
B�rleşm�ş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneğ�

CUMHURİYETİN
ZAFERİ



Katkıda Bulunanlar
Ankara Büyükşehir Belediyesi

Atis Fuarcılık

Kapak ve Dizgi Tasarım
Ömer Saylık Davutoğlu

Dernek Adres
Hollanda Cad. No:44/1 Yıldızevler 

Çankaya - ANKARA

Tel
0553  855  1970

E-posta
brhd1970@gmail.com

www.brhd.org.tr

CUMHURİYETİN ZAFERİ

B�rleşm�ş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneğ�

29 Ekim - 10 KASIM 2021
ZAFER ÇARŞISI SERGİ SALONU



Katkıda Bulunanlar
Ankara Büyükşehir Belediyesi

Atis Fuarcılık

Kapak ve Dizgi Tasarım
Ömer Saylık Davutoğlu

Dernek Adres
Hollanda Cad. No:44/1 Yıldızevler 

Çankaya - ANKARA

Tel
0553  855  1970

E-posta
brhd1970@gmail.com

www.brhd.org.tr

CUMHURİYETİN ZAFERİ

B�rleşm�ş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneğ�

29 Ekim - 10 KASIM 2021
ZAFER ÇARŞISI SERGİ SALONU



Mustafa Kemal Atatürk

Türk mietinin tarihi bir vasfı da güzel sanatları sevmek ve onda 

yükselmektir. Bunun içindir ki, mietimizin güzel sanatlara 

sevgisini mütemadiyen ve her türlü vasıta ve tedbirle besleyerek 

inkişaf eirmek miî ülkümüzdür.
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Seramik sanatçısı ‘nun Evi’nde 1970 yılında kendisi, Prof. Dr. Hamiye Çolakoğlu

Nuri ABAÇ, Nevzat AKORAL, Fethi ARDA, Muammer BAKIR, Turan EROL, Lütfü 

GÜNAY, Kayıhan KESKİNOK, Osman Zeki ORAL, Adnan TURANİ‘nin kurucu 

üyeliği ile kuruldu.

Derneğin ilk yönetim kurulu başkanlığına  oy birliği ile seçildi. Resim Turan Erol

ve heykel sanatçıları yönetim kurulunca üye olmaları için davet edildi. Davet 

edilip; katılanlar arasında ilk sıralarda yer alan sanatçılar Arif Kaptan, Arslan 

Gündaş, Burhan Alkar, Eşref Üren, Ferit Apa, Fikri Cantürk, Müşerref Köktürk, 

Nazlı Ecevit, Refik Epikman, Şefik Bursalı  Turgut Purave  oldu.
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Güzin ARISOY – Başkan

Süleyman Dodi DÜNDAR – Başkan Yardımcısı

Nadire ÖZBEK – Genel Sekreter

Rüveyde TERKEŞLİOĞLU- Muhasip

Ayla AKSOYOĞLU

Belgin ONAR DURMAZ

Bülent AYTAÇ

YÖNETİM KURULU (Yedek)

Ersan ÇETİN
Yasemin COŞKUN

Fehnur İPEK
Lütfiye YAZAN

Tülin DEMİR

DENETİM KURULU

Nurtaç ÖZLER
Yusuf DEMİRTAŞ
Aydın BAYKARA

DENETİM KURLU (Yedek)

Ülkü GÜNAY
Ali DÜZGÜN

ONUR KURULU

Tuğrul VELİDEDEOĞLU
Hasan PEKMEZCİ
Hüseyin YILDIRIM

ONUR KURULU (Yedek)

Önder AYDIN
Ömer Lütfi ÇETİN



YÖNETİM KURULU

Güzin ARISOY – Başkan

Süleyman Dodi DÜNDAR – Başkan Yardımcısı

Nadire ÖZBEK – Genel Sekreter

Rüveyde TERKEŞLİOĞLU- Muhasip

Ayla AKSOYOĞLU

Belgin ONAR DURMAZ

Bülent AYTAÇ

YÖNETİM KURULU (Yedek)

Ersan ÇETİN
Yasemin COŞKUN

Fehnur İPEK
Lütfiye YAZAN

Tülin DEMİR

DENETİM KURULU

Nurtaç ÖZLER
Yusuf DEMİRTAŞ
Aydın BAYKARA

DENETİM KURLU (Yedek)

Ülkü GÜNAY
Ali DÜZGÜN

ONUR KURULU

Tuğrul VELİDEDEOĞLU
Hasan PEKMEZCİ
Hüseyin YILDIRIM

ONUR KURULU (Yedek)

Önder AYDIN
Ömer Lütfi ÇETİN



BELLEĞİN İZİ…

Zafer Çarsısı, Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, belleğinin izini sürüyor. Toplumu 

sanatla kucaklaştıran Ankara'nın önemli mekânlarından biri olan Zafer Çarsısı 

Devlet Güzel Sanatlar Galerisi; insanları, yaşamları, fikirleri birleştirme 

özelliği olan bir yerdi. Sanat böylesine tanıdık bir mekân için belki de en ideal 

ortamdır. Galerinin başlangıcından itibaren amacı, çağdaş sanat eserlerini 

tanıtmak, araştırmak ve yaymaktır. Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar 

Derneği üyesi olan 154 sanatçımızın eserlerinden oluşan “Cumhuriyetin 

Zaferi” adını verdiğimiz sergimizin amacı, sanatsal paylaşım geleneğini 

yeniden başlatmak ve özellikle çağdaş sanat eserlerini; izleyicilerin ve 

sanatçıların buluştuğu, iletişim kurduğu, yaşayan dinamik bir alan haline 

getirilmesini sağlamaktır.  

 Zafer Çarşısı'nda yaşadığımız çok yoğun anılarımız var. Geçmişe duyduğumuz 

özlemle geleceğe olan umudumuz ile  mekânımızı yeniden tanıtacak yolları 

keşfetme rsatı bulacağımızı ümit ediyoruz. Bizi besleyen ve aktif tutan 

sergilerin yanı sıra sanatçılarımızla birlikte düzenleyeceğimiz çeşitli 

etkinliklere de odaklanarak, halkın ilgi ve merakını çekmeyi amaçlıyoruz. 

Çağdaş Atatürk Cumhuriyeti'nin başkenti Ankara'mızın önemli mekânların-

dan olan Zafer Çarsısı Güzel Sanatlar Galerisi'nin eski günlerinde olduğu gibi 

bir kültür ve sanat mekânı olarak benimsenmesini diliyoruz.

Bizlere destek veren Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş 

ve Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Sayın Ali 

Bozkurt, Atis Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Bilgin Aygün'e 

katkılarından ve saygıdeğer BRHD üyelerimizin sergiye katılımlarından 

dolayı teşekkürlerimizi ve saygılarımızı sunuyoruz. 

GÜZİN ARISOY

Yönetim Kurulu Başkanı
BRHD
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ANKARA'NIN RESİMSEL, KÜLTÜR BELLEĞİ ZAFER ÇARSISI 
Zafer Gençaydın

Ulus'tan Çankaya'ya uzanan yolda bir tek iğde ağacının bulunduğu bozkırdan devrim 

heyecanının tüm Anadolu'ya yayıldığı '20'lerin 25 bin nüfuslu Ankara'sı 15 milyonluk genç 

Cumhuriyet'e başkent yapıldığı yıllarda, birçok sanat kurum ve kuruluşlarıyla, aynı 

zamanda ülkenin kültür başkenti de olmuş ve sanatçılar için çekim merkezi haline gelmişti. 

Tiyatrolarıyla, operasıyla, senfoni orkestrasıyla, yeni açılan sanat okullarıyla, sanat 

sergileriyle, müzeleriyle; Atatürk'ün, "Devrimlerin başarısının ölçüsü güzel sanatlarda 

başarıdır” sözünde anlamını bulan çağdaş bir ülkenin çehresi belirmeye başlamıştı. 

Nerdeyse 100 yıl sonra o günlerin özlemini çeker olmak, 85 milyonluk ülkemizin Başkenti 

günümüz Ankara'sının nerdeyse bir kültür bozkırına dönüştürülmüş olması, Atatürk'ün 

damgasını taşıyan Cumhuriyet'in tüm izlerini ve yüz yıllık belleğini silmeye dönük ihanetin 

göstergesidir.

60'lı yılların başlarında Ankara halkının ve haa uzun ya da kısa süre Başkene bulunma 

olanağı bulanların uğramadan geçmediği; içinde kitapçıların, çeşitli mağazaların 

bulunduğu, girer girmez karşıdaki genişçe bir alanda bir şeyler atıştırıp çay-kahve 

içilebilecek bir yeraltı çarşısı vardı: Zafer Çarşısı. Çarşı girişinin hemen solunda ressamların 

buluştuğu, resim heveslisi yetişkinlerin, öğrencilerin uğrak yeri haline gelmiş, resim 

kurslarının verildiği, sanat filmlerinin izlenebildiği, Ankara'nın sanat/kültür belleğinde 

derin izler bırakmış olan, görülmemiş canlılıkta, girip çıkanların sel gibi aktığı, bir sanatsal 

yaşam alanı olarak Ankara halkıyla bütünleşmiş Devlet Güzel Sanatlar Galerisi (DGSG) yer 

alıyordu. İçinden cadde geçecek biçimde tasarlanmış Stugart Devlet Galerisi dışında, 

dünyada örneği olduğunu sanmadığım öyle bir galeri ki bir günde dokuz bin kişinin gezdiği 

sayılarak saptandığı bilinmektedir. Dokuz bin kişinin de -sergi gezenler dışında- sanat 

meraklısı olduğu sanılmasın. Çarşı içindeki kitapçılara uğramak alışveriş yapmak ya da çay-

kahve içmek isteyenlerin veya kış aylarında sığınacak sıcak bir mekân arayanların,  

gezinirken "burada ne var acaba" diye galeriyi de bir iki dolaşarak edindikleri alışkanlıkla 

sanatla ilgilenmeye başladıkları, güzel sanatlar okulu niteliğindeki bu galeri ne yazık ki hiç 

umulmadık bir biçimde ve zamanda kapatılarak Ankara halkı önemli bir kültür kapısından 

yoksun bırakılmıştır. 

Yaşamı boyunca hiçbir resim sergisi gezmemiş olanların ya da okuldaki resim dersleri 

dışında hiçbir sanat olayıyla karşılaşmamış olanların çarşıda gezinirken rastlantısal olarak 

da olsa bir sergi görmüş olmaları hiç de azımsanmayacak bir deneyim sayılmaz mı? Elinden 

tuuğu çocuklarıyla biraz şaşkın ama daha çok da hayranlıkla resimlere bakan şalvarlı 

köylü kadınların galeriyi gezişine tanık olmuşuzdur. Çarşı hâlâ duruyor ama yaşıyor mu 

acaba? Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği'nin bu sergiyle o mekâna eski 

canlılığını kazandırma amacına dönük girişimi bir can suyu olabilir mi bilemiyorum!

Bazı elçiliklerin kültür merkezleri ve bir ya da iki banka dışında hiçbir özel galerinin olmadığı 

60'lı yılların başlarında Gazi Eğitim Enstitüsü'ndeki öğrenciliğimiz sırasında okulda 

yaşadığımız sanat heyecanının tamamlayıcısı olan DGSG bizim için sergi mekânı ötesinde 

çok daha fazla öneme ve anlama sahipti. Okuldaki hocalarımızın dışında yalnızca adlarını 

bilip, uzaktan hayranlık duyduğumuz önemli sanatçılar en azından görüp tanıma, belki 

konuşabilme, onlarla birlikte sanat filmleri izleyebilme, söyleşilerini dinleyebilme olanağı 

bulabildiğimiz bir okul ya da kültür merkezi niteliğindeydi. Örneğin, bugün hepsi de  
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aramızdan ayrılmış olan rahmetli Adnan Turani Hocamın "Kurtuluş Parkı'nın Utrillo'su diye 

nitelediği ve sanatçılar arasında gerek sanatı, gerek eleştiri yazılarıyla ve genel kültürüyle 

saygın bir yeri olan rahmetli Eşref Üren'i, Herbert Read'in çocuk resimleriyle ilgili olarak 

kitaplarında adını andığı ve bir dönem DGSG müdürlüğü yapmış olan Cemal Bingöl'ü, genç 

yaşta yaşamdan ayrılan ve Türk resminde önemli bir veri olan Orhan Peker'i, Fethi Arda'yı, 

İhsan Cemal Karaburcak'ı, Aslan Gündaş'ı Nuri Abaç'ı, Arif Kaptan'ı, aynı zamanda galerinin 

müdürlüğünü yapan Osman Oral’ı ve daha sonraları da elinde kurşunkalemle çizilmiş 

manzara resimlerini göstermek amacıyla Kütahya'nın köyünden kalkıp gelen naif ressam 

Hüseyin Yüce gibi daha birçok sanatçıyı tanıma olanağı bulabilmiştik.

Birçoğumuz için de “ilk”lerimizi yaşadığımız yer olması yönünden de DGSG büyük anlam 

taşımaktadır. Örneğin, ibadet edercesine sanata yaklaşan öğrenciler olarak bir serginin 

açılışına ve kokteyline ilk kez katılmanın utangaçlıkla karışık acemiliğini orada yaşamış 

olmamız sosyal davranış kazanma açısından da anlamlıydı kuşkusuz. Benim içinse: GEE 

Resim-İş Bölümü 2. Sınıf öğrencisi iken (1964) Dink konulu resminin -3. Sınıa da Toprak 

Pekmezi konulu resmim (1965)- DRHS'ne kabul edilişinin gururunu ve özgüven duygusunu 

yaşamak heyecan vericiydi. İlk kez 1969 DRHS'deki bir resmim satıldı; ilk sergimi orada 

açtım (1970), İlk seçici kurul üyeliği (DRHS, 1979) görevimi orada yaptım. İlk konferansımı 

orada verdim. İlk sanat ödülümü orada aldım. 

Önceleri apartman dairelerinde yer alıp oradan oraya taşınan DGSG ilk kez uzun süre orada 

geniş bir mekâna sahip oldu. DGSG'nin Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği'nin 

doğal olarak organik bir bağı vardı sanki: dernek sergilerinin açıldığı, genel kurul ve yönetim 

kurulu toplantılarının yapıldığı, konferansların verildiği ve diğer etkinliklerin yapıldığı, 

üyelerin buluşup kaynaştığı bir kültür evi niteliğine sahip yaşayan canlı bir mekândı. Bugün 

sıradan bir kapalı çarşı olmaktan öte hiçbir anlam taşımayan Zafer Çarşısı, günde binlerce 

kişinin gezdiği ve böylece birkaç güzel sanatlar yüksekokulunun işlevine sahip olduğundan 

hiç kuşku duymadığım DGS Galerisinin Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce Kültür 

Bakanlığı'ndan alınıp adeta panayır yerine dönüştürülmesiyle ticari bir kazanç sağlanıp 

sağlanmadığını bilmiyorum ama Başkent'in sanatsal yaşamına ve kültürel birikimine bir 

savaştan daha çok zarar veren acımasız bir suikast olduğu kesindir.

Zafer GENÇAYDIN
( 1982-1986 ) BRHD Dönem Başkanı
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GEÇMİŞİN İZLERİ ARASINDA

A. Celal BİNZET

Kızılay ya da Yenişehir.

Yol boyunca uzanan kaldırımlarda sıralanmış at kestaneleri en çok da akşam üzerleri şenlik 

havasına bürünür. Genişlemesine yayılmış dallarının arasında barınan kuşların çıkardığı 

sesler araba gürültüsüne bile baskın çıkardı.

Eylül, hafif ürpertili akşamları yanında sanat hareketlerinin de başlama zamanıydı. Ders 

bitimlerinde okuldan çıkıp belediye otobüsüyle ver elini Kızılay.

                                                                                                                                                             

O yıllarda bizler için çekim merkeziydi Zafer Çarşısı. Caddeden merdiven basamaklarıyla 

aşağı inen konumu o günden bugüne varlığını koruyor.

                                                                                                               

Gazi Eğitim'in Resim Bölümü'nde sanata tutunmaya çalışan birer öğrenciydik. Derslerde 

kıvılcımlanan sanat tutkusunu pratikte yaşayacağımız tek yer orasıydı çünkü. Kitaplardan 

edinilen soyut kavramları elle tutarcasına somut olarak yaşayacağımız alan.                                                                                                     

Geniş kapısından girince karşımıza çıkan salonun duvarlarında asılı resimler yeni bir 

dünyanın kapılarını açardı. Doğrusunu söylemek gerekirse başlangıçta onlara bakarken 

değerlendirmelerimiz biraz da safça bir yaklaşımla eleştirel boyuaydı. Yıllar içinde bilgi 

dağarcığımız genişledikçe o bilisiz yargılar, yerini merak ve öğrenme güdüsü eşliğinde 

izlemelere bıraktı.                                              

70'li yılların Ankara'sında oldukça işlek ve kalabalık bir yer olan çarşının içinde galeri de 

izleyici açısından kendine düşen payı alırdı. Bizler içinse mutlaka uğranılması gereken bir 

yer. Galeri müdürü Osman Zeki Oral'ın odasından çıkıp şöyle bir ortada görünmesinin başka 

bir havası vardı sanki. Öteki çalışanlarıyla bütünleşmiş bir kurum izlenimi belleğimdeki         

yerini bugün de koruyor.  Yönetim bürosunun değişmeyeni Seda Meral'in varlığıyla ayrı bir 

anlam taşıdığını söylememek olmaz. Sergilerin düzenlenmesi işleri başta olmak üzere her 

şeye koşturan Raşit ve Turgut abiler vardı.

                                                                                                                                 

Bir de neredeyse her gün gelip değişmeyen yerindeki sandalyesine oturan Eşref Üren'i 

unutmamalı. Böylece sergilenen yapıtlar yanında adı geçen kişilerle birbirini tamamlayan 

bir bütün çıkıyor ortaya. İşte o zaman taşın ve betonun katı yapısı sanatın sıcaklığıyla başka 

bir anlama kavuşuyor. İnsanın sanat aracılığıyla dokunduğu soğuk malzemeler tılsımlı bir 

dönüşümle yaşayan bir varlık gibi soluk alıp veriyor. O soluklandığımız yerde bulunanlar bu 

kadarla sınırlı değil kuşkusuz. Dönemin diğer ressamları için de uğrak yeriydi burası.                                                                                                                                                                                

Yolu sanat eğitiminden geçen herkesin bu kurumla ilgili sayısız anısı olması son derece 

doğal. Anımsadıkça belleğin unutma dolabından çıkan bölük pörçük olaylar birer birer 

canlanmada.                        

1971 yılı bir ayrıcalığa sahip. Resim Bölümü son sınıayım. O yıl düzenlenecek Devlet Resim 

ve Heykel Yarışması ve Sergisi'ne katılmak hedefim var. Bu amaçla hazırladığım çalışmamı 

belirlenen tarihte getirip galeriye teslim ediyorum. Sonrasında meraklı bir bekleme. 

Sonuçlar açıklandığında merak duygusu yerini gizli bir coşkuya bırakıyor. Galeri salonunda 

açılan sergide diğer yapıtlar arasında kendiminkini görmek o günün koşulları içinde 

anlatılması güç bir şey. Bugünden dönüp 50 yıl öncesine bakmanın kişisel bir yaşantı 

olduğunu söylemeliyim. O günlerin öğrenci psikolojisi içinde ayrı bir öneme sahipti bu olay.

Galeriyi benim gözümde erişilmez bir yere koyan asıl etkinlikler o yıllarda açılan sergiler 

olacaktı.  
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Arşivimi karıştırdıkça elime geçen katalog ve broşürlere bakıp o sergileri yeniden gezdim 

gibi. Sözgelimi 1969 Eylül'ünde açılan “20. Yüzyıl Fransız Resim Sanatı” sergisinde yer alan 

sanatçı adları kapsam bakımından oldukça genişti. Paris Modern Sanat Ulusal Müzesi'nden 

getirilen yapıtlarda Emile Bernard, Pierre Bonnard, Georges Braque, Marc Chagall, Sonia 

Delaunay, Raul Dufy, Fernand Leger, Andre Lhote, Amadeo Modigliani ve Pablo Picasso 

yanında dönemin diğer sanatçı adlarını görmek sergi kapsamı hakkında yeteri bir fikir verir 

kanısındayım.                                                                      

Yine 1969 yılı Aralık ayında açılan “Yedi İngiliz Heykeltraşı” sergisinin biraz sararmış 

kataloğu karşımda. Ankara ve İstanbul Türk-İngiliz Kültür Dernekleri ile Milli Eğitim 

Bakanlığı ve İngiltere Büyükelçiliği'nin işbirliğiyle getirilen sergide Robert Adams, Kenneth 

Armıtage, Lynn Chadwıck, Hubert Dalwood, Barbara Hepworth, Bernard Meadows ve Henry 

Moore'un yapıtlarını hayranlıkla izlemiştim. Elbee sergiyi birlikte gezdiğimiz hocam 

Burhan Alkar'ın izlenimlerini dinlemek ayrı bir kazanımdı benim için.  Sanatçıların hepsinin 

de çağdaş sanatın saygın birer adı olduğunu eklemeden geçmiyorum.  Yaklaşık bir yıl sonra 

galeri salonunda bu kez Avusturya'dan bir sergi var.  Avusturya Büyükelçiliği Kültür 

Ataşeliği ile Milli Eğitim Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nün girişimleri sonucu “ 

Viyana Fantastik Realizm Okulu”nun resimleri sergilenmiş bu kez.  Sergi kataloğundaki 

sunuş yazısında o günlerde dikkatimi çeken bir tümcenin altını çizmişim: “Sanatı sanat 

yapan, etkisidir; yoksa ressamın rçası, ya da izleyicinin bakışı, tek başına sanatı meydana 

getiremez. Yalnızca yapıtla izleyici, yaratıcı ile onun karşısındaki alıcı arasındaki değişim 

ilişkisi, sanatı sanat yapar. Tıpkı aşk ve din gibi, sanatın da bir ikinci şahsa ihtiyacı vardır. 

Karşılık görmeyen bir sevgi, ya da Tanrısız bir dua, düşünülemez. Onun içindir ki egoist 

kişiler, ne dindar olabilirler, ne sevebilirler, ne de sanaan anlayabilirler.” Bence bir 

anlayışın penceresinden sanat ve birey ilişkisine farklı bir bakış. Asıl ilginç olanı ise 

Viyana'da ortaya çıkmış bir sanat grubunun içinde bir Türk sanatçı adının geçmesi. 

Erol Deneç (doğumu 1941- İstanbul) aslında müzisyen olmasına karşın İstanbul ve 

Viyana'daki resim eğitiminden sonra söz konusu grubun içinde yer aldı. 1972 yılı Ekim 

ayında bir başka büyük sergi bekliyor bizleri. Amerikan Büyükelçiliği tarandan 

düzenlenen “Yeni Amerikan Heykel Sergisi” galeriye yayılmış durumda. Sergiyi izlerken o 

yıllardaki bilgi dağarcığımın yetersizliğini anlıyorum. Çünkü heykel konusunda bilinen 

malzemeler dışında ilk kez yenileriyle karşılaşmak tam bir sürpriz.  Plastik, silisyum, 

seramik, akrilik döküm, sakız polyester döküm, yapraklama plastik gibi kavramları klasik 

heykel malzemelerinin yanında görmek bakış açımı inanılmaz ölçüde genişletiyor.                                                                                                                                                          

Yalnız bunlar mı?                                                                                                                                                         

Elbee değil. Yine Amerika'dan “Çağdaş Amerikan Yorgan Sanatı”, “Kaybolan 

Cennet/Bulunan Cennet” sergilerini anmadan geçmek olmaz. Onlarına yanına Almanya'dan 

gelme “99 Sanat Sergisi İçin Alman Afişi”ni, Ernst Barlach'ın siyah-beyaz baskı resimlerini 

eklemeliyim. Değindikçe o yılların Ankara'sında sanat hareketlerinin nasıl da uluslararası 

etkinliklerle zenginleştiğini daha iyi anlıyorum. Tıpkı yükselerek çevreyi daha geniş açıdan 

görmeye benzetiyorum bunu. Bireyin sanat aracılığıyla dönüşümünün en güzel örneği.                                                                                                                                     

Farklı toplumlardaki anlayışların, eğilimlerin örnekleriyle yüzleşmenin kazandırdığı 

birikimleri anlatmak kolay değil.                                                                                                                                                                        

Bunlardan söz ederken ayrı zamanlardaki etkinliklerin tümünde ilgili ülke Büyükelçilikleri 

ile Milli Eğitim Bakanlığı arasındaki işbirliğine dikkat edilmeli. Kültür ve sanat açısından 

önemsenen bir ülke olduğumuz gerçek o yıllarda. Yeniden vurgulamakta yarar var. Sergi 

etkinlikleri burada değinilen örneklerin çok üzerinde. Her yıl düzenlenen Devlet Resim ve 

Heykel Sergileri dışında sanatçılarımızın açtığı sergilerle zenginleşen bir yerden söz 

ediyorum. Onların yanında dünya sanatından yapıtlarla bilinçlenmemde geniş ufuklar 

açıldığını nasıl geçerim?                                                                             
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A. Celal BİNZET
( 1992-1996 ) BRHD Dönem Başkanı

Örneklerden yola çıkarak Zafer Çarşısı'ndaki Güzel Sanatlar Galerisi'nin nasıl da yoğun bir 

işlev üstlendiğini görmemek olmaz.                                                                                                                         

1980 sonrasında ülkemize dışarıdan uygulanan programlarla devlete sanaan el 

çektirilmesi sonucu yaşananlar hepimizin bilgisi içinde. Kapanan galeriler, sanat 

yapıtlarına karşı duruşlarla bilinçleri köreltilmeye çalışılan bir yeni yapılanmaya gidildi. 

Terör ile savaş söylemleri arasında yok etmeye yönelik kıstırılmış bir toplum hedeflendi. 

Oysa sanat yaratıcı ve aydınlık bir gelecek ister. Bu nedenle çıkılan yolda eskinin izi 

üzerinden yürüyerek Zafer Çarşısı'ndaki Güzel Sanatlar Galerisi'nin o günlerine uzaktan bir 

selam göndermek gerek. Bu görev geçmişte başkanlığını da üstlenmiş olduğum Birleşmiş 

Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği'ne (BRHD) düşüyor.  

Nur GÖKBULUT
ZAFER ÇARŞISI'NDAKİ BRHD SERGİSİ ve ZAFERİN ZAFERİ

Sanat bir üstyapı kurumudur. Sanat galerileri de dolaylı olarak kültür ve sanat eğitimi veren birer 

okuldur. Bir sanat galerisinin kurumsal bir kimlik kazanması ve nitelikli bir sanat eğitimi verebilmesi 

için yıllarca nitelikli sergiler açmış olması, sanatı, sanatçıyı ve sanat eserini toplumla buluşturması 

beklenir.

Almanya, savaşın ardından opera binası yapmış, Büyük Atatürk, cephede karşılaştığı ve haat 

olduğunu öğrendiği askere, “Sen evine dönersen, bize daha yararlı olursun, burada senin yapacağın 

işi diğerleri de yapabilir, ama diğer askerler senin yapacağın işleri yapamaz. Sen bize orada 

lâzımsın.” demiştir.

Zafer Çarşısı'ndaki (DGSG) Zafer Galerisi'nde sanat eserleriyle karşılaşmak, sanatçılarla tanışmak 

bazen sanat konusundaki sohbetlere, bazen tartışmalarına tanıklık etmek, ne zaman gidersen git, 

yaptığın çalışmaları değerlendirecek yetkin kişiler bulmak… Kim bilir bu ortam kaç kişiye ilham 

verdi, kaç kişinin yolunu belirlemesine katkı sağladı, kaç kişiye yön gösterdi, kaç kişinin dikkatini 

gerçeklere, güzelliklere çekti… Çocukların sanat eğitimine önem veren, gerçek bir okul… 

Sanat dernekleri de böyledir. Ankara'nin en eski sivil toplum kuruluşlarından biri olan ve kendi 

alanında, benzer görevler üstlenen Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği (BRHD) de, yarım 

asrı aşan bir süredir ZAFER ÇARŞISI'ndaki Devlet Güzel Sanatlar Galerisi gibi; bu görevi hakkıyla 

yerine getirmiş, etkinlikler, sergiler, paneller düzenleyerek, yayınlar çıkararak, toplumu 

sanatçılarla; sanatçıları birbirleri ile sanat eserlerini ve sanatçıları sanatseverlerle buluşturmuştur. 

BİRLEŞMİŞ RESSAMLAR HEYKELTIRAŞLAR DERNEĞİ'nin kuruluşunun 51. yılında, akranı olan ve 

çeyrek asrı bulan sanata kapalı bir dönemden sonra, Zafer Çarşısı'ndaki Zafer Galerisi'nde açılan bu 

sergi çok önemlidir hepimiz için... Hele bir de bu sergi Cumhuriyetimizin kuruluş günü olan 29 

Ekim'de açılacak olunca Zafer üstüne Zafer… 
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Ülke koşulları ne olursa olsun, sanata gerekli önemi vermeyen bir toplumun, teknolojide, ekonomide 

yahut başka bir alanda başarılı olsa bile, kalıcılığının, tarih sahnesinde yer almasının söz konusu 

olmadığı bilinen bir gerçektir. Bu konu bana, yirmi yıllık bir iktidarının, yetkili bir yönetimin, devletin 

kültür sanat ve eğitim politikası konusundaki itira olarak değerlendirebilecek olan, “Her alanda 

başarılıyız, yalnızca iki alanda geri kaldık, Biri eğitim, diğeri ise sanat.” diyerek sergilediği yaklaşımı 

hatırlaı. Sanat bir üstyapı kurumu olduğuna göre, toplumun, kendini özgürce ifade etme hakkının 

kullanılması; toplumsal zihinsel, duygusal faaliyetlerin sergileneceği rsatların topluma verilmesi 

gerekliliğinin; sanatın anlamını, önemini kavrayışın ifadesi...   

Dünyanın en çok gezilen sanat galerisi olma ünvanını taşıyan Zafer Çarşısı'ndaki Devlet Güzel 

Sanatlar Galerisi'nin anlaşılmaz bir yaklaşımla kabul edilemez bir biçimde, açıklamasız bir kararla, o 

günkü yetkililer tarandan kapatılarak, yıllarca yerel ürünleri sergilendiği ve satıldığı bir 'pazar yeri' 

olarak kullanılması, tadilat bahanesiyle yıllarca kapalı tutulması, bu kararların sahiplerini mahcup 

ediyor mu bilinmez ama sanatçı ve sanatseverlere acı vermiştir. Üstelik bu kapatma, engelleme, 

unuurma politikası, çok önemli ulusal ve uluslararası sergilerin açıldığı, koleksiyonların 

sergilendiği mekânların kapatılmasıyla devam etmiştir. Necatibey Caddesi'ne taşınan DGSG, 

Mustafa Ayaz Müzesi'nin bir bölümünde, sonra açılıp kapanan Hasan Rıza Sanat Galerisi'nde 

yaşamaya çalıştı. 

Kimi belediyelerin bile Kültür ve Sanat Merkezlerine sahip olduğu günümüz Türkiye'sinde, Ankara 

gibi Genç Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentinde, yarım yüzyıl öncesinde bile var olduğu halde, bugün, 

kurumsal anlamda nitelikli bir sanat galerisinin bulunmamasının onaylanması, bir devlet 

politikasının sonucu, onaylanamaz bir tercih olduğunu açıkça belirtmek gerekir. Nur GÖKBULUT

Zafer Çarşısı'nda açılan resmî yahut özel kurum ve kuruluşlarca düzenlenen resim yarışmaları da 

giderek ödeneksizlik gibi anlamsız gerekçelerle katalogsuz açılmaya, iki yılda bire, Ankara dışında 

birçok şehirde sergilenirken hiç düzenlenmeme noktasına kadar indirgendi. Zamanla, gezip görmek 

için, her yıl Ekim ayında, açılmasını dört gözle beklediğimiz bu sergilere eserlerimizle katılır, yarışma 

sonuçlarını, aynı heyecanla kataloglarını bekler olduk. Zafer Çarşısı, Büyük, resmî, kurumsal 

sergilerin mekânıydı. Zaman tersine işledi ve Devlet resim heykel sergileri, çeşitli gerekçelerle iki 

yılda bir açılmaya başlandı; sergileme yerleri değiştirildi, katalogları yapılmadı, derken Ankara 

dışındaki bazı şehirlere götürülmesinden vazgeçildi, sisler içinde kaldı, usul usul sesi duyulmaz oldu. 

Büyük paralar harcanarak galeri değil de restoran olacakmış gibi dekore edildi. 

Kapatılınca, sergi organizasyonu, Nur Gökbulut, Seramik sanatçısı Gönül Ayanoğlu, Ressam Halis 

Bozkurt ile birlikte Çankaya'daki Cam Piramie, Zafer Galerisi'ni geri istemek için, yüzün üzerinde 

sanatçının katılımıyla gerçekleştirilmiştik.

Uluslararası sergilerin, DYO, Viking, MSÜ gibi kurumsal sergilerin izlendiği, çağdaş eserlerin 

sergilendiği, çocukların resim yaptığı, özellikle Ankara'lı sanatçı ve severler için yaşam alanı, 

sanatçılar için toplanma mekânlardan biriydi Zafer Çarşısı… 

Bu dünyadan göçen Zafer Çarşısı DGSG yetkili ve görevlilerini ve   BRHD kurucularını saygı ve tüm 

emeği geçenleri rahmet ve minnetle anıyoruz. BRHD yönetimine teşekkürler… yıllardan sonra 

duvarları resimlerle, salonu heykeller, seramiklerle buluşturdukları için…  
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Ünsal PİROĞLU
BİR ZAMANLAR ANKARA 7 ve ZAFER ÇARŞISI  

Uzun süredir “Corona” salgını nedeniyle gidemediğim Kızılay'dayım. Yaz mevsimi 

nedeniyle Ankaralıların genelde şehri terk eiği bu döneme rağmen yine de çok kalabalık 

var. Kızılay Meydanı eskiden şehrin nabzının aığı yerdi. Şimdilerde ne yazık ki Suriyeli, 

Somalili, Afganistanlı vb. yabancıların kargaşası içinde boğulan bir kent olmuş. O güzelim 

Türkçe'miz dışında birçok yabancı dilin gürültüsü ve insan kalabalığı arasında -sanki 

kaçarcasına- Bakanlıklar'dan aşağı doğru iniyorum. İçim acıyarak yıkılan o zarif Kızılay 

Binası'nın olduğu yerden geçiyorum. Fakat içten gelen kızgın bir sitemle, bu binanın yerine 

yapılan heyula işhanına hiç bakmayarak...  O sade fakat bizden bir estetiği yansıtan 

mütevazi binanın nasıl bir ranta dönüştüğünü görmek istemiyorum. Binanın çevresindeki 

ağaçları, heykelleri ve Kızılay Maden Suyu satan o minik büfeyi arıyorum. İçim buruk. Biraz 

daha yürüyünce kendimi Sıhhiye'de Zafer Çarşısı'nın önünde buldum. Buranın adı “Lozan 

Meydanı” çok az bilinir. Sağlık Bakanlığı'na çok yakın olduğu için halk zaman içinde 

“Sıhhiye” adını benimsemiş.  

Derken, yıllar öncesine biraz daha yürümek istedim. Gençlik yıllarımızın Zafer Çarşısı'nı 

anımsadım. O zamanlar daha ziyade “Zafer Pasajı” denirdi. Aslında çarşı, o yılların AVM'si 

idi. Zira içinde galeri dışında; kitapçılar, ayakkabıcılar, oyuncakçılar ve kafeler vardı. 

Öğrenciler ve sanatseverler açısından “Zafer Pasajı” dendiği zaman bize sanat galerisini 

çağrıştırırdı. Ve onun yıllanmış müdürü Osman Zeki Oral canlanırdı gözümüzde. Osman 

Zeki Oral, Güzel Sanatlar Akademisi, Bedri Rahmi Atölyesi'nden önemli bir ressamdı. Zafer 

Pasajı'ndaki galeri aynı zamanda Devlet Galerisi idi. Devlet Sergileri de orada açılırdı. Uzun 

yıllar burada müdürlük yaptığı için Zafer Pasajı ile bütünleşmiş, simgeleşmişti. Osman Zeki 

Oral, BRHD'nin kurucularından olup; Kültür Bakanlığı Şefik Bursalı Resim Yarışması'nın da 

ilk Seçici Kurulu'na seçilmişti. Burada Devlet Sergileri dışında, genelde sergi açanlar; 

Mustafa Ayaz, Zafer Gençaydın, Kayhan Keskinok, Veysel Günay, Nihat Tandoğan, Aslan 

Gündaş, İsmail Altınok, Orhan Çetinkaya, Nevzat Akoral, Zahit Büyükişleyen, Hayati 

Misman, Hamza İnanç ve birçoğu daha çok Gazi Eğitim Enstitüsü kökenli veya Ankara'da 

yaşayan ressamlardı. Aralarına bazan; Turan Erol, Orhan Peker, 

Şefik Bursalı, Duran Karaca, Eşref Üren, Lütfi Günay, Nuri Abaç gibi 

akademili ressamlar da katılırdı.

Zafer Pasajı Sanat Kurumu o yılların “Sanat Sevenler Derneği” ve 

“Halkevleri” gibi benzeri kurumların, cumhuriyetin başlaığı 

modernleşme süreci içinde Ankara'da önemli işlevleri olmuştur. Bu 

mekânlar kültür ve sanat açısından şehirlerde her zaman ön plânda 

idi. Özellikle Zafer Pasajı, halkla iç içe olup, sanatseverlerin ve 

gençlerin sanata ulaşımında ve iletişiminde önemli kolaylıklar sağlıyordu. Ankara 

ressamlarının mutlaka Zafer Pasajı'nda bıraktığı anıları olurdu. Özellikle 1980-1990 yıllarına 
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doğru biraz daha yaklaşırsam benim belleğimde de nice anılar canlanıyor. Anımsadığıma göre 

Ahmet Yeşil, Ankara'daki ilk sergisini hemşehrisi Nuri Abaç'ın teşviki ve desteği ile Zafer Pasajı'nda 

açmıştı. O zamanki resimleri iç dünyasındaki karamsarlığı yansıtan figüratif resimlerdi. Fakat bu 

dönemi kısa sürede atlatmış; deniz, kadın ve çocuk simgeleri ile resmi aydınlanmıştı. Daha sonra ise 

ip ve halat ögesinin resmine girmesi ile plastik dili çok özgün bir yola girmiştir.

Zafer Pasajı, bir çok ressamın geleceği anlamında da önemli anılar haa çıkışlar taşımıştır. O 

yıllarda orada açılan Yalçın Gökçebağ sergisi hazamda halâ tazedir. Sevgili Yalçın'ın sergisine 

Sayın Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'ün eşleri Emel Korutürk Hanımefendi de gelmiş; haa iki 

resmini de satın almıştı. Bu durum geniş şekilde basına da yansıdığı için Yalçın'ın bütün Türkiye'de 

tanınmasında büyük katkısı olmuştur. Emel Korutürk Hanımefendi de ressam olup Akademiden, 

Çallı gurubundandı. Müzede de bir resmi vardır. Salah Cingöz'ün kızı, Ferdi Tayfur'un kardeşidir. 

Salah Cingöz; yazar, çevirmen, seslendirme sanatçısı ve Türkiye'de ilk galeriyi (Maya Galerisi) kuran 

kişidir. Emel Korutürk Hanımefendinin, Resim Heykel Müzesi'nin açılmasında önemli çabaları 

olmuş, Cumhurbaşkanlığı Köşkünde sanatçılara ilk kez resepsiyon verilmesini gerçekleştirmiştir. 

Ayrıca galerileri sürekli ziyaret etmiş ve galeri açılmasını teşvik etmiştir. O nedenle bu bağlamda 

öncü konumundaki Zafer Pasajı yanında sanat ortamında iz bırakan diğer galerilere de değinmek 

gerekiyor. Önce kitabevi olarak açılan, sonra Ragıp Buluç ve Orhan Peker'in teşviki ile galeriye 

dönüştürülen Serpil Bozer'in Evrensel Galerisi'ne değinmek gerekir. Bu galerinin mekân 

düzenlemesini de mimar Ragıp Buluç yapmıştı. Bu galeride daha çok İstanbul ressamlarını 

Ankara'ya taşıyan önemli sergiler açılmıştır. Mahmut Cuda, Nuri İyem, Naile Akıncı, Cihat Aral vb. 

ressamları anımsıyorum. Galeri aynı zamanda kitap alanında da varlık göstermiş, örneğin Nadir 

Nadi'ye imza günü düzenlemişti. Serpil Hanım daha sonra Çankaya'da açtığı Lamelta Galerisi ile bu 

alandaki etkinliğini noktalamıştır. Evrensel Galeri'nin yerinde daha sonra Dönüşüm Galerisi 

açılmıştır. Galeriler alanında İstanbul'a yönelik bu açılım, daha sonra Nev, Siyah Beyaz, Tanbay, 

Urart, Doku, Armoni, Selvin, Arda ve Sanat Yapım vb. galerilerle sürmüştür. 

Bazı banka galerileri de bu yaklaşıma katkı vermiştir. Bu arada genel resim izleyicisinin oluşmasına 

uzun soluklu katkı veren; Nurol, Sevgi, Galeri Z, vb. Galerileri yanında banka galerilerini de 

unutmamak gerekir.

Zafer Pasajı Galerisi, açılan yeni galerilere rağmen her durumda öncülüğünü kaybetmemiş bir çok 

galericiye de bu konuda etkili olmuştur. Örneğin Valör Galerisi sahibi Serdar Bey de ilk resim 

alışverişlerini burada yaparak galericiliğe başladığını ifade etmiştir. Zafer pasajı, Ankara izleyicisi 

açısından da sergi izleme bilinci ve alışkanlığının oluşmasında eğitici bir işlev görmüştür. Devlet 

Galerisi daha sonra Demirtepe'de, İzmir Caddesindeki Varan  Otobüs yazıhanesinin yanındaki 

binanın bodrum katına taşındı. 

Bu yazımı adı geçen devlet galerisindeki bir anımla noktalamak istiyorum. Bir gün bu galerideki bir 

sergiyi izlerken birden İnönü geliyor dediler. İsmet İnönü ilerlemiş yaşına rağmen, yanında az bir 

refakatçi ile bodrum kaaki galeriye geldi. Soyut resimleri tek tek inceledi. Daha sonra ressamdan 

açıklama istedi. Her resim için tek tek; “Ne anlatmak istiyor” diye soruyor ve anlatılanları dikkatle 

dinliyordu. Ne yazık ki o anları resim ve ses olarak tespit edemedik ama bu anımızı içimize bir 

aydınlık olarak kaydeik. İsmet İnönü yaşamı süresince çalışma yoğunluğuna rağmen sanatın her 

alanıyla ilgilenmiş ve izlemiştir. Aslında onların (Emel Korutürk, İsmet İnönü vb.) gidişi, bir devrin, 

kamudaki kültür ve sanatın vedası idi. Cumhuriyetin önemli bir etkinliği olan, 1939 yılından bu yana 

süren Devlet Sergisi de zorlanarak, kamu oyunda yeterli paylaşılmayarak, bakanlıkça artık iki yılda 

bir yapılıyor. Keza Kültür Bakanlığı'na bağlı ilk özel kuruluş olan Şefik Bursalı Müzesi kapatılmış ve 

ona bağlı Resim Yarışması da sözleşmeye aykırı olarak artık iki yılda bir yapılıyor. Ama her şeye 

rağmen içimizde özenle ve özlemle sakladığımız nice aydınlıkların tekrar doğacağına yürekten 

inanıyoruz. 
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Ayşe Seda MERAL
1968'DEN, 13 TEMMUZ 1996'YA...

Ankara Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, bin metrekarelik alana yayılmış yedi salonuyla 

döneminin en büyük sanat merkezi olarak 28 yıl boyunca Zafer Çarşısı'nda hizmet verdi. 

Sanatın sevdirilmesine, farkında olunmasına, sanatçının kendisini tanıtmasına, 

yağmurdan, sıcaktan sığınak olmasına, sevgililerin buluşmasına kadar, Ankaralı ve 

Ankara'ya gelenlere dokunmuş, en fazla ziyaret edilen ve herkesçe bilinen efsane bir sanat 

merkezi olma özelliğini taşıdı. 

1960'lı yılların sonlarında Sıhhiye semtinde bir binada hizmet vermiş, ardından 1967 yılında 

İzmir Caddesi'ne, 1968'de ise Zafer Çarşısı'ndaki mekanına taşındı. 

Galeri'nin ilk müdürü, soyut resim ustalarından Cemal Bingöl'dür. 

Bolu Kız ve Erkek Öğretmen Okulu'nda öğretmenlik yapan ve Bolu Güzel Sanatlar Galerisi'ni

kuran ressam Osman Zeki Oral, ikinci müdür olarak kesintisiz 22 yıl boyunca Ankara Devlet 

Güzel Sanatlar Galerisinde sanata hizmet etmiştir. Sanatsal çalışmalarına ara vermeden 

devam eden sanatçı ayrıca Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği'nin 

kurucularından olup çocuklarla resim çalışmalarını başlatmış ve birçok çocuğa resmi 

sevdirmiştir. Müdürlük dönemi boyunca her gün, galeriyi ziyaret edenleri, olayları ve 

izleyici sayısını hiç ihmal etmeden deerine kaydetmiş ve 1990 yılında da emekli olmuştur. 

Benim Ankara Güzel Sanatlar Galerisi'ndeki müdürlük serüvenim de bu dönemde başladı. 

Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu mezunu olmam nedeniyle dekoratör olarak 

Kayseri ve Balıkesir galerilerinde görev yaptıktan sonra Ankara'ya yine dekoratör olarak 

1984 yılında tayin oldum. 1990 yılında ise galerinin üçüncü müdürü olarak atandım. 

Galeriye hemen her gün pek çok sanatçı gelir, sergiler gezilir, sanat sohbetleri edilirdi. 

Başta Eşref Üren olmak üzere, Nuri Abaç, Hasan Pekmezci, Şükran Pekmezci, Ercan Gülen, 

Oya Kınıklı, Ünsal Kınıklı, Hakkı İnan, Nazan Sönmez, Hikmet Duruer, Müşerref Köktürk, 

Rasim Köktürk, Şefik Bursalı ve eşi Mediha Bursalı, Hasip Pektaş, Habib Aydoğdu, Kadın 

Ressamlar Derneği Başkanı, renkli kişiliğiyle Naciye İzbul, Tuncay Betil ile oğlu Utku ve 

adını sayamadığım pek çok sanatçı ve genç sanatçılar galerinin müdavimleriydiler. 

Cemal Bingöl sık sık galeriye gelir, 'Raşit! Bir milli piyango bileti al gel, çıkınca yarısı Seda 

Hanım'ın, yarısı benim.' der ve bileti bana emanet ederdi.

Eşref Üren her öğle yemeğini Ticaret Lokali'nde yer ve ardından galeriye gelirdi. Biraz 

oturduktan sonra 'Hanımefendi simitler benden, çaylar sizden' der, akşamüstü beş çayları, 

sanat sohbetleri eşliğinde içilirdi. Yarışmalar konusu olduğu zaman da jürileri için 'Efendim, 

iyi jüri yoktur, kötü jüri vardır' derdi. 
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Hulusi Mercan İstanbul Boğaz peyzajları konulu resimlerini Anadol marka arabasına 

yükleyip, sergi açmaya gelir, sergi süresince bankaları ve resmî kurumları gezip resimlerini 

satmaya çalışırdı. Galeriye dönüşünde ise 'İstanbul'a gitmek için bizim ata saman parası 

lazım.' diyerek espri yapardı. 

Galeri, ulusal ve uluslararası pek çok yarışmanın toplama ve değerlendirme merkezi olurdu. 

O yıllarda Kültür Bakanlığı, Sümerbank, Pınar Süt, Kızılay Genel Müdürlüğü çocuk resimleri 

yarışmaları açarlardı. Kurumların açmış olduğu geleneksel yarışmalar ve devlet sergileri 

eserleri galeride toplanırdı. Devlet sergilerinin jüri değerlendirmeleri de burada yapılırdı. 

Değerlendirme yapılacağı gün resimler bütün galeriye yayılır, öncellikle biz personel olarak 

resimleri toplu halde izlerdik. Galerinin emektarı Raşit Arık ön değerlendirmeyle hangi 

yapıt sergiye girer, ödül alır refüze olur tahmin ederdi; çünkü Raşit ağabey galeride bir 

eksper gibi yetişmişti. Jüri üyeleri gelip 'Raşit, hangi yapıtları seçtin?' diye takılırlardı. Çoğu 

kere de tahminleri doğru çıkardı. 

Açılışlar, sanatçı ve sanatseverler dışında, kokteylleri takip eden 'kokteyl kuşları' diye 

adlandırılan müdavimlerle yoğun bir kalabalık eşliğinde yapılırdı. Genellikle açılış sonrası 

sanatçılar etkinliklere katılmak üzere Sanat Kurumu'na giderlerdi. 

Galeri bünyesinde kurduğumuz ve başkanlığını yaptığım Ankara Devlet Güzel Sanatlar 

Galerisi'ni Koruma ve Yaşatma Derneği adına, yetişkinler için resim kurslarına Bünyamin 

Balamir ve Güzel Sanatlar Fakülteleri'ne giriş hazırlık kurslarını ise Ayhan Yılmaz, Cahit 

Malçok, Cezmi Orhan, Mehmet Ali Doğan gibi genç sanatçılar yürütmüşlerdi. Ben ise çocuk 

resim kurslarını devam eirdim. 

Kendi resimlerinde de pentürle çocuksu anlayışı sentezleyen Eşref Üren, cumartesi günleri 

çocuklar için yaptığımız çalışmayı çok sever, sık sık gelir, büyük bir mutluluk ve ilgiyle izler 

'Burası 'cıvıltı akademisi' diye adlandırırdı. 

Birçok öğrencimiz yarışmalarda ödüller aldılar. Çocuklara ve gençlere bakmayı, görmeyi, 

düşünmeyi, farklı şeyler üretmeyi öğretmek ve yaratıcılıklarını destekleyerek becerilerini 

hayata geçirmelerine yardımcı olmak için çalıştım. Bütün çocuklar güzel resim yaparlar, 

hepimiz keşke çocuklar kadar özgür ve yalın resimler yapabilsek…

Çarşının fiziksel şartları çok kötüydü: ciddi havasızlık, yağışlarda kanal taşması, fazla 

yağmurda su baskını, elektrik kesilmesi, karanlıkta kalma ve bunun gibi olumsuzluklara 

rağmen, yine de kesintisiz 28 yıl aynı mekânda hizmet veren galeri, Ankara'nın, haa 

Türkiye'nin unutulmaz bir sanat merkezi olmuştur. 

Ankara'nın günümüzdeki en değerli 

kültür merkezi olan Cer Modern'in 

temelleri de Zafer Çarşısı'ndaki galeride 

atıldı. Kültür Bakanlığı belediyenin 

kiracısıydı. Belediye galeriye tahliye 

davası açtı. Bakanlık Hukuk müşavirliği 

v e  g a l e r i  m ü d ü r l ü ğ ü n ü n  b ü t ü n 

gayretlerine rağmen Ankara Belediyesi 

davayı kazandı ve galeriyi tahliye etmek 

zorunda kaldık. Gözyaşlarıyla galerideki 

malzemeleri resim heykel müzesine 

taşıdık. 

Bu arada ben de müdür olarak mekân 

bulma çabasıyla her türlü arayış için-

deyken, Cezmi Orhan ile yaptığımız soh-

bee tren istasyonu hangar binalarının



Hulusi Mercan İstanbul Boğaz peyzajları konulu resimlerini Anadol marka arabasına 

yükleyip, sergi açmaya gelir, sergi süresince bankaları ve resmî kurumları gezip resimlerini 

satmaya çalışırdı. Galeriye dönüşünde ise 'İstanbul'a gitmek için bizim ata saman parası 

lazım.' diyerek espri yapardı. 

Galeri, ulusal ve uluslararası pek çok yarışmanın toplama ve değerlendirme merkezi olurdu. 

O yıllarda Kültür Bakanlığı, Sümerbank, Pınar Süt, Kızılay Genel Müdürlüğü çocuk resimleri 

yarışmaları açarlardı. Kurumların açmış olduğu geleneksel yarışmalar ve devlet sergileri 

eserleri galeride toplanırdı. Devlet sergilerinin jüri değerlendirmeleri de burada yapılırdı. 

Değerlendirme yapılacağı gün resimler bütün galeriye yayılır, öncellikle biz personel olarak 

resimleri toplu halde izlerdik. Galerinin emektarı Raşit Arık ön değerlendirmeyle hangi 

yapıt sergiye girer, ödül alır refüze olur tahmin ederdi; çünkü Raşit ağabey galeride bir 

eksper gibi yetişmişti. Jüri üyeleri gelip 'Raşit, hangi yapıtları seçtin?' diye takılırlardı. Çoğu 

kere de tahminleri doğru çıkardı. 

Açılışlar, sanatçı ve sanatseverler dışında, kokteylleri takip eden 'kokteyl kuşları' diye 

adlandırılan müdavimlerle yoğun bir kalabalık eşliğinde yapılırdı. Genellikle açılış sonrası 

sanatçılar etkinliklere katılmak üzere Sanat Kurumu'na giderlerdi. 

Galeri bünyesinde kurduğumuz ve başkanlığını yaptığım Ankara Devlet Güzel Sanatlar 

Galerisi'ni Koruma ve Yaşatma Derneği adına, yetişkinler için resim kurslarına Bünyamin 

Balamir ve Güzel Sanatlar Fakülteleri'ne giriş hazırlık kurslarını ise Ayhan Yılmaz, Cahit 

Malçok, Cezmi Orhan, Mehmet Ali Doğan gibi genç sanatçılar yürütmüşlerdi. Ben ise çocuk 

resim kurslarını devam eirdim. 

Kendi resimlerinde de pentürle çocuksu anlayışı sentezleyen Eşref Üren, cumartesi günleri 

çocuklar için yaptığımız çalışmayı çok sever, sık sık gelir, büyük bir mutluluk ve ilgiyle izler 

'Burası 'cıvıltı akademisi' diye adlandırırdı. 

Birçok öğrencimiz yarışmalarda ödüller aldılar. Çocuklara ve gençlere bakmayı, görmeyi, 

düşünmeyi, farklı şeyler üretmeyi öğretmek ve yaratıcılıklarını destekleyerek becerilerini 

hayata geçirmelerine yardımcı olmak için çalıştım. Bütün çocuklar güzel resim yaparlar, 

hepimiz keşke çocuklar kadar özgür ve yalın resimler yapabilsek…

Çarşının fiziksel şartları çok kötüydü: ciddi havasızlık, yağışlarda kanal taşması, fazla 

yağmurda su baskını, elektrik kesilmesi, karanlıkta kalma ve bunun gibi olumsuzluklara 

rağmen, yine de kesintisiz 28 yıl aynı mekânda hizmet veren galeri, Ankara'nın, haa 

Türkiye'nin unutulmaz bir sanat merkezi olmuştur. 

Ankara'nın günümüzdeki en değerli 

kültür merkezi olan Cer Modern'in 

temelleri de Zafer Çarşısı'ndaki galeride 

atıldı. Kültür Bakanlığı belediyenin 

kiracısıydı. Belediye galeriye tahliye 

davası açtı. Bakanlık Hukuk müşavirliği 

v e  g a l e r i  m ü d ü r l ü ğ ü n ü n  b ü t ü n 

gayretlerine rağmen Ankara Belediyesi 

davayı kazandı ve galeriyi tahliye etmek 

zorunda kaldık. Gözyaşlarıyla galerideki 

malzemeleri resim heykel müzesine 

taşıdık. 

Bu arada ben de müdür olarak mekân 

bulma çabasıyla her türlü arayış için-

deyken, Cezmi Orhan ile yaptığımız soh-

bee tren istasyonu hangar binalarının



döneminin önemli örneklerinden olduğu konuşulurken, bu binaların yıkılacağını öğrendim. 

Hemen galeri teknisyeni Orhan Yıldız ile hangarlara giik. Mesai bitim saati idi, işçiler 

ellerini yıkıyorlardı, 'Kültür Bakanlığı'ndan geliyoruz' deyince telaş içinde bir haa sonra 

boşaltılarak ve yıkımı yapılarak Kültür Bakanlığa teslim edileceğini söylediler. Genel 

müdürümüz Mehmet Özel'e 'Çağdaş Sanatlar Müzesi ve Galeri olacak mekânı buldum.' diye 

konuyu aktardım. Hangarlara giik, Mehmet Bey de çok beğendi, 'Hadi kızım, bakan onayını 

yaz.' dedi.

Hangar binaları, 1996 Mart ayında Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü'nden Kültür 

Bakanlığı'na devroldu. Hangarların gece korunması görevi Galeri Müdürlüğü'ne verildi; 

çünkü gece raylar ve demir malzemeler çalınıyordu. Alanda hangarların yanında yapılmakta 

olan konser salonunun mimarları Semra ve Özcan Uygur tarandan restorasyon proje 

çalışmalarına başlandı.

Ben 2003 yılında emekli olduğumda restorasyon işleri hala yavaş yavaş ilerliyordu; 2010 

yılında açılan bu harika hangarlar Ankara'nın sanat hayatına katıldı. Böyle bir merkezin 

oluşmasına vesile olduğum için çok kıvançlıyım. Hangar binalarının bu geçmiş hikayesini 

sizlerle paylaşmak istedim. Şayet yeni bir galeri arayışım olmasaydı hangar binaları 

yıkılmış olacaktı.

Zafer Çarşısı Güzel Sanatlar Galerisi'nden yine çok değerli bir sanat merkezinin oluşması 

da ayrı bir değerdir. Türk sanatına destek veren, galeriden gelmiş geçmiş, şimdi hayaa 

olan olmayan, hala sanat yapabilen bütün sanatçılara saygı ve sevgilerimle,

Ayşe Seda MERAL
Ankara Devlet Güzel Sanatlar Galerisi 3. Müdürü

1990-2000
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ZAFER ÇARŞISI

 Tarih öğretmenliği görevimi İzmit'te yaparken 1989 yılında Şef olarak Ankara Devlet Güzel 

Sanatlar Galerisine atandım. Sanat alanında Kültürümüze ve çok değer verdiğim 

sanatçılarımıza hizmet etme onuruyla görevime başladım. 

 

Galeri, başta Ankara olmak üzere Ülkemizin yanı sıra Ortadoğu'nun en çok gezilen sanat 

galerisi konumundaydı. Bir çok kıymetli sanatçıyla tanıştığım ve güzel anılarımın yanında 

Sanata ve Sanatçıya hizmet olarak bir çok sunumu gerçekleştirdiğimiz güzel bir mekandı. 

Sanatçılara ücretsiz sergi imkanının yanı sıra, Uluslararası çocuk resim yarışmaları, Devlet 

Resim Heykel yarışması, Türk süsleme yarışmaları, Ahi Evran, Yunus Emre, Devlet Fotoğraf 

yarışmaları ile birçok kurum ve kuruluşun düzenlediği yarışmaların toplama merkezi 

olmanın yanında çeşitli aktivitelerin gerçekleştiği Ankara'daki tek kamuya ait sanat 

galerisi olma özelliği taşıyordu. 

 

Asıl önemsediğim ve Galeri yönetimi olarak değer verdiğimiz,  Çocuk ve hobi kurslarının 

yanı sıra Üniversiteye hazırlık kurslarımızın olmasıydı. Bu kurslar aracılığıyla binlerce 

gencimiz başarıyla üniversitelere yerleştiler. Kimileri sanat yolunda devam ederken, 

kimileri de özel çalışmayı, kimileri de yeni nesiller yetiştirmek amacıyla akademisyen ve 

resim öğretmeni oldular.

 

Devlet Güzel Galerisinde üzüldüğümüz, sevindiğimiz, heyecanlandığımız birçok anılar 

biriktirdik. Rusya'nın dağılmasından sonra Türki Cumhuriyetleri'nin bağımsızlığı 

münasebetiyle düzenledikleri önemli bir sergi öncesinde çarşısının kanalizasyonu tıkanmış 

ve galeriyi atık su basmasıyla sıkıntılı bir süreç yaşamıştık. Açılışa devlet büyükleri, 

kıymetli sanatçılar ve birçok bürokrat gelecekti. Sıkıntılarımızı kısa sürede gerek ASKİ ve 

Necati SUCU

gerekse itfaiye tarandan giderilememesi nedeniyle, tüm galeri personeli olarak çözüm 

olarak kendimiz temizleme yoluna gitmiştik. 

 

Temizlik biikten sonra tüm personel yeniden başka bir sorun yaşamamak için dua 

ediyorduk. Arkadaşlarımızdan bazıları o atık suyun etkisiyle günlerce rahatsızlanıp 

hastalandılar. 

 

O gün benimle birlikte galeriyi gönül rızasıyla temizlemeye yardım eden şu an aramızda 

olmayan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bu anımı hiç unutmuyorum.

 Sanatımız ve kültürümüzü gelecek kuşaklara tıpkı eskiden olduğu gibi Zafer Çarşısı sergi 

salonunu yeniden bir başlangıç yapması adına katkıda bulunan Ankara Büyükşehir 

Belediye Başkanlığımıza, Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği Yönetimine ve 

sergiye iştirak eden sanatçı ve sanatseverlere teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum.

Galeri Görevlisi
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ANILAR

Ankara Devlet Konservatuvarının ilk teknisyeni olarak atandıktan sonra, askerlik dönüşü 

Ankara Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'ne kadrolu ilk teknisyen olarak atanmıştım.

Galerideki faaliyetler oldukça hareketli bir o kadar da ilginç olaylar yaşamamıza sebep 

oluyordu. Sergi salonları izleyicilere genel olarak resmi tatillerde dahil olmak üzere 10.00-

19.00 saatleri arasında açık tutulurdu. Sabahları izleyici fazla olmasa da akşama doğru 

oldukça yoğun olurdu. İzleyiciler sanaan anlar mı bilinmez ama kimi üşümüş sığınacak yer 

arıyordu, kimileri meraklı gözlerle etrafa bakınıyorken, kimileri de eserleri yapan sanatçıyı 

merak ediyordu! 

Yine o sergi günlerinin birinde yağan sonbahar yağmuru ve ertesinde sergi salonunun orta 

yerindeki tavandan aşağıya doğru önce damlalar halinde, ardından su bildiğiniz ip gibi 

akmaya başlamıştı! 

Akıntının sebebi geç de olsa anlaşılmıştı! Sebebi, Belediye idaresi tarandan çarşı ve 

kafeteryanın kirli havasını temizlemek amacıyla tavanı delip koymuş oldukları fanın 

izolasyon eksikliğinden kaynaklanıyordu. Öyle ki, fana estetik görünsün diye dış mekanda 

mantar şekli bile vermişlerdi. 

Galerinin müdürlüğümüz salonundaki akıntının, açmış oldukları havalandırmadan 

kaynaklandığını ne çarşı amirliğine ne de belediye yetkililerine inandıramamıştık. 

Sıkıntı büyüktü.  Akıntıya karşı önceleri plastik leğen, sonrasında kovalar derken, çözümü 

itfaiye meydanından alınan varil ile çözüme kavuşturmuştuk! Şaka bir yana hep birlikte 

Orhan YILDIZ

hava durumunu yakından takip eder olmuştuk! Nasıl olmayalım ki, iki gün sonra uluslararası 

bir sergi açılacaktı ve varil hala ortalık bir yerde öylece duruyordu! 

Sergi hazırlamaya gelen yabancı sanatçının bir gözü de varildeydi. Varilin bir önceki 

sergiden kaldığını düşünmüş olmalı ki, onu incelerken, arada bir dudak büküyordu. 

Açılış saati gelip çatmıştı ve varil hala oradaydı! Varilin gerçek hikayesini öğrenen sanatçı 

gülmekten kendini alamamıştı! 

Sergi süresince birçok izleyici varilin içine bakmaya cesaret edemese de birçoğu ona 

sanatsal yaklaşımlar bile göstermişti! Kimi izleyicilerde olaya değişik yorum katarak, varile 

para atıyorlardı. Bizim varil, bir nevi dilek varili olmuştu. 

Oysa o varil bildiğimiz zili itfaiyeden alınan varilinden başka bir şey değildi! 

Aradan epey süre geçmiş, sergi sezonunu tamamlamıştık. İzleyicilerin dilekleri tuu mu 

bilinmez ama varil hala bizimleydi!
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ZAFER  ÇARŞISI  ANILARIM

Zafer Çarşısı'nın içinde yer alan Ankara Devlet Güzel Sanatlar Galerisi Müdürlüğü'nde 

çalıştığım yıllar benim için mutluluğun, hüznün ve sevincin yaşandığı bir aile ortamı olarak 

anılarımda yerini almıştır. 1985 yılında başladığım memuriyet hayatımda Güzel Sanatlar 

Galerisi, değerli hocalarımızın her gün uğradıkları ve sanatsal sohbetlerin yapıldığı 

muhteşem bir okul olmuştur.

              

O yıllarda özel galeriler çok az olduğu için yurt içindeki ve yurt dışındaki sergilerin büyük 

bölümü Güzel Sanatlar Galerisi'nde açılırdı, sürekli sergilerimizi gezen önemli 

ziyaretçilerimiz arasında Emel KORUTÜRK sergi salonundaki personel masasına oturur, 

galeri personeliyle sohbet etmeden salondan ayrılmazdı. O yıllarda sergi salonunun en çok 

ziyaretçisi, öğlen tatilinde 13.00 -14.00 saatleri arasında olurdu. Öğle tatili bitmeden 

kapıda sergi salonuna girmek için insanlar kuyruk olur kapının açılmasını beklerdi. 

Simitçisinden Cumhurbaşkanına kadar ziyaretçisi olan tek sergi salonuydu. 

              

Galeri Müdürümüz Osman Zeki ORAL esprili kişiliğiyle galeri personelinin hazasında 

yerini almıştır. Osman Bey Zafer Çarşısı'nı havasız ve oksijenini az bulur sürekli, personeli 

'dışarıya çıkın hava alın' diye uyarırdı. Osman Zeki Oral Müdürlüğü döneminde her gün 

ajandalara, galeriye kimler geldi, ne konuşuldu, kaç tane çay içildiğine kadar yazılır ve 

ajandalar saklanırdı.

               

Galeriye her gün elinde evrak çantasıyla Nuri ABAÇ Hoca gelir, önce Osman Bey'in odasına 

uğrar onunla sohbet eder,  sonrada salondaki personel masasına oturur çayını içer bizimle 

sohbet edip salondan ayrılırdı. Nuri ABAÇ Hoca, beyefendi ve insancıl bir kişiliğe sahipti. 

Galeri personelinden askere gidenlere harçlık verir, zor durumda olanlara yardım ederdi.  

Semra AKALIN

Şefik Bursalı Hoca ve eşi,  Osman Bey'i ziyarete geldiklerinde Osman Bey O'na sarılır sırtına 

hafif dokunduğunda,  beni dümbelek gibi çalma, der herkesin gülmesine neden olurdu. 

                

Galeri Müdürlüğümüzün Zafer Çarşısı yıllarında her yıl Ankara Kadın Ressamlar Derneği, 

sergisini açardı, dernek Başkanı Naciye İZBUL taktığı şapkalarla dikkat çeken birisiydi, 

galeri personeli Raşit ARIK, Naciye İZBUL'un elini öperek saygısını gösterirdi. 

                

Cemal BİNGÖL Hoca'nın rahatsızlıkları vardı, her zaman evinden çıkamaz, ayda bir dışarı 

çıkar,  çıktığında önce Körfez Lokantası'na gider yemeğini yer daha sonra galeriyi ziyarete 

gelir, benim yaptığım Türk kahvesini ve yanında bir tane Samsun sigarasını içer, bize 

gençlik yıllarındaki anılarını anlatır, bizimle sohbet ederdi...
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Geçmiş yıllarda Ankara’nın en önemli sanat merkezi olan Zafer Çarşısı Sergi Salonunda

Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği olarak sergi açacağımızı duyunca gerçekten çok 

mutlu oldum. Yıllarca Ankara’nın tanınmış sanatçılarına sergi düzenleyen bir mekânda o havayı 

yeniden solumak büyük mutluluk.

2006 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi Zafer Çarşısı Güzel Sanatlar Galerisinde, Turkish 

Paintings Com olarak otuz sanatçıyla birlikte bir karma sergi açmıştık. Ankara’nın merkezinde 

böyle güzel bir ortamda sergi açmanın mutluluğunu sanatçılarımızla birlikte yaşadık.

Galerinin en önemli özelliği, çarşı içinde olması, böylece çok fazla ziyaretçi tarandan gezilmesi 

ve halkın her kesimine sanatı daha kolay ulaştırmasıdır. 

Bir sanatçı olarak böyle bir ortamda sergi açma rsatını yeniden yakaladığım için mutlu ve 

onurluyum.

ZAFER PASAJI SERGİ SALONU

A. Aydın BAYKARA
29 Eylül, 2021

A. Aydın BAYKARA

“Köpek Balığından Kaçış”   50x70 cm,  Suluboya
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Eski bir söz “Sanat uzun, yaşam kısa” der. 

O kısa denilen sürece sığdırılan değişik dönemler olduğu bilinmez mi hiç? 

Yaşarken, belli duraklar, dönüm noktalarının bulunması son derece doğal. O kısa süreç üzerinde yer ve 

zamana ilişkin açıklamalarla, sanatsal geçmişin satırbaşları yer alır. Klasikleşmiş bir söylemle, geçmişe 

ilişkin bilgiler aktarılır.

Tarih vermek gerekirse, Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü’ndeki öğreniminden  (1971) bu yana kesintisiz 

süren bir sanatla birliktelik var. Odağında resim bulunan bir yaşamın içinde sanat üzerine düşün yazıları, 

değişik radyo ve televizyonlarda sanata ilişkin programlar yapıyor. Sanat örgütlenmelerinin içinde. 

Geçmişte başkanlık görevini de üstlendiği Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneği (BRHD) ile Çağdaş 

Sanatlar Vak (ÇAĞSAV) kurucu üyesi. 

Yapıtları, başta Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi olmak üzere yurt içinde 

çok sayıda özel ve kamu kurum ve kuruluşlarının koleksiyonunda, ayrıca İngiltere, Meksika, İsveç, Fransa, 

Monaco gibi ülkelerde yer almıştır. Bugüne değin 24 kişisel sergi ile sayısız karma etkinliklere katıldı.   

Sevgi Sanat Galerisi’ndeki bu sergi, aynı galeride 1996 ve 2001 yıllarında açılanlardan sonra üçüncüsü 

oluyor. 

Yeni serginin başlığını oluşturan “YANSIMALAR”, uzaklardan gelen ve iz bırakan tanımsızlıklardan geriye 

kalanlar.

Tıpkı suya vuran derin görüntüler gibi.. 

A. Celal BİNZET

A. Celal BİNZET
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 Yıl 1977 Ankara Kız Lisesi birinci sınıa okumaktaydım. Resim öğretmenimiz Hikmet 

Hanım bizi yürüyerek Zafer Pasajı”ndaki sergi salonuna getirdi. Gazi Üniversitesi 

hocalarının ve Tatbiki Güzel Sanatlar hocalarının resimleri asılıydı duvarlarda. Hiç 

unutamadığım bir resim; Nevzat Akoral'ın Mandalar adlı resmi. Bu gün gibi gözlerimin 

önündedir...

Akife DEKELİ

Akife DEKELİ

“Savaşçı”  155x80 cm. Karton Üzeri Karışık Teknik, 2020
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Sene 1971. İkinci kişisel sergimi Zafer Çarşısı”ndaki galeride açtım. Cumartesi günü sergiyi 

gezen genç bir kadın iki resmin karşısında fazlaca durmaya başladı. Ertesi gün yine aynı 

kadın geldi, yine aynı tablolar karşısında ısrarla durmaya başladı. O ara, birkaç dakika önce  

Avusturya Ataşesi bir eserimi almıştı. 

Duygulanmıştım. Bayan, eserler sizin mi diye sordu.Evet dedim.Şu iki resminizi almak 

isterdim, ama şu an durumum sıkışık dedi. Kim olduğunu sordum,Kırıkkale”de öğretmenim 

dedi. Eğer almak istiyorsanız ,sorun değil, iki resmi de verebilirim dedim. Para, derken,dur 

dedim. Üzerindeki fiyatların yarısına verebilirim, taksitle ödersiniz olur mu dedim, olur 

dedi.Paketleyip verdim.Para gelmese de gam yemezdim.

Çünkü öğretmendi.Üstelik, resim sevgisini yaşaması ilgimi çekmişti.

   

Genç, bir öğretmen olarak iki tabloya talip oluşu  hayatım boyunca unutamayacağım 

duygulardan birisi olarak belleğimde yer aldı.

Alaein KOÇAK
Ekim 2021, ANKARA 

Alaein KOÇAK
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Alaybey KAROĞLU Ali DÜZGÜN

Kentsel Dönüşüm”  90x90 cm. TÜAB, 2021
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Seksenli  ve doksanlı  yıllarda görev yerime  Ankara'dan aktarmalı   olarak 

giderdim.Otobüsün  kalkış saatine  kadar olan zamanımı  zafer  çarşısındaki  sergileri  

gezmekle geçirirdim. Sergilerin  bana çok şey kaığını söylemek isterim .

        

Hiç unutmuyorum  zafer  çarşısında  Gaziantep  günleri  düzenlenmişti. Bizlerde  

resimlerimizle  yer almıştık. Açılışta  standa olmadığım  bir esnada beni  görmek  isteyen 

birinin olduğunu  söylediler. Bu değerli kişinin;  resimlerini kitaplardan gördüğüm,  Prof. 

Zafer  Gençaydın olduğunu  öğrendim. Grafiksel  çalışmamı  çok beğendiğini  söyleyerek  

beni kutlamıştı.Büyük  mutluluk  yaşamıştım. 

    

Daha sonraki  yıllarda  sayın Hocamla birçok  karma sergide  birlikte  yer alma onurunu 

yaşayarak ,Gaziantep'te  Sanko sanat  Galerisi'nde  kişisel sergisiyle kendisini   ağırlama  

rsatı  buldum. Saygılarımı  iletiyorum. 

         

Sanat adına  bizlere  çok şey katan zafer  çarşısının  tekrar  eski ihtişamına dönmesi için 

emek veren herkezi  gönülden  kutluyorum. 

Aslı ÖZEN

Aslı ÖZEN

50x75 cm. Akrilik, 2021
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 Lise yıllarımda adeta tapınağım bir kent mekanıydı Zafer Çarşısı. Nice sergiler ve insanlar 

ve etkinlikler ve güzellikler barındıran bir mekan... Sergilerden başka fuarlar, kitap 

etkinlikleri, büyük ve Ankara”yı içeren harika etkinlikler…  Elimde desen deerimle bir 

liseli olarak gezip, resim çizdiğim günlerimin en güzel uğrak yeri idi. Sergiler ve eserler 

hakkında notlar alıp,. çizimler yaptığım zamanlardı.

   

Yine bir gün elimde desen deerim,  Zafer Çarşısında Şeref Bigalı sergisini izlemeye 

gitmiştim. Sergiyi gezerken girişte masada oturan beyefendi ve yanı başındaki hanım bana 

ilgiyle bakıyorlardı. Şeref Bigalı hocaydı. Epeyce  gezdikten sonra masaya yaklaştım. Hoca, 

gel bakalım küçük, dedi. Heyecanla giim, adımı söyledim, resme hevesimden ve sürekli 

çizimler yaptığımdan bahseim. Deerimi ve çizimlerimi gösterdim. Aferin, dedi çok 

beğendi ama ben dediklerini pek duymuyordum. Büyülenmiş gibi Hocayı dinliyordum. 

Desenlerime bakarken, eline kalem alıp çizimlerimin sağına soluna bir şeyler karaladı, 

düzeli, notlar yazdı. Güzel, çocuğum, dedi. Bak benim bir kitabım var “Resme Başlarken” 

onu al oku, sana anlaıklarımın hepsi orada var. İlk işim bu olacaktı. Sonra Şeref Hoca, 

dönüp yanındaki hanımı tanıştırdı. Kızım dedi, ud çalar kendisi. Orada, masanın arkasında 

çalıyordu, İlk kez canlı ud dinleme şansına ulaştığım yerdi Zafer Çarşısı. Kentleri var eden, 

akıllara, kalplere kazıyan;  hazası olan, hazayı taşıyan mekanlardır. Zafer Çarşısı Sanat 

Galerisi de bu mekanlardan birisidir. Sanat adına, BRHD”nin bu galeriyi tekrar işlevsel ve 

eski haline getirmesi çok kıymetli bir hizmet ve atılımdır. Nice sergiler ve yıllar boyu Zafer 

Çarşısı Sanat Galerisi”ni işler ve halkla iç içe görmek dileğiyle.

ZAFER PASAJI SERGİ SALONU

Ayla AKSOYOĞLU
Ekim 2021, ANKARA 

Ayla AKSOYOĞLU

 “DÜNYA GÜZELİ”  100x70 cm. TÜA 
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Güzel Ankara'nın  70'li yıllarında  ben ilkokul birinci sınıayım. Mühendis babam bana ilk 

beşli kuru boya kalem setini hediye ei. Hayatımdaki resim macerası böylece başlamış 

oldu. Her gün iş dönüşü bana hem çizim dersleri veriyor  hem de ressamlar hakkında 

sohbetler ediyorduk. Babamdan aldığım ilk çizim bilgileri hemen ilkokul deerlerime 

yansımaya başlamıştı.

O yıllarda ilkokul birinci sınıf müfredatında kelime ve cümle bilgisi Cin Ali adlı çizgi 

kahraman yoluyla çocuklara öğretiliyordu. Babamdan aldığım çizim bilgileri etkisiyle 

deerime sadece ilgili cümleyi değil ayrıca Cin Ali'yi de çiziyor ve ona gölge- ışık etkileri de 

ekliyordum.  

O yıllarda sanata yetenekli çocukların bursla yurt dışına gönderildiği, dolayısıyla eğitime 

uzun soluklu yatırımların yapıldığı bir dönemdi. “Gölgeli Cin Ali” yaptığımdan babamın ve 

ilkokul öğretmenimin ortak fikri ile kendimi Zafer çarşısının zemin katında resim yetenek 

sınavında buldum.  Zafer çarşısı Ankara'nın sanata kucak açan modern bir mekanıydı. 

Jürinin önündeki heyecanımı dün gibi hatırlıyorum. Unutulmaz bir ortam ve mekandı. Yaşım 

çok küçük olduğundan gidemedim ama unutulmaz bir anım oldu.  

Kırk beş yıl sonra yine resim nedeniyle Zafer Çarşısında bir serginin parçası olmak beni çok 

mutlu ei. Ankara'mızın değerli Zafer Çarşısının eski sanat dolu günlerine dönmesi 

dileğiyle.

CİN ALİ ve ZAFER ÇARŞISI

Ayşegül POROY

Ayşegül POROY

“Buket” 120x80 cm. TÜA
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sohbetler ediyorduk. Babamdan aldığım ilk çizim bilgileri hemen ilkokul deerlerime 

yansımaya başlamıştı.

O yıllarda ilkokul birinci sınıf müfredatında kelime ve cümle bilgisi Cin Ali adlı çizgi 

kahraman yoluyla çocuklara öğretiliyordu. Babamdan aldığım çizim bilgileri etkisiyle 

deerime sadece ilgili cümleyi değil ayrıca Cin Ali'yi de çiziyor ve ona gölge- ışık etkileri de 

ekliyordum.  

O yıllarda sanata yetenekli çocukların bursla yurt dışına gönderildiği, dolayısıyla eğitime 

uzun soluklu yatırımların yapıldığı bir dönemdi. “Gölgeli Cin Ali” yaptığımdan babamın ve 

ilkokul öğretmenimin ortak fikri ile kendimi Zafer çarşısının zemin katında resim yetenek 

sınavında buldum.  Zafer çarşısı Ankara'nın sanata kucak açan modern bir mekanıydı. 

Jürinin önündeki heyecanımı dün gibi hatırlıyorum. Unutulmaz bir ortam ve mekandı. Yaşım 

çok küçük olduğundan gidemedim ama unutulmaz bir anım oldu.  

Kırk beş yıl sonra yine resim nedeniyle Zafer Çarşısında bir serginin parçası olmak beni çok 

mutlu ei. Ankara'mızın değerli Zafer Çarşısının eski sanat dolu günlerine dönmesi 

dileğiyle.

CİN ALİ ve ZAFER ÇARŞISI

Ayşegül POROY

Ayşegül POROY

“Buket” 120x80 cm. TÜA



Zafer Çarşısı, Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde, Grup 67'nin 2. Karma sergisi 1994'te 

açılmıştı.

Benim de Ankara'ya suluboya resimlerimle geldiğim ilk adımımdı. Ve ilk yoğun heyecan…

Resim sergimizden bir anı (soldan sağa):

KKTC Devlet Sanatçısı, ressam Emel Denizer Samioğlu, Ayten Taşpınar, KTYÖO Mesleki 

Resim Dersi öğretmenimiz Nihal Kıyıcı, batik sanatçısı sayın Prof. Ülker Okçuoğlu Muncuk, 

Saadet Erdoğan, Gönül Bumin, Hamdiye Kurt 

Ayten TAŞPINAR

Ayten TAŞPINAR

“Ata'dan Türk Gençliğine” 100x70 cm. Suluboya



Zafer Çarşısı, Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde, Grup 67'nin 2. Karma sergisi 1994'te 

açılmıştı.

Benim de Ankara'ya suluboya resimlerimle geldiğim ilk adımımdı. Ve ilk yoğun heyecan…

Resim sergimizden bir anı (soldan sağa):

KKTC Devlet Sanatçısı, ressam Emel Denizer Samioğlu, Ayten Taşpınar, KTYÖO Mesleki 

Resim Dersi öğretmenimiz Nihal Kıyıcı, batik sanatçısı sayın Prof. Ülker Okçuoğlu Muncuk, 

Saadet Erdoğan, Gönül Bumin, Hamdiye Kurt 

Ayten TAŞPINAR

Ayten TAŞPINAR

“Ata'dan Türk Gençliğine” 100x70 cm. Suluboya



Ayşegül YARAR

“Kalabalıkta Yalnız “ 100x100 cm. TÜA 

Ayten TİMUROĞLU

“Bağımsızlık Gülü Ceyhun Atuf Kansu 100 Yaşında”  100x140 cm. TÜYB 2019



Ayşegül YARAR

“Kalabalıkta Yalnız “ 100x100 cm. TÜA 

Ayten TİMUROĞLU

“Bağımsızlık Gülü Ceyhun Atuf Kansu 100 Yaşında”  100x140 cm. TÜYB 2019



Azimet KARAMAN Bağdat DEMİRCİOĞLU

70x100 cm. Kolaj



Azimet KARAMAN Bağdat DEMİRCİOĞLU

70x100 cm. Kolaj



Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümünü kazandığımda yaşamım kökten değişti. Mimar Kemalein'in 

tasarımı, şimdiki Gazi Üniversitesi Rektörlük binası bizim okulumuz, evimiz oldu…  O yılların Ankara'sında, 

Zafer Çarşısı'ndaki Kültür Bakanlığı Devlet Galerisi, bizim için okulumuz kadar önemliydi. Yabancı ülkelerin 

kültür merkezi galerilerinin yanında, daha büyük, çok kolay ulaşılır olması, bizim için büyük olanaktı.

Beni çok etkileyen sergileri ilk kez orada izledim. İnegöl Orta Okulu'nda öğrenciliğim sırasında, Ahmet Vefik 

Paşa Tiyatrosu'nun yanındaki devlet galerisinde bazı sergiler görmüştüm ama Ankara'daki galeriyle 

kıyaslanamazdı.

Bir çok arkadaşım gibi benim için de, özel anılar biriktirdiğimiz yerlerin başında gelir Kızılay'daki bu 

mekanlar. Devlet galerisinde, Osman Zeki Oral müdürdü. İki görevli, Raşit ve Turgut adlı çalışanları, saygıyla 

anıyorum. Devlet Sergisi'ne resim götürdüğümüzde ilk onlarla karşılaşırdık. İlk değerlendirmeyi onlar 

yapardı. Deneyimleriyle vardıkları yargı, önemli ölçüde doğru çıkardı. 

Zaman zaman sanatçı söyleşilerine kulak kabartmak da besleyiciydi. Örneğin, Eşref Üren'le karşılaşmak ve 

ilgiyle dinlemek, bizim için unutulmaz deneyimlerdi.

1973 Yılı Devlet Sergisi'ne alınan çalışmamı bu salonda, sergiye alınan çalışmalar arasında görmek, 

sakladığım en güzel anılarımdandır. 2009 Yılında yayımladığım, “Sanat Serüvenim” kitabımda da anlaım 

bu olayı ve bendeki izlerini. Benim için Ankara Zafer Çarşısı da, Devlet Galerisi de önemlidir.  

Bizde mekanlar çok hızlı değişir, yıpranır, terkedilir. Oysa mekanlar, yaşantı içeriklerinin oluştuğu yerlerdir 

ve korunmalarına önem verildikçe, ortak kültür varsıllaşır. 

ZAFER ÇARŞISI ve SANAT GALERİSİ

Bedri KARAYAĞMURLAR

Bedri KARAYAĞMURLAR

“İnsanlık/ Humanity”  145x200cm. TÜA 2021



Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümünü kazandığımda yaşamım kökten değişti. Mimar Kemalein'in 

tasarımı, şimdiki Gazi Üniversitesi Rektörlük binası bizim okulumuz, evimiz oldu…  O yılların Ankara'sında, 
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Paşa Tiyatrosu'nun yanındaki devlet galerisinde bazı sergiler görmüştüm ama Ankara'daki galeriyle 

kıyaslanamazdı.

Bir çok arkadaşım gibi benim için de, özel anılar biriktirdiğimiz yerlerin başında gelir Kızılay'daki bu 

mekanlar. Devlet galerisinde, Osman Zeki Oral müdürdü. İki görevli, Raşit ve Turgut adlı çalışanları, saygıyla 

anıyorum. Devlet Sergisi'ne resim götürdüğümüzde ilk onlarla karşılaşırdık. İlk değerlendirmeyi onlar 

yapardı. Deneyimleriyle vardıkları yargı, önemli ölçüde doğru çıkardı. 

Zaman zaman sanatçı söyleşilerine kulak kabartmak da besleyiciydi. Örneğin, Eşref Üren'le karşılaşmak ve 

ilgiyle dinlemek, bizim için unutulmaz deneyimlerdi.

1973 Yılı Devlet Sergisi'ne alınan çalışmamı bu salonda, sergiye alınan çalışmalar arasında görmek, 

sakladığım en güzel anılarımdandır. 2009 Yılında yayımladığım, “Sanat Serüvenim” kitabımda da anlaım 

bu olayı ve bendeki izlerini. Benim için Ankara Zafer Çarşısı da, Devlet Galerisi de önemlidir.  

Bizde mekanlar çok hızlı değişir, yıpranır, terkedilir. Oysa mekanlar, yaşantı içeriklerinin oluştuğu yerlerdir 

ve korunmalarına önem verildikçe, ortak kültür varsıllaşır. 

ZAFER ÇARŞISI ve SANAT GALERİSİ

Bedri KARAYAĞMURLAR

Bedri KARAYAĞMURLAR

“İnsanlık/ Humanity”  145x200cm. TÜA 2021



Ankara'nın sanat yaşamına bir dönem damgasını vurmuş Zafer Çarşısı söz konusu olunca; 

aklıma BRHD ile tanışmam gelir. 

Yıl 1993... Beni Zafer Çarşısı'na çağıran, O dönemin dernek  yönetim kurulu başkanı 

rahmetli Ercan Gülen Hocam ve yönetim kurulundan Önder Aydın, baskı çalışmalarıma 

bakıyorlardı. Ercan Gülen'in, o son derece yumuşak ses tonuyla ve nazik üslubuyla, "Senin 

gibi baskı yapabilen ressamların bu dernekte olması gerekir, çok farklı şeyler çalışıyorsun." 

diyerek beni onurlandırması ve sonrasında oy birliği ile üyeliğe kabul edilmem beni çok 

sevindirmişti.

Baskı çalışmalarıma özel bir değer veren Ercan Gülen Hocam'ın çalışma serüvenime tanıklık 

etmesini çok isterdim.

Ne zaman Zafer Çarşısı bahsi açılsa, hep bu değerli anımı hatırlar ve gururlanırım.

Belgin ONAR
Eylül 2021 ANKARA

Belgin ONAR

50x70 cm. Monoprint 2019 



Ankara'nın sanat yaşamına bir dönem damgasını vurmuş Zafer Çarşısı söz konusu olunca; 

aklıma BRHD ile tanışmam gelir. 

Yıl 1993... Beni Zafer Çarşısı'na çağıran, O dönemin dernek  yönetim kurulu başkanı 

rahmetli Ercan Gülen Hocam ve yönetim kurulundan Önder Aydın, baskı çalışmalarıma 

bakıyorlardı. Ercan Gülen'in, o son derece yumuşak ses tonuyla ve nazik üslubuyla, "Senin 

gibi baskı yapabilen ressamların bu dernekte olması gerekir, çok farklı şeyler çalışıyorsun." 

diyerek beni onurlandırması ve sonrasında oy birliği ile üyeliğe kabul edilmem beni çok 

sevindirmişti.

Baskı çalışmalarıma özel bir değer veren Ercan Gülen Hocam'ın çalışma serüvenime tanıklık 

etmesini çok isterdim.

Ne zaman Zafer Çarşısı bahsi açılsa, hep bu değerli anımı hatırlar ve gururlanırım.

Belgin ONAR
Eylül 2021 ANKARA

Belgin ONAR

50x70 cm. Monoprint 2019 



Zafer Çarşısında açılan sergiden anılar…

Yıl 1991-92 yıllarıydı. Zafer Çarşısı'nda karma bir sergi açılmıştı. Çok büyük katılımlı bir 

sergiydi. Eşimle birlikte sergiyi gezmek için salona inmeye başladık. Salon çok kalabalıktı. 

O sırada yanımıza hareketli, atak bir bey geldi ve bana “Ceketiniz çok güzel, KIRMIZI” dedi. 

Sonra sergiyi gezmeye başladık. Bizim yanımıza gelen beyin kim olduğunu öğrendik.

 1993-1994 yıllarında kurslarına devam eiğim sevgili hocam Kayıhan KESKİNOK'muş. 

Betül AKKOYUNLU
07 Eylül 2021

Betül AKKOYUNLU

70X140 cm. TÜYB



Zafer Çarşısında açılan sergiden anılar…

Yıl 1991-92 yıllarıydı. Zafer Çarşısı'nda karma bir sergi açılmıştı. Çok büyük katılımlı bir 

sergiydi. Eşimle birlikte sergiyi gezmek için salona inmeye başladık. Salon çok kalabalıktı. 

O sırada yanımıza hareketli, atak bir bey geldi ve bana “Ceketiniz çok güzel, KIRMIZI” dedi. 

Sonra sergiyi gezmeye başladık. Bizim yanımıza gelen beyin kim olduğunu öğrendik.

 1993-1994 yıllarında kurslarına devam eiğim sevgili hocam Kayıhan KESKİNOK'muş. 
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Betül AKKOYUNLU
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Birsen İĞCİ SALTIK

“Köklerimizden”  90x90 cm. TÜYB 2021

Birsen KÜPELİ KARA



Birsen İĞCİ SALTIK

“Köklerimizden”  90x90 cm. TÜYB 2021

Birsen KÜPELİ KARA



Zafer Çarşısı'ndaki Sanat Galerisini ilk kez lise yıllarımda gezmiştim. İçeri adımımı 

aığımda aslında bambaşka bir hayata da adım aığımı farkeim. Genç ressamlardan 

oluşan bir grup sergisi vardı. Ardından sık sık gezmeye başladım. Alp Tamer Ulukılıç, 

Mustafa Özel, Mustafa Horasan, Ahmet Yeşil gibi sanatçıları henüz isimleri duyulmamışken 

izleme rsatı bulmuştum. Galerinin benim resim sanatına yönelmemde etkisi büyüktür. 

Tekrar eski güzel günlerine dönüştürülerek faal hale getirilmesini diliyorum.

Bülent AYTAÇ

Bülent AYTAÇ

"Zaferden Önceki Sabah"  116,5x92  cm. TÜYB 2021



Zafer Çarşısı'ndaki Sanat Galerisini ilk kez lise yıllarımda gezmiştim. İçeri adımımı 

aığımda aslında bambaşka bir hayata da adım aığımı farkeim. Genç ressamlardan 

oluşan bir grup sergisi vardı. Ardından sık sık gezmeye başladım. Alp Tamer Ulukılıç, 

Mustafa Özel, Mustafa Horasan, Ahmet Yeşil gibi sanatçıları henüz isimleri duyulmamışken 

izleme rsatı bulmuştum. Galerinin benim resim sanatına yönelmemde etkisi büyüktür. 

Tekrar eski güzel günlerine dönüştürülerek faal hale getirilmesini diliyorum.

Bülent AYTAÇ

Bülent AYTAÇ

"Zaferden Önceki Sabah"  116,5x92  cm. TÜYB 2021



12 Eylül rejiminin buldozerle insanlığa dair her ne varsa yerle bir eiği zaman doğduğum yörede, Afşin – Elbistan Termik 

Santrali'nde çalışıyordum. Bu işyerinde her branşta mühendis vardı ve hayatımda dünyaya bu kadar farklı pencerelerden 

bakan insanlarla bir aradaydım. Boyacılar bölümünde tabelacı – ressam olarak çalıştığımdan dolayı büroma gelen 

mühendislerle doğal olarak sanat ve resimden söz açılırdı. Bu mühendis arkadaşların sohbetleri teorik olarak beni besliyor 

ve sanat literatürümün temelini oluşturuyordu. Resme sevdalıydım fakat Remzi Kitabevi Yayınlarından çıkmış Gordon 

Johnston'ın “Resim Sanatı” kitabının dışında ne elime kaynak geçmiş ne de bir ressamla tanışabilmiştim. Bu kitabı okudum 

okumasına da Türkçe çevirisi olduğu halde hiçbir şey anlamıyor ve bana Japonca okuyormuşum gibi geliyordu. Askerliğimi 

yaptığım Manisa'yı saymazsam Maraş ve Antep dışında şehir görmemiştim. Makine mühendisi olan Sefa Arı ve Sacein 

Subaşı “büyük şehirlerde yaşamalısın” derlerdi. Büyükşehir derlerken ne hikmetse söz birliği yapmışçasına herkes  “Ankara 

Kızılay'da ZAFER ÇARŞISI” derdi. Zafer Çarşısı'nı o kadar çok tekrarlıyorlardı ki beynime kazıdılar. Bir yolunu bulup bu 

Zafer Çarşısı'nı ve Ankara'yı gezmeliyim dedim ve işyerinden ücretsiz izin alıp '82'nin baharında soluğu Ankara'da aldım. 

Köyden şehre gidenlerin yazılmamış, fakat kesin olan bir kanunu vardır; giiği şehirde eğer tanıdık varsa otele gitmeyip 

tanıdığın evinde kalmak. Tabii ki bir köylü olarak aynısını uyguladım. Zafer Çarşısı denilince Kızılay demeye gerek kalmadan 

herkes hemen yol tarifi yapıyordu. Bana Zafer Çarşısı'nı anlatanların hepsi de haklıymış, çünkü Ankara'da yaşayanların 

hepsi biliyordu. 

Ve nihayet senelerdir ismini bana tekrarladıkları o 'mabet'e geldim. Merdivenlerden aşağı doğru inerken ki aldığım o 

muhteşem kokuyu çok samimi söylüyorum benim kelime dağarcığım anlatmaya yetmiyor. Karşımda o kadar kitapçı ve 

kitap vardı ki ilk defa böyle bir muhteşemliği yaşıyordum. Sol taramdaki kapılar ve sütunlar afiş ve sergi duyurularıyla 

doldurulmuştu. O afişlerden birisi beni İsmail Altınok'a götürdü ve bir ömür boyu kelimenin tam anlamıyla dostluk yaşadık. 

Galeriden içeri girdim, bu kadar büyük bir mekanda ilk defa bu kadar çok resim görüyordum. Bana anlatılanların tamamı çok 

doğruymuş. Galeri bölümlere ayrılmış ve bir kaç ressamın aynı anda kişisel sergileri vardı. En çok dikkatimi iki kişi çekmişti. 

Birisi ak saçlı diğeri gençti. Ak saçlı adam sürekli konuşuyor ötekisi dinliyordu; adeta kafasına notlar kaydediyordu. Taşralı 

ürkekliğiyle kendimce çaktırmadan kulak misafiri olmaya çalıştım. Fakat konuştukları sözcükler o kadar farklıydı ki ben hiç 

bir şey anlamıyordum. Daha önce okuduğum o kitap gibi. “Ben bu konuşulan dili mutlaka anlamalıyım, kitaplar, sözlükler alıp 

bunları öğreninceye kadar okumalıyım” dedim ve sonra bunları bir bir gerçekleştirdim. Çok sonraları fotoğraflardan 

öğreniyorum ki o çok konuşan yaşlı adam Eşref Üren'miş.

Velhasıl kelam o zamanlar Ankara'da yaşayanlardan öğreniyorum ki  “Zafer Çarşısı bir okulmuş.”                      

Cafer TABAK

ZAFER ÇARŞISI MI DEDİNİZ?

29 Eylül 2021   

Cafer TABAK

“Tank Namluları Duvardan İçeri Girmeden"  80x80  cm. TÜA
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Kızılay'da ZAFER ÇARŞISI” derdi. Zafer Çarşısı'nı o kadar çok tekrarlıyorlardı ki beynime kazıdılar. Bir yolunu bulup bu 

Zafer Çarşısı'nı ve Ankara'yı gezmeliyim dedim ve işyerinden ücretsiz izin alıp '82'nin baharında soluğu Ankara'da aldım. 

Köyden şehre gidenlerin yazılmamış, fakat kesin olan bir kanunu vardır; giiği şehirde eğer tanıdık varsa otele gitmeyip 

tanıdığın evinde kalmak. Tabii ki bir köylü olarak aynısını uyguladım. Zafer Çarşısı denilince Kızılay demeye gerek kalmadan 

herkes hemen yol tarifi yapıyordu. Bana Zafer Çarşısı'nı anlatanların hepsi de haklıymış, çünkü Ankara'da yaşayanların 

hepsi biliyordu. 
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Derya SAATÇIOĞLU

70x55 cm. TÜA 2017

Doğan KARAKILIÇ

“Medusa Soyutlama"  85x90x75  cm.  Metal Üzerine Beton Karışık Teknik,  2021



Derya SAATÇIOĞLU

70x55 cm. TÜA 2017

Doğan KARAKILIÇ

“Medusa Soyutlama"  85x90x75  cm.  Metal Üzerine Beton Karışık Teknik,  2021



Durmuş Ali AKÇA

80x100 cm. K.T.

Efgan BEYAZ



Durmuş Ali AKÇA

80x100 cm. K.T.

Efgan BEYAZ



Emel YALIN

35x35 cm. TÜYB 2021

Emin GÜLER



Emel YALIN

35x35 cm. TÜYB 2021

Emin GÜLER



Zafer Çarşısı'nın bin dokuz yüz yetmişli, seksenli yıllarda Ankara'nın en önemli kültür ve 

sanat merkezi konumunda olduğunu anımsıyorum. Ancak, lise yıllarında Zafer Çarşısı'nın 

benim için farklı bir anlamı vardı. Geçtiğim sının kitaplarını, üst sının eski kitaplarıyla, bir 

miktar para vererek değiştirir, masra küçültmenin mutluluğunu yaşardım. 

Çarşıya ilgim, 1974 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-iş Öğretmenliği Bölümü'ne 

başlamamla başka bir boyuta ulaştı. Lise yıllarında nedenini anlaığım maddi mutluluk, 

kısa bir süre sonra kültürel ve sanatsal hazzın verdiği mutluluğa dönüştü. Küçük bir arkadaş 

grubuyla her açılan sergiyi ziyaret eder, sanatçılarla tanışır, eserleri hakkında kendilerine 

sorular sorardık. Sanatçılarla geçirdiğimiz her an, sanat ortamında yaşayarak öğrendiğimiz 

ikinci bir eğitim süreciydi. Bu küçük grup içinde sürekli yer alan ve yöresel ifadeyle 

“Bugünkü azığımızı aldık” diyen arkadaşım akademisyen ressam Ali Düzgün de vardı.

Bizler için önemli olan bir diğer anı, sanatçı büyüğümüz Eşref Üren ile yaptığımız uzun sanat 

sohbetleriydi. Öğretmen olarak atandığımda iki yıl bu önemli kültür ve sanat ortamından 

uzak kaldım. 1980 yılında tayinle Ankara'ya geri dönmemin en güzel yanlarından biri yine bu 

ortama yakın olmaktı. Ne yazık ki, Büyükşehir Belediyesi'ne ait Zafer Çarşısı içindeki Güzel 

Sanatlar Galerisi'nin 1994 yılında Kültür Bakanlığı'nın kullanımından çıkarılması, ulusal 

sanatın gelişmesi adına olumsuz bir gelişmeydi.

Yaşadığımız 2021 yılı, kültür ve sanat adına farklı olanaklar sunuyor olsa da, Zafer Çarşısı 

Güzel Sanatlar Galerisi'nin eski günlerine dönmesi, Türk Plastik Sanatlarının toplumsal bir 

boyuta ulaşmasına ivme kazandıracaktır kanısındayım. 

Erdem ÜNVER

Erdem ÜNVER

“Kompozisyon"  60x60  cm.  TÜYB  2021



Zafer Çarşısı'nın bin dokuz yüz yetmişli, seksenli yıllarda Ankara'nın en önemli kültür ve 

sanat merkezi konumunda olduğunu anımsıyorum. Ancak, lise yıllarında Zafer Çarşısı'nın 

benim için farklı bir anlamı vardı. Geçtiğim sının kitaplarını, üst sının eski kitaplarıyla, bir 

miktar para vererek değiştirir, masra küçültmenin mutluluğunu yaşardım. 

Çarşıya ilgim, 1974 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-iş Öğretmenliği Bölümü'ne 

başlamamla başka bir boyuta ulaştı. Lise yıllarında nedenini anlaığım maddi mutluluk, 

kısa bir süre sonra kültürel ve sanatsal hazzın verdiği mutluluğa dönüştü. Küçük bir arkadaş 

grubuyla her açılan sergiyi ziyaret eder, sanatçılarla tanışır, eserleri hakkında kendilerine 

sorular sorardık. Sanatçılarla geçirdiğimiz her an, sanat ortamında yaşayarak öğrendiğimiz 

ikinci bir eğitim süreciydi. Bu küçük grup içinde sürekli yer alan ve yöresel ifadeyle 

“Bugünkü azığımızı aldık” diyen arkadaşım akademisyen ressam Ali Düzgün de vardı.

Bizler için önemli olan bir diğer anı, sanatçı büyüğümüz Eşref Üren ile yaptığımız uzun sanat 

sohbetleriydi. Öğretmen olarak atandığımda iki yıl bu önemli kültür ve sanat ortamından 

uzak kaldım. 1980 yılında tayinle Ankara'ya geri dönmemin en güzel yanlarından biri yine bu 

ortama yakın olmaktı. Ne yazık ki, Büyükşehir Belediyesi'ne ait Zafer Çarşısı içindeki Güzel 

Sanatlar Galerisi'nin 1994 yılında Kültür Bakanlığı'nın kullanımından çıkarılması, ulusal 

sanatın gelişmesi adına olumsuz bir gelişmeydi.

Yaşadığımız 2021 yılı, kültür ve sanat adına farklı olanaklar sunuyor olsa da, Zafer Çarşısı 

Güzel Sanatlar Galerisi'nin eski günlerine dönmesi, Türk Plastik Sanatlarının toplumsal bir 

boyuta ulaşmasına ivme kazandıracaktır kanısındayım. 

Erdem ÜNVER

Erdem ÜNVER

“Kompozisyon"  60x60  cm.  TÜYB  2021



Erol PELİOĞLU Ersan ÇETİN

75x75  cm.  UV Sanatsal Baskı  2019



Erol PELİOĞLU Ersan ÇETİN

75x75  cm.  UV Sanatsal Baskı  2019



1967 yılında ilk kez bir resim sergisi görmenin heyecanıyla Zafer Çarşısı'ndaki Devlet Güzel 

Sanatlar Galerisi'ne giim. Ankara'ya yerleştikten sonra buradaki sergileri rutin olarak 

takip etmeye başladım. İlk sergimi 1995'te burada açtım. Büyük kızım Eylem Eda'yı 

galerideki resim çalışmalarına altı yıl boyunca düzenli olarak götürdüm. Çocuklarım 

buradaki çalışmaların odağında olan değerli ressam, galeri müdürü  Osman Zeki Oral 

Hoca'yla, değerli ressam Eşref Üren ve Leman Tantuğ gibi isimlerle birlikte çalışma olanağı 

buldular. Küçük kızım Tuğçe, Eşref Hoca'nın etranda “dede dede” diye dolaşıp dururdu. Bu 

ilgiyi güçlendirmek adına kendilerini yemeğe aldım. Çocuklarım bu birliktelikten çok mutlu 

oldular. Bu değerli insanları rahmetle anıyorum.

Fatma OKUTAN KAYNAK

Fatma OKUTAN KAYNAK

100x100  cm.  TÜYB  2020



1967 yılında ilk kez bir resim sergisi görmenin heyecanıyla Zafer Çarşısı'ndaki Devlet Güzel 

Sanatlar Galerisi'ne giim. Ankara'ya yerleştikten sonra buradaki sergileri rutin olarak 

takip etmeye başladım. İlk sergimi 1995'te burada açtım. Büyük kızım Eylem Eda'yı 

galerideki resim çalışmalarına altı yıl boyunca düzenli olarak götürdüm. Çocuklarım 

buradaki çalışmaların odağında olan değerli ressam, galeri müdürü  Osman Zeki Oral 

Hoca'yla, değerli ressam Eşref Üren ve Leman Tantuğ gibi isimlerle birlikte çalışma olanağı 

buldular. Küçük kızım Tuğçe, Eşref Hoca'nın etranda “dede dede” diye dolaşıp dururdu. Bu 

ilgiyi güçlendirmek adına kendilerini yemeğe aldım. Çocuklarım bu birliktelikten çok mutlu 

oldular. Bu değerli insanları rahmetle anıyorum.

Fatma OKUTAN KAYNAK

Fatma OKUTAN KAYNAK

100x100  cm.  TÜYB  2020



Fehnur İPEK

“Köydeki Huzur” 60x100 cm. TÜYB 2020

Ferda EFE

“Ankaranın Taşına Megaronca Yaklaşımlar” 60x65  cm.  Linol Baskı + Kolaj  2021



Fehnur İPEK

“Köydeki Huzur” 60x100 cm. TÜYB 2020

Ferda EFE

“Ankaranın Taşına Megaronca Yaklaşımlar” 60x65  cm.  Linol Baskı + Kolaj  2021



Ressam Eşref Üren anılarımda yer etmiş, kıymetli hocalarımızdan biridir. Ankara Kızılay'daki Zafer Çarşısı 

Güzel Sanatlar Galerisi'nin simgesiydi âdeta. Biz sanat tutkunları çevresini sarar, anılarını, resimle ilgili 

sohbetlerini, fikirlerini heyecanla dinlerdik. “Doğa size aradığınız her şeyi verir, onu gözlemleyin.” derdi. İlk 

defa bir Atatürk yarışması açılmıştı devletçe. Ben kim bilir ne güzel Atatürk tabloları yapılacak diye 

düşünüp hiç teşebbüs etmemiştim. Galeride toplanan tabloları Eşref Üren Hoca üzüntüyle seyrederken, 

resimleri genelde fotografik bulmuş, iyilerin ender olduğunu söylemişti. Daha sonraki yarışmalara ben de 

Atatürk tablolarımla katılmaya başladım. 

Eşref Üren Hoca, “Lüü Günay Atölyesi Ankara'nın akademisidir.” diyerek bizi yüreklendirirdi hep. Bir gün, 

Güzel Sanatlar Galerisi Müdürü ressam Osman Oral, “Eşref Hoca'yı size getireyim, resimlerinizi görsün.” 

demişti. Hemen o günün akşamı için karar verildi. Eşimle mutluluk içinde onları misafir eik. Eşref Üren 

Hoca bize veda ederken, “Yemekleriniz, resimleriniz kadar güzel değil.” demişti. Bu söze, yemeklerim adına 

olmasa bile resimlerim adına çok sevindim. Tok sözlü, sözünü sakınmayan bir sanat hocasıydı Eşref Üren. 

Nuri Abaç Hocamız da unutamadığım ve sanatına hayran olduğum çok yetenekli, değerli bir ressamımızdı. 

Dürüst, kişilik sahibi bir insandı. Onunla sohbet büyük zevkti. Cemal Bingöl, Ali Avni Çelebi, Refik Epikman, 

İhsan Cemal Karaburçak, Prof. Turan Erol, Kayıhan Keskinok, Mustafa Ayaz Zafer Çarşısı Güzel Sanatlar 

Galerisi'nde tanıdığım değerli ressamlardı. 

1969'dan bu yana aynı galeride genç, yaşlı daha nice sanatçılar tanıdım. Seramik ustası Prof. Hâmiye 

Çolakoğlu, ressam Prof. Mürşide İçmeli, hocaların hocası Nevide Gökaydın, Bünyamin Balamir, Celal Binzet, 

Vural Yurdakul, Prof. Güler Akalan, Muhteber ve Yusuf Demirtaş, Prof. Hasan ve Şükran Pekmezci, Orhan 

Çetinkaya, Doç. Hasan Akın Zafer Çarşısı Güzel Sanatlar Galerisi'nde tanıdığım Ankara'mızın yüz akı 

sanatçılarıdır.

Feyha ÖZSOY

ANKARA SANAT DÜNYASININ EMEKTARI ve YÜZ AKI Feyha ÖZSOY

“Gazi Mustafa Kemal - KURTULUŞ SAVAŞI” 65x80  cm.  TÜYB  1983



Ressam Eşref Üren anılarımda yer etmiş, kıymetli hocalarımızdan biridir. Ankara Kızılay'daki Zafer Çarşısı 

Güzel Sanatlar Galerisi'nin simgesiydi âdeta. Biz sanat tutkunları çevresini sarar, anılarını, resimle ilgili 

sohbetlerini, fikirlerini heyecanla dinlerdik. “Doğa size aradığınız her şeyi verir, onu gözlemleyin.” derdi. İlk 

defa bir Atatürk yarışması açılmıştı devletçe. Ben kim bilir ne güzel Atatürk tabloları yapılacak diye 

düşünüp hiç teşebbüs etmemiştim. Galeride toplanan tabloları Eşref Üren Hoca üzüntüyle seyrederken, 

resimleri genelde fotografik bulmuş, iyilerin ender olduğunu söylemişti. Daha sonraki yarışmalara ben de 

Atatürk tablolarımla katılmaya başladım. 

Eşref Üren Hoca, “Lüü Günay Atölyesi Ankara'nın akademisidir.” diyerek bizi yüreklendirirdi hep. Bir gün, 

Güzel Sanatlar Galerisi Müdürü ressam Osman Oral, “Eşref Hoca'yı size getireyim, resimlerinizi görsün.” 

demişti. Hemen o günün akşamı için karar verildi. Eşimle mutluluk içinde onları misafir eik. Eşref Üren 

Hoca bize veda ederken, “Yemekleriniz, resimleriniz kadar güzel değil.” demişti. Bu söze, yemeklerim adına 

olmasa bile resimlerim adına çok sevindim. Tok sözlü, sözünü sakınmayan bir sanat hocasıydı Eşref Üren. 

Nuri Abaç Hocamız da unutamadığım ve sanatına hayran olduğum çok yetenekli, değerli bir ressamımızdı. 

Dürüst, kişilik sahibi bir insandı. Onunla sohbet büyük zevkti. Cemal Bingöl, Ali Avni Çelebi, Refik Epikman, 

İhsan Cemal Karaburçak, Prof. Turan Erol, Kayıhan Keskinok, Mustafa Ayaz Zafer Çarşısı Güzel Sanatlar 

Galerisi'nde tanıdığım değerli ressamlardı. 

1969'dan bu yana aynı galeride genç, yaşlı daha nice sanatçılar tanıdım. Seramik ustası Prof. Hâmiye 

Çolakoğlu, ressam Prof. Mürşide İçmeli, hocaların hocası Nevide Gökaydın, Bünyamin Balamir, Celal Binzet, 

Vural Yurdakul, Prof. Güler Akalan, Muhteber ve Yusuf Demirtaş, Prof. Hasan ve Şükran Pekmezci, Orhan 

Çetinkaya, Doç. Hasan Akın Zafer Çarşısı Güzel Sanatlar Galerisi'nde tanıdığım Ankara'mızın yüz akı 

sanatçılarıdır.

Feyha ÖZSOY

ANKARA SANAT DÜNYASININ EMEKTARI ve YÜZ AKI Feyha ÖZSOY

“Gazi Mustafa Kemal - KURTULUŞ SAVAŞI” 65x80  cm.  TÜYB  1983



Fikriye ATİK GÜNEŞ

“Ankara Kalesi”  30x45 cm. K.Ü. Suluboya

Füsun GÖNDER

67x87  cm.  TÜYB



Fikriye ATİK GÜNEŞ

“Ankara Kalesi”  30x45 cm. K.Ü. Suluboya

Füsun GÖNDER

67x87  cm.  TÜYB



Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nin  Zafer Çarşısı'nda olduğu yıllarda benim yolum da galeriye düştü.  Henüz 

orta okul öğrencisiydim. Babamın dükkanında tezgahın üstünde resim yapmaya çalıştığım bir gün Kültür 

Bakanlığı'nda çalışan Sıtkı Abi  dükkana geldi. Yaptığım resme bakıp, istersen seni Devlet Güzel Sanatlar 

Galerisi'ne götüreyim, haa sonu  hocalardan ders alırsın deyince  soluğu galeride aldım.   

O yıllarda Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nin müdürü olan  Ressam  Osman Zeki Oral  ve Eşref Üren'den 

dersler almaya başladım. Galerinin arka kısmında  görevli Raşit Abi'nin çayları eşliğinde çok kıymetli 

ressamların  sohbetlerine kulak kabartırken biz de resim yapıyorduk. Küçücük çocuklar olarak çok 

şanslıydık . Hocalarımız çok kıymetli bilgilerini bizlerle cömertçe paylaştılar. Hepsini rahmetle minnetle 

sevgi ve saygıyla anıyorum.  Daha sonraki yıllarda resimlerim ilk kez yine Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde  

Nüzhet İslimyeli'nin Ankara Sanat Dergisi Suluboyacılar Sergisinde sergilendi. Maalesef sonraki yıllarda 

benim için çok güzel anılar barındıran bu mekan bir çeşit panayıra dönüştürüldü. Ne yazık ki ne Devlet Güzel 

Sanatlar Galerileri kaldı ne de Devlet Sergileri. Umarım bu sergi güzelliklere vesile olur. Emeği geçen 

herkese çok teşekkür ederim.        

Gafur UZUNER

Gafur UZUNER

“Dilek Ağacı”  100x185  cm.  TÜA 2018



Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nin  Zafer Çarşısı'nda olduğu yıllarda benim yolum da galeriye düştü.  Henüz 

orta okul öğrencisiydim. Babamın dükkanında tezgahın üstünde resim yapmaya çalıştığım bir gün Kültür 

Bakanlığı'nda çalışan Sıtkı Abi  dükkana geldi. Yaptığım resme bakıp, istersen seni Devlet Güzel Sanatlar 

Galerisi'ne götüreyim, haa sonu  hocalardan ders alırsın deyince  soluğu galeride aldım.   

O yıllarda Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nin müdürü olan  Ressam  Osman Zeki Oral  ve Eşref Üren'den 

dersler almaya başladım. Galerinin arka kısmında  görevli Raşit Abi'nin çayları eşliğinde çok kıymetli 

ressamların  sohbetlerine kulak kabartırken biz de resim yapıyorduk. Küçücük çocuklar olarak çok 

şanslıydık . Hocalarımız çok kıymetli bilgilerini bizlerle cömertçe paylaştılar. Hepsini rahmetle minnetle 

sevgi ve saygıyla anıyorum.  Daha sonraki yıllarda resimlerim ilk kez yine Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde  

Nüzhet İslimyeli'nin Ankara Sanat Dergisi Suluboyacılar Sergisinde sergilendi. Maalesef sonraki yıllarda 

benim için çok güzel anılar barındıran bu mekan bir çeşit panayıra dönüştürüldü. Ne yazık ki ne Devlet Güzel 

Sanatlar Galerileri kaldı ne de Devlet Sergileri. Umarım bu sergi güzelliklere vesile olur. Emeği geçen 

herkese çok teşekkür ederim.        

Gafur UZUNER

Gafur UZUNER

“Dilek Ağacı”  100x185  cm.  TÜA 2018



Bir zamanlar bir Zafer Çarşısı vardı ki….

        

Ankara'da Zafer Çarşısı 1970 li yıllarda Kızılay'ın en popüler mekânlarından birisi idi. Özellikle girişte solda bulunan 

Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nin de orada bulunması, bu çarşıya başka bir anlam ve kişilik yüklüyordu. Pek çok Kişi 

Kızılay Sıhhiye'de bulunan bu pasaja girer, bazıları özellikle, bazıları da meraktan ya da tesadüfen galeriye uğrarlar, 

orada bulunan sergiyi gezerlerdi. Her kesimden insan bu sayede sanat eserleri ile bazen de sanatçılarla tanışmış 

olurlardı. Benim içinse çok önemliydi. Çocukluğumda hiç orijinal sanat eseri görmemiştim. Burası benim için bir vaha 

gibiydi. Lise ve Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü'nde öğrenciliğim sırasında sık gelirdim. O gün olan sergiyi 

gezerdim. Bir başka hoş tara ise, galeride her zaman bazı sanatçıların oluşu idi. Sergi sanatçılarını yanı sıra Eşref 

Üren, Osman Zeki Oral gibi değerli sanatçılarda orada buluşur ve sohbet ederlerdi. O yıllarda çok istememe rağmen 

bir türlü tanışamamıştım.

       

Öğrenciliğimin son yılında 34. Devlet Resim ve Heykel Sergisi'ne katılmaya hak kazanarak o duvarlara benim de bir 

resmim asılmıştı. Çok mutlu olmuştum. Daha sonraki yıllarda resimlerimi birkaç karma sergiyle tekrar galeride 

sergileme olanağı olmuştu.

        

Sonraki yıllarda çok değerli bir sanatçı olan Osman Zeki Oral ve Eşref Üren'le tanışarak sohbet etmiştik. Osman Bey 

ile o yıllarda başlayan dostluğumuz devam ei. Eserlerine olduğu kadar, bilgisine ve insanlığına da hayrandım. 

Birlikte benim atölyemde canlı modelle çalışmalar yaptık. O yıllarda oldukça yaşlanmıştı. Buna karşılık çalışma 

hevesi ve aşkı sürüyordu. Bu çalışmalarımızdan birinde günün anısı olarak bir desenini bana hediye ei. Benim için 

paha biçilmez bir anı ve hediye oldu. Mekânı cennet olsun. Eserleri ile daima yaşayacak.

       

Bu yıl düzenlenen Cumhuriyetin Zaferi Sergisinin ismi çok anlamlı. Teşekkürler BRHD yönetim kurulunda görev 

yapan tüm arkadaşlarıma, Teşekkürler bu anlamlı sergiye katılan tüm sanatçı dostlarıma. Yıllar sonra sizlerle bu 

galeride buluşmanın heyecanı ile doluyum. 

Gülay YÜKSEL

Gülay YÜKSEL

50x60  cm.  TÜYB 2018



Bir zamanlar bir Zafer Çarşısı vardı ki….

        

Ankara'da Zafer Çarşısı 1970 li yıllarda Kızılay'ın en popüler mekânlarından birisi idi. Özellikle girişte solda bulunan 

Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nin de orada bulunması, bu çarşıya başka bir anlam ve kişilik yüklüyordu. Pek çok Kişi 

Kızılay Sıhhiye'de bulunan bu pasaja girer, bazıları özellikle, bazıları da meraktan ya da tesadüfen galeriye uğrarlar, 

orada bulunan sergiyi gezerlerdi. Her kesimden insan bu sayede sanat eserleri ile bazen de sanatçılarla tanışmış 

olurlardı. Benim içinse çok önemliydi. Çocukluğumda hiç orijinal sanat eseri görmemiştim. Burası benim için bir vaha 

gibiydi. Lise ve Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü'nde öğrenciliğim sırasında sık gelirdim. O gün olan sergiyi 

gezerdim. Bir başka hoş tara ise, galeride her zaman bazı sanatçıların oluşu idi. Sergi sanatçılarını yanı sıra Eşref 

Üren, Osman Zeki Oral gibi değerli sanatçılarda orada buluşur ve sohbet ederlerdi. O yıllarda çok istememe rağmen 

bir türlü tanışamamıştım.

       

Öğrenciliğimin son yılında 34. Devlet Resim ve Heykel Sergisi'ne katılmaya hak kazanarak o duvarlara benim de bir 

resmim asılmıştı. Çok mutlu olmuştum. Daha sonraki yıllarda resimlerimi birkaç karma sergiyle tekrar galeride 

sergileme olanağı olmuştu.

        

Sonraki yıllarda çok değerli bir sanatçı olan Osman Zeki Oral ve Eşref Üren'le tanışarak sohbet etmiştik. Osman Bey 

ile o yıllarda başlayan dostluğumuz devam ei. Eserlerine olduğu kadar, bilgisine ve insanlığına da hayrandım. 

Birlikte benim atölyemde canlı modelle çalışmalar yaptık. O yıllarda oldukça yaşlanmıştı. Buna karşılık çalışma 

hevesi ve aşkı sürüyordu. Bu çalışmalarımızdan birinde günün anısı olarak bir desenini bana hediye ei. Benim için 

paha biçilmez bir anı ve hediye oldu. Mekânı cennet olsun. Eserleri ile daima yaşayacak.

       

Bu yıl düzenlenen Cumhuriyetin Zaferi Sergisinin ismi çok anlamlı. Teşekkürler BRHD yönetim kurulunda görev 

yapan tüm arkadaşlarıma, Teşekkürler bu anlamlı sergiye katılan tüm sanatçı dostlarıma. Yıllar sonra sizlerle bu 

galeride buluşmanın heyecanı ile doluyum. 

Gülay YÜKSEL

Gülay YÜKSEL

50x60  cm.  TÜYB 2018



Gülay BİRBEN

70x80 cm. TÜYB

Gülsen ERDOĞAN

“İsimsiz”  85x90  cm.  TÜYB



Gülay BİRBEN

70x80 cm. TÜYB

Gülsen ERDOĞAN

“İsimsiz”  85x90  cm.  TÜYB



1974 yılı ve daha sonraki yılların Cumartesi günleri gelince çocuklarımı hazırlıyor, evimizden koşarcasına çıkıp Kızılay 

semtindeki galeriye geliyorduk. Galerinin resim öğretmeni ve yöneticisi Osman Oral idi Şenay'ımı da  Gülay'ım da  kursa 

teslim ediyor, bende her haa galeride açılan farlı farlı sergileri izliyordum. 

Osman Oral çocukları resme teşvik etmek için harika bir yöntem bulmuştu. Velilerin getirdiği meyve ve şekerlemeleri 

resmini bitiren çocuklara ödül olarak dağıtıyordu. Ödül alan her çocuk mutluluktan uçuruyordu. Ressam Eşref Üren'i her 

cumartesi günü Osman Oral'ın yanında görüyordum. Osman Oral'ın en büyük destekçisi ve yardımcısı Seda Meral idi. 

Osman Oral'ın vefatından sonra resim kurslarında çocukları o eğii. Eşref Üren etranda toplanan sanatçılara anılarını 

anlatırken resim sanatı hakkında da bilgiler veriyor o ortamı sanat yuvası haline getiriyordu. Genelde de etranı O 

yıllarda tek resim öğretmeni yetiştiren Gazi Eğitim Enstitüsünün öğretmenleri   sarıyordu. Galerinin müdavimlerinden 

biri de Ankara Sanat Dergisi sahibi Nüzhet İslimyeli'ydi.    

Devlet Güzel Sanatlar Galerisi benim için bir okuldu. Galeride soyut, somut, dışavurumcu, sürrealist, fovist akımlarda 

yapılmış resimlerin yanı sıra desen, suluboya, pastel, yağlıboya, baskı tekniklerinde çalışmaların en güzel örneklerini 

izleyebiliyordum. Ayrıca dünyanın bir çok ülkesinden gelen pek çok sergiyi de izleme rsatını buluyor, buluyorduk. 

D.G.S.G. inde 1990 – 1991- 1993 yıllarında kişisel sergiler açtım. Ankara Sanatçılar Derneği, Kadın Ressamlar Deneği 

karma sergilerine de katıldım. 

Bu güzel yuva ( D.G.S.G.) sanata gönül ve emek vermiş kişilerin itici gücüydü. Sanat aşktı. O aşka tutulanlar bir türlü onu 

bırakmıyordu. 

Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, sanatçıların olduğu kadar, halk için de, sanatsal etkinlikleri izleyeceği, dinleneceği, farklı 

bir ortamı tadacağı bir mekândı. 

Gülseren SÖNMEZ

ANKARA DEVLET GÜZEL SANATLAR GALERİSİ'Nİ ESKİ RUHUNA KAVUŞTURMAK. Gülseren SÖNMEZ

50x70 cm.



1974 yılı ve daha sonraki yılların Cumartesi günleri gelince çocuklarımı hazırlıyor, evimizden koşarcasına çıkıp Kızılay 

semtindeki galeriye geliyorduk. Galerinin resim öğretmeni ve yöneticisi Osman Oral idi Şenay'ımı da  Gülay'ım da  kursa 

teslim ediyor, bende her haa galeride açılan farlı farlı sergileri izliyordum. 

Osman Oral çocukları resme teşvik etmek için harika bir yöntem bulmuştu. Velilerin getirdiği meyve ve şekerlemeleri 

resmini bitiren çocuklara ödül olarak dağıtıyordu. Ödül alan her çocuk mutluluktan uçuruyordu. Ressam Eşref Üren'i her 

cumartesi günü Osman Oral'ın yanında görüyordum. Osman Oral'ın en büyük destekçisi ve yardımcısı Seda Meral idi. 

Osman Oral'ın vefatından sonra resim kurslarında çocukları o eğii. Eşref Üren etranda toplanan sanatçılara anılarını 

anlatırken resim sanatı hakkında da bilgiler veriyor o ortamı sanat yuvası haline getiriyordu. Genelde de etranı O 

yıllarda tek resim öğretmeni yetiştiren Gazi Eğitim Enstitüsünün öğretmenleri   sarıyordu. Galerinin müdavimlerinden 

biri de Ankara Sanat Dergisi sahibi Nüzhet İslimyeli'ydi.    

Devlet Güzel Sanatlar Galerisi benim için bir okuldu. Galeride soyut, somut, dışavurumcu, sürrealist, fovist akımlarda 

yapılmış resimlerin yanı sıra desen, suluboya, pastel, yağlıboya, baskı tekniklerinde çalışmaların en güzel örneklerini 

izleyebiliyordum. Ayrıca dünyanın bir çok ülkesinden gelen pek çok sergiyi de izleme rsatını buluyor, buluyorduk. 

D.G.S.G. inde 1990 – 1991- 1993 yıllarında kişisel sergiler açtım. Ankara Sanatçılar Derneği, Kadın Ressamlar Deneği 

karma sergilerine de katıldım. 

Bu güzel yuva ( D.G.S.G.) sanata gönül ve emek vermiş kişilerin itici gücüydü. Sanat aşktı. O aşka tutulanlar bir türlü onu 

bırakmıyordu. 

Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, sanatçıların olduğu kadar, halk için de, sanatsal etkinlikleri izleyeceği, dinleneceği, farklı 

bir ortamı tadacağı bir mekândı. 

Gülseren SÖNMEZ

ANKARA DEVLET GÜZEL SANATLAR GALERİSİ'Nİ ESKİ RUHUNA KAVUŞTURMAK. Gülseren SÖNMEZ

50x70 cm.



Derneğimizin 29 Ekim’de “Cumhuriyet’in Zaferi” isimli sergisi yazısının Zafer Çarşısı Sanat Galerisi’nde olacağını 

okuduğumda ve Zafer Çarşısı Sanat Galerisi’nin yeniden eski günlerindeki gibi sanat galerisi kimliğiyle 

etkinliklerine devam edeceğini öğrendiğimde, bu durumun beni ne kadar çok heyecanlandırdığını söylemeden 

geçemeyeceğim.

Çocukluğu ve gençliği Ankara’da geçmiş biri olarak Zafer Çarşısı Sanat Galerisi’nin hayatımdaki yeri o kadar önemli 

ki… Yıllarca bu galeride gezdiğim sergileri, ortaokul ve lise yıllarında yeni sergileri görebilme heyecanı ile 

beklediğim cumartesi günlerini unutamıyorum. Bu galeriyle ilgili o kadar çok anım var ki… Sizlere bir tanesini 

anlatmak istiyorum. Kurtuluş İlkokulu’nda okurken beden eğitimi öğretmenimiz, bizleri yeni kurulan Kurtuluş 

Parkı’na koşu yapmaya götürürdü. Yine bizleri koşuya götürdüğü bir gün, parkta şövalesini açmış yaşlı bir adamın 

resim yapması dikkatimi çekti. Bir anda durup resim yapan o adamla sohbet etmeye başladım. Onun konuşmaları, 

resim yapma sevgimi öylesine artırmıştı ki… Onun öğreiği gibi cumartesi ve pazar günleri yağlı boya resimler 

yapmaya başlamıştım. Bu karşılaşma, sanat hayatımın dönüm noktası olmuştu; ama bana bu heyecanı veren resim

yapan yaşlı amcanın kim olduğunu bilmiyordum.

Yıllar sonra, Zafer Çarşısı Sanat Galerisi’nde bir cumartesi günü öğleden sonra bir grup ressam arkadaşımla oturup 

sohbet ederken galerinin arkasındaki masada oturan o yaşlı amcayı gördüm ve “ben sizi Kurtuluş Parkı’ndan 

tanıyorum.” diyerek yanına giiğim amcanın Türk resminin önemli ismi Eşref Üren olduğunu öğrenmem; benim 

hayatımın en önemli anılarından biri oldu.

Zafer Çarşısı Sanat Galerisi resim sanatında ziyaretçiler ve ressamlar açısından çok önemli bir yerdir. Ben de bu 

galeride, galerinin müdürü Osman Zeki Oral, Şeref Akdik, Mehmet Uzel ve daha nice önemli isimlerle tanışma 

imkanı buldum.

Gültekin SERBEST

Gültekin SERBEST

“Ankara Kalesi”  60x80 cm. TÜA 2020



Derneğimizin 29 Ekim’de “Cumhuriyet’in Zaferi” isimli sergisi yazısının Zafer Çarşısı Sanat Galerisi’nde olacağını 

okuduğumda ve Zafer Çarşısı Sanat Galerisi’nin yeniden eski günlerindeki gibi sanat galerisi kimliğiyle 

etkinliklerine devam edeceğini öğrendiğimde, bu durumun beni ne kadar çok heyecanlandırdığını söylemeden 

geçemeyeceğim.

Çocukluğu ve gençliği Ankara’da geçmiş biri olarak Zafer Çarşısı Sanat Galerisi’nin hayatımdaki yeri o kadar önemli 

ki… Yıllarca bu galeride gezdiğim sergileri, ortaokul ve lise yıllarında yeni sergileri görebilme heyecanı ile 

beklediğim cumartesi günlerini unutamıyorum. Bu galeriyle ilgili o kadar çok anım var ki… Sizlere bir tanesini 

anlatmak istiyorum. Kurtuluş İlkokulu’nda okurken beden eğitimi öğretmenimiz, bizleri yeni kurulan Kurtuluş 

Parkı’na koşu yapmaya götürürdü. Yine bizleri koşuya götürdüğü bir gün, parkta şövalesini açmış yaşlı bir adamın 

resim yapması dikkatimi çekti. Bir anda durup resim yapan o adamla sohbet etmeye başladım. Onun konuşmaları, 

resim yapma sevgimi öylesine artırmıştı ki… Onun öğreiği gibi cumartesi ve pazar günleri yağlı boya resimler 

yapmaya başlamıştım. Bu karşılaşma, sanat hayatımın dönüm noktası olmuştu; ama bana bu heyecanı veren resim

yapan yaşlı amcanın kim olduğunu bilmiyordum.

Yıllar sonra, Zafer Çarşısı Sanat Galerisi’nde bir cumartesi günü öğleden sonra bir grup ressam arkadaşımla oturup 

sohbet ederken galerinin arkasındaki masada oturan o yaşlı amcayı gördüm ve “ben sizi Kurtuluş Parkı’ndan 

tanıyorum.” diyerek yanına giiğim amcanın Türk resminin önemli ismi Eşref Üren olduğunu öğrenmem; benim 

hayatımın en önemli anılarından biri oldu.

Zafer Çarşısı Sanat Galerisi resim sanatında ziyaretçiler ve ressamlar açısından çok önemli bir yerdir. Ben de bu 

galeride, galerinin müdürü Osman Zeki Oral, Şeref Akdik, Mehmet Uzel ve daha nice önemli isimlerle tanışma 

imkanı buldum.

Gültekin SERBEST

Gültekin SERBEST

“Ankara Kalesi”  60x80 cm. TÜA 2020



Güzin ALTAN AYRANCIOĞLU

“İsimsiz” 100x100 cm. TÜA 2021

Halil COŞKUN

85x107  cm.  TÜYB



Güzin ALTAN AYRANCIOĞLU

“İsimsiz” 100x100 cm. TÜA 2021

Halil COŞKUN

85x107  cm.  TÜYB



Albecht Dürer’in: “Sanat doğanın içinde gömülüdür ve onu ortaya çıkarabilenler ona sahip olur.” sözünden yola 

çıkarak, Zafer Çarşısı Devlet Güzel Sanatlar Galerisi’nin sanat eğitimi veren bir okul olduğunu söyleyebiliriz. Bu 

sanat galerisi birçok sanatçıya kapılarını açan çok değerli hocalarımızın emekleri ile adeta bir okul olmuştur. Bu okul 

sayesinde hepimiz sergilenen eserler yakından izlemek, incelemek olanağına sahip olduk. Resim eğitimi aldığım 

yıllarda Zafer Çarşısı Devlet Güzel Sanatlar Galerisi ikinci evim oldu. Galerideki eserleri izlerken yaşadığım mutlu 

anları coşkuyla hatırlıyorum.

Güzin ARISOY

Güzin ARISOY

65x85 cm. TÜYB 2015



Albecht Dürer’in: “Sanat doğanın içinde gömülüdür ve onu ortaya çıkarabilenler ona sahip olur.” sözünden yola 

çıkarak, Zafer Çarşısı Devlet Güzel Sanatlar Galerisi’nin sanat eğitimi veren bir okul olduğunu söyleyebiliriz. Bu 

sanat galerisi birçok sanatçıya kapılarını açan çok değerli hocalarımızın emekleri ile adeta bir okul olmuştur. Bu okul 

sayesinde hepimiz sergilenen eserler yakından izlemek, incelemek olanağına sahip olduk. Resim eğitimi aldığım 

yıllarda Zafer Çarşısı Devlet Güzel Sanatlar Galerisi ikinci evim oldu. Galerideki eserleri izlerken yaşadığım mutlu 

anları coşkuyla hatırlıyorum.

Güzin ARISOY

Güzin ARISOY

65x85 cm. TÜYB 2015



Ankara Kız lisesi öğrencilik yıllarında okul çıkışı her gün eve giderken yolum Ankara Güzel Sanatlar 

Galerisinin bulunduğu Zafer Çarşısının önünden geçerdi.Derslerimin yoğun olmasına rağmen engel 

olamadığım bir güç beni Zafer Çarşısının merdivenlerine yönlendirir ve kendimi Ankara Güzel Sanatlar 

Galerisinin içinde bulurdum. Akşam eve dönüş saatini hesaplayıp dakikalarca resimleri, heykelleri 

inceleyip, hayaller kurardım. Bir gün gelecek ben de sergilere katılacak, ben de sergi açacakmıyım diye. 

Ne güzel tesadüf ki, yıllar sonra ilk katıldığım karma heykel sergim 1990 yılında Ankara Güzel Sanatlar 

Galerisinde olmuştu.

Galeri salonunda Özgün sanat eserlerini heyecanla izlerken tanıma şansına nail olduğum, rahmetle ve 

hayranlık duygularıyla andığım çok değerli sanatçılarımızdan Eşref Üren ve Osman Oral'ı güler 

yüzleriyle sıcak, samimi ve duyarlı yaklaşımlarıyla eğitici sohbetlerini ve pozitif enerjilerini hiç 

unutmadım.

          

Sanatla buluşma noktası olarak gördüğüm bu mekan, içimdeki bu sanat aşkını ateşlemiş, beni sanata 

yaklaştırmıştır. Bir bakıma beni Galerinin bağımlısı yapan, ilk adımı atmama vesile olan lise yıllarında 

resim ve sanat tarihi hocam Sn.Cavidan Yegül Erten'in bilgi ve derslerdeki yaklaşımı olmuştur.

          

Heykele yönelmemi sağlayan, atölyesini bütün imkanlarıyla sunarak çalışmalarımda önderlik eden, 

bilgi ve birikimlerini sınırsızca yararlanmama sunan değerli hocam Sn.Burhan Alkar'a sonsuz 

şükranlarımı sunuyorum.

          

Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneğinin 29 Ekim-10 Kasım 2021 tarihinde düzenleyeceği 

"Cumhuriyetin Zaferi Sergisi" ne katılmak benim için nostalji ve onurdur.Emeği geçen herkese 

teşekkürler.

H. Güher ALGIN SARI

H. Güher ALGIN SARI



Ankara Kız lisesi öğrencilik yıllarında okul çıkışı her gün eve giderken yolum Ankara Güzel Sanatlar 

Galerisinin bulunduğu Zafer Çarşısının önünden geçerdi.Derslerimin yoğun olmasına rağmen engel 

olamadığım bir güç beni Zafer Çarşısının merdivenlerine yönlendirir ve kendimi Ankara Güzel Sanatlar 

Galerisinin içinde bulurdum. Akşam eve dönüş saatini hesaplayıp dakikalarca resimleri, heykelleri 

inceleyip, hayaller kurardım. Bir gün gelecek ben de sergilere katılacak, ben de sergi açacakmıyım diye. 

Ne güzel tesadüf ki, yıllar sonra ilk katıldığım karma heykel sergim 1990 yılında Ankara Güzel Sanatlar 

Galerisinde olmuştu.

Galeri salonunda Özgün sanat eserlerini heyecanla izlerken tanıma şansına nail olduğum, rahmetle ve 

hayranlık duygularıyla andığım çok değerli sanatçılarımızdan Eşref Üren ve Osman Oral'ı güler 

yüzleriyle sıcak, samimi ve duyarlı yaklaşımlarıyla eğitici sohbetlerini ve pozitif enerjilerini hiç 

unutmadım.

          

Sanatla buluşma noktası olarak gördüğüm bu mekan, içimdeki bu sanat aşkını ateşlemiş, beni sanata 

yaklaştırmıştır. Bir bakıma beni Galerinin bağımlısı yapan, ilk adımı atmama vesile olan lise yıllarında 

resim ve sanat tarihi hocam Sn.Cavidan Yegül Erten'in bilgi ve derslerdeki yaklaşımı olmuştur.

          

Heykele yönelmemi sağlayan, atölyesini bütün imkanlarıyla sunarak çalışmalarımda önderlik eden, 

bilgi ve birikimlerini sınırsızca yararlanmama sunan değerli hocam Sn.Burhan Alkar'a sonsuz 

şükranlarımı sunuyorum.

          

Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneğinin 29 Ekim-10 Kasım 2021 tarihinde düzenleyeceği 

"Cumhuriyetin Zaferi Sergisi" ne katılmak benim için nostalji ve onurdur.Emeği geçen herkese 

teşekkürler.

H. Güher ALGIN SARI

H. Güher ALGIN SARI



Açık olduğu yıllarda yolu Zafer Çarşısı Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nden geçmemiş sanat 

insanı ve sanat sever yoktur. Zafer Çarşısı, o zamanlar tüm Ankaralıların özellikle üniversite ve 

güzel sanatlar öğrencilerinin çekinmeden sergilerini izleyebildiği önemli bir kültür mekanıydı. 

Herkesin büyük bir keyifle Kızılay'a giiğinde ailecek gezdiği bu mekâna ben de sık uğruyordum. 

Aslında burası o zamanlar halkın galeri olarak bildiği tek yerdi diyebilirim. Hiç unutmam; 

adresimi bilmediği halde bir yakınımın bana yolladığı mektup zarnın üzerinde adres olarak 

sadece “Habip Aydoğdu, Galeri/Ankara” yazıp yollamış, bu mektuptaki adrese göre postacı da 

galeri olarak Zafer Çarşısını bilmiş olacak ki mektubu oraya bırakmış ve galeri yöneticisi 

arkadaşım mektubu bana ulaştırmıştı. O zaman bu durum karşısında şaşırmış Zafer Çarşısının 

Galeri ve dolayısıyla bir sanat mekânı olarak böylesi bir bilinirlik düzeyinin olması karşısında 

hayrete düşmüştüm. 

Habip AYDOĞDU
Batıkent/Ankara
27.09.2021

Habip AYDOĞDU

“Zafer Bizimdir”  90x120 cm. TÜA 2021



Açık olduğu yıllarda yolu Zafer Çarşısı Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nden geçmemiş sanat 

insanı ve sanat sever yoktur. Zafer Çarşısı, o zamanlar tüm Ankaralıların özellikle üniversite ve 

güzel sanatlar öğrencilerinin çekinmeden sergilerini izleyebildiği önemli bir kültür mekanıydı. 

Herkesin büyük bir keyifle Kızılay'a giiğinde ailecek gezdiği bu mekâna ben de sık uğruyordum. 

Aslında burası o zamanlar halkın galeri olarak bildiği tek yerdi diyebilirim. Hiç unutmam; 

adresimi bilmediği halde bir yakınımın bana yolladığı mektup zarnın üzerinde adres olarak 

sadece “Habip Aydoğdu, Galeri/Ankara” yazıp yollamış, bu mektuptaki adrese göre postacı da 

galeri olarak Zafer Çarşısını bilmiş olacak ki mektubu oraya bırakmış ve galeri yöneticisi 

arkadaşım mektubu bana ulaştırmıştı. O zaman bu durum karşısında şaşırmış Zafer Çarşısının 

Galeri ve dolayısıyla bir sanat mekânı olarak böylesi bir bilinirlik düzeyinin olması karşısında 

hayrete düşmüştüm. 

Habip AYDOĞDU
Batıkent/Ankara
27.09.2021

Habip AYDOĞDU

“Zafer Bizimdir”  90x120 cm. TÜA 2021



Hasan AKIN

“Arada Kalmış”  100x140 cm. TÜYB 2019

Hatice GÜLMEZ NALBANT

“Yıkım serisinden”  80x100 cm. TÜKT 2019



Hasan AKIN

“Arada Kalmış”  100x140 cm. TÜYB 2019

Hatice GÜLMEZ NALBANT

“Yıkım serisinden”  80x100 cm. TÜKT 2019



Hatice SOYSAL Hazal BAŞARIR

“İsimsiz”  70x100 cm. TÜA 2021



Hatice SOYSAL Hazal BAŞARIR

“İsimsiz”  70x100 cm. TÜA 2021



Himmet GÜMRAH

“1919'dan 2019”  70x100 cm. TÜA

Hülya CANBAZ

50x70 cm. TÜYB



Himmet GÜMRAH

“1919'dan 2019”  70x100 cm. TÜA

Hülya CANBAZ

50x70 cm. TÜYB



Hülya İZ BÖLÜKOĞLU

“Akış”  100x100 cm. KT. 2017

Hüseyin BULUT

“Yansımalar”  100x120 cm. TÜYB



Hülya İZ BÖLÜKOĞLU

“Akış”  100x100 cm. KT. 2017

Hüseyin BULUT

“Yansımalar”  100x120 cm. TÜYB



Hüseyin ELMAS

70x100 cm. TÜYB. 2021

Işık ÇUHACIOĞLU

70x100 cm. TÜY Sarkıt Tekniği 2021



Hüseyin ELMAS

70x100 cm. TÜYB. 2021

Işık ÇUHACIOĞLU

70x100 cm. TÜY Sarkıt Tekniği 2021



1979 yılında girdiğim üniversitede o yıl pek ders yapılmadı. Bu ders yapılmayan sürelerde, 

Sıhhiye'deki Zafer Çarşısı'na gider, Kültür Bakanlığı'na ait Sanat galerisini gezer ve sonrasında 

da kitapçıları ziyaret eder, param olmasa da kitaplara göz atardım. Daha çok sanat kitaplarını 

incelerdim. Aldığım kitapların ödemesini de taksitle yapardım.

    

Kültür Bakanlığı Sanat Galerisine bizim dışımızda, ressamlar, heykeltıraşlar, yazarlar, 

gazeteciler ve sanatseverler gelirdi. Sohbetlerine dinleyici olarak katılırdım. Orası benim için 

adeta bir okuldu. Sergi katalogları alır, incelerdim. Türkiye'nin en iyi sanatçıları ve eserlerini 

görürdüm. Galerinin müdürlüğünü yapan ressam Osman Zeki Oral ve Eşref Üren, Turan Erol, Nuri 

Abaç, Lütfü Günay gibi hocalar da gelirdi.

Öğrenciliğimde sergilere ve yarışmalara eser veriyordum. 1982 yılında DYO resim yarışmasında 

bir eserim sergileme almıştı, Zafer Çarşısında sergilenen ilk eserimdi.

Hüseyin YILDIRIM
“Ankaralı Sanatçılar” kitabından, 2021

Hüseyin YILDIRIM

“Yeşil Kapı”  70x80 cm.  TÜYB  1982 



1979 yılında girdiğim üniversitede o yıl pek ders yapılmadı. Bu ders yapılmayan sürelerde, 

Sıhhiye'deki Zafer Çarşısı'na gider, Kültür Bakanlığı'na ait Sanat galerisini gezer ve sonrasında 

da kitapçıları ziyaret eder, param olmasa da kitaplara göz atardım. Daha çok sanat kitaplarını 

incelerdim. Aldığım kitapların ödemesini de taksitle yapardım.

    

Kültür Bakanlığı Sanat Galerisine bizim dışımızda, ressamlar, heykeltıraşlar, yazarlar, 

gazeteciler ve sanatseverler gelirdi. Sohbetlerine dinleyici olarak katılırdım. Orası benim için 

adeta bir okuldu. Sergi katalogları alır, incelerdim. Türkiye'nin en iyi sanatçıları ve eserlerini 

görürdüm. Galerinin müdürlüğünü yapan ressam Osman Zeki Oral ve Eşref Üren, Turan Erol, Nuri 

Abaç, Lütfü Günay gibi hocalar da gelirdi.

Öğrenciliğimde sergilere ve yarışmalara eser veriyordum. 1982 yılında DYO resim yarışmasında 

bir eserim sergileme almıştı, Zafer Çarşısında sergilenen ilk eserimdi.

Hüseyin YILDIRIM
“Ankaralı Sanatçılar” kitabından, 2021

Hüseyin YILDIRIM

“Yeşil Kapı”  70x80 cm.  TÜYB  1982 



1980-82 orta öğrenim sıralarındayım. Resim ve heykel hakkında henüz detaylı bilgim yok. 

Sadece ilkokul yıllarına ait birkaç boyama hazamda. Kağıt üzerine rengarenk yaptığım 

resimler, genellikle okul panosunda sergilemeye seçilir. Arkadaşlarımın ve öğretmenlerimin 

beğenisi beni mutlu ederdi. Zannediyorum 1981'de Kızılay Zafer Çarşısı'nda bulunan, Devlet 

Güzel Sanatlar Galerisi'nde, bir grup arkadaşla sergi gezmeye götürülüyoruz. Giiğimiz bu 

mekan büyük ve ışıklandırılmış, çok sayıda şehir ve ülkelerden katılan devasa tabloları, 

heykelleri özenle sergiye hazırlanmış, izleyenleri büyülüyordu. 

Sergide etkileyici eserler olmasına rağmen karakalem ile çalışılmış saksıda kaktüs çiçekleri beni 

kendine çekti. Çizgiler kaktüs yaprakları üzerinde, farklı yönlerde açık/koyu tonlarla üst üste 

bindirilmiş, ışık ve gölgenin dengesi kurulup, hacimlenen siyah/beyaz fotoğrafik görseli 

nefesimi tutarak izlemiştim. Adeta kaktüs dikenlerine takılı kaldım. Bu güzel natürmort izleyici 

ile sanatçı arasında iletişim kurmuş, sanatın duygusal gücünü ispatlamış gibiydi. Meğer merak 

eiğim imza, resim öğretmenim Lale Balamir'e aitmiş. Kağıt üzerine füzen lekesinden ustaca 

aydınlığı yakalayıp, kaktüsün güzelliğini ortaya çıkartmış öğretmenim. Henüz onlu yaşlarda, 

hayal kurmayı, güveni, umudu, gururu, aydınlanmayı derinden hissetiğim yerdi Zafer Çarşısı.

O günlerin Zafer Çarşısı ve Sanat Galerisi çok sayıda sanatçı ve sanatseverin anılarına çatı oldu. 

Bu anlamlı çatıyı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş, tekrar 

canlandırıyor. Bu vesileyle, Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği'nin düzenlediği 

sergiye seramik heykel yapıtımla katılmanın onurunu yaşıyorum. 

Başkanımız ve ekibine teşekkürlerimi iletiyorum. 

Saygı ve sevgilerimle.

Hüsna DİŞBUDAK

Hüsna DİŞBUDAK

“Çi Başlı Kartal ”  20x40x30 cm.  El ile şekillendirme, oksitli pişmiş toprak,  2015



1980-82 orta öğrenim sıralarındayım. Resim ve heykel hakkında henüz detaylı bilgim yok. 

Sadece ilkokul yıllarına ait birkaç boyama hazamda. Kağıt üzerine rengarenk yaptığım 

resimler, genellikle okul panosunda sergilemeye seçilir. Arkadaşlarımın ve öğretmenlerimin 

beğenisi beni mutlu ederdi. Zannediyorum 1981'de Kızılay Zafer Çarşısı'nda bulunan, Devlet 

Güzel Sanatlar Galerisi'nde, bir grup arkadaşla sergi gezmeye götürülüyoruz. Giiğimiz bu 

mekan büyük ve ışıklandırılmış, çok sayıda şehir ve ülkelerden katılan devasa tabloları, 

heykelleri özenle sergiye hazırlanmış, izleyenleri büyülüyordu. 

Sergide etkileyici eserler olmasına rağmen karakalem ile çalışılmış saksıda kaktüs çiçekleri beni 

kendine çekti. Çizgiler kaktüs yaprakları üzerinde, farklı yönlerde açık/koyu tonlarla üst üste 

bindirilmiş, ışık ve gölgenin dengesi kurulup, hacimlenen siyah/beyaz fotoğrafik görseli 

nefesimi tutarak izlemiştim. Adeta kaktüs dikenlerine takılı kaldım. Bu güzel natürmort izleyici 

ile sanatçı arasında iletişim kurmuş, sanatın duygusal gücünü ispatlamış gibiydi. Meğer merak 

eiğim imza, resim öğretmenim Lale Balamir'e aitmiş. Kağıt üzerine füzen lekesinden ustaca 

aydınlığı yakalayıp, kaktüsün güzelliğini ortaya çıkartmış öğretmenim. Henüz onlu yaşlarda, 

hayal kurmayı, güveni, umudu, gururu, aydınlanmayı derinden hissetiğim yerdi Zafer Çarşısı.

O günlerin Zafer Çarşısı ve Sanat Galerisi çok sayıda sanatçı ve sanatseverin anılarına çatı oldu. 

Bu anlamlı çatıyı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş, tekrar 

canlandırıyor. Bu vesileyle, Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği'nin düzenlediği 

sergiye seramik heykel yapıtımla katılmanın onurunu yaşıyorum. 

Başkanımız ve ekibine teşekkürlerimi iletiyorum. 

Saygı ve sevgilerimle.

Hüsna DİŞBUDAK

Hüsna DİŞBUDAK

“Çi Başlı Kartal ”  20x40x30 cm.  El ile şekillendirme, oksitli pişmiş toprak,  2015



İhsan ÇAKICI

“Anadolu'dan”  96x96 cm. TÜKT

İlknur ŞEN

50x70 cm. TÜYB



İhsan ÇAKICI

“Anadolu'dan”  96x96 cm. TÜKT

İlknur ŞEN

50x70 cm. TÜYB



Derneğimiz BRHD'nin düzenlediği ''Cumhuriyetin Zaferi'' sergisinin Zafer Sanat Galerisi'nde 

sergileneceğinin haberini aldığımda sevinç ve hüzün duygularım birbirine karıştı. Bir kapadım 

gözlerimi 70'li yıllara, hani bir dost yüzü görmek istediğimizde, kışın üşüyüp, yazın 

terlediğimizde sığındığımız, Ankara'mızın buluşma çarsısına getirdi anılar beni. Kitap raflarında 

kaybolduğumuz, kafesinde içeceklerimizi yudumladığımız, gelmişken uğramadan 

edemediğimiz sanat galerisinin bulunduğu çarşıya.

       

Orada gördük daha sanatla iç içe olmadan Eşref Üren, Arslan Gündaş, İsmail Altınok 

üstadlarımızı, orada tanıştık, hocalarımızın çoğuyla, sanatın duayenleriyle, çağdaşlarımızla ve 

eserleriyle…

       

Derslerimizden her rsat bulduğumuzda, akşamları, haa sonları orada alıyorduk soluğu, 

samimi sohbetler, çay içmeler, söyleşiler, Devlet Resim Heykel Sergileri gibi büyük etkinlikler, 

daha nice çeşitli aktiviteler kalıcı dostlarla kucaklıyordu bizi bu güzel mekanda.

       

Türk resim sanatını, yerli, yabancı sanatçıları ve eserlerini tanıma olanağı bulduğumuz galerimizi 

tekrar Ankara'mıza, bize kazandıran, emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler, spotların hiç 

sönmesin, panoların, duvarları boş kalmasın, sanatla dolu nice yıllara…

İbrahim KUZEY
01.10.2021

İbrahim KUZEY

90x120 cm.  TÜA  2021



Derneğimiz BRHD'nin düzenlediği ''Cumhuriyetin Zaferi'' sergisinin Zafer Sanat Galerisi'nde 

sergileneceğinin haberini aldığımda sevinç ve hüzün duygularım birbirine karıştı. Bir kapadım 

gözlerimi 70'li yıllara, hani bir dost yüzü görmek istediğimizde, kışın üşüyüp, yazın 

terlediğimizde sığındığımız, Ankara'mızın buluşma çarsısına getirdi anılar beni. Kitap raflarında 

kaybolduğumuz, kafesinde içeceklerimizi yudumladığımız, gelmişken uğramadan 

edemediğimiz sanat galerisinin bulunduğu çarşıya.

       

Orada gördük daha sanatla iç içe olmadan Eşref Üren, Arslan Gündaş, İsmail Altınok 

üstadlarımızı, orada tanıştık, hocalarımızın çoğuyla, sanatın duayenleriyle, çağdaşlarımızla ve 

eserleriyle…

       

Derslerimizden her rsat bulduğumuzda, akşamları, haa sonları orada alıyorduk soluğu, 

samimi sohbetler, çay içmeler, söyleşiler, Devlet Resim Heykel Sergileri gibi büyük etkinlikler, 

daha nice çeşitli aktiviteler kalıcı dostlarla kucaklıyordu bizi bu güzel mekanda.

       

Türk resim sanatını, yerli, yabancı sanatçıları ve eserlerini tanıma olanağı bulduğumuz galerimizi 

tekrar Ankara'mıza, bize kazandıran, emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler, spotların hiç 

sönmesin, panoların, duvarları boş kalmasın, sanatla dolu nice yıllara…

İbrahim KUZEY
01.10.2021

İbrahim KUZEY

90x120 cm.  TÜA  2021



Yılını hatırlayamadığım Değerli Hoca Hikmet Onat'ın Ankara'da açılan sergisindeyiz... Serginin 

açılacağını duyunca Eşref Ören Hoca çok heyecanlandı ve telaş içinde “Hocam sergi açacakmış, ben 

ne yapacağım?” diye yakınmaya başladı. Bir şey anlamadım. Sormuş olmak için “Ne yapacaksınız 

ki?” dedim. “Ben sergiye gitmeyeceğim, gidemem!” dedi. Bu sefer de ben şaşırdım kaldım. 

Hocasına büyük saygısını, sevgisini biliyordum. Bu bakımdan duruma bir anlam da veremedim. 

“Neden gitmeyeceksiniz?” diye sordum. “Hocamın benimle son görüşmesinde onu çok 

kızdırmıştım. Çok haksızlık, saygısızlık etmiştim. Gidemem utanırım, ona karşı çok mahcubum” 

dedi. Birden aklıma Eşref Hoca'nın akademideki yılları geldi; 1920'lerin sonları, serginin açıldığı 

tarihe kadar koca bir ömür geçtiğini fark edip “Hocam, bu sergiye gidilecek!” diye dayaım.

 

 Müze bölümünde sergi açıldı. Hikmet Onat Beyefendi açılışa geldi. Ankara'nın tüm sanatçı ve 

sanatseverleri sergiye akın ei. Ben işten çıkıp sergi için galeriye giiğimde Eşref Hoca, Osman 

Zeki Oral'ın odasında sus pus oturuyordu. Yaramaz okul çocukları gibiydi. Yanına giim, halini 

hatırını sordum. Heyecanı apaçık belliydi. “Haydi, hocam, sergideki resimleri bir görelim” dedim. 

Koluna girdim, yavaş yavaş kalabalığı yararak Hikmet Onat Hoca'ya yaklaştık. O pek çok 

sanatçının arasındaydı. Yanındakiler arasında talebesi ve Eşref Hoca'nın sınıf arkadaşı Şefik 

Bursalı'da saygılı bir vaziyee Hikmet Onat Hoca'nın yanında duruyordu. Hikmet Hoca, kalabalık 

arasından Eşref Ören'nin gelişini fark ei, gruptan ayrılarak kollarını kucaklayacak gibi açtı 

“Eşref!” diyerek ve gülümseyerek ona doğru yürüdü. Eşref Hoca'nın ellerini avuçlarına aldı. İkisi 

birbirine hoş geldin diyerek sarıldılar; zamanı yendiler. Müthiş, güzel bir andı. Şefik Bursalı'da bu 

karşılaşmayı azıcık burkularak seyrei. Bu sergiden son hatırladığım tarihi fotoğrafların çekilmesi 

ve ustaların birlikte tabloları tek tek incelemeye giikleri…

İmren ERŞEN
10.10.2021

GÜZEL BİR ANI İmren ERŞEN

“Bahçeden”  60x120 cm.  Akrilik Boya  2015



Yılını hatırlayamadığım Değerli Hoca Hikmet Onat'ın Ankara'da açılan sergisindeyiz... Serginin 

açılacağını duyunca Eşref Ören Hoca çok heyecanlandı ve telaş içinde “Hocam sergi açacakmış, ben 

ne yapacağım?” diye yakınmaya başladı. Bir şey anlamadım. Sormuş olmak için “Ne yapacaksınız 

ki?” dedim. “Ben sergiye gitmeyeceğim, gidemem!” dedi. Bu sefer de ben şaşırdım kaldım. 

Hocasına büyük saygısını, sevgisini biliyordum. Bu bakımdan duruma bir anlam da veremedim. 

“Neden gitmeyeceksiniz?” diye sordum. “Hocamın benimle son görüşmesinde onu çok 

kızdırmıştım. Çok haksızlık, saygısızlık etmiştim. Gidemem utanırım, ona karşı çok mahcubum” 

dedi. Birden aklıma Eşref Hoca'nın akademideki yılları geldi; 1920'lerin sonları, serginin açıldığı 

tarihe kadar koca bir ömür geçtiğini fark edip “Hocam, bu sergiye gidilecek!” diye dayaım.

 

 Müze bölümünde sergi açıldı. Hikmet Onat Beyefendi açılışa geldi. Ankara'nın tüm sanatçı ve 

sanatseverleri sergiye akın ei. Ben işten çıkıp sergi için galeriye giiğimde Eşref Hoca, Osman 

Zeki Oral'ın odasında sus pus oturuyordu. Yaramaz okul çocukları gibiydi. Yanına giim, halini 

hatırını sordum. Heyecanı apaçık belliydi. “Haydi, hocam, sergideki resimleri bir görelim” dedim. 

Koluna girdim, yavaş yavaş kalabalığı yararak Hikmet Onat Hoca'ya yaklaştık. O pek çok 

sanatçının arasındaydı. Yanındakiler arasında talebesi ve Eşref Hoca'nın sınıf arkadaşı Şefik 

Bursalı'da saygılı bir vaziyee Hikmet Onat Hoca'nın yanında duruyordu. Hikmet Hoca, kalabalık 

arasından Eşref Ören'nin gelişini fark ei, gruptan ayrılarak kollarını kucaklayacak gibi açtı 

“Eşref!” diyerek ve gülümseyerek ona doğru yürüdü. Eşref Hoca'nın ellerini avuçlarına aldı. İkisi 

birbirine hoş geldin diyerek sarıldılar; zamanı yendiler. Müthiş, güzel bir andı. Şefik Bursalı'da bu 

karşılaşmayı azıcık burkularak seyrei. Bu sergiden son hatırladığım tarihi fotoğrafların çekilmesi 

ve ustaların birlikte tabloları tek tek incelemeye giikleri…

İmren ERŞEN
10.10.2021

GÜZEL BİR ANI İmren ERŞEN

“Bahçeden”  60x120 cm.  Akrilik Boya  2015



Kızılay'da yoğun olarak kullanılan bir caddenin en işlek çarşısı olan Zafer Çarşısında bulunan sanat 

galerisi henüz resim eğitimi almaya başlamamışken 80 li yıllarda çok sık uğradığım bir yerdi.

Haa geriye dönüp bakınca hatırlıyorum ki, o zamanlar galeride sergilenen resimlere hem 

hayranlıkla bakardım hem de dönemin usta sanatçılarını uzaktan da olsa görmek ve sohbetlerine 

kulak kabartmak rsatını yakalardım.  Resim yapmaya tutku ile bağlıydım ve yaşamımın 

tamamında resim yapmaya çoktan karar vermiştim bile.

O zamanlar için bana uzak olan bu sanatçılar benim hayat serüvenimde çok renkli anılarım olarak 

bana heyecan ve ilham olmuşlardır.

Mekanlar da İnsanlar gibi sanatla kendini yeniden yaratır. Güçlenen, kendini sanatla yeniden 

yaratan mekanlar Dünya'yı da değiştirme ve iyileştirme gücünü bu şekilde yeniden elde eder. 

Bu anlamda Geçmişimize, kültürümüze sahip çıkarak Cumhuriyet'in bize emanet eiği sanat 

kentinin merkezini korumak hem de sanatın günlük hayatın içine karışmasını ve sergilerin 

çoğunluk tarandan daha çok izlenmesini sağlamak açısından Zafer Çarşısı Sanat Galerisi'nin 

açılmasını çok önemsiyorum. 

Bu değerli sanat mekanını bizlere tekrar kavuşturan ve katkılarını sunan herkese teşekkür ederim.

İmren İYEM

ZAFER ÇARŞISI SANAT GALERİSİ İmren İYEM

70x100 cm.  TÜA  2021



Kızılay'da yoğun olarak kullanılan bir caddenin en işlek çarşısı olan Zafer Çarşısında bulunan sanat 

galerisi henüz resim eğitimi almaya başlamamışken 80 li yıllarda çok sık uğradığım bir yerdi.

Haa geriye dönüp bakınca hatırlıyorum ki, o zamanlar galeride sergilenen resimlere hem 

hayranlıkla bakardım hem de dönemin usta sanatçılarını uzaktan da olsa görmek ve sohbetlerine 

kulak kabartmak rsatını yakalardım.  Resim yapmaya tutku ile bağlıydım ve yaşamımın 

tamamında resim yapmaya çoktan karar vermiştim bile.

O zamanlar için bana uzak olan bu sanatçılar benim hayat serüvenimde çok renkli anılarım olarak 

bana heyecan ve ilham olmuşlardır.

Mekanlar da İnsanlar gibi sanatla kendini yeniden yaratır. Güçlenen, kendini sanatla yeniden 

yaratan mekanlar Dünya'yı da değiştirme ve iyileştirme gücünü bu şekilde yeniden elde eder. 

Bu anlamda Geçmişimize, kültürümüze sahip çıkarak Cumhuriyet'in bize emanet eiği sanat 

kentinin merkezini korumak hem de sanatın günlük hayatın içine karışmasını ve sergilerin 

çoğunluk tarandan daha çok izlenmesini sağlamak açısından Zafer Çarşısı Sanat Galerisi'nin 

açılmasını çok önemsiyorum. 

Bu değerli sanat mekanını bizlere tekrar kavuşturan ve katkılarını sunan herkese teşekkür ederim.

İmren İYEM

ZAFER ÇARŞISI SANAT GALERİSİ İmren İYEM

70x100 cm.  TÜA  2021



İnci ÇAKMAKÇI

“Bütünleşme”  40x45 cm. TÜYB

Jale DEMREN

“İlk Yayla Göçü”  100x120 cm. TÜYB  2018



İnci ÇAKMAKÇI

“Bütünleşme”  40x45 cm. TÜYB

Jale DEMREN

“İlk Yayla Göçü”  100x120 cm. TÜYB  2018



Lise yıllarımda  kaynak kitap aramayla  başlayan Çarşı tanışıklığım Galeriyi keşfedince 

yıllarca sürecek sıkı bir  bağa dönüştü. Sadece sergi izlemedik galeride. Görsel ve estetik 

öğrenmelerimize ışık tuu. Sanatı anlamamızı kolaylaştırdı. Sanatçıları izleyip onlarla  

konuşurken sanatın farklı büyülü dünyasını keşfetmemizi sağladı. Estetik tavır ve estetik 

kültürün insanın manevi yaşamı için ne kadar önemli olduğunu öğrei. Gazi Resim Bölümü 

öğrenciliğim döneminde sergiler sırasında  galerinin en kıdemli müdavimi  aynı zamanda 

seçici kurul üyesi Eşref Üren'i izlerdim. Etra daima  kalabalıktı. Bir şeyler sormaya  

çekinirdim ama etrandakilerle konuşurken yaklaşır  dinlerdim. Resimlerindeki rça 

vuruşları gibi insanların belleğine dokunurdu. Galerinin personeli ile  tanışmamız 

ilgimizden dolayı depodan çıkarıp verdiği eski kataloglar. Zaman içinde farkeim ki; bu 

galeri sadece benim değil benim gibi  bir çok insanın sanat yolculuğunu aydınlaı. Galerinin 

özel protokol salonu prestijli sergiler içindi. Öğrencilik döneminde oradaki sergileri 

izlerken bir gün benim resmim de bu salonda olacak mı diye düşünürdüm.1988 yılında 

Kültür Bakanlığının  bir  yarışmasında ödül aldığım bir resmim hem de salonun en güzel 

yerlerinden birinde sergilendiğinde çok mutlu olmuştum. Galeri 1980 li yılların sonuna 

doğru Galeri İzleyicileri ile ilgili yapılan  bir  araştırmada Dünyanın en çok gezilen galerisi 

seçilmişti. Bu haklı ünvanı kazandıran kuru kalabalıktan ziyade, bile isteye bu galeriyi gezen 

sanat gönüllüleri idi.

Kadir ŞİŞGİNOĞLU

ZAFER ÇARŞISI “BİR GALERİDEN ÖTE BİR MEKAN” Kadir ŞİŞGİNOĞLU

75x90 cm.  TÜA  2020



Lise yıllarımda  kaynak kitap aramayla  başlayan Çarşı tanışıklığım Galeriyi keşfedince 

yıllarca sürecek sıkı bir  bağa dönüştü. Sadece sergi izlemedik galeride. Görsel ve estetik 

öğrenmelerimize ışık tuu. Sanatı anlamamızı kolaylaştırdı. Sanatçıları izleyip onlarla  

konuşurken sanatın farklı büyülü dünyasını keşfetmemizi sağladı. Estetik tavır ve estetik 

kültürün insanın manevi yaşamı için ne kadar önemli olduğunu öğrei. Gazi Resim Bölümü 

öğrenciliğim döneminde sergiler sırasında  galerinin en kıdemli müdavimi  aynı zamanda 

seçici kurul üyesi Eşref Üren'i izlerdim. Etra daima  kalabalıktı. Bir şeyler sormaya  

çekinirdim ama etrandakilerle konuşurken yaklaşır  dinlerdim. Resimlerindeki rça 

vuruşları gibi insanların belleğine dokunurdu. Galerinin personeli ile  tanışmamız 

ilgimizden dolayı depodan çıkarıp verdiği eski kataloglar. Zaman içinde farkeim ki; bu 

galeri sadece benim değil benim gibi  bir çok insanın sanat yolculuğunu aydınlaı. Galerinin 

özel protokol salonu prestijli sergiler içindi. Öğrencilik döneminde oradaki sergileri 

izlerken bir gün benim resmim de bu salonda olacak mı diye düşünürdüm.1988 yılında 

Kültür Bakanlığının  bir  yarışmasında ödül aldığım bir resmim hem de salonun en güzel 

yerlerinden birinde sergilendiğinde çok mutlu olmuştum. Galeri 1980 li yılların sonuna 

doğru Galeri İzleyicileri ile ilgili yapılan  bir  araştırmada Dünyanın en çok gezilen galerisi 

seçilmişti. Bu haklı ünvanı kazandıran kuru kalabalıktan ziyade, bile isteye bu galeriyi gezen 

sanat gönüllüleri idi.

Kadir ŞİŞGİNOĞLU

ZAFER ÇARŞISI “BİR GALERİDEN ÖTE BİR MEKAN” Kadir ŞİŞGİNOĞLU

75x90 cm.  TÜA  2020



Kadir ÖZTOPRAK

“Bir Dalda İki Kiraz”  40x60 cm. TÜYB 2021

Kazım ARTUT

40x40 cm. TÜA



Kadir ÖZTOPRAK

“Bir Dalda İki Kiraz”  40x60 cm. TÜYB 2021

Kazım ARTUT

40x40 cm. TÜA



80x120 cm. TÜYB ve Akrilik 

Kürşad YILMAZ Lütfiye YAZAN

“Göbekli Tepe”  48x50 cm. Kağıt Üzerine Suluboya 2020 



80x120 cm. TÜYB ve Akrilik 

Kürşad YILMAZ Lütfiye YAZAN

“Göbekli Tepe”  48x50 cm. Kağıt Üzerine Suluboya 2020 



Ankara Zafer Çarşısı ile ilgili bir yaşanmışlığım var mı diye düşündüm, çok silik, siyah beyaz…

Yıllar yıllar öncesi bir resim sergisi için uğramışlığım geldi aklıma. Bir de sayfalarını karıştırdığım kitaplar.

Hepsi bu, erken yıllardan kalan. 

Detaysız,renksiz,bir iki cümleden ibaret bir anı.

Makbule AYAZ

Makbule AYAZ

60x70 cm.  TÜYB  2020



Ankara Zafer Çarşısı ile ilgili bir yaşanmışlığım var mı diye düşündüm, çok silik, siyah beyaz…

Yıllar yıllar öncesi bir resim sergisi için uğramışlığım geldi aklıma. Bir de sayfalarını karıştırdığım kitaplar.

Hepsi bu, erken yıllardan kalan. 

Detaysız,renksiz,bir iki cümleden ibaret bir anı.

Makbule AYAZ

Makbule AYAZ

60x70 cm.  TÜYB  2020



"Evrensel Göç-1"  54,5x54,5  cm. TÜA 2020 

Mazlum Cabir ULUYOL Mehmet KAPÇAK

100x100 cm. TÜA ve Su Bazlı Marker



"Evrensel Göç-1"  54,5x54,5  cm. TÜA 2020 

Mazlum Cabir ULUYOL Mehmet KAPÇAK

100x100 cm. TÜA ve Su Bazlı Marker



1988 yılında Üniversiteyegiriş sınavları için Ankara'ya ilk kez geldiğimde ağabeyim beni Zafer Çarşısına 

götüreceğini orada bir Sanat Galerisi olduğunu söylemişti. Ben bu duruma çok sevinmiştim.   Büyük bir 

galeriydi, duvarlarda epey resim asılıydı, manzara olan resimleri çok çok sevmiştim fakat anlam veremediğim 

soyut resimleri görünce kafam epeyce karışmıştı. İçerde onlarca insan resimlere bakıyor ve belki de 

sevgilisini ya da iş arkadaşını bekliyordu. Zaten Zafer Çarşısının girişi halkın adeta buluşma noktasıydı idi 

diyebilirim. Hayatımda ilk kez bir sanat galerisini görmenin mutluluğuyla o yıl Ankara'dan ayrılmıştım.

1991 Yılında Haceepe Üniversitesi GSF Resim bölümünü kazandım. 1992 yılı, Cahit Malçok arkadaşımla 

Güzel Sanatlar Fakültelerine yönelik ders vermeye başladığımız ve ayrıca modellik yaptığım yıldır.  Öğrenci 

olmamla birlikte Güzel sanatlar Liselerine yönelik ilk ders verdiğim yerdir, Devlet Güzel Sanatlar Galerisi. 

Adeta bir okul gibi gençliğim uzun yıllar Devlet Güzel Sanatlar Galerisinde geçti diyebilirim. Ayrıca Resim 

bölümünden dereceyle mezun olduğum yıl Mezuniyet sergimizleresimlerimin sergilendiğini gördüğümilk 

galeridir. Türkiye'nin birçok şehrinden sanatçılarla tanışma rsatını yakaladığım veAnkara'da tanıdığımız 

kıymetlibirçok sanatçımızla diyalog kurduğum dostluklarımın başladığı mekândır.  Arada kopuk bir süreç var 

tabi, galeride ders veremediğim bir ara dönem oldu.

Galeri Necatibey Caddesindeki yeni yerine taşındıktan sonra Galeri Müdürü Seda Hanımın davetiyle yeniden 

ders vermeye başladım. 2001 yılına kadar çocuk grupları, üniversite hazırlık kursları, hobi kursları ve güzel 

sanatlar liselerine hazırlık dersleri verdim. Sayısını hatırlayamadığım birçok gencimizin güzel sanatlar 

fakülteleri ve liselerini kazanması için özenle ilgilendim, bu öğrencilerimin hemen hemen hepsi de kazandı 

diyebilirim. Galeride çalışan tüm personel ağabeylerim ve ablalarım oldu. Galeri Müdürü Ayşe Seda Meral, 

Necati Sucu, Orhan Yıldız, Semra Hanım, Aslan Ağabey, Egemen… hepsi ama hepsi benim hayat 

arkadaşlarım, dostlarım oldular. Halen sevgiyle o güzel günlerimizi yâd eder ve tüm güzellikleriyle 

dostluğumuzu yaşamaya devam ederiz.

Mehmet Ali DOĞAN

Mehmet Ali DOĞAN

“Taş Üstüne Taş serisi” 35x90 cm.  TÜYB



1988 yılında Üniversiteyegiriş sınavları için Ankara'ya ilk kez geldiğimde ağabeyim beni Zafer Çarşısına 

götüreceğini orada bir Sanat Galerisi olduğunu söylemişti. Ben bu duruma çok sevinmiştim.   Büyük bir 

galeriydi, duvarlarda epey resim asılıydı, manzara olan resimleri çok çok sevmiştim fakat anlam veremediğim 

soyut resimleri görünce kafam epeyce karışmıştı. İçerde onlarca insan resimlere bakıyor ve belki de 

sevgilisini ya da iş arkadaşını bekliyordu. Zaten Zafer Çarşısının girişi halkın adeta buluşma noktasıydı idi 

diyebilirim. Hayatımda ilk kez bir sanat galerisini görmenin mutluluğuyla o yıl Ankara'dan ayrılmıştım.

1991 Yılında Haceepe Üniversitesi GSF Resim bölümünü kazandım. 1992 yılı, Cahit Malçok arkadaşımla 

Güzel Sanatlar Fakültelerine yönelik ders vermeye başladığımız ve ayrıca modellik yaptığım yıldır.  Öğrenci 

olmamla birlikte Güzel sanatlar Liselerine yönelik ilk ders verdiğim yerdir, Devlet Güzel Sanatlar Galerisi. 

Adeta bir okul gibi gençliğim uzun yıllar Devlet Güzel Sanatlar Galerisinde geçti diyebilirim. Ayrıca Resim 

bölümünden dereceyle mezun olduğum yıl Mezuniyet sergimizleresimlerimin sergilendiğini gördüğümilk 

galeridir. Türkiye'nin birçok şehrinden sanatçılarla tanışma rsatını yakaladığım veAnkara'da tanıdığımız 

kıymetlibirçok sanatçımızla diyalog kurduğum dostluklarımın başladığı mekândır.  Arada kopuk bir süreç var 

tabi, galeride ders veremediğim bir ara dönem oldu.

Galeri Necatibey Caddesindeki yeni yerine taşındıktan sonra Galeri Müdürü Seda Hanımın davetiyle yeniden 

ders vermeye başladım. 2001 yılına kadar çocuk grupları, üniversite hazırlık kursları, hobi kursları ve güzel 

sanatlar liselerine hazırlık dersleri verdim. Sayısını hatırlayamadığım birçok gencimizin güzel sanatlar 

fakülteleri ve liselerini kazanması için özenle ilgilendim, bu öğrencilerimin hemen hemen hepsi de kazandı 

diyebilirim. Galeride çalışan tüm personel ağabeylerim ve ablalarım oldu. Galeri Müdürü Ayşe Seda Meral, 

Necati Sucu, Orhan Yıldız, Semra Hanım, Aslan Ağabey, Egemen… hepsi ama hepsi benim hayat 

arkadaşlarım, dostlarım oldular. Halen sevgiyle o güzel günlerimizi yâd eder ve tüm güzellikleriyle 

dostluğumuzu yaşamaya devam ederiz.

Mehmet Ali DOĞAN

Mehmet Ali DOĞAN

“Taş Üstüne Taş serisi” 35x90 cm.  TÜYB



O günlerde Zafer Çarşısı cıvıl cıvıldı. Buraya gelen tüm insanların gereksinimleri karşılanırdı. Sahaflar, kitapçılar, ayakkabı 

ve giysi satan dükkanlar, kırtasiyeler dolup taşardı.

 Kısaca çarşı, deyim yerindeyse arı kovanı gibi işlerdi. Alışveriş için gelenler de, Sanat Galerisinin kapısından içeriye 

bakmadan geçmezlerdi. Galeri Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’ne bağlıydı. Galeride sergilenen resimler, 

kapıdan kafasını uzatanların ilgisini çeksin çekmesin içeriye girmekten kendilerini alıkoyamazlar, resimlere bakar öyle 

çıkarlardı. Böylece sanat eğitiminden paylarına düşeni almış olurlardı. Sanatı sevenler için bu uğrayıp geçmeler sıklaşır ve 

sanaan anlayan bireylere dönüşürlerdi. Bu nedenle bu galeri bir bakıma “güzel sanatlar okulu” gibi görev yapmış  olurdu.

 Nasıl olmasın ki, Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-iş Bölümü son sınıf öğrencileri olarak, 1969 yılında bu galeride Henry Moore’un, 

o devasa ve de özgün yapıtlarını izleme sansını bulmuştuk. Bu sansı çok iyi değerlendirerek , sergi süresince her rsaa 

galeriye gelip yeniden izlemiştik. Bu bizler için bir sanat şöleni demekti.

 Ayrıca buraya sık sık gelen, galeri müdürü Salih Oral’la iyi bir dost olan Eşraf Üren’le konuşmak, onun sanat söyleşilerine 

katılmak ayrı bir dünya idi. Bilginize bilgi katar, okuldaki atölyenize giiğinizde, daha büyük bir coşku ile çalışmalara 

koyulurduk. Eşref Üren bu söyleşilerde kısaca; “En iyi okul sanat galerileridir” derdi. Böylece sanat galerilerini gezerek, sanat 

eğitiminin daha kapsamlı olacağını vurgulardı bizlere. 

 Galerinin tüm sergi salonları ayrı bir sanatçıya ayrılır, onların çalışmalarını izleyerek sanaa kişilik kavramının ayrımına 

varırdık ve “sanaa kişilik” vurgusunu daha iyi kavramış olurduk. G a l e r i n i n  a r k a  b ö l ü m ü n d e  o l u ş t u r u l a n  ç a l ı ş m a 

atölyelerinde çocuklar ve büyükler için resim çalışma grupları oluşturularak, onların yetişmesine katkıda bulunulurdu. 

 Bu galeri sanat ve kültür dağıtan bir merkezdi ve herkes burada payına düşeni alırdı.

 Şimdilerde bu galerinin o günlerdeki havasını özlüyoruz.

 Yeniden “o havayı yaşamak üzere” demekten kendimi alamıyorum. 

Mehmet ERBİL

Mehmet ERBİL

“Tepeler” 60x80 cm.  Çinko Gravür 



O günlerde Zafer Çarşısı cıvıl cıvıldı. Buraya gelen tüm insanların gereksinimleri karşılanırdı. Sahaflar, kitapçılar, ayakkabı 

ve giysi satan dükkanlar, kırtasiyeler dolup taşardı.

 Kısaca çarşı, deyim yerindeyse arı kovanı gibi işlerdi. Alışveriş için gelenler de, Sanat Galerisinin kapısından içeriye 

bakmadan geçmezlerdi. Galeri Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’ne bağlıydı. Galeride sergilenen resimler, 

kapıdan kafasını uzatanların ilgisini çeksin çekmesin içeriye girmekten kendilerini alıkoyamazlar, resimlere bakar öyle 

çıkarlardı. Böylece sanat eğitiminden paylarına düşeni almış olurlardı. Sanatı sevenler için bu uğrayıp geçmeler sıklaşır ve 

sanaan anlayan bireylere dönüşürlerdi. Bu nedenle bu galeri bir bakıma “güzel sanatlar okulu” gibi görev yapmış  olurdu.

 Nasıl olmasın ki, Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-iş Bölümü son sınıf öğrencileri olarak, 1969 yılında bu galeride Henry Moore’un, 

o devasa ve de özgün yapıtlarını izleme sansını bulmuştuk. Bu sansı çok iyi değerlendirerek , sergi süresince her rsaa 

galeriye gelip yeniden izlemiştik. Bu bizler için bir sanat şöleni demekti.

 Ayrıca buraya sık sık gelen, galeri müdürü Salih Oral’la iyi bir dost olan Eşraf Üren’le konuşmak, onun sanat söyleşilerine 

katılmak ayrı bir dünya idi. Bilginize bilgi katar, okuldaki atölyenize giiğinizde, daha büyük bir coşku ile çalışmalara 

koyulurduk. Eşref Üren bu söyleşilerde kısaca; “En iyi okul sanat galerileridir” derdi. Böylece sanat galerilerini gezerek, sanat 

eğitiminin daha kapsamlı olacağını vurgulardı bizlere. 

 Galerinin tüm sergi salonları ayrı bir sanatçıya ayrılır, onların çalışmalarını izleyerek sanaa kişilik kavramının ayrımına 

varırdık ve “sanaa kişilik” vurgusunu daha iyi kavramış olurduk. G a l e r i n i n  a r k a  b ö l ü m ü n d e  o l u ş t u r u l a n  ç a l ı ş m a 

atölyelerinde çocuklar ve büyükler için resim çalışma grupları oluşturularak, onların yetişmesine katkıda bulunulurdu. 

 Bu galeri sanat ve kültür dağıtan bir merkezdi ve herkes burada payına düşeni alırdı.

 Şimdilerde bu galerinin o günlerdeki havasını özlüyoruz.

 Yeniden “o havayı yaşamak üzere” demekten kendimi alamıyorum. 

Mehmet ERBİL

Mehmet ERBİL

“Tepeler” 60x80 cm.  Çinko Gravür 



“Sohbet"  58x87  cm. TÜYB

Mehmet UZEL Mehtap PAZARLIOĞLU BİNGÖL

“Haza 2021 serisi”  50x70 cm. Kağıt Üzerine Kolaj ve Yağlı Boya, 2021



“Sohbet"  58x87  cm. TÜYB

Mehmet UZEL Mehtap PAZARLIOĞLU BİNGÖL

“Haza 2021 serisi”  50x70 cm. Kağıt Üzerine Kolaj ve Yağlı Boya, 2021



“Su Perileri”

Metin YURDANUR Muhteber DEMİRTAŞ

“Cumhuriyet Kadını”  100x120 cm. TÜYB



“Su Perileri”

Metin YURDANUR Muhteber DEMİRTAŞ

“Cumhuriyet Kadını”  100x120 cm. TÜYB



2000 Yılıydı ve Zafer Çarşısı”nda Türk dünyası karma sergisi yapılacaktı. Ertesi gün açılışı vardı. 

Sergi hazırlanıyordu. Orada çalışanlar kendi aralarında  konuşuyorlardı ''Ben de katılabilir miyim?'' 

dedim. '' “Resminizi beğenirsek olabilir” dediler.  Konseptimize  uygunsa koyabiliriz, yarın açılış var 

bugün getirebilir misiniz'' dediler. Ben hemen resmi götürdüm. Türk Dünyası Sosyal Kültür Vak 

Başkanı Sayın Yahya Akengin ve arkadaşları çok beğendiler. ''Hemen Zafer Çarşısı Sanat Galerisi'ne 

götürün assınlar.'' dedi.  Çok güzel bir açılış ve panel oldu resmim çok beğenildi.

Türk dünyasının yine karma bir sergisi vardı,katılmam için teklif geldi. 2011'de kapı ve bağlama 

koyduğum bir resim siparişi çalışmıştım. Teklif gelince Türk dünyasına uygun diye sipariş resmini 

sergiye koydum. Sonra sipariş veren kişi o sergiye gitmiş ve yaptığım  resmi görmüş. Öeyle beni 

aradı. ''Size  sipariş yaptırdığım resmi nasıl sergiye koyarsınız  Bana yaptığınız resmi nasıl satışa 

koyarsınız?'' dedi. Ben de ''Sadece sergiye koydum kızmanıza gerek yok, resim sizin, sergi bitince 

alacaksınız.'' dedim. Serginin son günü gelip galeriden resmi aldı. Bu da Zafer çarşısı ile ilgili 

unutamadığım bir anı olarak belleğimde kalmıştır

Mine GENÇTÜRK
Ekim 2021

Mine GENÇTÜRK

60x70 cm.  TÜA



2000 Yılıydı ve Zafer Çarşısı”nda Türk dünyası karma sergisi yapılacaktı. Ertesi gün açılışı vardı. 

Sergi hazırlanıyordu. Orada çalışanlar kendi aralarında  konuşuyorlardı ''Ben de katılabilir miyim?'' 

dedim. '' “Resminizi beğenirsek olabilir” dediler.  Konseptimize  uygunsa koyabiliriz, yarın açılış var 

bugün getirebilir misiniz'' dediler. Ben hemen resmi götürdüm. Türk Dünyası Sosyal Kültür Vak 

Başkanı Sayın Yahya Akengin ve arkadaşları çok beğendiler. ''Hemen Zafer Çarşısı Sanat Galerisi'ne 

götürün assınlar.'' dedi.  Çok güzel bir açılış ve panel oldu resmim çok beğenildi.

Türk dünyasının yine karma bir sergisi vardı,katılmam için teklif geldi. 2011'de kapı ve bağlama 

koyduğum bir resim siparişi çalışmıştım. Teklif gelince Türk dünyasına uygun diye sipariş resmini 

sergiye koydum. Sonra sipariş veren kişi o sergiye gitmiş ve yaptığım  resmi görmüş. Öeyle beni 

aradı. ''Size  sipariş yaptırdığım resmi nasıl sergiye koyarsınız  Bana yaptığınız resmi nasıl satışa 

koyarsınız?'' dedi. Ben de ''Sadece sergiye koydum kızmanıza gerek yok, resim sizin, sergi bitince 

alacaksınız.'' dedim. Serginin son günü gelip galeriden resmi aldı. Bu da Zafer çarşısı ile ilgili 

unutamadığım bir anı olarak belleğimde kalmıştır

Mine GENÇTÜRK
Ekim 2021

Mine GENÇTÜRK

60x70 cm.  TÜA



Zafer Çarşısı Sanat Galerisi benim küçüklüğümden beri var. O zamanlar Ankara'da resim sergileri 

Zafer Çarşısı Sanat Galerisi, Sanat Severler Kulübü, Helikon Sanat Galerisi gibi parmakla sayılacak 

kadar az sayıda galeride açılırdı. Buna rağmen Ankara, sanat dalında İstanbul'dan önde gelirdi. Bir 

kere koskoca Devlet Resim ve Heykel Sergisi Ankara'da; Opera, Büyük Tiyatro, Küçük Tiyatro ve de 

en önemlisi sanata büyük önem veren devlet büyükleri hep Ankara'daydı.

Zafer Çarşısında ise her sene genelde mayıs ayında Devlet Resim ve Heykel sergileri düzenlenirdi. 

Devlet Resim ve Heykel Sergileri plastik sanatlar dalında Türkiye'nin en önemli sanat olayıydı. 

Buraya seçilecek resimler pek sert, kılı kırk yaran, çatık kaşlı, ince eleyip sık dokuyan bir jüri 

tarandan değerlendirmeye alınırdı. Dolayısıyla sergi bu şöhretinden ötürü adeta sanatçılar için 

sırat köprüsünden geçilerek erişilecek bir makam niteliğindeydi.  

Açılışı görkemli olurdu. Devlet büyükleri her zaman bu sergiye gerekli ilgiyi kat be kat gösterirlerdi. 

O yaman jüride merhum ustamız TED Kolejinden hocam Eşref Üren de yer alırdı. Zamanın ressamları, 

hatırladığım kadarıyla, İhsan Cemal Karaburçak, Cemal Bingöl, tabii Eşref Üren, İsmail Altınok 

hocam, Turgut Zaim, Orhan Arel… Annem merhum Esma Balkan'ın da resimleri de bu büyük sergiye 

çeşitli kereler katılma onuruna erişmişti. Ailemizin gururuydu. Kendisini bu sergimiz vesilesiyle 

yazdığım bu anı yazısında özlemle anıyorum.

Lise yıllarımda yine bir sergi hatırlıyorum. Sarı rengin en güzel kullanıldığı bir resimdi; sergi salonuna 

girer girmez gözümü akmış, heyecandan kalbim küt küt atmıştı. Sapsarı bir rengin hakim olduğu bir 

natürmort idi.  Şu anda bir türlü ismini hatırlayamadığım bir kadın ressamımıza aii. İsmi yanlış 

nımsamıyorsam 'p' harfiyle başlıyordu. Öğrencilik zamanıma rast geldiği için ah etmiştim; ileride 

para kazanınca bu resmi bulur alırım diye. İçimde halen bir ukdedir.

Monad BALKAN
Ekim 2021

ZAFER ÇARŞISI SANAT GALERİSİ Monad BALKAN

“Ankara'da Banliyö Tren İstasyonu”  60x80 cm.  TÜYB  2011



Zafer Çarşısı Sanat Galerisi benim küçüklüğümden beri var. O zamanlar Ankara'da resim sergileri 

Zafer Çarşısı Sanat Galerisi, Sanat Severler Kulübü, Helikon Sanat Galerisi gibi parmakla sayılacak 

kadar az sayıda galeride açılırdı. Buna rağmen Ankara, sanat dalında İstanbul'dan önde gelirdi. Bir 

kere koskoca Devlet Resim ve Heykel Sergisi Ankara'da; Opera, Büyük Tiyatro, Küçük Tiyatro ve de 

en önemlisi sanata büyük önem veren devlet büyükleri hep Ankara'daydı.

Zafer Çarşısında ise her sene genelde mayıs ayında Devlet Resim ve Heykel sergileri düzenlenirdi. 

Devlet Resim ve Heykel Sergileri plastik sanatlar dalında Türkiye'nin en önemli sanat olayıydı. 

Buraya seçilecek resimler pek sert, kılı kırk yaran, çatık kaşlı, ince eleyip sık dokuyan bir jüri 

tarandan değerlendirmeye alınırdı. Dolayısıyla sergi bu şöhretinden ötürü adeta sanatçılar için 

sırat köprüsünden geçilerek erişilecek bir makam niteliğindeydi.  

Açılışı görkemli olurdu. Devlet büyükleri her zaman bu sergiye gerekli ilgiyi kat be kat gösterirlerdi. 

O yaman jüride merhum ustamız TED Kolejinden hocam Eşref Üren de yer alırdı. Zamanın ressamları, 

hatırladığım kadarıyla, İhsan Cemal Karaburçak, Cemal Bingöl, tabii Eşref Üren, İsmail Altınok 

hocam, Turgut Zaim, Orhan Arel… Annem merhum Esma Balkan'ın da resimleri de bu büyük sergiye 

çeşitli kereler katılma onuruna erişmişti. Ailemizin gururuydu. Kendisini bu sergimiz vesilesiyle 

yazdığım bu anı yazısında özlemle anıyorum.

Lise yıllarımda yine bir sergi hatırlıyorum. Sarı rengin en güzel kullanıldığı bir resimdi; sergi salonuna 

girer girmez gözümü akmış, heyecandan kalbim küt küt atmıştı. Sapsarı bir rengin hakim olduğu bir 

natürmort idi.  Şu anda bir türlü ismini hatırlayamadığım bir kadın ressamımıza aii. İsmi yanlış 

nımsamıyorsam 'p' harfiyle başlıyordu. Öğrencilik zamanıma rast geldiği için ah etmiştim; ileride 

para kazanınca bu resmi bulur alırım diye. İçimde halen bir ukdedir.

Monad BALKAN
Ekim 2021

ZAFER ÇARŞISI SANAT GALERİSİ Monad BALKAN

“Ankara'da Banliyö Tren İstasyonu”  60x80 cm.  TÜYB  2011



Ankara doğumlu ve Gazi Eğitim Enstitülü bir sanatçı olarak; Zafer çarşısında yer alan kitabevleri ve 

Kültür Bakanlığına bağlı Sanat Galerisinin yaşantımın birçok anına anlam ve değer kazandırmıştır. 

Bunlardan bazıları; Gazi Eğitimin (Resim İş Öğretmenliği) Asistanlık yaptığım yıllarında, Wiking A.Ş. 

Baskıresim Yarışmasında kazandığım Mansiyon Ödülünü, önemli sanatçılarımızdan biri olan Adnan 

Turani'nin elinden bu galeride (Zafer Çarşısında) almış olmam değerli bir anı'dır. Yine o yıllarda bu 

galeriye gelen sanatçılarla yaptığımız sohbetler içinde Sanatçı Eşref Üren ile yaptığımız 

konuşmalar, sanatsever Ankara halkının sanatsal ve kültürel yaklaşımlarını gözlemlemek, BRHD 

Dernek sergileri/Karma sergiler/Yarışmalı sergilere burada yer alan galeride katılmak ve bu çarşıda 

yer alan birçok kitabevinden kasetler ve sanatsal kitaplar alışverişi yapmak en önemlileri 

anılarımdandır…

Muzaffer TİRE

ZAFER ÇARŞISINDA SANAT GÜNLERİ Muzaffer TİRE

“Bağışıklık- Immunity”  80x90 cm.  TÜKT



Ankara doğumlu ve Gazi Eğitim Enstitülü bir sanatçı olarak; Zafer çarşısında yer alan kitabevleri ve 

Kültür Bakanlığına bağlı Sanat Galerisinin yaşantımın birçok anına anlam ve değer kazandırmıştır. 

Bunlardan bazıları; Gazi Eğitimin (Resim İş Öğretmenliği) Asistanlık yaptığım yıllarında, Wiking A.Ş. 

Baskıresim Yarışmasında kazandığım Mansiyon Ödülünü, önemli sanatçılarımızdan biri olan Adnan 

Turani'nin elinden bu galeride (Zafer Çarşısında) almış olmam değerli bir anı'dır. Yine o yıllarda bu 

galeriye gelen sanatçılarla yaptığımız sohbetler içinde Sanatçı Eşref Üren ile yaptığımız 

konuşmalar, sanatsever Ankara halkının sanatsal ve kültürel yaklaşımlarını gözlemlemek, BRHD 

Dernek sergileri/Karma sergiler/Yarışmalı sergilere burada yer alan galeride katılmak ve bu çarşıda 

yer alan birçok kitabevinden kasetler ve sanatsal kitaplar alışverişi yapmak en önemlileri 

anılarımdandır…

Muzaffer TİRE

ZAFER ÇARŞISINDA SANAT GÜNLERİ Muzaffer TİRE

“Bağışıklık- Immunity”  80x90 cm.  TÜKT



Sene 1990…

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Resim iş Bölümü artık bitmiştir. Aslında biten, resim hayatımın birinci bölümü 

idi. Asıl resim hayatımın ikinci bölümü başlıyordu. Bir yandan yüksek lisans devam ederken, bir yandan da resimler 

yapılıyor… Yapılıyor yapılmasına ama artık resimlerimin gün yüzüne çıkmasını da çok istiyorum. Koltuğumun altına 

aldım eserlerin fotoğraflarını, çıktım yollara; başladım galeri galeri gezmeye…

Baktım Zafer Çarşısı'ndayım. Neden mi? Zafer Çarşısı bizler için bir okuldu. Zafer Çarşısı'nın alt katlarında her daim 

duayen hocalarımızı görürdük. Değerli yorumlar alırdık. Sergiler, hocalarımızın sohbetleri, kitapçılar, bulamadığımız 

sanat kitapları, hepsini Zafer Çarşısı'nda bulurduk. Anlatmakla bitmez Zafer Çarşısı…

Neyse, girdim galeriye. Verdim özgeçmişimi. Baktılar ve sonra size haber veririz dediler. Çıktım Zafer Çarşısı'ndan 

dalgın dalgın Milli Piyango Sanat Galerisine yakın bir yerdeyim.

-Pesek, Niğde de gemilerin mi baı?

Çok tanıdık bir ses.

“Pesek “diye çağıran tek kişi…

Hem yanında titrediğim, hem hayran olduğum atölye hocam Oya KINIKLI. Rahmetle anıyorum kendisini.

Durumu kısaca anlaım. Durdu, hemen geri dönmemi kendisiyle gelmemi istedi. Biz birlikte Zafer Çarşısı'na geri 

girdik.

-Nadire Pesek Özbek' in referansı benim dedi.

Böylece 1993 yılında İlk kişisel sergimi Zafer Çarşısı'nda açmanın gururunu hep yaşadım.

Sergi açılış konuşmasıyla beni onurlandıran Sosyal Bilimler Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof .Dr. Ülker 

Mumcuk hocamı ve bu anlamlı mekanda bana sergi imkanı sağlayan Oya Kınıklı hocamı bu vesileyle rahmetle anıyorum.

Nadire ÖZBEK

Nadire ÖZBEK

50x90 cm.



Sene 1990…

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Resim iş Bölümü artık bitmiştir. Aslında biten, resim hayatımın birinci bölümü 

idi. Asıl resim hayatımın ikinci bölümü başlıyordu. Bir yandan yüksek lisans devam ederken, bir yandan da resimler 

yapılıyor… Yapılıyor yapılmasına ama artık resimlerimin gün yüzüne çıkmasını da çok istiyorum. Koltuğumun altına 

aldım eserlerin fotoğraflarını, çıktım yollara; başladım galeri galeri gezmeye…

Baktım Zafer Çarşısı'ndayım. Neden mi? Zafer Çarşısı bizler için bir okuldu. Zafer Çarşısı'nın alt katlarında her daim 

duayen hocalarımızı görürdük. Değerli yorumlar alırdık. Sergiler, hocalarımızın sohbetleri, kitapçılar, bulamadığımız 

sanat kitapları, hepsini Zafer Çarşısı'nda bulurduk. Anlatmakla bitmez Zafer Çarşısı…

Neyse, girdim galeriye. Verdim özgeçmişimi. Baktılar ve sonra size haber veririz dediler. Çıktım Zafer Çarşısı'ndan 

dalgın dalgın Milli Piyango Sanat Galerisine yakın bir yerdeyim.

-Pesek, Niğde de gemilerin mi baı?

Çok tanıdık bir ses.

“Pesek “diye çağıran tek kişi…

Hem yanında titrediğim, hem hayran olduğum atölye hocam Oya KINIKLI. Rahmetle anıyorum kendisini.

Durumu kısaca anlaım. Durdu, hemen geri dönmemi kendisiyle gelmemi istedi. Biz birlikte Zafer Çarşısı'na geri 

girdik.

-Nadire Pesek Özbek' in referansı benim dedi.

Böylece 1993 yılında İlk kişisel sergimi Zafer Çarşısı'nda açmanın gururunu hep yaşadım.

Sergi açılış konuşmasıyla beni onurlandıran Sosyal Bilimler Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof .Dr. Ülker 

Mumcuk hocamı ve bu anlamlı mekanda bana sergi imkanı sağlayan Oya Kınıklı hocamı bu vesileyle rahmetle anıyorum.

Nadire ÖZBEK

Nadire ÖZBEK

50x90 cm.



40x50 cm. Kağıt Üzerine Silme Tekniği

Nazlı ER Nesrin ERCAN

“Ekmekçiyi Ezmeyin”  62x48 cm. Kolaj, Karışık Teknik



40x50 cm. Kağıt Üzerine Silme Tekniği

Nazlı ER Nesrin ERCAN

“Ekmekçiyi Ezmeyin”  62x48 cm. Kolaj, Karışık Teknik



Büyük Kent Belediye  Galerisi sergi gezme, izleme kültürünün gelişmesine rsat veren bir galeri idi.

        

1970'lerin sonu 1980'lerin başı  Zafer çarşısı Kent Belediye Galerisi gel-git her zaman içeriye sızıp teoriyle 

ya da pratikle üretilmiş sanat eserlerini izleyebilirdiniz. Bazen ilk ve ortaokul öğrencileri sergi gezmelere 

gelebiliyorlardı.

        

O dönem sergi gezme ve izleme çekingenliğini bu galeri halkın ayağının altına sermiş ve entelektüel bir ağı 

örmeye çalışıyordu.

        

Zafer çarşısı galerisinde sergiyi ve samimiyeti bulabildiğiniz gibi izlerken sanatçıyı da hemen yanınızda 

görebilirdiniz.

        

Meslek lisesi resim bölümünden yeni mezun sadece anlamaya çalıştığım bir dönemdi. Ankara'nın 

merkezindeki kolay ulaşılır bu galeride bana yapıtların sahibi sanatçının sızdığı yerler politik ya da klasik 

mi! bu dili ve düşünceyi öğrenmeyi, zenginleştirmeyi, beslemeyi bir anlamda öğrei.

        

Zafer çarşı büyük salonlu galeri diye konuşulduğunda gençliğime bir çağrışım yapabiliyor ve bağlantı 

kurabiliyorum… Çalışma hayatımın yaklaşık on iki yılı Zafer çarşısı civarında idi ,her sergiyi o dönem sanat 

ve şarap seven arkadaş grubumla hiç kaçırmadan mutlaka açılış günü ya da sonradan gezdim ve izledim.

        

Belediye Başkanı Karayalçın sonrası galeri  dibe  vurdu …çünkü, iktidarın kendi ekosistemleri devrede 

idi…  Güzel Sanatlar Galerisinin eskisi gibi ruhunu ortaya çıkarabileceğini ve entelektüel ortamı 

yaratabileceğini düşünüyorum.

Nejla TUĞCU

Nejla TUĞCU



Büyük Kent Belediye  Galerisi sergi gezme, izleme kültürünün gelişmesine rsat veren bir galeri idi.

        

1970'lerin sonu 1980'lerin başı  Zafer çarşısı Kent Belediye Galerisi gel-git her zaman içeriye sızıp teoriyle 

ya da pratikle üretilmiş sanat eserlerini izleyebilirdiniz. Bazen ilk ve ortaokul öğrencileri sergi gezmelere 

gelebiliyorlardı.

        

O dönem sergi gezme ve izleme çekingenliğini bu galeri halkın ayağının altına sermiş ve entelektüel bir ağı 

örmeye çalışıyordu.

        

Zafer çarşısı galerisinde sergiyi ve samimiyeti bulabildiğiniz gibi izlerken sanatçıyı da hemen yanınızda 

görebilirdiniz.

        

Meslek lisesi resim bölümünden yeni mezun sadece anlamaya çalıştığım bir dönemdi. Ankara'nın 

merkezindeki kolay ulaşılır bu galeride bana yapıtların sahibi sanatçının sızdığı yerler politik ya da klasik 

mi! bu dili ve düşünceyi öğrenmeyi, zenginleştirmeyi, beslemeyi bir anlamda öğrei.

        

Zafer çarşı büyük salonlu galeri diye konuşulduğunda gençliğime bir çağrışım yapabiliyor ve bağlantı 

kurabiliyorum… Çalışma hayatımın yaklaşık on iki yılı Zafer çarşısı civarında idi ,her sergiyi o dönem sanat 

ve şarap seven arkadaş grubumla hiç kaçırmadan mutlaka açılış günü ya da sonradan gezdim ve izledim.

        

Belediye Başkanı Karayalçın sonrası galeri  dibe  vurdu …çünkü, iktidarın kendi ekosistemleri devrede 

idi…  Güzel Sanatlar Galerisinin eskisi gibi ruhunu ortaya çıkarabileceğini ve entelektüel ortamı 

yaratabileceğini düşünüyorum.

Nejla TUĞCU

Nejla TUĞCU



Nevruz ERKEN Nevzat CAN

80x110 cm. TÜYB 2021



Nevruz ERKEN Nevzat CAN

80x110 cm. TÜYB 2021



Nezafet ÖZLÜTÜRK Nilgün Ayşecik ÇEVİK

70x100 cm.  KT  2010



Nezafet ÖZLÜTÜRK Nilgün Ayşecik ÇEVİK

70x100 cm.  KT  2010



Nilüfer ATALAY

70x90 cm.  TÜYB  2021

Nuran BOZKURT ERGÜN



Nilüfer ATALAY

70x90 cm.  TÜYB  2021

Nuran BOZKURT ERGÜN



Zafer Çarşısı Sanat Galerisinde o kadar çok anımız var ki. Hayatımda ilk defa lise yıllarımda o galeride sergi 

gezmiştim. O yıllarda bir sergide sevgili Kaya Özsezgin hocamla tanışmıştım. İlk katıldığım sergi o galeride 

oldu. Mezuniyet sergimizdi. Galeri kapanana açılan bütün sergileri hiç kaçırmadan izledim. Öğrencilik 

yıllarımızda buluşma yerimizdi. Daha birçok anı. 

Nilüfer Nazende ÖZKANLI

Nazende ÖZKANLI

20x20x12 cm.  Serbest Elle Şekillendirme Odunlu Pişirim (Anagama)  2021



Zafer Çarşısı Sanat Galerisinde o kadar çok anımız var ki. Hayatımda ilk defa lise yıllarımda o galeride sergi 

gezmiştim. O yıllarda bir sergide sevgili Kaya Özsezgin hocamla tanışmıştım. İlk katıldığım sergi o galeride 

oldu. Mezuniyet sergimizdi. Galeri kapanana açılan bütün sergileri hiç kaçırmadan izledim. Öğrencilik 

yıllarımızda buluşma yerimizdi. Daha birçok anı. 

Nilüfer Nazende ÖZKANLI

Nazende ÖZKANLI

20x20x12 cm.  Serbest Elle Şekillendirme Odunlu Pişirim (Anagama)  2021



Galerisinde sergiler gezdiğimiz, kültürle sanatla buluştuğumuz, aradığımız kitabı bulmak isterken  kitaplar 

arasında kaybolduğumuz, parkında dinlendiğimiz Zafer Çarşısı'nın  eski güzel günlerine, devrimci ruhuna 

kavuşmasını diliyorum. Brhd yönetimini kutluyorum.

Nur ESEN

Nur ESEN

“Sonsuzluk” 80x100 cm.  TÜKT  2021



Galerisinde sergiler gezdiğimiz, kültürle sanatla buluştuğumuz, aradığımız kitabı bulmak isterken  kitaplar 

arasında kaybolduğumuz, parkında dinlendiğimiz Zafer Çarşısı'nın  eski güzel günlerine, devrimci ruhuna 

kavuşmasını diliyorum. Brhd yönetimini kutluyorum.

Nur ESEN

Nur ESEN

“Sonsuzluk” 80x100 cm.  TÜKT  2021



Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde hatırladığım sergi Devlet Sergilerinden biriydi. Çok etkilenmiştim. 

Onlarca ressam. Onlarca resim… Ortaokula giiğim yıllardı. İnce ruhlu canım babamla, o zamanlar 

YENİŞEHİR denilen Sıhhıye'de buluşmuş, Zafer Çarşısı'ndaki sergiyi gezip Sanat Kurumu'nda oturmuş,, 

Piknik'te sandviç yemiş, eve dönmüştük. Babam, Refik Saydam Hıfzısıhha Enstitüsü'nde bir memurdu.  

Sosyal yapının farkını, önemini daha iyi anlıyorum şimdi. Bir de koca galerinin en uzak köşesindeki masada 

oturan, gençlerin resimlerini değerlendirirken gördüğüm, o gün görmüş ressamı… Bir gün Çinçin 

Bağları'nda Yıldırım Beyazıt Lisesi'nde, sının kapısından, içeri girdi Eşref ÜREN, resim öğretmeni 

olarak… Derste portremi çizmiş, evde çalıştığım portresini götürdüğümde çok beğenmişti. Güzel Sanatlar 

eğitimi alıp, yıllar sonra Dikiş Resimleri adıyla, Sümerbank basmaları ve kaput bezi kullanarak yaptığım 

boyasız resimlerle Ankara'daki ilk kişisel sergimi Zafer Çarşısı'nda açmış olmaksa benim için gurur 

kaynağı…  

Nur GÖKBULUT

Nur GÖKBULUT

“Teneke” 120x120 cm.  TÜYB  1989



Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde hatırladığım sergi Devlet Sergilerinden biriydi. Çok etkilenmiştim. 

Onlarca ressam. Onlarca resim… Ortaokula giiğim yıllardı. İnce ruhlu canım babamla, o zamanlar 

YENİŞEHİR denilen Sıhhıye'de buluşmuş, Zafer Çarşısı'ndaki sergiyi gezip Sanat Kurumu'nda oturmuş,, 

Piknik'te sandviç yemiş, eve dönmüştük. Babam, Refik Saydam Hıfzısıhha Enstitüsü'nde bir memurdu.  

Sosyal yapının farkını, önemini daha iyi anlıyorum şimdi. Bir de koca galerinin en uzak köşesindeki masada 

oturan, gençlerin resimlerini değerlendirirken gördüğüm, o gün görmüş ressamı… Bir gün Çinçin 

Bağları'nda Yıldırım Beyazıt Lisesi'nde, sının kapısından, içeri girdi Eşref ÜREN, resim öğretmeni 

olarak… Derste portremi çizmiş, evde çalıştığım portresini götürdüğümde çok beğenmişti. Güzel Sanatlar 

eğitimi alıp, yıllar sonra Dikiş Resimleri adıyla, Sümerbank basmaları ve kaput bezi kullanarak yaptığım 

boyasız resimlerle Ankara'daki ilk kişisel sergimi Zafer Çarşısı'nda açmış olmaksa benim için gurur 

kaynağı…  

Nur GÖKBULUT

Nur GÖKBULUT

“Teneke” 120x120 cm.  TÜYB  1989



Bir zamanlar Ankara-Sıhhiye  Zafer Çarşısında Devlet Güzel Sanatlar Galerisi vardı. Şimdilerde Büyük Şehir Belediyesi 

Sanat Galerisi olarak hizmet veren bu mekan, usta sanatçılarla genç sanatçıların bir arada olabildiği , usta çırak 

ilişkisinin doğduğu yerdi. Orada genç sanatçılar ustalardan hem sanat hem de hayat üstüne çok değerli deneyimler 

edinip, saygı ve sevgiye dayalı dostluklar geliştirirlerdi.

 Devlet Galerisinin kapanması ile sanatçıların buluştuğu, halkın da sanat ile tanıştığı, sonraları sanat izleyiciliğinin 

tiryakiliğe dönüştüğü bu büyülü mekân maalesef ortadan kalktı. Eksikliği derinden hissedilen galerinin Ankara Büyük 

Şehir Belediyesince tekrar canlandırılması çok sevindirici. Artık nostalji olmaktan çıkıp yeniden sanat hayatına katkı 

sağlayacak olması tüm sanatçılara müjde ve hediye niteliğinde. 

Sizlerle Devlet Güzel Sanatlar Galerisinde 1998 yılında  genç bir sanatçı adayı olarak açtığım kişisel sergime ilişkin bir 

anımı paylaşmak isterim.

Bana özgülenen sergi süresince, ustaların ve sanatseverlerin sergimi izlemeye geleceklerini düşünerek galeride 

bulunmaya çalışıyordum. Yine orada bulunduğum bir gün, ayağında mest lastik başında namaz takkesi olan bir bey 

geldi. Sergiyi ilgi ile gezdiğini izliyordum. Uzun bir süre dolaştıktan sonra Datça'ya tepeden bakan, bir genel görününün 

önünde kilitlendi. İlk olarak yanına gitmeyi düşünmemiştim ancak  o kadar ilgiyle bakıyordu ki, dayanamayıp yanına 

giim. Serginin sanatçısı olduğumu söyleyip, sormak istediği bir şey olup olmadığını sordum.

 -  Evet, bu resim Datça' mı? dedi.   Ben resmin Datça'dan yapılmış bir peysaj olduğunu söyleyince, tekrar resme 

yaklaşıp,

-  Ben Datça'dan bir arsa aldım, ama orayı hiç görmedim dedi.

 Cevap beni şok etmişti. Vatandaş adeta bu peyzajdan aldığı arsanın topoğrafik yapısını görmeye çalışıyordu. Orada 

çok güzel anılar biriktirmiştik.

Umarım galeri eski popüler işlevine kavuşarak uzun yıllar sanata hizmet verir ve tıpkı, Çankaya Belediyesi'nin 

Doğantaşdelen  Sanat Galerisi ve Zülfü Livaneli Sanat Galerisi  gibi nitelikli sergilere mekan olur.

Nurtaç ÖZLER

Nurtaç ÖZLER

80x100 cm.  TÜYKT  2018



Bir zamanlar Ankara-Sıhhiye  Zafer Çarşısında Devlet Güzel Sanatlar Galerisi vardı. Şimdilerde Büyük Şehir Belediyesi 
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anımı paylaşmak isterim.
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önünde kilitlendi. İlk olarak yanına gitmeyi düşünmemiştim ancak  o kadar ilgiyle bakıyordu ki, dayanamayıp yanına 

giim. Serginin sanatçısı olduğumu söyleyip, sormak istediği bir şey olup olmadığını sordum.

 -  Evet, bu resim Datça' mı? dedi.   Ben resmin Datça'dan yapılmış bir peysaj olduğunu söyleyince, tekrar resme 

yaklaşıp,

-  Ben Datça'dan bir arsa aldım, ama orayı hiç görmedim dedi.

 Cevap beni şok etmişti. Vatandaş adeta bu peyzajdan aldığı arsanın topoğrafik yapısını görmeye çalışıyordu. Orada 

çok güzel anılar biriktirmiştik.

Umarım galeri eski popüler işlevine kavuşarak uzun yıllar sanata hizmet verir ve tıpkı, Çankaya Belediyesi'nin 

Doğantaşdelen  Sanat Galerisi ve Zülfü Livaneli Sanat Galerisi  gibi nitelikli sergilere mekan olur.

Nurtaç ÖZLER

Nurtaç ÖZLER
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Nurein ŞAHİN

''Karşı Duruş''   70x100 cm.  TÜYB  2013

Olga GRAFOVA DİLEK

80x90 cm.  TÜYB  2018



Nurein ŞAHİN

''Karşı Duruş''   70x100 cm.  TÜYB  2013

Olga GRAFOVA DİLEK

80x90 cm.  TÜYB  2018



Zamana  dair  uzun  bir  yolu  geriye  doğru  yürümek.. 

Eski  bir  fotoğrafa  bakmak  gibi  Zafer  Çarşısı  şimdi.. 

Ankara'nın en uzun, en kalabalık yolunda o gün çocuk olmak ve yürümek pek çok kez Zafer 

Çarşısı'na..

Ulus'tan heykelden bazen.. Sümerbank'tan yeni dikilecek elbise için bir kumaş seçtikten sonra.. 

Yürümek Sıhhiye'ye.. Hitit Güneşi'nin etranda dolaştırarak gözlerini.. İçini zamanla ısıtmak 

Ankara'da..

O günkü gibi Kavaklıdere'den aşağıya doğru ya da..  

Meclis'i arkasına almış kendi zaferini kutlamaya koşan bir çocuğun elinde taşıdığı bayrakla.. 

Kitap kokuları arasından geçip, aramak resmini.. Ve gülümsemek bulunca..

Pastelden yapılmış fon kartonuna.. Çocukça.. 

Asmışlar onu beğenip Zafer Çarşı'nda o zamanlar hiç resim eksik olmayan bir duvara.. 

…O gün Sümerbank konulu resmimi Zafer Çarşı'nda görmeye gidişim kadar heyecan verici bugün 

BRHD Sergisi ile Zafer Çarşı'nda olmak… 

Zafer Çarşısı'nın sessizce beklemiş duvarına yeniden dokunmak.. Başka zamanları ve başka anıları 

solumak..

ZAFER ÇARŞISI’NA YÜRÜMEK

Özge GÖKBULUT ÖZDEMİR

Özge GÖKBULUT ÖZDEMİR

“İzole Renkler-3”   75x95 cm.  TÜYB  2020
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Zafer Çarşısı deyince aklıma ilk gelen yer tabii ki  orayla bir zamanlar adete özleşmiş resim 

galerisidir ve yine orada gezdiğim Devlet Resim Heykel  Sergileri’dir. Zafer Çarşısı demek benim 

için  orada her yıl düzenlenen Devlet Resim Heykel Sergileri’ni gezmek demekti. Türk resim 

sanatındaki en etkin gelişmeler Atatürk döneminde (1923-1938 yılları arasında) 

gerçekleştirilmiştir. Atatürk düşünce sisteminin güzel sanatlar alanındaki yönlendirici etkisi, Türk 

sanatçılarının başarılı yapıtlar vermesini sağlamıştır. Bunun sonucunda Türk Resim ve Heykel 

Sanatları batıya dönük olarak, batılı modern sanat anlayışlarına koşut bir gelişme içine girmiştir. 

Rahatlıkla bugünkü sanat düzeyimizin temellerinin Atatürk döneminde atılmış olduğunu 

söyleyebilirim. Atatürk’ün emriyle kurulan İstanbul Resim ve Heykel Müzesi’nin açılışından (1937) 

yıllar sonra Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi (1980)  açılmıştır.

 1994 yılında yüksek lisans tezimi hazırlarken Devlet Resim ve Heykel Sergilerinin 1930 yılından 

başlayarak tarihsel gelişimlerini, sergi şartnamelerini, ödül alan sanatçıları ve bu yarışmalarda jüri 

olarak görev alan isimleri araştırdım. Zafer Çarşısı’nda, Devlet Resim ve Heykel sergileri halkla 

buluşurdu. Gazi Üniversitesi Resim Bölümü’ne başladığım yıldan itibaren (1985)  ben de her yıl 

büyük bir heyecanla bu sergiyi beklerdim. Bu sergiyi gezmek büyük mutluluk verirdi. Sergiye kabul 

edilen ve ödül alan resimleri biraz da gıpta ile seyrederdim. Bazen de ödül alan kimi resimler hayal 

kırıklığı yaratırdı bende. Jüri seçiminin nasıl olduğuna ve seçilen jürinin hangi kriterlere göre 

resimleri değerlendirdiğini hep merak ederdim. Haa bazen jüri üyeleri eleştirilir ve jüri objektif 

değil diye yarışmaya katılmayan sanatçılar olurdu. Yani dedikodusu bol ama entelektüel anlamda 

bizlere çok şey katan sergilere ev sahipliği yapardı Zafer Çarşısı’ndaki galeri. Sergiler, büyük 

kitlelere ulaşabileceği için insanların plastik sanatlar yoluyla görsel dünyalarını eğitmede hiç 

kuşkusuz, en basit ve pratik çözümlerden bir tanesidir. Yıllar sonra BRHD ile bu sergide olmak 

heyecan verici. Beni gençlik yıllarıma götürüyor.

Özgül ALTUNTAŞ

ZAMANDA YOLCULUK Özgül ALTUNTAŞ
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Ömer Lütfi ÇETİN Pervin ÖZDEMİR

“Cenin 2”  21x19x40 cm.  1100 Derece, Seramik



Ömer Lütfi ÇETİN Pervin ÖZDEMİR

“Cenin 2”  21x19x40 cm.  1100 Derece, Seramik



Zafer Çarşısı, Gençlik Parkı, Anafartalar Çarşısı  Ankara'ya gelenlerin/yaşayanların 

uğradığı, anılarında  önemli yer eden başkentin sosyo/ekonomik kültürel benliğinin simgesi 

olan mekanlar… 

1980 yılı ortalarında Zafer Çarşısı Sanat Galerisinde Kayıhan KESKİNOKU'un kişisel 

sergisinde tanışmış, suluboya atlarını hayran seyredilişimi farketmiş “sende 

yapabilirsin”deyişini  hiç unutmam. Yıllar sonra; aynı galeride Haceepe Ünivesitesi Güzel  

Sanatlar Fakültesi 1995 mezuniyet sergimiz  açıldı.                         

Zafer Çarşısı Sanat Galerisi, yıllar içinde misyonunu yitirmiş atıl duruma getirilmiştir. 

Galerinin yeniden sanatseverlerle buluşturma rsatını biz ve Ankara Büyükşehir Belediyesi 

ile birlikte 2021… 

BRHD 26. Dönem yönetimin üyesi olarak başlatmış olmamızın haklı sevincini 

yaşıyoruz/yaşıyorum ” CUMHURİYETİN ZAFERİ” nin sanatla dolu olmasını diliyorum.

Rüveyde TERKEŞLİOĞLU

ZAMANDA YOLCULUK Rüveyde TERKEŞLİOĞLU

“İsimsiz”  19x40x3 cm.  Şamotlu Kil, Elle Şekillendirme, 1250 ºC, 2014
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40x40 cm.  Akrilik

Rabia ÇALIŞKAN Sena SENGİR

“Hoş Gelişler Ola'”  100x100 cm.  TÜA 2019



40x40 cm.  Akrilik

Rabia ÇALIŞKAN Sena SENGİR

“Hoş Gelişler Ola'”  100x100 cm.  TÜA 2019



Selvi İLHAN

“Çanaklar”  14x14x4 cm.   14x12x4 cm.   13x8x4 cm.  2018

Sera UZEL

70x100 cm.  TÜA



Selvi İLHAN

“Çanaklar”  14x14x4 cm.   14x12x4 cm.   13x8x4 cm.  2018

Sera UZEL

70x100 cm.  TÜA



Zafer Çarşısı Sanat Galerisi, bizler için sanat galerisi işlevinden başka, önemli sanatçılarla 

tanışma ve sohbet olanağı sağlaması açısından da etkin bir sanat eğitimi ortamı idi. 

Ankara'nın merkezinde, kolay ulaşılabilir olması, gerek halkın gerekse her düzeydeki 

öğrenciler için çok önemli eğitim işlevine sahipti. Galerimizin yeniden bu işlevine kavuşması 

hepimizi mutlu ei. Zafer Çarşısındaki Sanat Galerisinin çok uzun yıllar yaşaması dileğiyle, 

emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler. Serap Etike

Serap ETİKE

Serap ETİKE

“Var Olmak”  50x50 cm.  TÜA  2019



Zafer Çarşısı Sanat Galerisi, bizler için sanat galerisi işlevinden başka, önemli sanatçılarla 

tanışma ve sohbet olanağı sağlaması açısından da etkin bir sanat eğitimi ortamı idi. 
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emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler. Serap Etike

Serap ETİKE

Serap ETİKE

“Var Olmak”  50x50 cm.  TÜA  2019



Lise 1. Sınıaydım. Herkes resim dersinden kaytarmaya çalışıyordu. Bense iple çekiyordum. Her 

şeyimle kendimi vererek resmimi yapıyordum. Maalesef şu anda ismini hatırlayamadığım (En büyük 

ayıbım) resim hocamızın dikkatini çekmişim. Bana çok yetenekli olduğumu, bunu istiyorsam 

ilerletebileceğimi, bunun için de Devlet Güzel Sanatlar Galerisine gidebileceğimi söyledi. Ben hemen 

kabul eim. Bu arada 2 arkadaşımızda gitmek istediklerini söyledi. Hocalarımız bize randevu aldı ve 

hep birlikte giik. Bize sizi küçük bir sınava tabi tutacağız dediler. Daha sonra isminin Hikmet Duruer 

olduğunu öğrendiğim hocam, bize bir Pazar resmi yapmamızı söyledi. Hepimiz yaptık. 

Sınav sonunda hocam sadece beni uygun gördüğünü, nedeni de sadece benim insanları eğilerek 

yapmam olduğunu ayrıca aralara kedi ve köpekler eklediğim için yaratıcı olduğumu söyledi. 

Arkadaşlarım üzülerek ayrıldılar. Bense havalara uçuyordum. Hikmet Duruer ile 2,5 senelik 

serüvenime böyle başladım. Daha sonra Hikmet beyin Karayolları Genel Müdürlüğünde çalıştığını 

öğrendim. Annemde orada çalışıyordu. Meğer ikisi de arkadaşmışlar. Bu tesadüf çok güzeldi. Hala İlk 

hocam Hikmet Duruer'i sevgi ve saygıyla anarım. Onun sayesinde resme adımımı atmış oldum.

Serap SELÇUK ATABAŞ
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“Hızmalının Merakı”  50x70 cm.
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Benim unutamadığım ve çok sevdiğim kıymetli bir çalışanı vardı Zafer Çarşısındaki Galeri'nin; Raşit Amca... Ankara 

Kızılcahamamlı, kendine has ciddi bir yüz ifadesine sahip, gayet ince zayıf yapılı ve hizmetli bir personeldi. Yıllarca 

GALERİ'de sayısız sergiler izlediği, binlerce resim gördüğü ve tabi ki zeki bir insan olduğu için, resimden anlayan-

kendince değerlendiren bir kişilikti. Ben 80'li yıllarda Kayıhan Keskinok Atölyesindeyken, öğrenciler yaptıkları 

resimleri Hocama gösterir katılmak istedikleri yarışmada sergiye kabul edilip edilmeyeceklerini sorarlardı. Keskinok 

Hocam da; “Resimlerinizi Zafer Çarşısındaki Raşit Beye sorarsınız o size söyler“ derdi. Yarışmalar genellikle Güzel 

Sanatlar Galerisi'nde toplanır, bütün resimler de RAŞİT Amca'nın elinden geçerdi. Resimleri oradaki görevli memur 

kaydeder Raşit Amca da onları alır istiflerdi. Birçok kişi de resimlerinin elenip elenmeyeceğini kendisine sorarlardı, O 

da resimlere bir süre bakar ve düşüncesini söylerdi. Yanıldığını duyan olmamıştı. Zafer Çarşısındaki bir karma sergide 

görüp beğendiğim fakat eklektik olarak değerlendirdiğim resim ve onu yapan ressamı, bir resim yarışmasına resim 

vermek için giiğimde rastlamış oldum. Resmini kaydeirirken Raşit Amca'ya resminin yarışmada yer alıp 

almayacağını sordu. Raşit Amca şöyle baktı baktı ve dedi ki; ”Yaptığın resmin üst tara başka alt tara başka, bir şeyde 

karar kılmalıydın bu resim sergilenmez dedi”. O yarışmada gerçekten o resim elenmişti. Yine bir resim yarışmasına 

resim vermek için giiğimde, genç bir ressam resmini teslim ederken Raşit Amca'ya resminin yarışmada kabul görüp 

görmeyeceğini sordu. O da; ”Sen Haceepeli bir öğrencisin, daha resmin olmamış ama çalış ilerde girersin” deyince, 

öğrenci şaşırdı. Raşit Amca konuşmaya hafif gülümseyerek devam ei ve; ”Gazilileri de bilirim, onların yaptıklarıyla 

sizin yaptıklarınız başka başka” dedi. RAŞİT Amca o kadar çok seviliyordu ki, Ankara'nın bütün Sanatçıları O emekli 

olurken birer resim armağan ederek yıllarca hizmet eiği-görev yaptığı Zafer Çarşısı Güzel Sanatlar Galerisi'nde Adına 

açılan çok anlamlı ve güzel bir sergiyle uğurlandı.

Sezai KARA

ZAFER ÇARŞISI ve GÜZEL SANATLAR GALERİSİ ANILARI, İZLENİMLERİ Sezai KARA



Benim unutamadığım ve çok sevdiğim kıymetli bir çalışanı vardı Zafer Çarşısındaki Galeri'nin; Raşit Amca... Ankara 

Kızılcahamamlı, kendine has ciddi bir yüz ifadesine sahip, gayet ince zayıf yapılı ve hizmetli bir personeldi. Yıllarca 

GALERİ'de sayısız sergiler izlediği, binlerce resim gördüğü ve tabi ki zeki bir insan olduğu için, resimden anlayan-

kendince değerlendiren bir kişilikti. Ben 80'li yıllarda Kayıhan Keskinok Atölyesindeyken, öğrenciler yaptıkları 

resimleri Hocama gösterir katılmak istedikleri yarışmada sergiye kabul edilip edilmeyeceklerini sorarlardı. Keskinok 

Hocam da; “Resimlerinizi Zafer Çarşısındaki Raşit Beye sorarsınız o size söyler“ derdi. Yarışmalar genellikle Güzel 

Sanatlar Galerisi'nde toplanır, bütün resimler de RAŞİT Amca'nın elinden geçerdi. Resimleri oradaki görevli memur 

kaydeder Raşit Amca da onları alır istiflerdi. Birçok kişi de resimlerinin elenip elenmeyeceğini kendisine sorarlardı, O 

da resimlere bir süre bakar ve düşüncesini söylerdi. Yanıldığını duyan olmamıştı. Zafer Çarşısındaki bir karma sergide 

görüp beğendiğim fakat eklektik olarak değerlendirdiğim resim ve onu yapan ressamı, bir resim yarışmasına resim 

vermek için giiğimde rastlamış oldum. Resmini kaydeirirken Raşit Amca'ya resminin yarışmada yer alıp 

almayacağını sordu. Raşit Amca şöyle baktı baktı ve dedi ki; ”Yaptığın resmin üst tara başka alt tara başka, bir şeyde 

karar kılmalıydın bu resim sergilenmez dedi”. O yarışmada gerçekten o resim elenmişti. Yine bir resim yarışmasına 

resim vermek için giiğimde, genç bir ressam resmini teslim ederken Raşit Amca'ya resminin yarışmada kabul görüp 

görmeyeceğini sordu. O da; ”Sen Haceepeli bir öğrencisin, daha resmin olmamış ama çalış ilerde girersin” deyince, 

öğrenci şaşırdı. Raşit Amca konuşmaya hafif gülümseyerek devam ei ve; ”Gazilileri de bilirim, onların yaptıklarıyla 

sizin yaptıklarınız başka başka” dedi. RAŞİT Amca o kadar çok seviliyordu ki, Ankara'nın bütün Sanatçıları O emekli 

olurken birer resim armağan ederek yıllarca hizmet eiği-görev yaptığı Zafer Çarşısı Güzel Sanatlar Galerisi'nde Adına 

açılan çok anlamlı ve güzel bir sergiyle uğurlandı.

Sezai KARA

ZAFER ÇARŞISI ve GÜZEL SANATLAR GALERİSİ ANILARI, İZLENİMLERİ Sezai KARA



Geçmiş yıllarımı hatırlıyamıyacak kadar yaşlandım.

Bugün 86. Yaşındayım. Zafer çarşısından en çok hatırladığım Sevgili Eşref hoca. Bu mekan O nun 

okuluydu.

Hocamızdan çok şey öğrendik  ışıklar içinde uyusun. 

Suna ÖZKALAN

Suna ÖZKALAN

100x100cm  TÜYB
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Zafer çarsısı Ankara Eğitim Enstitüsü resim bölümüne ilk geldiğim yıllarda benim için veya benim gibi 

taşradan gelen bir çok öğrenci için çok önemli bir mekanı idi ANKARA'nın.

Bir çarşı insanın içini ısıtır mı?  Isıtırdı, benim ve benim gibi 70 ve 80'li yılların gençliğinin 

karbonmonoksitli sisli soğuk ayaz ANKARA'sında uğrak yerimizdi. Merdivenlerden inersiniz,   sol 

taraa Güzel Sanatlar Galerisi vardır,  hangi sergi olursa olsun mutlaka gezerdik sadece resim 

öğrencileri değil, bir farklı okullardan öğrenciler veya bakanlıklardan işinden çıkmış memurlar, yaşlı 

şık teyzeler, kibar amcalar gezer, lise öğrencileri gezer, bazı öğrencilere resim öğretmenlerinin sergiyi 

gezin ve bir yazı hazırlayın diye ödev verdiği ortaokul öğrencileri bile gezerdi. Hani okulu astığımız 

veya olaylar nedeni ile okula gidemediğimiz sabahları ilk buluşma noktamız Zafer çarşısı idi sabahları 

bazen gruplar galinde gezen ilkokul öğrencilerine bile rastlardık böyle günlerde.

Aradığımız tüm kitaplar bulabilirdik çarşıdaki kitapçılarda. Tüm yayınlar sol yayınları, dini kitaplar, 

sağ yayınlar, yani ne olursa olsun okurduk o yıllarda, hayatı dünyayı sanatı anlama için cebimizde para 

olmaz çoğunlukla olsun, almazsak bile kitaplara dokunur kapağını kaldırır dokusunu, kokusunu 

hissederdik.  Sadece sanat malzemeleri değil türlü ihtiyaçlarımızı karşılardık alırdık oradan ucuz 

olurdu öğrenci için çok uygundu,  bazen deere yazıp parasını sonra verdiğimiz mağazalar bile vardı 

Ankara 'dan ayrılıp yıllar sonra tekrar döndüğümde ilk işim Zafer Çarşındaki galeriye gitmek oldu evet 

başka galeriler açılmıştı yeni yeni, ama orası bir başkaydı ama bir sebze meyve hali ile karşılaşınca çok 

üzülmüştüm gözlerim dolu dolu terk eim çarşıyı, bazen giderim. Ne güzeldi bir buluşma yerinin Sanat 

galerisi olması, bazen o güzel anlamlı, derinlikli, heyecanlı, renkli, sevdalı günleri yeniden yaşamak için 

giderim, zafer çarşısına çay ocağına uğrar bir çay içerim hasır küçük taburelerde tekrar o günlerdeki 

gibi içimi ısıtmak için…

Şahika ÇAĞLAR

Şahika ÇAĞLAR

100x100cm  TÜYB  2021
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Anadolu'da öğretmenlik yapan her resim öğretmeninin hayali büyük bir kene çalışmaktır sanırım. 

Böylece sergiler gezmek, sanat ortamlarında bulunmak kendini geliştirmek ister… Bu amaçlarla 

Ankara'ya tayin istedim. 

Ankara'da ilk keşfeiğim yer Zafer Çarşısı'ndaki Devlet Güzel Sanatlar Galeri'si oldu. Çalıştığım 

okulda ki arkadaşlarımdan birisinin hocası olan Osman Zeki Oral bu galerinin müdürüydü. Bu durum 

galeriyi gezmeyi daha da renklendiriyordu. Çünkü her gidişimizde bizi odasında ağırlıyor, ikramlarda 

bulunuyor ve hoş sohbetler ediyorduk. 

En büyük hayallerimden biri, bu galeride bir resmimin sergilenmesiydi… 

1996'da GÜEF'de (Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi) lisans tamamladım. Lisans tamamlayanların 

katılımıyla düzenlenen yıl sonu karma resim sergisi bu galeride düzenlendi. Benim de o sergide iki 

resmim asılmıştı. Yani hayalini kurduğum “Zafer Çarşısı'nda ki Devlet Güzel Sanatlar Galeri'sinde 

resmimin asılması” gerçekleşmişti… 

Daha ne isterdim ki… 

Tülin DEMİR

Tülin DEMİR

100x100cm  TÜA  2021
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Bizler; yolu sanatın yolu olanlar, Ankara'da geçen yılları ve anıları olanlar, çocukluğunu, gençliğini, 

yetişkinliğini farklı dönemlerde Ankara'da idrak edenler... Yani günümüz sanatçıları. Sanırım hiçbiri 

Zafer Çarşısı'nı ve oradaki harika galeriyi es geçmiş olamaz. Sanatıma, gençliğime, hayatıma kaığı 

güzellikler için, sıradan bir  kent atmosferinde yaraığı gerçek üstü efekt için, salonlarında görme 

şansına ulaştığımız sanatçılar ve eserleri için bu mekana hepimiz çok şey borçluyuz. Tabii mekan kadar 

bu  galeriyi yaşatan, emek veren insanlara ve özellikle bugün yeniden Zafer Çarşısı'nı plastik sanatlar 

dünyasına  kazandırma çabasında olan BRHD yönetimine de sonsuz şükranlarımla...

Uğur ÇALIŞKAN

Uğur ÇALIŞKAN



Bizler; yolu sanatın yolu olanlar, Ankara'da geçen yılları ve anıları olanlar, çocukluğunu, gençliğini, 

yetişkinliğini farklı dönemlerde Ankara'da idrak edenler... Yani günümüz sanatçıları. Sanırım hiçbiri 

Zafer Çarşısı'nı ve oradaki harika galeriyi es geçmiş olamaz. Sanatıma, gençliğime, hayatıma kaığı 

güzellikler için, sıradan bir  kent atmosferinde yaraığı gerçek üstü efekt için, salonlarında görme 

şansına ulaştığımız sanatçılar ve eserleri için bu mekana hepimiz çok şey borçluyuz. Tabii mekan kadar 

bu  galeriyi yaşatan, emek veren insanlara ve özellikle bugün yeniden Zafer Çarşısı'nı plastik sanatlar 

dünyasına  kazandırma çabasında olan BRHD yönetimine de sonsuz şükranlarımla...

Uğur ÇALIŞKAN

Uğur ÇALIŞKAN



1990'lı yılların başında, Lütfü Günay'la birlikte bir projeyi hayata geçirmek üzere çalışmalara başladık. 

O, doğup büyüdüğü topraklara, Sevgili Çanakkale'ye gönül borcunu ödemek istiyordu, ben de 

defalarca gezdiğim, her gezide derinden etkilenerek sarsıldığım Gelibolu Yarımadası'nın sakladığı 

savaş sırlarını ayrıntılarıyla anlamak, anlatmak istiyordum. Çanakkale Zaferi'nin neler pahasına 

kazanıldığı, dünyaca saptanmış bir gerçek olarak tarihteki yerini almıştır. Biz bu gerçekler ışığında, 

duygularımızı vurgulayan resimler yapmak istiyorduk. 

Önce, Çanakkale Savaşları ile ilgili, bulabildiğimiz tüm kitapları okuduk. Sonra, konuyu en çarpıcı 

biçimde yansıtabileceğimiz bir teknik araştırdık. Uzun denemelerden sonra, önceden bir işlemden 

geçirilerek fon oluşturduğumuz kalın Amerikan bezlerini tuval olarak kullanmaya karar verdik. Sonuç 

bize göre başarılıydı. Böylece oldukça uzun süren bir ön çalışmanın ardından, 20 parçalık 

koleksiyonumuzu tamamladık. Bu koleksiyonu ilk kez, Zafer Pasajı'nda bu salonda “Devlet Güzel 

Sanatlar Galerisi”nde sergiledik. Yıl 1995'di.

Bu 20 parçalık koleksiyon aynı yıl, Çankaya Muhaz Alayı salonunda ve Çanakkale Devlet Güzel 

Sanatlar Galerisi'nde sergilendi. 

2012'de Cumhuriyet Gazetesi Kültür Merkezi'nde ve son olarak da Gözde Sanat Galerisi'nde 

sergilendi.

Bugün birkaç parçasıyla, BRHD”nin düzenlediği “Atatürk'e ve Şehitlerimize Saygı” sergisinde yerini 

alıyor.

Ülkü YALIM GÜNAY

ATATÜRK'e ve SİLAH ARKADAŞLARINA SAYGI Ülkü YALIM GÜNAY

“Savaş”   80x100cm.  TÜYB 
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Zaman zaman düşünürüm. Zafer Çarşısı ve Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'ni anlatmak, anısını 

yaşatmak, özlemi için ''Eskidendi,  çok eskiden,'' Murathan Mungan şiirinin mısraları ne kadar uygun 

diye. Sanatın zarafetle sunulduğu parlak dönemden sonraki kalın ağır toz, buz gibi soğuk mermerin 

altında gizlenebilir mi?  Bellek geçmişin izlerini tek tek raflarından indirdiğinde uymaz aymaz durum 

daha da katlanılamaz değil mi? Oysa çağdaş bir görünüme kavuşabilmesi biraz emek biraz özen 

isterken.

1974… ilk babam götürmüştü efsane galeriye. Namık İsmail'in ''Harman Yeri'' eserinin tam 

karşısındaydım. Çömlek testiden kana kana su içen erkek figürün susuzluğu ve saman sarısının 

parlaklığı beni sarhoş etmişti. Kırmızının azlığı, sarının susuzluğunu ve gönlümdeki aşkı ateşlemişti. 

Sonraki yıllar kaç kez kitap alma telaşıyla hızla dolaştığım çarşıda sanata sığınmıştım.

 Zamanla gitgide köhneleşen çarşı ve galeri özünden uzaklaştı. Kentin başka değişen getiri alanlarına 

karşı koyamayarak niteliklerini ve özelliklerini kaybei.

''Geçen geçti,

Geçen geçti.'’

Lakin, buradayız.

2021 gururla, umutla ''Cumhuriyetin Zaferi'' sergisi. 

Saman sarıya saygıyla…

Yasemin COŞKUN

ZAFER ÇARŞISI DEVLET GÜZEL SANATLAR GALERİSİ Yasemin COŞKUN

“Açmayan Bahar- Susuz Sarıya Saygı”   120x160,5 cm.  Tuvale Kolaj Asamblaj
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Yasin AKBAYDAR

“Balıkçılar”   60x80cm.  TÜA

Ankara’da Sıhhiye semtinde, Zafer Meydanı ile aynı ismi taşıyan Zafer Çarşısını çocukluk yıllarımdan 

itibaren hatırlıyorum. Bu çarşı içerisinde çoğunlukla kitapçılar ve sanatçılar için malzeme satan çeşitli 

dükkânlar vardı. Öğrencilik yıllarımda alışveriş için sıklıkla ziyaret eiğim bir yeraltı çarşısı idi. Çarşı 

içerisindeki Devlet Güzel Sanatlar Galerisi o çarşıya giren herkesin dikkatini çekmiştir. Ben belki 

çocukluğumun verdiği çekingenlikle bu Sanat Galerisine giremedim. O yıllarda merakımda bir mekân 

olarak anılarımda kalan Devlet Güzel Sanatlar Galerisinde bugün sanatçı olarak eserimin sergileniyor 

olması beni çok duygulandırdı ve mutlu ei.

Yasin AKBAYDAR

ZAFER ÇARŞISINDAKİ ANILARIM



Yasin AKBAYDAR

“Balıkçılar”   60x80cm.  TÜA

Ankara’da Sıhhiye semtinde, Zafer Meydanı ile aynı ismi taşıyan Zafer Çarşısını çocukluk yıllarımdan 

itibaren hatırlıyorum. Bu çarşı içerisinde çoğunlukla kitapçılar ve sanatçılar için malzeme satan çeşitli 

dükkânlar vardı. Öğrencilik yıllarımda alışveriş için sıklıkla ziyaret eiğim bir yeraltı çarşısı idi. Çarşı 

içerisindeki Devlet Güzel Sanatlar Galerisi o çarşıya giren herkesin dikkatini çekmiştir. Ben belki 

çocukluğumun verdiği çekingenlikle bu Sanat Galerisine giremedim. O yıllarda merakımda bir mekân 

olarak anılarımda kalan Devlet Güzel Sanatlar Galerisinde bugün sanatçı olarak eserimin sergileniyor 

olması beni çok duygulandırdı ve mutlu ei.

Yasin AKBAYDAR

ZAFER ÇARŞISINDAKİ ANILARIM



Neredeyse benimle yaşıır bu çarşı. 1962 yılına dek Sıhhiye Zafer Parkı olarak biliniyormuş.  

Çocukluğumda  tam karşısında Atatürk'ün heykelinin olduğu zafer anıtı olan bu çarşıya gitmek çok 

popüler idi.

Biriktirdiğim paralar ile satın alacağım roman, öykü ve şiir kitapları için oraya gitmeyi heyecanla 

beklerdim.

En önemlisi de Zafer Çarşısı'nda bulunan Sanat Galerisi idi. Bana bir rüyadaymışım hissi verir, bir 

sonraki sergiyi merakla beklerdim. Çocukluğumun renkler lunaparkı, şaşırmanın mabedi idi.

Siyasi şahsiyetleri, üniversite hocaları, öğrencileri, aydınları, yazarları ve gazetecileri görür, 

konuşmalarını dinlemeye, anlamaya çalışırdım.

Resim sanatı konusunda eserleriyle beni büyüleyen Turan Erol, Adnan Çoker ve birçok değerli ressam 

ile orada tanıştım. Eserlerini orada canlı inceleme şansım oldu.

Yavuz BOZKURT

ZAFER ÇARŞISI Yavuz BOZKURT
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Çocuktuk. O zamanlar market ve şarküteri alışverişi Kızılay'da yapılır, tamire verilecek ayakkabılar, 

terziye, örücüye verilecek kıyafetler, saat tamiri, her şey, ama her şey Kızılay'da yapılırdı. Annem ve 

babam, abimle beni elimizden tutar, hep birlikte Kızılay'a giderdik. O zamanlar, Kızılay'a gitmek, 

önemliydi. Alışverişin yanı sıra vitrinlere bakılır, ahbaplara rastlanır, hal hatır sorulurdu. O nedenle üst 

başa dikkat edilir, özenli giyinilirdi. Kızılay'a giiğimizde, babam bizi, mutlaka Zafer Çarşısı'na 

götürürdü. Kitapçıları gezer, birkaç kitap alır, sonrasında galeride sergi değişmişse, mutlaka sergiyi 

gezerdik. Zafer Çarşı'sındaki Sanat Galerisi benim ilk sanat galerimdir. 

Zafer Sanat Galerisi'nin, cıvıl cıvıl renkli sergileriyle çocukluk anılarımda yeri ayrıdır. Kent belleğinde 

önemli bir yeri olan bu mekânda sergiye katılmak ise benim için büyük bir onur. Galerinin ilk 

kuruluşunda ve yeniden kent halkının kullanımına sunulmasında emeği geçen herkese sonsuz 

teşekkürlerimle.

Yeşim ŞENGİL

Yeşim ŞENGİL

“Yeniden Sevmek; Ankara”   Çap:22 cm .  2019
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Ankara Zafer çarşısındaki Sanat Galerisini ,1970 de Gazi Eğitim Enstitüsü  Resim İş bölümüne 

okumaya   gelince öğrendim.

Sanat Galerisi bir buluşma,bilgilenme ve dinlenme yeri idi biz gençler için.

Sanat Galerisinin ne zaman  kapısından içeri girsem karşı masada galeri müdürü Osman Zeki Oral, iki 

üç sanatçı dostu ve öğrencilerle sohbet ederken bulurdum.Galerideki o masada sanat sohbetleri ve 

sanat eleştirileri. yapılırdı.Bu sohbetler ve eleştiriler o kadar doyurucuydu ki,boş zamanlarımızda o 

sohbetleri dinlemeye giderdik.Oraya o günün tanınmış ressamları gelirdi.Ben Cemal Bingöl ile Eşref 

Üren i orada tanıdım ve tanıştım.Dahası o sohbetlerden bilgilendim.

  O sanatçıların hepsi göçüp giiler.Rahmetleri ve toprakları bol olsun.

Yusuf DEMİRTAŞ

ZAFER ÇARŞISI Yusuf DEMİRTAŞ

70x100cm.  Gravür
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Bir dönem Ankara'nın sanat/kültürel yaşamında ve bizim kuşağın hem kültürel gelişimi hem toplumsallaşması 

yönünden önemli izler bırakan Zafer Çarşısı'ndaki Devlet Güzel Sanatlar Galerisi belleğimizde yer edinen anılarla da 

canlılığını korumakta kuşkusuz. Unutamadıklarımdan biri de, sanat dünyamızın efsane hocalarından rahmetli Adnan 

Turani Bey Hocamın Ankara "Kurtuluş Parkı'nın Utrillo'su" olarak adlandırdığı rahmetli Eşref Üren Beyle ilgilidir. Eşref 

Bey, gözlerinin içi gülen, sakin görünüşlü, ufak tefek zarif bir İstanbul beyefendisi ve saygı telkin eden bir kişiliğe 

sahipti. Herkesin çok sevip, saygı duyduğu; çok iyi bir sanatçı olduğu kadar, zaman zaman gazetelerde, dergilerde 

Yazılar yazan, birikimli iyi bir eleştirmen olarak da sanatsal değerlerden ödün vermeyen, yerine göre ince bir ironiyle 

karışık iğneleyici bir biçimi vardı.

Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü temsilcisi olarak Seçici kurulunda bulunduğum bir Devlet Resim ve Heykel 

Sergisi'nin açılışı sonrasında, seçici kurulun değerlendirme sonuçlarından memnun kalmayan rahmetli Eşref Üren Bey 

Hocamızın Cumhuriyet Gazetesi'nde, seçici kurulu "Yandan çarklı Şirket-i  Hayriye Vapuru”na benzeterek -özellikle de 

Gazilileri- ağır biçimde eleştiren "Muhtac-ı himmet bir Dede" başlıklı bir yazısı yayınlandı. Ben de aynı gazetede aynı 

başlıkla, saygıda kusur etmeden, kendisininkiyle orantılı ağırlıkta bir yanıt verince, herkes Eşref Bey Hocamızın nasıl 

hışmına uğranacağımı söylüyor ve bekliyordu. Yazımın yayımlandığı gün dersten sonra Zafer Çarşısı'ndaki Devlet 

Güzel Sanatları Galerisi'ne giim. Her zamanki yerinde oturan Eşref Bey'i "İyi günler, Hocam!" diye selamlayınca, bize 

asırlık çınar gibi görünen seksenli yaşlarındaki o İstanbul beyefendisi oturduğu masadan yavaşça doğrularak, her 

zamanki güleçliği ve zarafetiyle: "Yazınızı aldım efendim, tebrik ederim" diyerek elimi sıktı. Ben de, üzülmediğinize 

sevindim Hocam, deyince. Onun bir özdeyişle verdiği, bilgeliğe yaraşır yanıtı da belleğime yerleşmiştir: Ne münasebet, 

Efendim, "Barika-i hakikat müsademe-i eardan çıkar.” (Gerçeğin ışığı, fikirlerin çarpışmasından doğar.)

Zafer GENÇAYDIN

BİR ANI Zafer GENÇAYDIN
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1970’li yıllara gelirken, köyden Kente göç dalgası sürüyordu. Bize de Ankara kucak açtı. Dün gibi 

hatırlarım. Atatürk Bulvarı üzerinde bir kapı, insanlar girip çıkıyor.  Dik merdivenlerden çarşıya indim. 

Hemen solda, estetik ahşap kapı, üzerinde “Devlet Güzel Güzel Sanatlar Galerisi” yazıyor. Kapı açık. 

Kocaman salon, duvarlarda asılı tablolar. Çocukluk halimle öylece kalakaldım. Aldı içine, yuu beni. O 

günden sonra Zafer Çarşısı, her haa uğradığım, nefes ve kitap aldığım, anılar biriktirdiğim, güzel 

insanlarla tanışma mekanı oldu benim için de. Tanıma rsatı bulduğum güzel insanlardan naif 

resmimizin öncü ustası rahmetli Hüseyin Yüce’yi anmadan geçemem. Galeride sıkça sohbetler yapıp 

onu dinledim. Toprağında çiçekler eksilmesin.

 1977 yılı yaz tatili, memlekeen iki arkadaşım geldiler. Ankara’yı gezecekler. Sabah yola koyulmadan 

nereleri gezebileceğimizi anlatırken, Hüseyin araya girip; “Sen bizi Zafer Çarşısı’na götür, yeter. 

Burayı çok merak ediyorum. Gezelim, sonra başka yerlere gideriz.” diye sözünü tamamladı. Bir süre 

sonra çarşıdaydık. Dükkan dükkan dolaşıyoruz. Birer ikişer kitap dergi aldık bile. Ali ve ben, 

dergilerden makaleler okumaya başladık. Hüseyin, dikkat çekici halde poster ile kartpostalları 

inceliyor. Beğendiklerini alıyor. Arada sordu, “Sezen Aksu posterinden, kartından başka yok mu?” 

diye. Merakım artı tabi ki, duramadım. Hüseyin duymayacak şekilde Ali’ye sordum. “Nedir bu Sezen 

Aksu ilgisi?” diye. Ali de, “Memlekee sevgilisi var. Fazla görüşemiyorlar. Bir de sevgilisi Sezen 

Aksu’ya benziyor. Aileler ilişkilerini kabullenmiyorlar.” diye yanıtladı beni. Durum anlaşıldı. Sevgi, aşk, 

tutku, dostluk, yaşam gerçekliği öyle değil mi? Üç arkadaş, o gün Zafer Çarşı’sında güzel zaman 

geçirdik. Bir süre sonra, Hüseyin sevgilisini kaçırdı, evlenip mutlu oldular.

 ZAFER ÇARŞISI; Anadolu’nun orta yerinde Cumhuriyet aydınlanmasının buluşma noktası, sosyal, 

kültürel, sanatsal, kültür mirası olmuş bir mekanıdır başkentin. Aynı zamanda, ‘’MEMLEKET 

MANZARASI”dır. Bu işlevine geri kazandırılması, boynumuzun borcu olmalı değil mi?

Zeki GÜLDÜ
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“Ankara Garı”   90x100cm.  TÜYB 
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