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Arabadan in, bisiklete bin!

dolabın kapakları

yor, bisiklet farlarının pilleri yenileniyor.
Henüz sürülmeye başlamamış bir bisiklet
için geçmesi en zor günler!
Bisiklete atlayıp o sokak senin, bu sokak
benim dolaşmak gibisi yoktur. Öte yandan, bisiklet bir eğlence, bir spor aracı olmanın yanında, insanoğlunun icat ettiği
en güzel, en temiz, en sağlıklı, en yararlı,
en keyifli ulaşım aracıdır.

Tamam artık, yaz geldi. Okulların tatil olmasına da pek bir şey kalmadı. Öğrenciler (karne alacakları halde) şafak sayıyor,
aileler yaz tatili planlarını yapıyor. Bisikletler kış uykusundan uyanıyor, yıkanıyor,
paklanıyor. Bisiklet kasklarının tozu alını-

Hani bizim memlekette bir inanış vardır;
derler ki, bir kentin kaldırımları ne kadar yüksekse, o kent medeniyetten o kadar uzaktır. Kaldırımların iyice alçaltıldığı
semtlerde motorlu taşıt sahiplerinin araçlarını hunharca park etmesini önlemek
için kaldırım boyunca engel konduğunu
anımsattıktan sonra, bu konudaki kendi
yorumumu aktarmak isterim: Bir kentte
ne kadar çok bisikletli, ne kadar uzun bisiklet yolu (ama gerçek bisiklet yolu, yaya
yolundan bir kutu boyayla şerit çekile-

rek çalınmış sahtekarlık eseri bisiklet yolu
değil) varsa, o kent o kadar insancıldır,
çevrecidir, uygardır. Bunu sağlamak bizim elimizde. Tüm dünyada olduğu gibi,
bizde de bu konuya vurgu yapan, bisiklet kültürünü yerleştirmeye çalışan etkinlikler var. Bunların başında, İstanbul’da
her ayın son cumartesi günü düzenlenen
“Critical Mass” geliyor.
Critical Mass, bugün artık üç yüzden fazla kentte gerçekleştirilen bir etkinliktir. İlki,
25 Eylül 1992’de San Fransisco’da yapılmıştır. Critical Mass etkinliği, Çin’de uygulanan, motorlu taşıtlarla bisikletler arasındaki geçiş önceliği anlaşmasına dayanır. Işıksız bir kavşakta bisikletliler belli bir
çoğunluğa ulaşınca, geçiş önceliğini elde
ederler. İşte bu uygulama daha sonra,
bisikletlilerin kentlerdeki bisiklet altyapısına, bisikletli güvenliğine dikkat çekmek ve
ulaşım için bisiklet kullanımını yaygınlaş-

dolabın kapakları
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tırma çabasına zemin oluşturan bir harekete dönüşür.
Critical Mass, yıllardır Türkiye’nin çeşitli
kentlerinde barış içinde gerçekleştiriliyor.
Hatta bisiklet koltuğunda bebekler, küçük
bisikletleriyle çocuklar da katılıyor.
Türkiye’de, Critical Mass ile aynı amaçlara sahip yerel bir bisiklet hareketi daha
var: Perşembe Akşamı Bisikletçileri. Bildiğim kadarıyla İzmir, Ankara, Alanya, Yalova, Trabzon, Bursa gibi kentlerde insanlar her Perşembe akşamı buluşup birlikte
bisiklet sürüyorlar.
E, siz hâlâ oturuyor musunuz? Olmaz
öyle, hadi hemen kalkın, bisikletlere bakım yapın, çocukları güvenli sürüş hakkında bilgilendirin ve hep birlikte bisiklete binelim.
Dolap kapağı Yıldıray

İstanbul Critical Mass: Anadolu yakasında
her ayın son cumartesi günü, Göztepe Parkı Bağdat Caddesi girişinde saat 17:00’de;
Avrupa yakasında her ayın ikinci cumarteisi günü, Taksim Meydanı’nda saat 17:00’de
buluşuluyor.
İzmir Critical Mass: Her ayın son cumartesi günü, Konak Meydanı’nda saat 17:00’de
buluşuluyor.
Ankara Critical Mass: Her ayın son pazar
günü, Güven Park’ta saat 13:30’da buluşuluyor.

nerede ne var?

3
15. Uluslararası İstanbul Kukla
Festivali (3 Mayıs - 13 Mayıs 2012)
Dünyanın en seçkin kuklalarını
İstanbul’da buluşturan Uluslararası İstanbul Kukla Festivali’nde son iki
gün! 15’inci yılında 15 farklı ülkeden grupları ağırlayan festival programında masa kuklasından ipli kuklaya, gölge oyunundan video performanslarına, gelenekselden moderne
pek çok gösteri ve etkinlik yer alıyor.
“Java’nın Silueti” / Endonezya Gölge
Tiyatrosu Sergisi
Yer: Forum İstanbul
Bilgi: 0212 252 35 00-01
“Mauro Foli: Kukla & Kuklacı” / Sergi
Yer: Taksim metro girişi, yürüyen yol
katı.

12 MAYIS CUMARTESİ
“Nasreddin Hoca”
Semaver Kumpanya, Türkiye
Gösteride el kuklası, ipli kukla, gölge
kuklası gibi birçok tür aynı mekanda
kullanılıyor.
Fransız KM, Saat: 11.00, Yaş: 4+

“Karromata – Ahşap Sirk”
Çek Cumhuriyeti
Kuklanın başkenti Prag’dan, sürprizlerle dolu, sözsüz bir sirk dünyası. Ateş
çemberinden geçen aslanlar, trapezde
sallanan akrobatlar, atlar ve nefes kesen kahramanlar...
Sefaköy KSM, Saat: 15.00
Her yaş için

“Singapur Sokakları” / Mascots and
Puppets Specialists, Singapur
Büyülü bir platformun üstünde dört
oyuncu, birçok kukla karakteri canlandırıyor. Tempolu, hareketli, eğlenceli bir varyete şov.
Halkalı KSM, Saat: 11.00, Yaş: 8+
13 MAYIS PAZAR
Lahana Sarma / Tiyatro TEM
Herşeyiyer Hanım’ın uşağı Tav-tati’yle
Boliştah Hanım’ın uşağı Dümteka, kayıp mutfak malzemelerinin peşine düşer ve kendilerini Lahana Sarma adlı
düşsel mekanda bulurlar. Oyun; kukla, illüzyon, ortaoyunu, gölge oyunu
gibi geleneksel türlerden yola çıkılarak
oluşturulmuş.
Maya Sahnesi
Saat: 15.00
Her yaş için

Lahana Sarma

Karromata–Ahşap Sirk
Ücret: Tam 25 TL, Öğrenci 15 TL
Bilgi: 0212 234 16 02
www.istanbulkuklafestivali.com

nerede ne var?
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Benim Güzel Pabuçlarım / Tiyatro
Günün birinde sirke bir robot palyaço gelir ve sirkin yaşlı palyaçosunu yerinden eder. Hem işinden, hem de çok
sevdiği pabuçlarından olan palyaço,
pabuçlarını geri kazanmak için iş aramaya başlar. Pek çok terslikle karşılaşan yaşlı palyaço umutsuzluğa düşer.
Ama çocuklar onu hiç yalnız bırakmaz
ve yaşlı palyaço sonunda pabuçlarına
ulaşır.
Bakırköy Belediye Tiyatroları Müşfik
Kenter Sahnesi / Ataköy, İstanbul
12 Mayıs Cumartesi / Saat 11.00
Bilgi: 0212 661 38 94 -95

Haydi Işığa etkinlikleri
FMV Işık Okulları Anaokulu’nun düzenlediği “Haydi Işığa” etkinlikleri Mayıs ayında da devam ediyor. Minikler
bu hafta gerçekleştirilecek sanat etkinliği çalışmasında sürpriz Anneler
Günü hediyesi tasarlayacaklar.
FMV Işık Okulları
Nişantaşı, İstanbul
Tarih: 12 Mayıs Cumartesi, Saat:
10.30-11.30
Yaş: 3-6 / Ücretsiz
Bilgi: 0212 233 12 03 (1400 - 1401)

Ezo Sunal Çocuk Atölyesi
Orff yaklaşımına dayalı olarak yapılacak çalışmada, en temel müzik ritmleri, beden perküsyonu, çocuklara tekerleme ve oyunlarla tanıtılacak. Ardından basit vurmalı çalgılar kullanılarak çocuklarla beraber melodik doğaçlamalar yapılacak.
Akbank Sanat / Beyoğlu, İstanbul
12 Mayıs Cumartesi / 16.00-17.30
Yaş: 7-11 yaş
Ücret: 5 TL (Katılımcı sayısı 12 kişi ile
sınırlıdır.)
Bilgi: 0212 252 35 00-01

Red Kit İstanbul’da!
Vahşi Batı’nın gölgesinden hızlı silah
çeken, yalnız kovboyu Red Kit’in yolu
İstanbul’a düştü. Çizgi roman araştırmacısı Didier Pasomonik’in küratörlüğünde hazırlanan “Red Kit İstanbul’da”
sergisi, Ret Kit, Düldül, Daltonlar, Rintintin, Billy the Kid, Calamity Jane ve diğer kahramanları yakından tanımak
isteyenler için iyi bir fırsat.
Sergide orijinal çizimler, karakterlerin
oluşum süreçleri, çizgi roman endüstrisinin gelişimi, Red Kit evreninin perde
arkası, Red Kit’e özgü dünya görüşü ve
korsan çizimli albüm kapaklarından İzzet Günay-Sadri Alışık’lı sinema afişlerine dek Red Kit’in Türkiye macerası konu
ediliyor.
Yapı Kredi Kültür Merkezi / Galatasaray, İstanbul
Tarih: 10 Mayıs – 17 Haziran 2012
Bilgi: 0212 252 47 00

nerede ne var?
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ANKARA

Marangoz Cüceler
Ahşap oyuncak atölyesi
Ahşap Kukla Sanatçısı Eda Taşlı (“Eddlook”), çocuklarla birlikte ahşap kuklaları tasarlıyor, birleştiriyor ve boyuyor.
12 Mayıs Cumartesi / Saat: 11:30
Yaş: 5+
Ücret: 50 TL (nakit ödemede 40 TL)
Anneler Günü Maske Atölyesi
Atölye annelerin içini ısıtacak bir öykünün okunmasıyla başlayacak. Ardından çocuklar öykünün birbirinden
güzel maskelerini yapacaklar.
13 Mayıs Pazar / Saat: 14.00
Yaş: 2+ Ücret: 30 TL
Pazar Okuması
Her yaştan cüce ve deveye açık okuma etkinliğinde, İyi Cüceler’in seçtiği
bir kitap konuklara okunacak.
13 Mayıs Pazar / Saat: 16.00
Ücretsiz
Yer: İyi Cüceler
Caddebostan, İstanbul
Bilgi ve rezervasyon: 0216 385 91 11

Ankaralı çocuklar için iki ayrı yarışma! Son başvuru tarihi 28 Mayıs.
TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi,
Çocuk ve Mimarlık Çalışmaları Merkezi, Ankaralı çocuklar için iki ayrı yarışma düzenliyor. Çocukların yaşadıkları kente karşı farkındalık kazanmalarını amaçlayan yarışmalara Ankara’da
yaşayan 10–13 ve 14–17 yaş gruplarındaki çocuklar katılabilir.

Dinazorlara Yolculuk / Sergi
İstanbul ve Bursa’da gördüğü ilginin
ardından yoluna Ankara’da devam
eden “Dinozorlara Yolculuk” sergisini
hâlâ görmediyseniz, sakın kaçırmayın.
ANKAmall’un ev sahipliği yaptığı sergi, Londra’nın dünyaca ünlü doğa
tarihi müzesi Natural History Museum tarafından hazırlandı. Sergide yer
alan hareketli ve ses çıkaran dinozorlar, ziyaretçilere ses, ışık ve koku efektleri eşliğinde 65 milyon yıl öncesinin
yaşamından bir kesit sunuyor. Sergi 20
Mayıs’ta sona erecek.
AnkaMall / Akköprü, Ankara
Ücret: 17 TL
Bilgi: 0312 541 12 12

“Bir Düşüm Var, Kent Düşüm Var” /
Fikir ve resim yarışması
Fikir ve resim olmak üzere iki kategoride düzenlenen yarışma, çocukların
yaşamak istedikleri Ankara’ya dair
beklentilerini, hislerini, düşlerini yaratıcılıklarını ortaya koyarak paylaşmaları; .yaşadıkları yeri sorgulamalarını
ve kentin doğal ve kültürel zenginliğinin farkına varmalarını amaçlıyor.
“Çocukların Gözünden Ankara’da
Kültürel Miras” / Fotoğraf yarışması
Çocukların en fazla iki eserle katılabilecekleri yarışmada, kent, mimarlık,
çevre ve kültürel miras konularında
farkındalığını artırmak hedefleniyor.
Ayrıntılı bilgi ve başvuru:
cocuk.mimarlarodasiankara.org
ve 0312 417 86 65 / 120
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İZMİR
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11. Alsancak Şenliği başlıyor.
17 ve 18 Mayıs tarihlerinde çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak
şenlikte çocuklar da unutulmadı.
17 MAYIS
Hikaye Saati
Gruplar en fazla 5-6 kişiliktir.
Technokids’te Lego Atölyeleri
Lego Aktivite Merkezi Technokids, çocukların kendilerini Lego ile ifade etmelerine olanak sağlıyor. Yaratıcılık,
takım çalışması, üç boyutlu görebilme yeteneği, koordinasyon, bilimsel
düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmeyi amaçlayan çalışmalar, 4 yaş üstü tüm çocuklara açık.
Yer: Technokids / Karşıyaka, İzmir
Bilgi: 0232 330 45 77
Yaş: 4 +
Hikaye Saati
2-3 yaş grubu için düzenlenen “Hikaye Saati”, haftada bir gün, iki saatlik bir çalışmadan oluşuyor. Etkinlik, çocukların dinleme, kendini ifade
etme, paylaşma becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor.
Gelişim Atölyesi / Alsancak, İzmir
Bilgi: 0232 464 24 62

Tarla Faresi Tiyatrosu Etkinlikleri
Oyun, şarkı, yüz boyama ve rüzgar
gülü sokak kuklaları ve hiç konuşmayan ve çantasından türlü oyunlar çıkaran Sessiz Adam...
Yer: Ümran Baradan Oyun ve Oyuncak Müzesi / Konak, İzmir
Tarih: 13 Mayıs Pazar / 13.00

“Davul, Gitar, Bavul” / Tiyatro
Tarla Faresi Tiyatrosu’nun sahneye koyacağı oyun, müzik aletlerini kişileştirerek farklılıklarını kabul
ederek ve birbirine özen göstererek
birlikte olabilmeyi konu ediyor.
Güzelyalı Kültür Merkezi
Nazım Hikmet Sahnesi / İzmir
Saat: 11.00 ve 14.00 (2 seans)
Yaş: 7+
Bilgi: 0536 484 16 54
Kulaktan Kulağa / Tiyatro
Oyun, SHÇEK Necdet Alpar Çocuk ve Gençlik Merkezi Kadifekale Oyuncuları tarafından sahneye
konacak.

Müze bilet ücreti: Tam: 5 TL,
İndirimli: 2 TL
Bilgi: Tel: 0232 425 75 13

Dr. Selahattin Akçiçek Eşrefpaşa
KSM,
Avni Anıl Sahnesi / Konak, İzmir
Saat: 14.00
Bilgi: 0232 256 26 49
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Ünlü Dans Topluluğu Anadolu Ateşi
bu kez çocuk gösterisi “Kıvılcım” ile
sahnede

ÇANAK ÇÖMLEK PATLADI
Seramik atölyesi
Cer Modern’de
bu pazar günü
çocuklar seramik çömlek yapacaklar. Çalışma çocukların
yaratıcılıklarını desteklemeyi ve el becerilerini geliştirmeyi
amaçlıyor.
6 Mayıs Pazar

Türkiye’nin ilk profesyonel çocuk dans topluluğu olan “Kıvılcım”, yaşları 4-12 arasında değişen 80 çocuktan oluşuyor. İki yıllık
bir çalışmanın ürünü olan “Kıvılcım”, Anadolu Ateşi koreografisinin yanı sıra, içinde
akrobasi ve yeni koreografilerin de bulunduğu bir gösteri ile Ankara’da sahneye çıkacak.
Yer: Congresium Ankara
Çankaya, Ankara
5-6 Mayıs / 15.30
Bilgi: 0312 285 00 57

BENİM ANNEM BİR İNCİ / El işi atölyesi
Ankaralı çocuklar Anneler Günü’nde anneleri için hediye yapacaklar.
13 Mayıs Pazar /
Yer: Cer Modern / Sıhhiye, Ankara
Yaş: 7-14
Saat: 11.00-13.00
Ücret: 50 TL
Bilgi: 0312 310 00 00

CİNFİKİR / DOĞAÇLAMA ÇOCUK OYUNU
Türkiye’nin ilk ve tek doğaçlama çocuk
oyunu olarak adlandırılan “Cinfikir”, tüm
çocuklar ve içindeki çocuğu yaşatanlar
için... Her seferinde bir öncekinden farklı bir oyun sahneleniyor. Bu oyun “Bazen
sahneye çıkıp ben de oynayayım, oyun sürekli değişsin, bir izlediğimi bir daha izlemeyeyim, her izlediğimde gülmekten yerlere yatayım,” diyen çocuklar için.
Mavi Sahne / Çayyolu, Ankara
Tarih: 6 ve 13 Mayıs Pazar / Saat: 12.00
Ücret: 15 TL
Bilgi: 0312 241 02 33
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Arı vız vız vız, Pino çiz çiz çiz!

söyleşi

nu söylersem abartmış olur muyum? Hiç
sanmıyorum. Çünkü dayatılanın değil,
hayallerinin peşinden koşan, her an üreten ve çocukların yaratıcılıkları için çalışıp
duran bir çalışkan arıdan söz ediyoruz.
Madem söz yaratıcılıktan açıldı... Başlayalım bakalım!

Bu hafta, “Çocuklar için çizmek, tasarlamak, üretmek benim için bir aşk!” diyen bir çizerle, Pınar Büyükgüral’la sanal bir sohbet yaptım. Pınar’ı ya da kendine taktığı isimle Pino’yu ne zamandır
tanıdığımı bilmiyorum. Hiç yüz yüze gelmemiş, karşılıklı oturup birer çay içmemiş olsak da, onu yıllardır tanıyor gibiyim. Zaten çoğunuz onu Meraklı Minik ve
Bilim Çocuk dergilerindeki çizim ve maketlerinden, son haftalarda da BDK Hafta Sonu için hazırladığı etkinlik sayfalarından biliyorsunuzdur.
Bir e-posta uzağımdaki bu dostumun
bana ilham veren kişilerden biri olduğu-

“Çocukları biraz yalnız
bırakabilsek, kendi
dünyalarını keşfetmelerine
imkan vermiş olacağız.”

Pino, ben senin adını duyunca ya da
çizdiğin bir şeyleri görünce, zihnimde bir sözcük yanıp sönmeye başlıyor:
“Yaratıcılık” Sence yaratıcılık doğuştan hepimizin sahip olduğu bir yetenek
mi, yoksa sonradan öğrenilebilir mi?
Yaratıcılığın doğuştan gelen bir yetenek
olduğunu düşünüyorum, herkesin de
apayrı bir yetenekle ya da yeteneklerle
doğduğunu... Önemli olan bu yeteneklerin hangi alanda olduğunu keşfetmek.
Ben en çok çizim yoluyla kendimi ifade
edebildiğimi keşfettim. Kalemler, kağıtlar, kartonlar ben büyürken en iyi arkatede kendimi istatistik bölümünde buldaşlarımdı.
dum. İlk yılın sonunda gerçekten ne olSen aslında istatistik eğitimi aldın, mamam gerektiğinin farkına varmıştım.
öyle değil mi? Peki nasıl oldu da bü- Ne yazık ki bölümümü değiştiremedim.
tün o sayıları kışkışlayıp yerlerine res- Ben de hayalimdeki bölüm olan Endüstmi koydu?
ri Ürünleri Tasarımı bölümünde master
Lise dönemimde ailemizin geleneksel se- yapabilmek için 4 yıllık istatistik eğitimini
çimi olan fen branşını seçerek üniversi- tamamladım. Üniversitenin 3. ve 4. sını-
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söyleşi

ye çabalıyorum. Müzelerde vakit geçirmeyi seviyorum. Kitapçılarda yeni çıkan
kitapları inceliyorum. Nadir de olsa internetten online workshoplara katılıyorum.
Mesai saatlerine göre çalıştığımdan tüm
bunları gerçekleştirebilmek için yoğun bir
çaba harcıyorum.

fında hafta sonları tam gün moda tasarımı eğitimi veren bir kursa devam ettim.
Burada çizgimin çocuklara yönelik çizimlere daha yatkın olduğunu keşfettim.
Portfolyomu hazırladım. Mezun olduğum
yılın sonrasında ODTÜ Endüstri Ürünleri
Tasarımı bölümünün master programına kabul edildim. Tezimde çocuk parklarında yer alan oyuncakların çocuk gelişimine etkisini inceledim.
Çocukların yaratıcılıklarını besleyecek
pek çok tasarım yapıp, çiziyorsun. Sen
kendi yaratıcılığını hangi kaynaklarla
besliyorsun?
Fırsat buldukça iki oğlumla kendimi sokağa atıyorum. Yürüyüşler yapmak, onlarla sohbet etmek ruhumu dinlendiriyor. Mümkün olduğunca sergileri gezme-

Yaratıcılığın beslenmesi demişken… Biz
Yıldıray’la her fırsatta senin şu “şantiye çocuk” kavramını anlatıyoruz. “Proje çocuklara karşılık şantiye çocuklar”
ne demek?
Arda ve Deniz’in yeteneklerini keşfetmeye ve onlara farklı deneyimler sunmaya
çalışırken çocuklara yönelik kurs tecrübelerim oldu. Ebeveynlerin çocuklarını paket gibi o etkinlikten bu etkinliğe sürükleyerek taşıdıklarını izlemek bana iyi gelmedi. Pek çok çocuğun yetenekleri olmayan alanlarda aileleri tarafından zorlandıklarını fark ettim. Oysa çocukları biraz yalnız bırakabilsek, kendi dünyalarını keşfetmelerine imkan vermiş olacağız.
Evde olsun, dışarıda olsun çocukların serbest kalmaya ihtiyaçları var.
Yaklaşımların oğullarını nasıl etkiliyor?
Arda ve Deniz’i çok fazla gözlemledim; isteklerine ve istemediklerine saygı gösterdim. Bunların yanında, tüm zamanlarını programlamadım. Canlarının sıkılmasına imkan tanıdım. İşte o noktada

o kadar güzel oyunlar oynayıp oyuncaklar uyduruyorlar ki şaşırdığım çok oluyor. Birbirlerinin eksik ya da üstün yanlarını çok iyi tamamlıyorlar. Televizyonu da
uzun süredir hayatımızdan çıkarttığımız
için birbirlerine ve oyuna çok vakit kalıyor.
Arda’nın müzik, Deniz’in ise tasarım alanında yeteneği var. İkisini de elimizden
geldiğince ayrı ayrı destekleyip ufuklarını açmaya çalışıyoruz. Onların gösterdiği
gelişimi takip etmekse işin en keyifli yanı.
Günde kaç saat çiziyorsun?
Günde minimum 6, maksimum 14 saat
çiziyorumdur. İstatistik geçmişimi de değerlendirip hemen ortalamasını, standart sapmasını falan hesaplayıp yollarım ben şimdi! Tabi bu hafta içi için geçerli... Hafta sonlarımı aileme ve kendime ayırıyorum. Mümkün olduğunca bilgisayarın başına oturmuyorum.
Çizmeyi en çok sevdiğin şey ne?
Tabi ki kediler! O kadar çok kedi çizdim
ki, en sonunda bir tanesi kapağı bizim
eve attı bu kış. Çizimdi, gerçek oldu!!!

“O kadar çok kedi çizdim ki,
en sonunda bir tanesi kapağı
bizim eve attı bu kış. Çizimdi,
gerçek oldu!!!”
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söyleşi

Fotoğraf: Senem Yıldız
Çizim yaparken kullanmayı en sevdiğin malzeme hangisi?
Öyle şunu çok severim, bunu sevmem
diye bir seçimim yok. Ani gelen ilham durumlarında o an ne denk gelirse kullanırım... İşyerindeyse sürekli tablet kullanıyorum. Hızlı çalışmam gerektiğinden en
kolayı bu oluyor.
Resim yapmak bir iş, ama kağıt üzerinde üç boyutlu nesneler tasarlamak bambaşka bir iş. Senin yaptıkların “kağıt mühendisliği” denen şeye mi
denk geliyor?
Ben kendime maketçiyim diyorum. Bilim
Çocuk ve Meraklı Minik dergileri için her
ay mutlaka bir iki maket tasarlıyorum ve
bundan inanılmaz keyif alıyorum.
Kağıt Mühendisliği çok ilgilendiğim apayrı bir alan... Bu konuda çok çalışmam gerekiyor kendimi geliştirmek için. Şimdilik
basit pop-up kartlar yapıyorum. Vaktim
oldukça adım adım ilerleyip, hareketli

mekanizmalar üzerinde çalışacağım. Tek tim. “Keşif Bahçesi” olarak adlandırılan
bu alanı bahçe çalışanlarıyla birlikte fikir
sıkıntı bir günün 24saat olması şu an.
alışverişi yaparak tasarladım. Bu sırada
İstanbul’daki Nezahat Gökyiğit Botapek çok çiçek türünü tanıdım.
nik Bahçesi’ndeki “Keşif Bahçesi”ndeki
oyuncakları da sen tasarlamıştın değil Oyun alanında malzeme olarak ahşap
mi? Nasıl gerçekleşti o proje? Bir oyun kullanıldı. Çocukların suyla, toprakla çealanı nasıl, neye göre, hangi kriterler- kinmeden oynayabilecekleri, özgürce koşabilecekleri, etkinlikler yapabilecekleri
le tasarlanır?
alanlar yaratıldı. Umarım uzun yıllar keEvet, ben tasarladım. En büyük hayalyifle oynar tüm çocuklar.
lerimden biriydi ve gerçek oldu. Çocuk
oyun alanları zaten master konumdu. Te- Resim yapmanın dışında yapmaktan
orik olarak 3 yıl boyunca her yönüyle ça- hoşlandığın başka neler var? Seramik
lışmıştım. Sadece oyuncakları değil, oyu- yapmaya devam ediyor musun mesela?
nu da. Tezimde geleneksel oyun parkları- Ne yazık ki seramiğe devam edemiyorum.
nın çocuklar için ne denli sıkıcı olduğu ve Arda ve Deniz’in okul hayatlarının başlaçocukların sadece fiziksel gelişimini des- ması hobilerimin askıya alınmasına neteklediği sonucu çıkmıştı. Pek çok çocuk den oldu. Kendime biraz daha fazla zaparkı üzerinde kafa yorulmamış; yıllardır man ayırabilmek için büyümelerini bekaynı hantallıkta, çoğu zaman da sadece liyorum. Şimdilik bulduğum yöntem hep
iskan alabilmek için konulmuş oyuncak- birlikte yapabildiğimiz etkinlikler… O da
lardan oluşuyordu. Bu anlayışı silip yep- ailece bisiklete binmek, sinemaya ve konyeni farklı temalarda oyun alanları ya- serlere gitmek.
ratmak hep hayalim oldu.
Resim yapmak senin için bir amaçtı ve
Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi çocuko amaca ulaştın. Bundan sonraki bülar için bir oyun alanı tasarlamamı isyük amacın ne?
tediğinde hayalime yaklaştığımı hissetOhooooo neler yok ki! Aşçı olmak, ressam
olmak, çocuk kitapçısı açmak, çocuk kü“Nezahat Gökyiğit Botanik
tüphanesi kurmak, dikiş dikmek, ahşap
Bahçesi çocuklar için bir
oyuncaklar tasarlamak ve bunun gibi bir
sürü hayalim var. Artık kaç tanesini baoyun alanı tasarlamamı
şarabilirsem.
istediğinde hayalime
Röportaj: M. Banu Aksoy
yaklaştığımı hissettim.”

düşevi’nde neler var?
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Oldukça hareketli, eğlenceli ve tabii ki doyurucu
(!) bir hafta sonu geçirdik Düşevi olarak! Dükkanımız sevenlerimizle doldu taştı. Geçen hafta duyurduğumuz gibi www.duydoy.com olarak Duyumsa Doyumsa ekibi Işık ve Nur bizi birbirinden lezzetli ve sağlıklı yiyeceklerle ihya ettiler! Yemekle kalmadık, ilerde düzenleyecekleri
yemek atölyelerine de şimdiden kaydımızı yaptırdık.
Önümüzdeki hafta Anneler Günü. Böyle yılın
tek gününe sığdırılmış özel kutlamaları sevmesek de, yine de annelere tatlı bir süpriz olsun diye geçtiğimiz hafta ve bu haftanın Tasarım Atölyeleri’ni “annemize hediye” olarak belirledik. Geçen hafta çocuklar birbirinden yaratıcı hediyeler yaptılar; çantalar, şallar, t shirt’ler… Hepsinin fotoğraflarını buraya sığdırmak mümkün olmadığından, merak
edenleri Facebook sayfamıza bekliyoruz, kaçırdım diye üzülenleri de bu Cumartesi Düşevi’ne.
Her yaş için çeşit çeşit kitaplarımız,
kendin yap ve bilim setlerimiz, İngilizce ve Fransızca kitaplarımız, kızların bayıldığı yeni Top Model setlerimiz, kostümlerimiz, okul öncesi çantalarımız, çocuklar ve kitaplara gönül vermiş biz, Düşevi’mize
sizi de bekliyoruz…
Düşevi Çocukların Kitapçısı
www.dusevikitapevi.wordpress.com

DÜŞEVİ ATÖLYE PROGRAMI:
Deney Atölyesi 12 Mayıs Cumartesi – 14.00-

15.00 (5-10 yaş) Rengarenk tepkimeler yapalım,
katalım karıştıralım, boyayalım, eğlenelim ve
asitlerle bazları öğrenelim.
Ücret: 40TL+KDV
Tasarım Atölyesi 12 Mayıs Cumartesi
15:30- 16:30 arası (6-12 yaş)
Anneler gününe 1 gün kala annelere özel hediye tasarımı yapıyoruz… Çocukları çeşitli kumaş
ve aksesuarlarla dilediklerini tasarlayabildikleri bir atölye çalışmasına bekliyoruz. Ne tercih
ederlerse etsinler, hocamızın portatif dikiş makinesinde diktiği tasarımlarını yanlarında alıp
götürebilecekler ve annelerine hoş bir sürpriz
yapacaklar.
Ücret: 40TL+KDV
Türkçe/ İngilizce Sanat Atölyesi (2-3 yaş)
14 Mayıs Pazartesi 10:30- 11:30 arası
Miniğiniz hem kesme- yapıştırma çalışmaları
yapsın, hem de farkına varmadan İngilizce öğrenmeye hazırlık yapsın.
Ücret: 40TL+KDV
İngilizce Sanat Atölyesi: Çocuğunuz hem çeşitli sanat aktiviteleri yapsın, grup oyunları oynasın, hem de farkına bile varmadan İngilizce öğrensin istiyorsanız doğru yerdesiniz demektir!
17 Mayıs Perşembe (3-5 yaş) 16:30- 18:00
18 Mayıs Cuma (6-8 yaş) 17:00- 18:30
Ücret: 50TL+KDV

Facebook/ düşevi kitapevi Twitter/ dusevikitapevi

Tel: 0212 322 92 12 (Göktürk)

serbest atölye
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serbest atölye
13

Herkesin çocukluk hayali bisiklet...
Umut Kaan Özdemir

ev editörü
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Haydi, biraz geçmişe dönelim. Çocukluğunda, “Bir tur versene,” sözünü duymayanımız var mıdır?
Çocukluk imgesi bisikletler biz büyüdükçe geçmişte mi kalmalı? Elbette hayır. Aksine, giderek çoğalan bisiklet tutkunları sayesinde, bisiklet, ülkemizde de
bir ulaşım aracına dönüşmüş durumda.
Peki ya çocuklar? Şehir yaşamı, internet
ve bilgisayar derken onlar bisikletle nasıl tanışacaklar? Bu aslında o kadar da
zor değil. Ama püf noktaları var. Bunları
gözönüne alarak çocuklara bisiklete binmeyi öğretmek ise size düşüyor.
ÇOCUĞUNUZ İÇİN BİSİKLET SEÇERKEN
Çocuklar üç yaştan itibaren bisiklete binebilir. Pedalsız, ayaklarla iterek kullanılan bisikletleri ya da bir üçtekeri tercih
edebilirsiniz. Çocuğunuza bisiklet seçerken en önemli kıstas, bisiklet bedeninin

(evet, bisikletlerin tıpkı kıyafetler gibi bedenleri vardır) çocuğunuza uygun olmasıdır. Sakın, “Büyüyünce de biner,” diye
düşünüp çocuğunuza büyük gelecek
bir bisiklet almayın. Paradan kâr edeyim derken çocuğunuzun bisiklet keyfinden ve daha korkuncu, sağlığından zarar edersiniz. Bir de bisikletin frenlerinin
nitelikli olmasına özen gösterin.
EN ÖNEMLİ GÜVENLİK ÖNLEMİ: KASK
Otomobilde çocuk koltuğu neyse, bisiklette kask odur. Çocuğunuza bisiklet alıyorsanız, kask da alın. Alacağınız kaskın
nitelikli malzemeden yapılmış, kafaya
göre ayarlanabilir özellikte bir bağ sistemi olan ve kolay görünecek fosforlu renkte olmasına özen gösterin. Çocuğunuzu
bisiklete binerken kask takmaya alıştırın.
BİSİKLETE BİNMEYİ ÖĞRETMENİN
KOLAY YOLU
Çocuğunuza bisiklete binmeyi öğretmek
hem sizin, hem de çocuğunuzun hayatında unutulmaz anlardan biri olabilir.
Bunu birkaç önemli adımı takip ederek
kolayca yapabilirsiniz.
1. Yardımcı denge tekerlerini çıkarın ve
seleyi çocuğunuzun selede otururken
yere basabileceği seviyeye kadar indirin.
2. Çimenlik ve çok hafif eğimli bir yol bulun.

biketobeach.netcheap-kids-bikes.html

3. Çocuğunuza bisikletin frenlerini gösterin ve anlatın. Çoğu bisiklette ön fren
solda, arka fren sağdadır. Kontrol edin
ve çocuğunuza gösterin. Bazı bisikletlerde arka fren elle değil, pedalları geri çevirince çalışır. DİKKAT: Seyir halindeki bir
bisikletin ön freni sert sıkılırsa, bisikletin
arkası havalanabilir ve sürücüsünü üstünden atabilir. Ön freni sıkarken tekerleğin dönmesini engellemeyecek bir ayar
tutturmak gerektiğini çocuğunuza anlatın.
4. Çocuğunuzun bisiklet kaskını taktığından emin olun.
5. Çocuğunuz seleye otururken bisikleti
tutarak destek olun. Oturduktan sonra
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lışmalarına başlayın. DİKKAT: Unutmayın, sürücü nereye bakıyorsa, bisiklet o
yöne gider! Acemi sürücüler bisiklet üzerindeki beden kontrollerini tam sağlayamazlar ve kafaları nereye dönerse omuzları da oraya döner. Böylece bisikletin
dengesi bozulur ve sürücü, bisikletin üstünde kalmayı başarsa bile yoldan çıkar.
11. Çocuğunuza trafik kurallarını ve traiki ayağının da yere bastığına emin olun fik işaretlerini öğretin.
ve bisikleti artık bırakın.
6. Çocuğunuza, ayaklarıyla yavaşça it- BİSİKLET TÜRLERİ
tirerek bisikleti hareket ettirmesini söy- Dağ bisikleti: Özellikle arazi şartlarında
leyin. Bisikletin dengesi bozulmasın diye kullanılan bu bisikletler şehir içinde de
tutmaya çalışmayın. Dengesi bozulursa, kullanılabilir. Dağ bisikletleri sadece ön
çocuğunuz ayaklarını yere koyarak den- süspansiyonlu olabilecekleri gibi, hem
gesini sağlayacak ve bisiklet duracaktır. önde hem arkada süspansiyonlu da ola7. İlk birkaç denemede çocuğunuz sizden bilir. Nispeten ağır bisikletlerdir.
bisikletin yanında koşarak kendisine eş- Şehir bisikleti: Klasik bisiklet türüdür.
lik etmenizi isteyebilir. Bisikleti tutmadan Dağ bisikleti kadar sert arazi şartlarında
isteğini gerçekleştirin. Bırakın çocuğunuz zorlanır ama düz toprak yolda kullanılabilir. Çamurlukları, zincir koruması ve
sizden aldığı güvenle dengeyi hissetsin.
8. Bir sonraki denemede çocuğunuzdan bagajıyla bu bisikletler üstünüzü başınıayaklarını pedal üzerine koyarak aynı zı kirlenmekten korurken ufak tefek eşyainişi gerçekleştirmesini isteyin. Unutma- larınızı da taşır.
Yol bisikleti: Asfalt yollarda uzun ve keyın hâlâ pedal çevirmesi gerekmiyor.
9. Bu aşamayı da başarıyla gerçekleştir- yifli sürüşlere uygundur. Kadrosu, lastikdikten sonra pedalı çevirerek aynı inişi leri inceciktir. Gidonu boynuz gibi aşağı
gerçekleştirsin. Bunu da başardıysa artık kıvrıktır. Genelde hafif bisikletlerdir.
son hamleyi gerçekleştirme zamanı gel- Karma (hibrid) bisiklet: Yol bisikletinin
hız ve zarafetiyle şehir bisikletinin konfodi demektir.
10. Seleyi yükseltin ve daha düz bir zemi- runu birleştiren bisikletlerdir.
ne geçin ve bisikletle sağa sola dönüş ça-

ev editörü
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• Bisiklete binmeyi
öğrenen çocuklarınızla
birlikte ailecek bisiklet
gezileri düzenleyin.
• Bisikletlerin ufak tefek
tamir ve bakımlarını
çocuğunuzla birlikte
yapın. Hem birlikte
keyifli zaman geçirin,
hem çocuğunuzun el
becerileri gelişsin.
• Semtinizde bisiklet
yolları yapılması için
belediyelere başvuruda
bulunun.
• Çocuklara bisikletin
aynı zamanda
paylaşmak olduğunu
anlatmayı unutmayın.
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