
İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı pek çok hayır ve hizmet 
kuruluşunu kurmuş ve destek olmuş iradenin, bu 
alanlardaki çalışmalarını derinleştirmek amacıyla 2010 
yılında kurduğu çatı bir kuruluştur. İLKE, bünyesinde 
yer alan kurumlarıyla beraber iş ahlakı ve girişimcilik, 
akademik çalışmalar ve yaygın din eğitimi alanında 
faaliyet göstermekte ve bu konularda stratejik bakışı 
geliştiren öncü çalışmalar yapmaktadır. İLKE olarak 
ülkemizin ihtiyaç duyduğu alanlarda bilgi, politika 
ve strateji üretiyor, geleceğimizde söz hakkına sahip 
olabilmek için gerekli birikimin oluşmasına katkı 
sağlıyoruz.
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Sanatın Göçü projesi Türkiye’ye yerleşmiş olan 
göçmen sanatçıların deneyimlerini kayıt altına 
almayı amaçlamaktadır. Müzik, resim, tiyatro, 
sinema, geleneksel sanatlar gibi farklı alanlarda 
çalışmalar yürüten Türkiye’ye göç etmiş 
sanatçıların; yolculuk esnasında yaşadıkları 
zorluklar ve Türkiye’de sanatlarını icra etme 
sürecinde edindikleri tecrübeler, Türkiye’ye 
göç ettikten sonra yaşadıkları deneyimlerin 
sanatlarına nasıl yansıdığı ve Türkiye’nin onlar 
için ne ifade ettiği konuşulacaktır. Bununla 
birlikte Sanatın Göçü projesi dışarıdan bir 
gözle değil, Türkiye’ye gelip burada yaşayan 
ve üretim yapan sanatçıların pratiklerine 
odaklanması sebebiyle, kendi potansiyelimizi 
keşfetmek için de bir fırsat sunmaktadır. 
Göçmen sanatçıları tanımak, karşılaşmaları 
fırsata; kültürel çeşitliliği yeni ses, doku, renk 
ve anlamlara dönüştürmeye katkı sunacaktır. 
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Türkiye son yıllarda dünyada en çok göç alan 
ülkelerden birisi haline geldi. Çevremizde 
yaşanan iç savaş ve istikrarsızlıkların yol açtığı 
göç hareketi, son on yıldır çeşitli açılardan 
tartışılmaya devam ediyor. Sanatın Göçü 
projesi ile konunun tartışmalı alanlarını geride 
bırakarak, merceğimizi meselenin yeterince 
görünmeyen kısımlarından birine çeviriyoruz: 
Kültür ve sanat alanına. 

Sanatın Göçü projesi ile Türkiye’ye göç etmiş 
ve yüzey, hacim, mekân, dil ve sesi kullanarak 
farklı alanlarda üretim yapan sanatçıların 
göç ve tutunma hikayelerini, yaşadıkları 
tecrübenin sanatlarını nasıl etkilediğini, 
yaşamlarının yeni halini ve Türkiye’de sanat 
alanına ne tür katkılar sunabileceklerini 
keşfetmeyi planlıyoruz. Bu doğrultuda 

alanında iz bırakmış sanatçılar ile görüşmeler 
yaparak bir belgesel hazırlıyoruz. Proje 
sonunda görüşülen sanatçıların katkısıyla 
bir konser ve bir sergi düzenleyeceğiz. Ayrıca 
göçle gelen sanatçıların getirdikleri kültürel 
çeşitliliğin Türkiye’deki sanat alanını nasıl 
zenginleştirdiğini bir çalıştay ile tartışmaya 
açarak literatüre katkı sağlamayı umut 
ediyoruz. 

Bugüne kadar birçok alanda farklı çalışmalara 
imza atan İLKE, bu proje ile göçün kültür ve 
sanat alanındaki etkilerini ortaya çıkarmayı 
hedeflemektedir. Sanatın Göçü, ülkemizde 
yaşamaya başlamış sanatçıların hayatlarından 
bir kesiti belgeselleştirerek, bu hikayelerin 
aslında kendi toplumsal hafızamızın bir parçası 
olduğunu hatırlatacaktır.

Türkiye’de yaşayan göçmen sa-
natçıları tespit ederek, onların üre-
timleri, faaliyetleri ve elde ettikleri 
başarıları görünür hale getirmek.

Farklı sanat dallarında çalışan göç-
men sanatçıların yaşadığı tecrübeyi 
belgeselleştirmek. Bu tecrübenin 
onların sanatlarını nasıl etkilediğini 
tespit etmeye çalışmak.

Türkiye’ye göçün sanat alanındaki 
katkılarını belirlemek.

Göç yoluyla ortaya çıkan kültürel 
aktarım ve kaynaşmanın imkanlarını 
tespit etmek, 

Türkiye’nin küresel bir sanat mer-
kezi olma potansiyelini ortaya çı-
karmak.


