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Kültür ve Sanat

Etkinlik Takvimi Mart 2022
17 Perşembe

1818 Cuma
19:00

Fotoğraf Gösterisi, Söyleşi ve
Kitap İmza Günü
“Bir Kadının Öz Portreleri”
Ayça KARAOĞLAN
Fotoğraf Sergi Açılışı, Gösteri ve Söyleşi
“Arı Kovanı”
Arı Kovanı Proje Katılımcıları
18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri 
Anma Günü Kapsamında
“Hoşaf ve Ekmek İkramı”
FSK

1919 Cumartesi
15:00

Fotoğraf Üzerine
Belgesel Film Gösterimi ve Söyleşi
“Köy Enstitülerinin Sultanları Annem ve Teyzem”
Dr. Sibel GÜVEN

20 Pazar İlkbaharın Başlangıcı

21 Pazartesi Gündüz ile Gecenin Eşitlenmesi/Nevruz

22 Salı

2323 Çarşamba
20:00

OnlineOnline Ayın Fotoğrafı Etkinliği
“Kadın”
Gülcan ACAR

24 Perşembe Koz Kavuran Fırtınası

2525 Cuma
20:00

OnlineOnline Söyleşi
“Fotoğrafa ve İmgeye Feminist Bakış 
Neden Gereklidir ”
Doç.Dr. Gülbin ÖZDAMAR AKARÇAY

26 Cumartesi Çaylak Fırtınası

2727 Pazar 
13:00

Ankara Sokakları Uygulama Çekim Gezisi
“Sokak Seni Çağırıyor-2 ”
FSK Eğitim Birimi

28 Pazartesi Haşaratın Kıpırdanışı

29 Salı Çaylakların Gelme Zamanı

30 Çarşamba Ağaçların Yeşermeye Başlaması

3131 Perşembe
19:00

Söyleşi (Destiny Deacon-Maryam Şahinyan)
“Karşılaştırmalı Fotoğrafçı Okumaları-3”
Tolga AKMERMER, Ayşe Beyza TÜRKER

01 Salı

02 Çarşamba Ağaçlara Su Yürüme Zamanı

03 Perşembe

0404 Cuma
20:00

OnlineOnline Söyleşi
“Profesyonel Fotoğrafçı Aytül Keskin ile 
Sektörel Bir Söyleşi ”
Aytül KESKİN

0505 Cumartesi
14:00

Ankara Sokakları Uygulama Çekim Gezisi
“Sokak Seni Çağırıyor-1 Fotoğraf Okuması ”
FSK Eğitim Birimi

06 Pazar Üçüncü Cemre Toprağa Düşer (Toprak ısınır)

07 Pazartesi Bağ Budama Zamanı

0808 Salı
18:30

TFSF Sanat Galerisi 
Fotoğraf Sergi Açılışı
“Arı Kovanı”
Arı Kovanı Proje Katılımcıları

0909 Çarşamba
20:00

OnlineOnline TFSF Sanal Sanat Galerisi
Fotoğraf Sergi Açılışı
“Arı Kovanı”
Arı Kovanı Proje Katılımcıları

10 Perşembe

11 Cuma Kocakarı Soğukları Başlangıcı

12 Cumartesi Husum Fırtınası

13 Pazar

14 Pazartesi Kocakarı Fırtınası

15 Salı Kırlangıçların Gelme Zamanı

16 Çarşamba

Doğa Takvimi: Prof. Dr. Hüseyin SARI
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Atölye ve Seminer

Programları
Temel Fotoğraf Bilgisi 
Semineri
Pazartesi, Çarşamba : 19.00-21.00 
Cumartesi, Pazar: 13.00-15.00
Süre  : 4 hafta/16 saat

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

Fotoğraf Uygulama 
Semineri
Eğitmen : Mehmet UÇAR
Asistan : Nuran AKTEMUR
Cumartesi veya  Pazar 
Süre   : 4 hafta

Program
• Dijital fotoğrafçılık
• Sahada çekim uygulamaları
• Çekim teknikleri
• Fotoğraf okuma

Temel Dijital Fotoğraf 
Düzenleme Semineri
Eğitmen : Mehmet TEZCAN
Asistanlar: Müge KUDAY- Erkan İŞÇİ
Pazartesi, Cuma : 19.00-21.00
Süre  : 4 hafta/16 saat

Program
• Temel dijital fotoğraf düzenleme bilgileri
• Temel dijital fotoğraf düzenleme 
işlemleri
• İleri dijital fotoğraf düzenleme işlemle-
rine giriş
• HDR görüntüsü oluşturma
• Dijital fotoğraf sunum teknikleri
•  Arşivleme ve yedekleme
• Fotoğrafları baskı formatlarına göre 
ayarlama
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• Makro Fotoğraf Atölyesi 
 ◊  Prof.Dr.Adnan Ataç – 5 hafta/22 saat

• Doğa ve Manzara Fotoğrafçılığı Atölyesi 
 ◊ İlker Şahin – Bengü Topaloğlu – 5 hafta

• Işık Gölge Atölyesi  Double Exposure Uygulama Atölyesi
 ◊Mehmet Tezcan – 10 hafta/20 saat

• Portre Fotoğraf Atölyesi 
 ◊ Fikret Özkaplan - Gökçen Özkaplan - Turna Özkaplan – 5 hafta

• Kuram Kurgu Atölyesi 
 ◊ Tekin Ertuğ – Ebru Ertuğ – 8 hafta

• Sanatsal Mobil Fotoğrafçılık Atölyesi 
 ◊ Tolga Akmermer – 4 hafta/10 saat

• Video-Kurgu ve Edit Atölyesi 
 ◊Yunus Topal – 2 hafta/16 saat

• Sinematografi Atölyesi
 ◊Yunus Topal – 4 hafta/16 saat

• After Effect Atölyesi 
 ◊ Enes Berk Demirkol – 6 hafta/12 saat

• Dijital Yayıncılık Atölyesi 
 ◊ Enes Berk Demirkol – 6 hafta/12 saat

• Sanatsal Kavramlar ve Fotoğraf Geliştirme Atölyesi
 ◊Ayşe Beyza Türker – 6 hafta/12 saat

• Mobil Sinema Atölyesi
 ◊ Enes Berk Demirkol – 6 hafta/12 saat

• Fine Art Portre Atölyesi 
 ◊Gülşah Durdu-Murat Berkyürek – 8 hafta/24 saat

• Ürün ve Reklam Fotoğrafçılığı Atölyesi
 ◊Serhat Karaoğlan – 4 hafta/8 saat

• Sokak Fotoğrafçılığı Atölyesi
 ◊Murat Berkyürek – 8 hafta/24 saat

• Foto Empresyonist Atölye
 ◊ İsmail Haykır – 8 hafta

• Natürmort-Still Life Fotoğrafçılığı Atölyesi 
 ◊Murat Berkyürek – 8 hafta/16 saat

• Pinhole Atölyesi
 ◊Güneş Karacabay – 5 hafta/10 saat

• Belgesel Fotoğrafçılık Atölyesi 
 ◊Yunus Topal – 6 hafta/18 saat

• Evde Fotoğraf Pratikleri Atölyesi 
 ◊Maruf Şinik – 2 hafta/24 saat

• Kurgu Fotoğrafçılığı Atölyesi 
 ◊Ayça Karaoğlan – 4 hafta/8 saat

• Sayısal Fotoğrafçılık ve Aydınlık Oda Atölyesi
 ◊  İsmail Haykır – 4 hafta

• Alternatif Fotoğrafçılık Atölyesi 
 ◊ Tolga Akmermer – 4 hafta/8 saat

• Foto Röportaj Atölyesi 
 ◊Abdurrahman Antakyalı – 4 hafta

• Öz Portre Atölyesi 
 ◊Ayça Karaoğlan – 4 hafta/8 saat 

• Kısa Film Atölyesi
 ◊Prof.Dr. Kaan Olguntürk – 12 hafta/36saat 
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AFE
Ayın  Fotoğrafı 
E t k i n l i ğ i

Seçiciliğini Dr. Sefa ULUKAN’ın yaptığı 
Şubat 2022 Ayın Fotoğrafı Etkinliği’nin 

(AFE) konusu “KIŞ” idi.  

Etkinliğe 26 fotoğrafçı, 
95 fotoğraf ile katılmıştır.

Ayın Fotoğrafı: 
Abdullah DURMAN

Aygün DOĞAN

Gökçen ÖZKAPLAN

Celal ERDEM

Abdullah DURMAN

Celal ERDEM

Başarılı Fotoğraflar: 
Abdullah DURMAN
Aygün DOĞAN
Celal ERDEM(2)
Gökçen ÖZKAPLAN
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Sergileme
AFE

Erdoğan GÜMÜŞ(3)
Gökçen ÖZKAPLAN(2)
Gülcan ERBİL(2)
Gülnur KARAMANLI
Gülten YILDIZ(2)

Cengiz PAMUK Cengiz PAMUK Erdoğan GÜMÜŞ

Erdoğan GÜMÜŞ Gökçen ÖZKAPLAN Gökçen ÖZKAPLAN

Abdullah DURMAN Abdullah KIRIM Abdullah KIRIM

Aygün DOĞAN

Erdoğan GÜMÜŞ

Gülcan ERBİL

Abdülcelil TOPALFAKIOĞLU

Cengiz PAMUK

Abdullah DURMAN
Abdullah KIRIM(2)
Abdülcelil TOPALFAKIOĞLU(3)
Aygün DOĞAN
Cengiz PAMUK(3)

Gülcan ERBİL Gülnur KARAMANLI

Gülten YILDIZ Gülten YILDIZ

Abdülcelil TOPALFAKIOĞLU Abdülcelil TOPALFAKIOĞLU
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Sergileme
AFE

Habip KÜÇÜK
Hüsamettin ÖZKAN(2)
İmran YAVUZ(3)
Mesut ARSLANBEK(3)
M. Kemal BAKIR

Nihal ARAL Nihal ARAL Serap ERELLİ

Taner KIRAL

Habip KÜÇÜK
İmran YAVUZ İmran YAVUZ

Mesut ARSLANBEK Mesut ARSLANBEK M. Kemal BAKIR

Taner KIRAL

İmran YAVUZ

Nihal ARAL

Nihal ARAL(3)
Serap ERELLİ
Taner KIRAL(2)
Tufan KARAKAYA
Zeliha Hilal KURT(2)

Tufan KARAKAYA Zeliha Hilal KURT Zeliha Hilal KURTHüsamettin ÖZKAN

Gülnur KARAMANLI

Zeliha Hilal KURTHüsamettin ÖZKAN
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Her yıl mart ayı gelip 
de takvimler ayın 8’ini 
gösterdiğinde, dünyada ve 
ülkemizde pek çok etkinlikte 
kadınların daha çok söz sahibi 
olmasına yönelik çalışmalar 
yapılıyor. 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü’ne özel olarak FSK’da 
“Ayın Fotoğrafı” etkinliğinin 
konusunu “Kadın” olarak 
belirledi. Bu vesile ile bir kadın 
fotoğrafçı olarak, ayın fotoğrafı 
etkinliğinin değerlendiricisi 
olmam ve aylık bülten için 
bugüne özel bir yazı kaleme 
almam istendi. Türkiye Fotoğraf 
Sanatı Federasyonu’nun 
sadece kadın fotoğrafçıların 
katılımına açık bir fotoğraf 
sergisi planlaması, fotoğraf 
camiasının kadına yönelik bir 
başka etkinliği olarak da dikkat 
çekiyor.

Senede bir gün de olsa, 
her yıl 8 Mart günü kadınlar 
tüm dünyaya seslerini 
duyurmaya ve sorunlarını 
anlatmaya çalışıyor. Haklarını 

aramak üzere bir araya gelen 
kadınlar, sokakları dolduruyor, 
yürüyüşler düzenliyor. 
Toplantılarda, etkinliklerde, 
televizyon programlarında 
kadınlar konuk oluyor; kadının 
aile yaşamı, iş yaşamı ve 
toplum içindeki rolünün 
önemi bir kez daha gözler 
önüne seriliyor. İş yerlerinde 
karanfiller dağıtılıyor, hediyeler 
alınıp veriliyor, eğlenceler 
düzenleniyor, kutlamalar 
yapılıyor. Ancak bu kutlamalar, 
arası kapatılamayan toplumsal 
cinsiyet eşitsizliğinin 
gölgesinde mutsuzluğa ve 
umutsuzluğa dönüşüyor. 
Her ne kadar kadınlar 
mücadeleden vazgeçmese 
de kadına yönelik şiddet, taciz, 
tecavüz, cinayet ve sömürü 
her geçen yıl artan sayıda 
sürüyor. İster mavi yakalı, ister 
beyaz yakalı olsun; ister özel 
sektör çalışanı, ister devlet 
memuru olsun kadın, erkek 
çalışana göre daha katmerli 
bir ayrımcılığa maruz kalıyor. 

En kötüsü de başına gelen her 
kötü olayın sorumlusu olarak 
yine kendisinin gösterildiği 
acımasız bir eleştirinin de 
kurbanı oluyor. Şiddet ve taciz 
hasıraltı edilirken, buna çanak 
tutan cinsiyetçi politikalar 
siyaset kürsülerinden açık 
açık seslendiriliyor. Belki 
de aynı politik etkenlerle 
kadın; eğitim, sağlık, yargı, 
akademi gibi alanların alt 
kademelerinde cinsiyet 
eşitliğine yakın düzeylerde 
var olmasına rağmen, karar 
mekanizmalarında yok 
denecek kadar az sayıda yer 
alıyor. Pek çok kişiye ulaşan 
bu bültenimiz aracılığı ile 
sormak isterim; sizce sanat 
alanında durum farklı mı? 
Çoğu alana göre nispeten 
daha seçkin bir zevkin sahibi 
sanat dünyasında, bir kadın 
ve erkek sanatçı arasında 
toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin 
izlerini görebilir miyiz? Kadın 
her şeyden önce bir kadın 
iken, sanata, yüksek zevklere, 

GELİŞMİŞ BİR TOPLUM İÇİN 
ÖNCE KADIN

Gülcan ACAR

2021-2022

Kültür ve Sanat Etkinlikleri Sezonu 

Ayın Fotoğrafı Etkinliği (AFE) Konuları

Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran

Portre Sonbahar Gece Mavisi Kırmızı Kış Kadın Baraka Makro İz
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ancak kadınlık görevlerinden 
arta kalan vakitlerinde 
zaman ayırabiliyorken sizce 
bu eşitsizliğin doğmaması 
mümkün mü?

İki yılı aşkın bir süredir dünyaya 
musallat olan pandemi ile 
evlere kapandığımız süreç, 
ekonomide yaşanan sıkıntıların 
yanı sıra kadının emeği ve 
bedenine yönelik sömürüyü 
artıran bir fırsat haline geldi. 
İstihdamdan ilk önce kadınlar 
kopartıldı; sosyal yaşamdan, 
üretimden uzaklaşarak 
güvensiz ev içlerinde şiddetle 
baş başa bırakıldı. Böyle bir 
toplumda, kadın ve sanatın 
buluşmasının kadınlar için çok 
önemli bir sığınak olduğunu 
düşünüyorum.

Son yıllarda yaşanan doğal 
afetler ve özelikle de pandemi 
hayatın anlamını sorgulatıp 
yaşam önceliklerini değiştirdi. 
Gelişen teknoloji insan 
hayatına, alışkanlıklarına, 
yaşama biçimine, kültürüne 
yönelik köklü değişiklikler 
yarattı. Bütün bu değişim 
ve gelişmelerden kadın 
kendine düşen payı alsa da 
aile içerisindeki yerini ve 
toplumdaki nüfuzunu daha 
güçlü hale getirecek ne 
toplumsal ne de hukuki desteği 
bulabiliyor. Unutulmamalıdır 
ki kadının toplumsal yapının 
bütün kademelerine ve 
unsurlarına tam ve eşit 
olarak katılımı, temel bir insan 
hakkıdır. Gelişmiş, çağdaş 
ve refah içinde bir toplum 

yaratmanın önde gelen 
koşulu da toplumsal cinsiyet 
eşitliğidir. Bu nedenle bu 
meseleyi sadece kadın hakkı 
olarak değil, toplumun huzur 
ve refahını etkileyen bir hak ve 
demokrasi mücadelesi olarak 
görmek yerinde olacaktır. Bu 
mücadelede kadının hayatına 
sanatı daha çok dâhil edecek 
çalışmalar da yapmalıyız. 

FSK’da gerçekleştirilecek 
ayın fotoğrafı etkinliği vesilesi 
ile direnen, üreten, inadına 
yaşam, inadına aşk diyen, ana 
olan, kardeş olan, yar olan 
ve aslında insan olan kadının 
kocaman dünyası, bakalım 
fotoğraf karelerinde nasıl dile 
gelecek… 

Gülcan Acar  
24 Şubat 2022
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Ayça KARAOĞLAN

TOPLUMSAL CİNSİYET ÜZERİNE

Toplumsal cinsiyet (gender) 
kavramını literatürde ilk 
kullanan 50li yıllarda, John 
Money’dir. 1972 yılında 
yayımlanan “Sex, Gender and 
Society” kitabında Ann Oakley, 
cinsiyeti, biyolojik (erkek/kadın) 
ve toplumsal cinsiyet (erkeklik 
ile kadınlık arasındaki toplumsal 
bakımdan eşitsiz bölünme) 
şeklinde ele almaktadır. 70’ler 
itibariyle toplumsal cinsiyet 
(gender) kavramı daha net bir 
şekilde feminist hareket ile 
kullanılmaya başlanır. 

Toplumsal cinsiyet, erkek 
egemen sistemin kadınlar 
üzerinden yürüttükleri 
bir politikadır. Bunu ilk 
duyduğumuzda, kulağa 
oldukça sert gelebilir. Bu 
durumu pek çok örnekle sizlere 
anlatmam mümkün;

• Kadın bedeni üzerindeki 
kapitalist hegemonya (benzer 
bir durum erkekler için de 
tartışılabilir)
• Medya üzerinden 
yürütülen kadını ezme ve ikinci 
sınıf gösterme politikası
• Kadın cinayetleri
• Kadına yönelik; iş 

yerinde, evde, toplumun her 
notasında görülebilen fiziki ve 
psikolojik şiddet
• Taciz ve tecavüzler

Bu üstte bahsettiğimiz ve 
daha da fazlasını içeren 
pek çok gerekçe, bugün 
kadının hakkettiği eşit değeri 
görebilmesi ve görünür olması 
için konuşmamız, tartışmamız 
gereken başlıklar.

Elbette bu ve benzer baskılar 
sadece kadınların başına 
gelmiyor dediğinizi duyar 
gibiyim. Kadın, çocuk, hayvan 
ve doğanın geri kalanı erkek 
egemen yapıda baskı ve 
denetim altında bilinçli bir 
şekilde ezilmektedir. Erkek 
egemen sistemde, erkekler 
de farklı baskılara maruz 
kalmaktadır. Kadın/Erkek 
derken bile bir ayrımcılığa ve 
eşitsizliğe sebep oluyoruz.

Doğurgan olana karşı 
yürütülen ikinci sınıf muamele, 
tarihsel anlamda kentleşme, 
endüstriyel devrim ve 
kapitalizm ile günümüze 
taşınıyor. 

Toplum, kendi içinde ayrışmaya 
en küçük biriminde başlıyor. 
Çocuklara doğdukları an 
itibariyle toplumsal bölünme ve 
eşitsizlik üzerinden bilinçsizce 
yüklenen sorumluluklar var. 
Kız çocukları, evinin kadını 
olması, evlenip çocuk sahibi 
olması, evine, çocuğuna, eşine 
bakması için büyütülüyor ve 
telkin ediliyor. Türk toplumunda, 
tüm kadınların bilinç altında bu 
mesajlar kazılıdır. Çünkü “kadın 
evde, erkek dışarıda çalışır” fikri 
sistematik olarak her kanaldan 
bireylere işlenir.

Ahlak ve namus nedense 
kadına yapıştırılmış yaftalardır. 
Topluma mal olmuş sözlerin, 
küfürlerin temelinde bile kadını 
aşağılamak vardır. Burada 
doğurgan olanın tehlikeli olması 
ya da korunması gerektiği fikri 
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temelinden hareket edildiğini 
düşünüyorum. 

Kadınların cinayet 
haberlerinden daha farklı 
şekillerde toplumda görünür 
olması, eşitsizliği her birey için 
ortadan kaldırmak çabası ile 
çalışmalıyız. Bunu dünyanın 
geleceği, çocuklarımızın 
geleceği ve zihinsel olarak 
sağlıklı nesiller yetiştirmek için 
yapmalıyız.

Günümüzde, kendi parasını 
kazanıp, ayakları üzerinde 
duran nice başarılı kadın var. 
Her kadının, toplum içinde 
diğer bireyler ile eşit hak ve 

görünürlüğe sahip olması bir 
insanlık hakkıdır. Zira toplumsal 
cinsiyet eşitliği bir insan hakları 
sorunudur.

Toplum kadına gerekli hakları 
verip, okumasına, kendini 
geliştirip bir iş sahibi olmasına 
ön ayak olmalıdır. Sonraki 
nesillerin yetişmesinde 
kadınların payının yadsınamaz 
olduğunu kabullenmek gerekir, 
cinsiyet fark etmeksizin. 

Cinsiyet bölücü bir kavramdır. 
Arı Kovanı ise bir başkaldırıdır. 
Altı hafta birlikte çalıştığımız 
tüm arkadaşlarıma teşekkür 
ederim. Böylesine hassas ve 

toplumsal anlamda kanayan 
bir yaraya birlikte sanatsal 
olarak yaklaştık. Amacımız 
ortaya çıkacak fotoğrafların 
ve fikirlerin toplumun her 
kesimine basit ve anlaşılır bir 
dille ulaşması.

8 Mart 2022 Saat 19:00’da 
TFSF Sanat Galerisinde 
sergimizi ziyaret edip, 
fotoğraflarla verdiğimiz 
mesajları bizlerle birlikte 
okumanız dileğiyle.

Sevgiler,
Ayça Karaoğlan
Mart 2022, Ankara 
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Fatma GÖKMEN

YAŞAMA TANIK KAPILAR

Kentsel dönüşüm sonucu 
yıkılan eski yapıların yerine 
yapılan yeni binaların her birinin 
kapıları birbirinin aynısı gibi 
görünmektedir. Adı modern 
fakat estetikten yoksun 
kapılara baktığınızda, size 
anlatacak bir hikayesi yok 
gibidir. 
Kentsel dönüşüme girmeyen 
günümüze kadar gelen ahşap 
evlerimizin her bir kapısı ayrı 
yapıdadır ve ustasının estetik 
zevkini yansıtmaktadır.
Tahtayı zımparalarken sevdiğini 
düşünen çırağın söylediği yanık 
türküler kapının ahşabında 
yanık izler bırakmış gibidir. Öyle 
olmasaydı, o kapılar bugün bile 
hala aynı hayranlıkla resmedilir, 
fotoğraflanır mıydı?
Özellikle çiçek saksıları olan 
kapılarda duyguları ve sevgileri 
daha çok görebiliriz. Kapı 
önlerinde çiçeklerin olması 
doğa ile aramızdaki bir bağdır. 
O kapılar ki çoğunun zili 
yoktu, olması da gerekmezdi. 
Parmağın bükülerek kapı 
tokmağına veya ahşaba üç 
kere vurulmasıyla oluşan sese, 
hayırdır inşallah fısıldaması ile 
karşılık verilerek, gelen kişinin 
hayırla gelmesinin temenni 

edildiği kapılardır.
Okuldan eve gelen evin 
küçüğünün, kapının bir an 
önce açılmasını sağlamak 
maksadıyla avucunun içi ile 
hızlı hızlı vurulduğu kapılar, bu 
kapılardır.
Komşunun, kapıyı birkaç kez 
normal tıklaması ile sesini 
duyuramadığı ev sahibine, “ne 
oldu, niye açmıyor?” anlamına 
gelen yumruklarla dövüldüğü 
kapılar da bunlardır.
Değil cep telefonunun 
olmadığı, sabit telefonun bile 
mahallede sayılı birkaç evde 
olduğu dönemlerde, bir haber 
üç gün, beş gün geç de gelse, 
hep bu kapıların önünde alınırdı.
Kapıyı açtığınızda çocuğunuzun 
üniversiteyi kazandığına 
dair belgeyi getiren postacı 
da başka şehirde okuyan 
çocuğunuzun mektubunu 
getiren postacı da bu kapıların 
önünde karşılanırdı.
Sosyal medya çağında 
kafamızı gömdüğümüz 5-10 
santimetrelik camdan başımızı 
kaldırarak bu kapıları görmeye 
çalışsak bile şehirleşme adına 
betona gömülen şehirlerimizde 
bu kapılardan ne kadar kaldı ki?
Fatma GÖKMEN
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“Sokak Seni Çağırıyor!” 
mottosu ile yola çıkıp ilkini 
gerçekleştirdiğimiz etkinlikte, 
FSK’ nın 28 yıllık tecrübesini 
de arkamıza alarak, Ankara’nın 
sokaklarında yürüyüp fotoğraf 
çekmenin keyfini hep birlikte 
yaşadık. Öğlen saatlerinde 
Gençlik Parkının karşısında 
Melike Hatun Camii’ nin 
önünde toplandık, şansımızdan 
hava da yürüyüş için çok 
güzeldi. Pandemide evlerine 
kapanmaktan sıkılan, yaklaşık 
50 kişilik bir fotoğraf sever 
toplulukla hep birlikte Yahudi 
Mahallesine doğru yürüdük. 
Fotoğraf makineli böyle 
kalabalık bir topluluk Ulus 
sokaklarında bir hayli de ilgi 
çekti aslında.

Yahudi Mahallesi adını, bu 
mahallede yaşamış Ankaralı 
Yahudi topluluğundan alıyor, 
şu an mahallede hiçbir Yahudi 
yaşamıyor olmasına rağmen, 
zaten günümüzde Ankara’ 
da yaşayan toplam 30 tane 
Yahudi olduğu söyleniyor, 
bir zamanlar bu sokaklarda 
Müslüman halk ile birlikte barış 
ve huzur içinde yaşadıklarını 
mahalleye girdiğinizde 
hissedebiliyorsunuz. Mahallede 

hala aktif olarak kullanılan 
bir Sinagog bulunuyor. 
Günümüzde mahallenin ismi 
İstiklal Mahallesi olsa da, 
Ankaralılar tarafından hala 
Yahudi Mahallesi olarak anılıyor.

Ankara’ da Yahudilerin izleri 
M.Ö. 1. Yy. a kadar gitmekle 
birlikte, 1492’ de İspanya’ dan 
1497’ de de Portekiz’ den 
Osmanlı’ya göç eden Seferad 
Yahudilerinin bu bölgeye 
yerleşmesi ile mahalle Yahudi 
mahallesi olarak anılmaya 
başlamıştır. Mahalledeki evler 
bakımsız ve yıkılmaya yüz 
tutmuş durumda olsa da o eski 
mahalle dokusunu koruyabilmiş 
nadir yerlerden biridir. Tipik 
eski mimarinin görüldüğü 
en önemli sokak Sinagogun 
da yer aldığı Birlik Sokak’ tır. 
İtalyan bir mimar tarafından 
yapıldığı söylenen Sinagogun 
tam karşısında yer alan iki 
ev Hayim Albukrek Evi ve 
Araf Evi oldukça ilgi çekicidir. 
Gezerken gördüğümüz 
bu evlerden bir tanesinin 
restorasyonu tamamlanmış, 
diğeri de restore edilmeyi 
bekliyor. Restorasyonun çok 
başarılı olduğunu söyleyemiyor 
olmakla birlikte bu güzel evlerin 

yıkılmadan kurtarılması adına 
önemli bir gelişme olduğunu 
düşünüyorum.

Çocukluğunda bu mahallede 
yaşan Yahudi vatandaşlarımızın 
söylediğine göre bu mahallede 
yaşayan Yahudiler 1939’ 
da 1. Dünya Savaşı ile 
bütün dünyada yayılan Anti-
Seminizmden hiçbir zaman 
etkilenmemişler. Bu mahallede 
Müslüman Türk halkı ile 
birlikte sorunsuz bir şekilde 
yaşamışlar. Mahallenin bu 
özelliğinin de ayrı bir değere 
sahip olduğunu düşünüyorum.

Mahalleye kadar gelmişken 
engelleri aşan ressam 
Muhammed Yalçın’ ın evine 
de uğramadan dönemezdik 
tabi. Kendine özgü renkli tarzı 
ile zihinsel engeline rağmen 
bütün evini rengarenk boyayan 
takdire şayan sıra dışı bir insan 
Muhammed. Muhammed ve 
ailesi tüm misafirperverlikleri 
ile bizi de evlerinde misafir 
ettiler. Grubumuza çok güzel 
fotoğraflar çekme fırsatını 
verdiler. Zaten mahallede 
model bulmakta hiç 
zorlanmadık. Çocuklar, kadınlar, 
sokak satıcıları hepsi bize seve 

Sevgi KÖYLÜ HALİLOĞLU

SOKAK SENİ ÇAĞIRIYOR: 
YAHUDİ MAHALLESİ

g e z g i n 
K A D R A J
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seve modellik yaptılar.

Günün sonunda tatlı bir 
yorgunluk olsa da ilkini 
gerçekleştirdiğimiz ve her ay 
yapmayı planladığımız “Sokak 
Seni Çağırıyor” etkinliğimizi 
bence amacına ulaşmış bir 
şekilde ve keyifle tamamladık. 
Bizimle birlikte bu etkinliğe 
katılan herkese ve Yahudi 
Mahallesi sakinlerine çok 
teşekkür ediyoruz.

Sevgi KÖYLÜ HALİLOĞLU
27 Şubat 2022
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Ayşe Beyza TÜRKER

KARŞILAŞTIRMALI FOTOĞRAFÇI OKUMALARI

JEFF WALL ve ANTOİNE D’AGATA

Jeff Wall

Jeff Wall, 29 Eylül 1946 
yılında Kanada, Vancouver’da 
doğdu.1964-1970 
yıllarında lisans ve yüksek 
lisansını British Columbia 
Üniversitesi, Sanat Tarihi 
Bölümü’nde tamamladı. Bir 
medya teorisyeni olarak 
sosyolojik, felsefi ve estetik 
metinleri incelediği dersler 
verdi. Düsseldorf Sanatları 
Akademisi’nde de çalışan 
Wall, 1999'da emekli olana 
kadar British Columbia 
Üniversitesi'nde profesörlük 
yaptı. Fotoğrafçılık kariyerinin 
yanı sıra sanat üzerine 
teorik metinleri olan bir 
akademisyendir.

1970’lerin sonlarından beri 
Wall sinema ve reklamın 
gösterim yöntemlerinden 
ve sanat tarihi birikiminden 

faydalanarak büyük ölçekli 
fotoğraflar oluşturdu. Resim, 
fotoğraf ve sinema estetiğini 
birleştirdi ve belgesele yakın 
kurmaca fotoğraflar üretti.

Wall’un imzası niteliğini taşıyan 
ışık kutularıyla sergileme 
tekniğinin sinema perdesini 
hatırlatan bir görünümü 
vardır. Işık kutuları sokak 
reklamcılığı için kullanılan bir 
çerçevedir. Bu sayede Wall 
hem sokağın ruhunu sanatı 
ile birleştirmiş hem de beyaz 
perdede izlediğimiz bir film 
sahnesini andıran görselleriyle 
sinematografik bir ekti 
yakalamıştır. 

Fotoğraflarında aradığı görsel 
etkiyi yakalamak için her detayı 
incelikli bir şekilde tasarlar. Ön 
hazırlık aşamasında mekanın 
kurgulanması, kostümlerin 
belirlenmesi, oyuncuların 
seçimi, ışık, dekor gibi bir film 
sahnesi için gerekli hazırlıklara 
benzer çoğu aşamayı tasarlar 
ve bir set kurar. Fotoğrafların 
son hali genellikle samimi ve 
kendiliğinden gelişmiş bir an 
gibi görünse de bütün süreç 
uzun uğraşlar sonucu elde 

edilmiş ve oldukça zaman alan 
işlerdir. 
Konularının çoğu, sanatçının 
kendi hayatında tanık olduğu, 
okuduğu veya duyduğu 
anlardan gelir. Ancak, bu anları 
tam olarak kopyalamaktan 
ziyade, bu sahneleri bir olayın 
ortasında donmuş anlar 
olarak görüp tasvir ettiği gibi, 
görsel ve fiziksel unsurları 
değiştirerek kendi beğenisini 
çeken yönleriyle yeniden 
yaratır. Fotoğraflarıyla Wall, 
sanatın estetikten uzak, her 
günkü görsel ve anlatı şeklini 
ortaya çıkarırken, gündelik 
görüntüleri fotoğraf alanına 
katar. (Tuncer,2019, s.20)

Wall fotoğraflarında 
sokak fotoğrafçılığının 
anı yakalama ruhunu 
yansıtır. Fotoğraflarındaki 
kompozisyonları sanat 
tarihinin anıtsal tablolarından 
ilhamla düzenler ve işlerinin 
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arka planında referans 
aldığı resimlere gönderme 
yapar.  Birçok fotoğrafı 
sanat tarihinden uyarlamadır 
ancak düzenlemeyi kendi 
hatıralarındaki imgeleri 
kullanarak yapar. Bu durum 
uyarlama tabloyu değil Wall’ın 
imgesini ön plana çıkartmayı 
sağlar. 

Wall gerçekliğin kopyasını 
ortaya koymak amacıyla 
sanatsal sahnelerini kurguladığı 
görsellerini tanımlamak 
için ‘neredeyse belgesel’ 
terimini kullanmayı öne sürer. 
Sanatçının bu alandaki eserleri, 
sahnelenen fotoğrafın nasıl 
dönüştüğünü; sanatçıların 
izleyicilerini etkilemek için nasıl 
yeni keşifleri sürdürdüklerini 
bizlere gösterir. (Tuncer,2019, 
s.70)

Fotoğraf ile hikaye anlatmakta 
akla gelen ilk isimlerden biri 
Jeff Wall’dur. Büyük uğraşlar 
sonucu kurguladığı fotoğrafları 
bize gündelik hayatın içinden 
karşılaşabileceğimiz bir kare 
hissini uyandırır.  Oyuncular 
genellikle hareket halindeyken 
fotoğrafa yakalanmışlar gibi 
görünür, yüzlerindeki mikro 
mimikler, tavır ve davranışları 
bize olay hakkında ipuçları verir. 
Bu sayede izleyici kolaylıkla 
fotoğrafın gerçekçiliğine ikna 
olur ve hikayeyi kendi içinde 
tahmin yürüterek düşünmeye 
başlar.

Wall, ‘gerçekliği temsil 
etmek’ yerine gerçekliği 
tam da kurguyu işin içine 
katarak ‘yeniden kurmakta’, 
‘yeniden inşa etmek’tedir. 
Gerçekliğin yeniden kurulması 
sadece kurgusal gerçeklik 
olarak inşa edilmesiyle 
olanaklıdır. Gerçekliği ‘ayraç 
içine alan’ Wall, gerçekliğe 
ilişkin kendi deneyimini 
yeniden inşa eder. Her 
yeniden inşa kuşkusuz ancak 
kurgusallık ile ilişkili olabilir. 
Diğer taraftan kurgusallık ile 
olanaklı her yeni inşa ancak 
ve ancak gerçekliğin yeniden 
kurulmasıdır. (Mocan, 2017, 
s.61)

jeff wall dead troops talk 1992

Antoine d'Agata

Antoine d'Agata, 1961'de 
Marsilya'da doğdu. 1983’te 
Fransa’dan ayrıldı ve çeşitli 
ülkelere yolculuk yaptı. 1990 
yılında New York da Larry Clark 
ve Nan Goldin’den dersler aldı 
ve onların fotoğraf üslubundan 
etkilendi.

1991-92 yıllarında New 
York'ta bulunduğu süre 
içerisinde Magnum'un yazı 
işleri bölümünde stajyer olarak 
çalışan d'Agata, ABD'deki 
deneyimlerine ve eğitimine 
rağmen 1993'te Fransa'ya 
döndükten sonra dört yıllık 
bir eğitim aldı. İlk fotoğraf 
kitapları De Mala Muerte 
ve Mala Noche 1998'de 
yayınlandı ve ertesi yıl Galerie 
Vu çalışmalarını dağıtmaya 
başladı. 2001'de Memleketi'ni 
yayınladı ve genç fotoğrafçılar 
için Niépce Ödülü'nü kazandı. 
Düzenli olarak yayın yapmaya 
devam etti: Eylül ayında 
Paris'te açılan 1001 Nuits 
sergisine eşlik eden Vortex ve 
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Insomnia 2003'te çıktı; Stigma 
2004 yılında yayınlandı ve 
Manifeste2005 yılında.

D’Agata fotoğraflarında 
bireysel gerçekliği yakalar. 
Kendi gerçekliği üzerinden 
dünyayı anlama ve 
anlamlandırma çabasını sunar 
izleyiciye. O fotoğrafladığı 
dünyanın bir parçasıdır ve 
bize hayatından parçaları 
tüm çıplaklığı ile ortaya koyar. 
Fotoğrafları bilinç dışının bir 
ürünüdür. 
“Çekeceğim şeyi önceden 
belirlemekten kaçınmaya 
çalışıyorum. En azından 
elimden geldiğince bilinçsiz 
davranmaya çalışıyorum. 
Ve sonunda fotoğraflarımın 
konusu seks, ölüm gibi 
varoluşun en temel 
meselelerinden oluşuyor.” 
(Öztürk, 2003, s. 35).

Bağımlılık, alkol, uyuşturucu, 
sex ve fahişlerle dolu 
fotoğraflarını madde 
kullanarak, en yüksek zevke 
ulaştığı ve bilinçsizlik halini 
yaşadığı anlarda çeker.

D’Agata’nın fotoğrafları 
çoğunlukla amorf görüntülerdir; 
yüksek kontrastlı, odak dışı 
bulanıklıklar ve şekilsizleşen 
bedenler; ancak bunun nedeni 
bilinçli olarak uygulanan bir 
deformasyon değil; içinde 
bulunduğu bilinçli olmama 
halinin yarattığı koşullardır. 

Teknik unsurları göz ardı 
ederek; fotografik görünen 
anları önemsemeden, sadece 
yaşadığı deneyim anının, başka 
bir deyişle o anki durumun, 
onun normal olma durumunun 
fotoğraf makinesiyle 
kaydedilmesidir.(Akkaya, 
2015, s.333)

D’Agata’nın fotoğrafları 
klasik belgesele daha yakın 
duran bir anlatım içerir. Ancak 
Magnum’da geçirdiği süre 
boyunca tipik bir fotojurnalist 
olmak istemediğini fark ederek; 
kendi yolunu bulmanın önemini 
keşfeder. Kolay anlaşılabilir 
semboller aracılığıyla mesaj 
veren klasik belgesel 
fotoğrafın aksine; kendi 
bulunduğu durumu içerden 
aktaran bir fotoğrafçı olmayı 
seçen D’Agata, var oluşunun 
içsel anlamını dışa vuran 
deneyimlerle, dar bir bakış 
açısı bile olsa, dünyayı kendi 
gördüğü şekliyle fotoğraflarına 
yansıtmayı tercih eder.(Akkaya, 
2015, s.329)
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