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Üniversite seviyesinde Seramik Eğitimi çok yönlü bir bilgi aktarımını gerek

tirmektedir. Seramik Sanatı ve sektörü endüstri, mimari, resim, heykel ve

mühendislik gibi disiplinlerle direk ilişkili olduğundan, seramik eğitimi de

bu alanlarla bağlantı olarak yürütülmelidir. Seramik Eğitimi pratik ve teorik

olarak ikiye ayrılmaktadır. Bu açıdan alanın geleneksel, teknolojik, sanatsal

ve endüstriyelolmak üzere üç ayrı dalda ele alındığı düşünülürse, her ayrı

dalda uygulamalı ve sözlü anlatıınlı derslerin verilmesi gerektiği söylenebi

lir. Teorik bilgilerin öğrencilere yeterli düzeyde aktarıldığı noktada, gerek

atölye ortamlarında, gerekse fabrikalarda uygulamalı eğitim prograınlarının

devreye girmesi ile daha sağlam bir bilgi temeli oluşturulabilir. Seramiğin

mimarlık ile olan ilişkisi de öğrencilere teorik olarak anlatılsa da ancak uy

gulamalı dersler sayesinde pekiştirilebilinir,Anadolu Üniversitesi Güzel Sa

natlar Fakültesi bu fonksiyonunu en iyi şekilde yerine getirmektedir. 1985

1986 Öğretim Yılında, Uygulamalı Güzel Sanatlar Yüksekokulu bünyesinde

eğitim vermeye başlamış olan Seramik Bölümü, kuruluşundanbu yana ge

rek öğrenciler, gerekse eğitmenler ile hem Anadolu Üniversitesi kampusu

içindeki hem de bir çok özel ve kamu ve kuruluşuna ait binalarda iç ve dış

mimariye ait seramik çalışmalara öncülük etmiştir. Bölümde çeşitli dönem

lerde verilmiş ve verilmekte olan mesleki seçmeli dersler adı altındaki Sa

nat Seramiği, Serbest Seramik Tasarımı, Yüzeysel Tasarım dersleri dahilin

de, ayrıca Artistik Mimari Seramikler, Endüstriyel Mimari Seramikler dersle

ri gibi direk olarak mimarlık ile ilişkili derslerde, seramik malzeme ile yü

zey değerlendirme yöntemleri ve bu alanda temel tasarım ilkelerinin nasıl



Resiınl.

Sü/ller/ereait [anna
Tapmalı, kilden koni/erile

kaplanmış stifun, Irak.
M.0.2600.

Resim2.
Elam Iıguralı: Chogha

lanMiran. MO.121S·
1240.

kullanılması gerektiği öğret i l irken. aynı zamanda ö ğrencin in bu konuda

g örsel ve pratik de neyim ka zanmasını sağlayacak uygu lam alar ya pılmak

tadır.

Sera mik en basit ıanmuyla köke ni kil o lan inorganik malzemelerin . çeşitl i

teknıklerle belirli bir üretim sürecinde şeki l fendi r i l i p pişirilcrek sert. daya

nıklı, kullanım alanına bağlı olarak estetik \'e hiiycnik ö zellikler kazanma

S i ile oluşturulan malzeme ve bu malzemeni n kullanım ı ile ortaya konan

sana t dalıdı r.

Teknolojinin olanaklarıyla s ı nırla rı her geçen gün gen işleyen seramik üre

timi. uygulama ve kullanım alanları açısından da gel işme g östermektedir.

Tarih öncesi ....a ğlarda insanoğ lu nun kili , kullanım eşyalarını şek i l lend irmek

için ku llanmaya başlamasının ardından pi ş irmcyi öğrenmesi. ta şın yanı sı 

ra sera ıni ğin de mimari yap ı la rda kullamlmaya başlamasını sağlanuşt ır .

Böylece yap ı tarihinde ilk defa aynı ölçülerdeki birimlerin yan yan a geti

rilmesi ile bir yapı elemanı yapma kavramı ortaya çıkmıştır . Aynı ölçüler 

deki birimler ise insanoğlunun yaptığı ilk prefabrik yap ı malzemesi olmuş

tur (Toydemir, 1991. s:2L

Mimari se rami kler he r türlü pismiş to praktan yap ı lan yapı malzemelerini

kapsayan geni ş bir te rimdir. Ta rih öncesi çağla rdan gü nü müze kadar topra

ğın ptşmlş ol arak mimari yapılarda kullanımı su ge çirmczlik. ateşe dayanık

lılık , hijyen ve dekoratif öz el likle ri nedeniyle tercih nedeni olmuştur.

:ı. I.Ö.4000'lerin başından itibare n S ünıcrler döneminde tapınaklarda göriilen

mozaik şeklindeki p i şmemiş kil ka plama orneklerinin ardından (Resim 1>,

ke rpiçin yan ı s ı ra piş miş to prak malzemeler ve tuğla şek li nde cephe kapla-

malar mima ricle görülmeye başlanmış. Mezo

potamva'da Sümerler. Bahillcr. Asurlulur,

Akadlar, Elarnlar gibi medeniyetler zamanında

da tuğla anıt nit eliğindek i mima ride yaygın

olarak kullanı l mışur (Res im 2) .

Anadolu Ye O rta Asya 'daki uygarlıklar genel

olarak ele alındığında. duvar kaplamalarının

yalnız ta ş ıyıcı lık amacı ilc değil aynı zamanda

yapılara es te tik değer katma ve özgünlük ama

cı ile de kullanılmaya başlandığı, öze llikle piş

miş toprağın kaplam a ma lze mesi o larak tuğl a

ve çini şeklinde uygulandığı dikkat çek

mektedir.

Seramik ka plama malzemesi ya tay , düşey ve

ya eğik sa tıhla ra harç vb. yapışt ırıcı malzeme

ile tespit edilen hitirici bir malzemedir (Toy de-
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KonN InceAlinareli Medrese.
mıilarede sıt/ı/ulla ôe.!eme.

Anadolu SelçlıJlu. 1264.

mir, 1991, s:134). .Mimaride görülen seramik ka plama ma lzemeleri tuğla ,

mozaik . p lşmlş toprak ka ro lar. yü ksek sıcaklıkta pişmiş karolar. çini , fayans

gibi gru plara ayrılmaktad ır. Bu seram ik temel yapı ma lzemelerinin başında

gelen tuğla 900-11000Coc pişen. pişme rengi kırrmzr ile kızıl kahverengi

arasinda değişim gösteren, günümüzde dikdüngen dışında oval köşeli gibi

tiple ri de bulunan bir üründür. Mezopotamya 'da, Esk i Mıs ı r'd a ilk örne kle

rine rastlad ığımız tuğl a duvar örgü yani t aş ıyıcı inşaa t ma lzemesi olmasının

yanı sıra günümüzde zemin ve duvar kaplama amacıyla da kullanılmakta

dır. Büyük Selçuklu ve İlhanh Devirlerinde yaygın olarak kullanılan sırlı

tuğla Anad olu'da ilk defa Selçukl ularda g örülmüş (Resim 3-,j), geometrik

dokusu ile Ana dolu 'da m inare ve türbe lerde kullanım ı Beylikl er. Osmanlı

lar Dönemi'nde de yaygın olarak devam etmi şt ir . Ayrıca çininin de içinde

yer aldığı kompozisyonlar halinde kullanıldığı dikkat çekme kted ir. Ona As

ya 'da ilk kez Uygurlar. Gazrıelilcr , Karahanl ılar , gibi Tü rk devletlerinde ge 

lişen çin icilik de Anadolu 'ya Selçuklular dün eminde gelmişti r.

Anad olu mim aris inde çin i. cn yaygın olarak çin i mo zaik tekn iği ilc karşımı

za çıkmaktadır . Anado lu 'da özellikle Anadolu Selçuklu mimarisinde büyük

aşama kaydeden bu tekn ik, mimari yapıların özelliğini ve (eknik açıdan h ü
t ünl ün ü bozmad ı ğı . yüzeylere kauı ğı ze nginlikten dolayı yaygın olarak

kulla nılmıştır (Resim 5),



Resim 5
Akşehir Ulucamı: çiııi moıaik mihrebı,

Anadolu Selçuklu. 13. Jr.

Resim 6.
YJldız biçimlı~ sıra!tı tekniğinde çini. Beyşehir

Kubadabad Sarayı, Konya. 13. Jr

Resim 1.
Istanbul Topkapı Sarayı. Çinili Köşk,

çini moıaik. Osman!ı Dönemi, 1472.

Resim B.
Bursa Yeşit Cemi,

etunya!dıı!ı altıgen çiııı~

çokrenkli sır tekniği

bordürler. ErkenOsmanli.
1421.

Selçuklu Dü nem inde rastlanan bir başka se ramik mimari eleman da sekiz

köşeli yıldız ve haç şeklinde bi çimlerımiş geometrik çinile rdir. Sıraltı ve his

ter t pişmiş çini yüzeyine çeşitl i oksitlerle sül fürün karışımının uygulanarak

farklı tonlarda madeni partltılar elde edilen teknik) ile yapılmış olan bu \~ i

nilerin en güzel örnekleri Konya Kubaciabad Sarayı duvarlarında bulunmuş

tur. Bu örneklerde genellikle rumi ve palmerli bit kisel bezerneler ile bağ

das kurarak oturmuş sultan , çift ba ş h ka na l gibi çeşi t l i figürartf anlatımların

kullanıldığı dikkat çekmektedir (Resim 6),

Çini t ekniğ i Beylikle r ve Osmanlı devrinde Selçukl u devrine güre daha na 

di r ve boyut , desen, renk açısından Iarkhla rlu ku llanılmıştır. Bu dönemler

de çin i mozaik tekniği ise desenler açısından sadclcştirilerek sürdürülmüş

tür rRcstm 7), Osmanlı'larda dini mimaride süsleme öğesi ola rak kullan ı lan

çinilerde altın ya ld ı z k ullanıını ve çok renkli sır tekniği dikkat çekmektedir

(Resim m. Bu n la rı n dışında mavi beyaz ve sı ra ltı tekniğinde kırmızı dekor

lu çiniterin ortaya çıkarak mimaricle kullanıldığı görülmektedi r. Osma nlı

Dö ne m inde 15-17 , yy. arasında çini

merkezi olan İzn i k' te çin iler iri hareketl i

kompozisyonlar ve can lı renklerle

yapıldığı b ilinm ekte d ir. İ z rıi ki

destekleyen bir başka çin i merkezi de

Kü tahya'dır . Kütahya çinileri İznik'e göre

daha durağan kompozisyonla r ve tek rar

edilen motiflcrlc tarunmaktad rr. Ayrı ca

18 . yyda İstanbul Tektür Sarayı'nda da

çini te zgahlan kurulduğu, kısa b ir süre de

olsa , burada İ zn i k ve Küt ahya çini

geleneğininsürdüriildüğüdikkat çekmektcdir.
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Bu dönemde Avru pa 'da ki diğe r medeniyerlere bakıldı

ğında seramiğin mimaride fa rklı ş ek i l lerde yaygın olarak

kullanıld ığı görülmekte dir. Roma Dönem inde hamamla

rm içinde, çatıla rda ve ye r döşemesinde se ramik malzc

mc yc ras tlamrke n. 15, ve 16 yy.xla İtalya 'd a ter racotta

denilen pişmiş to prak ve rayans den ilen op.ı k ya da şef

faf sı rl arla kaplanabilen gözenekli seramiklcrin fa rkl ı

sıllle rde kullanımının, çeşitli A\TUP:.ı ke ntlerinde Sivil ve

dinsel mimari yapılarda Rönesansın da etkisiyle arttığı

bilinmektedir. Bunların örne kle rine 15 yy.da Florun

sa'da çok re nkli sırlı rölyc f hcykelleri ile öne çıkan DeI

la Robhia atölyesinde rastla ma k mümkünd ür (Lcmmen.

2002 . s : 6ı. İspa nya 'da ise H. yy. da Suriye 'de Abbasile r

den ka çurak İ spa nya Kordoba kenti çe vresi ne ye rl eşen

End ülüs Emcvi Devletinin , İs lam Sanat ının etkilerini Avrup a'ya taş ıdığ ı gö

rül me ktedir. Böylece 10 yy. da en parlak dönemini yasayan Emevi Sanatı .

17. yy, a kadar cini sanatının çok güzel örnek leri ile İ spa nya mimarisini öz

gün kılmaktadır ( Öney. 19H7. s: 130 ) (Resim ') .

Meksika'da da İspanyolların etkile rini taşıyarı ve 17.yy. da Portckizliler

tarafından Amerika k ıtasına ta şınmış ser.ımiklcre sıkça rasüanmaktadrr.

ı\zu\ejo adry\a anı\an ve Pucbla kentinde ü re üıcn sı rl ı karolar. Meks ika

mimarisine karakte ristik bir görünüm kuuuakta dır, Mexico'da b ulun an

Karalu Ev 1746'da Puebla kentinden get i r ilm iş sı r iç i de kor y önte m! olan

talaveratekni ğ i ile yapılmış ( 10) 0° C) mavi beyaz çinilerle kap lı güzel bir d ı ~

ce phe örneğidir ( Resim 10 ).

İ s lam sanatında Ye dün yada bu kadar geniş bir coğraf

yada yaygın olarak kullanılmış olan çini 900 °C-1000 oc
de pişt iği. gözenekli. kırılgan yapıya sahip olduğu "e su

emme yüzdesi yüksek olduğu için mimari yapılarda ge

nelde iç rnekand a kulla mlmış ur . Bu no ktada se ramik

malzemenin u ygulandığı yüzeyde ka lıc ı ve uzun ömü r

lü o lmas ı için ba zı konulara d ikka t edilmesi gerektiği 0 1'

la ya çıkmaktad ır . Seramik yüzey uygu lama la rı nın özel

likleri. kullanı lacağı yere göre bel irle nm elidi r. Uygu lana

cak yüzeyler in eğik li k derecesi. hareketli o lup olmama
S ı , p ürüzl ül ü ğ ü . dış etkenler . uygulama aşamasındanön

ce tespit edilmesi gere ke n noktala rdır. Ayrıca iç mekan

"e dış mek an ayrımı da se ramik ma lze me uygulamasın

da bir d iğe r e tke nd ir. Dış me kan için ta sarl anmış bir yü

ze y uygulama projesi için, se rtlik. aşınma , darbe, su ge

cirmezlik, yüzey gerilim ve ı ~ı ğa dayanım üzellikle ri da -

Resim9_
Granada 'da E!hamra Sarayı

girişinde çini mozaiköeıeme.

ispanya,Uyy.

Resim 10.
IYrolu t v. Mexico.



Resim ll,
AnJdolu Oniversltesi,

Yabancı Oif/er Yüksekokulu
Dış Cephe Uygulaması,

lehraÇobanll 'nm yürolfülO
Yüksek lisansSerbest

Seramik 'asaflmı dersinde
oya Uıuner'in çalışması,

pışmiş toprak tu/la Oıeri sır

ile dekor uygulaması. 1992
210x662 cm, olan üçayrı

panodan ofuşuyor,

ha ilk aşamada göz önünde bulundurulmalıdır . Çünkü dış mekanda yağ

rn ur, kar, güneş işınlan. bitki ö rtüsü . sıcakl ı k değişimleri gibi doğal koşu l 

lar söz konusudur. Seramik. bu etke niere en dayanıklı malzemeler arasın

da olduğu iç in dü nya da b ir ço k ülkede d ış cephe kaplamalarında yaygın

o lara k te rcih ed ilmekte d ir. Sera mik ma lzeme de kendi içinde çeşitlere ay

rılmaktadır. D ış mekanla rda bu koş u l la ra e n dayanıklı olan yüksek derece

de p ismiş sırlı ürü nle r te rcih ed ilme lidir . Burada dikkat edilmesi gereken bir

başka no kta da yüzey malze mel e rin in rerıklend i ri l mesidir. Seramik malze

meler genellikle metal oksitle rle rcnklcndirild i ğinden , güneş ışınlarına kar

ŞI dayanıklılık gösterir (Tovdemir, s:BO, "i 991), Bu ne denle renklendirici ola

rak kullanılan s ır bünyelerinde. doğa l a ksi rlerin kullanılması da re nklerin

sonradan bozulmasını engelleyecektir. Yapıştıncı harç ve ara boşlu k la ra

doldundan derz kullanıın ı da yüzey kaplamalarında titizlik g öste rilmesi ge

re ken bitirme aşamasıdır. Seramik malzeme her ne kadar azam i derecede

su geçinn ezlik özelliğine sa hip o lsa da , dcrz kullanı mı seraıuiklerin arasın

dan su yun s ızmasına neden olabilir: bu nedenle. su ile d irek temas hali nde

o la n yü zeylerde yalıtım yap ı lmas ı da gerekli olabilir. Yüksek derecede pış 

miş karalar su ge çirme oranla rı d ü şü k olduğu için dış mekanlar için da ha

uygun dur. Tü m bu özell iklere bağlı olarak Seramik Bö lümünün ders lerinde

yapıla n tasa rımlarda kullanılan malze melerin tür ü , uygulanacak o lan yap ı

ya "e cephenin özelliklerine göre be lirlenme ktedir.

Örneğin Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu binasında kat lar

arasındaki dış cepheyc ve Sine ma Salo nu gtrişinirı sağ Ye so l ce phelerine

uygulanmış olan kaplama . yaklaşık 1000 0C'de p işmiş sırlı tuğlalardan oluş

turulmuştur. Dış cephe kullanımı için üzel üret ilen tuğlalarm kullanıldığı bu

projeler. her iki binanın dış görün ü ş özelliği olan tuğla kaplamanın devamı

niteliğindedir. Bu noktada tuğlanın estetik. renkli ve geometrik dokusunun

dışında taş , beton . ca m. v.h . çok gen iş bi r malzeme grubu ile gö rsel uyum

gösterdiği de o rtaya konmaktad ı r (Resim ı l) .

Yapıl arın dış gö rünümleri göz önü nde bu lunduru lduğ u gibi, b ölüm ümuz



dersle rinde üretilen pan o ve yüzey kaplamalarının , binarım işlevi ile de

konsept olarak uy um sağlamasına özen gösterilmektedir. Örneğin Sinema

Salonu için 1992 yılında tasarlanmış ola n renkli sırlı tu ğ lalar. binarım sine

ma salonu olmas ı ö zel l iğ i de güz önünde bulu ndurularak sinema kavramı

nı çağnşu rmak üzere film şeritlerinden fayda lanıla rak dekorlanm ışur. Film

akışında ki hareketlilik ve renklilik yansınlmaya ça l ışılara k. b öylece cephe

ye es te tik b ir gö rünü m sağla n ırken, mekanın üzellikle ri de vurgulanmıştır

(Resim 12).

Aynı binanın iç kısmında ye r alan du va r panosu da yine film şerit l e rin i n b ir

duvar elemanına uyarlanınasının örneğidir (Resim 13). Yrd. Doç . Ekrem Ku

la bu çalışmasında b ir filmin dondurulmuş bir karesinde , haya li o lara k öl üm

anını can la rıdıruuşt ı r. Yckparc açılmı ş ça mur pla kası üze rine i şl enmiş o lan

rölyefler , uzanmış bir figür stilize edilerek betimlennıişti r. Çamurun ke ndi

renk ve dokusunun ağı rlı k lı ola rak kullan ıld ığı panoda, canl ı re nkle r özel

likle so l ve sağ tara ftaki bölm elerde kullanılm ıştır . Pano nu n. ila çla rı sembo

lize eden bu kısımla rı . izleyen kişinin dikkat ini önce likli o larak bu no ktala

ra çe ke rke n. pa nodak i figurün bütün olara k algılanmasını sağ lamak üze re

tasarımda fa rklı b ir dil kullanılmıştır.

Mekan ın işlevi göz önünde bulundurula rak uygulanan ç a l ışma l a ra Anadolu

Ünive rs itesi Konservaruan için tasa rlanmış olan " e müzik erıst rüma n form

ları kullanılarak oluşrurulmuş olan pano da güzel bir ö rne ktir. Bu panonun

dış sınırları serbest olarak art istik kesimle belirlendiği için uygulanacağı

Resim 12.
Anadolu Oniversıtesı .

Sinema Anadolu. Dış Cephesı ,

lehra ÇobanIJ 'mn yijrutldgD
Ydksek lisansSerbest

Seramik tsssmmdersınde

Ismatl Yanhmeının
çatışması. 1992. pişmiş

toprak tutlaıeen sa ile dekor
uygulamasf. 23&430 cm.

Resim LJ
Anadolu Oniversıtesf ~ suıeme

Salonu. Yard.Ooç. Ekrem Kula.
1998 EI/e şekillendirme. 1200QC.

oksit patina. 18Ox640 cm.



Resim 14
AnadoluÜniversitesi

/Wnservatuvafl,
lehra Çobanlınm wriittiitii

Yiiksek lisans TeI Çatışması ,

kiil sırfı wamık yiiIe'l
uygulaması,Ditek Alb n'm,

UM/O cm. 1998.

,. , i# ...

Resim 15.
Anadolu Üniversitesi

GOzei SJnatlar Fakiiftesi
evunu dış cepheyUIe'I

uygulaması,

Prof ismail Türemen'in
yürüttlilli lısans Serbest

Yüzeysel Tasarım dersinde
Oya Uzunerin çalişması.

1200°C sıriı. şamoffu çamur,
elle şekillendirme, 1988.

26Ox240cm.

Resım 16.
Anadolu Oniversitesi

Misafirllanesi. dış cephe WIe'I

uygulaması lehra ÇobanIıilin

yürütfügo Yüksek lisans

Serbest Seramik Tasarım!

dersinde Mustafa Ağatekin 'in

çetışmssc şemouu çamur,

smJstü renlılend/{me, 1992.
28Ox290cm.

yüzeyde montajdan sorıra boş alanlar kalmıştır (Resim 14) ,

Böl üm üm üzd e öğrencilere ve rilen pro jelerin üniversltemizm çeş i t l i binala

nnda estetik bir yapı elemanı olarak kull a n ılması , kurumsal kiııılik a rılayı

ş ı n a görsel katkıda bulun urken, kampusumuzu dah a yaşan ı l ı r kılmaktad ı r.

Durağan b ina yüzeylerine derinlik kazand ı ran bu yüzey ça lışmaları , renk

leri "e yapı üzerinde oluşturduk la rı hareketlerle çoğu zaman ruhsal rahat

lama sağlamaktadıdar<Resim 15-16), 13u se ram ik yüzey uygulamalarında

kullanılan çamur, boya . sır ve astar gibi malze mele r bölümünıüz olanakla

rı da hilinde hazırlanmaktadır. Böylece öğrenci ler ca l ışmanın tü m aşama la

nnı gerçekleşt i rmesi için teşvik edilirke n, ya pı l an çalışmala r daha üzgün bir

g örü nü m kazanmaktadır ,

İç mekan uygulamalarına bakıkhğında ise d ış cephe uygulamaları kadar k ı

sıt layıcılar olmadığı dikkar çeker. İ ç mekan se ramik yü zey uygulamaların

da , yüksek derecede pişi rihniş ürü nler kulla n ı labileceği gibi. düşük derece

li pişiriıu te kni kle ri uyguianrmş dü şük de receli çamur b ünyele r de uygula

nuhilmekted ir. Örneğin Yrd, Doç, Sadettin Ayg ün'ü n 29.5x295 cm. ınod ü -



•
ler birimler kullanılarak oluşturdu ğu 1000 "C'Hk pano. Anadolu (Jnivcrsiu___

si. Spor Salonu giriş iı;.; ce phesi için tasarlanmıştır; su yüzeyindeki hareket

leri çağrıştı ra n renk ve dokusu ile mekana estet ik acıdan güzel bir g örün üm

sağlarken , birimle rin tekrar ed ilmesi nedeniyle de gö zü yorl1l:ıyan d inlendi

rtct bir et ki b ı ra kmaktadır (Res im 17) , Salonun spor faa l i yeı leri dışında Es

kişeh i r Fcstivalindcki etkinlikle r için de kulla n ı lıyor olması , panonun rasa

rırrunda belirleyk-i hir etken olmuş, kalaha lık grupların sa lona girmeden ön

ce bekl edi kleri ala na yerleştirilmi ş olan pano , buna bağlı o larak ilgi çekici

renklerde VL' rahatlatıcı nitelikte olması düşü nü lerek t.ısarlanm ı ş u r.

İç me kan da ya pılm ı ş panoların bir örneği de Turkuaz Resto ran ola rak ü ni

ve rsite miz Sosya l Bilimler Binas ı en üst katında a(,: ıl ml\i sa lon için tasartan

nuşur . Bu salon şu an da Salon Anadolu Konferans Salonu olarak hizmet

vermektedir. bu neden le d uvara monte edilmiş pano bugün izlenememek

u-elir. 1992 y ı l ında Muammcr Çakı ta ra fında n Pro f. Zehra Ço banh' nm yü rüt

tüğü lisansüstü proje kapsamında uygularmuş olan yüzey ça lışması . bu sa

lon un iç yü zey ler i için özel olarak tasa rl a nmış ve s ı r üstü boyalar ilc renk

lcnditilmişt i r . Ayrıca bu panoda yera lan bi rimler arasında geleneksel

Kütahya Sera rniklcrinden esinlenerek oluşturulmuş çini parça lar Cıa yer

Resim 11.
AnadoluOniversitesi

Spor Salonu Giriş içCephesi,
Yarrl.Ooç. SadettinAygun 'un
Uygulaması, 1999, ıOodJ C

sır/ı, şemoau çamur, elle
şelıiflendirm e,206xlS60cm

Resım 18.
AnadoluOniversitesi rurlluaı
Restoem. yiiley urgulaması

lehraÇobanlı 'mn yijrllttllğll

Yiıliseli lisansSerbest Seram/k
tessmm dersinde

MuammerÇalıı 'nın çalışması.

şsmonu çamur. slfuslu
renklendırme.



Resım jg

Resım 20.

almaktadır (Resim IS ).

1000 "C'Iik bir çam ur bünye ile oluştu ru lan

mod üler bi rimle r, ilk p işirirni ( 1000 "C bis

küvi pişiriın) gerçekleştirildikten sorıra ra

ku pişiriın denilen, 950 "C'lik gazlı fı rı nda

gerçekleşen rcdüksiyon atmoxfcrli pişirim

den so nra , iç me kan yüzey uygulama ların

da değerlendirilebilınektedir . Bunun bir

örneği 2005 yıl ında yine Seramik Bölümü
rn üz Sanat Scrami ğ i dersi kapsamında ger

çek leştirilmişt i r . Profesör Zehra Çoban lı tarafından yürütü lmüş o lan p rojede

R kişilik bir öğrenci grubu ça lışmıştı r. Tasa rım aşamasından önce uygulan a

ca k olan mekanda ön araştırma yap ı l a rak. uygulanacak olan yüzey tespit

edilmiş, ardından ölçüler a lına rak projenin çizimine geçilm iştir . Duvar ça lış

masını ol uşturacak b irimler in tasa rlanması için öğrenci le rden öncelik le do

ğadak i objele rden ç ı k ışlı etüt ler ya pması istenmiştir. Daha sonra bu etütler

den birer detay kesit a l ına rak bu ke sitler yan yana geldiklerinde uyumlu bir

bütün oluşturacak şekilde 20x20 cm. 20xlO cm. ve IOx l 0 cm.Hk birimlere

dönüştürülmüştür. Bu ölçü le r. birimler in kunıması ve p iş i ril rne sonrası

oluşan küçülme payları hesaplan arak beli rlenmişti r. Çamurdan oluşturulan

r ölye fl l bi rimlerin alç ı kalıpları alınarak şamorlu ça mur ile çoğa l t r lmış. böy

lece ölçüsü alınan duvar için tasarlanan

projeyi tamamlayacak sayıda birim üretil

miştir (Resim 19).

Öğrenciler s ırlama ve raku pişirirn ini

öğretim elemanları eşliğinde gerçekleştire

re k turkuaz renkli birimle ri el de

etmişlerdir <Resim 19) . Duvanrı kaplamaya

hazırlanmas ı. yapıst ırma . derz dold urma

ve se ramik yüzeyin s irke ile s ilinmes i aşa 

malarında ise yard ımcı ustalar ile birlikte

bizza t gürevalarak projey i tamamlamış ,

seramik malze menin bir mekanda değer

lendirilmesi ko nusunun her aşaması hak

kında deneyim sahibi olmuşlardır (Resim

20). Böylece öğrenciler seram iği n mek an 

la ola n il iş kisini birebir yerinde teknik bil

giler görsel hesaplamalar ile çözü mle mevi

ö ğ renmiş tir.

İ ~' mekanlardaki seramik malze menin kur

gusunda mo dern bak ış açıları da kullarula-



Resim2I
AnidoluÜniversitesiFen Fikültesi , DekinllkGiriş Ouvin,

seramikyiiıey kaplama çsuşmesc

240x31Ocm. 2005, lehra Çoban lı 'mn yürüttülü Serbest
Seramik Tasarımı dersi lisansGrup Projesi.

Resim22.
Anadolu OniversitesiSosyil BtlimlerEnstitüsü kolon

ülMnde modüleryiizey kaplama
Pro!.lehra Çobanh 'mn ProJesi, döküm ydnlemi ile

şekillendirme krem sını, 75Ox264 cm. 1997.

bilm ektedir. Örneğin ne gatif poziti f ili şk isiyle yanyana gelerek farklı b ir do

ku yu meydana v,t::tirebilen modüle c biriıulcurc k.ull:.ıl\.ıc\.\.\.<b.. v..:. \\.\.t.:.h~ \.x'1::.'...

dem bir anlayışı ifade etmektedir. Bu anlayışın bir örneğine Anadolu Üni

versitesi Sosyal Bilimler Entitüs ü binasında rastlamaktayız, Prof. Zc hra Ço

banlı tarafından 1986 yılı nda tasarlanmış ve i 997 yılında uygulanmış olan

ça l ışma lOxl O cm, boyutunda üç f a rk l ı birimin yanya na gelmesinden ol u ş

maktadır (Resim 23) . Fa rk lı bir iç mek an anlay ı şımı sah ip binada , kat lar ga

leri boşlu ğunu ba kmaktadır . Bu ga leri boşlu ğunda

kolon üzerine kaplanan ü ç kat yüksekliğinde , yedi

bu çuk metre uzunluğundaki seramik uygulama. ya

lın re ngi ve dokusu ile binanın katla rı arasında bir

büt ünlük sağlarken, binanın girişinde ferah bir gö rü

nüın kazandırmakur (Resim 22) .

Mimaride serarniğ in sıkça ku llanımın ın yanı sı ra se

ra m ik görünümlü yüzey kaplamalarının da çeşitli ne

denlerle tercih edildiği bilinmektedir. Bu tarz uygu

lamaların b ir örneği Anado lu Üniversitesi Atatürk

Kültür Merkezi binası ikinci katında yer alma ktadı r.

Resim23.
Panodan detay.



Pro f. Bilge ha n Uzuner'in al çı malzemeyle yaptığı bu yü

zey uygulamas ı , deforme edilmiş tuğla örgüsü g örünü

münde oluş turu lmuştu r. Teknik olanaklar " C za ma n açı

sından yapı lan değerlendirme sonucunda, mal ze me o la

rak t uğla ye rine a l çı tercih ed ilm i ştir. Rölyefli olarak ho

yı.ıtlancl ırı lan ç a l ışma , ha reketli kıvrım la rdan oluşan bi r

yüzeye dönü şturül ruüş . bö ylece t uğla örgüsü g örü nü

münde bi r cephe el de edilm i şt i r. Renk olarak t uğla nın

kırm ız ı ton ları yüzeye uygulanan boya ilc sağlamı:? , ay

nnun ın b ütünle o lan il işk is inden hareketle. binanın hem

dış hem de iç cephelerinde kullanılmış olan tuğla doku

su ile uy umlu bir sonuç elele edilmişt i r (Re sim 24 ).

Seramiğin duvar üzeri ne ka plama malzemesi ola rak ku l

lanıld ığı yukarıdak i örne klerde çeşitli yap ısunola r kulla

rulnuş , b öyle ce pa no lar uygu l and ığ ı yüzeye sabitlcnmiş

ti r. Ancak bu uygulamanın dışında askı siste mi ilc SO I1

l andırı la n ve d uvara be to n çivile ri ile asılan hareket li panola rın yapıını da

mümkündü r. Bunun hir ço k örneği Anado lu Üniversitesinin ço k say ıda b i

nu-anda bulurımaktadır. Örneğin Sivil Havacılık Yüksekokulu hinasının iç

duvarları için 2000 yılında Prof. Ayşegü l Türedi Özen' in y ürütt ü ğ ü Art isti k

Mim ari Seramikle r dersinde H öğrenci ay rı ayrı duvar panola rı ıasa rlanuş ve

uygulam ı şt ı r. Panolar. binan ın kulla n ı m amacı o lan havacı l ı k L'ğit i mi ile i liş

kili olarak uçak, mot or, gösterge. pcrva ne ve halo n gib i havacı lı k l a ilgil i

ö ğ elerden yo la ç ık ı larak tasa rl an rmş. b öylece b inada iş le v ile biçi min bütün

lüğü sa ğ l annuştır. Seramik panola r su nta g ib i malze melerd e n pl . ı kala r üze

rine yapışu nla ra k. plaka l arın arkasına ask ı lık la r yerleş tirilmiş , panolarm bi

na içinde yerleşti rileceği mekan l anı sorıradan karar verilm işt i r ( Resim 2'5).

Anado lu Üniversitesi içindeki yapı l a r için bö

lümümüz tarafından uygula nmış o lan bu ça

lışmalar üniversitem iz kurum kiml iği ne görsel

katk ıda bulur ken, eğ i ti m program ı içinde öğ

re nc ilerin de sosyal ve teknik açıdan gelişimi

ni sağlamaktadır . Bu ça l ışmala rı n ye r aldığı

birimle r arasında İ let işim Bilimleri, Açık Öğre

tim Fa kültesi. Ede b iyat Fa kül tes i. Fe n

Fakültesi. End üs triyel Sanatlar Y üksekokulu.

Volkan Pastanesi. Eskişehir Meslek Yükseko

ku lu . Po rsuk Meslek Y üksekokulu . Sinema

Salonu . Kültü r Merkezi, Konservaruar . Yaban

Ci Dille r Yü kseko kulu. Bilgisayar Ara ştırma ve

Uygulama Merkezi , Mühe nd islik Mimarl ı k Fa-

"'_ _ ""..JI'U

Resim 24.
Prof. Bilgehan Uıuner.

Anadolu Oniverslfesi.
AtatiirkKiiltiir Merkezi.

tutla gOrüniimlii a/ÇIyüzey
uygulama proJesi.

141x14D3cm. 1993.

Resım 2S.

Anadolu Omversifesl
Sivil Haııacılrı, rüksekolıulu

binası yönetım katmdayer
alanpano.

Prof.Ayşegül Türedi Oıen 'in

yürüttütfi ArtistikMimari
Seramiklerdersi için.

Eıgi Hakan/n. uygu/adıtı
pano. 109xJ24 cm. 2000.



kültesi, Sivil Havacılık Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Spor Salonu

ve Mavi Hastane yer almaktadır.

Ayrıca bölümümüzde çeşidi öğretim yıllarında üniversitemiz dışında çeşitli

kamu ve özel kuruluşlar için uygulanmış olan diğer pano çalışmaları da ol

muştur. Bu açıdan Üniversitemizin sosyal kurumlara karşı duyduğu sorum

luluğun bir yansıması olarak Seramik Bölürnümüzün de bu bilinci yaşattığı

söylenebilir. Eskişehir'de Vilayet Binası, Çocuk Esirgeme Kurumu, Hava Üs

Komutanlıkları ve Ordu Evi gibi çeşidi kamu ve sosyal kuruluşların binala
rında Seramik Bölümümüzün eğitmen ve öğrencilerinin işbirliği içinde ha

zırladığı seramik yüzey uygulama projeleri yer almaktadır.

Eğitim sisteminde bu bilinci sürdürmekte olan Seramik Bölümümuz bir

Yüksek ÖğrenimKurumunun kent yaşamına nasıl katkıda bulunduğunuso

mut olarak göstermektedir. Estetiğin yaşam kalitesini yükselttiği günümüz

de, güzel arayışı içinde daha yaşanılır mekanlar oluşturmayı görevedinen

bölürnümüz, olanaklarını ve sınırlarını genişleterek daha iyi projeler yap

mak için çaba sarfetmektedir.

Fotoğraf çekimleri: Arş. Gör. Kamuran Ak, Arş. Gör. Ezgi Okur
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