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Çocuk İşleri

Bazen bir fikir geliyor aklınıza, “Son-
ra not ederim,” diyorsunuz ve unutu-
yorsunuz. Bazen bazı fikirleri not et-
seniz de etmeseniz de unutmuyorsu-
nuz. Unutmadığınız fikirlerden ba-
zılarına “proje” demeye başlıyorsu-
nuz. Bu projelerin bazıları ölü, bazı-
ları prematüre doğuyor. Bazıları bi-
raz daha uzun dayanıyor. Emekle ge-
lişiyor. Bazen, emekle gelişen bu pro-
jeler kalıcı oluyor, bezen dönüşüm ge-
çiriyor. BDK Hafta Sonu, bizim dönü-
şüm geçirmeye hazırlanan projeleri-
mizden.

BDK Hafta Sonu, büyük umutlarla bir-
likte doğmuştu. Banu, Gökay, Cihan, 
Umut ve ben, hızla işe giriştik. Kısa sü-
rede Beyhan İslam ve Pınar Büyükgü-
ral bize katıldı. Güneş Akçay her za-
man bizimleydi ama siz onu ara sıra 
gördünüz dergide. Tam 16 sayı yap-
tık. Karşılıksız bir çalışmayla, büyük 
emek ve özveriyle her hafta bir sayı 
yayınladık. Bu takım ruhu, bu disip-
lin öyle kolay bulunur şey değil. Gelin 
görün ki, yeterli olmadı. Dergiye har-
cadığımız emeğin karşılığında, okur-
larımız dışında destek bulamadık. 

Bizi bilirsiniz, bizde proje bitmez. 
BDK Hafta Sonu için harcanan bun-
ca emeğin boşa gitmesine de izin ve-
recek değiliz. Planımız şu: BDK Hafta 
Sonu içeriğini alıp, “Çocuk İşleri” ile 
birleştireceğiz. Çocuk İşleri’ni biliyor-
sunuz, değil mi? Çocuklarla ilgili et-
kinlik haberlerini yayınladığımız in-
ternet sitesi, bizim Dolap’ın bir baş-
ka girişimi.

Bu arada Bir Dolap Kitap da yaz ya-
yın düzenine geçti. Siz bizi “tatilde” 
bileceksiniz ama biz o arada yepyeni 

projeler için çalışıyor olacağız. Eylül 
ayına kadar bu düzende devam ede-
ceğiz. Eylül geldiğinde, yeni haberler-
le birlikte olacağız

Görüşmek üzere,

Dolap kapakları Banu&Yıldıray

http://www.birdolapkitap.com/biz-kimiz/
http://www.birdolapkitap.com/biz-kimiz/
http://dergi.birdolapkitap.com/
http://dergi.birdolapkitap.com/
http://dergi.birdolapkitap.com/


2
sö

yl
eş

i

Çocukluğunda masal dinlemeyenimiz 
var mı hiç? Hepimiz korkunç cadıların, 
kuleye hapsedilen prenseslerin ve kah-
raman prenslerin, acımasız devlerin, 
uyanık Keloğlan’ın, yardımsever cücele-
rin yaşadığı masal dünyasına en az bir 
kere girip çıkmışızdır.

İngilizce öğretmeni ve yazar Şebnem 
Oral’ın gönlünde masalların ayrı bir 
yeri var. Öğrencileri için cebinde her za-

man masallar saklayan Oral, masal ve 
müzik sevgisini çocuklarla bambaşka 
bir boyutta paylaşmaya karar vermiş. 
Ortaya renkli bir sahne gösterisi, “Mü-
zikli Masal Sepeti” çıkmış. 

İlkokulda İngilizce öğretmenliği yapan 
Şebnem Oral ile masallar ve projesi 
hakkında söyleştik.

Müzikli Masal Sepeti projesi nasıl 
doğdu?

Her öğretmenin cebinde mutlaka ma-
sallar vardır. Masal ve şarkılarla öğren-
cilerime keyifle ulaştığımı görünce, ders-
lerimde kullandığım masal ve şarkıları, 
sevgili arkadaşım Esra Taşören’in des-
teğiyle “Müzikli Dünya Masalları” adıy-
la iki kitapta derledim. Bu derleme Do-
ğan Egmont Yayınevi’nden çıktı. Daha 
sonra da Kelime Yayınları’nda, “Müzik-
li Masal Sepeti 1, 2” ve yolda olan 3 ile 
çalışmalarıma devam ettim. 

Sahne gösterinizden söz eder misiniz 
biraz?

Büyük bir heyecanla sürdürdüğüm 
“Masal Sepeti” adlı iki dilli masal an-
latımı projemde, önceliğim İstanbul ol-
mak üzere, yaklaşık üç yıldır okulları 

geziyor, öğrencilere okumayı, müziği ve 
İngilizce’yi sevdirmek adına İngilizce ve 
Türkçe masalları çeşitli görseller, gerçek 
nesneler ve şarkılarla anlatıyorum.

Müzik de benim için masallar kadar 
önemli… Müziğe her şey çok yakışıyor. 
Masallarımdaki besteler bana, düzen-
lemeleri de Yaşar Cenker Sarp’a ait.

“Kırmızı Başlıklı Kız” gibi bazı klasik 
masallardaki şiddetten rahatsız olan 
ebeveynler var. Siz ne dersiniz?

Kırmızı Başlıklı Kız masalı günümüzde 
bence masum sayılır. Şimdiki çocukla-
rın ister istemez maruz kaldıkları ka-
rakterler, bilgisayar oyunlarındaki, te-
levizyon dizilerindeki zombiler, draku-
lalar, kurt adamlar… Onların yanında 
bir kurdun büyük anneyi yemesi onlara 
şaka gibi geliyor.

Müzikli Masal Sepeti
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Bir Dolap Kitap’a “Çocuklara klasik 
masalları okumalı mıyız?” sorusu çok 
sık geliyor. Siz ne düşünüyorsunuz?

Klasik masallarla çocukları masal dün-
yasına davet etmeliyiz. Onları Pa-
muk Prenses’le, Keloğlan’la büyüleme-
li, Anka Kuşu’yla Kaf Dağı’na uçurma-
lıyız. Kuşaktan kuşağa geçmiş değerle-
rimizi kaybetmemek adına yavrularımı-
zın da bir gün büyüyeceklerini ve kendi 
yavrularına aynı masalları aktaracak-
larını unutmamalıyız. Çocukken oku-
maya doyamadığım, hatta okudukça 
yanlarına çentik attığım masallara bir 
de ben hayat verebildiğim için kendimi 
çok şanslı görüyorum.

Bugüne kadar hangi masalları uyar-
ladınız? Masalları seçerken kriteriniz 
neydi? Hangi masalları, niye seçtiniz?

Bugüne kadar “Müzikli Dünya Masal-
ları” olarak dört , “Müzikli Masal Se-

peti” olarak altı masal derledim. Web 
sayfamda yayınlamak üzere derlediğim 
müziksiz masallar da var. Bu masalla-
rın hepsini çok seviyorum; seçme krite-
rim de bu. Beni heyecanlandırıyor; dün-
yasına çekip alıyorsa, elimde değil, on-
ları anlatmak ve paylaşmak istiyorum. 

Sadeleştirme / uyarlama yaparken 
nelere dikkat ettiniz?

Masalları öğrencilerime anlatırken ister 
istemez geliştirdiğim doğal ve yalın ma-
sal dili sanırım bu anlatımlarımda etkili 
oldu. Ancak masal dili sade olmalı diye 
de gerek Türkçe’de, gerek İngilizce’de 
doğallıktan uzaklaşmak, aşırı sade ve 
yavan bir anlatımda kalmak isteme-
dim. Masallar yurtdışında yaşayan ve 
Türkçe kaynağa ihtiyaç duyan çocukla-
rımıza da hitap etsin istedim. Onlar da 
masalların önce İngilizcesini okusun, 
Türkçesini de ona göre geliştirsin, diye 
hayal ettim.

Öte yandan, masalların aslında za-
manında çocuklar için yazılmadığını 
da unutmamak gerek. Şimdiki çocuk-
lar her ne kadar korku hikayeleri din-

lemek için can atıyor da olsa, ben on-
ları korkutmak istemiyorum. Litvan-
ya, İrlanda, Binbir Gece, hatta Anadolu 
Masalları’nda yer alan bazı olaylar ço-
cuklara anlatılamayacak kadar keskin, 
sivri ve sert. Ben o sert bölümleri buda-
dım, törpüledim, cilaladım diyebilirim. 

Sizce çocuklar neden masal dinleme-
li?

Çocuklarımızı büyütürken nelere dik-
kat ederiz? Sağlıklı ve güvenli bir orta-
ma; doğru gıdalara, temiz havaya… 
Bence masallar da bu saydıklarım ka-
dar önemli. Masal, çocukların ruhunu, 
hayal gücünü besleyen, süsleyen bir 
tür gıdadır. Doğruları, yanlışları en gü-
zel masallarda bulursunuz. Çocuğunu-
za “yapma” dediğinizde sizi dinlemez; 
ama “yapma” dediğiniz bir şeyle ilgi-
li minik bir masal uydurun; bakın nasıl 
aklında kalır…
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“Masal, çocukların ruhunu, 
hayal gücünü besleyen, 
süsleyen bir tür gıdadır.”



Çocukken dinleyip de bugün hâlâ et-
kisinde olduğunuz bir masal var mı? 
O zamanki bakış açınız nasıldı, şimdi 
bir yetişkin olarak masallara yaklaşı-
mınız nedir? 

Aile ortamında dinlediğimiz masallar 
beni ne kadar etkilemiş olmalı ki hâlâ 
onlardan kopamıyorum. Hem bir anne, 
hem bir öğretmen olarak onlar benim 
vazgeçilmezim. 

Tabii bir de sevgili Adile Naşit ve sihir-
li sözcüğü “kuzucuklarım” gelir aklıma. 
Onun bizi gördüğüne inanan koca bir 
kuşağız biz.

Çocukların diğerlerine göre daha faz-
la ilgi gösterdiği bir masal var mı?

Çocuklara Rumpelstiltskin masalını an-
latıyorum. Ben anlatırken onları da ma-
sal anlatımının içine katıyorum; bu on-
ların çok hoşuna gidiyor. Özellikle ma-
salın sonunda söylediğim rap şarkısına 

bayılıyorlar. Ben de onlar bana eşlik et-
tikçe mest oluyorum. 

Sahneye çıktığınızda çocuklar sizi kim 
olarak kabul ediyorlar? Yazar mısı-
nız, masal anlatıcısı mı, yoksa tiyat-
rocu mu? 

Kendimi Miss Şebnem diye tanıtıyorum. 
Yani onlara İngilizce öğretmeye gelmiş 
bir masal ablası - öğretmen. Masala 
başladıktan sonra  -masal zamanında- 
beni timsahlarla yüzmek istemeyen bir 
genç kız olarak gördüklerine eminim. 

Öğretmen kimliğinizi bu projeye kat-
kısı oldu mu?

Olmaz mı? Bundan besleniyorum za-
ten. Çalışmalarımın akademik boyu-
tu da var; bundan biraz söz edebilirim: 
Masal anlatım projemin yanı sıra her iki 
dilde yazılan ve seslendirilen masalların 
İngilizce veya Türkçe öğrenmek isteyen 
öğrencilere ne ölçüde fayda sağladığı-
nı iki senedir araştırıyorum. Son çalış-
mamda bir masal üzerinden öğrencile-
rin şarkı ve anadillerini kullanarak tu-
tum ve öğrenme süreçlerinin niteliği-

ni gözlemledim. Bu çalışmamın ama-
cı masal ve şarkılar eşliğinde öğrencile-
rin yabancı dil öğrenimlerini kolaylaş-
tırmak ve okullarında verilen yabancı 
dil eğitimine katkı sağlamak. 

Ayrıca bu çalışmalarımı yurt dışında 
yaşayan Türk çocuklarıyla paylaşmak, 
İngilizceyi bir araç niteliğinde ele alıp 
onların Türkçe dil becerilerini geliştir-
mek için kullanmak. 

Müzikli Masal Sepeti şimdiye kadar 
kaç kez sahnelendi?

Müzikli Masal Sepeti iki senede otuz bir 
okul gezdi, ayrıca iki kere KKTC’nin sev-
gili öğrencileri ile buluştu. 

Masal sepetinin bir de müzik kısmı 
var.

Evet, masallardan bahsettik ama mü-
zikten bahsetmedik. Masalların dışında 
müzik çalışmalarım ayrıca devam edi-
yor. 

4
sö

yl
eş

i

“Çocukları Pamuk Prenses’le, 
Keloğlan’la büyülemeli, 
Anka Kuşu’yla Kaf Dağı’na 
uçurmalıyız.”
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de öyle böyle değil, özle-
diğimiz sıcaklarla (biliyo-
ruz şimdi de sıcaklardan 
şikayetçi olacağız!) mavi-
si ışıl ışıl denizle, bulutla-
ra yer bırakmayan ve sa-
bahları erkenden işe ko-
yulan güneşiyle… Hepsi-

ni uzun ve sıkıcı geçen kış günlerinde çok özlemiştik, sevgiyle ku-
cakladık. Eminiz ki çocuklar da farklı sebeplerle dört gözle bek-
ledikleri tatile kavuşmanın tadını çıkartıyorlardır: Bahçe oyunla-
rı, sokakta koşturmalar, geç saate kadar uyumama özgürlüğü, 
arkadaşlarla geçirilen uzun yaz günleri…

Üç ay, çalışma hayatına başladıktan sonra hep gıptayla ba-
kıp, iç çekerek andığımız kadar uzun bir süre tatil için. Belki de 
“Acaba çocuğum okulda öğrendiklerini unutur mu?” diye endi-
şe etmeye başladınız bile! Merak etmeyin, kitaplar bir kere daha 
imdadımıza yetişiyor. Çocukların tatilde eğlenerek, sene için-
de yaptıklarını tekrar etmesini sağlayacak çeşitli yaz kitaplarını 
DÜŞEVİ’nde bulabilirsiniz. Hem bu kitapları, hem de kitapların 
tek başına birer eğlence kaynağı olacağını kanıtlayan envai çe-
şit başka kitapları da. Gelin, kitapları da “eğlenceli vakit geçir-
me araçları” arasına koymak için çocuğunuza bir şans tanıyın. 

Kapımız yaz boyunca da tüm kitapseverlere açık olacak. Sade-
ce gelip kitaplar hakkında sohbet etmek isterseniz de, sizinle ol-
maktan çok keyif alacağımızı bilin!

Düşevi Çocukların Kitapçısı

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

DÜŞEVİ YAZ ATÖLYE PROGRAMI:

İngilizce Sanat Atölyesi: Kış sezonunda da yaptığımız atölyemizin 
amacı, çocukların yaratıcı sanat çalışmaları yaparken, bir yandan 
da fark etmeden İngilizce’yi öğrenmelerini, kullanmalarını sağlamak 
Atölyemiz aşağıda detaylarını göreceğiniz gibi iki dönem halinde dü-
zenlenecek:
3-5 yaş / Pazartesi 10.30-12.00
• 1. Dönem: 18 Haziran-16 Temmuz (5 hafta)
• 2. Dönem: 23 Temmuz – 27 Ağustos (5 Hafta / 20 Ağustos’ta 
bayram nedeniyle ders yok)
6-8 yaş /Çarşamba, 14.00-15.30
• 1. Dönem: 20 Haziran-18 Temmuz (5 hafta)
• 2. Dönem: 25 Temmuz – 29 Ağustos 
(5 Hafta / 22 Ağustos’ta bayram nedeniyle ders yok)
Ücret: 250TL (5 haftalık bir dönem için)
Atölyemiz 5 çocukla sınırlıdır, önceden rezervasyon yaptırmış olmak 
şarttır.

Deney Atölyesi (5-10 yaş):
İki senedir keyifle sürdürdüğümüz Deney Atölyemiz, yazın da devam 
edecek. Yine her hafta farklı deneyler yapacağımız atölyemizde fizik 
ve kimyayı deneyerek öğreniyoruz. 
Her Cuma:  14:00- 15:00 arası
Ücret: 40TL+KDV (Yaz için 4 ders paket alana 1 ders bizden hediye!)
Atölyemiz 6 çocukla sınırlıdır, önceden rezervasyon yaptırmış olmak 
şarttır.

Dikiş Atölyesi  (8-12 yaş):
Tasarım Atölyesi’ne katılan minik yaratıcıların yoğun talebi, bizi 4 
haftalık bir dikiş kursu açmaya yöneltti. Yine çok çeşitli kumaş ve ak-
sesuarlarla çalışacak olan çocuklar, basitçe kalıp çıkartmayı, teğel 
yapmayı ve kurs sonunda da portatif makinada dikiş dikmeyi öğre-
necekler. Tasarıma ve terziliğe ilgi duyan tüm çocukları iki dönem ha-
linde yapılacak atölyemize bekliyoruz.
Her Cuma: 15:30 – 17:00 arası
• 1. Dönem: 15 Haziran- 6 Temmuz (4 hafta)
• 2. Dönem: 20 Temmuz – 10 Ağustos (4 Hafta)
Ücret: 200TL (4 haftalık bir dönem için)
Atölyemiz 5 çocukla sınırlıdır, önceden rezervasyon yaptırmış olmak 
şarttır.

http://www.dusevikitapevi.wordpress.com/
http://www.dusevikitapevi.wordpress.com/
http://www.dusevikitapevi.wordpress.com/
http://www.dusevikitapevi.wordpress.com/
https://www.facebook.com/groups/131919633498762/
https://twitter.com/#!/dusevikitapevi
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Sevgili Okur,

Nihayet özlemini çektiğimiz sıcak yaz 
günleri başladı. Henüz çok yeni olduğu 
için, şimdilik bu güzel günlerin keyfini 
çıkarıyor olabiliriz. Ama yaz sıcakları-
nın, beraberinde dikkat edilmesi gere-
ken birçok konuyu da getirdiğini unut-
mayalım. Çocukların yaz günlerini sı-
caklardan zarar görmeden geçirmele-
rini sağlamak için neler yapabiliriz bir 
bakalım.

LEZİZ GÜNLER

Beslenme konusunda en rahat ettiği-
miz günleri yazın yaşıyoruz. Çeşit çeşit 
meyveler, dondurmalar, bahçede man-
gal keyifleri derken, yazın beslenme çe-
şitliliğimiz artıyor. Ama çocukların bes-

lenme düzeni hâlâ önemini koru-
yor. Bunun için birkaç küçük ipu-
cu verebiliriz.

Meyve Salatası

Meyve salataları her zaman çok 
leziz olur. Üstelik çocuklar da se-
verek yer. Meyvenin bol olduğu 
yaz ayları da meyve salatası için 
ideal zamandır.

Siz de çocuğunuzla birlikte bu ta-
rifi hazırlayarak hem eğlenebilir, 
hem de çocuğunuz için sağlıklı 
bir yiyecek hazırlamış olursunuz.

Malzemeler:

1 Dilim Karpuz

1 Dilim Kavun

1 Adet Şeftali

1 Adet Elma

1Adet Muz

1 Avuç Üzüm

1 Paket Hazır Jöle (Bitkisel olanları ter-
cih sebebi)

Yapılışı:

Öncelikle çocuğunuzla birlikte tezga-
hın başına geçin. Yıkayıp hazırladığı-
nız meyveleri küçük parçalar halinde 

doğrayın. Çocuğunuz da doğradığı-
nız meyveleri büyük bir kaseye doldur-
sun. Doğrama işlemi bitince, hazır jö-
leyi paketin üzerindeki tarife göre ha-
zırlayın. İsterseniz biraz daha yumuşak 
olması için sıvı miktarını arttırabilirsi-
niz. Hazırlanan jöleyi kasedeki meyve-
lerin üzerine döküp karıştırarak birbiri-
ne yedirin. Lezzetli meyve salatanızı bir 
süre buzdolabında beklettikten sonra, 
soğuk soğuk yiyebilirsiniz.

Yaz geldi....
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YAZ ŞIKLIĞI

Yazın gelmesi demek, yoğun bir çalış-
mayla kışlıkların kaldırılıp, yazlıkların 
dolaplara yerleştirilmesi demektir. Ti-
şört ve şortlar yazın gelişinin habercisi-
dir. Peki çocukların yaz aylarındaki gi-
yimi konusunda neler yapabiliriz?

Kendi Kıyafetini Kendin Yap!

Çocuklar evde anne -babalarının kul-
landığı araç-gereci kullanmayı, onlar-
la oynamayı çok severler. O zaman, ha-
zır yaz da gelmişken, bu durumu fırsa-
ta dönüştürelim ve çocukları da eğlen-
dirmiş olalım:

Çocuğunuzun eskimiş bir giysisini alıp 
masanın üzerine yayın. Çocuğunuzla 
giysi hakkında sohbet edin. “Bu eski giy-
siyi yeniden kullanmak için nasıl deği-
şiklikler yapabiliriz? Paçalarını, kolları-
nı mı keselim? Yakasını mı çıkartalım?” 
Belki de çocuğunuz bu giysiyi boyamak 
isteyecektir. “Nasıl desenler yapalım?” 
Bundan sonrası sizin ve çocuğunuzun 
hayal gücü ve becerisine kalıyor.
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Dikkat!

• Yaz aylarında bol sıvı tüket-
meyi unutmayın.

• Yağlı yiyecekleri ve kızartma-
ları çocuğunuza çok yedirme-
yin.

• Çocukların çok sevdiği şekerli 
yiyecekler yerine mevsim mey-
velerini tüketmelerini sağla-
yın.

• Sıcak günlerde alışveriş ya-
parken ürünlerin son kullan-
ma tarihlerine daha çok dik-
kat edin.

• Yoğurt, peynir gibi serin de tü-
ketilebilecek sağlıklı ürünleri 
yemeye dikkat edin.

Dikkat!
• Yaz günlerinde ince ve açık 

renk giysiler daha sağlıklıdır.

• Şapka gündüz dışarıda olan 
çocuklar için mutlaka kullanıl-
malıdır.

• Çocuklar için terlik yerine, 
ayaklarından çıkması daha 
zor olan sandaletler tercih edi-
lebilir.

• Keten türü hava geçiren ku-
maşlar sıcaklardan olumsuz 
etkilenmeyi önler.

• Çocukların terleme ihtimaline 
karşı yanınızda yedek giysi bu-
lundurun.



10

SICAK VE KEYİFLİ BİR YAZ

Yaz günlerini sorunsuz, sağlıklı ve mut-
lu geçirmek için beslenme ve giyinme 
konularının dışında bazı küçük ayrıntı-
lara da dikkat etmeliyiz. 

• Çocukları güneşin en sıcak olduğu 
öğlen saatlerinde dışarıya çıkarma-
maya dikkat edin.

• Dışarıda oynayacaklarsa, oyun 
alanlarını gölge yerlerde olmasını 
sağlayın.

• Gün içerisinde mutlaka uygun ko-
ruma faktörlü güneş koruyucusu 

kullanın.

• Geceleri üzerlerini örtmek için, ter-
letmeyecek ve üstlerini açmalarına 
neden olmayacak kumaşları kulla-
nın.

• Çocukları gezdirmek için akşamüs-
tü saatleri daha uygun olacaktır.

• Yazın dışarıda vakit geçirme süresi 
arttığı için yaralanmalar da daha 
fazla olur. Buna hazırlıklı olun.

• Aklınızda olsun, alerjiler bu mev-
simde daha sık ortaya çıkar.

• Sinek, arı ve böceklerle daha faz-

la karşılaşacağınız için koruyucu 
ürünleri önceden temin edin.

• Sıcak havalar bakterilerin artma-
sı ve üremesi açısından elverişlidir. 
Bakteriler yoluyla ortaya çıkabilecek 
ishal gibi hastalıkların önüne geç-
mek için, gıdaları özenle yıkayın.

• Unutmayın! Sıcak ve bunaltıcı yaz 
günleri çocuklar için daha sıkıcı 
olabilir. Bu nedenle şehir içinde bile 
olsa, onlara küçük geziler düzenle-
yin.
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