Hep beraber oynadık ve
birbirimizi ziyaret ettik. Okuldayken ben her çocuk
gibi oynamayı severdim. Okuldayken arkadaşlarımla
beraber çok oyunlar oynadık. Bazen biz prenses gibi
davrandık bazen oyuncak bebeklerle oynadık. En
sevdiğim oyuncak Barbie'ydi çok Barbie'lerim vardı
ve kimse nin  onlara dokunmasına  izin vermiyordum.

Ben çocukken...

Maryam Kouk



      Geçen yaz tatilinde yakın arkadaşım Baran’ın daveti

üzerine Diyarbakır’a gittim. İstanbul’dan otobüsle yola

çıktım. Yorgun ve uykusuz geçen 20 saatin ardından

sonunda akşam saat 9’da Diyarbakır’a vardım. Diyarbakır

otogarında beni karşıladı Baran. Beni kendi yaşadıkları tek

katlı bahçeli evlerine götürdü. Baran ve ailesi gelişime çok

sevindiler. Beni evlerinde gayet güzel ağırladılar. Yorgunluk

ve uykusuzluktan dolayı ilk gün gider gitmez yattım. Sabah

erkenden kalkıp güzel bir kahvaltı yaptık hep birlikte. Doğal

ve birçoğu ev yapımı ürünlerden oluşan kahvaltı yanında

yöreye has olan kaçak çay ile birlikte benim için farklı ve

güzel bir deneyimdi. Ailenin keyifli sohbetiyle de bir hayli

güzel geçti. Kahvaltımız bittikten sonra Baran ile birlikte

dışarıya çıkıp Diyarbakır’ın tarihi yerlerini gezmek için yola

koyulduk. İlk olarak Ulu Camii’ye gittik. Öğrendiğim

kadarıyla burası İslâm dünyasının beşinci Hârem-i Şerîf’i

kabul ediliyormuş. Gerçekten de manevî bir havası vardı

camiinin. 

gezi
SEYAHATA MEHDI LI AMEDE

Mehdi'nin Diyarbakır Seyahati



El Mehdi Idrissi
Guenouni

            Buradan da çıktıktan sonra ikimiz de acıktığımızı fark

ettik. Baran bana meşhur Diyarbakır ciğerini yemeyi önerdi

ben de kabul ettim. Hayatımda bu kadar güzel bir ciğer

yediğimi hatırlamıyorum. Lezzeti damaklarda kalan bir tadı

vardı. Karnımızı bir güzel doyurduktan sonra güneşin batışını

izlemek için Kırklar Dağı’na gittik birlikte. Manzara gerçekten

buradan harikaydı. Doğanın güzelliğinin yanı sıra ışığın adeta

gökyüzünde süzülmesi beni çok etkiledi. Ayrıca bu dağın da

bir hikayesi varmış. Kısaca bilgi vermek gerekirse: Belirli

sayıdaki evliya, rivayetlere göre her ayın 14’ünde dünya

üzerinde bir bölgede toplanıp önemli kararlar alırlarmış.

Zamanında bir gece, Kırklar denilen bir grup evliyaullâh bu

mevkide bir araya gelip toplantı yapmışlar rivayetlere göre.

Bunun bilgisi zamanla halka ulaşınca bu isimle anılmaya

balanmı o günden sonra bu dağ. Geçen güzel ve keyifli bir

günün ardından sabah tekrardan erken uyanıp Diyarbakır

otogarına doğru yola çıktım. Baran’a çok teşekkür edip

kendisini de İstanbul’a beklediğimi söyledim. Yola çıkınca

tek düşündüğüm şey bir gün buralarda yaşamak

isteyeceğimdi çünkü Doğu kültürünün insanı kendisine

çeken esrarengiz bir yapısı var. Bu yüzden her zaman hayranı

olmuşumdur bu diyarların.

          Ulu Camii’den çıktıktan sonra

 Deliller Hanı’na gitmek için tekrar

yola koyulduk. Halk arasında

Deliller Hanı denilmesinin nedeni,

her yıl İslâm ülkelerinden Hicaz’a

gitmek üzere bu handa toplanan

Hacı adaylarını götürecek delilerin

(rehberlerin) bu handa

kalmalarındandır.

gezi



Canım Babacığım,

 

          Ben şimdi annemin karnındayım. İki ay sonra bu dünyaya geleceğim. Sizden çok

basit şeyler istiyorum. Lütfen, bana güzel bir isim seçin. Benim için özel bir oda

yapın ve odaya çok güzel oyuncaklar koyun. Odam mavi renk olsun.

 

        Sizinle harika vakit geçireceğiz, biliyorum. Her hafta sonu beraber bahçelerde

gezeceğiz ve bana pamuk şeker alacaksın. Bana her bayram yeni ve güzel kıyafetler

alacaksın. Sen her hafta sonu yeni bir hikaye okuyacakasın. Dersten sonra ben

arkadaşlarımla oynayacağım. Her sene bana doğum günü yapacaksınız. Mumları

üfleyeceğim ve sen "iyi ki doğdun!" diye söyleyeceksin, ben de "iyi ki varsın babam!"

diye söyleyeceğim. Bütün mutlu anlarımızı bir albüme koyacağız ve her zaman

hatırlayacağız.

 

     Üniversitemi ben seçeceğim. Babam ben, senin gibi doktorluk yapmak istemi-

yorum. Ben başka bir meslek seçeceğim. Ayrıca karımı ben seçeceğim ve sarışın

olmayacak.

 

          Ben sizin için ilk çocuğunuzum ama bana başka kardeşler getirebilirsiniz, kızlar

olur, erkekler olur. Yalnız olmak istemiyorum. Biliyorum, hepimizi çok seveceksiniz.

Biz çok mutlu bir aile olacağız.

 

       Ben duydum ki dışarıda çok sıkıntı var. Burası çok sakin, gerçek dünya burası

gibi değil, bu ne?! Ama sen her zaman beni koruyacaksın değil mi? Sana çok

güveniyorum babacığım.

 

       Şimdiden buluşmaya kadar keşke annem sinirli olmasa ve sağlıklı yemekler 

 yese. Sizi görmek istiyorum ve çok heyecanlıyım. 

 

Sizi seviyorum.

 

Görüşürüz...

 

mektup

Dalia Derki
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