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HEYKELDE BOŞLUK KAVRAYIŞI: MODERNİZM VE SONRASI 

    Seda Erol 

    ÖZ 

 

 

Modernizmin başladığı 19.yüzyılın ilk yarısından günümüze kadar bir süreçte 

heykel sanatı özelinde ve  “boşluk” kavrayışı bağlamıyla irdelenen tezde, üç ana bölüm 

bulunmaktadır. Birinci bölümde, modernist döneme hazırlık sürecinde heykel sanatının 

biçim-içerik bağlamlarıyla açıklanması, söz konusu süreçte heykel sanatının geçirdiği 

evrimi açıklamaya yardımcı olmaktadır. 20. yüzyıla gelindiğinde ise özellikle biçimsel 

“yeni”liklerin açıklanmasıyla “boşluk” kavrayışının temel bir kavram olarak belirdiği 

gözlenmektedir. “Boşluk” kavramının özellikle felsefe disiplininde temel kavramlardan 

biri olması dolayısıyla, anılan kavramın açıklamaları yapılmıştır. Heykel sanatının üç 

boyutlu bir üretim olduğu öncüllenerek yapılan araştırmalarda fizik disiplininden de 

yararlanılmış, “üreten-iş-izleyen” ekseninde “boşluk”un nasıl bir dönüşüme uğradığı 

tartışılmıştır. Modernizm sonrası dönem için ise bilimsel ve teknolojik gelişmeler göz 

önünde bulundurularak “boşluk” kavrayışının “entropi” ve “sintropi” gibi kavramlara 

dönüşmekte olduğu gözlenmiştir. Heykel sanatının, sanat tarihi disiplininde bir tür art 

alana itilmiş olduğu görüldüğünden, heykele yönelik terimlerin açıklamaları için bir 

Terimler Sözlüğü oluşturulmuştur. Bir taraftan biçimsel çözümlemelerle heykel sanatının 

gelişimi incelenirken, bir diğer taraftan da heykeltıraş-heykel ve izleyicinin gelişiminin 

paralelliği tartışılmıştır.   
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THE CONCEPT OF SPACE IN SCULPTURE:  

MODERNISM AND BEYOND 

Seda Erol 

ABSTRACT 

  

 This thesis which explicates the art of sculpture in particular and with the 

context of concept of “space” from the beginning of Modernism in the first half of the 

19th century until present day, comprises of three main parts. In the first part, the 

explanation of sculpture with the context of form - content in the preparatory period 

of Modernism is given and the evolution of sculpture is discussed. In the 20th century 

it is observed that with the expounding of formal innovations, the concept of “space” 

emerges as a basic concept. An explanation has been given, since the concept of 

“space” is a basic concept of the discipline of philosophy particularly. The discipline 

of physics is used to inquire the three dimensional quality of sculpture which is taken 

as a precursor and how space has transformed is debated in the axis of artist-  work 

of art- spectator. In the light of scientific and technological developments, it is 

observed that the concept of “space” is transformed into  concepts like “entropy” and 

“syntropy” for the period of after Modernism. Since the art of sculpture is considered 

as secondary in the discipline of history of art, a glossary is given for the terms 

about sculpture. While on the one hand the development of the art of sculpture is 

studied using formal analysis, on the other hand the parallel development of 

sculptor- sculpture and spectator is debated. 



ÖNSÖZ 

 

 

Modernizm ve sonrası dönemde, heykel sanatındaki evrimi irdelemeye yönelik bu 

çalışma, “boşluk” kavrayışı temelli bir çözümleme sunmayı amaçlamaktadır. Açık 

alanlarda en çok karşılaşılan sanatsal üretim olan heykel biçim-içerik-bağlam ekseninde 

ve “boşluk” kavrayışı temelinde incelenmiştir. Söz konusu çalışma, heykelin bir plastik 

sanatlar disiplini olarak gündelik yaşama etkilerini de ortaya koymayı hedeflemektedir. 

Öncelikle çalışmanın başlangıcında bir Heykel Bölümü mezunu olan bana bu konuyu 

önererek, eğitimini aldığım disipline karşı sorumluluklarımı hatırlatan ve tezin her 

aşamasında desteğini hissettiren danışmanım Prof.Dr. Uşun Tükel’e; bir anne olarak 

Doktora çalışması yapmanın zorluklarını bilerek beni her zaman yüreklendiren hocam 

Prof.Dr. Zühre İndirkaş’a, konuya ilişkin önerilerinden çok yararlandığım ve benden 

desteğini esirgemeyen Prof.Dr. Semra Germaner’e, çalışmamda her zaman yanımda 

hissettiğim hocam Doç.Dr. Ahmet Kamil Gören’e içten teşekkürlerimi sunarım. 

Bu çalışmada, her zaman yanımda olan sevgili arkadaşım ve meslektaşım Dr. Serap 

Yüzgüller Arsal’a ve bilimsel düşünmenin alanının genişliğini bana hiç unutturmayan, 

saatlerce tartışmaktan bıkmayacağım sevgili arkadaşım Dr. Ekin Öyken’e sonsuz 

teşekkürlerimi sunarım. Bana desteklerinden dolayı arkadaşlarım ve meslektaşlarım 

Yard. Doç. Dr. Tarkan Okçuoğlu, Dr. Sevgi Parlak, Dr. U. Melda Ermiş, Dr. H. Ayça 

Tiryaki, Dr. Özgü Çömezoğlu, Aslıhan Yurtsever Beyazıt, Arzu Akkaya ve Tülay 

Kazancı’ya çok teşekkür ederim. Yakından tanıma olanağı bulduğum ve kendimi çok 

şanslı hissettiğim, özellikle danışmanlığını yaptığım İ.Ü. Sanat Tarihi Bölümü 

mezunlarına sevgilerimi sunuyorum. 

Bu kadar çok teşekkür edeceğim insanın varlığını sağlamama neden olan ve beni her 

zaman destekleyen sevgili aileme, başta anneannem Neriman Erduman ve annem 

Begüm Yavuz olmak üzere, babam Sezai Yavuz, kardeşim Enif Yavuz Dipşar ve 

teyzem İrem Berk’e de teşekkürü bir borç bilirim. Her zaman yanımda olduğunu 

hissettiğim sevgili eşim O.Serkan Erol’a içten sevgilerimi sunarım. 
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Son olarak, bilimsel araştırmalar yapan insanların zaman zaman bir engel olarak 

gördükleri fakat benim ufkumu genişleten, varlığımı anlamlı kılan sevgili oğlum Ali Erol’a 

bu tezi ithaf ediyor ve yaşamının her aşamasında bilginin ve sezginin önemini 

unutmamasını diliyorum.     
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GİRİŞ 

 

 

Heykel sanatı, tarih öncesi dönemden günümüze dek geçerliliğini koruyan bir 

üretimdir. Genel çerçevede, üçboyutlu bir sanatsal üretim olduğu vurgusu, heykele 

içkin öğelerin uğradıkları dönüşümü tartışmakta yardımcı olmaktadır. 20. yüzyılda, 

sanatsal, bilimsel ve felsefi tariflerin uğradıkları değişiklikler göz önünde 

bulundurulduğunda, heykel sanatını irdelerken de “yeni” kavramlar kullanmak zorunlu 

olmuştur. Çalışmaya, konuyla ilgili farklı yaklaşımların daha iyi anlaşılması için bu 

kavramları açıkladığımız bir  “Terimler Sözlüğü” eklenmiştir. 

 

Heykelin dokunsal niteliği, yalnızca görme duyusuyla algılamaktan öteye geçmeyi 

gerektirmektedir. Dolayısıyla, heykelin malzemesiyle beraber değerlendirilmesi, bu üç 

boyutlu üretimin “dokunsallık / görsellik” duyularıyla bağlantılı bir biçimde okunmasını 

olanaklı kılar. Üreten-iş-izleyen ekseninde yapılan, Modernizm ve sonrası dönemi 

irdeleyen tezimizin temel kavramı “boşluk”tur. Heykel sanatının dönüşümünde “boşluk” 

kavrayışına ilişkin daha önceki çalışmalar genellikle heykelin biçimsel evrimiyle 

sınırlandırılmıştır. Çalışmamız ise 19. yüzyıldan günümüze dek, üreten-iş-izleyen 

üçlüsünün ayrı ayrı ve karşılıklı etkileşimleriyle birlikte “özne-nesne” olma süreçlerini de 

irdelemektedir. Bu süreçler Modernizm ve modernlik tartışmalarıyla da açıklanmıştır.  

 

Tezde, modernist dönemi içeriden okumaya olanak tanıyan Herbert Read ve 

Albert Elsen’in yaklaşımlarına, Modernizm sorası dönem için ise özellikle Rosalind 

Krauss’un 20. yüzyıl heykelini algılamaya yönelik düşüncelerine, Adrian Piper’in 

Modernizm’den hareketle yaptığı kategorizasyonlara ve Alex Potts’un heykel 

bağlamındaki imgelemi sorguladığı görüşlerine yer verilmiştir. Bunların dışında 

döneme yönelik tartışmaları çeşitlendirmek açısından Clement Greenberg, Edward 

Lucie-Smith, H.H. Arnason ve Norbert Lynton’un kitapları da sıkça başvurulan 

kaynaklar arasındadır. Modernizm ve sonrası dönem, sanatçıların işlerini ve sanata 

bakış açılarını ifade edebildikleri bir dönem olduğu için, tezin izleğinde sanatçı 

manifestolarına ve söyleşilere de yer verilmiştir.  
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Çalışmada, tarihselci bir yöntem tercih edilmemiş, konuya ontoloji açısından 

yaklaşılarak anlamsal ve biçimsel çözümlemelere ağırlık verilmiştir. Ancak, birinci 

bölümde stilizasyondan soyuta gidiş serüvenini irdeleyebilmek için genel bir akım / 

hareket açıklaması yapılmıştır. Diğer bölümlerde ise, seçilen örnekler “boşluk” 

kavrayışı temelli çözümlenmeye çalışılmıştır. Modernist dönemde plastik sanatlara 

yönelik açıklamalar, özellikle fotoğrafın icadının “görme biçimleri” üzerindeki etkisi 

bağlamında düşünüldüğünde, daha önce hiçbir dönemde karşılaşılmayan bir değişim 

sağladığından ayrıca ele alınmıştır. Modernist dönemdeki resim ve mimarlık disiplinleri 

de Modernizm'in itici kavramı olarak tanımladığımız “boşluk” kavrayışı bağlamında 

incelenmiş, üçüncü bölümdeki mekan-heykel ilişkisini açıklamakta yardımcı olacağı 

düşünülmüştür. Ayrıca, ikinci bölümde A. Giacometti, H. Moore ve B. Hepworth’un 

heykelleri ve heykeli oluşturma mantıkları çerçevesinde “sıkışan-açılan form” 

tanımlamasıyla özgün bir açıklama önerisi getirilmiştir. Söz konusu kategorizasyonun 

dışında kalan heykellerde olmakla beraber bu heykellerin “boşluk” kavrayışı 

bağlamında bir göndermeleri olmaması dolayısıyla tezin kapsamına alınmamıştır. 

 

Modernizm sonrası dönemde “boşluk” kavramının dönüşümü, öncelikle Y. Klein 

ve Arman’ın kavramsal bağlamda sergileme mekanı ve “iş”in etkileşimini 

değerlendirmeyi ve “boşluk / doluluk” kavrayışının mantığını çözümlemeyi sağlayan 

örnekleriyle açıklanmaya çalışılmıştır. Donald Kuspit’in “Sanatın Sonu” kitabında 

yaptığı açıklamalar, modernist dönemin “entropik”1 özelliğinin altını çizer. Tezde, bu 

ifadelendirme bütünüyle farklı kurgulanmış; heykel sanatı bağlamında ele alınan 

örneklere dayanarak, “boşluk” kavrayışının, Modernizm'in karakteristik özelliklerini 

açıklamaya olanak sağladığı, buna karşın minimalistlerle birlikte sanatın “entropik” 

bağlama yöneldiğine dikkat çekilmiştir. Minimalistlerin “az daha çoktur” (less is more) 

kavrayışına dayandırdıkları üretim biçimleri, özellikle I. Noguchi ve R. Serra’nın 

heykelleri üzerinden okunduğunda, tamamen farklı anlam kazandığının ve “sanatın akıl 

yoluyla doğrusu görülebilen doğal bir yalan2” olmadığının altı çizilmektedir.  

                                                 
1 Donald Kuspit, Sanatın Sonu, Çev: Yasemin Tezgiden, Metis Yayınları, İstanbul, 2006, s.55-
102. 
2 A.e., s.56. 
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Bu aşamada, tezde üzerinde durulan tartışma, Kuspit’in önerisinin aksine, 

sanatın, salt akıl yoluyla değil sezgisellik öncülüğünde doğal bir olumlama / 

olumsuzlama olduğuna varmaktadır. Çalışmanın amacı, heykel sanatı özelinde 

“bağlam halini alan içerik”in, biçimsellikle paralel olarak günümüzde nasıl tarif 

edileceğinin önerisini sunmaktır. Modernist mantığın her anlamıyla “sanatı” yaşamla 

birleştirme çabası, Modernizm sonrasında salt biçimciliğe kayarak “modernist yeni”yi 

gerçekleştirme istencine dönüşmüştür. Minimalistlerle birlikte heykelin yerleştirme 

olarak anılması dolayısıyla site-specific3 işlerin üç boyutlu kavrayış bağlamında 

çözümlenmesi, “boşluk” kavramının “entropi”ye sonrasında da “sintropi”ye 

dönüşümünü algılamayı kolaylaştırır.    

 

“Heykelde Boşluk Kavrayışı: Modernizm ve Sonrası” başlıklı bu çalışma, 20. 

yüzyıl ve 21. yüzyılın ilk on senesini kapsayan örneklerle, temsil-ifade sorunsalıyla ilgili 

öneriler de sunmaktadır.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 Bkz. Terimler Sözlüğü  



I. Figüratiften Soyuta: 20.Yüzyılın İlk Yarısında Heykel Sanatı 

 

  

A. 19. Yüzyıldan 20. Yüzyıl Başlangıcına Kadar Biçim ve İçerik 

Bağlamında Heykel Sanatı 

 

 

19. yüzyıl sanatı; Neo-klasisizm, Romantizm, Realizm, Sembolizm ve Empresyonizm 

gibi biçimsel anlamda natüralist, içerik bağlamında da "insanın maddi dünya üzerinde 

egemenliği"nin temsilinin yapıldığı bir dönemde doğmuştur. Bunun en büyük nedeni, 

Sanayi Devrimi’nin etkileridir. Bu dönemde “sanat” terimi sadece güzel sanatlar 

kategorisini tanımlar hale gelmekle kalmaz, aynı zamanda bağımsız bir eserler ve 

icralar, değerler ve kurumlar alanı haline gelir.1 Sanat teriminin geçirdiği bu evrim, 20. 

yüzyıl sanatının hangi koşullarda yönlendiğini de açıklamaya yardımcı olacaktır. Alman 

felsefeci, eleştirmen ve yazar Johann Gottfried von Herder, bu dönem "resim sanatı 

için yanılsamacı bir rüya, heykel sanatı içinse kaba bir gerçeklik"2 der. Heykel sanatına 

yakıştırılan bu "kaba gerçeklik", üç boyutlu bir sanat olan ve pratiğe ilişkin olarak 

resimden daha fazla zorluk barındıran bu sanatın, içerik bağlamında resimden daha 

geç gelişmesini vurgular.  Aslında geç gelişim gibi görünen bu durum, heykelin 

teknolojiyle birebir bağlantısıyla açıklanabilir. 19. yüzyılda fotoğrafın bulunmuş olması, 

heykel sanatında resim sanatı kadar etkili olmamıştır. Yeni bir arayışa girmek zorunda 

kalan resim sanatı, iki boyutlu düzlemde renk ve biçimle hesaplaşmış, bu boyutta 

kurguladığı kompozisyonlarda gelişme göstermiştir. Heykel sanatı ise 19.yüzyılda 

buhar makinesinin insan gücüne olan gereksinimi azaltmasıyla farklı bir sürece girer; 

artık yeni malzeme ve döküm teknikleri yeni olanaklar sağlamaktadır.  

İnsanlık tarihinin başlangıcından 20. yüzyıla dek heykelin ana konusu ‘insan figürü’dür. 

Figür çalışmalarında, tek veya çoklu figür kompozisyonlarında, hareket halinde ya da 

durağan heykellerde, heykeltıraşlar heykele içkin unsurlar keşfederler, bunlar; boşluk, 

                                                 
1 Larry Shiner, Sanatın İcadı, Çev: İsmail Türkmen, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2004, s.341-342.  
2 Manfried Schneckenburger, Art of The 20th Century, Taschen, Köln, 2000, s.407. 
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kütle, hacim, çizgi, doku, ışık ve harekettir3. Heykelin bir yanılsama yaratmaması da bu 

nedenledir; henüz heykel üç boyutlu dünyada üç boyutlu bir varlıktır. Klasik heykel, 

Hegel’in de dediği gibi, “Hayrete düşürücü bir proje olan Tin’e biçim verilmesi, yalnızca 

malzeme aracıyla tinin kendini hayal etmesi” şeklinde tasarlanır.4 Dolayısıyla malzeme, 

heykeltıraş ve heykel arasında bir taraftan hiyerarşik, bir taraftan da karşılıklı 

yansımaya dayalı bir ilişki oluşturur.  

Heykelde ‘tin’e biçim verilmesi ve ‘tin’in kendini hayal etmesi gibi bir önerme, yine 

Hegel’in savladığı biçimle "heykel sanatından öznelliği ayırmayı denemek"5 ile heykele 

kendi dünyasını verir. Biçim verilmesi, kendini hayal etmesi ve öznellikten ayırma 

deneyimi bir bakıma sözü edilen hiyerarşiyi kurar.  

Heykel sanatından bahsederken, heykelsi formlarla ‘heykel’ ayrılmalıdır. Bu ayrımı 

netleştirmek için büyü nesnelerini ve anıtları kategorize etmek gerekir. ‘Anıt’, 

başlangıçta heykelle birleştirilir. Fakat kökeni ve kullanım alanı açısından asla 

karıştırılmayacak bir başka heykelsi form olan -muska ya da tılsım olarak kullanılan- 

küçük büyü nesneleriyle karşılaştırılmamalıdır. Anıt ve büyü heykelcikleri farklı estetik 

kategorilere ayrıştırılmalıdır. Heykel sanatı tam bu noktada iki ucu birbiriyle 

ortaklaştırır; büyü nesnesinin bağımsız varoluşu ve anıtın kavrayıcı-yönlendirici etkisi 

(gücü).6 Büyü nesnesinin bağımsız varoluşu, bu üç boyutlu nesnenin bir inanç nesnesi 

olması dolayısıyla, biçimselliğini sorgulamayı öteler. Fakat üç boyutlu üretimler 

bağlamında ilk olması dolayısıyla da biçimlendirme şeklinin gelişimi ve değişimi 

önemlidir; zaten stilizasyon barındıran bu formlar uzun bir süreçte soyutlaşacak ve 

"tanrı"nın biçimi yok edilecektir.  

Binlerce yıldır heykelin temsil eden bir araç olarak kullanılması ve 20. yüzyıla 

gelindiğinde bu aracın kendiliğinden bir amaca dönüşmesi en önemli tartışma 

konularından biridir. 20. yüzyıla gelinirken 19. yüzyıl heykeltıraşı nasıl bir itkiyle 

heykelini üretmiştir? Örnekler üzerinden yapılacak bir irdeleme bu itkiyi açıklayacaktır. 

                                                 
3 H.H.Arnason, History of Modern Art, Harry N.Abrams Inc., New York, 1986, s.90. 
4G.W.F Hegel, The Philosophy of to the image of the human body, Çev: F.P.B. Osmaston, III, 
s.121 (Herbert Read, The Art of Sculpture, Princeton University Press, New Jersey, 1977, 
s.4.’ten alıntılanmıştır.) 
5Herbert Read,  The Art of Sculpture, Princeton University Press, New Jersey, 1977, s. 4. 
6A.e., s. 5. 
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19. yüzyılın başında Canova ve Thorvaldsen, Neo-klasik akımın öncüleri sayılırlar. 

Genelde mitolojik konulu heykeller yapan bu heykeltıraşlardan Canova 1780 yılı 

itibariyle Roma’da çalışmış, ilk çalışmalarını Venedik’in Barok atmosferinde 

gerçekleştirmiş, ‘Antik Bernini’ adıyla çağırılmıştır.7 Thorvaldsen ve Canova bu akımın 

öncüleri sayılırlar fakat farklı değerlendirilirler. Danimarkalı Thorvaldsen’in heykelleri, 

1806 yılında yaptığı “Hebe” heykelinde de görüldüğü gibi (Resim 1) daha hareketsiz, 

daha sakin bir ritimle yontulmuştur ve Yunan tarzına yakındır8. Canova’nın daha 

hareketli “Hebe” heykelinde (Resim 2) görülen ise, tam tersine izleyiciye doğru bir dans 

adımı atarcasına, çıplak bırakılmış torsosu, derin kıvrımlı drapesi ve kemerindeki dalga 

hareketiyle eşsiz bir Helenistik figür gibidir9. Dolayısıyla aynı akıma bağlanan fakat 

biçimsel etkinliği birbirinden farklı olan bu iki heykeltıraş da aslında Antikite’ye bağlanır. 

Napolyon tarafından hamiliği yapılan Canova, 1822 yılındaki ölümüne dek Fransa’da 

önemli bir yere sahip olmuştur. Fakat Thorvaldsen Fransa’da hiçbir zaman popüler 

olmamış, Roma’da kaldığı onsekiz yıl boyunca meydan okunmayan bir seçkinlikle 

yaşamıştır.10 Aynı dönemde, anılan heykeltıraşlar dışında Claude Ramey, Jean-

Antione Houdon, Joseph Chinard, François-Nicolas Delaistre gibi dönemin 

heykeltıraşları da Napoleon ve ailesini heykelleriyle ölümsüz kılmışlardır. Daha sonra 

Napolyon dönemi sona erince, ekonomik ve politik değişimler sonucu XIV. Louis ve IV. 

Henry’nin heykelleri yapılmıştır. Bunun yanı sıra diğer aristokratları, mitolojik konuları 

(genellikle savaş içerikli) ve çıplak kadın figürlerini temsil eden heykeller de 

görülmektedir.  

Romantizm resim sanatında 1820’lerde görülürken, heykel sanatında 1831 yılında 

Jehan Duseigneur’ün Salon sergisi için yaptığı “Çılgın Orlando” (Resim 3) heykeliyle 

görülmeye başlar11. Bu heykel tipik bir romantik heykeldir. Romantizm akımı ruhun 

harekete geçirilmesini sağlar. Kompozisyonlarda göze çarpan; acı, hüzün, tutsaklık gibi 

insanı derinden etkileyen duyumlardır. Bu dönemde edebiyattan esinlenen heykeller de 

ağırlıktadır, Milton’un Kayıp Cennet’i, Goethe’nin Faust’u gibi eserler, bu dönem 

                                                 
7Le Normand-Romain vd., Sculpture, Taschen, Almanya, C.4., s.15. 
8 A.e. 
9 A.e. 
10 A.e. 
11 A.e. , s. 34. 
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heykeltıraşlarını etkilemiştir.12  Daumier’nin 1830’ların başlarında yaptığı büstler, 

Rodin’in 1870’lerde yaptığı heykellerden daha ‘moderndir’; bunun nedeni Daumier’nin 

aynı zamanda bir karikatürist oluşu ve karikatürün kendisinin deformasyonu zorunlu 

kılmasıdır.13 

19. yüzyılın ikinci yarısına gelindiğinde, sanata yeni bir sınıf katılır; işçi sınıfı. Bu sınıfın 

katılımı, bir yandan heykelin konusunun değişmesini sağlamış bir yandan da biçimsel 

anlamda, stilizasyonla yakınlık kurarak sonraki yüzyıla bir anlamda öncülük etmiştir14. 

Üç heykeltıraş realist dönemin oluşmasını ve gelişmesini sağlamıştır; Jean-Baptiste 

Carpeaux, Jules Dalou ve Jean Carriès. Dalou’nun “İşçiler İçin Anıt” (maket) (Resim 4) 

ve Carriès’nin “Parsifal Kapısı” (ayrıntı) (Resim 5) heykel ve kabartması yüzyılın ikinci 

yarısında heykel üretimine yönelik fikir verir. Dalou’nun gerçekçiliği içerik bağlamında 

da geçerliliğini sürdürürken, Carriès’nin sembolist yaklaşımı da ilgi çekicidir. Carriès’nin 

aşırı gerçekçiliği, bir tür bozulma yaratır, bu durum, heykeli karikatüre sonrasında da 

"Grotesk" bir hale büründürür.15 Realizm’de söz konusu edilen gerçek, içeriğe 

yöneliktir, sonrasında biçime dair söylenmesi gereken daha fazla söz oluşacaktır. Söz 

konusu edilen bu başka gerçeklik algısı ise, sanatçıların sınıfsal değişimleri ve 

dönemin içinde bulunduğu koşullarla şekillenmiştir. 

Modern resmi Cezanne ile başlatmak için iyi nedenler vardır, onun çağdaşı 

sayılabilecek Rodin’le de modern heykel başlatılabilir16. Bu iki sanatçının ortak 

yönlerinden biri çağdaş olmaları, diğeri ise aynı dönemdeki sanatçılardan farklı 

davranmalarıdır. Cezanne, imgenin algılanışında, nesnenin yapısını kurarken "motif" 

kullanarak, nesneyi katı bir cisim olarak sunar, ölçülendirme ve kutsallıkla kurulacak 

                                                 
12 A.e., s.36. 
13 Herbert Read modern kelimesini nasıl kullandığını açıklarken, güncel olan her heykelde 
görülen bir özellik olarak algılanmaması gerektiğini vurgular. Prof. Quentin Bell’den bir alıntı 
yapar: “Modern olmayan modern heykeltıraşlar, Daumier ve Renoir’dır, ki bunlar bazı 
nedenlerle modern olarak anılmalıdır. Fakat Dalou ve Carpeaux, benzer nedenlerle modern 
değildirler. Kısaca, Modern Heykel Sözlüğü, yazarların bu açıdan baktığı heykeltıraşlardan 
oluşur ve sözlüğü oluştururken bu durum bizde bir hayal kırıklığı oluşturmamıştır.” (Read, 
a.g.e., s.12.) 
14http://www.latribunedelart.com/Etudes/Etudes_2006/Sculpture_Petit_Palais_100.htm/  
(Çevirimiçi) 11.03.2007 
15Philipe Dennis Cate, Sculpture by Carpeaux, Dalou and Carries at The Petit-Palais, 
http://www.thearttribune.com/spip.php?article135 (Çevirimiçi) 29.12.2010 
16Herbert Read, A Concise History of Modern Art, Thames and Hudson, Londra, 1974,  s.9-
10. 
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olan yeni klasisizmi bir kenara bırakır. Fakat Rodin, ortaçağ katedrallerinin sanatını 

"onarırken", bir duvar ustası gibi davranır ve ‘yeni sanat’a Cezanne’la aynı alt yapıyı 

hazırlamaz.17 Rodin, Cezanne anlamında bir “kurucu” değildir, paradoksal bir biçimde 

Cezanne bir ressam olmasına rağmen, Picasso, Gonzales, Brancusi, Archipenko, 

Lipchitz ve Laurens gibi heykeltıraşlar onun takipçileridir, Rodin ise Maillol ve Bourdelle 

tarafından takip edilmiştir.18 Bu durum bir taraftan paradoks gibi görünse de 20. yüzyıl 

heykel sanatı hakkında çok önemli bir bilgi içerir; 20. yüzyıl sanatı heykele dair 

sorunlarını biçim temelinde cevaplandırmak zorundadır. 19. yüzyıl heykel sanatında, 

Barok dönemdeki boşlukta varoluşa ve harekete yönelik his ve kendiliğindenlik 

geleneğinin izlerine rastlanır; özellikle de Carpeaux, Dalou ve Rodin’in anıtsal 

heykellerinde.19 Bu durum, Barok heykelin, figürleri sıralaması, onları nişlere 

yerleştirme biçimi ve en büyük ilgisinin uzaysal bir yönlendirmeyi sağlamak olmasıyla 

açıklanabilir20. Barok döneme kadar heykele bakılması gereken bir cephe oluşu, 19. 

yüzyıl ve daha sonrasında uzay-uzam kavramlarına dair Barok dönemin nasıl bir 

katkısı olduğunu ortaya çıkarır; artık heykel tüm varoluşuyla izleyicisini çevresinde 

döndürür.  

19. yüzyılda, her yontucunun ve biçimlendiricinin, sosyal gelişmeler bağlamında hem 

milli çizgileri barındırmak hem de evrensel yaşama biçim vermek gibi çift yönlü bir 

görevi olmuştur. Heykel her şeyin ötesinde bir hatıra sanatına dönüşmüş; sanata, 

ülkeye, bilime ve düşünceye emek verenleri betimlemiştir; tarafsızca, kadın ve 

erkeklerin şanlarını göstermiştir. Heykeltıraşlar bu betimleri mezarlara "memento mori" 

göndermeli, yaşamı dramatize eden ve ölümün tehdit ettiği yaşamı anlatan 

kompozisyonlarla kurarlar.21 Dönemin toplumsal değişimlerine ayak uydurma durumu, 

heykel sanatı için aynı zamanda bir gerilimi de beraberinde getirir. Söz gelimi 1871 

yılından sonra, Fransa’da heykel sanatı, gevşeyen yurtseverliği canlandırmak gibi bir 

yükün de altına girmiştir. Heykeltıraş, iyi bir vatandaş olmak ve heykel yapmak 

                                                 
17A.e., s.10. 
18A.e. 
19Arnason, a.g.e. 
20Heinrich Wöllflin, Sanat Tarihinin Temel Kavramları, Çev: Hayrullah Örs, Remzi Kitabevi, 
İstanbul, 1995, s.131.  
21Albert E. Elsen, Origins of Modern Sculpture, Phaidon, Londra, 1974, s.3. 
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arasında uyum sağlamaktansa, bu ikisini eşzamanlı arzu eder.22 Bu heykeltıraşlar, 

heykelin kendi iç sorunlarından öte, iktidarın sorunlarını çözmeye yönelmişlerdir. 

Yukarıda Cezanne’ın modern heykeltıraşların takip ettiği bir usta olarak nitelenmesinin 

nedeni de budur. Dolayısıyla modern heykeltıraş, geleneği bir şekilde kıran ve kabul 

edilmiş kuralları bir ölçüde yıkmaya çalışan heykeltıraşlara denilebilir. Biçim olarak da 

içerik olarak da bakıldığında, "yeni"yi yaratmak için böylesine bir sorunla yüzleşmek 

gerekmektedir. 19. yüzyılda heykeltıraş, malzemesinin izin verdiği ölçüde biçimle 

uğraşmıştır. Malzemeyi zorlayanlar, hatta heykel malzemesi olarak kabul edilen klasik 

malzemeleri aşmaya çalışanlar yine Cezanne’ın takipçileridir.    

“1890’lardan 1.Dünya Savaşı’na kadar olan sürede Fransız heykeli topluma büyük salonlarda 

gösterilmiştir.(…) Güvenilir eleştiriler, yıllık salonlarda sergilenen bin adetten fazla heykelin 

yarattığı zihinsel uyuşmayı “hayali mekanlarda, karnavala benzer ortak dansların yapıldığı bir 

kurguya dayandırırlar. Bu kurgu, Leonce Benedite’in tarifiyle; ‘beyaz alçıdan ve mermerden 

oluşmuş operalardaki figürlerin oluşturduğu bir dünya’dır.”23  

Bu dünya herkese açık değildir. Şekillendirme yoluyla ya da yontuyla yapılan bu 

heykeller malzemelerinden bağımsız bir biçimde dönemin önemli sayılan isimlerini bu 

salonlara taşırlar. 

19. yüzyıl heykel sanatında kullanılan malzemeler; kil, taş, bronz döküm ve ahşaptır. 

Heykelde, malzeme kullanımında iki yöntem vardır; bunlardan biri yontma diğeri ise 

diğeri ise eklemedir (biçimlendirme). Bu iki temel yöntem, heykelin ışıkla kurduğu 

ilişkiye yönelik açıklamalara gebedir. Heykeltıraş yontarken (ahşap ve taş malzeme) 

ışığı kütleye göre ayarlamak ve her hareketinde onu hesaplamak zorundadır. 

Eklemede ise (kil)  ışık heykeltıraşa yön verir, ışık takip edilmelidir.  

Rodin, ışığı, biçimi açığa vuran bir eleman olarak görmesine rağmen, ona göre ışığın 

bu etkisi "içsel bir gerçeklik" taşımaz. İçsel gerçeklik ve biçim, görme duyusundan daha 

çok dokunma duyusuyla açığa çıkar; dokunmanın en azından duyusal bir önceliği 

vardır, eğer izleyici bu durumu normal olarak kavrayamıyorsa, bu izleyicinin kaybıdır. 

Yaratı anı, itme, bastırma gibi dokunsal duyuları içerir. Tanımlar, malzemeye göre 

değiştiği için, bu ayırım empresyonist heykeli de dışarıda bırakmaz.24 Fakat 

"operalardaki figürlerin oluşturduğu dünya"ya dokunma izni henüz izleyiciye 
                                                 
22A.e. 
23A.e., s. 5. 
24Read, a.g.e., s.16. 
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verilmemiştir. Dolayısıyla Rodin’in ışıkla kurduğu ilişki heykeltıraşıyla heykelinin 

arasındadır. Rodin’in modernizmi, onun görsel gerçekçiliği kullanım şekline bağlanır. 

Rodin’den önce, biçimsel anlamda, Michelangelo ve Donatello gibi gerçekçiler vardır. 

Fakat Rodin’in özelliği, ondan sonra gelen heykeltıraşların, onun görsellikle kurduğu 

bağa çok yaklaşmamalarıdır.25 Fakat bu bağ çok öznel kalmaktadır. Rodin,  “Bronz 

Çağı” (Resim 6) gibi heykellerinde empresyonist, “Balzac”’  (Resim 7) heykelinde ise 

sembolisttir.26 

A.Rodin ile H.Arp ve H.Moore’u bir körfez ayırır, fakat bu üç heykeltıraşın heykel 

sanatında doğru olarak kabul ettikleri ortak noktalar vardır; hacim ve kütleye duyarlılık, 

girinti ve çıkıntıların karşılıklı etkileşimi, konturların ve yüzeylerin ritmik akışkanlığı ve 

kavrayışta birlik.27  

 

20. yüzyıla gelindiğinde heykele içkin tartışma konuları farklılaşmaz, biçimsel sorgu 

stilizasyonla bir üst boyuta geçer. Fakat 19. yüzyılda görülen karikatür heykeller bu 

tartışmanın dışında kalır, bunun nedeni ise anılan heykellerin içerikleridir. Heykelin 

‘inşa’ ve ‘birleştirme’ gibi kavramlarla yeni materyaller kullanılarak yapılıyor olması bir 

tesadüf değildir. Yüzyılın başında ilkel ve arkaik sanattan etkilenme,  kütlenin 

basitleştirilmesine dönüşür. 1907 yılında André Derain’in “Çömelen Figür” (Resim 8) 

isimli çalışması bu açıdan incelenebilecek en erken örneklerdendir. Bu heykel, biçimle 

girişilen sorguya, kabartma mantığını kullanarak bir açılım getirir; heykel hala natüralist 

bir betimle yontulmuşken, cepheden cepheye geçişler birbirinden kopuktur. Dolayısıyla 

bu üç boyut kurgusu sanki dört kabartmanın birleştirilmesiyle oluşturulmuştur. Bir 

açıdan da bu heykelin kübistik karakteri, Derain’in stilizasyon mantığını açıklar: bu 

heykel proto-kübist bir heykeldir.28 

Heykel sanatının, 20. yüzyıldaki sorunsallarından biri de ‘kaide’dir. Heykelin kaideden 

bağımsızlaşması, tüm heykel sanatı açısından önem taşır. Özellikle modernist 

dönemde görülen kaide hesaplaşmasının en yetkin örneği,  Constantin Brancusi’nin 

heykellerinde, kaidenin altlık olmaktan çıkıp heykelin öğesine dönüşmesiyle 

görülecektir. Daha sonra ise A. Calder, D. Smith, İ. Nogouchi, A. Pomodoro gibi 
                                                 
25A.e., s.18. 
26A.e. 
27A.e. 
28Arnason, a.g.e., s.134. 
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heykeltıraşların heykellerinde, V. Tatlin ve A. Rodçenko’nun köşe kabartmaları ve uzay 

konstrüksiyonlarında, heykel kendini taşır halde tasarlanır ve değişik çözümler bulunur. 

Bulunan bu çözümler, uzay-boşluk, kütle-hacim gibi ikili ilişkiler sorgulanarak, yüzyılın 

başında bilimin geldiği noktayla paralellik oluştururlar. Bu açıdan kuantum mekaniğinin 

‘yeni’ bir algı oluşturması bu sorguyu destekler. Bu kurama göre, maddenin moleküler 

yapısının değişmesiyle organik ve inorganik tüm varlıklar aslında tek bir tözden 

kaynaklanır; yani insan için nesne yoktur. Bu kuramla, insanın maddeyle kurduğu 

ilişkideki tüm gelenek sarsılır. 

A. Hauser, 20. yüzyılın büyük tepkisel hareketini, sanat dünyasında İzlenimciliğin 

reddiyle bağdaştırır. Ona göre biçimcilik ile karşıt-biçimcilik arasında bir gidip gelme 

hareketi her zaman var olmuştur, ancak sanatın yaşam için işlevi ve doğaya olan 

bağlılığı, ilke olarak Ortaçağ’dan beri hiçbir zaman tartışılmamıştır.29 Ortaçağ insanının 

tanrısal açımlama konusunda bilebildiği her şey ve diğer konularda da doğru olarak 

kabul ettiği şeylerin çoğu, ona otoriteler tarafından açıklanmıştır. Öncelikle İncil’in 

onayladığı “asli ve reddedilemez” bilgi kaynakları olan kutsal kitaplar, sonrasında ise 

“asli” ama “olası” bilgiler sağlayan kilise papazlarının (kilise babalarının) öğretileri ve 

son olarak “asli olamayan” dolayısıyla “olası” olan bilgileri sağlayan filozoflardır.30 Bu 

üç bilgi kaynağı ve bilgi türü Skolastik felsefedeki çelişkiler doğrultusunda yapılmak 

zorunda olan çoklu yorumları da beraberinde getirmektedir. Ortaçağ’da en genel 

anlamıyla “okuma-yazma bilmeyen halk”a anlatılmak istenenler betimlenirken bu çoklu 

tartışmaları yapmak zorunda kalmışlardır. Sanatın yaşamsal işlevi bu bağlamda 

birebirdir ve amaç doğaya olan bağlılıktan çok ‘söz’e olan bağlılıktır. Bu bağlılık 

biçiminin yüzyıllar boyunca yaşadığı değişim, sürekli ‘yeni’ sorular sormayı, dolayısıyla 

bir tür evrim geçirmeyi zorunlu kılar. 

20. yüzyıla gelindiğinde, bu yüzyılın insanı, daha farklı bir tartışma yapmak zorunda 

kalır. Bu dönemde artık dilbilim araştırmaları yoğunlaşmış, dil, dil yetisi ve söz 

kavramları tanımlanarak ayırt edilmiştir. Bilim-sanat-felsefe bağlamının genişlemesi, 

20. yüzyıl sanatçısının üretim alanını da genişletir; artık natüralist betimden, 

stilizasyona ve bir süre sonra soyuta varılır. Bu kopuş çabası 20. yüzyılın ilk yarısının 

                                                 
29A. Hauser, Sanatın Toplumsal Tarihi, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1995, s.404. 
30Erwin Panofsky, Gotik Mimarlık ve Skolastik Felsefe, Çev: Engin Akyürek, Kabalcı 
Yayınevi, İstanbul, 1995, s.40-41. 
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modernist bir dönem olmasıyla açıklanabilir. Modern olma durumu, geleneğin 

normalleştirici işlevlerine karşı bir başkaldırıdır, modernlik normatif olan her şeye karşı 

isyan deneyimiyle başlar.31  

Plastik sanatlarda bir karşılaştırma yapılacak olursa, iki sanatçının yapıtları üzerinden 

bu isyan deneyimi irdelenmeye başlanabilir. Öncelikle Constantin Brancusi’nin; “Uyku” 

(Resim 9), “Uyuyan İlham Perisi” (Resim 10), “Yeni Doğan” (Resim 11) ve “Dünyanın 

Başlangıcı” (Resim 12) heykellerindeki oluşum çizgisine bakıldığında stilize etme 

biçimi, Rodinvari32 bir çizgiden kendi özgün çizgisine ulaşır. “Uyku” tüm dinginliği ve 

hareketsizliğiyle henüz mermerin içinde kabartma nitelikli, natüralist bir yüz betimidir. 

Bu alçak-kabartma heykelin malzemesini izleyiciye hissettirmekle kalmaz ya da yarım 

kalmış bir “iş” izlenimi bırakmaz. Çünkü heykel, mermerden çıkmaya başladıkça 

natüralizmden de çıkmaya başlayacaktır. Aynı şekilde “Uyuyan İlham Perisi”nde halen 

bu yüz betimi görülür. Figürün bütününden koparılmış baş hareketsizliğini 

nedenselleştirir; duruş itibariyle dengede durması zor olan bu form ‘uyuyor’ olmasıyla 

da izleyicinin heykele dokunmasını yasaklar. 1920 yılına tarihlenen “Yeni Doğan” artık 

bir figür stilizasyonundan çok üzerinde çok az müdahale olan bir mermer kütlesidir, 

Brancusi’nin ulaştığı nokta, “Dünyanın Başlangıcı”yla müdahalenin olmadığı organik bir 

formdur.33 Diğer üç heykelde herhangi bir kaide bulunmazken, “Dünyanın Başlangıcı” 

kaidesiyle anlamsal boyutunu güçlendirir, izleyiciyi ‘oluşum’ fikrine çağırır. Heykel 

sadeleşmiş, basitleşmiştir. Heykele içkin öğeler (boşluk, kütle, hacim, çizgi, doku, ışık 

ve hareket) indirgenmiştir.  Heykelin oval formu, dokusuz ve çizgisiz olmasıyla ışığı 

bölmez, hareket heykelin kendi içine hapsolmuştur. Bu ‘yumurta’ formu bir kütledir ama 

hacmine yönelik bir fikir vermez, dolayısıyla boşlukla da bir ilişki kurmaz. Zaten 

kaidesiyle beraber kurgulanan ve başlangıç olma fikrini saklı tutan heykele bir 

kompozisyon olarak bakılır. Stilizasyonun soyuta vardığı noktada, form basitleştikçe 

söz karmaşıklaşır. Heykelin tarifi yeni bir dille yapılmaya başlanır. 

20. yüzyıl resim sanatında da, örnek olarak P. Mondrian’ın resimlerinde görüldüğü gibi, 

nesnesizleşmeye doğru bir evrim vardır.  Resim sanatında gözlenen bu soyuta varma 

durumu, heykel sanatının ana sorularıyla yapılan nesnesizleşmeden daha farklı bir 
                                                 
31Werner Haftman, Painting in the Twentieth Century, Lund Humphries Press., Londra, 1960, 
s.188. 
32Arnason, a.g.e., s.138. 
33Jack Burnham, Beyond Modern Sculpture, George Braziller Inc., New York, 1975, s.85. 
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duruma göndermedir. Örnek olarak resim sanatında Mondrian’ın “Ağaç dizisi”, bir 

nesne üzerinden oluşturulan gelişim bağlamının çok açık bir biçimde ifade edilmiş 

olmasıyla açıklanabilir. C. Brancusi ve P. Mondrian’ın sorguları tamamen heykel ve 

resim sanatına içkindir. Sanatsal üretimde, plastiğe dair yapılan bu çözümlemeler, 

yoğunluklu olarak öznel olmakla birlikte, anılan sanatlara nesnel bir yol da açmışlardır. 

Birleştikleri bu nokta, yüzyılın başında tanımlanan isyana, yalnızca içerik bağlamıyla 

değil biçimsel bağlamda da vurgulanan bir başkaldırıdır.  

 

 

B. 20.Yüzyılın İlk Yarısında Sanat Akımları ve Heykelde Soyuta 

Yönelim 

 

20. yüzyılın ilk yarısında, heykel sanatına geniş bir açıdan bakıldığında, dönemi 

öncelikle akımlar ve hareketler üzerinden değerlendirmek, sonrasında ise bir akıma 

bağlanamayan ustalar üzerinden açıklamalar yapmak doğru olur. 

Geç dönem Amerikan heykeltıraşlarından David Smith’e göre modern heykel, 

ressamlar tarafından yaratılmıştır.34 Öncelikle bir ressam ve Fovizm’in öncülerinden biri 

olan Henri Matisse’in yüzyılın başında yapmış olduğu heykelleri çözümlemek hem bu 

savı destekler hem de bu yüzyıldaki heykel serüveninde tutarlı bir biçimsel evrim 

örneği sunar.  

Matisse’in figür stilizasyonu heykelin sorularından birkaçına birden cevap olur. İlkin, 

Matisse’in heykellerinde kullandığı doku, Rodin’in heykellerinde görülen dokudan 

farklıdır. Sonrasında ise iddiasız figür betimleri üçüncü boyut algısındaki sorunu 

cevaplamaya çalışır. Matisse’in sırasıyla 1909-1913-1916-1930 yıllarında yaptığı “Sırt 

Serisi” (Resim 13) kabartma serisi ise, biçimsel anlamda, heykel fikrinin ya da üç 

boyutlu bir sanatsal üretimin geçirdiği biçimsel değişim safhalarını gösterir. Bu serinin 

başlangıcı olarak 1909 yılında yapılan kabartmanın kilden yapılmış halinde kaba bir 

biçim bozma görülür ki bu durum figürün bazı bölgelerini abartarak ya da azaltarak 

yapılmıştır. İzleyici, karşılaştığı kabartmada, yıkanan bir kadın figürü görür, figürün 

                                                 
34Arnason, a.g.e., s.134.  
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ayakları sanki suyun içindeymiş izlenimi verilmiştir.35 Fakat kabartmaya bakıldığında 

tam dengede durmayan bir figür göze çarpar. Nitekim ilk iki kabartmada doğalcı bir 

betimden, bir bakıma kübist karakterli bir bölümlemeye geçilmiş, aynı poz ikinci 

kabartmada daha çağrışımsal bir düzleme indirgenmiştir. Üçüncü ve dördüncü 

kabartmalarda, denge daha fazla sağlanmış fakat hacimsel etki gözü, içerikten 

uzaklaştırmıştır. Bu gelişim ve değişim çizgisi içerinde Matisse’in kabartmalarında 

stilizasyon ve soyut algısına dair cevaplar bulunmaktadır. Bu cevapların en önemlisi 

üçüncü boyutta yapılan üretimlerin bazı zorunluluklar içermesidir. Bu zorunluluktan 

kasıt, heykelin ayakta durdurulma zorunluluğudur, dolayısıyla “denge” heykeltıraşların 

en önemli sorunsallarından biri olmaktadır. Biçimlendirme sürecinde heykelin dengede 

durması (ya da ayakta durması), özellikle modernist dönem için (çünkü kaideyle ciddi 

bir hesaplaşma yaşanmaktadır), farklı çözüm önerileriyle kotarılmaya çalışılmıştır. 

Buna örnek olarak Konstrüktivistlerin heykeli tavana asarak ya da duvara pimleyerek 

buldukları çözümler heykele yönelik algının değişimi sürecini gösterir.   

 

20. yüzyıl başlarında heykel sanatı, yukarıda anılan şekliyle (boşluk, kütle, hacim, çizgi, 

doku, ışık ve hareket bağlamında) bağımsızlığına kavuşur. Bu bağımsızlığın nedeni, 

heykeltıraşın,  salt heykele içkin kavramları yeniden sorgulamaları ve içerik-biçim 

anlamında da, teknolojinin de yardımıyla, sınırları zorlamalarıdır. Yüzyılın ilk yıllarında 

heykelde biçime dair ilk söz, tarihsel olarak Kübizm akımında görülür. Daha önceki 

örneklerde sistematik olmayan stilizasyon ve form denemeleri görülmektedir.  

 

Kübist heykel, Barok heykelle yakın bir estetik eğilim gösterir, bu iki akım da, nesnenin 

katılığını (sertliğini) ve dokunarak hissetme halini, ışık-gölge kavrayışına feda ederler. 

Lipchitz ve Laurens’in heykellerine bakıldığında, ışık oyunları, heykelin kendisinde 

(kendisi için) yeniden ortaya çıkar.36 Heykelin ana kavramlarından biri olan ışık, kübist 

biçimlemede bilinçli kırılmalar yaratarak, dolayısıyla ışık-gölge keskinliği oluşturularak 

kullanılır. Lipchitz’in “İskemlede Gitar Çalan Adam” (Resim 14) heykelinde, neredeyse 

soyuta varan bir kompozisyon vardır; keskin yatay-dikey çizgiler ve zaman zaman 

yuvarlatılmış hatlarla (bu yarım ya da tam daireler, tamamen oyuk biçimindedir, 

                                                 
35Le Normand-Romain, a.g.e., s.124. 
36Herbert Read, a.g.e., 1977, s.111. 
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dolayısıyla gölgeyi heykelin içine katarlar) kompozisyonun iç dengesini kurmaya 

çalışmıştır.  

 

Heykelde üç çeşit dengeden bahsetmek olanaklıdır; görsel, dokunsal ve fiziksel. 

Dokunsal dengeyle fiziksel denge benzer görünmektedir, fakat fiziksel denge heykele 

içkinken, dokunsal denge tamamen insana (izleyiciye) özgüdür. Lipchitz’in bu erken 

örneğinde fiziksel ve dokunsal denge olabildiğince oluşturulmaya çalışılmış, görsel 

denge ise (henüz yatay-dikey karşıtlığının halen tek temel karşıtlık olarak algılanması 

dolayısıyla) tam olarak kurulamamıştır.  

 

Pablo Picasso’nun “Kadın Başı” (Resim 15) büstü ise, daha erken bir örnek olmasına 

karşın, sözü edilen dengeler bağlamında iyi çözülmüş bir heykeldir; tüm anatomik 

öğeler birer plastik değere dönüşmüş ve bu değerler bütünü ışığı, büstün tümüne 

sistemli bir biçimde yaymıştır. Ayrıca Kübizm’in devingenliğini üç boyutlu forma 

aktarması37 açısından da önemli bir heykeldir.  

Kübo-ekspresyonist sanatçı Otto Gutfreund’un 1912 yılında yaptığı “Kübist Büst” 

(Resim 16), birbirini izlemeyen (ardışık olmayan) hacimlerin ve parçalara ayrılmış 

siluetlerin oluşturduğu kaidesine (altlığına) derin gölgelerin vurduğu, içinde fazlaca 

hareket barındıran (bu fazla hareketi oyuklar ve çıkıntıların fazlalığı oluşturur) bir 

heykeldir.38 Tam da bu arada ekspresyonist heykele dair bir tartışma yapmak 

gereklidir. Lionel Richard’ın sözleri ekspresyonist heykele yönelik  düşündürücü bazı 

açılımlar getirir: 

 

Ekspresyonizm, ya zamanının genel havasının ürünü olarak görülür, ki bu durumda 

Archipenko’dan Picasso’ya ve Arp’tan Henry Moore’a değin tüm modern akımlar onun bir 

bölümünü oluştururlar, ya da kendini öteki akımlardan ayıran belirgin özelliklere sahip olarak 

görülür. Bu eğilimlerden ilki Almanya’da etkisini sürdürmüştür: Bu terim orada kuralların sorguya 

çekilmesi anlamındaydı ve belli ki bu nedenle heykelin ekspresyonizmden çok şeyler almasını 

sağladı. İkinci eğilim ekspresyonizmin tanımında, gerçeğinden saptırılmış, soyut ama yine de 

sanatçının içsel yaratma gereksinimi ve heykelin bir plastik sanat olarak ortaya çıkardığı 

                                                 
37Herbert Read,  a.g.e., 1974, s.226. 
38Le Normand-Romain, a.g.e., s. 128-129.  
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koşullardan kaynaklanan bir çarpıtma ile (Kübizm buna bir örnektir); bir iç atılımla (élan) gelen, 

bir anlık yaratıcı işlem olarak dışa vurulan dürtü sonucu oluşan çarpıtma arasında bir ayırım 

yapar.39 

 

Ekpresyonizmin bu kapsayıcılığı iki nedenle açıklanabilir; ilkin, en genel anlamda, 20. 

yüzyıl sanatında karşı duruş olarak ortaya çıkan, sanatın tarifinin değişmesi ve 

dolayısıyla bu yüzyılın ilk yarısında yaşanan iki savaşın sıkıntısını, duyguların 

dışavurumu olarak yansıtma olanağı sağlamasıdır. İkincil olarak da 20. yüzyılın ilk 

yarısında neredeyse aynı zamanlarda ortaya çıkan akımların ve hareketlerin ortak 

noktalarının ekspresyonizmde toplanmasıdır. Bu ortak noktalar, biçemsel ayrılık bir 

yana, konu ve içerik bağlamlarını içerir. Asıl olarak heykel sanatında kübo-

ekspresyonizmden bahsetmek daha doğrudur, çünkü üç boyutluluk gibi biçimsel 

nitelikleri dolayısıyla, ekspresyonist heykellerde kübist bir karakter göze çarpar.  

20. yüzyılın ilk çeyreğinde artık heykelin tanımı değişmeye başlamıştır. Bu değişikliğin 

en can alıcı örnekleri, Reinhold Hohl’un "kübist yapım”40 (ya da kübist konstrüksiyon) 

olarak belirttiği birleştirmelerde (assemblage) görülür. Bu yapımcı heykel ve kabartma 

örneklerinin ilklerinden biri, Picasso’nun 1912 yılında yaptığı “Gitar” (Resim 17) isimli 

işidir. Kağıt levha, kağıt ve boyanmış tellerle oluşturulmuş bu birleştirme, kabartma 

özelliği gösterir. İlkel bir birleştirme denilebilecek “Gitar” el ustalığının bir tarafa 

bırakılarak, ne modelleme ne de yontu yöntemiyle değil41 de sanki özensizce kesilen 

metal levhaları birbirlerine tutturarak oluşturulmuştur. Bu türden işlerin özensizmiş gibi 

hissedilmesi heykele bakan gözün el ustalığı görme gerekliliği geleneğinden 

kaynaklanır. Birleştirme fikrini ve uygulanışını açıklamak için Vladimir Baranoff-

Rossiné’nin 1913 yılında yaptığı “Senfoni no.1” (Resim 18) heykeli örnek olarak ele 

alınabilir. Çok renkli ahşap, karton ve ezilmiş yumurta kabuğundan yapılmış bu 

birleştirmenin, senfonisini oluşturan bir müzisyeni betimlediğini42 söylemek zordur. 

1910’larda Rusya’dan Paris’e gelen Baranoff-Rossiné’nin Picasso’dan değil de 

Fütüristler tarafından etkilendiği izlenimi oluşmuştur. Söz konusu heykelde kullanılan 

                                                 
39Lionel Richard, Ekspresyonizm, Çev: B.Madra, S. Gürsoy, İ.Usmanbaş, Remzi Kitabevi, 
İstanbul, 1991, s.110. 
40Le Normand-Romain, a.g.e., s.133. 
41 A.e. 
42 A.e., s.135. 
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renkler ve farklı dokular, heykelin biçimsel özelliklerine yönelik söylenecekleri bile 

karmaşıklaştıracak niteliktedir. Fakat bu birleştirme soyut biçimlerle oluşturulan ve 

içeriği müzik olan resim ve heykellere ironik bir cevap niteliği de taşımaktadır.43 

Bu izlek içerisinde, tarihsel olarak Fütürist üretimlere bakmak gerekirken, birleştirmenin 

çokça kullanıldığı Dadacı üretimler incelendiğinde, birleştirme tekniği daha da açıklığa 

kavuşacaktır. Raoul Hausmann’ın “Zamanımızın Ruhu” (Resim 19) birleştirmesi, 

anlamsal boyutunda günün ruhunun ölçülebilirliğine göndermede bulunur. Biçimsel 

olarak bakıldığında ahşap bir büste eklenmiş (ya da yapıştırılmış44) saat, mezura, 

kamera parçaları, sayı levhası, matbaa kasnağı görülür. Bu eklemlemeyle oluşan 

birleştirme, seçmeci bir tavırla söylemek istediği sözü yalın bir biçimde anlatmıştır. 

Birleştirmeye verilen isim de bu anlatımı desteklemiş ve kolaylaştırmıştır. Bir 

perukçunun gelecekteki bir pilotu veya telgrafçıyı kafasına değişik eklentilerle 

komikleştirmesi45 gibi bir benzetmeyle bu işin dadacı karakteri de ortaya çıkar.  

Birleştirme, var olan nesnelerle ya da sanatçının kendi ürettiği parçalarla yapılıyor 

olsun, mantık olarak eklemeye yakındır, fakat ciddi bir anlamsal fark içerir. Eklenerek 

yapılan heykel (genelde kil ya da metal malzemeyle) geleneksel anlamda farklı 

malzemeleri ya da aynı malzemeyi farklı kullanmayı öngörmez. Birleştirmenin mantığı 

eklenen malzemelerin birbirleriyle uyumsuzluğundan da bir söz üretmektir, aynı 

zamanda bu uyumsuzluktan yaratılan rahatsızlık üretilen sözü destekler.  

 

Stilizasyondan soyuta gidiş serüveni, 20. yüzyılın başında yukarıda değinilen akımlara 

ve hareketlere dahil olsun olmasın, hızlı bir biçimde oluşmuştur. Tarihteki ilk ‘inanç 

nesnelerine’ bakıIdığında aslında bugünden stilizasyon olarak algılanan durum görülür. 

Örneğin Ana Tanrıça figürinlerinde, yukarıdaki açıklamada inanç nesnesinin bağımsız 

varoluşu denildiğinde görüldüğü gibi, öncelikle görselliğin değil, inanca dayalı olarak 

zihinsel bir etkilenmenin vurgusu yapılıyor olabilir. Bu durum inanç nesnesinin varoluş 

amacının ‘metafiziksel’ olmasından kaynaklanır. Bir süre sonra bu metafiziksel dünya 

somut bir hikayeyi anlatmaya başlar, artık idealize edilmiş insan figürü yerini sadece 

anlatılması gereken (ve inanılması gereken) hikayeye bırakır. Binlerce yıl heykelin 
                                                 
43Schneckenburger, a.g.e., s.439. 
44Yapıştırma kelimesinin kullanımı, diğer malzemeleri bütünüyle dışında bırakır, dolayısıyla 
zamanın ruhunun dışarıdan etkilere açık oluşuna da vurgu yapıyor olabilir. 
45Le Normand-Romain, a.g.e., s.148. 
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böyle bir araç olarak kullanılması ve 20. yüzyıla gelindiğinde bu aracın kendiliğinden bir 

amaca dönüşmesi önemlidir. Stilizasyonun kullanımı yalnızca biçimsel bir amaca 

dönüşü temsil etmez, bir taraftan da içeriği bir anlatıya dönüştürür. 20. yüzyıl heykeli, 

ister dönüştürülmüş nesne ister figür stilizasyonu olsun, metafizik bir dünya temsilinden 

farklı bir dünya yaratma itkisiyle yola çıkar. Bu yolda da iki tür varoluş sergilenmiştir; 

birincisi heykeli heykel sorunsalları bağlamında ele alarak üretmek (Brancusi’nin 

heykeli buna verilecek en net örnektir), ikincisi heykelin biçimsel veya içeriğe yönelik 

sorgularını bir tarafa bırakarak "yeni formlarla yeni bir dünya yaratma"dır. İkinci türden 

üretimlerin kategorizasyona sokulması tehlikeli bir durum olarak görülebilir. Bunun 

nedeni de ikincil olarak belirtilen varoluş alanının yine biçimsel bir göndermesi 

olmasıdır. Ancak bu biçimsel gönderme heykele içkin unsurlardan yola çıkarak yapılan 

denemeler değildir. Kübizm ile Dadaizm’in farklılıklarına bakmak ve söz konusu 

farklılıklar üzerinden bir karşılaştırma yapmak, bu ikili kategorizasyonu daha da 

netleştirecektir. Kübizm’de zaman kavrayışı sistematiktir, dadacılar zamanın da bir 

ruhu olduğuna inanırlar. Kübist eğilim biçimsel bir bozumdur, dadacı bozum ise 

oyunsaldır, kurgusal bir anlam farklılığı önerilmiştir. Kübist heykel, resimden daha farklı 

bir savla ortaya çıkmaz dolayısıyla heykelin özerk bir sözü yoktur; söylenilmek 

istenende boyut farklılığının bir önemi kalmaz. Dadacılar yeni biçimler üretirken, hem 

çok boyutluluk kullanırlar dolayısıyla heykele çok yaklaşırlar hem de anlam 

katmanlarını kurguladıkları için (en azından anlamlı ya da anlamsız katmanları 

kurguladıkları için) “heykel nedir?”, “hangisi heykeldir?” gibi sorular sordurturlar. 20. 

yüzyılın ve bir sonraki bölümde ayrıntılı bir biçimde incelenecek olan Modernizm’in 

“yeni”si de çok soru sormayı gerektirecektir. Bu anlamda Kübizm yoğunluklu olarak 

biçimsel bir akımdır. Dadaizm bir akım olarak tarif edilememesi dolayısıyla, hayat-

sanat ortaklığını destekleyen bir harekettir.  

Biçimsel göndermelerin ve sorguların yoğun olarak gözlendiği iki akım, heykelin 

uzamla kurduğu ilişkiyi açıklamaya yardımcı olacaktır. Bu akımlardan ilki Fütürizm’dir, 

bunun nedeni tarihsel bir sıra izlemek değil, biçimin oluşturulma evrimini bir dizgeye 

sokmaya çalışmaktır. 

Fütürizm, kökeni bağlamıyla diğer akım ve hareketlerden farklı konumlanır. Bunun 

nedeni geçmişle tüm bağlarını kopartmak istemeleri ve geçmişi reddetmeleridir. Bu 

noktada geçmişle hesaplaşmadan reddetmek düşüncesi nasıl sonuçlar doğuracaktır?  
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Öncelikle fütüristler manifestolarında kendi "yeni"lerini tarif ederler; “Fütürizm’in ilkesi, 

büyük bilimsel keşiflerin yarattığı etki altındaki insan duyarlılığını tepeden tırnağa 

yenileştirmektir.46" Buna göre geçmişte olan her şey artık eskidir, dolayısıyla tüm 

bağlar koparılmalıdır. Felsefi dayanakları Nietzsche ve Bergson’dur.47 Mühendislik ve 

hızın yüceltilmesi, büyük şehir hayatının dinamik deneyimleri gibi çoğaltılabilir örnekler 

yukarıdaki "yeni"yi oluştururlar. 1912 yılında Umberto Boccioni’nin yaptığı “Boşlukta 

Şişenin Gelişimi” (Resim 20) heykeli buna örnektir. Boşluk fikri henüz yüzyılın başında 

uzama değil de uzaya gönderme yapmaktadır, dolayısıyla henüz “boşluk” fikri uzaydaki 

devinimi veya gelişimi nitelemektedir. Heykelde uzamsal “boşluk” (space) kavrayışının 

kullanımı, heykelin mekanla kurduğu ilişkiye yönelik sorguların yapılmasından sonra 

yani Modernizm’in olgunlaşmasından sonra görülecektir. Henüz bilinmeyen “uzay”a 

yapılan göndermeler, üç boyutlu bu üretimi kavramanın denemeleridir. “Boşlukta 

Şişenin Gelişimi” heykelinde ise uzayda varsayılan hareketin temsili, sabit bir biçimde 

uygulanmış heykele döngüsel hareketler verilerek yapılmıştır. Bir diğer örnek; yine 

Boccioni’nin 1913 yılında yaptığı “Tekil Formların Boşlukta Sürekliliği” (Resim 21) isimli 

heykeldir; burada da figür çıkışlı bir bütünleme vardır, tekil formlar figürün ayrıştırılmış 

bölümleridir. Bu bölümler, hareketin yavaşlatılmış halini betimlemeye çalışırlar, adım 

atan figürün genel hareketinden öte tüm ayrıntıların da bu harekete dahil oldukları an 

betimlenmeye çalışılmıştır. Bu heykel, 20. yüzyılın başında heykele içkin sorulara 

verilen cevaplarda bir çıkmaza işaret eder; ki bu çıkmazda konstrüktivistler çözüme 

giden yolda daha ileri gideceklerdir; “hareket hareketsiz bir biçimde nasıl hissettirilir?”.  

1913 tarihli heykelin kaidesine getirilen çözüm de söz konusu çıkmazı 

çözememektedir; kütlesel açıdan yoğun olan heykel adeta yere çakılmıştır. İlk bölümde 

belirtildiği gibi üç farklı dengenin varlığı, heykeli 20. yüzyıla taşır, bu bağlamda 

dengelerden biri (fiziksel denge) zorlama bir yolla düzenlenmeye çalışılmıştır. Bunun 

sonucu diğer dengeleri de sarsar ve heykel savlanılan ‘yeni’yi taşıyamaz olur. Benzeri 

bir taşıyamama durumu, bir bakıma yanlış anlaşılmayla, Italyan fütüristlerini dönemin 

iktidarıyla ortaklaştırır.  

                                                 
46Filippo Tommaso Marinetti, “Kuraldan Sıyrılmış İmgelem ve Özgürlüğe Kavuşmuş Sözcükler-
Fütürist Manifesto”, Modernizmin Serüveni (Hazırlayan: Enis Batur), YKY, Istanbul, 1998, 
s.75. 
47Le Normand-Romain, a.g.e., s.136. 
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Boccioni, 15 Mart 1912 tarihinde arkadaşı Vico Baer’e yazdığı mektupta. “Bu günlerde 

heykel adına endişeleniyorum! Bu mumyalaşmış sanatı tamamen yenileştirecek bir 

algım olduğunu düşünüyorum”48 der. Boccioni bir bakıma bu yeni algılama biçimini, 

kökensizlik isteği üzerine kurar; “Bir motorun gürültüsü (…) Samothrake Nike’sinden 

daha güzeldir.”49  

Heykel sanatı üzerinden yapılabilecek böylesine bir karşılaştırma binyılların değişen 

‘güzellik’ tanımlarını açık biçimde izlemeye olanak verir. Gelinen nokta, fütürist ‘güzel’in 

diğer tüm zamanlardaki ‘güzel’lere karşı şaşırtıcı iddiasıdır. Bu iddia, plastik 

sanatlardaki seçmeci duyarlılığa da bir çizgi çekecektir.  

20. yüzyıl heykeli temelde iki yoldan gider, organik ve konstrüktif. Bu iki yolu da aşan 

ya da ortaklaştıran heykeller de göze çarpar, fakat bu iki temel yol, yüzyılın heykelini 

plastik açıdan irdelemeye olanak tanır. Buraya kadar yapılan 20. yüzyıl akım ve 

hareketlerinin açıklamaları genelde figür çıkışlı stilizasyonlar olmakla beraber, organik 

heykel mantığına yakındırlar. Fakat organik heykel tam tarifini, Brancusi ve Arp’ın 

heykellerinde bulur. Organik heykel, doğada olan formların (ya da bu formların 

ayrıntılarının) biçime dökülmüş halidir. Konu bağlamında açıklanmaya çalışılacak 

konstrüktif heykel ise tüm diğer biçimlendirmelerden ayrılır. Bu ayrımı iki heykel 

üzerinden yapılacak karşılaştırma açıklığa kavuşturacaktır; ilk örnek kübist karakterli 

bir yapım olan 1909 tarihli Pablo Picasso'nun “Kadın Başı” heykelidir. Heykel tipik bir 

kübist bölünme içerir; her parça kübik formlarla gösterilir, ortaya çıkan bütün, bu 

bölünmeleri içeren bir toplam halini alır. Antoine Pevsner'in 1923 tarihli “Kadın Başı” 

(Resim 22) heykeli ise öncelikle parça-bütün ilişkisi bağlamında yapımcı karakteri 

dolayısıyla farklı bir biçimlendirme içerir. Bu biçimlendirmenin sistematizasyonunu 

Naum Gabo'nun konstrüktif ilkesi olan 'stereometri'50 ile açıklamak gerekir. Bu ilkeyi 

basit bir formu kullanarak açıklar; öncelikle kapalı bir küpten yararlanır, olağan biçimde 

gerçek mekanda sergilenen bu küp izleyene üç cephesini gösterir. Bu küpün yanında 

sergilediği ikinci küp, farklı bir biçimde oluşturulmuştur; dört cephesindeki duvarlar 

yerinden oynatılarak, küpün diyagonal olarak kesilmesi sağlanır ve formun içine doğru 

çekilen kenar diğer açıları bölerek içrek bir görüntü elde edilir. Bu bölünme kübik bir 

                                                 
48 Read, a.g.e., 1977, s.115. 
49 Marinetti, a.e. 
50Rosalind E. Krauss, Passages in Modern Sculpture, MIT Press, 1981, USA, s.57.  
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hacim sağlar, görsel olarak formun içine doğru bir bakış açısı yaratılır.51 Bu bölünme 

kübik bir çağrışım yaratsa da, formun yapısını tasarlamak, dolayısıyla yapımı 

aşamasında geometrizasyonu aşan bir yöntem kullanmak açısından, kübizmden 

farklılaşır. Picasso'nun 1909 tarihli heykeli, bu bağlamda, kübisttir, geometrik bir 

bölünmeye gidilmiş ve yapının oluşturulması daha rastlantısal bir kurgu içermiştir. 

Pevsner'in uygulaması ise yapımcı karakteriyle organik olanı dışarıda bırakır, kurgunun 

varlığı tüm rastlantısallığı bertaraf ederek 'insan üretimi' niteliğinin altını çizer. 

Konstrüktivizm’e kadar kullanılan “boşluk” (space) nitelemeleri fiziksel bir kavrayışı 

barındırır. Konstrüktivizm ile birlikte “boşluk” kavramı uzamsal bir gönderme içermeye 

başlar; bu yönüyle kavranan cismin niteliği de önem kazanır. Naum Gabo'nun 1970-71 

tarihli “Çizgisel Konstrüksiyon No:2” (Resim 23) heykeli öncelikle kullanılan malzeme 

(naylon ve plastik ip)  açısından değerlendirildiğinde “boşluk” kavramının kullanımı ve 

konstrüksiyonun işlenişi önem kazanır. Naylon ve plastik, dış koşullara (ısı dışında) 

dayanıklıdır, saydam ya da yarı saydam malzemelerdir. Söz konusu heykelin her 

parçasında, geçirgen olsun olmasın, bir yansımadan bahsedilebilirliği, mekansal bir 

düzlemden tamamen çıkarak uzamsal göndermeyi besler. Uzamın çevresel kavrayışı, 

konstrüktivist heykellerde kullanılan “boşluk” imgesini heykelin bir mekanda varoluşuyla 

da destekler, halihazırda bu heykeller mekan ve zaman gözetmeksizin boşluğu hem 

heykelin kendinde hem de heykeli çevreleyen alanda hissettirirler. Konstrüktif heykel, 

yapımcı karakteri ve heykele içkin unsurlar olarak bahsedilen kavramları bir adım öteye 

götürme girişimleri dolayısıyla, üç boyutlu üretimler içerisinde,  'boşluk kavrayışına' 

yönelik sözü kısa ve net iletebilmiş bir üretimdir.  

Özellikle 20.yüzyılın ikinci yarısında hiçbir akım ya da harekete bağlanamayacak 

heykeller, yüzyılın ilk yarısındaki akım ve hareket bombardımanından kendi paylarına 

düşenleri alırlar. Heykel üretimi üç boyutluluğu ve dokunsal-görsel-fiziksel denge 

bağlamlarıyla “boşluk” kavrayışına içkin yeni çözümler sunmaya devam edeceklerdir. 

Son olarak Max Bill'in orijinali 1935 yılında bronz döküm olarak yapılmış, 1953 tarihli 

“Sonsuz Şerit” (Resim 24) heykeli, ilerideki bölümlerde irdelenecek “boşluk”, 

'sonsuzluk' bağlantısının öncül açıklaması niteliğindedir. M.C. Escher'in iki boyutta 

gösterdiği bitmeyen döngüsel hareket, Bill'in heykelinde üçüncü boyuta taşınarak bir 

                                                 
51A.e., s. 58. 
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taraftan bitmeme durumunu yansıtır, diğer taraftan da zihinde “boşluk” (void) 

kavrayışına göndermesi olan sonsuz hareket-hareketsizlik algısını imler.  

  

Boşluk kavrayışı bağlamında, yüzyılın ilk yarısındaki heykel üretimlerine bakıldığında, 

yukarıda da belirtildiği gibi, hem biçimsel hem de içeriğe yönelik yeni soruların 

oluşturulduğu bir dönem geçirilmiştir. Boşluk kavrayışı akım ve hareketlerin zaman-

mekan sorgularında çözüme giden yolu açmıştır. Bu yol bilimsel gelişmelerin, 

teknolojinin olanakları ölçüsünde daha da aydınlanacak ve heykel özelinde üreten-

algılayan ikilisinin gelişmesini zorunlu kılacaktır. “Boşluk” kavrayışı, Modernizm’in 

zihinsel altyapısını hazırlamada ve Modernizm sonrası dönemde üretimlerin 

çeşitlenmesinde büyük bir rol oynar. Henüz modernist imgelemin sınırları içinde kalan 

"boşluk" (space) kavrayışı, süreç içinde farklı algılanacak, her dönemde olduğu gibi 

teknik gelişmeler ve buradan türeyen olanaklarla yeni çözümler oluşturulacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Modernist Dönemde Plastik Sanatlarda “Boşluk” Kavrayışı 

 

 

 20.yüzyıl, genel çerçevede tanımların değiştiği, "yeni"nin hızla oluşturulduğu bir 

dönemdir. Bu oluşturulma durumu, bilimsel, kültürel ve düşünsel bağlamlarda 

gerçekleşmiş ve karşılıklı bir etkileşimle, farklı üretimleri çözümlemeye ve 

deneyimlemeye olanak tanımıştır. Modern sözcüğünün sözlük anlamı, modernizmde 

neredeyse hiçbir biçimde karşılığını bulmaz.1 Modernizm, modern olma halini içinde 

barındırır fakat "yeni"yi üretmek önkoşuldur. Modernizmin özünde dünyanın eskimiş 

olduğu ve temel olarak yeniden düşünülmesi gerektiği düşüncesi yatar. Burada önemli 

olan terim "yeni" dir, ama bu soyut "yeni"nin içeriği konusunda hiçbir belirlenim 

oluşmaz, çünkü belirlenim bir katılık olarak görünür ve "yeni" olma ile bağdaşmaz.2  

Modernizm “Güzellik, Gerçeklik, Doğruluk” gibi kaygıları ‘eski’ olarak bir yana bırakır ve 

bilinç bu başıboşluk içinde kendini hiçbir belirlenime bağlamadan eyleme geçer.  

 Modernizm sanatta yeni anlatım biçimleri aramak için "geçmiş" ile zihinsel bir 

kopuş yaşamıştır. Fakat anılan dönemde Picasso'nun sanatındaki Afrika etkisi, 

Mondrian ve Stuart Davis üzerindeki Afrika-Amerika caz müziği esinlenmeleri, Keith 

Haring ve David Wojnarowicz'in Afrika-Amerikan graffitilerinden etkilenmeleri3 gibi 

daha da genişletilebilir örnekler vardır. Bu örneklemelerin varlığı bilinen ve imlenen 

şekliyle biçimsel bir "yeni"ye yol açmıştır. Bunun yanı sıra bu etkilenmelerin bir 

bölümünün, Avrupa kökenli olmayan, sömürgeleştirilmiş ülkelerin sanatlarından olması 

da Modernizm'e varoluşsal sorular yönlendirmeyi olanaklı kılar.  

Genel olarak, 19. yüzyıl sonlarından 20. yüzyıl ortalarına dek Modernizm sanatta bir 

deneycilik döneminin yaşanmasına sahne olur. Plastik, görsel ve işitsel sanatlarda, 

anlam ve içerikten uzaklaşılarak, sanatın biçimsel varoluşu üzerine sorular 

cevaplanmaya çalışılır. Bu biçimsel sorguların yanı sıra sanatın kendi kendinde "özne" 

                                                 
1 Uğur Tanyeli, “Modernizmin Sınırları ve Mimarlık” Modernizmin Serüveni (Hazırlayan: Enis 
Batur), YKY, İstanbul 1998, s.63. 
2 Aziz Yardımlı, Modernizm,   http://www.ideayayinevi.com/noesis/Modernlik/Modernizm_01.htm 
(Çevirimiçi), 09.08.2008. 
3 Adrian Piper, “The Logic of Modernism”, Callaloo, S. 16, No. 3., Yaz 1993, s.574. 
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oluşu düşüncesinin temelleri atılır. Bu düşünce, Modernizm ve sonrasında "boşluk" 

kavrayışıyla yapılacak çözümlemelerle paralel biçimde irdelenecektir.  

Sanat eleştirmeni Clement Greenberg (1909-1994) 1961 yılında ‘Modernist Painting’ 

(Modernist Resim)  adlı bir yazı yazar, eleştirmen burada Modernizm'in ne olduğunu 

karşılaştırmalı bir biçimde açıklar. Metin, Modernizm'in batı kaynaklı bir çıkış olduğu ve 

batılıların kendi kuruluşlarını sorgulaması ile başladığını savlar.4 Eleştirinin anlamını 

sorgulayan Kant, Greenberg’e göre modernist eleştirinin başlangıcıdır. Modernizmin 

özünü; farklı disiplinlerin kendilerine özgü yöntemlerini disiplinin kendi içinde bir 

eleştiriye dönüştürmesinde bulur, ona göre bu eleştiri döngüsü disiplini geliştirecektir 

(Kant’ın mantığın sınırlarını oluştururken, mantık ile ilgili kurduğu döngüye benzer).5 Bu 

türden bir iç-eleştiri mekanizması modernist bakışı algılamaya yardımcı olur.  

Her yeni varoluş eskinin ilerisinde olmayabilir, fakat modernist ihtiyaç, temellerini 

"temsil" etmeyi bırakma isteğinde bulur. Sanatsal üretim herhangi bir nesnenin ya da 

düşüncenin temsilinden ifadeye geçecek, bu zorlu savaşı kendisini ifade etmekten 

korkmayan sezgisi ve bilgisi güçlü olanlar kazanacaktır.  

Modern sanat kuramlarına bakıldığında sanatsal üretimin kategorilere ayrılması sıkça 

karşılaşılan bir durumdur. Cristopher Williams bu kategorizasyonu iki maddeye 

indirger; Formalizm ve kimlikleştirme.6 Aslında bu ikili, temsil ve ifade ayrılığını ortaya 

koyar. Temsil eden sanatsal üretimi Modernizm'i hazırlayan koşullara, ifadeyi ise 

sanatçının kimliğinden öte üretilenin bir kimlik yaratmasına olanak tanıyan belirlenim 

olarak Modernizm'in açıklanmasına ön koşul şeklinde değerlendirir.7 İfadelendirmeye 

geçiş ile birlikte sanat üretiminin görünmezliği üzerinde durur, bu görünmezlik, sanat 

eserinin kalıcı olma/olmama paradoksunu da hatırlatmaktadır.  

Birinci bölümde yapılan incelemeler, sanatsal üretimin, biçim ve içerik bağlamlarıyla 

ortaya konmaya çalışılmıştır. Bu bölümde irdelenmeye çalışılacak olan ise 20.yüzyılın 

ilk yarısında, modern olma durumuyla 'Modernizm'in karşılıklı ilişkisi ve “boşluk” 

(space) kavrayışı yoluyla sanat eseri algısından 'sanat işi'ne geçiştir.  

                                                 
4 Clement Greenberg, Modernist Painting, 1961,  
http://www.sjsu.edu/upload/course/course_1336/Greenbergx_Clement.doc, (Çevirimiçi) 16.05.2009. 
5 A.e.  
6 Christopher Williams, “Modern Art Theories”, The Journal of Aesthetics and Art Criticism, 
Sayı 56, No. 4. (Güz, 1998),s. 377-389. 
7 A.e., s. 381. 
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Her dönem tarihsel olarak yaşanıldığı zaman için moderndir, 'Modernizm' ise ideolojisi 

olduğu varsayılan bir akım olarak kabul edilir. Bu akımın itici gücü olan kavramlar 

karşılıklı bir biçimde karşıtlıklarıyla var olurlar. Temel alınacak kavram ikilikleri Artun'un 

soyutlama sürecini açıklarken değindiği ' gerçekliğin iki boyutu'; soyut-somut, özne-

nesne ve ruh-madde olarak ayrıştırılabilir8.   

Modernizm için yapılan tüm kategorizasyonları (ki bu kategoriler doğrultusunda yapılan 

çözümlemeler daha üretken olacaktır), “boşluk” kavrayışı bağlamıyla irdelemek 

Modernizm’i algılamayı kolaylaştıracaktır.  

Charles Baudelaire “sanattaki ikilik de insanın ikiliğinin kaçınılmaz bir sonucudur”9 der 

ve moderniteyle kastettiğinin, bir yarısı sonsuz ve değişmez olan sanatın, gelip geçici, 

ele avuca sığmaz, koşullara bağlı olan diğer yarısı olduğunu söyler10. C.Baudelaire’in 

iki yarıya böldüğü 'sanat' bir taraftan bir bütünü işaret ederken, bu bütünü 

melezleştirmekten de sıyrılamaz. Modernizm’in başlangıcı olarak benimsenen, 

1850'lerde yazılan11 kitap dönemin içinden dönemi okumanın örneğini sergiler, 

dolayısıyla hem modern hem de Modernizm'in içinden bir algılamanın yansımasıdır. Bu 

algılamaya göre moderniteyi ilk kuran, ezelden beri belledikleri yerlerini, yurtlarını, 

geçmişlerini terk etmeyi göze alarak, modernitenin ilk mekanlarından birini, Paris’i 

kuracak ilk dünya vatandaşları, kozmopolitizmin öncüleridir; meçhul mesleklerin ve 

toplumsal rollerin fedaileri olan kalabalıklar ve bu kalabalıkların giderek evlerden 

sokaklara, gündüzden gecelere taşan ve modern kente kamusal karakterini kazandıran 

kargaşasıdır.12 Bu kargaşa, 20. yüzyılın ilk yarısında iki dünya savaşıyla beraber, 

yalnızlaşan, birbirine ve hatta kendine yabancılaşan bireyler topluluğuna dönüşür. 

Baudelaire'in modernitenin ilk mekanlarından biri olarak gördüğü Paris başta olmak 

üzere diğer Avrupa kentleri de ciddi bir yıkımla karşılaşacaktır. Dolayısıyla modern 

hayat 'büyük bir moda gösterisi, başdöndürücü görünümler, parıltılı yüzeyler, ışıltılı 

                                                 
8 Ali Artun,  “Baudelaire’de Sanatın Özerkleşmesi ve Modernizm (Modern Hayatın Ressamı’na 
Sunuş)”, Charles Baudelaire, Modern Hayatın Ressamı, Çev.: Ali Berktay, İletişim Yayınları, 
İstanbul, 2004, s.34. 
9 Charles Baudelaire, Modern Hayatın Ressamı, Çev.:Ali Berktay, İletişim Yayınları, İstanbul, 
2004, s.203. 
10 A.e., s.214. 
11 C.Baudelaire özgün adıyla Le Peintre de la Vie Moderne kitabını 1859 yılında yazar. Fakat 
Le Figaro'nun 26, 29.Kasım ve 3. Aralık 1863 yılında üç bölüm halinde yayımlanmasına kadar 
kitap okuyucusuyla buluşamamıştır. 
12 Artun, a.g.e., s.10. 
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süsleme ve tasarım zaferleri sistemi13' olarak nitelenene dek yıkımdan yeniden yapıma 

bir oluşum süreci içinde değerlendirilmelidir.  

Modernizm tüm bu çelişkili kimliğinin yanı sıra önerdiği 'sıradan olmama' tavrıyla 

‘yalnız’ bireye bir sıfat daha ekleme çabasındadır; 'özgür' birey. Bu özgürleşme 

sürecine dahil olanlar, en marjinal davranışlarla, modern hayatın kahramanları olarak 

rol oynar, en ücra yerleri -Paris sokaklarının, kafelerinin, mahzenlerinin, tavan 

aralarının günlük hayatı ve gece hayatını14- modern kamusallığın mekânlarına 

dönüştürürler. Baudelaire için modernite, "zamanın gelip geçiciliğidir; mekânların bir 

görünüp bir kaybolmasıdır; umulmadık, apansız deneyimlerdir. Zaman da mekân da 

bütünlük sunmaz; kesintilere ve fragmanlara parçalanmışlardır. Her bir fragman değişik 

ve yenidir; hep şimdiye aittir, anlıktır. Modernite yeniliğe mahkûmdur.15” 

Modern olan modernist olan değildir. Modernizm ne pahasına olursa olsun yeni olmayı 

vurgular. Buna göre estetik ölçütler gibi modern tine özgü 'Yararcılık' bakış açısı da bir 

yana atılır ve düşünceden kopmuş bir duyusallık kendini kötü sonsuzluğu içinde 

açılıma bırakır. Bu ayrım dikkate alınmadığında, mimariden resme, müziğe, modern 

sanat yapıtları arasında modernist olmayan örnekler sık sık sık modernist olanlarla 

aynı sınıfa ait görülür. Bu kavramsal karışıklık Modernizm ile modern olma durumunun 

birbirinden ayırdedilememesinden kaynaklanır. Bu bağlamda 20.yüzyılın ilk yarısında 

resim, mimarlık, fotoğraf disiplinlerine yönelik örnekler üzerinden yapılacak tartışma 

sözkonusu karışıklığı giderecektir. Aynı zamanda “boşluk” kavramı temel alınarak 

yapılacak bu çözümlemeler, geçmiş yüzyılın sanatsal üretimlerini kavrayarak “nasıl bir 

21. yüzyıl tasarısı”nın yapıldığını (yapılacağını) açıklamaya olanak sağlayacaktır.  

 

   * * * 

 
Boşluk kavrayışı binlerce yıldır felsefe ve bilimin konusu olmuştur. Bu süreçteki 

“boşluk” kavramının izini sürmek sanatsal üretimleri farklı bir bakış açısıyla okumaya 

olanak tanır.  Boşluk, İlkçağ Yunan felsefesinde, atomcuların, ‘varlık’ adını verdikleri, 

                                                 
13 Marshall Berman, Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor, Çev.: Ümit Altuğ, Bülent Peker, İletişim 
Yayınları, İstanbul, 1994, s.171. 
14 A.e., s.178. 
15 Artun, a.g.e., s.45. 

 26



ezeli-ebedi, maddi ve bölünemez atomların içinde hareket ettiklerini sandıkları boş 

mekan16’ olarak tarif edilir. Bu tarif aslında 20. ve 21. yüzyıllarda tartışılan “uzam-uzay-

boşluk” ilişkisinin, algılamadaki kökenini oluşturur. Mekana gönderme yapan ve ‘boş’ 

olanı mekansal bir ilişkiyle kavrayabilen bu açıklamadan sonra Antik Yunan’da bu 

kavrama dair tartışmalar ve belirlemeler sürer. Atomcular tarafından kabul edilen 

boşluğun varoluşu, Parmenides, Aristoteles, Stoalılar, Descartes, Leibniz ve Kant gibi 

düşünürler tarafından reddedilmiştir.17 

 

20.yüzyıla gelindiğinde Newton mekaniği, yerini kuantum fiziğine bırakmaya başlar ve 

birçok temel kavram tekrar tanımlanmak zorunda kalır. 

Fizik ve felsefe bilimleri “boşluk”  kavramı üzerine bin yıllarca farklı kuramlar üretmiştir 

ve halen tartışmalar devam etmektedir. Çalışmanın konusu bağlamında kavram farklı 

ilişkilendirmelerle incelenecektir. Bunlardan biri boşluk ve mekan ilişkisidir. Bu 

bağlamda, “boşluk” kavramı üç farklı niteliktedir. Biri mekanda algılanan “boşluk” 

(emptiness) kavramıdır. Diğer “boşluk” (space) kavramı mekanı oluşturur. Üçüncü 

boşluk kavramı ise bir “öğe” gibi kullanılan “boşluk” tur (void) ve “sınırsızlık”  niteliği öne 

çıkar.18  Boşluk kavrayışı, üç boyutlu üretimler değerlendirilirken, algılaması daha kolay 

bir hale bürünür. Bunun nedeni boşluk-nesne diyalektiğidir; bir bakıma varlık-yokluk 

diyalektiğine gönderme yapılıyor gibi görülebilir. Fakat boşluk-nesne diyalektiğini 

açıklarken, konu bağlamında, ontolojik bir sorundan öte epistemolojik bir kavrayış 

yolunda gitmek seçilmiştir.   

Modernizm, tüm tartışmaları kapsar ve bir potada eritir bir görüntü çizer, ta ki sanat 

“boşluk”u ifade etmeye çalışana dek.  

 

 

 

 

 

 
                                                 
16 Ahmet Cevizci, Felsefe Sözlüğü, Paradigma Yayınları, Eylül 2000 (4. Basım), İstanbul, 
s.172. 
17 A.e. 
18 Doğan Hasol, Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü, YEM, 10.Baskı, 2008, İstanbul, s.126. 
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A. Modern Sanatın “Boşluk” Önerileri  

 

 20. yüzyılın ilk yarısında, fotoğraf, resim ve mimarlığı “boşluk” kavrayışı 

bağlamında incelemek, üç boyutlu bir üretim olan heykel sanatının yine aynı bağlamla 

irdelenmesine olanak sağlayacaktır. Bu bölümde cevaplanması tasarlanan sorular 

aşağıdaki gibidir; “Modernizm sözkonusu sanatları nasıl bir üretime yöneltir?”, “Bu 

sanat dallarının “boşluk” la ilişkileri içerik ve biçim bağlamlarında nasıl yansımalara yol 

açtı?” 

Öncelikle fotoğraf sanatındaki üretimlere bakmak ve Modernizm'in başlatıldığı 

tarihlerde ortaya çıkan ‘yeni’ bir sanat dalını incelemek hem resim sanatındaki kökten 

değişimi aydınlatmaya olanak tanıyacak hem de diğer sanatsal üretimlere farklı bir 

gözle - vizör aracılığıyla- tekrar bakmayı sağlayacaktır.  

Fotoğraf kelimesi (Photographe), Yunanca Photo (ışık) ve grahpein (yazmak) 

kelimelerinden türemiştir19; sözcük, ışık ile yazmak ya da çizmek anlamına gelir. 

Fotoğraf birden çok icadın birleşmesiyle ‘yeni’ bir teknik olarak ortaya çıkar; M.S.965-

1040 yılları arasında yaşamış Ebu Ali El Hasan İbn El Haytam, görme optiği ve 

lenslerle ilgili ilk araştırmaları yapmış ve ilk kez ‘iğnedeliği kamera’yı kullanmıştır.20 

Batılı kaynaklarda Alhazen olarak anılır ve modern optik onun araştırmalarına 

dayandırılır. En önemli eserlerinden biri “Kitab’ül Menazır”dır,  bu kitapta en genel 

anlamda görmenin yapısı ve sistemi incelenmiştir. Söz konusu kitap Leonardo da 

Vinci, Johannes Kepler ve Isaac Newton’u etkilemiştir.21 Fotoğrafın oluşabilmesi için ilk 

koşul ‘görmek’tir, dolayısıyla ışığın ve imgelerin bir nesne aracılığıyla görme bilgisi 

milattan öncesine kadar gitmektedir. Camera obscura’nın tarihini özetlemek, modern 

fotoğrafın hangi bilgilerle oluşturulduğunu anlamak açısından açıklayıcı olacaktır. 

Camera Obscura (Latince camera: oda veya kutu, obscura: karanlık22), ilk kez Çin’li 

                                                 
19 Tom Ang, Dictionary of Photography and Digital Imaging, Crown Publishing Group, March 
2002, s.312.   
20 Robert E.Krebs, Groundbreaking scientific experiments, inventions, and discoveries of 
the Middle Ages and the Renaissance, Greenwood Publishing Group, 2004, s.20.    
21 A.e., s.21. 
22 Sina Kabaağaç - Erdal Alova, Latince-Türkçe Sözlük,  Sosyal Yayınları, İstanbul, 1995, 
s.138, s.459. 
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felsefeci Mo Ti (M.Ö.5.yüzyılda) tarafından basit bir biçimde, ışığın karanlık bir kutuya 

girmesi sağlanarak, denenmiştir.23 Işığın fiziksel hareketini ilk anlayanlardan biri 

Aristotales’tir. Işığın çizgisel bir biçimde yol katettiği ve karanlık bir kutu içinde yansıma 

yoluyla nesnenin belirdiğini de açıklamıştır.24 Aristoteles: "Doğada boşluk olamaz”25 

der. Çünkü Aristoteles’e göre, boşlukta bütün cisimler aynı hızla düşerler. Bu durum 

imkânsız olduğuna göre, "var olduğu sanılan boşluğun” içinde hiçbir şey olmaması 

gerekir. Dolayısıyla algılanan nesnelerin yansımaları da Aristoteles’e göre maddi birer 

varlık olarak ‘vardır’. 1200’lerin sonunda Roger Bacon sistematik bir biçimde ışığın 

aldığı yolu tarif etmesiyle camera obscura’nın mucidi olmuştur, fakat akademi 

tarafından kabul görmemesi nedeniyle bu şekilde anılmaz.26 Bu durumu, 15.yüzyılda 

Leonardo da Vinci’nin bir kağıt üzerine yansıttığı imgeyi çizmesi yoluyla oluşturduğu 

‘kara kutu’ ve 16.yüzyılda Giovanni Battista della Porta’nın açık alanda izleyicilerin de 

katıldığı ilk yansıtmalar izler.27 16.ve 17. yüzyıllarda bu ters görüntü yansımaları farklı 

lenslerin icadıyla, düzelir, boyutu küçülerek neredeyse günümüzde kullanılan 

kameralara yakınlaşır.28 19. yüzyıla gelindiğinde bir tür resim kopyalama yönteminde 

kullanılan camera obscura, farklı yöntemlerle geliştirilerek fotoğraf sanatı olarak 

algılanan sanatsal üretime yön verir. Bunun dışında fotoğraf sanatında kullanılan farklı 

kimyasalları bulan ya da fotoğraf basımında kullanılan teknikleri geliştirerek fotoğraf 

sanatı tarihine geçen isimler, konu bağlamında olmadığından anılmamaktadır. 

Fotoğraf sanatı, toplumun yapısını ve değişimin algısını güçlendiren yeni bir ortam 

sağlar.29 Fotoğraf, modernist süreç olarak anılan sürecin içine doğmakla beraber daha 

önce sorulan soruların da şeklini değiştirir. Susan Sontag kitabında fotoğraf sanatının 

doğasına ilişkin sorular sorar ve tartışır. Sontag’a göre fotoğraflamak, insanları 

simgesel olarak sahip olunabilen nesnelere dönüştürür.30 Bu etkilenim hem fotoğrafı 

çeken hem fotoğrafı izleyen için geçerlidir.  

                                                 
23 Krebs, a.g.e., s.171. 
24 A.e., s.172. 
25 Will Durant, Felsefenin Öyküsü, Çev: Ender Gürol, İz Yayıncılık, 2002, İstanbul, s.21. 
26 Krebs, a.g.e., s.172. 
27 A.e. 
28 A.e. 
29 P.Levinson, The Soft Edge: a Natural History and Future of the Information Revolution, 
Routledge, London and New York, 1997, s.37. 
30 Susan Sontag, Fotoğraf Üzerine,  Agora Kitaplığı, İstanbul, 2008, s.29. 
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Kara-kutudan karanlık-odaya gidişte karşılaşılan soru ve sorunlar her sanatsal 

üretimde öngörüldüğü gibi üç yönlü bir biçimde irdelenmelidir; sanatçı-nesne-izleyen. 

Bu bağlamda ilk fotoğraf olarak tarihe geçen Joseph Nicéphore Niépce’in (1765-1833) 

1826 yılında odasının penceresinden çektiği ve basmayı başardığı görüntü31 (Resim 

25), fotoğraf sanatı tarihinde ilkel bir temsil olarak anılacaktır.32 1837 yılında, Louis 

Jacques Mande Daguerre (1787-1851) gümüş kaplanmış bakır levhaları küçük bir kutu 

içerisinde iyot buharına tutarak; ışığa hassas olan iyotlu gümüş tabakası meydana 

getirir. Bu tabaka üzerinde fotoğraf makinası ile fotoğraf çekilmektedir. Tekrar küçük bir 

kutu içerisinde civa buharına tutularak çekilen resim meydana çıkarılır ve hiposülfit ile 

sabitleştirilmektedir. Daguerre yöntemi olarak adlandırılan bu yöntem ile elde edilen 

fotoğraflar bir adet basılır, kopya edilememekte ve sadece ışığın belirli bir yönden 

gelmesi ile görünebilmektedir. Daha sonraları iyotlu gümüş yerine bromlu gümüş 

kullanılarak poz süresi kısaltılmış ve bu yönteme “Daguerreotype” adı verilir. 

Daguerre’nin Paris’te yaptığı ve daha sonraları başkalarının benzerlerini ürettikleri ilk 

fotoğraf makinası, birbiri içine giren iki kutudur. Kutunun birinde ince kenarlı basit 

mercekten oluşan objektif, diğerinde de buzlu cam vardır. Bu kutular içiçe sürülerek 

uzaklık değiştirilir ve netlik ayarı yapılır.33 Daguerre’in 1838 yılı sonlarında çektiği 

fotoğraf, figürlü ilk fotoğraftır (Resim 26); fotoğrafın çekim süresi on dakika 

olduğundan, sokaktaki yoğunluk yansımamıştır. Fotoğraflanan figür ise fotoğrafın sol 

alt tarafında ayakkabısını boyatan adamdır.34 Dolayısıyla bu fotoğrafta, figür, 

Daguerre'in pozlama süresini bilinçsizcesine bekler, bu sürecin geçmesine ve 

fotoğrafın çekilmesine bu bekleyiş olanak tanımış olur. Daguerre'in Paris'i için, 

dönemindekiler, 'ölülerin şehri' demişler ve bu durumun, ayakkabısını boyatan adamın 

bir süre boyunca ayakta durmasına ve fotoğrafının çekilme süresinin tamamlanmasına 

dek sürdüğünü eklemişlerdir.35 Niépce ve Daguerre’in başarıları teknik birer 

kazanımdır, aynı dönemdeki diğer sanatsal üretimlerle karşılaştırıldığında, fotoğrafın 
                                                 
31 http://www.hrc.utexas.edu/exhibitions/permanent/wfp/  (Çevirimiçi), 26.05.2009. 
32 Joseph Nicéphore Niépce’in 17. yüzyıl Hollanda gravüründen 1825 yılında çektiği “Atı Çeken 
Adam”  fotoğraf tarihine ilk fotoğraf olarak geçer, fakat bir başka sanatsal üretim üzerinden 
yapılan bu çekim, konu bağlamında, gerçeklik-yanılsama ilişkisi öne alındığında yerini 1826 
yılına tarihlenen fotoğrafa bırakır. 
33 R. Derek Wood, “A State Pension for L. J. M. Daguerre for the secret of his Daguerreotype 
technique”, Annuals of Science, 1997, S. 54, s. 501. 
34 A.e. 
35  H.H.Arnason, History of Modern Art, Harry N.Abrams Inc., New York, 1986,  s.26. 
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‘sanat’ olarak anılması için bir süre daha gerekir. Fotoğraf sanatının modernist sürece 

katılması için ise hızlı bir yol katetmesi beklenecektir. Konu bağlamında fotoğraf 

sanatını ‘sanat’ olarak algılamaya başlamak için, fotoğrafın temsilden ifadeye geçişini 

tarihlemek gerekir. Bu geçişte fotoğrafçının rolü önemlidir; öncelikle konu 

farketmeksizin doğal bir ifade yakalanmalı, bakış açısı, kadraj, ışık kontrol altına 

alınmalı ve bunun sonucunda 'anlam' kurgulanmalıdır.36 Anlamsal kurgu açısından ilk 

büyük fotoğrafik başarı, Félix Nadar (1820-1910) ve Julia Margaret Cameron (1815-

1879)'ın portre fotoğraflarında görülür (Resim 27-28).37  Fotoğrafların anlamsal 

boyutunun önemini, karikatürist, fotoğrafçı ve gazeteci olan Nadar'ın 1856 yılında 

yazdığı sözlerle açıklamak uygun olacaktır: “(...) Fotoğraf mucizevi bir keşif; büyük 

entellektüelleri çekim alanına alan bir bilim, gelişgin zihinleri canlandıran bir sanat; 

herhangi bir budala tarafından kolaylıkla uygulanabilir.(...) Fotoğrafik kurguyu bir 

saatte, temel teknikleri öğrenmek ise bir gün sürer. Fakat zor olan ışığı hissetmektir... 

Işık bir portreye yayılır ve bir sanatçı olarak doğru ışık bulunmalıdır.38”  Sarah 

Bernhardt gibi bir sahne sanatları ustasının, tiyatro eğitimine başladığı yıl Nadar 

tarafından çekilen fotoğrafı, resimsel değerler bir tarafa, iki sanatçının karşılıklı bir 

biçimde duyarlılıklarını paylaşmasının kanıtıdır. Nadar, Bernhardt'ın izlenmeye 

sunduğu bedenini kalın bir örtüyle sanki portredeki ifadeyi güçlendirmek istercesine 

saklar, izleyenin tüm dikkati Bernhardt'ın bakış açısına yönelir, dolayısıyla sanatçı ve 

nesnesi bir tarafa izleyici de bu ifadelendirmeye dahil olur. Artık 'ifade'nin yolu 

açılmıştır, fotoğraf erken bir sıçrama yaşar ve modernist sürece dahil olur. Honoré 

Daumier (1808-1879) 1862 yılında yaptığı karikatürde (Resim 29) Nadar'ın kaygısını 

ironik bir dille anlatır; Nadar fotoğrafı 'sanat' katmanına yükseltmiştir.  

George Eastman 1888 Haziran'ında ilk kutu fotoğraf makinesi olan 'Kodak No.1'i 

piyasaya sürerken şöyle bir sloganla çıkar: “Siz düğmeye basın, biz gerisini yaparız”.39 

Bu slogan bir taraftan herkes sanatçıdır savını desteklerken bir taraftan da yoğun bir 

depolamaya yol açar;  artık yeni bir bakış açısı zorunlu olmuştur. 1925-26 yıllarında 

Laszlo Moholy-Nagy'nin (1895-1946) “Bauhaus Balkonları” (Resim 30) isimli fotoğrafı 

                                                 
36 A.e., s.25. 
37 A.e., s.26. 
38 A.e. 
39 Klaus Honnef,  Art of the 20th Century- Photography, Ed: Ingo F.Walther, Taschen, Köln, 
2000, s.621. 
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böylesi yeni bir bakış açısıyla kurgulanır ve Bauhaus'un yapı oluşturmadaki mantığının 

altını çizer. Bir başka örnek Paul Strand’dan (1890-1976) gelir; “Kör” (Resim 31) 1917 

yılında çekilmiş, New York sokaklarında, Avrupa'daki savaştan habersiz, dilencilik 

yapan kör bir kadının fotoğrafıdır. Bir önceki cümlede ‘kör, savaş, dilenmek’ 

kelimelerinin altı çizildiğinde fotoğrafı çekilenin (yani nesnenin) ifadesi bir yana, “Kör” 

isimli fotoğraf, döneme yönelik ifadelendirmeyi de göstermektedir..   

  

 20.yüzyılın ilk yarısı yıkımların dönemidir; ülkeler, şehirler dolayısıyla fiziksel ve 

ruhsal olarak 'insanlık' ciddi bir yıkıma uğramıştır.  Fotoğraf sanatı bu yıkımı 

belgeleyecek en önemli araç olurken bir taraftan da fotoğrafı çeken açısından 

Aristotelesci 'katharsis' yaşanmaya devam edecektir. Güzellik, doğruluk ve gerçeklik 

kaygıları modernistler tarafından bir yana bırakılmıştır fakat 1914-1945 tarihleri 

arasında bu türden kaygılar bile yersiz yurtsuzlaşan sanatçıların lüksleri haline gelir. 

Fotoğraf sanatının durumu ise Rodçenko'nun “Anne”sinin (Resim 32) ifadesinde 

kendini açıklar bir hal alır; bir çift camın ardından yorgun gözlerle görmeye inat eder.   

“Görme konuşmadan önce gelmiştir. Çocuk konuşmaya başlamadan önce bakıp 

tanımayı öğrenir..”40   

Fotoğraf sanatının temsilden ifadeye geçiş süreci değerlendirilirken “boşluk” kavrayışı 

ile kurduğu ilişki öncelikle mekansal olmuştur, bunun nedeni teknik zorluklardır. 

Mekanlar birer ’ölü doğa’ malzemeleri gibi görülmüş sonrasında ise pozlama süresinin 

kısaltılması gibi bir ilerlemeyle bu sorun çözülmüştür. Fotoğrafta ifadelendirme 

çalışmaları özellikle portre çalışmalarında, figürlerin sanki “boşluk”a (emptiness) 

bakıyormuş gibi görünmeleriyle etkisini göstermiştir. “boşluk”la kurulan ilişki fotoğrafta 

nesneleştirilen figürün  ‘hiçbir yere’ (nowhere) yönelik bakışlarıyla salt ifadelerinin öne 

çıkmasını sağlamıştır. Moholy-Nagy’nin örneğinde görüldüğü gibi bakış açısının 

şaşırtıcı değişimi zaman-mekan algısını yok etmiş, dolayısıyla “boşluk” (space) 

kavramsallaşmıştır. ‘Bakmak’tan ‘görmek’e giden fotoğraf sanatçısı, temsil etme 

yükünden tamamen sıyrılmış ve üç boyutlu mekandaki üç boyutlu nesneyi (ya da 

figürü)  anlam katmanında izleyeninin yorumuna açık bir şekle büründürmüştür. 

Fotoğraf karelerinde “boşluk”lar izleyenin alımlayana geçiş sürecini hızlandırarak 

                                                 
40John Berger,  Görme Biçimleri, Çev: Yurdanur Salman, Metis Yayınları, İstanbul, s.7. 
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zihinsel bir ortaklık yaratmıştır. Boşluk kavrayışı, yine iki boyutlu düzlemde sergilenen 

resim sanatındaki gibi, daha çok görme duyusunu çalıştırarak algıya göndermelerde 

bulunmuştur.  

Resim, iki boyutlu yüzeyde yaratılan ister natüralist betimlemeye dayalı olsun ister 

tamamen soyut bir düzenlemede olsun, yanılsama yaratan bir sanatsal üretimdir. 

Modernizm’in olgunlaştığı 20.yüzyıla gelinceye dek natüralist betimleme anlayışı 

doğrultusunda resmedilen dünya, kimi fantastik örnekler dışında (ki bu örneklerde de 

inanca dayalı bir yaşamın betimleriyle karşılaşılır), aynı doğrultuda algılanır. Bu 

algılamanın değişmesi için, yüzyıllarca süren bir dönemde birbirleriyle çatışma 

halindeki kavram çiftleri irdelenmiştir; gerçek-ideal, dindışı-dinsel, fiziksel-anlatımsal ve 

derin-yüzeysel.41 Bu bağlamda İzlenimcilik sonrası dönem (post-empresyonizm) doruk 

noktasıdır. İzlenimcilik sonrası sanat, ilke olarak tüm gerçekçilik hayallerini terk eden 

ve bunun yaşam üzerindeki sonucunu doğal nesnelerin deformasyonuyla ifade etmeye 

çalışan ilk dönemdir. Çünkü gerçeğin bütünleştirici bir tanımlanmasına, öznenin bir 

bütün olarak nesnel dünya ile yüzleştirilmesine istek göstermemiş, bunun yerine 

gerçeğe sanat adına “el konulması” olarak adlandırılan olayların başlangıcını 

vurgulamıştır.42 Bu vurgu, daha ilerideki süreçte, insanın (sanatçının) doğaya 

müdahalesini, doğal olanın bozumu, yıkma istenci olarak ortaya çıkacaktır. Kendisini 

‘Yeni Sanat’ın ilkeli olarak niteleyen Paul Cézanne, yapı-kuran bir ressam olarak, 

19.Yüzyılın son yarısında yaptığı araştırmalarla kendi deyimiyle ‘dünyaya erken 

gelmenin’ yükümlülüğünü yaşar. Cézanne armoniyi yakalamayı amaçlar, fakat a priori 

verilmiş olanı değil, kendisinin oluşturduğunu.43 Genel anlamda bakıldığında 

sanatçının nesnelerle kurduğu ilişki, onları bozuma uğratmak niyetiyle değil de yeni 

yapı olanaklarını aramak olarak açıklanır.44 20. Yüzyıl’da biçimselliğin öncüllenerek, 

yeni önermelerin sunulması (Kübizm, Fütürizm, Fovizm akımlarında)  Cézanne’ın 

açtığı yolda ve Afrikalı ilksellerin Avrupalılar tarafından gözlenme olanağı bulmalarıyla 

                                                 
41 Rosalind Krauss, “Perpetual Inventory”, October, Vol. 88., Spring, 1999, The MIT Press, 
s.88.  
42 A.e., s.405. 
43 Cristian Fricke, ART of the 20th Century, Taschen, Köln-Germany, 2000, s.20.  
44 Roger Fry, Cézanne: a study of his development, The Noon day Press, New York, 1966, 
s.34. 
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gerçekleşmiştir denebilir. Clement Greenberg’e göre ilk modernist ressam Manet’dir.45 

Manet, gerçek günışığını ilk kullanan ressam olarak tarihe geçer,  fakat konu 

bağlamında tuvalin bir sınır olduğu ve bu sınır içinde yaratılacak alanın “boşluk”la 

ilişkilendirilebileceğini ilk hissettiren ressam Cézanne’dır. Cézanne 1904-6 yıllarına 

tarihlenen “Sainte-Victoire Dağı” (Resim 33) resminde bir ‘yenilik’ gerçekleştirir; formu 

ayrıştırır ve isminin de nitelediği şekliyle bir dağı ve çevresini betimleyen resim 

nesnesizleşir. İki boyutlu dünyada yaratılan bu yanılsamayla söz konusu resim 

mekansızlaşmanın ve nesnesizleşmenin erken örneklerindendir. Cézanne’nin 

“Vallier’nin Portresi” (Resim 34) resminde, renkli alanların aralarında “boşluk” (space) 

olarak bırakılan beyaz alanlar, şekil verme işlevindedirler. Bu beyaz alanlar, sarı-varlık 

veya yeşil-varlık veya mavi-varlık oluşturmaktan öte genel bir yaklaşımla varlığın 

kendisini belirginleştirir.46 Cézanne’ın son dönemlerinde yaptığı suluboya resimlerinde 

de, “boşluk” (space) bir alana gönderme yapmadan, düzlemlerin çevresine saçılır. 

Biçimsel olarak 1888 yılına tarihlenen Paul Serusier’nin “The Talisman”ı (Resim 35) 

soyuta doğru giden bu iki boyutlu dünyada kompozisyon kurmada rengin öncüllendiği 

bir görüntü verir. Cézanne’ın mekansızlığa ve nesnesizliğe giden yolunda Serusier’nin 

resmi daha erken bir örnek olarak anılmaktadır. 

Resim sanatında boşluk (space) kavrayışından bahsederken yukarıdaki örneklerde de 

görüldüğü gibi resme özgü öğelerde (biçimsel öğeler); ışık-gölge, perspektif, renk, 

doku gibi, zamanla bir farklılaşma görülür. Boşluk (space) kavrayışına yönelik yapılan, 

konunun ne olduğu fark etmeksizin, iki boyutlu düzlemde resme özgü söz konusu 

öğelerle oynanmasıdır. Yukarıdaki iki örnek bu bağlamda klasik resim anlayışını sarsar 

ve mekansızlaşmaya doğru hızla ilerlendiğini kanıtlar. Benzer bir anlayış farklı bir 

yöntemle Gustav Klimt’in resimlerinde görülür, Klimt resim içinde yeni çerçeveler 

yaratır, mekansızlığı hissettirerek kompozisyonlarını kurar (Resim 36). Klimt’in 

resimleriyle iki boyutta “boşluk”ta (space) asılı kalmış gibi duran natüralist bir biçimde 

betimlenmiş kompozisyon/lar görülür.  

Natüralist betimleme, ne Cézanne resmi ile ne de 20.yüzyılın ilk çeyreğinde  yapılan 

biçim bozmalar, biçime zaman olgusunu katma çabalarıyla alaşağı edilebilmiştir. Bu 

                                                 
45 Greenberg, a.g.e. 
46 Maurice Merleau-Ponty,”Eye and Mind”, Art in Theory 1900-1990, Ed: Charles Harrison and 
Paul Wood, Blackwell Pub., UK, s.752.    
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üretimler natüralist betimleme anlayışını sorgular ve farklı çözümler üretirler. 20.yüzyıla 

dek resimsel betimlemenin amacı tanıttığı nesnedir: “Resimde görülen şey, aynı 

zamanda resmin anlamıydı.(...) Dış dünyadaki şeyin aynısının yapılmasıyla, o şeyin 

evreni somut bir ortamla sınırlanıyordu. Ekspresyonizmde ise, resmin anlamı ve 

yansıtılan nesne birbirinden tümüyle kopuktur. Yansıtılan nesne artık anlatılmak 

istenen değildir. Bu yansıtma (somut öğe), anlatılanı anlamak için yapılan bir 

çağrıdır.”47 Bu çağrıya gelinceye kadar anlatılmak istenenden öte biçimsel yenilikler 

öne çıkar; tuvalin yüzeyine eklenen her şeyin kendinden bir anlamı vardır ve biçim 

bozularak bu anlam katmanı ‘yeni’ resmi var etmeye başlayacaktır.  Kandinski’nin 

önerdiği ‘içsel yaratma gereksinimi’, Nolde’nin istediği içsellik, Barlach’ın gözlemleme 

gücü, Einstein’ın usdışılık, Sternheim ve Döblin’in içgüdüsel güçleri, Kokoschka’nın 

“Katil ve Kadınların Umudu”nda görülen dehşette de karşılaşıldığı gibi dışavurucu ve 

özsavunucu bir öznellik ortaya çıkar.48 Kendisi de bir Ekspresyonist olan H. 

Bahr,akımın bu niteliği üzerinde ısrarla durmaktadır.49 Bu durum Natüralizm’in aksine 

daha önceden tasarlanan resmedilecek bir düşünce, anlatılacak bir konu, çoğaltılacak 

bir örnek ya da dıştan gelen bir itki sorunu değildir. Dışavurumcuların soyutlamaktan 

algıladıkları tinsel düzeyde elde edilenin fiziksel biçimlenişidir. Vasily Kandinski’nin 

1910 yılında yaptığı “Kompozisyon no:2” (Resim 37) resmi, mekansızlaşma bir yana 

nesnesizleşmeye giden yolda hayli yol kat edildiğini tanıtlar. 20.yüzyıla gelindiğinde 

artık natüralist betim, varlığının önemli olduğu son dönemleri yaşamaktadır, Kübizm’de 

bu yoldaki en ‘yeni’ eski olacaktır. Biçimler, Picasso’nun resmindeki gibi (Resim 38) 

neredeyse kabartmaya benzer bir hal alır; yarı saydam planlar, boşluk (space) ve 

kütleler arasında belirginleşir.50 1912-13 yıllarında Frantisek Kupka’nın “Dikey Planlar” 

(Resim 39) resmi ise üçüncü boyuta hiçbir göndermesi olmamasına rağmen resme 

içkin öğelerin yeniden oluşturulması gerekliliğini vurgular; renk-çizgi-boşluk ve 

birbirleriyle etkileşim halindeyken oluşturdukları ifadeci potansiyel.51 1913 yılı, ‘boşluk 

kavrayışı’  bağlamında resim sanatından söz etmek için verimli bir yıldır. Kasimir 

                                                 
47 Lionel Richard, Ekspresyonizm, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1991,s.11. 
48 A.e. 
49 H. Bahr, “Dışavurumculuk”, Modernizmin Serüveni, Haz: Enis Batur, YKY, İstanbul, 1997, 
s.229. 
50 Arnason, a.g.e., s.151. 
51A.e., s.180. 
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Maleviç 1913 yılında “Siyah Kare” (Süprematist Kare) (Resim 40) resmini yapar. 

Sanatsal kaygısını şöyle ifade edecektir: “Sanatı nesnel dünyanın yükünden kurtarma 

yolunda göstermiş olduğum umutsuz çabada kare biçimine sığındım. Kare biçimi dış dünyaya, 

nesneler dünyasına karşı insanın, sanat yaratmalarının, yeni varlığı dayatabileceği bir temel 

olarak anlaşılır. Ama bir kare, şimdiye kadar alışılmış resim geleneğinin içinde hiçbir şey ifade 

etmeyecektir. Aslında bir karenin resim olup olmaması da tartışılabilir. Sanatçının kendi de 

böyle bir tartışmayı yaşar. “Suprematist Kare’yi yarattığımda tepki çok büyük oldu. Beni resim 

alanının dışında olmakla suçladılar. Ama sorunun çekirdeği birinin her hangi bir şeyin içinde ya 

da dışında olup olmaması ya da bir şeyin neden meydana geldiği değildir; önemli olan 

kanıttır.”52 “Siyah Kare” resminin boyalı alanı tuvalin çerçevesiyle kuşatılmıştır.  İçeride 

kalan kare şeklinde boyanmış alan, tuvalin sergilendiği alanda kendine ait bir “boşluk” 

(space) hissi bırakır. Siyah alan sezgisel olan, çevresindeki beyaz alan ise sezgiselliği 

çevreleyen “boşluk”tur. Sonuç, resmin bir pencere gibi asılı olması değil fakat fiziksel 

ve somut varlığıyla izleyicinin karşısında durmasıdır. Maleviç yeni bir tür resimsel alan 

oluşturur; ‘boşluğu’  (space) içinde barındıran resmin sınırlarını aşan bir alan.  Kazimir 

Maleviç’in sanatçı ve sanat algısını tarif edişi aslında bakışını birebir yansıtmaktadır; 

”Sanatçı evreni başka türlü görmüyorsa, bu görüm sadece onun görümü değilse 

(çünkü onun görümü başkalarının görümüne benzemez) yaratış nedir ki?”53 Yaratma 

edimi ‘yeni’ nin algılanmasıyla olanaklıdır, 20.yüzyıl sanatçısı artık farklı bir algı 

düzlemine geçmiştir. Maleviç’in “Beyaz Üstüne Beyaz Kare” (Resim 41) resmi, 

Süprematizmin önerdiği ‘saf amaçsız soyutluk deneyimini’54, tüm renklerin toplamı olan 

beyaz rengi kullanarak yaşatır. Bu resimle birlikte modern resimde “boşluk” (space) 

kavrayışı mekansal göndermeden uzaysal bir “boşluk” algılamasına geçecektir. Bu 

bağlamda resmin ‘sınırsızlık-sonsuzluk’ kavramlarıyla kurduğu bağ güçlenir. Artık 

nesnesiz resim, Alexandre Rodçenko’nun Maleviç’e verdiği ‘cevap’la felsefi bir hiçliğe 

gitmiştir. Bu cevap Rodçenko’nun 1918-20 yılları arasında yaptığı “Siyah Üstüne 

Siyah” serisiyle açıklığa kavuşur (Resim 42). Bir renk olmayan siyah, diğer renkleri de 

yutan ve renksizliğe doğru götürür. Tuvalin üzerindeki siyah yüzeyde resimsizlikten 

                                                 
52 Kazimir Maleviç, “Non-Objectif Art and Suprematism”, Art in Theory 1900-1990, Ed: Charles 
Harrison and Paul Wood, Blackwell Pub., UK, s.291. 
53Kazimir Maleviç, “Sanatçı”, Modernizmin Serüveni (Ed: Enis Batur), YKY, İstanbul, 1998, 
s.197. 
54 Norbert Lynton, Modern Sanatın Öyküsü, Çev: Cevat Çapan-Sadi Öziş, Remzi Kitabevi, 
İstanbul, 2004,  s.78.  
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bahsederken artık ‘resmin ölümü’ tartışmaları da başlamıştır.55 Bu tartışmalar bir yana 

Rodçenko’nun siyah serisi Maleviç’in uzaysal göndermesini destekleyerek 

nesnesizleşen ve mekansızlaşan resmi, “boşluk”un (emptiness) temsili haline 

dönüştürür. “boşluk” ve ‘temsil’ kavramları yan yana kullanılmayacak iki kavram gibi 

görünse de resimsel düzlem, yarattığı yanılsama da göz önünde bulundurularak, bu 

kullanımı olanaklı kılar.   

Bir başka açıdan bakıldığında Gerçeküstücülerin oluşturdukları imgelere, resim 

yüzeyinde “boşluk”u (void) katarak oluşturdukları kompozisyonlar belirir.56 Geç döneme 

tarihlenen resimlerden biri olan Dali’nin ‘Belleğin Gücünün Parçalanması’ (Resim 43), 

Gerçeküstücülerin resimsel yüzey üzerinde yarattıkları kurguda, “boşluk”u (void) 

resimsel bir öğe olarak kullanmalarının iyi bir örneğidir. Fakat  “boşluk” algısı hala 

mekansallık barındırır.  

Resim sanatının temsilden ifadeye geçtiği modernist dönem ve sonrasında “boşluk” 

(space) en etkin kavramlardan biri olmuştur. Bu bağlamda Lucio Fontana’nın resmin 

üzerinde oluşturduğu ‘yırtıklar’ (Resim 44),  “boşluk” (space) hissini vurgularken bir 

taraftan da resimsel düzlemde üçüncü boyuta yönelik bir iz bırakırlar. Fontana’nın 

modernizm sonrasında yarattığı “boşluk” boyut göndermesiyle de yüzeysellikten 

kurtularak tuvalin kurgusal alanının dışına çıkar.  Yves Klein’ın “Monochrome”ları 

(Resim 45) ise Rodçenko ve Maleviç’in uygulayımına çoğulluklarıyla katkıda 

bulunurlar. Klein’ın resimleri kendilerinde barındırdıkları “boşluk”la, resimde 

algılanılacak olanı izleyiciyi de işin içine katarak, beklentisiz bir durumda bırakırlar. 

Soyut-ekspresyonist Jackson Pollock ise konunun başında anılan Cézanne’ın resimsel 

kurgusuna benzer bir kompozisyon yaratır. 1949 yılında yaptığı resimde de (Resim 46) 

görüldüğü gibi Pollock, resim yüzeyinde yarattığı dinamik enerjiyi herhangi bir mekana 

ya da nesneye gönderme yapmaksızın57, “boşluk” kavrayışını iki anlamıyla da 

                                                 
55Mary Chan, “Aleksander Rodchenko: The Death of Painting”, MoMA, S. 1, No. 3, New York, 
1998, s.3. 
56 Christopher W. Tyler -Amy Ione,  The Concept of Space in Twentieth Century Art, Smith-
Kettlewell Eye Research Institute, San Francisco, California, s.8. 
57A.e., s.10. 
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kullanır58; “boşluk” hem resmin alanını sınırsız kılan anlamıyla hem de resmin alanında 

yaratılan ‘olmama halleriyle’ göze çarpar.  

Yukarıda incelenen resim-fotoğraf ve “boşluk” kavrayışlarını ilişkilendirmede, iki boyutlu 

bir alanla sınırlı kalmak zorunda olunduğundan, anılan üretimlerin yarattığı yanılsamayı 

da içerir biçimde, “boşluk” kavrayışı bu yanılsamanın yansıması bağlamında 

okunmalıdır.  

Buraya kadar yapılan tartışmalarda resim ve fotoğraf üzerinden, iki boyutlu düzlemin 

kullanım olanakları içerisinde kalmak zorunlu olmuştur. Dolayısıyla da boşluk kavrayışı 

(Atomculara göndermeyle) mekansal algıdan bağımsızlaşamamıştır. Fakat üç boyutlu 

bir üretim olan ve işlevsel olma zorunluluğuyla öne çıkan mimarlık alanında “boşluk” 

kavrayışına yönelik çözümlemeler için farklı sorunsallar göz önünde bulundurulmalıdır.  

Mimarlık, üç boyutlu olması dolayısıyla heykele en yakın üretimdir. Fakat mimarlığın 

çıkışı itibariyle işlevsel olma zorunluluğu modernist dönemde tasarıma yönelik bazı 

kısıtlamalara gitme durumunu da getirmiş ve kimi modern mimarların tasarımlarının, 

kağıt üzerinde kalmasına yol açmıştır. Modern mimarlık eyleminin parametreleri 

kabaca üç grup halinde incelenebilir; etik, teknik ve estetik.59 Buradan yola çıkılarak, 

konu bağlamında, mimarlık etkinliğinin etik ve teknik kategorileri bir tarafa, estetik 

kurgusu üzerinden incelemek kavramayı daha kolaylaştıracaktır. Modern mimarlık 

düşüncesi biçim, dolayısıyla da estetik sorununu daima çeşitli dış etmenlerin, 

gereksinme ve olanakların bir yan ürünü olarak ele almıştır.60 Dolayısıyla aşağıda 

yapılacak çözümlemelerde, ‘estetik’  parametre ön plana alınacaktır.  

Genel anlamda modern mimarlık 19.yüzyılın ikinci yarısında, dönemin klasik ve 

eklektik yapısına başkaldırıyla başlatılır.61 Bu durum, ister istemez, geri dönülemez 

biçimde mimarlığın gidişatını değiştirmiş, disiplin bu süreçte ciddi bir dönüşüm 

yaşamıştır.62 Mimarlık tarihini insanoğlunun hayvandan yeni ayrıştığı noktadan, “doğal 

durumu”ndan başlayan ve adım adım yüksek teknolojiyi var ettiği bir noktaya doğru 

                                                 
58 Metin içinde “boşluk” kavramının geçtiği yerlerde parantez içinde İngilizce karşılıkları da 
yazılmaktadır. Pollock resminden söz ederken hem ‘space’ hem de ‘void’ anlamında bir ikili 
kullanımdan bahsedilmektedir.  
59 Uğur Tanyeli,  “Modern mimarlık”, Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, C.2, Ed: Doğan Hasol- 
Bülent Özer-Ali Gevgilili, YEM Yayınları, İstanbul, 2008, s.1088. 
60 A.y., s.1089. 
61 Alan Colquhoun,  Modern Architecture, Oxford University Press, İngiltere, 2002, s.9. 
62 A.e., s.11. 

 38



ilerleyen, hedefi belli bir süreç olarak yazmak tarihselciliğin ilk türüdür.63 Bu ilerlemeci 

bakış yukarıda anılan modernist başkaldırının okunmasını kolaylaştırır, fakat tarihin 

kararlı ve düzenlilik içeren bir evrim süreci olduğu ve düzenliliği yönlendiren 

keşfedilebilir yasaları barındırdığı ön belirlenimiyle yapılan araştırmalar, hedefi belli 

olan bir süreç yaşarlar. Dolayısıyla mimarlık tarihine yönelik bu saptama 

Konstrüktivistlerin ve Modernistlerin büyük bölümünün bakışını da açıklayacaktır.64 

Modernizmi, mimarlar ve yapıları üzerinden çözümlemek diğer sanatsal üretimlerin 

kapsamayacağı bir alana da girmek olur. Bunun nedeni mimarın tasarım sürecinde, 

insanın hayvandan ayrıştığı noktaları göz önünde bulundurma zorunluluğudur. Plastik 

sanatlar ve müzikte, üretim sürecinde, ikinci kişilerin etkileri ya olamaz ya da dışarıdan 

etkiler olarak kalmak zorundadır, fakat mimarlık, ikinci kişiler için üretilen yapılardan 

oluşur. Bir bakıma, izleyicisini birebir işin içine katan sanatçının, bu durumun 

sürekliliğini yaratma ve bu yaratım içinde izleyicinin üretime katıldığı noktaları 

belirlemesinden bahsedilmektedir. Modern mimarlık söz konusu olduğunda bu 

belirlenim ve yönlendirimin üzerine bir de biçimsel ‘yeni’nin var olma zorunluluğu katılır. 

Louis Henry Sullivan’la literatüre giren “form follows function”65 cümlesiyle bu yeni 

biçimin üretme koşulunu da özetler. Biçimsel olarak bakıldığında, modernist mimarlığın 

mantıksal zemini, sadeleşme ve süslemelerin yapıdan bağımsız değil, yapının içeriği 

ve kuruluşuyla birlikte tasarlanmasında bulur.66 Bu sadeleşme bir yandan plastik 

sanatlarda da görüldüğü gibi hem biçimsel hem de zihinseldir, bir diğer taraftan da 

işlevde azaltmaya gidilmemiş, aksine yeni çözümler bulunmuştur.  

Konu bağlamında modern mimarlık örneklerinde “boşluk” kavrayışını incelemek ve 

modern mimarlık tarihine bir de buradan bakmak modernizmin ‘yeni’ye mahkumiyetini 

içselleştirmek olarak görülebilir. Fakat bu içselleştirme deneyimi, bir açıdan da 

mimarlığın sanatsal üretim içine alınıp alınmayacağı tartışmalarını es geçerek, bir 

sanat nesnesi olarak mimariyi çözümlemeye olanak tanır.   

                                                 
63Uğur Tanyeli, “Tarihselcilik”,  Arredamento Mimarlık, Boyut Yayıncılık, Şubat 2005, s.62. 
64A.y. 
65  Louis Henry Sullivan (1850-1924), 1896 yılında ‘biçim işlevi takip eder’ diyerek mimarlık 
tarihine geçmiştir. Daha sonra uzun zaman asistanlığını yapmış olan F.L. Wright bu sözü ‘biçim 
ve işlev birdir’ şeklinde geliştirir. Sullivan’ın sözü Bauhaus ekolünün de mottolarından biridir. 
66  George Barford, Understanding modern architecture, Davis Publications, Worcester MA, 
1986, s.23. 
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Endüstri Devrimi dolayısıyla teknolojinin gelişimi yadsınamaz bir biçimde mimarlık 

tarihinin dönüm noktasıdır; hatta mimarlık tarihinin, çağdaş teknolojinin mimarlığa 

uyarlanmasının tarihi olarak anılması da etkin bir görüştür.67 Mimarlık tarihçilerinin bir 

bölümü ilk modernist mimarlık örneklerini 19.yüzyıl mühendislik yapılarıyla başlatırlar.68 

Bu durum mimarlığa bakışın bir yönünü kavramak olur; mimarlık yalnızca endüstri 

çağının olanaklarıyla teknolojik bir sıçrama yaşamamış, mimarlar, estetik boyutta da 

daha önce karşılaşılmayan niteliksel bir sorguya gitmişlerdir. Kısaca özetlemek 

gerekirse, 1860’larda John Ruskin’in (1819-1900) yazılarından etkilenen William 

Morris’in (1834-1896) kışkırtmasıyla temelleri atılan “Arts and Crafts” akımı (1880-1910 

yılları arasında etkin olmuştur) bu estetik boyutun ilk tartışıldığı dönemlerden biridir. 

Söz konusu edilen akım, Ortaçağ’ın yücelttiği el işçiliğini çağdaşlaştırma idealini 

içerir.69 Sonrasında, aşağıda örneklerle de tartışılacak olan, Ekspresyonist, Fütürist, 

Bauhaus’a bağlı, Uluslararası Üslup ve Chicago okulu gibi belirlenmiş ya da bu 

akımların içinde anılmayan özgün üretimlerini gerçekleştiren mimarların tasarımları 

vardır.  

Modern mimarlığın gelişim çizgisi içinde “boşluk” kavrayışı bağlamıyla 

ilişkilendirilebilecek ilk örneklerden biri 1851 Londra Uluslararası Fuarı için inşa 

ettirilen, Joseph Paxton'un (1801-1865) “Crystal Palace”ıdır (Resim 47). Yaklaşık 

yetmişbin metrekarelik alana yayılan bu teşhir sergisi, onaltı hafta içerisinde, taşıyıcı 

stürüktürü tamamen görünür biçimde, dolayısıyla dış duvarları olmaksızın, tasarlanmış 

ve hayata geçirilmiştir.70 O dönemde, İngiltere’nin yıllık cam üretiminin üçte biri “Crystal 

Palace”da kullanılmıştır. Standardize öğeler olarak demirle camın ilk kullanıldığı 

örnektir,71 ayrıca diğer önemi de ilk prefabrik yapı olmasıdır. Tüm bu bilgilerle, 

1850’lere tarihlenen ve özgün bir mimarlık örneği olan “Crystal Palace”ı, malzeme 

kullanımı ve yöntemi bağlamında, modern mimarlık tarihinin ilk sırasına yerleştirenler 

çoğunluktadır. Söz konusu malzemenin (cam ve demir)  kullanımı, kütle-boşluk ikiliğini 
                                                 
67 Tanyeli, a.y. 
68 Bill Risebero, Modern Architecture and Design: An Alternative History,  MIT Press, USA, 
2002, s.111.  
69 William Morris, The Decorative Arts, Their Relation To Modern Life And Progress, 
http://www.burrows.com/dec.html (Çevirimiçi), 29.12.2009. 
70 Samuel Philips, Guide to Crystal Palace and Park, Crystal Palace Library, Londra, 1854, 
s.27. 
71 Hermione Hobhouse, The Crystal Palace and the Great Exhibition, Biddles Ltd., Londra, 
2002, s.31.  
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ilişkilendirmeye olanak tanır; öncelikle bir yapısal kuruluşun içerisi ve dışarısının, 

saydam malzeme kullanılıyor olması dolayısıyla, görünür kılınması, mekansal bir 

bütünleşme sağlar. Bu bütünlük hissi, mekanın içinde (teşhir mekanı olması önemlidir) 

izleyicinin, sergilenen nesneyle kurduğu ilişkiyi de etkiler. Mimarlık ve boşluk kavrayışı 

etkileşiminde çift okuma yapmak zorunludur; bir taraftan dış mekanla yapının karşılıklı 

ilişkisi bir taraftan da mekanın iç yapısının kurgusuyla onu deneyimleyen öznenin 

karşılaşma etkisi gözetilmelidir. “Crystal Palace” örneğine bu açıdan bakıldığında, 

yapıyı çevreleyen alanın içerisine saydam görüntüsüyle katılmaktadır. İç mekanın 

kapatılması ve dışarıyla ilişkisinin kesin bir kesintisi olmaması dolayısıyla mekanın 

içinde sergilenen nesnelerin dışarıdan da görünür kılınması uzaysal bir boşluk yaratır. 

Bir mekan oluşturmak, amacı barınmak olsun olmasın, dışarıdan bağımsızlaşan bir iç 

alan oluşturmak demektir. Uzaysal boşluk göndermesiyle imlenen bu iç alan, “Crystal 

Palace” örneğinde tam anlamıyla bağımsızlaşmamış ve bağlamlarından birinden 

koparılmıştır. Bu kopuş ise bir mimarlık örneğini değerlendirirken mekansal boşluktan 

söz ederek, yerini, uzaya göndermeli bir “boşluk” (space) kavrayışı nitelemesine 

bırakır.  

Adolf Loos’un (1870-1933), 1910 yılında gerçekleştirdiği "Steiner Evi" (Resim 48-49) ile 

erken modernist dönemin en önemli yapılarından birini tasarlamıştır. Loos’un tüm 

kütleselliği içinde oluşturduğu yapı pencere örgütlenmesiyle hem geleneksel 

süslemeden uzaklaşmış72hem de sistematik “boşluklar” yaratmıştır. Loos’un 1926 

yılında Tristan Tzara için tasarladığı ve gerçekleştirdiği "Tzara Evi" (Resim 50) Steiner 

Evi’ni anımsatan bir kütleselliğe sahipken, balkon açıklığıyla mekansal bir “boşluk” 

(space) yaratır. Balkon olarak tasarlanan bu mekanın (space) bir cephesinde yer alan 

pencereler, bir başka boşluk (void) fikri yaratarak yanılsamaya neden olurlar. Bu yapı 

işlevinden arındırılsa karşılaşılan, modernist bir heykel olabilir; bunun nedeni kütleyi ve 

boşluğu kullanım biçimidir. Bir başka örnek, Crystal Palace’tan yaklaşık yüz yıl sonra 

Philip Johnson (1906-2005) tarafından tasarlanan ve hayata geçirilen “Glass House” 

dur (Resim 51). New Canan-Connecticut’da olan ve mimarın kendine ait bir ev olarak 

tasarladığı yapı, Peter Eisenman’ın sözündeki gibi “doğada yaşamanın sözünü açar”. 

Bu örnekten hareketle, Eisenman’ın cümlesindeki açmak eylemi de göz önünde 

                                                 
72  August Samitz, Loos, Taschen, Köln, 2003, s.43. 
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bulundurularak, cam malzemenin mimarlıkta kullanımının, alanda “boşluk” açtığı 

önermesi getirilebilir. “Crystal Palace” örneğindeki gibi (işlevleri farklı da olsa) tamamen 

mekansal bir kurulum olan yapıyı, saydam malzeme kullanımıyla, mekansal 

kurgusundan daha farklı bir yöne yönlendirir: “boşluk”a (void). Johnson’un duvarları 

saydamlaştırması (bir bakıma yok etmesi) mimarinin işlevsel yönünü sorgulatır. 

Mimaride estetik kaygıların öne çıkması, işlevselliğe zarar mı vermektedir? Bu sorunun 

cevabını modernizm sonrası örnekler çok net bir biçimde verecektir. Mimarlıkta 

“boşluk” (space) tartışması yapabilmek için, henüz yapının ayrıntılarına bakılmaktadır; 

Glass House gibi saydam malzemelerin kullanıldığı örnekler bunun dışında tutulabilir. 

Modernist dönemde sistematik “boşluk” (space) kullanımı, Bauhaus yapılarında ve 

International Style (Evrensel Üslup) olarak anılan Bauhaus mimarisinin Amerika’da 

kullanılan şeklinde görülmektedir. Johnson’un ‘Glass House’u da böyle bir örnektir. 

1960’lara kadar üretilen yapıları bu anlamda değerlendimek, hem mimarlık alanında 

“boşluk”un (space) geçirdiği evrimi anlamayı kolaylaştırır hem de örnekler üzerinden 

genel bir modernist mimarlık tartışması yapmayı olanaklı kılar. Philip Johnson’un cam 

malzeme kullanarak gerçekleştirdiği yapıdan sonra Mies van der Rohe’nin (1886-1969) 

1946-1950 yılları arasında tasarladığı ve gerçekleştirdiği "The Farnsworth House" 

(Resim 52-53) genel olarak bakıldığında Johnson’un yapısıyla benzer niteliktedir. 

Fakat işlevi kolaylaştırıcı bir çözüm olarak Rohe’nin bulduğu çözüm (yapıyı 

yükseltmek), bir bakıma yapının kurulduğu alanı altlığa dönüştürür. Yapı, bir heykel gibi 

çözümlenmeye olanak tanır. Fransworth House’nde Rohe’nin oluşturduğu mekansal 

“boşluklar” (space) bir yana yapının dikey-yatay çizgilerle oluşturduğu zıtlığın da 

desteğiyle, “boşluk”ta izler bırakır. 

Modernist dönemde, mimarların kütlesellikten sıyrılma çabaları, “boşluk” (space-void) 

kavrayışını kullanılan ya da kullanım dışı alanlarda deneyimleyerek gerçekleşir. 

Yukarıdaki örnekler çoğaltılabilir (Örneğin Le Corbusier’nin 1929 yılında yapımını 

bitirdiği Villa Savoy da Johnson ve Rohe’nin yapıları gibi değerlendirilebilir), fakat yeni 

malzemeler (cam, paslanmaz çelik) mimarlara faklı olanaklar sağlar. Bu farklı yapım 

olanakları ise, öncülleri 1880’lere kadar giden, yeni yüzyılın yapıları olan gökdelenlerin 

çoğalmasını kolaylaştırır. Konu bağlamında gökdelenlere yönelik yapılacak yorum, 

işlevleri bir yana, form olarak mekansal boşluğa göndermesi olmaksızın uzaysal bir 

boşluğu kapsamalarıdır. Gotik Katedrallerin hissettirdiği, küçüklük hissi, modernist 
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dönem gökdelenlerinde dönüşür. Katedral ile gökdelenin bağlamının faklılığı 

deneyimleyenin de küçüklük hissinin yukarıdan bakabilir olma hissine dönüşümüyle 

açıklanabilir. Genelde ofislerin bulunduğu gökdelenlerin de amacı, çok insanı 

kapsamak ve yeni dünyanın çağrısını yapmaktır. Mimarlık üretimleri, “boşluk”u 

deneyimlemek açısından öncü rolünü her zaman saklı tutacaktır.  

 

 

 

B.  Modern Heykelde Boşluk Kavrayışı: Sıkışan form – Açılan 

Form 

 

 

Heykel sanatında “boşluk” kavrayışını irdelemek için çok az örnek dışında, 1900’leri 

beklemek gerekir. Bunun nedeni, 20.yüzyılda hem kuramsal açıdan ciddi bir yol kat 

edilmesi hem de bilimsel gelişmelerin hızıdır. Modernizm, zamanın boşaltılması, 

dolayısıyla uzamın boşaltılmasını öngörür73. Bu boşaltma işlemi bir tür tekleşme 

yaratır ve zaman uzamdan ayrılarak modernliğin aşırı dinamizmine katkıda bulunur74. 

Bu bir dizgedir ve her oluşturulmuş dizge gibi karşıtını da içerir.  

 

Üç boyutlu bir üretim olan heykelin boşlukla kurduğu ilişki temel alınarak iki farklı 

tanımlamaya ulaşılır. Söz konusu tanımlamalar; sıkışan form ve açılan form olarak 

adlandırıldığında, iki farklı “boşluk” kavrayışıyla karşılaşılır. Bu farklılaşmaların 

yönlendirmesiyle modernizm sonrası dönemdeki farklı açılımlar daha net bir biçimde 

kavranabilir. Bu bölümde fiziksel anlamda bir boşluk sorgusuyla, uzama, uzaya ve 

mekana göndermeler yaparak iki farklı kavrayış açıklanmaya çalışılacaktır. 

 

 

 

                                                 
73Anthony Giddens, Modernliğin Sonuçları, Çev: Ersin Kuşdil, Ayrıntı Yayınları, 1998, 
İstanbul,s.26.  
74A.e., s.27. 
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1. Kütle Çevresinde Boşluk (Sıkışan Form): Alberto Giacometti 

 

“Geçmişin Sanatı tümüyle önümden 

geçiyor ve görüyorumki boşluk zamanın yerini 

almış…”75  (A. Giacometti) 

 

 

Heykel sanatı özelinde “boşluk” kavramını incelemek, öncelikle uzam-uzay ilişkisinde 

heykelin nasıl konumlandırıldığını anlamakla olanaklıdır. Bu konumlandırmalardan 

ilkine, Alberto Giacometti’nin heykel anlayışını inceleyerek ulaşılabilir. Söz konusu 

heykeller kütleyi saran-sıkıştıran bir uzamda oluşturulmuşlardır. Bu oluşumun nasıl bir 

çizgide geliştiğini Giacometti heykelleri üzerinden tartışmak açıklayıcı olacaktır. 

Alberto Giacometti 1901 yılında Borgonovo’da (İsviçre) doğar. Diego ve Bruno isimli 

iki erkek, Ottilo isimli bir kız kardeşi vardır. Annesi Annetta Stampa’dır. Babası 

Giovanni (ressam ve gravür sanatçısı-empresyonist) ile çok erken yaşta desen 

çalışmalarına başlar. 1915 yılında yaptığı, ‘Elmalı Natürmort’ ilk resmi sayılır. 1919-20 

yılları arasında Cenevre’deki Sanat ve Meslek okulunda heykel eğitimi görür. 1922 

yılında Paris’e yerleşir. Üç yıl sonra kardeşi Diego yanına gelecektir76. 

Giacometti, Antoine Bourdelle’in atölyesinde çalışır. Bu dönemde gerçekçi resim ve 

heykel çalışmaları yapar. 1922- 1927 yılları arasında Grande-Chaumiere’de 

çalışmalarını sürdürür, burada 1925 yılı itibariyle figürü ‘kışkırtan’ heykellerini 

yapmaya başlar; bunlar “yüzeysel heykeller” ve “açık heykeller” olarak 

nitelenecektir77. Aynı yıl Salon de Tuillerie’de “Çift” ve “Kaşık Kadın” heykelleriyle 

sergiye katılır. “Çift” heykelinde, kabile sanatının etkileri görülür. Bu heykelle kadın-

erkek ve yaşam-ölüm ikiliklerini sorguladığı dönem başlamış olur. 1926 yılında, 

                                                 
75 George Charbonnier, Giacometti ile röportaj (1953-1957 yılları arası),  
http://www.ubu.com/sound/giacometti.html (Çevirimiçi), 12.Şubat.2008  
76 David Sylvester, Looking at Giacometti, Pimlico, Londra, 1995, s.14. 
77 Yves Bonnefoy, Giacometti, Flammarion, Fransa, 1998, s.8. 
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78. “Dik 

Bakışlı Baş”, soyuta yaklaştığı heykellerinden biridir. Bu heykeldeki arılık, ince bir 

mermer üzerinde biri dikey biri yatay iki çukur ile birlikte vurgulanır. Bu heykelle 

birlikte avan-gardlar arasında yer alacaktır. Giacometti’nin ilk sergisi 1930 yılında 

dahil olduğu (1934 yılında bağını koparacağı) gerçeküstücü grupla birlikte, ilk kişisel 

sergisi ise Pierre Colle Galeri’de 1932 yılında gerçekleşir79. Gerçeküstücü heykelleri, 

şiddet, cinsellik ve ölüm temalarını barındırır. 1932 yılında yaptığı “Boğazı Kesik 

Kadın”, yatay, kaidesiz bir biçimde, tecavüze uğrayan ve öldürülen bir kadını betimler. 

Aynı yıl yaptığı “Tutan El” heykeli, tutma eyleminin gözlenmesini sağlayacak bir 

mekanizmayla beraber kurgulanması açısından da önem taşır. 1934 yılında yoğun bir 

yalnızlık hali yaşamaya başlar; bu dönemde birçok heykelini kıracaktır.  Bir süre 

sonra çalışmaya dönmeye karar verir, bu dönüş kararı “gerçeğin çift hali” 

kavramsallaştırmasıyla gerçekleşir. Gerçeğin çift hali; ‘dışarıdaki hayat ve tüm 

insanlık’ı kapsar. Desen çalışmaları, az renkli, az malzemeyle yapılan ve kabuğundan 

soyulmuş hissi vermiştir. 1936 yılında Pierre Matisse Galeri aracılığıyla heykelleri 

Amerika’da sergilenir. Aynı yıl ilk defa bir müzeye (MoMA-New York) heykelini verir; 

“Saat 4’te Saray”.  

80

1937’de kız kardeşi, tek yeğeni olan Silvio’nun doğumunda ölür. Silvio savaş 

süresince yanında kalacaktır. Aynı tarihte oyun yazarı Samuel Beckett ile görüşmeleri 

başlayacaktır. Bu yoğun görüşme trafiği Café de Flore’dan akşamları ara vermeden 

Montparnasse’a yapılan yürüyüşler olarak devam eder.81 Samuel Beckett’le birlikte 

yaptıkları bu konuşmalar Giacometti’nin heykellerinin iyice küçülmeye başladığı 

dönemle aynı zamanlara denk düşer. Matti Megged’in kitabında yaptığı 

karşılaştırmada, Beckett ve Giacometti’nin benzer düşünceler üzerinde yoğunlaşarak 

‘varlık ve hiçlik’ kavramlarını sorguladıkları ve bir tür beyin fırtınası yaşadıkları 

anlaşılır.82 Giacometti, Beckett’in “Godot’yu Beklerken” oyunundaki ‘ağacı’ tasarlar 

(Resim 54). Oyunda metaforik olarak ‘her zaman olan’ ağaç, tüm oyunun sürecini 

                                                 
78 Herbert Read, The Art of Sculpture, Princeton University Press, New Jersey, 1977, s.43. 
79 Bonnefoy, a.g.e., s.11. 
80 A.e., s.18. 
81http://www.moma.org/interactives/exhibitions/2001/giacometti/start/pdfs/Giacometti_Chronology.pdf 
(Çevirimiçi), 28.Eylül.2009. 
82 Matti Megged, Dialogue in the Void: Beckett and Giacometti, Lumen Boks, 1985, 
University of Michigan, s.56. 
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83

1941 yılında Simone de Beauvoir ve J.P.Sartre ile tanışır. Beauvoir’ın Giacometti’nin 

bakış açısına yönelik yorumu ilgi çekicidir; “Giacometti’nin bakış açısı 

fenomenolojiyle84 birlikte düşünülmelidir. Bir duruş halindeyken yonttuğu bir baş, bir 

diğer baştan bağımsız varoluşunu hissettirir.”  Giacometti heykelinin bağımsız 

varoluşu, hem yukarıda Giacometti’nin kendi nitelediği şekliyle boyuta dair 

sorunsalının yoğunluğundan hem de Beauvoir’ın fenomenoloji göndermesinde 

aranmalıdır.  

85

1942-45 arasında modeli de olan bir süre sonra evleneceği Annette Arm ile birliktedir. 

1945 yılında Paris’e geri döner, çalışmayı bırakmaz, başka bir bakış açısı geliştirerek, 

bronz ve boyadığı alçı malzemeden, çıplak, uzayan, çekiştirilmiş hissi veren kadın ve 

erkek figürleri yapar. Bu dönemde Paris’te edebiyat çevresine de dahil olur.  

                                                 
83 Tom Lubbock, “Why for Giacometti, small is beautiful?”, The Independent, 
http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/art/reviews/why-for-giacometti-small-is-beautiful-
796739.html (Çevirimiçi), 17.Mart.2008 
84 Fenomenoloji, Edmund Husserl'ın oluşturduğu bir felsefi kavrama biçimidir. Sonrasında başka 
filozofların da farklılaştırarak fenomenolojik yöntemi kullandılar. Husserl'ın açıklaması; 
Fenomenoloji görerek, aydınlatarak, anlam belirleyerek ve anlam ayrımı yaparak yol alır. 
Fenomenoloji karşılaştırır, ayrım yapar, bağlar, ilişkiye sokar, parçalara böler, öğelerine ayırır. 
Ama her şeyi saf görmeyle yapar. Kuramlaştırmaz, matematikleştirmez; zira, tümdengelimli 
kuram anlamında hiçbir açıklamada bulunmaz.' şeklindedir. (Bkz: Edmund Husserl, 
Fenomenoloji Üzerine Beş Ders, Çev: Harun Tepe, Bilim Sanat Yayınları, 2005, İstanbul.) 
85 Simone de Beauvoir, La Force de l’âge, Gallimard, Paris, 1960, s.503.(Türkçesi Olgunluk 
Çağı, çev: Betül Onursal, Payel Yayınları, 1991, İstanbul) 
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İp gibi uzanan figürler, hareket halindeki iskeletler, varoluşsal bir sıkıntıya işaret 

eder.86 “İşaret Eden Adam”, bir eliyle belirgin olmayan bir jest yaparken, diğer eliyle 

de bir yeri ya da şeyi işaret etmektedir. Sartre’ın deyişiyle, varoluşla hiçlik arasında bir 

yoldadır.87 1949 yılında Tate Galeri’nin koleksiyonuna “İşaret Eden Adam” heykelini 

satar. Bu yapıt Avrupa’daki müzelere sattığı ilk iştir. Eşzamanlı dönemlerde natüralist 

portreler çizer; varlığın ve bakışın yoğunluğunu yansıtan bitmeyen yoğun çizgilerle ve 

boşluğu da çağrıştırarak bu portreleri gerçekleştirir. Araştırmalarını grafik 

çalışmalarında da sürdürür. 1955 yılında İngiltere’de, Almanya’da ve Amerika’da 

sergileri açılır. 1956’da Venedik Bienali, Fransız Pavyonu’nda heykellerini sergiler. 

1958’de Tokyo’da Minami Galeri’de sergi açar. 1962 yılında Venedik Bienali’nde 

kişisel sergi açar. 1963 yılında mide kanseri teşhisinin ardından, başarılı bir ameliyat 

olur. Bir yıl sonra annesini kaybeder. Aynı yıl Guggenheim büyük ödülünü alır. 1965 

yılında, Amerika, İngiltere ve Danimarka’da retrospektif sergiler açar. 1966 yılında 

Venedik Bienali büyük ödülünü alır. Aynı yıl İsviçre’de kontrol için gittiği hastanede, 

kalp problemi nedeniyle hayatını kaybeder. Mezarı Borgonovo’dadır. Fransa’ da 

düzenlenen en büyük retrospektif sergisi ise Orangerie’de (Paris), ölümünden sonra, 

1969 yılında gerçekleşmiştir . 88

 

*  * * 

 

 

Sartre’ın sözleri Giacometti’deki temel sorunsalı açıklayacaktır; “Ulaşılacak gayet 

belirli bir gaye var; çözülecek tek bir soru: Bir insanı taşa dönüştürmeden nasıl taşa 

oymalı? Bütün sorun bu. Bu sorun çözüldüğünde heykel sayısının hiçbir önemi 

yok.”89 

Giacometti heykelinde “boşluk” (space) kavrayışını çözümlemeye başlamadan önce, 

gelişim çizgisi, kardeşi Diego’yu biçimlendirdiği büstler üzerinden görülebilir. 1950-

                                                 
86Jean Paul Sartre, “The Search For The Absolute”, Catalogue Essay for Alberto  
Giacometti, Sculptures, Paintings, Drawings,  Pierre Matisse Gallery, MOMA, New York, 
1948. 
87 A.e. 
88Sylvester, a.g.e., s.243. 
89 A.e. 
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1965 yılları arasında yaptığı Diego büstlerinde göze çarpan en belirgin özellik, aynı 

formun tekrara düşmeden biçimlendirilmiş olmasıdır; söz konusu tüm büstler Diego’ya 

bakılarak yapılmıştır, fakat boşluk-doluluk, ışık-gölge gibi sorgulara farklı cevapları bu 

büstlerden okunabilir. 1953 yılında yaptığı büstte (Resim 55) orantıyı bozarak 

yakınlık-uzaklık algısıyla oynar. Başın küçük biçimlendirilmesi ve gövdeye oranı bir 

açıdan gövdeyi altlığa dönüştürür. Heykelin tümünde ‘bir an’ın ifadelendirildiği 

hissedilir. 1955 yılındaki büste kadar bu ‘an’da hareketin donma durumu benzerdir. 

1955 yılındaki büst (Resim 56) ise, formun incelerek “boşluk” (space) sorusuna 

Giacometti’nin bulduğu cevabı gösterir niteliktedir. Cevap şudur; “boşluk” (space) 

heykeli sıkıştırarak sarmaktadır. Bu, Giacometti’nin üç boyutlu sanatına dair bulduğu 

ç tarihli heykel, portrede ifadenin de 

şi Diego’nun 

 sorun ettiği heykele, 

içimsel açıdan derin bir incelemeyi de katmak gerekli olur.   

bir önermedir.  

1957 yılında yaptığı ilk büst ile (Resim 57), özellikle ayrıntılarına bakıldığında kütleyi, 

derin eksiltmelerle biçimlendirerek sağladığı koyu gölgelerle bir zıtlığa taşıdığı 

görülür. Ayrıca gövde tamamen taşıyıcı bir öğe haline bürünmüş, portrenin en belirgin 

özellikleri abartılarak (fakat yine inceltilerek) biçimlendirilmiştir. Aynı yıl iki farklı büstte 

iki farklı anlayış görülecektir; ilkinde dikey ve yatay çizgisellik üzerinden bir 

biçimlendirme ile boşlukta iki yönden yarık oluşturur, ikinci örnek ise (Resim 58) 

kütleselliğe bakışını anlatır; kütle bir yığın halini alır. 1958 yılındaki örnek (Resim 59), 

kaideyi oluşturması açısından ilginçtir. Burada kaide neredeyse bir sütuna dönüşür, 

büst ise bir sütun başı biçiminde konumlandırılmıştır, uzaklık-yakınlık ilişkisine dayalı, 

oran-orantı kurgusu da Giacometti’nin sorgularından biridir artık. 1965 yılına 

tarihlenen örnek (Resim 60), portrenin öne çıkarıldığı, vücudun betimlenen diğer 

kısmının da kaideye dönüştüğü bir büsttür. Bu ge

açık bir biçimde görülmesi açısından önemlidir.  

Giacometti’nin 1953-1965 yılları arasında gerçekleştirdiği “Diego Büstleri”, sanatçının 

oniki yıllık bir süre içinde oluşturduğu heykel sanatına dair sorularına bir başlangıçtır. 

Bu sorular, heykel sanatına yönelik biçimsel sorunlara işaret eder. Bu biçimsel 

göndermeli okuma, konu ve içerik bağlamlarının tek olmasıyla da (karde

büstleri) Giacometti heykelinin genel gelişim çizgisi hakkında fikir verir.  

1948 yılında Sartre’ın, Giacometti’nin sergi kataloğuna yazdığı yazı temel alınarak bir 

açımlama yapılacak olursa, heykeltıraşın yaşamı boyunca

b
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 “Henüz ne güzelin ne çirkinin, ne hazzın, ne sahip olmanın var olmadığı, doğanın 

ve insanın bu şiddet dolu gençlik döneminde, eleştiri de yoktu. Bunlar gelecekte 

oluşacaktı. İlk kez bir adamın aklına “ötekini” taşa yontmak geldi. Gelecekte 

yontuculara cazip gelecek diktatör, general veya atlet gibi özellikleri olmayan bir 

adam. Yalnızca uzun, belirsiz, ufukta hareket eden bir karaltı… Daha o zamandan bu 

hareketlerin, benzersizliği, adeta figürün kendinden kaynaklanan, havada kalmış bir 

geleceğin taslağını çizen hareketlerden farklılıkları anlaşılabilirdi. Bu devinimleri 

çözebilmek için amaçlarından yola çıkmalı –toplanacak bu çilek, çıkartılacak bu diken- 

sebeplerinden değil. Bunlar hiçbir zaman birbirlerinden ayrılmaya ya da belli bir 

mekâna konmaya izin vermezler: Şu sallanan dalı ağacın dalından ayrı algılayabilirim 

ama havaya kalkmış bir kolu, sıkılmış bir yumruğu bir insandan ba ımsız 

düşünemem. Kolunu bir insan kaldırır; yumruğunu bir insan sıkar. İnsan 

parçalanamaz bölünemez bir bütündür ve hareketlerinin mutlak kaynağıdır. Üstelik o 

bir simge cezbedicidir: imler saçlarında gizlidir, gözlerinde parlar, dudaklarında raks 

eder, parmak uçlarından düşüverir, bütün bedeni ile konuşur, koşsa konuşur, dursa 

konuşur, uyusa uykusu ile dile gel

ğ

ir. Şimdi burada sorun biçimlenecek madde: bir 

aya, boşluğun basit bir pıhtısı…”90 

an bakarsa baksın, heykel yapan 

zelliklerinden bağımsızlaştırmaz (Resim 61).  

                                                

k

 

Varoluşçu felsefeci ve yazar J. P. Sartre, temel olarak, boşluk, kütle, hacim, çizgi, 

doku, ışık ve hareket öğelerinden oluştuğu varsayılan bir sanatsal üretimi açıklarken 

insan betiminden yola çıkarak bir tanımlamaya gider çünkü insanın yokluğu heykelin 

varolmasını engelleyecek, varolan heykelleri de anlamsız kılacaktır. Giacometti 

heykeline yönelik Sartre’ın ‘boşluğun basit bir pıhtısı’ nitelemesi 360 dereceden 

izlenebilir olan heykeli, izleyici hangi açıd

ö

 

Yukarıda yalnızca “Diego Büstleri”nden yola çıkarak Giacometti’nin heykele bakışını 

kavramaya çalışmak da Sartre’ın yöntemine benzer bir arayıştır. Fakat Giacometti’nin 

1934 yılında yaptığı heykel “Boşluğu Tutan Eller”91 (Resim 62-63-64) yukarıda 

tartışılan büstlerden çok daha erken tarihli olmasına rağmen, konusu ve içeriği 

 
90Sartre, a.g.e. 
91Bu heykelin özgün ismi ‘Les Mains Tenant le Vide’, İngilizcesi ise ‘Hands Holding the Void’dir. 
Dolayısıyla paragrafta “éspace-vide” ya da “space-void” tartışması yapılmaktadır. 
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bağlamında “boşluk” kavrayışına yönelik olması dolayısıyla incelenmelidir. Bu heykel,  

anatomik olarak tamamlanmış ilk; ancak gerçeküstücülük etkisinde yaptığı son 

heykelidir. Heykelin baş kısmını metal bir maskı kullanarak oluşturur, 1,5 metre 

yüksekliğindeki heykel kafese benzer bir tahtla dengelenmiş ve hareket bu yolla 

desteklenmiştir92. Heykele verdiği isim heykelde bire bir görülür; eller “boşluk”u (void) 

tutmaktadır. Bu heykelde konu bağlamında incelenen “boşluk” kavramına bir işaret 

etme durumu görülür. Heykelin uzamla93 kurduğu ilişkiye yönelik bir göndermeden 

çok heykelin duruşu ve içinde varsayıldığı eylem “boşluk”u (space) açıklar niteliktedir. 

“Boşluğu Tutan Eller”, Giacometti’nin heykelleri söz konusu olduğunda ilk anılan 

değildir fakat “boşluk” (space) kavrayışı bağlamıyla bakıldığında, Giacometti’nin 

heykeline “boşluğu” (void) tutturuyor olması yeni bir okumayı gerektirir. Genel 

anlamda Giacometti’nin heykelleri “boşluk” (space) tarafından kuşatılmış ve 

sıkıştırılmıştır, bu yüzden de ince, kırılgan bir yapıları vardır. Sanki kırılmadan az 

önce hacmin inceltilmesi bırakılmış gibidir. “Boşluğu Tutan Eller”, benzer bir 

stilizasyona uğramasının yanı sıra hikayeleştirilmiş bir kompozisyondur; taşıyıcısı ile 

beraber gösterilmiş ve boşluğu tutma eylemi içerisindedir. Burada uzamsal bir 

kavrayış vardır, uzama gönderme heykelin taşıyıcısının gözle görülmesinden 

kaynaklanır. Gözle görülmeyen tek şey nesneleştirilmiş ”boşluk”tur (void). Heykelin 

bütününde kavratılmak istenen, olmayan-aidiyetsiz-sahipsiz gibi negatiflik yüklenen 

bir kavram olan “boşluk”u (void) heykelin içine bir öğe olarak katılmış olmasıdır. Bu 

durum bir açılım yaratır; “varolmayan olanın varsayımıdır”.  Bu yargı Giacometti’nin 

melde “boşluk” 

pace) kavrayışını sorunsallaştıran, bir tür kavramsallaşmaya gidilir. 

 
                                                

heykelinde şu türden bir çevrime dönüşür; “boşluk heykeli var eder”. 

20. yüzyıl sanatının temsil ve ifadeye yönelik getirdiği yeni söz, Giacometti 

heykelinde, her ne kadar heykellere tek tek bakıldığında ifadeden bahsedilebiliyor 

olsa da, temsil etme durumu daha öne çıkar. Giacometti heykellerinin neredeyse 

tümü figür çıkışlıdır, soyut bir imgeden bahsetmektense heykele dair sorularla 

uğraşmak tercih edilmiştir. Söz konusu sorulara cevap ararken, te

(s

 
92http://www.moma.org/collection/browse_results.php?criteria=O%3AAD%3AE%3A2141&page_numb
er=13&template_id=1&sort_order=1 (Çevirimiçi), 11. Mart.2008. 
93 Ekteki Terimler Sözlüğü’nde, “Uzam” maddesinin ikinci açıklamasına gönderme 
yapılmaktadır.  
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  “Giacometti yaşayan insanda ağdalı gereksiz hiçbir şey olmadığını bilir: her şey 

işlevseldir. Bilir ki canlıda boşluk kanser gibidir; her şeyi yer tüketir. Onun için yontmak 

boşluğu kesip atmaktır. Fazlalıkları akıtmak için o boşluğu kesip almaktır. Fazlalıkları 

akıtmak için o boşluğu sıkıştırır. Bu çaba umutsuz görünebilir ve sanıyorum 

Giacometti bu umutsuzluğun kıyısına iki üç kez geldi. Eğer yontmak için kesmek ve 

yeniden bitiştirmek gerekliyse, bu sıkıştırılmaz ortamda, heykel nasıl mümkün olacak? 

‘Hep aynı’ dedi ‘eğer onlar gibi bende heykele burnunun ucunu yapmaktan başlarsam 

burun deliklerine gelinceye kadar sonsuz zamana ihtiyacım olur’. İşte böyle 

düşündüğü sırada buluşunu yaptı…94” 

 

Bu buluş Sartre’ın bahsettiği sıkıştırılamaz ortamda formu sıkıştırmaktır; “boşluk”u 

(space) kütlenin çevresinde, dışında bırakır. İzleyici Giacometti’nin heykellerini 

“boşluk”ta bir çizgi gibi görmektedir artık. Bu görünüş yakınlık-uzaklık kurgusuyla da 

desteklenir, Giacometti heykelleri, izleyiciyi belli bir mesafede durmaya davet 

ederler95 (Resim 65). Bu mesafeye; bir taraftan heykeltıraşın heykeliyle kurduğu, 

ikincisi heykelin izleyicisini davet ettiği olmak üzere, iki açıdan bakmak gerekir. 

Heykel-heykeltıraş-izleyici üçgeninde (ki biçimsel olarak durağan bir üçlü değildir, 

devinimsel bir yapısı vardır), nesne ve özne olma hali sürekli yer değiştirir. Aslında 

Sartre’ın varoluşçu açıklaması da, bu dizgeye heykeltıraş tarafından bakmaya 

çalışmasıyla okunmalıdır. Giacometti heykelinde ana konu her zaman heykelin 

kendisidir, içeriği de heykele ait unsurlardır. Dolayısıyla kendi tarzını geliştirdiği 

dönemden itibaren, modernist süreçte fizik-felsefe ve sanatta en önemli 

kavramlarından biri olan “boşluk” (space), Giacometti’nin özne heykellerinin de ana 

sorun(s)u haline gelir. Bu türden sorulara getirdiği farklı cevaplardan biri de, 1935-

1939 tarihleri arasında hafızasından çalıştığı, 1939-1953 tarihleri arasında da 

hayattan birebir örneklediği96- küçük boyutlu heykellerinde bulunur. 1950 yılına 

tarihlenen “Altlık Üzerinde Dört Figür” heykeli (Resim 66) üç boyutlu ortamda bir tür 

yanılsama yaratarak boş-mekanda (empty - space) iki farklı uzaklık yakınlık ilişkisi 

kurdurtur. Öncelikle mekansal bir çağrışım yapan bu ilişki, heykelin altlığıyla heykel 

arasında oluşturulan boyut farkı dolayısıyla çift yönlü bir kurgu oluşturur; heykel 

                                                 
94 Sartre, a.g.e. 
95 Sylvester, a.g.e., s.36. 
96 A.e, s.125. 
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altlığıyla beraber değerlendirildiğinde söz konusu boş-mekanda iz bırakır, bir taraftan 

da figürlerin neredeyse görülmeyecek kadar küçültülmesi dolayısıyla izleyeni heykele 

yakınlaştırarak sadece dört küçük figürün oluşturduğu ikinci bir alana davet eder. 

Hem tüm heykelin (altlığıyla beraber) izi hem de bu izin parçası olan heykellerin 

ayrıca izlenmesi süreci ise “boşluk” (space) algısını geriye atar. Bu algıdan bağımsız 

biçimde mekan göndermesi olmaksızın başka bir “boşluk”a (void) gönderme yapan 

bir kompozisyon oluşturmuş olur. Bu kompozisyon oluşturulurken de aslında resim 

sanatının temel dinamiklerinden biri olan perspektif kullanımı, heykelin yukarıda 

açıklanan yanılsamacı karakterini destekler97.  

Giacometti, aynı yıl (1950) yaptığı “Savaş Arabası” heykelinde (Resim 67), iki büyük 

tekerlek üzerinde yükselen Mısır savaş arabalarından esinlenen bir mekanizma - ki 

bu bronzdan ayaklar da ahşap parçalarla yükseltilmiştir- görülür. Bu mekanizmanın 

üzerinde yine tipik bir Giacometti biçimlendirmesi; inceltilmiş-sıkıştırılmış bir kadın 

figürü vardır. Bu belirlenmiş yükseklikle kurduğu uzaklık-yakınlık ilişkisi doğrudan 

uzama göndermeli bir biçimde tasarlanmıştır. Bir taraftan mekansal bir boş alan 

yaratırken bir taraftan da denge ve statiği de zorlarcasına, söz konusu heykeli 

gerçekleştirir. Burada “boşluk” (void) heykeli sıkıştırmakla kalmaz, izleyene hem 

mekansal hem de zamansal bir özdekten arınma hali yaşatır.98 

Her türden sanat eseri çözümlenirken önemli unsurlardan biri de kullanılan 

malzemedir. Giacometti heykelinde en çok kullanılan malzeme kildir ve bu malzeme 

ekleyerek biçimlendirme yoluyla oluşturulur. Söz konusu etkinin farklı malzemelerle 

oluşturulması zordur, bunun çok pratik bir nedeni vardır; metal malzeme kaynak 

yoluyla ekleme sürecine girdiği için kilin verdiği etkiyi veremez. Ayrıca metal malzeme 

eksiltmeye değil çoğaltmaya yöneliktir. Dolayısıyla, döküm yöntemi için kullanılan 

malzemeler dışındaki hiçbir malzeme (mum-cam gibi), kildeki etkiyi yakalayamaz. 

Mum ve cam gibi malzemelerin de etkileri hammaddeleri gereği kil ile benzer bir etki 

oluşturmazlar.  Giacometti bir taraftan ekleyerek eksiltme gibi bir imkansızı başarır, 

bir taraftan da izleyicisini Sartre’ın değindiği boşluk (space) algısına ulaştırır;  

 

                                                 
97 Schneckenburger, a.g.e., s.487. 
98 Ekteki Terimler Sözlüğü’nde Boşluk maddesinin ikinci açıklamasında görülen ‘özdekten 
arınma hali’ne gönderme yapılmaktadır. 
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   “Giacometti’nin heykellerine yaklaşılmaz. Yakınına girdikçe bu göğüsün 

büyüyeceğini beklemeyin o değişmeyecek siz yaklaştıkça meme uçlarına basıyormuş 

gibi tuhaf bir hisse kapılacaksınız. Onları sezeriz, önceleriz, onları görme 

noktasındayız bir iki adım daha ve her şey kaybolur kilin kırışıklığı kalır. Bu heykeller 

makul bir uzaklıktan seyredilmeye izin verirler. Oysa her şey oradadır; beyazlık, 

yuvarlaklık, güzel bir göğüsün esnek çökeltisi. Her şey, madde hariç: 20 adım öteden 

biri düşünür, biri görür ama yağlı dokunun usandırıcı çölü fark edilmez. Önerilmiştir, 

anahtarları belirtilmiştir, kastedilmiştir ama verilmemiştir. Şimdi sıkıştıran 

Giacometti’nin, boşluğu nasıl bastırdığını anlıyoruz: tek bir uzaklık vardır.”99 

 

Giacometti’nin “Yürüyen Adam II” (Resim 68) heykeli, en bilinen örneklerden olması 

bir yana, boşluk (space) kullanımı açısından Sartre’ın önermesiyle bir açıdan çelişir; 

figürün bacakları arasındaki fiziksel “boşluk” (space) heykelin çağırdığı mesafeyi 

farklılaştırır. Karşıdan bakıldığında Sartre’ın önermesi geçerliliğini sürdürürken, 

cepheden algılanan “boşluk” (void) (figürün bacakları arasındaki boşluk) “özdekten 

arınmış kapalı oylum” olarak açıklanan bir hale bürünür.   

Henry Cartier-Bresson’un 1961 yılında fotoğrafladığı Giacometti (Resim 69), 

“Yürüyen Adam”ı örnek alırcasına heykelleri arasında dolaşmaktadır. Bresson, 

Giacometti heykellerini özneleştirerek heykeltıraşı “boşluk”ta salınan bir ‘iz’e 

dönüştürmeyi başarır. Giacometti, heykeliyle ilişki kurulacak uzaklığı önerir, izleyiciye 

nerede duracağının anahtarlarını belirtir, “boşluk” sorunsalına samimi bir cevap 

aradığını kasteder ve sonuçta herkes kendi cevabını bulacaktır. 

         

  

 

 

 

 

 

 

                                                 
99 Sartre, a.g.e. 
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2. Kütlede boşluk (Açılan Form): Henry Moore ve Barbara 

Hepworth 

 

 

Kütlede açılan “boşluk”a (space) yönelik ilk sorunu ortaya koysalar da, Rus 

Konstrüktivistler, kapalı hacimde “boşluklar” (void) yaratırlar. Fakat ”boşluk” 

kavrayışını sorunsallaştırmaz, tersine bir bakışla “boşluk”u yapıyı kuran elemanların 

rahat hareket edebilecekleri alanlar olarak görürler. Bu bağlamda “boşluk”un farklı 

açıklamaları önemlidir; “boşluk” ve mekan ilişkisine bakıldığında, “boşluk” kavramı üç 

farklı niteliktedir. Biri mekanda algılanan “boşluk” kavramıdır. Diğer “boşluk” kavramı 

mekanı oluşturur. Üçüncü “boşluk” kavramı ise bir “eleman” gibi kullanılan “boşluk” tur 

ve “boş” ve “sınırsız” olmak üzere iki farklı niteliktedir.100 Dolayısıyla Konstrüktivistler 

henüz mekansal bir boşluktan bahsetmektedirler. Archipenko’nun heykellerinde de 

gerçekçi ve köken olarak organik “boşluklar” (void) kullanıyor olması konu bağlamına 

girmeye yetmez, çünkü bu organik “boşluklar” birer stilizasyon öğesidir ve “boşluk” 

açarak biçimlendirmeye uzaktır.101 20.yüzyılda heykel sanatı üç boyutlu bir üretim 

olarak diğer sanatsal üretimlerden farklı olanaklarla gelişim ve değişim göstermiştir. 

Bunun nedeni hem malzeme kullanımındaki yenilikler hem de modernist dönemle 

birlikte farklı bir algılama biçiminin oluşmasıdır. Heykel dendiğinde akıllara ilk gelen 

Giacometti’nin sıkıştırılmış biçimlemesi değil de, daha çok kütleselliğiyle öne çıkan 

örneklerdir. Avrupa heykel tarihinde ‘boşluk kavrayışı’ sorununun ortaya çıkışı 

İngiltere’dir.102 Modernist dönemde, boşluk kavrayışını irdelerken hem kütleselliği 

kullanarak hem de “boşluk” kavrayışına dair sorular sorarak üretimlerini sürdüren iki 

heykeltıraşın heykellerini incelemek zorunludur; Henry Moore ve Barbara Hepworth. 

Bu iki heykeltıraş, kütlesellikle öne çıkan heykeli farklı olanaklarla yeni bir biçime 

                                                 
100 Doğan Hasol, a.g.e., 
101 A.M. Hammacher, Barbara Hepworth, Thames and Hudson, Londra,1992, s.40. 
102 A.e. 
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kavuşturmaya çalışırlar. Henry Moore bu yeni biçim arayışında temsilden ifadeye 

geçiş sürecinde daha tutumlu davranırken, Barbara Hepworth etkisinde kaldığı nesne 

ve olayların da farklılığı nedeniyle daha cesur bir yol izlemiştir. “Açılan Form” başlığı 

altında irdelenen bu iki heykeltıraş, benzer bir boşluk-heykel ilişkisi kurarlar fakat 

ayrıldıkları noktalar bu temel benzerlikten bağımsızlaşarak özgün örnekler olarak 

tarihe geçer.  

 

 

a. Henry Moore  

 

 

 Henry Moore, 1898 yılında Castleford, Yorkshire’da sekiz çocuklu bir ailenin 

yedinci çocuğu olarak doğar (ö.1986). Babası Raymond Spencer Moore ve annesi 

Mary Baker’dır. Babası maden mühendisidir, müzik ve edebiyat özel ilgi alanlarıdır, 

çocuklarının eğitimine çok önem vermiş ve madenlerde çalışmamaları için oğullarını 

özellikle okutmuştur.103 Moore Castleford’da ilköğrenimini görürken, kil ve ahşap 

malzemeyle küçük heykeller yapar. Onbir yaşında Michelangelo’nun ününü duyar ve 

heykeltıraş olmaya karar verir. Oniki yaşına geldiğinde kardeşlerinden bazıları gibi 

Castleford’daki ortaokula gitmek için burs kazanır. Burada, sanat derslerindeki 

öğretmeni, sanatın ne olduğuna dair bilgiler verir ve onu sanatçı olması için 

cesaretlendirir. Yerel bir sanat okulunun bursu için sınavlara girecektir fakat anne-

babası heykeltıraş olmasına ve el ile çalışılan bir mesleği (heykel henüz zanaat 

olarak algılanmaktadır) yapmasına karşı çıkarlar. Sonunda cesaretli bir kararla 

asistan olur, kısa bir süre sonra aynı okulda öğretmen olacaktır. 1917 yılında henüz 

18 yaşındayken, Birinci Dünya Savaşı’nın sıcak döneminde, askere çağırılır. 

Sonrasında şöyle anlatacaktır;  “Benim için savaş, kahraman olmaya çalışırken 

romantik bir havada geçti.”104 Savaş sonrasında, eğitimini sürdürür, Leeds Sanat 

Okulu’nun ilk heykel öğrencisi olur. 1921’de bu okulun heykel bölümünü bitirerek 

                                                 
103 Donald Hall, Henry Moore, Life of a Great Sculptor, Victor Gollencz Ltd., Londra, 1966, 
s.11. 
104 Carlton Lake, “Henry Moore’s World”, Atlantic Monthly, S.209, No:1, Boston, Ocak 1962, 
s.44. 
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Kraliyet Sanat Yüksekokulu için üç yıllık bir burs kazanır. Moore için asıl önem 

taşıyan okulda gördüğü derslerden çok, Londra müzelerinde çalışma yapma olanağı 

bulmuş olmasıdır. Zengin eskiçağ heykelleri koleksiyonuyla British Museum bu 

müzelerin başında gelir. Victoria ve Albert Müzesi’nde de Auguste Rodin’in 

yapıtlarından oluşan bir koleksiyonu görme olanağı bulur. Ama Moore Avrupa heykel 

geleneğine karşı çıkmakta, ilkel ve arkaik heykele ilgi duymaktadır.105 Özellikle Eski 

Mısır, Etrüsk, daha sonra da Kolomb Öncesi Amerika ve Afrika Yerli heykellerinin 

alışılmamış güzelliklerini keşfetmeye başlar. Kraliyet Sanat Yüksekokulu’nu 1924’te 

bitirdikten sonra bu okula yarım zamanlı heykel öğretmeni olarak atanır. İngiltere’ye 

döndükten sonra 1926’da uzanan kadınları işlediği heykel dizilerinin ilkine başlamıştır. 

Ayrıca taştan yarım boy kadın figürleri, anne ve çocuk grupları, maskeler ve büstler 

de yapar. Bazı yapıtlarından Romen heykelci Constantin Brancusi ve kübist 

heykelcileri tanıdığı anlaşılmaktaysa da, o dönemdeki en önemli esin kaynağını Eski 

Meksika kabartmaları oluşturmaktadır.1061928’de Londra’daki Warren Galerisi’nde ilk 

kişisel sergisini açar ve Londra Taşımacılık Kurulu’ndan da ilk heykel siparişini alır. 

Bunun sonucunda bu işletmenin yeni yapısı üzerindeki “Kuzey Yerli” adlı kabartmayı 

yapmıştır.107 1929’da Rus – Avusturya kökenli resim öğrencisi Irina Radetzky’le 

evlenir, çift Londra yakınlarındaki Hampstead’e taşınarak birlikte çalışabilecekleri 

büyük bir atölye tutarlar. Moore, burada bir grup genç sanatçıyla tanışmıştır. İngiliz 

kamuoyuna çağdaş sanat ve mimarlıktaki uluslararası modern hareketi tanıtmak 

amacıyla 1933’te “Unit 1” adlı bir grup kuracak olan bu sanatçıların arasında ressam 

Paul Nash, şair ve eleştirmen Herbert Read, heykeltıraş Barbara Hepworth ile eşi 

ressam Ben Nicholson vardır.108 Bu sanatçılar 1930’ların başında İngiltere’deki en 

ilerici sanat çalışmalarını sürdürmektedirler. Hepsi de bu tür çalışmaların aşırılık 

sayıldığı bir dönemde soyut sanata ilgi duymaktadır. Moore da yavaş yavaş insan 

figürlerinden soyuta yönelmiş, figürü çağrıştıran soyut biçimler üzerinde 

yoğunlaşmaya başlamıştır.109 1931’de Londra’daki Leicester Galerileri’de bir sergi 

                                                 
105 Herbert Read, Henry Moore, A Study of His Life an Work, Thames and Hudson, Londra, 
1965, s.18. 
106 A.e., s.21. 
107 Lake, a.g.e., s. 53. 
108 Hammacher, a.g.e.,  s.47-48. 
109 Read, a.g.e., s.29. 
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açar. Yapıtları heykeltıraş Jacop Epstein tarafından büyük bir coşkuyla sunulsa da 

basından ağır eleştiriler alır. Eleştiriler, Kraliyet Yüksek Sanat Okulu’ndaki görevinden 

ayrılmasına yol açmıştır.110 1932’de de anlaşması sona erince Chelsea Sanat 

Okulu’nda açılması düşünülen heykel bölümünü kurmak üzere oraya geçer. 

1930’larda Moore, özgün çalışmalar yapar, bu dönemde figüratif betimlemeden 

ayrılmaya başlar.111 Bu dönemde İkinci Dünya Savaşı başlayacak ve Moore’da diğer 

heykeltıraşlar gibi malzeme sıkıntısı yaşayacaktır. Fakat heykel yapmaya devam eder 

(küçük heykeller ve eskiz çalışmaları) ve sığınak çizimleri yapar. Bu çizimlerde 

Moore’un ikonografisini oluşturan kavramlardan; ‘iç-dış, kapsama-kapsanma’ ikilileri 

daha da belirginleşecek ve 1940 sonrası heykellerinde bu türden araştırmalara 

gidecektir. Anne-çocuk, miğfer-baş temaları da benzer bir kaygıyla yapılan 

üretimlerdir. 1930-1940 yılları arasında Gerçeküstücü sanatçılarla tanışır; 1931-32 

yıllarında Paris’e gider ve oradaki üretimleri gözlemleme olanağı bulur. David 

Gascoyne 1935 yılında Axis dergisinde şöyle yazacaktır (ki bu yıl Gerçeküstücülüğün 

Kısa İncelemesi’nin de basıldığı yıldır): “Çoğul formları keşfeden Moore için 

‘soyutlama-gerçeküstücülük’ kontrol altındadır. Bilinç ve bilinçaltı imgeleri arasında, 

kendi dünyamızdaki nesnelere duygusal bir biçimde yansıttıklarımızın ötesinde; o, 

imgelemi güçlü İngiliz heykeltıraş biomorfist112 üretimi ile her türden malzemeyi yetkin 

bir biçimde kullanır.”113 Dolayısıyla Moore’un gerçeküstücü sanatçılarla yaşadığı 

deneyim, ona dürtülerini özgürleştirmek gibi bir katkı sağlamıştır.114 

Henry Moore’un, 1946 yılında, ilk kez ABD’ye gidişi o zamana kadar yaptığı 

heykellerini kapsayan bir sergi (MoMa’da) düzenlenmesi nedeniyledir115. Bu 

dönemden itibaren, Venedik Bienali heykel ödülünü de kazandıktan sonra, Avrupa’da 

ismi oldukça duyulan bir heykeltıraş olur ve büyük boyutlu açık alan heykel siparişleri 

                                                 
110 Lake, a.g.e., s.58. 
111 A.e., s.61. 
112 Biomorfizm, Yunanca Bios (yaşam) ve morphe (form) kelimelerinde türer. 20.yüzyılda 
yapılan heykel üretimlerinde, erken dönemde Moore ve Hepworth’un daha geç dönemlerde de 
Louise Bourgeois’nın heykellerini tanımlarken kullanılır, sürrealist ve soyut üretimlerle de 
ilişkilendirilir (Tate Gallery Online-Sözlükten alıntıladım) 
http://www.tate.org.uk/collections/glossary/definition.jsp?entryId=42 –(Çevirimiçi) 10.10.2009.)  
113 Christa Lichtenstern, “Henry Moore and Surrealism”, The Burlington Magazine (Special 
Issue Devoted to Twentieth Century Art), S. 123, No. 944, 1981, s.645.  
114 A.e. 
115 Read, a.g.e., s.31. 
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alır. Malzeme olarak kullandığı taş ve ahşap’ın yanı sıra bronz dökümü de, özellikle 

1945 sonrası, sıklıkla kullanmıştır. Bronz döküm heykellerini kilden çalışarak 

dökmemiş, ahşap ve tellerden oluşturduğu konstrüksiyonun üzerine alçı dökerek ve 

yine bu alçıyı ekleyip yontarak biçimlendirmiş ve bronz dökümü bu biçimlendirme 

üzerinden gerçekleştirmiştir.116 Bu durum, biçimsel bir arayışla başlayan “boşluk” 

(space) kavrayışında, Moore’un heykelle kurduğu ilişki bağlamı hakkında fikir verir; 

yontmak eksiltmektir ve Moore, Giacometti’nin aksine ekleme yoluyla biçimlendirirken 

kütlenin içine boşluğu (space) katar. “boşluk” öncelikle Moore’un “Uzanan 

Figürleri”nde (Resim 70) parça-bütün ilişkisinde oluşturduğu kesitlerde hissedilir.  Dört 

parçalı uzanan figür; erken örneklerden biri olmasına karşın parçaların organik birer 

formu çağrıştırması açısından da önemlidir. Bu organik formlar ayrı ayrı 

düşünüldüğünde birer soyut heykeldir fakat oluşturdukları kompozisyon insan 

figürünün hareketli parçalarının bileşimidir, hepsi bir vücut oluştururlar, aralarda kalan 

‘boşluklar’ ise kütleyi hissettirmeye devam eder. 1935-36 yıllarına tarihlenen bir başka 

heykelinde ise konu yine “Uzanan Figür”dür (Resim 71), malzeme ahşaptır, sıcak bir 

malzeme olan ahşap eksiltme yoluyla biçimlendirilir. Benzer bir biçimde yoğun 

kütleselliğin içine “boşluk” (space) katılmıştır. Bu durum, formun bütününe ket 

vurmaktan öte, heykelin enerjisini sınırsız bir dolaşıma sokmaya olanak sağlar.117 

Moore fiziksel anlamda kendinde olmayı vurgular; öncelikle zihninde tamamladığı bu 

süreç, heykelle ilişki kurulduğunda, görsel olarak karmaşık gibi görünse de, belli bir 

sistem içerisindedir. Kendini konumlandırdığı yer, yerçekiminin merkezidir, kütlesi ve 

ağırlığıyla, heykelin hacmini belirler ki bu hacimsellikle havayı da formun içine alarak 

“boşluk”u (void) heykele katar118 (Resim 72-73-74-75).  

Henry Moore’un heykellerini kategorize etmek için seçtiği konular, biçimlendirmedeki 

yöntemini anlamaya yardım eder; kökenlerini II. Dünya Savaşı sonrasında Londra 

sığınaklarında birbirine sarılan anne/çocuk çizimlerinde bulan ve “Meryem ve Çocuk 

İsa” eğretilemesine sahip 'anne ve çocuk' konusu (Meryem ve Çocuk İsa heykelleri de 

yapmıştır), hayvan figürleri, kemikler, miğfer ve baş, uzanan figürler (bir ya da birkaç 

                                                 
116 Fiona Russel - Jane Beckett, (Ed.), Henry Moore: Critical Essays, The Henry Moore 
Institute, Leeds, 2003, s.48. 
117 Rudolf Arnheim, “The Holes of Henry Moore: On the Function of Space in Sculpture”, The 
Journal of Aesthetics and Art Critisism, Vol.7, No.1, 1948, s.30. 
118 Herbert Read, a.g.e., 1977, s.74. 
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figürden oluşturduğu yatay kompozisyonlar), ayakta duran dikey formlar. Genel 

anlamda bu kategorizasyona iç-dış, yatay-dikey, kenetlenme-ayrılma gibi kavramları 

da katmak gerekir. Figür çalışmalarının çoğu kadın figürü çıkışlıdır, bunun bir nedeni 

de yukarıda Moore’un sorunsallaştığı kavram çiftlerini görselleştirmeye “kadın” 

formunun daha yatkın olmasıdır. Fakat figür çıkışlı işlerini anlatırken Moore’un 

açıklaması şöyledir; ”Üç temel figür duruşu vardır; ayakta, oturan ve uzanan. Bu üç 

farklı hareket içinde, uzanan figür, kompozisyon ve mekan içindeki “boşluk” (space) 

algısını özgürleştirir. Oturan figür altlıktan bağımsızlaşamaz, fakat uzanan figür her 

mekanda kurgulanabilir, dolayısıyla hem bağımsız hem de dengeli olması farklı 

denemelere olanak tanır.”119 Moore’un biçimsel olarak “iç-dış” kullanımıyla 

oluşturduğu heykelleri genel olarak miğfer-baş stilizasyonlarında görülür. 1939-40 

yıllarına tarihlenen “Miğfer” heykeli (Resim 76), koruma-korunma kavram çiftiyle 

bağdaştırılır ve heykelin iki parçalı olması boşluk algısının farklı bir örneği olması 

açısından önemlidir. Birbiri içine geçen iki heykelde, içerideki heykel dışarıdakinin 

“boşluk”unu (space) kendine mekan edinir, dışarıdaki heykel ise içeridekiyle kurduğu 

ilişkiyle bütünlenir.120 Moore’un kemik formunu kullandığı çalışmaları (Resim 77), 

işlevselliği öne çıkan bir formun heykele dönüştüğünde nasıl sonuçlar ortaya çıktığını 

gösterir; hacmin dışarıdan içeriye kurduğu baskı, devamlılığın sonlanmaması için 

formda delikler açmayı gerektirir. Aynı zamanda öğeler arasındaki pozitif-negatif 

ilişkiyi de çözmeyi kolaylaştırır. Böylece bir iç “boşluk” (space) yaratılır; form ve 

“boşluk” heykeli ortaya çıkarırlar.121 İşlevsel olan bir formda (kemik formu) heykel 

üretimine yönelik çözümlemeler yapmak önce temel soruları cevaplamakla 

olanaklıdır; formun öyle olmasının nedenleri vardır ve tersi ispat edilmedikçe en iyisi 

de budur, çünkü işlevsel olması dolayısıyla öngörülen işi, en iyi söz konusu bu formda 

gerçekleştirecektir. Sonrasında Moore, estetik düzlemde bulduğu çözümlerle (formda 

delikler açmak gibi) heykeli oluşturur ve işlevsel bağlamından kopan ‘kemik’ heykele 

dönüşür.  

Rosalind Krauss yaptığı bir karşılaştırmada, H. Arp’ın ve H. Moore’un heykellerinin 

doğrudan malzemenin özelliklerini yansıttığı buna karşın C. Brancusi’nin heykellerinin 
                                                 
119 Le Normand-Romain vd. a.g.e., s.200. 
120 A. D. B. Sylvester, “The Evolution of Henry Moore's Sculpture I”, The Burlington Magazine, 
S. 90, No. 543, 1948, s.164. 
121 Le Normand-Romain, a.g.e. 
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malzemeden bağımsızlaştığını söyler.122 Bu üç heykeltıraşın heykelleri de ‘organik 

heykel’ sınıfında anılabilir, fakat Krauss’un da karşılaştırdığı gibi, iki heykeltıraşın 

heykellerinde malzemeyi kullanmaları heykellerin anlamsal boyutunu güçlendirirken, 

Brancusi kendi deyimiyle ‘nesnelerin özü’nü arar. Fakat organik heykel kategorisinde 

incelenen bu üç heykeltıraşın üretimlerine “boşluk” kavrayışı bağlamıyla bakıldığında, 

Moore’un heykelleri “boşluk”u (hole-void123) heykelin içine katarak nesneleştirirken, 

Arp ve Brancusi’nin heykelleri, “boşluk”u (space) kütlenin dışında bırakarak, heykeli 

mekansal bir gönderme ile oluştururlar.   

Henry Moore heykeli, manzara heykeli denebilecek bir yapıda algılanır (Resim 78). 

Sanatçının açıklaması heykele bakışını da özetler; “Dizler ve göğüsler dağları 

çağrıştırır. Bu iki parça birbirinden uzaklaştırıldığı anda izleyen natüralist bir figür 

görme umudunu taşımaz. Sonrasında bir manzarayla ya da bir kaya parçasıyla karşı 

karşıya olduğunu düşünecektir. Eğer basit tek bir figürden bahsediyorsak benzetme 

kolaydır. Fakat çift parçalı bir figürse, büyük bir sürpriz izleyiciyi beklemektedir; izleyici 

ummadığı görüntülerle karşılaşacaktır. Figürün ön tarafı arka tarafını görmeyi 

engeller, izleyici heykelin çevresinde dolaşmaya başladığında iki parça açılmaya 

başlar ve aralarındaki “boşluk” (space) dikkat çeker. Heykel bir yolculuk gibidir, 

çevresinde dolaştıkça “yeni” olanla karşılaşılır. Üç boyutlu dünya sürprizlerle 

doludur.”124     

       Heykeli üretenin heykele ve izleyiciye yönelik bakışını ilginç bir biçimde 

karşılayan açıklama Sylvester’ın sözleriyle açıklığa kavuşur: “Deneyimimiz şu türden 

çağrışımlarla zenginleşme eğilimindedir; “yumruk…fetus, çocuk ve sevgili…gemi kurdu’, 

fakat Moore heykeli, bize kapasitemizin ölçüsünde, üç boyutlu formlar üzerindeki ışık 

oyunlarını ve iki kütlenin, hacim, oran, hareket ve ritim halindeki karşılıklı ilişkisini yaşatmayı 

sunar.”125  Dolayısıyla bir heykelden izleyicinin beklediği her şey Moore heykellerinde 

karşılanmaktadır, fakat Moore’un kullandığı delikler, ki söz konusu “delikler” boşluk 

kavrayışı üzerinden yapılan çözümlemelerde Moore’un ikonografisinin büyük 

bölümünü oluşturur, farklı algılanmaktadır. 1986 yılında ölümünden hemen sonra 
                                                 
122 Krauss,  a.g.e., 1981, s.100. 
123 Burada boşluk, Moore’un açtığı delikler aracılığıyla oluşturulduğu için hem delik hem de 
boşluk aynı parantezde yazılmıştır.  
124Le Normand-Romain, a.g.e., s.201. 
125 A. D. B. Sylvester, “The Evolution of Henry Moore's Sculpture: II”, The Burlington 
Magazine, S. 90, No. 544. (Temmuz, 1948), s.195.  
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Burlington Magazine’in editoryal yazısında bu durum şöyle dile getirilir; “Halen delikler 

endişe verici görünmektedir. Fakat işler üzerinden bakıldığında derin bir ciddiyet ve 

kompozisyon oluşturma görülür. Özellikle, “Uzanan Kadın”, “Kral ve Kraliçe” ve 

“Düşen Savaşçı” heykellerinde derin bir yansıma yaratmıştır.126” Bu yansıma 

heykellerin bıraktığı etkinin yansımasıdır, boşluklarla kesintiye uğramayan söz 

konusu yansıma izleyicinin bilincinde, modern heykelin tanımını yapmayı 

kolaylaştıracaktır. H. Moore, boyunu aşan heykelleriyle (Resim 79) modern heykel 

tarihinde, “açılan boşluk” kavrayışının en yetkin örneklerini gözler önüne sermektedir. 

 

 

 

b. Barbara Hepworth127   

 

 
Barbara Hepworth 1903 yılında Yorkshire'da doğar ve ailesinin yaşça en büyük 

çocuğudur. Babası inşaat mühendisidir, Hepworth babasının işi dolayısıyla yaptığı 

gezilerde zaman zaman ona eşlik eder.  Leeds College of Art ve the Royal College of 

Art'da eğitim alır. Royal College of Art’ta Henry Moore ile tanışır. İlk eşi, heykeltıraş 

John Skeaping (1901-1980) ile 1925-26 yıllarında Roma'ya giderler, taş yontu 

öğrenmesi de bu dönemde gerçekleşir ve bir heykeltıraştan öte bir taş işçisi gibi 

çalışır. Taş yontmayı Giovanni Ardini’den öğrenir ve bir süreliğine Carrara’yı ziyaret 

eder. Bu dönemden sonra Hepworth; Brancusi, Epstein ve Gaudier-Brzeska gibi 

heykeltıraşlarla modern heykel tarihinde anılmaya başlayacaktır. Bu dönemden sonra 

yaptığı heykellerde yontu ustalığı görülür, biçimlendirme hakimiyeti Hepworth’ün 

heykelini de olgunlaştıracaktır (Resim 80).Londra'ya döndüklerinde, çift ilk önemli 

sergilerini gerçekleştirirler. Haziran 1928'de Beaux Arts Gallery'de gerçekleşen sergi, 

taş yontu insan ve hayvan figürlerinden oluşur. 1929 yılında ilk çocuğu olan Paul 

                                                 
126 Henry Moore 1898-1986, The Burlington Magazine, S. 128, No. 1003, Special Issue 
Devoted to British Art from 1500 to the Present Day. (Kasım, 1986), s. 710. 
127 Barbara Hepworth biyografisi için Alan Bownes’ın yazdığı biyografiden yararlanılmıştır. 
http://www.barbarahepworth.org.uk/about-barbara-hepworth/alan-bowness-life-and-work.html 
(Çevirimiçi) 19.09.2009. 
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Erken dönem heykellerinde yarı-natüralist bir durum vardır. Fakat Hepworth'un 

tutumu, basit formlardaki ayrıntıları göstermek hatta bu ayrıntıları forma katmak 

olmuştur (Resim 81). Erken dönem kariyerinde çok önemli bir görüş olarak 

tanımladığı şey varoluşun heyecanı ile doğa oymacılığının keşfedilişidir.128 Bu aynı 

zamanda doğrudan yontudaki genel antagonizmdir.129 Söz konusu antagonizmi, bir 

taraftan natüralist çıkışlı esinlenmelerle heykellerini biçimlendirmesi bir diğer taraftan 

da (özellikle 1933'lerden sonra) tamamen soyut formlara yönelmesi biçiminde 

açıklanabilir. Bu konuda Moore heykeliyle birleşir ama Hepworth'un formla kurduğu 

ilişki Moore’unkine benzemez. Kök/kaynak anlamında anlatımsal değildir; heykeller 

soyut formlar olarak tasarlanmıştır130, dolayısıyla doğayla ilişkilendirilirken tutarlı ve 

açıkça söylenilmiş Romantik duygusal bir tutum, bir akrabalık yoktur. Bu durum 

içerikten öte formun öncüllendiği bir heykel anlayışından kaynaklanır. Bu bağlamda 

Hepworth, Giacometti’nin heykeli oluşturma sürecine benzer bir süreç yaşar. 

Hepworth için “Yontmak hakkında konuşmak” (iki eylemde) biyolojik bir gerekliliktir.131 

Bu iki varoluşsal gereklilikle, dünyasal güçlerin oluşturduğu manzaraya getirilebilecek 

biçimsel cevapları sorgular. Bu sorguya yönelik biçimsel oluşturmaları, 1930’ların 

başındaki biyomorfik132 eğilimleriyle, ki bu eğilimler yukarıda açıklanan yarı-natüralist 

tavrın devamı niteliğindedir, ortaya çıkar.   

1931’de Ben Nicholson ile tanışır ve onunla birlikte Avrupa’daki güncel gelişmeleri 

takip eder. 1933’de Abstraction-Création grubuna katılır. Grup 1931 yılında 

kurulmuştur, grubu oluşturan Geç Kübistler, De Stijl Takipçileri ve Konstrüktivist 

                                                 
128 Hammacher,a.g.e., s.39. 
129 Antagonizmin metindeki kullanımı karşılıklı çelişkili etki anlamıyladır. Sözcük en genel 
kullanımında rekabetin altını çizerken burada etkileşim durumu vurgulanmaktadır. 
130 Glenn Harper (Ed.), A Sculpture Reader, University of Washington Press, Washington, 
2006,s.21. 
131 Barbara Hepworth,  Carving and Drawings, London : Lund Humphries,1952, s.4. 
132 Soyut sanatta geometrik biçimlerden çok bitki ya da hayvan biçimlerini anımsatan eğrisel dış 
çizgilerle oluşturulmuş biçimler.  
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göçmenler non-figüratif denemeler ve üretimler yapmaktadırlar.133 Bu gruba bir 

dönem de olsa dahil olan Hepworth, diğer sanatçılardan farklılaşır. Örneğin aynı 

grubun üyesi Max Bill, Hepworth gibi doğal formlardan esinlenen işler yapar fakat 

matematiğe yakınlığı bu iki heykeltıraşı tamamen farklılaştırır.134 1930’lu yıllar 

boyunca Hepworth; Nicholson ve Moore çok yakın ve uyum içerisinde çalışırlar ve 

İngiltere’nin soyutlama hareketinin çekirdeğini oluştururlar. 1934 yılının Nisan ayında 

”Unit 1” grubuyla Mayor Gallery’de (Londra) sergi açarlar135. Herbert Read’in 

editörlüğünü yaptığı  “Unit One:the Modern Movement in English Architecture, 

Painting and Sculpture” (Unit One: İngiliz Mimarlığı, Resmi ve Heykelinde Çağdaş 

Hareket) kitabına Hepworth bir bildiriyle katkıda bulunur. Aynı yıl Ekim ayında çiftin 

üçüz bebekleri doğar (Simon, Rachel ve Sarah Hepworth-Nicholson).  

Hepworth 1934 yılında heykele ve doğaya bakışını şöyle açıklar;  

 

 “Taştan atlar yapmak istemiyorum; onların havayı koklayamadıkları fikri çok 

üzücü oysa o sevimli atların çok hassas burunları vardır. Köpeklerin hareketli 

kulakları, derin bakışları ama bunlar bana taş formu olarak gelmiyor ve onlara duyulan 

sevgi ve duygusal bağı ifade edemiyor, gerçek ifade ise daha fazla soyut ile elde 

edilebilir. Kendi isteği ile hareket etmeyi amaçlamayan bir makine yapmak 

istemiyorum. Ama tam olarak yığınların gerçek ilişkilerini, taşın içinde yaşayan o 

küçük şeye, kendi farkındalığımı ve o şeylerin düşüncelerini sıkıştırmak istiyorum. 

Doğaya derin düşüncelerle daldığımızda görürüz ki biz sürekli olarak yenileniyoruz, sır 

dolu hislerimiz ve imgelemimiz sağlığını koruyor ve bize biraz evrensel ve vasat bir 

plastik projeyi ya da güzelliği görmeyi sağlayan soyutlamayı doğru ve tam olarak 

anlamamızın gücünü veriyor.136” 

 

Bu açıklama bir ölçüde Brancusi’nin animist görüşünü çağrıştırırken bir taraftan da 

Hepworth’un ‘soyut’u algılayışını açıklar. Heykeltıraşın lirik ve uygulamalara yönelik 

tutumu137 Modernizmin soyut ‘’yeni’sinin, belirlenimleri bir tür katılık olarak görmesiyle 

                                                 
133 Schneckenburger, a.g.e., s.456. 
134 Andrew Causey, Sculpture Since 1945, Oxford University Press, 1998, s.44. 
135 Sergi Liverpool, Manchester, Hanley, Derby, Swansea ve Belfast’ı dolaşır. 
136http://www.bbc.co.uk/bbcfour/audiointerviews/profilepages/hepworthb1.shtml(Çevirimiçi), 
12.Nisan.2008. 
137 Causey, a.g.e., s.43. 
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benzerdir.138 1935-36 yıllarında yaptığı “Dizilen Daireler” (Resim 82), bu soyut 

algısının kanıtıdır. Arka arkaya yerleştirdiği iki dairesel form biçimlendirilmesi en zor, 

algılanması en kolay formlar olarak, yeni bir biçimlendirmenin çağrısını yaparlar.   

1939 yılında Hepworth ve Nicholson St. lves Cornwall’a taşınırlar ve hayatlarının geri 

kalanını orada yaşarlar (St lves Painters). Bu dönemde yaptığı işlerde “boşluk” 

(space) sorusu derinleşir; “Renkli ve Tellerle Heykel” (Resim 83), örneğinde heykelin 

içine kattığı boşluğu heykelin içinde tellerden yarattığı imlemeyle mekanlaştırır. 

Heykelin izleyiciyi heykelin etrafında dönmeye yönlendirmesi kolaylaşır, dolayısıyla 

heykel heykel olma özelliğinin altını çizer. Hepworth’un bu heykele verdiği renk 

malzemenin kendi rengidir, kaidesiz bir biçimde duruşu heykelin her yönden 

kavranmasını da kolaylaştırır. 1940’ların başında heykelde yığın ve boşluk 

karşıtlığına yoğunlaşır. “Oval Form (No:2)” (Resim 84), 1943 yılında yaptığı ve formun 

tamamında beyaz rengin hakim olduğu bir heykeldir. Heykelin içi ve dışı olarak 

algılanan iki bölge olmasına rağmen bu tek renklilik (özellikle beyazın kullanılması) 

formun dolaşımını arttırır, “boşluk” (void) hissini heykelin içine katar. Moore’un 

heykellerinden ve boşluğu kavrayışından farklı olarak daha düzenli bir dağılım vardır. 

Hepworth heykelinde ‘kapalı form’139 kendini çevreleyen “boşluk”la (space) ilişkiye 

girmeksizin, içinde ayrı bir “boşluk” (emptiness) barındırır.  

Bu durum ‘şey’lerin birbirleriyle kurdukları ilişkide ‘anti-form’140dan yoksun 

bırakılmalarına denk düşer.141  

Anti-form, form kadar önemlidir, örneğin Yunan sütunlarının düzenlenmesinde 

üzerinlerinde kurulduğu çizgiler anti-form oluşturur, sütunların aralarındaki ‘boşluklar’ 

(space) birer kapalı form olan sütunların aralarındadır. Bu anlamda formun kesintiye 

uğramasından değil, fakat oluşan bir form serisinden bahsedilir, buna da ‘taranmış 

                                                 
138 Aziz Yardımlı, Modernlik, http://www.ideayayinevi.com/noesis/Modernlik/Modernizm_01.htm 
(Çevirimiçi), 09.08.2008. 
139 Burada kapalı form derken üzerinde durulan, formun kendi içine kapanmış olduğudur.  
140  Anti-form terimini karşıt form olarak çevirmememizin bir nedeni Türkçe’de karşıtların birbirini 
barındırması durumunu algılamanın güçlüğüdür. Bir diğer neden ise anti-form tartışmalarında 
yatar; 1960’lı yılların geç dönemlerinde kullanılan terim, geleneksel form, malzeme, yöntem ve 
sanatsal yaratı kullanımına bir tepki niteliği taşır. Robert Morris “Anti-Form” başlıklı yazısında 
terimi şöyle açıklar; ‘bir kişinin(ki bu kişi belirleyendir) beğenisine karşı çıkma girişimi’. 
Dolayısıyla terim aynı zamanda çoklu okumalara açık olan sanatsal üretimleri içerir. 
141 Hammacher, a.g.e., s.42. 
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boşluk’142 denir.143 Formların içi ve dışı arasındaki ilişki ile kurduğu oyunsal ilişkiyi 

geliştirerek, “Pelagos”ta (Resim 85) olduğu gibi, iki yüzeyi zaman zaman birbirlerine 

telli vida ile bağlar. Pelagos onun ahşapta dahi hassas yüzey boyamasında kurduğu 

karşıtlığı ve bu karşıtlığın “boşluk” (space) kavrayışına olan etkisini gösterir. Bir 

taraftan da teller sayesinde bir bileşim sağlaması, heykelin içine kattığı “boşluk”u da 

çizgisel bir biçimde ayırması şeklinde bir müdahaleyi de hissettirir.  

Bütün işlerinde malzemeyi derinden anlama isteği ve işlemedeki ustalığını gösterir. 

1950’lere gelindiğinde uluslar arası alanda en tanınmış heykeltıraşlardan olmakla 

kalmayıp prestijli halk komisyonlarında görev almıştır. 1950’lerden sonra özellikle 

büyük parçalar halinde, daha çok bronz çalışmıştır (Resim 86), ama yontuculuğa olan 

özel ilgisini her zaman sürdürür. Bu heykelde formların basitleşmesi ve hacimlerinin 

azalması Hepworth’un “boşluk”la (space) kurduğu ilişkinin nasıl geliştiğine de örnek 

olmuştur; incelen formlar halen Giacometti’nin “sıkışan formu” haline gelmez çünkü 

“boşluk”u (space) kullanış şekli, form ne kadar incelirse incelsin, heykelin içine 

katmaktır. Hepworth sanat hayatı boyunca ne kübist ne de konstrüktivist olmuştur, 

tüm heykel serüveni boyunca “boşluk” kavrayışına yönelik bir sezgiyle hareket eder. 

Bu anlamda form ve sonsuzluk arasında bir denge kurmaya çalışır.144 Bu dengeyi 

sağlayabilmek için figüratif çalışmalardan tamamen çıkmak gerektiğini savunur.145 

Heykeltıraş kendi heykeline yönelik anatomi kurmasını şöyle açıklar; “Kendime özgü 

heykel anatomisi kurmak yalnızca malzemeden aldığım şiirsel sorularla 

gerçekleşebilir.”146 Hepworth, 1975 yılında, St lves’teki atölyesinde çıkan bir yangın 

sonucu trajik bir şekilde öldü. O atölye şimdi Hepworth’ün eserlerinin sergilendiği bir 

müze olarak kullanılmaktadır. Barbara Hepworth için heykel tamamıyla organik 

olabilir, ancak asla doğanın bütünlüğünü bozacak bir etkisi olmamalıdır.  

                                                 
142 Taranmış boşluk, İngilizce scanned space’in öngörülen çevirisidir. Burada dijital ortamda 
yapılan tarama işleminin çağrışımı görselleştirilerek kullanılmıştır. 
143 A.e. 
144 A.e. 
145 Read, a.g.e., 1977. 
146 Hammacher,a.g.e., s.42. 
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Heykelin nasıl şekil aldığının önemi yoktur, heykel, sezgili; güvenilir; doğa ve ya insan 

formudur ve nasıl bir soyutlamayla yapıldığının da önemi yoktur. Heykel yaşamın 

içindedir; Hepworth’ün özellikle belirttiği gibi; “Heykel hayattan geri alınamaz.” 147 

 

 
147 A.e., s.203.  



III. Modernizm Sonrası Heykelde Kütle ve Boşluk İlişkisi 

 

 

Modernizm sonrası dönem, ikinci dünya savaşının bittiği, savaşın etkilerinin azalmaya 

başladığı 1950’lerin sonlarına doğru başlatılır. Bu tarihlerde modernist hareketin de 

etkisini yitirmeye ve modernist “yeni”nin tarifinin değişmeye başladığı görülür. Rosalind 

Krauss, “Göz’ün Hikayesi” adlı makalesinde, “Eski ustalar yanılsama içeren alanda 

yarattıkları imgelem aracılığıyla, ‘yürümeyi’ hissettirirken, bir modernistin yarattığı 

yanılsama, göz aracılığıyla o yanılsamalı alana bakmayı ve hatta içinde gezmeyi 

sağlar.”1 der. Bu örnekleme, Modernizm’in yarattığı etkiyi açıklar. Modernizm’in 

yarattığı alan, ‘yeni’ biçim ve içerik ortaklaşmasını kurmaya çalışır. Söz konusu ‘yeni’ 

bir önceki bölümde tartışıldığı gibi, temel olarak eskinin reddini kapsar. Modernizm’in 

alt yapısı sağlamdır, modernist olan dünyayı yeni bir gözle görmektedir. Modernizm’in 

gelişimini ve geldiği yeri anlamak için, Adrian Piper’ın altını çizdiği dört özelliğe 

değinilmelidir2; Piper öncelikle Modernizm’in, legal/uygun karakterinden bahseder. Bu 

karakter, her ne kadar avangard bir söylem içerse de bu dört özellikten ikincisini 

destekler; kuralcılık. Modernizm’in içerdiği kuralcılık, yüzyılın ilk yarısında kendini 

açıklamak zorunda olan sanatçının edimlerinde belirir, neredeyse her sanatçının bir 

bildirgesi vardır ve sanatçılar bu bildirgelerde hem sanat anlayışlarını hem de biçime 

yönelik bakışlarını açıklarlar. Diğer iki özellik ise, kendinin farkında olma ve toplumsal 

olana hissedilen sorumluluktur. Genel olarak bakıldığında, Piper bu dört maddede, 

Modernizm sonrası dönemde, sanatın ontolojik temeline yönelik fikir vermektedir. 

Henüz postmodernist dönem olarak tanımlanamayacak 1945’den 1970’lerin başına 

kadarki süre, üç boyutlu üretimler açısından ilgi çekicidir. Bu dönemde sanatsal 

materyallerin farklılaştığı ve ‘yeni’nin en önemli itki olmadığı göze çarpar. Sanatçı, 

kendisini inkar etmeye varacak bir biçimde sanatı hayatla bir tutma eğilimi içindedir. 

Bunun nedenlerinden biri de sanatın yüceliğini tartışmaya açan modernistlerin 

kazanımlarıdır. Modernist dönemde sanat henüz herkes için değildir, fakat herkese 

ulaşma çabası en büyük itkidir. Üreten – yapıt - izleyen üçlüsü hızlı bir devinim içine 

                                                 
1 Rosalind E. Krauss, “The Story of the Eye”, New Literary History, Vol. 21, No. 2, (Winter, 
1990), s. 284.  
2 Adrian Piper, Out of order, Out of sight 2, The MIT Press, Cambridge, USA, s.210.  
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girmiş ve modernistlerden sonra izleyicinin öneminin hızlı yükselişi görülmeye başlar. 

Artık üretenin (endüstriye evrilmeyen sanat için söz konusudur) kimliği, işi açıklarken 

önemini yitirir. Umberto Eco’nun “Açık Yapıt” kitabına göndermeyle, yapıt metinleşir, 

metni okuyan göz, bilgi dağarcığıyla doğru orantılı metnin bir parçası olur; çünkü onu 

okuyarak yeniden üretmektedir. Bu süreci olanaklı kılan sanatçıları üç farklı yapıda 

incelenebilir; öncelikle sanatsal üretimlerinde (hem anlamsal hem de biçimsel 

katmanda) sistematik bir yol izleyenler: kübistler, konstrüktivistler ve neo-plastisistler, 

anlamı ve biçimi oyuna dönüştürüp biçimi yok etme cesareti olan dadacılar ve son 

olarak anlamı oyuna dönüştürüp, biçimi koruyan (neredeyse natüralist bir anlayışla) 

sürrealistler.  

Modernizm’in hazırladığı bu zemin, bir sonraki kuşak sanatçılara, sınırsız olanaklar 

sağlaması bakımından da önemlidir. Fakat bu hazırlık süreci iki dünya savaşının 

yaşandığı döneme denk düşmektedir ki henüz kurallar oldukça gereklidir. Kuralsızlığın 

yaşanabilmesi için, özellikle Avrupa’nın yaşadığı 1918-1945 yılları arasındaki dönemin 

atlatılması ve savaşın baskıladığı toplumsal ve bireysel “özgürlük”lerden söz 

edilebilmesi gerekmektedir. Modernizm sonrası süreç şu şekilde işleyecektir; yoğun bir 

sıkıntı halinin ardından, sanat üretenin kendisiyle kalabilme özgürlüğü, sanatçının, 

sanatsal üretiminin önüne geçmesini engelleyecektir. Sanat da, savaş döneminde 

kurtuluş olarak gördüğü fakat sonrasında esarete dönüşen modernist ilkelerden 

bağımsızlaşarak tanımların eksik kalacağı bir alan yaratır. Bu dönemlerde sanatın 

ölümü üzerine tartışmalar yoğunlaşmaya başlar, kimilerine göre Modernizm’i devam 

ettirme çabası sanatı ölümden kurtaracaktır, kimileri ise modernist yöntemlerle 

yapılacak “iş” çözümlemeleriyle sanatın sanatçıdan bağımsızlaşması gerektiği 

üzerinden kuramlar üretecek, bazıları ise -ki bunlar yoğunluklu olarak sanatçılardır- 

“Sanat”ın küçük harfle yazılması gerektiğini savunacaklardır. Tüm bu savunular, 

Adorno’nun Hegelvari eleştirisindeki ‘biçim çökertilmiş sosyal içeriktir’ önermesine 

benzer biçimde işi özneleştirerek yapılan savunular değildir. Henüz ‘sanat eseri’ tek ve 

biricikliğinden yeni sıyrılmıştır, Modernizm’in yenisi ise bu süreçte “öteki / başka” 

fikirlerle üretimlere dönüşmüştür. Plastik sanatlarda tüm disiplinler birbirine 

yaklaşmaktadır; bu dönem disiplinlerarası üretimlerin başlaması için bir hazırlık süreci 

olarak görülebilir.  
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 Modernizm sonrası dönemde, fotoğraf, resim ve mimarlık disiplinlerinin,    

heykeldeki kütle-boşluk ilişkisine katkıları bir önceki bölümdeki gibi incelenmeyecektir. 

Bunun nedeni, Modernizm sonrası dönemin üretim süreci, sırasıyla; disiplinlerin 

birbirine yaklaşması ve birbirleriyle uyum içinde yaklaşımlar sunmaları (interdisipliner), 

araştırma sürecinde birbirinden bağımsız hedefleri olsa da, disiplinlerin paralel bir 

şekilde ve asgari ilişki içerisinde yürütülmesi (multidisipliner) ve disiplinlerin kesişmesi 

durumu (transdisipliner) ile açıklamaya çalışmaktır. Sanatta, görme ve deneyimleme 

biçimlerinin değişimi, 20. yüzyılın ikinci yarısında bilgi akışının hızlanması ve 21. 

yüzyılda bilginin veriye (data) dönüşümüyle, üç boyutlu üretimler özelinde farklı 

kavramların üretilme zorunluluğunu getirmiştir. Bu bağlamda kütle-boşluk ilişkisini 

algılanma biçimi, söz konusu kavramlar göz ardı edilmeden yapılmalıdır.  

 

 

 

A. Modernizm Sonrası Boşluk Kavrayışının Dönüşümü: Yves 

Klein vs Arman 

 

 

Konu bağlamında, bu dönemi iki Fransız sanatçının iki yıl arayla yaptıkları 

sergilemelerle açıklamak tezin ana kavramı olan “boşluk”a yönelik tartışmaların 

modernizm-postmodernizm geçişindeki algılanışını kavramak açısından da verimli 

olacaktır.  

Yves Klein 1928 yılında Fransa’nın Nice kentinde, “l’art informel”in ilk temsilcilerinden 

Marie Raymond’la figüratif resimler yapan Fred Klein’ın çocukları olarak doğar.3 Klein 

ailesi büyük oranda Paris’tedirler. Eğitimini (1944-46) deniz ticareti ve doğu dilleri 

üzerine alır.  1946-47 yıllarında yaşamını çok etkileyecek iki önemli olay olur; judoya 

merak sarar ve ileride çok yakın arkadaş olacakları Claude Pascal ve Armand 

Fernandez (Arman) ile tanışır. Aynı yıllarda üç arkadaş Nice’deki plajda dünyayı 

                                                 
3 Hannah Weitemeier, Yves Klein,1928-1962: international Klein Blue, Köln-Almanya, 2001, 
s.90. 
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paylaşmaya karar verirler; Arman yeryüzü ve zenginliklerini, Pascal havayı, Klein da 

gökyüzü ve sonsuzluğunu alır.4 Klein, kendi seçimine ilişkin şöyle bir açıklama yapar: 

“Gençliğimde, gerçekvari-imgesel bir gezi yapabildiğim gökyüzüne, imzamı atmalıydım. 

Bu dönemde en büyük eserlerimden biri olan gökyüzünde, delikler açtıkları için 

kuşlardan nefret ediyordum”5. Tekrenklilerin (monokomların) kuramsal nüvelerini bu 

döneme bağlamak olanaklıdır. 1949 yılında “Symphonie monotone”u (tekdüze senfoni) 

kurgular ve yönetir, bu yönüyle La Monte Young’un ve John Cage’in “monotoni”lerinin 

de atası sayılır. 1954 yılında tamamen sanatsal üretimin içinde olacağı döneme kadar, 

kapsamlı bir gezi yapar, bir yıldan fazla Japonya’da kalır ve “Judo’nun İlkeleri” kitabını 

yazar.  

1955 yılında tekrenklilerin kuramsal altyapısını oluşturmuş bir biçimde “Club des 

Solitaires”de (Yalnızlar Klubü) ilk Paris sergilemesini yapar, aynı yıl “Salon des 

Réalités Nouvelles”e (Yeni Gerçekler Salonu) “Expressions de l’Univers de la Couleur 

Mine Orange” (Turuncu Rengin Evreninin İfadeleri) (Resim 87) ismini verdiği turuncu 

monokromuyla katılmak ister; jüri, “resimde bir başka rengin, noktanın ya da çizginin 

gerekli olduğu” açıklamasıyla Klein’ı reddeder.6 Aynı yıl Klein konuşmadan 

anlaşacağını düşündüğü sanat eleştirmeni Pierre Restany’nin yanına gider. Bu doğru 

seçimi, aktarmak istediği kavramsallaşmayı doğrudan anlayabilen ve açıklayabilen 

birini bulduğu için kendisine rahatlık sağlayacaktır.7 21 Şubat 1956 yılı Klein için bir 

dönüm noktasıdır; Paris’te ikinci sergilemesini ilkinden daha kabul görür bir biçimde 

açar;  “Yves: Propositions monochromes” (Yves: Tekrenklilik Önerileri). Sergi yazısını 

Restany yazar, kataloğun girişindeki yazının başlığı “La Minute de Vérité”dir8 

(Doğrunun Dakikası) (Resim 88). Restany, sanatçının yaklaşımını içten ve provokatif 

bir dille açıklamıştır. 02-12 Ocak 1957 tarihi Klein’ın ‘mavi dönemi’nin başlangıcı 

sayılır, Milano’da Galerie Apollinaire’de onbir adet, tamamen maviye boyadığı, 

çerçevesiz tablolarını sergiler (Resim 89). Benzer sergiyi 1957 Mayıs’nda Iris Clert 

Galeri ve Galeri Colette Allendy’de açar. Aynı yıl, 1001 mavi balonu havaya bırakarak 

                                                 
4 http://www.yveskleinarchives.org/documents/bio_fr.html (Çevirimiçi 30.09.2010) 
5 Yves Klein, Hotel Chelsea Manifestosu, Çev: Alpagut Gültekin-Deniz Artun, Norgunk Yay., 
İstanbul,2002, s. 21. 
6 Weitemeier, a.g.e., s.8. 
7 A.e. 
8 A.e., s.11. 
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gerçekleştirdiği eylemi “aerostatik heykel” olarak tanımlar.9 Galeri Colette Alendy’de  

açtığı sergide, mavi monokromların yanı sıra gelecekteki çalışmalarının ön hazırlığı 

niteliğindeki işleri (ilk ateşten tablosunu, heykellerini, çevresel işlerin v.d.) sergiler ve 

konu bağlamında önemli olan performansını yapar; galerinin bir odasını boş bırakır. 

Aynı yılın yazında önce asistanı ve daha sonra eşi olacak olan Alman sanatçı Rotraut 

Uecker ile tanışacaktır.  

Henüz galeri mekanın yalnızca sergileme alanı olduğu yıllarda, “Yeni Gerçekçiler”in 

kurucularından olan Klein, 1958 yılında Iris Clert Galeri’de “Boşluk”u (Le Vide- The 

Void) (Resim 90-91) sergiler. Klein’ın bu eylemi için farklı yorumlar yapılmıştır. Bu 

yorumlar bir yana –ki ileride tartışılacaktır- serginin isminden yola çıkarak, bu zamana 

kadar yapılan sergilerin isimlerinde karşılaşılmayan, “boşluk” (void) isimlendirmesi 

mekana yönelik (uzamsal)  bir göndermeden çok uzaysal bir boşluğu imler. Klein, 28 

Nisan 1958’de Iris Clert Galeri’de, “boyutları olmayan, adı konamayan, içine nasıl 

girileceği bilinmese de insanı kuşatan, ama sınırları yoksun”10 şeklinde tanımlanan 

sergisinde yalnızca beyaz duvarları izleyiciye sunar. Mekanın içi beyaz, dışı ise maviye 

boyanmıştır. Gaston Bachelard’dan yaptığı alıntıyla Klein ‘mavi’ renge bakışını açıklar; 

Bachelard: “İlkönce hiçbirşey yoktu, sonrasında hiçliğin derinliği ve en sonunda 

mavinin enginliği varoldu.”11 demiştir. Bu bağlamda Klein’ın sergisine yüklediği anlam 

metafiziksel bir göndermeyi de içerir; mavi dış duvarların içindeki beyaz alan, bir 

bakıma varlık-yokluk ikiliğini de hatırlatır. İzleyici açısından 28 Nisan 1958 tarihinde 

şahit olduğu bu eylem, şaşırtıcı fakat üzerinde düşünülmesi gereken bir durumdur. 

Sergileme alanının kendisinin sanat nesnesine dönüşümü ve izleyicinin de bu 

dönüşümün edilgen bir parçası olması ‘boşluk’ üzerine düşünmeyi felsefecilerden 

devralmanın sorumluluğunu içerir. Restany’nin deyimiyle Yves Klein modern olanla 

postmodernin arasındadır.12 Süprematizm’in kurucusu Kazimir Maleviç’in (1878/9-

1935), 1918 yılında yaptığı “Süprematizm: Beyaz Üzerine Beyaz”  (Resim 41) resmi, 

Klein’ın boşluğu kullanmasıyla benzer bir mantık barındırır. Modernist Maleviç’in erken 

                                                 
9  http://www.yveskleinarchives.org/documents/bio_fr.html (Çevirimiçi 30.09.2010) 
10 Brian O’Doherty, Beyaz Küpün İçinde Galeri Mekanının İdeolojisi, Çev: Ahu Antmen, Sel 
Yay. İstanbul, 2010, s.110. 
11 Yves Klein, “Objecthood and Reductivism”, Art in Theory 1900-1990, Ed. Charles Harrison 
and Paul Wood, Blackwell Oxford UK&Cambridge USA, 1995, s.805.  
12 Pierre Restany, Klaus Ottman, Yves Klein: fire at the heart of the void, Spring Publications, 
Michigan University, 2005, s.74.  
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tarihli resmin ölümü önermesini anlamsal göndermedeki farklılıkla sergileme alanının 

hatta sanat nesnesinin ölümüne dönüştüren Klein, henüz postmodernistler kadar “hem 

o hem bu” fikrinde olamamaktadır. Restany’nin değindiği arada olma durumu, Klein’ın 

“Boşluk” sergisini kurgulaması fakat biçimle içeriğin paralel olarak en basit olanı 

çağrıştırması açısından kendini doğrular. Maleviç iki boyutlu düzlemde nesneden 

koparak sınırsızlığın izini sürerken, Klein yaşayan bir mekanda (bir galeride) sanat 

nesnesine dönüştürme niyeti olmadan boş mekanı sergiler. Maleviç halihazırda sanat 

yapmaktadır bununla birlikte Klein, sanatı görme-gösterme edimlerinden 

koparmaktadır. Bu durum bir taraftan ‘herkes için sanat’ sloganını desteklerken bir 

taraftan da sergileme mekanı gibi kurumsallaşmış bir yapının anlamsal yapısını 

sorgulatır. Klein’ın “boşluk”a yönelik tutkusu hem kavramsal hem de fiziksel 

açıklamaları ve tartışmalarıyla daha anlaşılır olacaktır. Klein, duyuların algıladığı 

alanların ötesinde hayalgücünün önemine değinir; “Hayalgücü hissedebilmenin 

aracıdır! Hayalgücüyle yola çıkıldığında yaşamın kendisine dokunulur, öyle bir yaşam 

ki,‘mutlak sanatı içeren de bu yaşamdır.” 13  

Klein’ın, tarihsel sırayla, vücut izlerini çıkardığı “Antropometrie”leri, “sünger heykelleri”, 

ateş ve suyla yaptığı “boşluk” (void) kavrayışına yönelik işleri, arabasının üzerine 

koyduğu tuvale havanın yarattığı etkilerle oluşan şekillerden kurulu “Cosmogonies” işi, 

“boşluk tiyatrosu” ve farklı sergilerde benzer fikirlerden geliştirdiği kopmpozisyonlarla 

maddi olmayana (immateriale) duyduğu özlemi dile getirir. Klein’ın sanatta “boşluk” 

kavrayışına yönelik katkılarıyla “boşluğun ressamı” olarak isimlendirilmesi boşuna 

değildir. 1962 yılındaki ölümüne kadar Klein, performanslarını ve sergilemelerini 

sürdürür. 

Bu noktada farklı bir çıkışla fakat benzer bir tasarlama mantığıyla Arman’ın işlerini 

çözümlemek ufuk açıcı olabilir. Konunun başlığında karşı karşıya getirilmiş iki 

sanatçının işleri, birinin “boşluk” diğerinin ise “doluluk-taşma” kavrayışlarıyla yapılıyor 

olması nedeniyledir. 

Armand Pierre Fernandez (1928-2005), Nice’de,  Antonio Francisco Fernandez ve 

Marie Marguerite Jacquet’nin çocukları olarak dünyaya gelir. Babası antikacı ve amatör 

sanatçıdır(fotoğraf çeker, yağlı boya tablo yapar ve çello çalar). Babasından fotoğraf 

                                                 
13 Klein, a.g.e., 2002. 
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çekmeyi ve yağlı boya yapmayı öğrenir. Felsefe ve matematik eğitimi aldıktan sonra 

École National d'Art Décoratif’e girer fakat 1949 yılında katıldığı bir protesto 

gösterisinden sonra, okuldan atılır. Bu tarihe kadar babasının dükkanında satılmaya 

yönelik yağlı boya tablolar yapar. 1949 yılında Paris’e, École du Louvre’a, Arkeoloji ve 

Doğu Sanatları okumaya gider. Aynı tarihte gerçeküstücü resimler yapar. Arman, Klein 

ve Claude Pascal’la oluşturdukları üç kişilik grubuyla beraber Judo dersleri alır, 1951 

yılında Judo eğitmenliği de yapacaktır.14 1950’lerin sonlarına doğru, birçok gezi ve 

denemeden sonra, Arman kendi ifadesini geliştireceği yöntemi bulur. Dadacılardan 

esinlenerek uyguladığı hazır nesnelerin çoğaltmalarından oluşan işler, Arman’ın (Iris 

Clert Galeri’deki sergi kataloğunda basım hatası dolayısıyla Armand, Arman 

yazılmıştır, bu tarihten sonra sanatçı bu ismi benimser) sanat yaşamına yön verir. 

Arman’ın kullandığı nesneler arasında çöpler ya da atıklar da vardır. 1954 yılında, Kurt 

Schwitters’in etkisiyle,  damgalarla çalışmaya başlar, asamblaj ve yığmalar oluşturduğu 

damgalar, 1958 yılında Iris Clert Galeri’de sergilenir. Aynı galeride 1960 yılında açtığı 

“Le Plein” (Dolu) sergisi (Resim 92) ise konu bağlamında öncüldür. Arman, galeriyi 

çöplerle doldurur dolayısıyla izleyicinin galerinin içine girmesi imkansızlaşır. Klein’ın 

“benim boşluğumdan sonra Arman’ın doluluğu gelir.” tümcesi aynı galeride açılan iki 

serginin karşılaştırılmasını olanaklı kılar. Klein, galeriyi nesnesizleştirir, Arman ise 

işlevinden kopmuş nesnelerle galeriyi doldurarak Klein’la benzer bir sonuca ulaşır. 

Arman’ın yığını, galerinin de bağlamından kopmasına neden olacaktır. Sergileme 

süresince (sözkonusu sergileme yalnızca sokağa mal edilmelidir), yapılan bu eylem, 

yukarıda sözü geçen, Klein, Claude Pascal ve Arman’ın yapmış olduğu paylaşımın 

altını doldurur; Arman yeryüzü ve zenginliklerini seçmiştir. Pierre Restany’nin 1961 

yılında “Dada’dan 40 Derece Yüksekte” isimli serginin kataloğunda yazdığı yazıda da 

aktardığı gibi; “Duchamp’ın sıradan nesneye yönelik yaptığı sanatsal vaftiz, tipik bir 

Dada eylemidir. Ret ve sıfır noktasının ardından, efsanenin üçüncü ayağı hayata 

geçmektedir: Marcel Duchamp’ın sanat karşıtı eylemi, olumlanmaktadır. Hazır nesne 

artık olumsuzluğun ya da polemiğin değil, yeni bir ifade repertuarının temel öğesidir.”15 

                                                 
14 Ruhrberg, a.g.e., s.686. 
15 Pierre Restany, À 40° au-dessus de DADA, préface au catalogue de l’exposition, Galerie J, 
8 rue Montfaucon, Paris 6e, du 17 mai au 10 juin 61. 
http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-nouvrea/ENS-nouvrea.htm#texte (Çevirimiçi) 
01.10.2010.  
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Arman tam olarak bu yeni ifade repertuarını kullanır; hazır nesne (ready made) ve 

bulunmuş nesneler (objet trouvé) Arman’ın tüm üretimlerinin malzemesi olacaktır. 

Arman’ın, daha önce “boşluk”un (void) sergilendiği bir galeride “doluluk”u sergilemesi, 

sanat nesnesinin dönüşümü, izleyicinin evrimi ve sergileme mekanın dönüşümü 

bağlamlarında Klein’ın işini tamamlar niteliktedir. Arman’ın uğraşısı, yeryüzünde 

bulunan her şeyi kapsar, kendi deyimiyle “herşeyde uzmanlaşmak”16 ’ister. Kapsamı 

geniş bir biçimde iletilmeye çalışılan önerme, Arman’ın “boşluk” (void) kavrayışına 

bakışını algılamaya olanak verir.  

Boşluk, insanın kendisi ve diğer nesneleri sınıflandırmak için şimdiye kadar ürettiği 

sıfatlardan arınarak öze ilişkin olana, fenomenlerin ardındakine bakma önerisidir.17 

Klein’ın sanatsal üretimi bu tarifi doğrudan hissettirir, Arman ise kendisini ve diğer 

nesneleri sınıflandırma eğilimini farklı bir yolla reddeder. Arman’ın yığınları, nesnelerin 

anlamsal bağlamlarıyla oynar, onları izleyicide sıkıntı yaratacak bir biçimde çoklaştırır 

ve oyunun sonucunda nesneler için yeni bir kavramsallaştırmaya gitmek zorunlu olur. 

İki sanatçının işleri de bağımsız birer ‘oyun’ halini alır; sanatsal bir üretimde 

kavramsallaştırmaya gidilecek kısa yollardan biri de bu ‘oyun’ halini yaşamak ve 

yaşatmaktır.  

Arman, 1967 yılında New York’taki Chelsea Hotel’de18 kalır, 1973 yılında ise Amerikan 

vatandaşı olur (artık ismi Armand P. Arman’dır). Arman’ın 2005 yılında yaşamını 

yitirene kadar yaptığı işler, yöntem olarak, yığma, birikme, birleştirmeler yoluyla 

oluşturulmuştur. Söz konusu birleştirmeleri sıkıştırma (presleme) yoluyla farklı formlara 

dönüştürür; gerçek arabaları presleyerek 30 metreye yakın uzunlukta yaptığı “Long 

Term Parking” (Uzun Süreli Park) işi yetkin örneklerden biridir.  

 

Modernizm sonrası dönemde “boşluk” kavrayışını tartışmaya başlarken yapılacak en 

önemli tespit bu dönemde boşluğun (modernist süreçte görülenin aksine) kullanımı 

üzerine olacaktır. “Boşluk” artık mekansal bir gönderme içermez dolayısıyla uzamı 

                                                 
16 http://www.armanstudio.com/arman-biography-1-eng.html (Çevirimiçi) 27.08.2010. 
17 Duygu Doğan (Mimar), “Boşluk”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Danışman: Doç.Dr. 
Arzu Erdem, İTÜ Mimarlık Fakültesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul 2006, s.8.  
18 Chelsea Hotel, yapımı 1883’de bitmiş 1884 yılında hizmete girmiş, 1899 yılına kadar New 
York’un en yüksek binası olmuştur. En önemli özelliği ise otelde genellikle sanatçıların 
kalmasıdır. 
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hissettirmekten öte kişiselleşir ve sezgi yoluyla (fiziksel ya da kavramsal fark 

etmeksizin) tarif edilir. Modernizmin kurallarından kopma girişimi içindeki 60’larda, hem 

üretilen ve izleyen özneleşmiştir hem de izleyenin algısı bağımsızlaşmıştır. Bu 

dönemden sonra artık ‘boşluk’ (void-space-emptiness)  kelimenin kavramsal yanıyla 

kullanılır.  

 

 

 

 

B. Modernizm Sonrası Heykelde “Boşluk” Kavrayışı  

 

 

1. Heykel Sanatında Minimalizm, Minimalist Yaklaşımlar ve 

“Boşluk” Kavrayışı 

 

 

20. yüzyıl sanat tarihinde, 1960’lar dönüm noktasıdır. Bunun nedeni yalnızca sanatsal 

disiplinlerde değil, her alanda farklılıkların, kavramsal dönüşümlerin ve yeni önerilerin 

getirilmesi, benimsenmesidir. Söz konusu öneriler, sanatsal bağlamda, hem kavramsal 

hem de biçimseldir. Bu kavramsal ve biçimsel dönüşümü anlayabilmek için öncelikle 

Minimalizm’e yakından bakmak gerekir. Minimalizm, Modernizm’in hazırladığı yolda, 

sadeleşme ve en az malzeme kullanımıyla işlevinden arındırılmamış estetik üretimlerin 

ortaklaşmasıdır. Minimalizm, özellikle heykel sanatında tam karşılığını bulur, mimarlık, 

resim ve müzik alanlarında da yetkin bir anlatıma kavuşur. Yukarıda anıldığı gibi, 

mimar Mies Van der Rohe’nin “less is more” (az daha çoktur) kavramı modernist bir 

zihnin kavramsallaştırmasıdır. 20.yüzyılın ilk yarısındaki sanatsal üretimlerin 1960’lara 

hazırladığı zeminin sağlamlığı, işin üçüncü boyuta taşınma isteğini güçlendirir; üçüncü 

boyut bir gerçeklik alanı olarak kurgulanır, sonrasında mekanın sorgulanmasıyla 

birlikte boyut fikri gelişecek ve yüzyılın başındaki bilimsel yenilikler (özellikle Einstein’ın 

Kuantum fiziğine yönelik araştırmaları) hem heykelde malzeme kullanımını hem de 
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kavramsal altyapıyı besleyecektir. Minimal sanatın, heykeli öncüllemesi bu durumla 

bağlantılıdır. Minimalist heykelde malzeme değişime uğramaz ve kendi niteliğini olduğu 

gibi ortaya koyar. Hacim ve biçimler yalın ve geometriktir.19 Bu dönemde heykelin üç 

boyutluluğu, heykeltıraşı farklı sorgulara yöneltir. Fakat Germaner’in değindiği gibi 

minimalist dönemde üç boyutlu işlere yönelen ressamlar, geleneksel heykelin 

sorunlarıyla ilgilenmezler. Söz konusu ressamlar, biçimin ifadesi, içyapının dışa 

yansıması ve yapıtın üzerinde sanatçının kişiliğini yansıtan izlerin varlığı gibi 

özelliklerle de ilgilenmemişlerdir.20  

20. yüzyıl sanatının daha önceki dönemlerden en önemli farkı “ifade”nin geldiği 

noktadır; ifade artık temsilin yerini almıştır. Minimalistlerin üretimlerini, basit geometrik 

formlara indirgemeleri, farklı okumalara gebedir, fakat vurgulanması gereken en önemli 

nokta, bu formların, izleyiciyle karşılaştıklarında, izleyici üzerinde bıraktıkları etkinin 

niteliğidir. Minimalistlerin geometrik form kullanımları, organik göndermelerden arınmış 

bir “söz” tasarlamaları nedeniyledir. Formun ifadeyi güçlü ya da zayıf kılması, 

minimalistleri olabildiğince basit ve sade formlar üretmeye iter. Minimalizm, Soyut 

Dışavurumculuk ve Pop Art’a karşı tepkilerin oluşmaya başladığı bir süreçte, 

Amerika’da ortaya çıkar. Minimal Sanat’la ilgili ilk yazı, İngiliz sanat felsefeci Richard 

Wollheim’ın 1965 yılında yazdığı “Minimal Art” (Minimal Sanat) adlı denemesidir.21 Söz 

konusu denemesinde Wollheim, Minimal Sanatı Neo-dadacılarla ve Duchamp’ın 

“ready-made”leriyle ilişkilendirerek anlatır, değinisi daha çok kavramsal bir 

sadeleşmeyedir. Minimal Sanat’ın kapsamında öncelikle incelenebilecek sanatçılar; 

Donald Judd (1928-1994), Robert Morris (1931), Carl André (1935), Dan Flavin (1933-

1996) ve Sol LeWitt’tir (1928-2007). Bu sanatçıların ortak noktaları, parça-bütün 

ilişkisini işlerine benzer biçimde aktarmalarıdır. Sanatçılar, kullandıkları geometrik –

inorganik- formları, bir kompozisyon oluşturabilmek için, parçaların oluşturduğu 

(burada geometrik formların kullanımı, sözkonusu parçalara modül demeyi de olanaklı 

kılar) bir yerleştirmeye dönüştürürler. Bu parçalar zaman zaman Donald Judd’un 

kullanımında olduğu gibi eşittir (Resim 93). Judd’un işlerinde birbirini tekrar gibi 

görünen fakat tam da bu çoğulluk nedeniyle, “boşluk” (space) kavrayışını aşan bir 

                                                 
19 Semra Germaner, 1960 Sonrası Sanat, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 1997, s.42. 
20 A.e.  
21 Daniel Marzona, Minimal Art, Taschen, Köln, 2004, s.6. 

 75



durum vardır. Bu aşma durumu, ilkin malzeme gereği (alüminyum) oluşan “boşluk” 

(void) hissi, sonrasında, işlerin birbirlerini ve çevresinde olan herşeyi yansıtması 

dolayısyla, bir düzensizlik oluşturmasından ileri gelir. Bu düzensizliği sağlayan da 

izleyicinin/izleyicilerin işlere dahil olmasıdır. Judd’un, açık alanda yaptığı onbeş beton 

blokla (Resim 94-95) (blokların içleri boştur) oluşturduğu düzenlemede de benzer bir 

durum görülür. Blokların içlerindeki boşluklar, günün her saati, her mevsim, herbir 

izleyicinin katılımıyla farklı bir biçimde algılanacaktır. Aslında birbirinin birebir benzeri 

olan bloklar, yerleştirilmeleri ve sayılarının çokluğu dolayısıyla farklı formlar yaratırlar. 

Dolayısıyla bu düzenlemeler, tüm durağanlıklarına rağmen hareketi içlerine 

hapsederler. Benzer bir biçimde Robert Morris’in birbirinden farklı ve yansıtma özelliği 

bulunmayan işlerinde de (Resim 96) bu durum göze çarpar. Morris’in Green Galeri’nin 

bir bölümünde oluşturduğu yerleştirmede de “boşluk”ta (space) yaratılan geometrik 

izler, mekanı bölerken bir düzensizlik yaratırlar. Söz konusu basit formlar yarattıkları 

fiziksel/zihinsel düzensizlikle mekanda bir açıdan rahatsızlık alanları oluştururlar. Carl 

André, ham malzemeyle (tuğla, tomruk...vs.) ürettiği kompozisyonlarla (Resim 97) 

malzemenin özüne göndermeli bir ifade yaratır, malzemenin kendisi konuyla birebir 

ilişkilidir.  Carl André, heykel kavramının sınırlarını genişleten yapıtlarıyla ilgili, 

“Heykellerimi kalıba dökerek ya da yontarak yapmıyorum. Aksine heykelin kendisini 

mekanın yontulması olarak görüyorum, mekanı şekillendirmek için kullanıyorum.”22 

der. Bu durum, minimalistlerin mekansal boşlukla (space) ilişki kurma biçimlerini 

göstermektedir. Sol LeWitt ise benzer bir mantıkla yapılar  (Resim 98) oluştururken, 

genelde beyaz rengi kullanmasıyla “boşluk”la (void) ikincil bir ilişkiye girer. LeWitt’in 

heykellerinde (düzenlemelerinde) çizgisel bir kompozisyon göze çapar. Bu çizgiselliğin 

oluşturduğu düzenli gibi görünen karmaşıklık, konstrüktif bir his yaratır. Fakat LeWitt’in 

kurduğu yapılarda, “boşluk” (space) hissinden hızlı bir geçişle “entropik”bir duruma 

varılır.  

Modernizm sonrası heykeltıraşlar, özellikle minimalistler biçimi azaltarak ‘boşluk’ 

kavrayışının etkisini genişletirler; artık ‘boşluk’ yalnızca mekansal göndermesiyle değil, 

dünyasal kavrayışın ötesinde zihinsel bir varoluşla da karşımıza çıkar. Bu bağlamda, 

                                                 
22 O’Doherty, a.g.e.,s.16. (Ahu Antmen’in önsözünden alıntı bkz.David Batchelor, 
“Modernity&Tradition: Warhol&Andre: Investigating Modern Art”, ed.Liz Dawtery (et al.) New 
Haven&Londra: Yale University Press, 1996, s.138.) 
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1960 sonrası sanatçısı, o dönem için de yeni bir kavram olan ‘entropi’yle karşılaşmıştır. 

Entropi’nin sanatsal üretim için ilk kullanımları, 1970’lerde Rudolf Arnheim’in ‘Entropy 

and Art’ (Entropi ve Sanat) kitabında ve Robert Smithson’un deneme yazılarında23 

görülür. Özellikle, “az daha çoktur” söylemini biçime büründüren minimalistlerin 

işlerinde, “boşluk” (space-void-emptiness) kavrayışı yerini, “entropi” kavramına bırakır. 

Parça-bütün ilişkisini kullanarak kendi sistemlerini net bir biçimde yarattıkları gözlenen 

minimalistler, bu ilişkilendirmede parçaları aynılaştırarak, yansıtarak ve çoğaltarak 

doğada olmayan bir idealizasyon yaratırlar. Söz konusu ideal kompozisyonlar, görsel 

olarak  “boşluk”la ilişkilendirilseler de bir düzensizlik oluştururlar; kurdukları düzen 

izleyiciyle karşı karşıya geldiği anda o ideal dengeyi yitirerek düzensizliğe dönüşür. Bu 

durum ise, minimalistlerin kurdukları düzen içinde entropik bir durumun varlığını işaret 

eder. Minimalistlerin formu ve içeriği azaltmalarıyla oluşan görsellik, bakma eyleminden 

görme ve deneyimleme eylemine geçen izleyicinin (yani alımlayanın) düzen içindeki 

düzensizliği ve formların birlikte oluşturdukları yeni formları kavramasına olanak sağlar. 

Sonuç olarak minimalistlerin de altını çizdikleri gibi;‘ “az daha çoktur”. Entropi 

kavramı24, öncelikle bilimsel bir kavramdır. Albert Einstein’a göre evrensel bir yasa 

olan Termodinamiğin (fizik bilimine ait bir yasadır) ikinci yasası, “entropi”dir. 

Termodinamiğin yasalarına göre, yapılan her iş “entropi”yi arttırır, geçmiş yıllarda 

düzensizliğin ölçüsü olarak açıklanabilecek kavramın, konu bağlamında en yetkin 

açıklaması, “kapalı sistemin (evren gibi) kendiliğinden değişime uğrama eğilimi” dir.25 

Yunanca anlamı kendine dönüşümdür. Buradan hareketle, minimalist sanatçıların 

oluşturdukları kompoziyonlar ya da düzenlemelerin fiziksel olarak “boşluk” kavrayışıyla 

ilişkilendirildiklerinde, yapılan çözümlemede, eksiklik hissedilir. Dolayısıyla, 

minimalistlerin işlerini açıklamada “entropi” bu eksikliği giderecektir.  

 

Minimalizm’in “boşluk” kavrayışına en büyük katkısı, izleyiciyi “iş”in içine alarak fiziksel 

bir ilişki kurmayı hızlandırması ve imgenin de aynı hızla algılanmasını sağlamasıdır.26 

                                                 
23 Robert Smithson, The Writings of Robert Smithson, Ed: Nancy Holt, New York, New York 
University Press, 1979. 
24  Entropi kavramı, Terimler Sözlüğü’nde ayrıntılı bir biçimde açıklanmaktadır.  
25 Ingo Müller, “Entropy in Nonequilibrum”, Entropy, Ed:Andreas Greven, Gerald Warnecke, 
Princeton University Press, New Jersey, 2003, s.79. 
26 Alex Potts, The Sculptural İmagination, Yale Uni. Press, New Haven&London, 2000, s.178 
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Bunun dışında, minimalistlerle birlikte artık “yerleştirme”den (installation) söz 

edilmektedir. Yukarıda değinildiği gibi, sanatçıların kurdukları kompozisyonlar üç 

boyutlu birer yerleştirmeye dönüşürler, bu da iç-dış mekan ayırmaksızın izleyicinin ‘iş’le 

karşılıklı etkileşime girmesini sağlar. Minimalizm ve “boşluk” kavrayışı ilişkilendirmesi 

bağlamında farklı bir kavram çözümlemelere dahil edilmelidir. Çünkü ‘boşluk’ kavrayışı 

tüm göndermeleriyle özellikle Minimal Sanat için eksik kalmaktadır. Minimalist işler 

özelinde, formların inorganik niteliği (minimalist sanatçıların işleri organik değildir, bir 

yanlarıyla konstrüktif forma daha yakındır fakat bir yapı kurma mantığını aşan 

üretimlerdir.) insan üretimi olduklarının altını çizer. İşlerin “entropik” vurgusu bu 

inorganik kompozisyonların kurgusunda açığa çıkar.  

Yukarıda adı geçen sanatçıların dışında Minimalizm’le ilişkilendirilebilecek 

heykeltıraşlar vardır; bu sanatçılar kategoriler dışı bir biçimde okunmalıdır. Örneğin bir 

dönem Brancusi’nin öğrencisi olmuş İsamu Noguchi (1904-1988), başlangıç olarak 

minimalist mantığa çok yakındır; formun basitliğini savunur fakat anlamsal katmanın 

yoğunluğu form-ifade ilişkisindeki dengeyi farklılaştırır. Noguchi’nin, 1968 yılında 

yaptığı “Kırmızı Küp” (Resim 99)  heykeli in situ27 bir heykel olması dolayısıyla, 

konumlandırıldığı alanla birlikte algılanmalıdır. Bu açık alan (ki alanın çevresinde 

yapılar vardır), Noguchi’nin heykelini boyadığı kırmızı renkle ve küp formunun içine 

açılmış silindirik “boşluk”la (emptiness-hole) dönüşüme uğrar. Noguchi’nin iki türlü 

soruya iki cevabı vardır; öncelikle heykel sanatına ilişkin “üç boyutlu heykelin nasıl 

algılanması gerektiği?” sorusunu, heykel izleyicisine 360 dereceye yakın bir biçimde 

heykeli algılamaya olanak sağlatarak cevaplar. Sonrasında ise mekanı düşünerek 

yaptığı bu heykeli çevresindeki yapılarla nasıl ayıracağının çözümlerini arar, çözüm 

basittir; heykel çevresindeki yapılardan rengiyle kontrast yaratarak ve yine iki karşıt 

formun birlikte kullanıldığı bir form olarak ayrılır. Dolayısıyla Noguchi’nin heykellerinin 

Minimalizm’in işleyişinden farklı bir bakışla değerlendirilmesi gerekir. Noguchi’nin 1971 

yılında yaptığı “Enerji Boşluğu” (Energy Void) (Resim 100) heykelinde boşluğun üç 

göndermesi de kullanılmaktadır; Noguchi, oluşturduğu formla boşluğu hapsetmeye 

çalışır (aynı zamanda hapsedilen enerjidir), sınırlar uzamsal bir “boşluk” yaratır 

(space), heykelin açık alanda yerleştirilmiş olması, heykelin içindeki “boşluk”u 

                                                 
27 İn situ terimi kısaca yerinde olarak tanımlanır (bkz. Terimler Sözlüğü). 
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(emptiness) hissettirir, algı ilerledikçe, izleyen heykeli iç-sınır-dış olarak algılamaya 

başlar ve tüm göndermelerin toplamı algıyı sınırsız, uzamsız bir “boşluk”a (void) 

yönlendirir. Noguchi’nin kurgusu, diğer minimalistlerin (özellikle Sol LeWitt’in içi boş 

küplerle yaptığı kompozisyonlara, Donald Judd’ın içi boş beton bloklarına) üretimlerine 

benzerliği bir yana, yerleştirme mantığının dışında olması açısından da  

minimalistlerden ayrılır. Fakat Noguchi’nin heykellerinde “boşluk” kavramının tüm 

göndermeleri bulunmasına karşın, minimalistlere benzer bir biçimde izleyiciyle ilişki 

kurdukları anda, bu üç “boşluk” göndermesi de neredeyse eş zamanlı kendini 

hissettirir. Noguchi’nin heykellerinde “boşluk” öncül bir kavramdır,   iç devinime sahip 

heykeller olduğu için, “açılan form”u çağrıştıran formlardır. Bu devinim hali, izleyiciyi 

heykeli deneyimlemeye çağırır. Noguchi’nin heykelleri, izleyenin algısıyla bir oyun 

kurar.  Fakat bunun ötesinde, Noguchi heykelleri, tasarlama mantığı ve organik form 

kullanımları açısından “entropik” göndermenin ötesine geçerler. Bu durumu ise bilgi 

teorisinden üretilen bir başka kavramla açıklamak olanaklıdır: “negentropi” ya da 

“sintropi”28. “Entropi” kavramını günlük kullanımda, düzensiz rastlantısallıkla29 

bağlantılarsak “sintropi”yi de karşılıklı aktarımın doğurduğu düzenlilik hali olarak 

açıklamak olanaklıdır. Noguchi’nin heykelleri, bu karşılıklı (iş-izleyen) ilişkide, 

yarattıkları karmaşık olmayan algılamayla, “entropik” eğilimden uzaklaşırlar.  

Minimalizm’le bağlantılanabilecek bir diğer sanatçı da Richard Serra’dır (1939), fakat 

örnekler üzerinden de tartışılacağı üzere, Serra’nın heykellerinde de durum farklılaşır. 

Serra’nın heykelleri (burada yerleştirmeleri de denebilir) boyutları dolayısıyla zaman 

zaman rahatsızlık verecek düzeyde, “uyaran”a dönüşürler.30 Richard Serra, Peter 

Eisenmann’la yaptığı röportajda31  heykele bakışını net bir biçimde ifade eder; “Olumlu 

ya da olumsuz ifadelerle değil, heykelle ilgileniyorum; site-specific32 heykelle.” 

Serra’nın bu açıklaması, işlerinin çıkış noktasının çift yönlülüğünü de gösterir;  mekana 

uygun heykel yapmak için öncelikle heykele uygun mekan olmalıdır. Bu uygunluk 
                                                 
28  Negentropi ve ya sintropi (bkz. Terimler Sözlüğü),  evren gibi kapalı bir sistemde “iş”in (ya da 
enerjinin) entropiyi (düzensizlik eğilimini) artırmasına karşılık, açık sistemlerde (çevresiyle 
karşılıklı ilişki içindeki sistemler) görülen düzenlilik eğilimidir.   
29 Francis Halsall, Systems of art: art, history and systems theory,  Peter Lang Press., 
Oxford,  2008.  
30 Potts, a.g.e., s.189. 
31 Richard Serra, Peter Eisenmann, Modern Sculpture Reader, Ed.Jon Wood, Davis 
Hulks&Alex Potts, Henry Moore Institute, Leeds, s.349. 
32 Bkz. Terimler Sözlüğü. 
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durumu yalnızca Serra’nın seçiciliğiyle ilişkilidir, uygun olmama durumunun izleyici 

üzerinde yarattığı “rahatsızlık” hissi yerleştirmelerin gerçekleştirilmelerini engellemez. 

Serra’nın 1981 yılında New York’taki Federal Plaza’nın önüne yerleştirdiği “Eğik Kavis” 

(Resim 101-102), bir taraftan mekana uygunluğu tartışılan (New York’ta yaşayan ve 

kendilerini heykele maruz bırakılmış hisseden çoğunluk tarafından) bir 

heykel/yerleştirme olarak değerlendirilirken bir taraftan da sanatın görmezden 

gelinmesini olanaksızlaştıran bir işe dönüşür. Plastik açıdan bakıldığında, Serra, iç-dış 

mekan tartışması bir tarafa, hem Giacometti’nin sıkıştırılmış formunu dolayısıyla kütle 

çevresinde boşluğu (space-void) hem de Moore ve Hepworth’un kütlenin içine 

sıkıştırdıkları uzamsal boşluğu (space) işlerinde kullanır. Bu açıdan, Serra’nın söz 

konusu modern dönem heykeltıraşlarından farklarından biri, işleri mekanla birlikte 

düşünerek yapmasıdır. Bu fark Serra heykellerini yukarıda anılan kategorilerin dışında 

değerlendirmeyi zorunlu kılar. 2005 yılında Guggenheim Bilbao’nun iç mekanlarını 

kaplayan sekiz yerleştirme (Resim 103) izleyeni zorunlu bir yola sokar, bu yol tonlarca 

ağırlıktaki klostrofobik mekansal bölmelere dönüşür. Bir taraftan Frank Gehry’nin 

yapısına uygunluğu tartışılmaz, çünkü yapının genel formuyla benzerlik taşımaktadır. 

Bir diğer taraftan kullanılan malzemelerin zıtlığı (Ghery çelik üzerine titanyum kaplama, 

Serra ise paslı çelik levhalar kullanır) mekanın içini ve dışını bir bütün olarak okumayı 

gerekli kılar, bu anlamda da tamamlayıcıdır. Serra’nın işlerini, “boşluk” kavrayışı 

bağlamında değerlendirmek yine eksiltili bir bakış sunacaktır. Noguchi’den farklı olarak, 

Serra’nın kaygısı mekan içinde mekan yaratmak olarak okunabilir. Burada iki önemli 

nokta vardır; öncelikle iç mekanlar (galeri, müze vd.), birer kapalı sistem yaratırlar, açık 

mekanlar ise açık sistemler olarak algılanırlar. Dolayısıyla, Serra’nın iç mekanlarda 

gerçekleştirdiği klostrofobik yerleştirmeler “entropik”tir, çünkü artan bir düzensizliğe 

sahiptir. Donald Judd’un "15 Beton Blok" yerleştirmesinden farklı olarak, Serra’nın 

1998 yılında gerçekleştirdiği “Sıkıştırılmış Elips IV”  (Resim 104) heykeli ise 

“sintropik”tir, çünkü malzeme zamanla paslanmaktadır ve biçimlendirmesi dolayısıyla 

heykel, deneyimleyenin (izleyicinin) algısında, düzensizlikten düzene hızla geçer.  

Judd’un beton bloklarla oluşturduğu (izleyici ister yakından deneyimlesin ister uzaktan 

izlesin) entropik durum, Serra’nın yakın bir ilişki kurmaya davet ettiği izleyicisinin 

algısında farklılaşır, önerisi; karmaşaya değil düzenedir, dolayısıyla da “sintropik” bir 

konuma ulaşır. 

 80



“Entropi” ve “sintropi” (negentropi) kavramlarının, Minimalizm ve sonrası dönemdeki 

kullanımları, heykelleri “boşluk” kavrayışıyla açıklamanın yetersiz olduğu durumlar için 

gereklidir. Bu kavramların kullanımı, hem heykellerin kendi varoluşlarıyla (ontolojik) 

ilgili çözümlemelerde hem de üretilen-izleyici ekseninde, izleyicinin algılama 

(deneyimleme) şeklini irdelemekte gerekli olmuştur.  

 

 Sanat yazınında, bazı yazarlar minimalist dönemi yüksek modernist dönem 

olarak adlandırırlar, bu adlandırma özellikle heykel sanatında doğru bir ifade olarak 

görülebilir. Çünkü, 1970’lere kadar Modernizm’in öz biçimiyle devam ettiği doğru bir 

sav değildir; Modernizm’in ilkesel olarak hem biçimsel hesaplaşmalarda hem de 

ifadenin kullanımında bir evrim geçirmesi zorunlu olmuştur.  Modernizm’in en temel 

önerilerinden biri olan hayat-sanat birlikteliği 1960’larda büyük ölçüde 

gerçekleştirilmiştir. Tam bu noktada minimalistler nerede durur? Minimalistler, üç 

boyutlu sanat üretimi düşünüldüğünde, ifadenin (sanatın sonu tartışmaları da katılarak) 

en yalın hale indirgendiği noktada dururlar. Kuspit’in sanatın sonunu Duchamp’ın 

getirdiği savı33, biçim ile ifadeyi içiçe geçiren Duchamp’ın “oyun”una dahil olmak 

istemeyen sanatçı ve izleyicileri kapsar. Fakat bir sondan bahsedilecekse, minimalistler 

insan üretimi formun en basitini önererek, bu “son”u başlatmışlardır. Burada, başlayan 

“son” kavramsal anlamda, hızlı bir multidisipliner üretimi gerekli kılar. Artık her formun 

kendinden bir ifadesi vardır, yapılacak iş farklı bir ifadelendirme dili oluşturmak 

olacaktır.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
33 Donald Kuspit, Sanatın Sonu, Çev: Yasemin Tezgiden, Metis Yay. İstanbul, 2010, s.52.  
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2.1960 Sonrasında Mekan-Heykel İlişkisi Bağlamında “Boşluk” 

Kavrayışının Dönüşümü  

 

 

20. yüzyıl, dünyanın küçülmeye başladığı bir zaman dilimidir; bilginin dolaşımı 

hızlanmıştır dolayısıyla bilginin dağılım hızı artmıştır. Bu durum, sanatsal üretimler 

özelinde, formun evrimini ve algılanma biçimini etkiler. Heykel sanatı, 1960’lardan 

sonra, Minimalizm’le birlikte farklı okumalar yapmayı gerekli kılmıştır. 1970’lerden 

sonra ise heykelde bağlam halini alan içerik, yüzyılın başından beri süregelen, formun 

iktidarını sonlandırır. Bir başka deyişle, 20. yüzyılın son çeyreği, formun basite 

indirgendiği, dolayısıyla “ salt form olarak heykel”in önemini yitirdiği, formun bağlamıyla 

birlikte değerlendirildiği bir dönemdir. Yukarıda tartışmalarda gelinen nokta da bu 

saptamayı haklı çıkarır. Heykelde, form öncül alınarak yapılan çözümlemelerde, 

“boşluk” kavrayışla değerlendirmek olası olmuştur. Fakat Minimalizm’le birlikte form-

bağlam ilişkisi dengelenmiştir. Bu bağlamda, Minimalizm sonrası dönem için, heykelin 

mekanıyla birlikte değerlendirilmesi zorunlu olmaktadır.  

 

* * * 

 

Modernist dönemden iki heykeltıraşın, Henry Moore ve Alberto Giacometti’nin, 

“boşluk”la kurdukları ilişkinin çözümlemesiyle birlikte heykellerinin iç ve dış mekanlarda 

konumlandırıldıklarında algının değişimi, mekan-heykel ilişkisini değerlendirmek için bir 

başlangıç olacaktır. “Boşluk” kavrayışının mekana müdahale etmediği modernist 

dönemden iki heykeltıraşın işleri, açık-kapalı alanlarda farklı algılamaya yol açarlar. 

Henry Moore’un Karlsplatz’daki “Kemer Kavisleri” heykeli (Resim 105), 

konumlandırıldığı mekanla zıtlık içermez, heykelin enerjisi (söz konusu enerji kütle-

boşluk ilişkisinin yarattığı enerjidir) bölünmemiş, aksine heykelin izlenmesinde denge 

yaratmıştır. Giacometti’nin Paris UNESCO’da sergilenen heykeli ise (Yürüyen Adam) 

(Resim 106-107), şu an konumlandırıldığı yer açısından ilgi çekicidir. Daha önce 

binanın önündeki bahçede yer alan heykel, açık alanda olması nedeniyle, yarattığı 

sıkışmışlık hissini destekleyen bir konumlandırmaya sahipti fakat binanın içinde 
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yerleştirildikten sonra heykel bu hissi uyandırmaktan uzaklaşmıştır. Bunun nedeni, 

sıkışan formun yarattığı “boşluk”u (space) hissedebilmek için mekansal bir “boşluk”a 

da gereksinim duyulmasıdır. İki heykel üzerinden yapılan inceleme, “boşluk” 

kavrayışının modernist dönem algısında bile mekanla kurduğu (kurdurtulduğu) ilişkinin 

önemini göstermektedir. Bu durum 20. yüzyılın ikinci yarısında daha sistemli bir şekilde 

oluşturulur; artık in situ heykeller algılamayı zayıflatacak öğelere izin vermeyecektir. 

Burada tartışılması gereken bir nokta da özellikle sergileme alanlarının (müze, 

galeri..vs.) varlığı ve bu alanların sergiledikleri “iş”leri nesneleştirmeleri ya da 

özneleştirmeleridir. Daniel Buren, sergileme mekanı ile “iş” arasındaki bağı şu şeklide 

açıklar: "Boş bir müze ya da galeri hiçbir anlama gelmez, sonuçta her an bir jimnastik salonuna 

ya da bir fırına dönüştürülebilir ve bu dönüşüm, orada olacakları ya da orada satılacakları 

etkilemez, bir zamanlar orada sanat yapıtları vardı diye o mekanların sosyal statüsü değişmez. 

Bir sanat yapıtını bir ekmek fırınına koymak ya da onu orada sergilemek, fırının işlevini 

değiştirmez ama fırın da sanat yapıtını bir dilim ekmeğe dönüştüremez. Bir dilim ekmeği bir 

müzeye koymak ya da orada sergilemek o müzenin işlevini değiştirmez ama müze, en azından 

sergi süresince, o bir dilim ekmeği bir sanat yapıtına dönüştürür.”34 Aslında sergileme 

mekanının işlevi üzerinden kurulan bu cümleler, tartışmanın bir bölümünü kapsar, tezin 

izleği açısından değinilmesi gereken asıl konu, “iş”in bağlamıyla sergileme mantığı 

arasındaki uygunluk ya da zıtlıktır. Brian O’Doherty, “Modernizm eskidikçe, bağlam 

içerik halini almaya başlar.”35 der, bu saptama, 1960 sonrasında “iş”lerini 

isimsizleştiren sanatçıların vurgularını açıklamaya olanak tanır, isimsizleşme, “iş”in 

kendisini özneleştirmeyi ve algının içerikle bölünmeden, biçim üzerinden işlemesini 

kolaylaştırır.  

Sanat tarihinde, tarihselci okumaların etkisini yitirmesiyle sergileme mekanına yönelik 

eleştirel “iş”ler yapılması neredeyse eşzamanlıdır. Bu bağlamda, 1977 yılının yaz 

aylarında, Stedelijk Van Abbemuseum (Eindhoven) Müzesi’nin başında bulunan Rudi 

Fuchs, Michael Asher’in (1943) müzeyi kullanmasını önerir, müzenin mimarisinin bir 

tapınak olarak göründüğünü düşünen Fuchs, Asher’in anlam katmanında bir değişiklik 

yapacağını öngörür. Süreç şöyle gelişecektir; Asher, müzeyi iki eşit parçaya bölen 

mimari yapının statik simetrisinden yararlanır. İç mekanı loş bir günışığına mahkum 

                                                 
34 O’Doherty, a.g.e., s.18. 
35 A.e., s.19. 
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eden ve ses yalıtımını sağlayan yarı-saydam tavan kaplamalarını binanın bir 

yarısından kaldırtıp çatının çelik kirişlerini ve cam örtüsünü ortaya çıkarttırarak, gün 

ışığının ve dışarıdaki gürültünün içeriye dolmasını sağlar. Diğer yarıda ise iç mekan 

düzenini aynen koruyarak buraya sürekli sergilenen eserlerin konmasını ister. Bu ikinci 

yarıda dış dünyaya kapalı durumdaki ideal ve korunaklı müze normal işlevini 

sürdürürken, birinci yarıdaki yıkım müzeyi dış dünyaya açar ve esas işlevini ortadan 

kaldırır. Binanın iki yarısı arasındaki yapısal aykırılık, ziyaretçinin, loş ve sessiz 

ortamdan ışıklı ve gürültülü ortama geçince, bakışlarının sergilenen tablolardan tavana 

çevrilmesiyle belirginleşir. Serginin açıldığı gün yarı-saydam tavan kaplamaları yerine 

konmaya başlanır ve sergi, tüm kaplamaların yerlerine konulup müzenin eski 

bütünlüklü haline kavuşmasıyla son bulur.36 Bu deneyim, müze ziyaretçilerinin, 

sergileme alanının kısmen bozumuyla, şaşırtıcı ve alışılmadık bir hal yaşamalarına da 

neden olur. Yukarıda, Yves Klein ve Arman’ın sergileme mekanına yönelik 

göndermelerinden sonra Asher’in müzenin mimarisine yaptığı oyunsal düzenleme iki 

açıdan okunabilir. Öncelikle, iş ile mekan arasındaki ilişkilendirmeye bakılırsa; Asher, 

mekanın bir yarısını boşaltarak ve hatta çatının kirişlerini sökerek, mekanın bir 

bölümünü işlevinden kopartmıştır. Bu “boş” (empty) mekan, sergileme süresince 

doldurularak işlevine geri dönmüş ve ‘müze’ kimliğine kavuşmuştur. Dolayısıyla 

izleyiciye yaşatılan deneyim sergileme mekanı fikrini tersine çevirir, izleyicinin müzenin 

bir bölümünde izleyeceği şey, gökyüzü ve çatının kirişleridir. Asher’in yönlendirmesiyle 

mekanı deneyimleyen izleyici bu “boş mekan”da (space) Klein’ın “Boşluk” sergisine 

benzer bir his yaşar. Bir diğer taraftan mekanın kendi işlevine geri döndürülmesi 

sürecini de izleme olanağı bulan izleyiciler, Asher’in “bir tapınak olarak müze”yi 

dönüştürme sürecine dahil olurlar. Müzeyle sergi nesnesi arasındaki organik ama 

geçici ilişkiyi vurgulamak için yine Michael Asher (Kasper König, on yontucudan, 

Münster’de bir yer seçip o yerle ilgili bir eser yerleştirmelerini ister), müzeye yakın bir 

noktaya bir karavan yerleştirir (Resim 108-109-110) ve sergilemenin sürdüğü on dokuz 

hafta boyunca karavanın yerini değiştirerek, önce müzeden uzaklaştırır. Sonrasında 

müzeye yakınlaşmaya başlayan karavan, Asher’ın sözleriyle; “karavanın kentte ve 

dolaylarında hareket etmesi açık hava yontusunda özellikli olmayan bir yerleşim 

                                                 
36 Claude Gintz, Başka Yerde&Başka Biçimde, Çev: Muna Cedden, Dost Yay. 2010, Ankara, 
s.53-54 
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durumu yaratır.”37 Asher’ın karavanın konumuyla oynayarak yaptığı “iş”, bir yontucu 

olarak dış mekanda sergilenen heykellerin de in situ yontunun anıtsallığını da ortadan 

kaldırır38, bir başka açıdan da yakınlık-uzaklık ilişkisinden doğan hareketle müze-eser 

ilişkisinin organikliğini vurgular. Asher’ın karavanının gerçek işlevini koruması, 

Duchamp’ın bir müze nesnesine yükselttiği pisuvarla farklı okunmasını gerektirir.39 Bu 

örnekten hareketle, in situ yontuya Asher’ın getirdiği eleştirel bakışla, mekan-heykel 

bağlantısının uyumluluğu ve bağlamın korunması tartışmasının altı çizilir. Benzer bir 

vurgu da Antony Gormley’den gelecektir; Gormley, Trafalgar Meydanı’na daha 

önceden yerleştirilmiş dört kaideden birini 100 gün boyunca gönüllülerin”‘heykel”e 

dönüşeceği bir heykel altlığına dönüştürür. “One&Other” (Bir&Öteki) (Resim 111-112-

113) olarak isimlendirdiği performansın amacı, herhangi birilerini açık alanda 

sergilemek ve çoğulluğun sözünü iletmektir. Tek başına bakıldığında heykelinden 

bağımsız olan altlığın bir sanat eseri niteliği olmadığı gibi üzerinde bir heykelin 

olmaması durumu da “boş” bir kaidenin sergilenmesinden başka bir şey değildir. 

Asher’ın karavanının yer değiştirmesiyle sergilenen sanat nesnesinin sürekli değişimi 

benzer bir niteliğe gönderme yapar; açık alan heykelleri hem mekanla hem de mekanın 

oluşturduğu enerjiyle uyumlu olmalıdır. Bu uyumda, estetik göndermenin ötesinde 

izleyicinin zihninde yaratılan alışılmış/geleneksel olanın terk edilme gerekliliği 

nitelenmektedir. Gormley’in varsaydığı üzere yaklaşık 2400 kişinin birer saatliğine 

heykelleştiği platform, üzerinde kimsenin olmadığı zamanlarda (boş olarak bu sürece 

katıldığında), geleneksel bağlamından tamamen koparılan açık alan heykelini de 

izlenme sürecine katmış olur.  

Sergileme alanları tartışmasına paralel bir tartışma da mekanın heykele (ya da 

yerleştirmeye) dönüştürüldüğü işlerde ortaya çıkar. Heykelsi mekan yaratmanın ilk 

örneklerinden biri, Kurt Schwitters’in (1887-1948), 1923 yılında Hannover’de yaptığı 

“Merzbau”dur (Resim 114). Merzbau, doğrudan yapının kuruluşuna yansıyan adıyla, 

Dadacılık temelli süreç içerisinde eklemlenerek büyüyen yapı-bozumcu bir ‘iş’tir. 

Merzbau’yu melez bir ütopyaya dönüştüren yapımcı katman, Merzbau üzerine 

söylenen Dışavurumcu/Dadacılık temelli fantezi kavramların çoğunun üzerini örter, 

                                                 
37 A.e., s.54. 
38 A.e., s.55. 
39 A.e. 
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geriye, bir yönüyle pratik bir tasarım (çalışma masası, tabure…vd) bir yanıyla heykel, 

bir yanıyla da mimari kalır.40 Bir iç mekan düzenlemesi olarak okunabilecek yapı, 

enstalasyon sanatına henüz kırk yıl varken ve mekanı bu anlamda deneyimleme fikri 

oluşmamışken, erken bir örnek olarak göze çarpar. Tam bu noktada, mekan-heykel 

tartışması genişletilmelidir. Site-specific işlerin yarattığı algılama düzeyi; zaman zaman 

mekanı yok ederek yapılan bir müdahaleyle zaman zaman da mekanı heykelleştirerek 

kurulan düzenlemelerle gelişir.  

Öncelikle James Turrell’in (1943) işlerinde, öncelikle “boşluk” (void) kavrayışı ön 

plandadır. Turrell, erken işlerinde “boşluk”u kullanırken malzeme olarak ışıktan 

yararlanır. “Boşluk” Turrell’in işlerinde araçlaşır. Işık, Turrell’in işlerine tüm 

bağlamlarıyla dahil edilir; boş bir odada köşeye yerleştirilmiş keskin bir ışık kaynağı, 

izleyene mekansızlık hissini verirken (Resim 115), artık mekanı deneyimleme bilgisi 

olan izleyici, Turrell’in koridorlarında ışığın oluşturduğu yanılsamalı alanda devinir 

(Resim 116).41 Bu devinim deneyimi “boşluk” algısını “entropik” bir kavrayışa 

dönüştürür. Turrell’in form ve formsuz olan arasındaki bağı kurduğu işlerinde 

“yanılsama” ve “algı” kavramları öne çıkar; yarattığı yanılsamalı alan “boşluk” 

kavrayışını üç farklı anlamıyla da (space-void-emptiness) hissettirir, algı boyutunda ise, 

“entropik” bir ifadelendirme göze çarpar42; ışığa bir bakıma maruz kalan izleyici, 

mekansızlık/zamansızlık hissine bürünür.  Bir başka işinde (Resim 117) Turrell, yoğun 

mavi ışıkla doldurduğu mekanda, mekansızlık algısını bir üst boyuta çıkarır ve izleyiciyi 

nesneleştirircesine işin içine dahil eder. İzleyici işin içinde olmaya başladıkça, zamanın 

geçmesiyle orantılı mekansızlık hissine teslim olur. Mekan, rengin ve  “boşluk”un 

(space-void-emtiness) etkisiyle algılama boyutunda düzensiz bir "meditatif" alana 

dönüşür.    

 

Olafur Eliasson (1967), James Turrell’dan etkilenen bir sanatçı olarak, Turrell’in 

mekana ışıkla müdahalesine farklı malzemeleri de (ayna, su, ateş...vd) ekleyerek ve 

izleyiciyi daha aktif hale getirerek üretimlerini gerçekleştirir. Eliasson’un 1999 yılında 

gerçekleştirdiği “1metreküp ışık” (Resim 118) “ışık heykeli” olarak adlandırılan ve üç 
                                                 
40 O’Doherty, a.g.e., s.63. 
41 Craig E. Adcock, James Turrell: the art of light and space, University of California Press, 
1990, s.35 
42 A.e., s.214. 
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boyutu anıştıran heykellerin arasında, boyutu en çok hissettiren heykel olması 

dolayısıyla önemlidir. Burada “boşluk” (void) işlevselleşir. Söz konusu işlevselleşme 

durumu, “yapının, nesnenin maddi biçimi değil, dönüşümsel bir kural ya da işlev olduğu 

göz önünde tutulunca yapısalcıların hiçliğin bile boşluk olarak işlev gördüğü ‘görünmez 

yapı’ya yaptıkları vurgu43”yu çağrıştırır. Bu işlevselleşme hali, ışığın heykelin 

malzemesine dönüşmesini de sağlar, dolayısıyla gönderme hem madde olan ışığadır 

hem de kütle fikrini oluşturan kütlesiz varoluşadır. Artık, olmayan kütle (kütleyi 

çağrıştırarak) küpün izlerini hissettirerek (ışıklarla oluşan kenar çizgileri) ‘boşluk’ hissini 

farklılaştırır. Burada “boşluk” hissi tam anlamıyla “sintropi”ye dönüşmektedir. Işığın 

izleriyle oluşturulmuş bu küp, minimalist küplerin tersine “boşluk”ta bir düzen oluşturur. 

Bu düzen, enerji kaynağı kesilse bile, sunumu dolayısıyla izleyicinin (alımlayanın) 

zihninde bir iz olarak kalacaktır. Bu durumda heykelle izleyicinin kurduğu fiziksel ilişki 

gereksiz kılınmaktadır. 2003 yılında Eliasson, “Antiperspektif Oda” (Resim 119-120) 

ismini verdiği işinde, aynalar aracılığıyla görsel algıyla oynayarak, bir mekanda olma 

fikrini bozuma uğratır. İlk çağrışımda mekansızlaşma ve merkezi kaybetme hissi 

“boşluk”la (void) ifade edilebilir. “Antiperspektif Oda”nın içinde aynaların yerleştirilme 

biçimi, formsuz bir alan yaratarak bu “boşluk” hissini destekler fakat bu his, 

deneyimleyeni, mekansal bir “boşluk”tan (space) zihnin sınırlarını zorlayarak algıda 

“boşluk”a (void) yönlendirir. Deneyimleyen izleyici, bu sefer “entropik” varoluştan 

“sintropik” varoluşa geçerek, formsuz yansımaların yarattığı bir alanda nesneleşir. 

Eliasson’un 2005 yılında yaptığı “Yuvarlak Gökkuşağı” (Resim 121-122-123) isimli 

çalışma ise, adeta “boşluk” (void) kavrayışının içerdiği kavramlara (yokluk, hiçlik, 

sonsuzluk) gönderme yapar. Çalışmada malzeme olarak akrilik alaşımlı cam, spot ışık, 

motor ve tripot kullanılmıştır. Boş bir odada deneyimlenen durum, harekete bağlı olarak 

başlar, algı, zamanla ışık yansımasının oluşturduğu organik şekillere yönelir, 

sonrasında ise bir önceki çalışmaya benzer biçimde mekansızlaşılır. Bu bağlamda 

heykelde “boşluk” kavrayışı, 20.yüzyılın sonlarına doğru da fiziksel-duyusal ve algısal 

alanlarda eşsüreli bir biçimde hissedilir. Artık izleyici ve sanatsal üretim, “boşluk” 

kavrayışının bu çoğul durumunu algılamış ve farklı bir boyutta karşılıklı ve sonsuz 

sayıda yeniden üretilebilir konuma gelmiştir. 

                                                 
43 Kojin Karatani, Metafor Olarak Mimari, Çev: Semih Sökmen, Metis Yayınları, İstanbul, 2005, 
s.58. 
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Eliasson’un işleri genel anlamda, izleyenin zihinsel aktivitesini yoğunlaştırmak zorunda 

olduğu işlerdir. “Donmuş Eylem” (Resim 124-125) ismini verdiği işi, bir modernist olan 

Escher’in algıya müdahalesini bir başka boyuta taşır. Mekanı deneyimleyenin, tavana 

yerleştirilmiş aynanın da yardımıyla, bu üç boyutlulaştırılan mekanda, algısında bir 

gidip-gelme hissi uyandırır. Algılamaya çalışma eylemi ise burada “entropik” 

hareketsizliğe enerji aktarırcasına hareketlendirir ve “sintropik” bir varoluşa taşır. Üç 

boyutlu üretimlerde ‘”boşluk” kavrayışının bu dönüşümünün, açık alandaki 

yansımalarını incelemek için Anish Kapoor’un (1954) heykelleri ve bu heykelleri 

tasarlama mantığı çözümlenmelidir. Konu bağlamında incelenen heykellerin öne çıkan 

"organik form, tek renklilik, yansıma, kütleselliğin azalması (sıkışan form) ya da 

çoğalması (açılan form)" gibi özellikleri, “yeni” form mantığını geliştirmede Kapoor’a 

eşlik ederler. Burada bahsedilmesi gereken en önemli katkılardan biri de Kapoor’un 

heykellerinin boyutları dolayısıyla izleyiciyi zorunlu olarak alımlayana dönüştürmesidir. 

“Boşluk” (void), nesnenin kendi somut varlığıyla değil, devingen dönüşümüyle ve 

diğerleriyle kurduğu karmaşık ilişkileriyle var olduğu bir ortam olmaya yaklaşır.44 

Kapoor’un işlerinde görülen, hem biçime hem de bağlama ilişkin “farklılıklar” kapalı bir 

sisteme göndermede bulunmaz. Kapoor’un heykellerinde, form ve bağlam o denli 

dengededir ki, "iş yapma yeteneği olmayan enerji" olarak tanımlanan “entropi” kavramı 

yerini "düzenin ya da alımlayanın düzene yönelik bilgisinin ölçüsü"45 olan negentropiye 

(sintropiye) bırakır. Kapoor’un heykellerinde nesneleşmeden söz edilebilir fakat benzer 

bir şekilde yukarıdaki “boşluk” açıklamasındaki gibi nesnenin somut varlığından öte 

“dönüşüm ve ilişkilendirme” hali ön planda olan bir nesneleşmeye gönderme 

yapılmaktadır. Kapoor, kendi işlerini açıklarken şu kavramları sıralar; "formsuz olanın 

temsili soyutlamaları46". Kendi deyimiyle formsuz ya da var olan bir forma benzemeyen 

formlarında temsil fikrini oluşturan kullandığı malzemelerdir: paslanmaz çelik, polyester 

ve boya (boya pigmentleri). Kapoor, her ne kadar formsuz olana gönderme yapsa da 

kullandığı formlar organik formlardır, bu durum Kapoor’un heykellerindeki “sintropik” 

özelliğin altını çizer. 

                                                 
44 Duygu Doğan, a.g.e., s.2. 
45 A.R.Biswas, Critique of Poetics, V.1, Atlantic Publishers & Distributors, New Delhi, 2005, 
s.128. 
46 Thomas McEvilley, Sculpture in The Age of Doubt, Allworth Press, 1999, New York, s.221.   
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21. yüzyıl sanatçısı için modernizm eskimiştir, içerik bağlam haline bürünmüştür 

dolayısıyla Kapoor’un “temsili soyutlamaları”da öncelikle biçimsel katmanda “boşluk”la 

ilişki içindedirler. Buradan hareketle yapılacak bir karşılaştırma ufuk açıcı olacaktır; 

Kapoor’un heykellerinin yarattığı “boşluk” hissi C. Brancusi’nin dış dünya görüntülerini 

içinde barındırarak sağladığı deneyimlemeye benzer bir histir. Brancusi’nin modernist 

dönemde “Boşlukta Kuş” (Resim 126) heykeli örnek alınırsa, yansımanın yarattığı 

mekan-heykel ilişkisinin iç içe geçmişliğinde bir fark görülmez. Fakat Kapoor’un 

heykelleri boyutları ve yerleştirildikleri alanlar dolayısıyla kavrama alanını genişletirler, 

dolayısıyla da deneyimleyen izleyici Brancusi’nin heykelinde henüz bu kavrama 

alanında yalnızca görsel bir deneyim yaşamakla sınırlı kalır. Aynı zamanda “Boşlukta 

Kuş” heykeli organik bir biçimlendirmeye sahipken Giacometti’nin heykellerinde 

değinildiği gibi benzer bir “sıkışan form” özelliği gösterir bu bağlamda “Boşlukta Kuş” 

heykeli kategori dış değerlendirilmelidir. Bu noktada, Giedion-Welcker’in 

değerlendirmesi Brancusi’nin çift yönlü “boşluk” (space-void) kullanımını açıklığa 

kavuşturur:  “Burada (Prenses X heykelinden söz etmektedir) saydamlık aşkınlığa 

dönüşüyor. Bu yapıtlar ışığı emiyor, yansıtıyor ve yabansı bir yayılma gücü sunuyorlar. 

Katı ve sıkı form, bir kere cilalandı mı uzaya açık kılınmış, içine yayılmış ışığın 

yansıma oyunlarıyla çevresindeki uzamı üzerinde taşıdığı bir yere dönüşmüş olur.”47 

Dolayısıyla, Brancusi’nin cilalanmış döküm heykelleri, hem uzaya hem de uzama 

gönderme yaparak modernist kavrayışı aşan bir konumda bulunurlar.  

Kapoor’un 2007 yılına tarihlenen “C Kıvrımı” (Resim 127) açık alanda sonsuz 

yansımalı bir his bırakır, çevresindeki her şeyi iç ve dış bükey olarak yansıtması geçen 

yüzyılın estetik tartışmalarından birinin kapsamındaki kalıcılık-geçicilik kavram çiftine 

eşzamanlı gönderme yapar. Heykel, malzemesi dolayısıyla açık alanda sonsuz 

yansımayı barındırırken, gösterdiği “o an’”da nasıl görünüyorsa “o”dur. Kapoor, 2004 

yılında Chicago’da site-specific bir iş olarak tasarladığı “Bulut Kapısı”nda da (Resim 

128-129-130-131) benzer hissi yakalar fakat bu heykel biçimlendirilişi dolayısıyla tam 

anlamıyla bir açık yapıttır; üreteni ve alımlayanıyla beraber yapıt, hareketli ve karşılıklı 

etkileşime açık bir ilişki biçimine geçer ve organik olarak tamamlanmış olsa bile, dış 

dünyadan gelen uyarının, izleyicinin bütünü algılama edimi sırasında ortaya çıkaracağı 

                                                 
47 C. Giedion-Welcker, Constantin Brancusi, Ed. du Griffon, Neuchatel, 1959, s.25. 
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iç ilişkilerin sürekli bir biçimde yaratılmasına açıktır.48 Yukarıda irdelenmeye çalışılan 

yeni “boşluk” kavrayışı, ki bu yeni olma hali kavrama alanının genişliğiyle doğru 

orantılıdır, heykelin sürekli devingen yapısına ve bir “ortam” oluşuna bağlanmaktadır. 

Kojin Karatani’nin “sıfır”ı açıklamasıyla kurulacak analoji, “boşluk” kavrayışını 

algılarken yardımcı olacaktır; “Sıfır, Hindistan’da icat edilmişti ve köken olarak abaküs 

üzerindeki bir boncuğu hareket ettirmemenin adıydı. Eğer sıfır olmasaydı, 205 ile 25 

sayıları birbirinden ayırt edilemezdi. Bir başka deyişle sıfır ‘her tür sayının yokluğunun 

karşısındaydı’.”49 Sıfırın var olmasıyla “boşluk”un varolması karşıtlık içeren kavramların 

birlikte kullanımları şeklinde algılanır, bu durum fiziksel ve zihinsel bir denge yaratır, ki 

“denge” kelimesi karşıtı olmayan tek kavram olması dolayısıyla, heykele bakmanın, 

heykeli görmenin, kavramanın ve algılamanın tek ölçütü halini alır. Estetik açıdan 21. 

yüzyıl insanının, güzel-çirkin karşıtlığını değerlendirmesinden çıkarması, “göz”ün ve 

“zihin”in dengeyi aramasından kaynaklanır.  

Heykelin klasik tanımında, heykeli oluşturan öğeler; boşluk, kütle, hacim, çizgi, doku, 

ışık ve harekettir.50 21.yüzyıla gelindiğinde bu klasik tanımda parametrik kaymalar olur, 

bu durum “içeriğin bağlam halini alması”yla da destek bulur. Artık “boşluk” heykelde 

kullanılan bir öğe olmaktan çıkmış heykelin bağlamlarından birine dönüşmüştür, diğer 

öğeler de, yukarıdaki örneklerde de görüldüğü gibi, heykelin algılanmasında ve 

deneyimlenmesinde yardımcı kavramlar olarak varlıklarını sürdürmektedirler.  

Genel çerçevede, heykel-mekan ilişkisi, 1960’lı yıllardan sonra, heykellerin mekanlara 

göre üretilmesi, mekanların heykelleşmesi ve heykellerin mekanlaşması şeklinde 

dönüşüme uğramıştır. Heykel sanatı, Modernizm sonrası dönemde, özne oluşunu 

yitirmeden, sürekli devingen bir yapıya sahip olmuştur. Bu devingenlikle birlikte, tezde, 

heykel sanatının temel kavramı olduğu savlanan “boşluk” kavrayışı da dönüşmüş artık 

“entropi” ve “sintropi” kavramları, forma yönelik görsel-dokunsal hissi ve deneyimleme 

olanağı dolayısıyla, “boşluk” kavrayışının tanımlamaya yetmediği alanlarda yerini 

almıştır.    

 
48 McEvilley, A.e., s.54. 
49 Karatani, a.g.e., s.82. 
50 Arnason, a.g.e., s.90. 



          SONUÇ 

 

 

20. yüzyılda heykel sanatında “boşluk” olgusunu sorgulayan bu çalışmada, üç boyutlu 

üretimlerin evrim süreci incelenmiştir. 20. yüzyılda heykel sanatı bağlamında, 

“görme”nin evrimi olarak da algılayabileceğimiz inceleme, üretim - üreten - izleyici 

ekseninde irdelenmektedir. Çalışma, 19. yüzyıldaki heykel anlayışını ve 20. yüzyılın ilk 

çeyreğindeki akım ve hareketleri araştırarak başlamaktadır. 19. yüzyılda biçim ve içerik 

bağlamındaki geleneksel anlayışla birlikte ve Sanayi Devrimi’nin etkisiyle hızlı bir 

sıçrama yaşanması 20. yüzyıl sanatını, hem malzemenin gelişmesi hem de 

kavramsallaştırma süreçlerinde etkilemiştir.  

20. yüzyılın ilk yarısı, Birinci ve İkinci Dünya Savaşı’nın büyük etkisiyle baskılanmış bir 

dönemdir. Fakat sanatsal üretim söz konusu olduğunda bu baskılanma durumu  

üretime dönüştürülmüştür; içerik artık “temsil” değil “ifade” odaklıdır.  Bu durum, her 

türden sanatsal üretimde, o üretimin sorunsallarıyla ilgilenmeyi olanaklı kılar. Örneğin, 

heykel sanatında, heykeltıraşlar, heykelin kaide sorunu, biçimlendirme ve malzeme 

kullanımında farklı olanakların değerlendirilmesi gibi sorunsallara yönelmişlerdir. 19. 

yüzyılda heykel sanatı figüratiftir, natüralist bir betimleme anlayışı görülür; ancak 

yüzyılın sonlarına doğru figüratif stilizasyonlara yönelmeye başlanır. Bir bakıma devrim 

niteliğinde olan stilizasyondan soyutlamaya geçiş ise 20. yüzyılın ilk çeyreğinde 

gerçekleşir. Bu hızlı geçişi daha da anlaşılır kılan, 19. yüzyılın ilk yarısındaki 

heykellerin anıtsal nitelik taşımasına karşın 20. yüzyılın ilk çeyreğindeki üretimlerin 

“heykel”in öz varlığını sorguluyor olmalarıdır. 20. yüzyıl heykeltıraşı, ilk dönemlerinden 

başlayarak heykele ilişkin sorunsallarla ilgilenmiş ve üç boyutlu bu üretimin, farklı 

koşullar ve kavramsallaştırmalarla, biçim ve içerik yönünden sınırlarını aşmayı 

denemiştir. Bu noktada karşımıza, biçim ve içerikte sınırların aşılmasına olanak 

tanıyan “boşluk” kavramı çıkar. “Boşluk” binlerce yıldır, özellikle felsefecilerin ilgilendiği 

bir kavram olmakla beraber, üç boyutlu olması dolayısıyla, heykelin temel 

unsurlarından biri olmuştur.  

Alışılageldiği açıklamayla statik ve hacimli heykelin yeni tarifini  “boşluk” kavrayışı ana 

ekseninde yapmak, 20. yüzyılın sonlarında “yeni” heykeli derinlikli kavramaya olanak 
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tanır. Rosalind Krauss, “Sculpture in the Expanded Field” (Genişletilmiş Alanda 

Heykel) isimli makalesinde heykelin evriminden bahseder. R. Krauss'un sorusu 

şöyledir: “Temelini biçimlendirmenin (yontunun) oluşturduğu heykel, fotoğrafları ve 

üzerine yazılan metinler de katıldığında, mekansal ve mimari bir yerleştirmeye mi 

dönüşmüştür?”1 Bu sorunun cevabını, oluşturduğu kategorilerin birbirleriyle kurdukları 

ilişkileri çözümleyerek verir. R. Krauss’un kategorizasyonu iki ana eksende işler; heykel 

ve mimari. Bu iki disiplini ilişkilendirmesi rastlantısal değildir; heykelin ve mimarinin 

yapımsal mekanizması benzer bir biçimde işler; ikisi de statik olmak zorundadır. Fakat 

bu ilişkilendirme 20. yüzyılın sonlarında farklı bir okumaya gebedir; mimarlar ve 

heykeltıraşlar bu statik olma problemini zorlayacak ve neredeyse yerçekimine meydan 

okuyan yapılar üreteceklerdir. Modernist döneme ilişkin kategorizasyonunda, Krauss, 

mimari ve açık-alan (landscape) olmayanı, heykel olarak niteler.2 Burada açık-alan,  

hem peyzaj hem de dönüştürülmemiş açık-alanı ifade etmektedir. Tezin konusu 

bağlamında R. Krauss’un kategorileri, incelediğimiz modernist dönem örneklerinde de 

karşılığını bulur. Akımlar ve hareketlerin etkileri bir yana, modernist dönem heykeli, 

“boşluk” kavrayışını, mekansal göndermeleriyle kapsar; heykelin “boşluk”a katılımı iki 

türlüdür, önerdiğimiz üzere; sıkışan form ve açılan form. Yine bu döneme yönelik bir 

saptama da, organik heykellerin açılan formla, konstrüktif heykellerin de sıkışan formla 

uyumluluğudur. Bu uyumluluk hali, organik ve konstrüktif heykelin yapıkurucu 

işlevlerinin farklılığıyla açıklanabilir. Bu bağlamda iki örnek üzerinden yapılacak 

çözümleme, aydınlatıcı olacaktır. İlkin, Jean (Hans) Arp’ın organik formlarla 

oluşturduğu heykelinde (Resim 132) görüldüğü gibi, formun “boşluk”la (space) kurduğu 

ilişki, H. Moore’un heykellerindeki “boşluk” algısıyla benzerlik taşır. Heykel “boşluk”u 

dışarıda bırakmaz, organik formun sağladığı içiçe bir ilişki içine girer. Organik form, 

biçimlendirilişi gereği doğal olana yakındır, “boşluk”ta (space) yarattığı etkinin, 

“boşluk”u da kapsayan bir döngüye dönüşmesini olanaklı kılar. Oysa Konstrüktif 

heykel, “boşluk”ta (space) yarattığı “hesaplanmış” izlerle, “boşluk”u heykelin dışında 

bırakır, dolayısıyla konstrüktif form bir sıkışmışlık hissi verir. Rodçenko’nun "Uzay 

Konstrüksiyonu"nda (Resim 134) söz konusu “hesaplanmış” izlerin yarattığı durum 

                                                 
1 Rosalind Krauss, “Sculpture in the Expanded Field”,  October, S. 8. (Güz 1979), s.30. 
2 A.y., s.36. 
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sıkışan forma örnek oluşturur. J. Arp’ın heykelinde formun dayattığı rastlantısal 

devingenlik, Rodçenko’nun konstrüksiyonunda yerini ölçülebilir bir hareket alanına 

bırakır. "Uzay Konstrüksiyonu"nda parça-bütün ilişkisi belirlenmiş bir biçimde 

kurgulanmıştır, Arp’ın heykelinde ise doğanın herhangi bir yerinde karşılaşılabilecek 

formlar belirlenmişlikten uzaktır. Bu iki örnek üzerinden de incelendiğinde, modernist 

dönemde yapılan iki heykelin birbirlerinden farklarının altını çizen en temel kavram  

“boşluk”tur. Bu durumu söz konusu iki örneğin grafik düzenlemesiyle açıklamak, 

modern heykelin biçimsel değerlerini de bütün netliğiyle verir (Resim 133, 135): Arp’ın 

düzenlemesindeki “boşluklar” çevre-odaklı bir yayılım fikrini gündeme getirirken 

Rodçenko’nun yapıtında “boşluk”, merkez-odaklı bir kurulumun hizmetindedir. 

 

Tablo 1: Boşluk Bağlamında Heykelin Biçimsel Değerleri: 

 

 Biçimsel Değerler Yayılım Alanı 

Arp (Organik) Açılan Form                     →      Çevre-odaklı 

Rodçenko (Konstrüktif) Sıkışan Form                   →      Merkez-odaklı 

 

Bu iki kategoriye girmeyen heykeller ise, kendi bağlamlarında incelenirler. Tezin ikinci 

bölümünde incelenen A. Giacometti’in heykelleri, bu iki kategoriye de dahil edilemez, 

fakat sıkışan formu açıklamak için, yetkin örneklerdir. H. Moore ve B. Hepworth’un 

heykelleri (B. Hepworth’un konstrüktif heykel kategorisinde anılabilir heykelleri de 

vardır) ise organik heykele daha yakın olmakla birlikte, yine kategori dışı tanımlamalar 

içermektedir. Modernist dönemde, form karşılaştırmaları yapmak, heykelin içerikten 

bağımsızlaşması sonucuyla beraber, “doğru görme”nin önerisini de sunması açısından 

önemlidir. Bu noktada “doğru görme”, bilen izleyiciden beklenir, tezin amaçlarından biri 

de izleyiciyi alımlayıcıya dönüştüren etmenlerin altını çizmektir. Henüz belirlenmiş bir 

“erk”ten yeni bağımsızlaşmaya başlayan modernist dönem sanatçısının heykelini 

sergileme alanı sınırlıdır. Fakat bu dönemde sanatçılar, hem heykellerinin anıt ve 

biblodan ayrılma savaşını verirler hem de özgün sergileme alanları yaratmaya 

çalışırlar. Modernizm sonrasında, İkinci Dünya Savaşı’nın da bitmesiyle özgürlüğüne 

kavuşan sanatçının işi daha kolay olacaktır. Sergileme alanlarının dönüşümüne ilişkin 

karşılaştırma tezin üçüncü bölümünde Yves Klein ve Arman’ın sergilemelerinden 
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örneklerle açıklanmıştır. 1960 sonrasında bu iki sanatçının sergilemeleriyle sanat 

dünyası açısından ilk kez bu biçimde bir ifadelendirme görülmektedir. Bu durum, 

“boşluk” kavrayışının biçim ve içerik anlamında da farklılaştığını göstermektedir.  

 

Modernist mimarların cam malzemeyi kullanarak yarattıkları saydamlık ve dolayısıyla 

“boşluk” hissi, Modernizm sonrası heykeltıraşlarının, paslanmaz çelik malzemeyle 

yarattıkları “boşluk” hissine benzerdir. Bu ilişkilendirmede önemli bir farkı vurgulamak 

gerekir; modernist mimarlar aynı dönem heykeltıraşların benzeri bir mekansal “boşluk” 

yaratırlar fakat sezgisel olarak “boşluk” kavrayışının göndermelerinden biri olan 

“yokluk” fikrine daha çok yaklaşırlar; kullandıkları cam malzeme, saydamlığı dolayısıyla 

yapının sınırlarını neredeyse yok eder. Burada kurulan analoji, yalnızca “boşluk” 

kavrayışının izleyene etkisi bağlamındadır. Modernizm sonrası heykeltıraşlar, özellikle 

minimalistler benzer bir biçimde formu azaltarak “boşluk” kavrayışının etkisini 

genişletirler; artık “boşluk” yalnızca mekansal göndermesiyle değil, dünyasal kavrayışın 

ötesinde zihinsel bir varoluşla da karşımıza çıkar. Bu bağlamda, 1960 sonrası 

sanatçısının heykelleri, o dönem için de yeni bir kavram olan ”entropi” kavramıyla 

değerlendirilmiştir.       

Modernizm sonrası ve post-modernist dönem olarak tarif edilen dönemlerde,  üç 

boyutlu dünya, teknolojinin gelişimiyle paralel olarak genişler. Sanayi Devrimi’nin 

başlatıldığı 18. ve 19. yüzyıllardan alıntılanarak yapılacak bir tarihsel özet 21. yüzyılın 

başındaki algının değişim ve dönüşümünü, yani varılan sonucu açıklamayı 

kolaylaştırır. Leland M. Roth'un “Mimarlığın Öyküsü” kitabında vurguladığı şekliyle 

döneme ilişkin açıklaması şu şekildedir:  

 “Avrupa ekonomisinin köklü bir biçimde yeniden yapılandırma gereksinimi, artan 

nüfusun gereksinimlerini karşılamak amacıyla olmuştur.  1769-1776 yıllarında Watt ve Boulton 

tarafından kusursuzlaştırılan buhar makinesi ve Marc Brunel’in, gemilerin yelken halatlarının 

kasnak yuvasını yapmak için tasarladığı makineler büyük bir fikri doğurdu; makine yapımında 

insan gücü yerine başka makineler kullanmak. Bir başka önemli buluş da, Abraham Darby’nin 

demiri, demire olan ihtiyacı karşılamak üzere demir eritme tekniklerini gerçekleştirerek, yeni bir 

yapı malzemesi olarak piyasaya sunmasıyla gerçekleşti (…) 18.yüzyıl sonlarında da Adam 

Smith’in saf biçimiyle kapitalizm önerisi, belli bir topluluğun refahını sağlamak üzerine 

kurulacaktı. Buna paralel bir biçimde yapı yapma işleminin en önemli ödevi, en büyük sayıda 
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insanın en yüksek düzeyde kullanabileceği, topluluklara en yüksek kamusal hizmeti sunabilecek 

yapılar yapmak oldu. 18. yüzyıl sona ererken, seri üretim tekniklerinin olanaklı kıldığı ve 

biçimlediği burjuva orta sınıf kültürünün temelleri atılıyordu. Burjuva orta sınıfı gelişiyordu- 

onunla birlikte de eşitlikçi idealler ve endüstriyel girişimden esinlenen yeni bir dindışı kültür ve 

mimari. Eski dinsel ve aristokratik modeller artık yetmiyordu.”3 

Bir taraftan da savaşlar dolayısıyla yapılan icatlar, iletişimin hızlandırılması çalışmaları, 

hem yeni malzemelerin bulunması hem de bu buluşların geniş ölçekli bir çevreye 

ulaştırılması anlamına gelmiştir, bunun sonucunda ise dünya küçülmektedir. Dünya 

hızla küçülürken, olanaklar aynı hızla artar, 20. yüzyıl itibariyle söz sahibi orta sınıfın 

gereksinimleri bu küçülmeyle ters oranda fazlalaşır. Genel anlamda Modernizm’in 

çıkışı ve varoluşu bu orta sınıfa yöneliktir, sanatsal üretim bağlamında da “eski dinsel 

ve aristokratik modellerin yetmemesi” 20. yüzyıl sanatçısını “yeni” olanı istemeye 

yöneltmiştir. Post-modernizmle birlikte “yeni” isteği yerini “farklı” olanı istemeye bırakır. 

Zihinsel olarak “yeni” istencinden kopamayan sanatçı - izleyen ikilisi ise bu 

farklılaşmaya uzak durmayı seçecektir.  

21. yüzyıla gelindiğinde, heykel sanatı bağlamında durum farklı bir yola girer; öncelikle 

Tom Shannon’un heykellerini oluşturma mantığı, “özne” heykelin dönüşümünü 

anlamayı kolaylaştıracaktır. T. Shannon’un en erken tarihli “iş”i 1969 yılında, MoMA’da 

"The Machine as Seen at the End of the Mechanical Age" (Mekanik Çağın Sonundaki 

Görünümüyle Makine) başlıklı sergide yer alır. T. Shannon, bir heykeltıraş ve mucit 

olarak anılmaktadır, üç adet patentli icadı vardır; dokunmatik telefon, renkli televizyon 

projektörü ve şu an Smithsonian Enstitüsü’nün koleksiyonunda yer alan senkronize 

saattir (aynı anda dünyanın tüm ülkelerindeki saatler harita şeklinde yaptığı bir 

mekanizmada görülebilmektedir).4 Shannon’un tasarladığı formlar, Cézanne’ın temel 

formlar olarak nitelediği, organik formlardır (silindir, küre ve koni).5 Bu formlarla 

oluşturduğu heykellerinde, evrenin makrokozmik (zaman zaman mikrokozmik) 

ilişkilerinden yararlanır. Bu ilişkilendirmede yine dünyanın, ay ve güneşe oranlarını ve 

çekim kuvvetine ilişkin bilgileri kullanır. 1981 yılında “Aşk Pusulası” (Resim 136) ismini 

verdiği heykelini, magnezyum, alüminyum ve mıknatıs malzemeleriyle oluşturur. 

                                                 
3 Leland M.Roth, Mimarlığın Öyküsü, Çev: Ergün Akça, Kabalcı Yay., İstanbul, 2006, s.550-
553. 
4  http://www.tomshannon.com/about/ts_cv.pdf (Çevirimiçi), 10.12.2010. 
5  Francis M.Naumann, Against Gravity, Art in America, New York, Nisan 1999, s.126. 
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Heykelin en önemli özelliği, alttaki formun tepe noktasının yerçekimine karşı olarak 

yönlendirilmiş bir yörüngede olması, pusulanın iğnesini andıran yukarıdaki formun ise 

yerçekimine bağlı olarak kurgulanmasıdır. Dolayısıyla birbirinden ayrı duran iki parça, 

zıt kutupların birbirini iterek sağladığı dengeli bir ortam oluşturur. 1992 yılında yaptığı 

“Decentre Ascentre”de (Resim 137-138) ise, ay ve dünyanın birbirlerine oranları 

gözetilmiştir, ortada bulunan asılı plaka ekvator çizgisinin (dünyaya oranıyla) 

küçültülmüş halidir. Yine orantılardan ve mıknatıslardan yararlanarak yaptığı heykel, 

havada asılı duran iki parçasıyla yerçekimine meydan okumaktadır. Shannon, 1993 

yılında 202 adet mıknatıslı küreden, birbirleriyle ilişkili ve hareketleri ortaklaşan bir 

ortam yaratır (Resim 139). “Renkli Atom Pusulası” olarak adlandırdığı bu “iş”, 

izleyicilerin içinde dolaşabildiği dolayısıyla deneyimleyebildiği bir “üç boyutlu dünyanın 

ötesi” durumunu hissettirir. Yukarıdan naylon iplerle asılı manyetik kürelerin maviye 

boyanmış tarafları güneye, turuncuya boyanmış tarafları da kuzeye bakmaktadır, 

izleyicinin varlığı bu duruma etki etmemektedir.  

T. Shannon’un heykelleri, bilimsel ve mistiktir.6 Shannon, olanakları sınırsıza yakın bir 

biçimde değerlendirerek, ortalama insan zihninin hayal edebileceğinin ötesine geçer ve 

bilimsel verileri “iş”lerini kurgularken kullanır. Bir taraftan da natüralist betimleme 

anlayışına dahil edilebilecek heykelleri, “natüralist betim”in sınırlarını genişletmektedir. 

İnsan zihni, doğal olanı evrensel düzeyde algılamaya zorlanmaktadır. T. Shannon’un, 

temel argümanı şöyledir; “Bilinç beynin kütlesine koşuttur, beynin kütlesinin vücuda 

oranı ve vücudun kütlesinin gezegenin kütlesine oranı da benzer bir koşutluk içindedir 

(bir gezegenin kütlesi, üzerinde ‘”şey”lerin büyüdüğü ölçüde yerçekimsel bir sınırlamayı 

içermektedir)”.7 Dolayısıyla heykel, “varolan” dünyada “varolan” verilerden yola 

çıkılarak ve hayalgücünün “bilme” ediminden bağımsız olmadığı göz önüne alınarak 

değerlendirilmelidir. T. Shannon’un heykellerinde öne çıkan kavram ise “sintropi”dir. Bu 

kavram, “entropi” kavramına karşılık “negentropi” olarak 1943 yılında Erwin 

Schrödinger’in popüler-bilim kitabı “Yaşam nedir?”de kullanılmıştır. Sintropi, entropiyle 

yaşamsal olanın kesiştiği yerde konumlanır. Entropi, bir sistem içindeki düzensizlik 

ölçüsüyse, bu kavramın karşıtı da düzene gönderme yapar. Sintropi terimini, 

                                                 
6 A.e., s.128. 
7 Tom Shannon, “New Nature”, ed. Catherine Monnier, Thomas Shannon: A Selection of 
Works, 1966-1991, Cenevre, Galerie Eric Franck, 1991, s.19. 

 
 

96



1940’larda Luigi Fantappiè, biyoloji ve fizik kuramlarını birleştirirken kullanır.8 Bu iki 

kavram karşıtlıklarına rağmen, doğada birlikte ve simetrik biçimde varolmaktadırlar.9 

Bu kavramın sanatsal bağlamda kullanıma girmesi Buckminster Fuller’in “Jeodezik 

Kubbesi”10 ile (Resim 140) ilgili tartışmalar ve Fuller’in sintropi kavramını öncü 

kavramlardan biri olarak kullanımıyla başlar. Fuller’in kubbesi (sanatçı Kenneth 

Snelson’la beraber çalışırlar), kürenin üçgen parçalarla oluşturulması yoluyla biçime 

bürünür. Bu üçgen parçalar, mimari olarak böylesine büyük bir yapıyı oluşturmayı 

kolaylaştırır çünkü parçaların varlığı yerçekiminin yarattığı baskıyı böler. Heykelin 

oluşturulma aşamalarında parça-bütün ilişkisi üzerine değinilen noktalara farklı bir 

bakış açısı eklenir; parça bütünden biçimsel olarak da farklılaşabilmektedir.  

 

Aşağıdaki tablo, Modernizm ve sonrası dönemde heykel formlarının önerilen 

kavramlarla ilişkisini açıklamaktadır. 

 

Tablo 2: Heykelde Biçimlendirmenin Dönüşümü: 

 

 
 

Açılan Form 

(Boşluk) 

Sıkışan 

Form 

(Boşluk) 

Entropik 

Form 

Sintropik 

Form 

Organik Heykel + - - + 

Konstrüktif Heykel - + + - 

Minimalist Heykel  - + + - 

In situ / Site-specific 

Heykel 
-/+ -/+ - + 

                                                 
8 Roberto Assagioli, The Act of will, Viking Press, Michigan University, 1973, s.32.  
9 Ulisse di Corpo, Syntropy: Energy of Life, http://www.sintropia.it/english/2005-eng-1-1.pdf 
(Çevirimiçi)14.12.2010. 
10 “Jeodezik Kubbe” ilk kez Walter Bauersfeld tarafından bir planeteryum (yıldız evi) olarak 
tasarlanmıştır. Birinci dünya savaşından hemen sonra tasarlanan bu kubbenin yeniden 
tasarımını B. Fuller yapar. 
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Yukarıdaki tablo değerlendirildiğinde, organik heykellerde, açılan form ve sintropik 

özellikler görülürken, konstrüktif ve minimalist heykelde tam tersi bir karşılaşmayla, 

sıkışan form ve entropik özelliklere yönelim görülmektedir. Modernist dönemi bu yolla 

okumak, içeriğinden bağımsızlaşmış hatta içeriğin bağlama dönüşüm sürecine yönelik 

çözümlemeyi olanaklı kılar. Bir başka sonuç ise, sıkışan formla, entropik niteliğin ve 

açılan formla sintropik niteliğin paralelliğidir. Modernizm sonrası dönem için, heykeli 

"açılan / sıkışan form"la temellendirerek açıklamaya çalışmak eksiltili bir çözümleme 

yapmak olur. Dolayısıyla, heykelin mekanla ilişkisinin dönüşümü (bu dönüşüm karşılıklı 

bir içiçe geçiş olarak da nitelendirilebilir), 20. yüzyılda biofizik ve bilgi teorisi gibi 

alanlarda türetilmiş entropi ve sintropi kavramlarından yararlanmayı gerekli kılmıştır.    

Heykel, artık biçimsel ve içeriksel sorun ve sorguların ötesinde, form olarak 

basitleşmiş, fakat bağlamı dolayısıyla, kapalı bir sistem olduğu varsayılan evrenin 

(entropik yaklaşım), tüm algımızın ve bilgimizin kaynağı ve açık bir sistem olan 

yerkürenin (sintropik nitelik) birer yansımasına dönüşmüştür. Shannon’un 

heykellerindeki sintropik özellik de tam bu noktadan kaynaklanmaktadır. Shannon’un 

heykelleri, dünyayla ilişkili çekim-itim kuvvetleri ve dünyanın diğer gökcisimleriyle 

kurduğu orantısal ilişkilerin birer ifadesidir.  

Bir taraftan da, heykelin uzay istasyonlarında yapılan deneyler için oluşturulan formlara 

kaynaklık etmesiyle kavradığı alan genişlemiştir. Dünyanın “küçüldüğü” bu dönemde, 

üç boyutlu form bilgisinin önemi ve bu bilgiyi geliştirmenin yolları, irdelenmeye çalışılan 

tez konusunun genel kurgusunu oluşturmuştur. Heykel, alımlayıcısıyla karşılaştığında, 

biçimsel niteliklerinin ya da içeriğe yönelik göndermelerin ötesine geçerek “ortam”a11 

dönüşmektedir. Bu dönüşüm, “boşluk” algısının da dönüşümüyle birlikte okunduğunda,  

en eski sanatsal ifade aracı olan “heykel”in, 21. yüzyılda da sanatsal ifadelendirme 

araçlarından biri olma niteliğini sürdürdüğünü gösterir. Her ne kadar, dijital ortam her 

tür sanatsal üretimin önüne geçse de, insan algısı, görmenin ötesinde deneyimlemeye 

                                                 
11 Tom Shannon, 2003 yılında videoya çekilen TED konuşmalarında “Sculpture as media” 
nitelemesini yapar. Video’ya ulaşabilmek için; 
http://www.ted.com/talks/lang/eng/tom_shannon_s_magnetic_sculpture.html (Çevirimiçi) 18.12.2010 
(Ortam kelimesinin İngilizce karşılığı “media”dır. Gönderme, ortam vurgusunun yanı sıra 
‘özne’liğini yitirmeden bir araçlaşmayı da hissettirmektedir.) 
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ihtiyaç duymakta ve bu ihtiyacını, sanatsal bağlamda, heykel sanatıyla (üç boyutlu 

olması dolayısıyla) gidermektedir. Tez temelde, 21. yüzyılda insan algısının değişmesi,  

üreten ve izleyenin yaklaşımlarının da “heykel”deki dönüşüme paralel bir biçimde 

dönüşmesi gerektiğinin altını çizmektedir.    

Heykeli boşluk kavramı üzerinden okumayı amaçlamış olan çalışma, bir bakıma 

“sanatın sonu”nu müjdeleyen sanat tarihçisi ve eleştirmenlere karşı, en eski sanatsal 

üretim olan heykel sanatı yoluyla yaşam-sanat ikiliğinin bir dengede devam ettiğini 

ortaya koymaya çalışmaktadır. 
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TERİMLER SÖZLÜĞÜ  

Altlık 

1-(Heykel) Baş, gövde ya da boy heykellerinin yerden yüksekçe durması için 

altlarına konulan taş ya da ağaçtan taşıyıcı bölüm. İng.: pedestal   

2- (Sütun Altlığı) Bir sütunun üzerine oturduğu kare prizma ya da silindir biçimli 

taban, ayak. İng.: Basis   

Araç 

1- Bir özdeği etkileyerek onda değişikliğe yol açan özdek ya da kuvvet. 

İng.: agent   

2-Bilgi üretmek üzere seçilen yordamların öngördüğü işlemleri yerine getirmeye 

yarayan kullanak ya da olanak. 

İng.: tool, device   

Benzetme 

1- Bir nesneyi, bir kavramı imgede canlandırmak için nitelikçe daha üstününe 

benzetme sanatıdır. İng: comparison 

2-Bir markanın özdeşini yapma. İng.: imitation   

Betimleme 

Somut gerçekliği içinde bir nesnenin, kendine özgü belirtilerini elden geldiğince tam 

ve açık seçik bir biçimde göz önüne serme. İng.: description   

Biçim 

1- Özdek ve içeriğin karşıtı. "Ne" olana karşıt olarak "nasıl” olan. Kaos durumunda, 

düzensiz ve belirlenmemiş olana karşılık sınırlanmış, düzenlenmiş olan. Bir 

nesnenin, biçim almamış özdeğinden, içeriğinden ayırmak üzere, onun dışını, dış 

çizgilerini, aynı zamanda iç yapısını, kuruluşunu, düzenini belirleyen. Biçim 

almamış özdeğe karşılık, belli bir düzene girmiş olan. İng.: form   
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2- Sınırlanmakla belirlenmiş özdek ya da uzay. İng: form, figur, shape   

3- Dış görünüş; bir cismin yapısını ortaya koyan çevre çizgilerinin bütünlüğü. 

İng.: form   

4- a) Resim, heykel ve mimarlıkta yapıtın yapı bakımından tüm kuruluşu.  

b) Bir rengin, çevresi belirli durumu. İng.: form   

Boşluk: 

1-İçinde hiçbir özdeğin bulunmadığı uzay.(…) Uzay da özdek olduğundan gerçekte 

bu anlamda bir boşluk yoktur. Antikçağ Yunan düşüncesinde atomcuların, özellikle 

Epikürosculuğun, varsaydığı boşluk hareketin gerçekleşmesi için zorunlu 

görünmüştü. Boşluk olmasa özdeksel öğeler kımıldayacak yer bulamazlar ve 

hareket edemezlerdi. Bu anlayışa göre iki özdek aynı zamanda aynı yeri 

kaplayamazlar. Descartes felsefesi bu anlamdaki boşluğa karşıdır. İng: emptiness, 

void     

2-Özdekten arınmış kapalı oylum. İng.: vacuum   

3- İçinde molekül, atom ve başka temel parçacıkların bulunmadığı varsayılan uzay 

parçası. İng.: vacuum   

Boyut: 

1-Nesnede üç “Boyut” ve ya “Direget” vardır: Uzunluk, genişlik ve yükseklik. 

Nesnelerde yükseklik olduğu gibi derinlik de bulunur. Örneğin: Minarede yükseklik 

vardır. Kuyuda derinlik vardır. Cisimlerde bazen genişliğe, kalınlık da derler: 

Duvarın genişliği dendiği gibi duvarın kalınlığı da denir. 

2-doğrusal uzayının bir tabanının sayal sayısı. Simgesi boy (E) 

İng.: dimension   

3- Birbiriyle açık ya da örtük ilişkisi olan çeşitli tutum ve davranış görünüşlerine bir 

iç bütünlük kazandıran temel öğe ya da bir ölçme aracının ölçtüğü konu. 

İng.: dimension   
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Çizgi 

 Yalnız bir boyutlu uzamdır. İng.: line, trace 

Entropi: 

1- Entropi terimi ilk kez, Alman fizikçi ve matematikçi Rudolph Clausius  tarafından 

Yunanca “entropia” teriminden (en-trope, kendine dönen) yararlanılarak 

kullanılmıştır. Kapalı sistemlerdeki termodinamik dengeyi ölçmek için üretilen bir 

terimdir. Ludwig Boltzmann, 1870’lerde, terimin, istatistiksel açıklamasını geliştirir. 

Terimin en önemli vurgusu kapalı sistemlerdeki (evren gibi) düzensizliğin 

ölçülebilirliğini sorgulamaktır.     

2-Kaosun sözlük anlamı "kargaşa, düzensizlik" tir. Kargaşa ve düzensizliğin olduğu 

bir yerde de her şey bir rastlantı halinde gelişmektedir. Buna kaynaklık eden temel 

yasa da termodinamiğin ikinci kanunu olarak da bilinen entropi ilkesidir. Bu ilke 

herhangi bir cisimde, toplam ısının sıcaklığa oranını vererek, bu oranın eşitleme 

süreci bakımından ne kadar önemli olduğunu gösterir. Başka bir deyişle entropi, bir 

fiziksel sistemin ne kadar düzenlenmemiş olduğunu düzenden düzensizliğe veya 

organize olmuşluktan dağılmaya geçişi gösteren niceliksel bir ölçüdür. Ve kapalı bir 

sistemde de entropi ya da dağınıklık her zaman artar.  

3-Sanatsal bağlamda, entropi kavramı, Modernizm tartışmalarıyla sanat 

terminolojisine girer. Genel anlamda “sanatın sonu” tartışmaları bu kavramla 

ilişkilendirilir. Tezde ise kavram, form çözümlemeleri doğrultusunda 

değerlendirildiğinden, Minimalistler’le başlayan inorganik formların oluşturduğu 

kompozisyonlarda bir kapalı sistem mantığının işlediği savıyla “boşluk” algısının 

“entropi”ye dönüşümü şeklinde kullanılmıştır.   

 

Figür 

1-beti, (Resim, Heykel) Resim ve heykel sanatlarında insan ve hayvan biçimlerine 

verilen ad. İng.: figure   
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2-beti, boşlukta noktalarla ya da başka kesintili uyaranlarla belirtilen bir görüntü 

yerine, kesin çizgilerle sınırlandırılıp belirlenen görsel bir alan. 

İng.: figure   

3-betim, belli bir anlamı ya da kavramı, bir simge ya da anlatımı dile getirmek üzere 

başvurulan göstergesel biçim. İng.: figure   

4- (Mantıkta) Orta terimin bulunduğu yere göre tasımın aldığı biçim. 4 tasım figürü 

vardır: 1. Figürde orta terim büyük önermenin (1. öncülün) öznesi (konusu), küçük 

önermenin (2. öncül) yüklemidir. 2. Figürde orta terim iki önermenin de yüklemidir. 

3. Figürde orta terim iki önermenin de konusudur. 4. Figürde orta terim büyük 

önermenin yüklemi, küçük önermenin konusudur. 

İng.: figure   

5-uzambiçim. İng.: figure   

Hareket 

1-Bir öteleme ile bir dönmenin bileşkesi. İng.: motion   

2- (devinme) fizik: Bir özdeğin tüm ya da kimi noktalarının zamana bağlı olarak yer 

değiştirmesi. İng.: movement, motion   

3- (devinim) 

     1 - Yer değiştirme; bir noktanın uzaydaki bir durumdan başka bir duruma geçişi; 

zaman içinde durum değiştirme. 2- Olabilirlikten gerçekliğe geçiş. 3- Bir ruh 

durumundan başka bir ruh durumuna geçiş; bir düşünce sürecinin başlaması. 4- 

Tarihin akışı içinde var olan düzeni değiştirmeye zorlayan " toplumsal, tinsel vb. 

güçlerin baskısı. İng.: move, motion, movement  

4- (devinim) 

Nesnenin, tüm ya da kimi noktalarının zamana bağlı olarak yer değiştirmesi olayı. 

İng.: motion   
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 5-(devinim) 

1- Her türlü değişimi gösteren özdeğin bir varlık biçimi. 2- Ötelenme, dönme, 

titreşim gibi konum değiştirme. İng.: motion, mobility, movement   

İçerik 

(Resim, Heykel, Mimarlık) Sanat yapıtının konu dışındaki kuruluşu. Yapıtın dokusu 

ve doku bağlantıları ile meydana gelen biçimin tümü. İçerikle konu 

karıştırılmamalıdır. İçerik tümü ile sanatçının arayıp bulacağı öğeler ve onların 

düzeni demektir. İng.: content  

İn situ 

Latice’deki sit/us -us  konum, yer, mevki, mahal; yapı, kuruluş; anlamında kullanılan 

situs isminin ablativus halinde çekilmiş dolaylı tümleç biçimi (in situ) ve özgün 

“yerinde” anlamında kullanılmaktadır. 

Konu 

Sanatçının üzerinde çalışarak yapıt haline getirmek istediği olay, özdek ya da 

nesne. Bir ressam ya da heykelcinin üzerinde çalıştığı örge. İng.: subject   

Kütle 

 

1-Bir cismi ivdirmek için uygulanan kuvvetle, bu kuvvetin oluşturduğu ivme 

arasındaki değişmez oran; cismin özdek olarak tutarı. İng.: mass   

2-Özdeğin kuvvet olarak aldığı etkiyle, bu etkiye ivme olarak verdiği tepki 

arasındaki orantıyı belirleyen ve Einstein kuramına göre yoğunlaşmış erke 

sayılabilen nitelik. İng.: mass   

Materyal (Gereç) 

1-Bir işi ya da işlemi yapabilmek için kullanılması gereken özdek, nesne, araç vb. 

İng.: material    
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2-(özdeksel) 

Özdeğe ilişkin olan. bk. özdek. Karşıtı bk. tinsel 

İng.: material   

Nesne 

1- (Lat. objectum = karşıda bulunan, karşıya konan) :1- (Genellikle) Karşımızda 

bulunan şey. 2- Öznenin bağlılaşık kavramı olarak, özne ediminin, bilincin kendisine 

yöneldiği şey: a. Kendisine yönelinen, düşünülen, tasarlanan nesne, kendisine 

yönelen bir edim olmadan var olmayan şey; bilinçte, düşünme nesnesi (konu) 

olarak düşünme olayının karşısında bulunan şey; düşüncel (ideal) nesne. b. Özne 

ediminden, bilinçten, bağımsız olan gerçek (real) nesne; gerçeklik olarak, 

dışdünyanın bir parçası olarak bilincin karşısında duran şey. 

İng.: object   

2- İnsanın dışında kalan, görülebilen, dokunulabilen, bir ağırlığı ve kütlesi olan her 

türlü özdeksel varlık. İng.: object   

3- Dilsel nesne ya da dildışı nesne. İng.: entity, object     

Oylum: 

1- Bir nesnenin kapsadığı üç boyutlu uzay parçası. İng.: volume   

2- Bir nesnenin uzayda tuttuğu üç-boyutlu yer. En, boy, yükseklik denilen üç 

boyutun çarpımı. İng.: volume   

3-(Resim, Heykel, Mimarlık) Resimde derinlik etkisi, üç boyutluluk etkisi. Mimarlıkta 

mekân karşılığı. İng.: bulk   

Özne 

1-(Yun. hypokeimenon = alta düşen, altta bulunan) : Hypokeimenon-subject terimi 

Aristoteles'te, sonra da ortaçağda töz anlamına kullanılır; ancak 17. yüzyıldan beri 

bugünkü anlamını kazanır, ruhbilim ve bilgi kuramı açısından "ben" anlamını alır: 

kendini ben-olmayanın, nesnenin (object'in) karşısında bulan, karşısına koyan; ya 

da karşısına konduğu, kendini karşısında bulduğu nesneye bilme ve eyleme ereği 
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İng.: subject   

2- Bir bilginin konusunu bilen ya da bir yargıda yüklemde bulunan öğe. 

İng.: subject   

Site-specific: 

Site (Türkçe: konum, alan) specific (Türkçe: belirli, özgü, kendine has) 

Belirlenmiş alana özgü, belirli alan. (Türkçe’de tam karşılığı olmadığından site-

specific sanatsal üretimler özgün adıyla anılmaktadır. Bu türden üretimler, 

belirlenmiş alanlar için yapılan üretimlerdir.)  

Sintropi (negentropi): 

1-entropi’nin karşıtı olarak açık sistemlerdeki enerji etkileşimi anlamında kullanılan 

terim.  

2-Erwin Schrödinger’in 1943 yılında popüler-bilim kitabı “Yaşam nedir?”de negatif 

entropi olarak ilk kullanımına rastlanılan terim. Léon Brillouin, bu terimi daha 

“pozitif” bir biçimde ifade etmek gerektiğini düşünerek kısaltarak “negentropi” haline 

getirmiştir. 1974 yılında Albert Szent-György, 1940’larda İtalyan matematikçi Luigi 

Fantappiè’nin kullandığı “sintropi” terimini “negentropi” yerine kullanmayı önermiştir. 

Fantappiè’nin kullanımında terim biyoloji ve fizik kuramlarını birleştirmeyi amaçlar. 

Bu terimin kullanımıyla ilk kez, yaşamsal enerji, fizik kurallarından çıkarsanarak 

açıklanmaya çalışılmıştır. Buckminster Fuller ise bu kullanımı gündelik dile 

aktarmaya çalışmıştır. İng.: Syntropy 

3-Biyoloji Terimleri Sözlüğü’nde sinerjizmle aynı anlama gelmektedir. Türkçe’de 

görevdaşlık şeklinde çevrilen “sinerji” teriminin “sintropi” terimindeki açık 

sistemlerdeki benzer oluşumların eğilimini açıklamasına da göndermesi 

bulunmaktadır.  
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4-Bilgi kuramında, sintropi ya da negentropi, normalliğe giden yolun ölçüsü olarak 

kullanılır. 

5-Sanatsal bağlamda kullanımı, Buckminster Fuller’in bilgi kuramını güncel dile 

aktarmaya çalışmasıyla eşzamanlı olmuştur. Kavramın kullanımındaki vurgu, 

heykel sanatı özelinde, “boşluk” kavrayışı bağlamında “açılan form” önerisine 

benzer bir biçimde, üç boyutlu üretimlerdeki açık sistem oluşturma mantığının 

altının çizilmesidir.     

Somut 

1-  a) Belli bir zamanda, belli bir yerde bulunan, doğal, görülebilir, elle tutulabilir, 

duyular ya da imgelem ile algılanabilir, bütünlüğü içinde verilmiş olan bağımsız 

gerçeklik. b) (Felsefede) Özneyi göz önünde bulunduran, özneyi belirten gerçek 

varlık. Bu varlığa genel bir nitelik verilmesi onu soyut kılabilir: 

Somut terimler: var olan, insan, bilge, ak 

Soyut terimler: varoluş, insanlık, bilgelik, aklık. İng.: concrete   

2- Nesnel gerçekliğin tümünün, eşdeyişle onu oluşturan türlü yanların ve bunlar 

arasındaki ilişkilerin duygularla algılanabilen ya da kavranabilen, belli bir zaman ve 

yerdeki niteliği. İng.: concrete   

3-Duyu organlarıyla algılanabilir ya da doğrudan görgül gerçekliği olan 

nesne.bkz.soyut. İng.: concrete   

4- Madde halindeki bir varlığı anlatan kelime: Ağaç, taş, kağıt gibi. 

Soyut: 

1- (Lat. abstractum = çekip çıkarılmış, sıyrılmış) : -> Soyutlama ile elde edilmiş (bir 

kavram, bir düşünce). Soyut kavramlar: a. Nesnelerin niteliği gibi gerçekte kendi 

başına var olmayan, nesnelerin niteliği olarak var olan, ancak nesnelerden çekilip 

çıkarılarak tasarımlanabilen kavramlar (büyük, mavi), b. Algılanamayan şeyleri 

gösteren kavramlar (tüze), c. Nesnelerin özelliklerinden sıyrılmış olan bütün genel 

kavramlar. Soyut düşünce: Duyulur ve algılanır olandan sıyrılmış, kavramsal 

düşünme ile varılan düşünce. İng.: abstract   
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2-İlişik olduğu nesne ve özelliklerden ayrılarak düşünülen herhangi bir şeyin niteliği 

ya da bu nitelikleri anlatan kavramlar. İng.: abstract   

3-Usavurma ya da çıkarsama yoluyla geçerlik kazanan kavramsal nesne. bkz. 

somut. İng.: abstract   

4-Madde halinde olan bir varlığı değil de, sırf fikir niteliğinde olan bir kavramı 

anlatan kelime; renk, duygu, çabukluk gibi. 

 

Stilizasyon: 

Doğada olan bir formun bazı bölgelerinin ya da tümünün azaltarak ya da abartarak 

tekrar biçimlendirilmesi, karikatürize edilmesi. İng.: Stylization 

 

Uzam: 

1-Uzayda yerleşmiş olan ve uzayın bir bölümünü dolduran cisimlerin niteliği.  

İng: extension   

 

2- Özdeğin kapladığı yer büyüklüğü ya da bir şeyin nereye dek vardığı  

 

3- İnsanı, çevreden belli bir ölçüde ayıran ve içinde yaşam etkinliklerini ve 

eylemlerini sürdürmesine elverişli, toprak, hava ve sudan oluşan çevre, mekan.  

İng.: space   

 

4- Gözlem, gözlem simgeleri ya da çizgelerin içinde konum kazandığı üçboyutlu 

çerçeve. İng.: space   

 

Uzay: 

1-Bütün gökcisimlerinin içinde bulunduğu büyük oylum. İng.: space   

2- İçinde bir cismin bulunabileceği yerlerin tümünü gösteren kavram, bütün var 

olanları içinde bulunduran şey. Felsefenin temel bir kavramı olarak daha eski 

Yunan atomcularında bile vardır. Bununla birlikte uzayın özü ve gerçekliği 
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bakımından ne olduğu, kendinde bir varlığı olup olmadığı, yalnızca öznel bir şey mi 

olduğu, nesnelerden önce mi, yoksa onlarla birlikte mi bir gerçekliği olduğu, sonlu 

mu, sonsuz mu olduğu gibi sorularla uzay, felsefenin en çok tartışılan sorunlarından 

biridir. Günümüzün felsefe, matematik-doğabilimi ve ruhbilim tartışmalarında 

değişik uzay kavramları ortaya çıkmıştır: 1- Matematiksel uzay: Algılanmaya 

gereksinme göstermez, yalnızca kavramlarla düşünülebilir, boyutları üçten çok 

olabilir. 2- Fiziksel uzay: Gerçek nesnelerin düzenlenme biçimi. 3- Algı uzayı: 

Algının koşulu. 4- Yaşantı uzayı: Somut ben'le ilgili ve kişisel değerlemelerle 

belirlenmiş. 5- Fizikötesi uzay: Bilimlerden önce var olan ve uzay algımızın, uzay 

yaşantımızın bağlılaşık kavramı. İng.: space   

3-Üçü uzaysal ve biri zamansal olmak üzere dört-boyutlu sınırsız sürem. 

İng.: space   

4-a) Üç boyutlu öklit uzayı. b) Dilemsel bir soyut uzay. İng.: space   

Yanılsama 

1- Duyu ergenlerinin aldanması; bir görünüşün gerçek sanılması; bir görünüşü 

gerçek sandıran duygu ve us yanılması. İng.: illusion   

2- ( Lat. illusio = yanılma, aldanma, kuruntu):1- Duyu yanılması, yanlış algılama. 

(Sanrı = hallucination'dan ayrılığı; algılanan şeyin gerçekten var olmasıdır.) 2- 

Yanlış tasarım ve umut; kuruntu. 3- Bize gerçek dünyayı bir süre için de olsa 

unutturan, sanat yoluyla yaratılmış görüntü. (K. Lange sanatın kökenini insanın 

yanılsamaya duyduğu gereksinme ile açıklamaya çalışır. "Das Wesen der Kunst", 

1911.) İng.: illusion   

3- Var olan bir nesne ya da canlıyı yanlış, ayrımlı ya da değişik olarak algılama. 

İng.: illusion   
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