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ÖZET 
 
 

Sanata dair değerlerin bireye kavratılması ve kazandırılması süreci sanat 

eğitiminin gerekliliğini ortaya koymuştur. Sanat eğitimi bireysellik esaslıdır ve 

öğrencideki yaratıcı güç ortaya çıkarılmaya çalışılmaktadır.   

Türkiye’de Yüksek Öğretim Kurumuna bağlı üniversitelerde bünyesinde 

Heykel Bölümü bulunan dört üniversitede yapılan araştırmayla, günümüzde, soyut 

sanat anlayışının öğrencilerin heykel ana sanat atölye derslerindeki görüşlerini 

etkileme durumu, öğrencinin cinsiyet, anne babasının eğitim ve ekonomik durumu, 

öğrencinin mezun olduğu lise türü ve öğrenim gördüğü üniversite değişkenlerine göre 

ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

Ancak, araştırma konusu okuyucuya sunulurken alt yapı olması bakımından, 

öncelikle soyut sanat anlayışının Batı’daki ve Türkiye’deki gelişim süreci temelleri ile 

birlikte verilmiştir. Araştırmada öğrencilere veri toplama aracı (anket) 

uygulanmıştır.  
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ABSTRACT 

The course of having the individual gain the values of art has shown the need of Art 

Education. The Art Education is built up on individuality and the task is to uncover 

the creative power of the student. 

With the study which is made  In four universities which has Sculpture Department 

within, from the universities of High Education Institution in Turkey, the case how 

the understanding of abstract art affects the thoughts of the students in main 

sculpture art lessons is tried to be explained through the variationgs of the gender of 

the student, the economic and educational status of his/her parents , the type of high 

school that the student graduated from and the university he or she is studying.  

However, while the subject of the study is being presented to the reader, the 

development process of the understanding of abstract art in Europe and in Turkey is 

given in order to create basic knowledge. In the study, a survey is made among 

students.  
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ÖNSÖZ 

İnsanoğlunun her geçen gün teknolojinin getirdiği ağır baskıdan kurtulması 

rahatlaması ve insan olmanın erdemine ulaşması ancak sanat yoluyla sağlanabilir. 

Özellikle teknolojik alandaki gelişmeler ile endüstriyel rekabet ortamında endüstriye 

rekabet etme sanat ürünleri ile yaratıcı güce duyulan gereksinime paralel olarak sanata ve 

sanat eğitimine olan ihtiyaç artmıştır. Plastik sanatlar eğitimi insan bilincinin yaratıcı 

becerilerini özgür kılması açısından önemlidir. 

Bu araştırma aracılığıyla Güzel Sanatlar Fakülteleri Heykel Bölümü öğrencilerinin 

soyut sanat anlayışlarıyla ilgili görüşlerini etkileyen faktörlerin belirlenmesiyle, 

çalışmanın, bu alanda gerçekleştirilecek girişimlere, alınacak önlemlere ve yapılacak 

çalışmalara kaynak ve basamak teşkil etmesi hedeflenmiştir. 

Araştırma esnasında, görüş ve yönlendirmeleriyle yardımını hiçbir zaman benden 

esirgemeyen, danışmanım Yrd.Doç.Dr. Türkan Erdem’e, anket çalışmalarında yardımcı 

olan Birol Gülnar’a teşekkür ederim. 

 

Saygılarımla, 

  Anar Eyni 

2007 
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BÖLÜM 1 

1.GİRİŞ 

Heykel sanatı diğer sanat dalları gibi eski çağlardan bu yana sayısız tema üzerinde 

bütün kültürlerde büyük rol oynadı. Aktardığı mesaj bir müzik eseri yazılı eser yada 

sinema tiyatro eseri gibi geniş kitleleri birden etkilemese de kültürlerin medeniyet 

seviyelerinin adeta ölçütü haline geldi. Dini açıdan insanların taptığı tanrıların simgesi 

siyasi açıdan kahramanlarını ölümsüzleştiren bir araçtı. İster gerçek ister hayali temalar 

üzerine kurulsun heykel sanatı elle tutulabilir ve açıkça görülebilir niteliğiyle her dönemde 

insanlığa mesajını iletti. Heykel sanatının teknik sorunları günümüzde bile hemen sonuca 

ulaşamayan oluşumu onun insanların gözünde hep zor elde edilebilir bir sanat kıldı.  

Heykel sanatı toplumun koşullarına uyarak teknolojinin getirdiği yeniliklerle 

gelişmektedir her çağ kendi sanatın yaratmakta böylelikle günümüzde teknolojik 

gelişmelerle heykel sanatı yeni boyutlar kazanmaktadır. İnsanoğlu bugün ne ilk çağ ne orta 

çağ nede Rönesans insanı gibi düşünmekte. Yapıtlarını ve sanatını oluştururken başka 

açıdan bakmakta zevkleri, sezileri duyguları ve algılamaları onlardan çok farklı. Ve bu 

durum sanatçılara sanat eğitmenlerine, sanat eleştirmenlerine ve araştırmacılara daha zor 

bir görev yüklemekte, birçok soruyu da beraberinde getirmektedir. Sanatçılar neden klasik 

heykel anlayışını bırakıp soyutlamaya gitmişlerdir? Klasik heykel anlayışında arayıp 

bulamadıkları şey neydi? Modern ve soyut heykel denilen bu kavram nedir? Aslında sanata 

dair en önemli özellik anlatımdır. Heykel sanatına dair değerlerin bireye kavratılması ve 

kazandırılması süreci güzel sanatlar eğitiminin gerekliliğini ortaya koymuştur. Güzel 

sanatlar eğitimi bireysellik esaslıdır ve öğrencideki yaratıcı güç ortaya çıkarılmaya 

çalışılmaktadır.    

 Batı heykel sanatında çağdaşlık hareketleri, Klasisizm’in ardından Romantizm, 

Empresyonizm ki bunun heykel de çağdaşı Rodin olmuştur. 20. yüzyılda Kübizm den 

Konstrüktivizme, Fütürizmden Sürrealizme sanat akımlarıyla büyük bir ivme kazanmış, 

20. yüzyılın ikinci yarısında ise Op sanat, Pop Sanat, Soyut Dışavurumculuk, Minimal 

Sanat, Kinetik Sanat, Kavramsal Sanat gibi anlayışlarla soyut heykel sanatının 

günümüzdeki son görüntüsünü oluşturmuştur. 
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 Günümüz Türkiye’sinde heykel sanatıyla uğraşan sanatçıların büyük bir 

çoğunluğunun üniversite kadrolarından emekli olduğu ve birçoğunun da halen üniversite 

kadrolarında sanat eğitimine yön verdikleri düşünülürse, akıllara şöyle bir soru gelebilir; 

acaba üniversitelerdeki Güzel Sanatlar Fakülteleri Heykel Bölümlerinden mezun olan 

sanatçı adaylarının tüm bu karmaşa içerisinde soyut heykel sanatıyla ilgili görüşleri ne 

derece etkileniyor ve bu etki ana sanat atölye heykel derslerine ne derece yansıyor?  

 İşte tüm bu sorulara cevap verebilmek için bir araştırma yapma ihtiyacı 

hissedilmiştir. Bu amaçla Türkiye’de farklı bölgelerden tesadüfî olarak seçilen dört 

üniversitenin Heykel Bölümü öğrencilerine anket uygulanmıştır.  

 Araştırma sonunda elde edilen bulgulardan çıkarılan sonuçlarla, Türkiye’de sanat 

eğitimi sürecinin kalite ve veriminin artırılması hedeflenmiştir. 

 Araştırma okuyucuya sunulurken, okuyucuyu konuya daha iyi hazırlayabilmek adına, 

Batı heykel sanatının gelişimi, Soyut heykelin gelişimi, Türk heykelinde soyut sanat 

anlayışının gelişimi, Türkiye’de sanat eğitiminin tarihçesi anlatılmıştır.  

1.1.Problem Cümlesi 

Soyut heykel sanatının Güzel Sanatlar Fakülteleri Heykel Bölümlerindeki heykel 

eğitimine yansımaları nelerdir? 

1.2.Araştırmanın Amacı 

Sanat eğitimi yöntemleri daha iyiyi yakalayabilmek kendini kabul ettirmek ve 

geliştirmek için vardır ve zaman için de değişime uğramaktadır. Eğitim programları bile 

zaman içinde gelişen ve değişen şartlara göre gerek malzeme gerekse içerik olarak farklı 

yöntem ve uygulamalara yönelmektedir. Geçmiş yıllarda sanat eğitimi sanat formunun 

kopyacılığına, kendisinden çıkan sanat formunun kopyacılığına, kendisinden çıkan 

doktrinlere ve formüllere dayanan, röprodüksiyona dayalı bir kavram olarak tanımlanan 

yöntemlerle verilmekteydi. Küreselleşen dünyamızda teknolojinin gelişimi ve malzeme 

çeşitliliğiyle birlikte Güzel Sanatlar Fakülteleri Heykel derslerinin de modern sanatın 
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getirdiği malzeme ve teknikler uygulanmakta, gelişmektedir. Araştırmada temel amaç 

olarak: Güzel Sanatlar Fakülteleri Heykel derslerinde modern ve soyut heykel sanatının 

teknikleri ile zenginleştirilerek bu derslerin işlenişi ve işlenişteki sorunlar incelenmiş ve 

uygulamada olması gerekenler belirlenmiştir.  

Özet olarak Yüksek Öğretim Kurumuna bağlı üniversitelerden, bünyesinde Heykel 

Bölümleri bulunan üniversitelerde eğitim-öğretim gören öğrencilerin soyut sanat anlayışı 

ile ilgili görüşlerini etkileyen faktörlerin belirlenmesi araştırmanın amacını 

oluşturmaktadır.  

1.3.Araştırmanın Önemi 

Üniversitelerin sanat eğitimi veren kurumlarının takip ettikleri akademik program 

çerçevesinde hem sanatçı yetiştirmeleri hem de sanat eğitmeni yetiştirmeleri amaçlanır. 

Gaye ne olursa olsun bu kurumlar sanatın gelişmesine katkı sağlayan yüksek öğretim 

düzeyinde sanat eğitimi veren kurumlardır. Bu kurumlarda heykel derslerinde verilen 

eğitim modern ve soyut tasarım açısından ne derecede faydalı olmaktadır.  

Mezun olduktan sonra, çağdaş Türk heykel sanatının gelişimini sağlayacak sanatçılar 

yetiştirecek olan Güzel Sanatlar Fakülteleri Heykel Bölümleri öğrencilerinin soyut sanat 

anlayışları ile ilgili görüşlerini etkileyen faktörlerin tespit edilmesi ve elde edilen bulgular 

doğrultusunda gerekli düzenlemelere gidilmesi, üzerinde önemle durulması gereken bir 

konudur. Bu bağlamda bu araştırma yapılmıştır.   

 1.4. Sayıltılar 

Araştırma sırasında aşağıdaki sayıltılar dikkate alınarak değerlendirme yapılmıştır: 

1.   Araştırmada kullanılan kaynaklardan elde edilen bilgiler gerçeği yansıtmaktadır. 

2. Ankete katılan öğrencilerin, araştırma sorularına verdikleri cevaplar içtenlikle 

verilmiş cevaplardır. 
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3.   Araştırma için seçilmiş örneklem gruplarının Türkiye’deki Heykel Bölümlerinde 

eğitim-öğretim gören 3. ve 4. sınıfları temsil ettiği kabul edilmiştir. 

1.5. Sınırlılık 

1. Araştırma,  Eskişehir Üniversitesi,  Mersin Üniversitesi,  , Atatürk Üniversitesi, 

Hacettepe Üniversitesi,  Heykel Bölümlerinde 2006 /2007 Eğitim Öğretim yılında 

eğitim-öğrenim gören 3. ve 4. sınıf öğrencileri ile sınırlıdır.   

2. Araştırmaya katılan 72 öğrencinin, “cinsiyet,  anne babasının eğitim ve ekonomik 

durumu, mezun olduğu lise türü ve öğrenim gördüğü üniversite” değişkenlerine 

göre, günümüz soyut sanat anlayışından etkilenme durumları, bağımsız “t testi” ile 

“F testi”  (varyans analizi) ve “Tukey testi”nin ölçtüğü niteliklerle sınırlıdır. 

3. Bu araştırmada Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümlerinde, soyut heykel 

sanatının algılanması ile ilgili olarak, alt problemlerde belirtilen konular üzerinde 

durulacaktır.  

4. Araştırmada 2006–2007 yılları arasında Konya, Ankara’daki kütüphaneler ve 

araştırmacının kendi kütüphanesinde bulunan kaynaklar ve Internet ten ulaşılabilen 

kaynaklarla sınırlıdır.  

 

 

 

 

BÖLÜM 2 
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2. BATI HEYKEL SANATININ GELİŞİMİ- SOYUT ANLAYIŞ 

2.1. 1900’ler Batı Heykel Sanatı 

Heykelin 1900'lerden önceki klasik tanımlaması şöyleydi: Heykel doğanın 

seçmeci ve apaçık bir taklidi olmalıydı. Fikirlerin açıkça görülebilir biçimde 

anlatılmasıydı. Geleneksel olarak tema her zaman insandı; figür her zaman 

heykel sanatını tanımlayan tek öğeydi. Rönesans’tan bu yana, heykelin oranlan 

ve kompozisyonu temelde canlı insan biçiminden çıkıyordu. Sanatsal güzellik, 

hala klasik Yunan örneklerinden alınıyordu. Figür kimliğini adından, 

kostümünden ve atfedilen simgelerden alıyordu. Tüm heykeltraşlar bu temasal 

ve ifadesel "kurallar bütünü" ne bağlıydı. Heykeltras, konu üzerindeki düşünce 

ve duygularını bu kurallar bütününün dışına çıkmaksızın, mimikler ve el-kol 

hareketleriyle ifade ediyordu. Temalar tarihteki, Kutsal Kitap'taki, edebiyat 

kaynaklarındaki erkek ve kadın kahramanlardı. Yücelik, güçlülük ve güzellik 

nitelikleri onları toplumun gözünde daha da büyütüyordu. Heykel maddi, 

entelektüel ve manevi kültürün uygun örneklerini figürle göstererek, toplumun 

eğitilmesine hizmet ediyordu. Kutsal ve yüce kişilikleri ölümsüzleştiriyordu. 

Rodin'in hayran olduğu Michelangelo'nun David heykeli ile Rodin'in The 

Age of Bronze / Bronz Çağı ve John the Baptist'ini karşılaştırırsak, anatomik 

kusursuzluğu gözlemleyebiliriz. Ancak Rodin'in Danaid adlı heykelindeki 

gizemli cinsellik, Michelangelo'nun Notte/Gece ve Aurora / Gündoğumu'nda 

yoktur. Temasal olarak geleneksel kuralları yıkan Rodin, kısmi figürleriyle 

heykele yeni bir bütünlük anlayışını da getiriyordu. Heykel kendi içinde bir 

bütündü ve bu estetik bütünlüğe kimse karşı çıkamazdı. Her tür insani duygular 

sınırsızca anlatılabilirdi. Sanatçılar daha önceleri gerçek sayılanlardan daha 

gerçeğe ulaşmak için çabaladılar; şiir hakikat oldu. 

1900’lere gelindiğinde geleneksel kurallara bağlı figürlü heykel teknik 

virtüözcük ve ifadesel açıdan artık en üst düzeye gelmişti. Yapılacak her şey 

yapılmıştı. Entelektüel görüş ve manevi değerler değişiyordu. Sanayi devrimi 

heykel sanatını mimarlıkla mühendislikle birleştiren yolları açıyordu. Kübizm 
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önce figürü geometrikleştiriyor, yalınlaştırıyor sonrada konstrüktivizm figürü 

alaşağı ediyordu. Heykelde konular değişmiş geleneksel kurallar yıkılmıştı. 

Rodin anatomik bütünlük gerekliliğini reddetti; heykelsel bütünlüğün 

geleneksel bitirişten daha önemli olduğunu savundu. Degas ve Matisse bedenin 

ve anatomik kusursuzluğun yüceltilmesine karşı çıktı. Duchamp- Villon 

özlülüğün modern estetiğin temeli olduğuna inandığına figürü biçimsel olarak 

yeniden tasarladı. Brancusi ise bedeni dış katmanlardan soyarak temel olanı 

vurguladı ve hayal edilebilenden daha saf bir biçim açığa çıkardı.  

Bu dönemde Rodin ve Degas’ın dışında pek çok heykeltraş modelden 

çalışmaktan vazgeçti. Hayallerindeki objelerden yola çıkarak çalışmaya 

başladılar ve zihnin görünen nesneye baskın çıkmasını tercih ettiler. Lipchitz ve 

Laurens isimli heykeltraşlar kübist heykeli geliştirdi ve vücut parçalarının 

dizilim kurallarını yıktılar. Boccini, Archipenko ve Lipchitz figürü çevresinden 

ayıran mekânı figürün içine sokarak alışılmış sınırları ortadan kaldırdı. 

Heykeltraş Gabo, vücudu ve mekânı bal petekleri gibi hücrelere bölerek büstler 

ve torslar yaptı.  

Heykelde biçim devrimi insan biçimini çıplaklık kültüründen yazınsal yada 

tarihsel kimliğinden alışılmış görünümünden ve amacından uzaklaştırdı. Yeni 

yaratma ideallerini engelleyen “klasik kurallar” artık işe yaramaz bir duruma 

gelmişti. Aranan ifade ve üslup anlayışı sanatçıları daha çağdaş anlayışlara 

itiyordu.  

Heykeltraşlar figürü reddedenler ve kabul edenler olarak iki sınıfa 

ayrılmaya başladılar. Artık klasik heykelin geleneksel ilkeleri orta sınıf 

beğenisini ve entelektüel görüşü olmayan sanatçıları simgeliyordu. Öyle ki 

kurallara uymamak için yeni kurallar oluşturmak zorundaydılar. Yinede 

figürden bütünüyle vazgeçilemiyordu ve halen figür heykelin vazgeçilmez 

temasıydı. Buna karşın sanatçılar figürlü heykeli yeni çağrışımlarla ve 

geleneksel kurallara uymadan yeniden yaratma sorunlarıyla karşı karşıyaydılar. 

2.2. 1900 Sonrası Figürde Yeni Biçimsel Yalınlık 



      13  

Bu dönem sanatçıları klasik biçimlerden daha çok anlatım yüklü bütünleştirici yalın 

bir biçim yaratma çabası içindeydiler. Afrika sanatı heykeltıraş konusunda Constantin 

Brancusi’ye figürün yalınlaştırılmasında yada şemalaştırılmasında yeni boyutlar 

kazandırdı. Brancusi’nin yeni heykel görüşü karmaşıklıktan kurtulmuş yalın kaidesiyle 

birlikte bütünsel bir heykel olan soyutun sınırlarına dayanmış ama bütünüyle soyut 

olmayan biçimlerden oluşan bir sanattı (Geits, 1968). O heykelde yalınlaştırma ve 

bütünsellik fikrinin insanı daha geniş çağrışımlara götürdüğünü keşfetmişti. Brancusi’ye 

göre eserin kaidesi eserle bütünleşmeliydi; onu tamamlamalı yada onun etkisini 

arttırmalıydı; hatta kaide kendi başına bir heykel olarak düşünülebilirdi. Bu sanatçı yalınlık 

konusunda olduğu kadar “heykelsi kaide” konusunda da çığır açtı.  

Heykeltıraş Jean Arp ise “bütünüyle yepyeni bir şey, zamanı ve onunla ilgili 

hislerimizi dile getiren soyut bir biçim yaratmak istiyordu.” (Arp,1948). Arp’ın görüşüne 

göre: her şeyin ölçüsü insan figürü olmamalıydı ve doğada insan için başka bir düzen 

başka bir değer bulunmalıydı. İnsan figüründen yeni görüşler yeni biçimler yaratılmalıydı. 

Ve kendisini yücelterek kaideler üzerinde oturmaya devam eden bir sanata hiç gerek yoktu. 

Sanatçı: “Sanat tıpkı bir bitkinin üzerindeki yada anasının rahmindeki bir çocuk gibi 

insanda yetişen bir meyvedir… Ben doğayı seviyorum, doğanın yerine konanları değil. 

Doğaçlı yanılsamacı sanat doğanın yerine konan bir şeydir.”(Arp, 1948).  

2.2.1- 1900–1950 Soyut Heykelin Doğuşu 

2.2.1.1- Konstrüktivizm ve Soyut Sanatının Gelişimi 

 Modern heykelle soyutlama anlayışı I Dünya Savaşı ve Sovyet devrimi zamanında 

girdi. Bu anlayış ne bir kaçış nede salt biçimcilikti. Büyük ölçüde ressamlar ve 

heykeltraşlar modern bilimin kendilerine görünür dünyanın sunduğu gerçeklerden başka 

gerçeklerin hayali modellerini yaratma fırsatı açtığına inanıyorlardı. Heyketraşları modern 

heykel üzerinde yeni bir görüşe iten en önemli şey teknolojiyle birlikte gelen yeni bilimsel 

felsefe oldu. Modern fizik maddi dünyanın tam bir tablosuna ulaşılmayacağını kabul 

etmişti. Çünkü modern dünyanın yapısı sürekli sorgulamaya açık bir yapıydı. 

Tanımlamadan çok çözümlemeyi vurgulayan bilimsel yöntem heykeltraşlar üzerinde şu 

fikri pekiştirdi: heykeltraşlar yeniden üretici olmak yerine yaratıcı olmalıydılar. Bu anlayış 
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içerisinde bilim adamları ve heykeltraşlar hayallerinde canlandırdıkları şeyleri anlatmaya 

çalışıyorlardı. Heykeltraş Naum Gabo şöyle diyordu: “bilimin oluşturmakta olduğu yeni 

dünya düşünü kabul ediyorum. Çünkü bu son derece güzel bir sanat eseri (Gabo, 1971).  

1914–1922 yılları arasında Rusya’da doğan ve ancak 1921 yıllarının sonunda 

uygulanmaya başlayan Konstrüktivizm bilimsel felsefe ve çağdaş dünya görüşü üzerine 

kuruldu. Konstrüktivizm terimi malzemelerin iyimser bir kültürüne mekan fikrine bunlarla 

ilgili yapısal düzenlemelere dayanır ve yaratıcı tasarımla özdeşleştirilir. Yaşamın her 

düzeyinde yeni bütünlükleri vurgulayan bir kültür olan konstrüktivizm akımı da bu 

ideallere ulaşma yolunda sanatçılara çok uygundu. 1920 yılından sonra resim heykel 

sanatının yanı sıra grafik tasarım, endüstriyel tasarım, sahne tasarımı ve kitap tasarımı 

sanatçıların dikkatlerini üzerine çekti. Yaklaşık olarak 1922 yılından sonra Konstrüktüvist 

heykel Rusya’da etkisini kaybetmiştir. Oysa Avrupa Rusya’da doğan bu akımı daha çok 

benimsemiş ve daha uzun yıllar etkisi altında kalmıştır (Gabo, 1971).  

1914 den 1922 yılına kadar Konstrüktüvist sanatçılar yeni ve modern bir heykel 

sanatı ortaya çıkardılar. Doğanın taklidi ve geçmiş sanatların yüceltilmesi gibi heykelin 

amacıyla ilgili tüm önceki varsayımlar çıkarılıp atıldı. Modellendirme oyarak 

biçimlendirme reddedildi. Bronz ve mermer heykeller halk ve politik liderler tarafından 

olmasa bile öncü sanatçılar tarafından modası geçmiş sayıldı. Üslup, yerini malzemelerin 

ve tekniğin açığa çıkmasına bıraktı. Sanatçılar kendilerini denenmemiş malzemelerin 

yapısal etkileyiciliği ve mekânın ne olduğu konusundaki araştırmaların içinde buldular. 

İnsan merkezli sanattan ve doğanın taklidinden uzaklaşmakla yeni soyutlama yada 

“gerçekçi sanat” geometrik şekillerin anlatımına doğru kaydı. O dönem Konstrüktüvistleri 

ruhsal ve sanatsal tablolardan kurtulmuşlardı. Daha önce heykelle ilgili hiçbir sanat akımı 

bu kadar mekan bilincinde olmamıştı yada mekanı bu kadar bütünleyici ve heykelde somut 

bir hale getirmek için kararlı olmamıştı.  

Konstrüktivizt heykelin çok yerinde bir nitelendirilmesi Duchamp –Villon’un şu 

sözüyle ifade edilebilir: “Sanatların tek ve tek amacı ne benzetme nede taklittir. 

Bilinmeyen varlıkların yaratılmasıdır. Her zaman var olan ancak görünmeyen öğelerden 

sağlanan gerçeklerdir.  
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2.2.1.2. Kübizm ve Soyut Heykel 

1907–1914 yılları arasında ortaya çıkmış bir sanat akımı olan Kübizm soyut sanat 

anlayışına büyük yenilikler getirmiştir. Bazı heykeltraşlar için Kübizm figürle nesnelerin 

arasındaki farklılıkların erimesi anlamına geliyordu. “Kübizm üç boyutlu, mekân, kitle ve 

yönlerden oluşan bir sanat olarak heykelin yapısını inceleme aracıydı… Heykelsi biçimin 

doğasını kendi yalınlığıyla dile getiren ve heykeli başka bir şeyin taklidi değil de, kendi 

başına bir kimlik olarak ortaya çıkaran bir araçtı”(Lİpchitz, J. 77, 1972).  

Başlangıçta kübizm gerçekçilik ve formlar arasındaki soyut bağlantıların 

incelenmesine bir seçenek sunan bir araç olarak görünüyordu. Yirminci yılların ortalarına 

gelindiğinde ise Lipchitz, Rudolf Belling, Duchamp Villon, Moon Mad gibi pek çok 

sanatçı için Kübizm kendi disiplininin değişmez kuralları nedeniyle artık kısıtlayıcı oldu 

(Lİpchitz, J. 95, 1972). Her şeye rağmen Kübizm akımının geleneksel heykel kurallarından 

çok farklı disipliniyle heykel sanatına pek çok şey kazandırdığı kaçınılmazdır.  

Jasques Lipchitz 1927 de yaptığı “Yaşama Sevinci” adlı bronz heykeli (resim1) kütle 

ile mekânı birleştiren, Kübist özellikler taşıyan eselerin doruk noktası olarak görülüyor. 

Burada büyük bir gitarla dans eden figür görüyoruz. Sanatçı gerçekten figürle hareketin 

daha şiirsel birliktelikler kurmasını gösteren ufuklar açmıştır.  

Lipchitz’in “Çift” isimli heykeli (resim 2) seyredene göre hem sevişen âşıklar hem de 

kaplumbağaya benzer bir hayvanın haykırışı olarak yorumlanabilir. Sanatçının 1920 li 

yıllardan sonra Kübizmi aşarak gelişmesine, Picasso ile olan dostluğu ve onun sanatındaki 

yeni anlatımları görebilmesinin büyük etkisi oldu.  
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Resim 1 

 

 

 

 

 

Resim 2 

Bu dönemlerde Picaso’nun yaptığı heykeller Kübizme yeni seçenekler sunuyor ve 

figüratif heykel sanatını farklı bir şekilde canlandırıyordu. Sanatçının “Çöp Heykelcikleri” 

(resim 3,4,5,6), “Yapraklı Kadını” (resim 7) Kübizm den ve ilkel sanat akımlarından yola 

çıkarak yeni gerçeklere, yeni çağrışımlara doğru yol alışını bize örnekler.  
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Resim 7 

 

Salt Kübizm’in etkilerini arayan bir gözle 

bakacak olursak günümüzün pek çok heykeltraşın 

eserinde Kübizm’in izlerine rastlayabiliriz. Max 

Ernest “Endişeli Bir Dost” (resim 8), Moon Mad 

“Kraliçeyle Oynayan Kral” (resim 10), Duchamp 

Villon “Oturan Kadın” (resim 11), Rudolf Belling 

“Organik Form” (resim 12) gibi heykeller Kübizmi 

çağrıştırır. Bazı sanat eserlerinde ise Kübizm’in Konstrüktivizm’in Gerçeküstücülüğün 

izlerini bir arada görebiliriz. Yinede sanatçıları ve eserlerini tek bir sanat akımına ve 

kuralına sokarak sınıflandırmak onları gerçekten anlamamız ve yorumlamamız için hem 

yetersiz hem de yanlış olacaktır.  
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2.2.1.3. Sürrealizm ve Soyut Heykel 

Dadaist hareket içerisinde filizlenen Sürrealizm’in gerçek kurucusu şair ve eleştirmen 

Andre Breton olmuştur. Breton, Psikoanaliz kavramlarından esinlenerek geliştirdiği 

sanatsal yaratının kaynağını bilinçaltı süreçlerden kaynaklandığı savını kendiliğinden 

yaratma eylemi biçiminde bilinçaltının dışa aktarım aracı olarak ortaya koyduğu otomatize 

yaratım eylemiyle birleştirerek Sürrealist yaratıcılığında temelini atmıştır. Bunu da bir 

manifesto ile fikir ve sanat dünyasına 1922 yılında tanıtmıştır. Z. Freud tarafından 

geliştirilen psikanaliz metodunun büyük ölçüde etkisinde kalan Sürrealist sanatın 

kaynağında bilinçaltı görünümler, içgüdüler, tutkular, arzular ve değişik ruh halleri önem 

taşımaktadır.  

Bu izlenimleri Max Ernest ve Alberto Giacometti’nin heykellerinde daha açıkça 

görebiliriz. Giacometti’ye göre: “Sanatçı kişisel deneyimlerini eşsiz niteliklerine sadık 

kalmak için heykel yapma koşullarını değiştirebilir.”  

Alberto Giacometti’nin Sürrealist heykel anlayışına örnek olabilecek eserlerini şöyle 

sıralayabiliriz. Asılmış Top (resim 13), Kafes (resim 14), Erkek Kadın ve Çocuk (resim15), 

Sürrealist Masa (resim16).   
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Max Ernest’in Sürrealist heykelleriyse sanki rastlantısal olarak ortaya çıkıvermiş, 

nükteli bir fantezi dünyasının varlıklarıydı. Sürrealistler bu gizemli figürlerine mitsel 

isimler veriyorlardı: Ay Çılgını (resim 9), Kraliçeyle Oynayan Kral (resim10), Endişeli Bir 

Dost (resim 8) gibi.  

Max Ernest Sürrealist heykele alaycı bir dille tinsel anlatımın yeniden getirilmesini 

sağlamıştır. Sanatçının duygu ve düşüncelerini ifade eden simgesel varlıklarının kökünde 

insan doğasını anlaması yatar.  

Kısaca özetlemek gerekirse Sürrealist heykeltraşlar otomatik kendiliğinden akla 

geliveren her türlü sistem ve yöntemin dışında bir münasebetler mekanizmasıyla 

yaratılabilen sanat eserlerinin gerçek bir sanat yapıtı olduğuna inanmışlar.  

2.2.1.4. Mobil Heykel ve Soyut Sanat 

Mobil duyarlı dengelerle bir araya getirilmiş parçalardan meydana gelen bir 

düzenlemedir. Devinme sonucu bütünü oluşturan öğeler arasındaki ilişkiler sürekli olarak 

değişir. Dolayısıyla heykelin düzenlemesi de sürekli olarak değişik görünümler alır. Mobil 

sanatın kurucusu Alexander Calder (1898–1976) motor gücüyle devine kinetik heykellerde 

yapmıştır. Calder2in devinen yapıtlarına “mobil” adını takan Marcel Duchamp’tır. 

Otuzuncu yıllarda bazı heykel sanatçılarının sanatta eksik olduğunu hissettikleri şey 

evrenin hareketiydi. 1930 yılında ABD’li sanatçı Alexander Calder bu soruya olumlu bir 

yanıt verdi: “Neden hareket eden plastik biçimler olmasın? Biçimin altında yatan anlayış 

içinde neden evren sistemini kullanmayalım? Heykelden en azından hareket etmesini 

bekleyebiliriz” (Arnason, H.H.& Mulas, U. s:29,1971). Sanatın büyük ölçüde hareket 

üzerine kuran Calder sonuçta heykel yeniden icat etti. Heykeli yerden veya duvarlardan 

yay gibi fırlatmak, onları tavanlardan asmak için son derece şaşırtıcı yollar buldu. 

Sanatçının en önemli yapıtlarından Bir Evren (resim 17), “Balina” (resim 18), “Büyük 

Hız” (resim 19), Calder Yemişi Dalı” (resim 20) gösterebiliriz. 
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BÖLÜM 3 

3. TÜRK HEYKELİNDE SOYUT ANLAYIŞ 

3.1. Cumhuriyet Dönemi Türk Heykelinin Gelişimi 

Cumhuriyet dönemi Türk heykel sanatının asıl kaynağı Batıdaki heykel sanatı 

olmuştur. 1882 yılında, Sanayi Nefise Mektebi’nin kurulmasından sonra burada heykel 

eğitiminin verilmeye başlanması batılı anlamda heykel anlayışında çalışmaları başlatmıştır.  

Sanayi-i Nefise’nin kurucusu Osman Hamdi Bey, daha önce İtalya ve Fransa da 

eğitim görmüş olan Yervant Osgan Efendi’yi heykel bölümüne getirmiştir (Çoker. 1983, 

Renda, 2002). Akdemi kurulduğu sırada Yervant Oksan Efendiden başka heykeltıraş yoktu 

Türkiye’de o da Hıristiyan yurttaşlardandı. 

Cumhuriyet dönemine kadar heykelcilerin bilinen sayısı dört tanedir. Bu sanatçılar 

batılı heykeltıraşlar kadar çok sayıda eser ortaya koyamasa da ilk olmaları bakımından 

önemlidir (Savaş,1985). Bunlar: İhsan Özsoy, İsa Behzat, Mahir Tomruk, Nijat Sirel dir.  

İsa Behzat dışındakiler Cumhuriyet döneminde de yapıt vermişler, ayrıca içinden 

yetiştikleri okulun geleneği uyarınca yurtdışına gönderilmişler ve onlardan öğretmen 

olarak da yararlanılmıştır.  

Sanayi Nefise Mektebi’nin heykel öğretimine başlaması Türkiye’de ilk kez heykel 

sanatının toplum içinde yayılmasını sağlamıştır. Bundan sonraki süreçte heykel ilk olarak 

akademi çevresinde sonra ise elit çevrelere yayılmaya başlayacak ve kendini kabul 

ettirecektir. Fakat bu dönem heykeltıraşları alçı ve pişmiş topraktan küçük boyutlu heykel 

ve büstler yapmışlardır. Bu dönem olanakların kısıtlı olduğu bellidir. Sanatçıların çok fazla 

heykel siparişi aldıklarını söylemek doğru değildir, yanı sıra çok uzun ömürlü 

malzemelerin bulunmayışı ve kullanılmaması bu güne kadar çok fazla örneğin 

ulaşamamasına neden olmuştur. Önemli olan Sanayi Nefise de yetişen bu iki kuşağın 

Cumhuriyet dönemi heykelciliğini hazırlayıcı bir ortam yaratmış olmalarıdır (Renda, 

2002). 
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Heykel sanatı asıl gelişimini Cumhuriyet’ten sonra yapmıştır. Cumhuriyetin ilk 

yıllarında devlet yöneticilerinin en büyük sorunu bilim sanat ve teknik yönünden yetişmiş 

eleman sağlamak olmuştur. Bu soruna karşılık ilk olarak Devlet hesabına yurt dışında 

eğitim alması için bulsu öğrenciler gönderilmiştir. İkinci olarak ise bu öğrenciler yetişene 

kadar yabancı uzmanlardan faydalanılmıştır.  

Cumhuriyet döneminin ilk sanatçı topluluğu olan Müstakil Ressamlar ve 

Heykeltıraşlar Derneği kurucu üyelerinden Ratip Aşir Acudoğlu 1925’te açılan Avrupa 

sınavını kazanarak yurt dışında eğitim alan ilk heykelcidir (Şenyapılı, 2003). Onun 

ardından sonraki yıllarda Hadi Bara, Zühtü Müritoğlu ve Nusret Suman 

gönderilmiştir(Gezer, 1984). Eğitimini yurt dışında tamamlayıp dönen sanatçılarımız 

Cumhuriyet’in heyecanı ve coşkusuyla heykel sanatı adına önemli atılımlar yapmışlar, 

faydalar sağlamışlardır. İlk kişisel heykel sergisi 1932 yılında gerçekleştirilmiştir ve 

gerçekleştiren de Zühtü Müritoğlu’dur (Şenyapılı, 2003). 

Cumhuriyetin ilanından sonra, özellikle Kurtuluş Savaşı zaferini simgeleyen anıtlar 

dikilmiştir bu anıtların çoğu yabancı sanatçılara yaptırılmıştır. Çünkü o sıralarda anıtsal 

boyutlarda heykel yapacak heykel sanatçısı ve dökümcüsü bulunmamaktaydı (Şenyapılı, 

2003). 

Cumhuriyetin ilk yıllarında kendilerine anıt siparişi verilen 5 yabancı heykeltıraş 

vardır. Bunlardan en çok sipariş alanlar; İtalyan Heykeltıraş Pietro Canonica dört anıt ve 

Avusturyalı Heykeltıraş Heinrich Krippel beş anıt yapmışlardır. Bunlardan başka, 

Ankara’daki Güven Anıtı için Hanak ve Thorak ile bağlantı kurulmuştur. Daha sonraları 

ise Akademide Prof. olan Rudolf Belling’e siparişler verilmiştir (Gezer, 1984).  

Türk sanatçılar, Cumhuriyetin ilk on yılı içinde daha çok küçük boyutlu heykeller 

yapıp, bunlarla karma ve yıllık sergilere katılmışlardır. İlk on yıl geçtik ten sonra, Türk 

heykel sanatçıları anıt-heykel ve büst yapımına girişmişlerdir. Ve uzun süre Türk heykel 

sanatı anıt heykel ve büst yapımının dışında yapıtlar verememiştir (Şenyapılı, 2003).  
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Cumhuriyetin ilk 50 yıllık döneminde yetişen Türk heykeltıraşları olarak Ratip Aşir 

Acudoğlu, Ali Hadi Bara, Zühtü Müritoğlu, Nusret Suman, Kenen Yontuç, ilk kadın 

heykeltıraş Sabiha Bengütaş ve Nermin Faruki söylenebilir. 

1932 yılında kurulan D Grubu sanatçılarının içerisinde heykeltıraş Zühtü 

Müritoğlu’nun bulunması ve bu grubun Paris sanat atmosferini yansıtan çalışmalar ortaya 

koyması sanatı entelektüel bir konu olarak ortaya çıkarmıştır.  

Bunların yanında toplumsal gelişmenin sonucu olarak bir gereksinimle birlikte 

Atatürk Heykelleriyle başlayan anıt heykel anlayışı heykelin topluma ulaşmasını 

sağlamıştır. Önceleri Atatürk heykelleri dikmekle başlayan bu hareket gittikçe genişleyerek 

yayılıyordu. 1950’ler den sonra anıt heykel adına yapılan en büyük hareket Anıtkabirin 

süslenmesi için yapılan çalışmalardır (Gezer, 1984).  

Bundan sonraki büyük olay ise Milliyet Gazetesince, 27 Mayıs 1960 devriminden 

sonra “Heykeli bulunmayan illere heykel diktirmek” üzere açılan kampanya olmuştur. 

Kampanyanın amacı Atatürk heykeli hediye etmekti. Belling’in jüri üyeliğini yaptığı 

yarışma sonucu 8 ilde dikilmek üzere Atatürk heykelleri maketleri yapılmıştır. Bu 

çalışmaların uygulamaları Devlet Sanat Jüri’sinin onayından geçtik ten sonra dökümü 

yapılarak dikilmiştir (Gezer, 1984).  

Daha önce Türk Heykel Sanatının kaynağının Avrupa olduğu belirtilmişti. Biz onlara 

kaynaklık eden yapıtların içinde yaşıyorduk Fakat iş entelektüel bir uğraşı olma yönünden 

batının teknik ve fikri ilerlemesi ile sanatının düşünce ve felsefi açıdan ilerlemesine ve 

yükselmesine destekleyici olmuştur. Sanat aklın öncülüğünde bilim ve tekniğin 

gelişmesiyle sanatçının çevresinde görüp algıladıklarını estetik kaygılarla yorumlamasıyla 

ortaya çıkar. Ve bu çalışmaların ilerlemesi bir zincirin basamakları gibi birbirine bağlı ve 

birbirini destekleyici bir şekilde ilerler. Bunun sonucunda toplumda bir sanat kültürü 

oluşur bu kültür altyapısı içinden filizler çıkarır ve farklı arayışları akımları ve farklı 

yönelimleri ve zenginlikleri doğurur.  

Cumhuriyetin ilk 50 yılında ise bu ilerleme çizgisinde net bir ilerleme ve bağlantının 

olduğu söylenemez. Eğitimini Batı’da geliştiren Türk sanatçılar yurda döndüklerinde 
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modern çağın çizgisinde kabul gören sanatı uygulamamışlar ve bunu gelişmeyi geriden 

takip etmişlerdir (Şenyapılı, 2003). 

1925’lerden 1950’lere kadar süren bu anlayış çerçevesinde Türk heykel sanatı 

gelişimini sürdürmüştür. 1937’de Belling’in gelişiyle birlikte daha farklı bir uygulama 

başlamıştır. Kişisel yorumların ötesinde antikite aracılığıyla plastik problemleri eğitimine 

ilke edinen Belling, sanatın bütün serüvenini anlayabilecek sanatçılar yetiştirmeyi amaç 

edinmiştir.  

1945’lerden sonra sanatta bir dalgalanma ve hareketlilik başlamıştır. Non- Figüratif 

sanat anlayışı (soyut sanat) büyük bir etki ile dünyada gelişmekteydi. İstanbul Güzel 

Sanatlar Akademisi de bu hareketlilikten etkilenmiş gerek sanatçılar gerekse öğrenciler 

farklı eğilimlere yönelik soyut çalışmalar yapmışlardır.  

Bundan sonraki süreçte çok farklı anlayışlarda Batı’daki gelişmeleri takip eden 

sanatçılar çağın gelişen çizgisinde kendine bir yer edinmiştir. Farklı denemeler yapılmış 

her çeşit malzeme kullanılmıştır.  

Çağdaş Türk heykel sanatçıları arasında Ali Hadi Bara, Zühtü Müritoğlu, Nusret 

Suman, Ahmet Kenan Yontuç, Hüseyin Anka adıyla tanınan Hüseyin Özkan, yurtdışında 

da çalışmalarını sürdüren İlhan Koman, Hüseyin Gezer, Mehmet Şadi Çalık, Kuzgun Acar, 

Saim Bugay gibi adlar vardır. Bu heykelcilerin yanı sıra Sabiha Bengütaş, Nermin Faruki, 

Lerzan Bengisu, Günseli Aru gibi kadın sanatçılar da yetişmiştir (www.kultur.gov.tr). 

3.2. 1950’den Günümüze Türk Heykel’inde Soyut Anlayış 

Türk heykelinde 50’li yılların yoğun arayış ortamı içinde sanatçılar ister soyut, ister 

somut alana odaklansınlar, geleneksel yorumlamadan çok, plastik elemanlarla yüklü yeni 

bir anlayışı benimsemişlerdir. Anıt heykelciliğinin dar sınırları içinde daha çok teknik 

sorunlarla uğraşan heykeltraşlarımızı heykelin bağımsız plastiği içindeki sorunlar ilgi 

alanına çağırır olmuştu. Bu yıllarda Koman, Bara, Müritoğlu, Gezer ve Çalık gibi 

sanatçılar gerek devlet bursu, gerekse kişisel olanaklarla yurtdışına gidebilmişler ve 

dünyada gelişen yeni olaylara karşı ilgisiz kalamamışlardır. Dış ülkelerden yurdumuza 
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gelen yabancı sergi etkinliklerinin de ülkemiz sanatçılarına Soyut Heykel anlamında etkisi 

söz konusudur. Örneğin 1955'de İstanbul Şehir Galerisinde açılan Norbert Kricke'nin 

demir heykellerinden oluşan sergisi benzer sorunlarla uğraşan genç yetenek Kuzgun 

Acar'ın sorularına yanıt veriyordu. 

1953'den sonra başlayan Anıt-Kabir çalışmalarında başarılı rölyef ve anıt heykelleri 

ortaya koyan heykeltraşların asıl önemli aşaması kuşku yoktur ki soyut ye soyutlama 

arayışları sonucunda çıkmıştır. Örneğin Hüseyin Gezer ilk soyutlamalarından olan "Efenin 

Aşkı" (1951) ile geometrik bir soyutlamaya yöneliyor, 1955'de devlet bursuyla gittiği 

Paris'ten yurda dönen ve burada soyut çalışmalarla uğraşan Koman, İstanbul'da açılan bir 

sergiye verdiği sökülüp, takılabilir, gezici "Dükkânı" ile serginin en ilgi çekici yapıtını 

ortaya koyuyor, kişisel heykel sergileri açılmaya başlıyor, Şadi Çalık burada bir kez daha 

önemle üzerinde durulması gereken "Minimumizm" adlı yapıtını 1957'de İstanbul 

Amerikan Haberler Merkezi'nde açılan bir grup sergisinde ilk kez gösteriyordu. Şadi'nin 

tümüyle soyut bir yapıt olan Minimumizmi, 6 mm. çapında mat siyaha boyanmış, 1.20 cm. 

uzunluğunda ve üç çatılı bir kaide üzerine monte edilmiş bir inşaat demiriydi. Şadi bu 

heykeli o zaman Şişli'de Karemetal adlı bir madeni eşya atölyesinde yapmıştı. Bu üç çatallı 

kaide üzerinde uzayan demir çubuk, gerçek boşluğun bu anlamda vurgulanmasının 

ülkemizdeki ilk denemesi oluyordu ve kuşku yoktur ki ilk sergilendiği günden bu yana 

önemi giderek artmıştır. 

Kuzgun Acar sınırsız yaratı yeteneğinin özgürlüğü içinde sadece heykel anlayışında 

değil, heykel malzemesinde de değişiklikler gerçekleştiriyordu. Geleneksel heykel 

malzemesi yerine gündelik ve sanat dışı sayılan araç-gereci heykele sokuyor ve daha sonra 

da dinamik bir üslup içinde temel çivileriyle boşluğun çizime dönüştürüldüğü demir 

heykellerinin yapımına koyuluyordu. Bildiğimiz gibi bu heykeller kendisine 1961'de Paris 

Gençler Bienali'nde heykel birincilik ödülünü kazandırmıştı. Böylece sanatçı gücünü 

uluslararası minderde kanıtlamış oluyordu. 

Sanatçıların dış ülkelerde yapılan yarışma etkinliklerinde de başarılı sonuçlar aldığı 

gözlenir bu dönemlerde. 1953'de Londra Çağdaş Sanatlar Enstitüsü tarafından açılan 

"Bilinmeyen siyasi esir" için anıt yarışmasına katılan 57 ülke arasında Türkiye de 

bulunuyordu ve bu uluslararası yarışmaya gönderilen 3500 maket arasından ülke jürileri 
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200 anıt-maketini yarışmaya katılmak üzere seçmişlerdi. Bunların arasından yapılan 

elemede 80 ülkeden ikisini Çalık ve Müritoğlu'nun maketleri kazanıyordu. Gerek 

Türkiye'den, gerekse diğer ülkelerden yollanmış olan yapıtlarda göze çarpan ortak nokta 

soyut ve soyutlamaya yönelinmiş oluşuydu. 

Müritoğlu daha çok rölyefe yatkın mizacıyla köşeleri yumuşatan, yumuşak 

modlelerle dengeyi arayan anlayışıyla 1947'de gittiği Paris'te değişikliklerle yurda dönüyor 

ve küçük boyutta pişmiş toprak heykelleriyle soyutlama sınırlarına varıyordu. Bu 

heykellerinde ayrıntılardan arınmış, biçimin güzelliğine odaklanan bir yorum getiriyordu. 

Sanatçı 1950'lerden sonra ise özellikle tahta malzemesinin sıcak bilgisiyle bloklardan 

oluşan soyut kompozisyonlara yönelmişti. 

II. Dünya Savaşının ardından Paris'e yeniden uzanan sanatçılar arasında Bara da 

vardı. Paris gezisinden yurda dönüşünde kesin bir değişim saptanacaktır sanatında. Yeniye 

açık, zoru araştıran, bu her şeyiyle heykeltraş yaratıcılığı, bilgisi ve görgüsüne sahip 

sanatçı aynı zamanda İstanbul kaynaklı soyut sanatın başlamasında da etken odaklardan 

biri olmuştur. Bara'nın oluşturduğu bu odak o güne kadar değişmekte olan bir sanatsal 

anlayışın yalnızca ressamları değil, kuşak, hoca ve öğrenci ayrımı gözetmeksizin ressam ve 

heykeltraşların birlikte tartıştıkları, yeni sorunları ortaya döküp, uyguladıkları bir ortamı 

yaratmıştır. Bu ortamda dış görüntüden arınmanın, boş değerlerin dolu değerlerden daha 

fazla önem kazanmasının gerektiğinin, boşluğun sınırlanmasının, volüm (kütle) ve çizgiyle 

ilgili boşluk arasındaki farklılaşmanın vurgulanmasının, boşlukta sürekli devinim ve çevre-

biçim ilişkilerinin etrafında toplanan yeni sorunlar, kavramlar gündeme geliyor, daha 

önceki anlayışlarla karşılaştırmalar yapılıyordu. Bu ortam bir atölyede Hadi Bara'nın 

Caddebostan Plaj Yolundaki atölyesinde oluşmuştu. 1949'da yaz tatilini geçirmek ve 

Fransa'da olan biteni görmek için Paris'e giden bu figüratif heykeltraşımızın Paris'te 

öğrenimini sürdürmekte olan İlhan Koman tarafından yeni sanata karşı ilgisi çekilmiş ve 

bu yeni gerçekleri Bara ivedilikle kavrayarak, kısa bir süre sonra, II. Dünya Savaşı 

nedeniyle sanatsal ve kültürel açıdan dünyaya kapanan Türk sanatının yeni açılımına katkı 

getirmekte kullanmıştır. Nitekim o yılın Kasımında yurda dönen Bara ayrıntılardan 

arınmış, plan, volüm, boş-dolu biçimlerle vurgulanmış birkaç yarı-soyut figür ve 

kompozisyon çalışmasından sonra tümüyle soyut heykele geçmişti. Bu yeni Bara 

heykelleriyle donanmış atölye bir ziyaret yeri olmuştu. Buraya kimler gelmiyordu ki? 
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Cemal Tollu, Sabri Berkel, Halil Dikmen, Hakkı Anlı, Arif Kaptan, Zeki Faik İzer ve daha 

genç kuşaktan Lütfü Günay, Ali Teoman Germaner gibi sanatçılar, Fikret Adil ve Gültekin 

Elibal gibi eleştirmenler... Ama asıl müdavimleri Zühtü Müritoğlu, Adnan Çoker, Ali 

Durukan, Kuzgun Acar, Oktay Günday ve Kemal Bilensoy'du. Bu son gruptan bazen bir 

ikisi bulunmaz ama tartışmaya sokulurdu. Uzun süren konuşmalar sonucunda Hadi 

Bara'nın yumruğunu masaya vurarak "Bu ülkede bir şeyler yapılacaktır" sözüne bu 

satırların yazarı defalarca tanık olmuştur. 

1951'de Fransa'dan öğrenimden dönen ve o sıralar bu atölyeden hemen hiç 

ayrılmayan İlhan Koman da bu ortama ve dolayısıyla gelişen Türk heykeline büyük 

katkılarda bulunmuştur. Nitekim Bara, Koman ve aralarına yeni katılan mimar Tank 

Carım'la birlikte 1955 Ocak ayında Türk Grup Espasını kurmuşlardı. Paris'te aynı adlı 

grubun genel kurulunda okunmak üzere Bara tarafından hazırlanarak Andre Bloc'a 

gönderilmiş olan "Plastik Sanatların Sentezi" başlıklı yazıdan, Grup Espas'ın amacını ve 

işlevinin ne olduğunu izleyebiliriz. Bu yazıda belirtilen görüşler Grup Espas'ın Paris Genel 

Kurulunda onaylanmıştır. Bara şöyle diyordu; 'Plastik Sanatlar Sentezi hakkında durum ve 

düşüncelerimizi belirtmeyi yararlı bulduk. Bizim için sentez; resim ve heykelleri, en 

uygunu ve elverişlisi olsa bile, mimari ya da doğal çerçeveler içine yerleştirmekten ibaret 

değildir... Gerçek sentez, bizim için mimari eserdir. Ve doğuşunun ilk döneminde başlar. 

Daha doğrusu kendi çerçeveleri içinde tasarlanmış mimari, resim ve heykel eserlerinin 

birbirleriyle uyumlaştırılması değil de, daha çok ressam, heyke1traş ve mimarın görüş ve 

düşüncelerinin bir tek eser üzerinde spasyal (boşunsal) ilişkiler plastiğinin bir bütünde 

birleşmesidir. Bu düşünce belki bugünkü anlaşılan anlamda resim ve heykelin birer özerk 

sanat olduklarını yadsımaya yöneltir. Ne sehpa resminden, ne de abstre ya da başka konulu 

heykellerden söz etmediğimiz açıktır. Düşüncemize göre, konulacak yerler için 

düşünülmüş olsa bile figüratif bir resmin yerine nonfigüratif bir kompozisyon ya da 

bronzdan bir insan heykeli yerine organik ya da geometrik bir volüm koymak yeterli 

değildir. Sonuçta denilebilir ki; figüratif' engellerden kurtulmuş olan eserlerin 

çerçevelerine uyma şansları daha fazladır. Ama sorunun bu anlayışı her zaman klasik 

denilen sanatın büyük dönemlerinde gerçekleştirilmiş sentezden farksızdır, bir tür 

aposteriori sentez gerçekleştirilecektir.' 
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'Başka bir biçimde söylenirse sentezin mekanizmasının özüne varmak, plastik, inşai, 

fonksiyonel düşüncelerin sentezinden doğmuş ve anlatımını oluşturan öğelerin resim, 

mimari ve heykeltraşı olmayıp, zaman-mekân içinde sınırını çizen ya da birbirine karşı 

koyan (sözcüğün tam anlamıyla) renkli yüzeyler olan tam plastik esere erişmektir. Zaten 

bu da bize total plastik sanat, yani; urbanizmin tarifine karşılık gibi görünüyor.' (Çoker, A. 

1982, www.sanalmuze.org). 

Bara'nin 1957'de katıldığı 4. Sao Paola Bienali'nde politik nedenlerle alamadığı 

birincilik ödülünü Brezilyalı ve Uruguaylı sanatçılar protesto ederler. Hazırladıkları 

protesto yazısında imzaları bulunan sanatçılar Bienalde anlamlı bir seçim yapmışlar ve 

gerçekte Bienal birincisi olacak güçteki Bara'ya övgülerini iletmişlerdi. Diyorlardı ki 

'Dördüncü Bienalin en iyi yapıtları arasında yer alan yüksek kaliteli heykellerinizden 

heyecan duyarak aşağıda imzaları olan Brezilyalı sanatçılar duygularını size iletmekten 

mutluluk duyar, daha çok eserinizle gelecek Bienale tekrar katılacağınızı ümit etmek 

cesaretini gösterirler." 

Bara Türk heykelinde her yönüyle, her dönemiyle ayrıcalı bir yere sahiptir. 

Yaşamının sonlarına doğru yaptığı soyut heykelleri başlangıcından sonuna kadar 

sanatındaki aşamaların ne denli bilinçli, sistemli, ciddi ve yoğun bir uğraş sonucu olduğunu 

kanıtlar bize. Yaratıcılığındaki kesin dönüşümlerin bile belirli bir çizgi tutturduğu ve bu 

her alanda sanatımızın en güçlü yapıtlarına imzasını atmış gerçek bir heykeltraş çabası 

olduğu saptanır. 

Bu genel bakışın sonucu olarak belirtebiliriz ki, Türk heykelinde büyük atılım ve 

gelişim 1950–60 arasına tarihlenen yoğun bir araştırma döneminin, soyut heykellere 

yönelen ilginin çabalarıyla gerçekleştirilmiştir. 
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BÖLÜM 4 

4. SOYUT HEYKEL SANATININ GÜZEL SANATLAR 

FAKÜLTELERİNDEKİ HEYKEL EĞİTİMİNE YANSIMASI 

4.1. Sanat Eğitimi Kavramı, Kapsamı ve Amaçları 

Sanat eğitimin kökeni halk sanatı ve ustalık öğrenimine dayanır. Orta öğrenim 

düzeyinde endüstri gelişimi uygulamalı okulların açılmasına neden olmuştur. Sanatta 

tasarım ve komposizyon önem taşımıştır. 

Sanat eğitimi bir organizasyon yöntemidir. Görsel algılamaya dayalı bir takım 

teoriler (ritim, yön, oran, denge) önderliğinde madde yani malzemeyle düşünce ve sezgiler 

arasında, yüzeyde veya mekânda bağlantılar kurarak sonuca varmaktır (Gökaydın, 1996). 

Sanat eğitiminin temelinde biyopisişik, toplumsal ve kültürel bir varlık olan insan yatar 

(Uçan, 1990). Bugün sanat eğitini denince yalnızca bir öğrenim dalı değil eğitim ve 

öğretimi tamamen kapsayan ve onları yenileyen bir ilke anlaşılmaktadır. Genel eğitimin 

birleştirici bütünleyici bir bileşeni ve dinsel eğitimin temeli olarak sanat eğitimi kişiliğin 

uyumlu bir bütün olarak gelişimi sürecinde kişideki yaratıcı ve üretici güçlerin gözetilip 

geliştirilmesini amaçlar (San,1997).  

Yaratıcı insanlar toplumları geleceğe taşıyan en dinamik unsurlardır. Çağdaş 

anlamdaki sanat eğitimi insana yaşamını ve insan yaşamına etki eden her şeyle 

ilgilenmekte onlardan kendisiyle ilişkilendirilecek bir şeyler bulmakta, kısacası, insan 

yaşamını biçimleme dersi almaktadır (Avcı, 2000).  

Sanat eğitimin doğasında özgürlük vardır. Yaratıcı gücün gelişimi,yeni düşünceler 

üretme, hatta hayaller kurma ancak özgür bir ortamda oluşur. Sanat eğitimi algılama 

düşünme ve pratik arasında bütünleşmeyi sağlayan en etkin eğitim aracıdır. Böylece birey 

zihinsel, duygusal bütün verileriyle öğrendiklerini bir bütünlüğe ulaştırır. Bu sonucu, 

somut bir eser ile kanıtlayabilen başka bir eğitim yolu da yoktur. Sanat eğitiminin genel 

eğitim içinde, eğitimin genel hedeflerinin davranış biçimine dönüşmesinde ve yaşamın bir 
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parçası haline gelmesinde katkısı çok büyüktür. Çünkü eğitimin bütünleşmesinde hedef ile 

sonuç arasındaki bağı sanat eğitimi kurmaktadır (Telli,1996).  

Kavram olarak sanat: Yaratmak ve yaratırken haz almaktır. Sanatçının sanat eserini 

ortaya koyarken tam olarak ne düşündüğünü bilemeyiz. Sorulduğu zaman da çoğu zaman 

toplumun tepkisinden yâda düşüncelerinin kendisinde kalması isteğinden dolayı tam 

doğruyu ortaya koymaktan kaçınır. O nedenle yapılanlarla ilgili söylenenler çoğunlukla 

sanatçının dışındadır. Bu konu ile ilgili fikir üretenler toplumsal olaylara yön veren 

düşünürlerdir ve bu tarih boyunca da böyle olmuştur. Sanatla ilgili yapılan tanımlar 

incelendiğinde sanatın bütününü ve toplumların tamamını kapsamadığı görülmektedir. 

Çünkü birçoğu belli bir görüşün veya dinin güdümündedir. Sanat sanatçı ile izleyen 

arasında bir iletişimdir. Ve kültürlerin biçim almış somutlaşmış bir anlatımıdır. Bütün 

bunlardan sonra sanatın bir tanımını şöyle yapmak doğru olacaktır; “sanat; insanın, duygu 

düşünce ve heyecanlarına ruhsal deneyimlerine biçim vererek başkalarına anlatabilmek 

çabasıdır” (Türkdoğan, 1981).  

Sanata ve sanatçıya duyarlı bir toplum oluşturmada sanat eğitimin rolü yadsınamaz. 

Sanat eğitimi bireylerin görme işitme, düşünme, mantık yürütme analiz ve araştırma 

yönlerini geliştirir. Bireylerin estetik eğitimini konu alır. Sanat eğitiminin amacı sadece 

sanatçı yetiştirmek değildir. Sanatçının yetiştirilmesi uygun, sanata değer veren, sanat 

ürünlerini anlayıp yorumlayabilen bireylerden oluşan bir sanat ortamı oluşturmaktır. Sanat 

eğitimi bir görsel algılama zenginliği kazandırmayı amaçlar(Gökbulut, 1996).  

Amaç sanatla eğitimdir gerek sanatçıda gerek sanat eseriyle karşılaştırıp onu 

değerlendiren ve harekete geçen tüm zihinsel yeti ve süreçleri duygu, duyum, algılama- 

düşünme, çağrışım gibi güçleri eğitmektir. Sanatı algılamaya hazır ve sanatı seven eskinin 

hem de çağının sanat faaliyetlerini algılayıp değerlendirebilecek kişiler yetiştirmektir (San, 

1977).  

4.2. Dünyada Sanat Eğitiminin Tarihçesi 

MÖ. 4. ve 5. yy yaşamış olan Platon ve Aristo Tales sanat konusunda bazı kuramlar 

geliştirmişlerdir. Platon eserlerinde duyularla iletenlerin birer yansıma olduğunu savunur 



      34  

ve sanatı duyular dünyasındaki nesneler yansıması olarak kabul eder. Platon gençlerin 

eğitimini tartışırken özellikle edebiyat üzerine durmuş daha çık güdümlü sanatı 

savunmuştur. Sanata ilişkin düşünceleri daha çok politik ve siyasi içeriklidir. Araisto Tales 

ise sanatı taklit olarak görür. Anacak buradaki taklit hem yansıtma hem de yaratmadır. 

Aristo, sanatı eğitime ve ahlaka bağlı kabul etmekte sanatın gençleri yaşama hazırladığını 

duygu ve düşünceleri düzenlediğini söylemektedir. Daha sonra yansıtmacı sanat 

kavramının etkileri Rönesans ve Klasizimde de görülmektedir (San 1985).  

19. yy. Avrupa da sanat eğitimi yoğun olarak tartışılmış, ilkokul ve öğretmen 

yetiştiren kurumlarda değişikliğe gidilmiştir. Düzenlenen seminerlere halk eğitilmiş, resim 

dersi her eğitim kademesinde yerini almıştır. 19 yy. Avrupa sanatında en önemli isimlerden 

biride William Morris’dir. Morris’in sanatın günlük yaşama girmesi yönünde çalışmalarda 

bulunduğu görülmektedir. William öğretisinin temeli sanat- tasarım ilişkisi üzerine 

kurmaktadır. Bu düşünceler Avrupa’da da hızla yayılır ve okullar açılır (Bal,1993). 1900. 

yıllılarda kurulan Bau House Alman endüstrisinin sorunlarına çözüm aramakla beraber 

uygulamalı sanat okullarının kurulmasına da öncülük etmiştir (Bingöl, 1985).  

1960. yıllarda sanat eğitimine yeni bir bakış açısı getirilmiş, ilk kez sanatın 

öğretiminden bahsedilmeye başlanmıştır. Bu yaklaşım daha sonra sanat eğitiminde disiplin 

merkezli programları gündeme getirmiştir. Disiplin merkezli eğitim 20 yılı aşkın bir sürede 

bütün dünyada yaygınlık kazanmıştır (Kırışoğlu, Stokrocki, 1996). 

Bunun yanında 1989, 1990 yıllarında Avrupa’da 8 ülke temsilcisinin katıldığı 

toplantılarda sanat eğitimi alanında yapılacak yenileşme önerileri ele alınmıştır. Avrupa’da 

sanat yolu ile ortak bir dil oluşturmak ve sanat eğitiminin kalitesini arttırmak amaçlarını 

oluşturulmuştur (Bal, 1993). Buradan da anlaşılacağı gibi batı ülkelerinde sanat eğitimine 

büyük önem verilmiş ve sanat eğitiminin gerçek işlevi ortaya konulmuştur. Avrupa’daki 

sanat eğitimi dünden bugüne biraz geriden takip etse de Türkiye’deki sanat eğitimini 

etkilemiştir. Bu etkileşim son yıllarda hız kazanmıştır.  
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4.3. Türkiye’de Sanat Eğitiminin Tarihçesi 

Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye’de sanatçı yetiştiren Güzel Sanatlar Eğitimi 

veren tek kuruluş Sanayi Nefise’dir. Sanayi-i Nefise Mektebi 1983’te kurulmuştur, sadece 

erkek öğrencilerin eğitim gördüğü bu okula kızlar alınmamaktaydı. Toplumsal gelişimlere 

bağlı olarak 1916 da kız öğrenciler için İnas Sanayi-i Nefise Mektebi kurulmuş ve 1925 

yılında ise iki okul birleştirilmiş ve aynı çatı altında toplanmıştır. Kurum 1927 de Güzel 

Sanatlar Akademisi adını almıştır.  

1924 yılında sanat eğitiminin sistemleşmesinde büyük katkısı olan bir olayda yabancı 

eğitim uzmanları, heykeltraş ve ressamların ülkemize davet edilmesidir. Uzmanlar arasında 

bulunan John Dewey Türk Milli Eğitiminin geliştirilmesi için hazırladığı raporda resim 

eğitimine önem verilmesini ve öğretmen okullarında resim öğretmeni yetiştirmek için 

dersler verilmesini önermiştir (Ünver,2002).  

1932 yılında Gazi Eğitim Enstitüsünde Resim- İş Bölümü açılmıştır. Ayrıca 

Atatürk’ün 1934 yılında meclisten yapmış olduğu konuşmasında belirttiği gibi kültür 

politikaları gereği Güzel Sanatlar Akademisi yeniden düzenlenmiş olup 1927 yılında 

Burhan Toprak’ın akademiye müdür olmasından sonra, resim bölümü başkanlığına Fransız 

ressam Leoport Levy, Heykel Bölümüne Alman Rudolf Bellin, Süslemeye Louis Sue 

getirilmiştir. Leoport Levy yanına Cemal Tollu, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Zeki Kocamemi, 

Ali Çelebi, Sabri Berkel ve Nurullah Berk’i almıştır. Bu okullardaki yabancı öğretim 

elemanları etkileri uzun sürecek etkiler bırakırlar. Akademide öğretim elemanlarının etkin 

olduğu atölye sistemi üzerine konulu bir eğitim anlayışı yerleşmiştir 

(cumhuriyetkulturtrizm.gov.tr). Akademi öğrencileri sürekli batılı anlamda resim eğitimi 

vermiş ve öğrenciler öğrenimlerini bir tek minyatür, özgün nakış görmeden 

tamamlamışlardır (Ünver, 2002).  

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevlendirilen komisyonlarının çalışmaları önemli 

belgelerle sonuçlanmıştır. 1962 yılında toplanan 7. milli Eğitim Şurası’na sunulan Kültür 

İşleri ve Güzel Sanatlar Komisyonunun raporu sanat eğitimine ilişkin saptama ve öneriler 

içermektedir.  
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Öneriler şunlardır: 

Güzel sanatlar halk eğitiminde daha etkin kılınmalı 

Plastik sanatlar eğitimine önem verilmeli, sanatçılar desteklenmeli, 

ödüllendirilmelidir.  

Bölge Kültür ve Sanat merkezleri kurulmalı 

Sanat ve eğitimin toplumsal kalkınmadaki öneminden dolayı temel eğitimden 

üniversiteye kadar sanat eğitimi dersleri konulmalı 

Devletin gerçek bir sanat eğitimi politikası olmalı (Ünver, 2002). 

1982 yılında yüksek öğretim programlarında sanat eğitimi kapsamında derslerin yer 

almasına ilişkin 2547 sayılı yüksek öğrenim yasasının 51 ve 67. maddeleriyle önemli bir 

girişimde bulunulmuştur. 1983–84 öğretim yılında başlayarak yüksek öğrenim 

kurumlarının programlarına, beden eğitimi veya güzel sanatlar dallarından biri seçmeli 

ders olarak konmuş ve uygulamaya geçilmiştir. Yüksek öğretim kurulu tarafından bu 

derslerle ilgili bir program hazırlanmış ve uygulama şekli üniversitelere bırakılmıştır. 

Başlangıçta her yıl haftada bir saat olarak düşünülen söz konusu dersler zamanla sadece 

birinci sınıfta yer alan sonraki yıllarda ancak öğrenci isterse devam edebileceği dersler 

halini almışlardır (cumhuriyetkulturtrizm.gov.tr).  

Son 10 yılda yurt çapında sok sayıda yeni üniversiteler ve bu üniversiteler 

bünyesinde Güzel Sanatlar Fakültesi ve Resim-İş Eğitimi ABD açılması ülkemizde sanat 

eğitiminin yaygınlaşmasını sağlamıştır.  

Sanat eğitimi alanında uzmanlar tarafından seminerler, sempozyumlar verilerek sanat 

eğitiminin gerekliliği, amaçları vurgulanmaktadır. Amaç hala Türkiye’de temel eğitimden 

üniversiteye kadar sanat eğitimindeki var olan bu sorunların giderilmesidir.   
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BÖLÜM 5 

5. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

Çalışmanın bu bölümünde ele alınacak başlıklar şu şekilde özetlenebilir: 

Araştırmanın amacı, araştırmanın uygulandığı örneklem, soru formunun özellikleri, 

ölçeğin geçerlilik ve güvenilirliği, veri toplama teknikleri ve kullanılan istatistiksel 

analizler.  

5.1. Amaç 

Araştırmanın ana amacı; sanat eğitimi alan öğrencilerin soyut heykel sanat anlayışı 

ile ilgili görüşlerini ve atölye çalışmalarında soyut sanata ne kadar yer verdiklerini ortaya 

koymaktır.  

5.2. Alan Araştırması ve Örneklem 

Araştırmanın verileri Mersin Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve Anadolu 

Üniversitesi olmak üzere üç farklı üniversitede sanat eğitim alan toplam 72 öğrenciden 

toplanmıştır. Soru formu hazırlandıktan sonra soru formunun yüzey (face) geçerliliğinin 

sağlanabilmesi için konuyla ilgili 3 ayrı uzmanın görüş ve onayı alınmış, bu uzmanların 

görüşleri doğrultusunda gerekli değişiklikler yapılmıştır. 15 kişiden oluşan denek grubuna 

pilot uygulama yapılmış, çalışan ve çalışmayan soruların tespitinin ardından soru formu 

alan araştırmasına hazır hale getirilmiştir.  

Anketler 18 yaşından büyük denekler üzerinde yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak 

gerçekleştirilmiştir. Toplam 72 anket uygulanmış, anketlerden toplanan verilerin girişi ve 

istatistiksel analizlerin yapılması SPSS 13.0 paket programı ile gerçekleştirilmiştir.  

Örneklemin belirlenmesinde ise "Olasılıksal Olmayan Örneklem Türleri"nden 

"Yargısal Örneklem" türü tercih edilmiştir. Yargısal örneklem, araştırmacının üzerinde 
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çalıştığı nüfusa ilişkin belirli özellikleri örneklemin içine almasıyla elde edilen bir 

örneklem türüdür (Geray, 2004:107). 

5.3. Soru Formunun Özellikleri 

Soru formu; literatür taraması ve daha önce kullanılmış güvenilirliği ve geçerliliği 

kanıtlanmış konuyla ilgili ölçeklerden elde edilen bilgilerden yola çıkarak özgün bir 

şekilde tasarlanmıştır. Soru formunun geçerliliği; yüzey geçerliliği ve KMO Barlett değeri 

ile sağlanırken güvenilirliği de Cronbach Alpha hesaplaması aracılığıyla kanıtlanmıştır.  

Soru formu elde etmeyi amaçladığı bilgiler bakımından iki bölümden oluşmaktadır. 

İlk bölümde öğrencilerin kimlik bilgilerine ilişkin beş soru yer almaktadır. İkinci bölümde 

ise öğrencilerin soyut heykel sanat anlayışı ile ilgili görüşleri ve atölye çalışmalarında 

soyut sanata ne kadar yer verdiklerini irdeleyen sorular yer almaktadır. Soru formu toplam 

20 sorudan oluşmaktadır.  
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BÖLÜM 6 

6. SOYUT SANAT ANLAYIŞININ ANA SANAT ATÖLYE HEYKEL 

DERSLERİNE YANSIMASIYLA İLGİLİ ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNE AİT 

BULGULAR VE YORUM  

Bu bölümde araştırmaya katılanların özelliklerini ve deneklerin verdikleri yanıtların 

dağılımını ortaya koymak amacıyla betimleyici analizlerden frekans analizi sonuçları 

değerlendirilecektir.   

6.1. Deneklerin Sosyo-Demografik Özellikleri 

Bu başlık altında araştırmaya katılanların cinsiyet, yaş, gelir, deneklerin babalarının 

eğitim durumu, mezun olunan lise ve öğretim görülen üniversite değişkenlerine verdikleri 

yanıtlara yer verilmiştir.  

6.1.1. Deneklerin Cinsiyet Dağılımı 

Deneklerin cinsiyete dağılımlarında önemli bir kayma söz konusu değildir. 

Araştırmaya katılanların tamamı cinsiyetle ilgili soruyu yanıtlamışlardır. Tablo 1'de yer 

alan dağılıma göre, deneklerin % 58,3’ü kadın; % 41,7'si de erkek deneklerden 

oluşmaktadır. 

Tablo 1: Cinsiyet Dağılımı 

30 41,7 41,7

42 58,3 58,3

72 100,0 100,0

Kadın

Erkek

Toplam

Frekans Yüzde
Geçerli
Yüzde
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6.1.2. Deneklerin Yaşa Göre Dağılımları  

Yaş değişkenine ilişkin frekans analizi sonuçları yoğunlaşmanın 23-28 kategorisinde 

olduğunu ortaya koymaktadır. Tablo 2'de de görüldüğü gibi deneklerin tamamı yaşla ilgili 

soruyu yanıtlamışlardır. Deneklerin % 50’si 23-28 yaş aralığındayken, % 27,8'i 29 ve 

üzeri, % 22,2'si de 17-22 yaş aralıklarındadır.  

Tablo 2: Yaş Dağılımı 

16 22,2 22,2

36 50,0 50,0

20 27,8 27,8

72 100,0 100,0

17-22

23-28

29 ve Üzeri

Toplam

Frekans Yüzde
Geçerli
Yüzde

 

6.1.3.Gelir Dağılımı 

Deneklerin ailelerinin gelir durumuna göre dağılımlarında ise yoğunlaşma "351-1000 

YTL" kategorisindedir. Gelir durumuyla ilgili soruya deneklerin tamamı yanıt 

vermişlerdir. Tablo 3'de de görüldüğü gibi çalışmaya katılanların % 47,2'si gibi önemli bir 

bölümü 351-1000 YTL düzeyinde gelire sahipken; % 25,'i 1001-1500; % 18,1'i 0-350, % 

9,7'si de 1501 ve üzeri aralığında gelir düzeyine sahiptirler. 

Tablo 3: Gelir Dağılımı 

13 18,1 18,1

34 47,2 47,2

18 25,0 25,0

7 9,7 9,7

72 100,0 100,0

0-350

351-1000

1001-1500

1501 ve Üzeri

Toplam

Frekans Yüzde
Geçerli
Yüzde
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6.1.4. Katılımcıların Babalarının Eğitim Durumu  

Deneklerin babalarının eğitim düzeyini sorgulayan soru katılımcıların tamamı 

tarafından yanıtlanmıştır. Tablo 4'de yer alan dağılıma göre katılımcıların % 31,9’unun 

babalarının eğitim düzeyi ilkokulken; % 27,8'i lise, % 18,1'i fakülte/yüksek okul, % 16,7'si 

ortaokul, % 5,6’sı da  “okur yazar değil” kategorisindedirler. 

Tablo 4: Deneklerin Babalarının Eğitim Durumu Dağılımı 

4 5,6 5,6

23 31,9 31,9

12 16,7 16,7

20 27,8 27,8

13 18,1 18,1

72 100,0 100,0

Okuryazar Değil

İlkokul

Ortaokul

Lise

Fakülte/Yüksek Okul

Toplam

Frekans Yüzde
Geçerli
Yüzde

 

6.1.5. Mezun Olunan Lise Türü 

Deneklerin demografik özelliklerini sorgulayan diğer bir soru da onların mezun 

oldukları lise türüyle ilgilidir. İlgili soruya deneklerin tamamı tarafından yanıtlanmıştır. 

Mezun olunan lise türü dağılımında en yüksek oran % 66,7 ile “Düz Lise” kategorisine 

aittir. Düz liseyi sırasıyla % 16,7 ile “Meslek Lisesi”, % 8,3 ile “Güzel Sanatlar Lisesi”, % 

2,8 ile “Açıköğretim Lisesi”, % 1,4 ile de “Süper Lise”, “Anadolu Lisesi”, “Özel Lise” ve 

“Askeri Lise”  takip etmektedir.    
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Tablo 5: Deneklerin Mezun Oldukları Lise Türü Dağılımı 

48 66,7 66,7

1 1,4 1,4

1 1,4 1,4

6 8,3 8,3

12 16,7 16,7

1 1,4 1,4

1 1,4 1,4

2 2,8 2,8

72 100,0 100,0

Düz Lise

Süper Lise

Anadolu Lisesi

Güzel Sanatlar Lİsesi

Meslek Lisesi

Özel Lise

Askeri Lise

Açıköğretim Lisesi

Toplam

Frekans Yüzde
Geçerli
Yüzde

 

6.1.6. Deneklerin Öğrenim Gördükleri Üniversite 

Araştırmaya katılan öğrencilerin sosyo-demografik özellikleriyle ilgili son başlıkta 

onların öğrenim gördükleri üniversitelere göre dağılımlarına yer verilmiştir. İlgili soru 

deneklerin tamamı tarafından yanıtlanmıştır. Tablo 6’da yer alan dağılıma göre çalışmaya 

katılan öğrencilerin % 50’si Mersin Üniversitesi’nde, % 36,1’i Atatürk Üniversitesi’nde, % 

13,9’u da Anadolu Üniversitesi’nde öğrenim görmektedir.    

Tablo 6: Deneklerin Öğrenim Gördükleri Üniversitelere Göre Dağılımı 

36 50,0 50,0

26 36,1 36,1

10 13,9 13,9

72 100,0 100,0

Mersin Üniversitesi

Atatürk Üniversitesi

Anadolu Üniversitesi

Toplam

Frekans Yüzde
Geçerli
Yüzde
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6.2. Öğrencilerin Soyut Heykel Sanat Anlayışı İle İlgili Görüşleri ve Atölye 

Çalışmalarında Soyut Sanata Ne Kadar Yer Verdiklerine İlişkin Bulgular 

Bu bölümde öğrencilerin soyut heykel sanat anlayışı ile ilgili görüşleri ve atölye 

çalışmalarında soyut sanata ne kadar yer verdiklerine ilişkin frekans analizi bulgularına yer 

verilmiştir.  

6.2.1. “Kendi Duygu ve Düşüncelerimi Daha Kolay Aktarabilmek İçin Soyut 

Heykel Çalışmalar yapıyorum”  

Deneklerin soyut heykel çalışmalar yapma nedenlerini irdeleyen yargılardan ilki 

yukarıdaki başlıkta ifade edildiği gibidir. Söz konusu yargıya alınan yanıtların dağılımı 

Tablo 7’de görülmektedir. Deneklerin % 97,2’si ilgili yargıya ilişkin olarak görüş 

bildirmişlerdir. Söz konusu yargıya ilişkin olarak deneklerin % 58,6’sı “Katılıyorum”, % 

18,6’sı “Kesinlikle Katılıyorum”, % 17,1’i “Katılmıyorum”, % 5,7’si de “Kesinlikle 

Katılmıyorum” yanıtlarını vermişlerdir. Dağılıma göre deneklerin büyük bir kısmı kendi 

duygu ve düşüncelerini daha kolay aktarabilmek için soyut heykel çalışmalar 

yapmaktadırlar. 

Tablo 7: “Kendi Duygu ve Düşüncelerimi Daha Kolay Aktarabilmek İçin Soyut 

Heykel Çalışmalar yapıyorum” 

4 5,6 5,7

12 16,7 17,1

41 56,9 58,6

13 18,1 18,6

70 97,2 100,0

2 2,8

72 100,0

Kesinlikle Katılmıyorum

Katılmıyorum

Katılıyorum

Kesinlikle Katılıyorum

Toplam

Cevapsız

     Genel Toplam

Frekans Yüzde
Geçerli
Yüzde
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6.2.2. “Arkadaşlarımın Etkisinde Kaldığım İçin Soyut Anlayışta Çalışmalar 

Yapıyorum” 

Deneklerin soyut heykel çalışmalar yapma nedenlerini irdeleyen bir diğer yargı da 

“Arkadaşlarımın Etkisinde Kaldığım İçin Soyut Anlayışta Çalışmalar Yapıyorum” şeklinde 

ifade edilen yargıdır. Söz konusu yargıya ilişkin olarak  deneklerin % 97,2’si görüş 

belirtmiştir. Tablo 8’de yer alan dağılıma göre deneklerin % 48,6’sı “Katılmıyorum”, % 

41,4’ü “Kesinlikle Katılmıyorum”, % 7,1’i “Katılıyorum”, % 2,9’u da “Kesinlikle 

Katılıyorum” yanıtlarını vermişlerdir. Bu dağılım deneklerin neredeyse tümünün 

arkadaşlarının etkisinde kaldıkları için soyut çalışmalar yapmadıklarını ortaya koymuştur.      

Tablo 8: “Arkadaşlarımın Etkisinde Kaldığım İçin Soyut Anlayışta Çalışmalar 

Yapıyorum” 

29 40,3 41,4

34 47,2 48,6

5 6,9 7,1

2 2,8 2,9

70 97,2 100,0

2 2,8

72 100,0

Kesinlikle Katılmıyorum

Katılmıyorum

Katılıyorum

Kesinlikle Katılıyorum

Toplam

Cevapsız

     Genel Toplam

Frekans Yüzde
Geçerli
Yüzde

 

6.2.3. “Daha Önce Görmüş Olduğum Bir Heykel Sanatçısının Eserinden 

Etkilendiğim İçin Soyut Çalışmalar Yapıyorum” 

Deneklerin soyut çalışmalar yapma nedenini sorgulayan son yargı da “Daha Önce 

Görmüş Olduğum Bir Heykel Sanatçısının Eserinden Etkilendiğim İçin Soyut Çalışmalar 

Yapıyorum” biçiminde ifade edilen yargıdır. Bu yargıyla ilgili olarak deneklerin % 97,2’si 

görüş belirtmiştir. Tablo 9’da yer alan dağılıma göre katılımcıların % 45,7’si 

“Katılmıyorum”, % 40’ı “Katılıyorum”, % 11,4’ü “Kesinlikle Katılmıyorum”, % 2,9’u da 

“Kesinlikle Katılıyorum” yanıtlarını vermişlerdir. Yanıtların dağılımına göre deneklerin 

yarıdan fazla bölümü bir heykel sanatçısının eserinden etkilenmemektedir.     



      45  

Tablo 9: “Daha Önce Görmüş Olduğum Bir Heykel Sanatçısının Eserinden 

Etkilendiğim İçin Soyut Çalışmalar Yapıyorum” 

8 11,1 11,4

32 44,4 45,7

28 38,9 40,0

2 2,8 2,9

70 97,2 100,0

2 2,8

72 100,0

Kesinlikle Katılmıyorum

Katılmıyorum

Katılıyorum

Kesinlikle Katılıyorum

Toplam

Cevapsız

     Genel Toplam

Frekans Yüzde
Geçerli
Yüzde

 

6.2.4. Ana Sanat Heykel Dersi Çalışmaları   

Çalışmada yer alan bir diğer yargı da “Ana sanat heykel dersi çalışmalarım atölye 

öğretim elemanının yönlendirmesi doğrultusunda gerçekleşmektedir” şeklinde ifade edilen 

yargıdır. Tablo 10’da da görüldüğü gibi deneklerin tamamı konuyla ilgili görüş 

bildirmişlerdir. Deneklerin % 51,4’ü “Katılıyorum”, % 20,8’i “Kesinlikle Katılıyorum”, 

yine % 20,8’i “Katılmıyorum” ve % 6,9’u da “Kesinlikle Katılmıyorum” yanıtlarını 

vermişlerdir. Deneklerin önemli bir bölümünün bu yargıyla ilgili olarak olumlu görüş 

bildirdikleri gözlenmiştir.     

Tablo 10: Ana Sanat Heykel Dersi Çalışmalarında Öğretim Elemanının 

Yönlendirmesi 

5 6,9 6,9

15 20,8 20,8

37 51,4 51,4

15 20,8 20,8

72 100,0 100,0

Kesinlikle Katılmıyorum

Katılmıyorum

Katılıyorum

Kesinlikle Katılıyorum

Toplam

Frekans Yüzde
Geçerli
Yüzde
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 6.2.5. Soyut Heykel Anlayışı ve Çağımız Sanat Anlayışı  

 Deneklerin soyut anlayışta çalışmalar yapma nedenlerini irdeleyen bir diğer yargı 

“Soyut heykel anlayışını çağımız sanat anlayışına daha yakın gördüğüm için soyut 

anlayışta çalışmalar yapıyorum” şeklinde ifade edilen yargıdır. Söz konusu yargıya alınan 

yanıtların dağılımı Tablo 11’de görülmektedir. Deneklerin % 97,2’si ilgili yargıya ilişkin 

olarak görüş bildirmiştir. Söz konusu yargıya ilişkin olarak deneklerin % 41,4’ü 

“Katılıyorum”, % 31,4’ü “Katılmıyorum”, % 20,’si “Kesinlikle Katılıyorum”, % 7,1’i de 

“Kesinlikle Katılmıyorum” yanıtlarını vermişlerdir. Dağılıma göre deneklerin büyük bir 

kısmı soyut heykel anlayışını çağımız sanat anlayışına daha yakın gördüğü için soyut 

anlayışta çalışmalar yapmaktadır. 

Tablo 11: Soyut Heykel Anlayışı ve Çağımız Sanat Anlayışı 

5 6,9 7,1

22 30,6 31,4

29 40,3 41,4

14 19,4 20,0

70 97,2 100,0

2 2,8

72 100,0

Kesinlikle Katılmıyorum

Katılmıyorum

Katılıyorum

Kesinlikle Katılıyorum

Toplam

Cevapsız

     Genel Toplam

Frekans Yüzde
Geçerli
Yüzde

 

 6.2.6. Soyut Heykel Anlayışı ve Geleneksel Türk Sanatlarının Plastik Öğeleri 

 Deneklerin soyut heykel anlayışını tercih etme nedenlerini irdeleyen bir diğer yargı 

da “Soyut heykel anlayışını Geleneksel Türk Sanatlarının plastik öğeleriyle benzerlik 

taşıdığı için tercih ediyorum” yargısıdır. Söz konusu yargıya ilişkin olarak deneklerin % 

95,8’i görüş belirtmiştir. Tablo 12’de yer alan dağılıma göre deneklerin % 62,3’ü gibi 

önemli bir bölümü “Katılmıyorum”, % 17,4’ü “Kesinlikle Katılmıyorum”, yine % 17,4’ü 

“Katılıyorum”, % 2,9’u da “Kesinlikle Katılıyorum” yanıtlarını vermişlerdir. Dağılıma 

göre deneklerin önemli bir bölümü bu yargıya ilişkin olumsuz bir tutum sergilemişlerdir.  
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Tablo 12: Soyut Heykel Anlayışı ve Geleneksel Türk Sanatlarının Plastik 

Öğeleri 

12 16,7 17,4

43 59,7 62,3

12 16,7 17,4

2 2,8 2,9

69 95,8 100,0

3 4,2

72 100,0

Kesinlikle Katılmıyorum

Katılmıyorum

Katılıyorum

Kesinlikle Katılıyorum

Toplam

Cevapsız

     Genel Toplam

Frekans Yüzde
Geçerli
Yüzde

 

6.2.7. Soyut Anlayışın Daha Fazla Düşünme ve Eleştiriye Sevk Etmesi   

Deneklerin soyut çalışmalar yapma nedeniyle ilgili bir diğer yargı da “Soyut anlayışı 

heykelle ilgilenen bireyleri daha fazla düşünce ve eleştiriye sevk ettiği için çalışmalarımda 

uyguluyorum” yargısıdır. Bu yargıyla ilgili olarak deneklerin % 95,8’i görüş belirtmiştir. 

Tablo 13’de yer alan oranlara göre deneklerin % 58’i “Katılıyorum”, % 18,8’i “Kesinlikle 

Katılıyorum”, yine % 18,8’i “Katılmıyorum”, % 4,3’ü de “Kesinlikle Katılmıyorum” 

yanıtlarını vermişlerdir. Bu dağılım deneklerin önemli bir bölümünün ilgili yargıya ilişkin 

olumlu tutum taşıdıklarını ortaya koymaktadır.     

Tablo 13: Soyut Anlayışın Daha Fazla Düşünme ve Eleştiriye Sevk Etmesi 

3 4,2 4,3

13 18,1 18,8

40 55,6 58,0

13 18,1 18,8

69 95,8 100,0

3 4,2

72 100,0

Kesinlikle Katılmıyorum

Katılmıyorum

Katılıyorum

Kesinlikle Katılıyorum

Toplam

Cevapsız

     Genel Toplam

Frekans Yüzde
Geçerli
Yüzde
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6.2.8. Soyut Heykel Sanatına Yönelik Derslere Yer Verilmesi  

Çalışmada yer alan bir diğer yargı da “Soyut sanatın daha iyi anlaşılabilmesi için 

GSF Heykel Bölümlerinde soyut heykel sanatına yönelik bir derse yer verilmelidir” 

şeklinde ifade edilen yargıdır. Tablo 14’de de görüldüğü gibi deneklerin % 95,8’i konuyla 

ilgili görüş bildirmişlerdir. Deneklerin % 53,6’sı “Katılıyorum”, % 30,4’ü “Kesinlikle 

Katılıyorum”, % 10,1’i “Katılmıyorum” ve % 5,8’i de “Kesinlikle Katılmıyorum” 

yanıtlarını vermişlerdir. Deneklerin büyük bir bölümü soyut heykel sanatına yönelik derse 

yer verilmesi fikrini desteklemektedirler.     

Tablo 14: Soyut Heykel Sanatına Yönelik Derslere Yer Verilmesi 

4 5,6 5,8

7 9,7 10,1

37 51,4 53,6

21 29,2 30,4

69 95,8 100,0

3 4,2

72 100,0

Kesinlikle Katılmıyorum

Katılmıyorum

Katılıyorum

Kesinlikle Katılıyorum

Toplam

Cevapsız

     Genel Toplam

Frekans Yüzde
Geçerli
Yüzde

 

6.2.9. Soyut Sanat Anlayışının İlk ve Orta Öğretim Kurumlarında 

Yapılandırılması 

Deneklerin görüşlerini almaya yönelik olarak onlara yöneltilen bir diğer yargı ise 

“Soyut sanat anlayışının alt yapısının ilk ve orta öğretim kurumlarında soyut sanat ile ilgili 

temel bilgiler verilmelidir” şeklinde ifade edilen yargıdır. Söz konusu yargıya alınan 

yanıtların dağılımı Tablo 15’de görülmektedir. Deneklerin % 95,8’i ilgili yargıya ilişkin 

olarak görüş bildirmiştir. Söz konusu yargıya ilişkin olarak deneklerin % 50,7’si 

“Katılıyorum”, % 30,4’ü “ Kesinlikle Katılıyorum”, % 15,9’u “Katılmıyorum”, % 2,9’u da 

“Kesinlikle Katılmıyorum” yanıtlarını vermişlerdir. Dağılıma göre deneklerin büyük bir 

kısmı soyut sanat anlayışının temellerinin ilk ve orta öğretimde atılmasının gerekli 

olduğunu düşünmektedir.  
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Tablo 15: Soyut Sanat Anlayışının İlk ve Orta Öğretim Kurumlarında 

Yapılandırılması 

2 2,8 2,9

11 15,3 15,9

35 48,6 50,7

21 29,2 30,4

69 95,8 100,0

3 4,2

72 100,0

Kesinlikle Katılmıyorum

Katılmıyorum

Katılıyorum

Kesinlikle Katılıyorum

Toplam

Cevapsız

     Genel Toplam

Frekans Yüzde
Geçerli
Yüzde

  

6.2.10. Soyut Heykel Çalışmaları ve Realist Anlayış  

Deneklerin soyut heykel anlayışıyla ilgili bir diğer yargı da “Öğrenciler soyut 

anlayışta heykel çalışmaları yapabilmeleri için önce realist anlayıştaki çalışmalar 

konusundaki eksikliklerini gidermelidir” yargısıdır. Söz konusu yargıya ilişkin olarak 

deneklerin % 95,8’i görüş belirtmiştir. Tablo 16’da yer alan dağılıma göre deneklerin % 

50,7’si gibi önemli bir bölümü “Kesinlikle Katılıyorum”, % 30,4’ü “Katılıyorum”, % 13’ü 

“Kesinlikle Katılmıyorum”, % 5,8’i de “Katılmıyorum” yanıtlarını vermişlerdir. Dağılıma 

göre deneklerin önemli bir bölümü bu yargıya ilişkin olumlu bir tutum sergilemişlerdir.  

Tablo 16: Soyut Heykel Çalışmaları ve Realist Anlayış 

9 12,5 13,0

4 5,6 5,8

21 29,2 30,4

35 48,6 50,7

69 95,8 100,0

3 4,2

72 100,0

Kesinlikle Katılmıyorum

Katılmıyorum

Katılıyorum

Kesinlikle Katılıyorum

Toplam

Cevapsız

     Genel Toplam

Frekans Yüzde
Geçerli
Yüzde
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6.2.11. Soyut Sanat ve Soyut Sanatla İlgili Felsefi Yaklaşımlar ve Teknikler 

“Öğrenciler soyut sanata ilgi gösterebilmeleri için soyut sanatla ilgili felsefi 

yaklaşımlara ve tekniklere yer verilmelidir” yargısıyla ilgili olarak çalışmaya katılan 

öğrencilerin % 95,8’i görüş belirtmişlerdir. Söz konusu yargıyla ilgili olarak deneklerin % 

47,8’i “kesinlikle katılıyorum”, % 42’si “katılıyorum”, % 5,8’i “katılmıyorum”, % 4,3’ü de 

“kesinlikle katılmıyorum” yanıtlarını vermişlerdir. Tablo 17’de ayrıntılı olarak görülen 

dağılıma göre deneklerin tamamına yakın bir bölümü soyut sanatla ilgili felsefi 

yaklaşımlara ve tekniklere yer verilmesi gerektiğini düşünmektedir. 

Tablo 17: Soyut Sanat ve Soyut Sanatla İlgili Felsefi Yaklaşımlar ve Teknikler 

3 4,2 4,3

4 5,6 5,8

29 40,3 42,0

33 45,8 47,8

69 95,8 100,0

3 4,2

72 100,0

Kesinlikle Katılmıyorum

Katılmıyorum

Katılıyorum

Kesinlikle Katılıyorum

Toplam

Cevapsız

     Genel Toplam

Frekans Yüzde
Geçerli
Yüzde

 

 6.2.12. Soyut Anlayışın Oluşturulması ve Öğrencilerin Bireysel Farklılıkları 

 Öğrencilerin görüşüne sunulan bir diğer yargı da “Ana sanat atölye derslerinde 

öğrencilerde soyut sanat anlayışının oluşabilmesi için öğrencilerin bireysel farklılıkları 

üzerinde durulmalıdır” yargısıdır. Söz konusu yargıyla ilgili olarak çalışmaya katılan 

öğrencilerin % 94,4’ü görüş bildirmişlerdir. Bu yargıya ilişkin olarak deneklerin % 51,5’i 

“Katılıyorum”, % 38,2’si “Kesinlikle Katılıyorum”, % 5,9’u “Katılmıyorum”, % 4,4’ü de 

“Kesinlikle Katılmıyorum” ifadelerini kullanmışlardır. Tablo 18’de de görüldüğü gibi bu 

dağılımın ortaya koyduğu sonuç; deneklerin yaklaşık olarak % 90’ının bu yargıyla ilgili 

olarak olumlu görüş bildirmiş olmalarıdır.       
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Tablo 18: Soyut Anlayışın Oluşturulması ve Öğrencilerin Bireysel Farklılıkları 

3 4,2 4,4

4 5,6 5,9

35 48,6 51,5

26 36,1 38,2

68 94,4 100,0

4 5,6

72 100,0

Kesinlikle Katılmıyorum

Katılmıyorum

Katılıyorum

Kesinlikle Katılıyorum

Toplam

Cevapsız

     Genel Toplam

Frekans Yüzde
Geçerli
Yüzde

 

6.2.13. Heykel Atölyesinin Araç-Gereç Bakımından Yeterliliği 

 Heykel çalışmalarının yapıldığı atölyenin araç-gereç bakımından yeterli olup 

olmadığı öğrencilere yöneltilen bir diğer sorudur. İlgili soru % 94,4 oranında 

yanıtlanmıştır. Tablo 19’da yer alan dağılıma göre deneklerin % 51,5’i ilgili soruya “hayır” 

yanıtını verirken, % 48,5’i de “evet” yanıtını vermişlerdir.   

Tablo 19: Heykel Atölyesinin Araç-Gereç Bakımından Yeterliliği 

33 45,8 48,5

35 48,6 51,5

68 94,4 100,0

4 5,6

72 100,0

Evet

Hayır

Toplam

Cevapsız

     Genel Toplam

Frekans Yüzde
Geçerli
Yüzde

 

 6.2.14. Soyut Heykel Sanatına Yönelik Teorik Dersler 

 Deneklere yöneltilen bir diğer soru da “Eğitim aldığınız kurumda soyut heykel 

sanatına yönelik teorik dersler var mı?” biçiminde ifade edilen sorudur. Bu soruyu 
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deneklerin % 94,4’ü yanıtlamışlardır. Tablo 20’de de görüldüğü gibi, ilgili soruya 

deneklerin % 54,4’ü “hayır”, yanıtını verirken, % 45,6’sı da “evet” yanıtını vermiştir.  

Tablo 20: Soyut Heykel Sanatına Yönelik Teorik Dersler 

31 43,1 45,6

37 51,4 54,4

68 94,4 100,0

4 5,6

72 100,0

Evet

Hayır

Toplam

Cevapsız

     Genel Toplam

Frekans Yüzde
Geçerli
Yüzde
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BÖLÜM 7 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Plastik sanatların önemli bir dalı olan heykel sanatının kuramsal yapısı, yüzlerce ve 

hatta binlerce yıl süregelen gelişimle ortaya çıkmıştır. Kültür formlarının aktarımı olan 

heykel sanatı insanların sadece takdir ederek, seyrederek değil kendisinin de katılımının 

sağlandığı heykel-mekân, heykel-insan ilişkilerinin harekete geçirildiği yapısal 

düzenlemelerin kurulmasıyla bu günlere ulaşmıştır.  

Günümüzde gelişmiş ülkelerde heykel eğitiminin daha ileri düzeyde olmasının 

sebepleri heykel sanatına verilen değerin daha fazla olması ve daha fazla araştırma 

yapılması, finansal zorlukların aşılmış olması, anaokulu düzeyinde heykel eğitiminin 

verilmeye başlaması, bireysel çalışmaların önemi, Güzel Sanatlar Fakülteleri 

programlarında müze- galeri işbirliği, kulüp faaliyetleri, bireysel çalışma özgürlüğüdür.  

Türkiye deki Güzel Sanatlar Fakülteleri Heykel Bölümlerindeki Heykel Tasarımı, 

Soyut Heykel Sanatı dersleri ve ders programları yeniliklere açık ve esnek olmalıdır.  Bu 

derslerdeki amaç heykel sanatındaki soyutlama olgusunun uluslar arası düzeydeki 

gelişiminin araştırılması, yaratıcılığın yönlendirilmesi yanında sanatsal eğitimin gelişimini 

sağlayacak bilgi aktarımının planlı ve amaçlı bir şekilde geliştirmesi, ihtiyaç duyulan 

sanatçı ve sanat eğitimcilerinin topluma kazandırılması olmalıdır.  

Yaptığım bu çalışmada Türkiye deki Güzel Sanatlar Fakülteleri Heykel 

Bölümlerindeki soyut heykel sanatı ve heykel tasarımı eğitiminin öğrenci çalışmalarına 

yansıması incelenmiştir. Yapılan anket uygulamaları sonucunda öğrencilerin soyut heykele 

bakışlarındaki farklılıklar, eksik yönler ve sorunlar tespit edilmiştir. 

Yapılan anket uygulamalarının sonucunda öğrencilerin %75’lik kısmı yaptıkları 

soyut heykel çalışmalarının yaratıcı yönlerini ortaya çıkardığını düşünmekte ve duygu 

düşüncelerini daha rahat ifade edebildiklerini belirtmişlerdir. 
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Anket sonuçlarına göre öğrencilerin büyük bir kısmı bilinçli bir şekilde ve özellikle 

arkadaşlarının etkisi altında kalmadan soyut heykel çalışmalarına yönelmişlerdir. Yine 

öğrencilerin yarıdan fazla bölümü yaptıkları çalışmalarda başka bir heykel sanatçısına ait, 

gördükleri bir heykelden etkilenmediklerini ifade etmişlerdir.  

Anket çalışmalarına katılan öğrencilerin %72,2’lik çoğunluğu heykel çalışmalarında 

atölye hocalarının yönlendirmesi ve etkisinin olduğunu belirtmiştir. Buna göre öğrencilerin 

soyut sanata yönelmesinde arkadaş veya başka sanatçılara ait gördükleri soyut heykel 

çalışmalarından etkilenmedikleri daha ziyade atölye hocalarının etkisi altında kaldıkları 

görülmüştür.  

Deneklerin %61,4’ü soyut sanat anlayışını çağımız heykel anlayışına daha yakın 

görmektedir. Bunda atölye hocalarının payının çok büyük olduğu görülmektedir. 

Anket çalışmasına katılan öğrencilerin %79,7’si soyut heykel anlayışını Geleneksel 

Türk Sanatlarının Plastik öğeleriyle benzerlik taşıdığını düşünmemekte, buna binaen 

aldıkları eğitimde yeterince Türk Plastik sanatlarının inceliklerinin ve soyutlamanın Türk 

sanatında vardığı noktanın iyi kavratılamadığı söylenilebilir. Soyut heykel sanatı ile Türk 

taş plastiğinin ortak noktalarının geleceğin heykel sanatçısı olacak olan bu öğrencilere 

anlatılıp kavratılması heykel sanatının Türk toplumunda daha sağlam bir temele 

oturtulması ve modern soyut heykeli daha çok sevdirip sahiplenilmesinde faydalar 

sağlayacaktır.  

Soyut heykelin daha fazla düşünme ve eleştiriye sevk ettiği ile ilgili soruya 

öğrencilerin büyük bir çoğunluğu olumlu yanıt vermişlerdir. Görüldüğü üzere soyut 

heykelin klasik heykele oranla daha gizemli  olması soyut heykelin farkını pozitif yönde 

ortaya koymaktadır.  

Ankete katılan öğrencilerin %84’ü GSF Heykel bölümlerinde Soyut Sanata yönelik 

bir derse yer verilmelidir, görüşünü savunmaktalar. Üslup ve kişisel heykel anlayışının 

gelişmesi için soyut heykel çalışması yapan öğrenciler bu sanat hakkında tarihsel ve teknik 

beceri ve bilgileri öğrenmeleri açısından soyut heykele yönelik derslerin programlar da yer 
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almalıdır. Ayrıca öğrencilerin büyük bir kısmı soyut heykel çalışmalarının temelinin ilk ve 

orta öğretimde yer alması fikrini desteklemekteler. 

Öğrenciler soyut anlayışta heykel çalışmaları yapabilmeleri için önce realist 

anlayıştaki çalışmalar konusunda eksiklerini gidermelidirler görüşüne ilişkin olumlu bir 

tutum sergilemişlerdir. Öğrencilere her anlayışta ve tarzda heykel çalışmalarının 

örneklerinin anlatılması ve uygulamalarının yaptırılması gelişimleri açısından büyük 

faydalar sağlayacak, alan yeterliliklerini arttıracaktır. 3- 4 sınıftan itibaren soyut heykele 

yönelmeleri yaptıkları soyut heykel çalışmalarının daha yetkin ve sanatsal anlamda yüksek 

kalitede olmasını sağlayacaktır. 

Öğrenciler yapacakları soyut yaklaşıma ilişkin felsefi yaklaşımlar ve tekniklerin 

bilinmesi gerektiği konusunda bilgilendirilmeli ve teorik altyapıları bu yönde geliştirilmeli. 

Soyut çalışmalar yapılırken öğrencilerin bireysel farklılıkları gözetilmeli buna 

yönelik uygulamalara gidilmeli. Öğrencilerle de bu kapsamda fikir birliği sağlandığı 

görülmektedir. 

Öğrencilerin %51,5’i heykel çalışmalarının yapıldığı atölyenin teknik malzeme 

yeterliliği yönünden yetersiz olduğu görüşünü belirtmiştir. Sanat eserinin oluşturulmasında 

malzemenin büyük önemi vardır, buna göre teknik ve malzeme sorunlarının giderilmesi 

kaliteli ve verimli bir çalışma ortamı oluşturacaktır. 

Sonuç olarak heykel sanatı ve heykel eğitimi toplumun koşullarına uyarak ve 

teknolojinin getirdiği yeniliklerle gelişiyor. Ve bu durum günümüz heykel sanatçılarına ve 

onları yetiştiren en önemli eğitim kurumu olan Güzel Sanatlar Fakülteleri Heykel Bölümü 

öğrencilerine zor bir görev yüklüyor ve birçok soruyu beraberinde getiriyor; günümüz 

heykel eğitiminde neden klasik heykel anlayışından uzaklaşarak soyutlamaya gidilmiştir? 

Sanata ilişkin en önemli özellik anlatımdır. Heykel sanatında soyutlama süreci klasik 

heykel sanatı eğitimine oranla daha fazla yaratıcılık içerir ve bu değerlerin bireye 

kazandırılması sürecinde güzel sanatlar eğitiminin gerekliliği kaçınılmazdır. Geçmiş 

yıllarda heykel sanatı eğitimi heykel formunun kopyacılığına kendisinden çıkan doktrinlere 
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ve formüllere dayanan, röprodüksiyona dayalı bir kavram olarak bir kavram olarak 

tanımlanan yöntemlerle verilmekteydi. Küreselleşen dünyamızda teknolojinin gelişimi ve 

malzeme çeşitliliği ile birlikte Güzel Sanatlar Fakülteler Heykel Bölümleri heykel 

derslerinde yeni yöntem ve teknikler geliştirilmeli endüstrinin imkânlarından daha fazla 

yararlanmalı, geleneksel ve günümüz değerlerine eşit bir şekilde sahip çıkılmalıdır. Eğitim 

programında klasik heykel eğitiminin yanı sıra daha çağdaş estetik anlayış ekseni 

içerisinde stilize ve soyut heykel tekniklerine ihtiyaç vardır.  
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Anket 
Açıklama 
 
Sevgili öğrenciler sizlerin soyut heykel sanat anlayışı ile ilgili görüşlerinizi ve atölye 

çalışmalarınızda soyut sanata ne kadar yer verdiğinizi ortaya koymak için bu anket hazırlanmıştır. 
 
Anketten elde edilen veriler bilimsel amaçlı kullanılacaktır. Ankete vereceğiniz samimi 

cevaplar için şimdiden teşekkür ederim. 
 

Anar Eyni 
Selçuk Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Yüksek Lisans Öğrencisi 

1. Bölüm 
1. Cinsiyetiniz. 
(  ) Kız     (  ) Erkek 
 
2. Yaşınız 
(  ) 17-22 arası     (  ) 22-27 arası     (  ) 27- üzeri 
 
3. Ailenizin Ekonomik durumunu belirtiniz. 
(  ) 0-350YTL arası     (  ) 350-1000 YTL arası     (  ) 1000-1500YTL arası     (  ) 1500 YTL 
üzeri 
 
4. Babanızın eğitim durumunu belirtiniz. 
(  )Okur Yazar Değil     (  ) İlk okul Mezunu     (  ) Ortaokul Mezunu     (  ) Lise Mezunu                
(  ) Fakülte ve Yüksek Okul Mezunu     (  ) Diğer (Belirtiniz) :   

 
5. Mezun olduğunuz lisenin türünü belirtiniz. 
(  ) Düz Lise     (  ) Süper Lise     (  ) Anadolu Lisesi     (  ) Fen Lisesi     (  ) Güzel Sanatlar 
Lisesi          (  ) Meslek Lisesi     (  ) Diğer( Belirtiniz):  
 
6. Hangi Üniversitede Öğrenim Görmektesiniz? 
………….. 
 2. Bölüm  
7. Kendi duygu ve düşüncelerimi daha kolay aktarabilmek için soyut heykel çalışmalar 

yapıyorum. 
(  )Kesinlikle katılıyorum    (  )Katılıyorum    (  )Katılmıyorum    (  )Kesinlikle  katılmıyorum 

 
8. Arkadaşlarımın etkisinde kaldığım için soyut anlayışta çalışmalar yapıyorum. 
(  )Kesinlikle katılıyorum    (  )Katılıyorum    (  )Katılmıyorum    (  )Kesinlikle  katılmıyorum 

 
9. Daha önce görmüş olduğum bir heykel sanatçısının eserinden etkilendiğim için soyut 

çalışmalar yapıyorum. 
(  )Kesinlikle katılıyorum    (  )Katılıyorum    (  )Katılmıyorum    (  )Kesinlikle  katılmıyorum 
 
10. Ana sanat heykel dersi çalışmalarım, atölye öğretim elemanının yönlendirmesi 

doğrultusunda gerçekleşmektedir.  
(  )Kesinlikle katılıyorum    (  )Katılıyorum    (  )Katılmıyorum    (  )Kesinlikle  katılmıyorum 

 
11. Soyut heykel anlayışını çağımız sanat anlayışına daha yakın gördüğüm için soyut anlayışta 

çalışmalar yapıyorum. 
12. Soyut heykel anlayışını Geleneksel Türk Sanatlarının plastik öğeleriyle benzerlik taşıdığı 

için tercih ediyorum. 
(  )Kesinlikle katılıyorum    (  )Katılıyorum    (  )Katılmıyorum    (  )Kesinlikle  katılmıyorum 
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13. Soyut anlayışı heykelle ilgilenen bireyleri daha fazla düşünce ve eleştiriye sevk ettiği için, 

çalışmalarımda uyguluyorum. 
(  )Kesinlikle katılıyorum    (  )Katılıyorum    (  )Katılmıyorum    (  )Kesinlikle  katılmıyorum 

 
14. Soyut sanatın daha iyi anlaşılabilmesi için GSF Heykel Bölümlerinde soyut heykel 

sanatına yönelik bir derse yer verilmelidir. 
(  )Kesinlikle katılıyorum    (  )Katılıyorum    (  )Katılmıyorum    (  )Kesinlikle  katılmıyorum 
 
15. Soyut sanat anlayışının alt yapısının ilk ve orta öğretim kurumlarında soyut sanat ile ilgili 

temel bilgilerin verilmelidir. 
(  )Kesinlikle katılıyorum    (  )Katılıyorum    (  )Katılmıyorum    (  )Kesinlikle  katılmıyorum 
 
16. Öğrenciler, soyut anlayışta heykel çalışmaları yapabilmeleri için, önce realist anlayıştaki 

çalışmalar konusundaki eksiklerini gidermelidir. 
(  )Kesinlikle katılıyorum    (  )Katılıyorum    (  )Katılmıyorum    (  )Kesinlikle  katılmıyorum 

 
17. Öğrenciler soyut sanata ilgi gösterebilmeleri için soyut sanatla ilgili felsefi yaklaşımlara ve 

tekniklere yer verilmelidir. 
(  )Kesinlikle katılıyorum    (  )Katılıyorum    (  )Katılmıyorum    (  )Kesinlikle  katılmıyorum 

 
18. Ana sanat atölye derslerinde öğrencilerde soyut sanat anlayışının oluşabilmesi için 

öğrencilerin bireysel farklılıkları üzerinde durulmalıdır. 
(  )Kesinlikle katılıyorum    (  )Katılıyorum    (  )Katılmıyorum    (  )Kesinlikle  katılmıyorum 

 
19. Heykel çalışmalarını yaptığınız atölye soyut heykel çalışmalarını yapmak için yeterli araç-

gerece sahip mi? 
(  ) Evet     (  ) Hayır 

 
20. Eğitim aldığınız kurumda soyut heykel sanatına yönelik teorik dersler var mı? 
(  ) Evet     (  ) Hayır 

 
 
 

 

 

 

 

 

 


