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10-22 Ekim 2004 tarihleri arasmda Anadolu Üniversitesi Uluslararası Sera

mik Sempozyumu ve Sanat Eğitimi Değişim Programı'na ikinci kez ev sa

hipliği yaptı. Fakültemiz Seramik Bölümü'nde gerçekleştirilen bu etkinlik

Üniversitemizin yanı sıra Tokyo Güzel Sanatlar ve Müzik Üniversitesi, Ta

coma Community Yüksekokulu. Surrey Sanat Enstitüsü, Ulusal Seul Üniver

sitesi, Kangnam Üniversitesi, Mürıster Güzel Sanatlar Akademisi'nin öğretim

elemanlarıve öğrencilerinin katılımı ile gerçekleşti. Etkinlikte misafir olarak

Marmara Üniversitesi'nden Prof. Güngör Güner, Dokuz Eylül Üniversite

si'nden Prof. Sevim Çizer ve Meksikalı seramik sanatçısı Nma Medina yer

aldılar. Etkinlik kapsamında yer alan konferanslar. film-saydam gösterile

ri, sergiler ve gezilerin yanı sıra atölye çalışmaları (workshop) gösterdiği çe

şitlilik ile katılımcı ve izleyicileri memnun etti.

Sempozyum kapsamında katılımcı ülkelerin geleneksel ve çağdaş seramik

sanatları hakkında daha fazla bilgi edinilmesinin amaçlandığıworkshoplar

12, 14, 15 Ekim günlerinde Seramik Bölümü Atölyeleri'nde yapıldı. Sanatçı

ların talebi doğrultusundaatölyelerde maksimum verimi sağlayacakçalışma

düzeni, malzeme ve gereçler sağlandı. Her katılımcıyı asiste edecek görev

liler seçildi. Üç günlük bu süre içerisinde aşağıda sıralanan toplam dokuz

atölye çalışması programlandığıgibi gerçekleşti;

Prof. Richard Mahaffey, "Çamur Tomasında Şekillendirme"

Prof. Fumio Shimada, "Çamur Tomasında Şekillendirme"

Prof. Lee Wang Young, "Çamur Tomasında Şekillendirme"



Prof. .\lagLlalL'ne Odundo. "Camurla Sckillcndirme"

Okuıman Clare Twomcv. "I ı ök üınlc Sckillcndirmc"

Prof. Kap Sun Hw. ı ng . "Cam ur Tomasında ~L'k i lll'ndi rıııe"

Yard. Doc-. Ekrem Kul.ı . "Ak-r Tornasnu.lu Kalı p Ya pım ı "

Yard . Do\,. Sadcuin Avgün. "Yüzde n Kalıp Alm.ı "

Prof. Zelıra Cob.m!ı . "Trans fe r -Cık.ırtm.ı- Tekni ği '

\,\'orkshop'lara katılan tüm sanatcilann ortak h ir yanı vardı: -vr. unik ... Or

ta k ola n b u nok ı .uun dışında -an.uruuu doğduğu , yl'l isliği to p lu m un küh ü

r ü rı ü ve x uunxal bilgi edi nimini kendine tı/.gü b ir sek illcndinnc tek n iği ara

cılığ ı ilc izleyicisine seramik o larak uktanna vönıcnunin ki-ilere göre farklı

lıklar g österdiği g özlendi. Sanatcıl.ınu bir ke-nu cumur torna-ı kullanırken,

bazıları dk .....ekillendirmcvi . bazıları alcı tornası "e aleıvı. hazıbn da trans

fer k:ığ ll1:ınn l bir aruc olarak kullandı. A nlatım sorumik. 0t1~1 u lasım aracı d: ı

bi r se killc ndi nuc tekniğ i olunca . san.uc un u bütün d üs ünc'c-h- rin! iste n ilen

sek ikle tızgli rce dile getirmesi. sa natsal hir forıııa dön ü-ı ü nucsi dt" tekn iğ i n

-ırurlan dahil inde olması hL'klı..-nchilir... ı\lölyL' cah -,mal.ırın.ı katılan tüm sa

n.ucılar ........·ı.:tikleri ça lı sma ...i-ac-mi. izlcvicilerl« kurdukları ilere-im. kullandık

ları mulze-mc , "C onurıla kurdukları hağ ile t ekniğe h: ığlıl ığ ın gctirdiği zor

luğu aşmayı lıasard r l.ır.

Prof. Richard Mahalfey. "Çamur lornasında Şekillendirme"

Alölyc cahsmnlnn 12 Ekim . -a.u l--t ,()l fdL' Profesör Richard '\fahaffey ile h:ıs

ladı: "Çamur Tomasında Sekillcndinuc". 'x 'orkshop konusu scramiklc ya

kIIIcb n uza ktan ilg isi oları he-rk e s ic-i n tamdık . sıradan hir konu okırak g ö

rüls .... de uygulama herk esin (a lışma üzerinde od.ıklumnasm. ı neden o lmuş,

iz le yici leri n ta kdiri n i toplan u- n ':" h. ıfız.ılard. ı kalıcı izle r lu ra knusnr. Bunun

nedeni biraz da sanatcr-i zk-vici ilcuvimindvn kaynaklanıyordu , Pro le ....ör

Richard '\ Iah:ıffey'in L'spirili ki~iliği. izh.'yici ile kurulan ilcıisimin ı.unaml.ıvı

cı bir unsuru o lmustur. Sc-ıupoxyuma Tae-oma Communitv Yükse ko ku lu

adına k. ıul.ın sanat er. Amerikalı o hu«.... ma ra ğmen c. ı hsm. ı xixtvm i ve sana t ı

nı ifade bici ıni Japo n seram ik san.uın. ı vakuıhk güsıerınektt:'ydi. Bu d~ ı S;I-



Ayn ı gün, aynı work-hop konusu . Aıölye cahşrnasının konus u ay 

nı olsa da içerik bir üneeki <.:alı:;;ıııaya göre g österdiği farklılık ile iz

levicilerde ilginin devamın ı sağladı. Çamur tomasında şekillcndi rmc

tk.' ça murun k ıvamının öne m ine tekrar tekra r de ğinen -cmatcı icin Ça

mur ha zırlamak da ü n ha zı rl ı k gcrcktirivordu . Çarn ur her ne ka dar

ya~adığ ı to p rak parcasına a it olmasa da usta elie rin a ras ında kısa b ir

sürede Japon kü ltü rünü ya nsıtan parça lara dön ü ş ü verdi. Sakc kapla

n . ca ydanlı k l a r ve kapak -kulplar izle yicilerin hayre t dolu bakış lan

önünde üzel çekim yö nte m le ri ilc hayat b u ldu. Malzeme ile sa naıç ı

ara smda kurulan bir hağ vardı k i liu hağ tüm sınırların ortada n ka lk

masına sebep olmuştu. S: ınatçt. kültü r n: sa nat b irikimi to rnadaki

usıulı ğryl« ka rşıınızdaydı. G ün ün ile rle yen saatlerinde Prof. Fu mio

Shimadanın öğrencileri bu cahşmanm devaını niteliği taş ıyan h ir uy

gula ma yapu. Ye r olarak Se ramik Bölü mü Torna Atöl vcsirnn seçildi

ği bu ç a l ışmada tüm sempozvum katılımcıları torna ile şck il lcnd i rme

ye aktif olarak katıldı. \'\'o rkshoplann ilk gununoe bu faaliyetle katıhmet

ların uru,...mda ki ilişkiler, :-;(.'ranıik adına paylaşımlar .h·ü\'lendi.

nannın sadece doğup hüyüdüğü kü ltüre bağlı olmadığın ın hi r gtls

lL"rgl.'si o lmuştur. Bu rada farklı k ültü rle rin sa h ibi olduğumu z kültürlc

birl eşerek sc ramik tc ifades in i hulabildiği n! görüyoruz" i\ .. fark lı fo rm

şekillendiren sana t c,," ı her üc formunda da ke nd ine özgü ş ek il le rıd ir

me yöntemi n i en ince ayrın tısın a kad a r izley ici ile pavlaşu. Büyük

bo yut lu (anak va pmumn p üf noktaları , ıab.ık yap ı mındak i detayla r

ve kaole rı ile yapılan de korlama tekn iğ i bunlar arasında sayılabil i r.

Prof. Fumio Shimada, "Çamur lamasında Şekillendirme"



Prof. lee Wang Young, "Çamur lornasında Şekillendirme"

Bir günlük ara da n sonra 14 Ek im 'de. K ore Kanguam Tasarım Ünivcr

site si adına sernpozvuma katılan Pro f. Lee \V:ıng Young uygulaması

na at ölvcdcki ayaklı ç ömlekçi tornasım kullanarak başlad ı . Malzeme

aynı: çamur, çömlekçi tomasi . kişisel beceri. .. Fark: kültür. dünya gö

rüşü "c şek i l h-ndiri l en form. LeL' \'\ 'ang Young ha reketli ki.~i1iği Ye

insa nla rla sürekli b ir paylaş ım içinde olması nedeniyle sempozvur»

boyu nca ilgiyi üzerinde toplamayı başaran bir sanatçıydı. D iğer katı

l ımcılardan fark lı olarak sanatçı to mada da ha b üyük bir for m şek illcrı 

d irrne ilc baş lad ı g östcrisme. Kullandığı kırmı zı ça mur sana ıçuun usta

el lerinde vüc ut b uluvcrdi. Gelene ksel Kore serami k sanatında Japon

etkileri izley iciler in gözünden kaçınadı . izleyicilerden birine de torna

da şck i l lendi rmc olanağa tanıyan sanatçı daha sonra elektrikli tomada

önceki forma yakın boyutta bir form ş ekil lcnd i rd i ,

Prof. Magdalene Odunda, "Çamurla Şekillend irme "

Okutman Clare lwomey, "Oökümle Şekillendirme"

İ ngilt e re Surrev Sanat Enstit üsü'nden et kinl i ğe kanlan sanat çılar ayn ı

at ölye yi pay l u ş u. Atölye a ynı , sun umlar farklı o lunc a izleyici ilgisini ik i

c.ıhşmada da to plamak zor olmas ı beklenirkon sanaıçılarm birbirile ri-

ne tanıdıkları süreler ile çok dinamik b ir atölye çalışması gerçekleşt i.

Kcnv.ı asıllı Prof. ~ıagdalene Odunda ince öğü tü lm ü ş çamur ve turnet

kullandı gösterisinde. Yaptığı form. çalışma tarzı . ke ndinden emin \T

güçlü duruşu ile sa nki eski bi r Anadolu kadın ı duruyordu karş tnuzda.

Sana ıçı h ize munıazam b ir ct ka lı n lığına sa hip fo rmun turne t yardımı

ile nasıl şek iilend i ril eceğin i gösterdi. Ş ek i l l e rıdirme sonrası et kalın lı ğı 

nı kontro l etmek için form kesildi. Gerçekten de çamur tomasında şe-

i j kil l erıdirilmiş gihi her taraf eş i t , ku surs uz bir form vardı karşunızda .



Sanatçı sonra öncc kinc benzer bir form şck i ll endird i . Yüzeyi as

ta rlanan bu form da kesildi ve bu parcal ardan yeni. sanatç ımn bi

ze aktarmak istediği konuyu a nlatan fo rm ortaya çıktı. üdundo

bunla rı yaparken Clare Twomey'de ça lıtiması için gereken ıualzc

mei e ri dü zenledi . Odundo'nun gü çlü ve sporıran ça lı şmasmm tam

tersi bir ça lı şma sistemine sah ipti Clarc, Bu siste mi t anımlamak

için iki keli me ye te rli o lu r aslında ; za rif ve d üzenli. Yanında ge tir

diği kalıplam d ökü m ya pıp seramik parçaları çoğa l tan Clarc. fırın

plakalan üzerinde ( raşunada ve pişirmeele yardımcı olması için) sı

mrladığı alan içerisine bunlardan düzenleme yaptı. Plaka üzerin

deki sınırlayıcı duvarla r yü zü nd e n seyirciler yapılan la rı görmekte

zo rluk çeksefer de ça lışma ilerledikçe Clarein oluşturduğu strük

tür o rt aya çıkmaya baş l amışu , l' Iakalan n a rdındak i gize m izleye n

lc rin ilgisini üst noktaya ç ekıniş ı i .

Prof. Kap Sun Hwang, "Çamur lomasında Şekillendirme"

Kore Ulusa l Setii Üniversitesi'ni temsil eden Prof. Kap Sun I lwa ng

ölçülü çalışması ve biraz da Batr 'vı anunsatan tarzı ile ka rşuruz

daydı . Sanarcının yanındak i plastik ku tu seyircinin meraklı bakış

ları arasında yavaş yavaş açılmaya başladı. İçinden ne i şe ya raya

cağı konusunda hemfikir olanıadığ uıuz parçalar çıkmaya başla

mışu: keh ribnr ta şları . a hşaptan yapı l an bir d üzenck, üze rinde öl

çü lc r o lan polyeste r lev ha. Çalışma ta rzına uygun araç ge reç ler i

Kore 'den ya n ında ge tiren sa naıç ı ke ndine has çalışma siste mini,

kullandı ğı teknik leri sey irci ile içtenlikle paylaşt ı . İ ş ler i nde porse

le n çamuru kullana n sanatçı bu uygulamada k ı rmızı çam urla

çahşn. Önceden çamur tomasinda şek i l l e rıd iri len sil indirler . deri

sertliğ i kıvamına geldiğinde eşit parçalara böl ünerek aralarına as 

tar sürül üp tekrar yapıştırıldı. Bu basit i şlcmle yazaya estetik bir

göıiinüm kazandırılm ış oldu. Ya l ın Ye estetik ... Sanaıçının çal ış

mas ı sırasında Alma nya 'da ki at ölyesi ilc ilgili yaptığı sunum da

workshopu zcnginleş t i rdi.



Yard. Doç. Ekrem Kula . "A l ç ı Tornasında Kalıp Yapımı"

Yard. Doç. Sadettin Aygün. "Yüzden Kalıp Alma"
S ıra gc hu isri cv sa lı i p liği yapan b ölümümuz öğret im üyele rine . Ev

sahip lerinin sunumlan için a1<.:1 atöl yesi seç i lm iş i i. Al ~~l, seramik

model ve ka lıp yap urunda ku lla nılan vazgeçi lmc« bi r ara ma lze 

me . 13aZL'n a h;;ı şck i l lendirmcyi dah a kolay kılmak için de Illa ki

nder tercih edilmektcdir. Dairesel formlar: vuzo. canak. tabak gi

hi modeller alet toması yardımı ile şekilh-ndınli r. Endüstriyel üre

rime h ızlı ve doğru bir yöntem ile rasyo nellik kazandmhr.

Yard. 0 0( . Ekrem Kulu da bun .ı ba ğlı o larak surıumu için a lç ı ı or

n:ı sı ilc şck i l l e ndirmeyi scçmiş i i . Ma kine nin kazand ı rd ığ ı pr. uikli

ğİn yanında Kulanın izleyicisine sunduğu bi r pra tik lik da ha "ar

d ı: modeli oluşturmadan kalıp yapılacaktı. form olarak büyük bo

yutlu bir çanak seçilıuişu. Boyutu na YC' çiztrntnc uygun olması

elikkar edilerek <kontro l için çizimden şa blon ç ıkanldı ) şek il f en

d irmc luşla uusn . izle yicin in mera kl ı bakışla rı a rasında a lçı yava ş

yavaş bir kitleden bir forma dönüştü . Önce likle kahbın alt parça

s ı nı ol uş turacak parça şekil lerıdi r i l dik ten so nra üzerine alç ı dökü 

le rek kuhbm ikinci ya rısı da şek ill end i . Ekre m Kula bunla rı yapar

ken at ölyenin bir baska k ösesinde Yanı 00<';. Sadettin Avgü n de

katılımcılardanbirinin y üzünden kalıp almak için yapt ığ ı ha zı rlık

la rı tamamlannusu. Model in yüzünden kalıp al ınacaktı. . . Alçıh

s:ı rgı bezi he m pratik hem de hassas bir ça l ısma sağlayacak tı.

Kaulnucuun saçı bone ile lovafcıle ri de na ylon (inü ile kapatıldık 

tan sonra yüz üne: vazelin sürüldü. Öncede n kesilip haz r r lammş

olan k üçük al ç ı f sargı bez! parçala n suda ı slatı l a rak çek dikkatli

bir şek i l de . modelin nefes abs uu engellemeden yüzün e uygulan

maya başlandı. ilk aşamada yüzün tamamı tek ka t sargı bczi ile

sanldıktan sorıra üzerine bir kat daha uyguland ı. Oluştu ru lan

kabu ğurı mukavemet ini sağlayacak ka da r bir sertlik ve esne klik

elde ed ild ikte n so nra işlemin birinci kısm ı ta mamlanmış u. AI<.;'I

ısmd rktnn so nra da yüzde n kabuk sargı bez i ayrı ld ı. Tekrar b ir al-



,: 1 hazırlanarak valuılnu ş kalıp içine döküldü H .:' yüzün

alçı modeli elde cdilnus oldu. İşin tekn iği ni gören diğer

ka tı lımcı la r da birb irinin yüz kalıbın ı alarak , y üz model 

lerini oluşturdular. günün anısına yanla rında g ötü r

düler. Katı lımcı la rı n hafızalanna pratik kalı p a l ına yön

temle ri b ı raka n alçı atölvcsi workshopundan sonra S() f1

bir a tölyc <;a l ışnıas ı k.ı lnuşu. ..

Prof. Zehra Çobanlı , "Transfer - Ç ı ka rtma - Tekniğ i "

Bu ça lışma ile workshop progra uu rruz sona crccckti.

Belk i de bir sonraki st.:'ınpozYl.lma kadar katılımcılar bir

a raya gclcmcyecek ama burada ô ğrcn ilip g örülenler ve

edinile n arkadaşl ı kl a r hi( unutulmayacak u. Bu at ölye

ça lışması da bu doğrultuda ka tılımcıla rın "iz"lerini ö lüm

süz l eşt i rerek kalıcı kılına yı amaçlıvordu . Yöntem olarak

da çıkartma tL: k n iği uygun gö rülmüşt ü. Atolyc <;;· a lı.~

masında ö nceden hazırlanmış ola rı çıka nınalar seramik

tabaklar üzerine aphke edilecekti. Bunu n için de ün

hazırlık aşaması fotoğraflanarakkısa bir sunum hazırlan

dı. Sunum ile birlikte transfer tekniği hakkında teorik

bilgi de verild i. Pro f. Ze lira Çoba rıl ı kayıt esnasında

misafirle rde n al ı nan "izvle ri t imzalar ı tabakla r ü ze rine

nas ıl apıike edileceğini g()stL'rl'rl.:'k ça hş maya başl anuşu.

Ça l ışma kaulımctl.mn da i ş tiraki ile dinarui k l eşıi. Pro f

Richard Mah.ı ffey bunun ö ncüsü o ld u ve o nu bir katılım

seli izledi. Kay ıt günün de al ınan İmzaların ne amaçla

k ullanılacağı nı anlayamayan ka t ılımcılar bu "iz" bırakma

.....ü rp rizini çok sevnuşti. He rkes özgürce . dilediği gihi im

zalarını tabaklara aktarırken bir kez daha -cmpozyum

boyunca edi n ile n sanat paylaşımlan ve arkadaşlıklar

pek iş ıuiş t i . "İz'Te rıen bu tabaklar daha sonra de ko r

Imm nda pişinlerek katılımcıla ra bu et k inliğin anısına

verilecekti.
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