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“Dans veya Bale’nin, Figüratif Soyutlama Çalışan Heykeltıraşlarımızın Yapıtlarında
Değerlendirilmesi
Derya Uzun Aydın1
Batman Üniversitesi

Türkiye’de modern sanat dalları incelendiğinde önde gelen sanat dallarından biri de “dans
veya bale” olmaktadır. Osmanlı’nın kültürel ve sanatsal tarihi incelendiğinde özellikle
batılılaşma ile birlikte müzik, tiyatro, opera ve bale gibi farklı sanat dallarına önem verilmeye
başlandığı görülecektir. Diğer bir sanat dalı olan heykel sanatının da 19.yüzyılda eğitim
hayatında yer bulmaya başladığı bilinmektedir. Bu çalışma iki farklı sanatsal dalı “bale” ve
“heykel”i bir araya getirmeyi amaçlamıştır. Burada balenin Türk tarihi içerisindeki yerinden
ziyade Türk heykeli içerisindeki yeri ve önemi araştırılmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda Türk
heykelinde “bale, dans veya balerinler” gibi temaları içeren çalışmalarda bulunmuş sanatçılar
var mıdır, varsa bunlar kimlerdir? Gibi sorulara yanıt aranmıştır.
Bununla birlikte heykel sanatında “soyut” kavramından yola çıkılarak “figüratif soyutlama”
çalışan heykel sanatçılarımıza ve eser örneklerine ağırlık verilmiş ve özellikle onların
çalışmalarındaki “bale” teması kaynaklar üzerinden değerlendirilmeye çalışılmıştır. Ve
görülmüştür ki; özellikle kadın sanatçımız Zerrin Bölükbaşı ile heykel sanatımızın önemli
ismi Zühtü Müridoğlu, bu konulara ağırlık veren iki ayrı isim olarak karşımıza çıkmaktadır.
Ayrıca farklı örnek çalışmalarına ulaşılan diğer heykel sanatçılarımız da çalışmada yer
almışlardır. Sonuç itibari ile iki farklı dalın bir arada sanatsal bir kombin oluşturarak nasıl
işlendiği çalışmamızın ana temasını oluşturmuştur.
Anahtar Kelimeler: Bale, Balerin, Dans, Türk Heykeli, Figüratif Soyutlama

The Evaluation of Dancing or Ballet in the Works of Our Sculptors Working Figurative
Abstraction
One of the things that comes to mind when it comes to modern art branches in Turkey is
dance and ballet. Examining the cultural and artistic history of the Ottomon Empire,
especially with Westernization, music, theater, opera and ballet, such as different branches of
art would be considered to be given importance. Another branch of art is sculpture art. It is
known to find place in the educational life in the 19th century. This study aims to bring
together two different artistic branches: Ballet and sculpture. The location and importance of
the ballet in Turkish sculpture were investigated rather than the place in Turkish history.
In this context, are there artists who have been involved in Turkish sculpture with themes
such as ‘ ballet, dance, or ballerinas’ or who are they? Such questions have been asked to
answer. However, the concept of ‘ abstract’ in sculpture art, ‘figurative abstraction ‘ working
on the artists of sculptureand the examples of the work was given emphasis, especially in their
work ‘ballet’ theme resources were tried to be evaluated. And ıt has been seen that Zerrin
Küçükbaş and Zühtü Muridoğlu, who is important name of our sculpture art are two different
names that emphasize these issues . In addition a few axamples of other sculptures have been
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found in the study . As a result, two different branches formed on artistic combin and the main
theme of our study.
Key words: Ballet, Ballerina, Dance, Turkish Sculpture, Figurative Abstraction.

Giriş
Osmanlı Devleti batılılaşma döneminde ve sonrasında, batının birçok sanatsal unsurunu
kendine örnek alırken, bunlar içerisinde tiyatro, opera, dans/bale gibi modern batı tarzı
kültürel ve sanatsal faaliyetler de yer almıştır. Hatta İstanbul’da 1614 yılında Venedik
Elçisi’nin konağında, Türklerin dans ve benzeri gösterilere katıldığı söylenmektedir. Ayrıca
ilerleyen süreçte Halife Abdülmecid Efendi’nin “Sarayda Goethe veya Beethoven-1918” gibi
örnek eserleri, o dönemleri yansıtması açısından oldukça önemlidir (R.1). Bu tarz sanatsal
faaliyetler, Atatürk döneminde de önemini sürdürecektir. Şu noktaya dikkat çekmekte fayda
vardır ki, çalışmanın amacı modern dans ya da balenin Türklerde ilk olarak ne zaman
başladığından ziyade, heykel sanatı içerisinde hangi sanatçılar tarafından ele alındığını ortaya
koymaya çalışmaktır.
R.1
Halife Abdülmecid Efendi, “Sarayda Goethe veya Beethoven-1918”

Kaynak: https://www.tarihlisanat.com/sehzade-abdulmecid-efendi-beethoven/ (Erişim Tarihi:04.10.2018).

Türk sanatında modern resmin dışında, heykel sanatında “bale, balerinler veya dans” temasını
içeren eserler üretilmiş midir? Özellikle heykel sanatında “bale ya da dans”ın önemi ne ölçüde
olmuştur? Bu sorular neticesinde heykel sanatımızda özellikle bale temasıyla ilgilenen
heykeltıraşlarımız araştırılmış ve özellikle Cumhuriyet Dönemi ve sonrası sanatçılarımızda bu
tür örnek çalışmalara rastlanmıştır. Zaten Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte heykel sanatı büyük
bir gelişme kaydetmiştir. Bu dönemde Atatürk anıtlarının fazlalığı da dikkat çeker (Adal,
1936).
Kendi çağını ve özgürlüğünü yakalamaya çalışan birçok heykeltıraşımız, artık modern
üsluplara doğru yönelerek yeni sanatsal üsluplar keşfetmeyi hedeflemişleridir. Bu bağlamda
sanatçılarımızın yurtdışına gidip, birçok sergiye katıldığı da bilinmektedir (Coşkun, 2011)
Sanatçılar yurda döndükten sonra, modern sanat üsluplarına ağırlık vermişler, bu gelişmeleri
takiben “Kare Metal”, “Grup Espas”, “Yeniler”, “D Grubu” gibi yeni gruplar kurulmuştur.
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Modern Türk heykel sanatında “soyut” sanatın da alt yapısı oluşmaya başlamıştır (Çoker,
1982) . 1950’lerin ilerleyen bir sürecinde soyut sanatın tartışma ortamı yarattığı görülmüş,
ancak nihayetinde soyutun modern sanatın bir parçası olarak görülmesi kabul görmüştür
(Yasa Yaman, 1998).
Soyut (non-figüratif) heykel çalışmaları ilk olarak 1952’de Fransız Konsolosluğu’nun
galerisinde düzenlediği bir sergide sergilenmiştir ve 15. Devlet Resim Heykel Sergisi’nde yer
alan ilk soyut heykellerin de bulunduğu sergi, bu bağlamda büyük önem arz etmektedir.
Sanat hayatı, 1960’lara doğru daha da canlanmıştır. Hem üsluplar, hem de malzeme açısından
değişimler gözlenmiştir. Özellikle bu yıllarda heykel sanatının, soyutla birlikte “figüratif”
olmak üzere birbirinden ayrıldığı gözlenecektir. Bu dönemin sanatçılarından Zerrin
Bölükbaşı, Hüseyin Gezer, Nusret Suman, Zühtü Müridoğlu, Hadi Bara, Kuzgun Acar ve Şadi
Çalık, figürün yanı sıra “soyut” denemelerde de bulunurlar. Bu bağlamda heykel sanatında
“soyut, geometrik soyut, figüratif ve figüratif soyutlama” gibi farklı üsluplardan bahsetmek
mümkündür. Soyuttan ziyade, figürle yapılan soyutlamalar halk tarafından daha kolay
algılanmaktadır. Adı geçen isimlerin stilize figüratif çalışmaları ise ayrıca inceleme
konumuzu oluşturmuştur ( Erdemci, 2007). Figürde stilizasyona giden sanatçılarımız,
anatomik kurallardan çok da uzak kalmayarak figürlerde oynamalar yaparlar ve figürlerin
uzuvları stilize edilir (Figüratif soyutlama) (Coşkun, 2011).
Figüratif Soyut Çalışmalarıyla Heykel Sanatçılarımız
Zerrin Bölükbaşı (1919-2010), Cumhuriyet Türkiye’sinin ilk kadın heykel sanatçılarından
birisi olmasıyla dikkat çeker. Celal Esad Arseven’in teşviki ile Akademi heykel bölümüne
kaydolan sanatçı, iki yıl sanat tarihi derslerinde başarılı olamayınca, Akademide yüksek
kısma devam edemez. Bu da okuldan mezun olamadığı fikrini akla getirmektedir. Türk
heykel sanatının önemli isimlerinden olan İlhan Koman, Hüseyin Gezer, Şadi Çalık ve Yavuz
Görey, Zerrin Bölükbaşı’nın Akademi Heykel Sınıfından bilinen arkadaşları arasındadır
(İgüs, t.y.).
Sanatçının Akademideki ilk hocası Belling’tir. Atölye yardımcı hocaları da Nijat Sirel ve
Mahir Tomruk’tur. Sanatçı güçlü kompozisyon anlayışını Belling’den aldığını ifade ederken,
birlikte çalışma saatlerinde hocasının klasik müzik çaldığından da bahseder (İgüs, t.y.).
Yapıtlarında taş, mermer veya ahşap kullanan sanatçı, dinamik aynı zamanda yalın çalışmalar
üretmiştir. Bilinçli olarak yaptığı insan vücudu üzerindeki deformasyonları, ekspressif
stilizasyonu aktarmaktadır. Işıklı gölgeli ve köşeli formlar yaratan Bölükbaşı’nın heykelleri,
ritmik hareketleri ile de dikkat çekmektedir (Zerrin Bölükbaşı Heykel Sergisi Kataloğu, 4-26
Mart 1997).
Bölükbaşı erken dönem çalışmalarında figüratif eserlere ağırlık verirken, zamanla figürle
soyutu harmanlayarak figüratif soyutlamaya yönelmiştir. (R.2) (İgüs, t.y.). Özellikle denge ve
ritim duygusunu en iyi yansıttığı çalışmaları “bale” konulu çalışmalarıdır. Bunlarda hareketi
ve dengeyi hissetmemek mümkün değildir (R.3-11) (Kaya, 1999 ; Ketenci, 1995; İgüs, t.y.).

Social Sciences Research Journal, Volume 7, Issue 4, 291-314 (December 2018), ISSN: 2147-5237

!

R.2
Zerrin Bölükbaşı ve eserleri.

Kaynak: https://www.maroon.com.tr/zerrin-bolukbasi-12506(Erişim Tarihi:04.10.2018).

R.3 ve R.4
Zerrin Bölükbaşı, “Bale”, 1994, bronz ve Zerrin Bölükbaşı, “Bale”, 1996

Kaynak: (Zerrin Bölükbaşı Heykel Sergisi Kataloğu, 4-26 Mart 1997, s.4 ve 8).
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R.5 ve R.6
Zerrin Bölükbaşı, “Bale”, 1996, bronz ve Zerrin Bölükbaşı, “Dans-Bale”, 1996, bronz

Kaynak: (Zerrin Bölükbaşı Heykel Sergisi Kataloğu, 4-26 Mart 1997, s.11 ve 13).

R.7 ve R.8
Zerrin Bölükbaşı, “Balerin”, 1996, bronz ve Zerrin Bölükbaşı, “Balerin”, 1996, bronz

Kaynak: (Zerrin Bölükbaşı Heykel Sergisi Kataloğu, 4-26 Mart 1997, s.12 ve 14).
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R.9 ve R.10
Zerrin Bölükbaşı, “Dinlenen Balerin”, 1996, bronz ve Zerrin Bölükbaşı, “Bale”, 1996, bronz

Kaynak: (Zerrin Bölükbaşı Heykel Sergisi Kataloğu, 4-26 Mart 1997, s.12 ve 14) .

R.11
Zerrin Bölükbaşı , “Bale”, 1996, bronz

Kaynak: (Zerrin Bölükbaşı Heykel Sergisi Kataloğu, 4-26 Mart 1997, s.26) .

Türk heykel sanatında figüratif çalışmalar ağırlıklı olarak 1950-1960 yılları arasında daha
yaygındırlar. Sanatçılardan Zühtü Müridoğlu, Şadi Çalık, Kuzgun Acar figüratif çalışmaları
ile tanınmakla birlikte, soyuta da yönelen sanatçılardandır. Bu sanatçıların figüratif soyuta da
yöneldikleri bilinmektedir. İşte bu tarzda çalışan ve bazı eserlerinde figüratif soyuta yönelen
sanatçılardan biri de Ali Hadi Bara’dır (1906-1971). Onun özellikle “Dans” adını verdiği
eserinde (R.12), bu üslubu görebilmek mümkündür. Eserin form ve dokudaki deformasyonu
ve bununla birlikte üç boyutlu yaklaşım dikkati çeken ayrıntılardandır. Özellikle figürün
hareket ediyormuş gibi -daha doğrusu dans ediyormuşçasına - görünümü rahatlıkla
sezilebilmektedir. Figür ellerini yukarıya kaldırıp başına koymuş, bir ayağı ise bilinçli olarak
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eksik bırakılmıştır (Hano, t.y.). Sanatçının bu tarzdaki yapıtlarını, Paris’te gördüğü nonfigüratif çalışmalardan esinlenerek yaptığını söylemek mümkündür (Kahraman, 2015 ;
Coşkun, 2011).
R.12
Ali Hadi Bara, “Dans” 1948-1950

Kaynak: (Kahraman, 2015, s.93).

Zühtü Müridoğlu (1906-1992), dönemin figüratif soyutlama tarzında çalışan öncü
sanatçılarından biridir. Soyut yapıtları da olan sanatçı, etkilendiği üsluplar olarak Mısır ve
Yunan Sanatı olduğunu da ifade eder. Ayrıca Rodin ve hocası İhsan Özsoy’dan da
etkilendiğini belirtmiştir. (Şen, 2014 ; Şenyapılı, 2003).
1924 yılında Sanayi Nefise Mektebi Alisi’ne giren Zühtü Müridoğlu, 1928 ve 1932 yılları
arasında Paris’te Marcel Gimond’un atölyesinde eğitim görmüştür. Onun yurda döndükten
sonra arkadaşı Hadi Bara ile birlikte atölye öğretmenliği yaptığı da bilinmektedir. Kendisinin
“D” Grubuna girdiği ve grup üyesi olduğu da unutulmamalıdır (Sülün, 2011 ; Germaner,
2006). Sanatçı, yaş haddinden emekli oluncaya kadar Akademide görev almış ve uzun yıllar
çalışmalarını devam ettirmiştir. (Tansuğ, 1996).
Sanatçının, genel olarak eserlerinde kurguladığı estetik ve eğrilen bükülen figürler, zarif
görünüm sergilemekle birlikte, çalışmalarında figür stiline de gitmiştir. Figüratif Dönemi de,
ağırlıklı olarak 1930-1947 yılları arasına rastlamaktadır. Çoğu figüratif çalışması çoğunlukla,
çıplak etütlerden oluşmuştur. Figüratif anlayışta gerçekleştirdiği çalışmalarında soyutlama
yoluna da geçerek malzemede ise özellikle bakır, pişmiş toprak, ahşap ve demiri tercih
etmiştir (Şen, 2014 ; Sülün, 2011). Çağdaş sanata her zaman önem veren sanatçının üsluba
hâkimiyeti vücutta uyguladığı form teknikleri ile kendine özgüdür. Bu figürlerde diğerlerinde
olduğu gibi hareketi hissetmemenin olanağı yoktur (Hano, t.y.).
Sanatçının ilk Paris döneminden sonra ürettiği heykelleri için, Ar Dergisi’nde (1937) şunlar
ifade edilmiştir:
“Heykeltıraş Zühtü, genç neslin en kudretli unsurlarından biridir. Zühtü şimdiye kadar
monümantal heykele girişmedi. Ona bu imkânı vermeyen tesadüfe müteessif olurken, genç
heykeltıraşın bize şimdiye kadar gösterdiği birçok etüdünü ve bilhassa büstlerini ve
portrelerini zikredelim. Zühtü, form mükemmeliyetini realize edebilen, her eserinde tam bir
şekil ve ahenk olgunluğuna varan bir sanatkârımızdır. Paris’te Marcel Giomand’un
atölyesinde çalışmış olan Zühtü, heykeltıraşlığın ezeli kanunlarını bir araya toplayan eserleri,
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Türk heykeltıraşlığının birinci planda gelen mümessillerinden biridir…” (Ar Dergisi, 1937,
s.4 ; Sülün, 2011 ; Şen, 2014).
Klasik batı müziği hayranlığı ve Wagner’e düşkünlüğü bilinen sanatçının, opera ve bale ile
yakından ilgilenmesi onun sanatına da yansımıştır. Ve çok sayıda “bale yapan figürler”
üretmiştir (R.14-R.34) Özellikle 1980’lerde yaptığı “balerin” temalı çalışmalarında bu etkiden
ilham aldığı ve Televizyonda izlediği atletizm yarışları ve özellikle de buz pateni yapanlara
duyduğu hayranlık da çalışmalarına yansımıştır (Ör: R.21-22, 28-29) (Germaner, 2006 ;
Şen, 2014).
Cemal Süreya, Giacometti ile sanatçının benzerliği için; Giacometti’nin yerçekimine tutkun
bir sanatçı olduğunu söylerken, Müridoğlu’nun çalışmalarında gök çekiminin hakimiyetinden
bahseder. O, her şeyi inceltir ve uzatır, diyerek sözlerini tamamlar. Hatta Müridoğlu için
“Dansı Buldu” ifadesini kullanmaktadır (Süreya, 2006, s.7-8).
Bahsi geçtiği üzere Müridoğlu’nun, sıklıkla sanatçı Giacometti’nin çalışmalarına
benzetilmesi, sanatçı tarafından hoş karşılanmaz. Bu bağlamda; “Son yıllarda ince uzun
heykeller yapıyorum ya, herkes bir damgadır vurdu, Giacometti diyerekten. Giacometti’ye
benzemesin diye elimden geleni yapıyordum, şişmanlatmaya çalışıyordum önceleri. Damgayı
yedikten sonra feraha kavuştum. İster Giacometti desinler, ister demesinler. Nasıl olsa
damgayı yedik” ifadelerine yer vermiştir (Hano, t.y. ). Ancak dikkat edildiğinde özellikle
balerin çalışmaları, ince ve uzun yapılarıyla gerçekten de Giacometti’i anımsatmıyor değildir
(R.13-R.14). Bu yapıtlar hakikaten birer kuğuyu andırırcasına adeta havaya uçacaklarmış gibi
görünürler (Özsezgin, 2006)
R.13 ve R.14
Giacometti ve çalışması ve Zühtü Müridoğlu, Balerin Kızlar Bir Arada, Bronz, 1989

Kaynaklar: (Müridoğlu, 2006, s.34). (Genet, 2012, s.36)
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R.15 ve R.16
Zühtü Müridoğlu , ”Balerin”,alçı,45x13.5x11.5 cm. ve Zühtü Müridoğlu , “Balerin”,
bronz, 35x15x6 cm

Kaynak: (Müridoğlu, 2006, s.115-116).

R.17 ve R.18
Zühtü Müridoğlu , “Balerin”, bronz, 1989, 55x12x6 cm. ve Zühtü Müridoğlu , “Balerin”,
bronz, 1989, 35x12x6 cm.

Kaynak: (Müridoğlu, 2006, s.118-119).
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R.19 ve R.20
Zühtü Müridoğlu , “Balerin”, 1989, bronz, 35x12x6 cm. ve Zühtü Müridoğlu , “Balerin”,
1989, bronz, 55x12x6 cm

Kaynaklar: (Müridoğlu, 2006, s.120 ; Yağcı, 2017, s.133)

R.21 ve R.22
Zühtü Müridoğlu , “Balerin”, bronz, 1985, 26x11x9 cm. , Zühtü Müridoğlu , “Buz Dansı”,
1989, bronz, 55x28x12 cm

Kaynaklar: (Şen, 2014, s.93-8 ; Müridoğlu, 2006, s.128).
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R.23
Zühtü Müridoğlu , “Dansa Hazırlanan Figür”, 1989, bronz, 30x10x8 cm

Kaynak: (Müridoğlu, 2006, s.130).

R.24
Zühtü Müridoğlu , “Müzik ve Dans”, 10x27x7.2 cm, alçı pozitif

Kaynak: (Müridoğlu, 2006, s.162).

R.25 ve R.26
Zühtü Müridoğlu, “Dans Eden Figür”, bronz, 33.5x22x0.5 cm , Zühtü Müridoğlu , “Balerin
Figürü”, ahşap, 52x16x2.5 cm

Kaynak: (Müridoğlu, 2006, s.173, 176).
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R.27
Zühtü Müridoğlu, “Balerinler Serisi'nden”, ahşap konstrüksiyon

Kaynak: Sülün, 2011; (http://ebrunsulun.blogspot.com/2013/02/turk-heykel-sanati-dosyasi-4-turkheykel.html).
(Erişim Tarihi:04.10.2018).

R.28
Zühtü Muridoğlu, "Balerin" Bronz, imzalı. Yükseklik: 40 cm

Kaynak: (https://artamonline.com/297-muzayede-modern-contemporary/17553-zuhtumuridoglu-1906-1992-balerin) (Erişim Tarihi:04.10.2018).
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R.29
Zühtü Muridoğlu, “ Buz Pateni Dansı”

Kaynak: (Müridoğlu, 2006, s.32).

R.30:
Zühtü Müridoğlu , “Balerin” Bronz. 1/1

Kaynak: (https://artamonline.com/297-muzayede-modern-contemporary/17553-zuhtumuridoglu-1906-1992-balerin) (Erişim Tarihi:04.10.2018).
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R.31 ve R.32
Zühtü Müridoğlu “Balerinler serisinden”

Kaynaklar:(http://sanatokuma.blogspot.com/p/zuhtu-muridoglu.html
(http://www.beyazart.com/sanatci/Z%C3%BCht%C3%BC-M%C3%BCrido%C4%9Flu ) (Erişim
Tarihi:04.10.2018).

R.33 ve R.34
Zühtü Müridoğlu “Balerinler serisinden”

Kaynaklar:(http://www.beyazart.com/sanatci/Z%C3%BCht%C3%BC-M%C3%BCrido%C4%9Flu ve
http://defteriniz.com/cumhuriyet-donemi-heykel-sanati-cagdas-turk-sanati-tarihi-turk-sanat-tarihi/35125/ )
(Erişim Tarihi:04.10.2018).
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1934 yılında Akademiye geçen sanatçı Hakkı Atamulu (1912-2006), Mahir Tomruk ve
Rudolf Belling ile çalıştıktan sonra Almanya’ya gitmiştir ( Saltık, 1996). Berlin’de Arno
Brecker’in atölyesinde eğitim gören sanatçı, Klimis Scheibe, Kolbe ve Garbo ile tanışma ve
çalışma imkânları bulur ancak 2. Dünya Savaşı sonrası yurda dönmek zorunda kalır. (Karataş,
2013). Yaşanan savaşlar onu da etkilemiş ve Cumhuriyet Türkiye’sinde anıt-heykel
çalışmaları gerçekleştirmiştir. Onun için Gezer; “Hakkı Atamulu malzemeye hakim, tekniği
güçlü bir sanatçıdır. Figürlü yapıtlarında çok temiz modle edilmiş büyük kitleler, stilize
edilmiş detaylarla hareketlendirmiştir. Yapıtlarında genellikle tok, dolu kütleler ağır basar.”
demektedir. ( Gezer, 1984,s.155).
Yeni üslupların ağırlıkta olduğu bir süreçte, kendi anlayışını sanatına yansıtan Atamulu,
yenilikçi ve özgün çalışmalar yapmayı tercih etmiştir. Genelde kullandığı malzemeler alçı,
mermer ve taştır. Son dönem heykel çalışmaları soyut, geometrik ve figüratif soyut anlayışını
yansıtan eserleriyle dikkat çekmektedir (Karataş, 2013 ; Çetin, 2015). Sanatçı soyuta yakın
figüratif çalışmalarından birinde “Balerin” temasını işler. (R.35). Burada, Soyutlamalara
geometrik formlar da eşlik etmektedir. Çalışmada, genç balerinin at kuyruklu uzun saçları,
uzun boynu ve dikdörtgenin dikkat çektiği vücut ve kol hatları oldukça belirgindir. Eller de
dans edercesine bir araya getirilmiştir (Karataş, 2013).
Figüratif soyutlama yoluyla yaptığı ikinci “Balerin” heykeli de alçıdandır (R.36). Ellerini iki
yana açan figür, sol ayağını bale yaparcasına kaldırmış ve başını zariflikle sola çevirmiştir.
Hareketi rahatlıkla hissettiğimiz çalışma, yuvarlak bir kaide ile sonlanmıştır. Ancak sanatçının
kullandığı form anlayışı, figürün bel, kol ve bacaklarında bir orantısızlık oluşturmuştur
(Karataş, 2013).
R.35
Hakkı Atamulu, “Balerin”, 38x90, Alçı

Kaynak: (Çetin, 2015, s.77).
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R.36
Hakkı Atamulu, “Balerin”,27x52cm,alçı

Kaynak: (Çetin, 2015, s.78).

1917 Girit doğumlu sanatçı Şadi Çalık (1917-1984), 1932’de Abidin Elderoğlu’ndan özel
resim dersleri almıştır. Çalık’ın 1939’da Devlet Güzel Sanatlar Akademisi mimari bölümüne
girdiği bilinmektedir. Ardından da heykel bölümüne geçmiştir. O sıralar Akademide Belling
olmasına rağmen sanatçı, daha ziyade Elderoğlu’ndan etkilediğini sürekli dile getirmiştir.
Kompozisyon ve kütle başarısını ise Belling’e borçludur. Çalışmalarında bir süre sonra soyuta
yaklaşan sanatçı, Paris’te bulunduğu yılların etkisinde kalmış olmalıdır. Figüratif ve soyut
çalışmaları dışında, özellikle 1950’lerde soyut figüratife ağırlık veren Çalık, sade ve yalın
çalışmaları ile tanınır (Çalık, 2004).
R.37
Şadi Çalık, “Oynayan Üç Kız”, 1965

Kaynak: (Çalık, 2004, s.116).
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Çalık “Oynayan Üç Kız” çalışmasında (R.37), diğer sanatçılardan farklı olarak -baleden
ziyade- yerel bir dans eşliğinde gözlenen üç figür kullanmıştır. Figürlerdeki bilinçli
stilizasyon ise, heykele diğer örneklere nazaran daha basit bir görünüm kazandırmıştır. Yarıda
kestiği uzuvlar ve alçıya biçim verme izleri net ve oldukça belirgindir.
Sanatçı Koray Ariş (1944-Adana), kendine ait özgün çalışmaları ile tanınan bir diğer
sanatçımızdır. Ahşabı severek kullanan sanatçı, son dönem eserlerinde metal, deri ve köseleyi
tercih eder. Yalın biçimleriyle dikkat çeken eserleri, eksik uzuvlar, belli belirsiz kol bacak
veya noksan başları ile dikkat çeken heykelleri sayesinde figüratif soyuta yaklaşan ürünler
ortaya çıkarmıştır. Kösele ve ağaçtan yaptığı ve eksik uzuvlarıyla
biçimlenmiş
çalışmasındaki kadın figürü, üzerindeki kıyafeti ve hareketleri dans eden bir figürü akla
getirmektedir (R.38) (Del Guercio, t.y. ).
R.38
Koray Ariş,” İsimsiz”, Kösele-ağaç ve kurşun.

Kaynak: (Del Guercio, s.6-9 ).

Önde gelen bir diğer sanatçı Orhan Algök (1955-2018), 1977 yılında Devlet Tatbiki Güzel
Sanatlar Yüksek Okulu (Marmara Üniversitesi Güzel sanatlar Fakültesi) Seramik Sanatları
Bölümünde okumuştur. Bir süre Fransa’da bulunan sanatçı, seramik, porselen, taş, mermer,
bronz ve polyester gibi malzemelerle çalışmalarını yapmaktadır. Taşı toprağı yontmayı seven
sanatçı, soyut, kübist ve figüratif soyut üzerine çalışmaları ile ön plana çıkar (İşgüven, “Taşa
Toprağa hayat Vermek” ; http://www.orhanalgok.com/ Erişim Tarihi: 04.10.2018)
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Sanatçının “Dans ve bale” temalı çalışmalar yaptığı da bilinmektedir. Onun
figürlerinde estetik görünüm vermek amacıyla aşırı bükülme veya kıvrılmalara ve oldukça
hareketli görünümlere hatta “S” kıvrımlarına tanıklık edilir. Bilinen çalışmalarından
“Dans Eden Çift” bu bağlamda önemlidir. Birbirine sarılı halde iç içe geçmiş çift birbirlerine
bir o kadar bağlanmıştır (R.39) (Yağcı, 2017).
R.39
Orhan Algök “Dans Eden Çift ve Detay”

Kaynak: (Yağcı, 2017, s.200).

R.40
Orhan Algök, “Bale”, mermer

Kaynak: (İşgüven, “Taşa Toprağa hayat Vermek” ; http://www.orhanalgok.com/!) (Erişim Tarihi:04.10.2018).
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Onun “Bale” isimli diğer yapıtında (R.40), mermerden iki figür arkadan görülmekte ve birinin
diğerini kucağına alarak dans yani bale yaptıkları anlaşılmaktadır.
R.41
Orhan Algök, “Balerin”, bronz

Kaynak: (İşgüven, “Taşa Toprağa hayat Vermek” ; http://www.orhanalgok.com/)(Erişim Tarihi:04.10.2018).

Sanatçının “Balerin” isimli çalışması ise (R.41) daha kıvrımlı bir biçimde ve eller birbirine
dolanmış halde estetik görünüm sergilemektedir. Tek ayağını dans edercesine kaldıran bu
figür, ötekilere göre daha hareketli bir görüntü sergiler. Sanatçının “Rölyeften balerin”
çalışması, (R.42) uçuşan ve uçuşurken kıvrımlar oluşturan giysisi ile genç bir kadın figürünü
gözler önüne sermektedir. Eller ve kollar dans ederken yukarı ve aşağıya doğru hareket
halinde olup, kıvrımlı hatların yarattığı estetizm, bu yapıtta da oldukça başarılı
vurgulanmıştır.
R.42
Orhan Algök, “Balerin”, Rölyef

Kaynak: (İşgüven, “Taşa Toprağa hayat Vermek” ; http://www.orhanalgok.com/)
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Mimar Sinan Üniversitesi Seramik Bölümünü bitiren sanatçı Azimet Karaman (1963-),
endüstri alanında seramik üretmektense, estetik formlar içerisinde yaptığı ahşap yontuları ile
tanınmıştır. Ahşabın özelliklerini iyi bilip ona göre form ve biçim verme yetisini geliştiren
Karaman, sanatsal ifadeye hâkimdir. Figürleri nü olmakla birlikte, onlara uyguladığı aşırı
stililazasyonla birlikte bu nü izleyeni rahatsız etmez. Ona özgü bu çalışmaları içerisinde
“Balerinler” önemli yer tutmaktadır. (R.43-R.44). Figüratif soyutu en iyi yansıttığı bu
çalışmalarda, doğaya uygun olmayacak vücut hatları ile beliren kadın figürler gözlenmektedir.
Nitekim bilinçli yapılan bu deformasyonlar, özellikle sanki yağ birikimlerinin toplandığı bel
kısmından aşağısında yoğun olarak belirginleşmiştir. Birbirine benzer “Şişman Balerinler”, iki
ayak adeta doksan derece açık biçimde yerde oturur vaziyette sergilenirler. Bunlarda, iç bükey
ve kıvrılmalar da rahatlıkla seçilmektedir. Aslına bakılırsa sanatçının balerinleri, gerçek bir
balerin sanatçısının vücut hatlarına inat bir görüntü sergilemektedir. Çalışmalarında bronz ve
terracota malzeme kullandığı gözlenmektedir (Yağcı, 2017).
R.43
Azimet Karaman, “Şişman Balerin”, bronz.

Kaynak: (Yağcı, 2017, s.204).

R.44
Azimet Karaman, “Şişman Balerin” , Pişmiş Toprak,

Kaynak: (Yağcı, 2017, s.205-6).
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Değerlendirme ve Sonuç
Modern Sanatın bir dalı olan “Bale” ile Türk Heykelini bir araya getiren bu çalışmada,
figüratif soyutlamaya ağırlık vermiş sanatçıların eserlerindeki dans teması ele alınmaya
çalışılmıştır. Yapılan çalışmalarda, özellikle daha erken dönemlerden Zerrin Bölükbaşı ile
heykel sanatımızın önemli ismi Zühtü Müridoğlu’nun, bu tarzda daha fazla çalışma yapmış
olduğu gözlenmiştir. Kendi çağını ve özgürlüğünü yakalamaya çalışan birçok heykeltıraşımız,
artık modern üsluplara doğru eğilim göstermiş olup, özgün çalışmalarıyla dikkat
çekmektedirler.
Heykel sanatının, soyutla birlikte figüratif olmak üzere birbirinden ayrıldığı dönemlerde,
sanatçıların bir de figürü soyuta evirerek ve deformasyonlar yaparak çeşitli çalışmalar
yaptığına tanıklık edilmiştir. Bu tarz ve üslupla çalışan sanatçılarımızdan Bölükbaşı’nın
yaptığı bale çalışmalarına genel olarak bakılacak olursa, çift olarak dans edenlerle, tek kadın
figürlerinin bale yaparken ki anlarına tanıklık edilmektedir. Tek figürlerin hareketi ifade eden
eğilmeleri, bükülmeleri göze çarpmaktadır. Çifte figürler de, birbirine yakın halde ve dans
esnasında betimlenmişlerdir. Hatta çoğunda kadın figürünün giysisinin, dans etme anında
havaya uçuşması özenle işlenmiştir. Genel olarak da, tüm figürler ince ve zarif görünümleri
ile belirirler.
Hadi Bara, “Dans” adını verdiği eserde, form ve dokudaki deformasyonu ve bununla birlikte
üç boyutlu yaklaşımı ile dikkat çekmektedir. Özellikle figürün hareket ediyormuşçasına -daha
doğrusu dans ediyormuşçasına- görünümü rahatlıkla sezilmektedir. Ellerini yukarı kaldırıp
başına koymuş figürün bir ayağı bilinçli olarak eksik bırakılmıştır. Bu da, bilinçli stilize
etmeyi açıklar niteliktedir.
Müridoğlu, opera, bale ve hatta buz dansıyla yakından ilgilenen birçok çalışma yapmıştır.
Sanatçının ince uzun figürleri, ilk etapta zarif görümleri ile dikkat çeker. Genelinde kollar,
dans ettiklerini ifade edercesine bir ahenkle ya yukarı kalkmışlar veyahut aşağı doğru inmişler
şekli ile betimlenmişlerdir. Kimi figürlerin dansa hazırlanıyor gibi görünümleri de söz
konusudur. Özellikle buz dansına hazır halde olanlar ise kendini açıkça belli etmektedir.
Hakkı Atamulu malzemeye hâkim, tekniği güçlü bir sanatçıdır. Figürlü yapıtlarında çok temiz
modle edilmiş büyük kitleler, stilize edilmiş detaylarla hareketlendirilmiştir. Sanatçı
Atamulu’nun balerinlerinde ise, figür stilizasyonu diğerlerine göre daha farklı gözlenir. Onun
kimi yapıtında geometrik hatlar oldukça belirgindir. İnceltilmiş vücutta, kol ve alt bölümlere
geometrik stilizasyon eşlik eder. Ancak figürlerin ellerinin hareketi, dans ettiklerini açıklar
niteliktedir.
Bunun dışında sanatçılar Çalık ve Koray Ariş’in de bale, dans bağlamında örnek çalışmalarına
rastlanmış, ancak bunlar birisi yerel dans edenleri ele alması, diğeri de yoruma açık haliyle
konuya dâhil edilmiştir.
Yine bale temasını sıklıkla konu edinmiş modern dönemin iki önemli ismi daha çalışmada yer
almışlardır. Bunlardan birisi Orhan Algök, diğeri de Azimet Karaman’dır. Algök’ün
figürlerinde estetik görünüm vermek amacıyla aşırı bükülme veya kıvrılmalara ve oldukça
hareketli görünümlere hatta “S” kıvrımlarına tanıklık edilir. Bir Müridoğlu veya
Bölükbaşı’nın dans eden figürlerine tezat Azimet Karaman’ın balerinleri ise, tombul
görünümleri ile hemen dikkat çekerler. Formlardaki aşırı biçim bozukları, sanatçı tarafından
bilinçli yapılmıştır. Birbirine oldukça benzeyen bu kadın figürlerin, özellikle bacak
kısımlarındaki bu aşırı bozulmalar ve stilize haller, sanatçıyı diğerlerinden ayırmaktadır.
Kısaca Figüratif Soyutta abartılar kullanılmıştır.
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Genel olarak toplamak gerekirse, balenin estetik, hareket, ritm ve dinamizmi içeren bir sanat
dalı olduğu herkes tarafından bilinmektedir. İşte bu görsel estetizm ile hareket ve ritm
olgularını, her ne kadar figüratif soyut çalışan heykel sanatçılarımız konu olarak seçilse de,
onların yapıtlarında da görmek mümkün olmaktadır. Ki, estetizm ve hareket bu iki sanat
dalını bu noktada birleştiren en önemli noktalar, ayrıntılardır. Öyle ki, bir Müridoğlu’nun ince
ve uzun heykelleri bir o kadar estetik ve hareket duygusunu rahatlıkla gözler önüne serer. Ya
da Bölükbaşı’nın dansçılarının eğilen, bükülen veya kıvrılan halleri, dans anında kadın
balerinlerinin uçuşan hareketleri, bu ritm duygusu ve dinamizmi rahatlıkla hissettirir. Orhan
Algök’ün birbirine dolanan çiftleri veya “S” kıvrımları oluşturacak kadar kıvrımlı hatları yine
hareket duygusunu ortaya koymaktadır. Elbette Azimet Karaman’ın şişman balerinlerini
bunların dışında tutmamamız gerekmektedir.
Bu bağlamda, her iki sanat dalının ve sanatçılarının birbirine dayanan ve ortak bir paydada
buluşmalarını sağlayan temel unsurların; sanatsal estetik, durumsal betimlemeler,
dışavurumcu ve kendi içerisindeki sanatsal dinamikleri sayesinde sürekli bir değişim ve
devinim içinde oldukları görülecektir.
Günümüz çağdaş dünyasından seçilen isimlerle oluşturulan bu çalışmaya eklenecek başka
sanatçılar mutlaka bulunmaktadır. Ancak kaynakların elverdiği ölçüde bu çalışmada bahsi
geçen isimler değerlendirilmeye çalışılmıştır. Bu çalışmadaki gibi, farklı sanat dallarının
kombine olduğu eser örnekleri mutlaka bulunur. Bu bağlamda diğer araştırmacıların da
benzer çalışmalarla bunları ortaya koymaları temennimizdir.
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