1 Subat 2006 / Çarsamba

Takvimler 1 haziran 2005'i gösteriyordu..
Önce reklamlarla mustulanan ve sekiz aylik ömür biçilen yepyeni bir program ribat fm
mikrofanlarindan ilk soluklarini vermeye baslamisti.
Aman Ya Rabbi!! Bu ne garip bir seydi öyle..
Yok canim bunlarda iyice saçmalamislardi..Öyle seyolur muydu hiç..
Radyodan ders üstelik Arapça dersi.
Ben siralarda oturmus ,hocalariyla diyolog halinde iken bile ögrenememistim arapçayi..
Nasil olacakti da görmedigim bir insandan sadece sesini dinleyerek günde bir saat Arapça
ögrenecektim. .
Arapça ögreniminin zorluguna inananlardan olarak 'hiç strese gerek yok' dedim.Arapçayi
ögrenmeyi çok istemis olmama ragmen.Mizacim zorluga hiç gelemezdi.
Ama içimdeki meraki yenemiyor arapça dersi her basladiginda radyonun basinda ,hocamiz
Salih hocanin hos anlatimini dinlemeden kendimi alamiyordum..
Olabilir mi acaba?? sorulan beynimde hop hop hoplasiyorlardl..
Derken etrafimdakiilerin dillerinde "arapçaya basladik","sende istiyordun","sende basla"
cümleleriyle galeyana geldim.Derhal bir kitap temin etmeliydim.Ama ben kitabi temin edene
kadar haftalar geçiyordu.Vazgeçtim..
Yasi benden büyük olanlann azmi,gayreti beni üzüyor ve utandinyordu. Tamam kesin
kararimi verdim dedim.Hem nasilsa yaz dönemindeydik.Bol bol bos zamanim vard1.Hemen
kitap ve cd yi temin ettim.Hem de daha bastaydilar telafi edeb,ilirdim.Bir gayretle basladim.
Ve su an fiilen radyo dershanesinin ögrencisiyim
radyo dershanesi serüvenim böyle basladi.Zaman zaman bazi yogunluklardan dolayi
birakiyim desemde birakamiyorum.Aliskanlik mi,bagimlilik mi bilmiyorum..Ama radyo
dershanesini dinleyooiedigim.zamanlar eksiklikler oluyor..Ve moralim bozuluyor.
Ben bu bagliligin Salih hocam sayesinde olduguna inaniyorum.Zira sizin
gayretiniz,azminiz,ve anlatiminiz bizi pes ettirmiyor.
Allah gayretinizi artirsin.Sizin sayenizde arapçaya bakisim degisti.Ödevlerimi de aksatmadan
yapabilseydim herhalde Akademi de egitirnci olarak göreve baslayabilirdim:)
(yani eksiklikler sizin anlatiminizdan kaynaklanmiyor.Tamamen bizim tembellik ve
aksakliklarimizdan kaynaklaniyor.)

Hocam yukanda aniatttiklarim tamamen gerçek hayattan alinmistir.Hayal ürünüyle uzaktan
yakindan alakasi yoktur.Bu yüzden noktasiyla virgülüyle aynen RD.Seref defterine ismimle
geçirilebilir.Ismimin zikredilmesinde herhangi bir sakinca yoktur.Mektup la
göndermedim.Ama mail yoluyla almiyorsaniz mektuplada gönderebilirim.
Allah Yar ve Yardimciniz olsun.(bir de sizden bir ricam var hocam.Sinavdan önce cemmzzkkr igrabi ile cem-teksir igrabi basta olarak grameri bir tekrar yapabilir misiniz.)DUA ILE
HALIDE
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