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doludur.

Tohumun

içinde

toprak,

bebeğin

içinde

şekillendiği

anne

karnı

yenilik

başarılı

işaretleridir.

olurlar.

Sonuçta,

« temsil

vergi

olmaz »

ibaresi,

olmadan

Ingiltere’den beri kendi özgürlükleri için
Family & Food Ezine’de geliştirilen

savaşan

Amerikalı

fikirler bundan böyle sizinle birlikte

çığlığıydı.

devrimcilerin

olacak. Hayat daha kolay, iştah açıcı ve
bilinçli bir hale gelecek.

Toplantı zamanı
Toplantı zamanları düzenli olduğunda

Iyi okumalar

daha etkilidir. Haftada bir akşam seçin,
böylece aile üyeleri toplantıların ne
zaman yapılacağını bilecekler ve bu
tarihlere

göre

programlarını

ayarlayabileceklerdir. Belli bir toplantı
zamanı sizin başka şeylere ayrılan
zamana dikkat ettiğinizi gösterir. Tarihe
uyulduğu zaman, hedef olan demokratik
ailenin önemi artar. « Oooo hadi canım,
şu aralar bir tane yapıveririz işte »
diyorsanız,

son

hayatlarımızda

derece

bunun

meşgul

gerçekleşmesi

biraz zor olacaktır.

AILE TOPLANTILARI

Eğer « Bir tek toplantı yapmak için bu
Family & Food Ezine aile toplantılarını

hafta

ısrarla tavsiye ediyor. Bu toplantılar

düşünüyorsanız, yaşam tarzınızı gözden

ailelerin

geçirmeye

demokratik

geliştirmelerini

sağlar.

bir

model

çok

meşgulüz »

ihtiyacınız

var

diye
demektir.

Gündem

Ritminizi yavaşlatın, önceliklerinizi seçin

belirlenir, aile üyelerinden biri moderatör

ve hayatı kendinize kolaylaştırın. Family

olur, katılan herkesin sırayla konuşma

&

hakkı vardır ve toplantının konuları

kolaylaştırabiliriz » makalesini okuyun.

oylamaya tâbi tutulur. Aile toplantıları,

Neye

aile üyelerini çare olasılıklarına doğru

kendinize sorun : iş, düzenli bir ev,

yöneltir. Karar alma sürecinde payları

arkadaşlıklar, spor veya aileniz mi önde

olan çocuklar, kuralları izlemede daha

geliyor ?
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Food

Ezine’in

öncelik

« Hayatı

vermek

nasıl

istediğinizi

Üstelik,

eğer

toplantılarınız

değilse,

başarısızlığı

yaratırsınız,

çünkü

düzenli

bulduklarını

kendiniz

ailenizin

Temaları

diğerleriyle
önceden

paylaşır.

planlayın

ve

önemi

gündeme yazın. Eğer ailenize uygunsa,

azalmış olur. Eğer bazı haftalar, tatiller

herkese yaşına göre bir görev verin :

veya düzensiz iş saatleri nedeniyle

örneğin iki yaşındaki bir çocuğa, bu

toplantı tarihlerini değiştirmek zorunda

ülkenin adının nasıl dendiğini ; yedi

kalırsanız, başka bir akşam planlayın ve

yaşındaki

bunu gündemde açıkça belirtin.

kullandığı parayı, dilini veya haritadaki

bir

çocuğa,

bu

ülkenin

yerini ; on yaşındaki bir çocuğa, bu
Toplantı tarihlerini belirlemenin başka bir

ülkenin yönetim biçimini öğrenmesini

avantajı da konular herkes oradayken

isteyebilirsiniz. Family & Food Ezine’de

sunulabilir ve bir sonuca varmak için

bir çok fikir ve uluslararası mutfak

yapılacak tartışmalara yeterli zaman

bulacaksınız.

kalır.

Bu

da

« babana

sor »

sendromunu, onun da « annene sor »
demesini, alınıp pişman olunan kararlar
için üzülmeyi ve küçük şeyler hakkında
her gün pazarlık etmeyi önler. Aile
üyelerinden biri, bir işleyiş kuralından
sürekli şikâyet ediyorsa, diğer üyeler
haklı olarak ona bir dahaki toplantı
sırasında

şikâyetinin

nedenini

sunmasını önerebilir.
Ekseri

aileler

toplantılarını

Organizasyon

akşam

yemeği sırasında yaparlar. Bazı aileler

Bir toplantı akşamı belirlemekten başka,

akşamı bir temayla birleştirirler, örneğin

bir saat belirlemek ve toplantıya bir çeşit

her

akşamı

törenle başlamak iyi olabilir. Mesela

düzenlemek gibi. Bir aile bir film akşamı

benim ailemde, toplantının başlangıcını

da yapabilir, toplantıdan sonra birlikte bir

resmîleştirmek için bir mum yakmak

film

cuma

akşamı

pizza

bir

yolculuk

(ailenin en küçük üyesi veya günün

gidilmek

istenen

moderatörü yakar) alışkanlığı vardır.

ülkenin bir yemeği hazırlanır, ailenin her

Mum yanık olduğu sürece, her üye

üyesi bu ülke hakkında bilgi toplar ve

birbirine saygı göstermelidir (bağrışma,

seyrederler.

akşamı

yaparlar :

Veya
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birbirine sataşma, başkalarının yerine

veya olumlu bir eleştiriden farklı tutmak

veya kendi sırası gelmeden söz alma

istiyorum. Bir « saygı mesajı »nın hiçbir

gibi şeyler olmamalıdır). Toplantının

amacı yoktur ve onu kullanana geri

sonunda

kimse

dönmemelidir. « Güzel bir gülüşün var

Herkesin

ama dişlerini daha sık fırçalamalısın »

rahatça yerleşmiş olduğundan, içecek

bir « saygı mesajı » değildir, « daha çok

vb. şeylerin bulunduğundan emin olun,

gülseydin, gülüşünü beğenirdim » için

böylelikle

de aynı şey !

mum

toplantıdan

üflenmedikçe

ayrılmamalıdır.

daha

az

kesinti

olur.

Televizyon, bilgisayar gibi aletler kapalı
olmalıdır. Family & Food Ezine yemek
sırasında

telefonlarını

kapatıp

telesekretere bağlayan aileler tanıyor.
Eğer

ailenizin

istemiyorsanız,

üyeleriyle
onlar

konuşmak

neden

sizinle

konuşmak istesin ?
Her defa değişen bir moderatör veya
seans başkanı yapmak iyi bir fikir ;
herkes

sırası

geldiğinde

Toplantınıza

toplantıyı

görüntüleme

yönetir. Toplantının sonunda takvime,

yönetmenize,

öğrenmenin

çözümleme

mükemmel bir yoludur.
Toplantı

başlangıcı

ve

Işte

bir

sizin

toplantıyı

Bu
bir

ilgili

dua

sorunları

işbirliği

ortamı

Toplantıya

bir

görüntüleme

örneği :

yavaşça verin. Kendinizi plajda farzedin.

« saygı

Rüzgâr tatlı tatlı esiyor. Onu palmiye
yapraklarında duyabiliyorsunuz. Denizin

sırayla diğerlerine komplimanlar yapar.
mesajları »nın

size

« Gözlerinizi kapatın, derin nefes alın ve

mesajları »yla başlayabilirsiniz. Her üye,
« Saygı

canlandırma :

dilekte bulunma olabilir.

sonunun

yönünü vurguladığı gibi aile saygısını da
eder.

bir

ortak

yetkiyle
ve

için

oluşturmanıza yardım etmesi için bir

belirlenmesi önemlidir, bu tören olma
teşvik

veya

kullanabilirsiniz.

olanın adını yazın. Bu çocuklarınız için
süreci

(gözünde

visualisation)

gelecek toplantının tarihini ve yönetecek
demokratik

başlamak

kokusunu hissediyorsunuz. Dalgaların

toplantının

yavaş

başında yapılmasını tavsiye ediyorum,

yavaş

duyabiliyorsunuz.

çünkü onları olağan bir komplimandan
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kıyıyı
Güneşin

okşadığını
sıcaklığını

teninizde

hissediyorsunuz.

Simdi,

etmek

seans

başkanının

görevidir.

elinizde bir balık oltası tuttuğunuzu

Toplantının bir şikâyet forumu haline

farzedin. Sorularınızı ve sorunlarınızı

gelmemesini sağlamak başkana düşer

yem olarak verdiğinizi, oltanızı Evrensel

ve

Denize attığınızı düşünün. Emin olun ki

önceden düşünmeye davet etmelidir.

yem olarak kancaya taktığınız sorun bir

Genel olarak, ailenin her üyesi bir

çözüm yakalayacaktır. Emin olun ki

sorunu veya bir tartışma konusunu

seviliyorsunuz ve Evrensel Deniz size

sırayla

bir çözüm sunmak istiyor. Kendinizi

süresini belirlerler, bu tartışma zamanını

barış

sınırlayabilir. Eğer ailenin bir veya iki

içinde

hissedin,

yavaşça

gözlerinizi açın ve gruba geri dönün. »

aile

üyelerini

sunar.

üyesi

önerileri

Bazı

üzerinde

aileler

diğerlerinden

toplantı

daha

fazla

konuşuyorsa, herkese aynı konuşma
Toplantıya ya görüntüleme / dua, ya da

zamanının

saygı

başlayabilirsiniz.

kronometre kullanmak pratik olacaktır.

Saygı mesajlarını bir defa toplantının

Her üye, önerilen tartışma konuları

başına, başka bir defa da sonuna

hakkında

koyabilirsiniz.

olmalıdır.

mesajlarıyla

Toplantının

resmîleştirilmelidir.

sonu

Benim

da

tanınması

konuşma

amacıyla

olanağına

bir

sahip

ailemde

toplantının başında bir mum yakarız,
söndürdüğümüzde

toplantı

bitmiş

demektir.
Gündem
Gündem herkesin tartışılmasını istediği
konuyu yazabileceği bir yere konmalıdır.
Bir

kara

tahta,

beyaz

tahta

veya

buzdolabına mıknatıslanmış bir kağıt

Sonuç

kullanabilirsiniz. Ailenin en genç üyeleri

Sonuç olarak, aile toplantıları aileleri

büyüklerden konu tekliflerini yazmalarını

biraraya

getirebilir,

isteyebilirler.

demokratik

bir

Tarih,

saat

ve

seans

başkanının adı da yazılmalıdır.

çocuklara

yolla

bakış

çatışmaları
çözümleyebilir,

açılarını

tartışmayı

öğretebilir, anne babalara çocuklarını
Gündemde

belirtilmeyen

fikirler

dinlemelerini

ve

tartışmaya katılmamalıdır. Bunu temin

çözümlerden

daha
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onları
başka

sıkan
çözümler

bulmalarını

öğretebilir,

seslerinin

her

üyeye

MÖNÜ ORGANIZASYONU :

duyurabileceklerini

YEMEKLERIN PLANLANMASI

farketmelerini sağlayabilir. Bütün bunlar,
Family & Food Ezine’in tavsiye ettiği

Yemekleri çeşitlendirmek her zaman

gibi bir yemek sırasında olabilir.

kolay değil. Günlük hayat bizi çok
meşgul

ediyor.

Çocuklar,

ev

işleri,

Nihayet, aile toplantıları eğlenceli olabilir

meslekî faaliyetler, alış veriş ve benzeri

(Family & Food Ezine’de fikir arayın).

uğraşılarla

Eğer yöntem çok yavaş veya çok

acıkıyor, yemek için ne hazırlamalı ?

zahmetliyse, veya aile üyelerinden biri

Yemek

bunu bir forum okur gibi kullanıyorsa, bu

dersiniz ?

zaman

geçiyor,

planlaması

karınlar

yapmaya

ne

toplantılar çok tutulan ve beklenen hale
gelmez.

Toplantıları

hafif

tutarak,

azardan ve negatif olmaktan kaçının.
« Daima » ve « asla »lardan kaçının,
onların yerine, somut örnekler kullanın :
meselâ « Geçen hafta, sana piyano
derslerini
beni

sevmediğimi

söylediğimde

dinlemediğini

Cümlelerinize

bir

farkettim ».

mesajla

başlayın.

Örneğin : « Odanı toplamadığın zaman
kendimi yorgun hissediyorum » veya
« Baba

diye

avazın

bağırdığında

çıktığı

kendimi

1. Mutfak dolaplarını boşaltma

kadar

Dolaplarınızdaki

kötü

olursunuz :

Demokratik ailenizle övünün ve tüm

yiyeceklerin

çabalarınızı onu işlevsel ve sağlıklı bir

toplantıları

yazın,

hikâyelerinizi

başarılı

çıkarın.

büyük

bir

temizlik

ve

çeşitliliğini

görme.

Bu

dolaplarda ne buluyorsunuz ? Yarısı

aile yapmak için harcayın. Families &
Ezine’e

şeyi

Böylelikle iki şey yapma fırsatı bulmuş

hissediyorum. » gibi.

Food

her

bitmiş üç paket makarna, bitmek üzere

aile

olan iki paket pirinç mi ?

okumaktan

Günün birinde almış olduğunuz ancak

memnunluk duyacağız.

hiç bir zaman kullanmadığınız ve ne
paketi olduğunu bile hatırlamadığınız
paketler.
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Simdi

her

şey

ortaya

çıktı

işte :

sevmediğiniz

şeyleri

koymanın

bir

yemediklerinizi ayıklayın. Hâlâ yenilecek

anlamı yoktur.

durumdalarsa arkadaşlarınıza dağıtın.

Dolaplarınızda

Bu büyük

çeşitliliği sizi şaşırtacak veya aksine, her

temizlik, dolabın

dibinde

unutulmuş birkaç yiyecek maddesini

zaman

tekrar keşfetme fırsatı olacaktır.

farkedeceksiniz.

bulunan

aynı

şeyi

gıdaların
yediğinizi

2. Yiyecekleri sınıflandırın
Paketlerde,

kutularda,

kavanozlarda

veya tek tek satın alınmış olsa bile,
onları özelliklerine göre sınıflandırmanızı
tavsiye ederim : hububatlar, bakliyatlar,
şekerler, unlar…
Isteğinize göre dolaplarınızda sıralar
veya sütunlar yapın, esas olan şey
aradığınızı kolayca bulabilmeniz.
4. Listenizi ve gıda gruplarınızı yapın
Örneğin, dolabınızda sadece bir paket
nohut ve bir paket mercimek varsa, yeşil
soya, sarı soya, soya proteinleri, kırık
bezelye,

değişik

cins

mercimekler,

fasulyenin birden çok çeşitlerini, tüm
diğer

baklagilleri

alabileceğinizi

düşünün.
Hububatlarla da aynı şeyi yapın.

3. Yenecek gıdaları listeye koyun

5. Yemek programlarınızı ayarlayın

Yenecek gıdadan kastım sevdiğiniz ve

Bir

yaşadığınız yerde bulunan gıdalardır.

Programınızı, isteğinize göre 5 hafta

Günlük

öteki

üzerinden, daha fazla veya daha az

ucunda üretilen, ama alamayacağınız

olmak üzere ayarlayın. 5 haftalık ritmi

mönünüze

dünyanın

veya reklamlarda övgüyle tanıtılan, ama
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kağıt,

kalem

ve

cetvel

alın.

seçiyorsanız, 5 sütün yapın. Her sütun

3. ve 4. Hafta

bir haftayı temsil edecektir.
Birinci haftaya, mercimek türünden bir
şey koyun, yeşil mercimek meselâ, ikinci
haftaya başka bir tür, beşinci haftaya
kadar böyle devam edin. Mercimek
çeşitleri arasından kendi bölgenize özgü
olanlardan
(Beluga),

seçin :
sarı

siyah

mercimek

mercimek,

kırmızı

mercimek, vb…
Bir sonraki satıra kuru fasulye türleriyle
aynı

şeyi

yapın,

sonra

da

soya

Kırmızı mercimek
Siyah fasulye

Sarı mercimek
Kırmızı fasulye

Yeşil soya
Pirinç
Basmati pirinci
Darı
Siyah buğday
/bulgur
Patates
Makarnalar
Spagetti
Mısır
Kırmızı veya siyah
pirinç

Kuru nohut
Pirinç
Basmati pirinci
Darı
Siyah buğday
/bulgur
Patates
Makarnalar
Spagetti
Mısır
Kırmızı veya siyah
pirinç

fasulyesiyle ve baklagillerle. Daha sonra
da, hububatları ekleyin : buğday, arpa,
6. Haftalık mönülerinizi hazırlayın

yulaf, mısır, pirinç, çavdar…

Programınız
gıdalar

1. ve 2. Hafta

dolduğunda,

arasından

listenizdeki

seçerek

haftalık

mönülerinizi yapmaya başlayabilirsiniz.
Yeşil mercimek
Kuru fasulye

Siyah mercimek
Taze fasulye

Mevsim sebze ve meyvelerini de bol bol

Soya proteinleri
Pirinç
Basmati pirinci
Darı
Siyah buğday
/bulgur
Patates
Makarnalar
Spagetti
Mısır
Kırmızı veya siyah
pirinç

Nohut
Pirinç
Basmati pirinci
Darı
Siyah buğday
/bulgur
Patates
Makarnalar
Spagetti
Mısır
Kırmızı veya siyah
pirinç

şeklinize göre, yumurta, balık veya et de

ilâve

etmeyi

unutmayın.

Beslenme

ekleyin. Hayvanları koruma dernekleri
tarafından

yapılan

çalışmalardan

haberdar

olağanüstü
olmayı

da

unutmayın.
http://www.l214.com/

ve http://thecovemovie.com/ (balıkta bulunan
cıva oranı hakkında bilgi edinmek için)
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2. haftanın programına göre mönü :

OKUMA RAPORLARI

Günler

Kahvaltı

Akşam yemeği

Pazartesi

Irmik, sebze, et veya

çorba

Çocukları uyuşturucudan
koruma : anne babalar için

yumurta
Salı

Makarna ve yosun

100 tavsiye

Bulgur veya siyah

Orjinal başlık ; Raising Drug-Free Kids :

buğday /
kuru veya taze

100 Tips for Parents

fasulye
Çarşamba

Patates

Sebzeli turta

Perşembe

Pilav ve siyah

çorba

Aletha Solter, Doçent doktor
Da Capo Lifelong Books yay., 2006
223 sayfa

mercimek
Cuma

Spagetti

Pilav / nohut

Cumartesi

Darı galeti

Sebzeler

Pazar

Soya / sebzeler

çorba

Orjinal başlık ; Raising Drug-Free Kids:
100 Tips for Parents

7. Alış veriş listenizi hazırlayın
Bundan

böyle

gelecek

hafta

Bu

ne

babalara

geleni alıp da « nasıl hazırlayacağım ? »
ve

ebeveyn,
meşgul

mönülerin

aile

üyelerinin

geliştirilimesine

değildir,

katkıda

hafta

alır.

Bu

tutumlu

olmayı,

olmak

için

çünkü

yetiştirmek,

bu
çok

konuyla
zamanları

Dr

Solter’e

uyuşturucudan
ilaçsız

bir

göre,
uzak

hamilelik

ve

doğumla, hassas ergenlik yaşından çok

gıdaların

önce başlar. Solter şöyle yazıyor : « Bu

birbirine uyumunu, çeşitli yemeyi, ziyan
etmemeyi,

muhtemelen

çocuklarını

alıp programlayabilir, sonra nöbetleşe
bir

uyuşturudan

olduğunu düşünürler. Bu hiç de böyle

de

bulunmalarını sağlar. Herkes bir hafta
başka

çocuklarını

Çocukları henüz küçük olan birçok

Sonuç
yaklaşım,

Solter

korumak için akıllı tavsiyeler veriyor.

bütçeniz farkı farkedecek !

Bu

Doktor

doktoru değil, doktora sahibidir), anne

listenizi hazırlayın. Böylece önünüze
Cüzdanınız

eserde,

(çevirmenin notu : Aletha hanım tıp

yiyeceğinizi bildiğinize göre, alış veriş

demeyeceksiniz.

önemli

kitap, doğum öncesi ilaçlara maruz

gelecek

kalmayı ele almasaydı eksik kalırdı,

haftalar için tarifler aramayı ve yemek

çünkü ilaç ve uyuşturucu bağımlısı

icat etmeyi öğretir. En güzel icatlarınızı

olmayan bir çocukluk hamile kalındığı

families & food ezine’e göndermeyi

andan başlar. »

unutmayın !
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uyuşturucuya hayır demek için yeteri
kadar farklı olma cesaretini verecektir.
Family & Food Ezine 7. tavsiyeyi
beğendi :

çocuğunuzu

dövmeyin.

Dayağın yararlarını ispat eden hiçbir
çalışma

yoktur,

aksine

araştırmalar

gösteriyor ki, çocuğa dayak atmak diğer
disiplin yöntemlerinden daha az etkili.
Dayak cezaları, şiddet, depresyon ve
zararlı madde kullanımıyla doğrudan
bağlantılı.
Birinci

bölüm

açıklamasına

çocuğun

Çocuğunuzla

Diğer bölümler, her yaş grubu için

ilişkilerinizin kopmamasına çalışın, fazla

(doğumdan 3 yaşına kadar, 3’ten 6

alkol veya ilaç kullanıyorsanız tedavi

yaşına kadar, 6’dan 12 yaşına kadar,

görün, stresin üstesinden gelmek için

12’den 18 yaşına kadar, 18’den 25

doğal bir yöntem bulun. Bu tavsiyeler

yaşına kadar) özel tavsiyelere göre

aşikâr,

ayrılmış olsa bile, bu kitabı ilk satırından

ancak

ayrılmış.

temel

birçok

ebeveyn

hâlâ

« sana dediğimi yap, yaptığımı değil »

son

modunda hareket ediyor. Solter bize

çocuğunuzun yaşı önemli değildir. Dr

değerlerimize göre hareket etmemizi

Solter’in

öneriyor. « Eğer çocuklarınızın sizin

velilerin farklı durumlarda aradıkları özel

yaptıklarınızı

tavsiyeler

takdir

etmelerini

satırına

kadar

tavsiyeleri,
ve

okuyabilirsiniz,
aynı

genel

zamanda
yardım

istiyorsanız, onların değer ölçülerine,

tavsiyeleridir ; « eğer çocuğunuz başka

onlara

yaşam

çocuklardan dayak yiyorsa veya başka

şekline göre biçim vermeniz sizin için

çocuklar tarafından eşyaları çalınıyorsa

önemlidir. » Yazar, ilaç ve uyuşturucular

harekete

karşısında özgür bir çocuk yetiştirmek

medya

için özellikle önemi olan, başkalarını

haberdar

düşünme, dürüstlük, öğrenme sevgisi,

« ergenlik

kendi kendini denetleme, haklara saygı

gönüllü yardıma teşvik edin » gibi.

göstermek

istediğiniz

geçin
ve

»,

tüketim

olmasına
çağındaki

« çocuğunuzun
toplumundan
yardım

edin »,

çocuğunuzu

gibi değerlerden bahsediyor.
Çocuklarınıza

başkalarına

benzemek

Her tavsiye iki sayfalık ipuçları halinde

zorunda olmadıklarını öğretmek, onlara

veriliyor, ancak bu kitap basit bir listeden
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çok farklı. Eğer alkol, ilaç ve uyuşturucu

Sadece çocuklarla yaşamak :

kullanmaya eğilimli çocuklarınız varsa,

çocukluk mutluluğunu ve

veya sadece iyi bir ebeveyn olmak için
tavsiye

istiyorsanız,

bu

ebeveynlik sevincini yaşamak

tavsiyeler

isteyen

ebeveynler için gerçek bir eğitim planı
ve kapsamlı bir rehber.

anne, baba ve çocuklar için

Kitabın sonunda, genel ebeveynlikle

gönüllü bir sadelik kılavuzu

ilgili, ilaç ve uyuşturucu kullanımı ve

Marie Sherlock

bunları önlemenin yollarıyla ilgili eserler

Three Rivers Press yay.,

bibliyografyasından oluşan kapsamlı bir

New York, 2003, 287 sayfa

kaynak rehberi yer alıyor.

Orjinal başlık : Living simply with children, a volontary simplicity guide fir

Daha fazla bilgi için şu siteyi ziyaret

moms, dads, and kids who want to re-

edebilirsiniz : http://awareparenting.com/

claim the bliss of childhood and the joy
of parenting.

Dr Aletha Solter’in diğer eserleri :
— The Aware Baby, fransızca çevirisi :

« Birçok Amerikalı aile için, sadece

Bebeğim herşeyi anlıyor, Privat yay.,

çocuklarla yaşamak, birbirine zıt düşen

1989 ve Dunod yay.

güçlü bir kelime oyunudur », diye

— Helping Young Children Flourish,

yazıyor yazar.

fransızca

çevirisi :

ihtiyaçlarını

anlamak,

Quebec,
yayınları

1993,

çocuğunuzun
Trécarré

Avrupa’da

tarafından

baskı : çocuğunuzun

dağıtılıyor.

yay.,

Günümüzde aileler zamanla yarışıyor ve

Dunod

birçok işi birarada yürütüyorlar : iş (hem

Yeni

anne,

ihtiyaçlarını iyi

Tears

and

Tantrums,

de

baba

tam

zaman

çalışıyor), sadece okula değil, fulbola,

anlamak, Jouvence yay., 2007.
—

hem

dansa götürülmesi gereken çocuklar.
fransızca

Aynı zamanda evle ilgilenmek ve herkes

çevirisi : çocuk ve bebeklerin ağlamaları

gibi yemek yemek gerek. Kimsenin

ve öfkeleri, Jouvence yay., 1999.

zamanı olmadığından, fast food’lar ve
ayaküstü

yemekler

ev

yemeklerinin

yerini aldı. Aile hayatı gerçekten çok
karmaşık bir hale geldi.

12

Bu bağlamdan çıkılırsa, günümüzün
çocukları çok kolay yaşayabilir. Bunu bir
saklambaç oyunundan memnun olan,
en son çıkan gürültülü elektronik robot
yerine sade bir kutuyla oynayan bir
çocuğa
önce

baktığımızda,
hikâye

kocaman

ve

dinleyen

uyumadan

bir

açılan

çocuğun

gözlerinden

anlayabiliriz.
Bu kitap, kendimize çocuklarımızı kimin
Bu kitap, gönüllü sadeliğe dönmek

yetiştirdiği

isteyen ailelere sağladığı kaynaklarla

yardımcı oluyor. Çocuklarımızı biz mi

olduğu kadar, özlü ve açık tarzıyla da

yetiştiriyoruz

mükemmel.

yetiştiriyor ? Onların sade, doğal ve

Bulundukları

durumdan

sorusunu

sormamıza

yoksa

bıkan birçok ailenin yöneldiği « gönüllü

bozulmamış

bir

sadelik »’ten bahsediyor.

almalarına

izin

toplum

hayata

doğru

verelim.

mu
yol

Tüketim

toplumunun onlara gerekli olduğunu
Marie Sherlock, çocuklarımızın hayal

düşündürdüğü

gücünün teşvik edilmesi ve onların daha

ihtiyaçları

basit ve sağlıklı bir şekilde gelişmelerini

ebeveynleri

sağlayabilmemiz için, bize kültürümüzü

onlara mutluluğun satın alınabileceği

ve

mesajını gönderiyor.

aile

hayatımızı

nasıl

yeniden

şekillendirebileceğimizi gösteriyor.

bütün

yok.

bu

Oysa,

hedef

alan

nesnelere
çocuk

ve

marketing,

Uygunsuz bir yaş, medyanın şiddeti,
« her zaman daha fazla, daha iyidir »

Anne

veya

baba

olmanın

zaman

ibaresine

inanan

toplumun

baskısı,

aldığının bilincindeyiz, planlanmamış bir

çocukların ve büyüklerin hınca hınç dolu

zaman, lüks bir zaman : paylaşılan

programları,

zamanlar. Gönüllü sadeliği uygulayan

ticarîleştirilmesi standart hale geliyor.

aileler

kendilerine

böyle

«

eğitimin

bile

şabat »

(dinlenme) anları yaratıyorlar.

Hayatlarını gönüllü olarak sadeleştirmek
isteyen aileler, değersiz yönleri ortadan
kaldırarak,
duruyor.

13

önemli

anlar

üzerinde

Işte M. Sherlock’un önerdiği gönüllü

Ölümü karşılamak

sadeliğin altı adımı :

Elisabeth Kübler-Ross

1. Ruhunu aramak ;

Orjinal başlık : Questions & Answers on

2. Kısa ve orta vadede hedeflere nasıl

Death

ulaşılabileceğini bulmak ;

Assicuates, USA, 1974

and

Dying,

Ross

Medical

3. Aile toplantıları ve brainstorming
(beyin fırtınası) yapmak ;

Elisabeth Kübler-Ross’un bir kitabını

4. Aile toplantıları yaparak, hedeflere

okumak, bir insanlık nefesi almaktır. Bu

ulaşmak için gereken değişiklikleri kabul

kitabı

etmek ;

yerine koyarak

5. Ailevî değişiklikleri bütün aileye ve

şefkat ve hoşgörü ile kaplı bir yoldan

arkadaşlara duyurmak ;

esasa gitmektir.

okumak,

kendini

başkasının

onu anlama, sevgi,

6. Destekler bulmak.
Ölmek üzere olanlara yapılan palyatif
bakım (hastalığın nedenine gitmeden
hastalık belirtilerini azaltma) ve refâkat,
sosyal alanlarda ve din alanlarında
çalışanlar tarafından desteklenen bazı
sağlık personelinin günlük işidir.
Ölüm, hasta ve kazazedeleri, uzman ve
aileleri bir araya getirir. Bazen aniden,
bazense sinsi sinsi gelen hastalıklar,
kalp krizleri veya kazalar yoluyla gelir.
Herbirimizi kendimizle, korkularımız ve
şüphelerimizle

karşı

karşıya

getirir.

Reddetme, öfke, kaygı, suçluluk ve
Family & Food Ezine günüllü sadeliğe

kabullenmeye neden olur. Bazen orta,

dönmek isteyen yada doğal bir aile

bazen ileri yaştaki hepimizi ilgilendirir.

hayatı sürdürmek isteyen herkese, bu

Fiziksel veya manevî acı karşısında bir

kitabı tavsiye ediyor.

kurtuluş olarak hissedilse de, ölüm
arkasında sıkıntı ve keder, yas ve
sorular bırakır.
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Yaşam

süresinin

hastalıkları,

uzaması,

aile

uygarlık

yapılarındaki

değişmeler ve tıbba çok sık başvurma,
yaşamın sonuna eşlik etme ihtiyacı
doğurur.
Elisabeth Kübler-Ross’un bu kitabı, her
birimizin

karşılaşabileceği

durumları,

hastane personeliyle soru ve cevap
şeklinde işliyor : bir yakına durumunun
ciddiyetini söylemek, son anlarında ona

Yakınları

veya

eşlik etmek, sağlık personelinin tutumu

tercihen kendi evinde hazırlanan bir

ve eğitimi, dinleme ve paylaşmanın

yaşam sonu, hem çok kolay, hem de

değeri.

imkânsız

gibi

gönüllülerle

çevrili,

görünüyor.

Ancak,

Elisabeth Kübler-Ross’un da vurguladığı
Elisabeth Kübler-Ross, sağlık personeli

gibi, bu karmaşık ve pahalı bir teknolojiyi

ve yakınlarının, ölümü kabul etmelerinin

gerektirmiyor, ama yalnızca bir yatağın

önemini

kenarına

vurguluyor.

çocukların

Yaşlılar

birlikte

ve

yeteneğini

zaman

geçirebilecekleri

oturmayı,

bazen

kaybetmiş

bir

konuşma
hastanın

gözlerinin içine bakmayı, ona yavaşça

kuşaklararası
fikrini

dokunarak iletişim kurmayı ve bir an

savunuyor. Çocuklara açık ve ziyaret

için, son defa olsun veya olmasın

saatleri

onunla birlikte olmayı gerektiriyor.

mekânların

düzenlenmesi

sınırlı

olmayan

personnel

ve

aileler

« ağlama

odası »,

için

hastaneler,
özel

doktorlar

bir
için

hastalarının ölümünü kabul etmelerine

Bütün aileyi sağlıklı bir şekilde

yardımcı olacak daha insancıl bir eğitim

beslemek :

ve bu duygusal yükü taşıyabilmeleri için

bebekler, küçük çocuklar ve

daha uygun bir çalışma temposu.

anne babalar için sağlıklı tarifler
Cynthia Lair
Sasquatch Books, Berkeley,
California, 2008,
280 sayfa
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Orjinal başlık : Feeding the whole family:

sağlıklı olup olmadığını anlamanın en iyi

whole food recipes for babies, young

yolu, kendine şu soruları sormaktır :

children and their parents
— Bu gıda yetişir mi ? (bir marshmallow
Bu yemek kitabı, sağlıklı bir aile için

tarlası hayal etmek biraz zor !)

sağlıklı bir beslenme sunuyor. Family &

— Bu gıdanın bileşenleri kaç tane ? (bir

Food Ezine basit açıklamaları ve basit

tane

yemekler yapmak için pratik tarifleri

somon gibi).

(150’den fazla) beğendi.

— Bu gıda yetiştikten sonra ne gibi bir

olması

gerekir :

elma,

pirinç,

işlem gördü ?
Sevdiklerimizi nasıl beslemeliyiz ? Nasıl

— Bu ürün bir gıdanın bir parçası mı

çocuklarımıza onlar için en iyi olan

veya tamamı mı ? (mesela sadece suyu

gıdaları vermeliyiz ? Bu kitap, yemekleri

mu ?).

bebeklere adapte etmek için tavsiyeler

— Bu gıda ne zamandan beri insanları

vererek, bize bunu nasıl yapacağımızı

besliyor ? (Muhtemelen yüzyıllardır).

söylüyor. Bu kitaptaki dizin, sözlük ve
tariflerin besinsel analizi çok pratik ve

Kitabın

yanınızda

öğle

bebeklere ayrılmış : emzirme en iyisi mi,

yemekler

katı gıdalara geçiş, gıda alerjileri ve

hazırlamaya başlamak için mükemmel

daha büyük bebekleri beslemenin çeşitli

bir temel oluşturuyor.

biçimleri. Cynthia Lair, temalarla sağlıklı

yemekleri

götürebileceğiniz
ve

organik

ikinci

bölümü

beslenme

tamamen

alışkanlıklarından

bahsediyor : ebeveyn modelinin rolü,
sınırlar

koymak,

çocukları

mutfak

işlerine katmak, çocuklar için cazip
sunumlar ve çocukları sebze yemeyen
ebeveynler için bile tavsiyeler.
Ister

sağlıklı

beslenme

konusunda

deneyim sahibi olun, ister sadece basit
mönüler arayın, bu kitap tam size göre.
Sağlıklı beslenme ne demektir ? Yazar

Makul

Cynthia Lair’e göre, bir beslenmenin

tavsiyeleri, en meşgul aileler için bile
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maliyetle

alış

veriş

yapma

sağlıklı ve çabuk yemekler hazırlamayı

2.

sağlayacaktır.

« toplumsallaşamaz ».
3.

Okul
Aile

olmadan

içinde

çocuk

eğitim

çocuğun

Cynthia Lair’in diğer kitabı :

bağımsızlaşmasını engeller.

Feeding the Young Athlete : Sports

4.

Nutrition Made Easy for Players and

öğrenemezler.

Parents.

5. Okula gitmeyen çocuk = serbest

Genç atletin beslenmesi : sporcular ve

çocuk = zorba çocuk

ebeveynler

6. Çocuklar okulu sever.

için

kolay

sporcu

beslenmesi.

Okula

gitmeyen

çocuklar

7. Okula gitmeyen çocukların ideali
yoktur : « okul herkes için bir şanstır ».

Yazarın sitesini ziyaret edebilirsiniz :

8. Okulsuz, diplomasız hiç bir şey

http://www.feedingfamily.com/

olmaz.
9. Herkes okula gitmeden yapamaz.
10. Çocuğunu okula göndermeyen aile =
mezhep

Ev okulu hakkındaki en büyük
10 yalan

Yazar bütün bu sahte gerçekleri, gerçek

Sylvie Martin-Rodriguez

ve çok sayıda akademik çalışmaya
dayanarak ince bir şekilde yalanlıyor.

Dangles yay, 2008
Orjinal başlık : Les 10 plus gros

Bu

mensonges sur l'école à la maison

kitap,

okulun

akılları

bir

yere

yöneltme, düşünüş biçimlerini bir kalıba
Sylvie

Martin-Rodriguez
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sokma

yaşında

kurumu

olduğunu

açıkça

okulu bırakmış, evde okumuş ve kendisi

gösteriyor. Fransa gibi, özgünlük ve

gibi okula gitmeyen ve evde okuyan iki

bağımsız

çocuk

olmadığı merkeziyetçi bir ülkede de bu

annesi.

tarafından

Medya

düzenli

ve

olarak

siyasîler

düşünmenin

zararsız

açıklanan

değildir.

artık

Sylvie

çocuğu

değerli
Martin-

gerçek dışı haberlerden bıkarak, en

Rodriguez,

yaygın 10 yalanla bu konu etrafındaki

yöneltecek koşul olan ritmine saygının

sisi ortadan kaldırmak istemiş.

önemini, ama özellikle, onun merakını,
öğrenmeye,
etmeye

1. Okul zorunludur.
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keşfetmeye

olan

etmemenin

bağımsızlığa

ve

hayret

doğal

yeteneğini

yok

önemini

gösteriyor.

Bu

yaşam tarzından, kendileriyle ve içinde

Yazarın internet sitesi :

geliştikleri dünyayla uyum içinde özgür

http://www.louves-online.com/index.php?lng=fr

ve bağımsız varlıkların yetişmesi için
çok önemli olan kendini disiplin etme ve

OLAGANÜSTÜ SIRADAN

kendine güven değerleri ortaya çıkar.

INSANLARLA
KARSILASMA

Dünyaya sanatçı bir bakış açısı
Laurence ve Patrice Nobilé Fransa’da
yaşayan fransız-amerikalı sanatçı bir
çift. 12, 10 ve 7 buçuk yaşlarında üç
çocukları var.

Çocuklarını okulda okutan ancak evde
okutmak isteyen aileler güven içinde

f&f

olsunlar. Özel bir eğitime, çok diplomalı
olmaya

veya

herhangi

bir

eğitim

zorunludur.

girişimlerde

ve meraklı bir insandır, ve hayatın birçok
boyutunda hayranlık duyma yeteneğini

bulunulmasına

devam ettirir. Biz her şeyde bir güzellik
görmeye çalışıyoruz. Bu Batı’da çok

anayasal bir haktır.

ender olduğundan kendimizi diğer anne
babalardan farklı görüyoruz.

Hem yazar ve eşinin kişisel deneyimleri

Hindistan’da seyahat ederken, kendimizi

açısından, hem de adı geçen çocukların

daha rahat hissetmiştik, çünkü orada

tepkileri, raporlardan alıntılar ve konu

insanlar hâlâ sanatçı ama ne kadar

hakkında çalışmalar ve Sylvie Martinbizimle

diğer

Bir sanatçı her şeyden önce açık kafalı

Mezhep

rağmen, bu saygı gösterilmesi gereken

Rodriguez‘in

ebeveynler

Cevap, Sanatçı kelimesinin tanımında.

şüphesiyle evde okumayı kısıtlamak için
çeşitli

Sanatçı

ebeveynlerden farklı mı sizce ?

yetki

belgesine gerek yok. Fransa’da okul
değil,

–

daha

paylaştığı

devam

eder

bilinmez.

Savaş

sonrası üstümüze çığ gibi yağan bilgi ve

inançlarının gücü açısından, bu kitap

malzeme

gerçek bir oksijen kaynağı.

seçme

yeteneğimizi

bulandırdı, Durumun Hintliler için farklı
18

olduğunu
baba

sanıyorum.

olarak,

Sanatçı

f&f

–

Ailenizin

güçlü

değerleri

araştırmacı

nelerdir ?

araştırırken

Laurence ve ben bir ev almak yerine,

gerçeğin bizim hayallerimizden daha

paramızı çocuklarımız için harcamayı

güzel olduğunu farkediyoruz.

tercih

olarak

kendimizi

anne

görüyoruz

ve

ettik.

Kendimizi

yapım

aşamasında, hatta deneme aşamasında
Başkalarının

yaptıklarına

hayranlıkla

bir

bakmakla

vaktimizi

geçiriyoruz.

Değerlerimiz de gelişme aşamasında,

Çocuklarımıza hayata borçlu olduğumuz

ama yine de bazıları sabit kalıyor.

sınırsız güveni vermek istiyoruz. Onların

Çocuklarımıza temel ihtiyaçlarının büyük

istedikleri,

şeyleri

bir

çünkü

Sevginin,

arzu

ettikleri

yapmalarını

istiyoruz,

yaşlandıkça,

yapmak

zorunda

yuva

değeri

olarak

düşünüyoruz.

olduğunu

anlatıyoruz.

korunması

zenginleştirilmesi

ve

gereken

bir

değer

olduğumuzu sandığımız bir çok şey için

olduğunun bilincine varmalarını arzu

yaratılmış

ediyoruz.

Ayrıca,

zamana

bakılırsa,

değerleri

vermemiz

olmadığımızın

farkına

varıyoruz.
Her

ne

kadar

da

başkalarının

deneyimleri hiç bir zaman kimseye
yaramazsa

da,

gözyaşlarının

üstesinden

onlara

ayırdığımız

onlara
de

estetik

son derece

normal.

çevremizdekilere
gelmelerini

anlatmaya çalışıyoruz.

f&f

–

Çocuklarınızı

nasıl

eğitiyorsunuz ?
Iki yıldan beri, gayrı resmî bir öğrenim
biçimiyle ilgileniyoruz. Armand, Hélène

Bu yaklaşımı diğer ebeveynlerinkinden
farklı

olarak

dikkate

almak

ve

sizin

André’nin

öğrenimi

için

gitgide

tesadüfî karşılaşmalara önem veriyoruz.

bileceğiniz bir şey.

Sık
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sık

yaptığımız

dağ

ve

orman

yürüyüşlerinin onlar için çok yararlı

Bu korkutucu bir soru ama yine de

olduğuna inanıyoruz.

özetle şöyle söyleyebiliriz ki, dünyanın

Bilimsel ve insancıl görüşlerini severek

her yerinde köklü değişiklikler olduğunu

paylaşan ünlü bir botanikçiyle yabanî

görüyoruz.

bitkileri

Bunların çoğu bir tsunami gibi halkların

inceledik.

Ağustos

Avrupa’da

yapılan

en

party »’de,

yüz

kadar

astrofizikçi

ve

amatör

2009’da,

büyük

« star

üstüne geliyor ve sarsıntılara sebep

profesyonel

oluyor. Avrupa’da, petrol enerjisinin keşfi

gökbilimciyle,

ve

uygulamasından

bu

yana

ne

sekiz gün ve sekiz gece boyunca

olduğunu anlamaya çalışıyoruz.

yıldızları gözlemledik. Aralarından bir

Sanayî devrinden beri doğamızın nasıl

çoğu,

değiştiğini

çocuklara

öğretmenlik

yapma

yeteneklerini keşfettiler.

ve

içgüdülerimizin

nasıl

kaybolduğunu gözlemliyoruz. Batı bir
denge arayışında. Biz iyimseriz, çünkü
insanların

hep

bir

denge

aradığını

görüyoruz.
« Organik » hareketi 30 yıldan beri iyi iş
çıkardı, ama artık daha yaygın ve kalıcı
bir aşamaya geçmemiz gerek.
f&f – Gelecekte hangi sanat projesini
gerçekleştirmek istiyorsunuz ?
Yine 2009’da mart’tan haziran’a kadar,

Bu küçük taşra şehirde eksik olan

Fas’ın güneyinde, balıkçı, köylü, çiftçi ve

enerjiyi bulmak için Amerika’ya uzun bir

esnaflarla kaldık. Fas’taki çay servisi

gezi

çok öğretici bir şey.

edilmediğinden bu yolculuk bir sanat

Armand, Hélène ve André şu an, Fas’ta

projesi

yaşadıkları muhteşem macerayla ilgili

doğaçlama yapacağız. Böyle bir projeyi

resimli bir kitap yazıyor.

gerçekleştirmek

planlıyoruz.

gerek.
Son

olarak,

planladığımız

Amerika’ya
için

birlikte

gitmeyi

bir

Ingilizce

anlamda.
için

Uzun

harikalarının

Önceden
Her

yolculuklarımızın

bir

olmak
yaşamın

varmak
filmini

çalışıyoruz.

istiyoruz.

f&f – Dünyaya nasıl bakıyorsunuz ?

Laurence ve Patrice Nobilé
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anında

sanatçı

vadede,
farkına

organize

için

yapmak

yazar

olarak

gördüğüm

kelimeleri, imajları,

renk

için

değil,

ve

sesleri

sevdiğim için. Yazıyla oynamayı ve
yeteri

kadar

korunup

saygı

gösterilmediklerini

düşündüğüm

çocukları

Yaratmaktan

seviyorum.

büyük zevk alıyorum, büyük veya küçük
bir yazar olmak en önemli şey değil.
Ilk hikâyem olan ve iki yıl önce bitirdiğim
bu hikâyeyi size hediye ediyorum.
© Fotoğraflar Laurence et Patrice Nobilé

Sanatçıların

çalışmaları

ve

Creative

Commons

lisansıyla

atölyelerini görmek istiyorsanız :

yayınlandı, ticarî kullanımı yasaklayan

Fransızca:

bu lisansa saygı duyduğunuz ve adımı

http://www.organic-e-publishing-

international.com/Archive%20news

silmediğiniz ölçüde onu arkadaşlarınıza

%202007%20F%20html/Decembre

gönderebilirsiniz. »

%202007.mht

Ingilizce:

http://www.organic-e-publishing-

international.com/Archive%20News
%202007%20A%20html/December
%202007.mht

Aile eğitimi üzerine bir vidéo :
http://www.omegatv.tv/video/28084021001/famill
e/education/il-fait-l-ecole-a-ses-3-enfants

KITAP
Loar Zour http://loar.zour.free.fr/
« Hayalde

yolculuk

yaptıran

masal

dünyasını ve ruhları etkileyen sözleri
severim.

Hep

hikâye

yazmak

Peri Lüdivin’in krallığı

ve

resimlemek istedim ; kendimi büyük bir
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TARIF

Elma, kabak ve üzüm reçeli
Elmaların kötü kısımlarını kesin, soyun
ve küp şeklinde doğrayın. Kabakları da
soyup küp şeklinde kesin, taze üzüm
taneleri ekleyin.
Oranları damak tadınıza uygun olarak
seçin,

vurgulamak

istediğiniz

tad

hangisiyse ondan daha fazla koyun.
Bütün bir gece şekerde marine olmaya

Görüşmek üzere

bırakın.
Ertesi gün, büyük bir tencerede pişirin.
Koyulaşınca,

suyu

hemen

hemen

© Metinler & Fotoğraflar

bitince, reçeli kavanozlara koyun, ters
çevirin,

renklerini

hayranlıkla

Organic-E-Publishing-International

seyredebilirsiniz.
Bu reçeli ekmek veya pilavla, veya
hububat, bakliyat veya sebzelerle birlikte
tatmak için biraz sabretmelisiniz. Onu

Fransızcadan çeviren : Sibel Berk-

tattığınız gün, piştiği günü ve meyveler

Bozdemir

kaynarken mutfağınızı dolduran o enfes
kokuyu hatırlayın !
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