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 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sarıyer Belediyesi’nde 
yer alan Baltalimanı Japon Bahçesi’nde ‘Bahar Çocuk Festivali’ 
gerçekleşti. 

Bu festival, Japonya ile Türkiye’nin dostluk ilişkilerini 
geleceğe taşıyacak Türk çocuklarına Japonya’nın çocuk bayramı 
geleneği olan Koinobori (Sazan balığı uçurtmalarını) 
dalgalandırıldığı bir ortamda çeşitli geleneksel Japon kültürlerini 
çocuklara bedensel olarak deneyim sağlamasına fırsat veren bir 
festivaldi. Havanın güneşli olduğu bir günde İstanbul’da bulunan 
3 ayrı ortaokuldan ziyarete gelen öğrenciler ve öğretmenler, 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yetkilileri ve Japonya’dan 
Türkiye’ye öğrenci olarak gelen Japon öğrencilerle yaklaşık 100 
ziyaretçiyle sahne oldukça coşkuluydu. 

 
Tüm ziyaretçilerin takip ettiği etkinlikte ilk olarak Japonya’da Mayıs ayının hatırlattığı Koinobori 

uçurtmasının asılması etkinliği yapıldı. Ardından Başkonsolos Keiji Fukuda tarafından yapılan açılış konuşması ve o 
sırada Türkiye ziyaretinde bulunan Japonya Başbakanı Danışmanı ve Kabinede Halkla İlişkiler Sorumlusu olan Eiichi 
Hasegawa ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Nihat Macit konuşmalarını yaptılar. Sayın 
Eiichi Hasegawa, bu bahçeyle bundan sonra her iki ülkenin dostluk ilişkilerini geleceğe taşıyacak Türk çocuklarının 
Japonya’nın geleneksel kültürlerinin deneyimlemesiyle Japonya’yı daha yakından tanımaları ve hissetmeleri 
dileklerini ve yakın gelecekte bahçenin yeniden düzenlenmesine yönelik planlarından bahsettiler. 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

  

 

 

 

 

 
 
Devamında Almanya Bremen merkezli Wadaiko (Japon Davulu) grubu ‘Masadaiko’ üyeleri ve Emiko 

Karayılmaz (İstanbul’da yaşıyor) tarafından Wadaiko gösterisi yapılmasıyla katılan çocuklar ilk kez duydukları 
Wadaiko sesine kendilerini vererek dinlediler. 

 

Sayın Eiichi Hasegawa ‘nın 
konuşması 

Sayın Nihat Macit ‘ın 
konuşması 

 

Koinobori Asılması 

Wadaiko Konseri 

 



Bu etkinlikte, Baltalimanı Japon Bahçesinde ilk kez Türk çocukların davet edildiği bir ‘Çocuk Festivali’ 
düzenlendi ve Koinobori asılması başta olmak üzere Wadaiko gösterisi, Origami deneyimi, İstanbul’da yaşayan 
Japon aşçıdan suşi hazırlama sunumu gibi Japon kültürü deneyimi organize edilerek, katılan çocuklar ilk kez Japon 
kültürü deneyimine gözleri parıldayarak ilgi gösterdiler.  

 

 

 

 

 

 

 

Etkinliklerin deneyimlenmesi sonrasında suşi, karaage ve korokke gibi atıştırmalık yemekler misafirlere 
ikram edildi. Türk çocukları için alışık olmadıkları yemeklerdi ama ziyaretçi sayısına göre fazladan hazırlanan 
yemekler bir andan biterek Türk çocuklarının Japon yemeğine olan ilgilerinin oluşmasına vesile oldu. 
‘Bahar Çocuk Festivali’ gülümseyen yüzlerin eksik olmadığı eğlenceli bir etkinlik oldu.  

   Origami ile Samurai miğferi yapmayı öğrendiler Wadaiko’ya Katılan Öğrenciler                       İlgiyle İzlenen Suşi Hazırlama 

                       


