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büyük kentinde bu denli kapsaml› hedef ve program-
lar› gerçeklefltirecek yeterli say›da ö¤retim üyesi bu-
lunmuyordu. Birikim ve deneyimlerini gelifltirilen
programlar do¤rultusunda üniversite ö¤rencilerine
aktaracak sanatç›lar da ço¤unlukla ‹stanbul ve Anka-
ra’da yaflamaktayd›lar. ‹zmir’in her iki kente de co¤ra-
fi uzakl›¤› bu kaynaklardan konuk ö¤retim üyesi sa¤-
lama olana¤›n› ciddi flekilde engelliyordu. Güzel Sa-
natlar Fakültesi’nde öngörülen e¤itim, ‹zmir’de yafla-
may› gerektiriyordu. Kendilerine ça¤r› yap›lan pek
çok de¤erli sanatç›, bafllang›çta sanat ve kültür ortam›
henüz istenilen düzeyde olmayan ‹zmir’e yerleflerek,
yeni bir düzen oluflturma konusunda, yeni bir ö¤retim
kurumunun oluflmas› ve kökleflmesi için özveride bu-
lunma giriflimlerine karfl› çekimser kald›lar. Böylece
Güzel Sanatlar Fakültesi ‹zmir’de yaflayan az say›da
akademisyen ve sanatç› ile, kurulu düzenlerini ‹zmir’e
naklederek  kariyerlerinde özveride bulunmaktan çe-
kinmeyen sanatç› ve akademisyenlerle yola ç›kt›. Bu
aflamada Tiyatro dal›nda Prof. Dr. Özdemir Nutku, Si-
nema-Tv dal›nda Prof. Dr. Alim fierif Onaran, Müzi-
koloji dal›nda Prof. Dr. Gültekin Oransay, Resim da-
l›nda Adem Genç, Halil Akdeniz, Heykel dal›nda Cen-
giz Çekil, Tekstil Tasar›m› dal›nda Ayten Sürür, Sera-
mik dal›nda Sevim Çizer bafl› çektiler. Onlar› Cuma
Ocakl›, Ayd›n Akdeniz, Gören Bulut, Fevzi Saydam,
Suat Tafler, Haflim Hekimo¤lu, Rag›p Hayk›r, Murat
Tuncay, Hülya Aklan, Faruk Ersöz, Zülal Aksoy, Meh-
met Ergüven, Gökhan Akçura, Bilgin Adal›, O¤uz
Adan›r, O¤uz Makal, Oktay Kutlu¤, Hüsnü Tekino¤-
lu, Ünsal Altunbafl, ‹brahim Bergman, Ahmet Sipahi-
o¤lu, Erdo¤an Okyay, Nurhan Cangal, Turgut Alde-
mir, Necati Gedikli, Edip Günay, Kumru Canku, Ali
Sürür, ‹smail Öztürk izlediler.

Kurulufl y›llar›nda karfl› karfl›ya gelinen
ikinci güçlük Güzel Sanatlar Fakültesi’nin Ege Üni-
versitesi bünyesinde ayn› dönemde yasalar› ç›kan ve
e¤itime aç›lan yedi fakülte içinde olmas›ndan kay-
naklan›yordu. Yap›lan ve yap›lmas› istenen sanat
e¤itimi özelli¤i gere¤i önemli ölçüde araç, gereç ve
mekan düzenleme giderlerini gerektiriyordu. Kimi
dallarda ça¤dafll›¤›n gere¤i olan teknik gereçler bir
yana, klasik temel e¤itim malzemeleri bile yeterince
sa¤lanamam›flt›. Sanat e¤itimi pahal› bir e¤itimdi ve
bu e¤itimin gerektirdi¤i alt yap› giderleri için üniver-
site bütçesinin sa¤layabildi¤i mali olanaklar yeni ku-
rulan fakülteler aras›nda eflit olarak bölüflülüyordu.
Her biri di¤erinden çok farkl› özellikleri olan sanat
dallar›n› bir araya getiren Güzel Sanatlar Fakültesi

bölümlerinin gereksinimlerinin karfl›lanmas› ve ça¤-
dafl e¤itimin gerektirdi¤i düzeyin korunmas› zaman
içinde sa¤lanabilen olanaklar çerçevesinde gerçeklefl-
tirilebilmifltir. Kurulufl aflamas›nda ö¤retim üyeleri-
nin gösterdi¤i büyük özveriler bugün çeyrek yüzy›l›
aflan e¤itim gelene¤ine sahip Güzel Sanatlar Fakülte-
si’nin en güçlü temellerini oluflturur.

Güzel Sanatlar Fakültesi 1975’den 1998
y›l›na kadar tüm idari ve akademik birimleri için
kendisine tahsis edilen ve Alsancak Stadyumu’nun
hemen bitifli¤inde yer alan binay› kullanmak zorun-
da kalm›flt›r. Zaman içinde bu binaya yap›lan küçük
eklemelere ra¤men bu yap›n›n yetersiz kalmas› nede-
niyle baz› bölümler için Ege Üniversitesi Bornova
Kampüsü içinde tahsis edilen mekanlar kullan›lm›fl,
ancak tüm bölümlerin birlikte e¤itim yapabilmeleri
için gereken mekan›n elde edilmesi konusunda daha
kal›c› bir çözüm, ‹zmir’in sanat kültür yaflam› için
Güzel Sanatlar Fakültesi ve Devlet Konservatuar›’n›n
yaflamsal önemini gören ve bu amaçla Narl›dere’de
bulunan arazisini bu iki kurumun binalar›n›n yap›l-
mas› için üniversiteye ba¤›fllayan bir hay›rseverin gi-
riflimiyle gerçekleflebilmifltir. Güzel Sanatlar Fakülte-
si’nin bugün tüm idari ve akademik birimlerini ba-
r›nd›rmakta olan bina kompleksinin inflaat›na
1988’de bafllanm›fl, tamamlanan bloklarda 1993 y›l›n-
dan bafllayarak e¤itim ö¤retime geçilmifltir. Güzel Sa-
natlar Fakültesi 1998 y›l›ndan bu yana Narl›dere’de
bulunan modern e¤itim mekanlar›nda çal›flmalar›n›
sürdürmektedir. 

Fakültemiz 1981 y›l›ndan bu yana
2500’ün üzerinde mezun vermifltir. Ulusal ve uluslar
aras› de¤erlendirmelerde ödül kazanm›fl yap›tlara im-
za atan bu sanatç›lar yan›nda kendi bünyesinde
yetiflen ve akademik kadronun her düzeyinde görev
yapan ö¤retim üye ve yard›mc›lar›yla; düzenledi¤i
bilimsel ve sanatsal etkinliklerle, yay›nlar›yla, ö¤retim
kadrosu ve ö¤rencilerinin ulusal ve uluslararas›
baflar›lar›yla k›vanç duymakta ve temel görevi olan
ürünleriyle gelecekte daha güzel bir yaflam› gerçeklefl-
tirecek genç sanatç›lar›n e¤itimine devam etmektedir.

Fakültenin kurulufl y›llar›nda yürürlükte bulunan
1750 say›l› Üniversiteler Yasas› uyar›nca ülkemizde
örgün sanat e¤itimi vermekte olan köklü kurumlar bu-
lunmaktayd›. Güzel Sanatlar Akademisi ve tatbiki Gü-
zel Sanatlar Akademisi ‹stanbul’da, Devlet Konserva-
tuarlar› Ankara, ‹zmir ve ‹stanbul’da çal›flmalar›n›
sürdürmekteydiler. Orta ö¤retimin gereksinimi olan
Müzik ve Resim-‹fl ö¤retmenlerinin e¤itimi Ankara’da
Cumhuriyetin ilk y›llar›nda kurulan Gazi E¤itim Ens-
titüsü’nde gelifltirilen modele uygun olarak e¤itim
enstitülerinde yap›lmaktayd›. Ankara’da Dil ve Tarih
Co¤rafya Fakültesi’nde kuramsal a¤›rl›kl› e¤itim ya-
pan bir Tiyatro Kürsüsü, Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne
ba¤l› olarak çal›flan Bas›n Yay›n Yüksek Okulu Sine-
ma-Televizyon Bölümü vard›.

Güzel Sanatlar Fakültesi’nin, bu da¤›n›k
alanlarda yürütülmekte olan sanat e¤itimini tek bir
çat› alt›nda toplayacak farkl› bir yap›lanma modeli
içinde biçimlendirilmesi amaçlanm›flt›. Bu çat› bir
akademi, konservatuar, e¤itim enstitüsü ya da yükse-
kokul olmayacak, dört y›ll›k bir fakülte olacakt›. Bu
fakülte klasik fakülteler gibi salt kuramsal bilgi üreti-
mi ve ö¤retimi ile s›n›rl› kalmayacak, ayn› zamanda
araflt›rmalar ve uygulamal› derslerle mesleki e¤itime
yönelecek; özel yetenek s›navlar›yla seçece¤i ö¤renci-
lerini, ekme¤ini, ö¤renim gördü¤ü alanda sanat üre-
timleriyle kazanan nitelikli, ça¤dafl donan›ml› birer
sanatç› olarak yetifltiren özgün bir fakülte olacakt›.
Lisans düzeyinin üstünde Yüksek Lisans ve Doktora
programlar›n›n da aç›lmas› hedefleniyordu. Ö¤renci-
lerin akademi ya da konservatuar gelene¤inde oldu-
¤u gibi, tek ustan›n s›n›f›nda, onun yeni bir modeli
olarak yetiflmesi yerine; nesnel bak›fl aç›s›, özgün
dünya görüflü ve sanatç› kimli¤ini bölüm sistemi
içinde de¤iflik s›n›flarda de¤iflik ö¤retim üyeleriyle
çal›flarak gelifltirme f›rsat› sa¤lanmas›n›n daha do¤ru
bir yaklafl›m olaca¤› düflünülüyordu. Güzel Sanatlar

Fakültesi’nin e¤itimi sanatsal beceriler gelifltirilirken
kuramsal birikimin de oluflturulabilece¤i bir e¤itim
olacakt›.

Bu düflüncelerle fakülte, baflka ülkelerde
ayr› okullarda sürdürülen sanat dallar› ve e¤itim yön-
temlerini tek bir çat› alt›nda toplayan heterojen bir ya-
p›yla kuruldu. Bafllang›çta Mimarl›k, Kent Planlama,
Tarihi Çevre Koruma ve Peyzaj Mimarl›¤› alanlar›n›
kapsayan Çevre Tasar›m› Bölümü, Resim, Heykel,
Grafik alanlar›n› içeren Görsel Sanatlar Bölümü, Mü-
zik, Bale, Tiyatro, Sinema ve Televizyon alanlar›n›n
e¤itimini içeren Gösteri ve Ses Sanatlar› Bölümü ile
aç›lan fakülte 1975-76 ö¤retim y›l›nda a¤›rl›kl› olarak
Mimarl›k e¤itimi yapm›fl; 1976-77 döneminde fakülte-
ye yeni kat›lan ö¤retim elemanlar› ile Tiyatro, Sinema-
TV, Müzikoloji ve Tekstil Tasar›m› alanlar›na da ö¤-
renci al›narak yap› geniflletilmifltir. 1981 y›l›nda Türk
Yüksekö¤retim Sistemi’nin yeniden biçimlendirilmesi
aflamas›nda Ege Üniversitesi’nden ayr›larak Dokuz
Eylül Üniversitesi’ne ba¤lanan fakülteden ayr›lan
Çevre Tasar›m› Bölümü ve yeni aç›lan bölümlerle Re-
sim, Heykel, Grafik, Seramik-Cam, Tekstil Tasar›m›
(Bask›, Dokuma, Moda Aksesuar, Moda Giyim), Gele-
neksel Türk El Sanatlar› (Hal› Kilim Eski Kumafl De-
senleri, Çini ve Çini Onar›mlar›, Tezhip, Hat), Sahne
Sanatlar› (Oyunculuk, Dramatik Yazarl›k, Sahne Tasa-
r›m›), Sinema-TV, Foto¤raf ve Müzik Bilimleri e¤itimi-
nin ayn› çat› alt›nda yap›ld›¤› özgün bir e¤itim kuru-
mu haline gelmifltir. Bu model, ülkemizde 1981 y›l›n-
dan sonra aç›lmaya bafllayan pek çok Güzel Sanatlar
Fakültesi için de bir prototip olmufltur.

Böyle bir yaklafl›m›n bir e¤itim kurumu
olarak oluflturulmas› ve geliflimi aflamas›nda karfl›lafl›-
lan ilk güçlük fakültenin ‹zmir’de kurulmas› konusun-
da ç›kt›. ‹stanbul ve Ankara kadar sanat ve kültür or-
tam› yeterince geliflmemifl olan ülkemizin bu üçüncü

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 1975 y›l›nda Ege Üniversitesi’ne ba¤l›
olarak kuruldu ve ülkemizin ilk Güzel Sanatlar Fakültesi olma k›vanc›n› ve sorumlu-
lu¤unu yüklenmifl oldu.
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