
Eğitimde Edebiyat Semineri
Dolabın Kapakları anlatıyor!

Ev Editörü anlatıyor!
Kitap analizi kağıdı

Çocuğun oyuncaklarıyla oynamak

Şuşu'yu nasıl çizdim?

Pinoo hazırladı!

Başak Günaçan anlatıyor!

HAFTA SONU
bdk 12

Buluntu nesnelerle yaratıcılık
Beyhan İslam anlatıyor!



1 Eğitimde edebiyat 

Önce Türkçe dersi vardı, sonra 
edebiyat. Biz mini mini öğrenciler için 
hazırlanmış okuma parçaları, önemli 
gün ve haftalara dair şiirler… Ne 
ortaokulda, ne lisede pek sevemedim 
edebiyat derslerini. Üstelik okumaya, 

Seminerde, Profesör Dr. Betül 
Çotuksöken, şair ve edebiyat 
öğretmeni Müslim Çelik ve gazeteci 
yazar Karin Karakaşlı birer 
konuşma yaptılar. Bu konuşmaların 

yazmaya çok düşkündüm. Biz bir grup 
arkadaş, deliler gibi kitap okurduk. 
Çoğumuz öykü ve şiir denemeleri 
yapardı. İş derse gelince, canımız 
sıkılırdı. Seçilen okuma parçalarından 
mı, eğitim sisteminin zorladığı ders 
işleme biçiminden mi, bilmiyorum. 
Bugünkü aklımla bakınca büyük kayıp 
olduğunu düşünüyorum.

Büyük kayıp çünkü o günlerde 
zaten sırf bu işe ayırmak zorunda 
olduğumuz zamanı ilgimizle ve zihin 
gücümüzle birleştirebilseydik, buna 
olanak veren bir eğitim yöntemi 
olsaydı, edebiyat alanında çok daha 
ilgili, bilgili kişiler olurduk. Ha, evet, 
üniversite sınavında yeterince edebiyat 
testi sorusu yanıtladık ama…

Geçtiğimiz cumartesi, 12 Mayıs 
günü, Günışığı Kitaplığı tarafından 
düzenlenen 4. Eğitimde Edebiyat 
Semineri’ne dinleyici olarak katıldım. 
Eğitimciler için büyük bir fırsat 
olduğunu düşündüğüm seminere 
katılım beklediğimden azdı. Olsun, 
böyle bir seminerin düzenleniyor 
olması bile, bizimki gibi yedi kişinin 
yılda ortalama bir kitap okuduğu bir 
ülkede büyük bir olaydır. 
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arasında, farklı kentlerden gelen 
edebiyat öğretmenleri, öğrencileriyle 
gerçekleştirdikleri yaratıcı okuma 
çalışmalarını sundular. Benim için hepsi de 
birbirinden ilginç ve öğreticiydi. Bir kitabı 
okutup öğrenciye, “Konusu ne, ana fikri ne, 
karakterler kimler?” gibi sorular sormak 
yerine okunan kitaptan etkinlikler, oyunlar 
türetmenin, öğrenciye kitabı yaşatmanın 
verdiği sonuçlar çok keyifli. Özellikle 
yaratıcı drama tekniklerinin çok etkili 
olduğunu bir kez de Eğitimde Edebiyat 
Semineri’nde görmüş oldum. 

Seminer, Ali Poyrazoğlu’nun “güldürürken 
düşündüren” konuşmasıyla son buldu.
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Seminer sırasında yaratıcı okuma sunumu 
yapan öğretmenlerin hepsi de özel 
okullardan gelmişti. Özel okullara bir 
itirazım yok. Ben, dünyanın herhangi bir 
yerindeki en ücra köyde okuyan çocukların 
da aynı fırsatlara, aynı eğitim kalitesine, 
kendileri için böyle didinen öğretmenlere 
sahip olmasını; öğretmenlerin de bu çabayı 
gösterebilecek yaşam standartlarına 
kavuşmasını istiyorum.

Öğretmenlere yönelik bu seminere bizi 
davet ettiği için Günışığı Kitaplığı’na ve 
emeği geçen herkese teşekkür ederim.

Dolap kapağı Yıldıray

http://www.birdolapkitap.com/biz-kimiz/
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Bazı insanlar vardır 
ya, ilk tanıştığınızda 
sanki yıllardır tanıyor 
hissine kapılırsınız. 
Başak’ı tanıdığımda da 
böyle hissetmiştim işte. 
Başak’la ne zaman bir 
araya gelsek, konuşuruz 
da konuşuruz. Ben daha 
çok dinlerim, Başak daha 
çok konuşur. Başak’ı 
dinlemek güzeldir. Çünkü 
Başak her zaman ilginç 
şeylerden söz eder. Başak 
bana formdan, resimdeki 
taramadan, malzemeden bahseder. Daha 
geçenlerde saatlerce süren bir kahvaltının 
tam ortasında, belki bir saat sırf kağıttan 
ve kağıtla yapılabileceklerden konuştuk. 
Başak insanın ufkunu açar, zihnini 
berraklaştırır. Dedim ya, Başak’ı dinlemek 
güzeldir. Şimdi biz konuşalım, siz dinleyin.  

Başak, senin iyi cadılardan olduğun 
söyleniyor. Nereden çıktı bu cadılık 
meselesi?

Bu öyle bir his işte, hissi kalben denir ya... 
Onun gibi. Ben de izah edemiyorum.

Seni ve cadı sözcüğünü düşününce, 
internet sitenin adı aklıma geliyor: 
Moncarot. Bu ne anlama geliyor?

“Moncarot” benim küçükken 
yaptığım şeylere (resim, 
topraktan nesneler vb.) 
verdiğim isim, bir tür 
imzaydı.  Anlamı olmayan, 
gizli adımdı. Uydurduğum 
bir kahraman Moncarot. 
Başak yerine geçen, hülyalı 
bir kahraman.  

Moncarot’ta heykelden 
kuklaya, resimden 
maskeye bir sürü işin 
var. Sen kendini nasıl 
tanımlıyorsun? 

Üniversitede heykel okudum. Şeylerle 
uğraşan insanım ben. Ama asıl olarak 
heykeltıraşım, gururla söylerim.

Şu “hissi” olan cadılık meselesine dönelim. 
Sanat yaparken, bir eseri üretirken 
hislerin ne kadar devreye giriyor? İçinden 
geldiği gibi mi işe girişiyorsun, yoksa ince 
hesaplarla mı yapıyorsun?

Ben gözümün önüne geleni çizerim ya da 
yaparım aslında. Yani senin ilk dediğini 
yaparım. Genelde gözümün önüne işin son 
hali gelir, ben de onu ararım. Heykelde 
de, resimde de. O süreç bu yüzden çok 
anlamlıdır. Bitince, anlam da biter 
gerçekten. 

Hülyalı bir kahraman Moncarot ya da 
iyi cadılardan Başak Günaçan
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Başak Günaçan, Ay Adam

Başak Günaçan, Balık
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Ahşabın içinde zihnindeki imgeyi 
arıyorsun ya... Kitap resimlerken 
nasıl oluyor? Sonuçta ortada senin 
zihninden çıkmamış bir öykü var. Biri 
sana, “Şunu çiz,” dediğinde çizmek 
garip gelmedi mi?

Evet, orada durum farklı. Elbette garip 
geldi ilk başta. Daha doğrusu kesti 
beni. Ama bir yandan da birinin hayal 
ettiği bir şeye mizansen yapmak da çok 
keyif veriyor bana. Birinin duygusunu 
nesneleştirmek, o ifadeleri aramak, vb…

Sana verilen sahneleri olduğu gibi mi 
yapmaya çalışıyorsun, yoksa kendi 
yolunu bulmaya mı çalışıyorsun?

Verilen yönergelerin içinde kendi çizgimi 
var etmeye çalışıyorum. Yüzde yüz özgür 
olunmaz ki.

Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması 
Vakfı için yaptığın çalışmada esas 
olan yönergeler olsa gerek. Nasıl bir 
çalışma yapıyorsunuz? 

Çocuklara yönelik çalışıyoruz. Vakıf 
okullara eğitim toplantıları düzenliyor. 
Programının amacı çocuklara cinsellik 
üzerine eğitim vermek. Kadın ve erkek 
bedeninin farkları, özellikleri anlatılıyor. 
Bunun yanında toplumda kadın ve 
erkek rolleri irdelenip tartışılıyor. 5, 6, 
7 ve 8. sınıflarla çalışılıyor. Yaşa göre 
içerikte de değişiklikler oluyor. Ben 
bu program için hazırlanan eğitim 
materyallerinin resimlendirilmesi 

işini üstlendim. Vakfın özellikle 
üzerinde durduğu başlık ve 
içerikler var. Bunlar tıpkı hikaye 
kitaplarında olduğu gibi 
karakterler üzerinden çiziliyor. 

Heykeller, maskeler, kuklalar 
filan derken, tabii bu arada 
bir sürü çizim de var. “Şuşu ve 
Üçtekeri” adlı çocuk kitabının 
çizerisin. Bir söylentiye göre 
“Şuşu” tiplemesi senmişsin?

Öyle diyorlar valla, hiç oradan 
bakmamıştım. Ama bir hocamız 
vardı. “Herkes kendinden bir detayı 
koyar yaptığı işe, bir detay bırakır kendi 
formundan,” derdi. Sanırım Şuşu’da da 
öyle oldu.

Yaptığın kuklalardaysa durum biraz 
farklı. Kişiye özel kukla yapıyorsun. 
Nasıl çalışıyorsun?

Kuklası yapılacak kişilerin yüz 
fotoğraflarını istiyorum yaptıracak 
kişiden. Genelde farklı açılardan 
çekilmiş oluyor bunlar. Bir tane de 
orantılamak için boy fotoğrafı... Önce 
porselen içerikli bir model hamuruyla 
yüzü çalışıyorum. Sonra gövde ve 
detaylar geliyor. Bu kısımlar ağaçtan 
hazırlanıyor.  Yukarıdan bir panele 
bağlı ve eklemleri hareket edebilen, 
40-45 cm büyüklüğünde kuklalar 
oluyor kişiye özel kuklalar. Genellikle 
hediye olarak yaptırıldığı için ve kuklası 
yapılacak kişinin haberi olmadığı için 

fotoğraf kısmı çok eğlenceli ve tehlikeli 
olur. 

Tehlikeli mi?

Yüzünün fotoğraflarını gizlice çekmek 
gerekiyor. Fotoğrafı hediyeyi verecek kişi 
çekiyor ama sorgusuz ve çaktırmadan 
çekmesi gerekiyor. Hem de birkaç ayrı 
açıdan olması lazım. 

Tiyatro için de kuklalar yapmıştın. 
Onları da anlatsana. 

2010 İstanbul Avrupa Kültür Başkenti 
Projesi kapsamında “Surname” 
oyunu için dev kukla ve maskeler ile 
aksesuarlar hazırladık. Dev kukla 
derken, 2-3-4 metrelik kuklalar. Hareket 
de edebiliyorlardı. Gösterinin tüm 
parçaları oyuncuların içine girebileceği, 
onlarla hareket edebileceği şekilde 
hazırlandı. Türkiye’de kuklaların 
bu anlamda yapıldığı ilk oyundur 
Surname. 
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Sabancı Müzesi’nde çocuklarla 
yaptığın etkinlikler neydi? Heykelle mi 
ilgiliydi?

Müzede açılan sergilerle eş zamanlı, 
sergilerin içeriğine paralel etkinlikler 
yaptık çocuklarla. Örneğin Salvador Dali 
sergisi geldi, Sürrealizmden bahsettik 
çocuklara ve Sürrealizm akımını içine 
alan işler yaptık. Hayaller, rüyalar, 
fantastik kahramanlar resimledik.

Bu tür etkinlikler çocuklara ne 
kazandırıyor sence? Çocukların 
etkinliklerdeki tavırları nasıldı? 
Geldiklerinde nasıldı, giderlerken 
nasıldı?

Çocukların tavırları harika! Hiçbir şey 
onlara “yabancı” ya da anlaşılmaz 

gelmiyor. Grup çalışmasının 
çocuklara sanatın tarihi ile 
ilgili bilgi verdiğini, kendini 
ifade etme şekillerini serbest 
bıraktığını düşünüyorum.

Çocuklar bu tip 
etkinliklerden illa bir 
şeyler öğrenmeli mi, yoksa 
eğlenseler, bir iki sanat 
eserine aşina olsalar yeter 
mi?

Bence aşina olsalar yeter. 
Hem eğlendik de zaten. 
Şaka bir yana, çocukları 
ilgilendiriyor bir eseri yapan 
insanın kişiliği, sevdiği şeyler, 
hayatı, yaptığı resimlerin 
anlamını aramak vb... 

Sen neler kazandın bu 
çalışmalardan?

Harika fikirler, hiç 
bakmadığım açılar, ilginç 
yorumlar ve tabii çok güzel 
üretimlere tanık oldum. 
Mesela bir çocuk bir gün 
“Gördüklerim çok etkiledi beni, 
gece yattım ve rüyamın aklına 
getirdim seni,” diye bir cümle 
kurdu. 2-3 günlük bir çalışma 

yapıyorduk. Dolayısıyla arka arkaya 
görüşmüştük. Gezdik, eğlendik, birlikte 
sanat yaptık ya, beni de sevmiş hani! 
Çok güzeldi o cümle, hiç unutmam. 

Çocuk kitabı resimleme isteğin de bu 
çalışmalar sırasında mı doğdu?

Bence hep vardı. Çünkü on sene 
önceki bazı çizimlerime bakıyorum. O 
kadar bugün yaptıklarım gibi ki. Yani 
alttan alta öyle de, sanki daha yüzeye 
çıkmamış gibi. Bir çocuk yanım var 
sanırım herkes gibi ve ben onun peşine 
düştüm. Bence çocuklar için çizmenin 
çoook başka bir özgürlüğü var. 

Şuşu nereden çıktı peki?

Yıldıray diye bir arkadaşımdan çıktı. 
Bana bir kız tarif etti. Önce bir tane 
çizdim, olmadı. Zorlamadım. Karakter 
yaratmak gerçekten zor bir şey. Öyle 
kolaycacık çıkmıyor. Elimde bir tane 
ipucu vardı. Japon’du bu kız. 

Neden Japon’du? Bak bunu 
bilmiyordum. Sana öyle mi tarif etti?
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“Mesela bir çocuk bir gün 
“Gördüklerim çok etkiledi beni, 
gece yattım ve rüyamın aklına 
getirdim seni,” diye bir cümle 

kurdu.”



7

“Japon çizeceksin, ben öyle kurdum 
Başak,” demedi. Sesi Japon’du zaten: 
“Şuşuuuuu”. Ben de Japon aradım 
onu sonra. Dokunmak isteyeceğin, 
bakmaya doyamayacağın şirinlikte 
bir karakter düşündüm. Sana on 
saat Şuşu anlatabilirim şu an. İnatçı, 
çok duygusal, kendinden emin, net, 
hareketli, çok zeki ve tavlanması kolay. 
Yani inatçı ama iki dakikada da yola 
gelir. Öyle çok da keçi değil. 

Şuşu kalabalık bir ailede yaşıyor. 
Diğer aile fertleri nasıl çıktı?

Şuşu kadar düşünmedim onları. Sadece 
anneanne ve dedeye dikkat ettim. 
Yaşlılar öncelikli. Onların karakterleri 

hariç diğerlerine -baba,hala, 
anne- çok takılmadım. Dayı 
da önemliydi. 

Bu arada dayının tipini 
Yıldıray’a benzetmişler, sen 
ne dersin?

Komik olmuş. Çünkü o 
da benzetmişti kendini. 
Yazarken de benzetmiş 
sanırım. 

Şuşu bir yana, diğer tipler 
içindeki favorin kim?

Dedeeeeeeeeeeee. Eğlenceli 
adam. Bir de dedem olmadı, 
sanırım o yüzden. 

Peki sence en şapşal olan 
hangisi?

Hala tabii! Dedikoducu halaaaaaa. Çok 
fitne fücur. 

Şuşu’nun macerasındaki en önemli 
unsur üçteker ve sen de bunu hayli 
iştahlı çizmişsin. Bisiklet senin 
hayatında önemli galiba?

Tabii ki. Çocukken benim de üçtekerim 
vardı. Nerelerden düşmedim onunla. 

Mahalle hayatı yaşadın değil mi sen 
de? Şuşu da öyle. İki mahalle benziyor 
mu?

Ben Emirgan’da doğup büyüdüm. 
Kitapta da Emirgan’dan bazı sokaklar 
var. Emirgan zaten ormandır, her yere 
girip çıkıyordum işte. Üstünden iki 
dakika önce inmiş olsam, yorgunluktan 
ölsem bile “Bir bahane olsun da atlayıp 
gitsem,” diyordum bazen. Sonra 
kaykaya geçtim daha heyecanlı diye.

Üçteker yaşındayken kaykay mı 
kullandın?

Kaykaya 8-9 yaşlarında bindim. Ama 
bisiklet üçtekerden sonra hep vardı. Ta 
ki motor alana kadar.  Bisiklete dönmeyi 
düşünmüyorum motordan sonra.

Bak şimdi bu kavgada söylenmez! 
Madem öyle son soru: Üçtekere 
yeni başlayacak genç Şuşulara ne 
öneririsin?

Kasksız olmaz derim. Sakınnnnnnn kask 
takmadan çıkmasınlar sokağa. Bir de 
kaldırım olan her yerde kullansınlar, 
annelerini filan dinlemesinler. “Uzağa 
gittim, nasıl dönücem şimdi?” diye 
korkmasınlar. Korkmadan ama dikkatli 
takılsınlar. Dikkatleri dağınıksa o gün 
mesela sakın binmesinler üçtekere. 

 
Röportaj: Banu Aksoy
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“Tabii ki. Çocukken benim de 
üçtekerim vardı. Nerelerden 

düşmedim onunla.”

http://www.birdolapkitap.com/biz-kimiz/
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? Geldi gelmedi dediğimiz bahar telaşıyla, bu hafta biz de 

arka bahçemizi düzenlemeye giriştik; çiçeklerimizi ekm-
eye başlamıştık zaten, şimdi yenilerini de ekledik. Masamızı 
dışarıya çıkarttık ve yazın en sıcağında bile serin olan 
Düşevi’mizin arka girişini renklendirdik! Belki bu yaz kitap 
okumalarımızı miniklere orada yaparız, hatta eminiz ki ma-
hallemizin köpekleri Çöpçü ve Yakışıklı da seve seve katılır bi-
zim okuma seanslarımıza.

Bu hafta yepyeni ürünlerle tanıştık; kitaplarımız, kutu 
oyunları ve yapbozlar, kendin yap ve bilim setlerinin yanında, 
bir de 5+ yaş grubu için hem eğlenceli, hem öğretici Kids’ Su-
prise kartlı kutu oyunları da Düşevi’nin raflarında yerlerini 
aldılar. Buraya gelen çocukların keyifle oynadığı oyunlara biz 
de bayıldık doğrusu. 

Havanın gelgitli, kaprisli duruşuna rağmen, sonuna kadar 
tadını çıkarttığımız “Çocuklar İçin Buradayız” panayırında 
hafta sonu Bilgi Kozası Anaokulu’ndaydık. Hem çocuklarla 
beraber harika vakit geçirdik, hem de 4M ürünleriyle be-
raber boyama atölyeleri yaptık. Çocuklar kendi boyadıkları 
alçıdan heykelcikleri, ister mıknatıslı ister ipli olarak alıp ev-
lerine götürmenin keyfini yaşadılar. Benzer bir atölyenin üç 
vakte kadar Düşevi’mizde de yapılacağının haberini verelim 
şimdiden.

Üstümüze yaz rehaveti çökmeden daha çok çalışmalıyız, 
çook…

Düşevi Çocukların Kitapçısı

www.dusevikitapevi.wordpress.com  Facebook/ düşevi kitapevi     Twitter/ dusevikitapevi Tel: 0212 322 92 12 (Göktürk)

DÜŞEVİ ATÖLYE PROGRAMI:

21 Mayıs Pazartesi: 
10:30 - 11:30 Türkçe / İngilizce Sanat Atölyesi (2-3 yaş): 
Miniğiniz hem kesme - yapıştırma çalışmaları yapsın, hem 
de farkına varmadan İngilizce öğrenmeye hazırlık yapsın. 
Ücret: 40TL+ KDV 
 
İngilizce Sanat Atölyesi: Çocuğunuz hem çeşitli sanat 
aktiviteleri yapsın, grup oyunları oynasın, hem de farkına 
bile varmadan İngilizce öğrensin istiyorsanız doğru yerde-
siniz demektir! Ücret: 50TL+ KDV 
 
24 Mayıs Perşembe (3-5 yaş) 16:30 - 18:00  
25 Mayıs Cuma (6-8 yaş) 17:00 - 18:30

www.dusevikitapevi.wordpress.com
www.dusevikitapevi.wordpress.com
www.dusevikitapevi.wordpress.com
https://www.facebook.com/groups/dusevikitapevi/?ref=ts
https://twitter.com/#!/dusevikitapevi
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Hangimiz alışverişten döndükten sonra 
çocuklara aldığı yeni oyuncağı büyük 
bir hevesle kurcalamaya başlamadı? 
Yüzünüzdeki muzip gülümsemeyi fark 
ettiniz mi? Haydi kabul edelim, çocuk-
lara diyoruz ama o oyuncakları aslında 
kendimize alıyoruz. Doğrusu işin keyfi 
de burada, değil mi?

Anneler çocukları için en iyisini ister!

Kız: Anneeee şu Pocoyo’yu alalım mı, 
noolur anneeee!

Anne: Pocoyo’n var kızım evde, bak 
Barbie daha güzel. Fit hem, gel onu 
alalım.

Kız: Ya anne yaa, Pocoyo yaaa!

Anne: Ne işin var kız Pocoyo’yla? Barbie 
alıyoruz o kadar! Şu kıyafetlerinden de 
al biraz. Yürü çabuk kasaya!

Kız: Anneeaaauuueee, Pocoyo yaaeee!

Anne: Kız sus! Biz hele bi eve gidelim 
de bak gör oynatıyo muyum ben sana 
Barbie! 

Mekanik Bilgiler

Belki evinizin önünde en güzelinden 
bir otomobiliniz vardır ama çocukken 
bir oyuncak arabanız bile olmamıştır. 
Oysa çocuğunuzun düzinelerce oyun-
cak arabası vardır! Hepsi de gıcır gıcır, 
pırıl pırıldır. Bakın, nasıl da oynuyor en 
güzeliyle. Acaba bir anlığına kıskan-
mış olabilir misiniz? Şimdi isteseniz, 
çocuğunuz mümkün değil vermez. Du-
run, ümitsizliğe kapılmak yok. İşte size 
şahane bir taktik: Çağırın çocuğunuzu 
yanınıza ve elindeki oyuncak araçla 
ilgili bilgiler vermeye başlayın. İlgisini 
çekti değil mi? Şimdi çaktırmadan, 
“Bak sana aracın üzerinde göstereyim” 
diyerek oyuncağı elinize geçirebilirsiniz. 
Artık iş size düşüyor. Anlatacak, 
gösterecek ne kadar çok şey bulursanız, 
o şahane oyuncak araba ile oynamak 
için o kadar çok zamanınız olacaktır. 
Hele ki bu oyuncak, parçalarına 
ayrılabiliyorsa, tek tek parçaları üzerin-

de çocuğunuzla konuşabilir, bazı meka-
nik parçaları öğrenmesi için de yardım-
cı olabilirsiniz. 

Babalar hem sever, hem kandırır!

Baba:  Berkecan, oğlum, arabanı bi tur 
versene.

Çocuk: Ben oynuyorum şimdi, olmaz. 
Vınnn vınn... 

Baba: Tamam oğlum, ben bi bakiym, 
sen yine oyna?

Çocuk: Ya bana ne yaaa, ben oynuyo-
rum yaaa!

Baba: Bak ama sana neler anlataca-
ğım o arabayla ilgili…

İtiraf edin: 
Oyuncakları kendinize alıyorsunuz!
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Çocuk: Bana ne!

Baba: İyi be, ben de gider kendi araba-
mı yıkatırım!

(Ev editörünün notu: Bu taktik her za-
man işlemeyebiliyor)

El Becerileri

Sizin çocukluğunuzda şimdiki gibi çeşit 
çeşit oyuncak bebek yoktu. Bu yüzden 
çocuğunuz odasında bebekleri ile oy-
narken içiniz gidiyor, değil mi? Üstelik 
bebeklere elinizi sürerseniz kıyametleri 
koparır sizinki. Ama bunun da bir ça-
resi var. Şimdi evde bulduğunuz parça 
kumaşları, iğneyi, ipliği, makası alın 
ve her şeyden habersiz bebekleriyle 
oynayan çocuğunuzun yanına gidin. 
İşte can alıcı noktaya geldik. En sevimli 

halinizle, “Bak bebeklerine yeni elbiseler 
dikmek için neler getirdim?” diyerek 
konuya girin. Artık tamamdır. Bundan 
sonrası hayal gücünüze kalmış. Çocu-
ğunuzla birlikte bebekler için elbise ta-
sarlarken gönlünüzce oynayabilirsiniz. 
Üstelik bir taşla 
iki kuş! Hem 
keyfiniz yerine 
gelecek, hem de 
çocuğunuzun el 
becerisi geliştir-
mesine yardım 
edeceksiniz. 

Anneler Barbie 
olmak isterlerse, olurlar.

Anne: Pelinsu, yavrum, canım kızım; 
bak bebeklerine elbise dikmek için neler 
getirdim.

Çocuk: Bebeklerin elbisesi var ki... (Di-
rençli bir çocukla karşı karşıyayız.)

Anne: Olsun, biz yeni elbiseler de dike-
lim.

Çocuk: ….

Anne: Bak şimdi şu sarışına kırmızı, 
siyah saçlı olana da mor elbise dikeriz. 
Güzel olmaz mı? Hadi ben bebeklerin 
ölçüsünü alayım; sen de kırmızı ve mor 
iplikleri bul. (İşte oyuncak bebek sev-
gisiyle dolu bir annenin çocuğu oyala-
mak için inanılmaz bahaneleri.)

Çocuk: Kırmızı iplikler şuraya, mor 
iplikler buraya.

Anne: (Sol elindeki Barbie’yi sağ elinde-
ki Ken’e doğru yaklaştırıp) “Söylesene 
Ken, beni seviyor musun?”

Karar Anı!

Bu konuda yalnız de-
ğilsiniz, emin olun. 
Her anne-baba ço-
cuklarla çıktığı alış-
verişlerin sonunda, 
tam olarak neyle 
karşılaşacağından 

emin olmadan kasiyerin karşısına gelir. 
Ama bazen bunun farklı nedenleri de 
olabilir. Nasıl mı? Baba, o çok beğendi-
ği oyuncak arabayı, sanki çocuğunuz 
istemiş gibi sepete atıverebilir; peluş 
oyuncakları çocuktan çok annesi istiyor 
olabilir. Bu işin püf noktası, durumu 
dile getirmeden, çatışmaya girmeden 
çözebilmektir. Ee burada da iki bece-
rinizi kullanmanız gerekiyor. Birincisi, 
çocuğunuzun ilgisini sizin beğendiğiniz 
oyuncağa çekmek için anlatacak bir 
şeyler bulabilmeniz. İkincisi ise, bu ope-
rasyonu eşinize çaktırmadan yapacak 
kamuflajı sağlamanızdır. 

Peki çocuk ne olacak derseniz? Merak 
etmeyin, siz onun elinden oyuncağını 
almıyorsunuz ki, sadece doğru ve ge-
rekli bir alışveriş yapabilmesi için yön-
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lendirmede bulunuyorsunuz. Bunun 
kötü bir şey olduğunu da kimse iddia 
edemez.

Markette pazarlık yapılmaz.

Çocuk: Anneee, şuradaki legoları 
gördün mü? Onlardan alalım bana...

Anne: Olmaz oğlum. Evde ona benze-
yenler var zaten.

Baba: Legoyu ne yapacaksın oğlum, 
asıl şuradaki arabaya bak sen.

Anne: Hayır efendim, hiç bir şeye bak-
mıyoruz. Buraya oyuncak almaya gel-
medik.

Baba: Yahu almak zorunda değiliz ki, 
ama baksın biraz çocuk, ne var ki? (İlk 
atak başladı.)

Çocuk: Aa arabaya baaak! Bilgisayar 
oyunundaki yarış arabası gibi.

Baba: Hayır oğlum bilgisayar oyunun-
dakinin modeli farklı.

Anne: Sen gizli gizli bilgisayar oyunu 
mu oynuyorsun?

Baba: Ya ne ilgisi var? Çocuk oynarken 
görüyorum işte ekrandan.

Çocuk: Ama oynuyodun baba. Hatta 
annem komşudan gelene kadar kalk-
madın, bana da oynatmadın.

Baba: Öhm… Sana sadece oyunu gös-
teriyordum evladım. Hem hadi bırak 
bunları da gel alalım şu arabayı.

Anne: Hayır dedim, alamayız.

Çocuk ve Baba: Arabayı alamıyorsak, 
o mikseri de alamayız o zaman. 

Anne: Eve gidince o arabayı saklayayım 
da görün siz.

Baba ve Çocuk: Vınn vınn...

Uykusuz her gece...

Baba: Uyudular mı?

Anne: Evet, sessiz ol. Bütün gece kudur-
dular zaten.

Baba: Evet, ama artık uyudular, kudu-
ramazlar, bizi rahatsız edemezler, öyle 
değil mi?

Anne: Haydi oyalanma da içeri gide-

lim. Şimdi kalkarlarsa yakalanırız yine.

Baba: Tamam tamam, salonun kapısı-
nı kapat, içeriye ses gitmesin.

Anne: Kapattım bile. Bütün gün bu anı 
bekliyorum heyecanla.

Baba: Ben de işten eve gelip, gece seni 
nasıl alt edeceğimi düşünerek geçiriyo-
rum tüm günü.

Anne: Ahaha, avucunu yalarsın.

Baba: Görürüz şimdi. 1-2-3 başla! 
(Aniden kapı açılır)

Çocuklar: Anne, baba! Ya yine mi 
yarış arabalarımızla oynuyorsunuz? 
Hani gece oynanmazdı? Biz oynıcaz o 
zaman, verin uzaktan kumandaları!

Fotoğraf kaynakları : eHow
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