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Nur Eda Kasap Süslü Kimdir?

İzmir’de yaşayan Nur Eda Kasap Süslü, evli ve bir çocuk annesidir. Yaklaşık on 
üç yıldır çocuklarla birlikte çalışmaktadır. Öğrenci koçluğu dahil, ortalama bin 
dört yüz çocuk ile uzun süreli çalışmalar yapmıştır. Öğrencilerine öğrettiği tek-
niklere uygulamalı örnek olmak amacıyla ikinci üniversite eğitimini İstanbul 
Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde tamamlayarak ‘onur’ derecesiyle mezun ol-
muştur. (Temmuz 2019) 

R.Livcon Certified Coach ve International Quantum Student & Life Coaching 
–Uluslararası Kuantum Öğrenci ve Yaşam Koçu’dur. 

“Bilim Sevgisi ve Yaşam Bilgisi Geliştirme Etkinlikleri” ile “Tasarımlarla Bilim” 
adlı programları uygulamaktadır. Anaokullarında ve özel merkezlerde ailelere 
seminerler düzenlemektedir. Bu seminerlerde; “Oyunlarla Hayat Dersleri”, “Ço-
cuklarda Özgüven”, “Çocuk ve Duygusal Şiddet”, “Büyük Mucize Beyin ve Dik-
kat Nedir?”, “Siz İyi Olun Çocuğunuz İyi Olsun”, “NLP Temsil Sistemleri”, “Dil 
Kalıpları ve Etkili İletişim”, “Sınırlı Sınırsızlık”, “Eyvah Sınav! - Çocuğun Başa-
rısında Ailenin Yeri” konularında eğitim seminerleri vermektedir. Seminerlerin 
tamamında, ilk kitabının ağırlıklı konusu olan ‘oyun’ vurgulanmakta olup ebe-
veynler ile oyunlar oynamaktadır. “Etkili İletişim” seminerleri aynı zamanda bir 
ritim çalışmasını da içermektedir.

2011 yılından beri www.anneoluncaanladim.com da köşe yazarlığı yapmaktadır. 

Mayıs 2015’ de Hacettepe Üniversitesi Uluslararası Katılımlı III. Çocuk Gelişi-
mi ve Eğitimi Kongresi’nde “Büyük Mucize Beyin ve Öğrenme” adlı çalışması 
yayımlanmıştır.

Yazarın verdiği eğitim seminerleri:

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Sevgi Mir 
onayı ile, Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi’nde hasta yatan çocukların velileri-
ne düzenli olarak seminerler vermiştir. 

İzmir Okul Öncesi Eğitimciler Derneği ve Karşıyaka Belediyesi iş birliği ile dü-
zenlenen programlarda, anaokulu öğretmenlerine yönelik “Çocuklarda Özgü-
ven”, “Çocuk ve Duygusal Şiddet”, “A’dan Z’ye Temel Değerler” ve “Dil Kalıpları 
ve Etkili İletişim” konularını ele almıştır.

Ocak 2017, Bornova Belediyesi organizasyonuyla annelere “Biz Ne Söyleriz Çocu-
ğumuz Ne Anlar?” 

Şubat 2017, İnciVak ve Çiğli Belediyesi organizasyonuyla annelere “Eyvah Sı-
nav-Çocuğun Başarısında Ailenin Yeri” 

Kasım 2017, Gaziemir Belediyesi organizasyonuyla yine ailelere yönelik “Eyvah 
Sınav! - Çocuğun Başarısında Ailenin Yeri” 

Şubat 2018, Dokuz Eylül Üniversitesi “Kariyer ve Yönetim Kulübü” organizasyo-
nuyla üniversite öğrencilerine “Hedef Belirleme ve Motivasyon”

Eylül 2018, İzmir Gaz personeline “Okula Uyum Sürecinde Ailenin Yeri” 

Eylül 2018, İnci Holding personeline “İş Yeri İlişkileri ve Problem Çözme Becerile-
ri-Yumruk Yapılmış Bir Elle, El Sıkışamazsınız.” 

Mayıs 2019, İnci Holding; Cevdet İnci Eğitim Vakfı bursiyerlerine “Oyunlarla Hız-
lı Okuma” konulu eğitim seminerleri vermiştir.

2015 yılından beri Cevdet İnci Eğitim Vakfı – İnciVak gönüllüsü olarak çeşitli 
okullarda annelerle buluşmakta ve “İçimizdeki Mucize” konulu seminerlerine de-
vam etmektedir. 

Hızlı Okuma Eğitimine ‘oyunları” katarak farklı bir yöntem uygulamaya başla-
mıştır. Bu sayede çocuklara zorunlu bir okuma değil, keyifli bir okuma alışkanlı-
ğı kazandırmaya çalışmaktadır. Birçok okulda gençlere yönelik çeşitli konularda 
eğitimler vermeye devam etmektedir. 

Hayykitap’tan yayımlanan kitapları:
Eğlenceli Eğitimin Başucu Kitabı, Ocak 2021
Yeni Çağın Çocukları, Kasım 2008 
Çocuk Eğitiminde Oyun Dili, Ocak 2014
Anne İşi Çözümler, Eylül 2016
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“Eğlenceli Eğitimin Başucu Kitabı” İçin

Ne Dediler?
Anneden ayrılırken hüznü katlanabilir kılan; zihnimizde yaşam boyu 
tadı kalan masallar, öyküler, ninniler, geçiş nesnelerimiz...

Eğitimin içindeki her yaştan herkese hitap edecek tekniklerin, yaşa-
mın doğal bir parçası olarak öykülerin içinde serpiştirildiği, okuyu-
cuda güzel izler bırakan hoş bir derleme.

Prof. Dr. Burcu Özbaran
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Anabilim Dalı

Sevgili anne ve babalar; çocuğunuzun hem özel hayatındaki mutlu-
luğunu sağlamak hem de okul başarısını arttırmak için sorumluluk 
bilincini aşılamak ve öğretmek istiyor musunuz? O halde doğru ki-
taptasınız. Elinizde tuttuğunuz bu eşsiz eser size tam da bunu öğret-
mek için yazıldı.

Değerli sosyolog meslektaşım Nur Eda Kasap Süslü, aile yaşantımı-
zın kalitesini artıracak değerdeki eşsiz bu eserini bize kazandırdığın 
için çok teşekkür ederim.

“Eğlenceli Eğitimin Başucu Kitabı” hikâyeler kitabında, Duru’nun 
ebeveyni ve akrabaları bizlere öyle dersler veriyor ki, kalbiniz mutlu-
luk ve sevgi dolarak okuyacaksınız. Kitaptaki hikâyeler çocuklarınıza 
kolayca nasıl sorumluluk kazandırabileceğinizi muhteşem bir dil ve 
üslup ile anlatıyor. Adeta bir ‘Masal Terapi Eseri’ olan bu kitap, her 
anne ve babanın baş ucu kitabı olmalı.

Sevgi Alis Yıldırım
Sosyolog/Aile Danışmanı
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Eğlenceli Eğitimin Başucu Kitabı’nı bir solukta okutan neydi, diye 
düşündüğümde aklıma iki temel sebep geldi. İlki; kendi çocuklu-
ğuma dönerek Duru ile bağ kurmamdı. Onun sıkıntıları hepimizin 
çocukluk sıkıntılarıydı. Aynı yollardan iyi-kötü bir şekilde geçmiş ve 
bugünlere gelmiştik. Hikâyeleri okudukça, geçtiğim adımları tekrar 
hatırlattı bana. İkincisi ise; bugün, bir ebeveyn ve eğitimci olarak 
bağ kurdum hikâyelerle. Duru’nun ebeveyniydim aynı zamanda. 
Sizin de bir solukta okuyacağınız bu kitap, büyüme ve bir yetişkin 
olma yolunda çocuğunuzla paylaşmak istediklerinizi onun gözüyle 
anlatırken aynı zamanda kendimize de ışık tutuyor. Ebeveyn ve ço-
cuk ilişkisi yanında, akran öğrenimi ve olaylara farklı bakış açılarını 
günlük hayatın bir parçası haline getirmede keyifli ve yalın bir araç 
olacağından eminim.

Pınar Ayaz Koçer
Psikolojik Danışman 

Hikâye dinlemeden büyümeyen yoktur. Ama şimdiki çocuklar bu ki-
tap sayesinde daha şanslı. Nur Eda Kasap Süslü’ nün kaleminden çı-
kan modern, yol gösterici hikâyelerle büyüyecekler. Bu kitapta; ders 
çalışma, hafıza teknikleri, bir şehrimizin tarihi ve bilgileri, hayvan 
sevgisi ile ilgili bilgileri de bulacaksınız. Sadece çocuklar için değil, 
gençlerin hatta ebeveynlerin de okuması gereken bir kitap. Tüm aile 
bireylerine, gençlere ve eğitimcilere yol gösterici olacaktır.

Funda Yıldırım
Öğretmen

Ben bu minik hikâyeleri okuyunca kendi kendime dedim ki; keşke 
biz de öğrenci iken böyle teknikleri bilseydik de uygulama şansımız 
olsaydı. O zaman her şey çok ama çok daha kolay olabilirdi.

Nur Eda Hanım’ın daha önceki kitaplarını büyük bir zevkle okuyan 
birisi olarak ailelere tavsiyem; arada bir ihtiyaç duyduklarında çıka-
rıp bu hikâyeleri tekrar hatırlamaları olacaktır. Çünkü inanılmaz bir 
hayat koşturması içerisinde bazı şeyleri atlıyoruz ve bu atladığımız 
noktaların çocuklarımızın gelişimini etkileyen şeyler olmamasını 
ümit ediyorum. (Bir Çocuk Gelişimci olarak)

Sizleri yıllardır tanıyan bir “anne” olarak bu kitabınız için çok se-
vindiğimi söylemek isterim. Çünkü ben de anne olduktan sonra her 
şey değişti. Oğluma bazen her şeyi çok net anlatsam da aynen sizin 
bu teknikleri hikâyelere yaydığınız gibi (kızım sana söylüyorum, ge-
linim sen anla) uygulatma şansım ve başarı oranımın daha yüksek 
olduğunu söyleyebilirim.

Hikâyeler, en sevdiğim kitap türüdür ayrıca. Kısa ve öz hikâyelerin 
hayatımızda etkisi çok faydalı olacak. Kahramanlarınız çok tatlı ve 
içimizden birisi adeta.

Çocuklarımızın bir çırpıda okuyacağı ve her hikâyede “Hımm evet, 
yaa bende de böyle olmuştu, keşke bu yöntemi bilseydim!” diyerek 
kendisini bulacağı hikâyeleri ele almışsınız. Ellerinize, kaleminize 
sağlık.

Ebeveynler olarak bazı çözüm yollarını biz-bizler bilse de uygulama-
da sıkıntılar yaşadığımız doğrudur. (Birçok anne ile görüştüğüm için 
annelerden teyitli )

Bizlere yol gösterici olarak ele aldığınız bu güzel ve eğlenceli çözüm 
yolları için hem eğitimci hem de anne modelim olarak size teşekkür 
ediyorum.

Özlem Vardar Gönnetlioğlu
Çocuk Gelişim Uzmanı-Eğitmen
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Değerini ve katkısını tüm yaşamım boyunca hissedeceğim kıymetli 
Nur Eda Kasap Süslü ‘nün kitabını okuduğumda, özümsediği tüm 
bilgileri okuyucunun zihnine ilmek ilmek yerleştirmesine olan hay-
ranlığımı dile getirmek istiyorum. Bir kitaptan öte, eğitimi evimize 
taşıyan ciddi bir kılavuz. Öğrenmenin ve öğretmenin tekniklerini 
yalın bir dille anlatan, okurken insana deneyimleme cesareti veren 
canlı bir kitap olmasının yanında bir ebeveyn başucu kitabı. Bilgiyle 
yoğrulmuş bilgeliğini paylaştığı için her daim minnettar olacağım.

Ayşe Ebru Kopal
Eğitmen

Eğlenceli Eğitimin Başucu Kitabı hikâyelerini o kadar çok sevdim 
ki... Duru’da kendimi gördüm ve çok şaşırdım. Çünkü onun yaşa-
dığı problemleri ben de yaşıyorum. Kitabı bitirdiğimde çok mutlu 
oldum. Artık nasıl eğlenceli bir şekilde ders çalışırım, annemin ve öğ-
retmenlerimin sürekli hatırlatmalarından kurtulurum biliyorum.  
Annemin de okuması işleri kolaylaştıracak bence. 

Lena Demirci
6. Sınıf öğrencisi

İstanbul-Üsküdar

Önsöz

Beşinci kitabımla sizlerle birlikte olmaktan mutluyum.

Daha önceki kitaplarımı okuyanlarınız bilir, benim için oyun’ 
oldukça önemlidir. İşin içinde oyun varsa eğlence de vardır. 
Eğlencenin olduğu yerde öğrenme kaygısı azdır. Bu nedenle 
de öğrenmek keyifli olarak gerçekleşir.

Hem çocuklara uyguladığım programlarımda hem de koçluk 
çalışmalarımda çocuklara verdiğim mesaj şu:

Vazgeçmediğimizde başarı geliyor. Ancak bu, sevdiğimiz 
şeyler için geçerli. Hoşumuza giden, sevdiğimiz bir şeyler 
olursa vazgeçmiyoruz.

Özellikle 0-6 yaş döneminde ekilen “Yapamam, başa-
ramam, olmuyor!” inançlarını sonradan değiştirmek kolay 
olmuyor. Hele bunu öğrenci istemiyorsa...

Birçok aile ile görüşüyorum. Her anne ve babanın niyeti 
çocuklarının çok iyi bir eğitim alması. Elbette eğitim çok önemli. 
Ancak burada bir ayrıntıya dikkat çekmek istiyorum: Okul 
öncesi eğitim alan bir çocuğa sanki yıl sonu üniversite sına-
vına girecekmiş gibi yoğun zihinsel aktiviteler yaptırılmasına 
üzülüyorum. Elbette bol aktivite yapsınlar, ama oynayarak’ 
ve en temel eğlenerek!’

“Denemekten asla vazgeçme!”
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“Eyvah Sınav!” demeden önce gelin birlikte çocuklarımızla 
neler yapabiliriz, kitap okuma, düzenli ders çalışma bilincine 
ve ilerleyen aşamalarda da sınav sürecine nasıl ulaştırabiliriz 
birlikte bakalım. Bu süreçler, “Teknikleri bilince çok kolay.” 
desem, belki de bana; “Hikâye bunlar!” diyebilirsiniz. Ancak 
bu kez gerçekten hikâye anlatacağız.

Ayrıca ilköğretim düzeyinde (1.ve 2.sınıf) olan çocuklara 
yaklaşım da beni etkiliyor. Büyüdüğü için oyun dönemi bitmiş 
kabul ediliyor. Ancak yetişkin olmadığı için de çocuk statü-
sünde. Hâl böyle olunca sanki oyun oynamak onların hakkı 
değilmiş gibi bir tavır görüyorum. Oysa beynimiz neden-sonuç 
ilişkisini 12 yaşından önce tam anlamıyla al-gı-la-ya-mı-yor.

Her anne ve baba çocuğunun en iyi olmasını istiyor. İmkân-
ları ölçüsünde en iyi eğitimi alması için büyük fedakârlıklar 
yapıyor. Bunları takdir ediyorum. Fakat her yaklaşım, yaşına 
ve gelişimsel dönemine uygun olduğunda anlamlı. 

LGS (Lise geçiş sınavı)’ye hazırlanan bir genç ile üniver-
site sınavına hazırlanan gencin sorumluluk ve ders çalışmaya 
bakışının aynı olmasını beklemek pek uygun gelmiyor bana. 
Oysa anne ve babalar “Sınav, sınavdır.” diye düşündüğü için 
beklenti ve davranışlar neredeyse aynı oluyor. 

Bu kitap öncelikle bu nedenle kaleme alındı.

Çocuklar, yaşı kaç olursa olsun hikayeleri çok sever. O 
zaman biz de yaşadığımız tatsızlıkları onlara öğütler vere-
rek, bağırarak, cezalar vererek değil de hikâyeler anlatarak 
ele alalım. Belki böylesi daha etkili olur, ne dersiniz?

Kitabımızı sizler ve çocuklarımız için daha dinamik bir hale ge-
tirdik. QR Kodu açtığınızda hikâyelerde anlattığım tekniğin anla-
tım videosunu da görebileceksiniz.

“Eyvah okul! Dersler, sorumluluk, ders 
çalışmak!”

Madem hazırız, o zaman buyurun efendim!

İki kişilik dev kadro;
izleyeceğiniz videoları hem çekti hem editledi.

Mevhibe Zeynep Süslü ve Kerem Süslü,
yeniden teşekkürler…

İki kardeş büyük iş başardınız!
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Başlarken

“Çocuklarınızın zeki olmasını istiyorsanız, onlara masallar 
okuyun. Daha zeki olmalarını istiyorsanız daha fazla 

masal okuyun.”
Albert Einstein

Okumaya başlamadan önce, kitap hakkında çok kısa bilgi 
vermek istiyorum.

Bu kitap; hikâye formunda yazılmış, görünüşte bir hikâye 
(ler) kitabıdır. 

Küçük yaşlardan itibaren hikâyeler hepimizin hayatında 
yer tutar. Etkili olanlar kalıcı hafızamıza yerleşir. Bazen 
inançlarımız, değerlerimiz ve hatta karakterimize de etki 
ederler.

Hikâyeler o kadar güçlüdür ki bir fikrin yayılması için, 
birini ikna etmek için, bir olayı gizemli kılmak, özel bir durumu 
açıklamak için kullanılır.

Çocuklarla çalışmaya başladığımdan beri; yaptığımız de-
neye, oynadığımız oyuna uygun bol bol hikâye anlatıyorum. 
“Dinleyin, susun!” demek yerine, “Bir gün aslan kardeş...” diye 
bir giriş yaptığım an sessizlik kendiliğinden oluşuyor. Elbette 
kendi oğluma da bolca hikâye anlatıyorum. Okuyacağınız bu 
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