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Akıl bükücüler ve akıl tutulması

BDK Hafta Sonu, ha-
fif konuları sulandır-
madan, tatlı tatlı ele 
almak istediğimiz; te-
bessüm ettirirken dü-
şündürmesini arzula-
dığımız, yormayan bir 
dergi olsun diye çıktık 
yola. Fakat ülke gün-
demi öyle bir hale gel-

di ki, bazı konulara kayıtsız kalamadık. Örneğin, ço-
cukların eğitimi üzerinden siyasi rant savaşları öyle bir 
boyuta ulaştı ki, artık görevi çocukların en iyi eğitimi 
almasını sağlamak olan yetkililer açısından çocukların 
hiçbir öneminin kalmadığını gördük. BDK Hafta Sonu, 
hafif konuları sulandırmadan, tatlı tatlı ele almayı gö-
rev edindiği için, bu konulara pek girmedik. 7. sayıda 
“Küçük Kara Balık Montessori Okulu”, 10. sayıda “Baş-
ka Bir Okul Mümkün Girişimi” gibi alternatif arayışla-
ra yer verdik. Okurlarımızın çoğu kadın olduğu halde, 
kadınlara yönelik şiddet eylemlerini kınayan yazılara 
yer vermedik. Dedik ya, BDK Hafta Sonu, hafif konuları 

fazla sulandırmadan ele almaya çalıştığımız bir dergi.

Derken beş buçuk yaşındaki çocuklar ilkokullu oldu!

Derken devletin dağıttığı sütlerden çocuklar zehirlen-
di!

Derken Milli Eğitim Bakanı, çocukları üzerinden anne 
babaları tehdit etti!

Derken başbakan, kadınların kürtaj hakkına karıştı!

Tüm bunlar olurken, her gün onlarca kadın şiddete 
maruz kaldı, tecavüze uğradı, katledildi!

Dedik ya, BDK Hafta Sonu hafif konuları fazla sulandır-
madan ele almaya çalışan bir dergi. Dolayısıyla bun-
lar derginin meselesi değildi. 

Evet, bunlar hâlâ BDK Hafta Sonu’nun meselesi değil. 
Zira geldiğimiz noktadan bakınca, bunlar aklı tutul-
mamış, akıl bükücülerin etkisine girmemiş her bir “in-
san” evladının meselesidir.

Üzüntülerimizle,

Dolap kapağı Yıldıray

www.birdolapkitap.com
www.birdolapkitap.com
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Oyun çocuğun yaşamının çok önemli bir 
parçası; sanatsa insanoğlunun bin yıllar-
dır oynadığı bir oyun… Oyun çocuğu öz-
gürleştirir; sanat da insanı… Peki sanat-
la oyun iç içe geçse, çocuğun yaşamı al-
gılayışı hangi boyuta taşınır? 

Tohumları 2010 yılında atılan çocuklar 
için bienal düzenleme fikri, bu yıl haya-
ta geçirildi. Sanat yapma eylemini büyük 
bir oyun alanına çeviren “Arkadaşım Bi-
enal” projesi, oyun ve sanat aracılığıyla 
çocukların içindeki yaratıcılığı ortaya çı-
kartmayı amaçlıyor. 

“Uluslararası Çanakkale Çocuk Bienali: 
Arkadaşım Bienal” ile ilgili sorularımızı  
bienalin yürütme kurulu üyelerinden Ev-

ren Aldoğan ve Erdinç Alnıak yanıtladı.

“Arkadaşım Bienal” fikri nasıl ortaya 
çıktı? 

Çanakkale’de bir çocuk bienali düzenle-
me fikri, 2010 yılında 2. Uluslararası Ça-
nakkale Bienali’nde çocukların önerisiy-
le ilk defa gerçekleştirilen “Arkadaşım Bi-
enal” projesi esnasında ortaya atıldı. Bu 
proje kapsamında Çanakkale’de, ilköğre-
tim düzeyinde 200’e yakın çocuğun ka-
tıldığı atölyeler düzenlendi ve çocukla-
rın işlerinin yer aldığı, projeyle aynı ismi 
taşıyan “Arkadaşım Bienal” sergisi açıl-
dı. Sergi, İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat 
Bienali’ne de taşındı. Çocukların “Arka-
daşım Bienal” projesine olan yoğun ilgisi, 
bizlere bu çalışmayı genişleterek devam 
ettirme konusunda ilham verdi.

Bienalin amacı nedir?

Uluslararası Çanakkale Çocuk Bienali, ço-
cuk ve gençler ile eğitmenlerin farklı sa-
nat disiplinleriyle, farklı malzeme, tek-
nik ve ifade biçimleriyle tanışması ve öz-
gün işler çıkarmasına vesile olmayı he-
defliyor. 2012 yılı boyunca Çanakkale’de 
atölye çalışmaları, seminer, söyleşi ve sa-
natçı buluşmaları gerçekleştirip, bu ça-
lışmaların sonucunda ortaya çıkacak iş-
leri sergileyeceğiz. Küratörümüz Mustafa 

Horasan’ın vurguladığı gibi, sanat yap-
ma eylemini büyük bir oyun alanına çe-
virip özgürce eğlenmek ve çocukların içle-
rindeki yaratıcılığı, enerjiyi ortaya çıkar-
tabilmeyi amaçlıyoruz.

Bienalin bir teması var mı?

Bu yıl bienale tematik bir sınırlama ge-
tirmedik. “Benimle Oynar Mısın?” soru-
suyla şekillendirdiğimiz konseptimiz, ço-
cuk ve sanat arasındaki ilişkiye ve üretim 

Arkadaşım Bienal: Benimle Oynar mısın?

www.arkadasimbienal.com
www.arkadasimbienal.com
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süreçlerine dair anlayışımızı işaret ediyor. 
Dolayısıyla içerik konusunda bir kısıtlama 
yok. Çocuklar bienale diledikleri konuda, 
diledikleri malzeme ve tekniği kullanarak 
ürettikleri işleri göndererek katılabilirler. 

Bienali kimler, hangi kurumlar düzen-
liyor?

Uluslararası Çanakkale Çocuk Bienali, 
Mavitay Çocukların Kültür Evi ve Çanak-
kale Belediyesi ana ortaklığında düzenle-
niyor. Bienal yürütme kurulunda Özlem 

Eryiğit, İsmail Erten, Mehmet Eşli, Erdinç 
Alnıak ve Evren Aldoğan yer alıyor. Küra-
törlüğünü Mustafa Horasan, sanat yönet-
menliğini ise Seyhan Boztepe yürütüyor. 
Program kurgu ekibinde ise Mustafa Ho-
rasan, Barış Karayazgan, Kadriye Güner, 
Mehmet Eşli, Erdinç Alnıak  ve Evren Aldo-
ğan yer alıyor. Bunun dışında destekçileri-
miz var: CABININ, PACE Çocuk Sanat Mer-
kezi, Anadolu Kültür, Emel Ercan İletişim 
Danışmanlığı ve Çanakkale İçinde.

Yurt dışından katılım ne durumda? 
Hangi ülkelerden kimler katıldı?

Yurt dışından ilk katılımcılarımız Rus-
ya’dan Cardboardia ve İngiltere’den Jack 
Drum Arts, çocuklarla yaptıkları işleri 
gönderdiler. Almanya, Fransa, Litvanya, 
Yunanistan, Ermenistan, Çek Cumhuri-
yeti, İtalya, Polonya, Hollanda, Amerika, 
Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri, İsveç, 
Macaristan ve İsviçre’den çeşitli kurum-
larla görüşmeler devam ediyor. Yurt için-
de de yirmiye yakın ilden çeşitli kurumlar 
bienale katılacak.

Bienalin kapsamından söz eder misiniz?

Arkadaşım Bienal kapsamında 2012 yılı 
boyunca farklı yaş gruplarından çocuk-
ların katılacağı atölyeler, seminer, söy-
leşi ve sanatçı buluşmaları gerçekleşti-
rilecek. Bu çalışmaların sonucunda or-
taya çıkacak işler sergilenecek. 17 Kasım 
2012’de açılacak olan sergi 16 Aralık ta-
rihine kadar gezilebilecek. Bu süre içeri-

sinde Çanakkale’nin farklı noktalarında 
konserler, çeşitli performanslar, tiyatro ve 
film gösterimleri düzenlenecek.

Atölyeler herkese açık mı?

Evet, Mavitay Çocukların Kültür Evi’nde 
ücretsiz olarak gerçekleştirilen bienal 
atölyeleri herkese açık olarak yürütülüyor.

Bugüne kadar hangi atölyeler düzen-
lendi? Programda neler var?

Arkadaşım Bienal kapsamında Ocak 
ayından bugüne kadar 1500’ün üzerinde 
çocuğun katıldığı etkinlikler düzenlendi. 

“Okul programları” çerçevesinde Çanak-
kale’deki ilköğretim 5. Sınıf öğrencileri-
nin katıldığı “Hayalimdeki Oyun Arka-
daşım” adlı atölye programını yürütüyo-
ruz. Çanakkale’deki 16 ilköğretim okuluy-
la çalışmalarımızı tamamladık; ilçelerden 
ve başka kentlerden gelen atölye taleple-
rini değerlendiriyoruz. Bu talepler doğ-
rultusunda Bayramiç Çırpılar Köyü’nde, 
Mardin’de, Diyarbakır’da ve Tekirdağ’da 

“Arkadaşım Bienal kapsamın-
da 2012 yılı boyunca farklı 
yaş gruplarından çocukların 
katılacağı atölyeler, seminer, 
söyleşi ve sanatçı buluşma-
ları gerçekleştirilecek. Bu ça-
lışmaların sonucunda ortaya 
çıkacak işler sergilenecek.”

Evren Aldoğan ve Erdinç Alnıak 
çocuklarla atölyede

sö
yl

eş
i



ilköğretim okullarında atölyeler gerçek-
leştirdik.

“Arkadaşım Bienal Buluşmaları” kapsa-
mında ise bugüne kadar mimar ve ço-
cuk edebiyatı yazarı Simla Sunay, ressam 
Antonio Cosentino ve İnci Furni, ÇEKÜL 
Vakfı’ndan Seval Aydın ve Servet Yanar-
dağ, küratörümüz Mustafa Horasan ve 
ressam Barış Sarıbaş Mavitay’da çocuk-
larla bir araya geldi.

“Cumartesi Atölyeleri”nde ise Cindy Sher-
man Uyarlamaları’dan, Oyuncak Heykel 
Atölyesi’ne; ışıkla boyama gibi farklı fotoğ-
raf tekniklerini kullandığımız fotoğraf atöl-
yelerinden, meyve ve sebzelerden yarattı-
ğımız Arcimboldo Uyarlamaları’na kadar 
birçok farklı malzeme ve tekniği kullanabi-
leceğimiz atölyeler kurguluyoruz. 

Okulların kapanmasıyla birlikte hafta içi-
ne çekeceğimiz programımız; arkadaşım 
bienal buluşmaları, özgün atölye prog-
ramları, söyleşiler, tiyatro ve film göste-

rimleri gibi etkinliklerle farklı yaş grupla-
rından çocuklara yönelik olarak tüm yaz 
boyunca devam edecek.

Bienal için üretilen ve sergilenen işler bi-
enalden sonra nasıl değerlendirilecek?

Aralık ayında sona erecek bienal sergisi-
nin ardından bir katolog hazırlanacak. 
Bienaldeki işlere dair bilgilerin, fotoğraf-
ların yanı sıra, aksi belirtilmedikçe katı-
lımcı kurumlarla ilgili tüm iletişim bilgi-
leri de bu katalogda ve web sayfamızda 
yayınlanacak. Çünkü Bienaldeki bir di-
ğer hedefimiz de sanat ve eğitim alanın-
da çalışan kurum ve kişiler arasında bir 
iletişim ağı kurmak. Bienalin sona erince, 
katılımcı kurumlara katalog, eğitmenlere 
birer teşekkür belgesi, çocuklara ise birer 
katılım belgesi gönderilecek. Bunun dışın-
da Bienal Sergisi’nin, internet ortamında 
açılacak sanal bir sergiyle daimi kılınma-
sı hedefleniyor. 

Işıkla boyama atölyesi oyuncak heykel atölyesi patlak mısır atölyesi

Arkadaşım Bienal’e 
katılmak için…

Katılımcıların 5-15 yaş arasında olma-
sı ve atölye çalışmalarının bienalin kav-
ramsal çerçevesine uygun olması gere-
kiyor. İşlerin çocuklar tarafından üretil-
miş olması ve insan hakları, barış gibi 
evrensel değerlere uygun olması bienale 
katılım için yeterli.
Katılımcıların www.arkadasimbienal.
com adresindeki katılım formunu dol-
durup; varsa kurumlarının logosunu, 
atölyeye katılan çocukların isim listesi-
ni ve atölye çalışmaları sırasında çeki-
len birkaç fotoğrafı Bienal ekibine gön-
dermesi gerekiyor.
Bunun dışında bireysel katılım da müm-
kün. Çocuklar, ürettikleri işleri ve kişisel 
bilgilerini göndererek bienale katılabi-
lirler.
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küp meyve vermeye başladı, kışlıklar 
dolaba kalktı, kapılarımız, pencereleri-
miz sonuna kadar açıldı. Yağmura ve 
kapalı havaya inat, yaz takvim üzerin-
de geldi bile. Okulların kapanmasına 
da çok az bir süre kaldı. Tüm kışı kapa-
lı binalarda derslerle boğuşarak geçiren 
çocukları bir “özgürlük” telaşı sarmaya 
başladı. Sizi bilmeyiz ama yazın bizim 
yapmayı en sevdiğimiz şeylerden birisi 
de alıp kitaplarımızı serin bir köşede ke-
yifle okumak.  Çocuklarınızın da bu key-
fi yaşamalarını istiyorsanız, tatil önce-
si kitap seçmek, yeni yayınları karıştır-
mak, kitaplar hakkında sohbet etmek 
için sizleri Düşevi’ne bekliyoruz.

Kitaplara ek olarak yazın arada ka-
çamak yapıp keyifli bir atölyeye da-
hil olmak isteyen olursa diye de ge-
çen hafta duyurusunu yaptığımız Yaz 
Aktiviteleri’ni nihayet programladık. 
Bu yaz burada kalanlar için birbirin-
den keyifli atölyelerimiz çocukları bek-
liyor olacak: İngilizce Sanat, Deney ve 
yeni bir atölye olan Dikiş Atölyesi aşa-
ğıda detaylarını göreceğiniz saatlerde 
Düşevi’nde… 

Düşevi Çocukların Kitapçısı

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

DÜŞEVİ YAZ ATÖLYE PROGRAMI:

İngilizce Sanat Atölyesi: Kış sezonunda da yaptığımız atölyemizin 
amacı, çocukların yaratıcı sanat çalışmaları yaparken, bir yandan 
da fark etmeden İngilizce’yi öğrenmelerini, kullanmalarını sağlamak 
Atölyemiz aşağıda detaylarını göreceğiniz gibi iki dönem halinde dü-
zenlenecek:
3-5 yaş / Pazartesi 10.30-12.00
• 1. Dönem: 18 Haziran-16 Temmuz (5 hafta)
• 2. Dönem: 23 Temmuz – 27 Ağustos (5 Hafta / 20 Ağustos’ta 
bayram nedeniyle ders yok)
6-8 yaş /Çarşamba, 14.00-15.30
• 1. Dönem: 20 Haziran-18 Temmuz (5 hafta)
• 2. Dönem: 25 Temmuz – 29 Ağustos 
(5 Hafta / 22 Ağustos’ta bayram nedeniyle ders yok)
Ücret: 250TL (5 haftalık bir dönem için)
Atölyemiz 5 çocukla sınırlıdır, önceden rezervasyon yaptırmış olmak 
şarttır.

Deney Atölyesi (5-10 yaş):
İki senedir keyifle sürdürdüğümüz Deney Atölyemiz, yazın da devam 
edecek. Yine her hafta farklı deneyler yapacağımız atölyemizde fizik 
ve kimyayı deneyerek öğreniyoruz. 
Her Cuma:  14:00- 15:00 arası
Ücret: 40TL+KDV (Yaz için 4 ders paket alana 1 ders bizden hediye!)
Atölyemiz 6 çocukla sınırlıdır, önceden rezervasyon yaptırmış olmak 
şarttır.

Dikiş Atölyesi  (8-12 yaş):
Tasarım Atölyesi’ne katılan minik yaratıcıların yoğun talebi, bizi 4 
haftalık bir dikiş kursu açmaya yöneltti. Yine çok çeşitli kumaş ve ak-
sesuarlarla çalışacak olan çocuklar, basitçe kalıp çıkartmayı, teğel 
yapmayı ve kurs sonunda da portatif makinada dikiş dikmeyi öğre-
necekler. Tasarıma ve terziliğe ilgi duyan tüm çocukları iki dönem ha-
linde yapılacak atölyemize bekliyoruz.
Her Cuma: 15:30 – 17:00 arası
• 1. Dönem: 15 Haziran- 6 Temmuz (4 hafta)
• 2. Dönem: 20 Temmuz – 10 Ağustos (4 Hafta)
Ücret: 200TL (4 haftalık bir dönem için)
Atölyemiz 5 çocukla sınırlıdır, önceden rezervasyon yaptırmış olmak 
şarttır.

http://www.dusevikitapevi.wordpress.com/
https://www.facebook.com/groups/131919633498762/
https://twitter.com/#!/dusevikitapevi
http://www.dusevikitapevi.wordpress.com/
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Kitap, kitap, kitap… Nereye kadar? 
Okuyoruz da ne oluyor? Kitap karın do-
yurur mu? Peki ya çocuklar? Onları da 
erkenden kitaplara boğacağız da ne 
olacak? Gözlerinin bozulduğu yetmez-
miş gibi bir de kafaları çalışacak, on-
dan sonra her lafınıza karşılık verecek-
ler. Öyle olursa kendi beklentilerinize 
uygun bir çocuk yetiştirmeyi nasıl uma-
bilirsiniz? Çocuk sizi sorgulayacak, ya-
şamı sorgulayacak, her türlü otorite-
yi sorgulayacak… Yok artık! Oldu ola-
cak bir de olayları neden sonuç ilişki-
si içinde ele alsın da toplumsal mese-
lelere duygusal tepkiler vermesin bari! 
Kitap okutup da entel mi yapacaksınız 
bu çocuğu âlim mi? Futbolla ve oto-
mobillerle ilgilenmek yerine kitap okur-
sa, bu çocuk mahallede nasıl arkadaş 

bulacak? Karşı cins çıkar mı böyle elin-
de kitap, gözünde gözlük sünepe kılıklı 
bir çocukla? Çeyizine kitap mı koyacak-
sınız? Kitap okusun da çocuğun hem 
toplumsal, hem duygusal meziyetleri 
mi körelsin? Onun yerine şimdiden test 
çözmeye başlasınlar da elleri, beyinle-
ri alışsın. Test alışkanlığı edinmezlerse, 
maazallah, üniversite sınavında ne ya-
parlar?
Bir insanı kitapsevmeze dönüştürmek 
sanıldığından daha kolay. Bazı ufak 
teknikleri uygulayarak, siz de çocuğu-
nuzu tam bir kitapsevmez yapabilirsi-
niz:
1. Asla ama asla onun yanında kitap 

okumayın. Çocuğunuz sizin kitap 

okuduğunuzu sakın görmesin. Eğer 
mutlaka okumanız gerekiyorsa, o 
görmeden, gizli gizli okuyun.

2. Çocuğunuz küçükken, kendi boyut-
larına uygun kitaplara erişimini en-
gelleyin. Ellerine büyük gelen ağır 
bir kitap verin ki, fiziksel olarak cay-
dırıcı olsun.

3. Çocuğunuz okula başladı ve okuma 
yazma öğrendiyse, ona bol resim-
li kitaplar yerine, tıkış tıkış yazılarla 
dolu kitaplar alın.

4. Eğlenceli olma olasılığı yüksek ki-
tapların (güzel resimleri olan, canlı, 
parlak renklere sahip, komik vs.) ço-
cuğunuzun eline geçmesine izin ver-
meyin.

5. Ona ille de kitap verecekseniz, ko-
caman kocaman parmak sallayan, 
“öğreten”, olabildiğince didaktik ki-
taplar seçin.

6. Madem aldınız, aldığınız kitabın di-
line, çevirisine, tasarımına sakın ha 
aldırmayın. Mümkünse özensiz gö-
rünenlere öncelik verin.

7. Bir daha mı kitap almak zorunda 
kaldınız? Bir ön araştırma yapın ve 

Çocuğunuzu tam bir kitapsevmez 
yapmanın 15 altın kuralı
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http://www.birdolapkitap.com/2010/06/03/cocugunuzu-tam-bir-kitapsevmez-yapmanin-15-altin-kurali/


olabildiğince sıkıcı bir kitap seçin. 
Böylece çocuğunuz okumaktan sıkı-
lıp başka işlere dalacaktır.

8. Yolunuz, çocuğunuzla birlikte ka-
zara bir kitapçıya düşerse, çocuğu-
nuzun istediği kitabı ona almayın. 
Dikkatli olun. Sizi kandırmaya çalı-

şacaktır. O seçmesin; siz seçin. 
Böylece kitapsevmezlik yönünde 
önemli bir adım atarsınız.
9. Hayat tuzaklarla doludur. 
Çocuğunuzla yine bir kitapçı-
ya girmek zorunda kalabilirsi-
niz. Eğer kitap isterse, onun ak-
lını çelmeye çalışın ve kitap al-
mak yerine gazoz, patlayan şe-
ker veya cips almayı teklif edin. 
Bu pis şeyler, onun dikkatini da-
ğıtacaktır.
10. Okuldan ödev olarak veri-
len kitapları okuması için onu 
zorlayın.
11. Evde olabildiğince çok te-
levizyon açın. Çocuğunuzun TV 
ve bilgisayar karşısında bol bol 
vakit geçirmesini sağlayın. Böy-
lece kitapsevmezlik meziyeti ge-
lişecektir.
12. Okuma eğilimi gösterirse 
ona sık sık “Gözlerin bozulur,” 
“Gözün bozulursa gözlük tak-

mak zorunda kalırsın,”,” Bu kadar 
okuyup âlim mi olacaksın?” vs. tü-
ründen sözlerle telkinde bulunun.

13. Ters psikolojiden yararlanın: Ona 
“Kitap oku!” diye baskı yapın. Emin 
olun, baskı işe yarayacak ve çocu-

ğunuz zamanla tam bir kitapsev-
meze dönüşecektir.

14. Yanınıza size yüksek sesle bir şey 
okumak için gelirse, onu dinler gibi 
görünmeyin. Hatta “Şimdi değil, 
başka zaman,” diyerek kitap okuma 
olasılığını olabildiğince erteleyin.

15. Bir gün bir halk kütüphanesinin 
önünden geçerseniz ve çocuğunuz 
“Anne / baba, kütüphane ne de-
mek?” diye sorma gafletinde bulu-
nursa, ona kütüphanenin kötü, kas-
vetli, sessiz durulması gereken ve ço-
cukların hoş karşılanmadığı bir yer 
olduğunu anlatın. Böylece kütüpha-
neden soğuyacaktır.

Gördüğünüz gibi, kitapsevmez bir ço-
cuk yetiştirmek için pek çok yöntem var. 
Siz de kendi tekniklerinizi geliştirerek, 
çocuğunuzu gerçek bir kitapsevmeze 
dönüştürebilir, ona, hayatının geri ka-
lanında mantar olmasını sağlayacak 
bir meziyet armağan edebilirsiniz.

Hamiş: Bu yazı Dolap kapağı Banu 
tarafından yazılmış ve daha önce 
03.06.2010 tarihinde Bir Dolap 
Kitap’ta yayınlanmıştır.
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http://www.birdolapkitap.com/2010/06/03/cocugunuzu-tam-bir-kitapsevmez-yapmanin-15-altin-kurali/
http://www.birdolapkitap.com/2010/06/03/cocugunuzu-tam-bir-kitapsevmez-yapmanin-15-altin-kurali/
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