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Dünya içinde bir dünya, sözde filo-
zoflann, bilimin, sosyal alanın tanım-
lamasıyla bilinen bilinebilen dünya
toprağ, boşluklaıını, zaman, mekin
ilişkisinde dolu, hikİye edilebi-
liı vaısayar: Hikiye edilenin, hikiye
edenin dünyasını nasrl inşa ettiği-
ne tanıklık edilir. Tuval yüzeyindeki
derinlik, hayatların toplandığ yerdir.
Hayatın geçtiği her anın bir doluluk
olacağndan haıekede, boşluğun ifade
bulacağı noktalai, insan varlığı için
önemlidir. Boşluğun aıifi yapıldığn-
da, bir dolulukla karşı kaışıya kalınabi
leceğnden, belki doluluğun başka bir
tarifi söz konusu olacağndan, boşluk
aranılır. Boşluğun yaşamsal anla-
mr, mekinsal anlamrndan önce gelir.

Bu noktada boşlukta geçenleri anlat-
mak, hikiye etmekte zorlaşır. Nedir
bu boşluğu dolduran, diğeı bir deyişle
boşluğun imleri nelerdir. Sanat açrsrn-

dan beklenen cevap, malzemenin,

tekniğin, yaPım sürecinin, yüzeyde
yer alanın mekinsal anlamı öne gkar.
Dolu olanın, bir dolu dünya olayı,
insan topluluğu olacağndan hareket-
le, boşluğun her şeyden uzak, biline-
nin, bilinebilenin yanında, bunlarrn
imleriyle ifadesinde, imlerin tanıklı-
ğnın boşluğun ifadesi oluşu, boşlu-
ğu tanıdık kılmaz. Bilinmez, ifade
edilemez olanın tanıklıklar içinden
çrkması, sanatrn ka1maklaıından biri-
dir. Boşluğun yaşam alanlannın iğnde
temel noktalaıdan biri oluşu, boşlu-
ğun ifade ediliş biçimleriyle ilintili-
dir. Boşluk, ne zaman' nerede oİtaya

çrkaı, yaşamsal öneminin anlaşılma-
sı ifadesinde saklıdır. İfadenin, ifade
araçlarıyla biılikte boşluğu bir tanr-
dıklık içinde dokunulamaz olana
kavuşturması, derinlerde olanı korur.
Boşluğun dolu olan yanında anlamı,
önemi; ifadesinde kullanılan araç Ve
yöntem ilişkileıinin olağan süreçleı
içinde yer alması yanında, tanıdık-
lığı diğer taıaftan uzaklaştırmasryla
öne çıkar. Boşluğun, dolu olan yanrn-
da tanıdıklık içine yerleşmesi, bir
özgürlük alanı olarak yaşamı mekİn,
zaman olaıak aralar. Boşluk, bir çadak
olaıak yaşamda yer alır. Bu çadaktan
bakıldığında, kalın biı duvar yükse-
lir. Duvarın im'i bu noktada önem
kazanrr. Boşluğun yaşamsal önemi,
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