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Özet 

Çağdaş Türk seramiğinin önemli isimlerinden biri olan Jale Yılmabaşar, farklı teknikleri ve malzemeleri 
deneyerek sanatını zengin kılan, çok renkli simasıyla popüler olmayı becerebilen oldukça üretken bir sanatçıdır. 
Çok renkli seramik çalışmalarında fazla hacimsel zorlamalara gitmeden, yüzey üzerinde çizgi ve doku arayışları 
ile ürün vermiştir. Üç boyutlu sanatsal çalışmalarında alçak kabartma ve yoğun çizgisel anlatım çalışma tarzını 
oluşturmaktadır.  Jale Yılmabaşar sanat hayatı boyunca seramikleriyle, resimleriyle ve üniversitedeki dersleriyle 
Türk sanatına yeni bir boyut kazandıran, “Türkiye’nin ilk kadın seramik profesörü” ve seramik konusunda dünya 
akademik çevrelerince kabul edilmiş bir bilim insanıdır. Sanatçı kendi kültürünü, dünyasını ve düşüncelerini 
sanat eserlerine resim ve seramik diliyle aktarırken, tüm dünyaya da kendi toplumumuzu tanıtmaktadır. Ulusal 
ve uluslararası birçok ödülü bulunmaktadır. Günümüz seramik sanatçılarına örnek bir kişilik olarak yön veren bir 
sanatçımızdır. Bu çalışmada Türk Seramik sanatçısı olan Jale Yılmabaşar’ın çok yönlü sanatsal kişiliği ön plana 
çıkarılarak, sanatçının eserleriyle yaptıkları kültürel üretimi, aldığı ödüllere ve yayınlarına yer verilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Seramik, Resim, Sanat. 

THE MULTI-FACETED ARTISTIC PERSONALITY OF TURKISH CERAMIC ARTIST 
JALE YILMABAŞAR 

Abstract 

One of the most important names of contemporary Turkish ceramics is Jale Yılmabaşar. She is a very 
productive artist who is able to be popular with his richly colored, multicolored visage by experimenting with 
different techniques and materials. She gave products on the surface in search of lines and textures without 
giving too much voluminous force, in multi-colored ceramics works. It creates low relief and intensive linear 
narrative work style in three dimensional artistic works. Jale Yılmabaşar is the 'first woman ceramic professor of 
Turkey' who has contributed a new dimension to Turkish art with her ceramics, paintings and lessons during her 
art life. She is a scientist accepted in the world academic circles on ceramics. The artist introduces his own 
society to the whole world, while his artistic culture, his world and his thoughts are transmitted to artworks 
through painting and ceramics. He has many national and international awards. It is an artist who gives direction 
to today's ceramic artists as an example personality.In this study, the multi-faceted artistic personality of Turkish 
Ceramic artist Jale Yılmabaşar was put into the forefront and the cultural production, the awards and 
publications that the artist performed with his works were included. 

Keywords: Ceramics, Painting, Art 

 

Giriş 

Türkiye’de modern seramik sanatı artistik ve endüstriyel anlamında 1950 sanayi devrimi 
sonrasında gelişme göstermiştir. Seramiğin geniş uygulama alanı vardır. Bu uygulama alanlarında 
çalışmalar yapan çok yönlü bir sanatçı olan Jale Yılmabaşar, sık sık kuş figürüne, özellikle de horoz 
figürüne yer verdiği seramik çalışmalarıyla tanınır. Jale Yılmabaşar’ın eserlerine baktığımızda çıkış 
noktasının Anadolu kültürü olduğunu kolayca görebiliriz. Çizgileri ve motifleri, geçmiş kültürlerin 
izlerini, renkleri ve canlılığı ile de onun Anadolu’sunu yansıtırlar (Aslıtürk, 2015: 267). 

Çalışmanın Amacı 

Bu çalışmanın amacı sanatçının eserlerinden örneklerle birlikte kişisel tarzı ortaya konulmaya 
çalışılmıştır. Jale Yılmabaşar’ın çalışmaya konu olmasının amacı: 

 Seçilen sanatçı çalışma kapsamında tarihsel süreç içinde en üretken sanatçılar arasında 
bulunmaktadır. 

 Sanatçı seramik ve resim alanında çok fazla tarzda eserlerinin bulunmasıdır. 



The Journal Of Social Sciences Institute- Afro-Eurasia Special Issue / ISSN: 1302-6879 

118 
 

 Sanatçı kendi tarzını ortaya koyarak başka sanatçıların tesirinde kalmadan özgün ve  
Anadolu motiflerini temalarında işlemiştir. 

 

 

 

Resim 1: Jale Yılmabaşar’ın Fotoğrafı. 

Hayatı ve Eğitimi 

1939 yılında Samsun’da doğan sanatçının sanat yeteneği 4 yaşındayken fark edilmiştir (Bakırcı, 
2008) 

 İlk çamur çalışmalarına 1957 Oregon’ın Albany kentinde başlamıştır. A.F.S. bursuyla Birleşik 
Amerika’ya giderek Albany Union High School’ dan birincilikle mezun olarak, yaptığı seramik 
çalışmalarını orada sergileme imkânı bularak, 1958 yılında yurda dönmüştür (Bakırcı, 2008) 

Jale Yılmabaşar 1958-1962 yılları arasında İstanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek 
Okulu’ndan eğitim alarak Hakkı İzzet atölyesinden mezun olmuştur. 1958 yılında Seramik bölümü ile 
Bale bölümünü aynı anda kazanarak iki bölümü ayna anda okumuştur. 1964 yılında aynı okulda 
Seramik Bölümünde asistanlığa kabul edilmiş, doktorasını tamamlamıştır. Almanya Münih Güzel 
Sanatlar Akademisi’nde grafik ve resim öğrenimi görmüş, 1985 yılında ilk kadın seramik profesörü 
ünvanını almıştır (Güllapoğlu, 1995) 

Jale Yılmabaşar yurtiçi ve yurtdışı olmak üzere birçok sergi açmış ve ödülleri bulunmaktadır. 

Kültürel Üretimleri ve Etkinlikleri 

Jale Yılmabaşarı’ ın sanatı, yaşadığımız çağın ihtiyaçlarına göre paralel olarak hızlı bir şekilde 
gelişme göstermiştir. Çalışmalarında boyutlarıyla olduğu kadar estetik katkısı ile de büyük eserlere 
imza atmıştır. Sanatçı göz, horoz, cennet kuşu gibi geleneksel motifleri resimlerinde sıkça 
kullanmaktadır (Bakırcı, 2008) Yöresel soyut bezeme motifleri ile de ön plana çıkmaktadır (Özbay, 
2014) Jale Yılmabaşar Horoz figürüne önem vermesinin nedenini şu şekilde açıklamaktadır: “Güzel 
Sanatlar Akademisi’nde bize canlı model olarak horoz ve kedi kullandırırlardı. 1963’ deki ilk 
sergimde yer alan horoz o kadar beğenildi ki, ondan sonra da horoz benim için bir çalışma materyali 
oldu. Bilindiği gibi her sanatçının bir simgesi vardır. Horoz’ da artık benim simgem haline geldi” 
diyerek kendi tarzını tarif etmektedir (Güllapoğlu, 1995)  

Sanatçı eserlerinde göz ve horoz motifleri kadar “köprü” desenlerini de çokça kullanmaktadır. 
1985 yılında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün yapımı sırasında Rumelihisarı’nda bulunan atölyesi 
ve sanatevi yıkılan sanatçının bu olaydan çok etkilendiği ve o günden bu yana eserlerinde “köprü” 
temasını çokça işlediği bilinmektedir (Bakırcı, 2008) 

Sanatçı, teknik görünüşüyle beraber oluşturduğu, çalışmalarında, sanat değeri açısından güçlü 
hayal gücünü, bir çocuk gözünün samimiliğini korumaktadır. Doku çalışmaları sanatçı için önemli bir 
yer tutar (Uzunköprü, 2006) Sanatçı özellikle büyük boyutlu panolarda, panoya hareket kazandırmak 
için Tokat ve Kastamonu işlerinde de sıkça görülen daha çok Doğu medeniyetine özgü “kaligrafik” 
çizgi ve sembolleri sıkça kullanmıştır. Panolarında “kaligrafik” çizgileri sedef kakma işinde olduğu 
gibi çoğu kez beyaz renkte boyar. Kırmızı, parlament mavisi, turkuaz ve yeşil gibi canlı renkleri 



Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Afro-Avrasya Özel Sayısı / ISSN: 1302-6879 

119 
 

kullanması kişiliğinin resmine yansıması olarak da yorumlanabilmektedir (Özbay, 2014) 

Seçilmiş Pano Eserleri: 

Çok sayıda pano çalışması yapmıştır. Bunlardan bazıları İstanbul İl Genel Meclisi Binası, 
Noramin iş Merkezi (Maslak), Hürriyet Gazetesi, Fako İlaç Fabrikası, Tarabya, Hilton ve Divan 
Otelleri, Vakko Fabrikası ve İzmir Efes Oteli duvar panoları bunlardan birkaçıdır (Rona, 2008). 

a) Jale Yılmabaşar’ın Seramik Çalışmaları 

Seramik Pano: Hammaddesi kil olup, farklı üretim teknikleri kullanılarak üretilen 
fonksiyonel, dekoratif ya da sanatsal amaçlara hizmet eden mimariye bağlı pişmiş toprak ürünler, 
olarak tanımlanabilir (Hoşnut, 2006). Duvar panolarında; süslemeci ve renkçi bir çalışma gösteren 
sanatçı mimari yapılar üzerinde, çok sayıda pano uygulamaları yapmıştır 

 

                                            

Resim 2: Seramik Pano, Palet Balık Lokantası         Resim 3: Seramik Pano,  Vakko Fabrikası, 
İstanbul. 

               Tarabya, İstanbul.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 4: Seramik Pano, Koç Holding, Kuzgunlar, İstanbul 

 

       

Resim 5: Seramik Pano,  170x170 cm, Büyük Efes Oteli, İzmir. 
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Levha Tekniği Çalışmaları: Açılan levhalar üzerine, plâstik değerde rölyef çalışmalarıyla 
panolar ve çeşitli formlar yapmıştır. “Acuzeler”, ya da “Dedikoducular” bu tür çalışmalarının bir 
örneğini oluşturmaktadır.  

           

Resim 6: Lehva Tekniği, Rölyef Pano Örnekleri 

 

Resim 7: Levha Tekniği, Tabak 

Torna ile Şekillendirme Tekniği: Ayakla ya da Elektrikli motorla dönen dikey bir milin 
üzerindeki bir tabladan oluşan torna ve çark olarak adlandırılan bir araç kullanılarak, hızla dönen 
çamurun elle biçimlendirilmesi yoluyla uygulanmaktadır. Sanatçının bu türde çalıştığı örnekleri 
görmekteyiz.  

    

Resim 8: Tornada Şekillendirme Çalışmaları 

Elek Baskı Tekniği ile Yapılan Dekor Teknikleri: Günümüzde elek baskı sistemi ile 
endüstriyel ve artistik çalışmalar dekore edilmektedir. Tekniğin ilerlemesi ile birlikte, el çalışması 
görünümü veren uygulamalar yapılmaktadır. Sanatçı bu türde çalışmaları Almanya’da Porselen 
Fabrikaları için elek baskı sistemi ile hazırlanan desenlerle uygulamaya konulduğu görülmektedir.  
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Resim 9: Elek Baskı Çalışmaları 

Seramik Şömineler: Geçmişte yapılan seramik şömine ve sobaları, renk ve desen güzelliği ile 
hemen göze çarpmaktadır. Günümüzde de, seramiğin en çok kullanıldığı yerlerden biri şöminedir. 
Sanatçının bu türde çalışmalar yaptığı görülmektedir. 

           

Resim 10: Şömine Desen Tasarımı ve Örneği    

Seramik Masa Çalışmaları: Masa bir kompozisyona bağlı kalınarak kesilmiş seramik 
parçalarının sunta üzerine yapıştırılması ile gerçekleştirilmektedir.  

        

Resim 11: Seramik Masa Çalışması ve Eskiz Tasarımı 

Yapı, Bahçe Seramiği ve Heykeller: Günümüz mimarisinde, seramik heykellere fazla yer 
verilmektedir. Yüksek derecede pişirim yapıldığı için dış mekanlar da da kullanılmaktadır. Sanatçı çok 
sayıda Bahçe heykelleri, Bahçe çeşmeleri, Havuzlu panolar (Sersebil), çalışmaları bulunmaktadır.  
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Resim 12: Bahçe Seramiği Heykel Tasarımları 

Çeşitli Seramik Eşyalar: Günlük yaşamımızda seramik abajur altı ve şamdan önemli bir yer 
tutmaktadır. İlk çağlarda da başlıca yağ kandilleri çoğunlukla killerden yapılmıştır. Farklı tekniklerle 
çok sayıda bu tarzda çalışmalar yapmış olduğunu görmekteyiz. 

       

Resim 13: Alemler Seramik Form 

Camilerden gökyüzüne süzülen “Alem” ler 

        

Resim 14: Abajur Eskiz Tasarım ve Lamba Çalışması 

Seramik Kapı Tokmakları ve Seramik Takı Tasarımları: Kapı tokmağı yapımında seramik, 
renk özelliklerinin yanısıra form kabiliyetiyle de büyük olanaklar sunmaktadır. Seramikten iğne, broş, 
küpe, düğme, kolye, boncuk gibi takılar da yapılabilmektedir. Bunun için değişik killerle çok fazla 
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tasarım yapmak mümkün olmaktadır. Sanatçı bu türde de çalışmalar yapmıştır.  

    

Resim 15: Seramik Bileklik ve  Kolye Çalışma Örnekleri 

b) Jale Yılmabaşar’ın Resim Çalışmaları 

Sanatçı göz, horoz, cennet kuşu gibi geleneksel motifleri resimlerinde sıkça kullanmaktadır 
(Bakırcı, 2008) Yöresel soyut bezeme motifleri ile de ön plana çıkmaktadır (Özbay, 2014) 

                      

Resim 16: Yapraklı Horoz, 70x100 cm              Resim 17: Yeşil Köprü ve Horoz, 200x135 cm 

 

 

                    

Resim 18: Köprü ve Ev, 300x150 cm          Resim 19: Köprü ve Kuş, 150x150 cm, Yağlıboya, 1985 

                  Yalıboya, 1985      
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Resim 20: Sirk, 84x60 cm, Guaj Boya       Resim 21: Gece+İyi, 65x65 cm, Yalıboya, 1987 

                  1986        

   

Resim 22: Müze İdol, 160x160 cm, Akrilik, 1989 

 

Çatalhöyük’ün duvar resimleri ve Bereket tanrıçası idolleri sanatçının tuvallerinde ve seramik 
heykellerinde yeniden hayat bulmuş, sanatçı bu idolleri “Torkom İdolleri” olarak isimlendirmiştir 
(Bakırcı, 2008) 

    

Resim 23: Nazenin Nerede?, 14 x 2 m, Yalıboya, 1990 
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Resim 24: Pembe Kadın, 100x100 cm       Resim 25: Kırmızı Kurdeleli Kadınlar, 120x80 cm, 
Yağlıboya, 1987 

                 Yağlıboya, 1984       

   

Resim 26: Tuval Üzerine Alem Çalışmaları 

Sanatçının Mood Shoowroom tarafından halıya dönüştürülen desenleri sergilendiğinden 
büyük ilgi gördüğü belirtilmektedir (Yılmaz, 1995).  

       

Resim 27: Hayallerim 445x300 cm, Halı.                         Resim 28: Kuş Cenneti, 287x236 cm, Halı. 

Sonuç 

Jale Yılmabaşar günde 18 saat çalışarak, seramik ve resim alanında çok sayıda eserler ortaya 
koymuştur.  Sanatçı hayatı boyunca farklı alanlar olan; seramik duvar panoları, seramik şömineler, 
seramik masalar, yapı ve bahçe seramiği heykeller, bahçe çeşmeleri, havuzlu panolar, çeşitli seramik 
eşyaları olan; seramik abajur ve lambalar, Seramik kapı tokmakları, seramik takılar, desenlerinin halı 
ve kumaş  üzerinde uygulanması gibi çalışmalar yapmıştır. Sanatçı kendi tarzını ortaya koyarak  başka 
sanatçıların tesirinde kalmadan özgün  ve  Anadolu motiflerini temalarında işlemiştir. Çatalhöyük, 
İdoller, Alemler, Uçurtmalı Çocuklar, kuş, horoz, göz, köprü vs. eserlerinde birçok konuyu ele 
almıştır. Mimaride kalıcı olarak çok sayıda duvar panosu yapmıştır. Resimlerinde ve seramik pano 
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çalışmalarında çok renkliliği tercih etmesi ile kendine has özgünlüğü yakalamış sayılı 
sanatçılarımızdan biridir. 

Birçok ulusal ve uluslararası yarışmalarda ödül ve altın madalya kazanan sanatçının eserleri 
resmi ve özel, yerli ve yabancı birçok koleksiyonlarda bulunmaktadır.  

Jale Yılmabaşar sanat hayatında seramikleriyle, resimleriyle, yurt içinde ve yurt dışında 
verdiği dersleriyle Türk sanatına yeni bir boyut kazandıran, “Türkiye’nin ilk kadın seramik profesörü” 
ve seramik konusunda dünya akademik çevrelerince kabul edilmiş tek Türk hocası durumundadır 
(Bakırcı, 2008) 
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