
lmanca yaşama sanatı demek. SANAT
kelimesini sadece resim, tiyatro, müzik,
mimarlık, dans, edebiyat, sinema, fotoğraf, spor
zannedenlerin şaşıracağı bir kullanma biçimi.
Schelling, Schiller, Kant, Schopenhauer,
Niche, Bertold Brecht gibi düşünürlerin
ülkesinde kullanılan söz. Yaşamda

gerçekleştirilmesi gereken işleri gerçekleştirmek
kararlılığını ifade eden bir söz.
"Olmaz,yapılamaz, mümkün değil" gibi
çaresizlik ifade eden sözcüklerin yerine, çözüm
üretmeyi öneren bir söz. Yaşamın her alanında
insanın kaliteli ve kabul edilir, yaratıcı çözümler
üretebileceğini simgeleyen bir söz. İnsan odaklı
sistem kurma sanatının gerçekleşebileceğini
yansıtan bir söz. Yaşamın her alanında insana
değer vermeyi ve onu becerilerine göre
istihdam etmeyi, planlamayı özendiren bir söz.
Savaştan yenik çıkmış ve dünya devletleri
tarafından cezalandırılmış bir ülkenin, içinde
bulunduğu olumsuz şartlarda yapabileceklerinin
en iyisini yapmayı toplumsal olarak özendiren
bir söz. Ülkenin, yaşam alanlarının her birisinde
çalışan bütün insanların, YAŞAM SANATÇISI
olduğunu, Almanya, yaşamını bütün bu
SANATÇILAR ile birlikte yeniden inşa etmekte
ve her bir vatandaşa da bu konuda sorumluluk
düştüğünü hatırlatan bir söz. Tüm Alman
halkının yeteneklerini ölçerek, onları eğitim
planlamaları ile, Almanya yaşamının yeniden
kalkınabilmesi, ülkenin içinde bulunduğu
cezalandırılma koşullarına rağmen nasıl
kalkınmış bir ülke olarak yeniden doğacağının,
plan ve programının yapılabileceğini
cesaretlendiren ve bireylere tek tek cesaret
veren bir söz. Meslek tanımlamalarının
yapıldığı, özlük haklarının tanımlandığı, her
vatandaşın kendi becerisine göre istihdam
edilmesini planlamayı özendiren bir söz.
Sigortalı yaşam konusunda mesleklere göre
planlanmış uygulamaları yaşama geçirmeyi,
insanın nasıl daha iyi yaşayıp yaşatabileceğini
planlamak için projeler üretilmesi gerektiğini
düşünmeye özendiren, motivasyon, kendine
güven, cesaret ve ortak kültür yaratan bir söz,
LEBEN KUNST. Becerilerini en iyi
gerçekleştirebilecekleri alanlara göre eğitim
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sisteminde kendisine yer bulan, sonra da bu
eğitimin başarılı kişisi olarak istihdam edilen;
istihdam edilmeyeni "Bu Onun Kendi Suçu!"
diyerek gözden çıkarmayıp, tekrar tekrar
istihdam edilmeye uygun hale getirmeye
çalışan sistemler bütünü kurabilen bir ülke.
Bütün bu oluşumların gerçekleşmesi için ortak
buluşma sözcüğü LEBEN KUNST. Ortak
sorumluluk. Sahnede, adeta başrol oynayan ile
bayrak tutana kadar her rolü sorumlulukla
oynayan, severek oynayan aktörler gibi. İşini
sevmeden yaptığını söylemek, şikâyet etmek
olasılığını en aza indirebilmeyi, bireye
sorumluluk ve kişilik vermeyi hedeflemiş,
sistem kurma düşüncesini hatırlatan bir söz.
Onun devamı olan söz de LEBEN KUNSTLER,
yani “Yaşam Sanatçısı”. Tüm insanların yaşam
sanatçısı olarak kendi sorumluluğu ve
farkındalığını oluşturmayı özendiren söz.
Sokak süpürmek için bile 2 yıllık meslek
okuluna gönderilen ve bu mesleği de yaşam
sanatı için yapması benimsetilen, içinde
bulunduğu en olumsuz şartlarda bile gelişmiş
ülkeler sınıflandırılmasında yerini almış bir ülke
oldu Almanya. SANATA EVET tanımı da
yaşamın her alanında insanların sanat
özelliklerini fark ederek yaşayabileceği bir
dünya kurulabileceği ütopyasının ismi. Din dil,
ırk, siyasi görüş ayrılığı yapmadan, “Önce
İnsan” düşüncesini ortak düşünce, anlayış ve
farkındalık haline getirme hayalinin sözcüğü.

İçinde bulunduğumuz evrensel kültürün eşit
dağılımı ile oluşacak yeni insan modelinin
hayali aslında. Dünya bu hayalleri, Almanya,
Finlandiya gibi ülkelerde kurmuş ve de
gerçekleştirmişti. Şimdi o hayallerin dünya
kültürü haline gelebileceği bir bütünsellik ile
yeniden gündeme gelmesinin ihtiyaç olduğu
bir çağdayız artık. SANATA EVET sözcüğü
Türkiye insanın da anladığı zaman “Kesinlikle”
benimseyip seveceği bir söz. İnsanı
düşünmeye yönlendiren, düşüncelerin sadece
olumsuzlukları değil, yaratıcılığı da temsil
ettiğini hatırlatan bir söz. Türkiye örneği ile,
Ortadoğu ve Dünya’ya katkısı olabilecek ortak
düşünme ve sürecin ismi, bütünleşmenin
özendirici teması olabilecek bir söz.
SANATA EVET, JA FÜR KUNST
“SANAT eğitimin temel aracı olmalıdır. Eğitim,
estetik felsefesi olan bir eğitim olmalıdır.
Çünkü, yanlızca SANAT insanlığın bölünmüş
güçlerini birleştirebilir. Ortak erdem modeli
oluşturabilir.” *
"Sanatların en yücesi, yaşama sanatıdır" **
“Ya olduğun gibi görün, ya da göründüğün
gibi ol" ***
*Schelling felsefesinde romantizm ve doğa
sanat ilişkisi, Felsefe ve sosyal bilimler dergisi,
2019 - Dr. Banu Alan Sümer
**Bertold Brecht
***Mevlana Celaleddin-i Rumi

"Sanatların
en yücesi,
yaşama
sanatıdır"
Bertold Brecht
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