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2006 YILI PROGRAMI
Sergiler
Nail Çakýrhan & Halet Çambel
Kültür ve Sanatevin’de yer almaktadýr
Açýlýþ kokteyleri her serginin ilk günü saat
18.00de
Ramazan ayýndaki açýlýþlar saat 16.
00
da
16.00
00da
00 ve 19.
00 arasý
Sergilerimiz saat : 16.
19.00
16.00
ziyarete açýktýr
(Ramazan ayýnda saat 15.
00
-18.
00
15.00
00-18.
-18.00
00))

19.05 - 28.05
02.06 - 11.06
16.06 - 25.06
30.06 - 09.07
14.07 - 23.07
28.07 - 06.08
11.08 - 20.08
25.08 - 03.09
08.09 - 17.09
22.09 - 01.10
06.10 - 15.10
20.10 - 29.10

Muhittin Köroðlu
N. Bozkurt / B. Oyman
Dineke Mühürdaroðlu
Nevin Ünal
Sevgi Aktur Atölyesi
Mehmet Bildirici
Georgeta Ionel Gözen
Emel Gülsoy
Ülkü Onur
Ayten Timuroðlu
Ebru Baran
Akyaka Sanat Merkezi

Muhittin Köroðlu 19.05 - 28.05
“Þimdi Çevre Zamaný”

1948 yýlýnda doðdu. Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar
Yüksekokulu Dekoratif Resim Bölümü’nden 1974’te
mezun oldu. Çalýþmalarýna fotoðraf, resim ve
karikatür alanlarýnda devam etti. Profesyonel
anlamda karikatür çalýþmalarýna 1989 yýlýndan
itibaren yoðunlaþtý. Karikatürcüler Derneði’nde
uzun yýllar yöneticilik yaptý. 1991 yýlýnda Cartoon
Yayýncýlýk’ý kurduktan sonra Birleþmiþ Milletler
Çölleþmeyle Mücadele Konvansiyonu, Tema Vakfý,
Yeþil Adýmlar Çevre Eðitim Derneði’ne çalýþmalarýyla
destek oldu.

Yayýncýlýðýn yönetim çalýþmalarýna eþi Birsen Köroðlu ile
devam etmektedir.
“Simdi Çevre Zamaný” ve
“Þimdi Sevme Zamaný”
sloganlarýný
içeren
çalýþmalarýndan oluþan sergileri
yurtiçinde birçok þehirde ve
yurtdýþýnda Ýtalya, Ýspanya, Kýbrýs, Bulgaristan,
Makedonya gibi ülkelerde sergilemiþtir. Sanatçý,
çalýþmalarýný Cartoon Yayýncýlýk’ta kartpostal, poster
ve kitap þeklinde
hedef topluluklara
ulaþtýrmaktadýr.
“Þimdi
Çevre
Zamaný” adý altýnda
karikatürleri Kültür
Bakanlýðý tarafýndan
kitap olarak basýlmýþtýr.
Þimdi
Sevme
Zamaný baþlýðýnda
bir kitabý ve üç adet
kart-kitabý vardýr.
Sergilerinin dýþýnda
çesitli okul ve
üniversitelerde
konferanslar vermektedir.

N. Bozkurt / B. Oyman 02.06 - 11.06
S e r a m i k ,
derinliðine indikçe
yeni ufuklar açan
bir sanattýr. Bu
sýnýrsýzlýkta düþleri
gerçekleþtirmek
oldukça zorlar
kiþiyi çamura þekil
verirken, adeta
çamur ve parmaklarýn dansý baþlar.
Seramik fýrýna verildiðin de ise çamur ve ateþin dansý
devam eder.
Seramik resmin, heykelin ve tekniðin birleþtiði ilginç
bir sanattýr. Form bakýmýndan heykelle akran,
yüzeysel seramik resimle iç içedir.
Nurdan Bozkurt’un yapýtlarýnda kutular koliler
anlatýlmaktadýr.
Çünkü
insanlar eþyalarý ile iç içe
yaþarlar. Onlarsýz hiçbir yere
gidemezler. Onlara hayat
vermeyi görev edinmiþtir
sanatçý.
1951 Ýzmir de doðdu. 1978
Endüstriyel Sanatlar Yüksek
Öðretmen Okulunu bitirdi.
1970-1975 Ankara Harita
Genel Müdürlüðünde harita
ressamlýðý yaptý.

1978-1983 çeþitli reklam ajanslarýnda grafiker olarak
çalýþtý. 1983-1994 Orta Dereceli okullarda el sanatlarý
ve iþ teknik öðretmenliði yaptý. 1994-1996 Ýzmir
Resim Heykel Müzesi Yýldýz Þima Seramik Kurslarýna
katýldý. 1996 IAC üyesi Bingül Baþarýr gözetiminde
çalýþtý. Çalýþmalarýný halen kendi atölyesinde
sürdürmektedir.
Bingül Oyman ise yapýtlarýna doðadaki çeþitli
figürleri doða görünümünde karanlýða direniþi
çaðrýþtýran bir düzenleme sergiliyor. Doðadan
özellikle fili sembolize eden biçimleri yaþama
sýcaklýðý ile kendi üzerine topluyor. Denizdibi düþsel
yorumlardan sergilenen seramik yapýtlarý
bilinmeyeni yakalama çabasýnda.
1960 yýlýnda Balýkesirde
doðdu.
1982 yýlýnda Dokuz Eylül
Üniversitesi ÝÝBF den
mezun oldu.
1983-2000 yýllarý arasýnda
Bankacýlýk setöründe
çalýþtý. 1997-1999 yýllarý
arasýnda Ýzmir Karþýyaka
Celal Yetkin Atölyesinda
resim kurslarýna katýldý.
2002 yýlýndan bu yana Nurdan Bozkurt atölyesinde
seramik çalýþmalarýný
sürdür mektedir.

Dineke Mühürdaroðlu 16.06 - 25.06
“GÖKOVA DOÐAL YAÞAMINDAN ESÝNTÝLER”
1947
Nijverdal- Hollanda
1953-58 Ýlkokul-Aufkirchen- Almanya
1958-59 Staedtisches Realgymnasium - Almanya
1959-60 Priv. Oberrealschule - Almanya
1960-67 Almelo Erasmus Lyceum - Hollanda
1968
Hotelberufsfachschule Bad Reichenhall
1968
Evlenerek Türkiye’ye geldi. Önce
Ankara, daha sonra uzun yýllar Marmaris’te
1997
Gökova - Ataköy’e yerleþti.
a
Resim Çalýþmalarý:
Dineke’nin çocukluðu, doðasý, denizi,
dalgakýranlarý, yelde- ðirmenleri ve ressamlarý ile
ünlü bir ülkede, Hollanda’da
geçtiði için resim ona hiç uzak
deðildi.
Ataköy’deki evlerinin yan
bahçesine, eþinin kýzkardeþi
için modern bir atölye inþa
ettiler. Türkiye hasretiyle yanýp
tutuþan,
ancak
resim
çalýþmalarýný Hollanda’da
sürdüren kýz kardeþ Semiramis
Öner adýna yapýlan atölye,
çevre resim çalýþanlarýnýn
buluþma yeri oldu ve gurup çalýþmalarý baþladý.
Bu gurup içinde Dineke de, fýrçasýný aldý ve küçük
fýrça darbeleriyle Hollanda geleneksel resim
ekolünün izinde son derece etkileyici resimler,
peyzajlar yapmaya baþladý. Çevresinden büyük ilgi
gördü.

GÖKOVA VE DOÐAL YAÞAM
Onlar
Kuþlar, çiçekler, doðanýn sunduklarý
Bir tepenin yamacýnda kayalara tutunmuþ duran bir
meþe palamudu...
Kýyýda, bir taþýn kuytusunda açýveren yabanýl bir
çiçek....
Gözden kaybolmadan önce, zeytin aðacýnýn ince
narin dalýna, soluk almak için bir an konuvermiþ
bir yalýçapkýný...
Sokaðýmýzýn gölgesinde uykuya dalývermiþ bir
köpecik...
Ýþte onlar
Bilineni, bilinmeyeni binlerce örneðiyle bize yaþamý,
yaþamayý öðreten,
doðayý, güzellikleri sevdiren sevgi ziynetleri
Onlar, hep yanýmýzda, yanýbaþýmýzda Bahçemizde,
balkonumuzda
Onlar, hayat bulduðumuz, soluk aldýðýmýz doðada,
Gökova’da
Biz, onlarý görebilir,
onlarý sevebilir ve onlarý
koruyabilirsek, ancak o
zaman doða, Gökova bize
kucak açar, bize cömert
davranmaya
devam
edebilir.
Ýþte sizleri bu güzellikleri
paylaþmaya çaðýrýyoruz.

Nevin Ünal 30.06 - 09.07
1961
yýlýnda
Karaman’da doðdu. Ýlk
ve orta öðrenimini
Karaman’da,
lise
öðrenimini Ýstanbul Kýz
Lisesi’nde tamamladý.
2000
yýlýnda
Açýköðretim Fakültesi
Halkla
Ýliþkiler
bölümünü bitirdi.
Ýzmir’e yerleþtikten
sonra 1995 yýlýnda
Karþýyaka belediyesi
Güzel Sanatlar Parký
Celal Yetkin Resim Atölyesi’nde resim çalýþmalarýna
baþladý. Beþ yýl Celal Yetkin’den soyut resim ve hat
sanatý üzerine ders aldý.
Bu zaman içerisinde taþlardan desen çýkararak tuvale
aktardý, sonrasýnda hat sanatý üzerine araþtýrmalar
yaptý. Kendi istiflerini tuvale soyutlayarak yansýttý.
Daha sonra Ayla Gökdemir, Aslýhan Önal, Ýnci
Yüzgül Çuhadar ile çalýþtý.
2002 yýlýndan bugüne fotoðraflarýný çektiði ahþap
tekerlek ve eski kapýlarý pentürel anlayýþla tuvaline
aktardý.
2005 yýlýnda Grup-Mai adýyla kurduklarý beþ kiþilik

bir ekibin üyesi olarak çalýþmalarýna halen kendi
atölyelerinde devam etmektedir.
Karma Sergiler
Sergiler::
1997- Karþýyaka Sanat Merkezi
1998- Ýzmir Akbank Sanat Galerisi
1998- Ankara Sanat Fuarý
1999- Ankara Sanat Fuarý
2001- Palet Sanat Galerisi-Alsancak/Ýzmir
2002- Turgut Pura Resim Heykel Yarýþmasý
Ýzmir Sanat.. Sergileme
2002- Ýzmir Carrefour-Sa
2005- Yakýn Kitabevi-Ýzmir
2005- Atatürk Kültür Merkezi-Konak / Ýzmir
Kiþisel Sergi:
2005-Aliaða Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi Resim
Sergisi

Sevgi Aktur Atölyesi 14.07 - 23.07
“Kendi Atmosferini Yaratan Resimler”
Atölyenin Resim Grubu deðiþik yaþ ve mesleklerden
oluþmaktadýr. Anlatým biçimi oluþturmayý esas alan
çalýþmalarýný uzun zamandýr sürdürmektedirler.
Kendi güzellik anlayýþlarýný bulmaya çalýþýrken doða
ve insan iliþkileri yol göstericileridir. Çoðu zaman
renk ve leke ön plana alýnarak oluþturulan özgün
atmosfer, içerikle dengeli bir biçimde resimlerde
yerini almaktadýr.
Sevgi Tekçe Akdur 1952’de Denizli’de doðdu.
1972’de Ýzmir Eðitim Enstitüsü resim-iþ/grafik
bölümünü bitirdi. Ayný yýl resim konkurunda
mansiyon, Akbank Afiþ
Yarýþmasý’nda birincilik aldý.
Samsun Devrim Lisesi, Ýzmir
Þehit Gazeteci Hasan Tahsin
Ortaokulu, Bornova Anadolu
Lisesi’nde çalýþtý. 1994’te lisans
tamamladý.
Resim öðretmenliðinden
emekli oldu. Çalýþmalarýný
onbir yýldýr kendi atölyesinde
sürdür- mektedir.
Yaðlý boya, sulu boya ve özgün
baský eserleriyle pek çok karma sergiye katýldý, kiþisel
sergiler açtý. Resim dalýnda mansiyonu, afiþ
yarýþmasýnda birincilik ödülü bulunan sanatçý
Ýzmir’de dört atölye sergisi açtý.

Sevgi Tekçe Aktur Atölyesi
Resim Grubu
Gaye Öngen yedi yýldýr sulu boya çalýþmalarýný ayný
atölyede sürdürmektedir. Ýpek Aksoy , Semra
Eriþtürk , Sedef Güngör , Hale Bora ve Mualla
Yorgancýoðlu altý yýldýr resim çalýþmalarýný
sürdürmektedirler. Simden Bodur, Binnur Özses,
Levent Özses ve Esin Karaoðlu beþ yýldýr ayný
atölyede çalýþmalarýný sürdürmektedirler.
Oktay Erokay ve Candan Erker dört yýldýr sulu boya
ve desen çalýþmalarýna, Çiðdem Aslan ve Ýrfan Yazýcý
iki yýldýr sulu boya çalýþmalarýna, Deniz Özyiðit ise
bir yýldýr sulu boya çalýþmalarýna katýlmaktadýr.
Serap Cesur Ýngiltere ve Japonya’da sulu boya
çalýþmalarýna katýlmýþtýr.

Mehmet Bildirici 28.07 - 06.08
“Idima’dan Gökova Akyaka’ya”
Belge ve Fotoðraf Sergisi II

1939 Yýlýnda Konya’da doðdu. 1957 yýlýnda Konya
Lisesi’nden ve 1962 yýlýnda Ýstanbul Teknik
Üniversitesi Ýnþaat Fakültesi’nden Ýnþaat Yüksek
Mühendisi olarak mezun oldu. Ýstanbul’da kýsa bir
süre bir Statik büroda çalýþtý, ardýndan emekli
olduðu 1996 yýlýna kadar, Konya’da proje (betonarme), kontrollük, taahhüt, kooperatifçilik
konularýnda mesleki yaþamýný sürdürdü.
1971 - 1982 yýllarýnda Konya Devlet Mühendislik ve
Mimarlýk Akademisi’nde (Konya Selçuk Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi) Yapý Malzemesi ve Yapý
Statiði derslerini öðretim görevlisi olarak yürüttü.

1984 - 1996 yýllarý arasýnda Konya DSÝ IV. Bölge
Müdürlüðü’nde Baþmühendis olarak çalýþtý ve
emekli oldu. 1996 yýlýnda Ýstanbul’a yerleþti. Halen
Teknik Müþavir, bilirkiþi olarak mesleki yaþamýný
sürdürüyor.
1977 yýlýnda Gökova’da arsasý, 1985 yýlýnda da evi
oldu. Gökova’yý çok sevdi ve o günden bu yana
çevresini, tarihini, tarihi kalýntýlarýný, doðal
güzelliklerini öðrenmeye keþfetmeye çaba gösterdi.
Gökova-Akyaka’yý Sevenler Derneði üyesidir.

Georgeta Ionel Gözen 11.08 - 20.08

17 Nisan 1950 tarihinde Slanik-Moldova Romanya’da
doðdu. Romanya’da yüksek hemþirelik okulundan
mezun oldu. Romanya’da yaþadýðý yýllarda karakalem
ve pastel boya ile resimler çalýþtý. Romanya’nýn doðal
görüntülerini, çiçekleri ve kuþlarý resimledi. Bükreþ’te
sanat eðitimi ile uðraþan kültür evlerinde resim
eðitimi aldý.
1992 yýlýnda Türkiye’ye geldi. Türkiye’nin muhtelif
kentlerinde yaþadý. 2002 yýlýndan bu yana da Muðla’da
yaþamaktadýr.
Muðla Belediyesi’nin Konakaltý Kültür Merkezi’nde
düzenlediði resim kurslarýna 2002 yýlýnda baþladý. 1
yýl buradaki çalýþmalarýný sürdürdü. 2003 yýlý Mayýs
ayýnda Belediyenin düzenlediði karma sergiye katýldý.
Ayrýca, Çaðdaþ Yaþamý Destekleme Derneði’nin
düzenlediði Akyaka Nail Çakýrhan-Halet Çambel
Sanat evindeki karma sergilere katýldý.

Muðla’nýn doðal güzelliklerinden etkilendi. Muðla
doðasýný resimleyen Ressam Gülnur Efendioðlu’nun
çalýþmalarýný çok beðendiði için onun atölyesinde
resim çalýþmalarýna baþladý.
Ýlk kiþisel resim sergisini Muðla Devlet Güzel Sanatlar
Galerisi’nde 1 Nisan 2005 tarihinde açtý.
Resimlerinde doðal güzelliklerin yaný sýra ölü doða
konulu çalýþmalarýný da büyük bir titizlikle
iþlemektedir. Resimlerinde izlenimcilik anlayýþý daha
aðýr basmaktadýr.
Son olarak 8-11 Eylül 2005’te Muðla Belediyesi Kültür
Þenliði kapsamýnda Muðla Sanatseverler Derneði
üyesi sýfatýyla Devlet Güzel Sanatlar Galerisi’nde
karma sergiye katýlmýþtýr.

Emel Gülsoy 25.08 - 03.09
1971
Yýlýnda
ODTÜ
Matematik Bölümü’nden
mezun oldu. Öðrencilik
yýllarýnda baþladýðý resim
çalýþmalarýna 1982 yýlýndan
itibaren Ankara Devlet
Resim ve Heykel Müzesi,
Orhan Çetinkaya Resim
Atölyesi, Sanat Yapým
Kayýhan Kes- kinok Atölyesi
ve Still Life Haluk Evitan
Resim Atölyelerinde devam etti. Ankara Kadýn
Ressamlar Derneði üyesi. Adý geçen dernek ve
atölyelerin karma sergilerine katýldý. Beþ kiþisel
sergi açmýþ olup, çalýþmalarýný kendi atölyesinde
sürdürmektedir.
“Benim için doða en güzel konu. Sonbahar ve
renkleri beni çok etkiliyor. Hüzün içinde de bir
güzelliðin olduðunu biliyor ve edindiðim izlenimleri
ýþýk ve dengeyi ön planda tutarak ‘emel(im)ce’
aktarmaya çalýþýyorum.
Yaðlý boya, akrilik, zift, füzen bazen hepsinin bileþimi
kullandýðým malzemeler. Çalýþtýðým yüzeyde farklý
dokular oluþturmayý ve ‘claire obscure’ tekniði
kullanmayý seviyorum. Bütün bu deðiþik malzemeler
ve yöntemler tuvalden çuvala kadar farklý yüzeylerde
bir araya geliyor ve her seferinde benim için bir
serüvene dönüyor.”

Kiþisel Sergiler:
2005
Bodrum, Gümüþlük Kültür ve Sanat Evi
2004
Ýskenderun, Sanat Galerisi
2004
Ankara, Denta Form Sanat Galerisi
2001
Ürgüp, Belediye Kültür Merkezi
2001
Ýstanbul, Koç Bank Sanat ve Kültür Merkezi
Karma Sergiler:
2005
Eskiþehir, Büyükþ. Belediyesi Kültür
Merkezi
2002-5 Ankara, Çaðdaþ San. ve Kül. Merkezi
2001
Ankara, Transparan Sanat Galerisi
2001
Arhavi, Belediye Kültür Merkezi
99,2000 Ankara, Çaðdaþ San. ve Kül. Merkezi
1998
Ankara, T.C. Ziraat Bankasý Sanat galerisi
1998
Ýzmir, Türkiye Ýþ Bankasý Sanat Galerisi
1993,97 Ankara, Devlet Güzel Sanatlar Galerisi
1995
Ankara, Doku Sanat Galerisi
1986
Ankara Milli Piyango Sanat Galerisi

Ülkü Onur 08.09 - 17.09

1943 de Ankara’da doðdu. Bayýndýrlýk
Bakanlýðýndan Teknik Ressam olarak emekli oldu.
1976 yýlýnda ailesiyle Muðla’ya yerleþti. Ankara
Deneme Sahnesi’nde 5 yýl amatör oyuncu olarak
çalýþtý. Yaþar Kemal’in Yer Demir Gök Bakýr ve Ünal
Akpýnar’ýn Bozkýrdirliði gibi oyunlarda rol aldý. 1993
de Londra’da John Robinson öðretiminde resme
baþladý. Uzun bir süre resim kurslarýna katýldý. Kara
kalem ve pastel tekniði öðrendi.
1994 de Kayhan Keskinok’un öðrencisiydi. Ankara
Sanat Yapým’da yaðlý boya tekniðini öðrendiyse de
pastelle çalýþmayý kendine yakýn buldu. 1995 Devlet
Resim Heykel Müzesinde desen kurslarýna katýldý.
Daha sonra Muðla Belediyesi Konakaltý’nda
çalýþmalarda bulundu. Son yýl Akyaka Sanat
Merkezi’ndeydi.

Kavramlarýn yok olduðu dünyamýzda, resim yapmak
insanlarda benzer duygularý diri tutabilmek ve
bunlarý insanlarla paylaþmak isteðine vermek olabilir
mi?
Sergiler:
1995-96 Muðla Güzel Sanatlar Galerisinde 4 karma
sergiye iþtirak etti.
2001+ 2 Ankara Çaðdaþ Sanatlar (karma)
2003 Marmaris Belediyesi Sanat Galerisi
1999 - 04 Akyaka Nail Çakýrhan Kültürevi’nde
Serginin Konusu:
Genelde doða ve doða elemanlarýndan hareket
etmekte. Onlarý daha yalýn, daha güzel ve etkileyici
bir þekilde yansýtmak en büyük amacý. Çoðunlukla
yaþamýn normal akýþý içinde olaðanýn peþinde. Birde
izleyiciye huzur vermek, azda olsa düþündürmek.

Ayten Timuroðlu 22.09 - 01.10
Ankara’da doðdu.
1984
yýlýnda
Devlet
Resim
H e y k e l
Müzesi’nde
baþladý. Resim
çalýþmalarý ayný yýl
geçtiði
Sanat
Yapým-Kayýhan
K e s k i n o k
Atölyesi’nde
sürdü.
K l a s i k ,
empresyonist,
kübist
vs.
denemelerle
geçen altý yýldan
sonra
1991
yýlýndan bu yana kendi atölyesinde çalýþmalarýný
sürdürmekte, yaðlý boya, karýþýk teknik, fotopentür
vs. denemelerle büyük boy çalýþmalar yapmaktadýr.
Son dönem resimlerinin konularýný kýrsal kesimdeki
çalýþan kadýnlar oluþturmaktadýr. Yurtiçi ve yurtdýþý
koleksiyonlarda bulunan sanatçýnýn resimleri T.C.
Kültür Bakanlýðý koleksiyonuna dahil edilmiþtir.
Ankara Kadýn Ressamlar Derneði ve Grup 16

üyesidir. 16 kiþisel sergi açmýþ, Grup 16’nýn 11
sergisine ve pek çok karma sergiye katýlmýþtýr.

“GEYÝK AKARSULARI ÖZLEDÝÐÝNDE HEM SU
HEM GEYÝKTÝR AKAN” (Melih Cevdet Anday)
Bu sergide yeni çalýþmalarýný sunuyor. Bunlar daha
öncekilerden farklý görünüyorlar, ama deðiller.
Ýncir aðacýndan yola çýkarak kadýný, çoðalmayý,
anneliði anýþtýrmak istiyor.
Yaðlý boya, pastel, kurþun kalem kullanýyor.

Ebru Baran 06.10 - 15.10
1972 Ankara
doðumlu
1990Gazi
Üniversitesi
Gazi Eðitim
Fakültesi
R e s i m
Bölümü’nde
e ð i t i m e
baþladý.
Yrd. Doç. Dr.
Bünyamin
Balamir’den
bir yýl desen ve temel sanat eðitimi aldý.
Yrd. Doç. Dr. Esat Arpacý Atölyesi’nden mezun oldu.
1993 Kültür Bakanlýðý tarafýndan düzenlenen
“Kültürlerarasý Ýletiþim” konulu proje için
Hollanda’ya görevli olarak gönderildi.
Sergiler:
1994 Ýlhan Sanatevi Karma Sergisi-Ankara
1994 BP tarafýndan düzenlenen “Genç Türk-Azeri
Sanatçýlar Yarýþmasý” sonucunda sergilenme
1996 Ýzmir Öðretmen Karma Sergisi - Ýzmir
1997 Ýlhan Sanatevi I. Kiþisel Sergi - Ankara
2002 Eðitim-Sen “Ankara Köy Enstitülerini Anma
Sergisi” Çankaya Kültür ve Sanat Merkezi - Ankara
2002 “Dünya Kadýnlar Günü” Karma Sergisi - Ankara

2002 Vakýfbank Sanat
Galerisi 2. Kiþisel Sergisi Bartýn
2002 I. Antalya Resim
Festivali Sergilenme
2005 Muðla Devlet Güzel
Sanatlar Galerisi 3. Kiþisel
Sergi
Halen Muðla Güzel
Sanatlar Lisesi’nde Resim
Öðretmeni olarak görev
yapmakta
ve
resim
çalýþmalarýný
kiþisel
a t ö l y e s i n d e
sürdürmektedir.
“Sanat, insanýn var olma durumunu anlama
çabasýdýr; tanýmý tarih boyunca yapýlagelen bir taným
olmuþtur.
Maðara duvarlarýndaki el resimlerini yapan insanýn
yaþadýðý doða ve topluluðu içinde, kendi varlýðýný
anlamlandýrma kaygýsýnýn bir görüntüsü olduðunu
düþünmek ve anlamaktan baþka ne kalýyor bize..
‘Deðiþim’ olduðu sürece onbinlerce yýldýr süregelen
bu çaba hiç bitmeyecek bir çaba.
Sürmekte olan yaþamýn içinde bulunduðum, yaþýmla
belirlenen zaman aralýðýndan bakmaya baþladýðým,
fark ettiðim ve bilmek için çabaladýðým dünyanýn
resimleridir yapýp ettiklerim.“

Akyaka Sanat Merkezi 20.10 - 29.10
K u r u l u þ u ,
HacettepeÜniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi’nden
Erdoðan
NUR,
Muðla
Üniversitesi
Resim
Bölümü’nden Nursel
NUR tarafýndan 2005
yýlýnda gerçekleþtirilen
Akyaka Sanat Merkezi;
Resim, Heykel, Seramik
gibi temel sanat etkinliklerinin, ‘Temel Sanat
Eðitimi’ düzeyinden
baþlanarak öðretim ve
uygulamasýný amaçlayan
kapsamlý bir atölyedir.
Daha önce Marmaris Sanat Merkezi adýyla
Marmaris’te; Meydan düzenleme, çeþme, yol, çarþý
içi yer mozaikleri ve vitraylarý Marmarisspor klübü
Erkan Iþýksal Tesisleri Ana Giriþ Kapýsý, Trafo
Binalarýnýn Resimlenmesi, Ýkincibahar Sosyal
Tesisleri Duvar Panosu, Belediye Binasý Duvar
Panosu gibi birçok kentsel çalýþmayý gerçekleþtiren
kurucularýn bu alandaki çalýþmalarý, yaþam alaný
olarak seçtikleri Akyaka’da da sürmektedir.

A t ö l y e
çalýþmalarýna
katýlanlarýn
t ü m ü y l e
a r t i s t i k
kaygýlarla
çalýþmalarýný
v
e
üretmelerini
g ö z e t e n
Merkez’de
ayný zamanda yer duvar seramik pano uygulamalarý
da yapýlmaktadýr.
Plastik Sanatlar kapsamýna giren alanlarýn pek
çoðunda yeterli atölye donanýmýna sahip Merkez’de
sadece Akyaka’nýn deðil tüm bölge sanatseverlerinin
yararlanabileceði bir de sergi salonu bulunmaktadýr.
Bu sergide yeralacak çalýþmalar çeþitli dönemlerde
atölye etkinliklerine katýlmýþ ve halen çalýþmakta
olan bir ekibin iþleridir.

Nail Çakýrhan 1910 yýlýnda bugünkü Gökova,
Gökabad’da (Ula bucaðý, Muðla Ýli) doðdu. Ýlkokulu
Ula’da ortaokulu Muðla’da, liseyi Konya’da okudu.
12 yaþýnda þiir yazmaya baþladý. 13 yaþýnda ilk el
yazmasý gazetesini, 18’inde Konya’da ilk basýlý
mecmuayý çýkardý. 19’unda Ýstanbul’da Týp
Fakültesine yazýldý; fakat fakülteyi býraktý gazeteciliðe
atýldý. 24'ünde Sovyetler Birliði’ne gitti, ekonomi
politik okudu. 1937’de Türkiye’ye döndükten sonra,
gazetecilik, kitapçýlýk, muhasebe gibi türlü iþlerle
uðraþtý. 1951’de Karatepe-Aslantaþ’ta kazý yapan ve
restorasyonla görevlendirilen eþine yardým etmek
için Karatepe,Aslantaþ’a gitti. Burada yapý iþlerini
üstlendi, kazý yerindeki koruyucu saçaklarý kazý evi,
orman binalarý, ilkokul, lojman ve atölye inþaatlarýný
yönetti. Bu uðraþ yoðun bir yapýcýlýðý yol açtý.
Prof. Dr. Halet Çambel
Çambel, 1916 yýlýnda doðdu.
Amerikan Koleji ve Sorbonne Üniversitesi’ni bitirdi.
1940 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi’nde H.T. Bossert’in
asistaný oldu. Karl Bittel ile Prehistorya Kürsüsü’nü
kuran Çambel, öðretim üyeliði görevinde birçok genç
araþtýrmacýnýn yetiþtirilmesinde emeði oldu.
Tüm toplumun eðitimine önem veren Çambel, Hitit
dilinin çözümlenmesinde önemli rolü olan KaratepeAslantaþ çalýþmasýný toplumsal bir projeye
dönüþtürdü.
Piþmiþ Kale, Midas kenti, Karatepe-Aslantaþ
kazýlarýyla baþlayan araþtýrmalarýný Güneydoðu
Anadolu tarih öncesi araþtýrmalarý ve Keban
kurtarma projeleriyle sürdüren Çambel’in en önemli

bulgularýndan biri de insanoðlunun en eski
yerleþmesi olan ‘Çayönü’ çalýþmalarý.
Nail Çakýrhan ve Halet Çambel Kültür ve Sanatevi
1998 yýllýnda sanat ve politika dünyasýndan gelen
Tarýk Akan, Ali Özgentürk, Mümtaz Soysal, Oktay
Akbal, Ýlhan Selçuk, Mina Urgan, Þadan Gökovalý
ve Oktay Ekinci gibi ünlülerin de katýldýðý görkemli
bir açýlýþ ile hizmete girdi. Bu açýlýþýn ardýndan, Nail
Çakýrhan, sergievinin idaresini kültür ve sanat
faaliyetleri yapmak üzere Gökova Akyaka’yý Sevenler
Derneðine verdi.
Tamamiyle Çakýrhan’ýn meþhur Ula Mimarisi’ne
dayanarak büyük bir özen, itina ve ustaca yaptýðý bina,
özellikle üst tavanlarýyla göz doldurur. Duvarlarýn
büyük bir kýsmý pencereli olan sergievi, ýþýða her
taraftan açýktýr ve meþhur Aða Han ödüllü evin
bahçesinde inþa edilmiþtir.
“Nail Çakýrhan’ýn Eseri“ konulu bir fotoðraf sergisi
ile hizmete açýlan, bundan sonra her tür sanata
kapýsýný açan “müze” kýsa süre içinde bölgesel, hatta
ulusal bir kimlik kazandý. Her yýl olduðu gibi bu yýlda
17 Mayýs‘tan 26 Ekim’e kadar her iki haftada farklý
bir sergi ile Muðla ilinin ve dýþarýdan gelen misafir
sanatseverlerin buluþma noktasý olmaya devam
edecek.
Tüm sanat severleri, Akyaka’nýn tanýnmýþ turistik
deðerlerinin yanýnda, sergilerin hep baþýnda kalan
sanatçýlarýmýzla tanýþma, eserleri ve sanatý tartýþma
ayrýcalýðýný yaþamaya davet ediyoruz.

Gökova-Akyaka’yý Sevenler Derneði hakkýnda:
Derneðimiz 1991 tarihinde, yerli halkýn ve büyük
þehirlerden gelip Akyaka’ya gönül vermiþ insanlar
tarafýndan kurulmuþtur. Derneðin amacý yöredeki
mimari dokuyu korumak, gerekirse bu konuda
danýþmanlýk hizmeti vermek, doða koruma
çalýþmalarýna destek vermek ve korumak, kültürel
faaliyetleri geliþtirmek, eðitim desteði saðlamaktý. On
beþ yýldýr aktif olarak, siyasi görüþlerin etkisi altýnda
kalmadan, zaman zaman yaþanan politik baskýlara
prim vermeden amacý doðrultusunda çalýþmaktadýr.
Beldemiz Belediye olduktan sonra hýzlý bir geliþim
göstermiþ ve turistik bir belde haline gelmiþtir. Artan
nüfus ve yapýlaþma doða tahribatýný da beraberinde
getirmiþtir. Bu tahribatý olabildiðince azaltmak için
derneðimizin yaptýðý bazý çalýþmalarý ana baþlýklarýyla
sýralarsak:
- Marmaris’in su ihtiyacýný karþýlamak üzere Kadýn
Azmaðýndan saniyede 3 metreküplük su taþýma
iþleminin (ovada kurulacak pompa iþletme
istasyonun inþaasý ve su azalmasýndan dolayý ekolojik
dengenin zarar göreceði düþüncesiyle)
engellenmesi;
- Kadýn Azmaðý’nýn kenarýna yapýlmasý planlanan
yolun engellenmesi;
- Akyaka’daki yapýlan evlerin yörenin mimari
özelliklerini taþýyan Nail Çakýrhan mimarisine uygun
olarak yapýlmasý için mücadele edilmesi;
- 1999 yazýnda “Akyaka Su Samurlarý Semineri“
organizasyonu;
- Gas-Der Vizyon toplantýsý
- Uluslararasý kuþ sayýmý (Balkan Projesi) projesinde

ayrýca ülkemizde yaþayan kuþlarýn üreme davranýþlarý
ve popülasyonlarýný tespit etmek amacýyla yürütülen
Kuþ-Atlas projesinde yer almak;
- Çaðdaþ Sivrisinek Mücadelesi için neler yapýlmalýdýr.
Bu konudaki raporlar yerel yönetime sunulmuþ, halký
bilgilendirme toplantýlarý yapýlmýþtýr.
- Sürdürülebilir bir turizm ve kalkýnma nasýl olmalýdýr.
Bu konuda ilgili makamlarýn katýlýmýyla bir toplantý
düzenlenmiþtir;
- 4-5 Kasým 2004 tarihleri arasýnda Vizyon Akyaka
çalýþtayýnýn organizasyonu
- 27 Ekim 2005 Düþ ve Gerçek Deðerlendirme ve Analiz
toplantýsý organizasyonu doða ve çevre korumayla ilgili
yaptýðýmýz çalýþmalarýn bir bölümü.
- Her yýl Mayýs-Ekim aylarý arasýnda sergilerimiz
gelenekselliðini korumaktadýr. Sergiler Akyaka’nýn
kültür-sanat yaþamýna önemli bir katký saðlamaktadýr.
Açýlýþ partilerimiz birbirimize MERHABA dediðimiz
sýcak bir ortama dönüþmektedir.
- Kýþ aylarýnda on beþ günde bir yaptýðýmýz sohbet
toplantýlarýyla yazýn hareketliliðini yaþatmayý, beldemiz
sorunlarýný tartýþmayý sürdürüyoruz.
- Derneðimiz özellikle sulak alan ve kuþçuluk
konusunda danýþmanlýk yapacak yeterliliðe ve
donanýma sahiptir.
Organik Tarým, Kadýn ve Sokak Hayvanlarý
konusunda çalýþma gruplarýnýn da oluþtuðu
derneðimiz 200 üyenin baðýþ ve aidatlarýyla
yaþamaktadýr.
Derneðimiz ve yapýlan çalýþmalar hakkýnda daha
fazla bilgi edinmek için www.akyaka.org websitesine
týklayabilir ya da ofisimize uðrayabilirsiniz
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