
Kuzey, her günün cuma günü gibi olmasını ve ardından tatil gelmesini hayal 
ederken, hayali gerçek olur: Tek bir güne hapsolur. Aynı günü tekrar tekrar 
yaşarken, insanlara ve gündelik yaşama dair, önceden fark etmediği ayrıntıları 
görmeye başlar. Küçük iyiliklerin gücünü keşfetmektedir. Kuzey, büyük bir 
dönüşümün kavşağındadır artık.

Bitmeyen Gün
Yaşamın çok küçük iyiliklerle bile güzelleşebileceğini, 
mizahla aktaran bir roman 

Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

• Akran zorbalığı ve aile içi 
ilişkiler gibi konuları, duyarlı 
ve maceralı bir kurgu 
içerisinde işliyor.
• Olumsuz davranışların 
başka insanlar üzerindeki 
üzücü etkileri üzerine 
düşünülmesini sağlıyor.

1. Sınıf ya da okul içinde arkadaşlarına 
zorbalık eden biri varsa, mücadele 
etmek için nasıl yöntemler izlenebilir?

2. Sizce Kuzey, “keşke her gün cuma 
gibi olsa, ertesi gün tatil olsa” dileğinde 
bulunurken, düştüğü tuzağın farkında 
mıydı? Cuma gününde sıkışıp kalarak 
tatil gününe asla ulaşamacağını neden 
düşünemedi?

Bir gün önce neler yaptığınızı, okulda 
ve evde neler yaşadığınızı anlatan 
bir yazı yazın. Ardından, aynı günü 
iki defa daha yaşasanız, neleri 
değiştirdiğinizde gün değişebilirdi 
diye düşünerek iki farklı versiyon 
daha yazın. Üç bölümlük mini 
günlüğünüzü öğretmeninizle, ailenizle 
ve arkadaşlarınızla paylaşın.
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Yeni okul müdürü seçimi mülakatında iki de öğrenci olacaktır ve Esin de 
onlardan biridir. Esin çok mutludur. Fakat, babasının da bu işe başvurduğunu 
öğrenince sevinci yok olur. Esin’in komitede yer alması etik olmayacaktır. Ertesi 
gün Esin yönetim kurulu başkanına gider ve neyse ki Akın Bey, duruma bir 
çözüm getirir: Esin, komitede yer alacak ama oy kullanmayacaktır. 

Gülmeyi Bilen Müdür Aranıyor
Okuru etik değerler, idealizm ve meslek seçimi konularında 
düşündüren bir hikâye

Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

• “Seçim atmosferine” ve 
bunun gerektirdiği etik 
değerlere yönelik, etkili ve 
örnek bir anlatı.
• Yetişkinlerin dünyasına 
ait bir olayı, çocukların 
gözünden başarıyla 
aktarıyor. 

1. Esin ve babası, böyle bir durumu 
önlemek için ne yapabilirdi? Sizce, 
çekilmesi gereken taraf gerçekten de 
Esin miydi? Neden? Tartışın.
2. Sizce Akın Bey’in tutumu doğru 
mu? Esin, o komitede eski haklarıyla 
bulunmaya devam etse ne olurdu?  
Ya da komiteden ayrılmasına izin çıksa 
neler yaşanırdı? Senaryoları sınıfta 
tartışın.

1. Siz de sınıf başkanını, kitaptaki gibi 
bir mülakat yoluyla seçmeyi deneyin. 
Aday öğrenciler, ortak kararla seçilmiş 
bir kurulun karşısına geçsin ve adilane 
bir sorgulama ile en iyi başkanı 
belirleyin.
2. Bir aile büyüğünüzden, katıldıkları 
bir iş görüşmesini anlatmasını isteyin 
ve sonra, olaydaki ilginçlikleri de 
unutmadan, bunu öyküleştirin.
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