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Sanat, duyguları, yaşanmışlıkları, hayalleri, hayal kırıklıklarını dile 
dökemediğimizde başvurduğumuz bir anlatım biçimidir. Anlatılamayanı 
ifade etmenin, bir ruhtan diğerine aktarımın; anlatmanın ve anlaşılmanın 
bir yolu.

Günümüzün tartışmasız bir gerçeği olan göç, çeşitli sebeplerle 
milyonlarca insanın ortak gerçekliği olmaya devam devam ediyor.

Her şeyi geride bırakarak bilinmez fakat ümitvar bir yolculuğa çıkan 
milyonlarca insanın yaşadığı tarifsiz hayaller, umut ve ıstıraplarla dolu 
bir yolculuk olan göç, anlatılması ve anlaşılması gereken bir olgu olarak 
orada duruyor.

Bu yolculuğun başrolü olan göçmenlerin dünyası ise bambaşka bir 
alem olarak anlaşılmayı ve anlatılmayı bekliyor. Göçmenlerin kimlik ve 
aidiyetlerine ilişkin iç yolculukları; varış noktası ve yeniden başlama hâli, 
kurulan yepyeni hayatlar, zorluklar, bu bitmeyen yolculuğa dair birçok 
hikâye barındırıyor. 

Bu dosyada hikayesi zor göçmen ve göç hikayelerini sanat aracılığıyla 
ifade etmeyi seçmiş özel “Göç Sanatçıları” konu ediliyor.

“Bu nasıl bir dünyâ, hikâyesi zor;
Mekânı bir satıh, zamânı vehim.

Bütün bir kâinat muşamba dekor,
Bütün bir insanlık yalana teslim.”

NFK

Göç Sanatçıları

3



4

96   

97

Göç Sanatçıları

Instagram: www.instagram.com/baraa_haddad1 Hazılayan: E. Elif Gönüllü
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Instagram: www.instagram.com/baraa_haddad1 Hazılayan: E. Elif Gönüllü
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Suriyeli hikâye anlatıcısı, fotoğrafçı ve görüntü 
yönetmeni Al-Baraa Haddad, çektiği fotoğraf 
ve sinema filmleriyle görsel şiirler yazan ve 
bir göçmen olarak göç olgusunu bu şekilde 
sanatseverlere aktarmayı başaran yetenekli bir 
sanatçı. 

Suriye’de dünyaya gelen ve çocukluğu bir sahil 
kasabasında geçen başarılı Fotoğraf sanatçısı 
Al-Baraa Haddad, ilk fotoğraf çalışmalarına daha 
çocukken büyüdüğü köyde cep telefonundan deniz 
ve doğayı çekerek başlamıştır.

“Savaş hayatımı 
bütünüyle değiştirdi, bu 
değişimle kendimi ve 
sanatımı keşfettiğim bir 
yolculuğa çıktım.”
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Göç Sanatçıları

İnsanların içinde 
bulundukları halleri 
fotoğraflayarak dünyaya 
duyurmak başlı başına bir devrim
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Haddad “Savaş hayatımı bütünüyle 
değiştirdi, bu değişimle kendimi ve sanatımı 
keşfettiğim bir yolculuğa çıktım; nihayetinde 
bu yolculuk beni aşkın ve umudun şehri 
İstanbul’a getirdi” diyor.

Henüz 15 yaşındayken babasının muhalif olduğu 
için öldürülmesinin ve annesinin hapse girmesinin 
ardından fikirlerini ifade etmenin bir aracı olarak 
fotoğraf çekmeyi seçmiştir. Ülkesini yerle bir 
eden savaşla birlikte yaşanan insan hakları 
ihlallerini, insanların içinde bulundukları halleri 
fotoğraflayarak dünyaya duyurmaya çalışmanın 
başlı başına bir devrim; bir ifade aracı olduğuna 
inanan sanatçı, savaşı belgelemek amacıyla 
uzun sayılabilecek bir zaman gazeteci ve savaş 
muhabiri olarak görev yapmıştır.

2014'te savaşı son kez fotoğrafladıktan sonra 
ülkesini terk etmek zorunda kalan Haddad, önce 
Hatay’a ardından İstanbul’a taşınmıştır. Büyük bir 
İstanbul aşığı olarak 2016 yılından beri İstanbul’da 
serbest çalışmaktadır.

Savaşla yalnızlığı, yıkımları, korkuyu, acıyı, ölümü 
ve yaşamayı yeniden anlamlandıran ve bunu 
sanatı ve çektiği fotoğraflarla bütün dünyaya 
anlatmaya çalışan sanatçının fotoğraflarında 
göç ve savaşla ilintili birçok duyguya şahit olmak 
mümkün. İfade kabiliyeti oldukça güçlü olan 
sanatçının işlediği; göç ve göçmen olmak, bir 
göçmenin hayata bakışı, duyguları, etrafındaki 
dünyayı nasıl gördüğü, sessizlik, yalnızlık gibi 
temalar fotoğraflarda canlanarak izleyiciyi tam 
anlamıyla duygunun içine çekiyor.

Göç Sanatçıları
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 Filistinli Grafiti ve Hat Sanatçısı

Belal Khaled
 TRT Arabi Şirketinde Fotoğrafçı ve Sinema Yapımcısı

Instagram: www.instagram.com/belalkh

Hazırlayan: E. Elif Gönüllü
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İstanbul’da yaşayan grafiti, fotoğraf 
ve hat sanatçısı Belal Khaled, 
Filistin’de Gazze'nin güneyindeki 
Khan Younis mülteci kampında 
dünyaya gelmiş, sonrasında 
İstanbul’a iltica etmiştir. 
Khaled 10 yaşından beri hat ve grafiti sanatını 
harmanlayarak yaptığı sanat eserlerinde Filistin 
meselesinin duygusal anlamda büyük yer kapladığını 
ifade ediyor. 

Dünyaca Ünlü Aktivist Sanatçı Ai Wiewie ile Çalıştı

Kendisini en iyi ifade eden eseri 2015 yılında 
bombalanan Al Zafer Kulesi’nin duvarına altı günde 
yaptığı Filistin’in en büyük duvar resmi olarak bilinen 
20 metre yüksekliğindeki “Çocukluk Kuşatması” isimli 
eseridir. Parmaklıklar ardında Filistinli bir çocuğun 
resmedildiği eser uluslararası birçok mecrada yankı 
uyandırmıştır. Khaled dünyaca ünlü aktivist sanatçı Ai 
Wiewie ile dünyanın çeşitli yerlerindeki mültecilerin 
anlatıldığı son filmi “İnsan Akışı”nda  birlikte çalışmış, 
filmde Belal Khaled’in  Gazze’de yer alan resimlerine yer 
verilmiştir.

Göç Sanatçıları
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İstanbul’da yaşayan grafiti, fotoğraf 
ve hat sanatçısı Belal Khaled, 
Filistin’de Gazze'nin güneyindeki 
Khan Younis mülteci kampında 
dünyaya gelmiş, sonrasında 
İstanbul’a iltica etmiştir. 
Khaled 10 yaşından beri hat ve grafiti sanatını 
harmanlayarak yaptığı sanat eserlerinde Filistin 
meselesinin duygusal anlamda büyük yer kapladığını 
ifade ediyor. 

Dünyaca Ünlü Aktivist Sanatçı Ai Wiewie ile Çalıştı

Kendisini en iyi ifade eden eseri 2015 yılında 
bombalanan Al Zafer Kulesi’nin duvarına altı günde 
yaptığı Filistin’in en büyük duvar resmi olarak bilinen 
20 metre yüksekliğindeki “Çocukluk Kuşatması” isimli 
eseridir. Parmaklıklar ardında Filistinli bir çocuğun 
resmedildiği eser uluslararası birçok mecrada yankı 
uyandırmıştır. Khaled dünyaca ünlü aktivist sanatçı Ai 
Wiewie ile dünyanın çeşitli yerlerindeki mültecilerin 
anlatıldığı son filmi “İnsan Akışı”nda  birlikte çalışmış, 
filmde Belal Khaled’in  Gazze’de yer alan resimlerine yer 
verilmiştir.

Göç Sanatçıları
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“Biz Gazze’de yaşayanlar büyük hapishanede 
yaşıyor olsak da sanat aracılığıyla umut ve 
barışı dile getiriyoruz”

Aklım ve Sanatım Filistin’de Yaşananlarla Dolu

Filistin’deki ilk grafiti sanatçılarından biri olan Khaled, 
aynı zamanda Gazze Grafiti Ekibi’nin de kurucusudur. 
Aklım ve sanatım Filistin’de yaşananlarla dolu diyen 
sanatçı, sanatın evrenselliği sayesinde Gazze’de 
yaşanan dramı birçok ülkede duvarlara çizdiği eserlerle 
anlatmıştır. Sıra dışı bir ifade gücü olan sanatçının 
eserleri birçok ülkede çeşitli sergilerde sergilenmiştir. 
Sanatını sadece resim ve duvarlarla sınırlı tutmayan 
sanatçı, çeşitli tasarımcılar ile iş birlikleri yaparak, 
çalışmalarının arabalar, eşyalar ve kıyafetler üzerinde 
sergilendiği koleksiyonlara katkı sağlamış, mülteci 
kamplarını grafiti çalışmalarıyla renklendirmiştir.

Belal Khaled’in kimi zaman Filistin Gazze’de ya da 
İstanbul Fatih’te bir duvarda, kimi zaman bir kıyafette, 
kimi zaman da bombardımanda bacağını kaybetmiş bir 
gencin protezinde hayat bulan eserlerinde; yaşayan, 
duyguları yalın ve estetik bir biçimde anlatan gerçek bir 
sanata şahit olmak mümkün.

Gazze’de çok kısıtlı imkanlarla sanat yapmak ve burada 
yaşıyorsan sanatı kendi kendine öğrenmek zorundasın” 
diyen sanatçı, “Gazze’de savaşları yaşadım, kadınların 
ve çocukların katledilişini gördüm, ülkemden ayrılmak 
zorunda kaldım; oradaki ve Suriye’deki çocuklar için 
barışın hayalini kuruyorum” diyor. 

Ülkesinin, savaş mağdurlarının ve mültecilerin mesajını 
bütün dünyaya ulaştırma gayesinde olan Khaled, bunu 
sanatıyla ifade ediyor. 

Göç Sanatçıları
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