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Seramik Hölüm Başkanı Pro f. Zelıra Cob.ı nh ile 200-1-200') Öğrenim yı lı ha

ş mda Fakültcmizdc gcrcck leşri rüen ' U l ı e - l a raras ı Seramik Scıupozvunuı n :

Sanal Eğilimi Ot.·ğişİIll Programı' üzerine g ö rü ştük .

Sadettin Ayg:ün: U lusla ra ras ı Serantik Sl'l11pOZYUIllll YL' Sana t Eğilim i De ği

ş i m Programı nedir?

Zehra Çobarı ln Seramik e ğ i t ic i ler i . öğ ren ci l eri Ye sa natçılu nnm ulu slarara

s ı huluşmnsıd rr. Seramik Scmpozvumu ve lkği:;; iı ıı Programı birb irlerin i ta

ıuarnlavan . destekleyen etkinliklerdir. Se ramik öğrenci ler i n i de kapsumaxı v

la di ğer yapılan seıupozvunıl a rdan fa rklılık gös terir.

S.A. : Bu etk inli k nasıl oluştu?

Z.ç. : Bu etk i nl iğin ilk mimarı Tokyo Güzel Sanatlar ve ~Iü z i k

Üniversite-si . :-;eramik Bölüm Ba~ka nı Prof. Fumio SH Iı\ IA

DA'thr. Bu ü n ive rs ite -ye her vıljaponya dışından b irço k ar.ış 

unuac ı . öğ ret ü» üye si ' "L' ()ğrenci gel mek tedir. Etkinliği b.ışl.ı 

ran ünive rsite le rin .',:i LI anda ki o nak özellikle ri. b öl üm lxiska n

ların ı n . Mo nhush o HlI fSU ile bu ü n ivers i ı vdc farklı dö nemle r

de bulunmalandır. Ben de ı 99 2-9.1 yıllarında aynı ünive rsite

de .vlonbusho hur....lI kazanarak bulunmuşt um . O zaman 13ö 

Him Başkanı Prof. Miu ra Koln-iii ile ı;..ahşnuş tun . 1997 yılmda

Re kt örü mu z Pro f. Or . Engin ATAÇ ile bu ünivc rsitcvi ziyareti

miz sıraxmc!.ı . değişimin Amerika , Se.ıtlc Taeoma Comııı ıı n i ty

College ve Japonya, To kyo Güze-l Sanatlar Üniversitesi ve Çin



Tslıingua (ıni'l'rsilt:~i aru-mdu ha::;ladığıııı ("ığ

rendik . Rekt örümuz. 'Hövle b ir programa da 

hil oldu ğumuz taktirde ü ....tesinek-u gelebilir

misin?' di ye sordu. Ben im amacım da etkinli

ğe d.ıhil alma kt ı. l Iic tereddüt etmeden yapa

bilece ğ i mizi. ("ığn:ncill:rill1i z \'1.:' öğrcı t m ek

rn.mlannuz için cok ya r.ı ri i olacağını s övle 

elim. Sonunda Rckt örüm üz Prof. Dr. Engin

ATAC'ın dL'stt.:'ği ve isteği. diğer uve-ler!n de

olumlu vakl.ışnuları ile biz de üye old uk.

B('lylecl.' etkinlik T ürk iye' den Anadolu Cni

versit ı-si G üzel Sanatlar Fak ü lte si Seramik Bö

lümü 'nün katılımı ilc gL'niş1L'meğe lxı slaclı.

S.A. : Scmpozvumla . un. ı cl a n . ı n nedir? Daha xon ra da kuulunc- ı ülkele-r üze

rine devam edelim isterseniz?

z.ç. : Bu seıııpozyum ve değisim programı öncelikle lıir puvlaşımdır. TOm

k.ıuluncıl.mn aman gele-nek-cl. vörc-,cl. u lusul kültürler inin bir pan,'ası olan .

seramik sanatını tanıtmak. yavntak. [eknik ve estetik sorunları taruşip. var

o lan ....orun la rı n ".'( )züıııüne katkı sağ l .ım . ı k. farkl ı şc- k ü k- ndin uc . pi ::;;irıııe ' -L'

süsleme vöntemlenr» uygulamalı ola rak öğretmek. seramik öğrenc i l e r i ve

s.ın.ucılannın b iri urlerini VL' eserlerini tanunu-ana fırsat ve-rme-k. ülkeler ~ır~ı

smdak! dost luk 'T han~ ortanuna ka t k ı ~~ığbmak. farklı kültürlerin y:ı~aın

hiçimlerini öğrenmek ve b irbi rlerinin kültürl erin i anlamaya calısm.ık. kısa

ca do.... tluk \"L' IxıyLı~Ill:.ı gLicLiyk zorlukların Listesinden gelı-n-k Seramik Sa

n. umn \ 'L' Seramik Eğitimine katkı ....ağb m~ıktır "

Bug ünkü anlarnda etkinlik. ' i fark lı ülkeden ':1 ün tvc r.... in-nin knulınu ilc b.ış 

lach. Burada k ı ....aca açalun katılımcıları; T ürki yeck-n Anadolu Ün i\' c r."iitesi ve

Güze-l Sanatla r Fakültesi Seramik Bölüm Ba skan ı Pro f. Zehra Çob.ı nh: ,1:1

ponya'dan To kyo CLizel Sanatlar ve .\ICızik Ünivcr-itcsi ve Prof. Fumio Shi 

madu: Cin'den Tshingua C'ni\'crsilcsi H_' Prof. Zlıcng .i\ing: Amerika'dan "1'::1

cornn Communiry College ve Richard Mahaffey.

S.A. : Amaclan doğru ltusunda hÜyÜIllt.'yL' açık bir etkinlik olurak da

gc"ırü lü y( ı r .

Z.ç . : Evet. her yıl yeni ülkele r, yeni ün ive rsite le r. yeni sanaterlar katılmak

tadır. Şu anda Kore, Avust r.ı lv.ı ve İngiltere ol' ka tılımcılar a rasında . Bu yıl

Al m anya Mürister Acaderny. Tü rk iye'den Marmartı Üniversitesi ve Me-ksika

konuk olarak katıldı. Tabii ki üye sayısında yeni kaulımcılar ilc anma da

oluyor. Bi zim .uuacumz etkinliği daha da gcnislcuuck.

S.A. : Sempozyum d üzenli olarak her yıl tekra rla nıyar mu?

Z.ç. : Scmpozvum ha~ladığlllıLın bu günl' kadar d üzen li u krarlanmaktudır.



Bizim katılınunuzia 6 yıl : i)nn..sini ek- cklvrsek II yıl.

yani LJ yıldır sün.." gelmektcdir.

S.A. : B:ısl:ıngICln<1ın bugüne etkinlik. hangi üyelerle

h:ıngi ülke-lerde gercckk..~li~

Z.ç . : Etkinlik ha....lungn-ından bugüne k.rdar. gt'riye

dcığnı gidc-rsck.

.!OO... yılında Eski-ehir'de Anadolu i"nin.. rsitesinde

gc.:rl'eklesıi . Japo nya Tokyo C;Ü7.eI Sanatlar Ye ,\ IlL,,ik

C' ııi\"L'rsites i, Amerika Taeoma Coıurnunüy (:ollq.{e. İn

giltere Surrev AI1 Institut c-, Ko re Sc-oul Na r ton.ıl Ün i

versi te .... i. Dang ko k i"nin:rsitesi n" Kangdam Ünivcr-l tcsi. avnc'a misafir ola

rak Almanv.ı xtünsn-r Akademisi, Meksika \"(..' v t.ırmar. ı l"ni\ ·crsiıe:-. i katıldı.

.!()(lj yılında Jıponya·da . Tokyo Güzel San.ul.u- ve Müzik Cıı i\ 'L·r~ile....inde

gvrccklc....li. Türkiye'den Anadolu Lnivcrsitcsi. lnuihenı-'den Surrev Art In5

ıuuıc. Kore'den. Seoul Kangdanı f-ni\l'r~itl'si, 'aıinııal Lrıivcrsncsi. Dang

kok Cni\c.:rsİtesi Ye \X'oll1l'n e-nin..r-,itesi, Avusır.ılvadan Chong-un e-ni\"er

-,in-vi. vlc-lhum Teknoloji Enstitü-cü. Cin 'den Tvinghua i"nh-ersiıesi \ 'L' Amc

rik.ı'dan Tıconu Coıııııııınity College kauldt .

2002 vılında Arncrik.rd.ı ;-.e:utle·da, Taeoma ConununiıvCollege'de gercek

k-cıi. Tü rkiye'den Anado lu C'ni\"L'rsilL'si. Cin'de-n Tsinghu.ı Ünivcrshc-i. Jt~

ponyndan Güzel San.ul:ı r ve- .'. ıüzik Universitexi'uin katı lımcıları ik:

2()()1 vıl md« Ko rc 'dc Scoıı l Nat ion al Ünivcrshcsi'udc- . vitu-j a ponv.ıd.ın Gü

zcl San.nlar ve- Müzik C'ni\"L'rs itcs i, Türki ye'den Anadol u Ün i\'L' l'sill.'si.

Çin'den. Tsinghu.ı i'ın i\-er.... itcvini n kauhmcr l.m ik:

2000 yılında Exkisvhir'ch-, Anadolu Ünivcrsitvsindc. Tür kive'den Anadolu

Cni"L'rsiıesi, Cin'den Tsinghua (ni\·cr~iıL':-'i. ıvnu-rik.ıdan Taeoma Couuuu

ru ıv College. .Iaponya'd:ın Guzc-l Sanatlar ' "L' Müzik lruvc..r-in--inin kanlun

crl.m ile:

IlJl.)l) yılında ise Cin, l'ckin'dc T ...inghu.ı Üniver-itc-indc: T ürkive'den Ana

dolu (ni\'cr:-.iıL':-'i. Çin 'den Tsinghu.ı Lnivcr.... in-si. Jıpony:ı'<.l:ın Güzel Sanat

l.ır ve Müztk c-ni\'C'rsİtesi'nin katılımcıları ilc :

l l.)l.)i-i . ı<yr ve llJ9ü yılbnnd:ı j.rponv.ı. Cin ve Ameri

ka a ras ında gen...'eklesıi.

S.A. : YUt1 içi n:' yurı d ı:-.ı serami k v.ıvınla nnd.. hu et

kinl ikler ver a l dı ill i?

Z.ç. : Ta bi ki ye r a lıyor, Özellikle Çin \ 'L' J;ıpuny:ı'd:ı

I ll i etkinlik ilc ilgili tclcvizvon p rogramla n n... b.ı sınd. ı

güzel yazıla r ver a ldı. 2tlUj yıhnda Ye ni Zelundu'da

scrgim için bulunuyordum. Sanatcı Pc-ter l.au ngein



k üt üp ha nesinde Uzak Do ğu'dan gelen derg ilere baka rken , bir Taylartel de r

gisinde bölü m arkadaşlarımın es e rlerine n: svmpozyu m ile ilgili yazılmış hir

ma kuleye..' r.ı stl ayrnca çok l ieyecanlunnuşum. Ama Tü rkiye'de biraz farkl ı.

Seramik Federasyonunun ,'ıkardığı dergiyc. tüm bilgi ve dokümanları gün

dertucmize rağmen hiçbir habe-r yayınlamad ı .

S.A. : Scmpozyu rn programında ne ler yer a lıyor. hir:ız ....(lZ eder misini z?

Z.ç . : Uluslararası Seram ik Scmpozyumu ve De ğ işim Programında hi rb irlc

rini tamamlavan n .' destekleyen cıkinlikler yer alıyor. Yani s özlü sunumlar .

ca lısr.ıvl:ır. sergiler Ye geziler. Sözlü sunumlarda . katılı mcılar özellik le çağ

ua~ ve geleneksel se ramik sa nat lannda örnekler, kesitle r verrne ğe d ikkat

ed iyor lar.

S.A. : Sözlü ve uygula malı sunumların yayınlanm.ı im kanı

oluyor mu?

Z.ç. : Daha çok uygul.unava yö nel ik bir e tkinl ik o luuğun

dan sunumlar önce vay ı n l anmadı. Geçen y ı l Prof. Sh i mad.ı

Japonya'da sunumları yayınladı ve sergi için katal og hazı r

ladı. Bundan sonraki etkinliklerde sunumların yayınlanması

ic-in o rtak karar a ld ık . Bu yı l sergiler için k.u.dog hazı rl ıyo

ru z.

S.A. : Se mpozvum ka psamm da sergilenen i şler kalıcı se rgi

arstv \ 'L' m üzelcrde dcgcrlendirilebihvor mu ? Örru..- ğin bizim

Ç:ığda~ Sanat lar Müzc'ruizdc durum nedir?

Z.ç. : i )eğerlendirilebilım.'l e ri için \~a ı ışıy( >nI Z. l le r kurum kendi ola na k la rıy

la eli nde n geleni yapıyor. Ben de Anadolu Üniversites i Çağda~ Sanatlar .'\ Iü

ze si'ne sanurçılann işlennden bu ğışlanmasma uğraşıyorurn. Ba ğ rş la rıa n e-cr

ler müzede se rgilcniyor.

S.A. : İsimlerini saya r ıııı sınız?

Z.ç . : j aponya'da n Prof. Fumio Shimada. Çin' den Zheng i\ ing , Ame rika 'dan

Kathy Holt, Rickv ~lahaıley, Rc bcca H' Türkiye'den Zehra Cobanlı. eserlc

rini hağ ı~bu l. Bu yılki etkinlikte de Kore 'de n l.cc \'Cang-Yong, Kap Sun

i Iwang , Almanya 'd an Maiku Korfmache r. ingilte re 'den Clare Twomcy,

Ame rika 'd an Rickv ~1a lıa lley, jcnny Anderson, Japonya 'dan Fumio Slum.ı 

da, Ak inort Oda, Tü rkiye'den .\lu sıaEı Tunc.ılp. Güngür Güner. Sevim Çi

zer. Meksika 'dan Xora .\t:ıu in:ı işlerini luğı~lau ı. Di ğe r ülkeler de eserleri

ünive rsite arşivler i nde değerlend i riyor. Uluslurarası sergilerde hağışlanan

eserl e r tek rar scrg i lcrı iyor. Yayınlarda r.ıs ı l r yoruz.

S.A. : Başla ngıcında n bug üne Sempozyumun kanhmctlnrına ne gibi ka tkila

rı oldu dcğerlcndirir mi....iniz?

Z.ç . : Bizim ünive rsite miz açis md an. hangi katk ılara neden oldu, .ıcıkl.ıva-



yun . Bugüne kadar Seramik Bölümü'nden yaklaşık 50 üğrcnci n: ogrerım

elemanı bu ctkinhklcrc kurtlmak için yUI1 d txma cıku. Etkinlik 2 defa Ana

dolu nniH..-r-iıcsindc gt:n.:t:"kle~tiğinden öğrencilerimiz n: öğret im elernan

Ianmız ücretsiz bu etkinliğe dahil oldular. Derslerinde en basarılı ()ğrenci

lcrimizi de yurt UI~lI1a g örürerek onları motivız ettik. Başarılannı ödüllendir

dik . Kuuhmcrlannuz Türkiye gibi köklü seramik geçmişi bulunan Çin. Ja

ponya ve Kore ile modern ....cramik sanatının üncülerinden Amerika. İ ngil

ı c rc gibi ülkelerin bu sanat daimı yakından tanıma fırsatı bul d ular. Bu ül

ke lerin en ö ne mli sa nat m üzc lc rini . seramik mer ke zle rin i. se ramik sanaıcı

Iannın aıö lyc t cr i n i gL'zd ikr. Sera mi k eğitimindek i f arklı yö n te mleri. sözlü

su n um la r ve uygl1 l ~ lm: l lı de rslerle öğrenme fı rsatı buldula r. Konuk sarı arcı

b r ile r .ı nış t ılar. a rkadaş oldu lar. d ost lu klar kurdular. Kitaplarda. ka taloglar

da r.. ıst ladıkları sanat,' ı1;ırın eserlerini. se rgiler nedeniyle yakından izle me ' "C

an lama obnağı buldular. Sanaterlar ile eserleri

n in oluşumu. sanal anlayışlan. te knikle ri üzerin

de konu-up. tarusabildilcr. Farklı ülke öğ rcrıci lc

ri birbirlerini tanıma 'c arkadaş olma fırsatı ya 

kaladı. Derin dostluklunn kurulması gercekleşti.

Seramik sanatında ve e ğiruuindc ve-ni anlayı~br,

vönremler rarnşıld ı . Tüm bunların sonunda her

ülke kend i eks ik lerini gidenııeyi hedefledi. .uöl

yelerim izi geliştirelik. olanaklarunız t art tı rdık . Ay

ncı bu soruy u benim ....ize- sonuarn gerek iyor. Siz

de l u r et k i n liğe Amcri k. ı'd. ı kat ı ldınız . size katkı s ı o ldu mu ?

5.1\. : Amerika, Çin. Japonya ne kad ar uzak ülke varsa adeta komşumuz

oldu bu sc mpozvumlar saye inde. K i~isel imkanlarla gerçekleşti ri l mesi h : ı y-

li zor ol:ın bu ülkeleri gezip - görmenin yanı s ıra. ka tı lı mcı ülkelerin bi rbir

leriyle yarışırcısına gen.:ekle~ıirt..likleri programlarla s izin de yukanda anla t

lığınız gihi seramik adına kazanımlarınbu etkinliğin ne büyük bir imkan "e

nimet olduğunu gösterdiğini düşünüyorum. Bu arada sempozyumlar saye

sinde yeniden atanmalurda hic puan sıkıntısı cekmcdiğinude bclirtmclivim.

Tekrar sorulara dönersek. hu etkinlik Güzel Sanatların sadeec- Seramik Hö

lümk-nvle m i sın ırl ı. bu (LTtL" "L' genis!L'yL'hilir mi?

Z.ç. : Bu etkinlik sadc-cc Seramik Bölü mle-rini k.ıpsıvor. Bu a nlamda ,..c rçc

' "L' geniş lemeyecek . Am . ı etk i n liğin fa rklı katk ıların ı da un uımama k gerek.

Ö rne ğ i n Tokyo Güzel Sanatlar ve Müzik ('Inin 'rs itesi ile Anad olu Üniversi

tesi arasında Gli zd Sa natla rı n tü m dall arını iceren bir kü ltürel d(.:ğ i~;;j m an

1:ı ~ 11l ~ ı.... ı ir uz.ı l .mdt . Bu hağlamda ik i seramik (lğrencimiz Iaponva'yu gi tti. Bir

öğrenci de japonvu 'dan hizc ge- ldi. Bunlar güçlü ilişkinin ardmd.m gerçek

le-ai.



S.A. : Se ııı p( ızyuma kimle r n' nas ı l kanlabil iyor.

ku rum dı) ı k. ı nlımcıl.ı rn cb aç ık bir e tk in lik mi

dir?

Z.ç . : Bu etki nl i ğe . daha önce bel i rtti ğ im üni

vc-rxitclerin seramik bölümü sanatc-ı öğ ret i m

üvch-ri n: öğrenc i k- r i kırılıyor. Diğer k.ıu luncı la r

icin . diğer üye olan ülkelerin bölüm hasku m ar

kadaşlarımla ortak karar veriyoruz. R~ı zen ku

rumlar de-ınd.ın konuk sanatçıları da davet edi

yoruz. Bu etkinlik h.ıng! ülkede yapılıyor~a, o

ü ni ve rsite nin öğrencile ri nin hcps: kanhmetdır.

xergileme icin ise, d üzenleme komitesi karar veriyor, i le r vıl Iisans, yüksek

lisan-, ve doktoru öğ renci leri nden seeiyoruz. Basanları . performansları (ok

etkili OlUYOL Benim icin birevlerin b ölümürnüze olan katkıları da cok

önemli. Ya ni ödül gibi ,

S.A. : Tü rkiye'deki diğer -anaı eğil im i kurumlan bu scmpozyumu nasıl

değerlendiriyor? Olumlu-olumsuz ch-sur! a lıyor musunuz?

Z.ç . : Bana gele n eleş tiriler hep o lumluydu. Vars a olumsuz L'1L')lirile ri

yüzüme sövlenuyorlar. Bu vıl Tü rkiye'den .ıı misafir konuğumuz o ld u ,

Mu.unmcr Çakı Yanşma sı k-i n d.ıvet et t i ğimiz 9 E\ lul Lniv crsuesı Güzel

Suna rlur Fak ültesi'nde n Pro f. Sevim Çizer. \Lırma ra Univcı-sit esi Gü zel

Sanatlar Fakültesi'nden Pro f. Güng ör Gü ner n' Se ramik Sanatçısı '\ Iustafa

T un çalp. Ayrıca Alm.ınvad.ın M ü rıster Akademiden Maiko Kafu r. Mc-k

siku'd. m Seramik Sanatçısı Noru Medi na konuk s:l n : ı t ,' 1 olurak kat ı ldı. Nora

Medina çok etkile nd i. 200~ y ı l ında etk i n l iğ i n Meksika'da yapı lmas ı için

ö nericle bu lundu . Meksika Kütür lbkanlığ ı him aye sinde. Gucrcdara ya p ı l

mas ı kara rlasunldı. ~ Ia rııı ara Ünivcrxitcsi'nden Prof. Güngör Güner. xlck

sikada et k inliğe konuk olarak davet edi ld i.

S.A. : Burad a '.\ Iuammer Çak ı Serami k Yansıuasırun Scmpozvum.ı kır ıbn

okul öğrencilerine de ac r l. rr.ık uluslararası h ir yarışma h üviyc ti kazandığını

da bel irtel im . Scmpozvum Ye .\ Iuamme r Çak ı Seramik Yanşması neden iyle

dışandan gelen konukla rm ülkemiz hakkında izlenimleri nas tld ı?

Z.ç . : Türkivenin Türk Kültür ve Sanatının tan ıtım ı açısında n bu etkinliğin

rt ık ya ra rl ı olduğunu düşünüyorum, l Icr etkinlikte. her defasında farklı

seramik merkezleri \.L' tarihi. kült ürel ye-rleri gösu-rivomz. Tuz gölünü sey

reden bir konuğumuz bize teşekkür eni. Be lki hic birirı-i ... onun güzclliğ ini

ve etkisini kavravaınanuşızdır. (iden konukların izleni-nleri de çok olumlu

idi , BilyIL' bir tamunu Kültür Bakanlı ğımn yapması onlara (ok pahalıya mal

olacuktır. Türkiye hakkında ön yargıh olanların d ü ş ünceleri değişiyor. Yani

sn...yal anlamda da hir g örev! yerine gcıtrtvoruz.



S.A. : Sempozyumla ilgili önümüzde ve gelecekteki programlar nelerdir?

Z.ç. : Bu etkinliği başlatan ve yaygınlaştıran üyeler, Prof. Fumio Shimada,

Richard Mahaffey, Zheng Ning ve benim kurucusu olduğum yeni bir

oluşum içine giriyoruz. Uluslararası bir seramik derneği kuruyoruz, Genel

Başkan olarak Prof. Fumio Shimada'yı seçtik. Amacımız etkinliklerin daha

çok yayılıp, devam etmesini, daha çok üyenin katılımını sağlamak.

Sempozyum 2005 yılında Meksika Kültür Bakanlığı ve bizlerin katkılarıyla

14-28 Ekim tarihleri arasında Meksika'da olacak. Bu yıl üniversitemizderı I 5

kişi katılacak. Etkinlik 2006 yılında da ingiltere Surrey Art Institute' de

yapılacak. Daha sonra tüm katılımcılar bir araya gelerek programı detay

landıracağız.

S.A. : Görüşme için teşekkür ederim.

Z.ç. : Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Hem Uluslararası Seramik

Sempozyumu hem Muammer ÇAKI Seramik Yarışması'nıdüzenli bir şekilde

sürdürmek bireysel çabalarla gerçekleştirilecek bir aktivite değildir.

Desteklerinden ötürü Üniversite ve Fakülte yönetimine; özvcrili

katkılarındanôtürü Bölüm arkadaşlarımada teşekkür ediyorum.
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