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Öz

Halka aç k yerlerdeki heykeller çevresel görünüm içinde özel anlama sahip de er-
dedir. Türkiye de bu tür düzenlemeler yap l rken ehrin gelene ine ve kültürel yap s na
uyum konusunda halk aras nda baz tereddütler ya anmaktad r. Karadeniz Ere li de 2006
y l nda dikilmi olan Herkül heykeli bu çal man n odak noktas n olu turmu tur. Heykelin
sahil band n n en gözde yerine dikilmesi ehrin kültür yap s na uygunlu u konusunda tar-
t malar da beraberinde getirmi tir. ehrin yeni belediye ba kan , heykeli satma ve kald r-
ma giri iminde bulunmu tur. Çal mada yerel halk n heykele kar olan kültürel ve estetik
alg lay söz konusu edilmi tir. Bu amaçla halktan rastgele seçilmi 319 ki iyle anket ya-
p lm ve 24 ki inin görü leri al nm t r. Ayr ca yazar, Bat n n an t heykeli konusunda kül-
türel ve estetik ba lamda de erlendirme yapm , benzer amaçlarla yap lm heykeller ile
kar la t rma yapm t r.

Anahtar Sözcükler: Aç k hava heykel sanat , an t

HERCULES FROM KARADENIZ EREGLI

Abstract

Public sculptures are of special interest as focal points of meaning in the land-
scape. While setting up such arrangements in Turkey, some hesitations are revealed among
public which about cultural background and traditions of city. Hercules sculpture which is
erected at Karadeniz Eregli in 2006 is the focal point of this study. Erection of the sculpture 
to most favorite place of shore is brought up debates about appropriateness. New mayor of
the city attempted to remove and sell the sculpture. For these reasons randomly selected
319 people were inquired and 24 interviewed. Author also evaluates Western monumental
sculptures in terms of cultural and aesthetic values and makes comparison sculptures which
are made for similar aims.

Keywords: Outdoor Sculpture, monument

I. G R

Size Bir Heykel Verece im

Kung Fu sava sanat n n rakipsiz ustas Bruce Lee'nin heykeli, ünlü si-
nema oyuncusunun ölümünden 32 y l sonra Bosna-Hersek'in Mostar kentinde

Bu çal ma G.Ü. Sanat E itimi ve iddet ba l kl sempozyumda sözlü bildiri olarak sunulmu tur.
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aç ld . Alman Büyükelçisi Arne Freiherr von Kittlitz Ottendorf'un kat ld
Lee'nin gerçek boyuttaki bronz heykelinin aç l töreninde Mostar sakinleri
Müslüman Bo naklarla, Katolik H rvatlar bulu tu. Mariyana Martinoviç (18),
''Li (Lee), sava ta tarafs zl simgelerdi, onun için heykelinin (Bosna Sava-
s 'ndan sonra) Müslüman Do u ve H rvat Bat kesimleri aras nda, spanya
Meydan 'nda aç l yor olmas güzel dedi. (Zaitchik, 2006)

Çinli ailenin çocu u olarak ABD'de 1940'ta do an Lee, Hong Kong'da bü-
yüdü ve ABD yurtta yd . Çince Li soyad , bundan ötürü afi lerde hep ''Lee'' olarak 
kald . Dövü sanat nda sürati ve esteti ine kimse ula amad . ''Küçük Ejder'' (Siao
Lung) Bruce Lee'nin heykelinin dikilmesi hakk nda Mostar Belediyesi yetkilileri,
bire bir boydaki bronz heykelin, halklar aras nefrete kars ve adalet için mücade-
lenin simgesi olarak dikilece ini belirtmi lerdi. Lee heykeli belediye meclisi ve
''Mostar ehir Hareketi'' i birli iyle iki y l süren çal mayla dikildi. Bosna Sava-
s 'nda (Nisan 1992-Kas m 1995) hemen hemen tamamen harap olan Mostar, uzun
süre Bosna'da halklar aras nefretin ve bölünmenin sembolü olarak kald .
Mostar daki heykelin dikilmesinden bir gün öncesinde ise Hong Kong da yine
Bruce Lee'nin heykeli yap ld . Lee'nin onuruna yap lm heykel, vefa, yetenek
adalet ve dostlu un sembolü olarak yap ld . Organizatörlerin amac , ayn zamanda
gerçek Lee'nin yar s ölçüsünde yapt klar bronz heykelle, halka aç k alanlar n
yükselen milliyetçi çeki meler için kullan lmas n n önüne geçilmesiydi. leri de-
recede kitle kültürü ve kung-fu kültürünün kar m olan bu heykel eski bir sembol
olu u sebebiyle tart malara yol açt . Lee'nin H rvat m , S rp veya Müslüman m
oldu u kritik bir nokta olarak ortaya ç kt . Yönünü ise Kuzey'e çevirerek, kimlik
sorunlar yla ikiye ayr lm ehrin ne Bat s n ne de Do usunu hedef göstermi ti
(Penny ve Eschen 2006). Y k lm Osmanl eseri Mostar Köprüsü'nün onar larak
yeniden aç lmas , kentin sava yaralar n sar n n simgelerinden biri olmu tu. Bu
y k k ehir, üzerindeki iddet izlenimini ünlü bir dövü sanat kimli i ile yenmeye
çal maktad r.

Resim 1. Mostar da gerçek ölçülerde Bruce Lee Heykeli, Bronz, 2006
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Michael North, kitab Son Heykel de öyle demi ti: Geçmi te heykel,
pek belirgin olmasa da meydanlarda erdemleri göstermek amac yla yap l rd . Dü-
ünülenin aksine s radan bir sanat formu olarak veya h rslar tazelemek için ya-

p lmad . Toplum olarak heykelin bir kahraman m yoksa bir ideoloji sembolü mü
oldu unu anlam de iliz. (North 1985). Bugün gelinen noktada bir an t, oldu u-
nun daha ötesine toplumsal bir konsensüs olabilecek kadar daha öteye götürülebilir
mi? Amerikan men eli popüler kültür kahraman n n bir milli kahraman gibi sunul-
mas n n toplum taraf ndan benimsenirli i ne derece olabilir?

II. BATIDA HEYKEL GELENE

Yunan ve Roma etkisindeki eski Bat heykeli, geç ortaça dan 19. yüzy la
kadar geçen süreçte arkaik biçemden gerçekçili e do ru iki defa evrim geçirmi tir.
Evrim sözcü ü insan figürünün sunumuyla ilgili daha önce bilinen biçem aral kla-
r n n tan nmas d r. Her geçi  bir öncesine ba lanm t r. Bu estetik bir ilerleme veya 
geli im anlam na gelmemektedir. Modern ele tiri dünyas bu geçi ler esnas nda
birçok eyin kaybolmu olaca n söyler. Her bir olayda Bat n n heykelt ra lar
hareket halinde insan figürü heykelindeki de i imi dikkatle olgunla t rm t r. lk
seferde ideal vücut oranlar n ve ard ndan co kun, kahramans , trajik yönleri yaka-
lamaya çal m t r. Sonradan ise duygular daha aza indirgenmeye ba lanm , çok
bildi imiz eyler de heykelin konusu olmu tur.

John Berger, Bir devlet kendi gelece i için yapt heykellerle de erlendi-
rilir. demi tir. Ancak, bu ekilde gelece e yöneli in debdebeli bir ihti am gösteri-
si olabilece i gibi halk n nezdinde de ersiz, hatta itici kütleler haline de dönü ebi-
lir.

Resim 2. Claes Oldenburg London Knees 1960
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Claes Oldenburg'un Londra da Bankside ve London Eye aras nda bir yer
için 1960 larda önerdi i, simdi ise kay p heykellerinden biri olan mini etek boyun-
da kesilmi bir k z n dizleri heykeli o zamanlarda Londra n n Dizleri (Resim
2)olarak isimlendirilmi tir. Jeff Koons ise Guggenheim Müzesinin yak n na halk n
ilgi ve sevgisini kazanm  çiçeklerden bir fino köpe i (Resim 3) yapm t . Bir sanat 
eserini var eden ey sadece onun öyküsel durusu de ildir. Sanatç n n dü üncelerini
ve çözülmesi gereken yarat c problemleri gerçe e dönü türen ey ifade için kul-
land gereçtir. Bo bir kaidenin üzerinde yükselecek ey için yarat c bir sonuca
ula mak belki de zaman m z n modern teknolojileriyle çok kolay olabilmektedir.

Resim 3. Jeff Koons, Flower Puppy, 1992

III. KENT VE HEYKEL

Yerel yönetimlerin son y llarda giderek artan bir planlama, projelendirme
yetkileri, geli en bir teknik ve parasal güçleri vard r. Bu da artan bir ekilde yerel
yöneticilerin çevreyi güzelle tirme yat r mlar na yönelmelerini sa lam , kentler-
de bu türlü altyap çal malar giderek yo unla m t r. Art k, pek çok belediyenin
artan ekilde meydan, yaya yolu, park, fuar ve kamusal alan düzenlemelerine yö-
neldi i gözlenmektedir. Bu çal malar daha çok farkl disiplinlerin (kentsel tasar m
uzman , ehir planc s , mimar, peyzaj mimar , in aat mühendisleri, sanatç lar n vb.)
bir arada çal mas n gerektiren kombine çal ma ve ürünlerdir. Bunlar n giderek
artaca ve her türlü sanat dal n n, bilim insan n n, kentlinin kat l m ve katk s ile
daha özel kamusal mekânlar n ortaya ç kaca n , geçmi in giderek daha çok yo-
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rumlan p de erlendirilerek ele al naca n ve tekrarlanaca n söylemek olas d r
(Tunçer 2007).

Sanat politikas n n yay l m ve yönetiminde, ayr ca ehrin planlanmas nda,
sanatç lar n daha etkin olduklar geli meler olmu tur. Bunun ço u uluslararas sa-
nat politikalar n n de i iminin, yüzde olarak sanat n hayattaki yeri anlam nda yerel
yönetimlere yans mas d r. Aç khava sanat imdilerde ehirlerin yeniden yap land -
r lmas nda göz ard edilmeyen bir unsur olmu tur. ehrin meydanlar nda, parkla-
r nda estetik unsurlar n insanlara daha somut ekilde ula mas n n yolu böyle gö-
rülmü tür. Simdi ise halk sanat ehir manzaralar nda önemli bir özellik ve artar bir
ekilde her an her yerde kars m za ç kabilir ekliyle yayg nla maktad r. Sanat bu

tür yerlerin ekonomik sosyal ve kültürel yeniden yap land r lmas nda önemli rol
oynamaktad r. Bu noktada bir çeli ki ortaya ç kmaktad r. Y llar geçtikçe an tlar ilk
yap ld klar zamandaki çekicili i kaybederken, di er yandan ne zaman bir devrim
veya yönetsel bir de i im olsa, popüler bir anlay la eskileri kald r lmakta, yenileri
meydanlara dikilmektedir.

Baz yazarlar 1980'lerin Avrupa s n n baz ehirlerinde halk ve özel sektör
taraf ndan karakterize edilmi halk sanat n n adeta bir Rönesans ya ad n tart -
maktad rlar (Moody,1990:2). Sanat politikas n n yay l m ve yönetimi, ayr ca eh-
rin planlanmas nda sanatç lar n daha entegre olmalar ba lam nda geli meler ol-
mu tur. Uluslararas sanat politikalar n n de i imi olumlu anlamda yerel yönetim-
lere de yans mas d r. Aç khava sanat imdilerde ehirlerin yeniden yap land r lma-
s nda göz ard edilmeyen bir unsur olmu tur. ehrin meydanlar nda, parklar nda
estetik unsurlar n insanlara daha somut ekilde ula mas n n yolu böyle görülmü -
tür. imdi ise aç k hava sanat ehir manzaralar nda önemli bir özelliktir ve artar bir
ekilde her an her yerde kar m za ç kabilir ekliyle yayg nla maktad r. Bu tür yer-

lerin ekonomik, sosyal ve kültürel yeniden yap land r lmas nda önemli rol oyna-
maktad r.

Aç k alanlarda yap lm sanat insanlar n ya am standartlar n geli tirme
fikri üzerine kurulur. ehirlerin yeniden yap land r lmas ba lam nda baz ön gö-
rü ler öne sürülmü tür:

Yerel kültürel kimlik konusunda toplum içinde bir duyumsama yaratmak,
Sosyal a lar n geli tirilmesi ve birliktelik sa lanmas konusunun güçlen-

dirilmesi,
Ya an lan yerler ve bireyler aras nda ba lar olu turulmas konusunda du-

yumsatma yaratmak.

Halka aç k alanlardaki sanat yüzy llar önce krall k, aristokratlar ve ki-
lise taraf ndan desteklendi inde, bu resmi destek yüksek sanatla e de er alg -
lan rd . Demokrasi ve modern ça bunu tamam yla de i tirdi. Demokrasi
içinde olu mu resmi sanat, bir konsensüs ve ortak bir estetik oybirli i gerekti-
rir. Bununla beraber modern sanat bir ki inin (sanatç ) görü üdür. Oybirli i
fikri bu sanatç görü ün tam z tt d r. Tamamen formal bir renk, çizgi, kütle ve
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a rl kla (veya kavramsal) ilgilidir. Di er yandan bir eyin an s na yap lan
sanat tedavi edici, kurtar c ve e iticidir. Bunlar ayr eylerdir. Modern sanat-
ç ifadedeki belirsizli i ve ironiyi sever. An t yapanlar için ise hay r m ? O
halde modern an t nedir? Bunu Lewis Mumford y llar önce yazm . E er mo-
dernse an t de ildir. An tsa da modern de ildir (Kimmelman, 2002).

IV. KARADEN Z ERE L DEK HERKÜL HEYKEL

Karadeniz Ere li, Zonguldak a ba l ve yakla k 80.000 nüfuslu bir ilçe
olup, eski kay tlarda ad Herakleia Pontike olarak geçer. Ere li nin antik ad n n
men ei Yunan mitolojisinin efsanevî kahraman Herakles e dayanmaktad r. Grekçe
Herakles (Latincesi: Hercules) ad , zamanla halk aras nda Ere li biçimine dö-
nü mü tür. Herakles, bilhassa Dor boylar n n kahramanl k görü ve anlay lar n
benli inde toplay p, bir ulusal kahraman niteli ini kazanm ve ayn zamanda insa-
n n do a kars s ndaki mücadele ve metanet gücünün bir simgesi olarak kabul gör-
mü tür. Baz Yunan airlerine göre Hades in bekçi köpe ini (Cerberus) yer alt n-
dan ç kard yer Karadeniz Ere li dir. Ancak burada ma aran n dibine do ru gi-
den bir yol bulunmaz. Di er mitolojik kaynaklara göre, Taenarum, Herkül ün,
Cerberus u yaklamak için Hades in idare etti i ölüler ülkesine indi i yerdir. Buras
Yunanistan n güneyinde bir yar mada da Laconia, Peloponnes de, (Pelepones) yer
al r.

Karadeniz Ere li de 2005 y l nda Belediye Meclisi nin bir sanatç ya sipari
etti i bronzdan yap lma ve 2,5 m yüksekli indeki Herkül heykeli ihti aml bir tö-
renle aç lm t r. Zaman n Belediye Ba kan , sahil band n n yeniden düzenlenmesiy-
le ilgili yapt çal malarla halk n büyük ölçüde takdirini kazanm yerel bir yöne-
ticidir. Ba kan, medyatik ki ili iyle ve Kültür ve Sanat festivalleriyle lçenin
daha iyi tan nmas n sa lam t r. Dört-Be gün süren bu festivallerde say çevre
illerdeki insanlar n kat l m yla bir milyona ula maktad r. Belediye, festival önce-
sinde halka aç k oylamalarla hangi popüler sanatç lar getirece ini halka sormakta-
d r. Normalde Ere li den ba ka ehirlerde yüksek fiyatl bilet al narak izlenen bu
popüler sanatç lar ücretsiz olarak halka izletilmektedir. Hatta Karadeniz Ere li de
kurdurdu u 2002 metrelik mangalla, Guinness Rekorlar Kitab na Ere li ad n yaz-
d rm t r. Ba kan, heykelin aç l konu mas nda Ere li nin Herkül le daha çok
tan naca n ve lçenin turistik bir yer olaca n ifade etmi tir. Ancak Belediyedeki
yönetim de i ikli i, halk n sesine kulak verme iddialar , heykelin yerinden sökülüp 
ba ka bir yere ta nmas hatta 100.000 YTL s na yapt r lan heykelin 1000 YTL ye
sat a ç kar lmas gibi alayc siyasi gösterilere dönü mü tür. Bu konuda yerel ba-
s nda yer alan iki haber öyledir:

Tepki Çeken Herkül Heykeli Kald r l yor Zonguldak' n Ere li ilçe-
sindeki sahil band na dikilen Yunanl lar n mitolojik kahraman Her kul un
heykeli kald r l yor. Eski Belediye Ba kan zaman nda dikilen heykele va-
tanda lar, "Kendi milli kahraman n z yok mu?" diye tepki gösteriyordu.
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(http://www.haberler.com/tepki-ceken-herkul-heykeli-kaldiriliyor-haberi
18/04/2008 15:02)

'Ere li Anadolu kentidir' diyen al c ç karsa Herkül heykelini satacak
Zonguldak' n Ere li lce Belediye Ba kan lcenin çe itli noktalar na dikilen
'Karadeniz Ere li, Bir Avrupa Kentidir' tabelalar n ele tirerek, "Ere li bir
Avrupa kenti de il, Anadolu kentidir." dedi.

(http://zaman.com.tr/haber.do?haberno=568311 09/4/2008 00:24)

Heykel, ulusal veya yerel bir kahraman olmamas n n yan nda, Bruce Lee
gibi küresel bir kahraman da de ildir. Belediye Meclisinin karar yla turistik çekici-
li i art rmak üzere sipari edilmi ve yapt r lm t r. Ancak dikildi i yer konusunda
halktan tepkiler alm t r. Karadeniz Ere li de ya ayan emekli memur Ünal Pehli-
van (ya :63) bu konudaki görü lerini öyle dile getirmi tir: Bence yeri buras yani
sahilin orta yeri de il. Cehennema z ma aras n n önüne konulabilirdi. Gelip ge-
çerken bak yorum, buraya hiç yak mad . Orada çevre düzenlenmesiyle beraber
güzel durabilir. Turizme de katk s olur. Karadeniz Ere li Kurtulu Sava n n ilk
ve tek deniz ehidinin verildi i yer olarak tarih sayfalar nda yer al r. Serdümen
Recep Kahya 9 ubat 1921 te Frans z kuvvetlerinden kaçarken Ere li sahiline ba -
tankara eden Alemdar Römorköründe ehit dü mü tür. Bu olay Türkler ve özellikle 
Ere lililer için bir kahramanl k efsanesidir. Ancak bugün Ere li de ne Recep Kah-
ya için bir an t ne de Alemdar gemisinin eseri vard r. Ne mutlu ki Gazi Alemdar
Gemisi Derne i, geminin birebir kopyas n n yap lmas için yapt giri imler olum-
lu sonuçlar vermeye ba lam ve yap lmak üzere gemi k za a konulmu tur.

Bunlardan daha önemli olarak kar m za ç kan durum, Heykel in orijinal
bir dü üncenin eseri olmay p 18. yy da Matinelli nin Avusturya n n Viyana ehrin-
deki Hofburg Saray için yapt heykellerden bir tanesinden büyük ölçüde esin-
lenmi olmas d r. Herkül ün üç ba l Cerberus u tutu ekli, omzuna as lm çapraz
ask bunu ispatlamaktad r. Ere li li Herkül, Rönesans n tüm Avrupa y etkisi alt -
na ald anatomik idealizmden etkilenmemi , temelsiz, sanki heykelin bedenini
kaplayan kas guruplar n n say s tutturulmaya çal l rcas na aceleye getirilmi
ancak getirilirken de genel oran ve ölçülerden tamamen uzakla lm bir görünüm
sergilemektedir. Kaslar n bedenin bütün hareketine dahil olan dinamizmi yok ol-
mu tur. Saç, sakal, omzundaki post gibi de i ik doku içeren k s mlar özensiz ve
kabad r. Matinelli nin heykelindeki yakalama sahnesindeki heyecan, ihti am, yüz-
deki sert ifade, tamamen dura an, donuk bir haldedir. Ere li li Herkül 2,5 m olma-
s na ra men bedendeki oran bozuklu undan dolay k sa hatta grotesk bir görünüm-
dedir.
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Resim 4. Herkül Heykeli, Bronz, 2006, Karadeniz Ere li

Resim 5. Lorenzo Matineli, Herkül ün Cerberus u yakalama sahnesi 1738 Hofburg Viyana
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Lorenzo Matineli, 1688-1748 y llar aras nda ya am geç barok dönemi
talyan heykelt ra t r. Lorenzo Matinelli, Viyana daki Hofburg kompleksinin bu-

lundu u Michaelerplatz da Herkül ün Zeus taraf ndan kendisine verdi i görevleri-
ni tasvir etti i dört an tsal Herkül heykeli yapm t r. Bu kompleksi yapt ran zama-
n n Alman kraliyet ailesinin hanedan belki de kendisini böylesine güçlü
Herkül lerle özde le tirmek istiyordu.

Resim 6. Günümüzde Hofburg Saray , Viyana.

Matinelli nin Herkül ü gerçek bir cesaret ve güç gösterisidir. Rönesans
heykel gelene inin iyi örneklerinden bir tanesidir. Herkül Cerberus un üç ba n n
bir tanesinin boynunun alt ndan s k ca kavrarken sa baca yla da s k t rma yapt -

izlenmektedir. Bu tam anlam yla zaferin foto raf d r. Di er eliyle y lan seklin-
deki kuyru undan yakalam oldu unu görürüz. Bu esnada Herkül ün ba ,
Cerberus un bas na do ru bakmaktad r. Ere li li Herkül ün duru u, üç ba l köpe i
yakalamaktan ziyade, ayaklar e it aral klarla yere dengeli basm , vah i bir hayva-
na hiç benzemeyen bir yarat ta r pozisyondad r. Hatta bu konuda görü me yap-
t m z halktan bir ki i olan Metin Sönmez (Esnaf Ya :40) Herkülü hiç böyle
bilmezdim. Bu hiç Herküle benzemiyor. Bu olsa olsa bir hamal olabilir. diyerek
alayc bir üslupla heykeli ele tirmi tir.

Ere li de, Heykel in bulundu u sahilde yapm oldu umuz ankette tek so-
ru sorulmu ve toplam 573 ki i kat lm t r. Anket sorular na verilen cevaplar, hal-
k n heykeli benimsemedi inin ve ehirle özde le tiremedi inin göstergesidir.
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Anket Sorusu: Karadeniz Ere li sahiline Herkül heykeli konulmas n do ru
buluyor musunuz?

%
EVET 118 % 20,59
HAYIR 451 % 78,71
KARARSIZ 4 % 0,70
TOPLAM 573

V. SONUÇ VE ÖNER LER

ehirlerdeki heykeller ehrin sosyal ve ekonomik geli im h z yla dengeli
olmal d r aksi halde ehrin ruhunu yans tmazlar. Halk n kimli ini yans tmal ve
yüceltmelidir. Birlikteli in ve ortak ideallerin olu mas na yard mc olmal d r. E it-
sel amaç içermelidir. Pozitif anlamda sosyal de i imi motive etmelidir. Çevresel
esteti in olu umuna yard mc olmal d r

ehirdeki heykellerin artmas nda bir abart yap lmamal d r. Çünkü heykel
sadece bir süsleme sanat de ildir. ehrin ekonomik ve sosyal geli imine paralellik
göstermelidir. Bu ekilde halk güzel heykellerin de erini bilme sans n elde eder.
Bundan daha önemlisi heykel çal malar , yap ld ehrin imaj n zenginle tirir.
Aç k alanlarda yap lm sanat insanlar n yasam standartlar n geli tirme fikri üzeri-
ne kurulur. ehirlerin yeniden yap land r lmas ba lam nda baz ön görü ler öne
sürülmü tür.

Bir sanat eserinin yarat lmas n sa layan süreç yada yerinden kald r lmas ,
bir ehrin hikayesindeki entrika dolu k s mlar olarak an lmamal d r. Söz konusu bir
kahraman n veya liderin heykeli oldu unda, sanatç n n ifade arac , dü üncesi ve
yarat c gücüyle konu ve probleme yakla m aç s o eseri olu turan enerjidir. Hem
eserin yap laca co rafyan n ruhuna olan sayg hem de ya an lan ça n ruhunu
içeren eserler üretilmelidir. Modern heykeller, geçmi in terkedilmi teknik ve anla-
t m biçimlerinin aksine sanatta gelece e yönelmi bir toplumsal hareket araçlar d r.

An tsal formlar tamam yla mimari formlard r. Halka aç k yerlere yap lan
sanat, halkla bütünle ik sembolik anlamlara sahiptirler. Bu sembolik anlamlar halk
üzerinde birçok etkiyi içinde bar nd r r. Çok aç k bir ekilde mekanla ili kisinin
yan s ra kültürel ve sosyal kimliklerin bir nesne üzerinde y lmas d r. Aç k hava
heykellerinin ikonalar yak n çevrenin tarihsel ve kimli ine ili kin bilgileri yans t r
olma görevleri vard r. Hatta bu türdeki ikonalar n sosyal kimlikleri olu turmada
aktif rol almalar ndan söz edilebilir. Ayr ca bu türdeki sanat projelerinde i lenen
tema ve içerik birbirinden farkl kültür ve gelenekleri ortak ideallerde birle tirmeye
çal mal ancak yukar da bahsedilen Bruce Lee heykeli örne inde oldu u gibi ithal
edilmi toplumda yabanc bir kültürün in as eklinde olmamal d r. Gelecekteki
projeler yerel ba lamda bir konsensüs olu turularak ve toplumun yayg n görü ü
al narak yap lmal d r.
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