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Kültür ve Sanat

Etkinlik Takvimi Nisan 2022

1616 Cumartesi
Günübirlik Fotoğraf Uygulama Çekimi
“Hasanoğlan Köy Enstitüsü”
Hüsamettin ÖZKAN

17 Pazar

18 Pazartesi

19 Salı

20 Çarşamba

2121 Perşembe
19:00

Karşılaştırmalı Fotoğrafçı Okumaları 
“Sophie Calle - Trent Parke”
Ayşe Beyza TÜRKER, Tolga AKMERMER

2222 Cuma
20:30

OnlineOnline Ayın Fotoğrafı Etkinliği (AFE)
“Baraka”
Barış KONOR

23 Cumartesi

2424 Pazar
13:00

Ankara Sokakları Uygulama Çekim Gezisi
“Sokak Seni Çağırıyor-3”
“Hacı Bayram Camii ve Çevresi”
FSK Eğitim Birimi

25 Pazartesi

2626 Salı
19:00

Fotoğraf Üzerine
Belgesel Film Gösterimi, Seminer ve Söyleşi
“Mösyö”
Prof. Dr. Kağan OLGUNTÜRK

27 Çarşamba

28 Perşembe

29 Cuma Serçelerin Yavrulama Zamanı

30 Cumartesi

01 Cuma

02 Cumartesi Çiçeklerin Açma Zamanı

03 Pazar Bülbüllerin Ötmeye Başlaması

04 Pazartesi

05 Salı

06 Çarşamba

07 Perşembe

0808 Cuma
20:30

OnlineOnline Fotoğraf Gösterisi ve Söyleşi
“Her Yönüyle Ankara ”
Mehmet UÇAR, Nuran AKTEMUR, Handan GÜLER

09 Cumartesi

10 Pazar

11 Pazartesi

12 Salı

13 Çarşamba

14 Perşembe

1515 Cuma
20:30

OnlineOnline Seminer
“Fotoğraf Sanatı ve Sanat Pazarlaması”
Serhat KARAOĞLAN

Doğa Takvimi: Prof. Dr. Hüseyin SARI

Lale Mevsimi

Kuğu Fırtınası
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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

1.
 D

Ü
ZE

Y
2.

 D
Ü

ZE
Y

İL
ER

İ S
EV

İY
E 

AT
Ö

LY
E 

V
E 

S
EM

İN
ER

LE
R

• Makro Fotoğraf Atölyesi 
 ◊  Prof.Dr.Adnan Ataç – 5 hafta/22 saat

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

• 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

• Empresyonist Kamera Atölyesi
 ◊ 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 Gülcan ACAR’ın yaptığı 
Mart 2022 Ayın Fotoğrafı Etkinliği’nin 

(AFE) konusu “KADIN” idi.  

Etkinliğe 23 fotoğrafçı, 
89 fotoğraf ile katılmıştır.

Ayın Fotoğrafı: 
Nihal ARAL

İmran YAVUZ

Mutlu TOPALOĞLU

Abdülcelil TOPALFAKIOĞLU

Celal ERDEM

Başarılı Fotoğraflar: 
Abdülcelil TOPALFAKIOĞLU
Celal ERDEM
İmran YAVUZ
Mutlu TOPALOĞLU (2)

Mutlu TOPALOĞLU
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Sergileme
AFE

Habip KÜÇÜK
İbrahim YALÇINKAYA
İmran YAVUZ
Muteber ALACATLI
Mutlu TOPALOĞLU (2)
Nihal ARAL
Sabri SAVCI

Erdoğan GÜMÜŞ Gülten YILDIZ Gülten YILDIZ

İbrahim YALÇINKAYA Muteber ALACATLI Mutlu TOPALOĞLU

Abdülcelil TOPALFAKIOĞLU Ali BAYKALA Ali BAYKALA

Celal ERDEM

Habip KÜÇÜK

Mutlu TOPALOĞLU

Aygün DOĞAN

Cengiz PAMUK

Abdülcelil TOPALFAKIOĞLU
Ali BAYKALA (2)
Aygün DOĞAN (2)
Celal ERDEM(2)
Cengiz PAMUK
Erdoğan GÜMÜŞ
Gülten YILDIZ (3)

Gülten YILDIZ

Aygün DOĞAN Celal ERDEM

Nihal ARAL Sabri SAVCI
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Bir varmış bir yokmuş. 

Temel olarak hayatta kalma-
aslında var olma- güdüsü 
düzleminde sıralanan 
beslenme, barınma, üreme, 
giyinme ve hatta kültürel/
sosyal aktiviteler listesinde 
insan türünün belli bir aşama 
kaydettiğini biliyoruz. 

Bunlardan barınma ihtiyacını 
karşılayan barakanın hikayesi 
ilk olarak yırtıcı hayvanlardan, 
hava şartlarından, soğuktan 
ve bazen sıcaktan kendini 
korumak isteyen insanın, 
mimari anlamda yaratıcılığını 
ve malzeme alanında doğayı 
kullanmasıyla başlar. Sonraları 
insanlar çoğunlukla dönemsel 
değişime uğrayan estetik 
göstergelere göre yapı ve yapı 
malzemelerini güncelleyerek 

günümüz barakalarını inşa 
ediyorlar. 
Sonrasından önce, öncesini 
biraz daha açalım. 

Part 1: Varmış.

İlk barakalar doğanın sunduğu 
mağara, ağaç kovuğu gibi 
doğal alanlardan oluşmuş. 
Sonraları tarımla beraber 
yerleşik ve toplumsal 
düzene geçilmesi, insanları 
bulundukları coğrafyanın yapı 
malzemelerinden faydalanarak 
barınak ihtiyaçlarını gidermeye 
yöneltmiştir. Genel olarak 
çamur, taş, çalı-çırpı ve bunun 
gibi malzemelerden tek 
oda ve oval formda olan bu 
yapılarda, ilk başlarda korunma 
ihtiyacına hizmet etsin diye 
kapı kullanılmamıştır. Kısa süre 
sonra “C” formlu barakalara 

geçilmiş, zamanla da kapılar, 
pencereler, çatılar, farklı 
malzemeler eklenmiştir.
Barınmanın var olmayla 
doğrudan ilişkisi, sadece insan 
türünde değil diğer birçok 
canlı türünde de geçerlidir. 
Bildiğimiz birçok canlı türü 
bu ilişki neticesinde ve kendi 
devamlılıklarını sağlamak 
amacıyla barakalar inşa 
etmişler. Ediyorlar. Tabi bu 
ilişkinin güçlü inşası doğa 
tarafından canlıya bahşediliyor. 
Bu yüzden türler, doğanın 
tehlikelerini yine doğanın 
sunduğu avantajlarla/
imkanlarla önleme yoluna 
gidiyor. 

Var oluşumuzun yegane 
sağlayıcısı, tarımın da 
zorunluluğu olarak yapay 
barakalarımızın hikayesi 

BARAKA:
BİR GARİP YOK OLUŞ HİKAYESİ

Onur AYDIN
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varlığımızın teminatı da oluyor 
o dönemlerde. Gelişiyoruz. 
Ekiyoruz, ticaret yapıyoruz, 
depoluyoruz, mevsimlere 
ve doğaya uygun ve uyumlu 
bir süreç işliyor. Barakalar bu 
süreç içerisinde faydası ve 
fonksiyonelliği ile öz olarak 
korunma ihtiyacından, barınma 
ihtiyacına doğru evriliyor. 
Evrimin belli aşamalarında konu 
ile ilgili gelişen uzmanlık alanları 
dolayısıyla ve yapı konusunda 
ustalaşan insanlar sayesinde 
barınmanın zevkli halleri ortaya 
çıkıyor. Yani insan güzel bir 
şekilde var oluyor artık. 

Kısa süre sonra hususi 
barakalardan daha özenli ve 
umumi tapınak barakalarını 
görmeye başlıyoruz. Din 
barındıran bu yapılar, sonraları 
bir dönemin genel yapı 
formlarına yön veriyor hatta. 
Erken estetik anlayışları ile 
dönemsel ekoller sayesinde 
artık barınmak ile tarz sahibi 
olmak arasında bir bağ 
kurulmaya başlanıyor yavaş 
yavaş. Başlangıcı yavaş oluyor 
ama sonrası ışık hızında. Mülk 
kavramlarımız, tarzlarımız, 
nurtopu modalarımız, zıpçıktı 
katlarımız, yeraltı ağlarımız, 
geceleri konanlar, ekoller, 
amorflar, camlar. 
Düştü yerlere…

Part 2: Yokmuş.

Evet sonra mimari anlamda 
ekolojiyi görmezden gelerek 
bina edilen kentler ve 
yapılar, yok oluşun yalın halini 
oluşturmuştur. Ancak tam 
da bu noktada; insan hırsı, 
tüketim, kapitalist iktisadi 
anlayış, homo economicus, 
medya, politikalar, yayılmacı 
devlet anlayışları, savaşlar, 
savaş ekonomileri, turizm, 
madenler ve daha bir sürü şey. 
Tüm bu kavramların, temelde 
var eden barakanın, nasıl yok 
oluşumuza neden olan bir aygıt 
haline geldiğini açıklayan, arka 
plandaki kavramlar olduğunu 
belirtmek gerek.

Sanayi devriminden bu yana, 
yani toplumsal ve seri üretimin 
yaygınlaştığı 18. yüzyıldan bu 
yana çok değil 250 – 300 yıl 
geçti. Yani yukarıda belirtilen 
kavramların çoğu aslında bu 
kadar yıl içerisinde ete kemiğe 
büründü. Yani yok oluşumuz 
hayli hızlı. 

Oysa binlerce yıllık bir baraka 
tarihi var elimizde. Göbeklitepe 
kalıntıları, Çatalhöyük –ki ilk 
yerleşim yerlerinden biri kabul 
edilir- Sümer medeniyeti, 
Neolitik çağlar, Çayönü, Nil ve 
Ganj kıyıları…

Biliyoruz savaş neredeyse her 
çağda yaşanmıştır. Ve tabi 
insanlık tarihinde özellikle diğer 
türlere göre savaşlar daha 
vahşi ve kanlı olmuştur. Çünkü 
hırs.

Hobbes'un “insan insanın 
kurdudur” (homo homini lupus) 
önermesini insan insanın yok 
oluşudur şeklinde değiştirmek 
yerinde oluyor galiba.
…
Baraka bu yok oluşta bir 
imgedir. Baraka temelde saflık 
içerir. Hayatta kalma temellidir. 
Dolayısıyla aynı zamanda 
baraka bir ironidir. Hatta bir 
tezat. Yokluğun tezatı. 

Biz bu tezatı seçmedik ne 
yazık. 

Bir vardık evet ama daha çok 
bir “yok olduk”.                                ...
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Ayın Fotoğrafında Baraka

Beklenilen, arzu edilen eski ya da yeni herhangi bir mimari yapı fotoğrafı değildir. Aksine 
mimari bağlamdan uzak, içerisinde anlamsal kontrast barındıran ve yok oluşa işaret eden 
fotoğraflar Baraka konusuna dahildir. 

Mesela, herhangi bir kent merkezinde gökyüzüne bakmayı deneyin. Ama gökyüzünün bir 
kısmına değil!

İşte Baraka hallerinin bir örneği olsun bu. 

Şunlar da:

Bir gökdelenin altında mimari yapının teknolojisine tezat/uzak herhangi bir canlı da 
Baraka’dır.

Ya da bir fabrika içerisinde hayatta kalmaya çalışan bir işçi.

Cami önünde el açan da Baraka’dır. 

Rezidansının odasına doğa fotoğrafı asan da.

Bir canlının barakasını gaspeden yapılar, HES’ler, maden olacakları da Baraka’dır mesela.

Baraka adlı bir belgesel vardır ayrıca Ron Fricke’in. Genel anlamda yok oluşun bir 
belgeseli olmasının yanı sıra teknik ve sanatsal anlamda da ileri bir bakış açısı sunar. 
Metne kaynakça değilse de feyz oluşturmuştur. 
Teşekkürler.

Onur AYDIN.

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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Sokak Seni Çağırıyor! 
mottosuyla;
 yola çıkarak ikincisini 
27 Mart 2022 Pazar 
günü gerçekleştirdiğimiz 
etkinliğimizde Ankara içi 
turlarımızın bu seferki durağı 
Ankara Üniversitesi Beşevler’ 
de yer alan 10. Yıl Yerleşkesi 
oldu.

Bir gün öncesine kadar 
yağan kar ve soğuk kış 
havasından sonra, Pazar günü 
güneşli bir bahar havasında 
FSK dostlarımız ile Ankara 
Üniversitesinin rektörlük 
kapısında toplandık ve uzun 
zamandır özlediğimiz bu güzel 
havanın tadını birlikte çıkarmak 
üzere etkinliğimize başladık.

Ankara Üniversitesi Beşevler 
10. Yıl Yerleşkesi, şehrin 
merkezinde bir vaha gibi 
hissettiren biyolojik çeşitliliği, 
tarihi ve muhteşem mimarisi 
ile 80 yılı aşkın bir zamandır hiç 
bozulmadan korunan binaları 
ve peyzajı ile gerçekten 
fotoğraflanmaya değer bir 
mekan olarak bizi karşıladı. 
Yerleşke yaklaşık 200 
dönümlük bir alanda; Türkiye 
Cumhuriyetinin ilk Fen Fakültesi 

olma özelliğini taşıyan Fakülte 
Bölümleri, Olimpik Kapalı Yüzme 
Havuzu, Rektörlük Binası 
ve daha pek çok sosyal ve 
idari binaları ve olanakları da 
kapsayacak şekilde şehrin 
kalbine kurulmuştur.

Fen Fakültesi; 17 Eylül 1943 
tarihinde meclisten çıkan özel 
bir kanun ile, 8 Kasım 1943 
tarihinde resmen kurularak 
eğitim ve öğretime başlamıştır. 
1946 yılında Ankara 
Üniversitesi’ nin kurulması 
ile de Ankara Üniversitesi 
bünyesine dahil olmuştur.

Yerleşke içerisinde yer alan 
ana binalar, 1941-1943 
yılları arasında, İkinci Ulusalcı 
Mimarlık Akımının etkisinde 

yer alan iki Türk Mimarı, 
Sedad Hakkı Eldem ve Emin 
Onat tarafından yapılmıştır. 
Binaların dışı tamamen taş 
kaplama olup, bu sayede 
binaların içi yazın serin kışın 
da sıcak olma özelliğine 
sahiptir. Yüksek sütunlar ve 
tavanlarında yer alan desenler 
ile mimari fotoğraf çekmek 
isteyenler için bulunmaz yapılar 
arasındadır.

Fen Fakültesinin bahçesinde 
yer alan iki adet nilüferli ve 
japon balıklı havuz da en az 
binalar kadar ilgi çekici ve 
tarihidir. Mevsim itibari ile 
nilüferler henüz açmamış 
olsa da verdiği muhteşem 
yansımalar ile fotoğrafçı 
ekibimizin ilgisini çekmeyi 

Sevgi KÖYLÜ HALİLOĞLU

SOKAK SENİ ÇAĞIRIYOR: 
ANKARA ÜNİVERSİTESİ BEŞEVLER 
10. YIL YERLEŞKESİ

g e z g i n 
K A D R A J
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başarmıştır. Yerleşke içirişinde 
yer alan çeşit çeşit heykeller 
de oldukça ilgi çekici ve güzel 
kareler çekmemize hatta 
biraz da yaratıcı fotoğraflar 
çekmemize olanak sağladı.

Yerleşkenin biyolojik 
çeşitliliğinden de 
bahsetmeden 
geçemeyeceğim doğrusu; 
internette yaptığım küçük bir 
araştırmaya göre 66 farklı kuş 
türüne rastlandığı söyleniyor. 
Hatta ağaçların üzerinde 
daldan dala zıplayan sevimli bir 
sincap da fotoğrafçılarımıza 
çok güzel pozlar vererek 
günümüze renk kattı. Yine 
bir araştırmaya göre ağaç 
ve bitki çeşitliliği de oldukça 
fazla. Yerleşke içerisinde 79 
familyadan 281 cinse ait tür 
ve tür altı düzeyde toplam 445 
takson tespit edilmiş. Ayrıca 
Türkiye’ nin ilk ve en büyük 
Herbaryumu olma özelliğine 
sahip, içerisinde en eskisi 
1844 yıllarına ait 200.000 den 
fazla bitki türünü barındıran bir 
de Herbaryum bulunmaktadır.

Fotoğraf Sanatı Kurumu, 
28 yıllık tecrübesi ile bütün 
fotoğraf severleri Ankara 
içinde gerçekleştirdiğimiz bu 
gezilerimize davet ederken, 
gezilerimize gösterilen 
ilgi de bizlere ayrıca bir 
motivasyon kayağı olmaya 
devam ediyor. Katılan bütün 
fotoğraf tutkunlarına sonsuz 

teşekkürlerimizi iletiyoruz. Biz 
FSK ailesi olarak yılın ilk güneşli 
Pazar gününü bu güzel grup 
ile birlikte fotoğraf çekerek, 
hem eğlenip hem öğrenerek 
geçirdiğimiz için çok mutlu 
olduk ve nihayet bahara hep 
birlikte “Merhaba” dedik.

En büyük teşekkürü de bize 
kapılarını açarak bu etkinliği 
düzenlememize yardımcı 
olan, Ankara Üniversitesi Fen 
Fakültesi Dekanlığına etmeyi 
bir borç olarak biliyoruz. Fen 
Fakültesinin Dekanı Sayın Prof. 
Dr. Sait Halıcıoğlu’ na sonsuz 
teşekkürlerimizi sunuyoruz.

27 Mart 2022
Sevgi KÖYLÜ HALİLOĞLU
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Fotoğrafın doğasından doğan 
hareketli görüntü sinemayı 
bir uğraşı ve sanat olarak 
var etti, bu sanat ve uğraşı 
biçimi ana gövdesini örüleyen 
görüntü zamanla felsefe, 
kuram ve biçem olarak alt 
dallar verdi bunlardan belge ve 
belgesel filmin Türk belgesel 
sinemasında yerini, güncel 
kavramlarını Akademisyen, 
Sinema emekçisi, Fotoğrafçı, 
Yönetmen olan KAĞAN 
OLGUNTÜRK ile Filmleri 
üzerinden bir video mülakat 
yoluyla anlamlandırma 
çalışması yapmaya çalıştım.

Belgeselin Sinema Tanımı: 
Fotoğrafın Fransız bilimler 
akademisinde ilan edildikten 
sonra Lümier kardeşlerin 
çektiği Lümier fabrikasından 
çıkan işçiler filmi ilk belgesel 
kabul edilir. Belgeselin tanımına 
ilk olarak John Girerson The 
Newyork Sun gazetesinde 
yazdığı makalesinde 
rastlıyoruz.  (Özgen, Kurtuluş, 
2017: s 6) 

Belgesel tarihsellik ve 
gerçeklik ilişkisi kurma 
yöntemlerinden görsel işitsel 

olması tanıklıklar barındırması 
acısından en işlevsel olanıdır.  

Gerek tarihsel gerek doğa 
içerikli gerekse sosyal içerikli 
olsun inşaları ve kültürleri aşan 
bir anlatıma sahip belgesel 
her insana gerek izleyici gerek 
konu olarak temasta bulunur. 
İletişimsel olarak güçlü bir 
argüman olan sanat açısından 
da belgeseli tanımlayabilmek 
mümkündür.

Birey ve toplumun zihinsel 
derinliklerine kolayca 
ulaşabilme olanağı günümüz 
teknoloji imkanları dahilinde 
daha da kolaylaşmıştır. 
Belgeselin bu durumu avantaj 
mı dezavantaj mı?  Etkili 
bir kitle eğlence ve eğitim 
aracı mıdır? Özünde bellek 
ve belge olmasına rağmen 
dezenformasyon tehlikesi de 
taşıyan bir silah mıdır?

Evrenselliğin bahçesine algı 
kapılarını aralayabilen gerçekliği 
yaralayabilen birtakım ilişkiler 
ağına da maruz kalması, 
dijital (görsel materyal) 
manipülasyonun yaygınlaşması 
internet ve yayın imkanlarının 

artmasının belgeselin 
sosyal kültürel ekonomik ve 
demokratik gerçekliliğine etkisi 
var mıdır bu soruların odağında 
Türk Belgesel Sinemasının 
durumu araştırmanın amacını 
oluşturmaktadır.

Türk tipi belgesel stili var 
mıdır?

Bilemiyorum, bir şey 
söyleyemem, Yurtiçi ve 
yurtdışı festivallere jüri üyesi 
olarak katılıyorum ve farklı 
tarzların varlığını görüyorum 
ama bütünlük yok, nasıl 
gönderilir bilmiyorum ama 
Türkiye’de festivallere film 
göndermiyorum nasıl gönderilir 
de bilmiyorum.

Bir Hoca der aklında bir yerde 
kalır anlam vermezsin ama 
aklında kalır.

Sanırım mastır da bir hocamız 
demişti ‘’bazı film okullarında 
öğrencilere film izletmezler 
izletince filmi örnek alır 
yaratıcılığı körelir demişti’’ 
saçma gelmişti ilk başlarda 
ama önemli. Aklımda ki 
cümlelerden biridir.

Yunus TOPAL

PROF. DR. KAĞAN OLGUNTÜRK İLE 
TÜRK BELGESEL SİNEMASI ÜZERİNE 
BİR SÖYLEŞİ

FSK
SİNEMA
TOGRAFİ
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Benim bakış açımı etkileyen 
okula workshopa gelen Süha 
Arın oldu. Filmlerimin onun 
filmlerine benzediği söylenir. 
Ama hiç filmlerini izlemedim 
ama onu dinledim belgesel 
sinemamı onun kurduğu yapıya 
göre kuruyorum onun sistemini 
kullanıyorum.

Türk belgeselciliğini dünya 
geneliyle kıyaslarsak nasıl bir 
fark ortaya çıkar?

Bilemiyorum, yurt içinde ve 
yurt dışında Sınıflandırmalar 
arasında fark görmüyorum. 
Konu belirleyici oluyor. Para 
kazananlar ile diğer yapımcıların 
farkı oluyor ‘’Faces in Ali’’ 
Hollywood ve büyük bütçeli 
film örneği LİONS GATE yapımı 
olduğundan farklı,  Burada ki 
sinemacılar da aynı bütçe ile 
aynı işi yaparlar.  

Türk belgeselinin kendine 
özgü özellikleri nelerdir 
belgesellerinizde bunları 
görebilmemiz mümkün mü?

Şöyle Bakıyorum. Kültürden 
bağımsız olamayız ben de bu 
kültürde bu toplumda yetişen 
biriyim o yüzden, bir de sanatın 
özgün biricik olması gerekir 
hem evet hem hayırdır. ERKUT 
FİLMİ Örneğinde olduğu gibi 
öyküyü ortaya koyarken ki 
mesaj da ortaya çıkar.  

Akademisyenlik dışında 
da STK’larda sinema ve 
belgesel eğitimleri verdiğinizi 
biliyoruz, STK’larda bu 
eğitimlerin verilmesi ile 
üniversitelerde bölümlerinin 
olmasının belgeselciliğe nasıl 
bir etkisi katkısı dezavantajı 
var mıdır?

Üniversitenin verdiği eğitimi 
dışarıda ki verilen bir eğitimle 
sınamak doğru değildir. 
Ama oradaki   insanlara 
motivasyonlarına göre bilgiler 
veriliyor. Üniversitenin dört 
yıllık olmasından dolayı meslek 
ediniyor diğeri ihtiyacını 
gideriyor öğrenmesi gerekeni 
öğrenip gidiyor Üniversite 
bunu yıllarca sorumlu tutuyor 
uygulama yapıyor o nedenle 
birkaç aylık eğitim ile aynı 
olmaz. 

Türk Belgeselciliğinde 
bağımsız belgeselciliğin yeri 
nasıl duruyor?

Bağımsız olmayan belgeselci 
var mı? Bizde stüdyo sistemi 
yok.  Dolayısı ile belgeselciler 
bağımsızdır.

Bağımsız belgesellerin 
üretim, gösterim, izlenim 
olanakları hakkındaki 
düşünceleriniz nelerdir? 

TV kanalı azlığından kaynaklı 
kimse kimseye hatır için 
gösterim yapmaz belgesel 

mecrası çok sınırlı İZ tv, TRT 
örneği kendi filmleri üzerinden 
örneklemle. Dünyada örneği 
yok festivallerde aslında daha 
çok ödül tabanlı film yarışmaları 
olsa da imkan vardır.

Ben hiçbir festivale Türkiye’ de 
film göndermedim hatırladığım 
kadarıyla, yurt dışında ödül 
ve festivaller kapsamında 
gösterim imkanları oluyor. 

Belgesel eğitimciliğinin 
gerekliliği var mı?

Zor bir soru sinema ve 
belgesel eğitiminin çok farkı 
yok.  Kurmaca ve sinemada 
kamera sarsıntısı dışında temel 
kamera kullanımı dışında çok 
önemli değildir. Buna benzer 
birtakım özgürlükler dışında 
farklar dışında bir fark yok. 
Öğrencilerin çok film izlemeleri 
ile birlikte üretmeleri.

Temel sinema bilgisi eğitimi 
verilmeli aslında komedi ve 
korku filmi çekmek arasında ki 
gibidir. Kullanılan teknik yöntem 
farklı değildir. Film çekmeyi 
bilen adam ikisini de çeker 
çünkü planları bilir. 

Belgesel eğitimciliği yeterli 
midir?

Ben eğitimin gerekli olduğunu 
düşünüyorum eğitim 
almayanlar bu işi yapamaz 
diyemem herkesi kendi 
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klasmanında değerlendirmek 
lazım diye düşünüyorum.

Eğitim alanla almayanı ayrı 
kıyaslamak lazım deneme 
yanılmayla kapıları açmak 
zaman alır. Hiçbir zaman da 
kapı açılmaya da bilir. Teknik 
ve teorik bilgi önemli etkili bir 
film çekmek için her ikisi de 
gereklidir. 

Kamusal ve sponsor 
desteklerinin belgesele 
marjinal içerik ve yapısal 
etkisi oluyor mudur?

Cevap veremem ben öyle bir 
şey yapmadım hem yönetmen 
hem yapımcı oluyorum filmde o 
nedenle karar verici benim ama 
sponsorlar da eminim ki onlar 
da filmin iyi olmasını isterler o 
nedenle karşı da gelmem.

Tematik TV kanalları ve 
İnternet tabanlı yayınların 
artmasının Türk Belgesel 
sinemasına içerik ve işleniş 
bakımından etkisi var mıdır? 

Paylaşımı mümkün kılıyor. 
Belgesel dışında da çok şey 
var o platformlarda izliyorum, 
Cep telefonu örneğin de ki 
gibi herkes belgeselci oldu 
diye bir şey yok öyle olumsuz 
düşünmüyorum.

Bence herkes çeksin daha 
güzel bir şey olamaz bütün 
dünyanın çekmeyi sevdiği 

bizler de çekiyoruz biz fark 
yaratabiliyorsak onur vermeli 
bize daha iyi çekiyorlarsa 
izleyip ilham alacağız.

Kamu yayıncılığı ilkelerine 
uyma, Ticari Yapımlar, yayın 
pazarının beklentisi belgesel 
filmlerin demokratikleşme 
ve bilgilendirme görevini 
zayıflatır mı? 

Bilgi zaten kamu yararınadır 
o nedenle olumsuz 
düşünmüyorum belgeselci 
durum belgeler ve insanlara 
anlatır bu durum zaten 
kamuyu aydınlatmadır. Benim 
belgesellerim portre belgesel 
olduğu için böyle durumla 
karşılaşmadım. 

Türkiye de başlı başına bir 
belgesel akademisi okulu 
olsa nasıl olurdu? Nasıl 
olmalı?

Olsa ne güzel olur Sinema 
okulunda ne anlatacaksın 
pratik bilgiler bir yılda biter 
geriye kalan üç yılda ne 
anlatacaksın o nedenle 
okullarda verilen eğitim 
uygulama yoğunlukludur. 

Okullarda belgesele 
yönelenlere imkan sağlanıyor 
ben kendimi sinemacı olarak 
görüyorum ama kendimi 
belgesel sinema filmleri çeken 
biri olarak görüyorum.

TRT gibi kamu kurumlarının 
Türk Belgeselciliği üzerine ne 
gibi etkisi olmuştur?

Hangi yaş grubunda olduğuna 
bakıyor, benim yaş grubuma 
olmuştur çünkü tek kanaldı 
ve zaman zaman olurdu 
biz mecbur kalmasak ne 
gösterseler izliyorduk seçme 
özgürlüğümüz olsaydı çizgi film 
dışında bir şey izlemezdim bir 
sürü farklı program türünde 
yapımları orda izledik spor 
haber eğlence belgesel konser 
hepsini görüyorduk ve birkaç 
saatti ve hepsini görüyorduk 
başka seçme imkanı yoktu o 
nedenle illa ki az da olsa etkisi 
olmuştur.

Türk Belgesel sinemasında 
tarihsel ve toplumsal 
evrenin gerçeklik 
temsili ve epistemolojik 
dürüstlüğü hakkında ne 
düşünüyorsunuz?
 
Bu sosyolojik bir durum sen 
elli tane belgeselciye sorar 
onlardan aldığın yanıtı sen 
verebilirsin.   İster kurmaca 
ister belgesel olsun yüzde 
yüz gerçekten söz edemeyiz 
çünkü kamera açısı odak 
uzaklığı ile gerçeğin bir 
kısmını gösterirsin vicdanen 
yönetmenin söylediğine ne 
kadar gerçekçi gösterdiğine 
inanmak gerekir ama 
reklamların gösterdiği ürünleri 
yersen ölürsün belgeselcilerin 
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yalan söylemediğine 
güvenmek gerekir. 

Türk Belgesel Sineması 
Türkiye’de ne aşamadadır? 
(Teknoloji)

Teknoloji etkiledi önceden 
video kurgu yapmak mümkün 
değildi öyle bir bilgisayar, linear 
ya da online kurgu için time kod 
yazan kamera dahi arabadan 
pahalıydı DvD teknolojisiyle 
bir kalem ucuzladı şimdi daha 
ucuzladı şu anda kullandığım 
telefonun çözünürlüğü 
ilk profesyonel çalıştığım 
kameradan ve bilgisayardan 
çok daha iyi. 

Yeni başlayan ve başlayacak 
olanlara önerileriniz neler 
olur?

Çok izlesinler ve de çok 
çeksinler bir konuya başlayıp 
bitirip bir film haline getirsinler 
uzun ya da kısa belgeseli 
sinemacı gözüyle izleyip 
dikkat ederek çok izleyip çok 
okuyup çok denesinler bilgi 
denenmelidir teorik pratik bilgi 
denemeyle geliştirilmelidir.

Belgesellerinizde Biçem, 
İçerik ve örüleme olarak 
kendi tarzınızı nasıl 
tanımlarsınız? 

Bir mesajım, olması gerekli 
konularım farklı da olsa 
mesajlarım vardır.  Fotoğraf 

ya da belgesel fark etmez 
fotoğrafı da severim 
filmlerimde 135 mm portre 
çekiyorum biyografiden ziyade 
portre belgeseller çekiyorum 
o insanın kim olduğuna dair 
bilgiler veriyorum onların 
nerede doğduğuna dair 
bilgiler vermiyorum PORTRE 
BELGESEL ÇEKİYORUM. 

Etkisinde kaldığınız bir 
belgeselci var mıdır? Sizi 
etkileyen özelliği nedir?

Süha Arın Hoca ve Robert 
Flaherts Nanok of the 
North Belgeselinin sahibi ve 
bunların çektiği böyle şeyleri 
çekmek istiyorum dedim Süha 
Hoca bana belgeselin nasıl 
çekileceği çözümlemesini 
anlattı bundan etkilendim ve 
onun kurduğu film çatısını 
kullanıyorum.

Biyografik Belgesel film 
tercih etmeniz de ki sebepler 
nelerdir?

Portre fotoğrafı çekmemle 
aynı sebeple aynı bunu 
analiz etmek istemiyorum 
içimdeki sihrin kaybolmasını 
istemiyorum.

Belgesel filmler çekmeye 
nasıl başladınız? 

Bir kaza sonrası sanatta 
yeterlilik dönemimde 
hastanede yatarken 

çalışanların mutsuzluğunu 
gözlemleyerek başladım. 
Herkes mutsuzdu yardıma 
ihtiyacım vardı ama herkes 
hayatından şikâyetçiydi o 
an mutluluk aklıma geldi 
mutluluk tabirini sorguladım 
ve büyük şeylerin arkasına 
saklanmadığını düşündüm ve 
buna uygun birini bunalarak 
çektim Usta filmimi çektim 
sağlığı bozuk eliyle ayakkabı 
yapan hijyenik ortamı olmayan 
eliyle ayakkabı yapan avcı biri 
karakteri ile başka bir dünyayı 
anlatıyım belgesel Usta 
filmimle oldu.

Belgesel filmlerinizde 
sosyal aktörleri seçerken 
nelere dikkat edersiniz, nasıl 
seçersiniz yaşamınızda 
yer edinmiş kişilerden mi 
seçersiniz?

Mesajıma uygun kişilerden arar 
bulur seçerim bana şöyle biri 
lazım dediğim enteresan kişi 
değil de şöyle mesajıma uygun 
biri lazım dedim İLİZYONİST 
BELGESEL FİLM hariç ondan 
sonra beni ben yapan kişileri 
çekmek istedim çünkü Sermet 
Erkin yüzünden sihirbaz olmak 
istedim. 

Almış olduğunuz sinema 
eğitiminin belgesel 
çekmenize faydası oldu mu?

Şüphesiz her yerde söylerim 
ben her şeyi okulda öğrendim 



15

w w w . f s k . o r g . t r

F o t o ğ r a f  S a n a t ı  K u r u m u BüLTEN

ama sunu da öğrendim sadece 
okuyarak değil yaparak da 
öğrenilecek bir konu olduğu 
için okulda öğrendiğimi 
setlerde denedim yazılı sonuç 
çıkmayınca sordum sonucu da 
sordum o şekilde öğrendim.

Kolektif mi çalışırsınız yoksa 
çekimden kurguya siz de 
dahil olur musunuz?

Kamera kullanır, ışık kurar, 
kurgu yaparım ama yönetmen 
setteki en ağır işi yapan kişidir. 
Yönetmenin kamerası ışığı 
bilgisayarı yoktur ama filmi 
o çeker geriye kalan herkes 
ona yardımcı olur ben Usta ve 
Konakta her şeyi ben yaptım 
diğer işleri mümkün olduğu 
kadar ekibimle yaparım artık 
mecbur kalmadıkça kameraya 
dokunmamaya çalışıyorum 
ama kurguyu kendim 
yapıyorum yaratıcı çözüler 
üretecek fikirlerimi çekip 
kurgulayacak birini tanımıyorum 
çünkü her şey bende.

Bağımsız yönetmen 
olabilmek zor mu?

Değil, rahmetli hocam 
Akademisyen olmamı sağlayan 
yönlendiren hocam parayla 
herkes güzel bir şey yapar 
önemli olan para olmadan ne 
kadar güzel bir iş yapabildiğindir 
derdi yaratıcılıkla çözmek 
gerekir para olmayınca 
Profesyonel kolektif çalışıyor 

ekibim ben mahcup olmadan 
onlar ne var sırada ne 
çekiyoruz diyorlar arkadaşça 
ortam gerginlik olmaz.

Uluslararası birçok ödülünüz 
var Türkiye’ de belgesel 
festivalleri ve ödüller 
hakkında düşünceniz nedir?

Büyük imkan bu konuda 
teknoloji üretenlere teşekkür 
borçluyuz o yenilikler olmasa 
ben hiçbir filmimi çekemezdim 
iyi bir telefonla iyi bir filmci 
olabilirsin Amerika ve Avrupa da 
vertikal 9-16 mobil cihazlarla 
çekilmiş film sinemaları var  
Sanatsal organizasyonlarda 
kendimizi göstermemize 
festivalleri tanımımızı ve 
şartnameleri okumayı 
öğrendim Türkiye’de bir bilgiye 
de sahip değilim yurtdışında ve 
yurt içinde birçok festivalde 
jüri üyesiyim kalite bakımından 
yurtdışından fark görmüyorum 
hatta daha iyi görüyorum.

Çalışımlarınızda başarılar ve 
paylaşmış olduğunuz bilgiler 
için teşekkürler.

Yunus TOPAL

NOT: Bu Çalışma Doç. Dr 
Kurtuluş Özgenin Türk 
Belgesel Sineması Adlı Lisans 
Üstü Dersi Kapsamında 
Hazırlanmıştır.
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4 Mart Online Söyleşi “Profesyonel Fotoğrafçı Aytül Keskin ile Sektörel Bir Söyleşi ” Aytül KESKİN

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

9 Mart Online TFSF Sanal Sanat Galerisi Fotoğraf Sergi Açılışı “Arı Kovanı” Arı Kovanı Proje Katılımcıları

18 Mart 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

Geçmiş 

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

23 Mart Online Ayın Fotoğrafı Etkinliği “Kadın” Gülcan ACAR

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

Geçmiş 

Etkinlikler ve Haberler

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