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Sanat eğil imi. sanatın to plumda yaygınlaşunlmasmm belki e n ünemli kısmı

o lma kla birlikte a slında küçü k bir aşamasını oluştu rmaktadır. Sana tın to plu

mu n tüm kesim lerind e pa ylaş imıra sağlayabilmek, a nca k nicel ik ve nite lik
li bir ço k koşul un hi rliktel iğ i yl e sağlanabi lir. Kapsamlı d ü ş ün ü l d ü ğ ünde , sa

nat cğü irn i veren üniversitelerin soruml ulu k a la nları old ukça genişlemektc 

dir. Özellikle ülkemizin kültürel alı yap ı sı göz önüne a lı nd ığında bu dur uru

daha da öne m kazanma ktad ır.

Son on y ılda sayı ları hızla çoğalan sa na t eği lim i ve ren fak ülteler. sa na l

<.'1adayları gençleri ycuşt tnncnin yanı sı ra . kısaca sa nann topluma aç ı 

l unı olarak adlandr rdrğuruz. üretilen te knik. teor ik, pratik ve es tetik bi

rikimin ha yata akta runı ç a l ı şma la rı n ı da gel işt irmek zorundadırlar. Bu

ça lışma la r, fu k ül ıeleri n ürünü ola n genç sanatç ı la rı n toplumda ye r ala

bilmelerini sağlayacak kültü rel ze mini hazı rlama calışması olarak da ta

tı ınılanabilir.

San at alanındak i birikim in çoğ a lt ılıua s ı ve kültürün paylaşım yö nte mle

ri o larak a na htar görev i üstlenen o rtamlar; sergiler. se mine rle r, konser

ler, gösteriler, sc mpoz yumla r ve yarışmalar gibi etkinliklerdir. Ülke miz

açısmdan hakıldı ğuıda bu e rkinlik te rin yine üniversitel er tara fından ,'0
ğa lnla rak dü zenlenmesi gerekl iliği açık olarak görülmektedir. Bu çaba

lar toplumsa l eğ it imi gelişt irecek k ültürel etkinlikle r o larak tanımlana

hili r.

Sanal alanındaki yanşmalar . sanat eserinin yanştırı l ıp yanşu nlamayaca-
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ğı sorusuna sürekli a çık olmakla birlikte, üğrenci, eğitici, izleyici , top

lum , sektör gihi bir cok farklı grup için öğretici sonuclanyla çok ya 

rarlı ve gerekli etkinliklerdir.

Öğrenci açısından bakıldığında. sanat alanında düzenlenen yarışmalar

bir anlamda eğitimde elde edilen birikimin özgür olarak sınanmasına

olanak vermektedir. Ayrıca bu yolla öğrenci birikimini eğiticilerinin

dışmdak! ortamlarda da değerlendirme ş ans ı elde etmektedir. Ccnç

san.uçi , kendisinin ve belki de eği t i c il e r i n in g öremediği ayrıntıları ya 

kalamasmın , ileriye dönük olarak bclirlcycccği çizgiyi saptamasının

deneyimlerini yarışmalarda geliştirebilir. Nitekim sanaıçıların bir çoğu

gençlik dönemlerinde varışmalardan ünemli deneyimler kazannuşlar

dır, BL! birikimler bazılan için daha sağlıklı hi r sanat dili oluşturmala 

nnda. özgün ve zengin ifade gücü kazanmalannda en az eğitim ku

rumlarında edinilen birikim kadar etk ili olmuştur ,

fakülteler ve eğiticiler acısından bakıldığında . yarışmalar önce likle sa 

nalın en önemli gereksinimi olan yeni paylaşım zeminlerin in gclişuril

mcsini sağlamaktadı r. Bu sa yede bö lümler. faküneler. iiniversiteler,

kamu kurumlan. sarıavi kollan gibi bir çok farklı kurum işbirl iği ya 

parale diyalog ortamları oluşturmaktadır.

Yanşmalarm ders için üretilen (ödcv ı c.ıbşmalann dışında ürün gelişi

mine yönelik özendirh -i enerjiler oluşturduğu açıktır. Du durumun

ba ş ka bir olumlu yanı da alanında üretken adayların helirk-nmesine

fırsat oluşturmasıdır. Yanşm.rlann sağladığı diger hir olurulu gelişme

de bazı yarışmalarda sın ırlı konu veya malzeme koşullarının kısıtlayı

cılığının, bir çok farklı sanatçı tarafından yorumlanması ile sanatsal

yakl aş ım çeşitliliği ve zenginliğini n paylaşılabilmesidir. Özellikle sera

mik alanının geniş bir yelpazeve yayılan sanayi ko llanyla birli kte d ü

şü n üldüğ ün dc . b u alanda işbirliğinin önemini yeniden kavramak ya 

rarlı olacaktır. i Iayann birçok alanına kullanım nesnesi olarak girmiş

seramik malzeme. teknik ve estetik o larak genç ve varatıc'ı fikirlere

belki t üm sanat dal kırma kıyasla daha ço k gereksinin duy rnakradrr.

Seramik alanında gerçekleştirilecek sanat ve tasanına yoncl ik yarv;inıa 

lar doğru ilkelerle oluşturulduğu sürece eğiticiden öğrenciye, sekt ör-
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dek i e lemanda n. to plumdaki bireye kad ar t üm katmanla rı n yararbnacığı

gel işmeleri sağlayah i li r.

Ayrıca her sistem sağlık lı sü reb itmesi için kendine gen '.,' kadrolar vcusıinuck

zorundad ı r. Bütün bu gereksin imler özü nele sanayi Ye ün iversite i şbirli ğ inin

da ha ço k gelişti rilmesi ile giderilebileceklerdir. Tüm sistemle rin kendini ye

nilc rneye gereksinimi olduğu açıktır. Bunun yo lu paylaşım alanla rı n ın ge

l i ştiri lmesi ile diya logla rın coğa lu lmasma dayanmaktadır . Seramik sanat ının

kapsamlı alanlarına vönlendirilecek genç kadrola r, diyaloglar sayesinde da 

ha sağlık lı gel i şebilirler.

TOm bu yara rlılıkla rının yanı s ıra , başarının ödü llend irilmes i g ib i çok ünem

li bir ilkenin de vanşmala r sayesinde yer ine ge tirilebilmesi olasıdı r,

Muaınmcr Çak ı Seramik Yarışması, yu ka rıda belirtildiği gihi salt ö ğ renc inin

eğit i mden sorumlu olmad ığının b ilincin de o lan ve sana tı daha geniş alanla

ra ulaşunnav ı am aç ed inen Anado lu Üniversi tes i Gü ze l San atlar Fakült esi

Seramik Bö lü münün . Anadol u Üniversites i rektörü Eng in Aıac' ın desteği ile
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düzenlediği kültürel bir e tkin liktir. Bu etkinlik aramızdan

ço k e rken yaşta ayrılan sevg ili meslektaşmuz Muarnmer

Çakı adına düze nlcnrn ekte ol up, onu n eğitici ve sanatçı ki

ş il iği n i n yaşaulmasinın yanı sıra , gençlerinlizi Muaınmcr

Ç:ı kı gibi ça lışkan , ilkeli. yerel ve ev re nsel değerler i se n

tezlcyebi len kapasitede sanatçı aday la rı o larak yetiştirmek

n : <-:ağdaş seramik sanatına yeni eserler kazandırmak a ma

cıyla . ilk o larak 2001 yılında düzenlenmişt i r . Serbest Sera

mi k. Endüstr iyel Se ra m ik ve Çini olarak üç ayrı dalcia dü

ze nlenmeye başlanan yanşmanın konus u se rbes t b ı rak ıl

m ı ş , sa dece taş ıma ve eserle ri koruma gibi endişclcr!c

eserlerin boyutlarına s ı nır get irilmiştir. j uri: Anadolu Üni

ve rsiresi Re kt örü. Fakült e mizin Dekanı ve Seramik Böl üm

Başkanı ilc Seramik eğitim i ve re n kurumların ilkierinden

olan..Mimar Sinan Üniversi tes i. Marmara Üniversi tes i. ı la

ce ttc pe Ünive rsites i. Dokuz Eylül Ünive rsitesi gibi dört

k öklü üni ve rsitenin Güzel Sanatlar Fakült esi, Seramik Bh

lüm Başkanları ve Seram ik Sekt örü nde konusund a uzman

kişilerden o l u ş turu lmuş . Çini da lı nda 2. Endüstriyel ve Ser

best Se ramik da lında ı 'e r ödül ve rilen ya rışmaya ilk yıl

beklenileniri üzerinde ka tılım olmuş, 55 eser se rgilenme ye

değer bulunmuştu r . 2002 yı lında d üze nlenen yarı~m ;ı ya

ka tı lım bir ö nce ki yı l düzenlen e n yanş nıay ı geçmiş . Se r

best Seramik dal ında iki ödül, Çin i da l ında b ir ödül ve Ça

k ı Ailes i Özel Ödülü de ve rilen ya nşmada toplam 79 es er

se rgile nmeye değer bulunmuştur. 2002 y ı lı nda ''ı\ l uammer

Çak: 2003 Sera mik Yartşmasr'na u l uslararası bir n ite lik ka

za nd ırı lmas ı amaçlanarak , a lt ı yıldır bölümümüzle seram ik

dalında orıak bir scrnpozyuıu gerçekleş t irdi ğimiz AllD Ta 

coma Coııııııunity College, Japo nya , Tokyo Güzel Sanatlar

ve M üzik Üniversitesi, Çin Tshingua Üniversitesi , GÜ7,el

Sanatlar Fakültesi Öğrencilerinin de kat ı lımı ka ra rlaşurı l 

mışur. Yine aynı yıl a l ınan bi r kararla yarışmaya Torna da

lı da dahil ed ilerek yarı ş ma kategorile ri d örde çıkanlnuşt ır.

Ayrıca Üniversitemiz tarafından veril en başarı ödüllerinin

ya nı sı ra kurum ve şa lus üz el ödülleri ve rilebilmesi de ka

bul edilerek , daha çok sayıda öğrenc ini n ödüllerıd irilmesi

hcdeflc nm istir.

Toplam 118 ça hşrnanm se rgilenmeye değer bulundu ğu

2003 xtuanuucr Çak ı Seramik Yarışmasında . Se rbest

Seramik. Endüstriyel Seramik. To rna ve Çini dallarında 4



hasa rı ödülü , Çak ı Ailesi Özel Ödülü H." alt ı ö ğ ren

ciye de Kurum Ye Şahıs Özel Öd ülle ri verilmişti r.

Her yı l katılımın ka tlanarak a rtt ığ ı Mua rnmcr Ça k ı

Se rami k Yarışması . 2004 yı lı e kim ayında Pakü l

te mizele gerçek l eşen , Ulusla rarası Seramik Sc m

pozynmu ve Sanat Eğitim i Değişim Programı kap

samına alınarak düzenleuuuşur . Somp ozvu ma

kanlan eliğer ülkeler: Kore Dan kook Üniversitesi.

Dongduk Kadın Üniversites i. Ulusa l Seul Üniver-

sites i. İngi lt ere Surrev Sanat Ensti tüsü ve Tasa rım Lnivc rxitcxi. Avu stura lya

Hı\IIT Üniversites i. Sanat Tasarım "e İletişim Fakültesi öğrencileri de xtuam

mer Çakı Seramik Yanşmasına dahil ed il nuşu r. Se rbes t Seramik. End üstriyel

Seramik. To rna ve Çini dalları nda birer başarı ödülü. Çak ı ailesi özel öd ülü.

IIı ku nı nı ve şahıs özel ödülü ve başarı ödülü kazana n {'ğrenc ı l ere birer Elit

Sanat Öze l Ödülü de verilmiştir. Ver ilen ödü llcrin yanı sıra her y ıl bir ya rış

ma kara log u has ı larak ol u şt u ru lan etk i nl i ğ in kalıcı olmas ı sa ğ lanmışt ı r . Ödül

ala n çalrsmal ar ileride k urulmas ı düşünü len seramik müzesinin kole k

siyonuna girmeye ada y eserle r arasında ye r almaktad ı r. 2004 y ıl ından baş

layurak iki yılda bir düzenlenecek olan Muam mcr Çakı Seramik Yanşmux ı

to prak sanalina gönül yeren sanatç ı larm. eğilicile rin Ye öğrenc i ler i n desteği

ile . se vgili Munnuucrin ruhunda harındırdığı ba rış ve paylaşımctlık üzel

liğ i ne de so n derece uyum lu so nuç lar doğurarak gcl i ~meye devam et me k

tcdir. Değerli meslektaşımızı saygı ile a nıyor, ad ın ı yaşauyoru z.
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