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A~ağıJa , Anadolu Univcrxitexi Güzel Sanatlar Fakült esi Seramik Bölümünde

lS yılı aşkın bir sü redi r tarafıından verilmektc o lan "Ser.unik Tcnu..:! Sanat

Eğitimi" derslerinden edinilen hazı gözlemler ve deneyimler aktanlmaya ça

hşrlacakur. Adı gl' çen fakühcde eğitim - öğret i m; kredili sistemle bahar ve

güz d ön emi o la ra k sü rdü rü lm ekte ve hazırlık sınıfıyla birlikte heş yı l da ta

mamlanmaktadır. Seramik Bölümünün progrannnda ye r :ılan "Se rami k Te

mel Sa nat Eğitimi
ll dersi: 1. ve 2. sınıf öğrencilerine teorik ' oc: uygulamalı

o lara k sunulmaktadır. Bu sunuş Seramik Bölümü öğrcncls t run bilm esi gere

ken e n h.'I1H:I ve teknik bilgileri icennektedir. çoğu öğrencin in ilk kez do

kunduğu malzeme çaınurla tanışmasına tanık oluşun , uygulamaların , dene

yimle rin paylaşılrnasırun . eğitim adına ço k ö nemli katkıları o L

du ğu düşünülmektedir .

Bu makalede. ~'()ğu öğrenci n i n henüz ilk kez dekundu ğu hir

malzeme o lan çamuru yoğ urabilmesi, bi çimlcndircbilmesi

için gerekli teknik bilgilerin öğ ret i l mesi ve öğren ilmes i s ı ra sm

da yaşanan durumlar. bunun yanı sıra geçen süreci n ardından

öğ renc in i n kendisini ifade edebilmesi yolunda harcadığı ça ba

ları da irdelenmiştir. Bu çaba larda ö nceki yaşantılannda ve

eğil im sürecinde edindiği bilgilerle başbaşa kalan öğrenci kcn-



d ixini , za mana ve arkadaş la rına karş ı hir ya rışma ortamı içinele huluve rir.

Burada sözü ge çen <.:ah:ı. belki de e n kısa ve e n gü zel tannnıyla "Cam u rla

O yun"dur.

Bu nedenle ma kalenin haşlığı "Scr.ınuk Temel Sa na t Eğitiminde Ça murla

Oyun" o larak seçilm istir. "Cam urla Oyun" sözcük an lamıyl a içind e çok far k

lı yaklaş ımları ice-rmesi bakınundan oldukça i1 gin c,,·. b ir o kadar da önem li

dir. Oyun; cocukluğumuzu anımsatan. heyecanlarmuzı terikleyen. eğlence

li. kimi za manda sonucunda kazanmayı veya kavbetmeyi kahullendiğimiz

bir olgudur. Hoşça vakit geçirmenin. kend imizi raha t h issctrnemizin yanı St

ra , beden im izi, akl nruzı n .' yetc nck lcruu iz i sına ma bi çimidi r de. Ancak bu

oyu nu n malzemesi ça m ur o lu nc a özellikle de bir d ersin ele a l ınış ! çamur

la oyu n o lunca durum başka la sı r. Çam urla oyu n, öğ renci ve c ğ iı i ınci ara

sında g üz el hi r il etişim kurula ra k gcrçcklcşt i n ld i ğ indc he r iki ta ra fında so

nuçlarından menunın olduğu b ir öğreti ve ö ğ renme b içimidir. Öğrenciye,

çamurla oynamanın kelime anlamından anlaşıldığı kadar kolay olmadığının

billcini verebi lmek ancak iyi bir eğilimle olasıdır.

İ nsanların davraruşlanru, belli amaçla ra

g öre kasırlı o larak yetişti rme. dc ğistirrnc .

topluma ya ra rlı haıc geti rme sü reci ola

rak bilinen eği t i m, zengin bi r i<,;eriğe sa

hiptir . Sosya l ve yerleş ik yaşamın gere k

liliğ. i o larak ai lcde. çevrede kısacası he r

yerde sü regelen e ğitim. toplumla r ıara 

fından ge çmişten günümüze gelene dek

gc rcksirumlcrc göre çeşitlilik gösteren

yaprlanyla kurumsallaşunlmış ur. Sanat

ad ına ve rile n eğitim ve öğretim sü reci n in

ele alındığı kurumlardan hi ri d e Güzel

San atla r Fak ültemizdir. Yet enek sınav ı yle



hu oku lda oku maya hak kazanrn ış ö ğ rcnci l c r i r n i z. veri len eğ iti ııı-üğretim

çerçe vesinde. kendi yaşarmsında amaçlı ve istendik bir değişime karar ver

miş olarak ç a l ışma lann ı sürdürürler. Bilinçli Jlgılamaya yöneltme türünde

olan sanat eğitiminde ama ç: doğada hazır bulunan bilgi malzemesini topla

mayı öğretmek H .' işletebilnıektir. Runu yaparken de sc çici olabilmeyi. kav

ramayı. sorun çözebilmeyi H:' sonuçta da bireysel yaratıcı gli<•.le bir ilki. ken

dine özgüvü ortaya koyabilme çabalan m yüreklendirmektir.

"Scramik Temel Sanat Eğitimi" dersi, serannkle ilgili olarak ıcıuel tanıınla

rı, temel bilgileri. temel gereksinimleri vermeyi amaçlar. Ancak buradan yal

nlZGI teknik bilgilerle kuşanlnuş hir ders tanımlaması kesinlikle anluşılma

malıdır. Sanat ö ğelerini. Temel Sanat Eğitimi ad ı altında yoğun bir program

la alan öğrencinin tüm hu bi lgilcrini scranuğ in hammaddesi oları camurfa

harmanlama zamanında seramik temel sanat eğit im i dcrsinele de, teknik ve

ıutistik bilg ilerle donatılmış bireyin yaratıc ı süreci başla r. Malzeme ça mur.

~ır~i(,,' gözler, eller ve kulaklardır.

Dersin işleyişinde beş duyu organmuzdan özel likle hirkacıru harekete ge

çirmek oldukça önemlidir. Yapılan açıklamalarla işitme, örnek olarak g ös

ıcnlcnlcrlc g örme. uygulama aşamasında da dokunma duyulan harekete

gccirilerek öğrenmenin gerçekleşmesine yardımcı olunur. Duyular aracılı

ğıyla elde eniğimiz imgelerin bellekteki durumu algılamadır. Alg: sıradan

hir tanıma olayı de ğildir . Geçmişteki deneyimlerin çokluğuna n: eğitimle

edinilenleri birleştirilebilmeyeteneğine hağlı olarak gelişen algı, yeni "e bi-



ricik yaratmada ço k ü nemli hir roloynar. G örme d uyum uzun se

çic i o labilme yeteneğ in i n arttırılmasında eğit im in rolü çok bü yük

tür. Temel sanat e ğitiminde malze me ça m ur, sonuç seramik old u
ğ u rıda dokunma duyuları öne m kazanır" Çamurla iki veya üç bo

yuı lu olarak yapılması istenen konulan biçimlendirmede teknik ve

art istik hilgilerin eşliğinde yetenekli e ller de devreye girer ,

Öğrenc il e rimizin bu du rumunu en iyi bi çimde atö lyc ortamında ve

canıuru biçimlendi rme aşamala n nda g özlcmlcyebilmektcyi m. Bu

g özlemlere geç meden önce, sanırım öncelikle bu dcrsimizin baş

hca malzemesi olan çamurdan söz etmek yerinde olur. Rengi. 00

kusu. ko kus u , iç ve d ış yapı fark lıl ı kları , kimyasa l b i lcşim leriyle

çok çeş i t li lik gösteren doğal \ "L' yapay maddele r, insanoğlu tura

fı ndan değiş ime uğratıla rak kullanıl mışlardır. Konumu z gereği ele

aldığımız çam urda, değişime u ğratı larak kullanılan doğal madde

lerden biridir. insanlık tarih ine ışık tutan, birçok medeniyelin ta

rihsel süreçlerini bel irlemede etkin hir roloynayan scramiğin ana

maddesi çamurdur. Çam u ru n scraml ğc dönüşmes i at eşin bulunu

ş uy l « başla r" Akl ı nı kullanabilen insanoğlunu n yarauc ıl ık ve te kno lojik ge 

li şmc lcrtc do ğru orantılı olarak sL'ralııiği (ok farklı alanlarda kultannuşıır.

Tıp. endüstri , teknolojik alanlarda geliştirilmiş hiçiml eriyle kullanılan sera

mik. aynı zamanda eğitim alarımda da kullamlmaktadır. Gü zel sanatlar eği

timi veren okullarda özellikle seramik bö lüm ünün başlıca malzemesidir Her

maddenin kendi ne özg ü doğa l ya p ısı insanın kullanacağı madde üzerinde

ki cgemcn liğini deği~ik yönlerde geliştirmesini. düşünmesini gerekt irir, Yu

karıda sözü edilen pişirilene dek . bi çimden biçime sokul.ıbilen özelliğiy

le. plastik olarak anılan çamur. diğer maddelerden hu özgün durumuyla ay

rılır.

Çamurun ba ş ka hi,'hi r malze rnede ol mayan kendin e öz gü plastik yapıs ı so n

derece g üven vericid ir. Yen iden n .' yeniden de falarca biçim lendircbilmc

özelliğiyle sanki s ihirli bir ma lzernedir. Bir topak ça murla bütünleşme so

nucunda ortaya konulan çalışmalar onu yap;ın kişinin her türlü ruh duru

munun da en güzel göstergesi o lur. Ça murun bu ö ze lli ğin i daha ilk ders

te ö ğ renen bire y, avuçlan içindeki bu sihirli malzemeyle alabild iğine ve ke

yifli bir oyuna başla r. Bu oyun da dah a başından yenıneyi ça mur!a başa ç ık

mayı göze a lan b irey, sonuçta ortaya koyduğu gücüyle, somut ola rak çalış

masıyla, ürün üyle. eseriyle. yapıuyia herkesin karşındadır. Oyun kazanı l 

mışt ı r veya kazanmak için gerekli uğraş vcnlrruşnr. verilmeye de devam edi

lecektir. Ba zen k i ş isel yete ne kleriri ba zen de bilgi hirikiminin sığlığından

kaynaklanan s ı k ıntı la r çamuru yü klenir. Ondan hınc alınır. Çamur alah ild i

ğine örselenir, pa rçalarur. kırılır. İ şte çamur böyle hir ma lzerned ir. Bire yin

önceki yaşannsmdan gı,tirdiği kalıpların d üzenlenmesine . bazen de değiş-



tirilmesine yönelik e ğitim sürecinde yaşananlar e ğuimci- ö ğrenci arasında

zamarı zaman gerginliklcrin yaşanmasına sebep olur. Ö ğrcnilmtş yanlışların

düzeltilmesi hele hele ahşkanhk haline gelıni~ i~e oldukca zordur,

Yukarıda sözü edilen ve kişinin istemlerine güre biçimden biçime sokula

luk-n çnnurla. at ölyc ortanunda kurulan iliskiler üzerine yoğunlaşan güz

lcınlerirne gelince... Aıtıiye ortamından eıki lcnmclcrdcn başlayarak sırala

ın :ı k yerinde olu r k.ı rusmdayun . At ölycl e rim iz. seramiğin oluşumu sü reci n

de her tü rlü gerekli ve yeterli ma lze meyle donauluuşur.. Yeni o rtam larm in

sa n üze rin de hı ra ktığı o lumlu ve o lums uz et kile rin ça l ı ş rna larun ızda ne den

li et kili o lduğu b ilinen hi r gerçek tir. Bu nedenle su nu ları b u aı ö lyc ortam ın 

da h iç değilse cal ışma saatle ri içinde ke nd isine öze l b ir ala n oluşt u nuas ı ko

nusu nda öğrenci yön lcndirilir. ilerl e yen g ünlerde at ölye ortam ı ve ça lışma

sistemleriyle ilgili yaşanan ve yaşanması olas ı birçok sorun aşılnuş o lur. Bu

aşamadan sonra . öğrenci kend isini hem at ölye ortamıyla hem de camurla

başbaşa bulur. Verilen konu bağlamında gerekl i teknik ve artistik hilgi hi

rikimlerini bir bir ortaya koymaya başlar. Du yu organları devrededir artık.

Duyu organlarını kullanmaya başladıkça da kimi duyu orga nla rının islcvlc

rini yerine geti rmediğini ve ya yeterince kullanıp gclişurmcmiş olduğunu se

zinler. Asıl bu aşamadan sonra kaygılar, sıkınukır. bunalmalar b:ı~lar ki

k ısacası bu na öğ rencin in ke nd isiyle o lan s:ıva~ıdır diyebiliriz . l le r başarısız

adımda da b ir sorumlu kes in likle bulunur. O na göre soruml ula r. a tölyclcr

dir, ort.ımdır, arkada ş land ır. eğitimi n yan lı ş la ndır. eğitimcisidir (benzeri ör

nekleri a rtu ra hi lirizı. uma as la kendisi değildir . Öğren ci, ile rleyen za manla

bi rlikte yanlışla rı n ın farkına va rmaya h: ı ~l: ı y:ır:ı k , kendi kendisin in de ne

de nli sorurulu olduğunu hissedcr ve sonunda en luryük e1L'~ti rınen i olur

cıkar,

Öğretilerin tamamı verilirken konuların. öğ rcncirun ilgisini çe kmeyen ve

."ıkın yakkışunlardan uzak olmasına üzen gösterilir. Öğrenciler daha ilk

derslerde. Güzel Sanatlarda okumak isteyen kişinin kesinlikle özgür hırakıl

ması gereğini savunarak konuların dayatınan olmadan öğ rencin in seçimine

bırakılması gereğini savunurlar. Kendisinin kara r

\'CrL'CL'ği konunu n işlenmesinde da ha yaratın ola-

b ileccüini d ü ş ün ürler. Bu kon uda onlara

kat ıl ıyorum. Ortay:ı çıkan çalışmalann sonucu nda

hiçte Iı :ı ksı z ol mad ık la rını ra hatlıkla s öyleyebilirim.

G örsel malzern e yle destekledi ğimiz bu makalcıniz

de su nulan ö rneklerden birinde . "Çev re Ki rliliği "

üzerine yaptıkla rı ç a l ışmada çevreye karşı ne den

li duyarlı oldukla rı n ı. siyah sırlı kartlan adamlarm

daki grup ç alışmasmda çok mizah i b ir vak la şrmla

o rtaya koymuşlardır . (Özellikle bu (,. ':ll1şm:mJn



bitim aşamasına kadar öğrencilere hiçbir etkide eleştiride bulunulmaınıştır.

3-4 kişiden oluşan grup çalışmasındabireyin o gline kadar eğitimden çevre

den sosyalorganizasyondan, alışkanlıklardan yaşantılardan edindiği getiri

lerin topyekiuı bir gösterisi olarak karşımıza çıkan bu kardan adamlar ilk

bakışta belki de eleştiri oklanmızahedef olabilirler. Ancak öğrencinin tama

men kendi bilgi birikiminin, heyecansal duyarlılığın kişisel özelliğinin ve

yeteneklerinin bir sonucu olan bu çalışmada kendi başına fikir ylirlite

bilmesi ve verilen konu bağlamında nedenli duyarlı olabildiklerini göre

bilmek açısından oldukça önemlidir. Kiiçiik: ölçekli bu tiırdetı çalışmalarda

yapılan doğru ve yanlış yaklaşımlar daha biiylik ölçekli ve uzun vadeli

çalışmalarda diişiince iıretebilmclcrine, beyin fırtınası yaşamalarına imkan

tanımaktadır. Anadolu Uygarlıkları, Elma, Vida, Kuş, Mektup, Gözlük,

Kalem ve benzeri gibi konular bağlamında ele alınan seramik çalışmalara

ilişkin sunulan örnekler, öğrencilerimizin çamurla kurdukları bağda doğru

yaklaşımlarda oldukları gözlenmektedir.

Sonuç olarak; eğitimeisinin ve öğrencinin bilgi, beceri, yetenegıne göre

çeşitlilik gösteren çamurla oyunun sonucunda yine bu oyunu temel sanat

öğeleri kurallarıyla oynayanın ve yaratıcı gözle görmesini bilenin kazandığı

bilinen bir gerçektir. Kısaca, Seramik Temel Sanat Eğitimi dersinde verile

cek çok iyi bir eğitimin sonucunda çamurla oyunda hep kazanan öğren

ci olacaktır.
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