


ÖNSÖZ

Bir çocuk için çizim yapmak, duyguları dışa vurmanın sessiz, sözsüz ama muhteşem bir biçimidir. 
Bir çocuk için çizim yapmak, sınırlı sözcüklerle ifade edemediği sınırsız hayal dünyasını aktarmanın 
pratik bir yoludur. 

Her Çocuğa Eğitim Vakfı olarak bu gerçeklikten yola çıktık; 
‘BU BAYRAM’ Karikatür ve Resim Yarışması’nı tertip ettik .

Bu sayede korana virüsünün hissettirdikleri ile bayramın hissettirdiklerini , onların penceresinden on-
ların gözüyle bir arada görebilelim istedik. 
Bu organizasyon, çocukların hayal güçlerini ve üretkenliklerini ortaya koyabilmesine olanak tanırken 
bizlere de iç dünyalarıyla ilgili değerli ipuçları verdi.     

Ayrıca bu yarışmayla karikatür sanatına da dikkat çekmek istedik. Yarışmamızı yalnız resim yarışması 
olarak değil “Resim ve Karikatür Yarışması’’ olarak sunduk. 

Belki de düşündüğümüz olmuş ve bu vesileyle bazı çocuklarımız yeni bir ilgi alanı kazanmıştır. 

Resmin bir alt dalı olan karikatür sanatı, var olanı resmetmekten bir adım öteye geçiyor. 
Karikatür çizmek, sadece çizim yeteneği değil yanında belli bir farkındalık düzeyi de gerektiriyor.
Olup bitenler üzerinde düşünme , gözlem yapma, mantık yürütme, sorgulama, tartışma, çözüm üretme 
gibi bir dizi zihinsel aktiviteyi de içeriyor. Ve sonunda çizer, çizim yeteneğini de kullanarak olayları hay-
al edebildiği kadar abartılı ,eleştirel ve esprili bir tarzda aktarıyor. 

Çocuklardan gelen çizimler bir kez daha gösterdi ki onlar bu işi çok güzel yapabiliyor !
Dupduru zihinleri ve kocaman hayal dünyalarıyla
harika tespitler, mühim mesajlar , rengarenk tablolar sunuyor..

Çağrımıza 993 çocuk yanıt verdi. 
Hepsi çizimleriyle bu tarihi süreci kayıt altına aldı. 
Hepsi geleceğe umutla bakmamızı sağladı.
Hepsi toplumsal motivasyonun artmasına katkıda bulundu.

Her birini yürekten kutluyor ; sanatla geçen yıllar diliyorum. 
Değerli jüri üyelerine ve süreçte emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunarım.

HERÇEV Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı
Betül TEKİNER



Sevgili Çocuklar,

Çizdiğiniz her resim bir çiçektir desek 
bu katalog da çiçek bahçesinden derilmiş bir demet olur. 

Tüm eserleri yayınlayamadığımız için 
içerisinde 100 çocuğa ait 100 eserin bulunduğu bir katalog hazırladık.  

Bildiğiniz gibi bu yıl korona virüsü tüm dünyanın ezberini bozdu.
Alışageldiğimiz ne varsa tedbirler gereği az ya da çok değişikliğe uğradı.

2020 Ramazan Bayramı da buna dahildi ve
hepimiz için eşi benzeri görülmemiş bir deneyimdi .

 
İyi ki birçok çocuk bu tarihî bayramı resmetti.

İyi ki birçok çocuk duygularını tazeyken kağıda aktardı.

Bizler de yarınlara kaynak olacak ve
‘’BU BAYRAM’’a dair unutulmaz bir hatıra olarak kalacak bu eseri;

yarışmaya katılmış katılmamış HER ÇOCUĞA ve
çocukluğun izini süren her büyüğe sunmaktan gurur duyoruz.

Hayal gücünüzü hiç kaybetmemeniz dileğiyle…



Jüri  ve Yorumları

Reza HEMMATİRAD, Ressam/Minyatür Sanatçısı

Selva ARSLAN, Psikolog
 
Covid 19 sürecinin en başından beri çocukların gerek oyunlarında, gerek çizimlerinde, gerek konuşmalarında, evde-
ki yeni yaşam biçimlerinde gördüğümüz temalar ön plana çıkmıştır. HERÇEV bünyesinde yapılan resim ve karikatür 
yarışması bunu bir kere daha ortaya koymuştur.
 
Bu temalarla, psikolojik açıdan çocukların kaynaklarına, onlara güç veren hayat becerilerine, bağlarına, onları 
hayatta daha esnek, daha dayanıklı yapabilmek için ihtiyaç duydukları bütün olumlu ve olumsuz etmenlere odak-
landıklarını gözlemlemekteyiz. 
Özellikle resim çalışmalarının çerçevesine baktığımızda, sürecin çocuklar için bir büyüme ve güçlenme dönemi old-
uğunu söyleyebiliriz. Büyüklerimizden ayrı olmanın üzüntüsü, sürekli parkta bahçede maskeli dolaşmak zorunda 
olmanın ve sadece balkondan balkona konuşuyor olmanın metaforları, çocuklar tarafından resimlerde çok güzel bir 
şekilde tasvir edilmiştir. 
 
Çocukların pandemi sürecinde yaşadıkları sorunlara nasıl çözümler getirdiklerini, zorlukların arasında her zaman 
çıkış yolları hayal ettiklerini, çözüme ve umuda dair duygu ve düşüncelerini dışa vurduklarını görüyoruz. Bunu gök-
kuşakları, birbirine dışarıdan bağlanan evler, gökten yağan şekerler, virüsü dize getiren dünya halkı temaları ve sem-
bolleri ile nasıl işlemledikleri ne kadar anlamlı. Çocuklardan kaynaklarımız ve umuda dair öğreneceğimiz çok şey var.
Belki de yetişkinler olarak bizlerin yaşadığı zorlukların daha baş edilebilir halini resimlerde görmek mümkün. 
Çocukların zorlukları; renklerle, çizimlerle, kendi iç ve hayal dünyalarında çözüme ulaştırdıklarını çok net söyleyebiliriz. 
Dolayısıyla bu hepimiz için çok umut vericidir ve çocuklardan öğreneceğimiz çok şey olduğunu göstermektedir.
Örneğin, bazı çizimlerde, virüse bayramda maske taktırıp el öptürülmesi, dünyadan dünyaya el öptürülmesi gibi 
sahneler görüyoruz. Bu, virüsü ne kadar dünyamıza aldığımız, geleneklerimizle barıştırdığımız ve o sistemde bile bir 
arada var olmanın yollarını öğrenmeye çalıştığımız anlamına da gelmektedir. 
Hepsi birbirinden eşsiz ve kıymetli resimlerinde çocuklarımız, çok güzel metaforlar ve hayal simgeleri kullanmıştır. 
Çizimlerde hayatın içerisinden sahneler olduğu kadar, kendi hayal dünyalarında oluşturdukları bazı şeyler de yer 
almıştır. Özellikle bayramın onlar için ne demek olduğu, şekerler, el öpmeler, eğlenceler, parklar hayallerini süslemeye 
devam etmektedir. 
 
HERÇEV olarak bu süreçte hep birlikte ortak bir zeminde buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çocuklarımızla bu 
boyutta buluşabildiğimiz için çok mutluyuz.
 
Saygılarımla



Cemile YILDIRIM, Ressam/İllustratör
Sanat çocukların kendilerini ifade edebilmeleri için müthiş bir hareket sahası sağlar. 
Bu sahada olup, çocuklarımızın eserlerini görmek, mesajlarını anlamak, ifade biçimlerine tanıklık etmek şahsım adına 
çok keyif vericiydi. Bizleri buluşturduğunuz için sevgili HERÇEV ailesine saygı duyuyor ve teşekkürlerimi iletiyorum. 
Ve her biri birbirinden yetenekli siz küçük sanatçı dostlarım, hayal dünyanızın her daim canlı kalmasını temenni ederim, 
yolunuz açık olsun, sanat ile yaşayın.

Nesibe DURMUŞ, Şehir Plancısı/ Minyatür Sanatçısı
Duyguları ve düşünceleri ifade ederken sanatı kullanmayı seçmek çok güçlü bir yoldur. İçinde bulunduğumuz ve diğer 
zamanlarımıza hiç benzemeyen pandemi sürecinde, her birimiz birçok farklı duygu ve durum ile karşılaştık. İlk defa, 
sevdiklerimizle geçiremediğimiz bir bayram yaşadık. Yaklaşık 1000 çocuk, Bu Bayram’da edindiğimiz kişisel tecrübe ve 
duyguları, resim ve karikatür yaparak yansıttı yarışmamız ile. Eserler arasında Bu Bayram’ı o kadar güçlü ifade edişler 
vardı ki, eserleri değerlendirirken hayran kaldık. Sadece dereceye giren eserler değil, yarışmaya katılan ve başarılı 
bulduğumuz birçok eser oldu. Bu eserlerin içinden geceli gündüzlü yoğun bir çalışma ile kriterlere en uygun olanlar 
belirlendi. Fakat diğer başarılı eserleri de herkes görsün istedik. Bu katalog henüz yolun başında olan çizerlerimize ar-
mağanımızdır. Sevgiler

Güliz GERDAN, Görsel İletişim Tasarımcısı
Öncelikle tüm katılımcıları tebrik etmek isteriz. Hepsi birbirinden kıymetli, çok renkli yüzlerce resim arasından seçim yap-
mak oldukça güçtü. Diğer jüri üyeleriyle birlikte, konuya uygun çalışmalar arasından en özgün, en iyi detaylandırılmış ve 
ifade edilmiş olanları seçmek için bir hayli uğraştık. Seçim yapmak geceli gündüzlü uzun bir süreçti. Kullanılan tekniğe, 
seçilen tekniğin konu ile uyumuna, renklerin kullanımına, resmin içine saklanmış ince detaylara, çizerin üslubunun gücüne 
baka baka puanlarımızı verdik. Sonra tüm puanlar hesaplandı, toplandı, bölündü derken, dereceye girenler belirlen-
miş oldu. Heyecanlı bir serüven olarak düşünebiliriz tüm yarışmaları. Serüven boyunca rastladıklarımız, heyecanlarımız, 
gülücüklerimiz en güzel hediye ve katılan herkes nasiplenebilir. Tüm katılımcılara serüvenimize katıldıkları için gülücükler 
ve sevgiler gönderiyoruz.





Kaan Sönmez-Okul Öncesi

1.



2.

Alptekin Cindemir- Okul Öncesi



3.

Alya Serra Doğanay- Okul Öncesi



1.

Elmas Sıla Gündüz- İlkokul



2.

Zeynep Nisa Şener - İlkokul



3.

Hatice Sude Erdoğdu - İlkokul



Mansiyon

Nisan Işıldak - İlkokul



Ahmet Kağan Cindemir-İlkokul

Mansiyon



Duru Toprak - İlkokul

Mansiyon



1.

Zahide İpek Özdin-Ortaokul



2.

Betül Karatay - Ortaokul



3.

Yusuf Taha Uçar - Ortaokul



Gizem Süer - Ortaokul

Mansiyon



Yunus Söylemez - Ortaokul

Mansiyon





Ahmet Doğan - Okul Öncesi



Aysima Çevik - Okul Öncesi



Defne Erboy - Okul Öncesi



Deniz Balcı - Okul Öncesi



Dila Nur Kaya - Okul Öncesi



Elif Nur Yazıcı - Okul Öncesi



Elif Sema Kılınç - Okul Öncesi



Emir Engin Arabacıoğlu  - Okul Öncesi



Gizem Önem  - Okul Öncesi



İpek Talay - Okul Öncesi



Leen Barmo  - Okul Öncesi



Mehmet Eymen Mert  - Okul Öncesi



Talha Çıracı  - Okul Öncesi



Uras Aydın - Okul Öncesi



Yiğit Ali Çelik - Okul Öncesi



Zeynep Aydemir  - Okul Öncesi



Zeynep Duvarcı - Okul Öncesi



Zeynep Rana Erdoğan  - Okul Öncesi



Zeynep Yaray - Okul Öncesi



Ahmet Harun Düzceli - İlkokul



Baran Berhem Şen - İlkokul



Burak Efe Kurban - İlkokul



Cemre Kırma - İlkokul



Defne Ceyran - İlkokul



Defne Şimal Çelik - İlkokul



Doruk Yavaş - İlkokul



Ece İnce - İlkokul



Ecem Önem - İlkokul



Ecrin Ağladıoğlu - İlkokul



Elif Coşkun - İlkokul



Elif Miray Korkmaz - İlkokul



Elif Şen - İlkokul



Eslem Oğuzhan- İlkokul



Feyza Reyyan Coşkun - İlkokul



Feyzanur Bekir - İlkokul



Hüma Gizem İçer -İlkokul



Hüsnü Tarık Dalgıç - İlkokul



İbrahim Şehr - İlkokul



İrem Nişan - İlkokul



Kerem Aydın - İlkokul



Kerem Berk Güven - İlkokul



Kerem Doğan- İlkokul



Masal Karakaş - İlkokul



Meryem Rezzan Güneş- İlkokul



Mustafa Asan - İlkokul



Orhan Ensar Değer - İlkokul



Ravza Gül Haskılıç- İlkokul



Rüzgar Toprak Arslan- İlkokul



Şeyda Nur Aydoğan- İlkokul



Ulaş Susup - İlkokul



Yaprak Sarcan - İlkokul



Yusuf Elgit - İlkokul



Zeynep Azra Köroğlu - İlkokul



Zeynep Yeter- İlkokul



Zeynep Zümra Öcal- İlkokul



Zuhal Genç- İlkokul



Zülal Bayar - İlkokul



Burak Uçar - Ortaokul



Ceylin Nur Susuz - Ortaokul



Duru Gültekin - Ortaokul



Ecrin Kaçmaz - Ortaokul



Elif Ahsen Yazıcılar - Ortaokul



Elif Sümeyye Karakaya - Ortaokul

1.



Hakan Bera Şahin - Ortaokul



Hamza Ünal  - Ortaokul



Hayal Tekoğlu - Ortaokul



Hilal Berra Yiğit - Ortaokul



Hiranur Bakır - Ortaokul



İlayda Adıgüzel  - Ortaokul



İlayda Seferoğlu  - Ortaokul



İrem Aktaş  - Ortaokul



Minnat oAllah Dwikat



Miraç Aydın  - Ortaokul



Muhammed Ali Arı  - Ortaokul



Muhammed Malla  - Ortaokul



Nehir Bozgeyik - Ortaokul



Sedef Sansar - Ortaokul



Serra Özaltın  - Ortaokul



Sudenur İbrahimağaoğlu - Ortaokul



Süleyman Koç - Ortaokul



Şükran İrem  - Ortaokul


