


PHOTOGRAPHER & VIDEOGRAPHER

ART DIRECTION

İLKE İZGİ

ELİF UNAN

İLKE İZGİ
BUSE ÇUBUKÇU
SEBLA BAYOĞLU

STYLING

SEBLA BAYOĞLU

MUSIC

CEYHUN TÜTÜNCÜ

BALLERINA , MODEL AND OUR 

PRINCESS

WORLD’S MOST TALENTED PEOPLE

ALPER TOZDUMAN
BERFU YAZICI

TEAMMATE

NEGÜN TOPOYAN

MAKE-UP ARTIST

BERSU ÖZÜM KOÇ 
METİN HİLTAN

YASİN
 FURKAN TAŞKIRAN

ADNAN EMRE KAHVECİ



KOLYE&T-SHIRT:

THE BLACK ROPEK
J 

FA
SH

IO
N

/ THE NUTCRACKER

ŞAPKA:
SALAZAR



K
J 

FA
SH

IO
N

/ THE NUTCRACKER

VÜCUT KEMERİ:
BAŞAK AYDIN

ŞORT:
ESRA GÜRSES



K
J 

FA
SH

IO
N

Normal şartlar altında (ceteris paribus) 
bu editorialı hayal ederken, bu soruyla 

başlayacağımı düşünmemiştim. Aklımda sadece, 
inanılmaz yetenekli bulduğum insanları 

bir araya getirerek,aynı kare içerisinde 
buluştuklarında duyacağım/duyacağınız 

haz vardı. Bir balerini kaykay parkının ortasına 
koyup, o narin dansıyla oradan oraya 

koşuşturduğunu görmek ve en az onun kadar 
yetenekli kaykaycıların, patencilerin onun 

etrafında yeteneklerini sergilediğini izlemek… 
İşte gerçekten zıt kutup oldukları düşünülen 

ama senelerce uğraşılarak büyük çaba ve 
çalışkanlıkla her hareket tekrar tekrar tekrar 
yapılarak bize bu gösteriyi sunabilen kişiler, 

iki farklı dal bir aradaydı.

SANAT SANAT İÇİN Mİ?
SANAT TOPLUM İÇİN Mİ?

THE NUTCRACKER
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KAPİŞONLU:
DEFACTO

KORSE:

DENİZ BERDAN
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Elif’in her bir uzvunu ayrı çalıştırması gerekerek 
yaptığı hareketlerin ardında; düz duvarda, 

patenle gidebilen Metin vardı. Erkek egemen gibi 
görünen pistte, kendine hayran bırakan Özüm vardı. 

“Ben düz hareket yapamam valla” diyerek,taklalar atan Emre,
yanında ip gibi ince demirden kayabilen, Furkan vardı. 
Belki de hayatlarında en çok zevk aldıkları şeyi yapan, 

birçok  yetenekli genç vardı.

(çok üzülerek isimlerini hatırlayamadıklarım lütfen bize; 
killjoymag@gmail.com adresinden ulaşsınlar.)  
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Peki bu yetenek havuzunda onları anlayanlar var mıydı? 
Seneler boyu uğraşılarak yapılabilen bu muazzam hareketleri,

takdir etmeden; “Sanat mı yapıyosunuz şimdi siz?” 
diyen amca anlamış mıydı? 

Belki Elif’e hayran hayran bakan çocuklar anlamıştı bu güzelliği, 
fakat “insanları rahatsız ediyorsunuz” diyerek; 

bizi kovan güvenlikçi bey ya da 
“siz gidin hollanda’da yaşayın” diyen genç adam anlamamıştı. 



TASARIM EŞOFMAN:
SEBLA BAYOĞLU
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TASARIM EŞOFMAN:
BUSE ÇUBUKÇU
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LANUE FINE CLOTHING



ŞORT:
ESRA GÜRSES
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DB BERDAN
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Neden yaşayalımdı Hollanda’da? 
Bak işte dünyanın en güzel sanatlarından biri olan bale, 

dünyanın en zor sporlarından biriyle tam da burada birleşmişti. 
Anlamsız gelenlere rağmen sanat sanatı anlayanlar içindi.
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VÜCUT KEMERİ:
BAŞAK AYDIN

TÜL CROP:

FINE APPLE
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TÜTÜ ETEK:

BUST2

BÜSTİYER:
SEBLA BAYOĞLU
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BU DÜNYA ÇOCUKLARA DAR
En son ne zaman sınırları olmayan bir hayal kurdun?
Mesela ben çocuktum. Yani tam olarak bir yıl veremesem de 
uzun süredir uçsuz bucaksız olduğunu düşündüğüm hayallerimin, 
günlük hayatın ve çevrenin getirdiği sınırlarda son bulduğunun
farkındayım. Oysa insan hayatının sonuna kadar hiçbir dayanağı 
olmayan hayaller kurabilmeli. Bu işin üstadları çocuklar.
Çocukken ve gökyüzünün yıldızlardan geçilmediği bir gecede 
bir yıldızdan diğerine zıplaya zıplaya bütün galaksiyi gezmeyi 
düşlerdim fakat bugünlerde yıldızların zıplanarak 
ulaşılmayacak kadar uzakta olduklarını bildiğimden bu şahane 
hayalimi rafa kaldırdım. Yine çocukken bütün gün sesini 
duyduğum dalgalar, kumdan usul usul açığa çıkan vatozlar, 
kayanın arasında uzuvlarını görebildiğim ahtapotlar; 
beni denizin en derinlerine çağırdığında o eşsiz ve sonsuz 
mavilikleri bir gün büyük adam olduğumda yüzerek hatta suyun 
altından dolaşacağımdan emindim. Fakat bugün en fazla 
bir dakika nefesimi tutabildiğimin farkındayken bu hayal 
ne kadar çocukça geliyor. 
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Yine de ben çok şanslı bir çocuktum çünkü ailem benim hayallerime 
sınırlar koymadı aksine farkında olmadan ufkumu açtılar. İlkokula 
gittiğim dönemde annem kendi atölyesinde benim yaşımdaki 
çocuklara resim dersi verirdi. Her hafta bir tema verir ve 
çocuklar ne isterlerse onu resmederlerdi. Ben de bazı günler 
katılırdım bu derslere. Kurs bitiminde aileler gelip çocuklarının 
yaptıkları resimlere bakarlardı. Yine biten bir kursun ardından 
gelen velilerden bir tanesi oğlunun yaptığı resime bakarak; 
"Oğlum! Mavi kedi olmaz! Bu ne böyle?" demişti. Bunu duyan annem; 
biraz da sesini yükselterek "Aaaa! Neden olmazmış? Kedi mavi de 
olur pembe de olur." demişti. O cümle o yıllarda belki pek bir 
anlam ifade etmedi benim için ama bugün en güzel kedinin o mavi 
kedi olduğunu biliyorum.Okullar yaratıcılığımızı kısıtlayan,
standart eğitimler verirken aileler bunu yapmamalı çünkü; 
en verimli eğitim hayal gücünü dilediğimizce kullanabildiğimiz 
bir sistemle mümkün. Bu dünya çocuklara dar, bırakın akılları 
erdiğince hayal kursunlar. Kursunlar ki dünya güzelleşsin.   

İlustrasyon: Ada Koloğlu
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BANDURA VE WATTPAD

 Teknolojinin hızla 
gelişmesi, gerek iletişi-
mi gerek bireylerin gelişi-
mini hem olumlu hem de olum-
suz yönde etkilemekte. Sos-
yal medyanın da olaya dahil 
olmasıyla sınırlar iyice ge-
nişledi, insanlara ulaşmak 
daha da kolay hale geldi. 
İnternet mecralarında, bi-
linçli kullanıcı sayısı ol-
dukça az ve büyük bir kısmı-
nı da çocuklar oluşturmakta. 
İyi ya da kötü bütün bilgi-
lere/içeriklere ulaşmak on-
lar için “çocuk oyuncağı”.

 Sosyal medyada başlayan se-
rüvenlerini raflarda devam 
ettiren wattpad kitaplar ise 
çocukların yeni gözdesi. 
”Çocuklar kitap okuyor 
nesi kötü bunun?” diyenlere 
kulak asmayın sakın, içerik-
lerine bakıldığında buram 
buram çöp kokuyor bu hikaye-
ler. Ensest ilişkiden flört 
şiddetine; tecavüzcüsüne 
âşık olan karakterlerden ho-
mofobik karakterlere kadar 
her şey var.

EDİTÖR: BETÜL ACAR

İllustratör: Paul Blow - paulblow.com
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 Bu yayınlarda dikkatimi çeken 
başka bir unsursa bu karakter
lerin statü olarak çok üstler-
de yer alması. Holding sahibi 
babalar, lüks villalar, son 
model arabalar… Yani bir insa-
nın sahip olmak istediği her 
şeye sahipler. Bu da çocukla-
rın model alma durumunu kolay-
laştırıyor. Çünkü model almada 
yüksek statü düşük statüye gö-
re daha etkili.
 

 En bilindik örnek ise; ‘Kötü 
Çocuk’. Öyle ki bu kitabın se-
rüveni sadece raflara değil be
yaz perdeye da taşındı. Hikâ-
yenin içeriğini bilmeyenler i-
çin ufak bir özet geçeceğim: 
Tam burslu, zeki, varlıklı li-
se öğrencisi Meriç ile baba-
sıyla yeni tanışıp birdenbire 
zengin bir hayata atlayan Kay-
ra’nın aşkı. Meriç karakteri-
nin iki cümlesiyle ne demek 
istediğimi daha da iyi anlaya-
caksınız:

 

 

“Seni uyardım, unutma kimlerle
takıldığına dikkat et. Sen be-
nimlesin.”
“Sen benim kızımsın önce bunu 
bir anla.”

Çocukların önlerine sürdükle-
ri sevgiye bakın. Karşısında-
kini eşya gibi sahiplenmiş bir 
erkek ve bundan hoşlanan genç 
bir kız. Kadın cinayetlerinin 
günden güne artmasının neden-
lerinden biri de ‘sahiplenen 
erkek’ zihniyeti değil mi 
zaten? Kız çocukları gerçek 
aşkı böyle sanıp hayatlarını 
devam ettiriyor. Böyle durum-
larla karşılaştıklarında da 
karşı çıkmıyor aksine roman-
tikmiş gibi görüyor. Erkek ço-
cukları ise bir kadın üstünde 
tahakküm kurmanın doğru olduğu-
nu düşünüyor. Yani neresinden 
tutarsanız tutun elde kalır 
bir durum.
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https://www.wattpad.com/227235789-abim-bana-a%C5%9F%C4%B1k-tanitimmm

 Kanımı donduran başka bir örneği de aşağıda paylaşacağım. 
İçerik son derece rahatsız edici olduğu için okuyup okuma-
manızı sizin inisiyatifinize bırakıyorum.

Öz abisinin kardeşi hakkındaki düşün-
celeri o kadar normal anlatılmış ki. 
Ensest ilişki içselleştirilmiş, bu aş-
kın imkânsız olduğunu ve imkânsız-
lığından dolayı “gerçek aşk” olduğun-
dan bahsedilmiş. Karakterlerin biri 17,
 diğeri ise 19 yaşında; yüksek statülü 
aileye sahip iki kardeş. Karakterlerin 
okuyucunun yaşına yakın olması ve ol-
dukça lüks içinde yaşamaları yukarıda 
da vurguladığım gibi kolay model alma-
yı beraberinde getiriyor. 

Bu hikâye ise 17 yaşındaki bir kızın 
telefonda sürekli onu taciz eden adama 
günden güne başlayan aşkını anlatıyor. 
Tacizcisine âşık olan genç kız. Olayın 
çirkinliğine bakın. Ne söylenirse söy-
lensin iğrençliğini anlatmaya yetmiyor 
ne yazık ki.

https://www.wattpad.com/364036293
-telefon-sapi%C4%9Fim-tamamlandi
-telmaf-1

Son olarak şunları ekleyebilirim. 
Çocuklar pasif değil etkileşimcidir. 
Davranış skalasını oluştururlarken 
çevresiyle sürekli bir etkileşim söz 
konusudur. Bandura’ya göre kitaplar-
daki, tiyatrodaki, filmlerdeki ya da 
televizyondaki karakterlerin davranı-
şını taklit ederler (sembolik model-
leme) ve öğrendikleri davranış kalıp-
larını birleştirerek yeni davranışlar 
geliştirirler (birleştirilmiş model-
leme). Çocukların okudukları, izle-
dikleri şeyler bu yüzden çok önemli-
dir. 

Sosyal medyanın daha fazla 
‘çocuk oyuncağı’ olmaması dileğiyle…

İllustratör: Paul Blow - paulblow.com
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PAPIER

PUPPE

PHOTOGRAPHY PERFECT DOLL

YASEMİN ŞENANALOGS

ZEHRA BALCI

DIGITALS

İREM CERRAHOĞLU

ART, CREATIVITY & PAPER CLOTHES 

BUSE ÇUBUKÇU, SEBLA BAYOĞLU 

MAKE- UP ARTIST

 
NEGÜN TOPOYAN 

NOT: YASEMİN’İN SAÇI PERUK DEĞİL GERÇEKTEN GERÇEK!
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BAŞKA GÖZLE
ÇOCUK

Çocuklar gerçekten etrafta olup bitenleri anlamaz mı? 
Kendilerinin de yapabileceği ama bizim onlar adına
yapmayı uygun gördüğümüz bütün iyilikler(!), 
gerçekten onların yararına mı?

Editör:Pelinsu Özge Tütüncü 

Görsel 1: Eugenia Loli 



K
J 

W
R

IT
TE

N
/ BAŞKA GÖZLE ÇOCUK

Yetişkin birine yapamayacağımız yaptıramayacağımız 
şeyler, neden söz konusu çocuk olunca normal geliyor? 
Anlamıyor diye mi? Bugün belki gerçekten anlamıyor 

ama ruhu tüm izleri saklıyor, büyüdükçe yeniden değerlendiriyor, 
anlamlandırıyor, belki yeniden kırılıyor ve sandığımızdan 

daha fazlaşeyi görüyor, biliyor ve hissediyorlar. 
Kalıcı hafızanın,üç buçuk yaş dolaylarında oluştuğunu da 

hesaba katarsak, hayatına bir şekilde dokunduğumuz 
herhangi bir çocuğun, ömrü boyunca hatırlayacağı a

nılar olabilir o dokunduklarımız.  

Görsel 2: Julia Lillard
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Çocukken göz ardı edilebiliyor insanın duyguları, herkesin içinde 
azarlanan o 7 yaşındaki çocuğun beş dakika sonra bi’ başka şeyle 
ilgilendiği görüldüğünde, çocuk işte unuttu bile diyip geçiyoruz 
çoğu zaman, aslında geçmiyor. O çocuk o sırada işliyor geride bi’ 

yerlerde “Ben değersizim, benim fikirlerimin bi’ önemi yok”. 
Belki hayatı boyunca farkında olmadan tekrar tekrar duvarına 

çarpacağı bir sınır çiziyor kendine, sonra İngilizce konuşamıyor 
mesela senelerce eğitimini alsa bile; ya dalga geçerlerse?

Büyük aşkına asla sevdiğini söyleyemiyor veya; ya reddedilirse? 
Çocuk ya anlamaz, unutur… Unutmadı işte.   

Yaş dediğimiz şey büyük oranda sayı sadece; çünkü insanın 
ruhu yaşlanmaz, 5 yaşındaki çocuğun da ruhu aynı derecede 

incinir dışlandığında, aşağılandığında; 35 yaşında kadının da. 
Bilincimiz değişiyor gelişiyor sadece, ruh yaşım 18 hikayesi 

bi’ bakıma.. Hangimizin anaokulunda ilkokulda içimize işlemiş, 
bizi derinden üzmüş, incitmiş , utandırmış, kızdırmış anıları 

yok ki?

Görsel 3: Lynn Skordal 
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Çocuğa kendisinin, fikirlerinin, ihtiyaçlarının önemli olduğunu, 
ona sadece kendisi olduğu için saygı duyulduğunu ve bunu 

hakettiğini her an hissettirirken; dünyanın kendisine ait ol-
madığını, başka insanlara saygı göstermenin, dinlemenin, her zaman 

kendi isteklerinin öncelikli olamayacağını, her isteğinin 
gerçekleşemeyeceğini net bir şekilde anlatmak öyle önemli ki. 

Bu ayrımın altı yeterince çizilmediğinde ve belki de 
aile tarafından da bilinmediğinde çocuğun ve gelecekteki 
yetişkin halinin dünyasında da kaos kaçınılmaz oluyor.

Görsel 4: Eugenia Loli 
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Aileleri olarak çocuklara bütün dünyayı yönetebilecekleri fikrini 
aşılayabiliyoruz, o kadar da farkında olmuyoruz ki bunu yaparken; 
orada çok ağladı oraya gitmeyelim, okulu sevmedi göndermeyelim, 

bunu yemiyor yenisini yapalım.Bazen farkında olmadan,
çocuğun obsesyonlarını  bile besleyebiliyoruz bu şekilde, 

tabi ki yine iyiliği için yaptığımızı sanarak.. 
Apartmanın her katındaki ışığı o açacaktı biz açtık; 

“Başa dönüp tekrar girelim apartmana, tamam sen yeter ki ağlama.”
Ağlamayı kesti, ama yeni bir keşifte bulundu; ağladığım sürece 

istediklerimi elde edebilirim, patron benim. 
Bütün dünyayı onların zevkine göre tasarlamaya çalışırsak, 

el emeği fanusumuzdan çıkıp sosyalleşmesi gereken zamanlarda 
sudan çıkmış balığa dönüyor prensimiz /prensesimiz.

İlk çığlıklar şöyle  yükselir: “Ama ben böyle istiyorum!” 
E bütün bir hayatı bu mottoyla yaşadığını düşünürsek, 

yetişkinlik sancıları da az çok tahmin edilebilir herhalde.   

İpin ucu ne zaman kaçar biliyor musunuz? 
O ilk koltuğa çıkamadığında hemen kucağımıza aldığımız; 
defalarca deneyip keşfetmeyi, pes etmemeyi öğrenmesini 
engellediğimiz gün… Parkta oynarken yere attığı ayıcığı 

defalarca aldığımız, ‘her isteğim yerine gelecek, 
herkes benim için var’ mesajı verdiğimiz gün… 

‘Oyuncağımı bıraksın ben oynayacağım’ diye ortalığı yıktığında, 
kuzenine kızdığımız, sorun çözme becerisini baltaladığımız gün…

Komşunun biblosunu kırdığında özür diletmeyip 
‘ben ona yenisini alırım ağlama’ diyerek; ödevini yapmadan 

okula gittiğinde öğretmeni ile konuşup bir bahane uydurarak; 
hatalarının sonuçlarına katlanmayı öğrenme şansını 

elinden aldığımız gün… 

Görsel 5: Sammy Slabbinck 
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 Komşudan biz özür dilersek utanma duygusuyla nasıl tanışacak? 
İş hayatında teslim etmesi gereken projeyi,nasıl birileri uyar-
madan zamanında tamamlayabilecek? Çocuğu hatırlatmadan nasıl 
eşinin doğum gününü kutlayabilecek? Yetişkin olmanın ilk kuralı 
belki de kendi seçimlerinin sonuçlarına katlanabilmek, sorumlu-
luk alabilmektir. İnsan söz konusu olunca asla tek boyutlu düşü-
nemeyiz tabii ki ama etrafımızdaki çoğu yaşı kemale ermiş; 
yine de kendini gerçekleştirememiş, kendi farkında varamamış 
yetişkinin(!) asıl problemi çok uzaklardan bize göz kırptı bile.

 İster kendi çocuğumuz olsun, ister hastanede sıra beklerken tesa-
düfen gördüğümüz, kendi bildiği kadarıyla kedi çizmeye çalışan 
bir çocuk. Kalemi elinden sormadan alıp çizdiğimiz mükemmel kedi-
nin çocuğun belki iki saatlik eğlencesini de elinden aldığını, 
belki tam da o anda “resim konusunda yeteneksizim” diyen bir mesa-
jı kaydettiğini hatırlatmak isterim. Belki bıraksak; mükemmel kediye 
ulaşamayacaktı ama kendi başına bir şey başarmış olmanın hazzını 
yaşayacaktı, belki de uçan yeşil bir kedi çizecekti kim bilir? 

 Çocuklara bir de bu gözle baksak, minyatür yetişkinlermiş  gibi 
değil de oldukları gibi, çocuk gibi… Güzel/yakışıklı olmak için, 
iyi biri sayılmak, takdir görmek için yetişkin gibi giyinmeleri, 
yetişkin gibi davranmaları, gerektiğini dikte etmeden. Abla/abi ol-
dun hiç yakışıyor mu diye kınamadan, yargılamadan... Yetişkin olmak 
için uzun yılları olduğunu ama çocukluğun geri gelmeyeceğini, ruhla-
rında hep bu zamanın çiçeklerini, izlerini taşıyacaklarını unutmadan… 
Kendi hayatımızda gerçekleştiremediğimiz şeyleri gerçekleştirebilmek 
için elimize geçmiş yeni bir fırsat, yaptığımız hataları telafi ede-
bileceğimiz birer deneysel çalışma gibi değerlendirmeden… Yanlarında 
konuşulanların bazılarını anlamasalar bile, hislerin tüm insanlar i-
çin aynı olduğunu -ve tabii çocuğun insandan başka bir tür olmadığını-  
ve bir olayı unutsak bile o olayın bize hissettirdiklerini asla u-
nutmadıklarını dikkate alarak baksak…Daha iyi olmaz mıydı?

Görsel 5: Julie Filipenko 
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Onur Gökhan Gökçek a.k.a Cake Mosque 
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1. Bize biraz kendinden bahseder misin?

Ben Onur Gökhan Gökçek aka Cake Mosque 
İstanbul'da doğup büyüdüm.
Müzik dinlemeye ve dans etmeye her zaman çok ilgi duyardım.
Sonunda baleye başladım ve içimdeki enerjinin bir kısmını 
verimli hale getirmenin yollarını bulmayada başladım. Kendimi 
keşfetmem, kabul etmem, tanımam ile birlikte başka şeyler yapma 
arzum daha da gelişti ve drag queen olarak dans etmeye show 
yapmaya karar verdim, önüme çıkan fırsatları değerlendirerek.

2. Sanatını icra etmeye ne zaman ve nasıl başladın?

Tabii bale yapınca doğrudan sanatçı olmuyorsunuz. Bir şeyler 
üretmeniz gerekiyor doğrudan.benim için ilk sanat deneyimim 2009 
yada 2008 di sanırım, "iyi saatte olsunlar" adında bir ekip kurup 
çeşitli yerlerde queer performanlar yapmaya başladığım zamandır. 
İnanılmaz güzeldi o zaman istanbul. Şimdi imkansız gibi geliyor.

3. Ürettiklerinle anlaşılır bir mesaj vermeyi mi tercih ediyorsun 
yoksa sende gizli kalan sırları mı yansıtıyorsun?

Her zaman anlaşılır bir mesaj vermeyi tercih ediyorum. 
Gizli saklı hiç bir şey olmasın .

Fotoğraf: Emre Tuncel
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4. Hayatta nelerden ilham alırsın?

(Bir kişi, bir olgu ya da belki de sadece bir duygu.) Her şeyden 
ilham alabilirim. Şu şu diyemem. Bu hiç belli olmaz çünkü.

5. Geleceğe dair plan yapar mısın? Yapıyorsan eğer, bize biraz 
planlarından bahsedebilir misin?

Bu zamana kadar yapmıyordum ama sanırım artık ne yapmak istediğimi 
biliyor gibiyim ve bunun için bir adım atmaya  hazırlanıyorum.

6. Son olarak; eğer hayattaki deneyimlerin hakkında tek bir cümle 
kurma hakkın olsaydı bu cümle ne olurdu?

Öğrenmek çok güzel herkes öğrensin olurdu.

Fotoğraf: Emre Tuncel
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Bu yazıda belirli bir yaş aralığında sanatla ilişki kurmanın 
‘yetişkin’ olunca ne gibi sonuçlar doğurabileceği üzerine bazı 

yorumlar yapacağım. Bunu yaparken bazen sosyolojik veriler 
kullanacağım ama çoğunlukla sanatın çocuklar üzerindeki etkisi 

üzerine kişisel düşüncelerimi okuyacaksınız. 

ÇOCUKKEN*1 SANATLA KARŞILAŞMAK
Editör:Hatice Kübra Bingöl 

Görsel 1:DOOLITTLE - tofdru.com 

 *1 : Ele alacağım yaş aralığı 6-15 olacak. 
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 Beynimizin sol yarım küresi, mantıksal, sözel, akılcı, soyut, sayısal, 
sağ yarım küresi de, sözel olmayan, somut, sezgisel düşünme biçimleri-
nin yoğurulduğu yerdir.*2 Bu teoriye en sevdiğim yerden bir eleştiriyle 
devam etmeyi konunun varacağı sonuç açısından da önemli buluyorum. 
Bu eleştiri, aynı teoriye bizi mantıksal veya soyut bir bilginin sözel 
olmayan veya sezgisel bir bilgiden tamamen ayrık geliştirilebileceği 
gibi bir fikrine kanalize etme tehlikesi üzerine. Bir tablonun aynı 
anda hem matematiği hem kavramsal derinliği hem semantik olarak bağlı 
olduğu bir değerler ağacı olabilme ihtimalinin çok yüksek olması üze-
rinden. Epistemoloji tartışmasının bu yazının ilk kısmında bu kadar 
önemli tutulması da aslında bu eleştirinin önemi üzerinden olacak. 
Bilimleri, sanatı, ideolojileri sınıflandırırken onların aynı binada 
değil de ayrı kıtalarda olduğunu düşünmeye itilmek, çocukluktan yetiş-
kinliğe geçerken bizi etkileyen bakış açılarının da aynı uzakta tutul-
ma tehlikesiyle karşı karşıya bırakıyor. Bu tehlike olduğunuz kişi ile 
dünyayı anlama şekliniz arasındaki ilişkide anlamlandıramadığınız her 
‘köprü bilgiyi’ herhangi bir sınıflandırmaya dâhil etme zorunluluğu 
yani bilgileri birbirinden olduğundan daha uzak düşünmenin yarattığı 
bunaltıyla yaşamaya çalışmaya itiyor.

Öncelikle beynin sol lobunda çarpma işlemi, sağ lobunda resim yapa-
rız gibi ölçülebilirliğine çok da güvenmediğim fakat değinmeden geç-
menin de entelektüel bir suçluluk uyandırabileceği bazı teknik bil-
gilerle başlayalım. Bahsedilen teoriye göre yaratıcılık aşamaları: 
hazırlık aşaması, kuluçka aşaması, aydınlanma aşaması ve gerçekleme 
aşaması beynimizin sağ ve sol yarım kürelerinin ikisinin de devrede 

olması sonucunda gerçekleşir. 

Görsel 2 ve 3: Elliana Esquivel 

 *2 : Graham Wallis tarafından geliştirilmiş teori için bkz: 
http://pegem.net/dosyalar/dokuman/14042012150429sanat%20E%C4%9Fitimi.pdf
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 Örneğin bir enstrümanın hem matematiğe hem felsefeye hem beynin hangi 
lobunda olduğunu saptayamayacağımız birçok başka yetiye hitap etmesi 
fakat düşünsel dünyamızda sadece sanatsal bir çağrışım yapması. Bu du-
rum eğitimin kendisini sadece para kazanmak üzerinden değerlendirmeye 
sebep olan ayrık düşünme biçimimizle aynı düzlemde gerçekleşiyor. Bu 
varsayıma dayalı ayrıklıklar kişiliklerimizin karşılığının sadece ban-
ka hesaplarımız olması gibi, edindiğimiz bilgilerin de hayatta durdu-
ğumuz yeri dışa vurma, anlamaya/anlatmaya çalışma gibi temel hayati ve 
sanatsal hareketlere dönüşmesini de engelliyor. Bir çocuk için düşün-
düğümüzde ilerde olacağınız kişiye karar veren şeyin sorgulayıcı, yorum-
layıcı, gördüğü şeyden birden farklı ihtimaller çıkarabilen, o dirençli 
duruştan etkilenmesi demek olacağınız kişiyi anlayabilmek de demek. 
Çünkü anlamadığımız kişinin kendimiz olmasından daha korkuncu başkaları-
nı ve göreceli bakış açılarını anladığımızı zannedip olmadığımız hali-
mizle onları kesin doğrular olarak kabul etmek olabilir. 

Görsel 4: Eugenia Loli Görsel 5: Amit K. Ghosh 
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 Yazının tam burasında çocukken bu ‘kendini öğrenme’ kısmına ve 
bunu sanatla yapmamız gerektiğine neden bu kadar değer verdiğimi 
açıklamalıyım. Bunun sebebi sanatın kendine yaklaşmanı en çok ge-
rektiren şeyler olması. Bir çocuğun gördüğü, duyduğu, anladığı me-
tinleri kendiyle ilişkilendirmesi, onları yorumlayarak kendi akış-
kan ruhuyla dışa vurmasından daha eğitici bir yöntem olamayacağını 
düşünmem. Çocukların sanatla en çok ilgilenmekten en çok zevk ala-
cak insanlar olduğunu düşünüyorum. Çünkü çoğu eline boya alınca 
evdeki her şeyi boyamak gibi bir dürtüye sahip. Bir müzik aleti 
görünce dokunmadan duramamak da çok onlara has bir durum. Müzeye 
götürseniz bütün uygarlıkla ilgili en ufak ayrıntıyı öğrenene kadar 
sınırsız bir merakla sizi darlayabilirler. 
 

‘Tuhaf şeyler’ en çok onları şaşırtır çünkü muhtemelen gördükleri 
ilk tuhaf şeylerdir bunlar. Tiyatro oyununda hikâyeye kendilerini 
vermeleri, duygulara daha dolaysız yollardan ulaşmaları, oyunu sev-
meleri, benzer oyunlarla hayal dünyalarını genişletmeleri de büyük 
bir olasılıktır. 
 

 

Görsel 6: Grace Gummer Collage 
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Görsel 7: Eugenia Loli 
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 Peki neden sanatlarla değil de AVM’lerdeki kalabalık oyun alanla-
rıyla, hiçbir kazanım yaratmayan bilgisayar oyunlarıyla (kazanım 
yaratabilen oyunlar var çünkü) veya dizi izleyen ailenin yanında 
tabletten beyin uyuşturan çizgi filmler izlemekle sınanıyorlar? 
Elbette 8 yaşındaki bir çocuk yönlendirilmeye ihtiyaç duyacaktır. 
Bu yönlendirmeyi çocuğun eğilimlerine uygun olarak hem okul hem 
aile neden başaramaz? Çok mu zordur bunu saptamak? Cevapları başta 
yaptığımız tartışmanın kaynağında buluyorum ben. Yani sanatı ha-
yattan, yaşayıştan, tarihten, kültürden, bilimden ayrı düşünme ha-
tası. Oysa insan kendiyle ne yapacağını, kendiyle nasıl yaşayacağı-
nı bilmeden şeylerle ne kadar anlamlı ilişkiler kurabilir ki. 
Bu anlamı aramadan bir çocuk kendini nasıl anlatabilir ki.
  

Görsel 8: Jonathan Lichtfeld 
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 Şimdi biraz sanat felsefesinden gerçeklere dönelim. Benim dönemim-
de liseye kadar uygulanan müfredatta ikişer saatten haftada dört 

saat müzik ve resim dersi veriliyordu.*3 Burdan kaba bir hesapla dev-
let okullarında müzik ve resim derslerinin ilkokuldan lise bitimine 
kadar toplam 1770 saat gibi bir süreyle müfredatta olduğunu çıkara-
biliriz. Gerçekten ne kaldı o derslerden bize? Flütle birkaç şarkı 
çalmak, çöpe atılmış resimler, başka dersler için yapılan ödevler 

ve testler… Çok iç burkan bir hiç kaldı. Müze gezmeyi, sanatçıların 
ve sanatlarının önemli özelliklerini duymayı, bir müzik aletine 
hâkim olmayı, teorik veya pratik anlamda sanatın kendisine dair 

ciddi bir temeli kenara bırakalım bu kadar saatte bizden kendini i-
fade edebilen, başkalarını anlamaya yaklaştıran yetişkinler çıkara-
bilirlerdi. Bir şarkının bir uygarlıkla olan ilişkisini kurabilmek,
bir filmin karşılık geldiği duyguları mesajları yorumlayabilmek, 

tiyatroda bir oyunun içine girebilmek, tüm bunların içimizdeki kar-
şılıklarını anlamayı da sağlayacaktı çocukken. Onun yerine bu sanat 
refleksi otobüste, kahvede, cafe ve restoranlarda duyduğumuz şarkı-
ları dinlemekten öteye geçemeyen katılımsız, çekinik, dans eden bi-
rini görünce yadırgayan, utanan birer yetişkin duvara dönüştük. El-
bette bu gereğinden fazla ağır bir betimleme, bilerek yaptım bunu 
çünkü bunun dışına çıkabilen tipler gerçek birer istisna. Sokak mü-
zisyeninin videosunu çekip paylaşmak sanatsal faaliyetimiz. O müzik-
le dans etmeye utanan insanların sanatı. Bu kadar ‘yansımasız’, dö-
nüşsüz, tepkisiz dünyalar gerçekten hayal dünyamızın darlığından 

değil. 

 *3 : Geçtiğimiz yıl resim-müzik-beden eğitimi derslerinden birini bu iki saate seçmeli 
olarak yerleştirmişler. Yani sadece birini haftada iki saat alabiliyor çocuklar. 
Ayrıntılı bilgi için bkz: http://www.muzikegitimcileri.net/forum/viewtopic.php?t=2196
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  Değer verilmeyen bir alan olarak sanata bu negatif yaklaşım, 
bizi ‘olduğumuz şeylere’ de uzakta tuttu. Sanat bizdik ve o rende-
lendikçe biz de rendelendik. Bir çocuktan harika bir sanatçı, sanat 
okuyucusu, meraklısı, tutkunu yaratabilecekken birbirinin aynı mut-
suz yetişkinler yarattık. Milyonlarca yıldır var olan, anlamaktan 
epey uzak olduğumuz evren ve dünyada sadece yetmiş yıl yaşayacağız 
ve onu da kendimizle karşılaşmadan bitireceğiz ‘sanatsızlık’ yüzün-
den. Çocuklara öğretebileceğimiz en güzel şey kendilerini sanatla 
öğrenebileceklerini, onsuz yarım kalmışlık hissini üzerlerinden a-
tamayacaklarını göstermektir bana kalırsa. Çocuklara boya verelim,
 şarkılar söyletelim, dans etsinler, çamurdan heykel yapsınlar, 
tabloları anlatalım onlara, filmi neden beğenmiş nesini beğenmiş 
soralım. Çocukları dünyayla, dolayısıyla kendileriyle tanıştıralım. 
Sanat ve onun getireceklerinden korkmak yerine ifade yeteneğinden 
yoksun, amaçlarını salt paraya dayandıran, beton soğukluğunda ye-
tişkinlerden oluşan bir toplumdan korkalım. Çünkü diğer türlü pek 
yaşıyor da sayılmayacağız. 

Görsel 9: Unknown Artist http://www.ccagalleries.com
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