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Funda Maral Aktan





YAZAR (amatör çizer ) HAKKINDA

2003 yılında Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 
Bölümü’nden mezun olmuştur. 2011-2013 yıllarında Roma La 
Sapienza Üniversitesi’ne bağlı S.I.P.E.A Onlus (Societa Italiana 
di Psicologia Educazione e Arte Terapie) Enstitüsü’nde Yaratıcı 
Sanat Terapisi (Creativo e Arte Terapia) master çalışması yapmış 
ve Yönlendirmesiz Oyun Terapisi (Nondirective Play Therapy) 
eğitimlerini tamamlamıştır. Meslek hayatı boyunca farklı gelişen 
çocuklar ve aileleriyle özellikle bilişsel, duyusal gelişim, yaratıcılık, 
sosyal uyum, odaklanma ve ince motor gelişimi destekleyen 
çalışmalar yürütmüştür. Grup destek eğitimleri, yaratıcı sanat 
terapisi, yaratıcı drama, oyun terapisi çalışma alanlarıdır. Hâlâ Okan 
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 
Bölümü’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. 
Diğer yandan ilköğretim ve okulöncesi kurumlar ile eğitimciler için 
zaman zaman yaratıcı sanat terapi atölye çalışmaları yürütmeye 
devam etmektedir. 

Çocuklara kendi potansiyelini gerçekleştirme fırsatı verildiğinde 
harikalar yarattıklarını görmek en büyük mesleki motivasyonudur. 

Minik kızı, kedisi ve köpeği ile beraber sanat dolu bir yaşam 
sürdürmeye çalışmaktadır. Hayali tüm çocukların eşit şartlarda, 
yaratıcılıklarını sergileyebileceği, mutlu ve güvenli yaşam hakkına 
kavuşmalarıdır. 





Merhaba sanatsever arkadaşım,

Seni Vulcan selamı ile selamlıyorum. Bu selam, “huzur ve 
uzun bir hayat” dilemek anlamına gelir. Sen de bana aynı 
selam ile karşılık verdiğinde ise “uzun ve başarılı yaşa” 
demiş olacaksın. Haydi tanışalım.
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Sevgili...........................................................................................................(Buraya ismini yaz), 

Elindeki sana ait henüz tamamlanmamış bir kitap. Yazar da çizer 
de sensin ve tamamlandığında kitaba yeni bir isim verebilirsin. 
Ben sadece bir yol göstericiyim. Bu nedenle zaman zaman sana 
yardımcı olabilecek önerilerle karşılaşacaksın. Örneklere bakıp 
benzerlerini yapmaya çalış. Zamanla kendi sembollerini yaratmaya 
başladığını ve eserinin giderek ortaya çıktığını fark edeceksin. 
Yazı, resim ya da çizgilerini renkli, siyah beyaz ya da karışık; 
o an nasıl istiyorsan öyle yap. Yeni şeyler denemek eğlenceli ve 
heyecan vericidir. Cesur ol. Ortaya çıkardığın eseri güzel ya da 
çirkin diye yorumlamaktan kaçın. Unutma; mühim olan hayalinde 
bir TASARIM (plan) yapman, bu planı kâğıda dökecek CESARETİ 
göstermen ve tüm bunları yaşarken geçirdiğin SÜREÇ. 

Sürece odaklan. Sana hissettirdiği duyguları anlamaya çalış. 
Denemeye ve özgün olmaya devam ettikçe ortaya çıkardığın sanat 
fikirlerine kendin bile inanamayacaksın. 

Kitabında henüz çizilmemiş renkli ya da tamamen boş sayfalar 
göreceksin. Bu sayfaları benim eksik bıraktığımı düşündüğün 
şeyler ile doldur. 

Bu kitap sana ait ve özel. İstemediğin sürece yaptıklarını kimse 
ile paylaşmak zorunda değilsin. 

Haydi ne duruyorsun, istediğin yerden başla!

İyi eğlenceler... 

Funda Maral Aktan
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KİTABINI BAŞTAN YARAT IRKEN...

Bu kitapta belli bir sıra var gibi görünse de sen istediğin sayfadan 
başlamakta ve devam etmekte özgürsün.

Her sayfada bunu tekrarlamasak da hangi teknik olursa olsun; 
yazmakta, çizmekte, kesip yapıştırmakta, istediğin kalem, boya ve 
renkleri kullanmakta ya da hepsini birlikte yapmakta özgür olduğunu 
hatırla.

Çok keyif aldığın bir sayfa üzerinde çalışırken alan sana yetmezse, 
dışarı taşıp istediğin büyüklük ve sayıda kâğıt ile benzer şekilde ne 
lazımsa kullanmakta özgürsün. 

Kendini farklı yollarla ifade etmek için pahalı malzemelere ihtiyacın 
yok. Çevrene iyi bak. Doğadan (yapraklar, ince ağaç parçaları, kum, 
toprak vb.), geri dönüşüm malzemelerinden (kese  ambalaj kâğıdı, eski 
gazete, dergiler, kullanılmayan oje vb. aklına gelebileceK her şey) 
ve elindeki her türlü boya, kalem, kâğıt, bant, tutkal ve makastan 
faydalanabilirsin. 

KİTABINDA herkesin rahatlıkla uygulayabileceği sanatsal çizimler 
göreceksin. İlk bakışta zormuş gibi görünen bu çizgiler ile ilgili 
ipuçlarından yararlanabilirsin. Denedikçe kendin de yeni figür ve 
semboller ekleyebildiğini ve gün geçtikçe daha iyi odaklanabildiğini fark 
edeceksin. 
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Şu anda bulunduğun yerde, karşına 
baktığında ilk gördüğün şeyi çizmeyi 
dene. Ne kadar benzediği mühim değil. 
Sadece dene... 
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Dokunmaktan hoşlandığın bir şeyi 
tarif et ya da çiz.
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