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40.

NAZIM

Ressam Celile (Hikmet) Uğuraldım ya da (1918
sonrası) resimlerinde ki imzasıyla Celile;
Celile, 1880’de Mustafa Celalettin Paşa’nın
oğlu ve II. Abdülhamit’in yaveri olan Enver
Paşa ile Müşir Mehmet Ali Paşa’nın kızı Leyla
Hanım’ın çocukları olarak, bazı kaynaklarda
Selanik’te bazı kaynaklarda ise İstanbul’da
dünyaya gelir.

EDİTÖR’DEN
RESSAM CELİLE HANIMIN
OĞLU NAZIM HİKMET
Cezmi ORHAN
Omurgasını İbrahim Demirel’in 1976-1980
yılları arasında hazırlayıp yayımladığı ve o
günlerin kovuşturma, gözaltı ve tutuklama
nedeni olan, Nazım’ın şiirli portreleriyle
grafikselleştirilmiş, nadide takvim
sayfalarından oluşan, Nazım Portreleri
sergisi.

İlk eğitimi yabancı mürebbiyelerin yanı sıra,
gençlik yıllarını Paris’te geçirmiş, yabancı
dil, kültür ve bilgi bakımından birikimli olan
babası Enver Paşa’dan alır. İyi yetişmektedir.
Bu eğitimlerin yanı sıra Fransızca ve piyano
dersleri alır.
Resme olan yeteneği erken yaşlarda ortaya
çıkmış, babasının Abdülhamit’in yaveri
olması nedeniyle, babasının iyi dostu, saray
ressamı Fausto Zonaro’dan özel ders alma
olanağı yakalamış ve Zonaro tarafından
Mihri(Müşfik) ile yeteneği fark edilmiş bir
Osmanlı kızıdır.
Zeki, akıllı, girişken, yetenekli, asi ve
yazılanlara göre o dönem İstanbul’un seçkin
güzellerindendir. Yine yazılanlara göre, peçe
takmayı ret eden kadınlı erkekli toplantılara
katılan sıra dışı bir kadındır.

İnsanlığın büyük şiir ustalarından Nazım
Hikmet’in portrelerinin sanatsal yorum ve
sunumundan oluşan böyle bir sergide, doğal
olarak, ondan söz edilmesi beklenir.

1900’de vali, şair ve edip Nazım Paşa’nın
oğlu, Almanya’da konsolosluk, Basın-Yayın
Müdürlüğü ve Protokol Müdürlüğü yapmış
Hikmet Bey’le evlenir.

Nazım Hikmet, şiirleri, savaşımı ve yaşamıyla
dünyaca çok iyi bilinen bir ustadır. Doğal
olarak bu büyük ustadan söz etmenin
zamanı, zemini ve sınırı yoktur. Ancak bu defa
gözlerimizi Nazım’dan alıp, onun çocukluk ve
gençlik yılların da; yeteneği, eğitimi, çevresi,
resimleri ve hatta güzelliğiyle şöhretli bir
ressam olan annesine yani ressam Celile
Hanım’a çevirelim.

Bu evlilikten Mehmet Nazım(Nazım Hikmet),
İbrahim Ali ve Samiye doğar. İbrahim Ali bir
yaşında kuşpalazından ölür. Ve Celile, Birinci
Dünya Savaşı’nın sonuna doğru boşanır.

Oğlundan ötürü değil kendi ontolojisiyle bir
ressam; Celile Hanım…
Doğrusu erkekçi hegemonyanın yıkıldığı bu
çağda, kadın ressam diye bir eşeyci söylem
yersizdir. Ancak yine de Celile Hanım için
zamanın; Mihri Müşfik, Müfide Kadri, Hale
Asaf, Belkıs Mustafa, Nazlı Ecevit, Melek Celal
Sofu ve Fahr el Nissa Zeyd’lerle ‘ilk öncü
kadın ressamlarından’ kaydını düşmek de
anlamlı görünmektedir.

Evliliği boyunca de resimler yapar Celile
Hikmet, esasen boşanma sonrasında kendini
bütünüyle resme verir, aralıksız çalışır,
Galatasaray sergilerinde ve çeşitli karma
sergilerde resimleri sergilenir. Eşe dosta
resimler armağan edecek bir üretkenliğin
içindedir. O sırada bir süreliğine Berlin’e
gider. Orada müze, galeri ve atölyelerde
incelemelerde bulunarak adeta kafasındaki
pazılın eksik parçalarını tamamlar.
Sanatında yenilikçi ve cesurdur. Natürmort,
portre ve peyzajlarının yanı sıra o günün
ortamında hiç de hoş karşılanmayan,
çıplak desenler ve hamamda çıplaklar gibi
kompozisyonlar resmeder.

karadır. Bu bakış açısını bir sohbette şöyle
ortaya koyar Celile: ‘’Sadece nü olanlarla
ilgili uyarıda bulunuyorum. Çünkü evlerine
ziyarete gittiğimde nülerimi salonda
görmüyorum. Nereye astıklarını sorunca
hepsinin cevabı aynı oluyor. Yatak odası.
Hepsinin gerekçesi aynı. Ayıp. Sizce, bir
hamam tablosu giyinik çizilir mi? RESMİN
AYIBI OLMAZ BEYEFENDİ. ÜZERİNE
KONUŞTUĞUMUZ KONU SANAT.
Sizce öyle değil mi?
Torunu Ayşe Yaltırım, bu açık sözlü ve güçlü
kişiliği şöyle aktarır: ‘Neneme Minerva
derlermiş. Minerva yani Athena, kudret,
sanat, büyüklük tanrıçası. Nenem dik başlı
birisi. Sağlam duruşlu, biraz da feminist.’’
CELİLE…
9.12.2021

“…
Dünyayı çocuklara verelim
bir günlük de olsa öğrensin dünya
arkadaşlığı
çocuklar dünyayı alacak elimizden
ölümsüz ağaçlar dikecekler. ”

Sanat ve hayat bakışı yalın, içten ve gözü

“…Biz ne mükemmel dostlarız ki kelimesiz ve yazısız anlaşırız… Merhaba çocuklar, Merhaba cümleten…”

“NAZIM YALNIZ SİZİN Mİ”

Kayahan KESKİNOK

İbrahim DEMİREL

(1923 - 2015 )

Nâzım Hikmet ile yolum, şairin dizelerinden önce
grafik ve fotoğraf kavşaklarında kesişmişti. 70’li
yıllarda, şairlerin dizelerini Anadolu’da çektiğim
köylü, işçi, emekçi fotoğraflarıyla eşleştirip grafik
tasarımlarını da yaparak kartpostallar basıyordum.
Nâzım Hikmet’in yanı sıra, Enver Gökçe, Hasan
Hüseyin Korkmazgil, Ahmed Arif vb. şairler de
vardı. Kartpostallar yurtiçinde ve yurtdışında
geniş kitlelerce edinildi. Bu nedenle bürom sık sık
polis tarafından basıldı, Emniyet Müdürlüğü’ne
götürüldüm. Hollanda’da şiirler Flamanca’ya çevirildi
ve fotoğraflarımla kitap olarak basıldı.
Önceleri o günün toplumsal, siyasal koşullarında
sosyalist heyecanın yaydığı iyimserlikle, umutla,
ezilenlerin, emekçi kitlelerin derdini dile getirmek
üzere bastığım kartpostallar Nâzım ve şiirini daha
yakından tanımamı sağladı, tüm dünyada olduğu
gibi benim için de en sevilen şairlerden biri olarak
gönlümdeki yerini aldı. 1976, 1977, 1978, 1979, 1980
yıllarında Nâzım’ın fotoğraflarından takvimlerin
grafik tasarımlarını yaptım. Dağıtımı yapılınca polis
tarafından toplandı. Ulus’taki eski Adliye’de savcılıkça
ifadem alınırken takvimlerimin koridorlarda yerlere
atıldığını gördüm, isteyen alıp gidiyordu, “Hani
yasaktı?” diye sorunca savcı toplanmasını emretti.
Takvimlerim nereye götürüldü bilmiyordum ama
ben Mamak Askeri Cezaevi’ne götürüldüm. Çok zor
koşullarda geçen 18 gün sonra cezaevinden çıkınca
takvimleri almaya Adliye’ye gittiğimde bir görevli beni
terasa götürdü. Heryer kitap doluydu, çamur içinde,
paramparça kitaplar. Bulmaktan ümidimi kestiğimde
kapı arkasında, bir bez torba içinde takvimlerimi
buldum. Takvimlerime kavuşmuştum. Bunları kimin
özenle sakladığını merak edip sordum. Başkatipmiş,
teşekkür etmek istedim. Odasına gidip tanıştım,
çay söyledi ve dedi ki “Nâzım yalnız sizin mi? Bak
masama...” Masadaki çerçevelenmiş fotoğrafı
gösterdi. Meğer Rusya’ya gitmiş Nâzım’ın mezarını
ziyaret edip fotoğrafını çekmiş.
Nazım tüm dünyaya malolmuştu gerçekten, şiirleri
yalnızca sol görüşlü kitlelerce değil, her görüşten insan
tarafından okunmuş, ezberlenmiş, müzik, tiyatro gibi
çeşitli alanlarda yorumlanmıştı. Takvimler yıllar sonra
AFSAD’ın düzenlediği Ankara Fotoğraf Günleri’nde
sergilendi. Gün olur takvimler, Rusya’ya Vera Tulyakova
Nâzım’ın evine kadar ulaşır, evin duvarlarına asılır.
Türkiye’den Rusya’ya Vera’yı ziyarete giden, yolu o eve
düşen herkes bir selam bırakır Nâzım’a o takvimler
üzerinde kendi el yazılarıyla; Aziz Nesin, Türkan Şoray,
Genco Erkal, Münir Özkul, Fatma Girik, Vecdi Sayar,
Samiye Yaltırım, Yıldız Kenter, Coşkun Aral, A.Kadir ve
daha nice Nâzım dostu duygularını yazar, imzalar. Bu
takvim üzerindeki notlar da, (Ama ne yazık ki haber
vermek inceliği gösterilmeden, ) “Nâzım’ın Evinde
Vera’nın Sofrasında” (Mitos/Boyut Yayınları, 2016)
adıyla kitap olarak basıldı.
“Dostlar nasıl biraraya geldiniz,
Birbirinizi tanımazsınız,
Nerede bekliyorsunuz beni?
Beyazıt’ta Çınarlı Kahve’de mi, Gorki Parkı’nda mı?”
demişti Nâzım. Dostları, Vera’nın evinde biraraya
gelmişti. Şimdi ise her yıl 15 Nisan’da Dünya
Sanat Günü nedeniyle etkinlikler düzenlediğimiz
Galeri Sanatyapım’da bir kez daha bu büyük şiir
ustasını, dünya şairini siz sanatseverlerle birlikte
selamlamaktan çok mutluyum, gururluyum.

1923’te İzmir’de doğdu. Gazi Eğitim Enstitüsü’nü
bitirdikten sonra sırayla, Boğazlıyan ve Görele
Ortaokullarında, Kars, Trabzon ve Ankara Kurtuluş
Liselerinde resim ve sanat tarihi öğretmeni olarak
çalıştı. 1950-1960 Yılları arasında görev yaptığı Trabzon
Lisesi’ndeki öğretmenliği sanatçının yaşamında özel
bir yere sahiptir. 1960 yılında Lozan Güzel Sanatlar
Okulu’nda (Ecole des Beaux-Arts) “Biçim Grameri”
alanında öğrenim gördü. İsviçre dönüşünde öğretmen
olarak girdiği Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü’nde
aynı alana yönelik “Form ve İnşa” dersini ilk kez eğitim
programına soktu. 1970–1980 yılları arasında TRT
Televizyonu Artistik Hizmetler Şubesi’nde dekoratör
olarak çalıştı. İlk kişisel sergisini 1956 yılında Ankara
Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi’nde açtı. Birçok
kamu kuruluşlarında ve özel koleksiyonlarda eserleri
bulunan sanatçı, 1982-2012 yılları arasında Galeri
Sanatyapım’da kendi adını taşıyan atölyeyi yönetti.

Sema SANAL
1958 Kars doğumlu Sema Sanal Sarıkamış,
Kahramanmaraş ve Afyonkarahisar’ da başlayan
eğitimini Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Resim Bölümünde tamamlamıştır.
Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagoji- Formasyon
programında sertifika alarak bir süre Yüce Koleji’ nde
resim öğretmeni olarak görev almıştır. Yurt içi yapılan
yarışmalı sergilere katılarak derece ve sergileme
ödüllerine hak kazanmıştır.
Sanatçı, “Galeri Sanatyapım Kayıhan Keskinok
Atölyesi”nde Temel Sanat Eğitimi ve yağlıboya derslerini
yürütmektedir. Aynı zamanda kendi atölyesinde resim
çalışmalarını sürdürmektedir.

Ankara, 2022
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Gitmek sadece bir eylemdir. Unutmak ise kocaman bir eylemdir.

Babür PINAR

“NAZIM HİKMET OLMAK”
Babür PINAR
“Sen mutluluğun resmini yapabilir misin Abidin” diye
soruyor Nazım; mutluluğun resmini çizdiği şiirinde.
Nazım’ın şiirinde resmini yaptığı mutluluğun resmini
yapmıyor Dino; Nazım’ın “mutluluğun resmini
yapabilir misin? ” derken dile getirdiği temennisini
gerçekleştirmemekten çekiniyor belki de; çünkü Nazım
o şiirinde “kolayına kaçmadan ama” diye uyarıyor A.
Dino’yu.
Dino’yu uyarısı boşuna değil; Kolayına kaçmadan
yaşıyor ve üretiyor Nazım.
Çoğu insan için ulaşılmaz olan bir çevrede filizleniyor
yaşam serüveni. Annesi Cemile hanımın ressam olması
ve çevre ilişkisi onun; Nazım Hikmet olma yolunda ilk
adımlarını biçimliyor.
Edebiyat ağırlıklı üretim sürecinde resim yapmıyor,
ama tüm şiirlerinde doğayı ve insanı resmediyor. Resim
üretimiyle yakın ilişkisi şiirinin yapısal oluşumunda
etkili oluyor belli ki.
Resim yapma fırsatını da buluyor Nazım; ama ne
yazık ki cezaevindeyken. Kendi portresinin yanı
sıra Piraye’nin resmini çiziyor. Doğayı resmediyor;
anımsadığı, özlediği kadarıyla. Görmek isteyip
göremediğini çiziyor Nazım. 12 yılı aşkın tutsaklık
sürecinde 11 resim yapıyor.
Şiirlerinde cezaevlerindeki tutsakların yaşam
hikâyelerini aktararak adeta insan portreleri çiziyor
Nazım; “Memleketimden İnsan Manzaraları” tıpkı bir
resim albümü.
Nazım ıslık çalarak resim yapıyor. Bir yanıyla eylemi
seslendirmek bu. Şaşırtıcı gelebilir ama yoğun dikkat
gerektiren eser üretim sürecinde, Nazım’ın aklının,
farklı düşüncelere kaymasının önünde barikat kuruyor
ıslık çalmak.
Resim yapmakla yetinmiyor Nazım. Bir adli vaka
nedeniyle cezaevine giren İbrahim Ali’nin; resim
yeteneğinin ortaya çıkmasına ve yaratım sürecine
girmesine öncülük ediyor. Sonradan Balaban soyadını
alacak İbrahim’i adeta biçimlendiriyor. Balaban’ın resim
yapma çabası mutlu kılıyor Nazım’ı. Orhan Kemal onun
teşvikiyle romancı olarak filizlenirken mahpushanede
aynı mutluluğu yaşıyor Nazım. Sanat eseri üretmek
kadar sanat cephesine insan kazandırmaktan da
büyük haz alıyor Nazım. Yaşamın getirdiklerine boyun
eğmeden, yaşama katkı sunarak mutlu oluyor ve
paylaşarak çoğaltıyor mutluluğu. Nazım cezaevini bir
edebiyat evine ve sanat üretim atölyesine çeviriyor. O
bulunduğu ortama uyum sağlamıyor; yaşadığı ortamı
dönüştürüyor. Eylemiyle kasveti, hüznü söküp atıyor;
aydınlatıyor tutsak evlerini. Dayatılan koşullara esir
olmayan yaşam pratiğiyle,” Nazım Hikmet olmak” bu
diyor adeta.
Öldükten sonra, daha çok resmi yapıldı Nazım’ım.
Kuşkusuz daha çok resmi yapılacak. Şiirleri okunacak
meydanlarda, okullarda, fabrikalarda, evlerde. Ve bir
gün insanlığın mutluluğu gerçekleşecek şehirlerde,
sokaklarda, evlerde.
Ve mutlaka o gün mutluluğun resmi de yapılacak.
Nazım’la başladık söze; Nazım’la bitirelim;
“Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür
Ve bir orman gibi kardeşcesine
Bu hasret bizim”

1953’de Erzincan’da doğdu.1982 yılında Gazi
Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu.
Çeşitli kamu ve özel kurumlarda Mimar olarak görev
yaptı. 1974-75 yıllarında oyuncu olarak sahneye çıktı.
1975-76 yıllarında “Sanat ve İnsan” dergisinin Genel
Yayın Yönetmenliğini üstlendi. 1976 yılında Devrimci
Sanatçılar Derneği Genel Sekreteri ve Genel Başkanı
oldu. 1987’de “Dayanışma” kitap yayıncılar Kooperatifi
Yönetim Kurulu Sekreter üyesi seçildi. 1988’de Ankara
Sanat Kurumu’nda açılan sergiye resim çalışmalarıyla
katıldı. Birçok kitap ve dergide resimleriyle yer aldı.
2001-2003’de Özgür Üniversite’de “Etik” dersi verdi.
Sanat ve İnsan, Türkiye Yazıları, Yakın, Damar, Sanat
Cephesi, vb. dergilerde şiir ve makalesi yayınlandı. Yedi
şiir kitabı ve yedi politik- teorik kitapları var. Ayrıca 10
kadar kitaba yazılarıyla katıldı.

“…
Sana düşman bana düşman,
Düşünen insana düşman,
Vatan ki bu insanların evidir,
Sevgilim, onlar vatana düşman
…“

Yasemin COŞKUN
Gaziantep‘de doğdu. Hacettepe Üniversitesi Sosyal
Hizmetler Bölümü’nden 1980 yılında mezun
oldu. Sanat eğitimini Kum Sanat Merkezi ve Gazi
Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Seramik Eğitimi
Bölümü’nden aldı. Yurt içinde ve dışında yarışmalı
karma sergilere katıldı. Şefik Bursalı Sergilerinde,
71. Devlet Sergisinde ve 7.Taskent Bienalin de yer
aldı. Dört kişisel sergi açtı. Ankara Barosu resim
yarışmasından üçüncülük ödülü aldı. Sanat Kurumu
tarafından Galeri Sanatyapım’ da açtığı “Açmayan
Bahar” kişisel sergisiyle 2018 yılının Övgüye Değer
Sanatçısı ödülünü aldı. Kamu ve özel koleksiyonlarda
eserleri bulunmaktadır. Sanatçı Ankara’da kendi
atölyesinde çalışmalarına devam etmektedir.

Davet
Dörtnala gelip Uzak Asya’dan
Akdeniz’e bir kısrak başı gibi uzanan
bu memleket, bizim.
Bilekler kan içinde, dişler kenetli,
ayaklar çıplak
ve ipek bir halıya benziyen toprak,
bu cehennem, bu cennet bizim.
Kapansın el kapıları, bir daha
açılmasın,
yok edin insanın insana kulluğunu,
bu dâvet bizim....
Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür
ve bir orman gibi kardeşçesine,
bu hasret bizim...

Ankara, 22

Evet. Belki umudum kalmadı geleceğimden; ama asla pişman değilim geçmişimden...
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NAZIM HİKMET 120 YAŞINDA
Hasan ÇERÇİOĞLU

Büyük Şair Nazım Hikmet’in Doğumunun 120 yaşı
dolayısıyla Fotoğraf sanatçısı İbrahim Demirel’in
Küratörlüğünde bir fotoğraf sergisi düzenlendi. Sergi
Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezinde 13
Ocak 2022 günü açıldı. Söz konusu İbrahim Demirel’in
Fotoğrafları olunca gitmemezlik olmazdı. Daha kimse
kapısını açmamışken, ilk kez serginin kapısını açmak
bana kısmet oldu. Gürültülü bir ortamın olmadığı
bir yerde sessiz ve sakin bir şekilde keyfimce sergiyi
gezdim. Sergi üç bölümden ibaretti. Birinci bölüm:
İbrahim Demirel tarafından 1976,1977,1978,1979 ve
1980 yıllarında Nazım Hikmet fotoğraflarının grafik
tasarımlarından oluşmuştu. 1976 yılında basılan
takvimde Nazım’ın
“Akın var, güneşe akın
Güneşi zapt edeceğiz Güneşin zaptı yakın” beyti ile
başlıyordu. Her fotoğrafın altında, yılda iki ayın günleri
gösteriliyor, her yaprakta birer Nazım Hikmet Fotoğrafı
yer alıyordu.
1977, 1978, 1980 yılı takvimlerinde ise yılda iki
ayın günleri belirtiliyor, her yaprakta bir Nazım
Hikmet fotoğrafı, altında İbrahim Demirel’in çeşitli
zamanlarda Anadolu’da insan manzaralarını gösteren
fotoğrafları vardı. İbrahim Demirel bu takvimlerin
dağıtımını yaptığı yılda Polis tarafından takvimler
toplatılıyor, kendisinin de savcılıkta ifadesi alınıyor.
İfadeyi verip dışarı çıktığında adliye koridorlarında
fotoğrafların yerlere atıldığını, yerlerde çiğnendiğini,
bazı kişiler de fotoğrafları alıp götürdüklerin görüyor.
Ama albümlerin nereye götürüldüklerini bilmiyor.
Bu sırada i Mamak askeri cezaevin götürülüyor 18
gün cezaevinde kaldıktan sonra serbest bırakılıyor,
takvimlerini sormak için yeniden adliyeye geldiğinde
bir görevli onu terasa götürüyor. Terasta gördüğü
manzara yerlere atılan çamurda paramparça olan
kitapları görüyor, içi sızlıyor ama yapılacak bir şey
bulamıyor tam ümidini kesmiş dönüşte kapının
arkasında bir torba içinde albümlerini görüyor,
böylece albümlerine kavuşmuş oluyor.
İKİNCİ BÖLÜM: Umut Poster Kart Kataloğu adı altında
İbrahim Demirel’in Anadolu’da çektiği 50 adet çok
değişik insan manzaralarıyla Lenin’in ve Nazımın
değişik portreleri yer alıyor.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: BU BÖLÜMDE RESİMLER ALIYOR.
1 ASUMAN İNCEAYAN( 80 x60) AKRİLİK BOYA
2 BABÜR PINAR (70X50 ) KARIŞIK TEKNİK
3 KAYIHAN KESKİNOK (72 X 58) KÂĞIT ÜZERİ YAĞLI
BOYA
4 MÜSLÜM TEKE ( 80X70 ) YAĞLI BOYA
5 NİLGÜN ATALAY ( 50X40 )TUVAL ÜZERİ AKRİLİK BOYA
6 NİLGÜN SİPAHİOĞLU DALAY ( 80X 60) TUVAL ÜZERİ
KARIŞIK TEKNİK
7 NİLÜFER ATALAY (45X35) TUVAL ÜZERİ YAĞLI BOYA
8 ÖZNUR ATALAY (70X90) TUVAL ÜZERİ YAĞLI BOYA
9 SEMA SANAL SENİ DÜŞÜNMEK( 60X50) TUVAL ÜZERİ
YAĞLI BOYA
10 ŞAFAK SIRCAN (70X40)TUVAL ÜZERİ KARIŞIK
TEKNİK
11 ŞÜKRAN ERSOY 80X60 ) TÜVAL ÜZERİ AKRİLİK BOYA
12 YASEMİN COŞKUN (30X30)METAL ÜZERİ KARIŞIK
TEKNİK
13 ZİYA BÜYÜK 40X40) MUKAVVA ÜZERİ KARIŞIK
TEKNİK

Nilüfer ATALAY

Nilgün ATALAY

Ankara’da doğdu. Gazi Üniversitesi Eğitim
Fakültesi’nden mezun oldu. Sanat eğitimini Kayıhan
Keskinok Atölyesi’nde aldı. 6 kişisel sergi açtı. Birçok
karma ve yarışmalı sergi, etkinlik, fuar, çalıştay ve
organizasyona katıldı. 2007 yılında Kültür Bakanlığı,
Şefik Bursalı 7. Resim Yarışması’nda Jüri Özel
Ödülü aldı. Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar
Derneği (BRHD) ve Sanatçı Kadınlar Derneği (SKD)
üyesidir. Çalışmalarını Ankara’da kendi atölyesinde
sürdürmektedir.

Ankara’da doğdu. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi’ni
bitirdi. Gür Dalkıran Atölyesi’nde resim ve perspektif
dersleri aldı. Yedi kişisel resim sergisi açtı. Birçok karma
sergiye katıldı. 2002 yılı Kültür Bakanlığı Şefik Bursalı
Resim Yarışması’nda başarı ödülü, 2005 yılı Tekel
Resim Yarışması’nda mansiyon aldı. AKRD üyesidir.
Çalışmalarına kendi atölyesinde devam etmektedir.

İŞTE NAZIM HİKMET 120 YAŞINDA, FOTOĞRAF
SERGİSİNDE İBRAHİM DEMİREL’İN HARİKALARI
BÖYLEYDİ. İYİ Kİ VARSIN İBRAHİM…
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İnsanların kanatları yok, insanların kanatları yüreklerinde...

Şükran ERSOY

Nilgün SİPAHİOĞLU DALAY

Asuman İNCEAYAN

Ankara’da doğdu. Hacettepe Üniversitesi M.Y.
Okulu’ndan 1985 yılında mezun oldu. Sanat eğitimine
1999 yılında Nevruz Erken atölyesinde başladı. Daha
sonra Kum Sanat Okulu’nda sanatçı Cezmi Orhan, Ali
Asgar Çakmakçı, Prof. Zafer Gençaydın, Prof. Cebrail
Ötgün atölyelerinde devam etti. 2016 Yılı’nda Türk
Eczacılar Birliği 60.yıl resim yarışmasında sergileme
ödülü aldı. 2019 Yılı’nda ilk kişisel sergisini Kum Sanat
Okulu’nda, aynı yıl Galeri Sanatyapım’da “Düşlerimi
Dinle” isimli kişisel sergisini açtı. Sanatçı Kadınlar
Derneği kurucu üyesi ve başkan yardımcısı, Sanat
Kurumu Derneği’nin de üyesidir. Sanatçı yurtiçi
ve yurtdışında birçok karma sergiye katılmıştır.
Çalışmalarına halen Ankara’da kendi atölyesinde
devam etmektedir.

Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım Mimarlık
Fakültesi Resim Bölümü’nden 1990’da mezun oldu.
İlk kişisel sergisini 2006’da Ankara Çengelhan Rahmi
Koç Müzesi’nde ikinci kişisel sergisini 2019’da Bahariye
Sanat Galerisi’nde (İstanbul) açtı. Yurtiçi ve yurtdışı
birçok fuara katıldı. Ankara Kadın Ressamlar, Sanatçı
Kadınlar Derneği saymanı ve Sanat Kurumu Derneği
üyesi olan sanatçı çalışmalarını halen Ankara’daki özel
atölyesinde sürdürmektedir.

1958 İstanbul’da doğdu. 1974 Bolu Lisesini bitirdi.
1996 Orhan Çetinkaya atölyesinde sanat hayatına
başladı. 2003 yılında Kum Sanat Okulu’nda Sanatçı
Cezmi Orhan, Yrd. Doç. Ali Asgar Çakmakçı, Prof. Zafer
Gençaydın, Prof. Cebrail Ötgün atölyelerinde devam
etti. 2019 yılı Kum Sanat Okulu’nda ilk kişisel sergisini
(Gri Duvar Desen Sergisi) açtı.
Sanatçı Kadınlar Derneği kurucu üyesi Ankara Kadın
Ressamlar Derneği, Sanat Kurumu Derneği ve FAM
üyesidir. Sanatçı yurtiçi ve yurtdışında birçok karma
sergiye katılmıştır. Çalışmalarına kendi atölyesinde
devam etmektedir.

En güzel deniz:
henüz gidilmemiş olanıdır,
En güzel çocuk:
henüz büyümedi.
En güzel günlerimiz:
henüz yaşayamadıklarımız,
Ve sana söylemek istediğim en güzel
söz:
henüz söylememiş olduğum sözdür...

İçimde mis kokulu kızıl bir gül gibi duruyor zaman.
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