


8 Mart Dünya Kadınlar Günü
Depremde Kaybettiklerimiz 

Dünya İnsanlarının Dayanışma Ruhu
Anısına

March 8, International Women's Day
In Memory of the Spirit of Solidarity of the People of the 

World, Those We Lost in the Earthquake



Sevgi Pınarı Source OF LOVE

KADIN WOMAN

Uluslararası Online Karma Sergi

İnternational Online Group Exhibition

Kuratör/Curatör

HATİCE  ERDİ

İsimler soyadlarına göre alfabetik sıralanmıştır. Names are in alphabetical order by surname 



Arif  ALBAYRAK

Gün yirmidört saat 
yaşanmalısın.

Haksızlık olur sadece 8 
Martlarda yaşamak seni…

20x30 Duralit üzeri karışık teknik20x30 Duralit üzeri karışık teknik

You must live twenty-four hours 
a day. 

It would be unfair to live only 
on March 8th..



Kadın başlangıçtır,
hayat verendir, yaşamın

dengesi ve ölçülemeyecek  değeridir…

Cüneyt  AKYOL

Güller,reprodüksiyon 40X30 T.Ü.Y.B
Başlangıç 50X60  T.Ü.Y.B Yaşam mücadelesi 40X30  T.Ü.Y.B

Woman is the 
beginning,

the life-giving,
the  balance of 
life and its 

immeasurable 
value…



Gülcan ÇAĞAN

Kadın pozatif ayrımcılığı
benimser.

Women adopt positive 
discrimination.

İçinde 38x20x15 YontuEmpati 30x20x8 Yığma 



Türkan  ÇETİN

Hayatın her alanında oldukları için 
kadınların, siyasi  ve sosyal 

bilinçlerinin  gelişmesi,ülkelerinin 
gelişmesi demektir.

Yaseminler   30X45 T.Ü.Y.B

Rengarenk çiçekler   35X45 T.Ü.Y.B

The development of 
women's political and 

social awareness 
means the 

development of their 
country, as they are 
in all areas of life.

50x70  T.Ü.A.B
90X90  T.Ü.A.B



Her anımızı anlamlandıran kadınlarımızın Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum. 
Hayat onlar ile güzel  ve renkli…

30X30  T.Ü.Y.B 30X30  T.Ü.Y.B

I congratulate the International Women's Day of our women who make every 
moment of us meaningful. Life is beautiful and colorful with them…

Hikmet 
ÇETİNKAYA



Nissaf   CHKONDALI

Kadın, sanatçıların ilham kaynağı olup, 
kadınsız dünya düşünülemez…

60X80  Karışık teknik

Women are the inspiration for artists, and the 
world without women is unthinkable…



It is the scales of 
the woman that 

keeps the world in 
balance

Bağ  50X20X20 Taş Yontu

Demokrasi  50X28X26 Taş Yontu

Dünyayı dengede tutan kadının terazisidir.
aşka  50X23X28 Taş Yontu Meliha  ÇUVALCI

Vazgeçiş   45X30 Yontu
Ağıt   30X12  Kil yığma

60x70  T.Ü.Y.B 70x70  T.Ü.Y.B



Natalie ELİAS

Kadın,zaman gibidir,değerini bilenler için 
paha biçilmez; bilemiyenler için ise  ise 
israftır…

A woman is like time, priceless for those 
who appreciate it; For those who don't 
know, it's a waste...

40X60 T.Ü.Y.B



Aşk, yolculuğu kelime yapan 
şeydir"

Love is what makes the ride 
worthwhile"

Kadın olarak 
yapabileceklerimizin

sınırı yok.

There is no limit to what 
we, as woman, can 

accomplish"
50X40  T.Ü.A.B 60X50 T.Ü.A.B

Sara  EMAM



Tomris  EMRAL

At  88X67 T.Ü.Y.B

Kadınım, varım ve dünyanın diğer 
yarısıyım…

I am woman,I exist and Iam the 
other half of the World…

İlkbahar  70x100 Akrilik ve ispirtolu kalemle 
desen çalışması Doğa Ana 106X76 T.Ü.Y.B



Hatice  ERDİ

Çocuk Gelin   60X80 T.Ü.Y.B

Sevgi herşeyin 
ilacıdır. 
Dünyaya  bunu 
verecek ve 
öğretecek olan,
eş ve anne 
kimliği ile 
kadındır.

Love is the cure for everything.
The only one who will give and 
teach this to the World is the 
woman  with the identity of 
wife and mother

Mavi At   30X40 T.Ü.Y.B



Mücella ERSOY

Sevgi kuşağı    35X25 Suluboya

Kadının dünyası   50X50 Suluboya

loving, naive and wise 
mother.While a person builds 
herself/himself on such a 
Solid  foundation, her/his 

strongest supports are the love 
she / he learned from her/his 

mother and her teachings.

Bir insanın yaşamda  ilk  büyük şansı, yüreği 
sevgi dolu,naif  ve bilge bir anneyle  büyümektir. 
Böylesi sağlam bir temelin  üzerine insan kendini 

inşa ederken en güçlü dayanakları annesinden 
öğrendiği  sevgi ve onun öğretileridir.

Sevginin ve Bilgeliğin Gücü   34x24.5 
Suluboya

A person's   greatest   first chance in life is to 
grow up in a safe and peaceful home with a



Kadın, çiçek gibi 
dünyayı güzelleştirir…

Lela  GELEİSHVİLİ

A woman beautifies 
the world like a 

flower...

Flowers for mother   70X60 T.Ü.Y.B 70X50 T.Ü.Y.B



.

Derya KARASOY

Boncuk 100x100 T.Ü.A.B

Doğa 100x100 T.Ü.A.B

Biz, hep birlikte güçlüyüz…

We are all strong together…

35x50 Karton üzerine dalgalı ebru

35x50 Karton üzerine dalgalı ebru



Nida KAN
Kadın ilk uygarlıklarda ana 

tanrıça olmuş ve kadın toprağın 
üretkenlıği ile  bir tutulmuştu. 

Bugün de  kadın, emeğin 
semboludur.

Nivede ve ezgileri  35X50 T.Ü.A.B

The woman was the mother 
goddess and the woman was 
equated with the fertility of 

the land in the first 
civilizationsin.

Today, women are the symbol of 
labor.

50X70 T.Ü.Y.B 50X70 T.Ü.Y.B



An American journalist H.L.Mencken said,
Love is like war, easy to begin but very hard 
to stop.I sympathize with these words. I 
hope that there will be no more wars in the 
world.May the world be filled with love…

Yuko KAWAGUCHİ

Amerikalı bir gazeteci H.L.Mencken 
şunları söyledi:
Aşk savaş gibidir, başlaması kolay ama 
durdurması çok zordur.Bu sözlere sempati 
duyuyorum.Umarım dünyada bir daha 
savaş olmaz.Dünya sevgiyle dolsun…

Hometown’s roses 50X70 T.Ü.A.B



Bizler ne istediğini bilen ,yeri geldiğinde yüce bir anne ve değerli bir eş ,yeri geldiğinde 
vatanını seven neneleriz;bir ayağı zincire  vurulamıyacak kadar özgür ve eşitlikçi Anadolu 

kadnlarıyız biz.

Yayla Çiçeği   60x80 T.Ü.Y.B80X100 T.Ü.Y.B80X90 T.Ü.Y.B

Semra 
KULOĞLU

We are grandmothers who know what they want, who are a great mother and precious wife 
when appropriate, who love their homeland when appropriate; we are Anatolian women who are 

too free and egalitarian to have one foot in chains.



Hüseyin  
MACAR

«Kadınlar insan,bizde 
insanoğlu»demiş büyük ozan 

Neşet Ertaş.
Tarihin anaerkil dmneminde 
sevgiyi,adaleti,eşit paylaşımı

hakim kılan,günümüzde 
toplumun üretici ve itici gücü 
tüm kadınlarımıza sevgiler…

«Women are human,we are human sons»said  thr great bard Neşet Ertaş.
Love to all our women,who made love,justice and equal sharing prevail in the matriarchal period 

of history,and are the productive and drivingforce of society today.

40x40 T.Ü.Y.B
40x40 T.Ü.Y.B



Hacer  SARI

Kadın,varoluşun en güzeL 
parçasıdır.

Woman is the most 
beautiful part of existence

Kadın 60X80 T.Ü.Y.B Nene 90X120  T.Ü.Y.B



Kadınsız çağdaşlaşma olmayacağı gibi, çağdaşlık da kadınsız olamaz...

Özgürlük 23x18 Kil hamuru üzerine bronz çalışma

Sevgi  20x18 Kil hamuru üzerine bronz 
çalışma

Gülen 
ÖZDEMİR

Just as there can be  no modernazation without women,there is no modernazation  
without women….



Harman Yeri  55x65 T.Ü.Y.B
Halıcı kız  60x80 T.Ü.Y.B

Asiye   ÖZGESOY

Kadın sevgidir, emektir...

Pamuk Toplıyan Kadınlar  45x60 T.Ü.Y.B

Women are love, labor...



Ayfer Sarısal 
ÖZTÜRK

Kadınlarımızın yüzü 
acılarımızın kitabıdır.

Acılarımız,ayıplarımız ve 
döktüğümüz kan, 

karabasanlar gibi  çizer 
kadınların yüzünü…

Nazım Hikmet

The faces of our women are 
the book of our suffering. 

Our pain, our shame and the 
blood we shed draw the faces 
of women like nightmares.

Nazım Hikmet
40X50  T.Ü.A.B35X50  T.Ü.A.B



30X50 Ebru Karışık Teknik 45X 145 Ebru Fularlar

Şükran  ÜST 
Kadın, 

sevgidir,özveridir,umuttur,
gelecektir,adalettir,yuvadır,
anadır,sevgilidir,eşdir,ve 

yaşamın kendisidir.

Woman is love,
selfsacrifice,hope,future,
justice,home,mother,lover,

wife and life itself.

35x50 Kağıt üzeri karışık teknik60x80 T.Ü.A.B



Necla  YANIK

70X70 T.Ü.Y.B
İsimsiz   50X40 T.Ü.Y.B

Women cary half of the 
sky

Gökyüzünün yarısını
kadınlar taşır

100X70 T.Ü.Y.B



Arhan Demir 
YAZGAN

Sevgi, 
birbirine saygı göstermektir.

Love is respecting each other.

Renkler 30x23 Kağıt üzeri akrilik
.

Ayçiçeği 30x23 Kağıt üzeri akrilik



ESER ALMAK VE/VEYA BİLGİ ALMAK İSTEYENLER AŞAĞIDAKİ MAİL 
ADRESİ VEYA TELEFONDAN İLETİŞİME GEÇMELERİ RİCA OLUNUR

THOSE WHO WISH TO RECEIVE WORKS AND/OR INFORMATION, PLEASE 
CONTACT THE FOLLOWING EMAIL ADDRESS OR PHONE

haticeerdi@hotmail.com

0 532 347 25 07

mailto:haticeerdi@Hotmail.com


Ankara Rüzgarı Kültür Sanat ve Yaşamı Destekleme Derneği,bireylerin sanat aracılığı ile sosyal hayatta daha çok yer
alıp, katkıda bulunmaları amacıyla, yolu sanattan geçen kadın erkek, toplumun tüm katmanlarındaki herkesin
sanatın evrensel dili ile bir araya gelmesi için 2012 yılında kurulan dernek, ülkemizin güzide sanat merkezlerinde
karma sergiler düzenlemiştir. Pandemide sanatın devam etmesi için, Ankara, Çanakkale,Adana ve Mersin
büyükşehir belediyelerinin de de katkıları ile, anılan kurumların web sayfalarında “Evde Kal, Sanatla Kal” sanal sergi
dizilerine başlanılmış ve Savaştan Dostluğa Uzananların Hikayesi ve Kadın Hakkı gibi konulu sergiler de sanal
olarak sanatseverlerin izlemesine sunulmuştur

Ankara Rüzgarı Culture, Art and Life Support Association is the association that was established in 2012 for the
purpose of enabling individuals to take more part in and contribute to social life through art, and to bring together
men and women who pass through art, everyone in all layers of society with the universal language of art. In order
for art to continue in the pandemic, with the contributions of Ankara, Çanakkale, Adana and Mersin metropolitan
municipalities, virtual exhibition series "Stay at Home, Stay with Art" were started on the web pages of the
aforementioned institutions, and exhibitions on the subject of "The Story of Those Who Reach Out to Friendship
from War and Women's Rights" were also offered to art lovers virtually. made available for viewing

0 532 347 25 07-haticeerdi@hotmail.com



Femin Art Uluslararası Kadın Sanatçılar Derneği, dünyanın en etkin dili olan sanatın aracılığı ile, kadınların sosyal
hayatta daha fazla yer almasına ve bireysel gelişimine katkıda bulunmak, kadın sanatçıların haklarının korumak ile
işbirliğinin sağlanması ve sosyal projelerin yapılması amacı ile 2007 yılında, Şükran Üst tarafından Trabzon’da
Ankara Şubesi de 2019 yılında Hatice Erdi tarafından kurulmuş olup; bu amaçlar çerçevesinde, ulusal ve uluslararası
etkinlikler ve projeleri başarı ile gerçekleştirmiştir. Halen dünyanın bir çok yerinde ve ülkemizin çoğu ilinde şube ve
temsilcilikleri vardır. Ankara şubesi olarak, başta ‘Sanatta Engelsiz Buluşma’ projesi ile iki engelli çocuğa elektrikli
sandalye alınmış ve sosyal hayata entegre olmalarına katkıda bulunulmuş ve sanatın halka ulaşması için ‘Herkes
Resim Alsın Diye’ sergi dizisi ile ucuz eser alınma imkanı sağlanmıştır.

Femin Art International Women Artists Association was founded by Şükran Üstün in Trabzon in 2007 with the aim of
contributing to the participation of women in social life and their individual development, protecting the rights of
women artists, ensuring cooperation and carrying out social projects through art, the most effective language of the
world. Ankara Branch was also established by Hatice Erdi in 2019; Within the framework of these purposes, it has
successfully carried out national and international events and projects. It still has branches and representative
offices in many parts of the world and in most provinces of our country. As the Ankara branch, two handicapped
children were bought an electric chair with the project "Acting without Barriers in Art" and contributed to their
integration into social life, and the opportunity to buy cheap works was provided with the exhibition series "So
Everyone Gets Paintings" in order for art to reach the public.

0 532 347 25 07-haticeerdi@hotmail.com



Bütün bu çabamız; bir günü dünya kadınlar 
günü olarak değil, her günü 

«MUTLU  KADINLAR  GÜNÜ» 
Olarak kutlamak için …

8 Mart  Dünya Kadınlar Günümüz kutlu 
olsun…




