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Oscar Brenifier
Felsefe öğrenimi, uygulaması ve çocuklar için felsefe alanlarında uzman  
Oscar Brenifier, 30’dan fazla değişik ülkede, farklı okullar ve seviyeler için 
felsefe atölyeleri düzenlemektedir. Öğretmen eğitimi ve felsefe danışmanlığı 
konularında da son derece yetkin bir isim olan Brenifier, dünyanın dört bir 
yanındaki üniversitelerde ders vermektedir.

Frédéric Rébéna
Fédéric Rébéna’nýn hayatta hayranlýk duyduðu þey; dans eden, dans ederek 
özgürleþen insanlar. Dýþarý çýktýðý gecelerde, ayakta dururken ya da otururken 
en küçük hareketleri yapmaya çalýþmak bile onun için imkânsýzdýr. Her zaman 
hareketsiz durur, donakalýr ve terler. Böyle zamanlarda, ona “Özgürlük nedir?” 
diye sorsanýz, hiç duraksamadan “DANS ETMEK” diye cevap verecektir. Bununla 
birlikte, Rébéna, her gün, resim sayesinde ve resmin kendisini de özgürleþtirerek, 
özgürleþiyor. Kendini gittikçe daha keyifli hissediyor… bir tek, etrafýnda dans 
eden insanlar varken öyle deðil!
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zgürlük 
ne iþe yarar?
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Evet, ama...

Her istediðini yapabilmek 
her zaman güzel ve 
mümkün müdür?

Özgürlüðünü mutlu olmak için 
mi, yoksa baþkalarýný mutlu 
etmek için mi kullanmalýsýn?

MUTLU OLMAYA.

HEP BANA 
HEP BANA!

SIKILDIM

Özgürlük ne iþe yarar?
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Ayný anda hem özgür hem 
mutsuz olabilir misin?

Mutsuz olma korkusu özgürce 
risk almamýzý engeller mi?

MUTLU OLMAYA.

IGHIGH

Özgürlük ne iþe yarar?



UZUN YA DA KISA 

OLDUÐUNU KABUL ETMEYE 

VE BUNU BAÞKALARINA 

KABUL ETTÝRMEYE YARAR.

Özgürlük ne iþe yarar?
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Dýþ görünüþün konusunda 
daha az kaygýlandýðýnda 
daha özgür olmayacak mýsýn?

Evet, ama...

Ne olduðunu kabul etmek 
için baþkalarýnýn onayýna 
ihtiyacýn var mý?

Baþkalarýný senin 
görünüþünü kabul etmeye 
zorlayabilir misin?

Sen de baþkalarýnýn ince 
ya da iri olmasýný kabul 
etmek zorunda deðil misin?

BEN BEN 

NE?

HEHE BÖ HÝHÝ

Özgürlük ne iþe yarar?






