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Kültür ve Sanat

Etkinlik Takvimi Mart 2021

Doğa Takvimi: Prof. Dr. Hüseyin SARI

16 Salı
20.00

Online Fotoğraf Gösterisi ve Söyleşi
“Dur Yolcu!” Çanakkale'den Sakarya'ya 
Şehitlerimizi Anıyoruz
Kadim KOÇ, Fikret ÖZKAPLAN, 
Gökçen ÖZKAPLAN, Turna ÖZKAPLAN

17 Çarşamba

18 Perşembe
Çanakkale Zaferi ve Şehitleri 
Anma Günü

19 Cuma

20 Cumartesi İlkbaharın Başlangıcı

21 Pazar
13.00

Fotoğraf Sanatı Kurumu (FSK)
22. Olağan Genel Kurul Toplantısı
"1. Toplantı"

22 Pazartesi

23 Salı
20.00

Online Ayın Fotoğrafı Etkinliği (AFE)
“Grafiksel Fotoğraf”
Ömer GEMİCİ

24 Çarşamba Koz Kavuran Fırtınası

25 Perşembe

26 Cuma Çaylak Fırtınası

27 Cumartesi Dünya Saati (20:30-21:30)

28 Pazar
13.00

Fotoğraf Sanatı Kurumu (FSK)
22. Olağan Genel Kurul Toplantısı
"2. Toplantı"

29 Pazartesi Çaylakların Gelme Zamanı

30 Salı
20.00

Online Fotoğraf Gösterisi ve Söyleşi
“Fotoğrafta Göstergelerarasılık”
Prof.Dr. Ali Muhammet BAYRAKTAROĞLU 

31 Çarşamba

01 Pazartesi

02 Salı
20.00

Online Fotoğraf Gösterisi ve Söyleşi
“Dev Kanatlar:Kara Akbaba”
Aykut İNCE

03 Çarşamba

04 Perşembe

05 Cuma

06 Cumartesi
Üçüncü Cemre Toprağa Düşer 
(Toprak ısınır)

07 Pazar Bağ Budama Zamanı

08 Pazartesi Dünya Kadınlar Günü

09 Salı
20.00

Ustalarla Söyleşi Online Ortak Etkinliği
İbrahim ZAMAN
Moderatör: Prof.Dr.Adnan ATAÇ

10 Çarşamba

11 Perşembe Kocakarı Soğukları Başlangıcı

12 Cuma Husum Fırtınası

13 Cumartesi

14 Pazar Kocakarı Fırtınası

15 Pazartesi Kırlangıçların Gelme Zamanı

Ağaçlara Su Yürüme Zamanı
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Atölye ve Seminer

Programları

Online 
Temel Fotoğraf Bilgisi 
Semineri
Süre  : 4 hafta
Metod : Zoom ile teorik eğitim

Program
• Fotoğrafa giriş
• Fotoğraf makineleri
• Objektifler
• Değişkenler arası bağlantılar
• Işık
• Kompozisyon
• Yardımcı ekipmanlar

Online 
Doğa Fotoğrafçılığı 
Semineri
Eğitmen       : Adnan ATAÇ
Süre    : 4 hafta
Metod    : Zoom ile teorik eğitim

Program
• Doğa ve doğa fotoğrafçılığı
• Manzara fotoğrafçılığı
• Doğada makro fotoğrafçılığı
• Kuş ve kelebek fotoğrafçılığı
• özellikleri, temel ilkeleri ve ekipmanları

Online 
Temel Dijital Fotoğraf 
Düzenleme Semineri
Eğitmen  : Mehmet TEZCAN
Süre   : 4 hafta
Metod   : Zoom ile teorik ve uygulamalı 
eğitim

Program
• Tools menü kullanımı                                
move tool, seçim araçları, crop aracı, 
retouch rötuş araçları, yazı yazma araçları
• Renk bilgisi ve kullanımı                               
adjustment menü açılımı ve kullanımı
• Fotoğraf boyutlandırma menüsü          
image size,canvas size kullanımı
• Raw menüsü kullanımı

Online 
Video Edit ve Sinema-

tografi Semineri
Eğitmen : Yunus TOPAL
Süre : 8 hafta 
Metod          : Zoom ile teorik ve 
uygulamalı eğitim

Program
• Sinematografi 
• Film yapım 
• Film montajı 
• Öğrenim çıktısı : kısa film, kısa 

belgesel, clip, video sunum 

Online 
Fotoğraf Sanatında 
Multidisipliner Yaklaşım
Eğitmen : Yunus TOPAL
Süre : 5 hafta (30 saat)
Metod  : Zoom ile teorik eğitim

Program
• Multidisipliner sanat ve fotoğraf
• Sanat felsefesi
• Sanat akım ve kuramları
• Çağdaş estetik sorunları
• Temel sanat kavramları
• Tümleşik sanat
• Görüntü ve imge
• Psikopatoloji ve sanatsal yaratıcılık
• Sanat ve yeniden kimliklendirme
• Bütünleşik sanat üretim ve sergileme
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AFE
Ayın  Fotoğrafı 
E t k i n l i ğ i

Seçiciliğini Behiç GÜNALAN’ın yaptığı 
Şubat 2021 Ayın Fotoğrafı Etkinliği’nin 

(AFE) konusu “Kırmızı” idi.  

Etkinliğe 17 fotoğrafçı, 
67 fotoğraf ile katılmıştır.

Ayın Fotoğrafı: 
Nazan GÜNERİ

Başarılı Fotoğraflar: 
Abdurrahman KURT
Canan KAPLICA (2)
Engin AREL 
Sevgi KÖYLÜ HALİLOĞLU

Sevgi KÖYLÜ HALİLOĞLU

Canan KAPLICA

Abdurrahman KURT

Canan KAPLICA

Engin AREL
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Sergileme
AFE

Gülten YILDIZ
Hüsamettin ÖZKAN (2)
Nazan GÜNERİ (3)
Sevim TURGAY (2)
Sinem YENEL (3)
Süleyman SAVAŞ (2)
Zeliha ALTINDAL

Engin AREL Gülten YILDIZ Hüsamettin ÖZKAN

Nazan GÜNERİ Nazan GÜNERİ Nazan GÜNERİ

Sevim TURGAY Sinem YENEL Sinem YENEL

Süleyman SAVAŞ Zeliha ALTINDAL

Abdullah DURMAN (2)
Abdurrahman KURT (3)
Büşra ARSLAN
Canan KAPLICA (2)
Engin AREL (2)
Gülcan ERBİL

Abdurrahman KURT
Gülcan ERBİL

Sinem YENEL

Abdullah DURMAN Abdullah DURMAN Abdurrahman KURT

Büşra ARSLAN
Canan KAPLICA Canan KAPLICA

Hüsamettin ÖZKAN

Sevim TURGAY

Süleyman  SAVAŞ

Abdurrahman KURT

Engin AREL
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İbrahim ZAMAN

1937 de Adapazarı’nda doğan 
İbrahim Zaman, 1959’da 
sanatsal nitelikli fotoğrafa 
ilgi duydu.  Adapazarı’nda, 
“GRUP 5” ve “AFAK” fotoğraf 
kulüplerinin kurucu üyeliğini 
yaptı. ilk ödülü “Portre 
Dalında”, Adapazarı’nda 
1963’te aldı. İlk kişisel sergisi 
“GÜVERCİNLER”i Şubat-
1967’de İstanbul’da açtı. 
2003 11. INEPO uluslar arası 
yarışmada fotoğraf dalında 
birinci ödülü alarak 150 
civarında ödülün sahibi oldu.
Başka yarışmalara katılmayıp 
jüri görevinde kalmayı tercih 
etti. Marmara Üniversitesi 

G.S.F. Fotoğraf Bölümü’nde 
portre dersleri verdi. Birçok 
Uluslararası ve Ulusal sergiye 
katılan, kişisel sergileri ve 
sayısız saydam gösterisi 
yanında, İstanbul Şehir 
Tiyatroları Yönetmeni; Engin 
Uludağ’ın yönettiği ve yazdığı 
Devlet Tiyatrosu sanatçısı 
Tijen Par’ın seslendirdiği “Nil 
Vadisi’nde Zaman”, konulu 
benzeri olmayan prodüksiyonu 
bulunmaktadır. Uzun zamandır 
seçici kurullarda görev yapan 
İbarhim Zaman’ın, Eczacıbaşı 
prestij yıllıkları, Turizm Bakanlığı 
yayınları ve afişleri, Türkiye 
prestij albümlerinde ve benzeri 
birçok dergilerde fotoğrafları 
ve yazıları yer aldı..Adapazarı 
nda mayıs 2011de PTT 
idaresi tarafından kendisi için 
ilk gün damgalı pul basıldı, 
2009 Troya kültür ve sanat 
Ödülleri bağlamında YILIN 
FOTOĞRAF SANATÇISI SEÇİLDİ 
,İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİ, İSTANBUL 
MODERN SANATLAR MÜZESİ, 
GALETEA SANAT GALERİSİ 
KOLLEKSİYONLARINDA 
ESERLERİ BULUNMAKTADIR                          
ECZACIBAŞI FOTOĞRAF 
SANATÇILARI DİZİSİ 
KİTAPLARINDAN 2019 DA 

İBRAHİM ZAMAN ADINA 
YAYINLAMIŞTIR .
.2012 YILINDA KENDİSİNE 
İFSAK VE KUFSAD 
TARAFINDAN YILIN SANATÇISI 
ÜNVANI VERİLDİ.  KENDİSİ 
ADINA( İBRAHİM ZAMAN 
SSS ULUSLARARASI 
FOTOĞRAF YARIŞMASI) 
DÜZENLENMEKTEDİR.. 
Zamanın  “Türkiye’de 
Zaman”,ZAMANLA 40 
YIL “Türk Fotoğrafçıları 
Kütüphanesi”, “Tarlalar”, 
“Yansımalar” ve “Işığın 
peşinde 50 yıl –”Fotoğrafta 
Pratik öneriler,  Dünya da 
zaman, Dünya da insan 
halleri, Zamanla 55 yıl, 
Beyaz siyah  adında kişisel 
fotoğraf albüm ve kitapları 
bulunmaktadır . Bunun 
yanında 50 nin üzerinde foto 
gösteri yapımı mevcuttur.24 
yılı aşkın süredir “Fotoğraf 
Dergisi”nde,FOTOĞRAFTA  
PRATİK ÖNERİLER  üzerine 
karşılaştırmalı yazılar 
yazmaktadır. Fotoğrafta 
IŞIK, İbrahim Zamanın 
olmazsa olmazıdır .Bu 
yüzden yakın çevresi ona 
IŞIĞIN EFENDİSİ lakabını 
takmıştır. Halen Uluslararası 
ve Ulusal yarışmalarda jüri 
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üyeliği yapmaktadır. İbrahim 
zaman, İFSAK , , BUFSAD, , 
GİFSAD, SAGÜSAD FOTOGEN 
VE SİLLE SANAT SARAYI, 
BASAF,KUFSAD,ANAFOD   
GEZGİNLER DERNEĞİ 
ONURSAL ÜYELİKLERİ VARDIR. 
SOSYAL SORUMLULUK 
OLARAK ,  YILDIZ SARAYI VAKFI 
MÜTEVELLİ HEYET ÜYESİ VE 
YİRMİBİRİNCİ YÜZ YIL EĞİTİM 
VE KÜLTÜR VAKFI(YEKÜV) 
KURUCU VE MÜTEVELLİ 
KURULU ÜYESİDİR.
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GRAFİKSEL FOTOĞRAF

Bir anlatım dili olarak fotoğraf, 
toplumsal yaşama diğer sanat 
dallarına kıyasla çok geç 
girmiş olmasına karşın gelişen 
teknolojinin olanaklarını kullanarak 
en fazla yaygınlaşan bir ietişim 
aracı olmuştur. 

Sanatın getirdiği anlatım 
olanaklarının yanı sıra 
fotoğrafçının sanatsal kaygısı, 
paradigması da anlatım dilini 
zenginleştiren ögelerdendir. 
Sanatsal fotoğrafın 
oluşturulmasında iki temel 
yaklaşım vardır: resimsel ya da 
grafiksel fotoğraf yaklaşımı.

Dışımızda üç boyutlu olarak görüp 
algıladığımız dünyayı fotoğraf 
olarak iki boyutlu bir düzleme 
aktatırken üçüncü boyutun 
(derinliğin) ortaya çıkarılması için 
özel çabalar gerekir. Resimsel 
anlatımda fotoğraf genellikle 
bir öykü içermesine ek olarak 
ışık derinliği verecek şekilde 
kullanılır. Resimsi fotoğraf bir 
öykü içerdiği, insan, hayvan ve 
bitki gibi canlı ögeler taşıdığı için 
izleyici tarafından daha kolay 
anlamlandırılır ve benimsenir.

İlk yaratıcı örnekleri 1910lu 
yıllarda afişlerde görülen 
grafiksel fotoğraf yaklaşımında 
ise aynı tasarım kuralları ile 

oluşturulmasına karşın biçimsel 
yapısı kendine özgüdür; renk, 
ışık ve gölge ile üçüncü boyut 
yanılsaması biraz daha farklıdır.

Grafiksel fotoğrafta gerçek 
dünyadaki üç boyutlu model 
yerini iki boyutlu biçime bırakır. 
Fotoğrafın içeriğinde yer alan 
nesneler biçim ve şekilleriyle 
değil düzlem üzerindeki leke 
değeriyle algılanır. Biçim ve şekil 
gerçek dünyayı çağrıştırmakla 
birlikte grafiğin ögeleridir. Lekenin 
renkli ya da siyah-beyaz olmasının 
algılama açısından bir önemi 
olmamakla birlikte siyah-beyazda 
derinlik duygusu zıtlıkla daha 
belirgin hale gelebilmektedir. 

Fotoğraf gerçek dünyada var 
olan bir görüntünün, resimden 
farklı olarak, fotoğrafçının bilgi, 
donanım ve deneyimine bağlı 
olarak olduğundan farklı biçimde 
tespit edebilmesine olanak tanır. 
Fotoğrafçı, sanatsal fotoğrafın 
(ışık ve kompozisyon) kurallarını 
temel alarak grafik ögelerini 
açığa çıkarabilmek için çekim 
zamanını ışığın konumuna bakarak 
belirlemek, beklemek zorunda 
kalabilir.

Görüntü alanı içinde koyu (siyah) 
lekeler kadar beyaz boşluklar 
(lekeler) de önemlidir. Fotoğrafta 

beyaz lekeler, bilinçli olarak 
siyah lekelerin etkisini artıracak 
biçimde tasarlanabilir.

Grafiksel fotoğrafta derinlik 
duygusu yanılsaması çizgi, leke 
ve biçimin kullanılışında kendini 
gösterir. 

Derinlik duygusu, fotoğrafçının 
yaratıcılığına bağlı olarak 
yüzeylerin örtüşmesi, çizgi 
ve leke tekrarlarıyla sağlanır. 
Geometrik biçimler sıklıkla 
kullanılır.

Ömer GEMİCİ

Ömer GEMİCİ
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Foto: İbrahim Demirel Foto: İbrahim Demirel

Foto: Şükrü Ağbal
Foto:  Hüseyin Opruklu

Foto: Zoltan Bisak Foto: Meer Ghersberg

Foto: Katia Stroobants

Foto: Paul Martin
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CEPHEDE KADINLAR

Cumhuriyetimizi bir kurtuluş 
savaşı ile kurduk. Osmanlı 
devletinin son yıllarından itibaren 
savaş ve yoksulluk nedeniyle 
örselenen ve perişan olan 
Anadolu halkı Kurtuluş Savaşı 
ile de gücünün son kalan kısmını 
kullandı. Savaştan sonra kurulan 
Türkiye Cumhuriyetinin 13 
milyonluk nüfusu büyük oranda 
savaşamayacak kadar hasta, 
yaşlı ve sakatlar ile kadın ve 
çocuklardan oluşuyordu. Sıtma, 
verem, cüzzam gibi bulaşıcı 
hastalıklar toplumda son derece 
yaygındı. 

Bağımsızlığını kazanan genç 
cumhuriyetin şimdi hastalık ve 
yoksullukla savaşı başlamıştı. 
İlk kurulan bakanlık olan Sağlık 
Bakanlığı, 1923 yılında 554 
hekim, 69 eczacı, 4 hemşire, 
560 sağlık memuru ve 136 ebe 
ile sağlık hizmeti sunuyordu. 
Sıtma, verem, cüzzam gibi 
bulaşıcı hastalıklarla mücadele 
için özel birimler oluşturulmuştu. 
Anne ve çocuk sağlığını 
korumak ve geliştirmek için 
çalışmalar yapılmıştı. Türk 
kadını bağımsızlık savaşını 
verirken bir taraftan cephede 
savaşırken diğer taraftan sağlık 
ordusuyla cephede sağlık 
hizmeti sunuyordu. Hastalık ve 
yoksullukla yapılan savaşta da 

kadınlar sağlık ordusunun en 
temel öğeleridir. Hastanede 
hemşire, doktor, köyde kasabada 
ebe olarak hem hastalıklarla 
mücadele ettiler hem de 
bulundukları her yerde cumhuriyet 
kadınını bir model olarak temsil 
ettiler. 

Sağlık çalışanı kadınlar şimdi 
kendilerini neredeyse yüzyıl sonra 
yine bir savaşın tam ortasında 
buldular. Şimdi onlar, tüm 
dünyada olduğu gibi ülkemizde 
de ailelerini, arkadaşlarını, 
hastalarını, hayatı korumak için 
Covid19 ile savaşıyorlar. Sağlık 
personeli sayımız 1 milyon 61 
bin 635’. Bunun 165 bin 363’ü 
doktor, 204 bin 969’u hemşire. 
Sağlık çalışanlarının çok büyük bir 
kısmını yine kadınlar oluşturuyor. 
İşte bu yüzden tıpkı yüzyıl önce 
olduğu gibi bu sefer de bu güçlü, 
akıllı ve şefkatli kadınların azmiyle 
yine kazanacağız.

Hayatımın 35 yılında hemşire 
olarak görev yaptım. Sağlık 
sisteminin her kademesinde 
pek çok değerli kadın sağlık 
çalışanı ile omuz omuza çalıştım. 
Meslekteki son günümde 
Covid19’a yakalandım. Tedavimi 
tamamı kadınlardan oluşan harika 
bir ekip yürüttü. Ankara Şehir 
Hastanesi Enfeksiyon Kliniğinin 

şefi Prof. Dr. Hatice Rahmet 
Güner, sorumlu Hemşiresi Deniz 
Pelen, Doç Dr. İmran Hasanoğlu, 
Büşra Hemşire, Kübra Hemşire, 
Buket Hemşire, Sevtap Hemşire 
ve Fatoş Hemşire, Fatma 
ve Nermin Hanımlar değerli 
emekleriniz ve ilaçlar kadar şifalı 
gülümsemeleriniz için hepinize 
çok teşekkür ederim.

Esin ACAR

Esin ACAR
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BELGESEL FOTO-GRAF USTASI 
MEHMET UÇAR

Geride bıraktığımız son on-
onbeş yıllık zaman dilimi dikkate 
alındığında, foto-grafik düzlemde 
en fazla ilgi gören konulardan 
birinin, meşe odunundan kömür 
yapımı (‘Torak’) işçiliği olduğunu 
söylemek mümkündür. Belli bir 
dönem foto-graf ortamında 
muazzam bir torakçı rüzgârı esti. 
Bu nedenle çok sayıda foto-
grafçının arşivinde ‘torakçı’lara 
dair görüntü bulunması şaşırtıcı 
değildir. Deneyimlerimiz 
gösteriyor ki belli dönemler 
bazı şeyler kolayca moda haline 
gelebiliyor. Herkes modaya 
uymasa bile, baskın çoğunluk 
modaya uymaktan kendisini 
maalesef alamıyor. Foto-
grafik geçmişi otuz yılı aşanlar 
hatırlayacaklardır; bir dönem 
nü rüzgârı, bir dönem deneysel 
rüzgârı esmişti. Sonra soyut 
rüzgârı esti. 
‘Torakçılar’ ve ‘mevsimlik tarım 
işçileri’ gibi sosyal içerikli 
konular da geride bıraktığımız 

yakın dönem itibariyle ciddi 
anlamda rüzgâr oluşturdu, moda 
ile tanımlanacak hale geldi. 
Neredeyse hepsi saman alevi gibi 
parladı ve hızla söndü. Bir şeyin 
üzerine herkes çullanır ve büyük 
bir rüzgâr oluşmasına yol açarsa, 
o şeyin modaya dönüşmesi 
kaçınılmaz olur. Moda ise, anlamı 
üzerinde, gelip geçici olanı ifade 
eder. Başka bir furya başlar, bu 
kez herkes onun üzerine çullanır 
ve önceki terk edilir. 
Oradan parlak bir görüntü 
kopartıp almak gibi tamamen 
kendisine dönük istem yerine, 
meseleye samimi şekilde yaklaşıp 
uzun soluklu bir çalışma düşünen 
ve hangi sosyal kesimle ilgiliyse, 
o kesimin haklarını korumaya 
ve geliştirmeye (lütfen dikkat 
buyurun; ‘çıkar’ değil, ‘hak’) matuf 
bir kaygı ile foto-grafik kayıt 
gerçekleştiren için hiçbir şey 
moda değildir, olmaz. Gerçek 
anlamda bir sosyal belgeselci, 
eğildiği meseleye böyle yaklaşır. 
Orada ve onların arasında bizatihi 
yer alır, orada yaşar, yerinde tanık 
olur, her şeyi derinden hisseder, 
içselleştirir ve sonra görüntü 
kayıtlarına geçer. Doğa belgeseli 
için de üç aşağı beş yukarı aynı 
şeyler geçerlidir. Kavramsal, 
soyut, kurgu vb ile ifade edilen 
alanlara dair foto-graf da herhangi 
bir meseleye dair duygu ve 

düşünce ifade etme yolu/yöntemi 
olarak ele alındığında katiyen 
moda olmaz. Böyle yaklaşan foto-
grafçı her zaman nü ile bir soruna 
işaret eder, soyut ile dert anlatır, 
kurgu ile önemli bir meseleye 
parmak basar. 
Bu noktada akla, “foto-graf 
bir şey anlatmak zorunda 
değildir” yolundaki söylem 
geliyor. Doğrusu bu söylem pek 
gerçekçi görünmüyor. İlki, sergi, 
gösteri vs yapılıp paylaşılması, 
bu söylemi büyük oranda 
geçersiz kılar ya da en azından 
kuşkulu hale getirir; ikincisi, 
bir an için hakikaten bir şey 
anlatmak zorunda olmadığı inancı 
yerleşmiş olsun ve ilgili açıklama 
güvenilir sayılsın, o takdirde 
bile söz konusu foto-graf, sergi 
veya gösteri bir şey anlatmak 
zorunda olmadığını anlatır, ister 
istemez; ve üçüncüsü, salt bir 
görüntü olarak hoşa gitmesi, göz 
okşaması, duyuları ve/ya zihni 
harekete geçirmesi mümkün 
iken, kendiliğinden bir şey anlatan 
konumuna erişecektir.      
Gerek belgesel çalışmalar 
bağlamında, gerekse sanatsal 
bağlamda kendini değil, ele aldığı 
meseleyi önceleyen ve ona göre 
davranan bir foto-grafçı için hiçbir 
şey gelip geçici bir esinti, bir 
moda olmaz; Torakçıları da, maden 
işçilerini de, mevsimlik işçileri 

Tekin ERTUĞ
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de, balıkçıları da, zanaatkârları 
da, çarşı pazarı da, sokakları da, 
doğayı da yaşadığı her dönem 
çalışır ve yaptığı her çalışma 
bir anlam taşır, bir değer üretir. 
Aynı şekilde nü, portre, kurgusal, 
kavramsal, still life, soyut (sizce 
adı her ne ise) foto-graf yapan 
insan bir meseleyle ilgili içerisinde 
derinden bir sızı hissediyor ve 
foto-grafik çalışmalarını bunu 
dillendirmek üzerine kuruyorsa, 
entelektüel birikiminin elverdiği 
ölçüde derinlik içeren bir anlam ve 
değer üretir. 
Dolayısıyla, kendisini önceleyen 
yaklaşım saman alevi gibi parlayıp 
sönecek (muhtemelen sonraki 
zamanlar hiç hatırlanmayacak), 
buna karşın ele aldığı veya eğildiği 
meseleyi ve o meseleyle bağı 
olan şeyleri önceleyen yaklaşım, 
anlatım gücü veya derinliği 
ölçüsünde zamana direnecek, 
eskimeyecek, kalıcı hale 
gelecektir. 
Bu bağlamda olmak üzere 
Mehmet Uçar’ın uzun soluklu 
çalışmalarından birini irdelemek 
isteriz. Çok sayıda örneğini 
görüp onlarca sergi ve gösteri 
izlediğimiz, sosyal medyada 
binlercesi paylaşılan torakçılar 
konusunu usta foto-grafçı 
sayın Uçar da çalıştı. Ancak, yol 
kenarında rastladığı vaziyetten 
üç-beş görüntü kopartıp almadı, 
belli zaman aralıklarıyla yaklaşık 
üç yıl boyunca onlarla aynı 
ortamda yaşadı, aynı havayı 
teneffüs etti, aynı sofrada 
yedi, aynı çayı içti, aynı çadırda 

uyudu. Dost oldu, aile bireyi gibi 
görülmeye başlandı. Mehmet 
Uçar, belli bir zamandan sonra 
onlardan biriydi artık. Onların 
gereksinimlerini kendi gereksinimi 
gibi düşündü, çağdaş bir ebeveyn 
gibi sorumluluk üstlendi. Her 
şeyi paylaştı. İşte o zaman gönül 
rahatlığıyla kamerasını çıkarttı ve 
sahada varlığından hiç rahatsızlık 
duyulmadan hareket edebildi. 
Çalışması uzun solukluydu, 
kurduğu dostluk da uzun soluklu 
oldu. Aradan on yıla yakın zaman 
geçmiş olmasına karşın, Mehmet 
Uçar maaile torak işi yapan 
o insanlarla hâlâ diyalogunu 
sürdürüyor. ‘Dayı’ diye hitap 
ediyorlar sayın Uçar’a ve kendi 
aile büyüklerine gösterdikleri 
ölçüde saygı gösteriyorlar. Bazen 
Ankara’dan Mardin’e gidip ziyaret 
ediyor, düğünlerine katılıyor. 
Yaptığı bütün foto-grafları onlarla 
paylaştı, seçtiği görüntülerden 
albüm hazırlayıp hediye etti. 
Torak işi meşakkatlidir, zordur. 
Solunan is ve duman nedeniyle 
sağlık çabuk bozulur. Ortamda 
hijyen, hak getire. Ne ki insanlar 
yaşamlarını sürdürebilmek için 
buna katlanmak zorundadır. 
Çocuklar da aynı ortamda 
yaşamaya mecbur oldukları 
için eğitim-öğretim meselesi 
can yakıcıdır. Bu vaziyette olan 
ama okuyup öğretmen olmak 
isteyen bir kız çocuğunun 
dileğinin gerçekleşmesinde 
Mehmet Uçar’ın çok ciddi rolü 
bulunduğunu bilmek bile foto-
grafın özünde bir araç olduğuna 

dair dolaylı ve son derece önemli 
bir örnektir. 
Uzun soluklu bir çalışma ve ele 
aldığı meseleyi, o meseleyle 
bağı bulunan toplumsal kesimi 
önceleyen yaklaşım bu şekilde 
sonuçlanırken, zor koşullarda 
çalışan-üreten insanların üzerine 
büyük kalabalıklar halinde 
adeta çullanıp görüntü kapıp 
götürmeye çalışmanın ve kaptığı 
güzel (‘güzel’ ile ‘iyi’ her zaman 
örtüşmez) görüntüyü sosyal 
medyada paylaşmanın, gösteri 
haline getirip çeşitli platformlarda 
sunmanın, kısacası bu yoğun 
foto-grafik bombardımanın 
bazı hallerde torakçılara zarar 
verebileceği ihtimalini gözden 
uzak tutmamak lazım.
Torak işi yapanlar için en önemli 
şeylerden biri meşelik alanlara 
yakın olmakla birlikte, olmazsa 
olmaz şey ‘su’ dur. Bir dere 
kenarında, bolca suyun bulunduğu 
bir yerde olmaları gerekir. 
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Hazırladıkları yığın kontrolden 
çıkıp tamamen yanarak yok 
olma riski taşır. O nedenle bol su 
bulunmalı ki gereğinde yangını 
kontrol altına alabilsinler. Öte 
yandan su hayati önemdedir. 
İçmek için, temizlik için su 
elzemdir. Dolayısıyla suyun az 
olduğu veya uzak olduğu bir 
alanda torak işi yapmak, çekilen 
sıkıntıyı birkaç kat artırır. 
Soru şu: Bir dönem gidip kısa 
süre için görüntülerini kaydettiği 
torakçıların sonraki yıl yahut daha 
sonra aynı yerde olup olmadığını 
merak eden oldu mu? Gidip 
kontrol eden var mı? Kontrol 
ettiğinde, onların yerinde yeller 
estiğini farkeden oldu mu? Daha 
önce yeterli ölçüde su bulunan 
bir yerde iken, bütün bu foto-graf 
bombardımandan sonra, daha 
uzak-kuytu ve suyun yeterli 
olmadığı başka bir alana geçmek 
zorunda kalmış olabilecekleri 
düşünüldü mü? Tekrar iletişim 
kurup onları dinleyen oldu mu? 
Ya, ‘ekmeğimizden oluyoruz, ne 
olur çekmeyin’ serzenişiyle içi 
sızlayan?..
Asıl belgeseli yapılması gereken 
belki de budur: Foto-grafçıların 
ilgisinden önce, foto-grafçıların 
yoğun ilgisi altında ve o ilginin 
bitmesinden (tüketilmesinden) 
sonra ‘Torakçılar’.
İlk gençlik dönemlerimizden, 
liseli yıllardan itibaren tanıdığımız 
kadim dostumuz değerli usta 
Mehmet Uçar foto-grafinin 
belgesel düzleminde hayatı ve 
doğayı tanımlamaya, anlatmaya 

çalışır. Uzun süredir FSK (Fotograf 
Sanatı Kurumu) ortamında pek 
çok etkinliğe imza atmış, önemli 
sorumluluklar üstlenmiş, Yönetim 
Kurulu Üyeliği ve Başkanlık 
yapmış, özellikle FSK için hayata 
geçirdiği ‘Uygulama Atölyesi’yle 
Temel Eğitim Seminerleri 
sonrası katılımcıların sahada 
pratik yaparak kendilerini hızla 
geliştirmelerini sağlamış ve aynı 
zamanda öğrencileriyle birlikte 
Ankara civarındaki bazı ilçe, 
köy ve kasabaların belgeselini 
yapmış, bunları hem FSK arşivine, 
hem de ilgili köy, kasaba ve 
ilçelerin yerel yönetimleriyle 
mülki idarelerine kazandırmış 
son derece özverili bir insandır. 
Pandemi öncesi devam eden 
benzer çalışmaları vardı, 
pandemiden kaynaklı olağandışı 
dışı koşullar normale erdiğinde 
o çalışmaları kaldıkları yerden 
tekrar başlatacağını umuyoruz. 
Onu yakından tanıyanlar bilirler, 
sayın Uçar aynı zamanda kuş 
foto-grafçısıdır. Selami Oral ve 
Murat Toru ile birlikte kuşlarla ilgili 
bir albüme imza atmışlardı. Ancak 
bazı kuş türleriyle ilgili yıllardır 
süren ve daha devam edecek 
olan uzun soluklu çalışmalar 
yaptığını biliyoruz. Dileğimiz o ki 
zamana yayarak ve sindirerek 
büyük bir sabırla yürüttüğü sosyal 
belgesel ve doğa belgeseli 
çalışmalarını kitap/albüm 
haline getirsin, kalıcılaştırsın. 
Beklentimiz ise uzak olmayan 
bir gelecekte (küresel salgın 
sonrası) bu kıymetli çalışmaların 

sergi ve albümlerinin yapıldığına 
tanık olmaktır. Sayın Uçar’ın 
beklentimiz yönünde hazırlık 
içinde olduğunu bilmek kendi 
adımıza sevindiricidir. 
Mehmet Uçar’ın, bulunduğu 
ortamda gönülleri fethetmesi 
boş yere değildir. Özverisi, 
yardımseverliği ve hoşgörüsüyle, 
beklentisiz şekilde ortaya 
koyduğu çaba ve emekle 
hakikaten örnek bir şahsiyettir. 
Nezaketi ve samimi dostluğu 
cabasıdır. Değerli bir amatör 
foto-graf ortamı olan dernek 
koşullarında bulunmaktan ve bir 
sivil toplum kuruluşu içinde yer 
almaktan ötürü üzerine düşen 
ne varsa fazlasıyla yapmanın 
yol açtığı ilgi, sevgi ve dostluğa 
tanığız. Dernek ortamı paylaşım, 
dayanışma ve yardımlaşma 
ortamlarıdır. Uçar bu olguya 
ilişkin hakkı tam anlamıyla teslim 
ederken, aynı zamanda belgesel 
düzlemdeki deneyimini, bilgisini, 
birikimini tartışılmaz bir seviyeye 
taşımıştır.               
Ustaya saygıyla,

Tekin ERTUĞ
(Aralık 2020)  
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