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Yaratıcılığı Kamçılayan Yalın Oyuncak: Kapla

Onu ilk gördüğüm anda anlamıştım, bir-
birimiz için çok uygunduk. O olduğu gibiy-
di: Kusursuz kesilmiş, ahşap ve dikdörtgen 
prizma. Hepsi bu. İkimizin de daha fazlası-
na ihtiyacı yoktu. Hemen oracıkta başladık. 
Ondan bir kule yaptım önce, boyumdan bü-
yük bir kule. Şöyle geriye çekilip kısa bir süre 
kuleyi izledim. Sonra hemen yıktım onu. He-
nüz işimiz bitmemişti. Bu sefer altıgen bir 
taban yaptım. Altıgen tabanın üstüne, dı-
şarı doğru şişkince bir gövde oturttum. Ah, 
daha neler yaşadık oracıkta…

Kapla ile ilk karşılaşmam böyle gerçekleşti 
işte. Her fırsata buluştuk o günden sonra. 
Banu’yla da tanıştı. Onlar da çok sevdiler 
birbirilerini. Banu hemen ev yaptı ondan. 
Excel kullanarak hayalindeki evin planını çi-
zebilen bir kişi kendisi. Onun eline Kapla ve-
rirsen, ilk önce ev inşa eder elbette. Hem de 
ne ev!

her seferinde farklı bir şey yapmayı öğrene-
bilirler. Sabır ve denge kavramlarıyla tanış-
mak ve bunları yaşayarak öğrenmek için de 
Kapla uygun bir araç. Çocuklar, bu oyun-
cakla, bir sorunu öngörme, tanımlama ve 
soruna çözüm bulma becerilerini geliştire-
bilirler.Birkaç çocuk bir arada oynayabile-
ceği için Kapla, işbirliği, yardımlaşma, ta-
kım çalışması, birbirine tahammül, birbi-
rinin sorumluluğunu üstlenme, bir sorunu 
birlikte çözme gibi toplumsal hayattın her 
alanında işe yarayacak meziyetleri de des-
tekliyor.

Oyuncak diyorum diye sanmayın ki Kapla 
yetişkinlere göre değil. Kapla ailecek oyna-
yabileceğiniz bir oyuncak. Hatta iş yeriniz-
de arkadaşlarınızla da oynayabilir ve takım 
ruhunu, uyumunu geliştirebilirsiniz. 

Şu anda Banu da, ben de bilgisayar başın-
da yazılarımızı bitirmeye uğraşıyoruz. Önce 
kim bitirirse Kapla’nın başına o çökecek. O 
yüzden, daha fazla bilgi isteyen bu linke tık-
lasın. Hadi, ben kaçtım!

Kapla dediğim, sahil çamından üretilmiş, 
birbirinin tıpatıp aynısı, dikdörtgen prizma 
ahşap parçalardan oluşan enfes bir oyun-
cak. Belki çocukken oynamışsınızdır, hani 
ahşaptan yapı blokları vardı. Bazısı kemer 
şeklindeydi, bazısı küptü de onları birleş-
tirerek yapılar inşa ederdik. İşte Kapla, o 
yapı bloklarının Zen düşüncesiyle biçimlen-
dirilmiş hali dersem abartmış olmam. Kap-
la parçaları tamamen birbirinin aynı oldu-
ğu için, yapıcıyı yönlendirecek, sınırlandıra-
cak hiçbir etki yok. Yani siz ya da çocuğu-
nuz Kapla’nın başına geçtiğinizde, fizik ka-
nunları ve sabır eşiğiniz dışında hiçbir etkiy-
le karşılaşmadan yaratıcılığınızı ortaya ko-
yabilirsiniz.

Bu yalın oyuncağın çocuklar üzerindeki 
olumlu etkisinin çok büyük olduğuna emi-
nim. Teorik olarak değil ama pratik olarak 
fizik kanunlarıyla tanışmalarının ve el be-
cerilerinin gelişmesinin yanında, çocuklar, 
Kapla ile yapmayı, yıkmayı ve yeniden ama 

http://www.birdolapkitap.com/biz-kimiz/
http://www.inditoys.com/marka.php?kategori=1&indi=KAPLA
http://www.inditoys.com/marka.php?kategori=1&indi=KAPLA
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21 Nisan Cumartesi Etkinlikleri
LC WAIKIKI 7. GELENEKSEL RESİM ŞENLİĞİ                                                                                                        
Türkiye Geneli
LC Waikiki, 14-23 Nisan 2012 tarihleri ara-
sında “LC Waikiki ile Renkli Dünyalar” başlı-
ğı altında 7.Geleneksel Resim Şenliği‘ni ger-
çekleştiriyor.
Resim yapmaktan keyif alan tüm çocuklar 
LC Waikiki vitrinlerine davetli!
http://www.lcwaikiki.com

Fedai Çakır
Saat 11.00 – 15.00
Yazar, “Karayele” isimli kitaplarını imzala-
yacaktır.

Söyleşi:  
Konu: “Yavru Ahtapot Olmak Çok Zor” 
Konuşmacı: Sara Şahinkanat
Saat: 10.30 – 11.30
( Ana sınıfı ve 1. sınıflar için )

Söyleşi:
Konu: Tiyatro, Kitap ve Çocuk İlişkisi
Konuşmacı: Ayşen İnci (Tiyatro sanatçısı)
Saat: 12,00 – 13.00
( 5.-6.-7.-8. Sınıflar için )

Söyleşi:
Konu: Bana Atatürk’ü Anlattılar
Konuşmacı: Hıfzı Topuz
Saat: 13.30 – 14.30
(7-8 ve lise  sınıfları için )

Söyleşi:
Konu: Beyoğlu Macerası
Konuşmacı: Sara Şahinkanat
Saat: 14.30 – 15.00
(2., 3., 4. sınıflar için )
Bilgi: 444 44 55

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ 
ÇOCUK KİTAPLARI FESTİVALİ                                                                                       
/ Levent
Beşiktaş Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Ege-
menlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kap-
samında Parmak Çocuk işbirliğiyle Levent 
Kültür Merkezi‘nde 16-22 Nisan 2012 tarih-
leri arasında Çocuk Kitapları Festivali dü-
zenliyor. Festivalde imza günleri, söyleşiler, 
atölye çalışmaları ve çocuk tiyatrosu yer 
alacak.

İMzA GüNLERİ: 
Sara Şahinkanat
Saat 10.00 – 15.00
Yazar, “Yavru Ahtapot Olmak Çok Zor” ve 
“Beyoğlu Macerası” kitabını imzalayacaktır.

Hıfzı Topuz

Saat 12.00 – 14.00
Yazar, “Bana Atatürk’ü Anlattılar” isimli 
kitabını imzalayacaktır.

Ayşen İnci                                                                                                              
Saat 11.00 – 13.00
“Büyücü Karga” isimli kitabını imzalaya-
caktır.

Mustafa Balel
Kavis Çocuk Genel Yayın Yönetmeni
Saat 11.00 – 14.00
Yazar, “Dedemin Bakır Koltukları”, “Cu-
martesi Çok Var mı?”, “İstanbul Mektup-
ları”, “Etiyopya Kralının Gözleri” ve “Kiraz 
Küpeler” isimli kitaplarını imzalayacaktır.

KOzYATAĞI KüLTüR MERKEzİ 23 NİSAN 
ÇOCUK ŞENLİĞİ 
Kozyatağı
23 Nisan Ulu-
sal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı, 
Kozyatağı Kültür 
Merkezi’nde ger-
çekleştirilecek et-
kinliklerle kutla-
nacak.
21 Nisan 2012 
Saat 13.00
Popkido Çocuk 
Konseri 
( 2-7 yaş )
23 Nisan 2012 Saat 19.00
Çocuklara Opera
Bilgi: 0216 658 00 14
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21 Nisan Cumartesi Etkinlikleri

MUTFAK SANATLARI AKADEMİSİ’NDEN 
10-14 YAŞ GRUBU İÇİN KüÇüK GURME 
WORKSHOP 4.LEVENT
Mutfak meraklısı küçük gurmeler, 21 Nisan 
2012 Cumartesi günü Mutfak Sanatları Aka-
demisi eğitmen şefleri ile birlikte hem birbi-
rinden güzel yemekler yapacaklar, hem de 
hiç tatmadıkları bir deneyim yaşayacaklar. 
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İSTANBUL MODERN SANAT MüzESİ’NDE 
BASF KIDS’ LAB İLE EĞLENCELİ KİMYA 
DENEYLERİ / KARAKöY
Dünyanın pek çok ülkesinde ilgi gören BASF 
Kids’ Lab Projesi, İstanbul Modern Sanat 
Müzesi’nde çocuklarla buluşmaya devam 
ediyor. 6-12 yaş grubuna hayatın içinden de-
neylerle kimyayı sevdirmeyi amaçlayan bu 
eğlenceli projede, çocuklar özel eğitmenlerin 
gözetiminde suyla interaktif deneyler yapıyor.

Yaş Grubu: 10-14 Yaş
Saat:16.00-18.00
Menü: Tavuklu Sezar Salata
Sebzeli Noodle
Çikolatalı Trüf
ücret: 90 TL
Bilgi: 0 212 290 35 50

Yaş Grubu: 6-12 Yaş
Saat: 10.00, 11.00, 
13.00, 14.00 ve 15.00
Süre: 45 dk. / ücretsiz
Bilgi: 0 212 334 73 32

ANKARA

Düşler ülkesi 
Başkent Tiyatroları
Necip Fazıl Salonu

13:30
0312 312 309 87 92 

İZMİR
İzmir 23 Nisan 3. Çocuk Festivali 
21.04.2012 Cumartesi  
Yer: Alsancak - Gündoğdu Meydanı
Saat:16.00–16.30 Armoni Müzik Grubu 
Konseri
(İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çocuk ve 
Gençlik Merkezi) Saat:16.30–17.45
EŞzAMANLI ETKİNLİKLER
Yüz Boyama Etkinliği,  “En Büyük Haya-
lim” Temalı Grup Etkinliği,  Quilling – Ka-
ğıt Kıvırma Atölye Çalışması
Kum Boyama Atölyesi, 
Pandomim Gösterisi 
Saat: 17.45–18.00 Uçan Balon Dağıtı-
mı ve Balonların Uçurulması  
23.04.2012 Pazartesi 
Yer: Bornova- Aşık Veysel Rekreasyon Alanı
Saat: 14.00–16.00 Uçurtma Yapım Atölyesi
Uçurtma Şenliği, Yüz Boyama Etkinliği,  
Palyaço, Halat Çekme Yarışması, 
Çuval Yarışı
Saat: 16.00–17.00 Buz Pateni Gösterisi
24.04.2012 Salı 
Yer: Alsancak - Tarihi Havagazı Fabrikası
Saat: 14.00–17.00 
EŞzAMANLI ETKİNLİKLER
Çocuk ve Gençlik Merkezi Müzik Grupları 
Dinletisi; 150 Watt Grubu, Perküsyon Gru-
bu, Org ve Gitar Sınıfı Dinletileri
Quilling – Kağıt Kıvırma Atölye Çalışması 
Satranç Turnuvası, Mangala Oyunu Tur-
nuvası, Seramik Etkinliği Resim Grup Ça-
lışması, Ebru Çalışması, Kukla Atölyesi
Bilgi: 0232 293 12 00 
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22 Nisan Pazar Etkinlikleri

ULUSLARARASI SERVİS VE LEzzET AKA-
DEMİSİ (USLA) ÇOCUK ATöLYELERİ 
Mecidiyeköy

Ocak 2012’de kapılarını açan “Uluslara-
rası Servis ve Lezzet Akademisi” (USLA), 
çocuklar için de mutfak atölyeleri dü-
zenliyor.
Sağlıklı Pişiriyoruz, Sağlıklı Yiyoruz
Yulaflı Üzümlü Kurabiyeler
Havuçlu Kek
Meyve Cipsleri
Atölye ücreti: 120 TL
Bilgi: 0 212 211 87 52

ne
re

de
 n

e 
va

r?
KOzA ÇOCUK KİTAPLIĞI VE OYUNCAK 
ATöLYESİ  ATöLYELERİ Kadıköy 
Moda
Seramik Atölyesi 
Seramik sanatçısı Füreya Koral’ın “Kuş” 
isimli eserinin kilden birebir yapımı ger-
çekleştirilecek.

Tarih: 22 Nisan 2012 Pazar
Saat: 16.30 – 17.30
Yaş Grubu : 5+
ücret : 20 TL
Bilgi: 0216 550 23 00

CTC EĞİTİM MERKEzİ NİSAN 2012 
ÇOCUK ATöLYELERİ Suadiye
Suadiye’de bulunan CTC Eğitim 
Merkezi , tüm çocuklar için 
birbirinden eğlenceli, yaratıcı ve 
gelişimlerini destekleyen etkinlikler 
düzenliyor.

Köpük Pano Tasarımı   
Katılan çocuklar seçtikleri 
temalarda, köpükten 
figürlerle dekoratif olarak da 
kullanabilecekleri panolar 
yapacaklar.

Yaş Grubu: 3-6 Yaş Saat: 14.00-15.00
Atölye ücreti: 20 TL
Bilgi: 0 216 373 46 03 / 0 530 582 10 01

Tiyatro BeReze 
Altıdan Sonra Tiyatro
Kitap Okuma Etkinliği 
Can’lı Kitap Günleri
Bu etkinlikte Can Çocuk Yayınları ta-
rafından yayımlanan “Pıtırcık” serisin-
den kitaplar sahnede canlandırılarak 
okunacak .
Saat: 15.00
ücretsiz
Bilgi: 0212 243 50 51 / 0532 255 55 80
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22 Nisan Pazar Etkinlikleri

İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ 
ÇOCUK MüzİKALLERİ KADIKöY 
SüREYYA OPERASI
MüzIĞE DOKUNMAK
Yaklaşık 55-60 dakika süren interak-
tif bir çocuk oyunu olan “Müziğe Do-
kunmak”, çocukla-
ra müziği ve enstrü-
manları tanıtıp sev-
dirmeyi amaçlar-
ken çocukları da bu 
oyunun içine dahil 
ediyor.
Saat: 11.00 
Bilet ücreti: 8 TL
Bilgi: 0 216 346 15 31 

İZMİR
KETÇAPLI SKAPETTİ
Han Tiyatrosu
Yazan: Emel BALA GüREL

Kepçaplı Skapetti,  biri ilkokul biri 
anaokulu öğrencisi olan iki  kardeşin, 
annelerinin rahatsızlanıp hastaneye 
yatması nedeniyle, yalnız kaldıkları 
süreci anlatır. Anneleri yokken, onlara 
bakacak teyzelerinin gelmemesi üzeri-
ne, bu iki çocuk, yaşamlarını anneleri 
olmadan sürdürmeye çalışırlar. 
13:00 / 0232 464 52 86 

ANKARA
İYİ Kİ DOĞDUN KARAGöz

Tiyatro Tempo
13:00
0312 232 32 92 
0312 232 32 92

KUMBARACI50  ÇOCUK ETKİNLİKLERİ  BEYOĞLU / GALATASARAY
TIYATRO BEREzE - ÇOK SOĞUK
Hava  çok soğuk.
Beş parasız bir sokak müzisyeni  ve 
bir sokak ressamı dışarıda nasıl 
çalışır?
Sıkıcı, kasvetli, gürültülü caddede 
gizemli bir yer keşfederler.
Ama burası iki kişi için çok küçük!
Süre: Tek Perde / 40 dk.
Saat: 13.00
Yaş Grubu: 6+
ücret: Tek 15 TL, 2 Kişi 25 TL, 3 
Kişilik Aile Fiyatı 35 TL.     
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KADIKöY BELEDİYESİ 23 NİSAN 
ÇOCUK BAYRAMI ŞENLİĞİ

Kadıköy Belediyesi,  23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı  15-30 
Nisan 2012 tarihleri arasında Kadıköy 
Belediyesi’nin kültür merkezleri ve park-
larında gerçekleştireceği konser, futbol 
karşılaşması, sergi, şenlik, opera ve so-
kak aktiviteleri ile kutlayacak.

KADIKöY BELEDİYESİ 
23 NİSAN ÇOCUK ŞENLİĞİ PROGRAMI

Caddebostan Kültür Merkezi
15-30 Nisan 2012 -  “Oynaya Oynaya 
Gelin Çocuklar” Resim Sergisi
“Çocuk gözüyle Ata’ya, doğaya, çevre-
ye, nasıl bakıyoruz, neler görüyoruz?”

23 Nisan 2012 Pazartesi  Saat 
16.00’dan itibaren Kadıköy Belediye-
si Çocuk Sanat Merkezi öğrencilerinin 
konseri ve sürpriz gösterileri

Kadıköy Belediyesi Gençlik Merkezi
20 Nisan 2012 Cuma Saat: 11.00
23 Nisan İlköğretimler Arası “Yıldız Er-
kekler Futbol Turnuvası” Final Maçı

Selamiçeşme özgürlük Parkı
21-22-23 Nisan 2012 
Saat: 13.00-18.00 
Geleneksel Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı Şenliği

23 Nisan Etkinlikleri
Her yıl Özgürlük Parkı’nda düzenlenen 
Kadıköy Belediyesi Çocuk Şenliği’nde bu-
luşan çocukları birbirinden eğlence-
li aktiviteler bekliyor. 21 Nisan 2012 Cu-
martesi günü saat 13.00’de başlayacak 
şenlik, 23 Nisan 2012 Pazartesi son bu-
lacak. Şenlik süresince ücretsiz yüz bo-
yama, yarışmalar, animatörler, dev şiş-
me oyun parkurları ve sürpriz hediye-
ler çocuklara eğlenceli dakikalar yaşa-
tacak.

22 Nisan 2012 Pazar Saat: 18.00 Pin-
hani Konseri

Kozyatağı Kültür Merkezi-Gönül ülkü 
ve Gazanfer özcan Sahnesi
21 Nisan 2012 Cumartesi  Saat: 13.00 
Popkido Çocuk Konseri (2-7 yaş)
23 Nisan 2012 Pazartesi  Saat: 19.00 
Çocuklara Opera

Bağdat Caddesi / Şaşkınbakkal
22 Nisan 2012 Pazar Saat: 12.30-18.00 
Çocuk Sanat Merkezi Gösterisi ve 
Sokak Aktiviteleri
Bağdat Caddesi’nde 3 ayrı noktada 
oluşturulacak standlarda 250 sanat-
çı çocuk, çocuklar için hazırlanan özel 
gösteriler sergileyecek.

Dumlupınar Şehit Çağlar Mengü 
Parkı
29 Nisan 2012 Pazar Saat: 13.00
Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat 

Merkezi – Çocuk Etüt Merkezleri 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 
Gösterisi
Bilgi: 444 55 22 
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İSTANBUL MODERN SANAT MüzESİ 
7. ÇOCUK ŞENLİĞİ

İstanbul Modern Sanat Müzesi, 23 
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı’nı, müzenin kapalı olduğu Pa-
zartesi günü kapılarını çocuklara aça-
rak kutlamaya başlıyor. İstanbul Mo-
dern 7. Çocuk Şenliği’nde “Doğal Ha-
yatın Sanatçıları” adlı program, 23 Ni-
san – 29 Nisan 2012 tarihleri arasında 
ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.
Doğal Hayatın Sanatçıları, Türkiye’de 
nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşı-
ya olan canlıları konu alıyor. Gelecek 
neslin temsilcisi olan çocuklar, İstanbul 
Modern‘in 7. Çocuk Şenliği’nde gerçek-
leştirdikleri sanat uygulamalarıyla, do-
ğal hayatın ve canlıların koruyuculuğu-
nu üstlenecekler.

Program Akışı:

Etkinlik Süresi: 45 dakika

Hafta İçi: 23 ,24,25,26 ve-  27 Nisan 
2012

Etkinlik Saatleri: 10.00, 10.30, 11.30, 
13.00, 14.00, 14.30, 15.30, 16.00

•Her etkinlik saatinde, dört farklı grup 
eşzamanlı olarak çalışmaya katılabile-
cektir.

•Her grubun kontenjanı 20 kişi ile sınır-
lıdır.

•Hafta içi her gün saat 16.00’da ger-
çekleştirilen dört grup çalışmasından 
biri 4-6 yaş grubu münferit katılım için 
düzenlenecektir.

Hafta Sonu: 28 ve 29 Nisan 
2012

Etkinlik Saatleri: 10.00, 11.00, 
13.00, 14.00, 15.00

•Her etkinlik saatinde bir grup 
çalışması yapılacaktır.

•Her grubun kontenjanı 20 kişi 
ile sınırlıdır.

Bilgi:  0 212 334 73 41

23 Nisan Etkinlikleri

FORUM İSTANBUL 21-24 NİSAN  
“MüzİK FABRİKASI” ÇOCUK ETKİN-
LİKLERİ Bayrampaşa
Çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı’nı 21-24 Nisan 
2012 tarihleri arasında Forum 
İstanbul’da çok farklı bir etkinlikle 
kutlayacaklar. Bir fabrika ortamında 
tasarlanan etkinlik alanında 
çocuklar Müzik Fabrikası´nın sıra 
dışı aletleriyle müzik yapmayı 
öğrenecek ve müzik üretecekler, 
ayrıca Kanadalı ünlü şovmen Michel 
Lauziere’in sıradışı gösterilerini de 
izleme imkanı bulacaklar.
Gösterileri dünyanın dört bir 
tarafında yüz binlerce kişi 
tarafından canlı seyredilmiş, 
videoları milyonlarca kez izlenmiş 
olan Kanadalı şovmen Michel 

Lauziere, 23 Nisan 
2012 Pazartesi 
günü Forum 
İstanbul´da olacak. 
Klaksonlardan 
kaşıklara kadar 
hayal edilemeyecek 
aletlerle müzik 
yapabilen Michel 
Lauziere, sıra dışı 
sahne şovları ile 
izleyenleri hayrete 
düşürecek.
Bilgi: 0212 443 13 50



8
ne

re
de

 n
e 

va
r?

Levent Kültür Merkezi‘nde düzenlenecek 
Çocuk Kitapları Festivali ile başlayacak 
olan etkinlikler, 23 Nisan 2012 Pazarte-
si günü Çilekli Spor Tesisleri‘nde düzen-
lenecek Çocuk Karnavalı‘yla sonlana-
cak. Bu yıl 8.’si düzenlenecek karnavala 
Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne 
bağlı ilköğretim okullarından ve 
İstanbul’un her yerinden 10 bine yakın 
öğrencinin katılması bekleniyor.
Çocuk karnavalında gün boyu çeşitli et-
kinlikler yapılacak. Çocuklar, saha içine 
kurulan şişme oyun gruplarında ani-
matörler eşliğinde eğlenecekler. Aynı 
zamanda zıpla-yapış, tırmanma duva-
rı, denge oyunu, olimpik parkur, canlı 
bowling ve penaltı atma turnuvaların-
da yarışacaklar.
Çocuklarla birlikte olacak bir çok şar-
kıcı da canlı müzik performanslarıyla 
karnavala renk katacak. Ayrıca katılım-
cılara küçük hediyeler verilecek. Çocuk 
markaları da ücretsiz ikramlarda bulu-
nacak.

23 Nisan Etkinlikleri

ŞİŞLİ BELEDİYESİ
23 NİSAN ŞENLİĞİ

Şenlik kapsamında ayrıca 3-12 yaş 
grubu çocuklara özel; açık hava 
sineması, diskotek, pilates ve beden 
hareketleri, sihirbaz /  jonglör ve 
akrobasi, balonlar, pantomim, 
palyaço ve yüz boyama gibi 
interaktif ve eğlendirici aktiviteler de 
yer alacak.
Etkinlik kapsamında sosyal içerikli 
bir kampanyaya da imza atılacak. 
Başta Nişantaşı olmak üzere, Şişli 
Belediyesi tarafından belirlenecek 
noktalara, çocuklar için oyuncak, 
kitap, kırtasiye gibi ihtiyaçları 
toplamak için şeffaf dev kutular 
yerleştirilecek. Daha sonra toplanan 
bu malzemeler, ihtiyaç sahibi 
okullara ulaştırılacak…

Bilgi: 0212 288 75 76

Karnaval saat 12.00’de başlayacak!

Bilgi: 444 44 55

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ 23 NİSAN ÇOCUK KARNAVALI
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i Her anne baba çocukları için en iyisini is-
ter, değil mi? Öyleyse neden Dünya’nın kay-
nakları sonsuzmuş gibi davranıyoruz? Ne-
den çevre meselelerini ya görmezden geliyo-
ruz ya da erteliyoruz? Bugünden Dünya’nın 
geleceğini, sağlığını düşünmezsek, çocukla-
rımız için en iyisini istediğimizi söylemek ya-
lancılık olmuyor mu? Belki de bazı anne ba-
balar neyi nasıl yapacaklarını; çevreci, yeşil 
bir yaşama nasıl geçeceklerini bilmiyorlar-
dır. Yeşilist adlı çevre rehberinin kurucusu Er-
gem Şenyuva ile gerçekleştirdiğimiz söyleşi-
nin yol gösterici olacağını umuyoruz.

Yeşilist nasıl ortaya çıktı?

Yeşilist fikri 2008 yılında doğdu. Kızım doğ-
duktan sonra, organik ve sağlıklı ürün-
ler aramaya başladım.  Aynı zamanda Al 
Gore’un iklim değişikliğiyle mücadele etmek 
için başlattığı The Climate Reality Project’in 
Türkiye temsilcisi oldum. Herkese iklim deği-
şikliğiyle başa çıkmak için çözümün parçası 
olun diyoruz ama Türkiye’de sokaktaki insan 

ne yapacağını bilemiyor. Ortağım da benim 
gibi yeni anne olmuştu. Aradığımız ürünleri 
bulmakta çok zorlanıyorduk. Konvansiyonel 
seçeneklere alternatif sağlıklı seçenekler ara-
maya koyulduk. Başkalarının da bu bilgilere 
kolayca ulaşabilmesini istediğimiz için inter-
nette paylaşmaya karar verdik. Böylece Yeşi-
list doğdu.

Yeşilist herhangi bir kuruma /oluşuma 
bağlı bir sosyal sorumluluk projesi mi, ki-
şisel bir girişim mi?

Yesilist.com herhangi bir kuruma bağlı ol-
mayan kişisel bir girişimdir.

Yeşilist nasıl işliyor? Konular neye göre se-
çiliyor? Gündemi nasıl belirleniyor?

Yeşilist.com, hem kullanıcılar için yeşil say-
falar olarak kullanılabilecek bir rehber nite-
liği taşıyor, hem de şehir hayatında sağlık-
lı ve çevreyle dost seçimler yapmak isteyen-
ler için yol gösterici bilgiler içeriyor.  Rehber 
bölümünde kullanıcılar, sağlıklı organik ser-
tifikalı ve sürdürülebilir ürünlere nasıl ve ne-
relerden ulaşabileceklerini bulabilirler.  Bu-
gün artık hayatın hemen hemen her alanı 
için alternatif bir yeşil ürün var. Bu ürünler 
hem insan sağlığına hem de doğaya zarar 
vermiyor.  

Yeşilist’te organik gıdadan permakültüre, ye-
şil tasarımdan GDO’ya birçok konuyu ele alı-
yor; yaşamımızı daha sürdürülebilir ve yaşa-
nabilir kılan projelere yer veriyoruz.  Gerçek-
leştirdikleri projelerle fark yaratanlarla yap-

tığımız röportajlar da Yeşilist’e renk katıyor. 
Önceleri gündemimize aya, mevsime, yapı-
lan diğer projelere göre yön veriyorduk. Son 
aylarda kullanıcılarımızdan gelen talep ve 
fikirler doğrultusunda da ilerliyoruz.  Şehrin 
koşuşturmacasında, herkes biraz olsun nefes 
almak, kendisi ve ailesi için doğru seçimler 
yapmak istiyor. Biz de okurlarımıza bu konu-
da yardım etmeye çalışıyoruz. 

Yeşilist ekibinde kimler var? 

Yeşilist çok renkli ve birbirinden güç alan bir 
ekibe sahip.  Ekibimizde editörümüz, yazar-
larımız, pazarlama direktörümüz ve pek ta-
bii web sitesi için teknik desteğimiz var. Ara-
mızda anne olan bir ben varım, bir de ya-
zılarını keyifle okuduğumuz Nil Sarrafoğlu 
var. Yeşilist’te her birimiz hayatın farklı yer-
lerinden yeşil yaşama bakıyoruz. Bu sebeple 
de konu ve fikirler çok çeşitli olabiliyor.  

Başkanlığını Al Gore’un yaptığı “İklim Ger-
çekliği Projesi”nin Türkiye temsilcisisiniz. 
Bu projeden söz edebilir misiniz biraz?

The Climate Reality Project, ”İklim Gerçekli-
ği Projesi”, 2006 yılında, eski Amerikan baş-
kan yardımcısı Al Gore tarafından kurulmuş 
ve iklim değişikliğiyle mücadeleyi hedefleyen 

Çevreci Yaşama Geçiş Kılavuzu: Yeşilist

http://www.yesilist.com/
http://www.yesilist.com/
http://www.yesilist.com/
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bir dernek. Her geçen gün yaptığımız seçim-
ler dolayısıyla, dünyanın dengesi iyice bozu-
luyor. Bir gün dönüp baktığımızda, bütün 
kaynakları tüketmiş olduğumuzu görebiliriz. 
İşte bu yüzden, biz, iklim değişikliğiyle başa 
çıkmak için, herkesin tercihleriyle çözümün 
bir parçası olması gerektiğini savunuyoruz. 
Bunun için de bilgi paylaşımını, bilinç arttır-
mayı destekliyor ve harekete geçmeye teşvik 
ediyoruz. İklim değişikliği, gözle göremediği-
miz ve o anda hissedemediğimiz bir konu ol-
duğu için ileriye odaklı düşünmek ve hareket 
etmek zorundayız. Amacımız, sadece görme-
diğimiz için unuttuğumuz bu gerçeği hatır-
latmak ve iklim değişikliğini durdurmak için 
harekete geçmemizi sağlamak. 

Çevre meselelerinde Türkiye ne durumda? 

Türkiye son yıllarda ekonomik açıdan hız-

la büyüyor. Ancak büyürken çevre konuları-
nı gözardı ediyoruz. Ekonomik olarak salt bir 
büyüme olabilir ama kaynaklarımızı bilinç-
sizce kullandığımız, hatta tükettiğimiz için, 
bu şekilde sürdürülebilmesi imkansız. Şu 
bir gerçek ki, büyürken çevreyi de tüketiyo-
ruz. Yıllarca çektiğimiz ve halen devam eden 
ekonomik sıkıntılardan dolayı çevre konuları 
lüksmüş gibi algılanıyor. Ancak bugün verdi-
ğimiz kararlar yüzünden yarın gıdamız, su-
yumuz, toprağımız, havamız tükendiğin-
de, geçmişi geri getiremeyeceğiz. Bu yüzden 
uzun vadeli düşünmemiz ve planlamamız 
gerekiyor. Böyle bakınca karamsarlığa kapıl-
mak mümkün. Ancak toplumda giderek ar-
tan ve yayılan bir bilinç var. Bu son derece 
ümit verici. Halk olarak verdiğimiz kararla-
rın yarını etkileyeceğini idrak ettik. Yine de 
hâlâ bilinçsizce, sanki ucu bucağı yokmuş 
gibi tüketiyoruz. Bu da beni çok ürkütüyor.

Anne olmadan önce çevre konularına ba-
kışınız nasıldı? Şimdi nasıl?

Eskiden, birileri elbette bir şey yapacak çev-
re meseleleriyle ilgili derdim. Şimdi ise, kim-
se yapmazsa bile bari ben taşın altına elimi 
koyayım, diyorum. Kızlarımın ileride, “Anne, 
niye hiçbir şey yapmadın?” demeleri ihtimali 
bile beni ürkütüyor. Onların yetiştiği bu yeni 

dünyada, kimyasallar hayatımızın her ala-
nına girdiği için, gıdayı gözüm kapalı ma-
saya koyamayacağım için, soludukları hava-
nın, içecekleri suyun katıksız olmadığını bil-
diğim için üzülüyorum.  

Çocuklarınıza çevre konularını nasıl akta-
rıyorsunuz? Çevre konuları çocuklara na-
sıl anlatılmalı? Aileler bu konuda ne ya-
pabilir?

Benim çocuklarım şehirde yetişiyorlar. İster 
istemez toprağa uzak kalıyorlar. Her fırsat-
ta onları doğayla başbaşa bırakmaya çalışı-
yorum. Kirlensinler, toprağı ellesinler, kokla-
sınlar istiyorum. Bir ağaç nasıl yetişir göster-
meye çalışıyorum. Ağaç dikiyoruz, evde bitki 
yetiştiriyoruz.  Ayrıca günlük hayatta yaptı-
ğım seçimlerin neden farklı olduğunu ve öyle 
olması gerektiğini anlatıyorum. Bazı gıdala-
rı neden tüketmediğimiz veya neden naylon 
torba kullanmadığımız gibi soruların cevap-
ları çok net. Bizim evde çöpler ya geri dönü-
şüme gider ya da bir oyuncak yapmak için 
kullanılır. Bir de bol bol bu konularda kitap-
lar okuyoruz. Hatta okuduğumuz kitapla-
rın ikinci el olmasına bile dikkat ediyorum. 
Kağıdın iki tarafına resim yapmak bile kü-
çük ama algı geliştirmek için çok önemli bir 
alışkanlık. Doğanın da yaşadığını ve haya-
tımızın bir parçası olduğunu öğreniyoruz. 
Toprakana’ya iyi davranmamız gerektiği-
ni okuyoruz. Bütün bunlar onların bilinçlen-
mesi için çok önemli. Çocuklar bizim ayna-
mız gibiler. Biz ne yapıyorsak onlar onu tak-
lit ediyorlar. Dolayısıyla bizim yaptığımız se-
çimler doğruysa, onlar da bunu öğreniyor-
lar. 
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“Eskiden, birileri elbette 
bir şey yapacak çevre 
meseleleriyle ilgili derdim. 
Şimdi ise, ben taşın altına 
elimi koyayım, diyorum.”

http://www.yesilist.com/
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? Leylekler geri gelmeye başladığından beri, biz 

de ayaklarımız yerden kesilmiş bir şekilde koş-
turuyoruz. Baharla beraber ket vuramadığımız 
enerjimiz de tavan yapmış şekilde yenilikler pe-
şindeyiz .

Bu hafta 23 Nisan haftası olması sebebiyle bir 
hayli hareketli olacak. Bir yandan Cumartesi 
günü atölyelerimiz devam ederken, bir yandan 
da 23 Nisan Dünya Kitap Günü dolayısıyla yine 
bir “kitap değiş tokuş” etkinliğimiz olacak. Ge-
çen sefer hem çocuklar, hem büyükler bu etkin-
likten çok keyif almışlardı. O yüzden, tekrarı ka-
çınılmaz olan bu etkinlikten sonra, her zamanki 
gibi gelenleri harika hediyeler bekliyor.

Geçen hafta müjdesini verdiğimiz kitap okuma 
seanslarına bu hafta başlıyoruz yeniden. Açılı-
şı, bizim bayıldığımız ve “Sakar Cadı Vini” seri-
sinden tanıdığımız çizer Korky Paul kitaplarıyla 
yapıyoruz. İş Bankası Yayınları’ndan taze çıkan 
“Profesör Nesoş’un Gizli İksirleri” ve “Usta Balıkçı 
Çiko” okuma saatimizin kahramanları olacak. 
Kim bilir, belki Sakar Cadı Vini de kaçıp giriverir 
bu kitapların arasına.

Ayrıca bu hafta yine bir okulda miniklerle bu-
luşacağız, onlara kitaplar okuyup yeni kitap-
lar tanıtacağız. Buraya gelen miniklerin deyişiy-
le “kitapçı teyzeler” olarak yine kitaplarla iç içe, 
kucak kucağa bir hafta bizi bekliyor. Bize katıl-
mak isterseniz, yerimizi biliyorsunuz.

Düşevi Çocukların Kitapçısı

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

DüŞEVİ ATöLYE PROGRAMI:

Deney Atölyesi 21 Nisan Cumartesi – 14.00-
15.00 (5-10 yaş) Karbondioksit gazının ne oldu-
ğunu biliyor musunuz? Beraber öğrenmeye ve 
minik bir yangın söndürücü yapmaya ne der-
siniz? 
ücret: 40TL+KDV
Tasarım Atölyesi 21 Nisan Cumartesi 
15:30- 16:30 arası (6-12 yaş)
Yaratıcı çocuklarınızı çeşitli kumaş ve aksesuar-
larla dilediklerini tasarlayabilecekleri bir atöl-
ye çalışmasına bekliyoruz. İster bebeklerini alıp 
gelsinler onlara kıyafet tasarlasınlar, ister ken-
dilerine çanta, odalarına asmak için süs eşya-
sı ya da taç, toka yapsınlar. Ne tercih ederler-
se etsinler, hocamızın portatif dikiş makinasın-
da diktiği tasarımlarını yanlarında alıp götü-
rebilecekler. 
ücret: 40TL+KDV
24  Nisan Salı: Dünya Kitap Günü’nü kutluyo-
ruz! Saat 17:00’de Düşevi’nde buluşuyoruz, ya-
nımızda artık okumadığımız kitaplarımız olu-
yor ve bunları Düşevi’ne aynı amaçla gelmiş di-
ğer çocuklarla değiş tokuş yapıyoruz. Yeni ki-
taplarımızı aldıktan sonra da, artık geleneksel-
leşmiş hediye çekilişimizi yapıyoruz.
27  Nisan Cuma: 17:00 Kitap Okuma saati - 
Korky Paul‘ün çizdiği birbirinden eğlenceli ki-
tapları okuyoruz. Tüm minikleri ve büyükleri 
bekliyoruz. 
ücretsizdir.

https://twitter.com/dusevikitapevi
https://www.facebook.com/groups/131919633498762/
www.dusevikitapevi.wordpress.com
www.dusevikitapevi.wordpress.com
www.dusevikitapevi.wordpress.com
www.dusevikitapevi.wordpress.com
www.dusevikitapevi.wordpress.com
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Çocuklarla Atıktan Sanata

Remida’dayız. Reggio Emilia kentinde bir geri dönüşüm merke-
zi burası. Yeşillikler içinde, kent merkezine yürüyüş mesafesinde 
konumlanmış bu bina, “atılan şeylerin toplandığı bir yer” de-
ğilmiş de bir müzeymiş hissi uyandırıyor insanda. Atıkları gör-
mek istemeyiz, olabildiğince uzak durmak isteriz onlardan ge-
nelde ama burada tam tersi bir durum var. İnsanlar akın akın 

Remida’yı ziyaret ediyorlar. Reggio Emillia’nın “piazza” denilen 
meydanları, “Dome” denilen gösterişli bir kubbeye sahip ka-
tedrali kadar ziyaret alıyor bu merkez. Nedeni ise; Remida’nın 
sadece geri dönüşüm malzemeleri ile dolu bir binadan ibaret 
olmaması, aynı zamanda ekolojik, etik, estetik ve yaratıcılığa 
alan açan yaşayan bir proje olması.

Geçen hafta  Londra’da Roald Dahl’ın meşhur sarı 
koltuğuna oturan Serbest Atölyemiz, bu sefer de 
yeni bir ülkede,  İtalya’nın Reggio Emilia kentinde. 
Bu kadar gezince atölyemizin adının önüne 
“seyyah” ünvanı almayı hak etmedik mi sizce de? 
Bu sefer yeni bir yerde eski bir şeyleri inceleyeceğiz. 
Atık malzemelerin küçücük eller tarafından sanat 
objesine dönüştürülmesini anlatacağız. Hazırsanız 
başlayalım.
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Alanımız yaratıcılık ve çocuklar olduğuna göre, atık malzeme-
lerden yapılmış şu bisikletlere göz atalım önce.

Kentte ulaşımın motorsuz araçlarla sağlanması ve bisikletin 
özendirilmesine yönelik çalışmalar yapılıyor şu günlerde. Remi-
da ve kentin okul öncesi eğitim merkezi Reggio Emilia Child-
ren, hem çocukların yaratıcı gücüyle atık malzemelerin nasıl 
bir dönüşüme uğrayabileceğini gösteriyorlar hem de bisikletle 
ulaşım projesine destek veriyorlar.

Remida Projesi 1996 yılında farklı dünyalar arasında bir iletişim 
geliştirme fikri ile yola çıkmış; kültür, eğitim, iş dünyası ve sivil 
otoriteleri bir araya getiren bir ağ oluşturulmuş. Bugün, çok 
sayıda firmanın işbirliğiyle toplanan malzemeler geri dönüşüm 
projeleri için okullara bedelsiz olarak gönderiliyor. Atık malze-
meler çocuklar tarafından sanata dönüştürülüyor ve kentin hiç 
ummadığınız noktalarında sergileniyor. 

Mesela şu kilisede yüksek tavandan sarkıtılmış bu çalışmalar 
4-5-6 yaşındaki çocukların geri dönüşüm malzemeleri ile yaptı-
ğı denge heykelleri.

Şişeler, körükler, cam parçaları, plastik parçaları, ipler, kumaş-
lar, metal halka ve çubuklar, kopmuş bir kolye, plastik boru-
lar, elektrik kabloları gibi aklınıza gelebilecek yüzlerce çeşit atık 
malzeme heyecanla kendilerini dönüştürecek küçük elleri bekli-
yor Remida’da.

Serbest atölye ise bu gezisin-
de, bir kentin, çevre bilincini 
bebekliğinde edinen bu yara-
tıcı çocukların ellerinde yeni-
den biçimlenişine ve dönüşü-
müne tanık oluyor.

Beyhan İslam
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İlk Sahne:
Kadın bulaşık makinasını çalıştırır ve mut-
faktaki son düzenlemeleri yapar. Bu esna-
da mutfağa giren erkek elindeki bardağı 
masaya koyar, kadına doğru yaklaşır ve 
sorar:
Erkek: Çocuklar uyudu mu?
Kadın: Evet. Çok direndiler ama uyutmayı 
başardım sonunda.
Erkek: Hmm, demek artık başbaşayız. 
(Muzip bir gülümseme)
Kadın: Hayatım gülmek sana çok yakışı-
yor ama içeride çocuklar uyurken birbiri-
mize ancak gülümseyebiliriz. (Manidar bir 
gülümseme)
Erkek: Hadi ama! Çocuklar büyüyüp, ken-
di hayatlarını kurana kadar her zaman 
içeride uyuyor olacaklar, biliyorsun değil 
mi? (Karşı konulmaz bir hamle ile kadına 
sarılır)

Kadın: Hiç pes etmezsin sen değil mi? (Er-
keğin gözlerine gülümseyerek bakar)
Birlikte gülerler. Bu romantik anın keyfini 
çıkarırlar. Ta ki yan odadan gelen sese ka-
dar...
- Anneee, susadım! (Eyvah çocuklar uyan-
mış. Ya hiç uyumadılarsa?)

“Bu sahne bana hiç yabancı gelmedi,” di-
yen okur parmak kaldırsın. (Yazıyı paylaş-
sın)
Bu basit  örnekten yola çıkalım ve düşüne-
lim. Herkesin kafasını kurcalayan o önem-
li konu:  Çocuklu evde çiftler arası beşeri 
münasebetler!

Tabii böyle söyleyince orta öğretimde bir 
ders adı olarak da algılanabilir. Ama as-
lında hayatımızın bir dönemindeki önemli 

gündem maddelerinden biridir kendisi. 
Pek fazla dile getirilmeyen, üzerine söz söy-
leneceği zamanlarda ise uzman görüşleri-
ne başvurulan bir merak unsuru...
Ama bir dakika...
Hayatımıza çocuklar girdikten sonra bu 
durumu ilişkiler için avantaja çevirebilir 
miyiz dersiniz?
Evet, neden olmasın! Örneğin bu süreçte 
eşler yeniden flört etmeye başlayabilirler. 
Sürprizler, jestler, gün içerisinde karşılıklı 
aramalar, mesajlar...  

Bir telefon mesajı:
Erkek: hayatım ofisten geç çıkyrm ama 
sen uyumadan evdeyim sevdiğin kırmızı 

Bir Kadın, Bir Erkek ve Çocuklar...
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Çocuklu evde çiftler arası beşeri 
münasebetler!

mailto:umut@birdolapkitap.com
mailto:umut@birdolapkitap.com


şaraptan da alıyorum :)
Kadın: Tmm ben de çocukları uyutmuş 
olurum o saate kadar :)

Küçük kaçamaklar evliliğin tuzu, biberi...
Erkek: Çocuklar yormayın annenizi. Duş-
tan çıkınca sizi ben dışarı çıkarıcam söz.
Çocuklar: Tanımlanamaz sevinç ünlemle-
ri, sesleri...
Erkek: Sevgilim, bornozumun kolu sökül-
müş, bir bakar mısın!
Kadın: Aaa nasıl olur, geçen gün katlar-
ken sağlamdı. (Banyoya girer)
Erkek: Kandırdımmm (Kadına sarılır ve  
öper.)
Kadın: Koca bir yalancısın sen! (Gülerken 
çocukların yanına geri döner)
Siz de gördünüz değil mi? Küçük kaça-
maklar, beklenmedik anlarda yapılan sev-
gi dolu küçük hareketler çiftimizi ne kadar 
mutlu etti.

Son Sahne:
Pazar sabahı. Erkek uyanmış. Uyanmaya 
çalışan kadına döner ve onu öper. Kadın 
gözlerini açar ve o da erkeği öper. Tam bu 
sırada çığlıklar eşliğinde aniden kapı açılır 
ve çocuklar koşarak yatağa atlarlar.
Erkek ve Kadın kahkaha atarak çocuklara 
sarılırlar...
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Bir kaç tüyo!

• Çocuklara kapı çalmanın önemini anlatın.

• Kendi aranızda şifreli işaretler oluşturun.

• Çocukların yanında birbirinize sevgi göstermekten 

ve dokunmaktan çekinmeyin. Böylece  anne-baba 

arasındaki bu iletişimin normalliğini kavrasınlar.

• Çocukların uyku düzenlerini ayarlarken bir denge 

kurmaya çalışın. Haftada bir gece biraz daha geç 

yatmalarına izin vererek, diğer günlerde sorun çı-

karmadan yatmalarını kolaylaştırabilirsiniz.

• Bebek telsizi kullanın. Böylece çocukların uyanıp 

uyanmadığını düşünüp sürekli tedirgin olmazsınız.

• Bütün çocuklar büyükanne ve büyükbabalarını se-

verler. Bu sevginin pekişmesini siz de istersiniz, de-

ğil mi?

• Birbirinizle hâlâ sevgili olduğunuzu unutmayın. 

Bakımlı ve hoş gözükmek bazen her şeyden önem-

li olabilir.
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zarları atın. Her zarın üst 
yüzündeki sözcüğü kullanarak 
bir hikaye uydurun.
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