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ÖZET
ÇETİNKÖK AFŞAR, İsmet Meltem. Erken Cumhuriyet Dönemi Fotoğraf Sanatı:
İdeoloji ve İnşa, Doktora Tezi, Ankara, 2021.
Türkiye’de fotoğrafın yaygınlaşması ve bir sanat disiplini olarak görünür hale
gelmesinde, Osmanlı İmparatorluğu’ndan devralınan mirasın, Erken Cumhuriyet Dönemi
devlet politikalarını destekler nitelikteki fotoğraf kullanımıyla sürmesi etkili olmuştur.
Türkiye Cumhuriyeti’nin ideallerini ve anlatısını oluşturmakta, ulus devletin ve toplumsal
belleğin inşasında sanat, başat aygıtlardan biri olmuştur. Tez kapsamında, bu inşa
sürecinde,

fotoğrafın

rolü

araştırılarak,

gerçekleştirilen

çalışmaların,

amatör

fotoğrafçılığa ve fotoğraf sanatına katkıları irdelenmiştir. Fotoğrafa dair, özellikle devlet
kurumları aracılığıyla yapılan çalışmalar, göstergebilimsel ve içeriksel yöntemlerin
sentezinden yararlanılarak ele alınmıştır. Fotoğrafın sosyokültürel bağlamla ilişkisi
nedeniyle, Erken Cumhuriyet Dönemi’nin fotoğraf anlayışı, kültürel ve toplumsal bellek,
ideoloji, iktidar ve söylem gibi kavramlarla bağlantılı olarak değerlendirilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti’nin, hemen hepsi “yeni” olan endüstri, tarım, savunma, havacılık,
eğitim gibi alanlardaki yatırımları ve sosyal politikaları tanıtılmaya çalışılmış, öte yanan,
fotoğrafçılar da kurguladıkları fotoğraflarla gerek bu sürece gerekse amatör fotoğrafçılığa
ve fotoğraf sanatına katkı sunmuştur.
Devlet kurumlarının yanı sıra, dönemin gazete ve süreli yayınları da Türkiye’de
fotoğrafın bir sanat disiplini olarak görünür olması ve yaygınlaşması için çalışmıştır.
Anahtar Sözcükler: Erken Cumhuriyet Dönemi, fotoğraf, ideoloji, inşa, toplumsal
bellek, ulus devlet.
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ABSTRACT
ÇETİNKÖK AFŞAR, İsmet Meltem. Art of Photography in The Early Republican
Period: Ideology and Construction, Ph. D. Dissertation, Ankara, 2021.
The continuation of the legacy inherited from the Ottoman Empire, with the use of
photography that supports the state policies of the Early Republican Period, has been
effective in the spread of photography in Turkey and its becoming visible as an art
discipline.
Art has been one of the dominant instruments in forming the ideals and narrative of the
Republic of Turkey and in the construction of the nation state and social memory. Within
the scope of the thesis, the role of photography in this construction process was
investigated, and the contributions of the works to amateur photography and the art of
photography were examined. Studies on photography, especially through state
institutions, are handled by making use of the synthesis of semiotic and contextual
methods. Due to the relationship of photography with the socio-cultural context, the
photographic understanding of the Early Republican Period has been evaluated in
connection with concepts such as cultural and social memory, ideology, power and
discourse.
The investments and social policies of the Republic of Turkey in fields such as industry,
agriculture, defense, aviation and education, almost all of which were "new", were
attempted to be introduced. On the other hand, photographers contributed both to this
process and to amateur photography and art of photography with the photographs they
took.
In addition to state institutions, newspapers and periodicals of the period also attempted
to make photography visible and widespread in Turkey as an art discipline.
Key Words: Early Republican Period, photography, ideology, construction, social
memory, nation-state.
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GİRİŞ
“Erken Cumhuriyet Dönemi Fotoğraf Sanatı: İdeoloji ve İnşa” başlıklı bu tezde, yeni bir
devletin inşasında, cumhuriyet ideallerini ve anlatısını oluşturmak, yeni bir görsel bellek
yaratmak açısından fotoğrafın rolünü ve nasıl araçsallaştırıldığını araştırarak fotoğrafa
dair

çalışmaların,

amatör

fotoğrafçılığa

ve

fotoğraf

sanatına

katkılarının

sorunsallaştırılması amaçlanmış, Cumhuriyet idealinin hayata geçirilmesi, yeni bir
belleğin inşası, bir hafıza mekanı olarak Ankara’nın kurulması, fotoğraf bağlamında ele
alınmıştır.
Bayındırlık, sağlık, eğitim, kültür ve sanat, kadın, çocuk ve gençlik, köy ve kent yaşamına
dair sosyal politikalar, fotografik imgenin de yardımıyla Cumhuriyet anlatısını kurma
amacına hizmet etmiştir. Bu bağlamda araştırma, bu anlatıyı inşa eden kurumlardan
Matbuat Umum Müdürlüğü ve Halkevlerinin çalışmaları, gazete, dergi, albüm, broşür,
kitapçık gibi yayınlar merkeze alınarak değerlendirilmiştir. Hem bu kurumlara bağlı
olarak hem de şahısların çıkardığı süreli yayınlardaki fotoğraflar, amatör fotoğrafçılığa
ve fotoğrafın bir sanat disiplini olarak ele alınmasına katkı sağlamış, Atatürk’ün yurt
gezileri sırasında çekilmiş fotoğrafları, Cumhuriyet ideolojisinin inşasında kullanılan
sembolik birer anlatım aracı olmuşlardır.
Devlet, toplumsal yatırımlar, savaş politikaları, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlardaki
girişimler konusunda toplumu ikna etmek için görsel iletişim aracı olarak fotoğraftan
yararlanmıştır. İkna sürecinde Türk Ocakları, Halkevleri gibi kurumlar aracılığıyla
fotoğraf kolları desteklenmiş, basın birimleri kurulmuş, devletin ya da özel kişilerin
yayınladığı dergiler, albümler, katalog ve broşürler hazırlanmıştır.
Yeni bir belleğin inşasında fotoğraf, en önemsenen ideolojik aygıtlardan biri olmuştur.
Öte yandan fotoğrafı çeken de bu sürece katkı sağlamak gibi bir görev üstlenmiştir. Basın
yayın organlarında kullanılan fotoğraflar ve kolajlar aracılığıyla, hemen hepsi “yeni” olan
endüstri, tarım, savunma, havacılık, eğitim gibi alanlardaki yatırımlar ve sosyal
politikalar tanıtılmaya çalışılmıştır.
Tezde, fotoğrafın icadından kısa bir süre sonra, Osmanlı İmparatorluğu topraklarında,
özellikle de İstanbul’un Pera bölgesinde açılarak sayıları hızla artan fotoğraf stüdyoları
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ve sarayın fotoğrafa duyduğu ilgi, Erken Cumhuriyet Dönemi ve İmparatorluğun
fotoğrafa yaklaşımı arasındaki benzerlik ve ayrımlar, tartışılmaya çalışılan konular
arasındadır.
Çalışma kapsamında bellek ve ideoloji kavramları, kültür, sanat ve kitle iletişimi ile olan
ilişkileri bağlamında ele alınarak kavramsal bir çerçeve oluşturulmuş, kitle iletişiminin
önemli aygıtlarından biri olan fotoğrafın olanaklarından nasıl yararlanıldığı,

fotoğraf

sanatı, devlet destekli ve amatör fotoğrafçılık açısından sorgulanmıştır.
Osmanlı İmparatorluğu’nda Sultan Abdülaziz (1861-1876) ve Sultan II. Abdülhamid
(1876-1909) dönemlerinde başlayan fotoğrafçılık serüveni ve fotoğrafın gücüne duyulan
inanç, Anadolu topraklarında sürdürülen milli mücadeleye de katkı sağlamış,
Cumhuriyet’in ilk yıllarında yaşanan maddi olanaksızlıklara rağmen varlık göstermeye
devam etmiştir. Cumhuriyet ilke ve devrimlerinin geniş halk kitlelerine benimsetilmesi
ve rejimin sağlam temeller üzerine inşa edilmesinde, yeni bir kültürel belleğin
oluşturulması gereklilik haline gelmiş, fotoğraf bunun için kullanılan etkili araçlardan biri
olmuştur. Fotoğrafın Osmanlı’dan itibaren fark edilen gücü, kitle iletişiminde önemli bir
görsellik yaratılmasını beraberinde getirmiş, diğer yandan onun bir belgeden öte sanat
olarak görülmesi için Osmanlı sarayı, Cumhuriyet devleti ve kurumlar etkin bir biçimde
çaba göstermişlerdir.
Çağdaşlaşmayı şiar edinen Türkiye Cumhuriyeti, toplumu oluşturan özneleri ortak
paydada buluşturacak kültürel bir temel inşa etmeyi amaçlamış, 19 Mayıs, 23 Nisan, 30
Ağustos ve 29 Ekim gibi milli bayram günlerinin ritüel haline getirilen kutlamalarında,
devlet kurumlarının etkinliklerinde fotoğraftan yararlanmayı önemsemiştir. Bu
bağlamda, çalışma kapsamında kitle iletişimi ve fotoğrafın bu inşa sürecinde
kullanılmasının, Halkevleri ve Matbuat Umum Müdürlüğü’nün yayınlarının, bir sanat
disiplini olarak fotoğrafın gelişimine ve amatör fotoğrafçılığa katkısının görünür
kılınması amaçlanmaktadır. Birer belge ve gösterge olmalarının yanısıra taşıdıkları sanat
değeri, fotoğraf sanatçıları ve amatörlerinin bir üslup oluşturmasında etkili olmuştur.
Bu dönemde öne çıkan fotoğraf sanatçıları, Erken Cumhuriyet Dönemi ideolojisinin
fotoğraf sanatındaki yansımaları bağlamında da değerlendirilmiştir. Ulaşılabilen fotoğraf
amatör ve profesyonel”lerin çalışmaları, dönemin fotoğraf sanatını değerlendirmek için
veri oluşturmaktadır.
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İdeoloji, kültürel bellek, ulus inşası ve sanat ilişkisi temelinde irdelenen fotoğraf,
Kemalist söylem, iktidar ve toplumsal yapı ile ilişkisi bağlamında ele alınarak, kavramsal
bir çerçevede sorunsallaştırılmıştır.

Yeni bir kültürel bellek oluşturma projesinin

görselleştirilmesinde bir aygıt olarak kullanılan fotoğrafın gücü, dönemin siyasal ve
kültürel ortamı gözetilerek ele alınmaktadır.
Tezin amacının ve yönteminin, araştırma aşamasının, bölümlerinin ve konu ile ilgili
literatürün tanıtıldığı “Giriş”in ardından tez beş ana bölümden oluşmaktadır. “Kuramsal
ve

Kavramsal

Çerçeve”

başlıklı

birinci

bölümde,

dönem

fotoğraflarının

değerlendirilmesinde kullanılan kavram ve kuramlar anlatılmıştır.
“Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Fotoğraf” başlığı altında ele alınan ikinci bölümde
Osmanlı döneminde fotoğraf alanında yaşanan gelişmeler, gerek gezgin fotoğrafçılar ve
fotoğrafhaneler bağlamında, gerekse prograganda, basın ve cephe fotoğrafçılığı
bağlamında incelenmiş, amatör fotoğrafçılığın durumunun da ortaya konması,
Cumhuriyet dönemi ile bir karşılaştırma yapabilmeye olanak vermiştir.
“Modern Türkiye’nin İnşası” başlıklı üçüncü bölümde, Erken Cumhuriyet Dönemi’nin
siyasal, toplumsal, ekonomik ve kültürel ortamını belirleyen Kemalist ideolojinin ilke ve
devrimleri, başkent Ankara’nın inşası ve kültür kurumları temelinde incelenerek, sanat
ve kültür de dahil olmak üzere her alandaki politikaların oluştuğu koşullar saptanmaya
çalışılmıştır.
“Devlet Polikaları ve Fotoğraf İlişkisi” başlıklı dördüncü bölümde, devlet politikaları ve
fotoğraf ilişkisi, basın fotoğrafçılığı ve kültür kurumlarının katkısı temel alınarak
değerlendirilmiştir. Atatürk’ün yurt gezileri, milli bayramlar, beden ve sağlık, kadın,
ekonomi, eğitim, kültür ve sanat alanındaki politikalarda fotoğrafın kullanımı ele
alınmıştır. Özellikle Halkevleri ve Matbuat Umum Müdürlüğü’nün önayak olduğu
yarışmalar, sergiler ve kurslar, yayınlar ve albümlerde fotoğraftan yararlanılmış, fotoğraf
tanıtan, kanıtlayan, propaganyı destekleyen en önemli aygıtlardan biri olmuştur. Öte
yandan, imgenin gücü açısından fotoğrafı kullanan devletin bu çabaları, dolaylı olarak
fotoğrafın bir sanat disiplini olarak görünür kılınmasına ve amatör fotoğrafçılığa katkı
sağlamıştır. Örneğin; CHP’nin yarı resmi yayın organı olarak bilinen Ulus gazetesinde
yayınlanan yurt manzaraları, yeni bir ulus inşası ve devrimler politikasına olduğu kadar
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manzara fotoğrafçılığına da katkı sağlamıştır. Bu bölümde ele alınan diğer bir konu ise
Milli bir fotoğraf anlayışının inşa edilip edilemeyeceği yönündeki tartışmalardır.
Tez çalışmasının “Dönemin Süreli Yayın ve Gazetelerinin Fotoğraf Sanatına ve Amatör
Fotoğrafçılığa Etkisi” başlıklı beşinci bölümünde gazete ve dergilerin fotoğraf sanatına
katkısı, düzenledikleri amatör fotoğraf yarışmaları, fotoğraf sanatına dair tartışma ve
görüşler, fotoğraf amatörlerinin eğitimine olan katkıları ele alınmıştır.
Her bölümde araştırma süresince arşive dahil edilen fotoğraflar ve yayınlar üzerine,
belirlenen kuramsal ve kavramsal çerçeve dikkate alınarak geliştirilen fotoğraf okumaları
yapılmıştır. Sonuç bölümünde Erken Cumhuriyet Dönemi’nde fotoğrafın kullanım
biçimleri, fotoğraf sanatı ve amatör fotoğrafçılık üzerine genel bir değerlendirmeye
gidilmiş, İmparatorluk dönemi ile Cumhuriyet dönemi arasında bir karşılaştırmaya da yer
verilmiştir.
Çalışmanın başlangıcında YÖK’ün tez arşivi taranmış ve konuyla bağlantısı olan tezlere
ulaşılmıştır. Bu tezlerden bazılarına kısaca değinmek yerinde olacaktır.
Milli bayramların, ulus devletin inşa sürecindeki önemini vurgulayan iki çalışma dikkat
çekmektedir. Bunlardan biri 2011’de Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi
Enstitüsü’nde Demo Ahmet Aslan tarafından hazırlanan, Cumhuriyet’in Törensel
Meşruiyeti: Ulus-Devlet İnşa Süresince Milli Bayramlar (1923-1938) başlıklı doktora
tezidir. Tezde bayramlar, sembolik anlamları ve ritüelleriyle ele alınmıştır. Cumhuriyet
bayramlarını özellikle yapısal olarak ele alan bir diğer çalışma ise, Hacettepe Üniversitesi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde Bengül Salman Bolat tarafından 2007’de
hazırlanan Milli Bayram olgusu ve Türkiye’de yapılan Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları
başlıklı çalışmadır. Bu çalışmalarda milli bayramlarda basında fotografik imgenin
kullanılmasına detaylı yer verilmemiştir.
Önder Erkarslan tarafından 1995 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Sahne ve Görüntü Sanatları Anabilimdalı’nda, doktora tezi olarak hazırlanan
“Fotoğraf ve İdeoloji” başlıklı çalışmada, ideoloji ve fotoğraf ilişkisi, batı sanatı
bağlamında ele alınarak, özellikle fotomontaj olgusu üzerinde durulmuştur. Rusya,
Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinde, Dada ve Rus Konstrüktivistlerin bazı çalışmaları,
ideoloji bağlamında değerlendirilmiştir.
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Emine Arzu Hepark tarafından 1998 yılında, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar
Enstitüsü’nde hazırlanan “Cumhuriyet’in İlk Yıllarından Günümüze Türkiye’de
Fotoğraf” başlıklı yüksek lisans tezi geçmişten günümüze bir perspektif sunmaktadır.
Saliha Dıraman tarafından 2003 yılında, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Fotoğraf Ana Sanat Dalı’nda hazırlanan “Cumhuriyet Sonrası
Türkiye’de Fotoğraf” adlı yüksek lisans tezinde de Cumhuriyetin ilk yıllarındaki fotoğraf
çalışmalarına değinilmiştir.
Hürü Kaya tarafından 2004 yılında, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Fotoğraf Ana Sanat Dalı Fotoğraf Programı’nda hazırlanan
“Halkevlerinin Etkinlikleri İçerisinde Fotoğrafın Kullanımı ve Yeri” başlıklı yüksek
lisans tezinde, Halkevlerinin yapısı anlatılmış ve halkevlerinde fotoğrafa dair
gerçekleştirilen bazı etkinliklere ait basılı materyalin bir özeti sunulmuştur.
Murat Ervin tarafından 2006 yılında, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü
Fotoğraf Ana Sanat Dalı’nda yüksek lisans tezi olarak hazırlanan “Türk Fotoğraf
Sanatının Gelişim Süreci İçerisinde Halkevleri ve Köy Enstitülerinin Rolü” adlı
çalışmada, Halkevleri ve Köy Enstitülerinin kuruluşu ve yapısı anlatılmıştır. Cumhuriyet
dönemi sanat eğitimi anlayışına da değinilen tezde, Halkevlerinden çıkan önemli fotoğraf
sanatçılarından bir derleme yapılmıştır.
Sarper Dost tarafından 2007 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Siyaset Bilimi Bilim Dalı’nda
hazırlanan “Fotoğraf ve İdeoloji: Ülkü Dergisi Örneği (1941-1950) başlıklı tezde, Ankara
Halkevi’nin çıkardığı Ülkü dergisinde yayınlanmış olan fotoğrafların okunmasına dair bir
kavramsal çerçeve çizilmiş ve bu fotoğraflar çeşitli başlıklar altında sınıflandırılarak
değerlendirilmiştir. Tezde ayrıca Halkevlerinin yapısı kısaca anlatılırken üzerinde
durulan ağırlıklı olarak ideoloji kavramı olmuştur.
Çalışma kapsamında, fotoğraf okumalarına ve arşiv çalışmalarına dair yöntem 1 ve
fotoğraf kuramlarının yanı sıra, kavramsal ve kuramsal çerçevenin oluşturulmasına

Sosyal bilimlerde elde edilen verilerin görsel sunumu üzerinde duran yöntem yaklaşımları, tez çalışması için toplanan
fotoğrafların sınıflandırılması açısından izlenen yolun saptanmasında ve kendi görsel arşivimizin oluşturulmasında yardımcı
olmuştur. Öncelikle Banks (2003, s.100-102)’ın araştırma için doğru arşivlerin seçilmesi ve derlenen fotoğrafların sistematik
bir taramadan geçirilerek özel bir arşiv oluşturulması önerisi önemsenmiştir.
1
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yönelik kaynaklar okunmuş ve değerlendirilmiştir. Erken Cumhuriyet Dönemi’nin
tarihini, toplumsal, ekonomik ve kültürel yapısını ele alan yayınlar incelenmiştir.
Araştırma süresince, kütüphane ve arşiv taramaları yapılmış ve konu ile ilgili süreli
yayınlar incelenmiştir. Erken Cumhuriyet Dönemi’nde, harf devriminin yapıldığı 1928
yılından 1950 yılına kadar yayınlanmış gazete ve süreli yayınlar taranmıştır. Dönemin,
La Turquie Kemaliste, 19 Mayıs Spor ve Gençlik Mecmuası, Beden Terbiyesi ve Spor,
Türk Spor, Profesyonel ve Amatörün Foto Dergisi, Güzel Sanatlar Dergisi, Yedigün
Dergisi, Radyo Dergisi, Muhit Sanat Hareketleri, Sanat Konuşuyor, Sanat Yeni Türk,
Fotoğraf, Fotoğraf Haberleri, Foto Süreyya, Foto Magazin, Servet-i Fünun, Doküman
gibi süreli yayınları incelenmiştir. Araştırmanın temel kaynaklarından birini oluşturan ve
çeşitli illerde yayınlanan, Ülkü dergisi başta olmak üzere, Bozok, Hatay, Ilgas, Konya,
Marmara, Türk Akdeniz, Türkün Dergisi, Ün, Yeni Türk gibi, toplamda 53 kadar halkevi
dergisinin, hemen tüm sayıları taranmıştır. Dönemin, Ulus, Akşam, Cumhuriyet, Zafer,
Yeni Sabah, Son Posta, Sanat ve Edebiyat Gazetesi gibi bazı gazetelerinin Halkevi
Amatör Resim ve Fotoğraf yarışmalarının yapıldığı dönemlere ve milli bayram
haftalarına ait sayıları taranarak kullanılan fotoğraflar incelenmiştir. Ayrıca, bazı fotoğraf
dergilerinin ve Akşam gazetesinin amatör fotoğraf yarışmaları düzenlediği ve bu
yarışmalarda derece alan fotoğraf amatörlerinin fotoğraflarını yayınladığı tespit
edilmiştir. Gerek Osmanlı döneminde gerekse Erken Cumhuriyet Dönemi’nde hazırlanan
bazı fotoğraf albümlerine ulaşılmıştır. Matbuat Umum Müdürlüğü tarafından açılan
fotoğraf sergilerine dair gazete haberlerine ve bu haberlerde kullanılan sergi görsellerine
erişilmiştir. Güncel sanat ve fotoğraf dergilerinden de konu ile ilgili makaleler
derlenmiştir.
Halkevlerinin faaliyet raporları ve çeşitli halkevi broşürleri taranmıştır. Ayrıca birinci
dönem halkevlerinin bazı çalışmalarını belgelemek için kullandıkları arşiv niteliğindeki
fotoğraflarına da ulaşılmıştır. Fotoğraflı Halkevi yayınlarının, özellikle Tarih ve Müze
Şubesi yayınlarının, ulus inşası bağlamında analizi yapılmıştır.
Tükiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı’nın Cumhuriyet
Arşivleri taranarak, konu ile ilgili belgeler ve sınırlı sayıda fotoğraf derlenmiştir.
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Ulaşılabilen özel arşivler ile Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel
Müdürlüğü, yeni adıyla Tükiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türk
Tarih Kurumu, Milli Kütüphane, Milli Eğitim Bakanlığı EBA (Eğitim Bilişim Ağı), Koç
Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
(VEKAM) ve SALT fotoğraf arşivleri taranmış ve konuyla ilgili fotoğraflardan bir arşiv
oluşturulmuştur.
Konu hakkında yazılmış kitap, makale, tez gibi kaynaklar değerlendirilmiştir. İnternet vb.
dijital veri tabanları aracılığıyla yazılı ve görsel çalışmalara ve belgelere ulaşılmıştır.
Araştırma süresince kaynaklara ulaşmada en önemli güçlük, bahsedilen arşivlerin sistemli
bir biçimde sınıflandırılmamış olması nedeniyle, neredeyse tüm arşivin gözden
geçirilmesidir. Bir diğer güçlük ise, araştırmaya dair bir arşiv oluşturmak için görsel
materyalin kopyalanması sırasında, telif sorunu nedeniyle sınırlı sayıda ve özel izinle,
sadece bazı fotoğrafların arşivlenebilmiş olmasıdır. Halkevleri tarafından gerçekleştirilen
amatör fotoğraf yarışmalarına katılan ve derece alan fotoğrafların arşivlenmemiş olması
nedeniyle basından ve Cumhuriyet Arşivi’nden sınırlı sayıda fotoğrafa ulaşılabilmiştir.
Herhangi bir arşivden alınan fotoğrafın kimin tarafından çekildiği ve çekildiği dönemin
sosyo-kültürel ortamı gibi değişkenler konusunda daha fazla bilgi edindikçe fotoğrafa
dair yorumlar da belirginlik kazanmaktadır (Banks, 2003, s.5). Bu tez çalışması
kapsamında bağlam, fotoğrafın çekildiği tarih ve fotoğrafı çekenin kimliğinin tespiti
konusundaki güçlükler aşılmaya çalışılmış, ancak çoğu zaman fotoğrafı çekenin kim
olduğu konusunda net bilgilere ulaşılamaması karşılaşılan önemli bir güçlük olmuştur.
Örneğin; Türk Tarih Kurumu arşivinde, Atatürk’ün bir yurt gezisinde bir vapurdan
kendisini izleyenleri mendil sallayarak selamladığı bir fotoğrafa ulaşılmıştır. Fotoğrafa
dair tek bilgi, fotoğrafın arkasında yazan “1927?” yılıdır. Fotoğrafı çeken kişi ve hangi
yurt gezisinde çekildiği belli değildir. Aynı fotoğrafın daha geniş kadrajlı bir haline,
Cumhuriyet gazetesinin yayınladığı Fotoğrafla Atatürk albümünde rastlanmıştır. Burada
fotoğrafın, Atatürk, Karadeniz Vapuru’ndan Bandırmalıları selamlarken, 1926 yılında
çekildiği belirtilmiştir. Bu örnekte görülmektedir ki, Türk Tarih Kurumu’nun arşivinde
fotoğrafa dair net ve doğru bilgiler yer almamaktadır.2 Bunun yanı sıra birçok süreli
yayın, gazete, broşür ve kitapçıkta fotoğrafı çeken kişi ya da fotoğrafın hangi tarihte
2

Bkz. Katalog 1- Fotoğraf 3-4.
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çekildiği belirtilmemiştir. Katalogta ve metnin içinde kullanılan fotoğrafların
künyelerinde bu nedenlerle her zaman fotoğrafı çekenin adı ya da fotoğrafın çekildiği
tarih belirtilememiş ancak yayının tarihine yer verilmiştir. Arşivlerde, yayının ciltlenmesi
sırasında sayfa numaraları da zaman zaman kesilmiş olduğundan, künyelerde bu bilgiye
de her zaman yer verilememiştir.
Burgin’in (2013a, s. 14), fotoğrafın kültürel üretimin bir parçası olduğu ve bu üretimi
sosyokültürel bir perspektifle açıklamaya yardımcı olacak etkili bir kuramsal ve
kavramsal çerçevenin oluşturulmasının gerektiğine dair görüşünden hareketle, bu doktora
tezinde dönemin fotoğraf anlayışının ve devlet fotoğraf ilişkisinin irdelenmesinde
kullanılan yöntemin saptanması için farklı yaklaşımlar ve bunların uygulamalarını içeren
makale ve kitaplar incelenmiştir. Türkiye’de fotoğrafın yaygınlaşması ve bir sanat
disiplini olarak görünür hale gelmesinde, Osmanlı İmparatorluğu’ndan alınan mirasın,
Erken Cumhuriyet Dönemi’nde devlet politikalarına paralel olarak seyreden fotografik
imge kullanımıyla birleşmesi etkili olmuştur. Dönemin toplumsal, ideolojik, ekonomik
ve kültürel yapısı, diğer sanat disiplinlerine olduğu gibi fotoğraf sanatına da yansımıştır.
Bu etkinin görünür kılınması, fotoğrafların okunması ve barındırdığı anlatı biçimlerinin
kavranması için göstergebilimsel ve içeriksel yaklaşımların sentezinden faydalanmanın
yararlı olacağı düşünülmektedir.
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1.BÖLÜM
KURAMSAL VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE
1.1. GÖSTERGEBİLİM KURAMI VE FOTOĞRAF İLİŞKİSİ
Bir anlamlandırma pratiği olarak fotoğraf, sosyal ve tarihi içeriği olan ve belirli amaçlar
taşıyan kültürel bir yapıdır (Burgin, 2013a, s.8). Fotoğraf teknolojisindeki gelişmeler
sonucunda bu medyanın, yaşamın her anında var olması, onun sosyokültürel öğeleri
bellekte inşa etme, anlam üretme ve üretilen anlamı iletmede etkin ve pratik bir mecra
olmasını beraberinde getirmektedir (Burgin, 2013a, s.8). Fotoğrafı oluşturan öğelerin
göstergebilime ait olduğu söylense de kuramı sadece göstergebilimle sınırlandırmak
yerine, fotoğrafın sosyal bilimlere ait farklı disiplinlerin katkısı olmaksızın üretilmesi ve
okunması mümkün olmadığından, çalışmayı disiplinlerarası bir bakış açısıyla
yapılandırmak çoklu bir bakışı beraberinde getirmektedir (Burgin, 2013a, s.8). Bu
nedenle fotoğraflara sosyoloji, felsefe, toplum tarihi, sanat tarihi gibi birçok farklı
disiplinin yöntemleriyle bakmak denenmiştir. Özetle, Burgin (2013a, s. 7-10)’in belirttiği
gibi fotoğrafı, kendi içinde kuralları olan bir alan olarak değil, toplum ile ilişkisi içerisinde
değerlendirmek amaçlanmaktadır. Öte yandan, fotoğrafı yapanın da okuyanın da
görselleştirilen iletinin alt metinlerini anlamlandırması için bir ön bilgiye ihtiyaç
duyulacağı açıktır (Ertan, 2012, s. 52-53).
Sosyal bilimlerde elde edilen verilerin görsel sunumu konusundaki yaklaşım, tezin görsel
arşivinin oluşturulması aşamasında dikkate alınmıştır. Fotoğraf toplumsal bir gerçekliği
aktarabilme gücü ile aynı zamanda o gerçekliğin kanıtı olma niteliğine de sahip gibi
görünmektedir (Özdamar, 2016, s. 32). Bu yaklaşımda, fotoğrafın sosyal bilimlerin farklı
alanlarında farklı okumalara açık olduğu da vurgulanmaktadır (Banks, 2003, s.2-5).
Fotoğrafı ve diğer görsel materyali sosyal bilimlere yardımcı ve onu destekleyen bir araç
olarak gören bu yaklaşım, onu sadece belgeleyen ve örneklendiren bir nesne olarak
araçsallaştırır (Schnettler,B.; Raab,J., 2008, s.2). Ancak yine de fotoğraflardaki toplumsal
ilişkiler ve kültürel biçimlerin bazı genellemelere dair bir temel oluşturabileceği
konusundaki yaklaşımlar (Banks, 2003, s.88), tez çalışmasında derlenen fotoğrafların
sınıflandırılmasında

izlenen

yolun

saptanması

ve

kendi

görsel

arşivimizin

oluşturulmasında yardımcı olmuştur. Öncelikle Banks (2003, s.100-102)’ın araştırma için
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doğru arşivlerin seçilmesi ve derlenen fotoğrafların sistematik bir taramadan geçirilerek
özel bir arşiv oluşturulması önerisi önemsenmiştir.
Göstergebilim, değerlendirilen dönemin sosyokültürel özellikleri ve ideolojik yapısına
uygun bir kuramsal çerçeve içerisinde, tez süresince gerekli görülen durumlarda
kullanılan bir yöntem olmuş, bu konuda çalışan düşünür, dilbilimci ve iletişim kuramı
araştırmacılarının görüşleri önemsenmiştir. Göstergebilim alanında da etkili olan
yapısalcılık, sosyokültürel araştırmaları bilimsel bir temele yerleştirirken, dilin,
sosyokültürel yapının anlamlandırılmasında önemle üzerinde durulması ve ele alınması
gerektiğini savunmaktadır (Larrain, 1995, s. 87).
Göstergebilimde, konusu ve sınırlarının ne olduğu fark etmeksizin her anlamlı bütün,
“işaretlerden oluşan bir dizge” olarak tanımlanmakta ve dizgeleri oluşturan parçalar da
gösterge olarak nitelenmektedir (Rifat, 1998, s.111; Barthes, 2016, s.27). Göstergebilim,
sözel ya da görüntsel birçok metnin parçalarını, “üstdil aracılığıyla dizgeleştirerek
sunmayı amaçlamaktadır.” (Rifat, 2007, 91).
Çağdaş göstergebilimin temellerini atan iki ismin, Amerikalı felsefeci, mantıkçı ve
matematikçi Charles Sanders Peirce ve İsviçreli dilbilimci Ferdinand de Saussure’un
yaklaşımına değinmek, bu çalışmanın perspektifi açısından faydalı olacaktır. Pierce,
göstergebilimi tüm bilimler için kullanılabilecek ve onlara uyarlanabilecek “genel bir
kuram” olarak görmüştür (Rifat, 1998, s. 114). Pierce’ün yaklaşımında, bir gösterge,
kendisinden başka bir nesneye göndermede bulunmaktadır ve bir üçgeni oluşturan bu
öğelerin üçüncüsü ise anlayan ya da yorumlayan kişidir (Fiske, 1996, s.:64-65; Parsa,
2016, s.20). Gösterge, yorumlayanın belleğinde bir etki yaratmaktadır ve anlamı
oluşturan bu etki, okurun ya da yorumlayanın bireysel ve toplumsal deneyimlerine bağlı
olarak değişebilir (Fiske, 1996, s.:64-65). Stuart Hall ve John Fiske’nin Kültürel
Çalışmalar yaklaşımından yola çıkılarak, onların “metinler, okuyucuları tarafından inşa
edilirler (yazılırlar)” ifadesi fotoğraf için de geçerlidir (Christmann, 2008, s.3). Eğer
fotoğrafı yapan ile okuyan aynı sosyokültürel pratiklerden geliyorsa, fotoğrafın çok
katmanlı yapısına birbirlerine benzer okumalar getirebilirler (Christmann, 2008, s.3).
Pierce, gösterge ile ilgili olarak üçlü bir sınıflandırmaya gider; gösterge ve nesnesi
arasındaki benzerliğe dayalı olan görüntüsel gösterge, gösterge ile nesnesi arasındaki
doğrudan bağlantıya dayalı belirtisel gösterge, gösterge ve nesnesi arasındaki nedensizlik
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ilişkisine dayalı simgesel gösterge (Fiske, 1996, s.:70; Wollen, 1988, s.126; Parsa, 2016,
s. 19-20). Örneğin fotoğraf bir görüntüsel gösterge, duman ateşin belirtisel göstergesi ve
harfler de seslerin simgesel göstergeleridir (Fiske, 1996, s.:70; Wollen, 1988, s.126;
Parsa, 2016, s. 19-20). Tez çalışmasında fotoğraf, görüntüsel gösterge olarak ele
alınmaktadır.
Bir dilbilimci olan Saussure, dilbilimin, göstergebilimin bir bölümünü teşkil ettiğinden
ve göstergebilimin yasalarıyla işleyeceğinden söz etmektedir (Saussure 1998, s.46).
Saussure, bir gösterge olan dilin, nesne ile nesnenin adını değil, bir “kavram” ile bir
“işitim imgesi”ni birleştirdiğini, bu birleşimden oluşan göstergenin başlıca özelliklerinin
ise nedensizlik ve çizgisellik, yani zaman içerisinde doğrusal olarak ilerleme olduğunu
söylemektedir (Saussure 1998, s.109-115).
Roland Barthes da Fransa’da 1960’larda sayısı artan göstergebilim çalışmalarının önemli
aktörlerinden biridir. Barthes, gösteren, gösterilen ve göstergeden oluşan üçlü bir yapı
kurmuş ve bu yapıyla, fotoğraftan edebiyata, modadan reklama kadar birçok farklı sözel
ve görüntüsel metni değerlendirmiştir (Vardar, 1979, s. XX; Barthes, 1990, s.158).
Fotoğrafın da içinde bulunduğu birçok medya, okunması gereken anlatı biçimleridir ve
birer öyküleri vardır (Barthes, 1988, s. 7). Gösterge, “kendi dışında bir şeyi temsil eden
ve dolayısıyla temsil ettiği şeyin yerini alabilecek nitelikte olan her çeşit biçim, nesne,
olgu vb.” olarak tanımlanmaktadır (Rifat, 1998, s.113). Gösterge zihnimizde ikinci bir
imgeyi oluşturma işlevini yerine getirmektedir (Çeken, Arslan, 2016, s: 510).
Roland Barthes, anlamlandırmanın, ikili karşıtlık biçiminde sınıflandırdığı iki
düzeyinden bahsetmektedir: düzanlam ve yananlam (Barthes, 2016, 29). Düzanlam,
göstergenin “NE”yi, yananlam ise “NASIL” temsil ettiğidir ve bu noktada kültürel
değerler, kanaatler ve fikirler devreye girmektedir (Çeken, Arslan, 2016, s: 508-51; Parsa,
2016, s.19). Barthes’a göre düzanlam, fotoğrafa konu olan objenin ya da durumun
“mekanik bir yeniden üretimi” iken yananlam, bu yeniden üretim sürecine insan
faktörünün dahil olduğu düzeydir (Fiske, 1996, s.116-117). Çerçeveye neyin dahil edilip
nelerin dışlanacağı, odak noktasında neyin yer alacağı, ışığın, açının, ölçeğin ve bunun
gibi birçok değişkenin seçimi bu düzeyin belirleyicileri arasındadır (Fiske, 1996, s.116117). Yukarıda bahsedildiği gibi “NE”yin fotoğraflandığından “NASIL” fotoğraflandığı
sorusuna geçiş söz konusudur (Fiske, 1996, s.116-117; Bohnsack, 2008, s.5).
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Fotoğrafçılar aslında bilginin üretimi ve üretilen bilginin geniş kitlelere yayılma sürecinin
ajanlarıdır (Lenette,2016, s.6; Subedi, 2013, s.284). Fotoğrafın biçimsel düzenlemesinin
yanı sıra içeriğinin ortaya konması da önem taşımakta, bu aşamada da yine fotoğrafçının
seçimleri belirleyici olmaktadır. Samih Rifat’a göre; fotoğrafın çekildiği ana dair çerçeve
dışında bırakılmış bir detay, fotoğrafın anlamını ve gerçeğini tamamen değiştirir ve
fotoğrafı gören gözün bu fotoğrafa dair his ve yorumları bu seçimden etkilenir (Rifat,
2002, s. 28). Bu çalışma kapsamında, Erken Cumhuriyet Dönemi’nde fotografik imgenin
oluşturulma aşamasında yönlendirmelerin neler olduğu saptanmaya çalışılmıştır.
Barthes’ın, yananlam düzeyinde göstergelerin işleyişi ile ilgili olarak bahsettiği erillik
dişillik, aile, toplum, bilim, ideoloji gibi mitler, bir kültüre ait toplumsal anlatılardır ve
gerçekliğin açıklanmasını ya da anlaşılmasını sağlama işlevini görmektedirler (Fiske,
1996, s.:118). Barthes’a göre mitlerin ana işlevi, toplumsal pratikleri doğallaştırmaktır
(Fiske, 1996, s.:119). Örneğin kadın ve erkeğin toplumsal rollerinin belirlenmesi ve
bunun onların kendi doğası gereği böyle olduğu savı mitler aracılığıyla inşa edilmekte ve
sağlamlaştırılmaktadır (Fiske, 1996, s.:118-120).
Claude Levi-Strauss ve Roland Barthes, dil ve ideoloji arasındaki dolaylı ilişkiden söz
ederken, toplumsal mitler, kültürel olgular ve ritüelleri “simgesel düzen” olarak ele alıp
çözümlemiş ve ideolojileri de böylece görünür kılmaya çalışmıştır (Sancar, 2014, s. 93).
Lévi-Strauss, antropolojinin çalışma alanına giren evlenme, akrabalık ilişkileri, sanat ve
din gibi yapıların dil aracılığıyla kurulduğunu söylemektedir (Sancar, 2014, s. 94). Özne
aslında edilgen olarak, nesnesi olduğu ve algılayamadığı bir yapı tarafından inşa
edilmektedir (Sancar, 2014, s. 95).
Yananlam ve mitlerin kaynağı ve içinde doğdukları kültürle uyumları önemlidir (Fiske,
1996, s.211). İdeoloji, anlamın toplumsal olarak üretimidir ve böylece yananlam ve
mitlerin de kaynağını oluşturmaktadır (Fiske, 1996, s.214).
Bir iletişim biçimi olan fotoğraf da hem okunur hem yapılırken, yananlam ve mitlerin
temelinde yer aldığı ideolojik bir anlamlandırma sürecini ifade etmekte ve bu süreçte sık
kullanılması,

kültürdeki

mitlerin

ve

yananlamların

varlığını

pekiştirerek

güçlendirmektedir (Fiske, 1996, s.219). Gösterge, toplumu oluşturan bireylerin ortak
değerleriyle, yani kültürel öğelerle, paylaştıkları mitlerle, o kültüre karşı aidiyet duygusu
geliştirmesini sağlar (Fiske, 1996, s.219). Bu nedenle göstergenin, dolayısıyla fotoğrafın
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mitler, yananlamlar ve iktidar ile ilişkisi ideolojiktir denebilir (Fiske, 1996, s.219). Birey,
üyesi olduğu kültürün anlamlandırma pratiklerini kullanırken, ideolojinin devamını
sağlayan araçlardan biri haline gelmekte, onun göstergede bulduğu anlamlar, hem
göstergenin hem de bireyin içinde bulunduğu ideolojik ortamdan kaynaklanmaktadır
(Fiske, 1996, s.220).
Anlamın oluşturulmasına yönelik yapısal bir model olan göstergebilimin üç ana ilgisi
bulunmaktadır; “göstergenin kendisi, içinde göstergelerin düzenlendiği kodlar ya da
sistemler, kodlar ve göstergelerin içinde işlediği kültür.” (Fiske 1996, s.:62).
Göstergebilimde, iletiyi alanın etkin konumu vurgulanmış, imgeler söz konusu olduğunda
dahi alıcı, “okur” olarak nitelendirilmiştir (Fiske 1996, s.:62-63). Sosyokültürel ve
ideolojik öğeleri okumak ve oluşan anlamları birbiriyle bağıntılı bir biçimde sorgulayarak
yeniden anlamlandırmakla birey, okur sıfatını kazanmaktadır (Rifat’tan Aktaran: Parsa,
2016, s.19).
Barthes, bir imgede sosyokültürel, tarihsel ve ideolojik olanı ortaya koyarken bir diğer
karşıtlık olan studium ve punctum kavramlarını kullanmaktadır (İnal, 2003, s. 23).
Studium kavramı, izleyiciyi, fotoğrafta yer alan sosyokültürel, tarihsel ve ideolojik
bağlamla baş başa bırakmaktadır (İnal, 2003, s. 23; Barthes, 2014, s. 39-41). Barthes,
fotoğrafı yapan veya sipariş edenin niyetinin ortaya konduğu studiumda irdelenen
kültürün, fotoğrafı yapan ve izleyen arasındaki bir uzlaşımdan kaynaklandığını söyler
(Barthes, 2014, s.41). Mitleri anlamlandırmak için bir tür değerlendirme olan studium,
kültürel anlamlara dayanmaktadır (İnal, 2003, s. 23). Studiumun dayandığı mitler ve
irdelediği kültürel alan, izleyenin ya da fotoğrafı değerlendirenin duygularına dokunmaz
ancak punctum, okuyucuyu derinden etkileyen, onun kişisel deneyiminden ve tarihinden
kaynaklanan yorumudur (İnal, 2003, s. 23; Barthes, 2014, s. 39-41). Punctum, fotoğrafa
izleyicinin katkısıdır ancak izleyici bu katkıyı fotoğrafta olmayan bir unsur üzerinden
değil, orada zaten var olan bir nesneye, bir işarete, izleyicinin kişisel tarihine dayanarak
yapmaktadır (Barthes, 2014, s. 72). Bir fotoğrafta studium ve punctumun bir arada
bulunmaması durumunu tekillik olarak nitelendiren Barthes, basın fotoğraflarının böyle
olduğunu, kanıksanan, sıradanlaştıran, duygu uyandırmayan varlıklarıyla punctumu
barındırmadıklarını söylemektedir (Barthes, 2014, s. 55).
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Biçimsel yaklaşımlar, bir fotoğrafı yorumlamakta ya da bir döneme ait fotografik
yaklaşımları değerlendirmekte yetersiz kalmaktadır. Farklı disiplinleri, çalışma alanlarını
da içine alan bir yorumlamaya ihtiyaç duyulmaktadır. İmgeler, imgeyi yapanın kişisel
bakış açısını sunmakla kalmayıp, aynı zamanda mekâna ve zamana bağlı olarak gelişen
toplumsal ve kültürel ilişkilerin de yansımalarını taşımaktadır (Grady, 2008, s. 1). Görsel
araştırmaların geneli için denilebilir ki; kuramsal ve kavramsal çerçevesinin yeterliliğinin
doğru değerlendirilmesi gerekir. Görsel verilerin yeterli ve geçerli bir eleştiri ve
yorumunu yapabilmek için en etkili ekoller ve düşünürler tespit edilmelidir (Grady, 2008,
s: 32).
Bu çalışma kapsamında bu yaklaşımların bir sentezinden yararlanılmaktadır. Yapısalcılar
tamamen sanat yapıtının içyapısına yönelerek, kendi unsurları arasındaki ilişkiyi
önemsemiştir. Ancak imgeler toplumsal gerçekliğin birebir yansıması olmadığı gibi
toplumsal gerçeklikten tamamen bağımsız bir “göstergeler sistemi” olarak da
değerlendirilmemelidir (Burke, 2016, s.198-199). Göstergebilime yöneltilen önemli bir
eleştiri, toplumsal ve bireysel faktörlere hiç yer vermediği yönündedir (Burke, 2016,
s.198). Örneğin Clifford Geetz; “Göstergebilimin sanat araştırmalarında etkin fayda
sağlayabilmesi için, göstergelerin bir iletişim yöntemi, deşifre edilecek birer kod olarak
düşünülmekten çıkarılıp, düşünce modelleri, yorumlanması gereken ifadeler olarak
algılanması gerekir.” ifadesiyle göstergebilimin diğer disiplinlerle etkileşim içerisinde bir
yoruma açık olması gerektiğini de vurgulamaktadır (Geetz’den Aktaran: Burke, 2016,
s.198).
Grady’nin de belirttiği gibi (2008, s:8); bir fotoğrafı yeniden ve yeniden, defalarca
yorumlamak, onun çok anlamlı doğası gereğidir ve fotoğrafı çekenin önemli olduğu
“auteur” teorisi bu çok anlamlılık nedeniyle zayıflasa da tamamen göz ardı edilemez.
Ancak fotoğrafı yorumlayan her zaman fotoğrafçının bakış açısını dikkate almak
durumunda da değildir (Grady, 2008, s:8).
Fotografik imge söz konusu olduğunda da anlamın inşasında hem imgeyi yapan hem de
okuyan etkin bir biçimde çalışmaktadır. Her ikisi de kendi belleklerine ve toplumun
belleğine yer etmiş olan toplumsal, kültürel ve ideolojik yapıların etkisi altında anlamın
inşasında rol almaktadır. Leppert’e göre (2002, s.19); bir imgeyi çözümleyip rafa
kaldırmak ve üzerine artık söylenecek bir şey kalmaması gibi bir durumdan söz etmek
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mümkün değildir. Sanatçının niyeti, sanat izleyicisine ya da okura sınır koyamayacağı
için sayısız okuma ve çıkarımın varlığından söz edilebilir (Leppert, 2002, s.19-20).
İmgeler sürekli bir keşif alanıdır ve bu yüzden sanat tarihi “görmenin görüleceği bir
yer”dir (Leppert, 2002, s.20; Preziosi, 1989, s.11).
Göstergebilimde özellikle okurun etkin konumu söz konusu olduğunda, kurama katkı
sağlayan önemli bir diğer isim Umberto Eco’dur. 1962 tarihli Açık Yapıt adlı eserinde
Eco, birçok edebiyat ve müzik eserinde örneklerini gördüğümüz gibi, iletisi belirsiz olan
eserin, farklı alıcıların farklı yorumlarına açık olduğunu belirtmektedir (Bozkurt, 2004,
s.291; Sivas, 2012, s.:532). Açık Yapıt’ta Eco, sanat izleyicisinin de anlam üretmede etkin
bir rolü olduğunu kabul ederek, sanatçıyla birlikte girişilen sonsuz anlam üretme
sürecinin bir parçası olduğunu; eserin de çözümlenmesi gereken kodları olan bir tür ileti
olduğunu vurgulamaktadır (Bozkurt, 2004, s.292). Gösterge, kimi zaman gerçekte var
olmayan, kendisinden başka bir nesne, olgu ya da olayın yerine geçerek, aslında yalan
söylemek için kullanılan bir şey haline gelir ve sanatın da içinde bulunduğu göstergeleri
inceleyen göstergebilim Eco’ya göre bir nevi “yalan kuramı”dır. (Eco, 1979, s.:6-7). Eco,
herhangi bir anlatım biçimi, nesneyi değil kültürel bir içeriği toplumsal bir uzlaşımla
göstermektedir düşüncesiyle içeriğe vurgu yapmaktadır denebilir (Büker, 1985, s.34-35).
Matbuat Umum Müdürlüğü için çalışan Othmar Pferschy’nin çektiği ve kimi dergilerde
yayınlanan fotoğraflar, özellikle yeni Türk nesli, Türk köylüsü ve Türk kadını konulu
çalışmalar bu bağlamda ele alınabilir. Bunlar, gerçekte var olan öznelerin fotoğrafları
olmakla birlikte, yaratılmak istenen imajın gerçekten var olup olmadığı sorgulanabilir.
İmgenin temsil ettiği şey gerçeklikte olmayıp, idealize edilmiş bir görüntü olarak sadece
düşünce dünyasında var olabilirken, imgenin kendisi gerçeklik dünyasına bir şekilde
dahil olmuş bir nesnedir (Leppert, 2002, s.14).
Toplumsal gerçekliğin olduğu gibi yansıtılmasından ziyade saptırılmış, değiştirilmiş ya
da yeniden üretilmiş olabileceği varsayımıyla yapılacak herhangi bir değerlendirmede
fotoğrafçının ve hamisinin ya da müşterisinin niyetini göz önünde bulundurmak gerekir
(Burke, 2016, s.32). Gerçeğin saptırılması sürecinde de toplumsal yapı, kültür, ideoloji
gibi olgular, fotoğrafla birbirini tamamlar ve birbirinin kanıtı olur ve böylece imge, “iyi
bir gösterge”ye dönüşür (Burke, 2016, s.32).
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Sontag’a göre (2011, s. 29); fotoğraf, açığa çıkardığı şeylerden daha fazlasını gizlemekte,
böylece gerçeklik, fotoğraf makinesinin karşısında yeniden üretilmektedir. Fotoğraf
öncesi ve sonrası aşamalar, her ne kadar fotoğraf karesinde görülemese de yadsınamaz ve
fotoğrafçı, kendisini güdüleyen ideolojik, toplumsal, psikolojik ve kültürel etkenlerle bu
aşamaları da belirleyici rol üstlenmektedir (Burgin, 2013b, 56).
Anlamın aktarılma sürecine vurgu yapmak yerine, yorumlanması gereken her tür anlamlı
metnin, içinde üretildiği ve aynı zamanda anlamlandırıldığı kültür ile karşılıklı ilişkisi
üzerine vurgu yapmak önem kazanmaktadır (Fiske, 1996, s.239). İdeoloji, toplum ve
kültürü inşa etme ve bunların devamını sağlamada görüntüsel göstergenin rolü
vurgulanmakta, okunacak bir materyal olarak ele alınmaktadır (Fiske, 1996, s.239).
Görüntüsel bir gösterge olarak fotoğraf da, okunması gereken bir metin ya da mesaj
olarak dışsal yapılara dayanmakta, eleştirel biçimde metinler arası bir okumayı
gerektirmektedir (Burgin, 2013c, s. 155). Okunacak ve değerlendirilecek bir metin olarak
fotoğraf, kendisini, diğer metinlerden daha fazla “temsil” olarak sunma eğilimindedir
(Sekula, 2013, s. 96; Burgin, 2013c, s. 157).

1.2.FOTOĞRAF OKUMALARINDA KULLANILAN KAVRAMLAR
Bir kültür ürünü olan fotoğrafı sosyokültürel bir perspektifle açıklamaya yardımcı olacak
etkili bir kuramsal ve kavramsal çerçevenin oluşturulması gerekmektedir (Burgin, 2013a,
s. 14). Kültürel öğelerle anlamlandırılabilen fotoğrafın söylemi, bu anlamlandırma
sürecinde eleştirel bir bakış açısını gerektirmektedir (Sekula, 2013, s.95).
Fotografik imgenin, sosyokültürel bağlamla yakından ilişkili ve karşılıklı etkileşim
içerisinde oluşu, onu kültürel ve toplumsal bellek, ideoloji, iktidar ve söylem gibi
kavramlarla bağlantılı olarak ele almayı gerektirmektedir. Çalışma kapsamında bu
kavramlar üzerine düşünen Althusser, Gramsci, Foucault, Van Dijk, Assmann,
Halbwachs ve Smith gibi kuramcıların yaklaşımlarıyla bağlantılı değerlendirmelere
gidilmiştir.
Fotoğraf, bir döneme, kültüre, toplumsal yaşama ve ideolojiye ait maddi kültür öğelerinin
yanı sıra etnografik öğeleri, davranış biçimlerini ve tutumları da yansıtmaktadır (Burke,
2016, s.24). Bu bağlamda fotoğrafın, çağının tanığı olma niteliği yani tanıklık hissi,
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fotoğrafı çekenin etkin konumu, belirleyiciliği ve sanatsal anlatım kaygısıyla giriştiği
biçimsel denemeler nedeniyle, aynı zamanda bir yanılsama olarak da kabul edilebilir
(Burke, 2016, 179). Fotoğrafın böyle bir çelişkiyi içinde barındırıyor olması da eleştirel
bir okumayı gerekli kılmaktadır. Fotoğrafçının seçimlerinin, fotoğraf izleyicisini nasıl
yönlendirdiğinin saptanmasında, kavramsal ve kuramsal çerçevenin belirlenmesi aşaması
başat konumdadır.
Fotoğraf, fotoğrafçının bir nesneyi ya da olayı, fotoğrafını çekmeye değer bulduğu anın
bir sonucudur denilebilir (Berger, 2015, s. 36). Fotoğrafçının seçme eylemi, bu eylemi
yönlendiren ideolojik etkenlerle birlikte hem fotoğrafçının hem de yönlendiricilerinin
görme biçimlerini ortaya koymaktadır (Berger, 1999, s.10). Bireyin düşüncelerini
yönlendirmek ve toplumsal yapı içerisindeki tavrını belirlemek için fotoğraf en etkili
araçlardan biridir ve fotoğrafçı bunu yaparken, belli bir ideoloji doğrultusunda
şekillendirdiği kendi görme biçimini yansıtır (Freund, 2016, s. 9). Buna bağlı olarak her
seferinde farklı bir biçimde yeniden sunulan fotoğraf, gerçeğin birebir yansıması gibi
görünmekle birlikte, nesnelliğinin gerçekte var olmadığından söz edilebilir (Freund,
2016, s. 9). Bir tür “kayboluşa karşı meydan okuma” olarak fotoğrafı çekilen konu,
fotoğrafçı tarafından muhafaza edilmektedir (Berger, 2016, s.12). Fotoğrafta, toplumun
görüntüsünü, ideoloji ya da iktidar odaklarının bakış açısı doğrultusunda idealize etme ve
kimi durumları gizleme yaklaşımı söz konusu olabilmektedir ve araştırmacının bu
yaklaşımı göz ardı etmemesi gerekir (Burke, 2016, s. 130; Sontag, 2011, s. 7). Bu noktada
bir imgeyi bağlamı içerisinde değerlendirmenin gerekliliği daha belirgin bir biçimde
görülmektedir (Burke, 2016, s.132). Bu bağlamdan kasıt, hem konunun içinde fiziksel
olarak bulunduğu ortamı hem de toplumsal, kültürel, siyasal ve ideolojik zemini
kapsamaktadır (Burke, 2016, s.201).
İmgenin bağlamı hakkında bilgi eksikliği varsa sadece görsel sunumdan da bazı
çıkarımlarda bulunulabilir ve yaygın yorumlama yöntemleri kullanılabilse de bağlam
hakkında ulaşılan bilgi, görsel analiz yapmayı kolaylaştırmaktadır (Lenette, 2016, s.19).
İmgeler, toplumsal kültür ve tarihin bir parçası olan insan bilincinin ürünleri olarak belli
bir sosyo-kültürel ortamda, işlevsel olarak inşa edilirler (Leppert, 2002, s.14). Fotoğraflar
her zaman, içinde üretildikleri sosyo-kültürel ortam tarafından etkilenmiş, kültürel
kalıpları temsil ederek ve yeniden sunarak ilgili kültürü sağlamlaştırmışlardır
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(Christmann, 2008, s.3). Toplumsal ve kültürel etkenler ile fotografik imgelerin karşılıklı
etkileşimi yani birbirlerini nasıl oluşturdukları ve değiştirdikleri bu çalışma kapsamında
irdelenen konular arasındadır.
Sözel metin, görsel bir metin olan fotoğraf ile çeşitli mecralarda bir arada kullanılarak
fotoğrafı destekleyen önemli bir unsur haline gelmektedir (Burgin, 2013b, s. 90). Walter
Benjamin de “Fotoğraf altyazıları fotoğrafın asli bir parçası haline gelmeyecek midir?”
sorusunu yönelterek sözel metin ve fotoğraf arasındaki ilişkiye vurgu yapmaktadır
(Benjamin, 2012, s. 38).
İmgeyi yapanın, izleyicinin ya da okurun imgeye getireceği yorumu yönlendirme çabası
kimi zaman kullanılan aracın teknik olanakları ile yapılırken kimi zaman da doğrudan
metinle, imgeye verilen bir isimle, başlıkla ya da alt bilgiyle olabilmektedir (Burke, 2016,
s.206-207). Berger’e göre; fotografik imge, bir sürekliliğin içinden seçilen bir an olduğu
için bağlamından da koparılmış sayılır ve belirsizdir. Ancak fotoğraflar, yazılı metinlerle
birlikte kullanıldıklarında kesinlik iddiası taşırlar (Berger, 2015, s. 85). Göstergebilim
kuramında da sinema, reklamlar, çizgi romanlar, karikatürler ve basın fotoğrafları gibi
görüntüsel göstergeler, dil ile kendine bir dayanak sağlayarak anlamını güçlendirmektedir
(Barthes, 2016, s.28). Tez çalışması kapsamında değerlendirilen bazı basın fotoğrafları,
fotoğraf albümleri ve süreli yayınlarda kullanılan fotoğrafların metinle ilişkileri bu
bağlamda ele alınmaktadır.
Kitle iletişiminde önemli bir yere sahip olan yazılı basın gerçeklik algısını
güçlendirmekte geçmişten bugüne fotoğrafı kullanmışlardır. Roland Barthes bunu
gerçeklik etkisi olarak adlandırmıştır. (Burke, 2016, s. 21-22). “Politik bir tartışma alanı”
olan fotoğraf basında kullanıldığında, basını da kontrol eden iktidar odakları lehine
çalışmakta ve egemen ideolojiyi desteklemektedir (Sekula, 2013, s. 105). Matbuat Umum
Müdürlüğü’nün isteği ile Othmar Pferschy’nin çektiği fotoğrafların kullanıldığı
medyalarda ve sergilerde; Erken Cumhuriyet Dönemi iktidarının yönlendirdiği basın
fotoğraflarında böyle bir durumdan söz etmek mümkündür.
Walter Benjamin’e göre; fotoğrafın icadını takip eden ilk zamanlarda, aracın teknik
olanakları nedeniyle, bir fotoğraf çekiminin hazırlık aşamasının uzun sürmesi, bu süreçte
fotoğrafçının rolünü ve çabasını etkin kılmaktadır (Benjamin, 2012, s.16). Benjamin,
aura kavramını kullanmakta ve bu ilk dönem fotoğrafların, fotoğraf teknolojisi,
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fotoğrafçının bunu kullanış biçimi, ustalığı ve fotoğrafı çekilen kişinin duruşu ve
karakterini de bir içeren aurasının varlığından söz etmektedir (Yacavone, 2015, s.68).
Sonraki dönemlerde teknik olanakların ilerlemesi ile azalan hazırlık süresi nedeniyle
fotoğrafın aurası da giderek azalmış, fotoğraf makinesi gitgide küçülmüş ve gündelik
hayattaki detayları daha hızlı ve kolay biçimde yakalamaya başlamıştır (Benjamin, 2012,
s.37). Bu noktada bağlam sorunu oluşmakta ve fotoğrafların alt yazıları önem kazanarak,
“fotografik kurguların tesadüflere bırakılamayacağı” vurgulanmaktadır (Benjamin, 2012,
s.37). Benjamin’e göre (2012, s.38); fotoğraf altyazıları, fotografik imgenin ayrılmaz
birer parçası haline gelmiştir. Benjamin’in fotoğrafa bakışının 1930’ların başında daha
kültürel ve tarihselken, 1930’ların ortalarından itibaren fotoğrafı kitle iletişim aracı gibi
gören bir yönde evrildiğinden söz edilebilir (Yacavone, 2015, 106). Benjamin, Baudelaire
gibi, fotoğrafların, anlık gelişen ve gelip geçici olan gündelik olayları kaydederek bir nevi
“bellek arşivi”ne kaydettiğinden söz etmektedir (Yacavone, 2015, 114).
Mekanik yeniden üretimle birlikte sanat eserinde yok olan öğeyi Benjamin “hale” olarak
ifade etmektedir (Benjamin, 2012, s.50-51). Teknoloji ve sanat ilişkisini, tekniğin dahil
olmasıyla sanat değerinin düşmesi gibi bir tartışmadan çıkararak, toplumsal, ekonomik
ve politik yönünü ele almıştır (Artan, 2007, s.88). Sanat yapıtının biricikliği, “şimdi ve
buradalığı”, fotoğraf yolu ile yeniden üretilse dahi tam anlamıyla yok olmaz (Artan, 2007,
s.90). Fotoğraftan yola çıkarak bir örnek veren Benjamin, fotoğraf negatifinden binlerce
çoğaltma yapılabildiğini, artık ilk baskının hangisi olduğunun bir önemi kalmadığını
belirtmekte, bunun sonucunda sanat eserinin artık bir ritüele bağlı olmaktan çıkarak farklı
bir alanın, siyasetin alanına girdiğini düşünmektedir (Benjamin, 2012, s.57). Benjamin,
teknik araçlarla yeniden üretim olarak nitelendirdiği gelişmeleri hem somut anlamıyla
çoğaltma işlemi hem de toplumsal ilişkilerin yeniden üretilmesi bağlamında ele
almaktadır (Kang, 2015, s.109). Toplumsal gerçekliğin inşasında fotoğrafik imge önemli
bir araç haline gelmiş ve sosyal yapıyı yeniden üreterek sunmasıyla kitlelerin bu
gerçekliği kabulünde etkili olmuştur (Kang, 2015, s.113). Benjamin’in; “…teknik
yeniden üretim de toplumsal olgunun bir parçasıdır.” düşüncesinden hareketle, farklı
sanatsal ifade formları toplumsal bağlamın dışında değerlendirilemez. (Benjamin’den
Aktaran: Artan, 2007, s.88).
Fotoğrafın icadından önce aristokrat aileler, güç ve otoritelerinin temsili olarak
yaptırdıkları idealize edilmiş ve sembollerle bezenmiş portreleriyle bu güç ve otoriteyi
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pekiştirmeye de çalışmıştır (Kang, 2015, s.109). Öncelikle burjuva sınıfı, fotoğrafın
ulaşılabilirliğinin artmasıyla da daha geniş kitleler fotoğraf çektirmiş, böylece portre ya
da aile fotoğraflarına sahip olmak yaygınlaşarak sıradanlaşmıştır (Kang, 2015, s.109).
Benjamin’e göre (2012, s.61); fotoğraf kült değerinden sıyrılmıştır ancak sadece portreler
ya da insan öğesini barındıran fotoğraflar kült değeri taşımaktadır. Ölen ya da fiziksel
olarak uzakta olan bir kişiye ait hatıraların saklanması, bu kült değerini korumaktadır.
(Benjamin, 2012, s.61).

Benjamin, 1900’lerin başında fotoğraf sanatçısı Eugéne

Atget’nin boş Paris sokaklarını suç mahalli olarak fotoğraflamasını, fotoğrafın tarihi bir
kanıt ve tanık olarak sunulması olarak yorumlarken altyazının gerekliliğini bir kez daha
vurgulamış, fotoğraflara bakarak özensiz ve rasgele yorum yapmanın yersizliğini dile
getirmiştir (Benjamin, 2012, s.61-62). Fotoğrafların yer aldığı dergilerde altyazı bir
zorunluluk haline gelmiş, izleyici, fotoğrafa dair yorumlarında açıkça yönlendirilmiştir
(Benjamin, 2012, s.62). Fotoğraf hem bir belge, hem de iktidarın kontrol ve denetim
mekanizmalarının bir unsuru olma özelliğini kazanmıştır (Yacavone, 2015, s.53).
Boyut ya da nitelik olarak büyük kabul edilebilecek sanat eserlerinin fotoğrafla ilişkisi
üzerine Benjamin’in görüşleri bu çalışmada mimari fotoğraf konusunda yol gösterici
olmuştur. Büyük bir sanat eserinin, örneğin bir heykelin ya da mimari yapının fotografik
imgesinin algılanması, o eserinin aslının algılanıp özümsenmesinden daha kolaydır
(Benjamin, 2012, s.31). Büyük eserler artık sanatçısıyla anılmaz ve kolektif bir yapıya
bürünür. Bu kolektif yapının esere kattığı güç nedeniyle, onu bir fotoğrafın çerçevesine
indirgeyerek kavramak gerekliliği doğmaktadır (Benjamin, 2012, s.32).
Tarihsel sürece bakıldığında görülür ki, modern toplumda fotoğrafın ortaya çıkışı gibi,
her dönemde, o dönemin ideolojik, ekonomik, bilimsel, kültürel ve toplumsal yapısı
içerisinde farklı anlatım biçimleri ortaya çıkmıştır (Freund, 2016, s. 7-8). Toplumsal
gelenek ve ihtiyaçlar doğrultusunda ortaya çıkan bu sanatsal üretimler, o toplumun
yapısını yansıtırken aynı zamanda devamını da sağlamaktadır (Freund, 2016, s. 7-8).
Sanatçının üslup oluşturması da aslında toplumsal bir temele dayanmakta, bir birey olarak
içinde inşa edildiği toplum yapısı ve geleneklerini yansıtmaktadır (Fischer, 1990, s.118).
Belli ideolojilerin, iktidarın ve yeni bir düzenin inşa edilmesine, temellerinin
sağlamlaştırılmasına katkı sağlamak üzere imgelerin kullanıldığına dair bir kanaat
oluşmuştur (Burke, 2016, s. 65). Sontag da fotoğraf ve modern toplum arasında benzer
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bir ilişkiden söz etmekte, fotoğrafı, modern toplumu oluşturan nesnelerin en gizemlisi
olarak nitelemektedir (Sontag, 2011, s. 3). Modern Türkiye’nin inşa sürecinde, yeni
toplumsal düzenin kurulması ve meşrulaştırılmasında, toplumsal ve kültürel belleğin
inşasında fotografik imgenin etkin bir biçimde kullanıldığı görülmektedir. Dönemin
sosyoekonomik, siyasal ve kültürel ortamını irdelemek, fotoğraf sanatına dair genel bir
perspektif oluşturmak ve fotoğraf sanatını bu bağlamda değerlendirebilmek için
önemlidir.
İmgeler, özellikle de fotografik imge, geçmişten günümüze, gerçekliği yeniden kurarak
pekiştirmek ve kitleler gözündeki inandırıcılığını arttırmak için iktidar odakları tarafından
propaganda amacıyla kullanılmaktadır. Hareketliliği artan toplumu gözetleyerek kontrol
altında tutmak için geçmişten bugüne yaygın olarak kullanılan fotografik imgeler için
belirleyici olan bir etken de ideolojidir (Sontag, 2011, s. 5). Diğer imgelerde olduğu gibi
fotografik imge de iktidarın ideolojisini yerleştirir ve sağlamlaştırır. Fotoğraf, gerçekliği,
halk kitleleri için seyirlik bir nesne, iktidar odakları içinse bir gözetleme ve denetleme
nesnesi halinde yeniden sunmaktadır (Berger, 2015, s. 75).
Fotoğraf, görüntülediği obje ya da konuya belli bir ideoloji yükleyerek sosyal yapıyı ve
kültürel değerleri yeniden üretir ve böylece toplumsal yapının ve egemen ideolojinin
devamını sağlar (Burgin, 2013b, s. 54). Bu nedenle ideoloji, kendisine getirilen farklı
yorumlar göz önünde bulundurularak üzerinde durulması gereken bir kavramdır.
Toplumsal bir uygulama alanı olarak ideoloji, toplumsal ve siyasal boyutları bulunan
anlamları üretmektedir (Fiske, 1996, s.221). İdeolojinin bu tanımıyla her tür kültür
nesnesinin üretimi ve tüketimi aşamasında varlık gösterdiği ve yeniden üretildiğinden söz
edilebilir (Burgin, 2013b, s. 55-56).
20. yüzyılda sosyal bilimler alanında ideoloji üzerine Marksist bir yaklaşımla geliştirilen
kuramlarla, özellikle Gramsci ve Althusser gibi düşünürlerin yaklaşımlarında, kavramı
tanımlamanın yanı sıra herhangi bir ideolojinin nasıl çalıştığı da irdelenmiştir (İnal, 2003,
s. 13).
İdeoloji kavramını yanlış bilinç, hegemonya ve söylem kavramları ile açıklayan üç farklı
yaklaşımdan söz etmek mümkündür. Yanlış bilinç, bireyin bilincinde meydana gelen
yanılsamalar sonucu oluşan çarpıtılmış bir gerçeklik algısı, hegemonya, egemen
ideolojinin, toplumsal yapıyı yeniden üreterek düzenin devamını sağlamasıdır (Sancar,
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2014, s.7-8). Toplumsal değerlerin ve düşüncelerin belirlenmesi ve yerleşmesinin dil
yoluyla olabileceğini kabul eden yaklaşımsa söylem kavramını kullanmaktadır (Sancar,
2014, s.7-8).
İkinci kuşak bir Marksist olan Louis Althusser, bir pratik olarak ideoloji kuramını
geliştirmiş, göstergebilim ve psikanalizden yararlanarak Marx’ın ekonomi ağırlıklı olan
kuramını açıklamaya çalışmıştır (Fiske, 1996, s. 221). Althusser ve onun gibi ikinci kuşak
Marksist düşünürlerin ideoloji yaklaşımını anlayabilmek için Marx’ın kuramından biraz
bahsetmek gerekmektedir. Marx’a göre ideoloji, yönetici sınıfın fikirlerini doğallaştıran
ve normalleştiren bir araçtır (Fiske, 1996, s. 221). Sınıf temelli olan bilgi, ait olduğu
sınıfın özelliklerini taşır ve bu sınıfın çıkarları doğrultusunda çalışır (Fiske, 1996, s. 221).
Bilincin oluşumu toplumsal pratikle yakından ilişkilidir ve burjuva sınıfı, işçi sınıfını
yanlış bilinç düzeyinde tutmak ister (Fiske, 1996, s.221). Bir imgeyi, örneğin bir
fotoğrafı, yönetici sınıfın fikirleriyle yorumlayan ikincil sınıflar, hem imge ve gösterdiği
olayı hem de kendi toplumsal ilişkilerini yanlış yorumlayacaklardır (Fiske, 1996, s.221222; Sancar, 2014, 11-13).
Marksist bakış açısıyla girişilen kültür çözümlemelerinde düşünsel unsurlarla kültür
unsurlarının oluşturduğu üst yapı belirlenen, ekonomik unsurlarla üretim ilişkilerinin
oluşturduğu altyapı ise belirleyen olarak nitelendirilmektedir (Williams, 2013, s. 45-46).
Toplumsal pratik içerisinde belirleme, sınırlılıklar getirme ya da baskı kurma yolu ile
gerçekleşmektedir (Williams, 2013, s. 46-47). Ekonomik temelli altyapıdaki değişim,
üstyapıda da yansımasını bulur ancak bilinç kavramı bireysel değil, altyapı içerisinde
bireyin yaşadığı paradokslardan doğan toplumsal bilinçtir. (Sancar, 2014, s. 17; Tunalı,
2003, s.76). Öznenin yok olduğu bu bakış, Marx’tan sonraki ideoloji kuramı tarafından
terkedilmiş, bunun yerine ideoloji kavramı, altyapıdaki çelişkilerin bir ürünü olarak ele
alınmış, öznenin bu çelişki içerisindeki durumunun farkına varması ile özne etkin bir
konuma yerleştirilmiştir (Sancar, 2014, s. 17-18). Marks’ta ideolojik düşünce, bireyin
toplumsal yapı içerisindeki ilişkilerinden kaynaklanmalı ve toplumsal pratiğin
paradokslarını gizleyen bir yapıda olmalıdır (Sancar, 2014, s.23).
İdeolojinin basit bir yaklaşımla ekonomi ilişkileri tarafından belirlendiği görüşünü
reddeden Althusser, ideolojinin, toplumsal yapıyı bütünlüklü bir yapı içerisinde yeniden
üreterek sistemin devamını sağladığını söylemektedir (Sancar, 2014, s. 47-48). İdeoloji,
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üst yapı pratiğidir ve bireylerin, toplumsal sistem içerisinde uyumlu bir varoluş
göstermeleri için ideolojik aygıtlar aracılığıyla bu işlevini yerine getirmektedir (Sancar,
2014, s. 47-48).
Alhusser’e göre ideolojik tasarım gerçekliği akla getirmekle birlikte bir yanılsama
üretmekte, insanları, içinde yaşadıkları ortam konusunda yanlış bir değerlendirme
yapmaya yönlendirmektedir (Hadjinicolaou, 1998, s.102). Fotoğrafta yönlendirme bu
yanılsamayı sağlayabilmek için amaca uygun görüntüye erişmek isteyen fotoğrafçının
başvurduğu bir yoldur. Fotoğrafçı hem teknik olanaklar hem de çerçeveye dahil ettikleri
ve çerçeve dışında bıraktıkları konusundaki tercihleriyle izleyiciyi yönlendirmektedir.
Fotoğrafçının bir anı değil başka bir anı görüntülemeye değer bulması noktasındaki
seçim, fotoğrafın asıl tanıklığıdır (Berger, 2015, s. 37). Fotoğrafçılar, fotoğrafın ne
zaman, nerede, neden ve nasıl çekileceği konusunda sosyokültürel parametrelerle
çalışmaktadır (Lenette, 2016, s:6; Wright, 2002, s:64). Fotoğrafçı, fotoğrafın içeriğine
dair bu belirleyicilerin seçiminde, bazen iktidar odaklarının ya da egemen ideolojinin de
yönlendirmesi ile etkin bir rol üstlenmektedir.
Althusser’in ideoloji kuramında, baskıcı devlet aygıtı ve devletin ideolojik aygıtları
kavramları önemli bir yer tutmaktadır. Baskıcı devlet aygıtı çoğunluğu kontrol altında
tutmakta şiddeti kullanırken, devletin ideolojik aygıtları (DİA) ideolojiyi kullanır
(Althusser, 2014, s. 52). Althusser, azınlıkta olan yönetici sınıfların, çoğunluk üzerindeki
iktidarını DİA’lar ile sağladığını söyleyerek, ideolojinin etkinliğini ifade etmekte ve
ideolojik aygıtların iktidardaki azınlığın kontrolünde olduğunu vurgulamaktadır (Fiske,
1996, s.224; Sancar, 2014, s.15; Althusser, 2014, s. 52). İktidardaki sınıf, aile, eğitim ve
onların hemen ardından gelen edebiyat, spor, sanat gibi kültürel ideolojik aygıtlar
aracılığıyla yeniden ve yeniden üreterek sunduğu toplumsal yapıya yönetilenlerin uyum
ve kabulünü böylece sağlar (Burgin, 2013a, s.10-11). Bu yaklaşımıyla Althusser,
Marxist-Leninist gelenekten ayrılmaktadır, zira Marxist-Leninist gelenekte polis, ordu
gibi baskıcı devlet aygıtları üzerinde durulmaktadır (Burgin, 2013a, s.11). Fotoğraf
açısından değerlendirildiğinde fotografik imge her ne kadar açık, “doğal ve evrensel”
olarak algılanıp gerçekliğin bir kanıtı gibi görünse de aile, bilim, devlet kurumları gibi
bazı ideolojik aygıtlar fotoğraf tarafından yeniden ve yeniden üretilmekte ve
meşrulaştırılmaktadır (Tagg, 2013, s. 127).
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Cumhuriyet ideolojisi, çeşitli kurumlarıyla, bir yaşam tarzının bireylerin zihninde yer
etmesini sağlayacak ideolojik aygıtlar olarak gördüğü kültür ve sanatı kullanarak özne
kurgusunu gerçekleştirme ve hedeflenen yeni toplumsal yapıyı sağlamlaştırma amacında
olmuş ve devletin ideolojik aygıtlarından özellikle kültür alanını kullanmıştır. Kültürel
bir ürün olarak değerlendirilebilecek olan fotoğraf da bu amaca hizmet eden önemli bir
ideolojik aygıt olarak kabul edilebilir.
Althusser için ideoloji, yalnızca öznelerin zihninde üretilmiş düşüncelerle ilgili soyut bir
olgu değil, somut olarak vardır ve bu varlık özne tarafından üretilmemekle birlikte aslında
özneyi inşa etmektedir (Larrain, 1995, s.90-91; Althusser, 2014, s. 121-122).
Gündelik hayattan ayrı düşünülemeyecek bir sosyal pratik olarak ideolojinin toplumsal
yaşam içerisindeki işlevi önemlidir (Mclellan, 2005, s. 35). İdeoloji, özneyi toplumsal bir
düzeyde konumlandırır ve onu inşa ederken kullandığı aygıtlarla iletişimsel bir eylem
gerçekleştirerek ona seslenir (Parsa, 2016, s.18; Althusser, 2014, s. 125).
Bir diğer ikinci kuşak Marxist olan Antonio Gramsci, kitlelerin, kendisini ikincil konuma
yerleştiren sistemi kalıcı olarak kabul etmesini ifade eden hegemonya terimini
kullanmıştır (Eagleton, 2015, s. 154; Fiske, 1996, s.224-225). İktidar ideolojisi, devamını
sağlamaya çalıştığı düzene karşı ikincil sınıfların direnci ile düzenli olarak
karşılaşmaktadır ve bu direnç kırılsa bile asla tamamen yok edilemez (Fiske, 1996, s.225).
Bununla birlikte hegemonyanın zaferi ve kazanmış olduğu rıza istikrar göstermediğinden
yeniden ve yeniden kazanılmak durumundadır (Fiske, 1996, s.225). Yönetici sınıfın
fikirleri, “ortak duyu” olarak benimsetilebilirse, bu sınıfın ideolojik hedefleri de
gerçekleşmiş olacaktır (Fiske, 1996, s.225). Ortak duyu, negatif bir toplumsal olgunun,
toplumsal ilişkilerden kaynaklanan yönünü gizleyip bireysel yönüne vurgu yaparak bu
olgunun toplumsal nedenlerinin irdelenmesinin önüne geçebilmektedir (Fiske, 1996,
s.225). Burjuva ideolojisine ait olan bu yaklaşım, alt sınıflar tarafından kabul edildiği
sürece hegemonyanın devamını sağlamaktadır (Fiske, 1996, s.225-226).
Gramsci, toplumsal yapının devamını sağlayan birer unsur olarak görülen aydınları ise
bu bağlamda geleneksel ve organik olarak ikiye ayırmaktadır (Mclellan, 2005, s. 32).
Geleneksel aydınlar kendilerini sınıflar üzeri bir noktada, özerk bir konuma yerleştirerek
toplumsal değişimin üzerinde konumlandırmış ve tarihsel sürekliliğin somutlaştırılmış
biçimi olarak görmüşlerdir (Mclellan, 2005, s. 32). Organik aydınlarsa ait oldukları sınıfı
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yadsımayarak, ekonomik, siyasal, toplumsal zeminlerde bu sınıfın “kolektif bilincini”
seslendirirler (Mclellan, 2005, s. 32; Eagleton, 2015, s. 162). Organik aydınlar, toplumsal
değişimin gerçekleşmesinde “ideoloji ve kültürü sunan bir eğitim kurumu” ve “itici güç”
olarak devrimci parti ile birlikte hareket eder (Mclellan, 2005, s. 33). Devrimci partinin,
siyasal hegemonyanın kazanılması için geliştirdiği strateji geleneksel aydınların yönetici
bloktan çıkarılıp atılması ve organik aydınların desteklenmesidir (Hall, Lubbley,
McLennan, 1985, s.18-19).
Halkın rızasının oluşması için baskıcı olmayan ideolojik aygıtların kullanılması durumu,
iktidarın asıl kaynağı olarak görülmektedir (Sancar, 2014, s. 32). Althusser’in
yaklaşımındaki devletin ideolojik aygıtları ve baskıcı devlet aygıtları kavramları,
Gramsci’nin düşüncesinde siyasal toplum ve sivil toplum ikiliği olarak karşımıza
çıkmaktadır. Sivil toplum ve siyasal toplumdan oluşan devlette (Hall, Lubbley,
McLennan, 1985, s. 8) hegemonya özellikle sivil toplum alanında işlemekte, sistemin
yeniden üretimi sağlanırken kültürel hegemonik araçlar üzerindeki tekel ile egemen sınıf
meşruluğunu da pekiştirmektedir (Parlak, 2005, s. 48-49; Sancar, 2014, s. 31-35). Sivil
toplum, devlet ve ekonomik yapı arasındaki felsefi, edebi, sanatsal ve kültürel pratiklerin
alanı olarak, hegemonyanın ve ideolojinin de hareket alanıdır (Parlak, 2005, s. 48-49;
Sancar, 2014, s. 32; Bağla, 1991, s. 91).
İdeolojiye dair kuramlar, sanat da dahil olmak üzere tüm iletişim biçimlerinin toplumsal
ve siyasal bir boyutu olduğunu, toplumsal bağlamda değerlendirilmediği sürece
anlamlandırılamayacağını savunmaktadır (Fiske, 1996, s.226; Tagg, 2013, s.137). İktidar
odakları sadece ekonomik değeri değil, düşünce ve anlamlandırma süreçlerini de üreterek
ve yayılımını kontrol altında tutarak geçmişten bugüne var olan toplumsal durumu korur
(Fiske, 1996, s.226). Sanayileşmiş ya da sanayileşme sürecinde olan bir toplumda
kamusal alanda paylaşılan, sanatsal üretimler de dahil olmak üzere hemen her mesaj bir
iktidar odağının sesidir (Sekula, 2013, s.96). Türkiye Cumhuriyeti’nin inşasında
gördüğümüz, devletçilik ilkesi altında girişilen sanayileşme çabaları ve savunma sanayii
için yapılan harcamalar, egemen ideolojinin düzenlediği kültür ve sanat etkinliklerinin
yanı sıra yazılı basında kullanılan fotoğraflarla da desteklenmiş ve iktidar odaklarının sesi
olmuştur.
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Bu çalışma kapsamında söylem konusunda yol gösterici yaklaşımlardan biri, Teun A.
Van Dijk’ın yaklaşımıdır. Fotografik imgenin, Cumhuriyet ideolojisinin söylemini
kuracak ve destekleyecek biçimde nasıl kullanıldığı, Cumhuriyet’in meşruiyetini ve
devamlılığını sağlamada bir araç olarak fotografik söylemin nasıl oluşturulduğu
tartışılmaktadır. Bu sürecin Türkiye’deki fotoğraf estetiğini nasıl biçimlendirdiği ve bir
sanat disiplini olarak fotoğrafın nasıl algılandığı konusunda bir perspektif sunulmaktadır.
Van Dijk, söylem, iktidar ve ideoloji kavramlarını iletişimsel bir boyutta ele almaktadır
(Sancar, 2014, s. 141). İktidar, öznelerin ve öznelerden oluşan toplulukların algılarını ve
toplumsal pratik içerisindeki faaliyetlerini, inşa ettiği aile, hukuk, eğitim, kültür ve sanat
gibi kurumlarla denetim altına almaktadır (Van Dijk, 1999: 377). İktidar, söylem
aracılığıyla öznelerin algısına doğrudan seslenerek onların bilgi ve kanaatlerini
yönlendirebileceği gibi bunu dolaylı yollardan da gerçekleştirebilir (Van Dijk, 1999:
377). Doğrudan seslenme, emirler, yasalar, tüzükler gibi metinsel ve zorlayıcı söylemlerle
olurken dolaylı seslenme, iktidar odaklarının pratiklerini ve ideolojilerini metnin içine
gizlenmiş olarak öznenin algısına sunar ve böylece egemen güçlerin meşruluğunu sağlar
(Van Dijk, 1999: 377). Van Dijk’a göre (Van Dijk, 1999: 377); egemen sınıfların,
söylemin kendisi üzerindeki iktidarından söz etmek de mümkündür. Söylemin bağlamı,
iletilen bir mesaj olarak söylemin kimin tarafından, kime ve nasıl iletildiği de iktidar
odakları tarafından belirlenmektedir (Van Dijk, 1999: 377-378). Gücü elinde
bulundurmayan ve çoğunluğu oluşturan kitleler, sadece gündelik yaşam pratiğindeki
söylemler üzerinde belirleyici olabilir ancak iktidar odakları, söylemleriyle istedikleri
mecralarda yer bularak geniş kitlelere ulaşabilmektedir (Van Dijk, 1999:378). Kitle
iletişimi ve sanat alanını kullanarak söylemlerinin kabul görmesini ve yaygınlaşmasını
sağlayan iktidar, kendisine karşı ideolojilerin yayılımının sınırlandırılması ile de
toplumsal algının sınırlarını çizmektedir (Van Dijk, 1999:378). Van Dijk söylemin sadece
siyasi iktidar tarafından değil toplumsal cinsiyet, roller ve etnik kimlik gibi farklı alanlara
dayanan iktidar odakları tarafından da belirlenebileceğini ifade etmektedir (Van Dijk,
1999:378). İktidar, dolaylı ve dolaysız olarak söylem tarafından hem yeniden üretilir hem
de söylem iktidarın itici gücü olarak varlık gösterir (Van Dijk, 1999: 378-379). İktidarın,
toplumsal pratik içerisinde meşruluğunun ve bu pratiğin bir parçası oluşunun sağlanması
söylem yolu ile gerçekleşebilmektedir (Van Dijk, 1999: 378-379).
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Çalışma kapsamında söylem konusunda yol gösterecek olan bir diğer yaklaşım eleştirel
çalışmalar ve özellikle Stuart Hall’ün yaklaşımıdır. Eleştirel çalışmalar, hem söylem hem
de ideoloji kavramlarını dışlamadan, iktidar odaklarının, oluşturulan söylem ve anlam
aracılığıyla toplumu nasıl yönlendirdiğini ve kontrol altında tuttuğunu ortaya
koymaktadır (Sancar, 2014, s.138). İdeolojiyi, mesajın iletildiği bir süreç ve bu süreçteki
sosyokültürel pratiklerle ilişkili bir olgu olarak ele alan Stuart Hall, bu yaklaşımıyla
ideolojik sürecin nasıl işlediği sorusuna yanıt aramaktadır (Hall, 1999, s.90). Hall,
söylemin yarattığı anlamın ancak toplumsal bir üretim olarak var olduğunu söylemektedir
(Hall, 1999, s.93). Bir söylemin diğerleri içerisinde nasıl başat hale geldiği ve geçerliliğini
kitle iletişim araçları ve bir iletişim biçimi de olan sanat aracılığıyla nasıl sürdürdüğü
soruları önem kazanmaktadır (Hall, 1999, s.93). Hall’e göre ideoloji, anlam belirleme
mücadelesidir ve bu mücadele, dilin gerçekleri yansıttığını söyleyerek inandırıcı hale
gelme amacını güder (Sancar, 2000, s.132-134).
İmgeler için özel olarak geliştirilmiş bir söylem analizinin varlığından söz etmek zordur.
Foucault’nun söylem analizini takip ederek iktidar ve iktidar odakları bağlamında bir
çözümlemeye gitmek bu çalışma kapsamında bir izlek yaratacaktır (Christmann; 2008,
s.3). Foucault’nun özellikle iktidar ve iktidarın beden üzerine müdahale ederek özneyi
inşa ve kontrol etme çabası üzerine görüşleri, gençlik ve spor üzerine fotoğraflar ile
“gürbüz ve yavuz evlatlar”, çağdaş Türk kadını ve erkeği söylemi doğrultusunda çekilen
fotoğrafların analizinde yol gösterici olmuştur.
Michel Foucault özneyi merkeze alan yaklaşımlardan uzaklaşarak öznenin söylem ile
yeniden üretildiğinden bahsetmektedir (Larrain, s.129). Onun için “tasvir” sözcüğü,
görsel materyal için düşündüğümüzde, “bir nesnenin belli kalıplar dizisine göre yapılmış
imgesidir” ve nesnenin aslı dikkate alınarak tasvir edilip edilmediğinden ziyade bu kalıp
dizileri ele alınmalıdır (Burke, 2016, s.196). Bir çeşitlilik içerisinden seçme eylemi, seçim
sırasında dışlanmış olana dikkatleri çeker ve Foucault’nun da üzerinde durduğu
konulardan biri bu olmuştur (Akay, 2000, s.69; Burke, 2016, s.197). Sanatsal imge,
gizlemeye çalıştığı şeyleri aslında vurgulamış olur, bir şeye dikkatimizi çekmek isterken
başka bir şeyi göz ardı etmemizi ister (Leppert, 2002, s.22). Dolayısıyla fotoğrafı
değerlendirirken çerçeve dışında bırakılan, örtük olan ideolojiyi, sosyal ve kültürel
yapıları da dikkate almak gerekmektedir (Berger, 2015, s. 37-38). Fotoğraflar, iktidar
tarafından üretilen toplumsal gerçekliğe ilişkin bütünsel bir bakışı inşa eden anlar ya da
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parçalardır (Berger, 2015, s.39). Fotoğraf, bu özelliği ile de ideoloji, toplumsal yapı ve
kültürel belleğin inşasında önemli bir rol üstlenmektedir (Berger, 2015, s.39). Çalışma
kapsamında incelenen fotoğraflarda, özellikle Othmar Pferschy fotoğraflarında bakımlı
çocukların seçildiğinden, toplumsal yaşamda aktif olan modern kadınların ve yine başarılı
ve mutlu insanların seçilmesi ve diğerlerinin dışarıda bırakılması durumundan söz
edilebilir. Bu seçme eyleminin kurduğu ve desteklediği ideolojik yaklaşım yapılacak
değerlendirmede önemlidir.
Bilginin Arkeolojisi’nde Foucault, söylemi, bir “anlam akışı” olarak ele almakta, anlamı
nasıl değiştirdiği ve kalıcı hale getirdiği konusu üzerinde durmaktadır (Sancar, 2014, s.
111). Söylem, anlamı oluşturan ve değiştiren bir kavram, bahsettiği nesneyi kuran ve
düzenleyen bir pratiktir (Barrett, 1996, s. 145). Hastane, hapishane, okul gibi kurumlar,
yalnızca kendilerini gizleyerek ve bireyi şiddet yolu ile baskı altına alarak değil, bireyin
gücünü disipline ederek ve yeteneklerini geliştirip iyileştirerek kontrolü sağlarlar
(Larrain, 1995, s. 132; Sancar, 2014, s. 112-113; Foucault, 2015, s. 41). Böylece
Foucault’nun yaklaşımındaki iktidar, toplumu şekillendirmek için yasaklamak yerine
kurumlar inşa ederek, bu kurumlar aracılığıyla öznenin bedeni üzerinden ve yeteneklerini
geliştirmek suretiyle bir kontrol sağlar (Akay, 2000, s.33). Halkevleri ve Halkodaları
erken Cumhuriyet Dönemi’nde, modern toplumun öğesi olan modern öznenin
şekillendirilmesinde etkin rol alan eğitim, kültür, sanat ve sağlık da dahil birçok alanda
açtığı şubelerle etkinlik gösteren kurumlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kurumlar
çeşitli etkinlik kolları aracılığıyla bireylerin yeteneklerini geliştirme ve onları eğitme
işlevinin yanı sıra sağlıklı nesiller yetiştirme görevini de üstlenmiştir.
Söylemin inşası, söylemin bağlamsallığı, yani kendi var olduğu koşullar ve kendi tarihi
ile değerlendirilebilir (Barrett, 1996, s.140-141). Modern toplumda inşa edilen kurumlar
aracılığıyla söylem, doğruluk iddiasıyla kurulur ve kontrol altında tutulur (Sancar, 2014,
s. 116).
Beşeri bilimler, normal ve anormal ayrımını yapan tıp gibi “bilgi alanları” bireyi disipline
etme süreci içerisinde oluşmuş ve bu sürecin devamını sağlayan mekanizmalara
dönüşmüştür (Sancar, 2014, s.146; Foucault, 2015, s.156). Foucault’ya göre; iktidar ve
özne arasındaki, öznenin itaatine dayalı ilişki, öznenin bedeni olan somut varlık düzeyi
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ile ilişkilidir (Larrain, 1995, s. 134). Toplumsal roller bağlamında kadın ve erkek
kimliğini yüklenmiş bireylerin üzerine, bedenlerinin siyasal ve toplumsal sorumluluğu
verilmekte, iktidar, bu sorumluluğu beden üzerinden sağladığı kontrol aracılığıyla
yönlendirmektedir (Akay, 2000, s.113). Aile kurarak toplumun en küçük hücresini
oluşturan kadın ve erkek, artık bu sorumlulukla kontrolsüz bir cinsellikten uzaklaşmakta
ve toplumun devamını sağlamak için üremektedir (Akay, 2000, s.113). İktidar
odaklarının, insanların bedeni, cinsiyeti ve sağlığı üzerinden onları kontrol altında tuttuğu
ve toplumsal yapının devamını sağladığı; böylece “çocuk yapma politikası” ile ileriye
dönük ve planlı olduğundan söz edilebilir (Akay, 2000, s.113). İnsanların bedenleri
üzerinde kurulan iktidar, nüfus düzenlemesi ve beden terbiyesi bağlamında insanları,
kendi

bedenlerini

nasıl

anlamlandıracakları

ve

kullanacakları

konusunda

yönlendirmektedir (Foucault, 2003, s. 107; Sancar, 2014, s. 147; Tekelioğlu, 2003, s.
173). Foucault’nun iktidar ve iktidarın beden üzerine müdahale ederek kontrol ve
egemenlik sağlama çabası üzerine görüşleri, gençlik ve spor üzerine fotoğraflarla
“gürbüz ve yavuz evlatlar” söylemi doğrultusunda yapılan portre fotoğraflarını
yorumlamakta yardımcıdır. Jimnastik, beden eğitimi, sağlık politikaları, sağlıklı bedeni
inşa etmede iktidarın uyguladığı bir tür tasarımdır (Foucault, 2015, s.39). Türkiye’de
Erken Cumhuriyet Dönemi’nde de böyle bir beden politikasından söz etmek mümkündür.

4.3. Toplumsal Mit, Kültürel ve Toplumsal Bellek
Toplumsal mit de çalışmada önemsenen kavramlar arasındadır. Bir topluma ait mitlerin
belirlenmesi için incelenmesi gereken, o topluma ait kültür ve sanat ürünleri ve kitle
iletişim araçlarıdır. Tez çalışması kapsamında ele alınan döneme ait fotoğrafı destekleyen
kurumlar, fotoğraflar, fotoğraf albümleri ve fotoğrafa dair etkinlikler, dönemin ruhunu ve
kurulmak istenen yeni düzene dair yeni mitleri ve ulus devlet anlatısını kurması
bakımından da ele alınmaktadır.
Benedict Anderson’ın (2017, s.20) da belirttiği gibi ulus “hayal edilmiş bir siyasal
topluluk”tur. Bu topluluğun diğer üyeleri ile hiç tanışmayacak dahi olsa birey, bütüne
dahil olmuş ve belleğinde böyle bir algı oluşturularak ulusun bir parçası haline
getirilmiştir (Anderson, 2017, s. 20). Niceliği belli olduğu için sınırları olan ulus hayali
egemenlik kavramıyla birlikte kurulmuş, bu kavramın doğuşu, monarşi yönetimlerinin
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zedelendiği bir döneme rastlamıştır (Anderson, 2017, s. 21). Anderson’a göre (2017, s.
22); ulusun bir topluluk olarak varlığı, içinde bulunan bireyler arası bazı eşitsizliklerin
görmezden gelinerek aynı hedeflere doğru ilerlendiği fikrinin belleklere işlenmesi için
gerekmektedir. Örneğin; büyük bir savaşta bireyin kendini bir topluluk için feda ederek
ölümü göze alabilmesi ancak böyle bir algı oluşturularak sağlanabilir (Anderson, 2017,
s. 22). Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra sonlanmaya başlayan hanedanlıkların yerini ulusdevletler almaya başlamış, ulus olma kavramı ve bilinci değer kazanmıştır (Anderson,
2017, s. 129). Sosyokültürel ve siyasi görüşleri farklı olan bireylerden bir topluluk inşa
etmek ve oradan da bir toplumsal bütüne erişebilmek için, ortak bir amaca yönlendirilmiş
özneler yaratılmalıdır (Cubitt, 1998, s.1). Bu ortak amaç da aslında kurgulanmış ve kültür
ve sanat aracılığıyla yeniden ve yeniden inşa edilmiş bir gerçekliktir (Cubitt, 1998, s.1).
Bu da ulusal sınırlar olarak tanımlanabilir. Bilim, kültür ve sanat alanında atılımlar, bu
alanlardaki milli bakış açısının da kurulması ile ilintilendirilebilir (Cubitt, 1998, s.15).
Hayal edilmiş olan bu ulusun inşası tamamlanmış bir süreç değil, devinim halinde olması
gereken ve yeniden inşa kavramını barındıran bir süreçtir, dolayısıyla her yeni nesil kendi
kurumları aracılığıyla bu amaca hizmet etmekte ve yeniden yorumlama faaliyetine
girişmektedir (Smith, 2002, s. 263). Tarih ve var olunan coğrafya, ulus devletin inşası
sürecinde önemli birer araçtır ve toplumsal mitler ve semboller aracılığıyla dolaylı bir
etki sağlamaktadır (Smith, 2002, s. 255; Cubitt, 1998, s.8). Bir topluluktan ulus devlet
olmaya doğru atılan adımlar aslında kimlik oluşturma ve aidiyet duygusunu pekiştirme
çabaları olarak adlandırılabilir. Geçmişin mitolojilerini kullanarak yeni mitler yaratma
girişimi, ulus devlete ait bir kültürel belleğin inşasının parçasıdır ve toplumu
bütünleştirmenin yollarındandır (Smith, 2002, s. 255-256).
Mitlerin, bireyler için de toplumun bütünü için de görkemli ve saygınlık uyandıracak bir
başlangıcı içermesi beklenir (Mardin, 2015, s. 112-113). Mitlerin bir diğer işlevi, sosyal
yaşam içerisinde bireyin kolaylıkla kabul edemeyeceği bazı durumları ya da aslında
bireyin doğasına uymayan toplumsal olguları normalleştirerek yeniden sunmalarıdır.
Örneğin toplumsal cinsiyet rolleri, bazı kültürel öğeler, bireyin sınıfsal konumu mitler
aracılığıyla yeniden üretilerek normalleştirilmekte ve böylece bireylerin bunları
içselleştirmesi sağlanmaktadır (Mardin, 2015, s. 112-113). Bir topluma ait mitlerin
belirlenmesi için incelenmesi gereken, o topluma ait kültür ve sanat ürünleri ve kitle
iletişim araçlarıdır.
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Kültür, tam olarak tanımlanamamakla birlikte içine farklı anlamlar yüklenen bir kavram
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir dizi sosyal sürecin bileşkesi, insan ve toplum kuramı,
bir toplumun ya da farklı toplumların biriktirdikleriyle oluşan bütün bir uygarlık gibi
anlamların yüklendiği kültürü Marks, “doğanın yarattıklarına karşılık, insanoğlunun
yarattığı her şey” olarak ifade etmektedir (Güvenç, 1979, s. 95-97). Ahmet Taner Kışlalı
kültürü, belli bir toplumdaki “duyuş, düşünüş ve davranış birliği ya da benzerliği” olarak
tanımlanmaktadır (Kışlalı, 1996, s. 107). Böyle bir birliğin kurulması, bu bağlamda bir
belleğin inşası ile mümkün olmaktadır. Kültür, bütünleştirici özelliğiyle, toplumu
oluşturan öğelerin kendi içerisinde uyumlu bir düzen içerisinde olmasını sağlama amacını
gütmektedir. Böyle bir toplumsal bütünleşme, toplumun iç ve dış dinamiklerindeki
değişmelere bağlı olarak, hiçbir zaman tam olarak sağlanamamakla birlikte, üst
seviyelerde sağlanabilmesi de uzun zaman almaktadır (Güvenç, 1991, s.107).
Fotoğraf özelinde düşünüldüğünde, fotoğrafçının, birçok olasılık içerisinde görüntülemek
için bir konuyu seçmesi ile hem bir kültürel nesne yaratılmış olur hem de bu seçme
eylemi, kültür inşası olmuştur. Yani hem fotoğrafın kendisi hem de fotoğrafın konusu bir
kültür ve kültürel bellek inşasının unsuru haline gelmektedir (Berger, 2015, s.86).
Fotoğrafçı, fotoğrafladığı konuyu ve fotoğrafın kendisini, toplumsal belleğin bir parçası
haline getirmektedir (Berger, 2015, s.77).
Erken Cumhuriyet Dönemi’nde, milli bayram günlerinde yapılan kutlamalarda, Matbuat
Umum Müdürlüğü, Halkevleri ve Halkodaları gibi kurumların etkinliklerinde, kültürel ve
toplumsal bellek aracılığıyla toplumsal bir kimlik oluşturma çabası hissedilmektedir. Bu
törenlerin fotoğraflanması, bahsi geçen kurumların fotoğraf üzerine etkinlikleri, fotoğrafı
bir kültürel ve toplumsal bellek üretiminin nesnesi haline getirmesinin yanı sıra kültürel
bir nesne olarak da sunmaktadır. Dolayısıyla bu törenlerde ve kurumların çalışmalarında
fotoğrafın sadece belgelemek için kullanılarak araçsallaştırıldığı yönünde bir
değerlendirme eksik olacaktır. Kültürel ve toplumsal bellek kavramlarına, iktidar ve
ulusal kimlikle ilişkileri içerisinde değinmek, kavramsal çerçevenin önemli bir bölümünü
oluşturmaktadır. Bu bağlamda Assmann ve Halbwachs’ın kültürel ve toplumsal bellek
kavramına yaklaşımları, Anthony D. Smith’in ulusal kimlik üzerine görüşleri
önemsenmiştir.
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İktidarlar toplumsal bellekte kalıcı olmak isterler ve bunun için de Althusser’in, devletin
ideolojik aygıtları olarak adlandırdığı araçları, bir tür sonsuzluk algısını oluşturmak için
kullanırlar (Assmann, 2001: 73). Kültürel belleğin kuşaktan kuşağa aktarılması için
Assmann’ın kültürel bellek tekniği adını verdiği ve toplumsal kimliğin devamını sağlama
işlevi taşıyan tekniğin kullanılması gerekir (Assmann, 2001: 91). Toplumsal bellek
oluşturmada toplumun kültür ve sanat kurumları devreye girerek belleği oluşturan ve
sağlamlaştıran çalışmalar gerçekleştirirler (Assmann, 2001: 91). Kültürel kimlik, bir
kültüre dahil olmanın bilinci ile mümkündür ve kültürel bellek, bu bilinç düzeyinde
gerçekleşebilmektedir (Assmann, 2001: 134). Aidiyet duygusu ile ifade edebileceğimiz
toplumsal kimlik, ortak sembollerin kullanımı ile ulaşılan ortak bilgi ve kültürel belleğe
dahil olmayla ilgilidir. Semboller, gündelik yaşamı düzenleyen işaretler, gelenekler,
kültür ve sanattır ve kültür ya da kültürel sistem olarak adlandırılabilir. Kültürel sistem,
ortak kimliğin kuşaktan kuşağa aktarılmasını sağlayan bir araç olarak nitelendirilebilir
(Assmann, 2001: 139).
Yeni bir toplumsal düzenin temellerinin atılması, yani yeni bir başlangıç yapılması fikri,
bellek kavramını da içinde barındırmaktadır. Bu düzenin başlangıcı olmak, aynı zamanda
geçmişle olan bağı ortadan kaldırmaktır. Dolayısıyla böyle bir koşulda yaratılmak istenen
kültürel ve toplumsal bellek, kendi imgelerini ve toplumsal ritüellerini, geçmişten
bağımsız olarak yaratmak durumundadır. Ancak bu bir sorunu da beraberinde
getirmektedir. İnsan belleği, deneyimlerini bir bağlam içerisinde kurma eğilimindedir ve
bu bağlam da yine geçmiş deneyimlere dayanmaktadır denilebilir (Connerton, 2014, s.1516).
Assmann, toplumsal, siyasal ve kültürel oluşumlar arasında bir uyumun varlığından söz
eder (Assmann, 2001: 143). Egemen ve çoğunlukta olan etnik grubun kültürü, etkisi altına
aldığı daha küçük grupların kültürleri aykırı hale getirerek üst kültüre dönüşür. Kültürün
yayılması da artık bireyler aracılığıyla değil kurumlar aracılığıyla olur. Kültür bu
konumda artık üstünlük iddiasında olan yüksek kültür haline gelmiştir (Assmann,
2001:144-145). Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu’nun yanı sıra Halkevleri ve
Halkodaları da kültürel bilgiye ulaşan ve bu bilgiyi bireylere aktararak kültürel ve
toplumsal belleğin oluşumunda etkin rol oynayan kurumlardandır.
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Modern öznenin kurgulanması yoluyla toplum inşası,
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Halbwachs, Hafızanın Toplumsal Çerçevesi ve Kolektif Hafıza adlı çalışmalarında
bireysel hafızanın bile toplumsal koşullara bağlı olduğu ve bireyin sosyalleşme sürecinde,
parçası olduğu toplumsal gruplarla etkileşim içerisinde oluştuğu tezi ile desteklenebilir
(Halbwachs, 2016, s.358). Halbwachs’a göre bellek, geçmişi birebir yansıtmaz ancak onu
yeniden inşa eder (Halbwachs, 2016, s. 51).
Milliyetçi ideoloji, kimlik edindirmek ve devamlılığını sağlamak için, törenler, söylem
ve kültürel sistem aracılığıyla geniş kitlelerde aidiyet duygusunu yaratma çabasındadır
(Smith, 1994, s.119-121). Milliyetçi ideoloji doğrultusunda, kültürel kimliğin inşasında
kullanılan her tür sanat biçimi, bir milleti yüceltmek ve anmak için araç haline getirilmiş,
böylece anımsatma ya da çağrışımlarla, bazen de açık ve doğrudan ifadelerle bir yeniden
inşa etme durumu gerçekleşmiştir (Smith, 1994, s.147-148).
Aidiyet duygusunun geliştirilmesi işlevi ile tören, kutlama ve anma etkinliklerinde, halkın
geçmişine yönelik tarihi bilgi ve görgüsü pekiştirilmekte, kitlelerin ortak duygu ve
bellekle kenetlenmesi sağlanmaktadır (Bayraktar, 1999, s. 134-135). Erken Cumhuriyet
Dönemi’nde özellikle halkevlerindeki anma törenlerinde, yerel ve ulusal düzeyde eserler
bırakmış kişileri tanıtmak önemli bir etkinlik olmuştur (Bayraktar, 1999, s. 134-135).
Toplumsal ritüeller aracılığıyla da toplumsal ve kültürel bir bellek oluşturulmaya
çalışıldığından söz edilebilir. Böyle bir bellek inşası, sadece ritüelin kendi iç
dinamikleriyle, onu simgesel bir metin gibi okuyup yorumlamakla açıklanamaz
(Connerton, 2014, s.88). Törenin tarihsel bir bağlam içerisinde değerlendirilmesi ve
anlamlandırılması gerekmektedir (Connerton, 2014, s.88). Bu törenlerin, içinde
düzenlendikleri sosyokültürel durumların ortaya konması, anlamlandırılmaları için
gereklidir (Connerton, 2014, s.89). Ulus-devlet algısı içerisinde, ulusun seçkinlerinin
çeşitli törenler düzenleyerek, kendi belirledikleri bir geçmişin parçası olduklarını ve
yadsıdıkları bir geçmişle de bağlarının bulunmadığını gösterme çabaları bugün görünür
kılınmıştır (Connerton, 2014, s.90). Erken Cumhuriyet Dönemi’nde özellikle milli
bayram günlerinde düzenlenen törenler, hem ulus-devletin inşasında hem de törendeki
göstericilerin özgür hareketleriyle simgelenen batılı, özgür toplum algısında etkili
olmuştur. Toplumsal pratikler ve imgeler aracılığıyla kurulan toplumsal düzenin aynı
zamanda bu pratikler ve imgeler aracılığıyla meşrulaştırıldığından söz edilebilir
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(Connerton, 2014, s.11). Toplumsal bir kimlik yaratılmasında önemli olan, toplumun
ortak anılarına seslenmektir ve imgeler aracılığıyla seslenilen bu ortak bellek, kültürel ve
toplumsal bütünlüğü ve bunun devamlılığını kuşaktan kuşağa aktararak sağlamaktadır
(Connerton, 2014, s.11-12). Geçmişe dair imgeler bir bütün olarak incelendiklerinde, o
dönemi kendi içerisinde tutarlı ve meşru gösterebilmektedir. (Connerton, 2014, s.11-12).
Bu çalışmada ele alınan dönemin imgelere yaklaşımı da bu inşa ve meşrulaştırma süreci
doğrultusunda şekillenmektedir.
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2. BÖLÜM
OSMANLI İMPARATORLUĞU DÖNEMİNDE FOTOĞRAF
Osmanlı İmparatorluğu döneminde fotoğrafa dair gelişmeler, diğer ülkelerle neredeyse eş
zamanlı olarak gerçekleşmiştir. Batı dünyası için her zaman ilgi odağı ve merak konusu
olan şarkın başladığı nokta olarak görülen Osmanlı topraklarını, özellikle İstanbul’u
fotoğraflamak için gelen ve oryantalist bir bakış açısını yansıtan gezginler, bu
gelişmelerin eş zamanlı oluşunun önemli nedenlerinden biridir. Bir diğer neden ise kitle
iletişim araçlarının, yani o dönem için yazılı basının gücü ile fotoğrafçılığa dair
gelişmelerin halka sunulmasıdır.
Fotoğrafın icadına yönelik gelişmeler II. Mahmut döneminin sonunda yaşanmış ve 28
Ekim 1839 yılında Takvim-i Vekayi gazetesinin haberiyle imparatorluk topraklarında
duyulmuştur (Özendes, 2013, s. 15; Kavas, 2014a, s. 6). Ceride-i Havadis gazetesinin 15
Ağustos 1841 tarihli yayınında, Jacques-Louis-Mandé Daguerre’in buluşu dagereotype
kılavuzunun yayınlandığı haberi verilmiştir (Barutçu, 1947, s.12).
19. yüzyılda, fotoğrafın propaganda gücünün de farkına varan Osmanlı sultanları, bu yeni
buluşa büyük ilgi göstermiş, çeşitli okulların eğitim programlarında fotoğrafçılık
derslerine de yer verilmiştir. Osmanlı İmparatorluğu, katıldığı uluslararası fuarlarda gerek
ülkenin tarihi ve kültürel birikimini tanıtmak, gerekse askeri gücünü kanıtlamak için
fotoğraf albümleri hazırlatmıştır. Böylece fotoğraf, elitist bir noktada konumlanmış,
imparatorluktaki yaşamın ve varlığın görkemini, İstanbul merkezli olarak yansıtmıştır.
Yıldız ve Elbise-i Osmaniye Albümleri, bu tür çalışmaların en önemli örneklerini teşkil
etmektedir. Sultan II. Abdülhamid’in talimatıyla hazırlatılan Ertuğrul Sancağı’nı tanıtan
albümler de imparatorluğun saygın köklerini tanıtmak ve böylece iktidarını
meşrulaştırmak için kullandığı önemli bir ideolojik aygıttır.
İmparatorluk topraklarında II. Meşrutiyet döneminde hissedilen nispeten özgür ortamın
basına da yansıdığı görülmüş, basında fotoğraf kullanımı da, bazı sınırlamalar olmakla
birlikte, Sultan II. Abdülhamid (1876-1909) dönemine rastlamıştır. Amatör fotoğrafçılık
da sınırlı da olsa fotoğrafı kullanan bu gazete ve dergilerin açtığı yarışmalarla
desteklenmiştir.
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Mühendishane-i Berri Hümayun mezunu olan askeri mühendisler de, kamuya ait birçok
mülkün yanı sıra doğal güzellikler ve tarihi mirası belgeleyen birçok fotoğraf çekmiş ve
imparatorluğun görsel hafızasının oluşturulmasına önemli katkı sağlamıştır. 1. Dünya
Savaşı sırasında da, foto muhabirliğinden gelen asker fotoğrafçılar cepheyi
görüntülemiştir.
İmparatorluk topraklarında açılan fotoğraf stüdyolarının çoğu İstanbul’da yer almış, ilk
stüdyoları gezgin fotoğrafçılar kısa sürelerle kurmuşlardır. Daha sonra açılan fotoğraf
stüdyoları, Anadolu halkının inanış temelli bir yaklaşımla fotoğraftan uzak durması
nedeniyle bu topraklarda fazla yaygınlaşamamıştır.
Erken Cumhuriyet Dönemi’ne zemin hazırlaması bakımından önemli olan bu gelişmeler,
iki dönem arasında karşılaştırma yapmak, imparatorluk sonrası Anadolu coğrafyasında
fotoğraf kullanımının nasıl şekillendiğini ve farkları ortaya koymak bakımından da
dikkate değerdir.

2.1. İMPARATORLUK DÖNEMİ FOTOĞRAF ÇALIŞMALARI VE
FOTOĞRAFHANELER
İmparatorluk topraklarında açılan ilk fotoğraf stüdyoları, imparatorluğun tebaasından
olmayan isimlerin açtığı kısa süreli stüdyolardır ve İstanbul’da konumlanmıştır.
1850’lerde Osmanlı tebaasından olan gayrimüslimlerin, özellikle Ermeni ve Rumların
açtığı fotoğrafhaneler dikkat çekmekte, Sultan Fotoğrafçısı sanını alanların da bu
fotoğrafhanelerin kurucularının olduğu görülmektedir. Bunun bir istisnası, 1852-1854
yılları arasında çektiği İstanbul fotoğraflarını Sultan Abdülmecit’e sunarak beğenisini
kazanan ve bu unvanı alan Ernest de Caranza’dır (Özendes, 1998, s.15).
Anadolu’da, dini inanış dolayısıyla görülen tasvirden uzaklaşma ve maddi olanaksızlıklar
nedeniyle

fotoğraf,

İstanbul’daki

kadar

yaygınlaşmamakla

birlikte,

Ermeni

fotoğrafçıların hakimiyetinden söz edilebilir. Ermenilerin o dönemde kimyagerlikte
ilerlemiş olması, Ermeni aileleri, çocuklarını fotoğrafçıların yanına çırak olarak vermeye
yöneltmiştir.
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Cumhuriyet döneminde İstanbul’da kalmaya devam etmiş olan gayrimüslimlere ait
stüdyolar, ticari kurumlarda Türkçe isim kullanma şartı dolayısıyla isim değiştirerek
varlık göstermişlerdir (Özel, 2014, s. 16). Örneğin; Sebah&Joaillier, Sabah adını,
Andriomenos da Foto Saray adını alarak çalışmalarını sürdürmüştür (Özel, 2014, s. 16).
Tez kapsamında taranan arşivlerdeki portre fotoğraflarında, Walter Benjamin’in
görüşlerinden hareketle, bir auranın ve kült değerinin olduğundan, fotoğrafçının ve
fotoğrafın öznesinin, bu değerin kurulması için sarf ettiği çabanın varlığından
bahsedilebilir (Benjamin, 2012, s.60-61; Kang, 2015, s.116). Benjamin’in de belirttiği
gibi, sanatın kült değeri, fotoğrafın icadını takip eden ilk zamanlarda vardır ancak yine
de portre fotoğraflarında ya da insan öğesini barındıran fotoğraflarda bu kült değerinin
varlığından söz etmek mümkündür (Benjamin, 2012, s.60-61; Kang, 2015, s.116).3

2.1.1.Gezgin Fotoğrafçılar ve Yabancıların Fotoğraf Çalışmaları
Fotoğrafa dair gelişmelerin yaşandığı dönemde Fransız ressam Horace Vernet, yeğeni
Charles Marie Bouton ve Daguerreotist Goupil Fesquet, dünyanın ilk fotoğraf turuna
çıkmış ve Kahire, Şam, Kudüs ve İzmir gibi Osmanlı topraklarını fotoğraflamıştır
(Özendes, 2013, s. 87; Kavas, 2014a, s. 6).
Anadolu’nun ilk fotoğrafları İzmir’de, Goupil Fesquet tarafından 1840’ta çekilmiştir
(Özendes, 1999, s.10). Frederic Goupil Fesquet, Joseph-Philibert Girault de Prangey,
Kompa, Maxime du Camp, Francis Frith gibi gezgin fotoğrafçılar, fotoğrafı Osmanlı
İmparatorluğu’na getiren isimler arasındadır (Özel, 2014, s. 14).
Ceride-i Havadis gazetesinin 17 Temmuz 1842 tarihli yayınına göre, Daguerre’in
öğrencisi olan Kompa İstanbul’da, para karşılığında meraklılarına fotoğraf çekimini
göstermekte ve isteyenin de fotoğraflarını çekmektedir (Barutçu, 1947, s.12-13). Böylece,
profesyonel anlamda fotoğrafçılığı İstanbul’da uygulayan, yani bu işten gelir elde eden
ilk ismin Fransız asıllı Kompa olduğu söylenebilir (Barutçu, 1947, s.12-13). Alman asıllı
olan Abrsche, Kompa’ya yakın zamanlarda İstanbul’da bulunmuş, daguerreotype
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Benjamin’in, aura ve sanatın kült değeri üzerine görüşleri için bkz. syf. 18-19.

38

yöntemini uygulayan fotoğrafçı çalışmalarına elle renklendirme de yapmıştır (Öztuncay,
2003, s.40).
Joseph-Philibert Girault de Prangey, 1842-45 yılları arasında İslam coğrafyasını
mimarisini ve anıtlarını fotoğraflamıştır (Özendes, 1999, s.10). İtalyan Carlo ve Giovanni
Naya kardeşler, 1845’te geldikleri İstanbul Beyoğlu’nda bir stüdyo açarak Daguerreotype
yöntemiyle fotoğraf çekmiştir (Özendes, 1999, s.10-11; Öztuncay, 2003, s.41-42).
1840’ların sonlarında Fransız Loran Astras ve eşi, Beyoğlu Balıkpazarı’nda bir
fotoğrafhane açmıştır (Öztuncay, 2000, s.20). 27 Ocak 1847 tarihli Ceride-i Havadis
gazetesinde yer alan bir ilanda; fotoğraf çektirmek isteyen Müslüman kadınların
fotoğraflarının eşi Madam Astras tarafından çekileceği, yol masraflarının karşılanması
halinde evde çekim yapılabileceği, daguerreotype malzemelerinin satışının yapıldığı ve
isteyenlere fotoğraf dersleri verilebileceği gibi bilgiler yer almaktadır (Öztuncay, 2000,
s.20). Bu haberle birlikte imparatorluk topraklarında ilk kez bir kadın fotoğrafçının adının
anıldığı görülmektedir.
1852’de geldiği İstanbul’u kalotip yöntemi ile görüntüleyen Ernest Caranza, bu
görüntülerden yaptığı bir seçkiden oluşan albümü Sultan Abdülmecit’e (1839-1861)
hediye ederek “Sultan Fotoğrafçısı” unvanını elde etmiştir (Özendes, 1998, s.15).
Caranza’nın da ortağıyla Beyoğlu’nda 1850’lerde kısa ömürlü bir fotoğraf stüdyosu açtığı
bilinmektedir (Öztuncay, 2003, s. 161).
1840’larda İstanbul’a gelen ve Darphane-i Amire’de madeni para ve madalyaların
gravürlerini yapan İngiliz James Robertson da 1854’ün sonlarına doğru Beyoğlu’nda bir
fotoğraf atölyesi kurmuş, 1855 yılında Kırım Savaşı’nı fotoğraflayarak dünyada bilinir
olmuştur (Öztuncay, 2000, s.24).
1850’lerde hem portre hem de manzara fotoğrafları çeken ve portrelerinde kalotip
yöntemini kullanan Alphonse Durand ile yine Fransız asıllı fotoğrafçı Jules Derain
dönemin bilinen diğer isimleridir (Öztuncay, 2003, s.46). Saray için çalışan, Fransız asıllı
Masson isimli birinin aracılığıyla Sultan Abdülaziz’in portresini çeken ancak çektiği
portre sultan tarafından beğenilmeyen Derain, 1860’larda stüdyosunu kapatarak
İstanbul’daki profesyonel fotoğrafçılık deneyimini sonlandırmıştır (Öztuncay, 2003,
s.320).
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İstanbul’da yaşayan İsveçli fotoğrafçı Guillaume Berggren de panoramik İstanbul
manzaraları çekmiş, en önemli eserleri de, Anadolu yakasından görüntülediği ve on
parçadan oluşan Boğaz manzarası, Galata ve Beyazıt kulelerinden çekilen panoramik
şehir manzaralarıdır (Öztuncay, 2015, s.86). Belgesel fotoğrafçılık adına da önemli
çalışmalar gerçekleştiren Berggren, 1878’de Osmanlı Rus Savaşı sırasında Yeşilköy’de
konuşlanan Rus askerlerini fotoğraflamış, 5 Haziran 1883’te gerçekleşen Doğu
Ekspresi’nin ilk seferini ve 1887 yılında Kasımpaşa Tersanesi’nde yapılan İngiliz
denizaltılarını görüntülemiştir (Öztuncay, 2003, s.297). Cibali Tütün Fabrikası’nın
fotoğraflarından oluşan albümler de belgesel nitelikli diğer çalışmalarıdır (Öztuncay,
2003, s.297). Anadolu’daki demiryolları, Batı Anadolu’daki kentler ve Batı Trakya da
Berggren’in belgesel nitelikli fotoğraflarına konu olmuş, Ankara’nın fotoğraflarını çeken
ilk isimlerden olan sanatçı, 1888’de üç parçadan oluşan bir panoramik Ankara manzarası
hazırlamıştır (Öztuncay, 2003, s.297-298).

2.1.2. İmparatorluk Tebaasının Kurduğu Fotoğraf Stüdyoları
Abdülmecit döneminde (1839-1861) imparatorluk topraklarında, Müslüman olmayan
azınlıkların girişimleriyle fotoğrafa dair gelişmeler sürmüş, Ceride-i Havadis gazetesinin
sözü edilen haberleri ile fotoğrafa dair gelişmeler basında yer bulmuştur (Kavas, 2014a,
s. 6). Bu dönemde İstanbul’a birçok fotoğrafçı gelmiş, Avrupa’dan geçici süreler için
İstanbul’a gelen ve kısa süreli stüdyolar açan isimler dışında, 1850 yılında İstanbul’a ilk
fotoğraf stüdyosunu açan isim olarak, Sultan II. Abdülhamid döneminde, 1879 yılında
resmi saray fotoğrafçısı da tayin edilen Vasilaki (Basile) Kargopulo dikkat çekmektedir
(Kavas, 2014a, s. 6; Öztuncay, 2000, s. 8-9). Kargopulo, 1870’lerin başında turist olarak
İstanbul’a gelenler için meslekler ve giysilerden oluşan anı fotoğrafları hazırlamış, aynı
dönemde manzara denemelerine de başlayan Kargopulo, 1879-1885 yılları arasında,
dönemin yerli ve yabancı birçok sanatçı, bürokrat ve devlet adamını fotoğraflamıştır
(Öztuncay, 2000, s.9). Kargopoulos, 29 Ocak 1886’da Sultan II. Abdülhamid tarafından
verilen altın “Sanayi Madalyası”na layık görülmüş, bu ödülü aldıktan sonra, 28 Mart
1886’da yaşamını yitirmiştir (Öztuncay, 2000, s.9).
Viçen, Hovsep ve Kevork Abdullah adlı üç Ermeni kardeşten oluşan Abdullah Biraderler,
1855-56 yıllarında dagereotype stüdyosu açan Alman asıllı Rabach’dan 1858 yılında
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devraldıkları bir fotoğraf stüdyosu ile (Öztuncay, 2003, s.46) imparatorluk döneminin
bilinen fotoğrafçıları olmuşlardır. Kevork ve Viçen, fotoğrafçılık alanında kendilerini
daha da geliştirmek üzere yaptıkları Paris gezisi sonrasında yerleşen sanatsal
yaklaşımlarıyla padişahların da gözde fotoğrafçıları arasına girmiştir (Özendes, 1998, s.
31-39). Sultan Abdülaziz (1861- 1871) döneminde “Sultan Fotoğrafçısı” tayin edilen
Abdullah Biraderlerin 1863 yılında çektikleri Sultan portresi, fotografik imgenin gücünün
farkında olan padişahın emriyle resmi fotoğrafı olarak kabul edilmiş, devlet dairelerine
asılmıştır (Kavas, 2014a, s. 6; Özendes, 1998, s.39).
Nazaret ve Ortakları adı altında bir stüdyo işleten Ermeni asıllı fotoğrafçı Rafael Nazaret,
1860’lı yılların başında stüdyosunu kapatmış, sonrasında Abdullah Biraderlerin yanında
rötuş ustası olmuştur (Öztuncay, 2003, s.320). Anlaşılmaktadır ki, dönem fotoğraflarında
imgeye müdahale, fotoğrafın unsurlarından biri haline gelmiştir. 1876’da tahta geçen II.
Abdülhamid zamanında da Sultan Fotoğrafçılığı unvanını taşımaya devam eden Abdullah
Biraderler, 1877-78 Osmanlı Rus Savaşı sonrasında bu unvanı kaybetmiştir (Özendes,
1998, s.83). Savaşta galip gelen Rus generallerinin fotoğraflarını çekmek üzere kaldıkları
yere davet edilen kardeşlerden Kevork, generalleri evine yemeğe çağırmış, bunun üzerine
Sultan II. Abdülhamid, taşıdıkları Sultan Fotoğrafçısı unvanını ellerinden almış,
kendilerine, sultanın eski fotoğraflarını ellerinde bulundurma hakkı dahi verilmemiştir
(Özendes, 1998, s.83). 1886’da Kahire’de de bir stüdyo açan Abdullah Biraderler, dokuz
yıl boyunca faaliyet gösteren Kahire’deki bu stüdyoda başarılı işler gerçekleştirerek ilgi
görmüştür (Özendes, 1998, s.164-175).
Sultan Fotoğrafçılığı unvanının ellerinden alındığı dönemde Abdullah Biraderler,
fotoğraf kartlarının arkasında padişah tuğrasını kullanamamış, 1890’da tekrar Sultan
Fotoğrafçısı olmalarının ardından kartların arkasında yeniden tuğra kullanmaya
başlamışlardır (Özendes, 2013, s.159).
Abdullah Biraderlerden Kevork’un Kahire’deki stüdyoda olduğu dönemde kardeşleri
tarafından etkin bir biçimde yönetilemeyen İstanbul’daki stüdyo, dönemin rekabet
koşullarıyla ve yeni açılan stüdyolarla başa çıkamayarak, 1900 yılının sonlarına doğru
Sébah&Jolaillier’e satılmıştır (Özendes, 1998, s. 183-184).
İmparatorluğun tebaasından olan Ermeniler o dönemde yoğunluklu olarak eczacı ve
kimyager olarak çalışmış, dolayısıyla bulunduğu yıllarda kimya bilgisi isteyen
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dagereotype yöntemini kullanmaları çok zor olmamıştır (Özel, 2014, s. 14; Özendes,
2013, s. 138). Kimyagerlikte ilerleyen Ermeniler çocuklarını bir meslek öğrenmeleri için
Ermeni fotoğrafçıların yanına çırak olarak göndermiş, Abdullah Biraderlerin yanında
çalışan bazı isimler daha sonra ün kazanmıştır (Özel, 2014, s. 14). Nikolai Andriomenos,
Phebus adlı stüdyosu nedeniyle Febüs Efendi olarak bilinen, boyama yoluyla
renklendirdiği fotoğraflarla Sultan II. Abdülhamid’in de ilgisini çeken ve daha sonra
Sultan Fotoğrafçısı olarak atanan Bogos Tarkulyan, yazılı basın için fotoğraflar çekerek
Türkiye’de magazin fotoğrafçılığının ilklerini gerçekleştiren isim olarak bilinen Apollon
stüdyosunun sahibi Aşil Samancı bu isimlerden ön plana çıkanlardır (Özel, 2014, s. 14).
İstanbul’daki birçok stüdyo fotoğrafçısı gibi doğal ışık kaynağı ile fotoğraf çeken
Andriomenos (Öztuncay, 2015, s.93) İstanbul’un önemli portre fotoğrafçılarından biri
olmuş, 1870’lerin sonlarında Beyazıt’ta, Abdullah Biraderlerin kendi adına bir stüdyo
işleten kardeşleri Kosmi Abdullah’ın stüdyosunu devralmış, 1895’te Beyoğlu’nda da bir
şube açmakla birlikte Andriomenos’un Kadıköy’de de kısa süre hizmet veren bir şube
açtığı bilinmektedir (Bölük, 2015, http://www.kolektomani.com/osmanlidan-cumhuriyetestudyo-andriomenos/; Çelik, 2015, s.189; Öztuncay, 2015, s.104; Öztuncay, 2003, s.307).

Üst düzey Müslüman Osmanlı vatandaşları arasından çok müşterisi olan Andriomenos,
saray çevresi ile de ilişki kurmuş, Vahdettin’in şehzadeliği döneminde ona fotoğrafçılık
dersleri vermiştir (Öztuncay, 2015, s.104). Nikolai Andriomenos’un, Haseki Nisa
Hastanesi cerrahı Ahmed Nureddin ile oluşturduğu bir albümde, hastanede
gerçekleştirilen ve çoğunluğu kadınlara yapılan cerrahi müdahalelerin başarısı
sergilenmiştir (Çelik, 2015, s.189). Ameliyat olan kişilerin, vücutlarından çıkarılan
tümörlerle poz verdiği fotoğraflardan oluşan albümün 1890’ların ortalarına tarihlendiği
düşünülmektedir (Çelik, 2015, s.189). Andriomenos’un stüdyosu, Cumhuriyet’in
ilanından sonra Foto Saray adıyla varlık göstermeye devam etmiştir (Bölük, 2015,
http://www.kolektomani.com/osmanlidan-cumhuriyete-studyo-andriomenos/).
Nikolai Andriomenos dışında isim yapmış diğer fotoğrafçılardan Paul Vuccino,
Constantin Fettel, Tancréde Dumas, Mihran İranyan, Karakaşyan Kardeşler, Kirkor
Derarsen ve Garabed Pabuçyan Beyoğu’nda; Matheos Papazyan, Antuan Zilpoşyan,
Neoklis Meraklis Beyazıt’ta; Alkibiades Nikoliadis Babıali Caddesi’nde; Theodor
Vafiadis Sirkeci’de; Venedik Kraliyet Akademisi’nde güzel sanatlar eğitimi alan
Mıgırdiç Çobanyan Yüksek Kaldırım’da stüdyo açmıştır (Öztuncay, 2015, s.104). 1870
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yılında çıkan büyük Beyoğlu yangınında stüdyosunu kaybedenlerden biri olan Paul
Vuccino, Haydarpaşa- İzmit demiryolu hattının hem yapım aşamalarını hem de bu hattaki
yerleşim yerlerini fotoğraflamıştır (Öztuncay, 2003, s.310-314). Garabed Pabuçyan ise,
1890’ların sonlarında kurduğu “Nadir” stüdyosunda çektiği fotoğraflar kartlarına attığı
Nadir imzasının, Parisli fotoğrafçı Nadar’ın imzası ile aynı karakterde oluşu ile
bilinmektedir (Öztuncay, 2003, s.326-327). Nadar’ın ününden faydalanmak isteyen
Pabuçyan, stüdyosunu da bu fikirle Nadir adıyla kurmuştur (Öztuncay, 2003, s.326-327).
Kendisini “Şark Demiryolları Fotoğrafçısı” olarak tanımlayan Theodor Vafiadis, İstanbul
Sirkeci’deki stüdyosunda faaliyet göstermiştir (Öztuncay, 2003, s.328). Theodor
Vafiadis’in bir akrabası olan Kostaki Vafiadis de stüdyosunda 1905-1922 yılları arasında
portre fotoğrafları çekmiştir (Öztuncay, 2003, s.328).
Rober Karakaşyan, 1870’lerde Beyoğlu 677 numarada kendi stüdyosunu açmadan önce,
657 numarada E.J. Pantzopulo ile birlikte bir stüdyo çalıştırmıştır (Öztuncay, 2003,
s.319). 1891’de işletme, Karakaşyan Kardeşler adıyla yoluna devam etmiş, fotoğraf
malzemeleri satışına da başlamıştır (Öztuncay, 2003, s.319).
Abdullah Biraderlerin öğrencilerinden, Phebus fotoğrafhanesinin sahibi Bogos
Tarkulyan, portre fotoğraflarının yanı sıra İstanbul ve Bursa’da manzara fotoğrafları
çekmiş, 1900 yılında II. Abdülhamid’in davetiyle İstanbul’a gelen İran Şahı
Muzaffereddin’i de görüntülemiştir (Öztuncay, 2003, s.286). Sultan II. Abdülhamid,
fotoğrafa olan ilgisine rağmen, sultanlığı boyunca fotoğraf makinesinin karşısında,
fotoğrafın öznesi olmaktan uzak durmuş, sultanlığı döneminde çeşitli yayınlarda
kullanılan fotoğrafları şehzadeliği döneminde çekilmiştir (Öztuncay, 2015, s.98). İran
Şahı’nın ziyareti sırasında Tarkulyan, Sultan II. Abdülhamid’in de bir portresini çekmiş,
bu sanatçının çektiği tek Abdülhamid portresi olmuştur (Öztuncay, 2003, s.291).
Tarkulyan’ın tebessüm etmesi yönünde ricada bulunduğu Sultan, ciddi olmak gerektiğini
belirtmiş, fotoğrafı, otoritesini güçlendirmenin bir aracı olarak gördüğünün ispatı olan bir
duruş sergilemiştir (Öztuncay, 2003, s.291).
Abdullah Biraderlerin bir diğer öğrencisi olan Aşil Samancı, Yervant, Kirkor ve Artin
kardeşler tarafından kurulan ve 1880’lerde özellikle panoramik İstanbul ve Boğaz
manzaralarının yanı sıra kıyafet ve sokak satıcıları serileriyle bilinen Gülmez Kardeşlerin
stüdyosunu 1900’lerin başında devralmıştır (Öztuncay, 2015, s.104). Gülmez Kardeşler,
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1887’de Floransa Sergisi’nde bir madalya ve 1893 Şikago Sergisi’nde bir takdir belgesi
kazanmıştır (Özendes, 2013, s.210). 1894 yılından itibaren bu başarılarıyla Sultan II.
Abdülhamid’in ilgisini çeken Gülmez Kardeşler, “Sultan Fotoğrafçısı” unvanını
kullanma iznini almışlardır (Öztuncay, 2003, s.302). Gülmez Kardeşlerden devraldığı
stüdyoyu Apollon stüdyosu adıyla işleten Samancı, Sultan Reşat’ın (V. Mehmet) hem
şehzadelik döneminde hem de hükümdarlığı döneminde portrelerini çekmiş, sultanla
birlikte Hereke, Bursa ve Rumeli gezilerine de fotoğrafçı olarak katılmıştır (Öztuncay,
2015, s.104). 1917’de Alman İmparatoru II. Wilhelm’i bir Osmanlı mareşali kıyafetiyle
de fotoğraflayan Aşil Samancı, belgesel olarak nitelendirilebilecek fotoğraflarıyla
döneminin çeşitli yayınlarında da yer bulmuştur (Öztuncay, 2003, s.306).
1857’de İstanbul’da bir stüdyo kuran Pascal Sebah, 1862’de İstanbul manzaralarından
oluşan fotoğraf serileri hazırlamış, 1870’lerde çalışmalarında önemli atılımlar yaparak,
1875’te 360 derecelik İstanbul panoramalarının da yer aldığı bir katalog çıkarmıştır
(Öztuncay, 2015, s.86). Osman Hamdi Bey ile dostluğu olan Sebah, onunla ortak
çalışmalarda bulunmuş, resimlerinde fotoğrafı yardımcı bir öğe gibi kullanan Osman
Hamdi, Sebah ile birlikte ışık ve kompozisyon arayışına girmiştir (Özendes, 2013, s.114).
1887’de Polycarpe Joaillier ile ortak olduğu Sebah&Joaillier şirketini kurmuş, İstanbul
manzaraları, kıyafetler, meslekler ve sokak satıcılarından oluşan serilerin yer aldığı
kataloglar hazırlamıştır (Öztuncay, 2015, s.86). Cumhuriyet’in ilanından sonra
İstanbul’da çalışmalarına devam eden Sebah&Joaillier, Türkçe isim kullanma şartını
yerine getirmek için Foto Sabah adını almıştır (Özel, 2014, s. 16).
Saray’ın Güzel Sanatlar Madalyası verdiği Alkibiades Nikolaidis, stüdyo çekimlerinin
yanı sıra evlerde ve çeşitli gezilerde de fotoğraf çekmiştir (Öztuncay, 2003, s.325).
Amatörlerin de kullanabileceği bir kütüphanesi olan Nikolaidis, kamera ve fotoğraf
malzemeleri satmış, müşterilerine fotoğrafçılık dersleri vermiştir (Öztuncay, 2003,
s.325).
Ermeni asıllı Kirkor Derarsen tarafından Beyoğlu 288 numarada açılan Parnasse
Fotoğrafhanesi yalnızca portre çekimleri yapmamış, fotoğrafların agrandisman ile
büyütülmesi, renklendirme ve amatör fotoğrafçıların negatiflerinden baskı hizmetleri de
vermiştir (Öztuncay, 2003, s.326).
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Abdullah Biraderlerin ilk operatörü ve öğrencilerinden Antoine Zilpoche, Matheos
Papazyan ile Beyazıt Okçularbaşı’ndaki atölyede ortak çalışmış, 1870’lerde İzmir’e
yerleşme kararı alarak, Frank Sokağı olarak bilinen sahil yolunda bir stüdyo açmıştır
(Özendes, 2013, s.181).
19.

yüzyılın

sonlarında

İstanbul’un

Anadolu

yakasında

faaliyet

gösteren

fotoğrafhanelerden en çok bilinenler, Üsküdar’da Ermeni asıllı Arşag Sedefçiyan
tarafından işletilen bir stüdyonun yanı sıra, Kadıköy’de Rum asıllı Theodor Servanis’in
ve Christos Servanis’in stüdyoları ile Ermeni asıllı Aram Balyan’a ait olan Venüs
Fotoğrafhanesi yer almaktadır (Öztuncay, 2013, s.104).
Vasilaki (Basile) Kargopulo’nun, Edirne’deki ilk fotoğraf stüdyosunu da 1860’larda
açmış olduğu ve Edirne Sarayı’nı fotoğrafladığı bilinmektedir (Öztuncay, 2000, s.51).
1870’lerde Beyoğlu Balıkpazarı’nda açtığı stüdyonun ardından, Edirne’de Kulekapı
Caddesi’nde açtığı stüdyosunda portre çekimleri yapan Dimitri Mihailides, Edirne ve Batı
Trakya manzaraları çeken bir diğer fotoğrafçıdır (Öztuncay, 2003, s.322).
1900’lü yıllara gelindiğinde bazı gayrimüslimlerin stüdyoları kapanmış, Osmanlı
topraklarında Müslüman fotoğrafçılar bu dönemde isim yapmaya başlamışlardır. II.
Meşrutiyetin ilanının ardından 1910 yılında, İstanbul Babıali’de Resna Fotoğrafhanesi’ni
açan Bahaeddin Bediz (Özendes, 2013, s.299), İttihat ve Terakki’nin görüşlerinden
etkilenmiş modernleşme yanlısı olmuştur (Ak, 2004, s.63). Bu fotoğrafhane, bir
Müslüman tarafından açılan ticari amaçlı ilk fotoğraf kuruluşudur.
19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başlarında Ankara’da da durum, gayrimüslim fotoğrafçıların
etkin olduğu bir ortama işaret etmektedir (Özendes, 2013, s.59). Anadolu’da halkın dini
nedenlerle fotoğrafa ve fotoğrafçılığa, İstanbul ve İzmir’dekinden daha mesafeli durması
sebebiyle az sayıda fotoğrafçı etkinlik göstermiştir (Kavas, 2014b, s.21). K.
Djevahirdjian, Gustave Fougére, Moughamian (Mugamyan) Kardeşlerin yanı sıra,
Ludwingshon Kardeşler ve Max Fruchtermann de Ankara’da etkinlik gösteren isimlerdir
(Kavas, 2014b, s.21). Özellikle Ludwingshon Kardeşlerin dört parçadan oluşan Ankara
panoraması bilinen önemli eserlerdendir (Kavas, 2014b, s.21). Ankara’da 1920’lerin
başında Mehmet Adil Bey’in Zafer Fotoğrafhanesi ve İsmail Remzi Bey’in (Tezel) Hilal
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Fotoğrafhanesi, kentin ilk Müslüman fotoğrafçıları olarak bilinmekte, dönemin
gazetelerinde bu işletmelerin ilanlarına rastlanmaktadır (Yavuztürk, 2015, s.221).
Anadolu’da da bilinen Ermeni fotoğrafçılar arasında; Adana’da Kaspar Tütüncüyan,
Ankara’da Mugamyan Biraderler, Amasya’da Ghazaros Kayıyan, Antep’te Salim
Hatkayan, Kayseri’de S. İstepanyan, Erzincan’da Himayak Askiyan, İzmir’de Madiros
Mavyan sayılabilir (Özel, 2014, s. 14-15; Özendes, 1998, s.184).

2.2.OSMANLI’DA FOTOĞRAF VE PROPAGANDA
İmparatorluk döneminde fotoğrafın da yer aldığı sergi etkinlikleri önemli bir tanıtma ve
propaganda mecrası olarak görülmüştür. İstanbul’da, hem askeri ve ekonomik gelişmeleri
hem de hanedan üyelerini tanıtan sergiler düzenlenmiş, İmparatorluk dışında açılan
sergilere de çeşitli imgelerin yanı sıra Elbise-i Osmaniye ve Yıldız Albümleri gibi
fotoğraf albümleri gönderilmiştir. Sultan II. Abdülhamid tarafından hazırlatılan Ertuğrul
Sancağı’nı gösteren fotoğraf albümleri de diğer ülkelerin yöneticilerine hediye edilmiş,
Osmanlı’nın köklerinin Kayı Boyu’na dayandığını gösteren bu belgeler, bir saygınlık
göstergesi olarak tasarlanmıştır.
Sultan II. Abdülhamid’in emriyle Asker kökenli mühendis fotoğrafçılar da imparatorluk
manzaralarını belgelemiş, basın fotoğrafçılığı da bu dönemde başlamış, 1. Dünya Savaşı
sırasında, asker fotoğrafçılar cepheleri görüntülemiştir. Asker fotoğrafçıların Kurtuluş
Savaşı sırasında çektiği fotoğraf, Milli Mücadele’yi de canlandıran önemli bir
propaganda aracı olmuştur.
II. Abdülhamid’in, ülke görünümlerinin yanı sıra, zaman zaman erkanından kişilerin
fotoğraflarını da istediği bilinmektedir (Tem’den Aktaran: Ebcioğlu, 1942, s.18).
Fotoğraflanan özneler, padişah göreceği için ellerini namazdaki gibi birleştirip başlarını
önlerine eğerek poz vermişlerdir (Tem’den Aktaran: Ebcioğlu, 1942, s.18). Fotoğrafa
bakanın düşüncesi ve otoritesi ile öznenin duruşu şekillenmiş, fotoğrafa bakacak olan
kişinin konumu belirleyici olmuştur (Tem’den Aktaran: Ebcioğlu, 1942, s.18). Fotoğrafın
gerçeklik algısı sadece yansıtılan konunun gerçekliği üzerinden değil, fotoğrafa bakanın
gerçekliği üzerinden de kurulmaktadır. Sultan II. Abdülhamid’in erkânının, onun
isteğiyle fotoğraflanması örneğinde, objektife bakamayan özneler, padişah fotoğrafa
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baktığında onunla gerçekten göz göze gelecekleri endişesini duymuşlardır. Bu olay,
fotografik gerçekliğin yanı sıra, görüntüsel gösterge olarak fotoğrafın, iktidar odaklarının
gücünün pekiştirilmesine nasıl katkı sağladığına ve toplumu gözetim altında tutmanın bir
aracı olduğuna örnek teşkil etmektedir.

2.2.1. Fotoğraf Albümleri ve Sergiler
27 Şubat 1863 tarihinde imparatorluk sınırlarındaki ilk sergi gerçekleşmiş, tarımdan
eczacılığa, askeri gereçlerden sanata kadar birçok alanda ürünün yer aldığı sergide, sanat
alanında Abdullah Biraderlerin fotoğrafları izleyiciye sunulmuştur (Özendes, 1998, s.
39). Bu sergi, fotoğrafın, sanatın bir alanı olarak görülmesinin ilk adımlarından olmakla
birlikte, saltanat üyelerinin halka tanıtılmasının da bir yolu olması nedeniyle, fotoğrafın
tanıtma ve propaganda gücünden faydalanıldığına da örnek teşkil etmektedir (Özendes,
1998, s.39). 1867 yılında Paris Uluslararası Sergisi’nde Osmanlı İmparatorluğu’na bir
bölüm ayrılmış ve Sultan Abdülaziz de sergi açılışına davet edilerek yurtdışına giden ilk
Osmanlı padişahı olmuştur (Özendes, 1998, s. 39). Serginin sanat için ayrılan kısımda
Abdullah Biraderlerin çekmiş olduğu ve Sultan Abdülaziz’in portresinin de aralarında
bulunduğu birçok fotoğraf yer almış ve izleyiciden ilgi görmüştür (Özendes, 1998, s. 4243).
Osmanlı sarayının 1873 Viyana Sergisi’ne katılma kararı almasının ardından, sergi
komiserliğine atanan Osman Hamdi Bey, fotoğraflarını Sebah Stüdyosunun çektiği bir
kıyafet albümü yapmış ve bu albümle dış basında adından övgüyle söz edilmiştir
(Öztuncay, 2015, s.86; Özendes, 2013, s. 114-115). Elbise-i Osmaniye adını taşıyan bu
albümde metinleri Osman Hamdi Bey’le komisyon üyesi ve 1867-1873 arasında
uluslararası jüri üyesi olan Victor-Marie de Launay yazmıştır (Eldem, 2014a, s.26).
Eserin tasarımı 1872’de başlamış, bu nedenle tamamlanması 1874 yılına denk gelmiş,
1873’teki sergiye ise sadece tamamlanamamış bir kopyası gönderilmiştir (Eldem, 2014a,
s.26). Müslüman ve gayrimüslim, kadın ve erkek tüm Osmanlı tebaasının kıyafetlerini
yer alacağının belirtildiği eser, sergide cansız mankenlere giydirilen Osmanlı kıyafetleri
ile birlikte yer almıştır (Eldem, 2014a, s.27). Çalışmanın, modernleşme sürecindeki
imparatorluğun, “etnik, dini ve kültürel çeşitliliği” ile Osmanlıcılık düşüncesini
desteklemek için yapılmış bir propaganda aracı olduğu, bununla birlikte oryantalist bir
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etkinin de var olduğu söylenebilir (Eldem, 2014a, s.27). Pascal Sebah’ın ölümünden
sonra ona ait olan nüshaların satılması ve Sebah’ın Maliye Nezaretine olan borcunun
böylece tahsil edilmesi gündeme geldiğinde, Müslüman kadınların yüzünün görüldüğü
bazı fotoğraflar sansüre uğramış, bu sayfalar çıkarıldıktan sonra satışın gerçekleşebileceği
kararı alınmıştır (Eldem, 2014a, s.29-30). Ancak satış gerçekleştirilmemiş ve bu
albümlerin Müze-i Hümayun’ da saklanması karara bağlanmıştır (Eldem, 2014a, s.34).
Aradan geçen otuz yıl gibi bir zamanda esere yönelik yorumların değişmesi, propaganda
malzemesi olarak üretilen eserin kadın kimliği üzerinden bir utanç kaynağı ve Hıristiyan
tebanın eylemlerinin meşruluğunun kanıtı gibi görülmeye başlanması, “siyasi, ideolojik
ve kültürel değişimlerin” bu tür çıkarımları nasıl etkilediğinin göstergesidir (Eldem,
2014a, s.35). Örneğin; albümde yer alan Müslüman erkeklerin silahlı, Bulgar erkeklerinin
ise silahsız ve kimi zaman hazır ol vaziyette durması nedeniyle, bu kitabı satın alarak
Budapeşte’ye götürmek isteyen “Akademi Oryantal” öğrencileri ve müdürüne izin
verilmemiştir (Eldem, 2014a, s.31-32). Çünkü o dönemde Bulgar komitacılar
silahlanarak çeşitli olaylar çıkarmakta, Avrupa devletleri uluslararası bir güçle bu bölgeye
müdahale edilmesini planlanmakta ve II. Abdülhamid yönetimi beceriksizlikle
suçlanmaktadır (Eldem, 2014a, s.32). Fotoğraflara 1903 yılında getirilen bu yorum,
fotoğrafın yorumlanmasında tarihsel bağlamın önemini de göstermektedir (Eldem,
2014a, s.32-33). Elbise-i Osmaniye ile aynı etkinlik için hazırlanan Usul-ı Mimari-i
Osmani’de de kullanılan “çeşitlilik içinde birlik” olgusu, estetik başarının bir ifadesi
olmanın yanı sıra, metinde belirgin bir biçimde hissedilmemekle birlikte, az da olsa, çok
uluslu bir imparatorluk olan Osmanlı’nın ulus devlet anlayışına karşı kullandığı bir olgu
olarak da karşımıza çıkmaktadır (Eldem, 2014b, s.49). Adı geçen iki eser Osmanlı’nın
etnografik çeşitliliğinin Avrupa’da uyandırdığı merakın bir sonucudur (Eldem, 2014b,
s.49). Öte yandan Avrupa modernizminin karşısında konumlanan Osmanlı’nın çok renkli
geleneğinin, bu çok uluslu imparatorluğun modernleşmeye başlamasıyla birlikte,
modernizm karşısında zayıfladığı izlenmektedir (Eldem, 2014b, s.49).
Osmanlı İmparatorluğu’nda fotoğrafa büyük ilgisi olan II. Abdülhamid, imgeler
dünyasının, yazın dünyasından bile daha güçlü bir anlatım aracı olduğunu ve bu yüzden
imgeyi tercih edeceğini ifade etmiştir (Özendes, 2013, s.32). Dünyanın önemli fotoğraf
koleksiyonlarından kabul edilen Yıldız Albümleri, Sultan II. Abdülhamid’in çabaları ile
oluşturulmuş, Osmanlı döneminden günümüze kalan en önemli kültürel bellek
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miraslarından kabul edilen bu albümler, Padişah tarafından önemli bir tanıtım mecrası
olarak kullanılmış ve yabancı ülkelere gönderilmiştir (Kavas, 2014, s. 6). 1890’da Sultan
II. Abdülhamid tarafından tekrar Sultan Fotoğrafçısı tayin edilen Abdullah Biraderlerin,
1893 yılında hazırladıkları albümler, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Fransa
yönetimlerine, propaganda amacıyla hediye edilmiştir (Özendes, 1998, s.175-180).
Herhangi bir anlatıcıya ya da sözel metne ihtiyaç duymadan konusunu anlatan görsel
metinler olmaları nedeniyle adeta “bir imparatorluğun oto-portresi” olarak tanımlanmıştır
(Beauge, 1993: 25-26). Yıldız Albümleri, 1893 yılında Amerika’nın keşfinin
yıldönümünde düzenlenen Colomb Dünya Sergisi’ne gönderilmiş, Şikago’da sergilenen
elli bir albüm Ulusal Kütüphanesi’ye hediye edilmiştir (Yılmaz, 2005, s. 725). Bu
albümden ikisini de Phebus fotoğrafhanesinin sahibi Bogos Tarkulyan hazırlamıştır
(Öztuncay, 2003, s.286).
1886 yılında Sultan II. Abdülhamid’in talimatıyla Söğüt çevresine düzenlenen keşif
geziyle amaçlanan, İmparatorluğun ilk başkenti olan Bursa ve çevresindeki tarihi
değerlerin belgelenmesidir (Ersoy, 2018, s.33). Fotoğrafçılar ve ressamlar, kent ve kasaba
manzaralarını, anıtları, yörede yaşayanları, Türkmen yörük aşiretlerini belgelemiş (Ersoy,
2018, s.33), hem yörenin hem de İmparatorluğun kültürel belleğine önemli katkı sağlayan
albümler oluşturmuşlardır. Sultan II. Abdülhamid daha sonra bu albümlerin üç cildini,
Osmanlı toprakları üzerinde yayılmacı politikalar gütmeyen bir müttefik olabileceğini
düşündüğü Almanya Şansölyesi Otto von Bismark’a, iktidarının gücünü kanıtlamak için
hediye etmiştir (Deringil, 2018, s.12-13). Günümüzde Ömer M. Koç koleksiyonunda yer
alan bu albümler (Öztuncay, 2018, s.8), Osmanlı döneminde kültürel belleğin
temellerinin sağlamlaştırılması yolunda, görkemli bir başlangıç mitine (Deringil, 2018,
s.13) vurgu yapmak için kullanılan önemli bir propaganda mOsmanlı İmparatorluğu
ecrasıdır.
II. Abdülhamid, görevlendirdiği Mabeyinci Mehmet Emin Bey’i, Ertuğrul Sancağı’na
göndermiştir (Ersoy, 2018, s.38). Mehmet Emin, Harbiye Mektebi ve Mühendishane’nin
hocaları Sururili (Servili) Ahmet Emin, Hoca Ali Rıza ve Ahmet Şekur’un da aralarında
bulunduğu on kişilik bir ekip oluşturmuştur (Ersoy, 2018, s.38).

Keşif gezisinin

yapılmasına dair irade yazısını içeren bir metin, daha sonra Bismark’a hediye edilen üç
albüme de eklenmiştir;
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“Yakınlarda tebliğ edilen iradeyle padişahın ulu ceddi Ertuğrul Gazi hazretlerinin
yüce isimleri anısına, oluşturulan Ertuğrul Sancağı, Osmanlı Devleti’nin alemi
aydınlatan bir güneş gibi ortaya çıktığı mübarek bir kıtada olup Osmanlı tarihinin
başlangıcına dair nice mühim kahramanlık vakalarının geçtiği yer olmakla Söğüt
kasabasıyla etraf ve civarının resimleri alınmak ve tarihi tetkikler yapmak üzere 31
Mart 1302 (12 Nisan 1886) tarihinde padişah tarafından o tarafa görevli olarak
gönderilen Kurena Emin Bey Efendi’nin (Mehmet Emin) nezaretinde
Mühendishane-i Şahane resim muallimi Miralay Ahmet Bey (Sururili Ahmet Emin)
ve diğer dört askeri zabit tarafından alınan fotoğrafların derlemesidir.”4

Şerif Mardin’in (2015, s. 112-113) de belirttiği gibi, Osmanlıların Oğuzların Kayı Boyu
ile akrabalıklarına vurgu yapmaları ve Söğüt ve çevresine yerleşen atalarını araştırmaları,
saygınlık uyandıracak bir başlangıç noktasına olan bağın güçlendirilmesi içindir. Fotoğraf
albümlerinde yer alan bu ifadeler de bu savı destekler niteliktedir. Fotografik imge
aracılığıyla, geçmişe dair kuruluş miti böylece pekiştirilmektedir. Barthes’a göre de
mitlerin ana işlevi toplumsal pratikleri doğallaştırmaktır ve fotoğrafın gücü ile
imparatorluğun kökleri ve kuruluşuna yönelik mitler pekiştirilirken bir yandan da iktidar
doğallaştırılarak hanedanın mutlak gücü pekiştirilmiştir (Fiske, 1996, s.:118-120).5
1885 yılındaki iradesiyle oluşturduğu Söğüt merkezli Ertuğrul Sancağı, yeniden inşa
edilen bir bellek mekanı olarak Sultan II. Abdülhamid için iktidarını meşrulaştırmanın bir
aracı haline gelmiştir (Ersoy, 2018, s. 46). Ertuğrul Sancağı’nın imarı, kültürel mirasın
korunmasının yanı sıra, kültürel belleğin yeniden inşası bağlamında önemsenmiş, gerek
bazı binalar baştan yapımış ya da restore edilmiş, gerekse yol yapım çalışmalarıyla
yörenin bayındırlık işlerine yatırım yapılmıştır (Ersoy, 2018, s. 46). Bu mekanın belleğine
dair keşif ve belgelemeler, özellikle fotografik imgenin gücünden yararlanma eğilimi,
toplumsal bellekte de yer edinmenin bir yolu olarak görülmüştür (Ersoy, 2018, s. 46). Bu
eğilim, fotoğrafın kitle iletişiminin yanı sıra, kültürel ve toplumsal belleğin inşasındaki
rolünün kabul edildiğinin göstergesidir.

2.2.2. Mühendishane-i Berri Hümayun’un Asker Fotoğrafçıları

ANAMED Galeri’de 10 Mayıs-30 Eylül 2018 tarihleri arasında düzenlenen “Tarihin Merkezine Seyahat” başlıklı
sergiden alınmıştır.
5 Barthes’ın mitler konusundaki görüşleri üzerine daha detaylı bilgi için bkz. Syf.12-13.
4
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1795 yılında, III. Selim zamanında etkin bir biçimde eğitime başlayan Mühendishane-i
Berri Hümayun’dan mezun olan askeri mühendislerin fotoğrafa önemli katkısı olmuştur
(Kavas, 2008, s. 27). Nesnelerin gerçeğe uygun olarak imgeleştirilmesi için verilen resim
derslerine, 19. Yüzyılda fotoğraf derslerinin de eklenmesiyle, fotoğrafın Osmanlı
topraklarında gelişmesi yolunda önemli bir adım daha atılmıştır (Özendes, 1998, s.16).
Kendisi de güzel sanatlara ilgi duyan ve fotoğraf çeken Sultan II. Abdülhamid (18761909), bu okul öğrencilerinden, imparatorluktaki birçok alanda yaşanan gelişmeleri
fotoğraflamalarını istemiştir (Özendes, 1998, s.16). Donanma gemileri, fabrikalar, kamu
binaları, okullar, camiler, doğa görünümleri, arkeolojik alanlar ve daha birçok
imparatorluk görünümü asker kökenli fotoğrafçılarca saptanmıştır (Özendes, 1998,
s.175). Mühendishane-i Berri Hümayun ve diğer askeri okul öğrencisi olan Servili Ahmet
Emin, Kolağası Mehmet Hüsnü, 1870’lerin başında Risale-i Fotoğrafya kitabını kaleme
alan Yüzbaşı Hüsnü Bey, Bahriye Okulu’nda fotoğraf öğretmenliği, Darülaceze’de baş
fotoğrafçılık yapan ve 1893’te Mebadi-i Usulü Fotoğrafya kitabını kaleme alan Bahriyeli
Ali Sami, İstanbul ve çevresini fotoğraflayan Fahrettin Türkkan Paşa, askeri görevle
gittiği yerleri de fotoğraflamıştır. 1898 yılında Alman İmparatoru II. Wilhelm’in
imparatorluk ziyaretini ve İstanbul’dan Kudüs’e uzanan seyahatini fotoğraflayan
Üsküdarlı Ali Sami (Aközer), Milli Savunma Bakanlığı fotoğrafhanesinde de
görevlendirilen Ali Rıza Paşa, 1897’de Türk-Yunan Savaşı’nın yıkımlarını çeken Kenan
Paşa, Askeri binaların fotoğraflarını çeken Üsküdarlı Hasan Rıza gibi isimler diğer askeri
fotoğrafçılardır (Kavas, 2008, s.27; Özendes, 1998, s.175; Özendes, 1999, s.17-20).
Servili Ahmet Emin, II. Abdülhamid’in, iktidarını güçlendirmek için kültürel belleğin
inşası ve görkemli bir geçmiş anlatısına bağlanma ihtiyacı sonucu oluşturduğu Ertuğrul
Sancağı’na gönderdiği keşif ekibinde de yer almıştır (Öztuncay, 2003, s.336). Bu
gezideki fotoğraflardan oluşturduğu albümü Sultan’a hediye etmiş ve onun takdirini
kazanarak dördüncü derece Osmani ve Mecidi nişanlarını almaya hak kazanmıştır
(Öztuncay, 2003, s.336).

2.3. İMPARATORLUK DÖNEMİ BASIN VE CEPHE FOTOĞRAFÇILIĞI
Osmanlı İmparatorluğu’nda basında fotoğraf kullanımı da II. Abdülhamid dönemine
rastlamakta, bu konuda 1891’de yayın hayatına başlayan, dönemin en çok takip edilen
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yayını olan ve ilk yılında toplam 276 fotoğraf kullanılan Servet-i Fünun (1891-1944) öne
çıkmaktadır (Kavas, 2014, s.6-7; Kavas, 2008, s. 34-35). Servet-i Fünun’un üçüncü
sayısında Ahmet Vefik Paşa’nın fotoğrafı kullanılmış, Ahmet İhsan Tokgöz’e dergi için
izin verilirken Müslüman fotoğraflarının ya da resimlerinin basılmaması şartı öne
sürülmüş olduğundan, Tokgöz riski göze alarak, yeni vefat eden paşanın fotoğrafını
yayınlamıştır (Kavas, 2008, s.35). Dahiliye Nazırı Münir Paşa’dan bu fotoğrafın
yayınlanması için izin alınmış olması, oluşan büyük tepkinin durulmasını sağlamıştır
(Kavas, 2008, s.35). Bunların dışında 1894 yılından itibaren İkdam gazetesi ve Musavver
Malumat dergisi de dönemin rakip yayınları arasındadır (Kavas, 2008, s.36). 1896’da
Ahmet İhsan Tokgöz, Servet-i Fünun’un 267. Sayısında, “Bursa’dan Musavver Mektup”
başlığı altında ilk foto röportajı da yayınlamıştır (Kavas, 2008, s.37). 1898 yılında Alman
İmparatoru II. Wilhelm’in imparatorluk ziyaretini ve İstanbul’dan Kudüs’e uzanan
seyahatini sadece asker kökenli bir fotoğrafçı olan Üsküdarlı Ali Sami (Aközer)
fotoğraflamamış, Tevfik Efendi (Ebuzziya Tevfik) de Servet-i Fünun’da yayınlanmak
üzere fotoğraflamış ve gazetede kendi adıyla yayınlanmıştır (Kavas, 2008, s.41). 1899
yılında yayın hayatına başlayan Resimli Gazete de verdiği fotoğraflı eklerle dönemin
fotoğraf kullanımında önde gelen yayınlarından olmuştur (Kavas, 2008, s.44).
Osmanlı İmparatorluğu döneminde basının propagandadaki gücü anlaşılmış, bir ideolojik
aygıt olarak kitle iletişim araçları önemsenmiştir. Bu nedenle 1862’de Matbuat
Müdürlüğü adıyla bir yapı kurulmuş, TBMM tarafından 1920’de ikinci kez kurulduğunda
Matbuat ve İstihbarat Müdüriyet-i Umumiyesi ismini almıştır. (Anonim, 2017,
http://www.byegm.gov.tr/turkce/hakkinda,

Erişim:02.06.2017;

http://www.byegm.gov.tr/turkce/harpmecmuasi;

Anonim,

Erişim:20.08.2018).

2018b,
Matbuat

Müdürlüğü 1915 yılından itibaren üç yıl boyunca, toplam yirmi yedi sayı olmak üzere
Harp Mecmuası adlı bir dergi yayınlamış, dergide yer alan savaş, cephe ve savaşa hazırlık
görselleriyle, fotografik imgenin gücü propaganda amacıyla kullanılmıştır. (Anonim,
2017, http://www.byegm.gov.tr/turkce/hakkinda, Erişim:02.06.2017; Anonim, 2018b,
http://www.byegm.gov.tr/turkce/harpmecmuasi; Erişim:20.08.2018).
II. Meşrutiyet döneminin önemli basın fotoğrafçıları arasında Ferit İbrahim, gazeteci
Ebüzziya Tevfik’in oğulları Talha ve Velid Ebuzziya, Arif Hikmet Koyunoğlu ve Burhan
Felek de sayılabilir (Kavas, 2014, s.7). 1898 yılında, henüz 16 yaşındayken, annesinin
hediye ettiği bir fotoğraf makinesi ile fotoğrafa başlayan Ferit İbrahim’in işleri, dönemin
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önemli dergilerinden Şehbal, Resimli Kitap ve Yeni Gazete’ de yayınlanmıştır (Kavas,
2008, s.53). Ülkenin, kolluk güçlerinden herhangi bir engellemeyle karşılaşmadan
fotoğrafçılık yapabilmek için foto muhabirliği belgesi alarak ilk foto muhabiri olan Ferit
İbrahim, I. Dünya Savaşı’nda Galiçya cephesinde ordunun fotoğrafçısı olarak
bulunmuştur (Kavas, 2008, s.53-54). Savaş öncesinde Sirkeci’de açtığı fotoğrafhanesini
savaşın başlamasıyla kapatmış, savaştan sonra, 1919 yılında tekrar, bu kez Beyoğlu’nda
açmıştır (Kavas, 2008, s.53). Cumhuriyet’in ilanından sonra da fotoğrafçılığa devam eden
Ferit İbrahim, 1925’te Ankara’ya gelerek Çankaya Köşkü’nün fotoğrafçısı olmuş, bir yıl
kadar da Atatürk’ün gezilerinde onu fotoğraflamıştır (Kavas, 2008, s.53).
Talha ve Velid Ebuzziya, babaları Ebuzziya Tevfik’le birlikte gazetecilik yapmış, bir
karanlık oda da kuran Ebuzziya ailesi 1910’ların önemli olaylarını fotoğraflayarak
Tasvir-i Efkar gazetesinde yer vermiş, gazetede sadece fotoğraf çekmekte görevli bir
muhabir kadrosu da oluşturmuştur (Kavas, 2008, s.57). Velid Ebuzziya 1915 yılında,
Çanakkale Savaşı’nın hemen ardından savaşa katılan askerleri ve savaş bataryalarını
fotoğraflamıştır (Kavas, 2008, s.57). 1.Dünya Savaşı’nın yaşandığı zor dönemde, askeri
fotoğrafçıların çektiği cephe fotoğrafları ve özellikle de Çanakkale Cephesi fotoğrafları
Harp Mecmuası’nda yayınlanmıştır (Kavas, 2014, s. 57). Milli mücadeleye de destek
veren Talha ve Velid Ebuzziya, 16 Mart 1920 yılında İstanbul’u işgal eden İngilizler
tarafından öldürülen, Şehzadebaşı karakolunda görevli askerlerin olay sonrasında
fotoğraflarını çekerek, çoğalttıkları bu fotoğrafları Anadolu’ya göndermiş ve Milli
Mücadeleyi canlandırmak için fotoğrafik imgenin gücünden yararlanmıştır (Kavas, 2008,
s.57). Milli Mücadele sırasında İngilizlerin tutukladığı Talha Bey hastalanarak yaşamını
yitirmiş, Malta’ya sürgüne gönderilen Velid Bey de daha sonra İstanbul’a dönmüştür.
(Kavas, 2008, s.57-58). Velid Ebuzziya Mudanya Mütarekesi ve Lozan Antlaşması’nı da
fotoğraflamıştır (Kavas, 2008, s.58).
Sanayi-i Nefise Mektebi’nden mimar olarak mezun olan Arif Hikmet Koyunoğlu, eğitimi
sırasında resim ve fotoğraf dersleri almış, Resna Fotoğrafhanesi’nde Bahaeddin Bediz’in
ve Foto Phebüs’ün çıraklığını da yapmış, elle fotoğraf renklendirmiştir (Kavas, 2008,
s.59). Dikkat çeken bir çalışması ise Kurtuluş Savaşı’nda Erzurum’da ordu kayak
takımını fotoğraflamak olmuştur (Kavas, 2008, s.59).
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I. Dünya Savaşı yıllarında spor muhabirliği ve fotoğrafçılığı yapan Burhan Felek, savaş
sırasında asker fotoğrafçı olarak görev yapmış, 1915 yılının sonlarına doğru Çanakkale
Cephesi’ni fotoğraflamıştır (Kavas, 2008, s.59). 1917’de Fotoğraf Rehberi adlı bir kitap
hazırlamış, 1918’de Tasvir-i Efkar gazetesinde spor ve foto muhabiri olarak çalışmaya
başlamıştır (Kavas, 2008, s.59).

2.4. İMPARATORLUK DÖNEMİ AMATÖR FOTOĞRAFÇILIĞINI
DESTEKLEYEN ÇALIŞMALAR
Osmanlı İmparatorluğu’nda, yaygın olmamakla birlikte amatör fotoğrafçılık alanında da
bazı girişimlerin varlığından söz etmek mümkündür. Bu girişimlerin fotoğrafhane
sahipleri ve basın aracılığıyla olduğu izlenmektedir. İmparatorluk döneminde gerek bir
uğraş olarak gerekse bir anlatım aracı olarak fotoğraf herkesin ulaşamayacağı seçkin bir
noktada konumlanmaktadır. Devletin, fotoğrafın halk arasında yaygınlaşarak ulaşılabilir
bir uğraş olması konusunda herhangi bir doğrudan desteğinin varlığından söz etmek
güçtür.
Amatör fotoğrafçılığa yönelik ilk girişimin 1840’ların sonlarında adına rastlanan Fransız
Loran Astras ve eşinin gazeteye verdikleri bir ilanda görüldüğü söylenebilir. 27 Ocak
1847 tarihli Ceride-i Havadis gazetesinde yayınlanan bu ilanda; başka detayların yanı
sıra, daguerreotype malzemelerinin satışının yapıldığı ve isteyenlere fotoğraf dersleri
verilebileceği bilgisi de yer almaktadır (Öztuncay, 2000, s.20).
Osmanlı Sarayı tarafından Güzel Sanatlar Madalyası ile onurlandırılan Alkibiades
Nikolaidis, amatörlerin de yararlanabileceği bir kütüphane kurmuş, fotoğraf malzemeleri
satmış, müşterilerine fotoğrafçılık dersleri vermiştir (Öztuncay, 2003, s.325). Parnasse
Fotoğrafhanesi sahibi Ermeni asıllı Kirkor Derarsen amatör fotoğrafçılara baskı hizmeti
vermiştir (Öztuncay, 2003, s.326).
1893 ticaret yıllığında Beyoğlu’nda stüdyo sahibi olan Apik Kalpakçıoğlu’nun verdiği
ilanda, amatörlere laboratuvar kiralandığı ifade edilmiş, Alkibiades Nicolaidis’in Foto
İstanbul adlı stüdyosu da 1896’da fotoğraf amatörlerinin kullanımına sundukları bir
kütüphaneleri

olduğunu

duyurmuştur

(Bölük,

2014,

http://www.kolektomani.com/amator-fotografcilikta-ilk-adimlar/; Erişim:01.11.2018).
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Servet-i Fünun’da fotoğrafla amatör olarak ilgilenen okuyucuların mektupları ve
fotoğrafları yayınlanmıştır (Kavas, 2008, s.38). Dergide “Fotoğraf Söyleşisi” adlı bir
bölüme de yer verilerek amatör fotoğrafçılığa ilgi duyanların soruları yanıtlanmış,
fotoğrafları yayınlanmış, köşeye gösterilen yoğun ilgi nedeniyle Ahmet İhsan (Tokgöz)
bir araştırmaya girişmiş ve İstanbul’da fotoğraf malzemeleri satan dükkanlardan edindiği
bilgilerle yüz elli kadar kişinin amatör olarak fotoğrafla ilgilendiği sonucuna ulaşmıştır
(Bölük,

2014,http://www.kolektomani.com/amator-fotografcilikta-ilk-

adimlar/;Erişim:01.11.2018). Fotoğraf çeken elli kadar bürokratı da hesaba katan Ahmet
İhsan, bu kişilerin karanlık odayı da bildiklerini, yıkama ve baskı işlemleriyle
ilgilenmeyerek sadece fotoğraf çeken kişi sayısınınsa daha fazla olabileceği çıkarımına
varmıştır

(Bölük,

2014,http://www.kolektomani.com/amator-fotografcilikta-ilk-

adimlar/;Erişim:01.11.2018).
Derginin amatörlere destek olan bir başka yaklaşımı ise, fotoğraf banyosuna dair bazı
teknik bilgiler vermek, fotoğraf malzemelerinin reklamlarını yayınlamak, fotoğrafa dair
kitapların, sergilerin ve yurt dışındaki yarışmaların haberlerine yer vermek olmuştur
(Kavas, 2008, s.38).
Osmanlı’da ilk amatör fotoğraf yarışması, yarışmanın ödülü olan ve bir fotoğrafçı
tarafından bağışlanan fotoğraf makinesi ile ilk sponsorluk, Servet-i Fünun’un fotoğraf
alanındaki katkılarındandır (Kavas, 2014, s.6-7). Cumhuriyet döneminde de gördüğümüz,
basın tarafından düzenlenen amatör fotoğraf yarışmalarının kökeni de, derginin 265.
sayısında düzenlediği bu yarışmaya dayandırılabilir (Kavas, 2008, s.39). Ödül olarak
verilecek makine, fotoğrafçı Dirador Efendi tarafından bağışlanmış ve yarışma
sonuçlanana kadar, Dirador Efendi’nin stüdyosunda sergilenmiştir (Kavas, 2008, s.39).
Yarışmanın birincisi, Sadri Bey’in “Makriköyü’nde Cevizlik” adlı, otlayan koyunların
yer aldığı fotoğraftır ve derginin 287. sayısının kapağında yayınlanmıştır (Kavas, 2008,
s.39).Yarışmanın ikincisi Rıza Bey’in “Yassıada”, Üçüncüsü Hakkı Bey’in “Bir
Değirmen”, Dördüncüsü Suat Bey’in “Kurbağalı Dere” adlı fotoğrafları olmuştur (Kavas,
2008, s.39). Bir başka amatör fotoğraf yarışması da 1 Haziran 1909’da, İttihat ve Terakki
Cemiyeti’ni destekleyen aydınların çıkardığı Şehbal Mecmuası tarafından düzenlenmiş,
82 kişinin katıldığı yarışmada birinci Maşuk Bey, ikinci ise Basri Naili olmuştur (Bölük,
2014,http://www.kolektomani.com/amator-fotografcilikta-ilk-adimlar/;
Erişim:01.11.2018).
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3. BÖLÜM
MODERN TÜRKİYE’NİN İNŞASI
Kemalist ideoloji, modern bir toplumsal ve kültürel bellek yaratma çabasının sonucu olan
bir dizi reform gerçekleştirmiştir. Bu reformların başlıca amacı, modern toplumu
oluşturacak bireyin Kemalist ideoloji doğrultusunda inşası olmuştur. Modern öznenin ve
dolayısıyla toplumun inşa sürecini destekleyecek ekonomik ve siyasi atılımların
gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. Lewis’nin (1970, s.474) de belirttiği gibi; Türkiye’de
İslami bir imparatorluktan ulus-devlete, teokratik yapıdan anayasal cumhuriyete, feodal
bir ekonomik anlayıştan devletçilik anlayışı ile desteklenen bir ekonomiye geçiş önemli
bir reform sürecidir. Bir modernleşme ideolojisi olarak evrensel bir nitelik taşıyan
Kemalist ideoloji (Giritli, 2004, s.11), insan aklına öncelik vererek, aydınlanmacı bir
yaklaşımla dini, devlet işlerinden ayırmış, kişi vicdanındaki alanına yerleştirmiştir
(Kışlalı, 1996, s.124)
Tarihsel süreci ve toplumsal yapıyı değiştirme projesi olarak karşımıza çıkan Türk
modernleşmesinin ana unsurlarının batılılaşma, ekonomik ilerleme, yeni bir kültürel ve
toplumsal bellek yaratma yoluyla toplumun yeniden inşa edilmesi olduğundan ve bu inşa
sürecinin, ideolojik aygıtlar kullanılarak doğallaştırılmasından söz edilebilir (Çetin, 2003,
s.25). Kemalist devrim bu özelliğiyle bütüncüldür ve toplumsal yaşamı her yönüyle
kapsamaktadır (Giritli, 2004, s.12).
Türk devrimi, ulusal bağımsızlık ve modernleşme hareketidir ve öncelikli sorun, onu,
batılı uygarlıkların gerisinde bırakan kurumları yıkarak çağdaş kurumları inşa etme
meselesidir (Giritli, 2004, s.5). Bu kurumların inşa edildiği başkent Ankara, Kemalist
ideolojinin zihinlerde yer etmesi için bir örnek teşkil etmiş, Cumhuriyet idealinin temsili
olarak, bir nevi tecrübe alanı olmuştur. Ekonomik ve siyasi merkez olmanın yanı sıra
kültür, sanat ve sporun da merkezi olarak tasarlanan kent, toplumsal ve kültürel belleğin
inşasında başat öğe haline gelmiştir. İstanbul, İmparatorluk döneminin, Ankara ise
Cumhuriyet döneminin hafıza mekanı olarak nitelendirilebilir. Kent inşasının parçası olan
kurumlar bünyesinde gerçekleştirilen ve dolayısıyla kentin imarından ayrı tutulamayacak
olan Cumhuriyet baloları gibi etkinlikler, kurulmak istenen toplumsal yapının
göstergeleridir.

56

Erken Cumhuriyet Dönemi’nde Matbuat Umum Müdürlüğü, Türk Tarih Kurumu, Türk
Dil Kurumu, Halkevleri ve Halkodaları gibi kurumlar, eğitim, kültür ve sanat gibi
ideolojik aygıtları kullanmıştır. Adı geçen kurumlar Kemalist ideolojinin ereklerinden
olan modern topluma ulaşmak için gereken modern öznenin, yeni bir toplumsal ve
kültürel belleğin inşası için çalışmıştır. Bununla birlikte, sosyoekonomik politikaları
basın da dahil olmak üzere çeşitli mecralarda destekleyerek katkı sağlamışlardır.

3.1. DÖNEMİN SİYASAL, EKONOMİK, TOPLUMSAL VE KÜLTÜREL
ORTAMININ BELİRLEYENLERİ
Modern Türkiye’nin inşa süreci, birbirini takip eden ve rastlantısal olmayan bir dizi
devrimin hayata geçirilmesi ve Kemalist ideolojinin başat ilkelerine, yaşam pratiği
içerisinde görünürlük kazandırılması ile özdeştir. Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyetin
kurucu partisi CHP’nin, cumhuriyetçilik, halkçılık, devletçilik, milliyetçilik, laiklik ve
inkılapçılık olmak üzere altı “temel ve değişmez ilke”sini ortaya koymuş, önce
Cumhuriyet Halk Partisi kongresinde kabul edilen bu ilkeler daha sonra Anayasa’ya dahil
edilmiştir (Lewis, 1970, s. 285). Ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel yaşama dair
reformlar, bu ilkeler doğrultusunda gerçekleştirilmiştir.
Anadolu’da başlayan Ulusal Kurtuluş Mücadelesi 29 Ekim 1923’te Türkiye
Cumhuriyeti’nin resmen kurulması ile yerini farklı boyutta bir mücadeye, yeni modern
toplumun inşası için girişilen mücadeye bırakmıştır (Ahmad, 2015, s. 68; Berkes, 2010,
s.499).
Anadolu’daki silahlı mücadeleye destek veren birçok kesimin niyeti yeni bir rejimin
inşasına destek vermek değil, Osmanlı saltanatının sürmesini sağlamak ve padişahın
yeniden tek iktidar olarak varlığını desteklemekti (Ahmad, 2015, s. 68; Berkes, 2010,
s.499).

Birinci Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan birçok dernek ve partinin

tüzüklerinde, hangi ideolojiyi barındırırsa barındırsın asıl sorunun Osmanlı saltanatı ve
halifeliğin devamının sağlanması sorunu olduğu görülmektedir (Berkes, 2010, s.475).
Savaş sonrası için bir ulus-devlet kurulması fikri akla yatkın görülmemiş, saltanatın
devamı ve güçlendirilmesi ön görülmüştür (Berkes, 2010, s.477). Saltanat ve hilafetin
akıbetinin ne olacağı sorularıyla karşılaşan Mustafa Kemal Atatürk ve onun gibi ulusdevlet fikrinden yana olan diğerlerinin yanıtı şu olmuştur: “Saltanat ve hilafet bugünkü
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durumlarından kurtulur kurtulmaz, Büyük Millet Meclisi’nin belirleyeceği yasama
ilkeleri çerçevesinde yerini alacaktır.” (Berkes, 2010, s.498). Bu ifadeden de Büyük
Millet Meclisi’ni öne çıkarması nedeniyle, bir ulus-devlet kurulmak istendiği
anlaşılmaktadır. Mustafa Kemal Atatürk, kurtuluş mücadelesini kazanmak için ötelediği
saltanat ve hilafet sorunuyla savaşın ardından bir rejim sorunu olarak yüzleşmiştir
(Ahmad, 2015, s. 68). Türk milletini oluşturan bireyler artık dini bir bağ yerine ulus olma
bilinci ile bir bağ kuracak şekilde inşa edilecektir (Giritli, 2004, s. 5).
28 Ocak 1920’de yayımlanan ve Türkiye’nin sınırlarının nasıl belirleneceğine dair
yaklaşımları sunan, Misak-ı Milli ya da Ulusal Pakt olarak bilinen altı maddelik bildiriden
de anlaşıldığı üzere, Osmanlıcılık, Ümmetçilik, Turancılık gibi ideolojilerin etkinliğini
yitirdiği, Türkçülük ideolojisinin ise ulus-devlet anlayışının destekçisi olması nedeniyle
benimsendiği görülmektedir (Berkes, 2010, s. 480; Lewis, 1970, s.255; Giritli, 2004,
s.52). Osmanlı İmparatorluğu tükendiği ve belirlenen ulusal sınırlar dışında kalan diğer
Müslümanlar ve Türkler hakkında, Türkiye halkının sadece bir yakınlık hissedebileceği
düşünülmektedir (Lewis, 1970, s.351).
Türkçülükte görülen ve etnik açıdan “ben-merkezci” sayılabilecek yaklaşım,
Kemalizm’de “çok-merkezli” bir yapıya bürünmekte, Kemalizm’in milliyetçilik anlayışı,
Türkiye’yi batı uygarlıklarının bir parçası olarak görme eğilimindedir (Yıldız, 2004, s.
108). Türkçülük akımını benimseyenlerin, Türk ulus devletinin çıkarlarına ve hedeflerine
aykırı olmadığını düşündükleri yaklaşımlarını, Kemalist rejim denetim altında tutmuş ve
gerekli gördüğünde bu grubun eylemlerini kısıtlamıştır (Yıldız, 2004, s. 108). Kemalist
ideolojinin milliyetçilik anlayışında, milli sınırlar içerisinde yaşayan ulusun çıkarları en
üst seviyede tutulmaktadır (Yıldız, 2004, s. 108). Öte yandan, Balkanlar ve Kıbrıs’ta
yaşayan Türklerin ülkeye gelmelerinin teşvik edilmesinin nedeni ise Türkçülük
akımından çok ekonomik ve demografik nedenlere dayanmaktadır (Yıldız, 2004, s. 109).
Savaştan yorgun çıkan milletin nüfus kaybının telafisi bu yaklaşımın başat nedenidir. Bu
yaklaşımın dışında, dış ülkelerde yaşayan Türklerle olan iletişim, politik bir boyuttan
kültürel bir boyuta taşınmıştır (Yıldız, 2004, s. 109). Kemalizm’in milliyetçilik anlayışını
ortaya koyarken “modernist milliyetçilik” terimini kullanan Ayhan Akman’a göre;
modernist milliyetçilikte toplumu oluşturan bireylerin benzerliği fikri yer almakla birlikte
bu etnik ya da ırksal bir benzerlik değildir (Akman, 2001, s.81). Bütünleştirici unsur
“batılılaşma”dır ve modern uygarlığın kültürü, ahlaki değerleri ve toplumsal kimlikleri,
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aynı zamanda ulusal kimliğin de belirleyenleridir (Akman, 2001, s.81). Cumhuriyet
döneminin resmi ideolojisinin önemli bir parçası olan milliyetçilik, etnik bir birlikten çok
modernliği hedefleyen, topyekûn bir batılılaşma ve “kültürel dönüşüm” girişimidir
(Akman, 2001, s.81-82). Bernard Lewis’ye göre; “Türk milliyetçiliği, bütün bir ulusu bir
medeniyetten bir başka medeniyete taşımak için girişilen bilinçli ve kapsamlı bir çabaya
dönüşmüştür.” (Lewis’den Aktaran: Akman, 2001, s. 85). Ziya Gökalp de milletin
temelinin ırk olamayacağını belirttiği fikirleriyle, Mustafa Kemal Atatürk’ün düşünlerini
bu doğrultuda etkilemiştir (Belge, 2001, s.33). Gökalp ayrıca, Türk milliyetçiliğinin
“saldırgan ve yayılmacı” olamayacağı ve “üstünlük iddiasında bulunmaması gerektiği”
görüşünü de savunmaktadır (Belge, 2001, s.33). Gökalp gibi Atatürk için de milliyetçilik,
ekonomik, kültürel ve toplumsal yaşamda modernizasyon ile desteklenebilirken, askeri
mücadele alanı, milliyetçiliğin alanı olmamalıdır (Belge, 2001, s.33). Mustafa Kemal
Atatürk’ün sadece milliyetçilik anlayışında değil pozitivist bakış açısında da, Emile
Durkheim ve Auguste Comte’u okuyan Ziya Gökalp’in etkisi hissedilmektedir (Belge,
2001, s.34). Ziya Gökalp’in, Durkheim’ın izlerini taşıyan bir başka düşüncesi de Kemalist
Cumhuriyet’in temel taşlarından biri olan halkçılığı oluşturmuştur (Karaömerlioğlu,
2001, s.274). Gökalp’in düşüncesinde halk, “aralarında çıkar çatışması olmayan,
birbirlerini tamamlayan, sınıfsız, kaynaşmış değişik grupların tamamını ifade
etmektedir.” (Karaömerlioğlu, 2001, s.274). Solidarizmde ifadesini bulan bu düşünce,
Cumhuriyet dönemi aydınlarını da etkilemiş, halkçılık ilkesinin toplum tasarımının da
belirleyicisi olmuştur (Karaömerlioğlu, 2014, s.47-48).
23 Nisan 1920’de kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi, İstanbul’daki Osmanlı Devleti
parlamentosunun padişah ve işgalci devletlerce kapatılması nedeniyle kimi çevreler
tarafından kapatılan bu parlamentoyu temsil etmekteydi (Berkes, 2010, s.480-481).
Meclis’in daha kurulma aşamasında meclis ile “meşru” lider olarak gördükleri padişah
arasında bir bağ kurma girişimindeki bir kesim, meclisin, halifenin onayı ile açılmasını
önermek düşüncesinde olmuşlardır (Berkes, 2010, s.498).
Meclisteki Mustafa Kemal Atatürk taraftarları İslami bir devlet değil batılı bir modern
ulus-devlet olarak inşa etmek istedikleri yeni Türkiye’nin siyasi iktidarını, muhafazakar
kesimden temizleme misyonunu üstlenmiş ve bu doğrultuda girişimlerde bulunmuşlardır
(Ahmad, 2015, s. 69).
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20 Ocak 1921’de Meclis’te kabul edilen Teşkilat-ı Esasiye Kanunu ile egemenliğin
“kayıtsız ve şartsız milletin” olduğu ve halkın kaderini ancak halkın kendisinin
belirleyeceği ifadeleriyle başlamış, böylece yeni rejimin demokratik bir cumhuriyet
rejimi olacağı yönünde en açık göstergeler verilmiştir (Lewis, 1970, s.256).
Silahlı mücadelenin sonunda bir ikilem oluşturacak biçimde TBMM ve Osmanlı’nın
mirası olan saltanat ve hilafet karşı karşıya kalmıştır. 1 Kasım 1922’de Mustafa Kemal
Atatürk, meclisteki seslenişinde saltanat ve hilafet ile ilgili bir tarihçe vermiştir (Berkes,
2010, s.504). Buna göre; saltanat aslında ruhani ya da dini değil, sadece dünyevi bir
egemenliktir ve artık ulusal egemenlik olduğundan böyle bir kuruma ihtiyaç kalmamıştır
(Berkes, 2010, s.504). Gücünü ulustan alan iktidar, toplumsallaşmış, halka karşı sorumlu
olmuş ve modern devletin temeli atılmıştır (Kışlalı, 1996, s.101).
23 Ağustos 1923’te Lozan Anlaşmasının Meclis tarafından onaylanmasıyla yeni devletin
ulusal sınırları, uluslararası alanda kabul görmüştür (Lewis, 1970, s.254).
Saltanatın kaldırılmasının ardından halifelik makamı devam etmiş, muhafazakâr kesim,
halifeyi cumhurbaşkanına karşı bir denge ve baskı unsuru olarak görmüştür (Ahmad,
2015, s.70). Özellikle Ağa Han liderliğindeki Hindistan Müslümanları, halifeliğin
önemini vurgulayarak muhafazakâr kesimin amaçlarını destekleyen bir tutum içerisinde
olmuşlardır ve bu destek halifeliğin kaldırılması yönündeki girişimlerin başlangıç
noktasını oluşturmuştur (Lewis, 1970, s.263).
Halifelik makamının Osmanlı ailesine ait olduğunun kabul edilmesiyle birlikte, Meclis’in
“bu hanedanın ilmen ve ahlaken erşet ve eslah olanı”nı bizzat seçeceği belirtilerek
halifelik makamı, Türkiye’ye bağlı bir memuriyet haline getirilmiştir (Lewis, 1970, s.259;
Zürcher, 1999, s.243). 18 Kasım 1922’de meclis tarafından yapılan oylamada halife
seçilen Abdülmecit, hanedanın geleneklerine bağlı bir biçimde saraylarda yaşamaya
devam etmiş, Cuma Selamlıkları yapmış, dergilerde ailesiyle fotoğrafları yayınlanmış,
halifenin modern kişiliği ve sanata olan ilgisi bu yayınlarda vurgulanmıştır (Berkes, 2010,
s.511). Yurt içinde ve dışında böyle bir imgeyle temsil edilen halifelik makamıyla,
“Müslüman Papalığı” yaratılmak istenmiş, İstanbul da bunun merkezi olarak görülmüştür
(Berkes, 2010, s.511). Dini bir devlet memuru konumuna yerleştirilmiş olduğu halde,
halifenin bazı kesimler tarafından hala devletin başı gibi algılandığınan söz edilebilir
(Zürcher, 1999, s.243). Dünya üzerindeki tüm Müslümanların sorunları ile ilgilenen bir
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kurum olma yolunda böyle bir imaj çizen halifelik, Mustafa Kemal Atatürk ve onun gibi
düşünen diğerleri tarafından modern ulus devletin yapısına uygun olmadığı gerekçesiyle
kaldırılmıştır (Ahmad, 2015, s. 70). Saltanatın kaldırılmasını takiben hilafetin
kaldırılması ve sonrasındaki bir dizi gelişme, hedeflenen laik ve demokratik hukuk devleti
olma yolunda atılmış önemli adımlardır. 3 Mart 1924’te TBMM halifeyi görevden almış,
saltanat üyeleri Türkiye’den uzaklaştırılarak, ülkeye girişleri de yasaklamış, bununla
birlikte muhalefetin Kemalist ideolojiye karşı sunacağı İslam ideolojisinin bir simgesi
ortadan kaldırılmış ve muhalefetin elinde daha güçlü bir ideoloji kalmamıştır (Ahmad,
2015, s. 70-71; Lewis, 1970, s.263; Zürcher, 1999, s. 245). Bu kararın alınmasındaki
önemli bir etken de, İstanbul’da hanedana duygusal bir bağ ile sadakat duyan çevreler
tarafından halifenin daha aktif olması yönündeki eğilimleriyle, Cumhuriyet karşıtı olan
muhaliflerin baskıları olmuştur (Zürcher, 1999, s. 244). Bir karşı ideoloji olarak
değerlendirilebilecek bu yaklaşımların, basını yönlendirmeye çalıştığından da söz
edilebilir (Zürcher, 1999, s. 244). Aynı gün görüşülen bir kanun tasarısı ile, iktidarın
bölünmesi tehlikesini sıcak tutan saltanat kaldırılmış, alınan bu kararda, Lozan’da
gerçekleştirilecek barış görüşmelerine Sadrazam Tevfik Paşa’nın da TBMM hükümetiyle
birlikte davet edilmesi etkili olmuştur (Berkes, 2010, s.504; Lewis, 1970, s.257). Hilafetin
kaldırılmasını, yeni rejime karşı bir tehdit olarak görülen ulemanın iktidarını sarsan bir
dizi önlem izlemiştir (Lewis, 1970, s.264). Şeyhülislamlık makamının ve Şer’iye
Vekaleti’nin kaldırılması, dini eğitim kurumları ve medreselerin kapatılması, Şer’iye
mahkemelerinin kaldırılması gibi tedbirlerle ulemaya karşı sıkı bir mücadeleye
girişilmiştir (Lewis, 1970, s.264-265).
3 Mart 1924’te çıkarılan Tevhid-i Tedrisat kanunuyla eğitim ve öğretim birleştirilmiş,
Milli Eğitim Bakanlığı’nın çatısı altında toplanmıştır (Giritli, 2004, s.7).
İslami geleneğe karşı girişilen mücadelenin sembolik göstergeleri arasında, Ankara’nın
inşa sürecinde cami yapılmamış olması ve Fatih Sultan Mehmet’in cami olarak kullanıma
açtığı Ayasofya’yı, Türkiye Cumhuriyeti’nin müze olarak ziyarete açması olmuştur
(Lewis, 1970, s.412). Osmanlı İmparatorluğu’ndan kalan diğer mimari eserlerin de
kullanım amaçları ve sembolü oldukları anlayışın dışında, birer sanat eseri olarak
algılandıklarından söz edilebilir. Bu konudaki bir diğer sembolik yaklaşım da heykel
sanatında olmuştur. 1926’da İstanbul Sarayburnu’nda Viyanalı bir heykeltıraş tarafından
yapılan Atatürk heykeli ve zamanla yapılan diğerleriyle, İslami düşüncenin en önemli
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tabularından birine karşı bir mücadeleye girişilmiştir (Lewis, 1970, s.436). Sanatın,
devletin ideolojik bir aygıtı olarak kullanımına verilebilecek bu somut örnek, sanatın
diğer mecralarında, özellikle de fotoğraf sanatında da örneklerine rastlanan bir
yaklaşımdır.
Dönemin tek partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi, Ümmetçilik ve Osmanlıcılık gibi
geçmişten gelen ideolojiler yerine, temelde Türk milliyetçiliğini ve ulus-devlet fikrini
yerleştirme hedefinde olan Kemalist ideolojiyi geliştirmek ve halk kitlelerine yaymak için
çalışmıştır (Ahmad, 2015, s. 79). Ancak Kemalist ideoloji temelde tüm etnik grupların
eşitliğine inanmış, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her insanın ulus-devlet sınırları
içerisinde eşit haklara sahip bireyler olarak yaşamasını öngören bir milliyetçilik anlayışını
benimsemiştir (Ahmad, 2015, s. 84). Kemalist ideolojinin milliyetçilik anlayışı, toplumun
ortak kültürüne vurgu yapmakta ve bu kültürün temellerini Türklerin İslamiyet
öncesindeki yaşayışında aramaktadır (Yıldız, 2004, s.119). Milliyetçilik, bu kültüre
temellenmekle birlikte, “ulusal birlik ve ülke bütünlüğü”ne dayanmaktadır. Üstün ırk fikri
ve ırkçılığı reddeder (Yıldız, 2004, s.119). Laiklik ilkesine bağlı olarak, mezhepsel
ayrımlardan uzak kalmakta , Türkiye dışındaki Türklerle ilgisi kültürel düzeyde kalmakta
ve siyasi bir birlik hayalini içermemekte, barışçıl ve hümanist bir yaklaşımla yayılmacı
politikalardan uzak durmaktadır (Yıldız, 2004, s.122).
Kemalist ideoloji, sömürgeci devletlere karşı bir mücadelenin ürünü olduğundan
ideolojinin mimarları, sömürge ve yarı sömürge konumundaki halkların da toplumsal
pratiklerine uygulayabilecekleri bir ideoloji geliştirmek istemişlerdir (Ahmad, 2015, s.
84-85). Hareketin bu antiemperyalist boyuta erişmesindeki en önemli etkenlerden biri,
Rusya’daki Bolşeviklerin, Osmanlı İmparatorluğu’nun paylaşılmasını öngören gizli
anlaşmaları yayımlamasıdır (Berkes, 2010, s.477).
İktisadi ve toplumsal bazı yaklaşımları belirleyen halkçılık ilkesiyle sınıf çatışmasının
olmadığı bir toplumda, meslek grupları arasındaki dayanışmada temellenen bir yapının
sağlanmasına vurgu yapılmıştır (Ahmad, 2015, s. 83; Mardin, 2009, s.223). Şerif Mardin
bu dayanışmanın bir “toplumsal uzlaşma kuramı” olduğunu ifade etmiştir (Mardin, 2009,
s.223). Sınıf çatışması istenmemekle birlikte, kurumlar aracılığıyla yeni öznenin inşası
ile şekillenen bir burjuvazinin yaratılması için çalışılmıştır (Ahmad, 2015, s. 85).
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Ulusal egemenlik, ekonomi alanında sağlanan gelişme olmaksızın sağlanamazdı. Bu
nedenle askeri ve siyasal başarı, ekonomik başarılarla desteklenmeliydi (Lewis, 1970,
s.460). Türkiye’nin ekonomi politikalarından biri, kurulan modern çiftliklerle çiftçileri
modern ve bilimsel tarıma yönlendirmektir ve Mustafa Kemal Atatürk’ün bizzat yer
aldığı çalışmalarla Atatürk Orman Çiftliği böyle bir örnektir (Ahmad, 2015, s. 94).
Tekke, türbe ve zaviyelerin kapatılması, dini kıyafetlerin gündelik hayatta yasaklanması,
fes yerine şapka giyilmesine dair kanun, miladi takvimin kabul edilmesi gibi inkılaplar
ile İslami gelenekten bir kopuş ve modern batı toplumuna yönelişi somutlaştıran birkaç
adım daha atılmıştır (Ahmad, 2015, s. 99-100). Şubat 1925’te doğu illerinde Nakşibendi
dervişlerinin başkanı Şeyh Sait liderliğinde çıkan ve Halifeliği geri getirme ve
Cumhuriyet rejimini devirmeyi amaçlayan Kürt isyanın bastırılmasının ardından
tekkelerin kapatılması, dini giysilerle sokakta dolaşılmasının yasaklanması gibi bir dizi
tedbir alınmıştır (Lewis, 1970, s.266). 25 Kasım 1925’te çıkarılan bir yasa ile erkekler
için şapka giyilmesi zorunluluğu getirilmiştir (Lewis, 1970, s.269). Simgesel
devrimlerden biri olan fes yerine şapka giyilmesi, İslami geleneğe vurulan en önemli
darbelerden biri olarak nitelendirilebilir (Lewis, 1970, s.269; Zürcher, 1999, s.252).
Kimliğini İslam ideolojisi üzerinden kuran bir birey için, Müslümanların ve doğu
medeniyetinin simgelerinden biri haline gelmiş bir giysi olan festen vazgeçmek, onun bu
kimliğinden de vazgeçmesi gibi algılanmıştır (Lewis, 1970, s.266). Ancak yüzünü batı
medeniyetine dönmüş olan yeni rejim ve Kemalist ideoloji için bu ve bunun devamında
gelen birçok devrim, ulusun başka bir medeniyete adım atmasının sembolüdür (Lewis,
1970, s.266; Zürcher, 1999, s.252). Ekim 1926’da yürürlüğe giren Medeni Kanun ile
Şeriatın hakim olduğu aile yaşamı ve dini bazı konulara getirilen düzenlemeler,
Müslümanlık algısına vurulan bir diğer önemli darbe olmuştur (Lewis, 1970, s.271-272).
Yeni medeni kanun, demiryollarına yakın köylerde ve kasabalarda büyük ölçüde
uygulanırken, ücra bölgelerde aynı durumdan söz etmek mümkün olmamış, çok eşli
evlilikler devam etmiş, resmi nikahlı olan ilk kadın, diğer eşlerin de çocuklarının
resmiyette annesi olarak gösterilmiştir (Lewis, 1970, s. 272).
Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurultayında 15-20 Ekim 1927 tarihleri arasında Mustafa
Kemal Atatürk’ün okuduğu ve okunması toplam otuz altı saat süren Nutuk, Kemalist
ideolojinin ve onun devrimlerinin bir açıklaması niteliğinde olmuştur (Lewis, 1970,
s.275). Bu tarihe gelindiğinde rejime karşı gelişebilecek askeri, siyasi ya da dini
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muhalefetin büyük oranda etkisiz hale getirildiğinden söz edilebilir (Lewis, 1970, s.275).
Türk tarih yazınına kaynak olmuş bu eser, 1928 ve1929 yıllarında Almanca, Fransızca ve
İngilizce ’ye çevrilerek yabancı tarih yazınını da etkilemiştir (Zürcher, 1999, s.255).
Türkçe yazmaya uygun olmadığı ve bu yüzden okuryazarlık oranının düşük olduğu
gerekçesiyle, 1 Kasım 1928’de Arapça ve Farsça harfler yerine Latin harflerine dayanan
yeni Türk alfabesi getirilmiştir (Ahmad, 2015, s.100). Devrimlerin ancak halk kitleleri
eğitilirse kökten değişimlere yol açabileceği ve yaygınlaşabileceği fikri de yeni alfabenin
kabulünde etkili olmuştur (Ahmad, 2015, s.101). Okullarda okuma yazma seferberliği
başlamış, millet mektepleri açılarak büyük küçük herkesin bu seferberliğe dahil olması
sağlanmıştır (Ahmad, 2015, s.101). Türk Harf Devrimi, bir yandan okuryazarlık oranını
arttırmaya yönelikken bir yandan da toplumun, yakın geçmişten koparılarak, daha uzak
bir geçmişe bağlanmasının yolu olarak değerlendirilebilir.
Mustafa Kemal Atatürk, yeni inşa edilen cumhuriyette eskiden kalan toplumsal gelenekle
hareket etmek yerine yeni bir ideoloji yaratmak istemiş, bu süreçte pozitivist bir yaklaşımı
benimsemiş ve özgürlükçü kurumları desteklemiştir (Ahmad, 2015, s. 73). Siyasi partiler,
sendikalar ve özgür basın gibi kurumlar olan bu yapıları yaşadığı dönemde hayata
geçirememekle birlikte, bu kurumların hayata geçebileceği ve ayakta kalabileceği
sosyokültürel ortamı inşa etmek için çalışmıştır (Ahmad, 2015, s. 73). Bu amaçla
yapılanların halk kitlelerinin nezdinde somutlaştırılması ve halkın gündelik yaşantısında
somut bir faydaya çevrilmesi için çalışmalar başlatılmıştır. Sosyoekonomik gelişmenin
gerçekleşebilmesi için geliştirilen devletçilik politikalarıyla ekonomik açıdan çok zor
durumda olan halk için somut adımlar atılmıştır (Ahmad, 2015, s. 79). Öncelikli olarak
bu sorun çözülürse yaratılmak istenen yeni toplumun inşasında daha kökten bir adım
atılmış olacağına inanılmıştır (Ahmad, 2015, s. 79). Devletçilik ilkesinde yatırımların
devlet eliyle yapılması söz konusudur ancak somut olarak uygulamaya konulamasa da
modern toplumların liberal yaklaşımları ve pozitivist ilerleme anlayışı dışlanmamıştır
(Ahmad, 2015, s. 83).
“Sömürge iktisadı yerine bağımsız millet iktisadını yaratmak” hedefi, dönemin önemli
yayın organı olan Kadro dergisinde de ulusçu bir yaklaşımla dile getirilmiştir. (Ülken,
2005, s.383).
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Kolektif bir ekonomi ya da devlet tekeli düşüncesinden uzak bir anlayışla geliştirdiği
devletçilik politikalarıyla özel sektörün tesis etmekte zayıf kaldığı ve milletin refahı için
zaruri olan bazı alanlarda projeler geliştirilmek ve uygulanmak istenmiş (Lewis, 1970,
s.285), sanayileşme hedeflerine ulaşıldığı ölçüde uygarlık hedeflerine de ulaşılacağı
düşünülmüştür (Ahmad, 2015, s. 115). Bu amaçla girişilen çalışmalar da yazılı basında,
fotoğraf kolajlarıyla birlikte sıklıkla yer bulmuş, yatırımların gerekliliği halka anlatılmaya
çalışılmış ve ekonomik karşılığı büyük ölçüde alınmıştır.
9 Ocak 1934’te kabul edilen Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı çerçevesinde, pek çok
tüketim malını üreten Sümerbank ve madencilik alanında çalışan Etibank gibi kuruluşlar
ile ithal mal kullanımı sınırlandırılmaya çalışılmıştır (Ahmad, 2015, s. 121). Birinci Beş
Yıllık Kalkınma Planı’nın başarısı, İkinci bir planın kabul edilmesine yol açmış, ancak
İkinci Dünya Savaşı’nın başlaması nedeniyle bu plan uygulamaya geçirilememiştir
(Ahmad, 2015, s. 121).
İslami gelenekten kopmayı gerektiren iki önemli yenilik daha yapılmıştır. Tüm
vatandaşların soyadı almasını zorunlu kılan Soyadı Kanunu getirilmiş ve kamu kurum ve
kuruluşlarında Cumartesi saat 13:00’dan Pazartesi sabahına kadar hafta tatili olarak kabul
edilmiştir (Lewis, 1970, s.287). Ekonomik ve yönetimsel faydaları olan hafta tatili
düzenlemesiyle, tatilin Müslümanlar için önemli olan Cuma gününden, Hristiyanlar için
kutsal olan Pazar gününe kaydırılması da İslami gelenekten uzaklaşmanın bir başka kararı
olmuş, batılı saat ve takvim kullanılmaya başlanması zorunluluğunu da getirmiştir
(Lewis, 1970, s.287). Müslüman halkların büyük çoğunluğu tarafından benimsenen
lakaplar ya da babanın adı ile anılmak ise Soyadı Kanunu’nun kabulüyle sonlanmıştır.6
Toplumsal ve ekonomik gelişmenin sağlanması ve sürdürülebilir olması için ülkenin
demiryolu ağını yaygınlaştırma çalışmaları 1950’lere kadar devam etmiştir. Trenle en
ücra kasabalara bile ulaşılabiliyor olmasının, inşa edilen modern ulus devlet anlayışının
benimsenmesinde etkili olacağı düşünülmüş, büyük bütçeler gerektirmesine karşın
demiryolu inşası sürdürülmüştür (Ahmad, 2015, s.110). Yatırımlara dair fotoğraflar
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Lewis’e göre; Mustafa Kemal de, Atatürk soyadını aldıktan sonra “fazla Arapça olan Mustafa’yı atıp, “Kemal
Atatürk”ü kullanmayı yeğlemiştir (Lewis, 1970, s.288).
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haberlerin yapıldığı yazılı basın yoluyla duyurulmuş, halkın gözünde somutlaşması
sağlanmış, harcamaların gerekliliği açıklanmaya çalışılmıştır.
Atatürk’e göre; batının pozitif bilimlere dayanan toplumsal yapısı, yeni Türkiye
Cumhuriyeti’nin toplumsal yapısına batının en önemli katkısıdır (Mardin, 2009, s.17).
Atatürk “kişi onuru” kavramını benimseyerek, birey toplumsal meşruiyetin kaynağı
olduğundan, bireyi önemsemiştir (Mardin, 2009, s.18). Kulluktan yurttaş-bireye doğru
bir değişimin sağlanması için bireyin kendi geleceğini tayin etmesi fikri Cumhuriyetçilik
ilkeleri arasında yer almış, yeni Türkiye’nin toplumsal yapısını inşa edip onu geniş
kitleler açısından meşru kılmak için öncelikle modern öznenin inşası önemsenmiştir
(Lewis, 1970, s.289). Lewis’e göre; diktatörlük eleştirileriyle karşı karşıya bırakılan
Atatürk’ün, geçmişte aynı sıfatla eleştirilenlerden çok farklı olduğunu ve bu bağlamda
değerlendirilmesi gerektiğini unutmamak gerekir (Lewis, 1970, s.289). Batılı hukuk
kurallarını, inşa etmek istediği toplum modeline uygulayarak kullanması ve kanunlara
bağlılığı, insan onuruna önem vererek bu doğrultuda standartlar geliştirmeye çalışması,
siyasi standartlara uyması bu farklardandır (Lewis, 1970, s.289). Bir korku ortamı
yaratmaktan uzak durmuş, ancak Kemalist ideolojiyi ve devrimleri köklü hale getirmek
ve Cumhuriyet rejimini yerleştirmek için iktidarını ve baskı araçlarını kullanmıştır
(Lewis, 1970, s.289). Lewis bu durumu şöyle ifade etmektedir:
“…1926 idamlarından sonra hayat ve kişi hürriyeti için pek az tehlike vardı. Rejime
karşı siyasal faaliyet yasaklanmıştı ve gazeteler sıkı denetim altındaydı. Fakat bunun
dışında konuşmalar ve hatta kitaplar ve dergiler nispeten serbestti. Rejimin alt
tabakalar tarafından eleştirisi kendi haline bırakılmıştı; idareci elit arasındaki
eleştiriler, daha önceki Osmanlı uygulamasına uygun olarak, uzak yerlere valilik ya
da elçilikle cezalandırılmıştı. Şiddet nadirdi ve genellikle şiddete başvuran
muhalefete karşılık olarak kullanılmıştı.” (Lewis, 1970, s.289).

19. yüzyılda kurulan askeri okullar ve Mülkiye Mektebi’nde eğitim alanlar yüksek bir
kültür ve üstü kapalı bir laiklik ile yetiştirilmişler ve modern Türkiye Cumhuriyeti’nin
kurucuları bu eğitim sisteminden gelenler olmuşlardır (Mardin, 2009, s.273). Osmanlı
elitleriyle sürdürülen Erken Cumhuriyet Dönemi eğitim politikasının, seçkinci bir
anlayışla, milliyetçilik ve devletçilik politikalarına ve bürokratlarla eğitimlilerin
toplumun öncüsü oldukları görüşüne inanan bireyler yetiştirmek olduğu söylenebilir
(Mardin, 2009, s.273). Şerif Mardin’in görüşü (2009, s.273-274). böyle bir elit tabaka
yaratma çabasının hedefine ulaşamadığı ve bunun sonucunun 1950’deki yeni yönetimin
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tavrında görülen “taşralılık” olduğu yönündedir. Yani batılılaşma ideali yarım kalmış ve
toplum “elitsizleştirilmiştir.” (Mardin, 2009, s.273-274).
Siyasal yönden bakıldığında, Mustafa Kemal Atatürk’ün düşüncesi, Genç Türkler
hareketinin milliyetçi, pozitivist ve batıcı olan kesiminin etkisinde gelişmiş, batı uygarlığı
yolunda ilerlemeci bir anlayış benimsemesi ve Türk milletine olan inancı, attığı adımlarda
belirleyici rol oynamıştır (Lewis, 1970, s.290). Lewis’e göre (1970, s. 291); Atatürk’ün
milliyetçilik anlayışının, diğer ulusların haklarını yok saymak, onları ezmek ya da kendi
ulusal geçmişini reddetmek gibi sorunlu bir düzeyi yoktur. Atatürk’e göre Türk milleti,
kendi içindeki bazı sorunlu yapılar nedeniyle yanlış bir yöne sapmış ya da yanlış
yönlendirilmiştir ve en kısa sürede modern batı toplumundaki saygın yerini tekrar
kazanmak üzere yol almalıdır (Lewis, 1970, s.291). Atatürk’e göre;
“Memleketler çeşitlidir ama medeniyet birdir ve bir milletin ilerlemesi için de bu
biricik medeniyete iştirak etmesi lazımdır.” (Atatürk’ten Aktaran: Lewis, 1970,
s.291).

Mustafa Kemal Atatürk’ün 10 Kasım 1938’de hayata gözlerini yummasının ardından
İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanlığı döneminde, eğitim kurumlarında artık “Cumhuriyet
dışında bir rejim tanımamış yeni bir kuşak yetişmektedir.” (Lewis, 1970, s.294).
Atatürk’ün ölümünden sonra yönetimin diktatörlüğe daha yakın bir hal aldığı yönünde
eleştiriler olmuş, O’nun otoriter ve ataerkil yaklaşımının, etkileyici karakterinin ortadan
kalkması, Batı’dan gelen demokratik etkiyle yetişen bir kuşağın varlığı, halkın otoriter
hükümeti kabul etmesini zorlaştırmıştır (Lewis, 1970, s.303). Bağlılığın baskıcı bir
tutumla tekrar kazanılmak istenmesi, dönemin savaş ortamı, mali sıkıntılar ve casusluk
tehditleri dolayısıyla güçlü bir siyasi iktidarın gerekliliği gibi nedenlerle haklı da
bulunmuştur (Lewis, 1970, s.303). Önlemler arasında basın ve yayının denetimi ve
sansürlenmesi, polis yetki ve eylemlerinin genişletilmesi gibi tedbirler de yer almıştır
(Lewis, 1970, s.303). 1945 yılına gelindiğinde İsmet İnönü, hem İkinci Dünya Savaşı’nın
bitmesi ile artık otoriterliğin gereğinin kalmaması nedeniyle, hem de batıyı etkileyerek
desteğini sağlamak amacıyla otoriter rejimi gevşetmeye başlamıştır (Lewis, 1970, s.312).
Ancak sadece batılı devletlerin desteğinin sağlanması için böyle bir demokratikleşme
girişiminden bahsetmek, 1945 sonrasında oluşan batı ve demokrasi yanlısı eğilimleri göz
ardı etmek eksik bir yoruma neden olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti’nin eğitim
kurumlarında öğrenim gören yeni bir nesil yetişmiştir ve bu nesil için ulaşılan
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milliyetçilik hedefleri tek başına yeterli olmamaya başlamıştır (Lewis, 1970, s.313).
Batının liberal eğiliminin etkisi altında kalan bu bireyler, modern uygarlık içerisinde batılı
diğer toplumların bireyleriyle eşit konumda ve karşılıklı saygı çerçevesinde bulunma
isteğinde olmuşlardır (Lewis, 1970, s.313).
1950’ye kadar tek parti iktidarının olduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin demokratikleşme
sürecinde en önemli aşama Mayıs 1950’de muhalefetin güçlü bir çoğunlukla iktidarı
kazanması olmuştur. Kemalist rejimin demokratikleşme yolundaki etkili çalışması ile
Türk halkının siyasal açıdan olgunlaşması sonucunda gerçekleşen bu durum, aslında
Kemalist ideolojinin devrimlerinin başarısı ve fiili demokrasiye geçilmiş olmasıyla
“ikinci bir devrim” olarak nitelendirilmiştir (Lewis, 1970, s.302). Şehirleşme oranının
artmış olduğu bu süreçte okuryazarlık da artmış, toplum bilinçlenerek bağımsız,
bireylerden oluşan bir yapıya doğru geçiş yolunda önemli adımlar atılmıştır (Lewis, 1970,
s.310). Bu bireylerin kitle iletişim araçlarını, kültür, sanat ve spor etkinliklerini daha
yüksek oranda takip ettiğinden bahsedilebilir. Gelişen ulaşım ve konaklama koşulları ile
hem birey hem de fikir hareketleri mümkün hale gelmiştir (Lewis, 1970, s.310).
Ekonomik kalkınma için gerekli olan mal ve ham madde hareketi sağlanmış, böylece
Türk toplumunun batılı modern halklar arasında yer alması yolunda önemli adımlar
atılmıştır (Lewis, 1970, s.310-311). Türkiye’nin fikir hayatında bu etkenlerle de meydana
gelen değişiklikler, Cumhuriyet Halk Partisi’ndeki otoriterliği gerileten yaklaşımla
birleşmiş ve böylece demokratik seçimlerin düzenlenebileceği ortamın zemini
hazırlanmıştır (Lewis, 1970, s.314).
İkinci Dünya Savaşı sırasındaki otoriter yaklaşımı ve ekonomi politikası nedeniyle köylü,
CHP’ye karşı bir kızgınlık beslemiştir; bununla birlikte, 1920’lerde ve 1930’larda
girişilen laikleşme hareketleri nedeniyle Kemalist rejime ve partiye kızgınlık duyan
İslami çevrelerin etkisini de unutmamak gerekir (Lewis, 1970, s.315). 1946’dan itibaren
taşrada görülen bu “dini canlanma”ya karşı hoşgörülü olan CHP’nin yeni tavrı da bu
kızgınlığı yatıştırmak konusunda etkili olamamıştır. Lewis bu noktada ilginç bir ikilem
olarak gördüğü şu örneği de vermektedir; demiryolu ağı ile sağlanan modern ulaşım ve
kitle iletişim araçlarının yaygınlaşmasıyla en ücra köylere kadar ulaşan çarşaf giyme
geleneği, daha önce sadece kasabalarda görülmekteydi. Yani köylü kadınlar kasabaya
gidecekleri zaman çarşaf giyerlerdi. Oysa şimdi, tersine bir hareketle artık köylü kadınlar,
kendi köylerinde de çarşaf giymekteydiler (Lewis, 1970, s.316).
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3.1.1. Bir Hafıza Mekanı Olarak Başkent Ankara’nın İnşası
Kemalist ideoloji, Cumhuriyet ideali çerçevesinde iktidarını kurarken, bu sürecin en
önemli unsurlarından olan başkentin bir hafıza mekanı olarak inşasını önemsemiştir. Bir
nevi ideolojik aygıt olarak görülebilecek olan bir mekanının (Yeşilkaya, 2003, s.19)
tasarlanması ile yaratılan modern kent miti, iktidarın pekiştirilmesi ve doğallaştırılması
yolunda atılmış önemli bir adım olarak görülmüştür. Ankara’nın inşası, Kemalist
ideolojinin devrimlerini hayata geçirebileceği ve devrimlerin tüm yurda yayılacağı bir
merkezin prototipinin kurulmasıyla ilintilidir. İmparatorluk döneminde ihmale uğrayan
Anadolu topraklarının kalbinde yer alan Ankara, ekonomik, toplumsal ve kültürel imarın
da kalbinde yer almış, tüm devrimler, sözü edilen imar ve atılımlar buradan Anadolu’ya
yayılmıştır. Ankara, sadece savaş koşullarının yaşandığı dönem için güvenli bir bölge ve
demiryolu hatlarının birleşme noktası olması nedeniyle değil, Kemalist devrimlerin tüm
Türkiye’ye yayılacağı nokta olması nedeniyle de stratejik bir öneme sahip olmuştur.
Kent, Türkiye Cumhuriyeti’nin inşa sürecinde yeni bir kültürel ve toplumsal belleğin
oluşturulmasında da önemli bir sembol olarak kurulmuştur.
İsmet İnönü’nün önerisi ile 13 Ekim 1923’te Ankara’nın “Türk devleti hükümetinin
merkezi” olarak Meclis’te kabul edilmesi yeni Türkiye’nin inşasında, Osmanlı
İmparatorluğu’ndan miras kalan geçmişle kopuşu sağlayan önemli bir aşama olmuştur
(Ahmad, 2015, s.112). İmparatorluğun başkenti olarak İstanbul eskiyi, Ankara ise yeni
Türkiye’yi temsil etmektedir (Ahmad, 2015, s.113). Saltanat ve Hilafet yanlısı olan
muhafazakâr kesime karşı önemli bir hamle (Ahmad, 2015, s. 70) olan bu değişimle
Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni yüzünün simgesi olan Ankara’nın inşa süreci de
başlamıştır (Lewis, 1970, s.260). Ankara’nın inşası, Türkiye Cumhuriyeti’nin inşasıyla
eşdeğer görülmüş, bu nedenle Ankara’nın imarına büyük önem verilmiştir.
1924’te merkezi yönetime bağlı olarak kurulan Ankara Şehremaneti, modern bir
başkentin kurulabilmesi için batılı plancıların modern kent planlarının daha uygun olacağı
düşüncesiyle, İstanbul’la ilgili deneyimi de olan Berlinli mimar Carl Cristoph Lörcher’e
kent planı hazırlatmıştır (Cengizkan’dan Aktaran: Bilsel, 2010, s.30). Artan nüfusun
barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere yeni şehir, altyapısı ile birlikte öncelikle onun
planı doğrultusunda hazırlanmaya başlanmıştır (Cengizkan’dan Aktaran: Bilsel, 2010, s.
29-30). Yeterli bulunmayan bu plan nedeniyle arayışa girilmiş, katılanlarının davet
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edileceği sınırlı bir uluslararası yarışmanın düzenlenmesine karar verilmiştir. (Bilsel,
2010, s. 29-30), 1928’de açılan Ankara İmar Planı yarışmasını Hermann Jansen
kazanmış, 1932’de, yarışma için hazırladığı planını geliştirmiş ve bu plan da bakanlar
kurulu tarafından 1 Temmuz 1932’de onaylanmıştır (Yavuz, 1981, s.26). Yeni hazırlanan
plan ve sonrasındaki uygulamalar, Lörcher’in planı yeni şehirde uygulanmaya
başlandığından kısmen de olsa bu uygulamalara bağlı olarak yapılmıştır (Cengizkan’dan
Aktaran: Bilsel, 2010, s. 31). Plan, önemli kamusal binaların konumu, yolların inşası ve
eski kent dokusunun korunması gibi sınırlılıklarla hazırlanmıştır (Tekeli, 1980, s. 74).
Eski şehir ile Atatürk’ün yaşadığı Çankaya bağları arasındaki bölge seçilerek şehrin bu
hat üzerinde kurulmasına karar verilmiş, yaratılmak istenen ulusal burjuvazinin
konumlanacağı alan böylece çizilmiş, kent Çankaya’ya doğru gelişmiştir (Tekeli, 1980,
s.70).

Ankara Şehri İmar Planı- Hermann Jansen-1932
Kaynak: https://www.arkitektuel.com/hermann-jansenin-ankara-plani/

Ulusal burjuvazinin yaşam alanının belirlenmesinde Atatürk öncü rol oynamıştır. Örneğin
1925’te, kent merkezi dışındaki bir alanda Atatürk Orman Çiftliği’ni kurarak hem Orta
Anadolu’nun çorak ikliminde modern makineli tarımın yapılabileceğini ortaya koyup
kırsal kalkınmaya örnek oluşturmak istemiş, hem süt ve bira gibi ürünlerin yapıldığı
fabrikalar açmış, hem de sıkılan aydın kesim için Ankara’da bir eğlenme ve dinlenme
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mekanı tesis ederek onları bu bölgede tutmayı ve böylece burjuvazi sınıfının inşasına
katkı sunmayı hedeflemiştir (Tekeli, 1980, s.71).
Jansen’in projesinde sosyal yaşam gözetilmiş, Gençlik Parkı ve Hipodrom gibi yeşil
alanların, mütevazı bir yönetim bölgesinin, bahçeli evlerin ve işçi mahallelerinin,
üniversiteler bölgesinin yapılması ön görülmüştür. (Tekeli, 1980, s.75). Kemalist
ideolojinin, kent planı konusundaki seçimlerinde, sosyoekonomik ve kültürel hedeflerini
gerçekleştirebileceği bir toplumsal yapının temel taşı olan özneyi inşa etme sürecini
gözettiğinden söz edilebilir. Öznenin inşasının bir diğer unsuru olan nüfus politikaları
doğrultusunda sağlıklı nesiller yetiştirilmesi, kent planının seçilmesinde kent sağlığının
da göz önünde bulundurulması sonucunu beraberinde getirmektedir (Tekeli, 1980, s.79).
Ankara’nın

başkent

oluşunun

ardından,

ulus-devlet

olarak

kurulan

Türkiye

Cumhuriyeti’ne de vurgu yapan bir anlayışla hayata geçirilen, milliyetçiliğin temsili
olarak da nitelendirilebilecek bir yapılanma dikkat çekicidir (Yasa Yaman, 2012, s.46).
Namazgah tepesine inşa edilen Etnografya Müzesi Türklüğün eserlerini, Türk Ocakları
Merkez Binası da Türkçülük ideolojisini temsil eden kültür kurumları olarak, birbirini
tamamlar ve destekler gibi yan yana bulunmaktadır (Yasa Yaman, 2012, s.45-46).
Müzenin önüne yerleştirilen ve şehri tepeden izleyen Atlı Atatürk Anıtı’nın da
eklenmesiyle, Cumhuriyet’in milliyetçilik anlayışını simgeleyen üçlü bir yapı oluşmuştur
(Yasa Yaman, 2012, s.47).
Kemalist ideoloji, Ankara’yı Türkiye Cumhuriyeti’nin siyasi başkenti olarak inşa etmenin
yanı sıra kültür başkenti haline getirmeyi de amaç edinmiştir. Tiyatro, opera ve bale
salonlarında sahnelenen gösteriler ve konserlerle, batılı modern toplumların entelektüel
havası Ankara’da solunur hale gelmiş, ancak bu entelektüel havanın, geniş halk
kitlelerine yayılıp yayılmadığı konusu tartışmalı olmuştur (Ahmad, 2015, s. 113).
Modern binaların, meydanların, bulvarların, parkların, havuz ve plajların inşa edilmesiyle
Ankara, yeni Türkiye’nin batıya dönen yüzünün temsili olan bu mekanlarda düzenlenen
park etkinlikleri, meydan konserleri, geçit törenleri, bulvar gezintileri, yazlık eğlenceler
ve Halkevi etkinlikleri gibi yeni gelenekler icat etmiştir (Tankut’tan Aktaran: Alpagut,
2017, s. 4).
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Kentte düzenlenen etkinlikler, özellikle Cumhuriyet Baloları, imarına girişilen şehrin
kurumlarıyla nasıl bir burjuva toplumunun yaratılmak istendiğinin göstergesidir.
Oluşturulmak istenen etkinin merkezindeki Ankara’nın kurumsal yapıları ve anıtları da
bu bağlamda önem kazanmaktadır (Tekeli, 1980, s.77). Cumhurbaşkanlığı Köşkü,
Bakanlık binaları gibi idari yapıların yanı sıra, eğitim kurumları, askeri binalar, sağlık
kompleksleri, fabrika gibi endüstriyel ve ticari yapılar, Atatürk Orman Çiftliği ve Güven
Anıtı gibi bazı anıt heykel uygulamaları, neredeyse hepsi Avrupalı mimar ve
heykeltıraşlar tarafından tasarlanarak bu dönemde hayata geçirilmiştir.

3.1.2. Kurumlar ve Kültür Politikaları
Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu, Matbuat Umum Müdürlüğü, Halkevleri ve
Halkodaları gibi, kültürel bilgiye ulaşan, onu üreten ve bireylere aktararak sürekliliğini
sağlayan kurumlar aracılığıyla hayata geçirilen kültür politikaları, yeni bir kültürel ve
toplumsal belleğin inşasında kullanılan ideolojik aygıtlar olarak dikkat çekmektedir. 7
Assmann’ın da (2001:144-145) belirttiği gibi kültürel bilgi, egemen ideolojinin
kültürüdür ve Erken Cumhuriyet Dönemi örneğinde de görüldüğü gibi kurumlar
aracılığıyla yönetilmektedir. Kurumların çalışmalarıyla öznenin, kurulmak istenen yeni
toplumsal düzene uygun biçimde ve onun devamını sağlayan bireyler olarak inşa
edildiğinden söz edilebilir.

3.1.2.1. Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu
Devletin kültür politikalarını temellendiren ve kuran önemli iki kurum Türk Tarih
Kurumu ve Türk Dil Kurumu’dur. Yeni bir toplumsal pratiğin yaratılması aşamasında,
Türkiye Cumhuriyeti örneğinde de görüldüğü gibi, bir bitişin, yeni bir başlangıç noktasını
oluşturduğu durumlarda, daha da eski bir geçmiş deneyimine ihtiyaç duyulmuştur.
Sancar’ın (2016, s.36) da belirttiği gibi, yakın geçmişi unutma ve daha eski bir geçmişe
bağlanma politikaları bir sentez içerisinde Türkiye Cumhuriyeti’nde de uygulamıştır.
Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu’nun çalışmaları ile Türk tarihinin ve dilinin,
dolayısıyla kültürünün kökeni daha uzak bir geçmişte, Hitit ve Sümer geleneğinde

7Assmann’ın,

belleğin inşası ve kültür kurumları arasındaki ilişki üzerine görüşleri için bkz. syf:32-33.
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aranmıştır. Kemalist ideolojinin destekleyicisi olan tarih ve dil tezleri, Osmanlı’dan ve
İslami kültürden kopuşu, İslami olmayan daha eski köklere bağlanmayı içeren bir
yaklaşım sergilemiştir (Kafadar, 2001, s.364-365).
Osmanlı’dan miras kalan kültürden ve bir ideoloji olarak Osmanlıcılık fikrinden
uzaklaşma eğilimi (Mardin, 2009, s.289), Erken Cumhuriyet Dönemi’nin politikalarını
belirleyen başat öğelerdendir. Osmanlıcılık fikrinden uzaklaşma, 20. yüzyılın başlarında
görülen Türkçülük akımı ile başlamış ve Erken Cumhuriyet Dönemi’nde mesafe daha da
açılmıştır (Mardin, 2009, s.289). Hitit ve Sümerlerin eski Türk toplulukları olduğu
fikrinden hareketle onları yücelten bu ideoloji, Erken Cumhuriyet Dönemi’nde kültürel
boyutu ile halka benimsetilmek istenmiştir. Osmanlı’nın çok öncesinde yaşamış bu
toplulukların tarihi konusunda incelemelere girişilmiştir (Lewis, 1970, s.356). Yeni
toplumsal düzenin temellerinin atılmasıyla bağlantılı olarak saygın ve kökeni daha eskiye
dayanan bir başlangıca temellenme fikri, bellek kavramıyla ilintilidir.8 Erken Cumhuriyet
Dönemi daha eski bir geçmişe temellenerek kendi bağlamını kurma eğiliminde olmuştur.
Türk Tarih Kurumu 1931’de bu amaçla kurulmuş ve 1932’de ilk Türk Tarih Kongresi
düzenlenmiştir. Türk Tarih Tezi’ni geliştiren öncelikle, 28 Nisan 1930’da kurulan Türk
Ocakları Türk Tarihi Tetkik Heyeti olmuştur. 9 Afet İnan, Reşit Galip, Samih Rıfat, Yusuf
Akçuraoğlu, Fuat Köprülü gibi aydınların da üyeleri arasında bulunduğu heyeti Atatürk
bizzat görevlendirmiştir (Çağaptay, 2001, s.245). 10 Nisan 1931’de kapatılan Türk
Ocaklarının ardından Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti ve 3 Ekim 1935’te Türk Tarih Kurumu
adı altında etkinliğini sürdüren heyet, Türkiye Cumhuriyeti’nin mirasçısı olduğu tarihi
eserlerin koruması için Halkevleri ve parti organları ile eşgüdümlü çalışmıştır (Çağaptay,
2001, s.246). Bu çalışmalar, Matbuat Umum Müdürlüğü’nün denetimi altında günlük
gazete ve dergilerde yapılan yayınlarla desteklenmiştir (Çağaptay, 2001, s.246).
Şerif Mardin’in (2015, s.112-113) de söylediği gibi, toplumsal mitler, görkemli ve
toplumda saygınlık uyandıracak bir başlangıca işaret etme eğilimindedir. Türk Tarih
Kurumu ve paralel çalışmalar gerçekleştirdiği Türk Dil Kurumu’nun amacı, yeni
Cumhuriyet’i böyle bir başlangıç noktasına bağlayacak toplumsal mitlerin yaratılmasıdır.
1932’de gerçekleştirilen ilk Türk Tarih Kongresi’nde Afet İnan’ın detaylarıyla anlattığı
8
9

Connerton’ın toplumsal ritüeller ve bellek inşası üzerine görüşleri için bkz. s. 33-34.
Türk Ocaklarına bağlı kurulan Tarih Tetkik Heyeti, Türk Ocaklarının feshedilmesinin ardından 12 Nisan 1931’de
Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti adını almış, 3 Ekim 1935’te ise Türk Tarih Kurumu adıyla çalışmalarına devam etmiştir
(Yasa Yaman, 2012, s. 37).
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(Çağaptay, 2001, s.246), Türk milletini çağdaş batı medeniyetinin ve evrensel kültürün
oluşumunda etkin rol oynayan bir millet olarak tanımlayan Türk Tarih Tezi’ne göre
(Kafadar, 2001, s.365); Türkler Orta Asya’da yaşanan kuraklık sonrasında Çin,
Hindistan, Mısır, Mezopotamya, Anadolu, Yunanistan, İtalya gibi birçok coğrafyaya
dağılmış ve gittikleri yerlerdeki medeniyetleri inşa etmişlerdir. Dolayısıyla Türkler,
Sümer, Yunan ve Mısır medeniyetlerinin temellerini atmıştır (Çağaptay, 2001, s.246).
Anadolu’daki ilk uygarlığın sahibi oldukları iddiasıyla Türkler, Anadolu üzerindeki
haklarının meşruluğunu da kanıtlama çabası içerisinde olmuştur (Çağaptay, 2001, s.246).
Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti’nin Temmuz 1932’de gerçekleştirilen ilk kongresinde tarih
araştırmalarının dil araştırmaları ile paralel olarak yürütülmesi gerektiği görüşü ortaya
atılmış, buna bağlı olarak Türk Dili Tetkik Cemiyeti kurulmuştur (Kafadar, 2001, s.364365). 26 Eylül 1932’de İstanbul’da toplanan Birinci Türk Dil Kurultayı ile Türkçenin
zenginliğinin ortaya çıkarılması ve yabancı dillerin etkisinden uzaklaştırılması
amaçlanmıştır (Çağaptay, 2001, s.249-250). Yazılı ve sözlü dil arasındaki büyük farkın
ortadan kaldırılmasının ve Türk dilinin sadeleştirilmesinin gerektiği bu kurultayda
vurgulanmıştır (Çağaptay, 2001, s.250). Sonradan Türk Dil Kurumu adını alan kurum, 31
Ağustos 1936 tarihinde düzenlenen Üçüncü Türk Dili Kurultayı’nda, yabancı olduğu
düşünülen kelimelerin aslında Türkçe olduğu ve başlıca dünya dillerinin de Türkçe
kökenli olduğu tezini içinde barındıran Güneş Dil Teorisini duyurmuştur (Çağaptay,
2001, s.256; Ülken, 2005, s.460-461). Türk dilinin, tüm dünya dillerinin gelişmesinde ve
evriminde önemli bir etken olduğunun kanıtlanması için Türkçe ve Hint-Avrupa dillerinin
karşılaştırılması çalışmaları başlatılmıştır (Çağaptay, 2001, s.246). Güneş Dil Teorisi,
yazılı basında çeşitli fotoğraflarla desteklenerek açıklanmıştır. Özellikle Atatürk’ün masa
başında bizzat çalıştığını gösteren fotoğraflar, bu konunun ne denli ciddiye alındığının
göstergesi olarak sunulmuştur. Türk Dil Kurumu, Türkçenin kökenini arayarak Türk
dilinin geliştirilmesi ve arılaştırılması için çalışan bir kurum olarak varlık göstermiş,
çeşitli etkinliklerle bu çalışmaları desteklemiştir.
Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumunun birer “akademi” gibi olmasını hedefleyen
Atatürk, tarih ve dil konusunda araştırma yapacak yeni bilim insanlarını yetiştirecek bir
yükseköğretim kurumunun kurulması için de çalışmıştır (Kafadar, 2001, s.365). 1933’te
üniversiteye dönüştürülen İstanbul Darülfünunu ve 9 Ocak 1936’ da Ankara’da
Halkevleri Genel Merkezi Binası’nda açılan Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Türk Tarih
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Tezi ve Güneş Dil Teorisi’ni ispat çabasına girişen kurumlara destek verecek yeni yapılar
olarak görülmüştür (Kafadar, 2001, s.365).
3.1.2.2. Halkevleri ve Halkodaları
Halkevleri ve Halkodaları Erken Cumhuriyet Dönemi’nde, modern öznenin
şekillendirilmesinde etkin rol alan kültür kurumları olmanın yanı sıra eğitim kurumları
olarak da varlık göstermiştir. Türk Ocaklarının mirası üzerine temellenen bu kurumlar
farklı alanlarda çalışan dokuz şubeyle bireylerin yeteneklerini ve nitelikli yaşam
koşullarını geliştirirken bir yandan da Kemalist ideolojinin ilkelerini sağlam temellere
dayandırma amacını taşımıştır.10
3.1.2.2.1. Türk Ocaklarından Halkevleri ve Halkodalarına
Türk Ocakları, 1912’de, Balkanlarda Osmanlı Devleti’ne karşı girişilen gizli ittifaklar
döneminde kurulmuştur (Üstel, 2001, s.263). Türkçülük ideolojisini benimseyen Türk
Ocakları 1927’de faaliyetlerini Türkiye ile sınırlayan bir tüzük değişikliğine gitmiş, Türk
ulus-devletinin inşa sürecinde, 1931’de kapatılarak yerini, CHP’nin, yeni toplumsal
yapının inşası için kullandığı en önemli kültür kurumları olan Halkevleri ve
Halkodalarına bırakmıştır (Yıldız, 2004, s. 111).
Türk Ocaklarında, ırka dayalı milliyetçilikle kültür ve ülkü birliğine dayalı milliyetçilik
anlayışları arasında bir tartışma ortamı olmakla birlikte, Türk Ocaklarının Başbuğu olarak
anılan Hamdullah Suphi Tanrıöver etnik kökene dayalı milliyetçilikten uzaklaşarak, Türk
Ocaklarının görevinin Türk nüfusunun nicelik olarak arttırmak olduğunu vurgulayan
konuşması ile 1924’teki Birinci Umumi Kongre’de, Türk Ocaklarının temsil ettiği
topluluğa bir açıklık getirmek istemiştir (Üstel, 2001, s.265). 1925 yılı ve sonrasında,
yaşanan birçok önemli politik gelişmeye paralel olarak Türk Ocakları, Şeyh Sait İsyanı’nı
izleyen günlerde, hükümetin emrinde olduklarını vurgulayarak, irtica karşıtı mitingler
düzenlemiş, CHF ile bir anlamda bütünleşme içinde olduklarının sinyallerini vermiştir
(Üstel, 2001, s.265). 1927 yılında CHF denetiminde bir kurum haline gelen Türk
Ocakları, 1931 yılında kendi kendini feshetmiştir (Üstel, 2001, s.266). Türk Ocaklarının
kapatılması, 1930’larda halkçılık ve milliyetçilik politikalarının merkezi bir anlayışla
10

Foucault’nun, öznenin inşasında, kurumlar aracılığıyla yeteneklerin ortaya çıkarılması üzerine görüşleri için bkz. syf:27-29.
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yürütülmesi düşüncesinin bir uzantısı olarak değerlendirilebilir (Üstel, 2001, s.266).
Halkevleri, doğrudan CHP’nin inşa ettiği çok yönlü kurumlar olarak, Türk Ocaklarının
yerini, bu merkezilik vurgusuyla almıştır.
Türk Ocaklarının kapatılması ile ilgili olarak çeşitli nedenler ileri sürülmüştür. Bunlardan
biri Türk Ocaklarının İttihat ve Terakki Fırkası’na paralel bir kuruluş olduğu ve
Cumhuriyet’in ilanıyla artık gerekliliğinin kalmadığı yönündedir (Şimşek, 2002, s.2829). Ocakların, gerici odakların hâkimiyetinde “karşı devrimci” bir yapıya bürünmesi,
Kemalizm’in dış politikasına hakim olan barışçı anlayışa ters olarak, Pantürkçü bir
anlayışla hareket etmesi de diğer nedenler arasında gösterilmiştir (Şimşek, 2002, s.29).
Türk Ocaklarını kapanmaya götüren bir başka olayın da 1931 yılındaki belediye
başkanlığı seçimlerinde, Bandırma’da bir aday göstermeleri olduğu düşünülebilir (Kara,
1999, s.23). Türk Ocaklarının kapatılmasında, Serbest Cumhuriyet Fırkası ile yaşanan
rejime karşı hareketi destekleyenlerin de yer aldığı bir kurum olması ve Menemen Olayı
gibi gelişmeler de etkili olmuştur (Şimşek, 2002, s.37-38).
Sonuç olarak; Türk Ocaklarını ırkçı ve Turancı düşüncelerden uzak bir milliyetçilik
anlayışına çekme çabaları başarısız olmuş, zamanla Türk Ocakları, barındırdığı tutucu ve
gerici yaklaşımların da etkisiyle, Kemalist Rejim için bir tehdit unsuru halini almıştır
(Çeçen, 1990, s.98-100). Türk Ocaklarının yayın organı olan Türk Yurdu dergisinde de,
Kemalist ideolojinin devrim ve ilkelerini hedef alan yazılar yayınlanmış, halk, bu devrim
ve ilkelere karşı durmak konusunda cesaretlendirilmiştir (Çeçen, 1990, s.100).
1931 yılında gerçekleştirilen CHP Büyük Kongresi’nde Kemalist ideolojinin ilkeleri
sıralanırken bir yandan da bu ilkelerin geniş kitlelere yayılmasını sağlayacak örgütlenme
de belirlenmiştir (Yeşilkaya, 2001, s.113). Parti bünyesine alınması talebinin üzerine
kendi kendini lağveden Türk Ocakları, bu kongrede bu kararın onaylanması ile 1931’de
kapanmıştır (Yeşilkaya, 2001, s.113). Kongrede, Halkevlerinin kurulması yönünde alınan
karar, bir yıl içerinde, 19 Şubat 1932’de öncelikle 14 Halkevinin açılışıyla hayata
geçirilmiş, Halkevlerinin kapatıldığı yıla kadar 478 Halkevi ve 4322 Halkodası açılmıştır
(Yeşilkaya, 2001, s.113).
Türk Ocaklarının kapatılıp, yerine aynı binalarda Halkevlerinin açılması sembolik bir
anlamla, bağımsız ya da yarı bağımsız kurumların yerini devletin inşa ettiği kurumlara
bıraktığının göstergesidir (Karaömerlioğlu, 2014, s. 56-57). İstanbul Öğretmenler
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Birliği’nin kendisini kapatıp Halkevlerine bağlanması, Kadınlar Birliği’nin, devletin
kadınlara zaten seçme ve seçilme hakkını vermiş olduğu ve böylece işlevini yitirdiği
gerekçesiyle kapatılması, Talebe Birliği’nin kapatılması bu durumun diğer örnekleri
olarak kabul edilebilir (Karaömerlioğlu, 2014, s. 56-57; Ölçen, 2001, s.12).
Cumhuriyet Halk Partisi, Halkevlerini yetişkinlerin kültür, sanat, sağlık gibi alanlardaki
yetkinliğini sağlamak amacıyla bir eğitim alanı olarak kurmuştur. 1932’de Halkevlerinin
açılış konuşmasında Mustafa Kemal Atatürk, “yetişkinlerin eğitimi ile desteklenmemiş
bir eğitim sisteminin, milliyetçi hedeflere ulaşamayacağını” da ifade etmiştir
(Karaömerlioğlu, 2014, s. 58-59).
Kemalizm’in milliyetçi ve halkçı altyapısına dayanan Halkevlerinin inşasında özellikle
halk kavramı önemsenmiş ve vurgulanmıştır (Çeçen, 1990, s.15; s.23). Dönemin halkçılık
anlayışıyla ulaşılmak istenen, bütünleşmiş bir toplum hedefidir ve kültür, sanat, spor ve
çeşitli tören ve etkinlikler bunu sağlayacak araçlar olarak görülmektedir (Ölçen, 2001,
s.9).
Ziya Gökalp gibi isimlerin etkisiyle solidarizm yani dayanışmacılıkla, sınıflardan oluşan
bir toplum anlayışından uzak olarak, mesleki temsile dayalı bir anlayışa ulaşılmış ve
böylece halkçılığın düşünsel temeli oluşmuştur (Çeçen, 1990, s.47; Oral, 2016, s.102103). Aydınların halka gitmesinin gerekliliği fikri bu düşüncenin önemli bir parçasıdır.
Aydınlar ayrıca halk kültürünü de öğrenerek, modern batı uygarlığı ile halk kültürü
arasında bir sentez geliştirmiş olacaklardır (Çeçen, 1990, s.50).11 Toplumsal dayanışma
ve iş bölümüne dayalı anlayışla ulaşılan sınıfsız toplum, sağlam temellere oturmuş
olacak, böylece ulusal bütünleşme sağlanacaktır (Çeçen, 1990, s.50-51). Kemalizst
ideolojinin Halkçılık ilkesinin, batılı bir demokrasi anlayışının yerleştirilerek “halkın,
halk tarafından, halk için” yönetilmesi amacında olduğundan söz edilebilir (Çeçen, 1990,
s.79). Sosyoekonomik ve kültürel alanlardaki kalkınma da bunun önemli bir parçası
olarak görülmüş, Halkevleri de bu sorumluluğu yerine getirecek en önemli kurumlardan
biri olarak algılanmıştır (Çeçen, 1990, s.79).
Gramsci’nin kuramındaki geleneksel aydınlar12 olarak nitelendirebileceğimiz devletin
öncü kadroları, Cumhuriyet’in ilk yıllarında devlet işleri nedeniyle halkla sıklıkla
11
12

Gramsci’nin geleneksel ve organik aydınlar ayrımını içeren aydın tasarımı için bkz syf: 24-25.
Gramsci’nin geleneksel ve organik aydınlar ayrımını içeren aydın tasarımı için bkz syf: 24-25.
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buluşamamış, bu nedenle halk, gerçekleştirilen devrimleri eş zamanlı olarak takip
edememiştir (Çeçen, 1990, s.89). Okuryazarlık düzeyinin düşüklüğü, yeniliklerin hızı,
aydınlarla halkın buluşma zemininin yaratılamamış olması (Çeçen, 1990, s.89) gibi
nedenlerle devrimlerin geniş halk kitlelerine ulaşması oldukça yavaş ve zor olmuştur.
Aydın ve halkı buluşturacak, devrimleri ve Kemalist ideolojinin ilkelerini halka
benimsetecek, halk ile yöneticiler arasında bir nevi köprü ve bağ sağlayacak, aynı
zamanda kitle ve yetişkin eğitimini gerçekleştirecek bir kurumlaşmaya ihtiyaç duyulmuş,
yetişkin eğitimi, demokratik bir ulus devletin inşasının en önemli aşamalarından biri
olarak değerlendirilmiştir (Çeçen, 1990, s.90). Avrupa’da da örnekleri görülen halk
eğitimi merkezlerinin incelenmesi için Selim Sırrı Tarcan, Vildan Aşir Savaşır gibi
aydınlar yurt dışına göndermiş, hazırladıkları raporlar titizlikle ele alınmıştır (Çeçen,
1990, s.95; Şimşek, 2002, s.62).
Erken Cumhuriyet Dönemi’nde kurumlar ve kitle iletişiminde etkin rol oynayan süreli
yayınlar, üstyapıda modern olarak adlandırılan batılı bir kültürün ve siyasal yapının
oluşumunda etkin rol üstlenecek bir organik aydınlar grubunun çalışmalarını, geniş bir
halk kitlesine yayma çabasında olmuşlardır (Açıkel, 2001, s.119). Bu dönemde organik
aydınlar, toplum ve egemen ideolojinin iktidardaki temsili olan tek parti ile ilişkisi
bağlamında değerlendirilebilir. Bürokratik kadroların da organik aydınlar arasında yer
alması için çaba gösterilmiş, devrimler de bu kadrolar aracılığıyla tasarlanmıştır (Açıkel,
2001, s.119). 1930’larda Türkiye’de Halkçılık ilkesinin söylemleri aydınlar arasında
kabul görmüş, Halkevleri ve Halkodaları, tek parti döneminin, geniş halk kitlelerine
ulaştırmaya çalıştığı Kemalist ideoloji için bir yayılma alanı olan en önemli kurumlar
olarak değerlendirilebilir (Karaömerlioğlu, 2014, s. 52). Halkevleri ve halkodaları
aracılığıyla hem halkın içinden çıkan bir organik aydınlar kesimi yaratılmak istenmiş,
hem de aydınlarla halkın buluşabileceği kurumsal bir yapı sağlanmıştır.
1930’larda dünyadaki diğer örneklerinde olduğu gibi Halkevlerinde de, ideolojinin geniş
halk kitlelerine benimsetilmesinin yanı sıra, çeşitli hobilerin ve günlük yaşama dair kolay
uygulanır bilgilerin halkla paylaşılması işlevleri de yerine getirilmiştir (Yeşilkaya, 2001,
s.113-114).
Kemalist ideoloji sadece siyasi alanda değil kültürel alanda ve günlük yaşamda da etkili
olma amacında olmuştur ve Halkevleri de bu amacın kurumsallaşmış biçimidir denilebilir
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(Yeşilkaya, 2001, s.114). Halkevlerinin amacı sadece kültürü yükseltmek ve bu yüksek
kültürün yayılmasını sağlamak değil kendi kültürel belleğini inşa etmek olmuştur
(Kunter, 1947, s. 5). Kamusal alanın Anadolu’da da yalnızca cami olmaktan çıkıp
kültürel anlamda daha aktif bir yapıya bürünmesi için Halkevleri dergiler çıkarmış, çeşitli
etkinlik ve konferanslar düzenlemiştir (Yeşilkaya, 2001, s.114). Halk için yeni bir
buluşma mekanı olan Halkevleri, tiyatro, dans, balolar, müzik gibi yeni eğlence biçimleri
ile Kemalist ideolojinin yaygınlaşması için bir vasıta olmuştur (Yeşilkaya, 2001, s.114).
Spor salonları, konferans salonları, tiyatro sahneleri, kütüphaneler, Halkevleri
bünyesinde açılan yeni mekanlar olmuş, halkı bu aktivitelerle buluşturan önemli
sosyalleşme alanları olarak da işlev görmüştür (Yeşilkaya, 2001, s.114).
3.1.2.2.2. Halkevlerinin Şubeleri, Şubelerin Görev ve Etkinlikleri
Yeni Türkiye’nin kültürel belleğinin de yeni bir anlayışla inşa edildiği ve tarih, dil,
edebiyat, folklor, güzel sanatlar, sosyal bilimler, sağlık gibi alanların ortak hedefinin milli
olma yolunda ilerlemek olduğu Halkevleri tarafından birçok kez ifade edilmiştir (Oral,
2016, s.126-127). Bu nedenle halkevleri çalışmalarını farklı alanlarda uzmanlaşan dokuz
şube halinde sürdürmüştür; Dil Tarih Edebiyat, Ar, Gösterit, Spor, Sosyal Yardım, Halk
Dershaneleri ve Kurslar, Kitapsaray ve Yayın, Köycülük ile Müze ve Sergi şubeleri
(Yeşilkaya, 2001, s.113). 1940 yılına kadar bazı şubelerin isimleri değişmiş, bazılarının
bir kolu, bir diğer şubeye bağlanmıştır. Dil Tarih Edebiyat Şubesi, Dil Edebiyat Şubesi
adını almış, Tarih kolu, Müze ve Sergi koluyla birleşerek, Tarih ve Müze Şubesi adı
altında çalışmalarına devam etmiş, Ar Şubesi, Güzel Sanatlar Şubesi adını alırken,
Gösterit Şubesinin adı, Temsil Şubesi olarak değiştirilmiş, Kitapsaray ve Yayın Şubesi
ise Kütüphane ve Yayın Şubesi adı altında çalışmalarına devam etmiştir (Şimşek, 2002,
s.75). Halkevi açılabilmesi için gereken en az üç şubenin aktif olarak çalışabilecek
durumda olması koşulunu sağlayamayan köy ve bucaklarda 1940 yılından itibaren
Halkodaları açılmıştır (Yeşilkaya, 2001, s.113).
Kemalist devrimlerin kabul görmesi için Halkevlerinde Dil ve Edebiyat şubeleri
konferanslar düzenlemiş, dergi ve kitaplar yayınlanmış, 19 yıl boyunca 77 dergi
yayınlayan Halkevleri, birçok yazarın da yetişmesine olanak tanımıştır (Yeşilkaya, 2001,
s.114). Yurttaşlık bilinci ve yurt sevgisinin pekiştirilmesi de bu şubenin önemli
hedeflerinden biri olmuştur (Çeçen 1990, s.124). Dil devriminin yerleşmesi amacıyla
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“güzel yazı ve söz söyleme” yarışmaları düzenlenmiştir (Çeçen 1990, s.124). Kitapsaray
ve Yayın Şubesi mahalle ve köy odalarında okuma günleri düzenlemiş, okuma odaları ve
seyyar kütüphaneler kurmuş, Halkevlerinde sistemli kataloglama yaparak kütüphane
oluşturmuş, bazı Halkevi yayınları da bu şube tarafından hazırlanmıştır (Şimşek, 2002,
s.85; Yeşilkaya, 2001, s.114).
Sanat ile ilgili şubeler, “fikir ve tez telkininde” önemli bir işlev üstlenen en önemli
ideolojik devlet aygıtlarından biri olarak görülmüş, sanat, öğretici işleviyle, devrimlerin
geniş halk kitlelerine yayılmasının bir aracı olmuştur (Yeşilkaya, 2001, s.114). Müzik
için de batılı enstrümanların kullanılması teşvik edilmiş, dinleyici, çok sesli müzikle
tanışılmıştır (Yeşilkaya, 2001, s.114-115). Tiyatro ve sinema da birer “telkin aracı” olarak
görülmüş, bu sayede kısa sürede çok sayıda insana devrimin tezlerinin anlatılabileceği
düşünülmüştür (Yeşilkaya, 2001, s.115). Kukla ve Karagöz gibi geleneksel sanatların
korunması da yine Temsil Şubelerinin amaçları arasında yer almıştır (Çeçen 1990, s.125;
Şimşek, 2002, s.82). Laik bir anlayışla, geçmişte getirilen dini yorumlarla mücadele
etmek adına, gerek aile toplantılarında, gerek balolarda kadın ve erkek bir araya
getirilmiştir (Yeşilkaya, 2001, s.117). Halkevi piyesleri de kadın ve erkeği toplumsal
yaşamda bir araya getiren bir diğer etkinlik alanı olarak Kemalist ideolojinin laiklik
ilkesini pekiştirme işlevini yerine getirmiş, bununla birlikte, inşa e kadın dilmek istenen
kadın imgesini sağlamlaştırma amacına da hizmet etmiştir. Temsil Şubeleri ile kadınlar
da tiyatro oyunlarında rol almaya teşvik edilmiş, kadın ve erkek, tiyatro sahnesinde de
birlikte görülmüştür (Yeşilkaya, 2001, s.117).
Resim alanında “milli destanları yaşatan, kahramanlıklarımızı canlandıran, kendi öz
benlik ve hayatımızı ilgilendiren” konuların teşvik edileceği vurgulanmıştır (Anonim,
1940c, s.11-12). Yeşilkaya, 2001, s.115). Dil ve Edebiyat Şubesi, Öz Türkçe kelimeleri,
Ar Şubeleri de yerel halk türkülerini ve mili oyunları derleyerek arşivlemiştir (Yeşilkaya,
2001, s.115-116).
Geleneksel sanatların yanı sıra resim, heykel, fotoğraf gibi diğer sanatların da geniş halk
kitleleriyle buluşturulması, Müze ve Sergi Şubesi ile Güzel Sanatlar Şubesi’nin önemli
bir hedefi olmuştur (Yeşilkaya, 2001, s.117). Mimari alanında ise, Halkevlerinin kendi
binaları, modern mimarinin örneklerini sunmakta, mimarların görevinin de yeni mimari
anlayışın yerleşmesini sağlamak olduğu vurgulanmaktadır (Yeşilkaya, 2001, s.117).
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Bilim ve akıl ekseninde gerçekleştirilecek uygulamalarla, kurulmak istenen ulusal
kimliğe, birikime ve yaşam pratiğine uygun bir tür organizasyon olan Halkevleri, halkı
laik düzene alıştırmak için yeni ve alternatif bir toplanma alanı öngörmüştür (Çeçen,
1990, s.15). Halkevleri, biçimsel olarak da camiye alternatif bir alan olarak tasarlanmış,
bu binaların mimarisinde İslam mimarisinin motifleri kullanılmamış, binalar modern bir
anlayışla inşa edilmiştir (Yeşilkaya, 2001, s.117). Halkevi yapılarında yer alan kuleler,
onların, bir taraftan camiye alternatif bir manevi dünyayı inşa mekanı, diğer yandan da
fabrika yapılarına benzerlikleriyle birer kültür üretim merkezi gibi algılanmasına neden
olmaktadır (Yeşilkaya, 2003, s.152-153).
Halkevlerine yüklenen en önemli misyon, Halkçılık ilkesiyle hedeflenen sınıfsız topluma,
“kaynaşmış kütle”ye ulaşmak olmuş, Halkevleri bunun yolunun da sanattan geçtiği
fikriyle hareket etmiştir. (Yeşilkaya, 2001, s.116; Şimşek, 2002, s.63). Ar Şubeleri,
müzik, resim, heykel, mimarlık gibi alanlarda amatör ve profesyonelleri desteklemek
amacını gütmüştür (Şimşek, 2002, s. 81). Ar Şubelerinin bir diğer görevi de, sınıfsız
topluma, “kaynaşmış kütle”ye ulaşmak için sanatı araçsallaştırmak olmuş, bunun
yollarından biri de, milli marşları halka ezberleterek, önemli günlerde hep bir ağızdan
söylenmesini sağlamak olarak görülmüştür (Şimşek, 2002, s. 81-82; Yeşilkaya, 2001,
s.116). Halk danslarında da, uzun yıllar boyu hareketsiz kalmış, dinamizmini yitirmiş,
baskı altında tutulmuş olan halkı dinamik bir yapıya büründürmek için, hareketli, canlı
danslar seçilerek, bireyler bu danslara yönlendirilmiştir (Yeşilkaya, 2001, s.116).
Halkevleri, tarihi eserleri ve kültür varlıklarını gün ışığına çıkarma, koruma ve halkla
buluşturmada önemli görevler üstlenmiştir (Çeçen, 1990, s.127-128; Oral, 2016, s.117).
Müze ve Sergi Kolu (daha sonra Tarih ve Müze Şubesi), tarihi eserlerin gün ışığına
çıkarılması, korunması ve halkın bu konuda bilinçlendirilmesi için çeşitli etkinlikler
düzenleme görevini üstlenmiştir (Çeçen, 1990, s.127-128). Eski eserleri toplayarak
sergiler açmak, tarihi eserlerin fotoğraflanması, dökümünün tutulması, bunları içeren
broşürlerin hazırlanması bu kolun bir diğer sorumluluğu olmuştur (Anonim, 1935a, s.
479; Anonim, 1935b, s. 320; Çeçen, 1990, s.128; Oral, 2016, s.117). Yerli malı
sergileriyle milli üretim ve tüketim teşvik edilmiş, inkılap sergileriyle eski ve yeni
arasındaki fark vurgulanarak, halkın, devrimlerin kazanımlarını kavraması sağlanmıştır
(Koç, 2013, s.62). Devrimlerin hedefi olan ulus bilincini yerleştirmek için kültürel
belleğin inşasında, ortak bir geçmişe bağlanma fikri önemsenmiş bir ihtiyaçtır. Geniş halk
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kitlelerini ortak bir tarih bilincinde buluşturmak için tarihin aydınlatılması gerekmiş, bu
bağlamda arkeolojik çalışmalar önemsenmiş, Halkevleri bu çalışmaları sahada
incelemiştir (Bayraktar, 1999, s. 126). Arkeolojik verilerin Halkevi dergilerinde ve çeşitli
broşürlerde yayınlandığı ve bu yolla “tarihin aydınlatılması” görevinin yerine getirildiği
söylenebilir (Bayraktar, 1999, s. 126). Arkeolojik eserlerin yanı sıra, etnografya
malzemelerinin ve folklorik eserlerin toplanması ve müzelerde sergilenmesi,
Halkevlerinin Müze ve Sergi şubelerinin önemli görevleri arasındadır (Bayraktar, 1999,
s.127) Kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasında ve kültürel belleğin inşasında
müzeler ve sergiler önemli bir işlevi yerine getirmektedir (Bayraktar, 1999, s.127). Eski
bir kültüre bağlanan birey, bir güç ve güven duygusu edinmiş olacaktır (Bayraktar, 1999,
s. 163).
Dürüst, sağlıklı ve ahlaklı nesillerin yetiştirilmesi için Spor Şubeşerinde geleneksel
sporların yanı sıra modern sporlar da desteklenmiş, sporun bilimsel bir anlayışla
yapılması hedeflenmiş, jimnastik sporu ise özel bir yere sahip olmuştur (Çeçen, 1990,
s.125-126; Yeşilkaya, 2001, s.116; Şimşek, 2002, s.83). Milli birlik ve beraberlik
bilincinin yükseltilmesi amacıyla Spor Şubeleri tarafından yerel ve ulusal jimnastik
günleri düzenlenmesi öngörülmüş, spor üzerine konferanslar düzenlenmiş, halkın bu
konuda bilinçlenmesi için çalışılmıştır (Şimşek, 2002, s.180). Halkevlerinin spor
etkinlikleriyle hedeflenen sadece iyi sporcular yetiştirmek değil, halkın genelinin
bedensel ve zihinsel olarak yetkin olmasıdır (Şimşek, 2002, s.181). Her yaştan insan spor
yapmaya teşvik edilmiş, bu durum Türk kimliğinin bir parçası olarak görülmüştür
(Şimşek, 2002, s.181).
Halk Dershaneleri ve Kurslar Şubesi ile okuryazarlık ve yabancı dil kurslarının yanı sıra
mesleki eğitimler verilerek, Osmanlı zamanında cahil bırakıldığı öne sürülen halkın
kültür ve bilinç seviyesinin yükseltilmesi, üretime katılması hedeflenmiştir (Çeçen, 1990,
s.158; Yeşilkaya, 2001, s.116). Fizik ve kimya laboratuvarları kurularak da pozitif
bilimlerin halk tarafından öğrenilmesi ve benimsenmesi yolunda adımlar atılmıştır
(Şimşek, 2002, s.84-85).
Sosyal Yardım Şubeleri, dilencilikle mücadele ederek, yardıma gerçekten ihtiyacı
olanları tespit etmek görevini üstlenmiş, hasta ve diğer nedenlerle yardıma gereksinim
duyanlara yardım etmek, parlak öğrencileri belirleyerek onlara destek olmak, işsiz
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olanlara iş imkanları sunmak gibi sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmiştir (Çeçen,
1990, s.126; Şimşek, 2002, s.84).
Bir diğer önemli görevi üstlenen Köycülük Şubesi, köy gezileri ile köylünün sosyal,
kültürel ve bedensel gelişimini sağlamak amacını gütmüş, aydınları köylüyle
buluşturarak, köylü ile şehirli arasında “uyum ve birlik” sağlamaya çalışmıştır (Şimşek,
2002, s. 85-86; Yeşilkaya, 2001, s.116). Bu şubeler aracılığıyla köylerde kooperatifçilik
girişimleri de teşvik edilmiştir (Çeçen, 1990, s.160). Diğer şubelerle işbirliği içerisinde
köylerde tiyatro gösterileri, sergiler, okuma etkinleri de gerçekleştirilmiştir (Yeşilkaya,
2001, s.116).
Halkevlerinin köycülük şubeleriyle ulaşılmak istenen, bir yandan köylerin kültürel
gelişimini sağlayarak şehirli ve köylü arasındaki derin farkları indirgemek, diğer yandan
da sağlık ve hijyen konularında köylünün eğitimini sağlamak olmuştur (Karaömerlioğlu,
2014, s.59-60). Bir diğer erek ise, aydınlarla köylüleri buluşturarak, aydınların köylere ve
köylünün toplumsal ve kültürel gelişimi hedefine ilgisini arttırmaktır (Karaömerlioğlu,
2014, s.60). Halkevlerinin Köycülük Kolları, köy gezileri düzenleyerek, aydınlarla
köylüler arasındaki hem fiziki hem de kültürel mesafenin aşılmasını amaçlamıştır
(Karaömerlioğlu, 2014, s.61). Köy gezilerinin bir diğer amacı olan sağlık koşullarının
düzeltilmesi (Karaömerlioğlu, 2014, s.62), yeni neslin ıslahının önemsenmesi ve “gürbüz
ve yavuz evlatlar” söyleminin bir uzantısı olarak değerlendirilebilir. Bu söylemle sağlıklı
yurttaş olan öznenin inşasının önemsendiği görülmektedir.13 Köy gezilerinin kültürel bir
boyutu da, köye gelen aydınların folklorik ve dile dair öğeleri biriktirmeleriyle ulusal bir
kültüre ulaşma hedefi olmuştur, bunun için kimi zaman yabancı uzmanlar da Türkiye’ye
davet edilmiştir (Karaömerlioğlu, 2014, s.62). Örneğin Macar besteci Bela Bartok,
Halkevlerinin davetlisi olarak Türkiye’ye gelmiş ve halk türkülerini derlemiştir.
(Karaömerlioğlu, 2014, s.62).

Kültürel bellek inşasının önemli bir ayağını da bu

birikimler oluşturmaktadır.
Köylerin kültürel değişiminin, sosyoekonomik açıdan değişme ve gelişmesinin önüne
geçmiş olması, köylünün sadece dış görünüşünün değiştirilmeye çalışıldığı ve böylece

Foucault özneyi merkeze alan yaklaşımlardan uzaktır ve öznenin söylem aracılığıyla yeniden üretildiğinden
bahsetmektedir (Larrain, s.129). Söylem, anlamı oluşturan ve değiştiren bir kavram olarak karşımıza çıkar ve bahsettiği
nesneyi kuran ve düzenleyen bir pratiktir (Barrett, 1996, s.145; Sancar, 2014, s. 110).
13
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Köycülük Kollarının hedeflenenlere ulaşmasının mümkün olamadığı yönünde eleştiriler
getirilmiştir (Karaömerlioğlu, 2014, s.63-64).
3.1.2.2.3. Halkevleri ve Halkodalarının Kapatılması
İsmet İnönü, Halkevlerinin kuruluşunun üçüncü yıl dönümünde yaptığı konuşmada
Halkevlerinin siyasi kurumlar değil, toplumsal ve kültürel kurumlar olduğunu
vurgulamış, tüm yurttaşların Halkevleri çatısı altında toplanması gerektiğini ifade etmiştir
(Çeçen, 1990, s.6). Her ne kadar Halkevlerinin siyasi kurumlar olmadığı vurgusu zaman
zaman yapılsa da, Halkevlerinin İdare ve Teşkilat Talimatnamesinde de belirtildiği gibi
Halkevleri, “partinin” kültür konusundaki hedeflerine ulaşması için açılmış birer kültür
kurumudur (Şimşek, 2002, s. 91). Dolayısıyla, kültürel hedeflere ulaşmak için dahi olsa
böyle bir bağlılığın ifadesi, bu kurumların partiden ayrı düşünülememesine neden
olmuştur. Sonuçta hedeflenen, İslami gelenekten ve Osmanlı’nın mirasından daha uzak
bir geçmişe bağlanan, yeni bir kültürel bellek yaratmak olmuştur. Bu da ulus-devlet olma
yolundaki Kemalist Cumhuriyet’in ve CHP’nin ideolojisinin önemli bir parçasıdır.
Halkevlerinin partiden bağımsız olduğu ile ilgili böyle bir genel kanı yerleştirilememiş,
bunun sonucunda kurum, CHP’den özerk bir yapılanma gösteremeyerek, Demokrat Parti
iktidarı tarafından kapatılmıştır (Yeşilkaya, 2001, s.117). İsmet İnönü gerçekleştirdiği bir
meclis konuşmasında, Halkevlerinin kapatılmak yerine, yeni bir düzenlemeyle dönemin
yapısına uygun bir yapıya kavuşturulması gereğini vurgulamıştır (Ölçen, 2001, s.23).
CHP ile bağlarının ortadan kaldırılması ve Halkevlerinin üstlendiği misyona devam
etmesi söz konusu olamamış, Halkevleri kapatılırken, kitapları ve diğer kültürel
materyalleri dahi zarar görmüştür (Ölçen, 2001, s.23).
3.1.2.3. Matbuat Umum Müdürlüğü
Kökeni, Osmanlı İmparatorluğu’nda 1862’de kurulan Matbuat İdaresi’ne dayanmaktadır.
1920’de TBMM tarafından ikinci kez kurulduğunda Matbuat ve İstihbarat Müdüriyet-i
Umumiyesi ismini almıştır. (Anonim, 2017, http://www.byegm.gov.tr/turkce/hakkinda
Erişim:02.06.2017;

Anonim,

2018b,

http://www.byegm.gov.tr/turkce/harpmecmuasi;Erişim:20.08.2018).
Matbuat ve İstihbarat Müdüriyet-i Umumiyesi adıyla, TBMM tarafından 6 sayılı kanunla,
7 Haziran 1920’de, ikinci kez kurulmuştur (Güz, 1991, s. 59-60). Hem yurt dışında milli
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mücadelenin amacını ve dış politikayı anlatmak hem de yurt içinde halkı bilgilendirmek
amacını güden Müdürlük, bir yandan Avrupa basınını takip edip, orada milli mücadele
lehine yazılar yayınlanmasını, bir yandan da yurt içinde çeşitli yayınların yapılmasını
sağlamıştır (Güz, 1991, s. 63).
Üstlendiği bu sorumluluklar nedeniyle kurumun bir yandan 1862’de kurulan Matbuat
İdaresi’ne dayandığından söz edilirken diğer yandan da 1880’lerin ilk yarısında kurulan
Matbuat-ı Ecnebiye İdaresi’ne (Kurşun’dan Aktaran: Koçer, 2019, s. 91) dayandığı
düşünülebilir. Matbuat-ı Ecnebiye İdaresi’nin, yine Avrupa basınını izleyerek, Osmanlı
için çizilen olumsuz imajı ve yanlış haberleri düzeltmek, sakıncalı olduğu düşünülen
neşriyatı engellemek gibi görevleri vardır (Kurşun’dan Aktaran: Koçer, 2019, s. 91)
Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kapatılmasının ardından 1931’de Matbuat Umum
Müdürlüğü de kapatılmış, 22 Mayıs 1932’de Dahiliye Vekaletine bağlı olarak yeniden
açılmıştır (Güz, 1995, s.32). 1933 yılında İçişleri Bakanlığı’na bağlı olarak Matbuat
Umum Müdürlüğü adı altında çalışmalarına devam etmiştir (Anonim, 2017,
http://www.byegm.gov.tr/turkce/hakkinda

Erişim:

02.06.2017;

Anonim,

2018b,

http://www.byegm.gov.tr/turkce/harpmecmuasi; Erişim: 20.08.2018). Bir denetim
mekanizması olarak görev yapan Matbuat Umum Müdürlüğü, basın organlarının takip
edilmesi ve gerekli durumlarda cezalandırılması işlevini yerine getirmiş, iktidar odakları
bu kurum aracılığıyla muhalif basın organlarını kontrol altında tutmuştur (Güz, 1995,
s.32).
1934 yılında kabul edilen 2444 sayılı kanunla Matbuat Umum Müdürlüğü’ne birçok
görev ve sorumluluk verilerek yetki alanı genişletilmiştir (Güz, 1995, s.32). Bu yasaya
göre Matbuat Umum Müdürlüğü, gerek yerli gerekse yabancı basındaki siyasi, toplumsal
ve ekonomik konuları takip edecektir (Güz, 1995, s.32). Ulusal yayınların devlet
politikasına, ilke ve inkılaplara uygun olmasını sağlamak, demokrasi ve ulus
prensiplerine aykırı olacak yayınların engellenmesi için önlemler almak kurumun diğer
görevleri arasındadır (Güz, 1995, s.32-33). Basının en önemli düşünce aşılama ve eğitim
aracı olduğunun bilincinde olarak, bu işlevini yerine getirmesini ve basın kanununun
uygulanmasını sağlamak gibi bir diğer görevle de devletin ideolojik aygıtlarının
işlemesini sağlayan bir kurum olma özelliği taşımaktadır (Güz, 1995, s.32-33).
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4. BÖLÜM
DEVLET POLİTİKALARI VE FOTOĞRAF İLİŞKİSİ
Türkiye Cumhuriyeti kuruluşundan itibaren tüm dünyanın dikkatini üzerine toplamış,
fotografik imgenin gücünden yararlanan basın, Cumhuriyet’in devrimlerini ve
politikalarını gerek yurt içinde gerekse yurt dışında tanıtacak bir ortam olarak üzerine
düşen görevi yerine getirmiştir. Devletin merkezinin İstanbul’a taşınması gerektiğini
düşünenleri destekleyen İstanbul basınına karşı, Kemalist ideolojinin kendi imgesini inşa
etme çabasına girmesi, 1924 yılında Mustafa Kemal Atatürk’ün, kendisine eşlik eden
basın fotoğrafçıları ile belgelenen yurt gezisinde başlar (Kaplan, 2013, s.76). 1924’ten
itibaren kendi imgesini yapan Cumhuriyet ideolojisi, bu inşa sürecini, kurumları
aracılığıyla yaygınlaştırarak sürdürmüştür.
Basın fotoğrafçılığı, Erken Cumhuriyet Dönemi’nde amatör fotoğrafçılığın gelişmesine
de önemli katkı sağlamıştır. Basın fotoğrafçıları da fotoğrafa amatör bir ilgi ve heyecanla
başlamış, daha sonra profesyonel fotoğrafçılığa adım atmışlardır. Gerek biçim gerekse
içerik bakımından fotoğraf amatörlerine örnek oluşturacak çerçeveler kurgulanmıştır.
Yalnız basın fotoğrafçıları değil, yerel amatörler ve profesyoneller, gerek halkevi ve okul
etkinliklerini, gerek milli bayramları, gerekse birçok alanda icraata geçirilen politikaları
belgelemek için fotoğraftan yararlanmış, kimi zaman albümler hazırlamış ve bunlar bazı
arşivlerde yer bulmuştur. Etkinlik ve politikaları belgeleyen fotoğrafların yanı sıra, kimi
halkevi binalarını, portre ve manzaraları içeren fotoğraflar da arşivlerde yerini almıştır.
Özellikle, Kemalist toplum inşasının aşamalarını da simgeleyen milli bayram günlerinde
dönemin tek partisi Cumhuriyet Halk Fırkası’nın yönlendirmesiyle gazete ve dergilerde
kullanılan fotoğraflar aracılığıyla, egemen ideolojinin söylemi yeniden üretilmekte,
Roland Barthes’ın gerçeklik etkisi olarak adlandırdığı ve basında fotoğraf kullanımı ile
pekiştirilen gerçeklik algısı oluşturulmaktadır.14
Devletin sağlık, kadın, ekonomi, bayındırlık, kültür, eğitim, savunma, havacılık, gibi
alanlarda geliştirdiği politikalarını, geniş halk kitlelerine duyurarak meşruluğunu
sağlaması ve halkın desteğini kazanma çabasında, gazete ve dergiler, özellikle Halkevi
Roland Barthes’ın gerçeklik etkisi olarak adlandırdığı, yazılı basının fotoğrafı kullanarak pekiştirdiği gerçeklik algısı,
yeniden üretilen fotoğraf aracılığıyla egemen olan ideolojiyi yansıtır ve o ideolojinin söylemini taşır (Burke, 2016,
s.21-22; Sekula, 2013, s. 104-105).
14
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dergi ve yayınları önemli bir mecra oluşturmaktadır. Kemalist ideolojinin söylemleri
doğrultusunda şekillendirdiği bu politikaların tanıtımında fotoğraflarla desteklenen
gazete ve dergi sayfaları ile iktidar, görüntüsel göstergenin gücünü ve propaganda
değerini harekete geçirmiştir. Stuart Hall’ün de belirttiği gibi ideolojik süreç, dil ile
inandırıcılık kazanırken, ideolojinin söylemi, toplumsal bir üretimdir ve toplum içerisinde
başat ve sürekli hale gelmesi kitle iletişimi ve sanat aracılığıyla mümkün olmaktadır
(Hall, 1999, s.90-93; Hall, 1999, 100-101; Sancar, 2000, s.132-134). Kemalist ideolojinin
çeşitli alanlardaki politikaları doğrultusunda geliştirdiği söylemler de, kitle iletişimi
aracılığıyla yeniden ve yeniden üretilerek sunulmuştur. Özellikle kadın, sağlık ve beden
politikaları bağlamında değerlendirilebilecek iktidar söylemleri, Türk Spor, 19 Mayıs
Spor ve Gençlik Mecmuası, Beden Terbiyesi ve Spor Dergisi ve La Turquie Kemaliste
gibi yayınların yanı sıra, Halkevi dergileri ve günlük gazeteler aracılığıyla, yazı ve
fotografik imge birlikteliği kullanılarak, tesadüflere yer bırakmayacak şekilde inşa
edilmiştir. Kadın politikaları güzellik yarışmalarıyla da desteklenmiş, yaratılmak istenen
şehirli kadın imajının, basın desteğiyle düzenlenen bu yarışmalarda ve sonrasında basında
kullanılan fotoğraflarda pekiştirilmesi hedeflenmiştir.
Fotografik imgeyle pekiştirilen bu sembolik anlatımlar, Kemalist devrimlerin, özellikle
kadın ve beden politikaları üzerine söylemlerinin meşrulaştırılmasında ve Kemalist
toplumun inşasında önemli bir araç haline gelmiş, fotografik imge, bu gerçekliği yeniden
üreterek sunmuş ve geniş kitlelerin kabulünü kolaylaştırmıştır.15 Sancar’ın (2014, s. 141)
ve Van Dijk’ın (1999: 377) görüşlerinde de belirtildiği gibi, iktidarlar söylem aracılığıyla,
kitlelere, emirler, yasa ve tüzükler gibi yazılı, doğrudan ve zorlayıcı yollarla
seslenebileceği gibi, okunması gereken bir metin olarak fotografik imgenin içine
gizlenerek, dolaylı yoldan da seslenebilir. Kemalist ideoloji basın aracılığıyla dolaylı
seslenmeyi, gerek Atatürk’ün yurt gezilerinde, gerek çeşitli nedenlerle gerçekleştirilen
törenlerde, gerekse kurumsal çalışmalarda etkin bir biçimde kullanmıştır. Fotografik
imge, basın tarafından yazıyla da birleştirilerek okuyucuyu yönlendirmiştir.16

15

Walter Benjamin’in toplumsal gerçekliğin inşasında fotografik imgenin rolü üzerine görüşleri için bkz. syf:18-20.

16

Walter Benjamin’in fotoğraf ve yazı ilişkisi üzerine görüşleri için bkz: syf:18-20.
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Atatürk’ün ölümünün ardından İsmet İnönü’nün iktidarını meşrulaştıran bir unsur olarak,
Atatürk ile dostluk ve işbirliklerini gösteren fotoğrafların yanı sıra, İnönü ve Atatürk
imgesini birlikte kullanan yayınlarda, Atatürk imgesi artık kült değerini taşımaktadır.
Devletin kültür kurumları ve bu kurumlar aracılığıyla geliştirdiği kültür politikaları
doğrultusunda oluşturulan sanat ve fotoğraf anlayışı, yazılı basının yanı sıra, kitap, broşür
gibi diğer yazılı materyallerle, çeşitli sergi ve etkinliklerde yer alan fotoğraflarla
pekiştirilmiştir. Halkevlerinin düzenlediği amatör fotoğraf yarışmaları ve sergileri, bu
etkinliklerde bazı fotoğraf amatörlerinin tanınmasına ve ilerleyen dönemde bu isimlerin
fotoğraf sanatına hizmet etmesine zemin hazırlamıştır.
Tarih ve Müze Şubelerinin çeşitli yayınlarında ve Halkevi dergilerinde kullanılan
fotoğraflar, Matbuat Umum Müdürlüğü’nün düzenlediği fotoğraf sergileri, yayımladığı
Fotoğrafla Türkiye Albümü, Radyo Dergisi ve La Turquie Kemaliste gibi dergiler,
özellikle Müdürlük için çalışan Avusturyalı fotoğrafçı Othmar Pferschy’nin işleri,
amatörleri fotoğrafın iyi örnekleriyle buluşturmak ve zaman zaman fotoğraf üzerine
teknik bilgileri paylaşmak suretiyle eğitici bir araç haline gelmiştir. Bu bağlamda Erken
Cumhuriyet Dönemi’nin fotoğraf sanatına katkısı özellikle amatör fotoğrafçılığın
desteklenmesi ve fotoğrafçılığın İstanbul’un dışında daha fazla alanda yaygınlaşması
yönünde olmuştur denebilir.
Cumhuriyet halk Fırkası’nın yarı resmi yayın organı konumundaki Ulus gazetesi,
yayınladığı “Yurttan Resimler” köşesinde, ülkeden manzaraları paylaşarak, yurt
görünümleri üzerinden ulus devletin ve ulusal kimliğin inşasında önemli rol üstlenmiştir.

4.1. ATATÜRK İMGESİ
Atatürk zaman zaman yurt gezilerine çıkarak halkla bütünleşmiş, Kemalist ideolojinin
yeni ilke ve devrimlerini halka bizzat anlatmış, kadını ve özgür bireyleri inşa etme
yolunda geliştirdiği politikaları, kendisi ve ona eşlik edenlerle simgeleştirerek halka
gösterme gayretinde olmuştur. Atatürk, iktidarın temsillerini üretebilmek, İstanbul basını
ve ileri gelenleri karşısındaki meşruiyetini kurabilmek için bu gezilerde basın
fotoğrafçılarıyla hareket etmiştir. Bunun yanı sıra zaman zaman yerel fotoğraf amatörleri
ve yerel profesyoneller de bu temsilin inşasına katkı sunmuştur. Bu fotoğrafları
çekenlerin tek tek hangi fotoğrafı çektikleri arşiv ve kaynaklarda her zaman belli olmasa
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da dönemin basın fotoğrafçıları Namık Görgüç, Selahaddin Giz, Cemal Göral, Hilmi
Şahenk, Cemal Işıksel, Foto Faik gibi isimler olduğu bilinmektedir. Özellikle Cumhuriyet
gazetesinin girişimiyle, 1939’da Atatürk’ün anısına hazırlanan Fotoğrafla Atatürk
albümünde kullanılan fotoğraflar, bu isimlerce çekilmiştir.
Atatürk’ün ölümünün ardından İsmet İnönü’nün iktidarını pekiştirmek ve Cumhuriyet
ideolojisinin devamını sağlamak için, İnönü ve Atatürk’ün birlikte çekilmiş
fotoğraflarının ya da Atatürk’e dair başka imgelerin İnönü imgesiyle birlikte sunulması,
zaman zaman karşılaşılan bir tür propaganda yöntemi olarak görülebilir.

4.1.1. Atatürk’ün Yurt Gezileri
Atatürk’ün 1923’ten 1938’e kadar, harf devriminden, kılık kıyafet devrimine, Hatay’ın
anayurda katılması çabalarından, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına kadar birçok
nedenle yaptığı yurt gezileri, zaman zaman foto muhabirler, zaman zaman Halkevlerinde
çalışan yerel fotoğraf amatörleri, zaman zaman da yerel fotoğraf stüdyoları tarafından
belgelenmiştir. 1924 yılı sonbaharında gerçekleştirdiği yurt gezisinin yer aldığı “Reis-i
Cumhur Mustafa Kemal Paşa Hazretleri’nin Sonbahar Gezileri” kitabı, Fotoğrafla
Atatürk Albümü, çeşitli halkevi dergi ve broşürleri ile özel günler için hazırlanan
albümler bu fotoğraflardan örneklerin yer aldığı mecralardır. Ele alınan fotoğraflar
Atatürk’ü dış görünüşüyle idealize ederken, bir yönüyle de idealize etme eğiliminden
uzaklaşan, doğal ve hazırlıksız fotoğraflardır.
Ankara’nın başkent oluşunun ve hemen ardından Cumhuriyet’in ilanının üzerinden aylar
geçmesine rağmen, gerek İstanbul merkezli basın kuruluşları, gerekse İstanbul’un,
sermaye sahipleri ve eski bürokratlarından oluşan ileri gelenleri, cumhuriyet hükümetinin
yaşanan maddi sıkıntıların da etkisiyle, devleti Ankara’dan yönetemeyeceğini
düşünmüştür (Kaplan, 2013, s.76). Devletin merkezinin Ankara’dan İstanbul’a taşınması
gerektiği görüşünde olan bu çevreler, Mustafa Kemal’in de, 1919’da ayrıldığı İstanbul’a
1927 yılına kadar uğramaması gibi bir tutumla tepkisini göstermesine neden olmuştur
(Kaplan, 2013, s.76). Öyle ki, 1924 sonbaharında çıktığı ve yaklaşık elli gün kadar süren
(Soydan, 2014, s.161) yurt gezisinde, İzmit’e gelerek Hamidiye Kruvazörüne binen
Mustafa Kemal Paşa, İstanbul’a uğramadan Karadeniz’e gitmiştir (Elmalı, 1998, s.16-
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17). Bu dönemde İstanbul basınında kendisine karşı geliştirilen tavır ve karşı
propagandaya tepki olarak Ankara, kendi temsilini kurma çabası içine girmiştir denebilir.
Bu çabanın bir parçası olarak, 1924 sonbaharında çıkılan yurt gezisi fotoğraflanmış,
geziye dair notlarla birlikte, Hakimiyet-i Milliye matbaasında basılan “Reisicumhur Gazi
Mustafa Kemal Paşa’nın Sonbahar Seyahatleri” adlı bir kitapta toplanmıştır. Kitapta,
Hakimiyet-i Milliye Gazetesi’nde, Atatürk’ün gezi sonrası Ankara’ya gelişini anlatan,
Siirt Milletvekili Mahmut Bey’in kaleme aldığı bir makale de yayınlanmıştır. Bursa,
Karadeniz Kıyıları, Sivas, Erzincan, Kars ve İç Anadolu’daki bazı illeri kapsayan
gezisinde, o sıralarda bir deprem ile sarsılarak yara alan Erzurum’a da gitmiştir. Buralarda
halkla ve şehrin ileri gelenleriyle buluşan Mustafa Kemal Paşa, özellikle Erzurum’da
yaşanan deprem nedeniyle halkla daha yakın temasta bulunmuş, bu yakın temas,
hazırlanmış olan kitapta kullanılan bir fotoğrafta, “Reisicumhur’un felaketzedelerle
samimi sohbetleri” altyazısıyla birlikte sunularak vurgulanmıştır.17

Fotoğraf 10 (Katalog 1-Fotoğraf 1). Reisicumhur’un felaketzedelerle samimi sohbetleri. 1924
Reisicumhur Mustafa Kemal Paşa Hazretleri’nin Sonbahar Gezileri kitabından (Hakimiyet-i Milliye
Matbaası)-Türk Tarih Kurumu Arşivi.

Lewis (1970, s. 290) tarafından “Sosyal sembolizmin üstadı” olarak nitelendirilen
Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet’in ilanı ile birlikte askeri kimliğini bir tarafa

17

Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 1
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bırakarak, üniformasından kurtulmuş, sivil kıyafet ve şapka giyerek halkın karşısına
çıkmıştır. Gerek yazılı basında yer alan, gerekse yurt gezileri sırasında çekilen diğer
fotoğraflarında18 sivil haliyle görüntülenen Atatürk, yeni kimliğiyle bir dönüm noktasına
işaret etmekte, savaş döneminin bittiğini, modernleşme, kalkınma, halkın refah düzeyini
yükseltme zamanının geldiğini göstermektir (Lewis, 1970, s.290). Modernleşme, bu
süreçteki bir devlet için “güçlü devlet” olmanın ideolojik bir aygıtı olarak algılanmaktadır
(Çetin, 2003, s.12). Askeri bir tatbikatı, 1937’deki Trakya ve Ege manevralarını izlerken
dahi sivil kıyafetler içerisinde oluşu, onun asker kimliğini geride bırakışının en önemli
göstergelerindendir.19

Fotoğraf 11 (Katalog 1-Fotoğraf 21). Trakya manevralarında bir Atatürk Büstü- 1937
Fotoğrafla Atatürk Albümü-Milli Kütüphane Arşivi

Mustafa Kemal Atatürk, Ağustos 1925’te gittiği Kastamonu’da, kendisine eşlik edenlerle
birlikte şapka giyerek, bu alanda gerçekleştirilecek olan devrimin sinyallerini de
vermiştir.20 1925 öncesinde çekilmiş fotoğraflarında kalpağıyla gördüğümüz Atatürk,21

Bkz. Katalog 1- Fotoğraf 2-15
Bkz. Katalog 1- Fotoğraf 21.
20 Bkz. Katalog 1- Fotoğraf 26.
18
19

21

Bkz. Katalog 1- Fotoğraf 27.
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kalpağını çıkarmış ve şapka kullanmaya başlamıştır. Atatürk, Cumhuriyet’in inşa etmek
istediği modern öznenin simgesi olarak fotoğraflanmıştır.22
Halkevlerine ait dergi, kitap ve broşürlerde, Atatürk’ün kendi kentlerine gerçekleştirdiği
ziyaretler sırasında, büyük çoğunluğu kentin amatör ve profesyonellerince çekilen
fotoğraflar, iktidara olan bağlılığın bir göstergesi olarak kullanılmıştır. Yayınlarda
kullanılan fotoğrafların kimler tarafından çekildiği genellikle bilinmemekte, az sayıda
örnekte fotoğrafçının imzası görülmektedir.
Mustafa Kemal Atatürk’ün, Ekim 1925’te gerçekleştirdiği İzmir gezisinde çekilen bir
fotoğrafı İzmir Halkevi dergisi Fikirler’in 1 Ocak 1939 tarihli sayısında kullanılmıştır.
Şapka devrimi sonrası çıktığı bu seyahatte Atatürk elinde şapkasını tutmakta, kendisine
eşlik edenler arasında özellikle kadınların da şapka giydiği görülmektedir.23
Atatürk, her alanda gerçekleştirdiği devrimlerin kökleşmesi ve kabul görmesi için onları
öncelikle kendi yaşamında uygulamış, ayrıca bizzat çalışarak halkın devrimlere uyum
sağlaması için çaba göstermiştir. Bunlardan biri de harf devrimidir. Ağustos 1928’de
çıktığı yurt gezisinde uğrak yerlerinden biri Tekirdağ olmuştur. Tekirdağ’da, yine modern
giyimi ve şapkası ile halkıyla buluşan Atatürk,24 kara tahtanın başına geçerek yeni harfleri
halka öğretmek için çalışmıştır.25 Tekirdağ gezisindeki bu fotoğraflar, Tekirdağ halkevi
dergisi Marmara’nın Mayıs 1935’teki sayısında yayınlanmıştır.
Atatürk, 26 Ağustos 1931’de Zonguldak’a bir seyahat gerçekleştirmiştir. Bu seyahatte
çekilen fotoğraflar, seyahatin yıldönümünde, 1939 yılında, Zonguldak Halkevi Dergisi
Karaelmas’ın ikinci sayısında kullanılmıştır. Atatürk yürürken profilden görüldüğü bu
fotoğraf,26 “Atatürk Zonguldak’a ayak basarken” altyazısıyla verilmiştir. Atatürk bir
diğer fotoğrafta, kendisine seyahatinde eşlik edenler arasında bulunan Afet İnan ile
Zonguldak’taki maden ocaklarının bulunduğu Üzülmez mıntıkasını ziyareti sırasında
görülmektedir.27

22

Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 28-29

Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 30.
Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 31-32.
25 Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 33.
26 Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 35
27 Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 36
23
24
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Adana Halkevi Dergisi Çukurova’nın Kasım 1946’da çıkarılan dördüncü sayısında,
Atatürk’ün üstü açık bir arabada halkı selamlarken görüldüğü bir fotoğrafı
kullanılmıştır.28 Atatürk’ün 1933 yılında, Cumhuriyet’in kuruluşunun onuncu yılı olması
nedeniyle bir ay süren bir yurt gezisine çıktığı bilinmektedir (Çanak, 2014, s.72). Elinde
tuttuğu şapkanın bir melon şapkaya benzemesi, tören ortamı izlenimi uyandırır biçimde
halkı, üstü açık bir arabadan selamlaması ve diğer yurt gezilerinden daha resmi bir kıyafet
giymesi, onun bu Adana gezisini, onuncu yıl için gerçekleştirdiği yurt gezisi kapsamında
yaptığı izlenimini vermektedir.

Fotoğraf 12. (Katalog 1-Fotoğraf 37). Atatürk Adana’da. 1933?.
Çukurova dergisi, Kasım 1946, sayı:4, syf.3.

Bergama Halkevi 1935’te hazırladığı broşürde, Atatürk’ün 13 Nisan 1934 tarihinde
gerçekleştirdiği Bergama gezisi sırasında çekilen ve Pergamon antik kentini ziyaretlerini
gösteren iki fotoğraf yer almaktadır. Bu fotoğraflar, kültürel mirasın korunmasına verilen
önemi vurgular niteliktedir.29
Atatürk’ün 10 Haziran 1937’de gerçekleştirdiği Trabzon gezisi sırasında çekilen
fotoğrafları, Trabzon Halkevi Dergisi İnan’ın üçüncü sayısında yer almıştır. Atatürk bu
28
29

Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 37
Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 38-39
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fotoğrafta, kendisini karşılamaya gelenlerle birlikte, kendisini selamlayan askeri birliği
teftiş ederken görülmektedir.30
Atatürk, Kasım 1937’de gerçekleştirdiği Malatya gezisi sırasında Malatya Halkevi’ni de
ziyaret etmiştir. Malatya Halkevi Dergisi Derme’nin Mayıs 1938 tarihli ilk sayısında,
Atatürk’ün, Halkevi kapısında karşılanmasını gösteren bir fotoğraf kullanılmıştır.31
Atatürk’ün önem verdiği bu kurumu ziyaretini gösteren fotoğrafın dergide yer alması,
kurumun meşruiyetini de vurgular niteliktedir. Atatürk’ün, 15 Kasım 1937’de gittiği
Diyarbakır’da çekilmiş olan fotoğrafları, Diyarbakır Halkevi dergisi Karacadağ’ın Kasım
1941 tarihli 46. Sayısında, Atatürk’ü anmak için yazılan bir metne eşlik etmiştir. Bu
fotoğraflarda Atatürk, kendisine eşlik eden bir heyetle birlikte görülmektedir.32
Atatürk’ün, Malatya ve Diyarbakır gezilerinin ardından, 17 Kasım 1937’de
gerçekleştirdiği Elazığ gezisinde çekilen fotoğrafları 28 Aralık 1937 tarihli Elazığ
Halkevi dergisi Altan’da yayınlanmıştır. Bunlardan biri ziyaretin başlangıcını,
Atatürk’ün trenden inişini göstermektedir.33 Bir diğer fotoğraf, devletin, taşradaki asayiş
olaylarını çözmek, bayındırlık ve iktisadi kalkınmayı sağlamak yoluyla iktidarını
güçlendirmek için kurduğu (Özbay, 2019, s. 51) umumi müfettişliklerden olan Dördüncü
Umumi Müfettişlik’e Atatürk ve Celal Bayar’ın ziyaretini göstermektedir. Fotoğrafta
Sabiha Gökçen’in de Atatürk ve Bayar’a gezi sırasında eşlik ettiği görülmektedir.34
Atatürk, doğu illerinde gerçekleştirdiği gezilerin ardından, 20 Kasım 1937’de Afyon’a
gelmiş, bu sırada çekilen fotoğrafları, Mart 1940 tarihli Afyon Halkevi dergisi
Taşpınar’da yayınlanmıştır. Fotoğraflardan birinde Atatürk, Zafer (Utku) anıtını
incelerken görülmektedir.35

Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 40
Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 43
32Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 41-42
33 Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 44
34 Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 45
35 Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 46
30
31
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Fotoğraf 13 (Katalog 1-Fotoğraf 46). Atatürk Afyon’da Büyük Utku Anıtı’nın önünde. 20 Kasım 1937.
Taşpınar dergisi, Mart 1940, sayı:79.

Atatürk’ün bu anıt için yorumu; “Büyük utkuyu en iyi anlatan anıt” olmuştur (Anonim,
2019, http://www.afyonkulturturizm.gov.tr/TR-63495/anitlar-sehitlikler.html, Erişim;
15.04.2018).
Bir diğer fotoğrafta ise Atatürk, trenden inişinde kendisini karşılayan heyetle ve kendisine
çiçek sunan kız öğrenciyle birlikte görülmektedir.36 Bu tür gezilerde okul gruplarının,
özellikle kız öğrencilerin yer aldığı karşılama törenleri sıklıkla görülmektedir. Yaratılmak
istenen Türk kadını imgesinin temsili olan bu öğrenciler, bu yolda atılan adımların
göstergesi olarak sunulmakta ve fotografik imgeyle de belgelenmektedir.
Bursa Halkevi tarafından yayınlanan Atatürk Bursa’da adlı broşürde, Atatürk’ün 1-3
Şubat 1938 tarihleri arasında gerçekleştirdiği Bursa seyahatine ait fotoğraflar yer
almaktadır.37 Broşürün girişinde yer alan yazıda, yüz yıllar sonra bile bu kitapçıkla
karşılaşan Atatürk’ün nasıl sevildiğinin, onun da milletini nasıl kucakladığının Türk
çocuğu tarafından görüleceği belirtilmiştir (Akkuş, 2011, s. 112). Broşür, iktidarların
hatırlanma isteği38 ve kurumları aracılığıyla, devletin ideolojik aygıtlarını kullanarak,
Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 47
Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 48.
38 Assmann ve Connerton’ın iktidarların hatırlanma isteği ve bellek üzerine görüşleri için bkz. syf.32-34.
36
37
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yazı ve fotoğraf birlikteliği çerçevesinde bu isteği karşılamasının bir örneğini
sunmaktadır.
Atatürk’ün, Hatay’ın anavatana katılması konusundaki kararlı tutumunu dünyaya
göstermek için çıktığı Mersin ve Adana’yı kapsayan gezisi (Çanak, 2014, s.76) sırasında,
20 Mayıs 1938’de geldiği Mersin’de çekilen fotoğrafları, Mersin Halkevi dergisi İçel’in
1 Haziran 1938 tarihli 6. Sayısında kullanılmıştır.39 Devletin sınır politikaları konusunda
yazılı basının gücünden nasıl yararlandığını somutlayan bu örnekte Atatürk
fotoğraflardan bazılarında askeri birlikleri teftiş ederken görüntülenmektedir.40
Atatürk 1938’de dokuzuncu ve son kez geldiği Adana’da (Çanak, 2014, s.76) çekilen ve
F. Coşkun Güven41 imzasını taşıyan iki fotoğrafı, Adana Halkevi dergisi Görüşler’in
Mayıs 1938 tarihli 11. Sayısında yer almıştır. Fotoğraflardan ilki Atatürk’ü siluet halinde,
bir masa başında gösteren, fonda da Adana’nın simgelerinden biri olan tarihi Taş
Köprü’nün yer aldığı bir portredir.42 Ters ışıkta çekilmiş olan bu siluet portrede, doğal bir
dinlenme anı yakalanmıştır. Atatürk’ün 24 Mayıs’ta gerçekleştirdiği bu gezide halkın
kendisini görme isteğini kırmayarak Seyhan nehri kıyısına gittiği, Belediye Parkı’nda,
hasır bir koltukta dinlendiği ve kahvesini yudumladığı bilinmektedir (Çanak, 2014, s.77).
Diğer fotoğrafta ise Atatürk, kendisine ziyareti sırasında eşlik eden üst düzey bir askerle,
alt açıdan çekilmiş, dikey bir çerçevede görülmektedir.43

Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 49
Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 50
41 Adana Halkevi’nde 22 Şubat 1935’te gerçekleştirilen halkevleri kuruluş yıldönümü kutlamalarını Coşkun Güven 41
ve daha önce halkevi amatör fotoğraf yarışmalarına katılarak derece kazanmış olan Reşat Güçlü’nün fotoğrafladığı
bilinmektedir (Çanak, 2013, s.15).
39
40

42
43

Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 51.
Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 52.
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Fotoğraf 14-15 (Katalog 1-Fotoğraf 51-52). Atatürk Adana’da. F.Coşkun Güven-24 Mayıs 1938.
Görüşler dergisi, Mayıs 1938, sayı:11

Halkevleri, gerek minnetlerini göstermek, gerekse ölümünden sonra anmak için Atatürk’e
özel kitapçıklar yayınlamıştır. Bunlardan biri, Antalya Halkevi Dergisi Türk Akdeniz
tarafından yayınlanan, Antalya Çocuklarından Atatürk’e adını taşımaktadır. İlkokul,
Ortaokul ve Lise öğrencilerinin Atatürk’e olan sevgi, saygı ve hayranlıklarını dile
getirdikleri bu yayında, 19 Mayıs kutlamalarından, okullu öğrencilerin fotoğraflarından
birkaç örnek gösterilmekte ve Atatürk’ün Antalya seyahatinde çekilmiş bir fotoğrafı yer
almaktadır.44 Fotoğrafta fotomontaj tekniğinden yararlanıldığı anlaşılmaktadır. Arkadaki
kalabalığın önüne yerleştirilen ana konu bu fotoğrafta arka plandan gözle görünür bir
biçimde ayrı durmaktadır. Ön planda yer alan asıl konunun kesilmiş olduğu yer, bir hat
şeklinde fark edilmektedir.
Konya Halkevi Yayın Komitesi’nden Afif Evren’in hazırladığı, 1940 tarihinde
yayınlanan Atatürk’ün Konya’ya Gelişleri adlı broşürde, 1920-1937 tarihleri arasında
Atatürk’ün gerçekleştirdiği Konya gezileri ele alınmış ve fotoğraflarla desteklenmiştir.
Atatürk’ün portrelerinin yanı sıra, halkla kaynaştığı, onları ilgiyle dinlediği ve sohbet
ettiği fotoğraflara da yer verilmiştir. 45

44
45

Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 34
Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 53-54.
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Bu yayınlardaki fotoğrafların yanı sıra taranan arşivlerde birkaç fotoğraf yer almaktadır
ki bunlar, fotoğrafçısı belli birkaç örnektendir. Atatürk’ün Mart 1930’da gerçekleştirdiği
Antalya seyahatinde fotoğraflarını, o dönem Yedek Subaylık görevini yerine getiren bir
amatör fotoğrafçı olan Kemal Dündar çekmiştir. Atatürk bu fotoğraflardan ikisinde
vapurda, Antalya Limanı’na çıkmadan hemen önce görüntülenmektedir.46 Diğer iki
fotoğraftan

birinde

Mursi

Çiftliği’nde,47

diğerindeyse

Aspendos

ziyaretinde

görülmektedir.48 Kendisine gezide eşlik eden Afet İnan, şapkası ve modern giyimiyle,
diğer birçok fotoğrafında olduğu gibi modern Türk kadını imgesini kurmakta ve
pekiştirmekte Atatürk’ün yayında yer alan figürlerdendir.

Fotoğraf 16. (Katalog 1-Fotoğraf 9). Atatürk’ün Antalya Gezisi. Yedek Subay Kenan Dündar08.03.1930- Türk Tarih Kurumu Arşivi

Atatürk’ün Türk Tarih Kurumu arşivinde yer alan üç fotoğrafı, fonu el ile renklendirilerek
bağlamından soyutlanan fotoğraflar olarak dikkat çekmektedir. El ile renklendirildikleri
fırça darbelerinin hissediliyor olmasından anlaşılmaktadır. Fotoğrafları kimin çektiği ve
renklendirme işleminin neden ve kim tarafından yapıldığı bilinmemektedir. 13 Kasım
1937’deki Sivas ve 19 Kasım 1937’deki Mersin seyahatinde çekilen bu fotoğraflardan
Mersin’de çekilmiş olanının renklendirme işlemi yarım bırakılmıştır. Atatürk bu
fotoğrafta yöreye ait bir ürün olan mandalina yerken, doğal bir anında görülmekte, bu
özelliğiyle fotoğraf, Atatürk’ü idealize edilmiş bir figür olarak sunan yaklaşımlardan
Bkz. Katalog 1- Fotoğraf 8-9.
Bkz. Katalog 1- Fotoğraf 10.
48 Bkz. Katalog 1- Fotoğraf 11.
46
47
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uzaklaşmaktadır. Arşiv bilgisinde fotoğrafın 18 Kasım 1937’de çekildiği kayıtlara
düştüyse de Atatürk’ün bu seyahati 19 Kasım 1937’de gerçekleştirdiği bilinmektedir
(Bozkurt, 2017, s.102).

Fotoğraf 17-18 (Katalog 1-Fotoğraf 22-23) Atatürk bir yurt gezisinde Sivas’ta-13.11.1937
Türk Tarih Kurumu Arşivi

Fotoğraf 19 (Katalog 1-Fotoğraf 24) Atatürk bir yurt gezisinde Mersin’de. 19.11.1937
Türk Tarih Kurumu Arşivi

4.1.2. Atatürk’ün Ölümünün Ardından İnönü ve Atatürk İmgesi
10 Kasım 1938’de Atatürk’ün ölümünün ardından İsmet İnönü Cumhurbaşkanı
seçilmiştir. İnönü iktidarını pekiştirmek ve meşrulaştırmak için gerek halkevi
yayınlarında gerekse basında İnönü’nün Atatürk’le çekilmiş fotoğrafları, ikisinin
dostluğuna, geçmişte birlikte verdikleri kurtuluş mücadelesine ve sonrasında Cumhuriyet
ideolojisini sağlam bir temel üzerine inşa etme yolunda ortak çalışmalarına vurgu yapmak
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üzere, metinlerle desteklenerek kullanılmıştır.49 Örneğin; Bergama Halkevi tarafından
yayınlanan 1939 tarihli broşürde öncelikle Atatürk’ün Bergama ziyareti fotoğrafları ve
gençliğin Atatürk’ün izinde olduğuna dair bir yazı yayınlanmış, devamında yer alan,
gençliğin İnönü’nün emrinde olduğuna dair yazıya İnönü’nün Bergama ziyareti
fotoğrafları eşlik etmiştir. Atatürk’ün ölümü sonrasında, İnönü’nün iktidarının
pekiştirilmesi hedeflenmekte, Bergama ziyareti fotoğraflarıyla da kente ve yöre halkına
olan yakınlığı fotografik imgenin etkinliğiyle vurgulanmaktadır. Bu fotoğraflar genellikle
yerel amatör ya da profesyonellerce çekilmiştir. Atatürk’ün ziyaretini gösteren
fotoğraflarda Foto Hilal imzası görülmektedir.
gerçekleşen

ve

çok

sayıda

örneğini

50

Halkevi yayınlarıyla yerel düzeyde

gördüğümüz

bu

çalışmaların

iktidarın

sağlamlaştırılması yönündeki etkisi, halkevi yayınlarının o dönemde yöre halkı için kolay
erişilebilir bir mecra olduğu düşünüldüğünde, oldukça hissedilirdir.

Fotoğraf 20-21 (Katalog 1-Fotoğraf 55-56) Atatürk Bergama’da (1934)- Milli Şef Bergama’da (1939)
Bergama Halkevi Broşürü, 1939

49
50

Bkz. Katalog 1- Fotoğraf 55-65
Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 55-56
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Fotoğraf 22-23 (Katalog 1-Fotoğraf 57-58) Atatürk ve İnönü. Aksu, 1 Temmuz 1947;
Hatay’ı Anavatana kavuşturan iki büyük baş. Başpınar, 1 Temmuz 1939.

Fotoğraf 24-25 (Katalog 1-Fotoğraf 59-60) Yeni Başkumandanımız-İnönü Cumhurreisimiz.
Karaelmas Zonguldak Halkevi Dergisi, 26 Ağustos 1939.

Fotoğraf 26-27 (Katalog 1-Fotoğraf 61-62) Yeni Başkumandanımız-İnönü Cumhurreisimiz.
Karaelmas Zonguldak Halkevi Dergisi, 26 Ağustos 1939.
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Fotoğraf 28. (Katalog 1-Fotoğraf 63) Türkün iki büyüğü konuşuyor.
Yeni Türk İstanbul Halkevleri Mecmuası, Ekim 1941.

Bu fotoğrafların yanı sıra İsmet İnönü’nün milli bayram törenlerinde tek başına olduğu
fotoğraflar, Atatürk heykelleri ya da büstlerinin görüldüğü fotoğraflarla ya da Atatürk
portreleriyle birlikte kullanılmıştır.51 Her iki kullanımda da ölmüş bir öznenin anılarını,
kimi zaman otoritesini taşıyan Atatürk imgesi artık kült değeri ile var olmaktadır.
Benjamin’in de belirttiği gibi (2012, s.61); ölen ya da uzakta olan bir kişiye ait hatıralar,
fotoğrafın kült değerini korumaktadır.

Fotoğraf 29. (Katalog 1-Fotoğraf 64) Gençlik ve Spor Bayramı resimleri.
Ulus, 20 Mayıs 1942.

51

Bkz. Katalog 1- Fotoğraf 64-65.
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4.2. TOPLUM İNŞASINDA MİLLİ BAYRAMLAR, SAĞLIK VE BEDEN
POLİTİKASI İLİŞKİSİ
Erken Cumhuriyet Dönemi’nde toplumsal ritüeller aracılığıyla gerçekleştirilen bir toplum
inşasından söz edilebilir. 30 Ağustos Zafer Bayramı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 23
Nisan Çocuk Bayramı ve Haftası ile 19 Mayıs Spor ve Gençlik Bayramı törenleri, yeni
kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin toplumsal belleğinin inşa edilerek, halkın aidiyet
duygusunun pekiştirilmesi işlevini yerine getirilmiştir.52 Meclisin inşası ile birlikte yeni
düzeni de simgeleyen ve daha sonra Çocuk Bayramı olarak kutlanmaya başlanan
(Temizgüney, 2019, s.145), Cumhuriyet döneminde kabul edilen ilk bayram olan 23
Nisan Hakimiyet-i Milliye Bayramı ve 19 Mayıs Spor ve Gençlik Bayramı’nın, toplumun
önemli bölümünü oluşturan çocuk ve gençlere, Kemalist ideolojinin nesilden nesile
aktarılmasındaki rolünü hatırlatması amaçlanmıştır (Aslan, 2011, s.i). Bunun yanı sıra,
devletin nüfus politikasını, sağlıklı, dinamik ve özgür nesillerin yetiştirilmesi gereğini de
vurgulamaktadır (Aslan, 2011, s.i). 30 Ağustos Zafer ve Tayyare Bayramı ile de, vatan
savunmasının gerekliliğine işaret edilirken, hava savunmasının ne denli önemli olduğu da
vurgulanarak, bir yandan havacılık alanında yapılan yatırımların halkın gözünde
meşrulaştırılması amaçlanmış, bir yandan da halkın havacılık faaliyetlerine maddi manevi
desteğinin sağlanması için çalışılmıştır (Aslan, 2011, s.i). 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı,
ulus-devlet olma yolunda yeni bir başlangıcı simgelemesinin yanı sıra, Kemalist
ideolojinin devrim ve politikalarını, yaşam pratiğindeki karşılığını yeniden inşa etmekte
ve böylece yeni sistemin vicdanlarda kabul görmesini sağlayarak onun devamını da
amaçlamaktadır (Aslan, 2011, s.i). Bu bayramlar, gazetelerin özel olarak hazırlanan ve
kutlama fotoğraflarının yer aldığı sayfalarında yer bulmuş,53 fotografik imgenin gücünden
yararlanmak önemsenmiştir. Grady’nin belirttiği (2008, s.8) ve milli bayramlarda da
görülen örneklerde olduğu gibi, sadece bir etkinliği belgelemek için çekilmiş gibi görünen
fotoğrafların, toplumsal, kültürel ve ideolojik bir yaklaşımın ifadesi konumunda olduğu
izlenmektedir.

Toplumsal belleğin inşasında ritüellerin rolü ve ulus-devlet inşası üzerine Connerton’ın görüşleri için bkz. syf:33;
Milliyetçi ideoloji, ritüeller ve aidiyet duygusu üzerine Smith’in görüşleri için bkz. syf: 30; syf: 33.
53 Bkz. Katalog 1- Fotoğraf 66-71.
52
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Erken Cumhuriyet Dönemi’nde milli bayramlarda gazete ve süreli yayınlarda fotografik
imgenin kullanılması, toplum için ortak anılara seslenmenin yanı sıra toplumsal kimliği
ve düzeni de inşa etme ve meşrulaştırma işlevini taşımaktadır (Connerton, 2014, s.1112).
30 Ağustos Zafer Bayramı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerinde ve bu törenleri
gösteren gazete ve dergi sayfalarında vurgulanan askeri güç ve yatırımlar olurken, 23
Nisan Hakimiyet-i Milliye ve Çocuk Bayramı ile 19 Mayıs Spor ve Gençlik Bayramı’nda
vurgu yetişen sağlıklı yeni nesle ve özellikle 19 Mayıs’ta Atatürk’ün liderliğinde başlayan
ulusal mücadeleye yapılmıştır. 30 Ağustos ve 29 Ekim’de askeri geçit törenleri
önemsenmiş ve gerek ulusal basında gerekse halkevi yayınlarıyla yerel basında fotografik
imgeyle vurgulanmıştır.54

Fotoğraf 30 (Katalog 1-Fotoğraf 72). Zafer bayramı çok parlak kutlulandı
Akşam,31 Ağustos 1935, s.1

54

Bkz. Katalog 1- Fotoğraf 72-75
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yıldönümlerinde Cumhuriyet’in kazanımları ve o güne
kadar geçen sürede yapılan yatırımlar basında, kanıt niteliğindeki görseller kullanılarak
anlatılmıştır.55

Fotoğraf 31-32 (Katalog 1-Fotoğraf 76-77). Cumhuriyet’in Kazanımları.
Akşam, 29 Ekim 1938.

Bayramlarda nutuk ve şiirler okuyanların fotoğrafları da bu sayfalarda yer bulmuş, alt
açıyla çekilen bu fotoğraflarda bir büyüklük algısı yaratılarak, bu metinlerin yüce
duygularla okunduğu hissi uyandırılmış, böylece büyük Türk Milleti vurgusu
yapılmıştır.56
1936 yılında düzenlenen Türk Spor Kongresi’nde 19 Mayıs’ın Spor ve Gençlik Bayramı
olarak kutlanmasına karar verilmiş, 19 Mayıs tarihi, Türk Milleti’nin yeniden harekete
geçtiği, “fizik ve moral kalkınmasının” başlangıcı olarak kabul edilmiştir .57 Bu bayramın
ayrıca tüm millete, güzel, hareketli, canlı, uyanık, dürüst, mert insan olma, doğa sevgisini
aşılama, “temizlik, sağlık ve güzellik aşkı”nı benimsetme gibi amaçlarının olduğu da
Bkz. Katalog 1- Fotoğraf 76-77
Bkz. Katalog 1- Fotoğraf 66,69 ve 71
57 Belgenin aslı için bkz. Ek 3- No: 2
55
56
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belirtilmiştir.58 1939 yılında CHP Genel Sekreterliği’nce Ankara Valiliği ve CHP
Başkanlığı’na gönderilen 10 Mayıs 1939 tarihli bir yazıda, bayramın az önce sayılan
amaçlarının yanı sıra, Kemalist devrimlerin, Kurtuluş Savaşı’nın başlangıcının,
fotografik imgenin gücünden de yararlanılarak yazılı basında anlatılmasının sağlanması
istenmiştir.59
19 Mayıs Spor ve Gençlik Bayramı’nda düzenlenen törenlerde, ulus-devletin inşasının
yanı sıra, törendeki göstericilerin özgür beden hareketleriyle simgelenen batılı, özgür
toplumun yaratılması hedeflenmiştir.60 Osmanlı’nın durgun ve uyuşuk olduğu ve buna
karşılık Cumhuriyet’in canlı ve hareketli olduğu vurgusunu da taşıyan beden terbiyesi
yaklaşımı (Akın, 2014, s.107), aynı zamanda rahat beden hareketleri aracılığıyla özgürlük
vurgusu da taşımaktadır. Cumhuriyet Halk Fırkası’nın isteği ile hazırlanan61 bol fotoğraflı
özel gazete sayfaları da bu inşanın imgeler aracılığıyla da sağlandığını göstermektedir. 62
Genç kız ve erkeklerin beden hareketleri yaparken giydiği kıyafetler bir yandan onların
sağlıklı ve güçlü bedenlerine, bir yandan da özgür, batılı ve laik topluma vurgu
yapmaktadır.

Belgenin aslı için bkz. Ek 3- No: 2
Belgenin aslı için Bkz. Ek-3- Belge No:3
60 Bir ritüel süresince bedenin değişen duruşu ve konumu, bir anlatı oluşturma çabasının sonucudur ve aynı zamanda
bedeni de görünür kılmaktadır. Bir anlatıyı somutlaştırmak ve bu anlatı doğrultusunda belleği güçlendirmek için beden
önemli bir araç haline gelmektedir (Connerton, 2014, s.102-103). Bedensel pratiklerin, çeşitli ritüeller aracılığıyla
toplumsal ve kültürel belleğin inşasında önemli bir rol üstlendiğinden söz edilebilir (Connerton, 2014, s.122).
61 Belgenin aslı için Bkz. Ek-3- Belge No:3
62 Bkz. Katalog 1- Fotoğraf 78-79.
58
59
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Fotoğraf 33-34 (Katalog 1-Fotoğraf 78-79). 19 Mayıs Stadyomunda gençlik.
Ulus Gazetesi- 20 Mayıs 1939

Cumhuriyet ideolojisinde özellikle beden terbiyesi ve beden hareketlerinin, sağlıklı bir
neslin yetişmesinin yanı sıra, özgürlük, modern bireyin ve dolayısıyla yeni toplumun
inşası ile ilgili olduğu görülmektedir.63 Fotoğraf da bu inşanın önemli bir parçası olarak
devlet politikalarıyla desteklenmiş, gerek Matbuat Umum Müdürlüğü’nün bu konuda
görevlendirdiği Othmar Pferschy’nin dergilerde yayınlanan fotoğraflarıyla gerekse diğer
gazete ve dergilere verilen talimatlar doğrultusunda kullanılan fotoğraflarla bu süreç
pekiştirilmiştir. Bu fotoğraflar, Türkiye’de fotoğraf sanatının yaygınlaşmasının yanı sıra
fotoğraf amatörlerinin fotografik bakış açılarını ve estetik algılarını şekillendirmesi
bakımından önemlidir. 19 Mayıs törenlerinde jimnastik hareketleri yapan gençlerin
fotoğraflarının kız erkek ayrımı yapılmaksızın gazete ve dergilerde kullanılması ve kadın
bedeninin de görünür kılınması, özgürlük algısını pekiştirmekle birlikte, sağlıklı bir neslin
harekete geçtiğini geniş kitlelerle paylaşmaktadır. Beden terbiyesi ve spor, ülkenin savaş
koşullarında sağlığını yitiren bireylerini ıslah ederken, diğer yandan yurt savunmasına
hazırlık olarak görülmüş, bu bağlamda gençlik örgütlenmesi de önemsenmiştir (Akın,
2014: 150).

63

Foucault’nun beden, bireyin inşası ve iktidar üzerine görüşleri için bkz. syf. 27-29.
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Mustafa Kemal Atatürk, 1926’da Türk sporcularına yaptığı bir konuşmasındaki sözleriyle
sporun Türkler için, ırk ve ırkın ıslahı sorunu nedeniyle daha da önemli hale geldiğini
vurgulamıştır. Geçmişte kazanılan başarıların varisi olan yeni neslin zayıf ve hasta
olduğunu belirtmiş, “Efendiler, gürbüz, yavuz evlatlar isterim.” ifadesiyle de
Cumhuriyet’in beden politikasının ana izleği olan söylemi kurmuştur (Atatürk’ten
Aktaran: Akın, 2014, s.98). Gazete ve dergilerde bu söylemi fotoğrafla birleştiren sayfalar
da hazırlanmıştır.64
23 Nisan Hakimiyet-i Milliye ve Çocuk Bayramı, Atatürk’ün gürbüz ve yavuz evlatlar
söylemini destekler biçimde, hafta boyunca yapılan gürbüz çocuk yarışmalarına ve
çocukların birlikte eğlendikleri balolara sahne olmuştur. Halkevlerinin ve Çocuk
Esirgeme Kurumu’nun düzenlediği yarışmalarda gürbüz çocuk seçilenlerin fotoğrafları65
ve çocuk eğlenceleri66 dergi ve gazete sayfalarında sergilenmiştir. CHP Maraş İl Yönetim
Kurulu Başkanı tarafından parti genel sekreterliğine gönderilen ve 1936 yılı 23 Nisan
etkinliklerini özetleyen yazıda yer alan bilgilere göre;67 bu bayram gününde, çocukların
katılımıyla resmigeçit törenleri68 ve ardından okullarda çocuk baloları düzenlenmiştir.
Hafta boyunca çocuklar Halkevi salonlarında müsamereler sergilemiş, 23 Nisan haftası,
Çocuk Haftası’na dönüştürülerek kutlanmıştır. Halkevlerinin temsil şubesi hocalarının
düzenlediği tiyatro gösterilerinin gelirleri ile de yoksul çocuklara giyim ve yemek yardımı
gibi çeşitli yardımlar yapılmıştır. Tüm bu etkinlikler aynı zamanda yetişen yeni nesli
modern bir toplum yapısına ve yaşam biçimine alıştırma çabalarının yansımasıdır.

Bkz. Katalog 1- Fotoğraf 80.
Bkz. Katalog - Fotoğraf 81-83.
66 Bkz. Katalog - Fotoğraf 84-85.
67 Belgenin aslı için bkz. Ek 3- Belge No: 1
68 Bkz. Katalog 1- Fotoğraf 86.
64
65
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Fotoğraf 35 (Katalog 1-Fotonğraf 85). Çocuk yedigününde çocuk balosundan başka bir poz.
Uşak Halkevi Broşürü, 1937.

Halkevi yayınlarının ve gazetelerin yanı sıra taranan diğer arşivlerde de zaman zaman
bayram törenlerini gösteren fotoğraflar bulunmaktadır. Bunlardan biri, Manisa
Halkevi’nde çekilmiş bir 23 Nisan fotoğrafıdır.69 Fotoğrafın, 23 Nisan Haftası’nda
Gürbüz ve Yavuz Evlatlar söylemini kurmak ve güçlendirmek için yapılan Gürbüz Çocuk
Yarışmalarına katılan Manisalı Çocukları gösterdiği düşünülmektedir. Çocukların elinde,
onlara verilmiş hediyeler olduğu görülmektedir. Fotoğrafta yer alan bir adam, çocuklara,
objektife doğru bakmalarını işaret etmekte, çocukların objektife meraklı bakışları
hissedilmektedir. Kameranın merak uyandıran bir araç olma özelliğinin hissedildiği
fotoğrafta, çocukları yönlendiren kişinin de etkisiyle araç başat öğe halini alarak, aracın
andaki varlığı pekişmiştir.

69

Bkz. Katalog 1- Fotoğraf 87.
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Fotoğraf 36 (Katalog 1-Fotoğraf 87). 87. Manisa Halkevi bir 23 Nisan fotoğrafı.
Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Cumhuriyet Arşivi.

Dr. Mehmet Şemsi’nin şu sözleri, dönemin bakış açısına ışık tutan ifadelerdendir;
“Irkın selameti için sporcular gibi sağlam insanların çocuk sahibi olması çok
önemlidir. Eğer güçlü ve güzel insanlar çocuk sahibi olmazsa, gelecek millet
kuvvetli ve sağlam bir nesle sahip olamayacaktır.” (Akın, 2014: 118).

Ahmet Fetgeri, kadınların spor yapmasını, yıpranmış ırkın tazelenmesinin önemli bir
aşaması olarak görmüş, sağlıklı çocukların yine sağlıklı anneler tarafından dünyaya
getirileceğini söyleyerek (Akın, 2014: 118), kadının spor yapmasının gerekliliğini, onun
doğurganlığına sınırlandırmıştır. Dönemin dergilerinde, güzelliğin yolunun da spordan
geçtiği algısı ile kadınlar spora yönlendirilmek istenmiştir. Güzellik yarışmaları da bunun
bir parçası olmuş, yarışmalarda dereceye girenler, yeni neslin taşıması gereken
özelliklerin bir imgesi olarak sunulmuştur. 1932 yılında dünya güzeli olan Keriman
Halis’in de bu dereceyi spor yapmasına borçlu olduğu vurgulanmıştır (Akın, 2014, s.120121). Keriman Halis’in dünya güzeli seçilmesi üzerine Türk Spor dergisinde hazırlanan
haberde, güzelin portre fotoğrafları kullanılmış, okul döneminde voleybol oynadığı, her
sabah on dakikasını beden hareketlerine ayırdığı, en sevdiği sporlarınsa binicilik ve
yelken sporu olduğu belirtilerek, Halis’in hayatında sporun ne denli önemli olduğu
anlatılmak istenmiştir. Türk kadını için rol model olması beklenmiş, Türk kadınının
sağlıklı nesiller dünyaya getirmesinin yanı sıra, toplumsal yaşamda etkin kılınması da
amaçlanmıştır.70 Aynı amaçlarla 1930 yılında Türkiye Güzeli seçilen Mübeccel Namık
70

Bkz. Katalog 1- Fotoğraf 88-89.
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Hanım’ın da en sevdiği sporun voleybol olduğu ve tam anlamıyla bir sporcu olduğu
altyazı ile belirtilerek, voleybol filesinin ardından çekilmiş bir fotoğrafı yayınlanmıştır.71

Fotoğraf 37 (Katalog 1-Fotoğraf 90). 1930 Türkiye Güzeli Mübeccel Namık.
Türk Spor- 6 Ağustos 1932.

1931 yılının birinci ve üçüncü seçilen güzelleri Naşide Saffet Hanım ile Selma Hanım
için de Türk Spor dergisinde haber hazırlanmış, güzellerin spora olan ilgilerinden söz
edilmiştir. Dergi kapağında güzellerin Foto Süreyya imzalı portreleri kullanılmıştır. Bu
fotoğraflar da portre fotoğrafçılığı konusunda amatörlere örnek teşkil etmektedir.72
1938 yılında çıkarılan Beden Terbiyesi Kanunun amacı;
“…milli ve inkılapçı amaçlara uygun olarak vatandaşların bedeni ve moral
kabiliyetlerinin gelişmesini sağlayacak oyun, jimnastik ve spor faaliyetlerinin
düzenlenmesi..” şeklinde ifade edilmektedir (Yıldız, 2004, s. 237).

Kanunla ayrıca gençlerin beden terbiyesi programları ile spor kulüplerine katılımları
zorunlu hale getirilmiş, spor yaparak sağlıklı bireyler olmak, askerlikle eşdeğer bir
yurttaşlık görevi olarak değerlendirilmiştir (Yıldız, 2004, s. 237). İçişleri Bakanı Şükrü
Kaya da kanunun TBMM’de görüşülmesi sırasında yaptığı konuşmada; her rejimin
kendine yakışan bir vatandaş tipi inşa ettiğini vurgulayarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin
hedeflediği yurttaşın özelliklerini belirtmiştir;

71
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Bkz. Katalog 1- Fotoğraf 90.
Bkz. Katalog 1- Fotoğraf 91.
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“…güzel vücutlu, sağlam düşünceli, cesur, vakur, hakkını ve fikrini her yerde
müdafaa eden, neşeli ve ciddi olmaktan ibarettir. …Bu beden terbiyesinden maksat,
fikri, seciyevi ve ahlaki terbiyedir.” (Yıldız, 2004, s.238).

Bursa Milletvekili Dr. Osman Şevki Uludağ;
“Yıkılmamak için kuvvetli olmağa muhtacız. Dayanıklı ve sağlam yaşamak için de
bu teşkilatın mutlak surette devletin eline geçmesi şarttır.” ifadesiyle, Cumhuriyetin
beden terbiyesi ve sporu kontrol altında tutmasının gerekliliğini dile getirmiştir
(Yıldız, 2004, s.238).

La Turquie Kemaliste dergisinin Haziran 1935 tarihli yedinci sayısında Türkiye’deki
beden eğitimi konusuna yer verilmiş, grafik tasarımla kurgulanan dinamik bir anlatımla
yetişen yeni neslin dinamizmi, konunun önemi ve dönemin bakış açısı vurgulanmıştır.73

Fotoğraf 38 (Katalog 1-Fotoğraf 94-95). Türkiye’de beden eğitimi.
La Turquie Kemaliste- No:7, Haziran 1935.

1930’larda beden terbiyesi ve spor alanında yaşanan gelişmelerin Türk Tarih Tezi’nde ve
Güneş Dil Teorisi’nde de karşılık bulduğundan söz edilebilir (Akın, 2014, s.65).
Türklerin spor alanında Orta Asya’daki dönemlerinden beri yetenekli oldukları ve
modern birçok sporun kökeninin burada aranması gerektiği savunulmuş, spor kelimesinin
dahi ilk kez Türkler tarafından kullanıldığı tezi öne sürülmüştür (Akın, 2014, s.65-66).
İkinci Dünya Savaşı’nın yaklaştığı dönemde beden terbiyesi konusu, vatan savunmasını
73
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da kapsayacak bir bakış açısıyla ele alınmış, savaş süresince de bu yaklaşım korunmuştur.
Beden Terbiyesi ve Spor dergisinin Cumhuriyet’in 19. yıldönümü nedeniyle hazırladığı
özel sayıda, Beden Terbiyesi Mükellefiyeti başlıklı sayfada spor yapanlarla askerlerin
görüntüleri birlikte kullanılarak bu anlayışa vurgu yapılmış, barış zamanında bu tür bir
hazırlığın bir nevi askeri hazırlık ve sivillerin provası olduğu anlatılmıştır.74

Fotoğraf 39 (Katalog 1-Fotoğraf 96). Beden terbiyesi mükellefiyeti.
Beden Terbiyesi ve Spor Dergisi, Cumhuriyet’in 19. Yılı Özel Sayısı.

1938’de kabul edilen Beden Terbiyesi Kanunu ile Beden Terbiyesi Genel
Direktörlüğü’nün kurulmasına karar verilmiştir (Akın, 2014, s.77-78). Atletizm, futbol,
güreş, su sporları, bisiklet, atıcılık, dağcılık ve kış sporları gibi yeni federasyonlar
oluşturulmuştur (Akın, 2014, s.78-79). Tenis, hentbol, basketbol, voleybol gibi diğer
sporları kapsayan bir de sportif oyunlar federasyonu kurulmuştur (Akın, 2014, s.80).
Beden politikası bağlamında ele alınabilecek olan bu politikalar, özellikle La Turquie
Kemaliste, 19 Mayıs Spor ve Gençlik Mecmuası, Beden Terbiyesi ve Spor, Türk Spor
gibi dergilerde, fotografik anlatımlarla yer bulmuştur. La Turquie Kemaliste dergisinin
Haziran 1939 tarihli 31. sayısında Türkiye’de beden eğitiminin durumunu anlatan bir
yazıya eşlik eden fotoğraflarda atletizm, voleybol, futbol, tenis gibi sporları yapan kadın
ve erkek imgesi görülmektedir. Kadın bir tenis hakemi de fotoğraflar arasında yer
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almakta, kadının, spora dair birçok alanda etkin olduğu gösterilmektedir.75 Yetişmekte
olan neslin sağlıklı ve güçlü olduğu vurgusuyla birlikte, fotografik imgelerle, spor
alanında da bir modernizasyon içinde olduğu belirtilen ülkenin, topyekûn bir
modernleşme süreci yaşadığı anlatılmaktadır. Hentbol, basketbol, voleybol ve tenis gibi
sporların Türk çocuklarının sağlıklı vücut gelişimi için en önemli sporlar olduğu vurgusu
da yapılmaktadır.76 Bu algının bir diğer örneği, Beden Terbiyesi ve Spor dergisinin 1942
yılında çıkardığı Cumhuriyet’in 19.yılı özel sayısında görülmektedir. Bu sayıda, atıcılık,
dağcılık ve kayak, bisiklet, eskrim, atletizm gibi sporlarda etkin olan amatör ve
profesyonel sporcuların fotoğrafları yer almıştır77

Fotoğraf 40 (Katalog 1-Fotoğraf 112-113). Jimnastik ve İizcilik. Eskrim.
Beden Terbiyesi ve Spor Dergisi, Cumhuriyet’in 19. Yılı Özel Sayısı.

Spor alanında hedeflenen, sadece ödül kazanacak milli sporcuların yetiştirilmesi değil,
tüm yurda yayılan bir spor bilinci ile sağlıklı ve ahlaklı nesiller yetiştirmek olmuştur
(Akın, 2014, s.80). Bu nedenle okullarda spor ve beden eğitimi de önemsenmiştir. Yine
derginin aynı sayısında Okullarda Spor başlıklı sayfalar hazırlanarak, hem spor yapan

Bkz. Katalog 1- Fotoğraf 97-105.
Bkz. Katalog 1- Fotoğraf 106-107.
77 Bkz. Katalog 1- Fotoğraf 108-113.
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öğrenciler gösterilmiş, hem de beden terbiyesi ve spor öğretmeni olacak genç kız ve
erkeklerin eğitimine dair fotoğraflara yer verilmiştir.78
Bazı Halkevi dergilerinde ve broşürlerinde hem batılı hem de geleneksel sporlara yer
verilmiştir. Bergama Halkevi’nin 1939 tarihli broşüründe özellikle milli sporlarımızdan
cirit ve okçulukla ilgili fotoğraflar kullanılmıştır.79 Okçuların dizilimi ve oklarını
gökyüzüne doğrultmuş olmaları izleyenin bakışını da yönlendirmekte, geniş bir alanın
fotoğrafı olmasa da ona derinlik katarak izleyeni fotoğrafın içine çekmektedir. Ülkü
dergisi de okçuluk sporuna yer veren dergilerden olmuş, özellikle kadın okçuların
fotoğraflarını kullanarak, 80 kadınların erkek alanı olarak görülen bir spor dalında aktif
olduğunu göstermiş, kadının toplumdaki rolünün ve statüsünün Cumhuriyet ideolojisi
doğrultusunda bir başka temsilini sunmuştur. Halkevi yayınlarında ayrıca, ait oldukları
bölgenin doğa özelliklerine göre şekillenen spor eğilimleri de yansıtılmıştır. Bolu ve Kars
Halkevi’nin düzenlediği kayak kursları, Gediz Halkevi’ne bağlı olarak faaliyet gösteren
sporcuların yürüttüğü dağcılık ve kayak sporları, İzmir, İstanbul ve Sinop Halkevi’nin
düzenlediği su sporu yarışları81 bunların örneklerindendir.
Kadının spor alanındaki başarısı da sağlıklı nüfus politikası doğrultusunda özellikle
desteklenmiş, adı geçen dergilerde kadınların bu alandaki başarılarına da yer verilmiştir.
Örneğin; 19 Mayıs Spor ve Gençlik Mecmuası’nda, spor alanında başarı kazanmış kadın
sporcuların, o dönemde Matbuat Umum Müdürlüğü Fotoğraf Şefi olan Şinasi Barutçu
tarafından çekilen fotoğrafları kullanılmıştır.82 Zaman zaman Mustafa Kemal Atatürk ve
İsmet İnönü de binicilik, yüzme, kürek gibi sporları yaparken görüntülenmiş, basında yer
alan fotoğraflarıyla bu yöndeki politikaları destekleyen imgeler olmuşlardır.83

Bkz. Katalog 1- Fotoğraf 114-125.
Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 126.
80 Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 127-128
81 Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 129-130
82 Bkz. Katalog 1- Fotoğraf 131-136.
83 Bkz. Katalog 1- Fotoğraf 137-142.
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Fotoğraf 41-43 (Katalog 1-Fotoğraf 134-136). Vazife ve Spor. Kızlarımız ve Spor. Şinasi Barutçu
19 Mayıs Spor ve Gençlik Mecmuası, 10 Haziran 1943, Yıl:1, Sayı: 2, syf. 4-5

Foucault’nun önerdiği biyo-politika terimiyle ifade edilebilecek olan sağlık ve nüfus
planlamasına yönelik yaklaşımlar, Erken Cumhuriyet Dönemi’nin önemli konuları
arasında yer almıştır. Savaş sonrasında yıpranmış olan nüfusun bu tahribatını gidermek
için uygulanan politikalar içinde beden terbiyesi ve spora yönelik olanlar önemli yer
tutmaktadır. Sağlığa yönelik politikaların temelinde yatan, ekonomik kalkınmanın ve
vatan savunmasının da sağlıklı bir neslin inşasından geçtiği düşüncesidir (Akın, 2014,
s.88-89). Sağlık koşullarının iyileştirilmesi, salgın hastalıklarla mücadele, ölüm
oranlarını azaltırken sağlıklı doğum oranını yükseltmek ve böylece nüfus yoğunluğunu
arttırmak, Kemalist Cumhuriyet’in öncelikleri arasında yer almış, Osmanlı döneminde bu
konuda yaşanan eksiklikler, Cumhuriyet’i Osmanlı’dan ayıran önemli bir nokta olarak
vurgulanmıştır (Akın, 2014, s.91-92).
Uzun yıllar sağlık bakanlığı da yapan Dr. Refik Saydam’ın da çalışmalarıyla sağlık
alanında da bir teşkilatlanma ve kurumsallaşma yolunda önemli adımlar atılmıştır (Aydın,
2002, s. 183). 2 Mayıs 1920’de birinci hükümetin kurulmasının hemen öncesinde Sağlık
Bakanlığı’nın kurulması, Mustafa Kemal ve çalışma arkadaşlarının sağlığın
kurumsallaştırılması konusuna verdiği önemin ve sağlığın, modern toplumun inşasının
bir parçası olduğu düşüncesinin göstergelerindendir (Aydın, 2002, s. 184; Aydın, 2002,
186-187). Atatürk, ulusun gençleri ve çocuklarının sağlıkları ve “gürbüzlükleri”nin,
yaşadıkları ortamın sağlıklı hale getirilmesinin, devletin üzerine düşen önemli
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sorumluluklardan biri olduğunu vurgulamış, yurttaşların sağlığının “milli mesele”
olduğunu ifade etmiştir (Aydın, 2002, 186).
Gerek Halkevi yayınlarında, gerekse La Turquie Kemaliste dergisinde devletin sağlık
politikaları doğrultusunda gerçekleştirilen yerel ve ulusal düzeydeki çalışmalara yer
verilmiştir.
1939 yılında Siverek Halkevi tarafından hazırlanan broşür, Halkevinin kurulduğu günden
itibaren gerçekleştirdiği çalışmaların bir özetini sunmaktadır. Özellikle Sosyal Yardım
Şubesinin köylerde yaptığı sağlık kontrolleri,84 devletin bu konudaki politikalarını
destekler nitelikte çalışmalar olarak belgelenmiş ve broşürde yer bulmuştur.
La Turquie Kemaliste dergisinde yer alan, Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü’nün
laboratuvar çalışmalarını ve aşılama işlemlerini gösteren fotoğraflar, enstitünün
çalışmalarını, fotografik imgenin kanıt olma yolundaki güvenilirliğini kullanarak
anlatmakta85, devletin, koruyucu sağlık politikasını da desteklemektedir.

Fotoğraf 44-45 (Katalog 1-Fotoğraf 147-148). Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü.
La Turquie Kemaliste, Nisan 1941, no.42.

Bergama Halkevi’nin çalışmalarının anlatıldığı 1939 yılı broşüründe Sosyal Yardım
Şubesinin çalışmaları içinde sağlığa yönelik uygulamaların belgelendiği görülmektedir.86
Devletin sağlık politikasının bir parçası olarak, sağlık hizmetlerine ulaşması zor olan,
Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 143-144.
Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 145-148.
86 Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 149-150.
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özellikle kırsal kesim halkının sağlık muayenelerinin Halkevlerinin sosyal yardım kolları
aracılığıyla yürütüldüğünden ve bu bağlamda önemli bir misyonun yerine getirildiğinden
söz edilebilir. Böylece halkın Cumhuriyet’e olan sevgi ve bağlılık duygusunun
arttırılması hedeflenenler arasındadır. Benzer bir yaklaşım daha önce de, Cumhuriyet’in
on beşinci yılı için özel olarak hazırlanan Adana Halkevi dergisi Görüşler ve Antalya
Halkevi dergisi Türk Akdeniz’de de sergilenmiştir. Sağlık alanında Halkevleri tarafından
gerçekleştirilen çalışmalar fotoğrafların tanıklığında anlatılarak, halkın güven ve desteği
sağlanmaya çalışılmıştır.87 Türk Akdeniz dergisinin özel sayısının ilgili bölümünün
“Sağlık” başlıklı kapağında, sağlıklı bir bebeğin fotoğrafı 88 kullanılarak, “gürbüz ve
yavuz evlatlar” söylemini destekleyen bir yaklaşım sergilenmiş, sağlık politikalarının,
güçlü yeni nesillerin yetiştirilmesi hedefi böylece vurgulanmıştır.

Fotoğraf 46 (Katalog 1-Fotoğraf 151). Adana Halkevi sağlık şubesinin çalışmaları.
Görüşler, 29 Ekim 1938.

Fotoğraf 47 (Katalog 1-Fotoğraf 153) Sağlık.
Türk Akdeniz, 29 Ekim 1938 özel sayı.
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Türk insanının dış görünümünün yansıtılması amacıyla Othmar Pferschy tarafından
kurgulanan fotoğraflardaki bireyler, Türklük üzerine geliştirilen “Gürbüz ve Yavuz
Evlatlar” söylemini, beden ve sağlık politikalarını destekler biçimde, sağlıklı ve mutlu
olarak gösterilmektedir. Pferschy’nin portre fotoğrafçılığındaki ustalığı, La Turquie
Kemaliste dergisinin, “Türk’ün Yüzü”89 ve “Türk Çocuğu”90 bölümlerinde yer alan bu
fotoğraflarında görülmektedir.

Fotoğraf 48-49 (Katalog 1-Fotoğraf 154 ve 157). Türkün Yüzü.
La Turquie Kemaliste, Aralık 1941, no.46

Fotoğraf 50-51 (Katalog 1-Fotoğraf 158 ve 160). Türk Çocuğu.
La Turquie Kemaliste, Haziran 1941, No. 43.
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Fotoğraf, gerçekte var olmayan bir olgu ya da olayı yansıtamamakla birlikte, o olgu ya
da olay ile ilgili farklı bir yorum yapılabilmesinin ya da yalan söylenmesinin aracı
olabilmektedir.91 Pferschy’nin sözü geçen fotoğrafları, gerçekte var olan öznelerin
fotoğrafları olmakla birlikte, yaratılmak istenen imajın gerçekten var olup olmadığı
sorgulanabilir. Türk köylüsünü92 ve diğer alanlarda çalışan kesimi sağlıklı, mutlu ve refah
içinde gösteren bu fotoğrafların özneleri, fotoğrafçının, egemen ideolojinin ereklerini
yansıtmak üzere seçtiği kişilerdir denebilir. Halkın genelinin bu koşullarda yaşadığı ve
bu görünümde olduğu izlenimi yaratılmak istense de dönemin ekonomik koşulları gereği
böyle olamayacağı bilinmektedir. Türkiye’nin, batı toplumunun algısındaki modern
imgesini kurmak için oluşturulan bu fotoğraf kareleri, bilinçli seçimlerle kurgulanmıştır
denilebilir. Gerçekliğin, fotoğrafta açıkça yansıtılıyor olduğundan söz etmek her zaman
mümkün değildir. Fotoğrafçı, egemen ideolojinin yönlendirmesiyle hareket etmektedir.93
Fotoğrafta, toplumun görüntüsünü, ideoloji ya da iktidar odaklarının bakış açısı
doğrultusunda idealize etme durumu söz konusu olabilmekte (Burke, 2016, s. 130-132,
s.212; Sontag, 2011, s. 7-8), bu durum Othmar Pferschy’nin fotoğraflarında
hissedilmektedir.

4.3. KADIN POLİTİKALARI VE KADIN İMGESİ
Kadın imgesi ve Kemalist devrimlerin bu konudaki tutumu ele alınırken akla gelen ilk
konulardan biri kadınların giyimidir denilebilir. Şapka devrimi ile fesin kaldırılmasında
gösterilen kararlı tutum, peçeyi ve çarşafı kaldırmak konusunda gösterilememiştir
(Ahmad, 2015, s.108; Lewis, 1970, s.270). İslami geleneğin bir parçasına böyle bir
müdahale, halk kitleleri tarafından sert tepkilerle karşılanabileceğinden bu konuda daha
dolaylı politikalar izlenmiştir. Lewis’in deyimiyle (1970, s. 290) “sosyal sembolizmin
üstadı” olan Mustafa Kemal Atatürk, batılı yaşam biçimini benimseyen Latife Hanım ile
bir evlilik yapmış, manevi kız evlatları aracılığıyla modern Türk kadını idealini geniş halk
kitleleri nezdinde somutlaştırmıştır. Tarih profesörü Afet İnan ve savaş pilotu Sabiha
Umberto Eco’nun “yalan kuramı” üzerine görüşleri için bkz. syf.15.
Özellikle köy gerçeğinden uzak aydınlar ve Halkevlerinin Köycülük şubeleri, çalışmalarının yetersiz kaldığı,
köylerin kültürel değişiminin, toplumsal ve ekonomik gelişmesinin önüne geçtiği, köylünün sadece dış görünüşünün
değiştirilmeye çalışıldığı ve bu nedenle hedeflenenlere ulaşılmasının mümkün olamayacağı yönünde eleştirilmiştir
(Karaömerlioğlu, 2014, s.63-64).
93 İmge ve gerçeklik üzerine Leppert, Sontag ve Burgin’in görüşleri için bkz. syf:17; syf. 20-21; Freund’un “fotoğraf
ve sahte nesnellik” görüşü için bkz. syf:17.
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Gökçen gibi isimler toplumsal yaşamda erkeğe ait gibi görünen alanlarda
uzmanlaşmışlardır (Ahmad, 2015, s.108; Lewis, 1970, s. 290). Gerek manevi evlatları ile
çıktığı bazı yurt gezilerinde, gerekse halkla buluştuğu çeşitli balo ve kutlamalarda
çevresindeki kadın figürlerle görüntüleri basında yer almış, modern Türk kadını imgesini
toplumsal ve kültürel belleğe işlenmiştir.94

Fotoğraf 52 (Katalog 1-Fotoğraf 164). Atatürk Afet İnan’ın tarih öğretmenlerine Beylerbeyi Sarayı’nda
verdiği çaya giderken. 1937. Fotoğrafla Atatürk Albümü-Milli Kütüphane Arşivi.

Matbuat Umum Müdürlüğü tarafından yayınlanan Radyo Dergisi de fotografik imgenin
gücünden bu bağlamda yararlanmıştır. Dergideki moda fotoğrafları magazinsel bir
yaklaşımın ötesinde, Türkiye’nin aydın ve modern kadınının dış görünüşünün, giyiminin
nasıl olması gerektiği konusunda okuyuculara bir nevi telkinde bulunulmuştur. Bu
fotoğraflarda kadınların başörtüsü değil şapka kullandıkları görülmektedir.95 Kemalist
devrimin başörtüsü ve çarşaf konusundaki tavrını yansıtan bu yaklaşımda, Türk kadınının
giyim konusundaki seçimleri de, sosyal yaşamdaki rolü ve duruşu paralelinde
yönlendirilmektedir.

94Bkz.
95Bkz.

Katalog 1- Fotoğraf 161-166.
Katalog 1-Fotoğraf 167
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Fotoğraf 53 (Katalog 1-Fotoğraf 167). Sonbahar Kıyafetleri.
Radyo Dergisi, 1 Ekim 1946, Sayı:58, Cilt.5

Süleyman Süreyya tarafından yayınlanan Foto Süreyya dergisi, yüzme yarışması
düzenleyerek amatör sporcuları, özellikle kadın sporcuları bu konuda yüreklendirmiştir.
Bu da Erken Cumhuriyet Dönemi’nin kadın politikalarına paralel bir yaklaşım olarak
nitelendirilebilir. Dergi, bir nevi sosyal sorumluluk projesi düzenleyerek bu yöndeki
politikaları desteklemiştir. 96 Yaratılmak istenen kendine güvenen, modern ve kentli kadın
imgesi özellikle İstanbul basınında kullanılan fotoğraflarla pekiştirilmekte, kadınlara bir
nevi rol model olarak sunulmaktadır. Örneğin; 1934’te Foto Ali ve Foto Zeki tarafından
İstanbul’da çıkarılan Fotoğraf Haberleri dergisinin kapağında zaman zaman böyle
fotoğraflara yer verilmiştir.

96

Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 458.
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Fotoğraf 54-55 (Katalog 1- Fotoğraf 459-460) Fotoğraf Haberleri Kapak
Fotoğraf Haberleri, 8 Kasım 1934, No.2. ve 22 Kasım 1934, No.4.

Kemalist devrimleri benimsemiş kadınların, çalışma yaşamının birçok farklı alanında
etkin olduğunu gösteren fotoğraflar, kadınların bu alandaki varlığını güçlendirmek için
kullanılan imgeler olmuştur. Bu çabanın bir başka biçimi de, devlet desteği ile
Cumhuriyet gazetesinin 1929’da düzenlediği güzellik yarışmasıdır. Türk kadının, modern
batılı kadınlardan bir farkının olmadığının kanıtlanmak istendiği bu yarışmaya, 16-25 yaş
arası “hanımlar”ın katılabileceği belirtilmiştir (Anonim, 1929a, s.1). Yarışmaya
katılanların fotoğraflarını Foto Ferit İbrahim, Foto Kanzler, Foto Weinberg, Foto Sebah
ve Joaillier, Foto Febüs gibi, dönemin önemli stüdyo fotoğrafçıları çekmiştir (Anonim,
1929b, s.1).97

97

Bkz. Katalog 1- Fotoğraf 168-174.
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Fotoğraf 56-57 (Katalog 1-Fotoğraf 168 ve 170). Güzellik Müsabakası. Foto WeinbergCumhuriyet, 23 Nisan 1929, s.1; Güzellik Müsabakamız. Foto Sabah Cumhuriyet, 25 Nisan 1929, s.1

Türk kadınının batılı ve modern bir özne olarak inşasının ve bu inşanın tüm dünyaya
duyurulmasının bir parçası olarak görülen güzellik yarışmaları, yabancı basında da yer
bulmuştur. Türkiye’de artık, hareme, dolayısıyla özel alana kapatılmış olan kadın
figüründen, kamusal alanda kendini var eden modern kadın figürüne geçildiği yönünde
ifadeler kullanılmıştır (Anonim, 1929e, s.1).98 1932 yılında Türkiye Güzeli olan Keriman
Halis Dünya Güzellik Kraliçesi de seçilmiştir. Keriman Halis’in başarısı, Cumhuriyet
Gazetesi’nde, Foto Süreyya’nın (Süleyman Süreyya) çektiği bir portre fotoğrafı
kullanılarak duyurulmuştur.99 Akşam gazetesi ise başarıyı, dünya çizimi üzerine eklenmiş
Keriman Halis portresiyle oluşturulan bir fotokolaj kullanarak duyurmuştur.100 Keriman
Halis’in bir tren vagonunda elinde çiçeklerle görüldüğü ve Türk Tarih Kurumu arşivinde
yer alan fotoğraf, çekildiği ana dair arşiv bilgisi bulunmamakla birlikte, Halis, elinde
çiçeklerle trenin içinde olduğu için, bir karşılamadan çok uğurlama anını
anımsatmaktadır. Çiçekleriyle tren vagonunun camından poz veren Keriman Halis,
fotoğraf makinesinin devreye girmesiyle, çevredeki insanların odak noktası olmaktan
çıkmıştır. Çevresindekiler, onu uğurlayanlar arasında olduklarının belgelenmesini, o anda
oradaki varlıklarının ölümsüzleştirilmesini istermiş gibi doğrudan objektife bakmaktadır.

Bkz. Katalog 1- Fotoğraf 173.
Bkz. Katalog 1- Fotoğraf 175.
100 Bkz. Katalog 1- Fotoğraf 176.
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Fotoğraf makinesinin kendisinin odak haline geldiği bu örnekte de olduğu gibi, fotografik
imgenin anın tanığı olmaktaki gücü görülmektedir.101

Fotoğraf 58 (Katalog 1-Fotoğraf 177). 1932 Dünya Güzeli Keriman Halis- Türk Tarih Kurumu Arşivi

Keriman Halis’in Türk Tarih Kurumu fotoğraf arşivinde yer alan bir diğer fotoğrafı, onu
kim olduğunu bilmediğimiz küçük bir kız çocuğuyla göstermektedir. Bu fotoğraf,
Keriman Halis’in güzelliğinin yanı sıra, geleceğin annesi olmasına ve sevecenliğine
vurgu yaparken, bir yandan da iki farklı nesli bir arada göstererek, küçük kızın geleceğin
modern Türk kadını olduğu göndermesini içermektedir.102 Weinberg tarafından çekilen
bir diğer fotoğrafında Keriman Halis, bir ayakkabıyı denemek gibi gündelik bir iş
sırasında görülmekte, fotoğraftaki duruşuyla, günlük yaşantısında da güzelliğinin yanı
sıra nezaket ve zarafet sahibi olduğu vurgulanmaktadır.103
Foto Süreyya dergisi, Keriman Halis’e ve onun 1931’deki güzellerle buluşmasına
fotoğraflarla yer vermiş, derginin bu sayısının kapağında da Keriman Halis’in Süleyman
Süreyya tarafından çekilen bir portresine kullanılmıştır.104 Güzellik yarışmalarına katılan
kadınların fotoğrafları, Modern Türk Kadını imgesinin güçlü bir kanıtı olmalarının yanı

Bkz. Katalog 1- Fotoğraf 177.
Bkz. Katalog 1- Fotoğraf 178.
103 Bkz. Katalog 1- Fotoğraf 179.
104 Bkz. Katalog 1- Fotoğraf 180-184.
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sıra, portre fotoğrafçılığının geldiği noktayı ve bu konuda geliştirilen estetik anlayışı
görünür kılmaktadır. Laik ve demokratik Cumhuriyet vurgusuna da önemli katkıda
bulunmaktadır (Lewis, 1970, s.287).

Fotoğraf 59 (Katalog 1-Fotoğraf 180). Güzellik Kraliçesi Keriman Halis.
Foto Süreyya Dergisi, No.16, 15 Temmuz 1932

Güzellik yarışmaları “kent alt-orta sınıfı”nın katıldığı ve bu sınıfın kadınlarına özgüven
sağlamak amacıyla düzenlenen etkinliklerdir (Ahmad, 2015, s.109). Bürokratik hayata
katılım için özgürleştirilmesi gereken kadınlar daha sonra işgücüne katılmış ve böylece
özgürleşen kadınların varlığıyla, kentlerde yaşayan çekirdek ailelerin sayısı artmış,
toplumsal yapıda gerçekleşen değişimin önemli bir parçası olan bu kadınlar, kendilerini
Kemalist devrim ile özdeşleştirmişlerdir (Ahmad, 2015, s.109). Kadınları çalışma
yaşamının birçok alanında gösteren fotoğraflar, özellikle La Turquie Kemaliste
dergisinde yer almıştır. Türk’ün Yüzü, ve Türk Kuşu gibi özel olarak hazırlanan
bölümlerde kadınlar, hukuk, bilim, sanat, havacılık gibi alanlarda aktif olarak
gösterilmiştir.105

105

Bkz. Katalog 1- Fotoğraf 185-193.
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Fotoğraf 60-61 (Katalog 1-Fotoğraf 188 ve 193). Le Visage Turc. La Turquie Kemalist, No.29, Şubat
1939. S.35-41; L’ouseau Turc, La Turquie Kemalist, No.30, Nisan 1939. S.29-31.

La Turquie Kemaliste dergisinden çok önce, 1920’lerin ikinci yarısında Ankara Resim
Sergilerine katıldığını bildiğimiz, Türkiye’nin ilk kadın heykeltıraşlarından Melek Ahmet
Hanım’ı (Özyiğit, 2014, s.860), sergide yer alan işi ile gösteren bir fotoğraf Türk Tarih
Kurumu arşivinde yer almaktadır. Cepheye mermi taşıyan bir Anadolu kadınını temsil
eden heykelinin karşısında poz veren Melek Ahmet Hanım, heykele aşağıdan yukarı
doğru bakmakta, bu bakışıyla, Anadolu savunmasının isimsiz kadın kahramanlarına
minnetini sunar gibi görünmektedir. Fotoğraf, bu iki kadın figürünü bir araya getirerek,
Türk kadınının geçmişte de gelecekte de sağlam duruşuyla, her alanda varlık
göstereceğini simgeler gibidir.106

106

Bkz. Katalog 1- Fotoğraf 194.
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Fotoğraf 62 (Katalog 1-Fotoğraf 194) Melek Ahmet Hanım Ankara Resim Sergisi’ndeki eseriyle.
Türk Tarih Kurumu Arşivi

Aynı arşivde yer alan bir başka fotoğrafta, geometrik bir platformda beden hareketleri
yapan kadınlar ve yine onları izleyen ve giyimi onlardan farklı olan bir diğer kadın
görülmektedir. Arşivde fotoğrafa dair hiçbir bilginin yer almaması nedeniyle bağlam
sorunu

yaşanmakta,

fotoğrafın

1930’ların

ikinci

yarısına

tarihlenebileceği

düşünülmektedir. Musiki Muallim Mektebi’nin, 1934 yılının ortalarında yürürlüğe giren
yasa ile Milli Musiki ve Temsil Akademisi olarak düzenlenmesi konusundaki çalışmalar
başlamış (Çakar, 2015, s.17), 1936 yılında temsil konusunda yetiştirilmek üzere öğrenci
kabul edilmeye başlanmıştır (Kaynar, 2013, s.52). Platformda bedenlerini çalıştıranların
öğrenciler, dersliğin tam köşesinden onları izleyenin ise eğitmenleri olduğu
düşünülmektedir. Modern ve batılı Türk kadını imgesinin yaratılması hedefi
doğrultusunda gerçekleştirilen çalışmaların bir göstergesi sayılabilecek fotoğraf aynı
zamanda, yaşam öğesini içinde barındıran bir grafik fotoğraf izlenimini de vermektedir.
Figürlerin ve platformların yerleşimi, izleyeni, üçgen bir kompozisyonla, odanın
duvarlarının birleştiği köşeye doğru yönlendirmekte, böylece derinlik algısını da
pekiştirmektedir.107

107

Bkz. Katalog 1- Fotoğraf 195.
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Fotoğraf 63 (Katalog 1-Fotoğraf 195) Eğitim… 1930’lar?
Türk Tarih Kurumu Arşivi

Kadınların çalışma yaşamının dışında, diğer kamusal alanlarda da erkeklerle bir arada
olduğunun gösterilmesi önemsenmiştir. Bu bağlamda, deniz banyosu olarak adlandırılan
sayfiye yerlerinde kadın ve erkeklerin bir arada denize girmeleri, 108 halkevlerinin temsil
şubelerinde sergilenen oyunlarda Türk kadınlarının da sahne alması 109, çeşitli vesilelerle
düzenlenen halkevi balolarına kadınların da katılımı desteklenmiş110 ve bunlara dair
fotoğraflar çeşitli mecralarda kullanılmıştır.
Halkevi şubelerinin etkinliklerine dair fotoğraflar, kadın imgesini erkek imgesiyle aynı
toplumsal koşul ve statüde gösteren fotoğraflar olarak dikkate değerdir. Kadın ve erkeği
aynı etkinliklerde, eşit roller üstlenirken gösteren bu fotoğraflar, yeni Türkiye
Cumhuriyeti’nin inşa etmek istediği kadın imgesine de katkı sağlamaktadır. Kadınlar,
spor, sanat, bilim alanında erkekle aynı konuma yerleştirilmiştir.111 Geçmişte halk
arasında kabul görmesi zor olan böyle bir yaklaşımı halkın gözünde meşrulaştırmak
önemsenmiştir. Bu yayınlardaki etkinlik fotoğrafları, kadının yalnızca aileye ait özel
alanda etkin olduğu geleneksel yaklaşıma karşı çıkarak, kamusal alandaki varlığını
yeniden inşa etmekte ve doğallaştırmaktadır.

Bkz. Katalog 1- Fotoğraf 196-197.
Bkz. Katalog 1- Fotoğraf 198-199
110 Bkz. Katalog 1- Fotoğraf 200-201.
111 Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 202-205.
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Anlaşılmaktadır ki kadın imgesi ve özne olarak kadın, Türkiye’nin modernleşme ve ulus
devlet olma yolundaki önemli savaşım alanlarından biri olmuş, kadının yurttaş birey
olarak algılanması yolunda önemli adımlar atılmıştır (Berktay, 2001, s.276). Kadınların,
çalışma hayatının her alanına aktif biçimde katılımının sağlanmasıyla, onlara ekonomik
hakların yanı sıra siyasi hakların da verilmesi gündeme gelmiştir. Nisan 1930’daki
belediye seçimlerinde oy kullanma hakkı kazanan kadınlar, 5 Aralık 1934’te genel
seçimlerde de seçme ve seçilme hakkını elde etmişlerdir (Ahmad, 2015, s.110). Yazılı
basında yer alan bu yöndeki haberlerde kullanılan oy kullanan kadın imgesiyle toplumun
algısı yönlendirilerek bir normalleştirme ve meşrulaştırma sürecine girişilmiştir. 1946
yılında gerçekleşen genel seçimlerde İsmet İnönü’nün eşinin oy kullanırken çekilmiş
fotoğrafı, hem demokratik Cumhuriyet’e, hem de kadınların seçme ve seçilme hakkına
vurgu yapmak için kullanılmıştır. Ülkü dergisinin kapağında kullanılan fotoğrafın
altındaki “Sayın Mevhibe İnönü Türk kadınına önayak oldular.” yazısı da bu öncü tavrı
ve sembolik anlatımı desteklemektedir.112 18-22 Nisan 1935 tarihleri arasında
İstanbul’daki Yıldız Sarayı’nda düzenlenen Milletlerarası Kadınlar Birliği Kongresi’ne
dair fotoğraflar da basında yer bulmuş, özne olarak kadına verilen önem, bu kongreye ev
sahipliği yapılarak da gösterilmiştir.113

4.4. EĞİTİM POLİTİKALARI
Kemalist ideolojinin ilke ve devrimlerinin yaygınlaşması ve sağlam temeller üzerine
kurulması için zorunlu görülen eğitim seviyesinin yükseltilmesi için, Millet
Mekteplerinden üniversitelere, halkevlerinden teknik okullara ve köy enstitülerine kadar
birçok eğitim kurumu inşa edilmiştir. Mustafa Kemal Atatürk, 3 Mart 1924’te çıkarılan
ve eğitim ve öğretimi düzenleyen Tevhid-i Tedrisat Kanunu ve 1 Kasım 1928’de
gerçekleştirilen Harf Devrimi’nin ardından çıktığı yurt gezilerinde bu yeni uygulamalara
vurgu yapmıştır. Fotoğrafla Atatürk Albümü’nde yer alan 1924 tarihli bir fotoğrafta114
Atatürk, Konya’da başında sarık olan gençlerle konuşurken görülmektedir. Fotoğrafın
altında; “Konya’da medreseleri yıkan Büyük Şef küçük softalarla görüşüyor.” yazısı yer
almaktadır. Fotoğrafın tarihi, eğitim ve öğretimin birleştirildiği, 3 Mart 1924’te çıkarılan
Bkz. Katalog 1- Fotoğraf 206.
Bkz. Katalog 1- Fotoğraf 207-208.
114 Bkz. Katalog 1- Fotoğraf 209.
112
113
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Tevhid-i Tedrisat kanununun tarihiyle örtüşmektedir (Giritli, 2004, s.7). Alt yazıdaki
ifadeden de fotoğrafın bu tarihten sonra çekildiği anlaşılmaktadır.

Fotoğraf 64 (Katalog 1-Fotoğraf 209). Konya’da medreseleri yıkan Büyük Şef küçük softalarla
görüşüyor. 1924. Fotoğrafla Atatürk Albümü-Milli Kütüphane Arşivi

1 Kasım 1928’de gerçekleştirilen Harf Devrimi sonrasında, yeni eğitim sisteminin bir
parçası olan okuma yazma seferberliği ve millet mektepleri, halkın ve özellikle kadınların
katılımını gösteren fotoğraflarla desteklenmiştir.115 Bu tür devrimlerin fotoğraf
aracılığıyla belgelenmesiyle fotoğraf, öznenin ve toplumsal belleğin inşasında kullanılan
önemli bir ideolojik aygıta dönüşmektedir.116

Fotoğraf 65 (Katalog 1-Fotoğraf 212) Harf Devrimi sonrasında millet mektebinde eğitim alan kadınlar.
1930’lar. Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Arşivi.

115

Bkz. Katalog 1- Fotoğraf 210-212.

116

Marksist Düşünür Althusser’in ideoloji ve devletin ideolojik aygıtları üzerine görüşleri için bkz. syf. 22-24.
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1930’lara gelindiğinde halk eğitimi alanında çalışan önemli bir kültür kurumu olan
Halkevleri ve Halkodaları bünyesinde kurulan Halk Dershaneleri ve Kurslar Şubesi’nde
yabancı dil kurslarının da verildiği bilinmektedir (Çeçen, 1990, s.158; Yeşilkaya, 2001,
s.116). Eğitim Bilişim Ağı (EBA) arşivinde yer alan bir fotoğrafta 1930’lu yıllar
İstanbul’unda, farklı yaş gruplarından birçok kişinin bulunduğu bir sınıf görülmektedir.
Bu sınıfın, Halkevlerinin sözü geçen şubeleri tarafından düzenlenen yabancı dil
kurslarından biri olduğu düşünülmektedir. Fotoğrafta görülen kara tahtada İngilizce
yazılar bulunması, katılımcıların farklı yaş gruplarından oluşu, bu düşünceyi
desteklemektedir.117

Fotoğraf 66 (Katalog 1-Fotoğraf 213). Halkevinde bir yabancı dil kursu? 1930’lar.
Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Arşivi.

Üniversite eğitimi, özellikle CHP’nin yayın organı olan Ulus gazetesinde yer bulmuştur.
Ankara Üniversitesi’nin çeşitli bölümlerinde verilen eğitim, Fotoğrafla Ankara
Üniversitesi, Fotoğrafla Ankara Veteriner Fakültesi başlıklarıyla hazırlanan özel
sayfalarla tanıtılmış, pozitif bilimlere dayanan yükseköğretim sistemi, Kemalist
ideolojinin devrimlerine vurgu yapan alt yazılarla desteklenerek sunulmuştur.118
Özellikle kız öğrencilerin eğitiminin önemsendiği, kadınların ilerleyen yıllarda, birçok
farklı alanda etkin bir biçimde rol oynaması için gereken eğitim alt yapısının sağlanması
117
118

Bkz. Katalog 1- Fotoğraf 213
Bkz. Katalog 1- Fotoğraf 214-215.
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yönünde önemli adımlar atıldığı bu fotoğraflarla ifade edilmektedir. Örneğin, Dil ve
Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde kız öğrenci sayısının erkek öğrenci sayısından fazla olduğu
kız öğrencileri gösteren bir fotoğrafın alt yazısında belirtilmiştir.119

Fotoğraf 67 (Katalog 1-Fotoğraf 216). Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’ndeki kız öğrenciler.
Fotoğrafla Ankara Üniversitesi. Ulus, 24 Nisan 1947, syf.9

Kız ve erkek öğrencilerin bir arada aynı konularda çalışıyor ve satranç gibi çeşitli
aktivitelerle sosyalleşiyor olduğunu gösteren fotoğraflar, kadının toplumsal yaşamdaki
statüsünün erkekle aynı düzeyde olduğu algısını pekiştirmeye yardımcı olmuştur.120
Eğitim alanındaki atılımlara verilen önem, Mustafa Kemal Atatürk’ün yurt gezileri
sırasında okul ziyaretleri yaparken çekilmiş fotoğraflarıyla da vurgulanmıştır.121
Bireyin sosyalleşme sürecinde öznenin inşa edildiği ve kadın bireyin de bu yolla inşasının
hedeflendiği Erken Cumhuriyet Dönemi eğitim sistemi, en önemli ideolojik aygıtlardan
biri olarak, La Turquie Kemaliste dergisinde yer bulmuştur. Genç kızların da aktif olarak
eğitim gördüğü gerek karma eğitim kurumları, gerekse kız enstitüleri ile batılı modern
kadın imgesine ulaşılması hedeflenmiştir.122 Ancak buna rağmen, özellikle Mülkiye

Bkz. Katalog 1- Fotoğraf 216.
Bkz. Katalog 1- Fotoğraf 217-219.
121 Bkz. Katalog 1- Fotoğraf 220-221.
122 Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 222.
119
120
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Mektebini gösteren fotoğraflarda sadece erkek öğrencilerin yer alması, diğer alanlar
arasından kadının aktif olamadığı bir alan olarak dikkat çekmektedir.123
1936 yılında, Musiki Muallim Mektebi’ne bağlı olarak kurulan Ankara Devlet
Konservatuarı’nın Temsil Bölümü’nün kuruluşunda Alman opera ve tiyatro yönetmeni
Prof Dr. Carl Ebert görevlendirilmiş, öğrencilerin eğitiminde bizzat çalışmıştır (Çakar,
2015, s.21). Öğrencilerin cinsiyet ayrımı gözetmeksizin bir arada çalıştıkları Musiki
Muallim Mektebi ve Temsil Bölümünü gösteren fotoğraflarda modern bir sahne sanatları
eğitimi anlayışının yanı sıra Cumhuriyet’in kadın imgesi pekiştirilmektedir.124

Fotoğraf 68-69 (Katalog 1-Fotoğraf 222 ve 227) Karma Eğitim, La Turquie Kemaliste, Haziran 1936,
no.13.; Konservatuar ve Sanat Eğitimi, La Turquie Kemaliste, Nisan 1937, no.18.

Gerek, Ankara Halkevi yayını olmasına karşın merkez halkevi yayını gibi çalışan Ülkü
dergisi, gerekse La Turquie Kemaliste, eğitimde teoriden pratiğe geçiş döneminin
kurumları olan, Köy Enstitüleri ve mesleki teknik eğitim veren okullara dair
uygulamaların fotoğraflarla yer bulduğu yayınlar olmuştur.125 Köy Enstitüleri bir tür

Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 223-226.
Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 227-228.
125 Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 229-242.
123
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aydınlanma projesi olarak nitelendirilebilirken, teknik okulların da kalifiye iş gücü
ihtiyacını karşılayacak kurumlar olduğundan bahsedilebilir. “Üretim için eğitim”
düşüncesi yaygınlaşınca, bunun tamamlayıcısı olarak görülen “yaparak eğitim” anlayışı
gündeme gelmiş, 1930’ların ortalarına kadar teorik eğitim önemsenirken pratiğe dayalı
eğitime yer verilmemiştir (Karaömerliğlu, 2014, s.93-94). Ankara’da açılan Meslek
Muallim Mektebi, Erkek Teknik Öğretmen okulu ve Erkek Meslek Öğretmen okulu,
Erkek Sanat, Erkek Yapı, Kız sanat okul ve enstitüleri, Ticaret okulları ve diğerleri üretim
için kalifiye eleman yetiştirilmesini öngören okullar olarak 1930’ların ortalarında
faaliyete geçmiştir (Sakaoğlu, 1992, s.74-75).
Ülkü dergisinde, Türkiye’de görülen teknik eğitime yönelişi ve Türkiye’nin
kalkınmasında halkın azmi, çalışması ve pratik bilgilerle donatılmasının önemini
vurgulayan yazılara eşlik eden fotoğraflar yer almıştır.126 Fotoğraflarda demir
atölyelerinde çalışan genç öğrencilerin çalışma ortamları ve çalışmalarının sonucu olan
ürünler görülmektedir. Metal işçiliğinde kendini geliştiren gençleri gösteren portreler,
gerek doğal ışık kullanımı, gerekse çerçeveleriyle portre fotoğrafının farklı örnekleri
olarak değerlendirilebilir. Doğal ışık kaynağı kullanılan fotoğraflardan ilkinde figür
kaynak makinasından çıkan kıvılcımlarla aydınlanmaktadır.127 Diğerinde ise yukarıdan
gelen ışıkla figürün elleri ve çalışma materyalleri aydınlanırken, yüzü karanlıkta
kalmakta, bireyin üretimleriyle var olduğu ve kimliğini inşa ettiği düşüncesini
uyandırmaktadır.128

Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 239-242.
Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 241.
128 Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 242.
126
127
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Fotoğraf 70-71 (Katalog 1-Fotoğraf 241-242). Sanat okullarında çalışmalar.
Ülkü, Kasım 1942, Yeni Seri, sayı: 27, s.13.

Hazırlıkları 1935’te, pratik çalışmaları köy öğretmen okullarıyla 1937’de başlayan köy
enstitüleri 1940-1950 yılları arasında faaliyet göstermiş, dönemin çok sonrasında da
tartışmalara konu olmuş eğitim kurumları olarak dikkate değerdir (Aysal, 2005, s.267;
Karaömerliğlu, 2014, s.87; Sakaoğlu, 1992, s.90). Kemalist ideolojinin benimsetilmesi
ve köy nüfusunun ekonomik ve kültürel kalkınmasının gerçekleştirlmesi için köylünün
eğitimi önemsenmiştir (Karaömerliğlu, 2014, s.88). Enstitülerdeki eğitim ortamı Ülkü ve
La Turquie Kemaliste dergilerinde özellikle kız öğrencilerin de olduğu fotoğraflarla yer
bulmuştur.129

Fotoğraf 72-73. (Katalog 1-Fotoğraf 233 ve 235) Köy Enstitülerinde Eğitim. La Turquie Kemaliste,
Aralık 1941, no.46, s.7.; Hasanoğlan Köy Enstitüsünde. Ülkü, Aralık 1945, Yeni Seri, 101, s.14.

Enstitülerin devlet bütçesine yük olmaması için binalarının inşaatında dahi köylüler ve
öğrenciler birlikte çalışmış130 (Karaömerliğlu, 2014, s.91), köylüler inşaat için gerekli
araziyi bulmakla da yükümlü tutulmuştur (Arman ve Tonguç’tan Aktaran:
Karaömerliğlu, 2014, s.92).

129
130

Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 233 ve 235.
Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 231 ve 236.
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Fotoğraf 74 (Katalog 1-Fotoğraf 231) Köy Enstitülerinde inşaat.
La Turquie Kemaliste, Aralık 1941, no.46, s.4-6.

Halkevlerinin Köycülük şubelerinin sürekli köy yaşamı içersinde olmaması nedeniyle
yetersiz kaldığı, yüzeysel ve geçici çözümler getirebildiği sorunlara kalıcı çözümler
getirmek için oluşturulan köy enstitüleri, köyülünün kendi içinden çıkacak aydınlar
yetiştirmeyi, böylece köycülük ve halkçılık ilkesi hedeflerine daha hızlı ulaşmayı
amaçlamıştır (Karaömerliğlu, 2014, s.96). Bu hedeflere ulaşılıyor olduğunu göstermek
için La Turquie Kemaliste dergisinde idealize edilmiş figürlerle kurgulanmış portreler ve
çalışma ortamını gösteren fotoğraflar kullanılmıştır. İkinci Dünya Savaşı’nın getirdiği
ekonomik bunalımlar nedeniyle ülke genelinde olduğu gibi enstitülerde de yaşanan
sıkıntılar, halkın enstitü binalarının inşası için arazi temini konusundaki isteksizliği, savaş
dönemi olduğundan oğulları askere alınan ailelerin diğer erkek çocuklarını enstitüye
gönderme konusundaki çekingenlikleri, enstitülerde kız öğrenci sayısının azlığı yorucu
çalışma koşulları gibi olumsuzluklar (Aysal, 2005, s.276; Sakaoğlu, 1992, s.92-95;
Karaömerliğlu, 2014, s.92) yerine, mükemmelleştirilen bir görünüm bu fotoğraflarla inşa
edilmektedir.131 Leppert’in de belirttiği gibi (2002, s.14).; imgenin temsil ettiği ideal
gerçekte var olmasa da imge artık gerçekliğin bir parçası olmuştur. İdealize edilmiş bu
fotoğraflar gizledikleri nedeniyle gerçekliği yeniden üreterek kurgulamakta ve

131

Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 229-234.
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sunmaktadır. Fotoğrafçı, Cumhuriyet ideolojisi ve politikaları doğrultusunda yapmış
olduğu seçimlerle, inşa edilmiş bir gerçeklik sunmaktadır.132

Fotoğraf 75-76 (Katalog 1-Fotoğraf 229-230) Köy Enstitülerinde Eğitim.
La Turquie Kemaliste, Aralık 1941, no.46, s.2-3.

Fotoğraf 77-78 (Katalog 1-Fotoğraf 231-232). Köy Enstitülerinde Eğitim.
La Turquie Kemaliste, Aralık 1941, no.46, s.4-6.

4.5. EKONOMİ POLİTİKALARI VE YATIRIMLAR
Türkiye Cumhuriyeti’nin inşasında gördüğümüz, devletçilik ilkesi altında girişilen
sanayileşme çabaları, modern tarıma geçiş denemeleri, bayındırlık, havacılık ve savunma

132

Sontag ve Burgin’in idealize edilerek yeniden üretilen gerçeklik üzerine görüşleri için bkz. syf. 15.
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sanayii için yapılan harcamalar, egemen ideolojinin desteklediği sergilerin yanı sıra yazılı
basında kullanılan fotoğraflarla da desteklenmiş ve iktidar odaklarının sesi olmuştur.
Zaman zaman kullanılan fotoğraf kolajları, ekonomi politikalarında da modernizm
etkisini vurgular nitelikte, ilerlemeci bir anlayışın benimsendiğini anlatan ve devinimi
barındıran çalışmalardır.
Devrimlerin başarısı ve ulus egemenliğinin kalıcı olabilmesi için ekonomi alanında da
başarı kazanılmasının gerektiği bilinciyle ekonomi politikaları önemsenmiştir. Halkın
çoğunluğunu oluşturan köylünün ekonomik kalkınmasının temelini oluşturan tarım
politikaları modern ve bilimsel tarıma dayandırılmıştır. Atatürk Orman Çiftliği’ndeki
çalışmalarıyla Atatürk bu konuda uygulamalar yaparken aynı zamanda toplum için rol
model de olmuştur. Dönemin basılı yayın organlarında bu çalışmalara dair fotoğraflar yer
almıştır, böylece devletin ekonomi politikalarına halkın desteği sağlanmaya çalışılırken
Atatürk bu konuda da öncü bir figür olarak halka örnek teşkil edecek görüntüler
vermiştir.133

Fotoğraf 79 (Katalog 1-Fotoğraf 243). Atatürk’ün çiftlikteki etütlerinden… Bir Traktörü bizzat
kullanırken… 1925. Fotoğrafla Atatürk Albümü-Milli kütüphane Arşivi

Erken Cumhuriyet Dönemi’nin tarım politikasıyla en verimsiz arazilerin bile yeşertildiği
ve verimli hale getirildiği vurgulanmış, modern tarım yöntemlerini kullanan köylülerin
fotoğrafları kullanılarak, bu alandaki politikalar, elde edilen sonuçlarla birlikte sunulmuş
ve desteklenmiştir. Adana Halkevi’nin 1934’te yayınladığı 23 Şubat adlı broşürde
bilimsel yöntemlerle yapılan tarım ve tarımda makineleşme vurgusu yapılarak elde edilen

133

Bkz. Katalog 1- Fotoğraf 243.
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verim, pamuk tarlalarının fotoğraflarının kullanılmasıyla kanıtlanmak istenmiştir.134
Pamuk tarımına paralel olarak bölgede kurulan bez ve iplik fabrikası da broşürde yer
bulmuş,135 tarım ve sanayinin, ham madde sağlama bağlamında nasıl bir paralellik
taşıdığını vurgulayan bir bakış açısı sergilenmiştir. Benzer bir yaklaşım Edremit Halkevi
tarafından yayınlanan broşürde de izlenmiş, bölgede yaygın olan zeytinciliğe koşut olarak
işleyen zeytinyağı ve sabun fabrikaları fotoğraflarla tanıtılmıştır.136 Giresun Halkevi’nin
dergisi Aksu’da, yörenin önemli geçim kaynaklarından olan Fındık tarımı konusu sıklıkla
ele alınmıştır. Fındık toplayanların fotoğraflarının yanı sıra, tarım ve sanayi ilişkisini
vurgulayan bir yaklaşımla fındıkların fabrikada toplanması ve ayıklanması da
fotoğraflanmıştır.137 Elinde sepetiyle fındık toplarken poz veren bir kızın portresi, fındık
tarımını belgeleme özelliğinden uzaklaşarak, yerel portre fotoğrafçılığının bir örneğini
sunmakta, yaptığı işten memnun, giyimiyle de, Cumhuriyet dönemi politikalarının
amaçlarından olan idealize edilmiş köylü bir genç kız imgesi kurgulamaktadır.138

Fotoğraf 80 (Katalog 1-Fotoğraf 250). Fındık toplayan kız.
Aksu dergisi, 29 Ekim 1940, sayı.25-26, syf. 32.

Ülkü dergisinde, “Kırşehir Çölünde Bir Vaha” başlıklı bir haber yapılmış, modern tarım
yöntemleriyle verimsiz İç Anadolu topraklarının buğday tarımında ne kadar ilerlediği,
Bkz. Katalog 1- Fotoğraf 244.
Bkz. Katalog 1- Fotoğraf 245.
136 Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 246-247.
137 Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 248-249.
138 Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 250.
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belgeleriyle

ve

fotoğrafın

tanıklığıyla

sunulmuştur.139

Tarımda

makineleşme

doğrultusunda geliştirilen politikalar İstanbul Halkevi dergisi Halk’ta da yer bulmuş,
İstanbul’un köylerinde bu yöndeki çalışmalara dair fotoğraflar kullanılmıştır.140 Ucuz
emek gücü nedeniyle çok da işe yaramayan tarımda makineleşmeye dayanan tarım
politikaları sonucunda köyden kente göç de artmıştır (Ahmad, 2015, s. 94). Uşak
Halkevi’nin 1937 yılında yayınladığı broşürde, tarım ve sanayinin birbiriyle bağlantısını
vurgular bir biçimde şeker pancarı tarımı ve Uşak Şeker Fabrikası’nın fotoğrafları birlikte
kullanılmıştır. 141 Manisa’nın pamuk, tütün ve özellikle de üzüm tarımındaki yeri, halkevi
dergisi Gediz’de ele alınmış, üzüm tarımını teşvik etmek için yapılan üzüm bayramı ve
yarışmalar fotoğraflarla dergide yer bulmuştur.142 Yayınına ara verildikten sonra tekrar
çıkarılmaya başlanan derginin uzun aradan sonra çıkarılan bu ilk sayısının kapağında da,
bağda üzüm toplayan güler yüzlü bir köy kızının fotoğrafı kullanılmıştır. Dönemin yerel
portre fotoğrafçılığının bir örneğini sunan fotoğrafta giyimi, güler yüzlü duruşu ile yine
idealize edilmiş ve inşa edilmek istenen köylü kadın imgesi yansıtılmaktadır.143

Fotoğraf 81 (Katalog 1-Fotoğraf 260). Üzüm toplayan kız.
Gediz dergisi, Ocak 1950, sayı.103

Cumhuriyet’in kuruluş yıldönümü gibi vesilelerle, halkevi dergilerinde, tarımın
makineleşmesi ve modern tarımın yerel uygulamalarına yönelik yayınlar yapılmıştır.
Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 251-253.
Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 254.
141 Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 255-257.
142 Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 258-259.
143 Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 260.
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Örneğin Antalya Halkevi dergisi Türk Akdeniz’in 29 Ekim 1938 tarihli sayısında tarımda
makine kullanımı,144 zirai uygulamalar145 ve yerel ürünlerin fotoğrafları146 kullanılmıştır.
Yerel ölçekte balıkçılık ve hayvancılık çalışmaları da halkevi yayınlarında fotoğraflarla
birlikte sıklıkla yer bulmuştur. Samsun Halkevi dergisi 19 Mayıs’ta balıkçılara yer
verilmiştir. Gün doğumunu andıran ters ışıkta çekilmiş olan fotoğrafta siluet halinde
balıkçılar ve ağlar görülmektedir. Kumsal, deniz ile balıkçılar ve gökyüzünü içeren üç
ayrı düzlemden oluşan fotoğraf, ışığın da etkisiyle belgesel nitelikten uzaklaşarak sanatsal
bir ifadeye dönüşerek, yerel manzara fotoğrafçılığının örneğini sunmaktadır.147 Balıkçılar
Karadeniz’in çalışkan çocukları altyazısı ile de üreten yurttaş imgesi pekiştirilmektedir.

Fotoğraf 82 (Katalog 1-Fotoğraf 264). Balıkçılar.
19 Mayıs dergisi, Ekim 1936, say:12, syf. 25

Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 261.
Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 262.
146 Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 263.
147 Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 264.
144
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Bolu Halkevi dergisi Abant’ta da doğal ortamda, ormanda yapılan küçükbaş hayvancılık
faaliyetlerini gösteren fotoğraf pastoral özellikler taşımakta ve insan öğesine de yer
vermesiyle dikkat çekmektedir.148

Fotoğraf 83 (Katalog 1-Fotoğraf 265) Abant sırtlarında sürüler.
Abant dergisi, Temmuz-Ağustos 1946, sayı.10

Kars’ın yerel bir büyükbaş ırkı olan Çıldır ırkı da halkevi dergisi Doğuş’ta tanıtılmıştır.149
Gelibolu Halkevi tarafından çıkarılan broşürde de yörenin en önemli geçim
kaynaklarından olan balıkçılık anlatılmış,150 bu faaliyetle birlikte yörede açılmış olan
konserve balık fabrikası da tanıtılmıştır. Anlatımları destekleyen fotoğraflar da
tanıtımlara eşlik etmiştir.151
Ülkü dergisi, Ankara Halkevi dergisi olarak, halkevi dergileri için öncü ve denetleyici
konumuyla, yurdun farklı köşelerinden yatırımlara yer vermiştir. Örneğin, sadece birer
üretim alanı olarak görülmeyen, bilim, kültür ve sanat alanlarında sosyalleşen ve eğitilen
bireylerin çalıştığı birer “eğitim kurumu” gibi çalışan Nazilli Sümerbank Basma
Fabrikası, Ülkü dergisinin sayfalarında yer bulmuştur. Bu fabrika aynı zamanda, üretilen
basmaların desen tasarımı ile de üretim ve güzel sanatları birleştiren bir mekan algısı

Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 265.
Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 266.
150 Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 267.
151 Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 268.
148
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yaratmıştır.152 Diğer halkevi dergileri de zaman zaman kendi yörelerindeki bu tür
yatırımlara, Cumhuriyet’in kuruluş yıldönümü gibi vesilelerle değinmiş, bu kuruluşların
fotoğraflarını da yayınlamışlardır. Fabrika görünümlerinin sunulduğu bir başka yayın
Mardin Halkevi Broşürü’dür. Burada kullanılan fotoğraflardan, un fabrikasına ait olan
ikisi, çerçeveleme, ışık ve insan öğesinin kullanılışı ile dikkat çekmektedir. İnsan öğesinin
varlığı bize makinelerin boyutu konusunda ipucu vermektedir. Yine insan öğesinin
fotoğrafların arka planında, makinelerin gerisinde yer alması, makineleşme ve
sanayileşmenin yükselişini ve ne denli önemli olduğunu vurgular gibidir.153

Fotoğraf 84 (Katalog 1-Fotoğraf 272-273) Mardin’deki un fabrikası.
Mardin Halkevi Broşürü, 1938.

Büyük bir bütçe ayrılması gerektiği halde, ekonomi politikalarının sürdürülebilir olması
için gerekli olan demiryolu yatırımları 1950’lere kadar sürmüştür. Yatırımlara dair
fotoğraflar gerek yazılı basın yoluyla duyurulmuş, gerekse bu konuda da albümler
hazırlanarak halkın gözünde somutlaşması sağlanmış, harcamaların gerekliliği
açıklanmaya çalışılmıştır. Örneğin; 1930’da açılan Ankara-Sivas hattının açılış törenini
ve yapılmakta olan diğer demiryolu hatlarını belgeleyen fotoğraflardan oluşan bir albüm
hazırlanmıştır. Ferit İbrahim’in, Devlet Demir Yolları Genel Müdürü Haşim Bey’e hediye
olarak sunduğu bu albümde yer alan fotoğraflar, çeşitli basın organlarında da zaman
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Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 269-271.
Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 272-273.

144

zaman yer bulmuştur. Ferit İbrahim, bunlarla ilgili tanıtım filmi çalışmaları da yapmıştır.
Bu da, devletin bu alandaki yatırımları önemsediğini ve bu yatırımların duyurulmasına
önem verdiğini göstermektedir.154 Sözü geçen albümde yer alan fotoğraflardan birinde,
Tren yolu açılışı için hazırlanmış olan, “İzmir-Lozan-Sivas ve daima ileri…” yazısının
yer aldığı bir tak görülmektedir. Kazanılan askeri ve siyasi başarıların ekonomik
yatırımlar ve ulaşım ağı ile birlikte daha da hızla destekleneceği ve ülkenin böylece
ilerleyeceği fikrini vurgulamaktadır.155

Fotoğraf 85 (Katalog 1-Fotoğraf 274). Foto Ferit İbrahim’in hazırladığı demiryolları
albümü. 1930. SALT Fotoğraf Arşivi.

Demiryolu yatırımları Ülkü dergisinde, Cumhuriyet’in 20. kuruluş yıldönümü sonrasında
çıkarılan ilk sayıda fotografik imgelerle yer bulmuştur.

156

Ulaşımın yanı sıra savunma

sanayiinin de önemli yatırımlarından olan havacılık yatırımları ve Türk Hava
Kurumu’nun çalışmalarına da dergide değinilmiştir. Bu alandaki yatırımların, ekonomik
sıkıntılar yaşanmasına rağmen devam ediyor oluşunun halk nezdinde meşrulaştırılması
ve halkın kabulünün sağlanması için bu tür yayınlar, diğer basın organlarında olduğu gibi,
önemsenmiştir.157
9 Ocak 1934’te kabul edilen Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı çerçevesinde, pek çok
alanda üretim yapan Sümerbank ve madencilik alanında çalışan Etibank gibi kuruluşlar
ile ithal mal kullanımı sınırlandırılmaya çalışılmış, özel sektörün zayıf kaldığı ve halk

Bkz. Katalog 1- Fotoğraf 274-279.
Bkz. Katalog 1- Fotoğraf 274.
156 Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 280.
157 Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 281.
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temel ihtiyaçlarını sağlamak için gerekli alanlarda projeler geliştirilmiştir. Sanayileşme
ve uygarlık hedeflerinin birbirine pararlel ilerlemesi gerektiği düşünülmüştür (Lewis,
1970, s.285; Ahmad, 2015, s. 115). Sanayileşme ve uygarlık hedeflerine ulaşma yolunda
girişilen çalışmalar yazılı basında gerek fotoğraflar, gerekse fotoğraf kolajlarıyla yer
bulmuş, bir yandan yatırımların gerekliliği halka anlatılmaya çalışılmış ve ekonomik
karşılığı alınmıştır. Ülkü dergisinde Cumhuriyet’in 20. kuruluş yıldönümü sonrasında
çıkarılan ilk sayıda yurdun farklı köşelerindeki Sümerbank fabrikalarının fotoğraflarının
yer aldığı bir sayfa hazırlanarak, Cumhuriyetin iktisat alanındaki kazanımlarını
vurgulamak için kullanılmıştır.158 Diğer yandan yatırımlar Türkiye’nin her alandaki hızlı
gelişimini yurt dışına da tanıtmak ve ülkenin bağımsız ekonomisini, bu yönde propaganda
geliştirerek yabancı ülkelere de kanıtlamak için La Turquie Kemaliste dergisinde de fotokolajlarla yer almıştır (Ahmad, 2015, s. 121). Bu kolajlarda Rus konstrüktivizminin
etkileri görülmektedir. Onlar da zaman zaman sanayi ve savunma alanındaki etkinlik ve
gelişmeleri gerek sergilerde, gerekse basında fotoğraf kolajlarıyla ele almışlardır.
Kolajlarda bir devinim ve hız hissi yaratılarak, dönemin atılımlarının ruhu yansıtılmaya
çalışılmıştır. 159 Bu tür kolajlara, 29 Ekim ya da 10 Kasım dönemlerinde, bazı kültür sanat
dergilerinde de, bir tür anma biçimi olarak yer verilmiştir.160

Fotoğraf 86-87 (Katalog 1-Fotoğraf 283-284). Etibank.
La Turquie Kemaliste, Aralık 1947, sayı:48, s.25.
Bkz. Katalog 1- Fotoğraf 282.
Bkz. Katalog 1- Fotoğraf 283-285.
160 Bkz. Katalog 1- Fotoğraf 286-287.
158
159
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Bayındırlık alanında yapılan yatırımlar, özellikle köprü,161 tünel, kara yolu ve tren yolları,
belediyecilik faaliyetleri,162 eğitimin fiziki koşullarının iyileştirilmesi ve kent
merkezlerinin yapımı gibi halkı doğrudan ilgilendiren ve günlük yaşam pratiğinde
sonuçlarını gördüğü yatırımlar önemsenmiştir. Yatırımlardan halkı haberdar ederek,
bunları yapanın da Cumhuriyet yönetimi olduğunu hatırlatmak, toplumsal belleğin inşası
sürecinde halkevi dergilerinin bir diğer ödevi olmuştur. Kimi yayınlarda kentlerin,
Cumhuriyet’in ilanından önceki ve sonraki görünümlerine dair fotoğraflara yer verilerek
bir karşılaştırmaya gidilmiştir. Mardin Halkevi’nin 1938’te çıkardığı broşürde kent
merkezinin Cumhuriyet öncesi ve sonrası durumunu yansıtan fotoğraflar kullanılarak
karşılaştırma yapılmıştır.163 Antalya Halkevi dergisi Türk Akdeniz’de de köy okullarının
dünü ve bugünü fotoğraflarla karşılaştırmalı olarak verilmiş, fotoğraflar, Cumhuriyet
dönemi yatırımlarının kanıtı olarak sunulmuştur.164

Fotoğraf 88 (Katalog 1-Fotoğraf 293) Köy Okullarının Durumu.
Türk Akdeniz Antalya Halkevi Dergisi, 29 Ekim 1938, sayı: 11-12, syf.88-89.

Bkz. Katalog 1- Fotoğraf 288-289.
Bkz. Katalog 1- Fotoğraf 290.
163 Bkz. Katalog 1- Fotoğraf 291-292
164 Bkz. Katalog 1- Fotoğraf 293.
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162
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Erken Cumhuriyet Dönemi’nin, Kemalist ideolojinin devletçilik ilkesi doğrultusunda
desteklediği modern tarım, hayvancılık ve endüstri politikaları, La Turquie Kemaliste
dergisinde de yer bulan konulardandır.165 Dergideki fotoğraflar, belgesel ya da kanıt
niteliği taşımanın çok ötesinde, birer sanat fotoğrafı olma özelliğiyle dikkate değerdir.
Örneğin ipek böceği yetiştiricisi genç kızı gösteren portre yine taşra halkından mutlu bir
bireyi idealize edilmiş biçimde sunarken, ışık kullanımıyla da dramatik bir etki
yaratmaktadır (Fotoğraf 86). Aynı dergide yer alan dokuma sanayiine dair fotoğrafta bu
kez kadın bir işçi dokuma makinesinin başında görülmektedir (Fotoğraf 87). Kadınların
her alan da etkin bir biçimde yer almasının önemsendiği ve sıklıkla gösterildiği
izlenmekte, makinenin ön planda oluşuyla sanayileşme vurgusu da yapılmaktadır.

Fotoğraf 89-90 (Katalog 1- Fotoğraf 294-295) İpek Böcekçiliği ve Dokuma Sanayii.
La Turquie Kemaliste, Ekim 1941, no.45, s.18-21.

Havacılık alanında yapılan yatırımlar özellikle 1930’larda önemsenmiş, vatan
savunmasının önemli bir parçası olarak görülmüştür. İtalya ve Almanya’nın yayılmacı
politikaları nedeniyle İkinci Dünya Savaşı’nın yaklaşmakta olduğu sezilmiş, Cumhuriyet
Türkiye’si muhtemel savaş için önlemlerini almıştır (Özçelik, 2010, s.254). Özellikle
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Bkz . Katalog 1- Fotoğraf 294-297.
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nüfusun çoğunluğunu oluşturan kırsal kesimde ekonomi alanındaki kalkınmanın henüz
tamamlanamayışı ve halkın çoğunluğunun fakir olması nedeniyle, savunma ve havacılık
alanlarına yapılacak yatırımların gereksiz görülmemesi ve halkın desteğinin sağlanması
için basın yayın organları önemli bir görev üstlenmiştir. 1925’te Türk Tayyare Cemiyeti
adıyla kurulan ve daha sonra Türk Hava Kurumu adını alan kurumun çalışmalarıyla
(Aslan, 2014, s.141), havacılık ve hava savunması konusundaki yatırımlara halkın
desteğinin sağlanması için fotografik imgenin gücünden yararlanılmış, zaman zaman
fotomontaj tekniği de kullanılmıştır. Sözel metinle de desteklenen fotografik anlatılar
aracılığıyla, bu konudaki adımların gerekliliği ve önemi vurgulanırken, bir yandan da
halkın kabulü ve maddi desteği sağlanmaya çalışılmıştır. “Başının üstünde dolaşan Türk
uçaklarının hiç olmazsa bir çivisini sen verdin. Bununla övünebilirsin.” Yazısı ile
havacılık faaliyetlerine yapılan bağışların nereye harcandığı gösterilirken, bu bağışların
devamının sağlanması da hedeflenmektedir. “Yurddaş! Hava tehlikesi içinde
olduğumuzu unutma.” gibi metinlerle okuyucu, yaklaşan hava tehlikesi konusunda
uyarılırken bir yandan da havacılık alanında yaşanan gelişmeler konusunda
bilgilendirilmiştir.166

Fotoğraf 91-92 (Katalog 1- Fotoğraf 298-299). Türk Uçakları (Fotomontaj) Ulus, 1 Ağustos 1935, s.1;
Türk Uçakları (Fotomontaj) Ulus, 11 Haziran 1935, s.1.
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Bkz. Katalog - Fotoğraf 298-300.
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4.6. KÜLTÜR POLİTİKALARI VE KURUMLARIN FOTOĞRAF SANATINA
KATKISI
Erken Cumhuriyet Dönemi’nde egemen ideoloji, kurumlar aracılığıyla, ideolojik
aygıtlar167 olan kültür, sanat ve eğitimin yanı sıra, kitle iletişim araçlarını kullanarak
bireyleri, kurulmak istenen yeni toplumsal bütüne uyumlu birer özne olarak yapılandırma
amacını taşımıştır. Birbirine paralel çalışmalar yürüten Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil
Kurumu, Halkevleri ve Halkodaları gibi kurumların çalışmaları basında ve Halkevi
yayınlarında fotoğrafik imge ve yazı birlikteliği ile yer bulmuş, bu fotoğraflarla toplumsal
ve kültürel belleğin inşa süreci desteklenmiştir. Halkevlerinin Tarih ve Müze şubelerinin
yayınlarında kullanılan fotoğraflar mimari, mimari detay ve grafik fotoğrafın yerel
örneklerini sunmaları bağlamında önemsenmiştir. Yayınlarda fotoğrafları kullanılan,
Konya’da yaşayan Abdülgaffar Totaysalgır adlı aydın bir öğretmen ve yerel araştırmacı,
Osmanlı döneminden de Foto Resna stüdyosuyla ile bilinen Giritli fotoğrafçı Bahaettin
Rahmi Bediz, Niğde’de İlköğretim Müfettişi olan Zeki Oral, Manisa’da fotoğraf stüdyosu
sahibi olan Fazıl Önol öne çıkan isimlerdendir.
Benjamin’in168 düşüncesinden hareketle, büyük tarihi eser kalıntılarının ve önemli Türk
mimari eserlerinin özümsenmesi için, dönüp defalarca bakılabilecek bir imge olarak
fotoğraf karesine indirgenmesi, o eserin tüm detaylarıyla kavranması için gereklidir.
Tarih ve Müze Şubelerinin keşif gezilerinden elde edilen mimari fotoğraflar bu
kavramanın yanı sıra, kültürel belleğin korunması ve kültürel mirasın kuşaktan kuşağa
aktarılmasında gelinen nokta konusunda ipuçları da taşımakta, büyük eserlerin geçmişi
ve bugünü arasında bir karşılaştırma yapma olanağı sunmaktadır. Fotoğraf bu bağlamda
da bir kanıt ve tarihin tanığı olma görevini üstlenmektedir.
Halkevi dergilerinde manzara, portre, mimari ve grafik fotoğrafların yanı sıra, özellikle
merkez Halkevi yayını olarak işlev gören Ülkü dergisinde doğa ve vahşi yaşam
fotoğraflarının örnekleri de yer almıştır.
Halkevlerinin düzenlediği amatör fotoğraf yarışmaları ve bu yarışmalarda dereceye
girenlerin yer aldığı sergilerin dışında, düzenlenen diğer fotoğraf sergileri de fotoğrafın
Althusser’in devletin ideolojik aygıtları (DİA) ve öznenin inşası üzerine görüşleri için bkz. syf: 22-24.
Boyut ya da nitelik olarak büyük kabul edilebilecek sanat eserlerinin fotoğrafla ilişkisi üzerine Benjamin’in görüşleri
için bkz. syf:20.
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bir sanat olarak algılanması, milli bir fotoğraf anlayışının yaygınlaştırılması ve amatör
fotoğrafçılığın desteklenmesi için önemli çalışmalardır. Bu yarışma ve sergilerin yanı
sıra, Halkevlerinde düzenlenen amatörlere yönelik fotoğraf kursları da, Türk fotoğrafında
bilinen isimlerin doğduğu bir mecra olarak dikkat çekmektedir. İhsan Erkılıç, Fahri
Seyrek, Kemal Baysal, İhsan Celal Antel, Serat Akkartal, Şinasi Barutçu, Hikmet Ildız,
Baha Gelenbevi, Necdet Pençe, Zeki Faik İzer, Rıfat Tümer, Ali Enis Oza, Münif Fehim
Özarman, Sanih Sarıdal, Hakkı İzet, Mustafa Arsever ve Adil Tekin bu sergi ve
yarışmalarda ön plana çıkan isimler arasında yer almaktadır.
Matbuat Umum Müdürlüğü gerek denetim mekanizmasının bir uzvu gerekse yurt içinde
ve dışında propaganda gücünü etkin bir biçimde kullanmanın dinamiklerini yerine getiren
bir kurum olarak varlık göstermiştir. Öte yandan kurum tarafından bizzat düzenlenen
sergiler, yayınlanan albüm ve dergiler de fotoğrafın propaganda aracı olmanın ötesinde,
bir sanat mecrası olarak algılanmasını sağlayan önemli örnekler sunmuştur. Bu örneklerin
birçoğu Othmar Pferschy tarafından çekilen portre ve manzara fotoğraflarından
oluşmakla birlikte, mimari ve grafik fotoğraf özelliği taşıyan işler de kullanılmıştır.
Ankara’nın inşasıyla ilgili olan foto-kolajlar da Rus konstrüktivizminin etkilerini taşıyan,
devinim barındıran çalışmalardır. Bu fotoğraflar, amatörlerin ve yeni profesyonellerin
eğitimine de katkı sağlamış, Pferschy’nin de belirttiği gibi, Türkiye’nin fotoğraf
konusundaki eğilimlerinin oluşmasında etkili olmuştur (Özendes, 2006, s.23-24).
Gerek Halkevi yayınlarında, gerek Matbuat Umum Müdürlüğü’nün yayınlarıyla sergi
etkinliklerine getirilen yorumlarda ve gerekse diğer yayınlarda sanata ve fotoğrafa dair
görüşler yer almış ve bu bağlamda devletin sanata ve fotoğrafa dair yaklaşımı konusunda
bir perspektif çizilmiştir.

4.6.1. Türk Tarih Tezi ve Güneş Dil Teorisini Destekleyen Yayınlar ve Fotoğraf
Mustafa Kemal Atatürk ve Afet İnan gibi isimlerin aktif olarak çalıştıkları Tarih ve Dil
Kongrelerinin basına yansıyan fotoğraflarında, özellikle Atatürk’ün masa başında, yerli

151

ve yabancı bilim adamlarıyla çalışmaları ve İsmet İnönü ile hararetli sohbetleri
gösterilmiş, bunlar, konunun ne denli önemsendiğinin kanıtı olarak sunulmuştur.169

Fotoğraf 93 (Katalog 1- Fotoğraf 302) Üçüncü Türk Dil Kurultayı merasimle açıldı.
Cumhuriyet, 25 Ağustos 1936, syf.1

Fotoğraf 94 (Katalog 1- Fotoğraf 309) İkinci Türk Tarih Kongresi’nde… 1937
Fotoğrafla Atatürk Albümü-Milli Kütüphane Arşivi

Türk Tarih Tezi ve Güneş Dil Teorisi paralelinde hazırlanan Tarih ve Müze Kolları
yayınları, fotoğrafı da kullanan mecralar olarak geniş yer tutmaktadır. Türklerle Etiler ve
Sümerler arasında ırka ve dile dayalı bir bağ bulunduğu savına temellendirilen Türk Tarih
Tezi’nin desteklenmesi amaçlanmıştır.170 Türklerin Anadolu’daki varlığının HelenYunan uygarlığından daha eskiye dayandığı iddiasıyla, Anadolu’nun Türk yurdu olduğu
savını ispatlama çabasının bir sonucu olan çalışmalar aynı zamanda Osmanlı döneminin
dine dayalı karşıtlıklar üzerine kurulan tarih tezleriyle, Türklere olumsuz eleştiriler
getiren batılı tarih anlayışına bir tepki niteliği taşımaktadır (Yasa Yaman, 2012, s.39).

Bkz. Katalog 1- Fotoğraf 301-309
Türk Tarihinin Ana Hatları adlı kitapta Hititler ve Sümerler ile Türkler arasında ırka ve dile dayalı bir bağ olduğuna
dair araştırmalar yer bulmuştur (Yasa Yaman, 2012, s.37).
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Hititlerin kökeninin de Orta Asya olduğunu ve Türklerin ilk yurdu olan Orta Asya’dan,
Çin, Hindistan, Mezopotamya, Mısır, İran ve Anadolu’ya göç ederek kendi kültürlerini
bu bölgelere ulaştırdıklarını ispatlama çabasına girilmiştir (Yasa Yaman, 2012, s.39).
Anadolu’nun çok kültürlü bir yapısı olduğu ve bu bağlamda diğer Anadolu kültürleri ile
birlikte bir “Anadolu Medeniyetleri” algısının desteklendiğinden söz edilebilir (Yasa
Yaman, 2012, s.39). Türklük algısının da bu bağlamda değiştiğinden, Orta Asya merkezli
anlayışın yerini, “Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Anadolu halkı”nın oluşturduğu Türk
milleti anlayışının aldığı görülmektedir (Yasa Yaman, 2012, s.39).
Halkevi dergileri, çıkarıldıkları yöredeki arkeolojik buluntular ve diğer tarihi eserlere dair
fotoğrafları171, yazılar eşliğinde yayınlayarak, Türk Tarih Tezi doğrultusunda yayınlar
yapmış, yeni Cumhuriyet’in kültürel belleğinin, Osmanlı’dan daha uzak bir geçmişe
temellenmesine yönelik politikanın sürdürülebilirliğini sağlarken, bir yandan da bu
eserleri tanıtarak, halkı bilinçlendirme yoluyla korunmalarına katkı sağlamıştır. Yalnızca
Eti ve Sümerlere ait buluntulara yer verilmemiş, Roma ve Bizans dönemi eserlerine ve
Osmanlı döneminden kalan tarihi eserlere de değinilerek kültürel mirasın birer parçası
oldukları vurgulanmış, tanıtma ve koruma çabaları sürdürülmüştür.172
Kuruluşlarından kısa bir süre sonra Halkevlerinin Tarih ve Müze kollarının
gerçekleştirdiği keşif gezileri ve bu gezilerin ürünü olarak oluşturulan broşürler, fotoğraf
albümleri, Halkevlerinde aktif olarak çalışan yerel tarihçilerin araştırmalarını içeren
yayınlar olarak literatürde yerini almıştır.
Osmanlı İmparatorluğu döneminden itibaren, gerek Anadolu topraklarında gerekse
İmparatorluğun diğer topraklarında arkeolojik kazılar gerçekleştirilmiştir. Remzi Oğuz
Arık, Osmanlı İmparatorluğu zamanında Türkiye topraklarında kırk civarında kazı
yapılmışken, Cumhuriyet Dönemi’nde 1934’e kadar yetmiş civarında kazı yapıldığını
söylemiş, bunun da Cumhuriyet Dönemi’nde Anadolu topraklarında arkeoloji
çalışmalarının yükselişe geçtiğinin bir göstergesi olduğunu ifade etmiştir (Arık, 1936, s.
5-6). Yapılan tarih araştırmalarına ve arkeolojik buluntulara dair fotoğraflar da
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Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 310-311.
Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 312-313.
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destekleyici imgeler olarak birer kanıt niteliğinde, sözel metin ve fotoğraf ilişkisi
içerisinde, ele alınan yayınlarda kullanılmıştır.173
Aydın, Isparta, Balıkesir, Konya, Tekirdağ, Diyarbakır, Denizli, İstanbul, Milas, Samsun,
Tokat Halkevleri ve daha niceleri, 1930’ların ilk yarısında, tarihi eserleri, arkeolojik
buluntuları ve folklorik malzemeleri fotoğraflayarak albümler hazırlamışlardır. Kaleme
alınan kitaplarda da bulundukları yörenin Türk yurdu olduğu ve fotoğraflanan eserler
üzerinden Türklük vurgusu yapılmaktadır. Yayınlarda, Konya’da yaşayan Abdülgaffar
Totaysalgır adlı aydın bir öğretmen ve yerel araştırmacı, Osmanlı döneminden de bilinen
Giritli stüdyo fotoğrafçısı Bahaettin Rahmi Bediz, Niğde’de İlköğretim Müfettişi olan
Zeki Oral, Manisa’da fotoğraf stüdyosu sahibi olan Fazıl Önol öne çıkan isimlerdendir.
Özellikle doğu ve güneydoğu illeri ile ilgili yayınlarda, bu yörelerin, diğerleri gibi Türk
yurdu olduğu ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde olmasının meşruluğu, bölgedeki
Kürt varlığının da aslında Türk olduğu kanıtlanmaya çalışılmıştır. Usman Eti tarafından
1937’de kaleme alınan Diyarbekir adlı kitap, 1938’de Bedri Günkut’un kaleme aldığı
Diyarbekir Tarihi adlı kitap, Ömer Asım’ın Gaziantep’te Eti Eserleri kitabı bu çalışmalar
arasındadır.
1935-1936 arasında Ankara Halkevi Müze ve Sergi Şubesi, bir sonraki yıl için bir
planlama yapmış, tarihi eserlerin sanatsal fotoğraflarının çekilmesi ve bu fotoğrafların,
esere ait bilgilerle desteklenerek, okul ve başka bazı kamusal alanlarda sergilenmesi, iyi
kalitede kartpostallar yaptırması ve dağıtılması kararı alınmıştır (Anonim, 1936b, s.46).
Ankara Halkevi ayrıca, Tarih ve Müze Şubesi’nin çabasıyla, Türkiye’de 1935 Yılındaki
Arkeoloji İşleri ve Türkiye’de 1936 Yılındaki Arkeoloji İşleri adıyla iki yayın çıkarmış,
bu yayınlarda Truva, Alacahöyük, Ayasofya, Bergama, Boğazköy, İznik gibi kazı
alanlarında gerçekleştirilen çalışmalar, fotoğraflarla da desteklenerek sunulmuştur.174
Kazılarda Hititlerden, Antik Yunan ve Bizans’a kadar birçok dönemden tarihi eser gün
yüzüne çıkarılmış, kültürel mirasın bir parçası olarak koruma altına alınmıştır. Özellikle
Hitit döneminden kalma eserler, Türk Tarih Tezi’ne paralel olarak, yakın geçmişten
kopuş ve daha eski bir geçmişe bağlanma yoluyla yeni bir kültürel bellek inşası ve gelecek
kuşaklara aktarılması aşamasında önemsenmiştir.
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Walter Benjamin ve John Berger’in sözel metin ve fotoğraf arasındaki ilişki üzerine görüşleri için bkz. syf:18-20.
Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 314-317.
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Usman Eti tarafından 1937’de kaleme alınan Diyarbekir adlı kitapta, kentin tarihinden,
önemli kişiliklerine, okullar ve halkevinden, tarihi eserlere, kentin ekonomisinden
bayındırlık işlerine kadar birçok konu, fotoğraflarla desteklenerek ele alınmıştır. Tarihi
eserleri gösteren fotoğraflar mimari ve mimari detay fotoğrafın örneklerini
sunmaktadır.175 Kentte ilk yurt kuranların Sümerler olduğu ve sonrasında birçok Türk
boyunun kente geldiği belirtilmiştir (Eti, 1937, s.15). Kentin Türk olduğu vurgusu şu
sözlerle yapılmaktadır:
“Temeli Türkler tarafından kurulan ve en küçük taşından en büyük burcuna kadar
soyu, sopu Türkoğlu Türk olan Diyarbekir, dün olduğu gibi bugün de doğunun
büyük bir kültür merkezi ve Türklüğün kutsal bir yuvasıdır. Cumhuriyet’in yapıcı ve
yaratıcı eliyle bu güzel şehir, bir kat daha güzelleşmekte ve bir kat daha
yükselmektedir.” (Eti, 1937, s.55).

Eserde dile getirilen Türk kenti olma vurgusu, Türk Tarih Tezini desteklemek ve
Anadolu’nun Türk yurdu olduğunu her fırsatta kanıtlamak amacındadır. Bu kitapta
Cumhuriyet dönemine ait bayındırlık işlerinden de bahsedilmektedir. Diyarbakır Kalesi
burçlarında yer alan kitabelerden bahsedilirken, Türk izleri vurgulanmakta ve Türk
tarihinin bu kalede canlı olarak yaşadığı belirtilmektedir (Eti, 1937, s.58-59). Surların
temellerini atanların da Orta Asya’dan gelen Türk Boyları olduğu söylenmiş, Hititler ve
Sümerlerin, surları, bu temel üzerine inşa ettiği iddia edilmiştir (Eti, 1937, s.61).
1939’da, İlköğretim Müfettişi Zeki Oral’ın hazırladığı Niğde Tarihi Tetkiklerinden:
Hudavend Hatun Türbesi ve Hayatı adlı yayınla Niğde Halkevi, yörenin tarih
araştırmalarına katkı sunmuştur. Zeki Oral,. Hititlerden Selçuklulara, Osmanlılardan
Cumhuriyet döneminde kadar uzanan bu zenginliği hem halkevi dergilerinde ele almış
hem de bu ve buna benzer yayınlarla okuyucuya sunmuştur. Selçuklular döneminin
önemli bir tarihi kadın karakteri olan Hudavend Hatun’u “hayır sahibi bir Türk kızı”
olarak tanımlamasıyla, Türklük vurgusu da yapmaktadır (Oral, 1939, s.1). Bu yayında yer
alan fotoğraflar da Zeki Oral’a aittir.176 1940’ta yapılan Niğde Halkevi Amatör Fotoğraf
yarışmasında da üçüncülüğü kazanan Zeki Oral’ın Sultan Hanı Kapısı fotoğrafı,
Ankara’daki Birinci Amatör Resim ve Fotoğraf Yarışmasına gönderilmiş ve Ankara’daki
sergide yer almıştır.177 Bu fotoğrafa ulaşılamamış olmakla birlikte, bu yayındaki

Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 318-319.
Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 320.
177 Belgenin aslı için bkz. Ek-3 Belge No:5
175
176
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fotoğraflarından yola çıkarak Oral’ın, kültürel mirası koruma ve aktarma ile kültürel
belleği inşa sürecinde belgeci bir yaklaşımla çalıştığından söz edilebilir.
1939 yılında Çağatay Uluçay ve İbrahim Gökçen tarafından kaleme alınan ve Manisa
Halkevi tarafından yayınlanan Manisa Tarihi adlı kitapta, Gediz vadisinde, Hititlerden,
Lidyalılara, Yunan’dan Bizans ve Osmanlı’ya kadar birçok medeniyetin eserlerinin yer
aldığı ve bu eserlerin de çoğunluğunun Türk olduğu vurgulanmıştır (Uluçay, Gökçen,
1939, s.8-10). Eserlerden örnek fotoğrafların178 da yer aldığı kitapta, Manisa şehrinin
kurulmasında Hititlerin de önemli rol oynadığı belirtilerek, Türklük vurgusu yapılmış ve
Türklerin bu topraklar üzerindeki haklı egemenliğine dayanak gösterilmek istenmiştir
(Uluçay, Gökçen, 1939, s.8-10). Diğer birçok broşür, kitap ve dergiden farklı olarak bu
yayında kullanılan fotoğraflardan bazılarını çeken kişi bellidir. Fotoğrafların birçoğunda
Manisa’da fotoğraf stüdyosu sahibi olan Fazıl Önol’un imzası görülmektedir.179 Yerel bir
stüdyo sahibi olan Önol’un çektiği fotoğraflar üzerinden, Halkevlerinin çalışmalarının bir
kısmının, yerel stüdyo sahipleri tarafından fotoğraflandığı söylenebilir.
Selçuk Büyüklerinden Celalüddin Karatay ile Kardeşlerinin Hayatı ve Eserleri adlı
çalışmayı Konya Halkevi Başkanı M. Ferit Uğur ve Müze ve Sergi Komitesi Başkası M.
Mesud Koman kaleme almıştır. Anadolu Selçuklu Devleti’nin önemli askeri
yöneticilerinden olan bu şahsiyetin bıraktığı eserleri konu alan kitapta, diğer kitaplardan
farklı olarak birçok fotoğrafın fotoğrafçısı bellidir. F. Solakyan, 180 S.E. Balum (Eşref
Balum)181, İ. Tonguz,182 F. Sare,183 F. Abdülgaffar184 gibi isimlerin imzasını taşıyan
fotoğraflar ayrıca grafik, mimari fotoğraf ve mimari detay fotoğrafı olarak
nitelendirilebilir.

Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 321.
Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 322-323.
180 Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 326.
181 Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 327.
182 Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 328.
183 Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 329.
184 Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 330
178
179
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Fotoğraf 95 (Katalog 1- Fotoğraf 326) B. Karatay Medresesi büyük kubbesi ve muzayıkları.
F. Solakyan
Selçuk Büyüklerinden Celalüddin Karatay ile Kardeşlerinin Hayatı ve Eserleri kitabından

Belgeci anlayışla hazırlanan bu ve bunun gibi diğer kitaplarda kullanılan bir kısım
fotoğraf da mimari fotoğrafçılık için, Anadolu’da nispeten kolay ulaşılabilen kaynaklar
olmuş ve birer örnek teşkil etmiştir. Eşref Balum, Emekli PTT Baş Müdürlerindendir ve
Konya Halkevi dergisinde yer alan birçok fotoğrafı da Balum temin etmiştir (Anonim,
2018,

http://www.atam.gov.tr/dergi/sayi-52/konya-halkevi-tarih-kolu-calismalari-ve-

konya-dergisi, Erişim: 08.08.2018; Uğur, Koman, 1940, s.3-6). Ancak fotoğrafları çeken
kişinin de kendisi olup olmadığı konusunda net bir bilgi yoktur. F. Abdülgaffar imzasını
taşıyan fotoğrafların, Abdülgaffar Totaysalgır adlı bir öğretmen ve yerel araştırmacıya ait
olduğu düşünülmektedir. Kırım’dan göç ederek yerleştiği Konya’nın sözlü kültürüne dair
derlemelerin yanı sıra, kültür varlıklarını da fotoğraf makinesiyle belgelemiş, kültürel
belleğin ve mirasın kuşaktan kuşağa aktarılmasına katkı sağlamıştır (Ceylan, 2016, s.434;
Çelik, 2016, s.435). Döneminin aydın bir öğretmeni olan Totaysalgır, Konya’daki Hitit
eserlerini belgelediği ve fotoğrafladığı yayınlar hazırlayarak, Erken Cumhuriyet
Dönemi’nin resmi tarih konusundaki politikasına katkı sağlamıştır (Ceylan, 2016, s.434;
Çelik, 2016, s.435). Kemalist ideolojiyi egemen kılmak için, kültür ve tarih alanlarında
çalışmalar gerçekleştiren aydınlardan Totaysalgır ve diğerleri özünde, toplumsal
değişimin sağlanması için gerekli olan öznenin inşasına hizmet etmiştir. Totaysalgır’ın
bazı çalışmaları da Türk Tarih Kurumu tarafından para ödülüne layık görülmüştür (Cirtil,
1993, s:240). Konya Halkevi’nin açmış olduğu fotoğraf yarışmasında, Ilgın’daki Lala
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Mustafa Paşa Kervansarayı adlı fotoğrafıyla birinci seçilmiştir (Cirtil, 1993, s:248).
Ancak fotoğrafın çekilmiş olduğu yıla dair herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.
Halkevleri Amatör Resim ve Fotoğraf Yarışması kataloglarında da Totaysalgır’ın adı
geçmemektedir.
M. Ferit Uğur M. Mesud Koman’ın 1934’te kaleme aldıkları başka bir kitap olan Sahip
Ata ve Oğullarının Hayatı ve Eserleri’nde, yine “büyük bir Türk veziri” ve “Türkoğlu”
ifadeleriyle Türklük vurgulanmış, bıraktıkları eserlerle de pekiştirilmiştir (Ferit, Mesut,
1934, s….). Eserlere ait mimari detay fotoğrafları, aynı zamanda grafik fotoğrafın
örneklerini de vermektedir.185 Fotoğraflardan birinde F. Ferit imzası yer almaktadır.186

Fotoğraf 96-97. (Katalog 1- Fotoğraf 331 ve 333). İnce minarenin içinden bir köşe.
Taş medrese mescidi kubbesi
Sahip Ata ve Oğullarının Hayat ve Eserleri kitabından, 1934.

185
186

Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 331-333.
Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 334.
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Fotoğraf 98 (Katalog 1- Fotoğraf 332) İnce minarenin alikalarıyla kubbe kasnağı.
Sahip Ata ve Oğullarının Hayat ve Eserleri kitabından, 1934.

Manisa Halkevi’nin 1946’da yayınladığı ve Vahit Armağan’ın hazırladığı Manisa
Arkeoloji Müzesi Kılavuzu’nun önsözünde Halkevi Başkanı M. Azmi Özakın, Müzenin
tanıtıldığı kılavuzun asıl amacını şöyle özetlemektedir;
“Çocuklarımıza üstünde yaşadığı bu vatan topraklarının tarihi değerini belirtecek,
onlara Türk tarihinin şerefli geçmişini gösterecek, öğündürecek ve geleceği için
duyacağı güvenini arttıracak olan müzemiz, bu kılavuzla kendini tanıtmaya
çalışıyor. Umarız ki bu alanda çalışanlara bir iz gösterebilmiş olalım.” (Özakın,
1946, s.6-7).

Bu örnekte, kültürel belleğin inşası ve Türklük vurgusu için, tarihi eserlerin
fotoğraflarının ve eserlere ait açıklamaların bellek aktarımı için kullanıldığı
görülmektedir.187
1947’de Remzi Oğuz Arık’ın hazırladığı Halkevlerinde Müze, Tarih ve Folklor
Çalışmaları Kılavuzu, Anıtlar Koruma Kurulu’nun etki alanında olan mimari eserleri,
çeşitli müzelerdeki sergileme biçimlerini, Türk Etnografyası ve Türk sanatının
müzelerdeki örnekleri ve sergilenişlerini, Türk Tarih Kurumu’nun arkeolojik kazı
alanlarındaki çalışmalarını ve çeşitli buluntuları içermektedir.188 Kılavuzda ayrıca,
çıkarılması planlanan Türkiye’nin Etnografik Albümü ya da Türk Etnografyası
Albümü’ne konulacak çeşitli fotoğraflar da yer almaktadır.189 Türk topraklarının eski

Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 335-336.
Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 337-339.
189 Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 340-343.
187
188
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medeniyetlerin sanat eserleriyle dolu olduğu ve bu eserlerin doğayla buluşması ile
Türkiye’nin bir Turizm cenneti haline geldiği vurgulanmakta, kullanılan bazı
fotoğraflarla doğa ve tarih buluşması, fotografik imge aracılığıyla okura sunulmaktadır.
(Arık, 1947).190 Fotoğrafın, bu bağlamda da okurun zihnini yönlendirdiğinden söz
edilebilir. Bu kılavuzda yer alan eserlerden Manisa yakınlarındaki Sart (Sardes) ören
yerini ve İzmir’deki Romen Agorası kazılarını gösteren fotoğrafların Foto Resne- İzmir
imzasını taşıdığı görülmektedir.191

Fotoğraf 99 (Katalog 1- Fotoğraf 346) Manisa yanında eski Lidya merkezinde klasik çağ eserleri.
Foto Resne. Remzi Oğuz Arık’ın Halkevlerinde Müze, Tarih ve Folklor Çalışmaları Kılavuzu, 1947.

Foto Resne, Giritli stüdyo fotoğrafçısı Bahaettin Rahmi Bediz tarafından Resne
Fotoğrafhanesi adıyla İstanbul’da kurulmuş, 1920’lerin sonlarına doğru Foto Resne
adıyla İzmir’de faaliyet göstermeye devam etmiştir (Bediz, 1945, s.24). Osmanlı’nın son
dönemlerinde sadece gayrimüslim fotoğrafhanelerinin bulunması Bediz’in zihninde,
ailesinin karşı çıkmasına rağmen, kendi kuracağı bir fotoğraf stüdyosunun hayalini
yeşertmiştir (Bediz, 1945, s.24). Girit’e giderek açtığı kırtasiye dükkanı ile ticarete
atılmış, İstanbul’dan giderken aldığı fotoğraf makinesinin bu dükkana gelen İtalyan
müşterilerin dikkatini çekmesiyle fotoğraftan ilk parasını da bu dükkanda kazanmıştır
(Bediz, 1945, s.24). Bu dönemde Bediz, dış çekimlerle, askeri kamplarda, askeri ya da
sivil törenlerde çektiği fotoğraflarla ön plana çıkmış, Türkiye’de de devam ettireceği
arkeolojik alan fotoğrafları, onun tarih ve arkeolojiye duyduğu ilginin ürünü olarak
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Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 344.
Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 345-346.
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görülmüştür (Ak, 2004, s.44-47). Bediz, Girit’te bulunduğu yıllarda Nea Elefteria (Yeni
Hürriyet) gazetesine verdiği ilanla bir amatör fotoğraf yarışması da düzenlemiştir (Ak,
2004, s.49). 1909 yılında İstanbul’a gelerek, 1910 yılında Resne Fotoğrafhanesi’ni
açmıştır (Bediz, 1945, s.24). İşlerinin kötü gittiği bir anda, İstanbul Sultanisi’nden gelen
bir istekle şansı dönmeye başlamış, buradaki bir grup öğrencinin fotoğrafını çekmesi
istendiğinde, öğrencileri sıraya dizmek yerine, bahçedeki havuzun etrafına dağınık bir
şekilde yerleştirmesiyle sağladığı doğal kompozisyon, onun önce İstanbul’da sonra
Türkiye’de adını duyurmasını ve aranan isimlerden biri olmasını sağlamıştır (Bediz,
1945, s.24). Zamanla Resne Fotoğrafhanesi’nin şubelerini de açmış, ancak daha sonra
ekonomik sıkıntılardan dolayı bu stüdyolar kapanmıştır (Bediz, 1945, s.24). 1927 yılında
İstanbul’daki işletmesini kapatan Bediz, oğluyla birlikte İzmir’de, 1936 yılına kadar
işleteceği stüdyosunu açmıştır (Ak, 2004, s.109-115). Yukarıda bahsedilen Manisa
yakınlarındaki Sart (Sardes) ören yerini ve İzmir’deki Romen Agorası kazılarını gösteren
fotoğrafların da bu dönemde çekildiği düşünülmektedir. 1937 yılından itibaren,
1940’ların sonlarına kadar Türk Tarih Kurumu’nun fotoğraf işleri Bahaeddin Rahmi
Bediz tarafından yürütülmüştür (Bediz, 1945, s.24). Arkeolojik kazılarda ve ören
yerlerinde çektiği fotoğraflarla Bediz, kültürel mirasın kuşaktan kuşağa aktarılmasına
katkı sağlamıştır.
4.6.2. Halkevleri ve Devletin Sanat Yaklaşımı
Erken Cumhuriyet Dönemi’nde iktidar tarafından sanat, Kemalist ideolojinin devrim ve
ilkelerine onayın sağlanmasının yanı sıra çağdaşlaşma ereklerinden biri olarak da
görülmüş, her alanda sanat amatörlerinin teşvik edilmesi hedeflenmiştir. Ülkenin dört bir
yanındaki yetenekli gençlerin çalışmaları desteklenerek sanatçıların çoğalması ve sanata
dair bir beğeni oluşturarak bu beğeniyi geniş halk kitlelerine yaymak en önemli
ereklerdendir (Anonim, 1940e; Dıranas, 1942, s.111). Güzel Sanatların, halkı eğiten,
çalışmaya ve ülkeyi güzelleştirmeye teşvik eden bir alan olmasının yanı sıra Kemalist
devrime de hizmet etmesi gerektiği düşüncesi zaman zaman hem devlet büyükleri hem
de sanatçı ve yazarlar tarafından dile getirilmiştir (Güven, 1939, s.13-15; Sami, 1934, s.
47).
Toplumsal bir grubun ulus olma bilincine ulaşabilmesi için tüm dünyayı ilgilendirecek
ama ulusal bir duruş sergileyen sanatsal bir üsluba sahip olması gerektiği düşünülmüş,
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“Milli Sanat” fikri böylece gündeme gelmiş, kültürel belleğin inşasında önemsenmiştir
(Dıranas, 1941b, s.19-20). Sanatçının kendi tarihini, ulusunun ortaya koyduğu eserleri bir
miras olarak kabul ederek eserlerinde bunlardan ilham alması da bir nevi borç olarak
değerlendirilmiştir (Dıranas, 1941b, s.19-20). Ulus kendisini diğer ülkelerin sanatına
kapamamalı, ancak bağımsızlığını milli sanatını oluşturarak koruma altına almalıdır fikri
savunulmuştur (Dıranas, 1941b, s.19-20).
Kemalist ideolojide önemli yer tutan ulus-devlet anlayışının yerleşmesinde, halkın sanat
zevkinin oluşması ve bu konuda eğitilmesi önemli bir yer tutmaktadır (Bayraktar, 1999,
s. 101). Sanata atfedilen bu önemli rolün nedeni, sanatın kitleleri birleştirici gücünden
gelmektedir (Bayraktar, 1999, s. 101). Türk devrimlerinin sanata bakışı, onun önemli bir
ideolojik aygıt olarak görülmesi bağlamında değerlendirilebilir. Sanat, fikirlerin
gelişmesi ve bireyin üretkenliği için önemli bir mecra olarak görülmüş, yapılacak
sergilerle Türk ilim ve sanatının geldiği noktanın batı dünyasında görünür kılınacağı
düşünülmüştür (Bayraktar, 1999, s. 101; Sami, 1934, s. 49). Sanatçının, hiçbir zorlama
olmaksızın, gönüllü olarak Türk devrimlerine hizmet eden eserler vermesi gerektiği de
zaman zaman vurgulanmıştır (Kemal, 1935, s.336). Ulus olmak, ortak dil ve tarihin yanı
sıra, sanat ile yaratılabilecek ortak dünya görüşünü de gerektirmektedir (Bayraktar, 1999,
s. 101). Yerel olanın evrensel ilkelerle buluşturulmasını öngören bir anlayışla milli sanata
ulaşılabileceği fikri hakim olmuştur (Bayraktar, 1999, s. 101). Milli sanatın, milli kültüre
ve yeni kültürel belleğin inşasına önemli katkısı olacağı vurgulanmıştır (Boyar, 1935,
s.39).
İsmail Hakkı Baltacıoğlu‘na göre milli devlet bir kültür devleti olmalıdır ve Türkiye
Cumhuriyeti de bir kültür devleti olması sebebiyle hem komünist, hem faşist, hem de
emperyalist devletlerden ayrılmakta, bireyi metalaştıran bakış açılarından uzak durarak
onu kültür içinde şekillendirmektedir (Baltacıoğlu, 1950, s.29). Bu bağlamda Halkevleri
sadece halkın eğitimini hedeflememiş, özellikle genç nüfusun bilim, sanat, felsefe gibi
alanlarda bir araya geleceği elverişli yerler, toplanma alanları olarak değerlendirilmiştir
(Baltacıoğlu, 1950, s.30-31).
Halkevleri, halk edebiyatı, halk türküleri ve folklorunun derlenmesi çalışmaları ile sanat
arşivi için bilgi toplanmasına yardımcı olmuş, yerel sanatçılar desteklenmiştir (Bayraktar,
1999, s. 102). Sanat sadece bir propaganda malzemesi olarak görülmemiş, estetik beğeni
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ve duygu önemsenmiş, Halkevlerinin bir başka ödevi de halkta bir sanat beğenisi
oluşturmak olmuş ve gelişigüzel işlerin sanat adı altında halk ile buluşturulmasına sıcak
bakılmamıştır (Bayraktar, 1999, s. 102). Halkevleri sanat amatör ve profesyonelleri için
çalışma ortamı sağlamış, atölyeler kurmuş, malzeme desteği yapmış, sergiler aracılığıyla
sanat eserlerini geniş kitlelerle buluşturmuştur (Bayraktar, 1999, s. 103). Bu sergilerin bir
başka işlevi de, farklı sanat biçimleriyle buluşan halkın, kendi yeteneğini ve ilgisini
keşfetmesini sağlamaktır (Bayraktar, 1999, s.165).
4.6.2.1. Halkevlerinin Fotoğraf Sanatı ve Amatör Fotoğrafçılığa Katkısı
Erken Cumhuriyet Dönemi’nde diğer alanlarda olduğu gibi sanat alanında da milliyetçi
bir bakış açısının olduğu, milli sanat anlayışına paralel olarak milli bir fotoğraf
anlayışının da yerleştirilmek istendiği görülmektedir.
Cumhuriyet’in ilk yıllarında, fotoğrafın gücü kavranmış olmasına rağmen, sanat
fotoğrafçılığı ve amatör fotoğrafçılık çok yaygınlaşamamıştır. Bunun en önemli nedenleri
ekonomik sıkıntılar nedeniyle pahalı olan fotoğraf ekipmanlarına ulaşma zorluğu, halkın
yeterince nitelikli fotoğrafla karşılaşarak sanatsal bir bakış açısı geliştirememiş olması ve
dolayısıyla amatör fotoğrafa ilgisi olanların kendilerini geliştirecek mecralar
bulamamalarıdır. Öyle ki bazı dergilerin amatör fotoğraf yarışmalarına ya da amatör
fotoğraf sayfalarına fotoğraf göndermeme nedenleri arasında, konu bulmakta çekilen
zorluk gösterilmiştir. Halkevleri gerek kurslar ve sergiler açarak, gerek yarışmalar
düzenleyerek, gerekse malzeme temini konusunda CHP ile işbirliği içerinde çalışarak
fotoğraf sanatına katkı sağlama amacında olmuştur.
Gerek Halkevleri ve CHP Genel Sekreterliği arasındaki bazı yazışmalar ve partinin
yayınladığı genelgeler, gerek bazı Halkevlerinin amatör resim ve fotoğraf yarışma ve
sergileriyle ilgili raporları ve Halkevi çalışma talimatnameleri, gerekse dergilerde,
sergilere katılan ve derece alan eserlere getirilen yorumlar fotoğraf sanatına dönemin
bakış açısını yansıtmaları nedeniyle önemsenmiştir.
Taşrada derece alarak Ankara’daki büyük sergiye gönderilen bazı fotoğraflar da,
Anadolu’da, özellikle küçük kasabalarda amatör fotoğrafçılığın durumuna dair bir fikir
oluşturması nedeniyle önemsenmiştir.
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Halkevleri Birinci Resim ve Fotoğraf Sergisi’ni değerlendiren ve ikinci yarışmanın
katılım koşullarını belirleyen bir yayında fotoğrafın, Cumhuriyet öncesinde ve çok da
uzak olmayan zamanlarda “haram ve küfür” olduğunu söyleyen fetvalar verildiği
belirtilmektedir (Anonim, 1940b, s.3). Bu fetvalar karşısında “bugün” nasıl hayrete
düşülüyor ve bir nevi korku duyuluyorsa, halkevlerinin fotoğraf konusundaki gayretleri
ve aydın bakış açısı ile ilgili de bir huzur ve heyecan duygusu içerisinde olunması
gerektiği vurgulanmaktadır (Anonim, 1940b, s.3). Ayrıca, Osmanlı zamanında birkaç
istisna dışında sadece gayrimüslim azınlığın içinden fotoğrafçılar çıkarken, artık Türk
fotoğrafçıların da var olduğu ifade edilmektedir (Anonim, 1940b, s.3).
Cumhuriyet Halk Partisi, estetik beğeniyi güçlendirmek için önemli bir sanatsal araç
olarak gördüğü fotoğrafı önemsemiş, Halkevlerinde yılda bir kere de olsa fotoğraf
sergileri düzenlenmesi konusunda onları teşvik etmiştir (Anonim, 1942b, s.5).
Halkevlerinin çalışma talimatnamesinde bir sanat olarak kabul edildiği ifade edilen
fotoğrafın belgesel niteliği de vurgulanmış ancak asıl amacın, halkın, fotoğrafın sanatsal
yönü ile buluşturulması olduğu ifade edilmiştir (Anonim, 1940c, s.13).
Halkevlerindeki fotoğraf çalışmalarıyla ulaşılmak istenen bir diğer erekse, bireyin içinde
yaşadığı çevreye farklı bir bakış açısıyla yaklaşması, doğal ve tarihi çevreye dair detayları
fark etmesidir (Bayraktar, 1999, s. 161). Bu çalışmalar tüm Türkiye’ye yayıldığında halk
tüm ülkenin doğal ve kültürel yapısı hakkında bilinçlenmiş olacaktır (Bayraktar, 1999, s.
161).
Fotoğraf sanatçısı Etem Tem, kendisiyle Ankara Radyosu’nda gerçekleştirilen bir
röportajda, Halkevlerinin fotoğraf sanatına önemli katkıda bulunduğunu ifade etmiş,
ülkede çok sayıda fotoğrafçının bu kurumlardan yetişeceğini söylemiştir (Tem’den
Aktaran: Ebcioğlu, 1942, s. 18). Ülkeyi görüntüleme işinin Türk fotoğrafçılarca
yapılmasının önemini vurgulayan Tem, yabancı fotoğrafçıların bir Türk bakış açısıyla
fotoğraf çekemeyeceğini ve ülkeye dair konuları bir Türk gibi görselleştiremeyeceğini
belirtmiştir (Tem’den Aktaran: Ebcioğlu, 1942, s. 18). Milli sanat anlayışının bir parçası
olarak milli bir fotoğrafçılık anlayışının da oluşturulması gereği, Etem Tem’in yanı sıra,
Matbuat Umum Müdürü Vedat Nedim Tör’ün düşüncesinde de yer bulmuştur.192

192

Matbuat Umum Müdürü Vedat Nedim Tör’ün milli fotoğrafçılık üzerine görüşleri için bkz. syf. 215.
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Halkevlerinin kuruluşunun sekizinci yıldönümünde, çalışmalarını değerlendiren bir
yayında, fotoğrafın önemli bir konu başlığı olarak ele alındığı ve bunun nedeninin, hala
farklı bölgelerden iyi fotoğraflar alınamıyor olduğu belirtilmiştir (Anonim, 1940ç, s.15).
Ülkenin güzel peyzajlarının, yöresel giysilerin, tarihi eserlerin, folklorun fotoğrafla
yeniden sunumunun önemi de vurgulanmıştır (Anonim, 1940ç, s.15). Bu vurgu da
göstermektedir ki, sanatın ve özellikle fotoğrafın kültürün inşasının yanı sıra aktarımı
konusunda da etkili bir aygıt olduğu ve bu konuda sağlam adımlar atılmasının gerektiği
kavranmıştır.
CHP Genel Sekreterliği, partinin yayın organı olan Ulus gazetesine gönderdiği bir yazıyla
Halkevlerine, fotoğraf sergileri de açılması için bir genelge gönderildiğini bildirmiştir.
Bu yazıya göre, her yılın Şubat ayında halkevlerinin açacağı fotoğraf sergisine o
halkevinin bulunduğu bölgedeki amatörler katılacak, derece alan fotoğraflar, Nisan
ayında Ankara Halkevi’nde açılacak genel fotoğraf sergisinde yer alacaktı.193 Gençler
arasında fotoğrafa ilginin uyandırılması için fotoğraf sergileri önemsenmiştir (Bayraktar,
1999, s. 111). Bu yazıda ayrıca, eserlerde yerel öğeler ve belgesel nitelikler aranmakla
birlikte, en önemli unsurun sanatsal nitelik taşıması olduğu vurgulanmakta, sergide ilk
beşe giren eserlere CHP tarafından para ödülü verileceği belirtilmektedir. Genel
sekreterlik aynı yazıda, çevresinde fotoğraf amatörü bulunmayan halkevlerine, fotoğraf
makinesi ve karanlık oda kurulması konusunda destek verileceğini ifade etmiştir.194
Halkın, bir sanat disiplini olarak fotoğraf ile ilgilenmesinin sağlanması önemsenmiş,
belgesel özelliği taşımasıyla da fotoğrafın diğer sanat dallarına karşı bir üstünlük taşıdığı
düşünülmüştür

(Anonim,

1939a,

s.370-371).

Halkevleri

Fotoğraf

Sergisi

Talimatnamesi’nde detaylandırılan katılım koşullarına göre, fotoğraf amatörleri konu
seçiminde serbest bırakılmış, malzeme bakımından yaşanan imkansızlıklar nedeniyle
baskı boyutlarında bir sınırlamaya gidilmemiş, katılımcıların istedikleri sayıda fotoğrafla
sergiye katılabilecekleri söylenirken, fotoğraflarda herhangi bir rötuş olmaması gerektiği
belirtilmiştir (Anonim, 1939b, s.372-373). Fotoğrafların sergide yer alabilecek nitelikte
olup olmadığına Halkevi başkanı ya da Güzel Sanatlar Şubesi başkanının liderliğindeki
jüri karar verecek, Halkevi üyesi olmasa bile jüride mutlaka bir profesyonel yerel
fotoğrafçı, resim ya da edebiyat hocası bulunacaktır (Anonim, 1939b, s.372-373).
193
194

Belgenin aslı için bkz. Ek-3- Belge No:6
Belgenin aslı için bkz. Ek-3- Belge No:6
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Dokümanter nitelikteki yerel konuların ele alındığı fotoğraflar tercih sebebi olabilecekse
de asıl önemsenen, fotoğrafların sanatsal değerinin olmasıdır (Anonim, 1939b, s.372373).
Amatör Resim ve Fotoğraf Sergilerinin amacı, amatör sanatçılar yetiştirerek sanatı halk
tabanına yayarken, milli bir sanat anlayışı yaratmaktır (Dıranas, 1941a, s.15; Dıranas,
1942, s.111). Kültürel belleğin yerleşmesi ve tarih sahnesinde kalıcı olabilmenin, kalıcı
sanat ürünleri ortaya koymakla mümkün olacağı düşünülmüştür (Dıranas, 1941a, s.14).
Türk milli sanatının inşa edilmesi, devrimin ruhunu da yansıtan bir çaba olarak
değerlendirilmiştir (Dıranas, 1941a, s.14). Halk arasında sanatın bir ihtiyaç haline
getirilmesinin yanı sıra bu sergilerle ve halkevlerinde açılan yerel yarışmalarla
hedeflenen, devrim öncesinde unutulan ve körelip yok olan yetenekleri açığa çıkarmak
ve kaybolup gitmelerini engellemek olmuştur (Dıranas, 1941a, s.15; Dıranas, 1942,
s.111). Amatörlük, fotoğraf ve resimde farklı algılanmıştır. Güzel Sanatlar
Akademisinden mezun olarak resmi sergilere katılmış olan sanatçılar, Halkevlerinin sergi
ve yarışmalarına katılamamışlardır (Dıranas, 1942, s.111). Fotoğrafta amatörlükten kasıt
ise, fotoğraf stüdyosu sahibi olmayıp, bu işten para kazanmayan, ancak farklı bir bakış
açısı, yeteneği, üslubu olan sanatçılardır ve Dıranas’a göre bu yüzden bu sergilerde
fotoğrafın en güzel örnekleri görülmüştür (Dıranas, 1942, s.111).
Fotoğrafın öneminin bu denli kavranmış olmasına karşın halkevlerinde ilk fotoğraf
kurslarının açılması 1940 yılını bulmuş, ancak İstanbul, Bursa, Ankara gibi illerle sınırlı
kalmış, zor koşullarda da olsa fotoğraf kursları düzenlenmiştir (Akkuş, 2011, s. 116).
1941’de fotoğraf kurslarına katılan öğrencilerle düzenlenen gezilerde Bursa’nın tarihi
mekanları ve doğası fotoğraflanmıştır (Akkuş, 2011, s. 116). Fotoğraf amatörleri için
karanlık oda kurmak ve fotoğraf için gerekli malzemenin temini Halkevlerinin önemli
yükümlülüklerinden biri olarak görülmüştür (Bayraktar, 1999, s. 111). Ancak İkinci
Dünya Savaşı nedeniyle yaşanan ekonomik sıkıntılar çoğu zaman bu yükümlülüğün
yerine getirilmesine engel teşkil etmiştir. 15 Ocak 1941 tarihli ve CHP Genel
Sekreterliği’nin bir iç yazışması olduğu anlaşılan dilekçede, Naif Kansu, Birecik
Halkevi’ne alınması vaadinde bulunulan fotoğraf makinesinin tutarının ödenmesi
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konusunu dile getirmiştir. 25 Ocak tarihli bir diğer yazışmada da Kansu, film, deklanşör
ve çanta gibi malzemelerin alınması için parti içi bir yazışmaya da imza atmıştır.195
Ankara Halkevi, fotoğrafın bilim ve sanat alanındaki öneminin bilincinde olarak, amatör
fotoğrafın gelişmesine katkı sağlamak amacıyla 1945’te iki kategoride olmak üzere
fotoğraf kursu açmıştır (Anonim, 1945c, s.21-22). A kategorisinde fotoğrafa yeni
başlayacak olan amatörlere, B kategorisinde ise fotoğrafa başlamış olan ancak ilerletme
hevesindeki amatörlere eğitim verileceği duyurulmuştur (Anonim, 1945c, s.21-22). Elli
ders olarak planlanan eğitimlerde pratik ve teorik bilgiler, malzeme ve estetik bilgisi gibi
fotoğrafa dair birçok konunun ele alınacağı, uygulamalı eğitim için, eğitmenler eşliğinde
fotoğraf

gezileri

düzenleneceği

ve

gezilerde

çekilen

fotoğraflar

üzerinde

değerlendirmeler yapılarak eğitime katkı sağlanacağı belirtilmiştir (Anonim, 1945c, s.2122). Halkevi bu kurslar için salon temin etmenin yanı sıra karanlık odasını yenilemiş ve
gerekli malzemeyi de temin etmiştir (Anonim, 1945c, s.21-22).
1949 yılında Ulus Gazetesi’nde çıkan bir habere göre, Zonguldak Halkevi’nde bir
fotoğraf kursu açılmış ve fotoğrafa gönül veren amatörlere dersler verilmiştir (Tunç,
1949, s.8). Halkevine alınan agrandisör arızalandığından karanlık oda çalışmaları
yapılamamış ve tam bir verim elde edilememiş, ancak düşük ücretlerle amatörlerin
filmleri yıkatılarak bu eksiklik bir ölçüde telafi edilmeye çalışılmış, Halkevine devam
eden bir öğretmen de fotoğrafçılık konusunda dersler vererek kursa destek sağlamıştır
(Tunç, 1949, s.8).
Halkevleri Amatör Resim ve Fotoğraf Sergileri, halkın ince bir sanat zevkine ulaşmasını
sağlamak, milli bir sanat ve kültür anlayışı geliştirmek, amatör sanatçılara fırsat tanıyarak
kendilerini geliştirmelerine imkan tanımak gibi ereklerle gerçekleştirilmiş ancak
sergilerin amacına ulaşıp ulaşamadığı tartışmalı bir konu halini almıştır. Belli ölçülerde
de olsa sanat amatörlerinin çalışmalarında ilerleme kaydetmelerine, taklitten uzak bir
biçimde özgün tarzlarını yaratmalarına yardımcı olduğu dile getirilmiştir (Epikman,
1948, s.18). Halkevleri, özensiz seçilmiş işlerin sergilenmesi ve bunun sadece
Ankara’daki büyük serginin kataloğunda halkevinin adının geçmesi için yapıldığı
noktasında eleştirilmiştir (Epikman, 1948, s.18). Bunu yaparak halkevlerinin halkın sanat
beğenisini geliştirmekten çok geriye götürdüğü eleştirileri getirilmiştir (Epikman, 1948,
195Belgelerin

aslı için bkz. EK-3- Belge No: 7-8
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s.19). Sanat kursları, sanat konuşmaları ve sergiler aracılığıyla ulaşılacak olan sanat
amatörleri ile her halkevinin çatısı altında sanatsal faaliyetlerde bulunan gruplar
oluşturulabileceğine dikkat çekilmiştir. (Epikman, 1948, s.19-20).
4.6.2.1.1. Ankara Halkevi’nin Düzenlediği Amatör Fotoğraf Yarışmaları196
Ankara Halkevi 1939’da sadece Ankara’daki amatörlerin katılabileceği bir fotoğraf
yarışması düzenleyerek, daha sonra gelenekselleşen ve Halkevlerinin kuruluş
yıldönümlerinde düzenlenen Halkevleri Amatör Resim ve Fotoğraf sergilerinin de
zeminini hazırlamıştır (Anonim, 1939d, s.9). Fotoğrafa olan ilginin artmasının yanı sıra
yurt güzelliklerinin yansıtılması konusunda fotoğrafın önemini kavrayan Ankara Halkevi,
fotoğrafın sanat değerinin de bilincinde olarak böyle bir yarışmayı düzenleme kararı
almıştır (Anonim, 1939d, s.9). Bu yarışma ve sergilere Gazi Terbiye Enstitüsü Resim İş
öğretmenleri Şinasi Barutçu ve Necdet Pençe ile Modelaj öğretmeni Hakkı İzet’in ve kimi
zaman enstitü öğrencilerinin katılımı dikkat çekmektedir. Bu katılım, o dönemin en
önemli eğitim kurumlarından olan Gazi Terbiye Enstitüsü’nün fotoğraf alanında da
çalışmalar yaptığının bir göstergesidir.
Bu yarışmalardan beşincisi için ressam Eşref Üren’in kaleme aldığı ve yarışmada
dereceye giren eserlere dair eleştirilerin yer aldığı yazı dikkat çekicidir. Bir ressamın
gözüyle getirilen bu eleştiriler ve yorumlarda özellikle dikkat çekici olan, Üren’in iyi
fotoğraf elde etmek için gereken dört unsurdan bahsettiği son bölümdür; İyi bir fotoğraf
makinesi, negatifin az hatalı olması, pozitif baskının iyi bir kağıt üzerine olması ve
amatörün resim kültürüne uzak olmaması (Üren, 1943, s.14). Bu son ifadeyle Üren,
fotoğrafı resimden uzak bulmamakta, birinciliği kazanan Şinasi Barutçu’nun Hindiler
fotoğrafına197 yaptığı, arka planın netsizliğiyle dikkatin ana temaya çekildiği ve
tonlardaki geçiş yumuşaklığı yorumuyla da, iyi bir fotoğrafın resimsel üsluba yakın bir
anlayışla elde edilebileceğine inancını dile getirmektedir (Üren, 1943, s.14). Bu yönüyle
Şinasi Barutçu’nun fotoğrafın teknik olanaklarıyla yetinmeyerek sınırlarını zorladığını
ifade etmektedir. (Üren, 1943, s.14).

Yarışmaya katılanlar ve derece alan fotoğraflarla ilgili detaylar için bkz. Ek 1 ve Ek 5- KATALOG 2. (Bu yarışma
ve sergilere katılan fotoğraf amatörlerinin fotoğraflarının büyük çoğunluğuna, yeterli arşiv çalışması yapılmamış
olduğundan, bulunmaları olası olan kurumsal ve kişisel tüm arşivler taranmasına rağmen ulaşılamamıştır. Sınırlı sayıda
fotoğraf ve bilgiye erişilebilmiştir. Her yıla ait yarışmanın bilgi ve belgesi bulunmamaktadır.)
197 Bkz. Katalog 2- Fotoğraf 20
196
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Fotoğraf 100. (Katalog 2-Fotoğraf 20). Hindiler. Şinasi Barutçu, 1943.
Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Cumhuriyet Arşivi

Küpler ve Dal gibi diğer fotoğraflarında ise daha sert geçişler olduğunu, ışık-gölge, siyahbeyaz gibi zıtlıklardan yararlandığını ve Hindiler fotoğrafının yumuşak geçişleriyle bu
fotoğraflardan ayrıldığını belirtmektedir (Üren, 1943, s.14). İkincilik ödülü alan Muhittin
Aran’ın Çay198 adlı fotoğrafını, kompozisyon bakımından resim sanatına yakın bulan
Üren, Heykel adlı fotoğrafınsa beyaz ve siyahların kontrastındaki temizliği dile getirmiş,
üstünde su damlaları bulunan üzümlerin, izleyiciyi kendisine çekecek kadar canlı
olduğunu vurgulamıştır (Üren, 1943, s.14).

198

Bkz. Katalog 2- Fotoğraf 21
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Fotoğraf 101 (Katalog 2-Fotoğraf 21). Çay. Muhittin Aran, 1943.
Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Cumhuriyet Arşivi

Uyku199 adlı fotoğrafıyla üçüncülüğü kazanan Fevzi Şencan’ın Meyveli Vazo adlı bir
diğer fotoğrafını, “temiz çekilmiş ve özlü bir eser” olarak yorumlamıştır (Üren, 1943,
s.14).

Fotoğraf 102 (Katalog 2-Fotoğraf 22). Uyku. Fevzi Şencan, 1943.
Ülkü Dergisi, Yeni Seri, 1 Mart 1943, Sayı 35, Syf.15.

199

Bkz. Katalog 2- Fotoğraf 22
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4.6.2.1.2. Halkevleri Amatör Resim ve Fotoğraf Yarışma ve Sergileri200
1939’da Ankara Halkevi’nin başlattığı amatör fotoğraf sergileri, 1940’tan itibaren,
CHP’nin halkevlerine gönderdiği talimatla, diğer halkevlerinde de başlamıştır.201
Halkevlerinin fotoğraf alanında dereceye girenleri, resim alanında dereceye girenlerle
birlikte Ankara Halkevi’ne gönderilmiş ve burada sergilenerek ulusal yarışmanın
dereceye girenleri belirlenmiştir (Dıranas, 1940, s.450). İlk yıl Mayıs ayında düzenlenen
bu serginin açılışı (Dıranas, 1940, s.448), ikinci yıl Şubat ayında, halkevlerinin kuruluş
yıldönümü kutlamalarında gerçekleştirilmiş (Anonim, 1941b, s.67),
Sergilere katılanların sayısında yıldan yıla artış olması gerektiği düşünülürken azalma
gösterdiği izlenmektedir. Bunun en önemli nedeni ekonomik unsurlarda aranabilir.
Örneğin, Halkevleri Dördüncü Amatör Resim ve Fotoğraf sergisine Adana Halkevi’nin
fotoğraf alanındaki katılımının düşük seviyede kalmasının nedeni, İkinci Dünya
Savaşı’ndan kaynaklanan ekonomik bunalım dolayısıyla yaşanan malzeme yokluğudur
(Satır, 1943).

202

Savaş dönemlerinde yaşanan ekonomik sıkıntılar ve fotoğraf

malzemesinin pahalı olması bu malzemelerin sınırlı sayıda getirilmesine neden olmuştur.
Bazı ekonomistler, İkinci Dünya Savaşı’ndan daha önce de, 1929 ekonomik buhranı
sonrasında, savaştan yeni çıkmış bir ülkede, fotoğraf için harcanacak bir bütçenin, israf
olacağını düşünmüştür (Süreyya, 1931b, s.2). Foto Süreyya da kendi çıkardığı dergide,
1930’ların başında, ekonomistlerin bu bakış açısını eleştirmiştir. (Süreyya, 1931b, s.2).
22 Mayıs 1940’ta açılan Halkevleri Birinci Resim ve Fotoğraf Sergisi’nin açılış
konuşmasında CHP Genel Sekreteri Dr. Fikri Tuzer, amatör sanatçılar eliyle ülkenin en
ücra köşelerine kadar yayılan sanatın milli yönünü vurgularken, halkta sanata dair bir
heyecan oluşturmak konusundaki katkısına vurgu yapmıştır (Tuzer, 1940a, s.385-386).
CHP yönetiminin sanata bakış açısına dair ipuçları taşıyan bu konuşma önemlidir. Bu
sergi ve yarışmalarla hedeflenen amatör fotoğraf sanatçılarının yetiştirilmesi ve halkta bir
sanat zevkinin oluşturulmasıdır (Anonim, 1940e). Sanat bir medeniyet ölçüsü olarak

Bu sergilere katılan ve yarışmada derece alan fotoğrafçılar ve fotoğraflarla ilgili detaylar için bkz. EK-2 ve
KATALOG-3. Bu fotoğraf amatörlerinin bazıları zaman zaman halkevleri yayınlarında kullanılan fotoğrafları çekmiş
ve halkevi yayınlarına katkı sağlamışlardır. Özellikle tarih ve müze şubelerinin tarihi eserler üzerine hazırladığı
kitapçıklarda bu isimlerin fotoğraflarına yer verilmiştir. Bu isimlerden biri Niğde Halkevi’nden Zeki Oral’dır. İhsan
Celal Antel Bursa’da, Kemal Baysal Zonguldak’ta, Fahri Seyrek İzmit’te, Serat Akkartal Konya’da kent belleğinin
oluşturulmasına ve aktarılmasına hizmet eden önemli fotoğrafçılardır.
201 Belgenin aslı için bkz. Ek-3 Belge No:6
202 Belgenin aslı için bkz. EK-3 Belge No:9
200
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kabul edilmiş, hükümetin sanatın her alanını teşvik edeceği vurgulanmıştır (Anonim,
1940e). Sanat, sadece belli bir kesimin değil tüm halkın etkinlik alanı haine getirilmek
istenmiş, ilerlemenin zemini olarak görülmüş, Halkevleri Amatör Resim ve Fotoğraf
Sergileri bu gayretin bir ayağını oluşturmuştur (Anonim, 1940e).
Burhaniye Halkevi jüri heyetinin sergi ile ilgili raporunda,203 serginin gençler arasında
merak uyandırdığı ve birçok ziyaretçi tarafından görüldüğü belirtilmiş, fotoğraf
amatörlerinin, fotoğrafçılık teknikleri ve fotoğraf sanatı konusunda desteğe ihtiyaçları
olduğu, bunun için halkevinin gerek malzeme temininde gerekse amatörlerin daha çok
eserle karşılaşmalarını sağlamak için yeni etkinliklerle destek sağlamaya devam edeceği
vurgulanmıştır (Özbek, Sarper, Cengiz, 1940). Burhaniye Halkevi’nde yapılan yarışmada
birinci seçilen ve Ankara’daki büyük sergiye gönderilen Muzaffer Şafak’ın Kin adlı
fotoğrafı ile ilgili olarak, birinci seçilmesinin gerekçeleri de bu raporda yer bulmuştur
(Özbek, Sarper, Cengiz, 1940). Kapalı bir havada çekilmiş olmasına rağmen ender
görülen bir durumu belgelemiş olması ve çekildiği bölgenin önemli bir konumu olması
birinci seçilme nedeni olarak gösterilmiş, ancak fotoğrafın konusu hakkında net bir bilgi
verilmemiştir. (Özbek, Sarper, Cengiz, 1940).
Halkevleri Altıncı Resim ve Fotoğraf Sergisi’nde ödül alan fotoğrafları Şinasi Barutçu,
çıkardığı Profesyonel ve Amatörün Foto Dergisi’nde değerlendirmiştir. Fotoğrafa dair
dönemin estetik anlayışının görünür kılınması ve fotoğraf amatörlerine ışık ayarından,
çerçeveye ve dengeye kadar fotoğrafa dair birçok teknik detay konusunda fikir vermesi
nedeniyle dikkate değer yorumlardır. Birinci olan Sadrettin Sonat fotoğrafının adı,
Barutçu’nun değerlendirme yazısında “Derede Kış”204 olarak anılmış, “detay” bir
fotoğraf olarak nitelendirilen fotoğrafta, güneş ışıklarıyla parlayan karla derenin karanlık
görüntüsünü bir araya getirme cesareti gösterildiği, simetrik olmamasına rağmen, ışık
gölge dengesinin nedeniyle, dengeli bir fotoğraf olduğu belirtilmiştir (Barutçu, 1945,
s.12). İkinciliği alan Rıfat Tümer’in “Haylaz Çocuklar”205 adıyla anılan fotoğrafı, özel
olarak düzenlenmiş bir kompozisyon olarak niteleyen Barutçu, gölgelerdeki detay ve
ışığın yumuşaklığının, bu fotoğrafın önemli bir özelliği olduğunu düşünmektedir
(Barutçu, 1945, s.12). Üçüncülüğü alan fotoğrafın, Barutçu’nun yazısında Necdet

Belgenin aslı için bkz. EK-3- Belge No: 10
Bkz. Katalog 2-Fotoğraf 49
205 Bkz. Katalog 2-Fotoğraf 50
203
204
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Pençe’nin “Gezinti”206 adlı fotoğrafı olduğu ifade edilmiştir (Barutçu, 1945, s.12).
Halkevi yazışmalarında ise Pençe’nin Kedi adlı fotoğrafıyla dereceye girdiği
belirtilmiştir.207 Barutçu’nun Gezinti olarak adlandırdığı fotoğraf, sergi broşüründe “Yol
ve Gençler” olarak anılmaktadır (Anonim, 1945g, s.9). Barutçu, içten bulduğu bu
fotoğrafın doğallığını, fotoğrafta yer alan ve arkadaş grubu olduğunu tahmin ettiğimiz
kişilerin kameraya dönerek poz vermemelerine bağlamaktadır (Barutçu, 1945, s.12).
Gölgeden güneşe bakan fotoğrafçının, ters ışıktaki başarısı ve ışık gölge etkisine de dikkat
çekmekte, fotoğrafı, netlik sorunları nedeniyle eleştirmektedir (Barutçu, 1945, s.12).
Dördüncü olan Nazif Çıkıgil’in, “Dağ ve Kayakçı”208 adlı fotoğrafını da (Anonim,
1945g, s.9) “Uludağ” olarak adlandıran Barutçu, fotoğrafı, kompozisyonu açısından
eleştirmiştir. Kayakçının, fotoğrafın bir köşesine yerleştirilmesi ve dağın zirvesinin de,
onun bakış açısında olması gerektiğini belirtmiştir (Barutçu, 1945, s.12). Beşinciliği
kazanan İzmit’ten Fahri Seyrek’in broşürde “Gece ve Kar”209 olarak adlandırılan
fotoğrafını (Anonim, 1945g, s.9), Barutçu “Gece” olarak adlandırmıştır. Gece fotoğrafı
çekmenin cesaret istediğini belirtirken, daha uzun pozlama süresi ve daha yumuşak bir
fotoğraf banyosu ile daha iyi sonuçlar elde edileceğini belirtmiştir (Barutçu, 1945, s.12).
Bazı amatör fotoğrafçıların Halkevi yarışmalarına gönderdiği fotoğraflar, Anadolu’nun
ücra köşelerinde amatör fotoğrafçılığa dair bir izlenime imkan sundukları ve yayınlarda
yer bulmamaları nedeniyle geçmiş çalışmalarda gün yüzüne çıkarılmadıkları için dikkate
değerdir.
Halkevleri Üçüncü Amatör Fotoğraf Yarışması B Sınıfı Dördüncüsü olan Adana’dan
Reşat Güçlü’nün “Akşehir’den Bir Sokak” adlı fotoğrafı, Devlet Arşivleri Cumhuriyet
Arşivi’nde bulunmuştur. Fotoğraf, ışıklı ve gölgeli alanların yarattığı kontrast ve arka
planda görünen ışık patlamalarıyla olumsuz etkilenen derinlik algısıyla dikkat
çekmektedir. 210 Dikey kadraj içine yerleştirilmiş olan sokak, ev, ağaç ve insan figürüyle
arka planda görünen tepeye doğru uzanmak isterken, ışık patlamaları nedeniyle istenen
derinlik algısını tam anlamıyla oluşturamamaktadır.

Bkz. Katalog 2-Fotoğraf 53
Belgenin aslı için bkz. Ek-3- Belge No: 11
208 Bkz. Katalog 2-Fotoğraf 51
209 Bkz. Katalog 2-Fotoğraf 52
210 Bkz Katalog 2-Fotoğraf 39
206
207
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Fotoğraf 103. (Katalog 2-Fotoğraf 39) Akşehir’den Bir Sokak, Reşat Güçlü. Halkevleri Üçüncü
Amatör Fotoğraf Yarışması B Sınıfı Dördüncüsü.
Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Cumhuriyet Arşivi

Sındırgı Halkevi’nden de CHP Genel Sekreterliği’ne gönderilen bir yazıdan211 anlaşıldığı üzere
üç adet fotoğraf gönderilmiş ve yazının eki olarak bu fotoğraflar da sunulmuştur. Ancak
fotoğrafları çeken amatörlerin isimleri konusundan hiçbir belge bulunmamaktadır.
Fotoğraflardan biri yerel giysileri içinde, bastonuna yaslanmış bir adamın portresi, bir diğeri
göl kenarında oturan insanların yer aldığı bir manzara ve sonuncusu ağaca tırmanmış dört
gencin göründüğü bir fotoğraftır.212 Gerek çerçeveleme, gerek konu, gerekse ışık ayarı
bakımından oldukça zayıf fotoğraflardır. Anadolu’daki küçük kasabalarda yaşayan amatör
fotoğrafçıların önemli sorunlarından olan konu ve malzeme bulmakta yaşanan sıkıntılar, yeterli
fotoğraf örneği ile karşılaşarak kendi fotoğraf bakışını oluşturmada yaşanan güçlükler ve alanda
yeterli eğitsel faaliyetlerin olmaması gibi etkenlerin getirdiği olumsuzluklar bu fotoğraflarda
hissedilmektedir.

211
212

Belgenin aslı için Bkz. Ek-3- Belge No: 12.
Bkz Katalog 2-Fotoğraf 40-42.
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Fotoğraf 104-106 (Katalog 2-Fotoğraf 40-42). Sındırgı Halkevi’nden Halkevleri Üçüncü
Amatör Fotoğraf Yarışmasına gönderilen fotoğraflar.
Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Cumhuriyet Arşivi

Bu sorunların hissedildiği ancak Sındırgı Halkevi’nden gönderilen çalışmalara göre gerek ışık
ayarı, gerekse çerçeveleme bakımından daha dengeli kabul edilebilecek çalışmalar Cizre
Halkevi tarafından dördüncü büyük sergiye gönderilen fotoğraflardır. Sergi broşüründe bu
amatörler ve fotoğraflarının isimleri yer almamaktadır. Cizre Halkevi Başkan Vekilinin CHP
Genel Sekreterliği’ne hitaben gönderdiği dilekçede belirtildiği üzere213, birinci olan isim İhsan

213

Belgenin aslı için bkz. Ek-3- Belge No:13
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Yıldırım ve fotoğrafı Cizre Belediye Bahçesi214, ikinci olan isim Üsteğmen Salahattin Günay
ve fotoğrafı Köylü Evi215 ve üçüncü ise Şerif Etensel ve Bot216 adlı fotoğrafıdır. İhsan
Yıldırım’ın Cizre Belediye Bahçesi fotoğrafı, gerek gölgeli alan, gerekse bahçe duvarının
derinlik katan konumuyla bir grafik fotoğraf denemesi olarak kabul edilebilir. Salahattin
Günay’a ait olan Köylü Evi fotoğrafında ana konuyu oluşturan ev neredeyse altın oran kuralını
yakalayarak olması gereken yere çok yakın bir noktaya yerleştirilmiştir. Bu nedenle diğerlerine
göre dengeli olduğu söylenebilir. Şerif Etensel’in Bot adlı fotoğrafının ise Dicle Nehri’nde
kanoya binen çocukları gösterdiği düşünülmektedir. Fotoğrafta küreğin iki ucu, kanonun sivri
ucuyla bir üçgen oluşturarak bir nevi uyum yakalamakla birlikte gerçek bir dengenin
varlığından söz etmek güçtür.

Fotoğraf 107 (Katalog 2-Fotoğraf 46). Cizre Belediye Bahçesi. İhsan Yıldırım- Cizre Halkevi
Birincisi- Halkevleri Dördüncü Amatör Fotoğraf Yarışmasına gönderilen fotoğraflardan.
Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Cumhuriyet Arşivi

Fotoğraf 108 (Katalog 2-Fotoğraf 47). Köylü Evi. Salahattin Günay- Cizre Halkevi İkincisiHalkevleri Dördüncü Amatör Fotoğraf Yarışmasına gönderilen fotoğraflardan.
Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Cumhuriyet Arşivi

Bkz. Katalog 2-Fotoğraf 46
Bkz. Katalog 2-Fotoğraf 47
216 Bkz. Katalog 2-Fotoğraf 48
214
215
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Fotoğraf 109 (Katalog 2-Fotoğraf 48). Bot. Şerif Etensel- Cizre Halkevi Üçüncüsü-Halkevleri
Dördüncü Amatör Fotoğraf Yarışmasına gönderilen fotoğraflardan
Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Cumhuriyet Arşivi

4.6.2.1.3. Halkevleri Amatör Fotoğraf Yarışmalarında Öne Çıkan İsimler
İhsan Erkılıç, Fahri Seyrek, Kemal Baysal, İhsan Celal Antel, Serat Akkartal, Şinasi
Barutçu, Hikmet Ildız, Baha Gelenbevi ve Adil Tekin Halkevleri Amatör Fotoğraf
Yarışmalarında dereceye girerek gerek fotoğraf sanatına ve amatör fotoğrafa, gerekse
yaşadıkları kentin kültürel belleğine katkılarıyla dikkat çeken isimlerdir.
Halkevleri Birinci Resim ve Fotoğraf Yarışması A Sınıfında Sis adlı fotoğrafıyla ikinci
olan İhsan Erkılıç, amatör fotoğraf alanında Türkiye’nin öncü isimlerinden biri haline
gelmiş, 1940-1950 yılları arasında Fatih Halkevi’nde amatör fotoğraf kursları vermiştir
(Ak, 2001, s.210). Kurslara devamlı katılım sağlayan ve güzel sonuçlar alan isimler
arasında Fikret Minisker, Rıdvan Tezel, Cafer Türkmen, Nurettin Erkılıç, Kemal Baysal,
Hikmet Ildız (Foto İFA), Erhan Ternal, Fethi Tan ve Kazım Tekin yer almaktadır (Ak,
2001, s.210). Erkılıç’ın öğrencisi olan isimlerden Minisker, amatör fotoğraf sergilerine
katılmanın yanı sıra, elektronik ve mekaniğe duyduğu ilgiyle, fotoğrafa teknik anlamda
destek sağlamıştır (Ak, 2001, s.269-270). Minisker’in düşük ışık kaynağıyla çektiği ve
optik denemeler yaptığı fotoğrafları, hareket etkisinin hissedildiği cesur denemeler olarak
anılabilir.217

217

Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 347-348.
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Fotoğraf 110-111 (Katalog 1-Fotoğraf 347-348) Fikret Minisker
Erken Cumhuriyet Dönemi Türk Fotoğrafı, syf.269-270

1943 yılında Fatih Halkevi’ndeki fotoğraf kurslarına katılan Nurettin Erkılıç, 1949
yılında dönemin önemli dergilerinden Türk Spor Mecmuası’nda foto muhabiri olarak
çalışmıştır (Ak, 2001, s.266). Eğitimine devam etmek için foto muhabirliğini bırakan
Erkılıç, bu aşamadan sonra fotoğrafla amatör olarak ilgilenmeye devam etmiş, ilerleyen
yıllarda İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği İFSAK’ı kuran öncü isimlerden
olmuştur (Ak, 2001, s.266). Çocukluğundan itibaren fotoğrafa ilgi duyan Cafer Türkmen,
1943’te Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü’nde Şinasi Barutçu’nun öğrencisi olarak fotoğrafı
öğrenmiştir (Ak, 2001, s.264). 1950’den itibaren birçok amatör fotoğraf sergisinde yer
alan Türkmen, 1946-47 yıllarında, arazileri çoğaltmak için kurutulması planlanan
Manyas Gölü’nü fotoğraflayarak bir albüm oluşturmuş, böylece konuya dikkat çekerek
gölün kurtarılmasına katkı sağlamış, binlerce fotoğraftan oluşan bir doğa fotoğrafları
koleksiyonuna da sahip olmuştur (Ak, 2001, s. 264).
İzmitli bir fotoğrafçı olan Fahri Seyrek, küçük yaşlardan itibaren fotoğraf stüdyolarında
ücret almadan çalışarak, usta çırak ilişkisi içerisinde fotoğraf sanatının inceliklerini
öğrenmiştir (Ak, 2001, s.127). İzmit’te birçok fotoğrafçı yetiştiren Seyrek, İzmit
manzaraları, sokakları ve İzmit’in kültür mirasını gösteren estetik fotoğraflarıyla, kentin
kültürel belleğini oluşturan önemli bir isim haline gelmiştir (Ak, 2001, s.129). 1934’ten
itibaren İzmit Kağıt Fabrikası’nı ve fabrika yapımı sırasında çıkan tarihi eserleri
fotoğraflarıyla belgelemiştir (Kumral, 2016, s.71; s.121). Yakın plan doğa fotoğrafçılığı,
portre fotoğrafçılığı ve manzara fotoğrafçılığının önemli örneklerini vermiştir (Ak, 2001,
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s.129). Halkevlerinin 17. Kuruluş yıldönümü olan 1949’da, İzmit Halkevi’nin açtığı
fotoğraf yarışmasında Vazo İçindeki Karanfiller fotoğrafı birinci seçilmiştir (Kumsal,
2016, s.226).
Zonguldaklı fotoğrafçı Nazım Baysal’ın oğlu olan Kemal Baysal’ın yaşamı, küçük
yaşlardan itibaren fotoğrafçılıkla iç içe geçmiştir. Henüz 13 yaşındayken, 29 Ekim
1933’te çektiği Cumhuriyet Bayramı fotoğrafları Ulus Gazetesi’nde yayınlanmış,218 bu
yıllarda bir yandan Ulus Gazetesi bir yandan da Zonguldak Karaelmas gazetesinin
fotoğraf muhabirliği görevini yürütmüştür (Ak, 2001, s.235). 1940 yılında düzenlenen
Halkevleri Birinci Resim ve Fotoğraf Sergisi’ne, o dönemde öğrenimine İstanbul’da
devam eden Baysal, Eminönü Halkevi’nden katılmış ve Karlı Dere fotoğrafıyla B
sınıfında birinci olmuştur (Dıranas, 1940, s.452). 1941’deki ikinci sergiye Zonguldak
Halkevi’nden katılarak, Genç Kız Başı ya da Tebessüm olarak adlandırılan fotoğrafıyla,
A sınıfında birinciliği kazanmıştır (Dıranas, 1942, s.112). 1940’lı yıllarda yurt dışında da
fotoğrafçılık eğitimleri alan Baysal’ın çalışmaları (Ak, 2001, s.236), Zonguldak kent
belleğinin bir parçası olmalarının yanı sıra, portre fotoğrafçılığı için de önemli işlerdir.
Bursa’nın kültürel ve kentsel belleğinin inşasında, özellikle 1930-1950 yılları arasında
önemli bir rolü olan İhsan Celal Antel219, Halkevi Amatör Fotoğraf Yarışmalarının yanı
sıra, Türkiye Güzellik, Tarih ve İş Memleketi Sergilerinin ilkinde de fotoğraflarıyla yer
almıştır (Ak, 2001, s.294).
Halkevleri Birinci Resim ve Fotoğraf Sergisi’nde “Sokak” adlı fotoğrafıyla B sınıfı
dördüncüsü olan Serat Akkartal (Dıranas, 1940, s.452), Konya’nın sosyoekonomik
hayatını ele aldığı fotoğraflarıyla, kentin kültürel belleğine katkı sağlamış, kentte bir
stüdyo da açmıştır (Ak, 2001, s.139).
Diyarbakır’daki Foto Dicle’nin de sahibi olan Adil Tekin, Atatürk’ün 1937 tarihli
Diyarbakır gezisini fotoğraflamıştır (Ak, 2001, s.131). Tekin, kendi çektiği Diyarbakır
fotoğraflarının220 yanı sıra, Diyarbakır’a ait, kendi döneminden yüz yıl öncesinden kalan
fotoğrafları da derleyerek, kente dair bir kültürel bellek oluşturma çabasında olmuştur
(Ak, 2001, s.131). Halkevleri İkinci Fotoğraf Yarışmasına da katılan Tekin, katıldığı
Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 349-351.
Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 352-353.
220 Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 354-355.
218
219
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üçüncü yarışmada, Dicle’den adlı fotoğrafıyla B kategorisinde ikinci olmuştur (Anonim,
1942a, s.23; Ülgen, 1942).221

Fotoğraf 112. (Katalog 1-Fotoğraf 355) Urfa Kapı. Adil Tekin-Tarih bilinmiyor
https://www.biyografya.com/biyografi/19133, Erişim 16.12.2019

Halkevlerinin düzenlediği fotoğraf yarışmalarında ismine sıkça rastlanan, Akşam
gazetesinin düzenlediği fotoğraf yarışmasında Türkiye üçüncüsü olan Hikmet Ildız, İhsan
Erkılıç’ın Fatih Halkevi’nde düzenlediği fotoğraf kurslarına da düzenli bir şekilde
katılmış, ilerleyen yıllarda hem stüdyo fotoğrafçılığı yapmış, hem de başarılı bir Foto
Muhabir olmuştur (Ak, 2001, s.172-173).
Şinasi Barutçu, önce yarışmacı olarak katıldığı Halkevleri Amatör Fotoğraf
Yarışmalarına sonra jüri üyesi olarak katılmıştır. Sanatçı, eğitim için 1928-1932 yılları
arasında gittiği Almanya’da fotoğraf sanatıyla yakından ilgilenmiş ve bu alanda çeşitli
kurs almıştır (Ak, 2001, s.202). Türkiye’ye döndüğünde Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş
Bölümü’nde Afiş, Grafik Sanatlar Öğretmeni olarak göreve başlamış, Türkiye’de
fotoğrafın bağımsız bir sanat disiplini olması yolunda önemli bir adım atarak, 1932’de
zorunlu ders olarak müfredata yerleştirilmesine önayak olmuştur (Ak, 2001, s.202-203).
Enstitüde fotoğraf derslerini vermeye başlayan Barutçu, 1936’da düzenlenen Berlin
Olimpiyatları’ndaki olimpiyat fotoğrafları yarışmasında ikinciliği kazanmıştır (Ak, 2001,
s.203). 1945’te çıkardığı Profesyonel ve Amatörün Foto Dergisi ve 1947’de yayınladığı
221
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Foto

Konuşmaları

kitabı,

özellikle

amatör

fotoğrafçılığın

gelişmesi

adına

gerçekleştirilmiş önemli çalışmalarıdır (Ak, 2001, s.203 Ankara Polis Enstitüsü’nde
fotoğraf öğretmenliği, Basın Yayın Umum Müdürlüğü’nde foto-film servisi şefliği gibi
görevler de üstlenmiştir (Ak, 2001, s.204). Şinasi Barutçu, fotomontaj çalışmalarıyla da
bilinmektedir ve Amerikalıların düzenlediği Marshall Fotoğraf Yarışması’nda birinci,
ikinci ve üçüncülük ödüllerini de çeşitli fotomontajlarıyla kazanmıştır (Ak, 2001, s.203).
Halkevleri İkinci Resim ve Fotoğraf Sergisi’ne Cami Medhali, 50 Lira ve Kahve Pişiren
Kadın fotoğraflarıyla Beyoğlu Halkevi’nden katılan Baha Gelenbevi (Anonim, 1941c,
s.8), hayata dair anlık olayları ele aldığı “an fotoğrafı”nın yanı sıra soyut fotoğraf olarak
nitelendirilebilecek, nesnesiz fotoğraf kareleri de oluşturmuştur (Ak, 2001, s.212). Baha
Gelenbevi fotoğrafın minör bir sanat olmadığı görüşüyle, fotoğrafın bir sanat disiplini
olarak algılanması yolunda öncü isimler arasında yer almıştır (Ak, 2001, s.215). Açtığı
14 kişisel serginin ilkini 1939’da Eminönü Halkevi’nde açmıştır (Ak, 2001, s.212).
Deneysel çalışmalar gerçekleştiren sanatçının, an fotoğrafları da, soyutlamaları da aslında
insan unsurunu barındırmış, insana dair konular, onun sanatının ana teması olmuştur.
Özgün yaklaşımını ortaya koyduğu eserleri aslında kendi fotoğraf dilini yaratmak için
girdiği arayışın bir sonucudur denebilir. Kendi üslubunu geliştirmek için fotoğrafın
kalıplaşmış kurallarını yıkan, cesur çalışmalar gerçekleştirmiştir222 (Ak, 2001, s.214).
4.6.2.1.4. Halkevlerinde Açılan Diğer Fotoğraf Sergileri
Halkevlerinde kimi zaman Fransa ve İngiltere gibi ülkelerin konsoloslarının önerisiyle,
eski savaş fotoğrafları konulu sergiler düzenlenmiş, kimi zaman da, Halkevlerinin
fotoğraf kurslarına katılan isimlerin işleri izleyiciyle buluşmuştur. Halkevlerinin Tarih ve
Müze Şubeleriyle Güzel Sanatlar Şubeleri de sergiler düzenleyerek hem kültürel ve
toplumsal belleğin inşasına, hem kültür varlıklarının korunmasına, hem de fotoğraf
konusunda halk arasında estetik bir beğeninin oluşmasına katkı sağlamıştır. Bu sergiler
için zaman zaman broşürler de yayınlanmıştır. Diğer ülkelerin fotoğraf örneklerini içeren
sergilerle, fotoğraf amatörlerine değişik bakış açıları sunulmuştur. Yerel amatör ve
profesyonellerin fotoğraf sergileriyle hem kent belleğinin ve kültürel belleğin inşasına,
hem de yeni fotoğrafçıların özendirilerek yetişmesine katkı sunulmuştur.
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1938’de Bursa Halkevi’nde Spor Komitesi Başkanı İhsan Celal Antel’in hazırladığı bir
fotoğraf sergisi düzenlenmiş ve büyük ilgi görmüştür (Akkuş, 2011, s. 112). İhsan Celal
Antel, Manzara fotoğrafı ile 21 Şubat 1943’te açılan Halkevleri Dördüncü Resim ve
Fotoğraf Sergisi’nde üçüncülük ödülünü alan isimdir (Üren, 1943b, s.14). Sergide yer
alan fotoğrafların konusuna dair bir bilgi bulunmamakla birlikte, Bursa’nın doğası, insanı
ve tarihi dokusuna dair fotoğraflar çeken Antel’in, kentin kültürel belleğini kuşaktan
kuşağa aktaran işlerinden oluştuğu düşünülmektedir.
Kars Halkevi Başkanlığı tarafından CHP Genel Sekreterliği’ne yazılan bir dilekçe ile
Trabzon Fransız Baş Konsolosluğu tarafından getirilen, iki albümden oluşan ve müttefik
ordularına ait çeşitli savaş fotoğraflarının sergilenmesi önerisi konusunda genel
sekreterliğin kararı sorulmuştur.223 Ancak genel sekreterliğin cevabına ve serginin yapılıp
yapılmadığına dair bir yazışma bulunmamaktadır.
19 Mayıs 1939’da İzmit Halkevi’nde Tarih ve Müze Şubesi tarafından bir fotoğraf sergisi
ve yarışması düzenlenmiştir (Kumral, 2016, s.186). İzmitli bir fotoğrafçı olan ve
Halkevlerinin fotoğraf yarışmalarından da bildiğimiz Fahri Seyrek’in fotoğraflarının da
ağırlıklı olarak yer aldığı sergide, portre, manzara ve natürmort konulu fotoğraflara çeşitli
ödüller verilmiştir (Kumral, 2016, s.186). 28 Haziran 1939’da bu kez İzmit’in kurtuluşu
dolayısıyla İzmit Halkevi Salonu’nda açılan fotoğraf sergisinde Seyrek’in Atatürk ve
İnönü fotoğrafları sergilenmiştir (Kumral, 2016, s.189). İktidarın görsel sunumu olan bu
fotoğraflarla iktidar algısı güçlendirilerek yüceltilmiş, Atatürk’ün ölümü sonrasında
gerçekleşen bu sergide kullanılan fotoğraflar, ölen kişinin anılarını taşıdığından kült
değeri kazanmıştır.224 İki liderin bir arada olduğu fotoğrafların bulunması, İnönü’nün,
Atatürk’le olan ilişkisine vurgu yaparak, İnönü’nün iktidarını da pekiştirmektedir.
Çanakkale Halkevi Başkanı’nın CHP Genel Sekreterliği’ne yazdığı 23 Aralık 1940 tarihli
bir dilekçeye göre,225 Çanakkale’de bulunan ve zaman zaman Halkevi toplantı ve
balolarına katılan İngiliz Konsolosu, Çanakkale Halkevi’nde sergilenmek üzere,
çoğunluğu savaş sahnelerinden oluşan bazı fotoğraf ve resimler vermeyi teklif etmiştir.
Bu dilekçeyle halkevinin başkanı, hem normal günlerde hem de açacakları resim
sergisinde bu fotoğraf ve resimlerin yer alabilmesi için izin istemektedir. CHP Genel
Belgenin aslı için bkz. Ek-3- Belge No: 15
Benjamin’in, aura ve sanatın kült değeri üzerine görüşleri için bkz. syf. 18-19.
225 Belgenin aslı için bkz. Ek-3- Belge No: 16
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224
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Sekreterliği’nin Çanakkale Halkevi Başkanlığına cevabı,226 savaş sahnelerini içeren
fotoğrafların sergilenmesinde bir sakınca olmadığı, ancak konusunu bilmedikleri diğer
fotoğrafların sergilenmeye uygun olup olmadığına halkevinin karar vermesi gerektiği
yönündedir.
1940 yılının sonlarına doğru İhsan Erkılıç, İlhan Arakon, Münif Fehim, Suat Tenik ve
Hüsnü Cantürk gibi, amatör fotoğrafçılığın ve fotoğraf sanatının gelişmesine katkı
sağlayan isimler, Eminönü Halkevi’nde bir fotoğraf sergisi düzenlemişlerdir (Ak, 2001,
s.210). Konu çeşitliliği ile dikkat çeken sergide yer alan çalışmalar, fotoğrafın belgeleyici
ve kanıt oluşturan özelliğinden oldukça uzaklaşmakta, birer sanat eseri niteliği
taşımaktadır (Ak, 2001, s.210). 10 Aralık 1940 tarihli Yedigün dergisinde kapakta yer
alan sergi, dönem için önemli bir fotoğraf etkinliğidir (Ak, 2001, s.275; 277). Adı geçen
sanatçılar, Türkiye’de amatör fotoğrafçılığın yaygınlaşmasına ve Erken Cumhuriyet
Dönemi sonrasında da bu ilginin artmasına önemli katkıları olması nedeniyle ele
alınmaya değerdir. İlhan Arakon, 1941 yılında, 1941-1952 yılları arasında etkinlik
gösteren Yeniler Grubu’nun üyesi olan ressamlar Avni Arbaş, Nuri İyem, Turgut Uyar,
Selim Turan, Mümtaz Yener ve Abidin Dino’nun, Beyoğlu Gazeteciler Birliği Lokali’nde
açtıkları Liman Sergisi’nde fotoğraflarıyla yer almıştır (Ak, 2001, s.238). Bu sergi,
Türkiye’de fotoğrafın, güzel sanatlar alanına ait olduğuna dair önemli bir dönüm noktası
ve bir ilk olarak da kabul edilebilir (Ak, 2001, s.238). İllüstratör Münif Fehim Özarman,
fotoğraflarında yakaladığı resimsel ifadeyle, fotoğraf sanatı adına önemli isimlerden biri
olmuştur (Ak, 2001, s.275). Yedigün dergisinin kapağında Özarman’ın, 1940’ta Eminönü
Halkevi’nde arkadaşlarıyla açtığı fotoğraf sergisinden bir fotoğrafı227 kullanılmıştır (Ak,
2001, s.277). Kapalı Çarşı’da eski eşyaların satıldığı bir mağazada çekilen fotoğraf, ışık
kullanımı bakımından resimsel bir etki vermektedir. Yukarıdaki bir doğal ışık kaynağı
olan pencereden sızan ışığın yarattığı bu etki, Münif Fehim’in ressam yönünü vurgular
gibidir. Fotoğrafın sağ ve sol tarafına dengeli sayılabilecek bir kompozisyonla
yerleştirilen objeler, izleyiciyi ortada yer alan figürlere doğru yönlendirmekte ve
fotoğrafa derinlik kazandırmaktadır.
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Fotoğraf 113. (Katalog 1-Fotoğraf 357). Eminönü Halkevi’nde açılan fotoğraf sergisinden bir fotoğraf.
Münif Fehim Özarman-Yenigün -10 Aralık 1940, Sayı:450, s.1.

Hüsnü Cantürk, Güzel Sanatlar Akademisi’nde de ders veren Hakkak İsmail Yumni
Bey’in atölyesinde çalışmaya başlamış, atölyede vakit geçiren ve yukarıda adı geçen
diğer fotoğraf sanatçılarıyla arasındaki bağı burada güçlendirerek fotoğrafa ilgi
duymuştur (Ak, 2001, s.270). Beyoğlu’nda bir de fotoğraf stüdyosu açan Cantürk,
ilerleyen dönemde İlhan Arakon ve Baha Gelenbevi gibi sinemaya geçiş yapmıştır (Ak,
2001, s.270). Matbuat Umum Müdürlüğü İstanbul bürosunda üst düzey yönetici olan Suat
Tenik, sanatın farklı alanlarına ilgi duyan bir fotoğraf amatörüdür. Kendi çalışmalarından
albümler hazırlayan Tenik’in 1928 tarihli bir İstanbul albümü de bulunmaktadır (Ak,
2001, s.275). Tenik’in, dikiş makinesinin başında çalışan bir esnafı gösteren siyah beyaz
bir fotoğrafı,228 tavandaki doğal ışık kaynağından gelen ışıkla aydınlanmaktadır. Sol alt
köşede yer alan terzi ve arkasındaki detaylar, fotoğrafın ağırlığını sol tarafa
toplamaktadır. Uzun bir koridor halinde sıralanan dükkanlar ve ortada küçülen figürler,
derinlik hissini pekiştirmektedir. Fotoğrafta Tuğcular Sokak tabelası belli belirsiz bir
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detay olarak görülmektedir. Tenik’in Beyazıt Kütüphanesi’nin yakınında bir arkadaşıyla
işlettiği ve Grave işleriyle akik üzerine yazı yazdıkları bir dükkanı da vardır (Ak, 2001,
s.275). Bu nedenle fotoğrafın, Kapalı Çarşı’da Tuğcular Sokak’ta çalışan bir esnafın
öznesi olduğu bir fotoğraf olduğundan söz edilebilir.
Daha önce Ankara, İstanbul ve İzmir’de de düzenlenen “İngiliz Üniversiteleri, Okulları”
adlı fotoğraf sergisi 3 Aralık 1942’de Bursa Halkevi’nde de halkla buluşmuştur (Akkuş,
2011, s. 117). 8 Şubat 1944’te “Britanya’nın Beş Büyük Eseri” adlı bir teknik fotoğraf
sergisi de Bursa Halkevi’nde düzenlenen bir diğer fotoğraf etkinliğidir (Akkuş, 2011, s.
119).
1944’te Aydın Halkevi’nde İngiliz Kültür Cemiyeti tarafından İngiliz Resim ve Fotoğraf
Sergisi açılmıştır (Anonim, 1944b, s.2). İngiltere’deki fotoğraf sanatına dair örnekler
sayesinde, farklı bir ülkenin fotoğraf anlayışını yansıtması ve fotoğrafla ilgilenenlere
farklı bir bakış açısı sunması dolayısıyla dikkate değerdir. Halkevleri, fotoğraf
amatörlerini bu tür etkinlikler aracılığıyla fotoğraf konusunda geliştirmeyi önemsemiştir.
20 Mayıs 1946’da Erzurum Halkevi’nde İngiliz Kültür Heyeti tarafından gönderilen
fotoğraflarla bir sergi açılmıştır (Anonim, 1946, s. 2). Fotoğrafların konusuna dair
herhangi bir bilgi bulunmamakla birlikte, aynı dernek tarafından düzenlendiği için 1944
yılında Aydın Halkevi’nde açılan sergi ile aynı içeriğe sahip olduğu düşünülmektedir.
Ankara Halkevi’nin İzmir Halkevi ile 10 Nisan 1947’de yaptığı bir yazışmadan
anlaşıldığı üzere,229 İzmir Halkevi’nde Türkiye’nin çeşitli bölgelerindeki tarihi eserleri
belgeleyen fotoğraflardan oluşan bir sergi açılmıştır.230 Kültürel belleğin inşası ve kültür
mirasının korunması yolunda atılmış önemli bir adım daha olan bu sergiyle ulaşılmak
istenen diğer hedefler arasında, iç turizmin canlandırılması, eserleri yerinde görme imkanı
bulamayanlara bu eserlerin tanıtılması sayılabilir. Bu tür sergilerde yer alan fotoğraflar
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ayrıca, mimari fotoğraf ve mimari detay fotoğraflarının örneklerini vermeleri açısından
önemlidir. Bu tür örneklerin yer aldığı bir diğer sergi, 1949 yılında Eskişehir Halkevi
tarafından açılan Türkiye Mimari ve Sanat Eserleri Sergisi’dir. Cumhuriyet Halk Partisi
de 500 lira göndererek serginin açılmasına destek vermiştir.231
20 Şubat 1950 tarihli Ulus gazetesinin haberine göre Mardin Orman Bölge Müfettişi İrfan
Ataöner Mardin Halkevi’nde, büyük ilgi gördüğü belirtilen ve Ankara, İzmir, İstanbul
gibi şehirlerde de açılması planlanan bir fotoğraf sergisi düzenlemiştir (Anonim, 1950b,
s.5). Fotoğrafların konusuna ve türüne dair herhangi bir bilginin bulunmadığı haberde
kullanılan fotoğrafta, sergiyi gezen bir grup, sergideki bazı fotoğrafların önünde
görülmektedir (Anonim, 1950b, s.5). Bu fotoğraftan anlaşıldığı kadarıyla, Ataöner’in
fotoğrafları doğaya ilişkin çeşitli manzaralar gibi görünmektedir.232

4.6.2.1.5. Halkevi Dergilerinin Fotoğraf Sanatına Katkısı
Halkevleri, Kemalist ideolojinin devrim ve ilkelerini geniş halk kitleleri arasında yaymak
ve temellerini sağlamlaştırmak, kendi çalışmaları hakkında bilgi vermek, edebiyat, kültür,
sanat, spor, tarih ve folklor araştırmalarını yayınlamak, çeşitli anma etkinlikleri, tören ve
kutlamaları paylaşmak için dergiler yayınlamıştır. Yerel yazarlar için bir platform
oluşturmak ve onları üretimlerinde desteklemek de başka bir hedef olmuştur. Bu dergiler
bazı halkevlerinde düzenli hazırlanırken bazılarında, büyük bunalım olarak bilinen dünya
ekonomik krizi ve ardından gelen İkinci Dünya Savaşı nedeniyle yaşanan maddi
olanaksızlıklara bağlı olarak, kağıt sıkıntısı gibi nedenlerle çok düzenli yayınlanamamış,
bazıları sadece birkaç sayı çıkarıldıktan sonra yayın hayatını sonlandırmıştır (Güz, 1995,
s.160).
Halkevi dergilerinde, Şinasi Barutçu, Necdet Pençe, Coşkun Güven, Reşat Güçlü gibi
profesyonel ve amatör fotoğrafçıların çektiği doğa ve yaban hayatı fotoğrafları, manzara
ve portre fotoğrafları, mimari ve grafik fotoğraf gibi birçok türde fotoğrafın örnekleriyle
karşılaşmak mümkündür. Farklı coğrafyalardan sunulan manzaralar aracılığıyla
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fotoğrafların ülke tanıtımına katkısından ve yerel fotoğraf amatörlerinin çektiği
fotoğraflarla kent belleğinin inşasından da söz edilebilir.
Şubat 1933’te, Nusret Kemal Köymen’in İmtiyaz sahipliğinde yayın hayatına başlayan
ve 1950’ye kadar üç seri olarak yayınlanan Ülkü, bu yayınların en sistematik ve aralıksız
olarak çıkanıdır (Şimşek, 2002, s.112; Varlık, 2001, s.268). Ankara Halkevi’nin dergisi
olmasına rağmen Halkevleri merkez yayını gibi görülerek propaganda amaçlı yayınlar
için diğer halkevi yayınlarına örnek olmuş, Kemalist ideolojinin ilke ve devrimlerini
savunan resmi yayın organı halini almıştır (Oral, 2016, s.126; Şimşek, 2002, s.112;
Varlık, 2001, s.268). Ülkü dergisi ülke geneline dair konuları ele alırken diğer Halkevi
dergileri genellikle yerel konulara ağırlık vermiştir (Oral, 2016, s.122). Ülkü’den sorumlu
parti yöneticilerinden Recep Peker, “Ülkü Niçin Çıkıyor?” başlıklı yazısında, ülkenin
hızlı bir gelişme içerisinde olduğunu ve bu hızın kontrollü olması gereğini vurgularken,
Kemalist devrimlerin bilincinde olan aydın kesimlerin bu kontrolü sağlamak adına Ülkü
dergisi aracılığıyla planlı bir hareket içerisinde olması gerektiğini belirtmiştir (Peker’den
Aktaran: Oral, 2016, s. 123-124).
Önemli bir olayda ya da devrimlere yönelik olumsuz bir harekette, birlik içerisinde bir
yaklaşımla, aydın kesimin geniş halk kitlelerini yönlendirmesi ve belli konularda aynı
bakış açısını sergilemesi önemsenmiştir (Oral, 2016, s.125). Halka yol gösterecek
önderler olarak belli bir kültürel birikime sahip entelektüellerin dergisi olduğu, bu
özelliğiyle dolaylı olarak halkın geneli için çıkan bir dergi olduğu vurgulanmıştır (Oral,
2016, s.125).
Ülkü dergisi, 1941 yılına kadar, oluşturduğu anlatılarda fotoğrafa fazla yer vermemiş,
dergide yer alan az sayıda fotoğraf, 19 Mayıs Spor ve Gençlik Bayramı, 29 Ekim
Cumhuriyet bayramı gibi resmi törenlere dair, iktidarın söylemlerini pekiştirecek
fotoğraflar olmuştur. 1941’den itibaren, doğa ve orman, kültürel miras ve etnografya,
halkevi şubelerinin çalışmaları, eğitim gibi konularda fotoğraflara yer verilmiştir. Ülkü
dergisinin 3.sersinde, 1948 ve 1949 yıllarında çıkarılan birkaç sayının kapağında da,
fotoğrafın başlı başına bir sanat olarak algılanması için önemli çalışmalar gerçekleştiren
isimlerden olan Şinasi Barutçu‘nun fotoğrafları kullanılmıştır.233 Bu fotoğraflardan biri,
3. Seri Ocak 1949 tarihli 25.sayının kapağında yer alan Hakkari Cilo Dağlarının doruğuna
233Bkz.

Katalog 1-Fotoğraf 360-364.
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ait bir doğa fotoğrafıdır.234 Gerçek bir doğa fotoğrafının en önemli özelliği olan, insan
eliyle yetiştirilen herhangi bir bitki ya da evcil hayvan gibi unsurlar da dahil olmak üzere,
insana dair hiçbir öğenin yer almaması, bu fotoğrafın en dikkat çeken özelliğidir.235

Fotoğraf 114 (Katalog 1-Fotoğraf 362) Hakkari Cilo Dağlarının Doruğu. Şinasi Barutçu
Ülkü, 3. Seri, Ocak 1949

Ülkü dergisinin fotoğrafçılığa önemli bir katkısının yaban hayatı fotoğrafçılığı üzerine
olduğundan söz edilebilir. Derginin Yeni Seri 1 Nisan 1943 tarihli 37.sayısında, Bizim
Kuşlar başlıklı yazıya eşlik etmek üzere, Coşkun Güven, Necdet Pençe 236 ve Şinasi
Barutçu’nun237 çektiği ve ülkemizde bulunan bazı kuş türlerini gösteren fotoğraflara yer
verilmiştir. Coşkun Güven’in238 bir kartal fotoğrafı ”Torosların kodaman bir yerlisi:
şahlanmış kartal” altyazısı ile sunulmuştur.239 Fotoğrafta görülen kartal, hareket

Katalog 1-Fotoğraf 362.
Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu FIAP’a göre: “Doğa fotografı, doğal çevreleri içinde evcil olmayan
hayvan ve bitki örtüsü ile insan eli değmemiş jeolojik ve doğal görünümleri kapsar. Konu ve çevresinin tam aktarılması
ana ilkedir. İnsana ait herhangi bir iz ya da insan üretimi nesne vb. fotografta görünmemelidir. Bu koşullar yerine
getirilirken teknik ve estetik kalitenin sağlanması için büyük gayret gösterilmelidir.” (Anonim, 1985,
http://blog.fototrek.com/fotograf/teknik/doga-fotografciligina-genel-bir-bakis/; Erişim: 28.12.2019).
236 Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 365-366.
237 Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 367.
238 Coşkun Güven’in daha önce de, Atatürk’ün 24 Mayıs 1938’de gerçekleştirdiği Adana gezisi sırasında çektiği
fotoğrafları Adana Halkevi dergisi olan “Görüşler”de yayınlanmıştır.
234Bkz.
235

239

Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 368.
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halindeyken çekilmiş olduğu halde, hareket etkisinin hissedilmediği bir netliktedir. Kanat
açma anının donduğu, bulunduğu andan çıkarıldığı bir fotoğraftır.

Fotoğraf 115 (Katalog 1-Fotoğraf 368) Kartal. Coşkun Güven,
Ülkü Yeni Seri, 1 Nisan 1943, sayı:37, syf.9

Halkevi dergilerinde çoğunlukla devletin bayındırlık ve ekonomi politikalarını, Kemalist
ideolojinin ilke ve devrimlerini destekleyen fotoğraflarla, devlet büyüklerinin
fotoğraflarına, anma törenlerine, milli bayramlara, halkevi etkinliklerine, kentlerin
kültürel mirasına, tarihi ve doğal güzelliklerine, yerel geçim kaynaklarına ve ürünlerine
dair fotoğraflara yer verilmiştir. Bu fotoğrafları çekenlerin kim olduğu konusunda halkevi
dergilerinde çok nadiren herhangi bir bilgi yer almakla birlikte, bu bölümde de değinilen
birkaç örnekten yola çıkılarak yerel fotoğraf stüdyosu sahipleri ve kimi zaman da
fotoğrafa ilgi duyan yerel amatörler oldukları düşünülmektedir.
Halkevi dergilerinde genellikle çıkarıldıkları yöreye ait manzara görüntüleri, yine o
yöreye ait simgesel nesnelerle birlikte sunulmuştur. Örneğin; Samsun Halkevi dergisi
olan 19 Mayıs’ta Samsun Koyu’ndan bir manzara, bir kayık figürü ile birlikte
sunulmuştur.240

240

Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 369.

189

Fotoğraf 116 (Katalog 1-Fotoğraf 369) Samsun Koyu’ndan güzel bir manzara.
19 Mayıs dergisi, Ekim 1936, sayı.12 syf.24

Yine aynı dergide mehtaplı bir gecede Samsun Limanı’nın fotoğrafı kullanılmıştır ve
gece manzarasına örnek olabilecek bir fotoğraf olarak dikkat çekmektedir.241 Bolu
Halkevi dergisi Abant’ta yer alan bir fotoğraf da yörenin ormanlık arazisinden, insan
öğesini de barındıran bir manzara sunmuş, dikey kadrajla çekilen orman yolu geriye
doğru uzanarak gözden kaybolmuş ve fotoğrafa bir perspektif kazandırmıştır. İnsan
figürünün varlığı da ormanın yüceliğini vurgular gibidir.242 Bafra Halkevi dergisi Altın
Yaprak’ta kullanılan bir fotoğraf, Kızılırmak nehri kıyılarını gösterirken, yelkenli, küçük
bir kayığın da varlığıyla bize nehirde yerel halkın ulaşımını nasıl sağladığı konusunda bir
ipucu vermektedir. Kayıkta bulunan üç insan figürü yine bize hem kayığın hem de
doğanın boyutları konusunda bir oran sunmaktadır.243

Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 370.
Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 371.
243 Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 372.
241
242
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4.6.3. Matbuat Umum Müdürlüğü’nün Çalışmaları
La Turquie Kemaliste dergisinin yayınlanması, Fotoğrafla Türkiye albümünün
hazırlanması, Ankara’da fotoğrafa dair gerçekleştirilmiş, o dönem için en kapsamlı sergi
olarak anılan Türkiye Güzellik, Tarih ve İş Memleketi Sergilerinin düzenlenmesi ve
Radyo dergisinin çıkarılması gibi çalışmalar, Matbuat Umum Müdürlüğü’nün fotoğraf
sanatına, amatör fotoğrafçılığa ve ülke tanıtımına önemli katkı sağlayan işleridir.
Ankara’nın, yeni cumhuriyetin sembolü olarak inşası önemsenmiş, özellikle La Turquie
Kemaliste dergisinde, konstrüktivizm etkilerinin görüldüğü, devinimi barındıran mimari
ve grafik fotoğraflar kullanılmıştır. Bu yayında yer alan İstanbul fotoğraflarıysa
korunması gereken bir kültürel miras olarak görülen kentin izlerini taşımaktadır.
Othmar Pferschy, Matbuat Umum Müdürlüğü’nün uzman fotoğrafçısı olmuş, adı geçen
yayın ve sergilerde yer alan fotoğrafların büyük çoğunluğunu çekmiştir. Bu etkinlik ve
yayınlarda işleri bulunan diğer isimlerden ön plana çıkanlar arasında Osman Darcan,
İhsan Celal Antel, Suat Tenik, Fahri Seyrek, Hakkı Yaşar, Oğuz Üçer ve Naim Gören
sayılabilir.

4.6.3.1. La Turquie Kemaliste ve Fotografik İmgeyle Kurulan Yeni Türkiye Algısı
1933 yılında İçişleri Bakanlığı’na bağlı olarak kurulan Matbuat Umum Müdürlüğü’nün
başına getirilen Vedat Nedim Tör’ün öncülüğünde 1934’te yayın hayatına başlayan ve
1948 yılına kadar, Fransızca ve daha sonra eklenen Almanca ve İngilizce metinlerle
toplam 49 sayı olarak yayınlanan La Turquie Kemaliste dergisi, Kemalist Cumhuriyet
ideolojisi doğrultusunda Türkiye’nin tanıtımını hedefleyen bir yayın politikası gütmüştür
(Tınç, 2012, s. 259).
Matbuat Umum Müdürlüğü 1934’te çeşitli yurt güzelliklerini, tarihi eserlerini ve
Türkiye’nin ilerleyişini tüm dünyaya duyurabilmek için bir fotoğraf koleksiyonu
oluşturma girişiminde bulunmuştur (Özendes, 2012, s. 14). Vedat Nedim Tör, fotoğrafın
ülke tanıtımında ne denli önemli olduğunun bilinciyle, yurdun her köşesindeki yerel
yönetimlerden o bölgelerin tarihi ve turistik güzelliklerini, bayındırlık işlerini, okullar,
öğrenci grupları ve spor etkinliklerini gösteren fotoğraflar göndermelerini istemiştir
(Anonim, 1934b, s.4; Özendes, 2012, s. 14). Halka Ulus Gazetesi aracılığıyla yapılan
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duyuruda, halkın bu paylaşımla önemli bir ulusal meseleye katkı sağlayacağı
vurgulanmıştır (Anonim, 1934b, s.4). Ancak gelen fotoğrafların gerek teknik gerekse
estetik olarak beklenen düzeyde olmaması üzerine Tör, profesyoneller arasında bir arayış
içerisine girmiştir (Özendes, 2006, s.11-12). 1935 yılında Avusturyalı fotoğrafçı Othmar
Pferschy de Matbuat Umum Müdürlüğü’ne fotoğraf göndermiş, gönderdiği fotoğraflar
Tör tarafından çok beğenilmiş ve Pferschy’ye Matbuat Umum Müdürlüğü’nün uzman
fotoğrafçılığı teklif edilmiştir (Özendes, 2006, s.12-13). Pferschy, 11 Haziran 1932’de
TBMM tarafından çıkarılan “Türkiye’deki Türk Vatandaşlarına Tahsis Edilen Sanat ve
Hizmetler Hakkında Kanun”da, sadece Türk vatandaşlarının yapabileceği sanat ve
hizmetler arasında, “çalgıcılık, berberlik, seyyahlara tercümanlık ve rehberlik, garsonluk,
bar oyunculuğu ve şarkıcılığı, elbise, kasket, kundura imalatı, inşaat, demir ve ahşap
sanayi işçilikleri, ayak satıcılığı” gibi işlerin yanı sıra, profesyonel fotoğrafçılığın da
(Anonim, 1932, s.1564) yer alması nedeniyle Mısır’da bir stüdyo açma arayışına girmiştir
(Özendes, 2006, s.12). Bu yasanın amacı, yabancıları işgücü piyasasının dışında tutarak
işsizlik sorununu çözmek olarak değerlendirilebilir. Ancak profesyonel fotoğrafçılığın,
adının birlikte anıldığı işler dikkate alındığında, bir zanaat ya da hizmet sektörünün bir
kolu gibi görüldüğü açıktır. Bu nedenle Tör, teklifine sıcak bakmayan Pferschy’e
tepkisini şu sözlerle ifade etmiştir:
“…Siz başınıza devlet kuşu konduğunun farkında bile değilsiniz. Koskoca
Kemalist Türkiye’nin Uzman fotoğrafçısı olmayı reddediyor ve Kahire’ye
gidip bir dükkanda pineklemeyi tercih ediyorsunuz. Düşünün taşının ve bu
fırsatı kaçırmayın.” Pferschy’nin bir süre düşündükten sonra teklifi kabul
etmesiyle Tör’ün arayışı sona ermiştir (Özendes, 2006, s.12).
İlk birkaç sayıdan sonra La Turquie Kemaliste dergisi için çalışan Pferschy, Türkiye’de
kendisinden sonra gelecek olan manzara, belge ve portre fotoğrafçılarına örnek teşkil
etmiş, Türkiye’de fotoğraf sanatının gelişimine önemli katkı sağlamıştır. 1950’lerde
Harbiye’de açtığı fotoğraf stüdyosu nedeniyle Ankaralı fotoğrafçılardan bir tehdit
mektubu alan Pferschy, onlara cevaben kaleme aldığı mektubunda, ülke fotoğrafçılığına
hizmetlerini anlatırken, Türkiye’deki fotoğrafçılığın kendi etkisi altında bulunduğunu,
modern manzara fotoğrafçılığını ülkede başlatanın da kendisi olduğunu sitemkar bir
üslupla ifade etmiştir (Özendes, 2006, s.23-24). Derginin, doğa ve mimariyi birleştiren
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fotoğrafları, Pferschy’nin manzara fotoğrafçılığı alanındaki ustalığının yanı sıra, mimari
fotoğraftaki ustalığını da gözler önüne sermektedir.244

Fotoğraf 117. (Katalog 1-Fotoğraf 373) Bergama.
La Turquie Kemaliste, Nisan 1936, no:12. s. 5

Dergide, Türkiye’nin eğitim, sağlık, ekonomi, endüstri, etnografya, arkeoloji, tarih,
bayındırlık, sosyal yapı, sanat, tarım ve hayvancılık gibi birçok alandaki değişim ve
gelişimi, sadece belgeleyici nitelik taşımakla kalmayıp, estetik değer de taşıyan
fotoğraflarla sunulmuş ve bu fotoğraflar, Türkiye’de fotoğrafın bir sanat disiplini olarak
gelişimine katkı sağlamıştır.
Ankara’nın yeni Türkiye’nin yüzü haline gelmesi ve Türkiye Cumhuriyeti ile
özdeşleştirilmesi, kültürel bellek oluşturma açısından da değerlendirilebilecek önemli bir
konudur. İstanbul, eski bir imparatorluğun belleğini taşırken Ankara Cumhuriyet’in
belleğini taşımaktadır. Yeni bir kent ve mimari anlayışı, kültür inşasının da önemli bir
parçası olarak görülmüştür. Osmanlı’dan alınan kültürel miras korunması gereken bir
zenginlikken Türkiye Cumhuriyeti’nin belleği inşa sürecindedir ve yüceltilmelidir. Bu
bağlamda İstanbul’da bulunan Osmanlı eserleri, birer zenginlik olarak kültürel mirasının
korunması ve kuşaktan kuşağa aktarılması için derginin yer verdiği bol fotoğraflı konular

244

Katalog 1-Fotoğraf 373.
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arasında yer almıştır. Topkapı Sarayı Müzesi’nin restorasyonuna245, Türk İslam Eserleri
Müzesi’ne ve Osmanlı döneminde inşa edilen Türk çeşmelerine,246 Mimar Sinan’ın
eserlerine dair sayfalar247 bu konuyu örneklemektedir. Beyazıt, Tophane, Ortaköy, Sultan
Ahmet Camii gibi camiler, Topkapı ve Beylerbeyi Sarayı, Anadolu ve Rumeli Hisarı gibi
tarihi yapıların yanı sıra, İstanbul’un diğer güzelliklerinin de korunması ve tanıtılması
amaçlanmıştır. Bu fotoğraflar, gerek çerçevelemeleri, gerekse çekim açılarıyla, manzara
fotoğrafçılığı için önemli örnek teşkil etmişlerdir. Bazıları, kadraja dahil ettikleriyle,
manzara fotoğrafına faklı bir bakış açısı getirirken perspektif de katmaktadır.248

Fotoğraf 118. (Katalog 1-Fotoğraf 380). İstanbul’un tarihi dokusunu yansıtan manzaralardan.
La Turquie Kemaliste Ekim 1936, no.15

Erken Cumhuriyet Dönemi’nin resmi ideolojisinin bir parçası olan modernleşme hedefi
Ankara’nın hem mimari yapılanmasında hem de sosyal yaşamının kurgulanmasında etkili
olmuştur. Mimaride modern yapılar inşa edilmiş, toplumsal yaşamda, kadın ve erkeği
aynı ortamda sosyalleştiren mekanlar kurgulanmıştır.
La Turquie Kemaliste dergisinde Ankara Construit (Ankara’nın İnşa’sı) adlı bölümde
Ankara’ya kazandırılan yeni ve modern yapılardan bahsedilmiş ve Türkiye’nin yeni yüzü

Katalog 1-Fotoğraf 374-375.
Katalog 1-Fotoğraf 376-377.
247 Katalog 1-Fotoğraf 378-379.
248 Katalog 1-Fotoğraf 380-381.
245
246

194

olan Ankara tanıtılmıştır. Bu çalışmalar kimi zaman Rus Konstrüktivizminin etkilerinin
görüldüğü fotoğraflarla ve kolajlarla desteklenmiştir.249

Fotoğraf 119-120. (Katalog 1-Fotoğraf 382-383). Ankara’nın İnşası.
La Turquie Kemaliste, Şubat 1935, no. 5.

Ankara’da inşa edilen yeni kamu binalarını gösteren fotoğrafların yanı sıra, sivil mimari
örneklerine de yer verilmiş, bunlar mimari fotoğraf ve mimari detay fotoğraflarının
örneklerini teşkil etmişlerdir.250 Modern mimari örneği olan, özellikle kamu binalarına ait
detay fotoğrafları da, grafik fotoğrafın örnekleri kabul edilebilir.251 Dergide
yayınlanmamakla birlikte, arşivlerde dergide yayınlanmış olan Milli Savunma Bakanlığı
fotoğraflarından biriyle bir arada bulunduklarından, La Turquie Kemaliste dergisinin
fotoğrafçısı tarafından çekildikleri düşünülmektedir.

Katalog 1-Fotoğraf 382-383.
Katalog 1-Fotoğraf 384-385.
251 Katalog 1-Fotoğraf 386-391.
249
250
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Fotoğraf 121. (Katalog 1-Fotoğraf 386) Milli Savunma Bakanlığı Binası.
La Turquie Kemaliste, Nisan 1935, no. 6.’da yayınlanmış olan fotoğraf.. Milli Kütüphane Arşivi

Fotoğraf 122-123 (Katalog 1-Fotoğraf 387 ve 389) Milli Savunma Bakanlığı Binası.
Milli Kütüphane Arşivi.
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Kentin imarında önemsenen bir başka alan parklar olmuş, özellikle Güven Park’ın
inşasına dair fotoğraflar da dergide yer bulmuştur.252 Heykellerin ve rölyeflerin de yer
aldığı bu park, aynı zamanda simgesel olarak, İslam dinine aykırı olduğu gerekçesiyle
Osmanlı İmparatorluğu’nda dışlanan heykel sanatını, kamusal alana taşıyan yaklaşımıyla
da Osmanlı döneminden kopuşu simgelemektedir. Ankara’da ve diğer kentlerde yapılan
Zafer Anıtı gibi anıtlarda kullanılan heykeller de sembolik olarak aynı amaca hizmet
etmektedir. Bunlara dair fotoğraflar da bu algıyı görünür hale getirmekte ve belleklere
kazımaktadır. Kent belleğinde önemli yere sahip olan Ankara Garı ve Restoranı da dergi
sayfalarında yer bulmuş, Ankara’yı dünyaya bağlayan bir yapı olarak kentin kimliğinin
önemi bir parçası haline gelmiştir.253
Ankara’da farklı mevsimlerde çekilmiş fotoğraflar kentsel kimliğin inşasına hizmet
etmiştir. Özellikle yaz aylarındaki havuz görüntüleri, Ankara’nın aynı zamanda bir
sayfiye kenti de olduğu izlenimini yaratmak için kullanılmıştır. Havuz kenarında oturan
mayolu kadınların görüldüğü bu fotoğraflarda, hem kadın ve erkeğin kamusal alanda bir
arada oluşu vurgulanmakta, hem de yaratılmak istenen Türk kadını imgesi
pekiştirilmektedir. Ankara Orta Anadolu kent kimliğinden sıyrılmakta, modern bir
Avrupa kenti izlenimi güçlendirilmektedir.254
Arkeolojik kazıların sonuçları önemsenmiş, özellikle Hitit dönemine ait buluntulara
dergide sıkça yer verilmiştir. Türk Tarih Tezi’nde önerilen, Türklerin kökeninin Hitit ve
Sümerlere dayandığı fikrini destekler nitelikteki bu yaklaşımda fotoğraf, kanıt niteliğiyle
kullanılmıştır.255 Aynı hedefe yönelik olarak Dolmabahçe Sarayı’nda Atatürk’ün
başkanlığında toplanan Türk Tarih Kongresi ve buna paralel olarak gerçekleştirilen Tarih
Sergisi’ne dair fotoğraflar da yer almıştır. İkinci Türk Tarih Kongresi’ne paralel olarak
Dolma Bahçe sarayında 1937’de gerçekleştirilen sergide de imgelerin kullanımı
önemsenmiş, kültürel belleğin inşasında çizimler, haritalar ve özellikle buluntulara ve
tarihi alanlara ait fotoğrafların da içinde bulunduğu imgeler kullanılmıştır (Sungu, 1937,
s.13-20).256

Katalog 1-Fotoğraf 392-393.
Katalog 1-Fotoğraf 394.
254 Katalog 1-Fotoğraf 395-396.
255 Katalog 1-Fotoğraf 397-398.
256 Katalog 1- Fotoğraf 399.
252
253
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Fotoğraf 124 (Katalog 1-Fotoğraf 399) İkinci Türk Tarih Kongresi sergisi.
La Turquie Kemaliste, No. 21-22, Aralık 1937 syf.18

4.6.3.2. Türkiye Güzellik, Tarih ve İş Memleketi Sergileri
Othmar Pferschy’nin çektiği Türkiye fotoğrafları, fotoğrafın bir sanat disiplini olarak
görülmesine katkı sağlayan Türkiye Güzellik, Tarih ve İş Memleketi Sergilerinde de yer
almıştır. İki kez geröekleştirilen bu sergilerin ilki Ekonomi Bakanı ve İç İşleri Bakan
vekili Celal Bayar tarafından 29 Şubat 1936’da Ankara Sergi Evi’nde açılmıştır.257
Sergide yer alan yaklaşık 650 fotoğrafın 500 adedi Pferschy tarafından çekilmiş, kalan
fotoğraflar ise 28 amatör ve profesyonel fotoğrafçının gönderdiği işlerinden oluşmuştur
(Anonim, 1936d, s.6; Anonim, 1936c). Matbuat Umum Müdürü Vedat Nedim Tör
sergide bir konuşma yapmış ve sergiye dair detayları sunmuştur. Sergiye ilgi göstererek
fotoğraflarını gönderen amatörlere de bu konuşmasında teşekkür eden Tör, fotoğrafların,
fotoğrafçının üslubunu yansıttığını ve dolayısıyla birer sanat eseri niteliği taşıdığını ifade
etmiştir (Tör’den aktaran: Anonim. 1936c, s.6). Fotoğrafın ülke tanıtımındaki önemini
belirten Tör, yurt dışına yansıyan fotoğrafların çoğunlukla Osmanlı dönemini ve
saltanatını anlattığını, Cumhuriyet Türkiye’sinin ise yeterince yer bulmadığını
belirtmiştir (Tör’den aktaran: Anonim. 1936c, s.6). Ülkedeki demiryolu ağının da
genişlemesiyle birleştiğinde sanat niteliği taşıyan fotoğraflar ve fotoğraf sergileri, yerli
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ve yabancı turistlerin Türkiye’yi merak etmeleri ve gezmelerine vasıta olacaktır.
(Tör’den aktaran: Anonim. 1936c, s.6). Türkiye’nin bakış açısını yansıtacak olan
fotoğrafın kaynağının Türkiye’den olması gerektiğini belirten Tör, batılıların oryantalist
bakış açısı gibi yaklaşımların Türkiye’yi yansıtamayacağını belirtmiştir (Tör’den
aktaran: Anonim. 1936c, s.6). Sergideki fotoğraflar, konularına göre sınıflandırılarak
sergilenmiştir. Bu konu başlıkları şöyledir;
“Türkiye, tarih, abideler, güzellikler ve iklimler memleketidir.
Ankara, Türk yapıcılığının sembolüdür.
Türkiye, çeşitli ziraat mahsulleri memleketidir.
Türkiye, sanayileşiyor.
Türkiye, demir ağlarla örülüyor.
Cumhuriyet gençliği çalışıyor.” (Tör’den aktaran: Anonim. 1936c, s.6).
Vedat Nedim Tör, aynı konuşmada 17 Temmuz 1842 tarihli Ceride-i Havadis’ten yaptığı
alıntılarda, dönemin fotoğrafa bakışını özetlemektedir. Tör, bulundukları zamandan çok
da uzak olmayan bir dönemde, 1920’de Damat Ferit zamanında verilen bir fetvayı da
okumuştur (Anonim, 1936c, s.6). Şeyhülislamlık makamı tarafından çıkarılan Ceride-i
İlmiye dergisinde yayınlanan bu fetvaya göre insan ve hayvan sureti çıkarmak haram, bu
tür suretlerin evde ya da diğer yerlerde bulundurulması da mekruhtur (Tör’den aktaran:
Anonim. 1936c, s.6; Barutçu, 1947, s.13). Falih Rıfkı Atay, ikinci sergiye dair bir
yazısında bu fetvayı hatırlatmış ve fetvanın, Dolmabahçe Sarayı’nda açılmış bir “tarih
sergisi”nde yer aldığını ve gezenleri hayrete düşürdüğünü ifade etmiş, çok da uzak
olmayan bir tarihte yaşanan bu olayı, ders verircesine örnek göstermiştir (Atay, 1938,
s.1).
1920’de verilen fetvalardaki tutum ve Osmanlı döneminin fotoğraf konusundaki tutumu
dönemin bir mecra olarak fotoğrafa yaklaşımına ışık tutmaktadır. Her ne kadar Osmanlı
padişahları fotoğrafın gücünden, uluslararası alanda kendi iktidarını pekiştirmek ve
güçlü imparatorluk imgesini kurmak için faydalanmış olsa da, fotoğrafın geniş halk
kitleleri arasında yaygınlaşması engellenmiş, bu mecra sadece iktidarın, bürokratların,
orta ve üst gelir seviyesindeki küçük bir kesimin erişiminde ve hizmetinde olmuştur.
Kemalist Cumhuriyet’in bu konudaki tavrı, Halkevlerinin çalışmalarında ve bu tür
sergilerde de görüldüğü gibi, fotoğrafı yaygınlaştırmak yönünde olmuştur. Ancak
ulaşılmak istenen milli bir sanat anlayışı ve dolayısıyla milli bir fotoğraf bakışıdır ki bu
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da iktidar odaklarının bu ideolojik aygıtı kullanma biçimini özetlemektedir. Bu bakış
açısı, Vedat Nedim Tör’ün yukarıda özetlenen konuşmasında da görülmektedir.
Türkiye’nin bakış açısını yansıtacak olan fotoğrafın kaynağının Türkiye’den olması
gerektiğini belirttiği konuşmasında milli bir fotoğrafçılık anlayışının benimsenmesinin
önemine vurgu yapmaktadır (Tör’den Aktaran: Anonim, 1936c, s.1).
Birinci sergide yer alan isimlerden biri olan Bursa’dan Gıda Mühendisi ve Fotoğraf
Sanatçısı İhsan Celal Antel, fotoğraflarının beğeni kazanması üzerine kendisine, Vedat
Nedim Tör ve İçişleri Bakanı Şükrü Kaya imzalı bir Şeref Diploması verilmiştir (Ak,
2001, s.294). Antel, adı Halkevlerinin fotoğraf çalışmalarında da geçen, Bursa’nın kent
belleğinin inşasında da önemli rol üstlenmiş olan bir fotoğrafçıdır.

Fotoğraf 125 (Katalog 1-Fotoğraf 404) 1. Türkiye Güzellik, Tarih ve İş Memleketi Sergisi, Ulus, 29
Şubat 1936, syf:6.
Fotoğraf 126(Katalog 1-Fotoğraf 405). Mersin Limanı. 1. Türkiye Güzellik, Tarih ve İş Memleketi
Sergisi, Ülkü, Sayı:38, Nisan 1936
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Türkiye Güzellik, Tarih ve İş Memleketi Sergilerinin ikincisi 25 Aralık 1938’de Ankara
Sergi Evi’nde açılmıştır.258 Sergi öncesinde, sergiye dair hazırlıklar basında yer
bulmuştur. İlk sergiden daha geniş kapsamlı olacağı belirtilen sergi ile ilgili olarak
Vedim Nedim Tör’le gerçekleştirilen bir röportajda Tör, fotoğraf sanatına dair
açıklamalarda da bulunmuştur (Anonim, 1937a, s.1). Fotoğrafın artık güzel sanatlar
alanına dahil olduğunu belirten Tör, ulusal ve uluslararası yarışma ve sergilerin var
olduğuna dikkat çekmiştir.
Ülkede yaşanan güzel fotoğraftan yoksun olma durumunu dile getiren Tör, fotoğrafın
propaganda değerine vurgu yapmış, doğal güzelliklerimizin ve Türk devriminin
unsurlarının fotoğrafta yer bulamamasını eksiklik olarak görmüştür (Tör’den Aktaran:
Anonim, 1937a, s.7). 1938 baharında açılması planlanan ikinci sergide Othmar
Pferschy’nin İstanbul, Trakya, Ege ve Akdeniz’deki bakir yörelerinde çekeceği
fotoğrafların yer alacağı ve serginin bu nedenle de önemli olduğu belirtilmiş, diğer
fotoğraf amatör ve profesyonellerinin de sergiye katılımının beklendiği bu haberle
duyurulmuştur (Anonim, 1937a, s.7).
Atatürk’ün hayatına dair enstantaneler, yurt manzaraları, “gürbüz ve çalışkan” yurttaş
portrelerinin yer aldığı sergide, Belkıs, Didim, Pamukkale gibi turistik yerler, İstanbul,
Edirne, Bolu, Antalya, Ankara gibi doğal güzellikleriyle dikkat çeken kentlere ait
fotoğraflar ve daha fazlası izleyiciye sunulmuştur (Anonim, 1938b, s.6). İzleyicinin
büyük beğenisini toplayan sergi, Türkiye’deki profesyonel ve amatör fotoğrafın önemli
örneklerini barındırmıştır (Anonim, 1938b, s.6). Kemalist devrimin kazanımlarını ve
uygulamalarını, tarım ve sanayi işlerini, Cumhuriyet ideolojisinin inşa etmeyi
hedeflediği bireyi ve tarihi zenginlikleri gösteren önemli bir etkinlik olmuştur (Anonim,
1938b, s.6). Sergiye dair Ulus gazetesinde çıkan bir haberde serginin bölümleri ile ilgili
detaylar şöyle anlatılmaktadır:
“Serginin sağdan girdiğiniz zaman sıra ile karşılaşacağınız şeyler şunlardır: Evvela
arkeoloji kısmı… Burada Didim, Belkıs Pamukkale harabelerini göreceğiz. Onun
yanı sıra, daha yakın bir medeniyet devrine ait ebedi şaheser Selimiye’nin türlü
manzaraları ve Edirne’ye ait görünüşler var. Sonra Edirne’mizden seçilmiş olan
güzel manzaralar… Edirne’den sonra Marmara kıyılarına ait resimler; İstanbul’dan
camiler, Boğaziçi’nden görünüşler, Adalar var. Serginin en çok önünden geçerken
258
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durulacak olan kısmının burası olacağını tahmin ediyoruz. Deniz o kadar güzel
canlandırılmış ki… Denizi olmaya bir yerde ve hele soğuk bir günde, parlak güneşe,
ılık sulu mavi denize nasıl hasret çekilmez? İstanbul’un peşi sıra Bolu geliyor:
Manzaraları ve tipleriyle Bolu… Kıyı şehrinin yanında orman şehri. Türkiye’nin
küçültülmüş bir cihan olduğunu bu vesikalardan daha salahiyetli ne anlatabilir?
Daha sonra Antalya’dan manzaralar bu kıyı şehri ve orman şehrinden sonra yine bir
kıyı şehri fakat sıcak memleketler iklimi… Şimdi serginin geçen sefer
görmediğimiz bir köşesine geldik: Hatay! Hür ve müstakil oluşu, millî
meselelerimizden biri olarak bizi aylarca meşgul eden güzel Hatay’ın harikulâde
tabiatına ait sanatkârane resimler. Tarih Hatay, tabiat Hatay, Antakya ve
İskenderun… Serginin ortası bizi, hazin, hürmet, minnet ve huşu hislerinin hep bir
arada içimizde durduğu garip bir melâl durduruyor: Burada ebedî şefin hayatına ait
resimler vardır. Atatürk’e sonsuz bağlılığımızı tekrara bir fırsat daha bulmuş olarak,
Ankara’nın manzaralarıyla çevresinin resimlerine ayrılmış kısma geçiyoruz. Bir
rejim eseri olarak Ankara ve yine bir rejim eseri olan Hatay’ın, iki büyük eserinin
arasında Ebedî şef, o kadar manalı düşmüş ki. Bundan sonra Türkiye’nin fotoğrafın
bile tespit etmekten âciz kaldığı kalem ve dile sığmayan bâkir güzelliklerine ait
resimler: Dağlarımız, ormanlarımız, sularımız, denizimiz, vadilerimiz, bozkırların
bile kendine has erkek güzelliği-ve kısaca-türlü aykırı tabiat, toprak şartlarının
yarattığı dünya cenneti Türkiye… Serginin en enteresan bir köşesini haber verelim:
Tipler. Memleketler de yaşayan vatandaşların tiplerini canlandıran bir köşe önünde
uzun boylu durmadan geçemiyoruz. Serginin son kısımları Orman Çiftliği, ziraat,
iş, endüstri, insan ve inkılap köşeleridir. Bu sergiyi zevk ve gururla gezeceğiz: Zevk
tarafı bir sanat eserini, gurur tarafı da mesut vatanımızı bize tamamı ile
canlandırdığı için…” (Anonim, 1938a, s.6).

Falih Rıfkı Atay ikinci sergiye dair bir yazısında, fotoğrafın sanat alanında geldiği
noktaya ve sergiye dair şu ifadeleri kullanmıştır:
“Fotoğrafçılık yalnız kopya eden ve gösteren basit bir ustalık değil, söyleyen,
anlatan, haz, elem ve heyecan veren bir sanat haline geldi ve telkin hizmeti
görmektedir. Şimdi bu makine, eşyaya cansız camı ile değil sanatkar gözü ile
bakıyor. Objektif, görüş ve düşünüş kuvvetinin vasıtası ve esiri olmuştur. Bugünkü
sergiyi dolaşanlar, fikirlerimizde mübalağa etmediğimizi göreceklerdir. Basın
Umum Müdürlüğü’nü Türkiye fotoğrafçılığına yeni istikametini vermeğe muvaffak
olduğu için tebrik edelim.” (Atay, 1938, s.1).

Othmar Pferschy’nin çektiği Türkiye fotoğrafları sadece Türkiye’de sergilenmemiştir.
Bükreş, Belgrad, Atine ve Montreux’de Fotoğraflarla Türkiye ve Turistik Türkiye adlı
sergiler açılmış, bu sergilere paralel olarak, Türkiye’ye dair yabancı dilde hazırlanan
yayınlar hazırlanmıştır (Özendes, 2006, s.13).

4.6.3.3. Fotoğrafla Türkiye Albümü
Othmar Pferschy, 1930’ların ortasından başlamak üzere Anadolu’nun kültürel mirasını,
tarihi eserleri, kent manzaralarını ve Anadolu insanını fotoğraflamıştır (Özel, 2014, s.
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14-17) Türkiye Güzellik, Tarih ve İş Memleketi Sergilerinin 29 Şubat 1936’da açılan
ilki sonrasında, bu sergi için Othmar Pferschy tarafından çekilen fotoğraflardan derlenen
Fotoğrafla Türkiye albümü oluşturulmuştur (Özendes, 2014, s. 10-13; Kavas, 2014, s.610). 1937’de Ankara’ya gelen bir İngiliz gazeteci, Türkiye’ye geliş sebebini, bu albümde
gördüğü fotoğraf olarak ifade etmiştir (Anonim, 1938a, s.6). Albümde bulunan
fotoğraflar Türkiye’yi tarih, turizm, ekonomi, bayındırlık gibi alanlarda tanıtmış,
böylece amacına ulaşmıştır (Özendes, 2014, s. 10-13). Almanya’nın Münih kentinde
basılan albüm, Türkçe, İngilizce, Almanca ve Fransızca açıklamalar da içermektedir ve
yurt dışına gönderilmiştir (Özendes, 2014, s. 10-13).
Albüm, Ankara, İstanbul, Şehirler ve Manzaralar, Arkeoloji ve Ar, Ekonomi ve İnşa,
Eğitim gibi bölümlerden oluşmaktadır. Fotoğraflar, yeni bir ülkenin, Kemalist ideoloji
doğrultusunda inşasını ifade ederken, albümün cilt tasarımı da inşacı bir yaklaşımın
göstergesidir. Bu özelliğiyle albüm, ülkenin modern toplumun inşası yolunda
bitmeyecek bir devinim halinde olacağı ve sürekli yenileneceği, dolayısıyla albümün de
bu yenilikler doğrultusunda genişleyeceği izlenimini vermektedir.

Fotoğraf 127 (Katalog 1-Fotoğraf 410). Albüm kapağı
Fotoğrafla Türkiye Albümü, 1936.
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Ankara, Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni yüzü olarak tanıtılırken,259 İstanbul’daki doğal ve
tarihi güzellikler, Osmanlı’dan kalan mirasın korunduğunun göstergesidir.260 Farklı
kentlere ait manzaralar, arkeoloji ve sanat alanındaki çalışmalar da ülkenin turizmine
katkı sağlayacak çalışmalar olarak görülmüş, turizmi yalnızca İstanbul’la sınırlamayıp,
tüm ülkeye yayma hedefinin bir uzantısı olmuştur. Otel ve kaplıca gibi yerlerin
fotoğrafları da yer almış, turizm konusundaki atılımları simgelemiştir.261 Ekonomi ile
ilgili bölüm, Kemalist ideolojinin devletçilik ilkesi doğrultusunda oluşturulan tarım ve
sanayi politikalarının sonuçlarını sergilemenin yanı sıra, turistlerin de ilgisini çekecek
küçük el sanatlarını, estetik bir bakış açısıyla sergilemiştir.262 Fabrikalara dair detay
fotoğrafları, grafik fotoğraf örneklerini oluştururken, bir yandan da yeni Türkiye
Cumhuriyeti’nin her alanda olduğu gibi ekonomi alanında da dinamizmini sergiler
nitelikte bir devinim taşımakta ve Rus Konstrüktivizminin etkilerini taşımaktadır.263

Fotoğraf 128 (Katalog 1-Fotoğraf 423). Fabrikalardan…
Fotoğrafla Türkiye Albümü, 1936.

Kız ve erkek ayrımı yapılmaksızın özgür ve sağlıklı bireyler yetiştirildiğinin göstergesi
olan fotoğraflar da Eğitim bölümünde yer almaktadır.264 Othmar Pferschy tarafından
çekilen bu fotoğraflar, Türk fotoğraf sanatında kendi üslubunu yaratmaya çalışan
Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 411.
Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 412-413.
261 Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 414-417.
262 Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 418-420.
263 Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 421-423.
264 Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 424-425.
259
260
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fotoğraf sanatçıları ve amatörlerine örnek oluşturacak estetik ve teknik düzeye ulaşmış,
profesyonel fotoğraflardır. Türkiye’de fotoğraf sanatının, özellikle manzara ve portre
fotoğrafçılığının gelişmesinde etkili olmuş çalışmalardır. Albümdeki fotoğrafların bir
kısmı La Turquie Kemaliste dergisi başta olmak üzere, farklı süreli yayınlar ve
gazetelerde de kullanılmıştır.

4.6.3.4. Radyo Dergisi
Aralık 1941’de Matbuat Umum Müdürlüğü tarafından yayınlanmaya başlanan Radyo
Dergisi, ülkenin tarihi, turistik bölgelerinin fotoğraflarını, kent manzaralarını, mimari
fotoğrafları, kültür sanat olaylarına dair anları yayınlayarak, hem iç turizme, hem de
estetik bir fotoğraf anlayışının amatörler arasında yaygınlaşmasına katkı sağlamış,
devletin kültür alanındaki politikalarını da desteklemiştir. Moda fotoğrafları, Seçme
Fotoğraflar gibi özel sayfalar hazırlayarak yabancı ve Türk fotoğrafçılardan örnekler
sunmuştur.
Matbuat Umum Müdürlüğü, devletin ideolojik bir aygıtı olan kitle iletişim araçlarının
gücünün farkında olarak, Kemalist ideolojinin devrimlerini geniş halk kitlelerine
ulaştırmakta radyoyu, yazılı basınla ve bir diğer ideolojik aygıt olan sanatla ve özellikle
fotoğrafın olanaklarıyla birleştirmiştir. Hakkında radyo programları yapılan ya da
yapılacak olan kentlerin doğal güzellikleri ve tarihi değerleri, dergide yer alan
fotoğraflarla desteklenmiş, görüntüsel gösterge olarak fotografik imgenin gücü, yazı ve
sesle de birleştirilerek kullanılmıştır. Özellikle tarihi ve doğal güzelliklere dair manzara
fotoğrafları, taşıdıkları estetik değerle, fotoğraf amatörlerine örnek teşkil edecek işler
olmuştur.265 Kimi fotoğraflarda kullanılan alt yazılarda Erken Cumhuriyet Dönemi tarih
politikası doğrultusunda ve Kemalist ideolojinin milliyetçilik ilkesini destekler biçimde
ifadeler kullanılarak izleyenin algısı yönlendirilmiştir. Örneğin; Kars’tan bir kent
manzarasının yer aldığı fotoğrafta, Türk Kars’tan güzel bir görünüş ifadesi kullanılmış,
milliyetçilik ilkesi doğrultusunda geliştirilen resmi söylem yinelenerek pekiştirilmiştir.266

265
266

Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 426-428.
Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 429.
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Fotoğraf 129 (Katalog 1-Fotoğraf 429) Türk Kars’tan güzel bir görünüş...
Radyo Dergisi, 1 Nisan 1946, s. 52

Radyoda çeşitli bayındırlık işleri, halk kültürü, bazı meslekler konusunda açıklama yapan
duayen isimlerin konuşmaları dergide de yayınlanmış, bunlar, kimi zaman bayındırlık ve
turizm gibi alanlarda devlet politikalarını da destekler biçimde, fotoğraflarla yer
bulmuştur.
Gazeteci yazar olan ve aynı zamanda Ankara Radyosu’nda spikerlik ve muhabirlik yapan
Hikmet Münir Ebcioğlu’nun Meslekler Konuşuyor adlı radyo programında, fotoğrafçı
Etem Tem ile gerçekleştirdiği söyleşi, Radyo dergisinde de yer almıştır. Bir Fotoğrafçı
Mikrofon Başında başlıklı yazıda, Etem Tem ile gerçekleştirilen röportajın açılış
konuşmasında Ebcioğlu, fotoğrafın anı olma özelliğinin yanı sıra tarihe de yardımcı bir
unsur olduğunu ifade etmiş, Tem’in Kocatepe sırtlarında çektiği anıtsal nitelikteki
Atatürk fotoğrafına dikkat çekmiştir.267 26 Ağustos’ta çekilen bu fotoğrafa dair Falih
Rıfkı Atay şunları söylemiştir:
“Başkomutan Mustafa Kemal, 26 Ağustos sabahı, Kocatepe’nin sert kayaları
arasında, karşı dağın eteklerine bakıyor. Yüzünde endişe değil derin bir tefekkür var.
Fotoğraf objektifi tarihe bu kadar canlı bir eser bırakmamıştır.” (Ebcioğlu, 1942,
s.9).

267

Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 430.
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Tem röportajında, fotoğrafın, özellikle manzara fotoğrafının propaganda gücüyle de
ülkeye hizmet niteliği taşıdığını belirtmektedir (Tem’den Aktaran: Ebcioğlu, 1942, s.9).
Fotoğrafın aynı zamanda kazançlı bir meslek olduğuna değinen Tem, telif konusunu da
gündeme getirmiş, telif hakkının tanınması halinde fotoğrafçıların kazancının da
artacağını söylemiştir (Tem’den Aktaran: Ebcioğlu, 1942, s.9).
Radyo dergisi, fotoğraf sanatına katkı sağlamak için zaman zaman sayfalarını fotoğraf
sanatıyla ilgilenenlere ve hatta Matbuat Umum Müdürlüğü’nde çalışmakla birlikte,
amatör bir ilgiyle fotoğrafa yönelenlere açmıştır.

Matbuat Umum Müdürlüğü’nün

İstanbul bürosunda üst düzey yönetici olan ve adı, 1940 yılının sonlarına doğru Eminönü
Halkevi’nde fotoğraf sergisi düzenleyenler arasında geçen Suat Tenik (Ak, 2001, s.270;
275), “Bir Kedi Yavrusu” adlı fotoğrafıyla derginin 40.sayısında yer almıştır. Tenik’in
bu fotoğrafı bir hareket anını yakalamaktaki ustalığı ve fotoğraf, konuya dair çok küçük
detayları bile yansıttığı için dikkate değerdir.268
Matbuat Umum Müdürlüğü’nde çalışan ve Ankara’da yaşayan fotoğrafçılardan Osman
Darcan’ın bir erkek portresi, derginin 41.sayısında yer almış, aynı fotoğraf, Aralık
1941’de La Turquie Kemaliste dergisinde, “Türkün Yüzü” bölümünde de kullanılmıştır.
Bu örnekten anlaşılmaktadır ki, Matbuat Umum Müdürlüğü zaman zaman kendi
bünyesine aldığı isimlerin imzasını taşıyan fotoğrafları, kendisine ait farklı mecralarda
kullanmıştır. Osman Darcan, İstanbul’da tanıştığı Othmar Pferschy ile uzun yıllar
çalışmıştır. Pferschy onunla ilgili olarak; “Beni portrecilikte geçen tek öğrencim.”
diyerek, portrecilikte ne kadar usta bir isim olduğuna vurgu yapmıştır (Kavas, 2015, s.52).
Yukarıda sözü edilen, profilden bir adam başını gösteren bu portre ışık kullanımıyla
dikkat çekmektedir. Yukarıdan gelen doğal ışık kaynağı sayesinde başın izleyiciye dönük
olan kısmının gölgede kalması ve böylece konunun yüzündeki kırışıklıkların bile
farkedilmesi, özneye dair diğer detayların aydınlanmasıyla, saçın ve sakalın kıvrımlarının
dahi hissedilmesi, fotoğrafa canlılık kazandırmakta, gerçeklik hissi uyandırmaktadır.269

268
269

Bkz. Katalog 1- Fotoğraf 431.
Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 432-433.
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Fotoğraf 130 (Katalog 1-Fotoğraf 432) Bir Portre. Osman Darcan.
Radyo Dergisi, 1 Mayıs 1945, s. 41.

Radyo Dergisinin 61. sayısından itibaren Fotoğraf Sanatı aldı bir sayfa düzenlenmiş, her
sayıda fotoğraf amatörlerinden gelen fotoğrafların yanı sıra yerli ve yabancı fotoğraf
profesyonellerinin işlerine de, amatörlere fikir vermesi ve örnek oluşturması amacıyla yer
verilmiştir. Fotoğrafın artık önemli bir sanat dalı olduğunun da altı çizilmiş, buna destek
olmak dergi için önemli bir misyon olarak görülmüştür (Anonim, 1947b, s. 26). Her ne
kadar fotoğraf amatörlerinin fotoğraf göndermesi beklense de yayınlanan fotoğraflar
çoğunlukla profesyonel fotoğrafçılara, yerel profesyonellere ait olmuş, derginin bu
girişimine amatörlerin katılımı yüksek olmamıştır. Fotoğraf Sanatı sayfalarında, Osman
Darcan imzalı fotoğraflara sıklıkla yer verilmiştir. Bunlardan biri bir kadına ait portredir.
Yukarıda bahsedilen erkek portresinden farklı olarak yapay ışıkla aydınlatılmış gibi
görünmektedir. Bu iki portre de profilden bir görünümdür ancak diğer portrede, doğal
ışık kaynağı ve ışığın açısı nedeniyle detaylar ne kadar belirginse bu kadın başında detay
o kadar belirsizdir. İnce kaşları, gözlerinin kapalı ve yüzünün makyajlı oluşu dışında
kadına dair hiçbir detay hissedilmemektedir.270

270

Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 434.
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Fotoğraf 131 (Katalog 1-Fotoğraf 434). Portre. Osman Darcan.
Radyo Dergisi, Mart 1947, s. 63

İki portrede de, yüzün izleyene bakan kısmıyla ilgili az da olsa detay veren, yandan ve
üst açıdan vuran deneysel bir ışık kullanımı söz konusudur. Osman Darcan’ın Fotoğraf
Sanatı bölümünde, Eğridir Gölü ve Bir Sabah Gezintisi adlı iki fotoğrafı daha
yayınlanmıştır.271
Derginin 66.sayısında, Fotoğraf Sanatı sayfasında,

Halkevi amatör fotoğraf

yarışmalarından da bilinen, İzmit’in kent belleğinin inşasına önemli katkı sunan Fahri
Seyrek’in İzmit Körfezi konulu bir fotoğrafı yer almıştır.
Dergide, Seçme Fotoğraflar adlı bir köşe de yer almış, İhsan Celal Antel, Hakkı Yaşar,
Oğuz Üçer272 gibi isimlerden, çoğunlukla gün batımı görünümleri sunan Manzara
fotoğraflarıyla dergide yer almıştır. İhsan Celal Antel, daha önce adını yine Halkevi
amatör fotoğraf yarışmalarında duyuran, Bursa’nın kültürel belleğinin ve mirasının
belgelenmesi amacına hizmet etmiş isimlerdendir. Antel, dergiye gönderdiği Göksu
Deresi fotoğrafıyla, derginin 70. sayısında yer almıştır. Ankara’da stüdyo fotoğrafçılığı

271
272

Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 435-436.
Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 437-438.
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da yapan, Foto Ferit İbrahim’in oğlu, foto muhabir Naim Gören’in Ada273 adlı bir
fotoğrafı dergide yer alan bir diğer manzara fotoğrafıdır (Toros, 2020).

4.6.4. Partinin Yarı Resmi Yayın Organı Konumundaki Ulus Gazetesinin Yurttan
Resimler Köşesi
Ulus Gazetesi, gerek illere özel hazırladığı fotoğraflı sayfalara, gerek yurdun farklı
köşelerinden fotoğraflara, gerekse kendi foto muhabirlerinin gündem dışı ve gündeme
yönelik özel fotoğraflarına yer vermiştir. Ulus devletin inşasına katkı sunmak için yurdun
farklı köşelerinden fotoğraflar kullanılarak, ülke manzaraları sunulmuştur. Bu
fotoğraflarda, limanlardan, tarihi eserlere, çalışan yerel halktan, öğrencilere kadar birçok
yurt görünümüne yer verilerek, bir ulusal kimlik perspektifi sunulmaktadır. Bir yandan
fotografik imgenin habercilikte ve ülke tanıtımındaki gücünü kullanırken bir yandan da
fotoğraf amatörlerinin daha fazla fotoğraf örneği görerek, görsel beğenisini ve estetik
bakışını geliştirmesine yardımcı olmuştur. Bu bağlamda bir sanat fotoğrafı zevki
oluşmasına ve amatör fotoğrafçılığın gelişmesine de katkı sağlamıştır. Bununla birlikte
basın fotoğrafçılarının genellikle amatör bir ilgi ile fotoğrafa başladıkları izlenmektedir.
Yerel stüdyo sahiplerinin de basın için, yaşadıkları kenti fotoğrafladıkları örneklere de
rastlanmaktadır.
1939’da Yurttan Resimler adlı bir köşede, yurdun çeşitli illerinden gelen fotoğrafları,274
kimi zaman imzalı kimi zaman da imzasız olarak yayınlamıştır. Bu fotoğraflardan
Zonguldak’tan manzaralar gösterenler, kentin yerel stüdyo sahibi Foto N. Baysal
imzasını,275 Manisa’nın Salihli ilçesinden görünüm sunan fotoğraf ise, Uşak’ın yerel
stüdyo fotoğrafçısı Foto Hüsnü Kazım imzasını taşımaktadır.276

Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 439.
Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 527-533
275 Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 527-528
276 Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 529
273
274
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Fotoğraf 132 (Katalog 1- Fotoğraf 528). Zonguldak Limanı’ndan bir görünüş. Foto N. Baysal-.
Yurttan Resimler Köşesi, Ulus Gazetesi, 6 Şubat 1939, s.6.

Hüsnü Kazım, Erken Cumhuriyet Dönemi’nin simgesi haline gelmiş fotoğraflardan
birinin de fotoğrafçısıdır. Uşak’ın ilk fotoğrafçısı olarak tanınan Hüsnü Kazım Özler’in
çektiği, “Cümhuriyeti biz böyle kazandık” yazısının görüldüğü bu fotoğraf, vatan
savunmasında etkin rol oynayan Uşak halkını ve dönemin belediye başkanını belgeleyen
bir dönem fotoğrafıdır (Birsel, 2015, http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/gulsebirsel/usakli-bir-ailenin-hik-yesi-benim-ailemin-30143458 )277

277

Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 531.
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Fotoğraf 133 (Katalog 1-Fotoğraf 531) Cümhuriyeti Biz Böyle Kazandık. Foto Hüsnü Kazım- 1933
http://www.usakkentmuzesi.com/articletags/cumhuriyeti%20biz%20b%C3%B6yle%20kazand%C4%B1k

1947’de gazetenin foto muhabiri Hilmi Şahenk, illere özel fotoğraflı sayfalar
hazırlamıştır.278 Bu sayfalar ülkenin her yerini görme fırsatı yakalayamayan okuyuculara,
yurdun farklı bölgelerini tanıma imkanı sunmuştur. Yurt sevgisinin, onu tanımakla
beslenebileceği düşüncesinden hareketle ve iç turizmi de desteklemek amacıyla, CHP’nin
yayın organı olan Ulus gazetesi bu tür girişimlerde sıklıkla bulunmuştur.

278

Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 532-533.
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Fotoğraf 134 (Katalog 1-Fotoğraf 533) Fotoğrafla Hatay. Hilmi Şahenk, Yurttan Resimler Köşesi,
Ulus Gazetesi, 8 Mayıs 1947, s.6.
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5. BÖLÜM
DÖNEMİN SÜRELİ YAYIN VE GAZETELERİNİN FOTOĞRAF
SANATINA VE AMATÖR FOTOĞRAFÇILIĞA KATKISI

Erken Cumhuriyet Dönemi’nde yayınlanan bazı dergi ve gazeteler, gerek fotoğrafın sanat
olarak algılanması yolundaki görüşlere ve bolca fotoğrafa yer vermeleriyle, gerekse
düzenledikleri fotoğraf yarışmaları ve amatörlere yönelik fotoğraf bilgileriyle fotoğraf
sanatının ve amatör fotoğrafın gelişmesine katkı sağlamışlardır. Profesyonel ve Amatörün
Foto Dergisi, Güzel Sanatlar Dergisi, Foto Dergisi, Fotoğraf Dergisi, Fotoğraf Haberleri,
Foto Magazin, Doküman, Akşam Gazetesi gibi süreli yayın ve gazeteler amatör
fotoğrafçılığa verdikleri destekle öne çıkan yayınlardır. Amatör fotoğrafçılığın
gelişmesinde öncelikli olarak fotoğrafa ilgi duyanların mümkün oldukça fazla
profesyonel fotoğraf örneği görmelerinin, onların bakış açısı ve üslubunu belirleyeceği
ve geliştireceğinin farkında olan ve fotoğraf kökenli olan bu yayıncılar, bu misyonu
yerine getirmiştir. Ülke tanıtımında da fotoğrafın öneminin bilinci ile bu yayınlarda,
ülkenin hemen hemen her köşesinden fotoğrafa yer ayrılmıştır. Foto-kolajlar, fotoreklamlar, portre, manzara, doğa, grafik, belgesel gibi birçok farklı türde fotoğrafın
örneklerinin sergilendiği bu sayfalarda zaman zaman amatörlerin de fotoğraflarına yer
verilmiştir.
Şair ve yazarlardan gazetecilere, fotoğrafçıve eğitmenlerden siyasetçilere kadar pekçok
farklı alanda üretimde bulunan kişiler, gazete ve dergilerde yayımlanan yazılarıyla
fotoğraf ve sanat üzerine görüşlerini açıklamışlar, fotoğrafın neliği üzerine bir tartışma
ortamına zemin hazırlamışlardır. Burhan Asaf Belge, Vedat Nedim Tör, Şinasi Barutçu,
Süleyman Süreyya, Ahmet Muhip Dıranas, Fikret Adil Kamertan, Ferit Celal Güven,
Fikri Göksay bu isimlerdendir. Bu tartışmalarda, 1940’ların sonu ve 50’lerin başında,
fotoğrafın olanaklarını ve sınırlarını zorlayan deneysel çalışmalarıyla ön plana çıkan
Limasollu Naci adı dikkat çekmektedir. Limasollu Naci, dönemin sanat ortamında,
fotoğraflarıyla adından söz ettirmeyi başarmış, dolayısıyla fotoğrafın, diğer sanatlar
arasında yerini alması yolunda kayda değer adımlar atmıştır.
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Süleyman Süreyya tarafından çıkarılan Foto Süreyya, Foto Ali ve Foto Zeki tarafından
çıkarılan Fotoğraf Haberleri, Şinasi Barutçu tarafından çıkarılan Profesyonel ve
Amatörün Foto Dergisi, İzmir’li fotoğrafçı Fikri Gösay tarafından çıkarılan Fotoğraf
Aylık Sanat Dergisi gibi süreli yayınlar ve Akşam gazetesi, amatör fotoğaraf yarışmaları
düzenleyerek fotoğraf amatörlerine, kendilerini gösterebilecekleri bir medya sunmuşlar
ve onları gelecek çalışmaları için yüreklendirmişlerdir. Sağlanan bu ortam, yayınların
amatör fotoğrafçılığa bir katkısı olarak kayda değerdir.

5.1. FOTOĞRAF SANATINA DAİR TARTIŞMALAR
Güzel sanatlar alanında kaleme alınan yazılar, merkez halkevi dergisi olarak kabul edilen
Ülkü de dahil olmak üzere, çoğunlukla milli bir sanat anlayışı inşa etmek, propaganda ve
eğitimde sanatın rolü, sanat eserinin neliği, sanat ve toplum tartışmaları, çocuklarda güzel
sanatlar eğitimi, üzerine yapılanmaktadır. Fotoğraf sanatına dair sınırlı sayıdaki görüş ve
tartışmaya, kimi zaman bir sanatçıya getirilen olumlu ya da olumsuz eleştiriler üzerinden
yer veren süreli yayın ve gazeteler, fotoğrafın, dönemin Türkiye’sinde nasıl algılandığı
konusunda fikir vermektedir. Limasollu Naci, cesur fotoğraf denemeleriyle bu tür
eleştirilerde adı geçen önemli bir isim olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülkede
fotoğrafçılığın gelişmesi için yapılması gerekenler de bu tartışmalarda ele alınan konular
arasındadır.
Burhan Belge 1934’teki Ulus gazetesinde çıkan bir yazısında fotoğrafçılığın ülkemizde
nicelik olarak ilerlemesine karşın nitelikli sonuçlar alınamadığını vurgulamıştır (Belge,
1934, s. 3). Fotoğraf konusunda yaşanan düzensizlik ve disiplinsizlik konusuna vurgu
yapan Belge, devrimleriyle önde olan Cumhuriyetin fotoğrafsız oluşunu önemli bir
eksiklik olarak görmektedir (Belge, 1934, s. 3). Hâlihazırda fotoğrafçılığı bir meslek
olarak kabul edenlerin, fotoğrafın da estetik değeri olan bir sanat nesnesi olduğunun
farkına varamamasını, bu durumun önemli bir nedeni olarak görmektedir (Belge, 1934,
s. 3). Devletin de bu konuda, sergi açmak, ödüllü yarışmalar düzenlemek gibi teşvik edici
etkinlikler yapmadığına değinilen yazıda, arkeoloji, bayındırlık, Türkiye’nin güzellikleri
gibi konularda sergiler yapılması ve bu sergilere ait albümler oluşturulmasının gerekliliği
vurgulanmaktadır (Belge, 1934, s. 3).
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Matbuat Umum Müdürü Vedat Nedim Tör, Türkiye Güzellik, Tarih ve İş Memleketi
Sergilerinin ilkinin açılışında, 29 Şubat 1936’da gerçekleştirdiği konuşmasında,
fotoğrafın, Güzel Sanatlar alanı tarafından hala tam anlamıyla sanat olarak kabul
edilmediğini belirtmiştir. (Tör’den Aktaran: Anonim, 1936c, s. 6). Fotoğrafın teknik bir
araç ya da zanaat olmaktan kurtulabilmesi için, diğer sanatlarda olduğu gibi aracın teknik
olanaklarının esiri olmaktan çıkması gerektiğini belirten Tör, fotoğrafçının ancak estetik
bir bakış açısıyla kompozisyon oluşturarak zanaatçı olmaktan çıkıp sanatçı olabileceğine
vurgu yapmıştır. (Tör’den Aktaran: Anonim, 1936c, s. 6). Bu sergideki fotoğrafların da
sanatçının üslubunu yansıtmaları bakımından birer sanat eseri olduklarını ifade etmiştir.
Tör, milli bir fotoğraf anlayışının kurulması için, içimizden yetişecek isimlerin bakış açısı
ile, oryantalist yaklaşımlardan uzak üretimlerin sağlanması gerektiğini düşünmektedir
(Tör’den Aktaran: Anonim, 1936c, s. 6).
Fotoğrafın güzel sanatların alanında olması yolundaki çabalar ve bu yöndeki tartışmalar,
Tör’ün bu yöndeki ifadelerinden daha önce, 1930’ların başlarından itibaren dergilerde yer
bulmaya başlamıştır. Önemli bir stüdyo fotoğrafçısı ve fotoğraf sanatçısı olan Süleyman
Süreyya, Foto Süreyya dergisinin beşinci sayısında kaleme aldığı “Fotoğraf Bir Ziynet
midir?” başlıklı yazısında, fotoğrafın Türkiye’de hali hazırda dekoratif bir unsur, bir süs
eşyası gibi görüldüğünü dile getirmiştir (Süreyya, 1931b, s.2). Türkiye’de henüz
yeterince gelişme gösterememiş olan fotoğrafın, basın fotoğrafçılığı da olmasa,
okuyucularla buluşamayacağına dikkat çekmektedir (Süreyya, 1931b, s.2). Bazı
ekonomistlerin, fotoğraf malzemelerine fazla para harcandığı ve bunun gereksiz olduğu
yönündeki görüşlerini eleştirmiş, fotoğrafın sanat olma özelliğinin yanı sıra, bilim, sanayi
ve kültür alanında önemli katkıları olan bir mecra olduğunu savunmuştur (Süreyya,
1931b, s.2). Gençlerin özellikle fotoğrafla ilgilenmelerinin ne kadar önemli olduğu ve
onları, diğer olumsuz alışkanlıklardan uzaklaştırdığı vurgulanan bir diğer noktadır
(Süreyya, 1931b, s.2).
Süleyman Süreyya, çıkardığı derginin dokuzuncu sayısı için kaleme aldığı “Fotoğrafın
bugünkü tarihi ehemmiyeti” başlıklı yazısında, Türkiye’deki tarihi abide ve eserleri, Türk
etnografik yapısını gösteren, bunları korumaya ve gelecek kuşaklara aktarmaya ve
tanıtmaya yarayacak fotoğraflardan oluşan bir fotoğraf müzesinin gerekliliğini dile
getirmiştir (Süreyya, 1932, s.4). Sultan II. Abdülhamid döneminde fotoğraf stüdyosu
sahibi olan, Türk halkının giyimini, adetlerini ve İstanbul’un “en çirkin sokaklarının”
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fotoğraflarını çeken ve bunları yabancılara satan fotoğrafçılar vardır (Süreyya, 1932, s.4).
Bu fotoğrafçıların ellerindeki fotoğrafları da böyle bir müze için paylaşmaları
gerektiğinin altı çizilmiştir (Süreyya, 1932, s.4). Bu stüdyo sahiplerine, yıllardır Türk işçi
çalıştırmadıkları halde “Türklük iddiasında bulundukları” eleştirisini getirmiş ve en
azından eski fotoğraflarını böyle bir hizmet için paylaşmak gibi bir hizmeti yerine
getirmeleri gerektiğini vurgulamıştır (Süreyya, 1932, s.4).
Güzel Sanatlar Dergisi’nin birinci sayısında Ahmet Muhip Dıranas, “Fotoğraf bir sanat
mıdır?”

sorusunun

hala

gündemde

olduğunu

belirtirken,

fotoğrafın

sanat

olmayabileceğini ancak sanatçının “fotoğrafçı” olmayacağını söylemiştir (Dıranas, 1939,
s.49-50). Ona göre; sorulması gereken asıl soru, fotoğrafın sanatçıya, bir sanat eseri
yaratma olanağını sunup sunmadığıdır (Dıranas, 1939, s.49-50). Kullanılan araca hakim
olan insan, fotoğraf sanatında da makinanın kendisinin değil insanın, yani sanatçının ve
yaratının ön planda olmasını sağlamaktadır (Dıranas, 1939, s.49-50). Fotoğraf sanatının
zorluğu da bir fotoğrafı çekmenin çok kolay olmasından ileri gelmektedir. Sıradan ve
gündelik olan konuların içindeki özel ve muhteşem olanı yakalamak için, yaşama dair
basit anların önemli detaylarını yakalamak, fotoğraf makinesini araçsallaştıran bir
sanatçının görebileceği detaylardır (Dıranas, 1939, s.49-50). Gerçek fotoğraf taklit etmek
yerine, doğadan aldığı bir parçayı yeniden üreterek yeni bir doğa yaratır. Dış dünyayı,
bireyin algıladığının dışında, farklı bir yorumla yeniden yaratarak sunmaktadır (Dıranas,
1939, s.49-50).279 Fotoğrafın, resim sanatının sonu olduğu yönündeki yorumlara da karşı
olan Dıranas, resim ve fotoğrafın karşılaştırılmasının da yanlış olduğunu da dile
getirmiştir (Dıranas, 1939, s.49-50). “Fotoğraf resmi yemiştir.” görüşü üzerinden
eleştirilerine devam eden Dıranas’ın ifadesiyle;
“Fotoğraf olsa olsa Picasso’yu yemiştir. Tabloları bir hazımsızlığın dışarı
attığı şeylerdir. Sonra da düşünün fotoğrafı başkası keşfettiği halde Picasso
resmi bu hale getirdi, ya kendisi icat etseydi.”
Bu sözlerle Dıranas, resme getirilen modern yorumlara da bir eleştiri getirmekte, bu tür
arayışları da, doğayı birebir taklit edebilen fotoğrafın ürünlerinden uzaklaşma çabası
olarak görmektedir (Dıranas, 1939, s.49-50). Ona göre fotoğraf öyle büyük bir gelişme
içindedir ki belki bir gün Platon’un idealar evrenini bile görüntüleyebilecektir (Dıranas,

Bir gösterge olarak fotoğraf, izleyicide, içinde bulunduğu dış dünyaya dair öğeleri yeniden sunarak gerçeklik hissi
yaratmaktadır (Derman, 1991, s. 43).
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1939, s.49-50). Dıranas fotoğrafın insanı her geçen gün daha da mekanik bir hale
gelmekten kurtardığını düşünmektedir (Dıranas, 1939, s.49-50). İsveçli oyun yazarı
August Strindberg’in kendi yaptığı bir fotoğraf makinesi ile çektiği ve hareket etkisini
yansıtan, flu fotoğraflarını sanat eseri olarak değerlendirmekte, stüdyo fotoğrafçılığını ise
sanat olarak görmediğini dile getirmektedir (Dıranas, 1939, s.49-50). Sanatsal yaratı için
kullanılan aracın ne olduğundan çok, yaratıcısının ruhunun ve özgünlüğünün önemini
belirten Dıranas sözlerini şöyle tamamlamıştır: “Fakat resme hürriyetini kazandırdığın
için bilhassa sana müteşekkirim ey fotoğraf!” (Dıranas, 1939, s.49-50). Burada Dıranas’ın
sözlerinde bir çelişki dikkati çekmektedir. Picasso’nun yaratımlarına getirdiği eleştiriye
tezat olarak, resmi özgürleştiren fotoğrafla kasıt, resmin, fotoğrafın icadından sonra
doğayı birebir taklit etmek ya da yansıtmak yerine, yeni arayışlara girebileceği
düşüncesidir.
Dıranas, Güzel Sanatlar Dergisi’nin dördüncü sayısı için kaleme aldığı bir yazısında
fotoğrafın artık birçok kişi tarafından sanat olarak kabul edildiğini belirtmektedir
(Dıranas, 1942, s.111). Estetik değer yaratmak ve özgün olmanın da mümkün olduğu
fotoğrafta önemli olan fotoğrafçının bakışı ve yeteneğidir (Dıranas, 1942, s.111). Ona
göre; kendine özgü bir bakış açısı geliştirememiş ve yeteneksiz olan biri için, en iyi
makinayı dahi kullanıyor olsa sonuç değişmeyecektir (Dıranas, 1942, s.111). Dış
dünyanın, fotoğrafın teknik olanaklarıyla yeniden ve yeniden yaratıldığı konusuna dikkat
çeken Dıranas, fotoğrafın, gerçeküstü yaklaşımlara da olanak tanıyan teknik imkanlara
sahip olduğunu belirtmektedir (Dıranas, 1942, s.111). Aşk, korku gibi kimi duygular,
fotoğrafın olanaklarıyla yansıtılabilmekte, ayrıca üslup, diğer sanat dallarında olduğu gibi
fotoğrafta da kolayca fark edilebilmektedir (Dıranas, 1942, s.111).
Güzel Sanatlar dergisinin ikinci sayısında resim ve fotoğraf üzerine bir yazısında Fikret
Adil,

geçmişteki

büyük

ressamların

resimlerini,

eğer

fotoğrafın

icadı

ve

yaygınlaşmasından sonra yapmış olsalardı sonucun aynı olmayacağını, modern sanatın
ve batılı materyalist kültürün başlangıcının fotoğraf olduğunu savunmaktadır (Adil, 1940,
s. 71-72). Eski ressamların çoğunun doğayı olduğu gibi taklit ettiğini belirten Adil, resmin
gerçekte bu olmadığını ortaya koyan teknolojik gelişmenin fotoğraf olduğunu
belirtmektedir (Adil, 1940, s. 71-72). Ona göre fotoğraf, resimden bağımsız bir sanat dalı
olmakla birlikte, resimden tamamen ayrı olduğu düşünülemez. Çünkü iyi bir ressamın
aynı zamanda iyi bir fotoğrafçı olması gerektiğini düşünmektedir (Adil, 1940, s. 71-72).
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Doğayı olduğu gibi taklit eden bir resmin başarılı olduğunun düşünülemeyeceğini
söyleyen Adil, fotoğraf konusunda ise, esere fotoğraf makinesinin gördüğünden fazlasını,
kendi özgün bakışını ekleyen fotoğrafçının başarılı kabul edilebileceğini dile
getirmektedir (Adil, 1940, s. 71-72). Fotoğraf sanatçısı, bu özgün bakış açısını yakalamak
için konu üzerine kafa yormalıdır (Adil, 1940, s.71-72). Fotoğraf makinesinin nasıl
kullanıldığını öğrenen herkes fotoğraf çekebilir ancak aynı konuyu farklı fotoğrafçılar
birbirinden çok farklı yansıtmaktadır. Bunun nedenini ise Adil; “İfade, Üslup ve
Şahsiyet” olarak açıklamaktadır (Adil, 1940, s.75). Ona göre fotoğraf evrensel bir anlatım
biçimidir ve o gün için sadece siyah beyaz olması aslında bir eksiklik değil, sanatçının
yaratıcılığını ve üslubunu ortaya koymasına yarayan olumlu bir özelliktir. Siyah ve
beyazın sırrını açığa çıkaran sanatçı, sanatın makine ya da renkte değil kendisinde
olduğunu göstermektedir (Adil, 1940, s.75).
Profesyonel ve Amatörün Foto Dergisi’nin Birinci sayısında kaleme aldığı “Güzel Sanat
ve Fotoğraf” başlıklı yazısında İçel Milletvekili Ferit Celal Güven, doğa, sanatçı ve aracın
birlikteliğinden doğan güzel sanatlar vurgusu yapmakta, sanatçının, izlenimlerini,
hislerini yansıtacağı uygun aracı bularak üretime geçtiğini ifade etmektedir (Güven, 1945,
s.1-2). Fotoğrafın icadının öncelikli olarak bilimsel bir buluş ve bilimlerin hizmetinde bir
araç olarak heyecanla karşılandığını ancak zamanla sanatsal bir öğe haline geldiğini
belirtmektedir (Güven, 1945, s.1-2). Fotoğrafı, izlenimci sanatçılarda olduğu gibi güzel
sanatlara sadece yardımcı bir araç olarak gören yaklaşımın tersine, boya, tuval, mermer
gibi araç olarak gören bir yaklaşımın gelişmesiyle, fotoğraf da güzel sanatlar alanındaki
yerini bulmuştur (Güven, 1945, s.1-2). Güven, herkesin doğada ve günlük yaşamda bazı
görüntülerle, ışık ve gölge oyunlarıyla karşılaştığını, fakat bunları, fotoğraf makinasını
bir ifade aracı olarak kullanan sanatçının bakış açısıyla yansıtamayacağını ifade
etmektedir (Güven, 1945, s.1-2). Fotoğraf sanatçısının, diğer sanat dallarında üretim
gerçekleştirenler gibi, kendi bakış açısını ve duygusunu yansıttığını belirtmektedir.
İzleyeni hayrete düşürecek biçimde farklı bir bakış açısı taşıdığını düşündüğü fotoğraf
sanatçısının özgün bakış açısıyla üretimde bulunduğunu vurgulamaktadır (Güven, 1945,
s.1-2). Sanatçının üslubunu belirleyen yaklaşımı sayesinde fotoğraf makinesi sadece
kopyalayan bir araç olmaktan çıkmıştır görüşünü savunan Güven, fotoğraf makinasının
sanat alanında umut veren ve etkili bir unsur olduğunu düşünmektedir (Güven, 1945, s.12). Fotoğrafın güzel sanatlar alanında kullanımının, halka yakın ve pratik olduğu
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görüşünü savunan Güven, güzel sanatlar eğitiminde fotoğrafın önemli bir yeri olduğunu
belirtmiştir (Güven, 1945, s.1-2). Ona göre fotoğraf, bir yandan da yurt güzelliğini gözler
önüne seren bir araçtır. Fotoğrafın kolay bir sanat olduğu düşüncesinin bir aldatmaca
olduğu ve fotoğraf sanatçısı olabilmek için “göz ve ruh terbiyesi” ile estetik değerlere
önem verilmesi gerektiği, Güven tarafından vurgulanan diğer konulardır (Güven, 1945,
s.1-2).
Limasollu Naci üniversite son sınıftayken İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
kantininde kendi işlerinden oluşan bir fotoğraf sergisi açmıştır (Anonim, 1947?, s.10).
Sergiye dair Muhit Sanat Hareketleri dergisinde çıkan bir yazıda, fotoğrafın ne kadar
uğraşılsa da, sanatçı ve konu arasında fotoğraf makinesi girdiğinden, güzel sanatların tam
ve bağımsız bir alanı olamadığı yorumu yapılmıştır (Anonim, 1947?, s.10). Sanatçının
yaratıcılığı konusundaki özgürlüğünün makine tarafından sınırlandırıldığının söylendiği
yazıda, sanatçıya sadece makinenin iyi kullanılması ve çerçeve içine nelerin dahil edilip
nelerin dışarıda bırakılacağına dair seçimin kaldığı ifade edilmektedir (Anonim, 1947?,
s.10).
Fikri Göksay, Fotoğraf Aylık Sanat Dergisi’nin ilk sayısında, Limasollu Naci üzerine
kaleme aldığı bir yazısında fotoğrafın sanat olarak algılanabilmesi için gereken cesur
denemelerden bahsetmektedir (Göksay, 1948b, s.10). Bu da sanat olarak fotoğraftan
bekleneni ortaya koyması bakımından dikkate değer bir yazıdır. Sanatçının,
yaratıcılığının sınırlarını zorlayarak bir üslup geliştirmesi ve bunu da teknik olanakları
kendince yorumlayarak yapabileceğini anlatmaktadır (Göksay, 1948b, s.10). Yurt
dışından fotoğraf sanatçılarının “bize bir şey söyleyen” fotoğraflarını örnek göstererek,
Türkiye’de bu sanatçıların izinden giden isim olarak gördüğü Limasollu Naci’yi örnek
vermektedir (Göksay, 1948b, s.10). Limasollu Naci’nin eserlerinin incelendiğinde,
fotoğraf tekniğine dair hata olarak kabul edilebilecek durumların, onun sanatını
oluşturduğunu ifade etmektedir (Göksay, 1948b, s.10). Bu yorumla ulaşılan nokta, tekniği
çok iyi bilmek ve buna rağmen bu bilgiyi tersine kullanıp, bu bozma biçimini de sanatsal
ifadenin ve sanatsal yaratıcılığın aracı olarak kullanma yetisidir. Limasollu Naci’nin
eserlerinde bulunan belirsizlik, detaylardan yoksunluk, onun anlatımının bir parçası
olmakta ve onun üslubunu oluşturmaktadır. Bu yorumlarla Göksay, sanatçının, tekniğin
olanaklarını istediği biçimde bozarak kullanıp, bunu bir üslup unsuru haline
getirebileceğini dile getirerek, fotoğraf sanatıyla ilgilenenlere fikir vermektedir (Göksay,
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1948b, s.10). Limasollu Naci’nin ikinci sergisini 10 Ocak 1948’de Beyoğlu Halkevi’nde
açtığını söyleyen Göksay, sanatçının, Paris ve Londra’da da iki sergi düzenleyeceğini
bildirmiştir (Göksay, 1948b, s.10). Yazıda, Limasollu’nun, Haziran 1948’de İtalya’da
düzenlenecek olan Uluslararası Fotoğraf sergisine de katılacağı belirtilmiştir (Göksay,
1948b, s.10). Göksay’ın, Antalya’daki stüdyosunda da bir süre çalışan Limasollu
Naci’inin başarılı olacağına inancı, Limasollu’nun bu cesur denemelerine bağlanabilir
(Göksay, 1948b, s.10).
Beş Sanat Fikir ve Sanat Dergisi’nin 1 Kasım 1950 tarihli sekizinci sayısında, Limasollu
Naci’nin modern fotoğraf sanatının Türkiye’deki öncülerinden olduğu ifade edilmiştir
(Dağısız, 1950, s.10). Sanatçı, toplumsal gerçekçi bir anlayışla üretimde bulunan Yeniler
grubunun ressamlarıyla ortak bir sergi düzenlemiştir (Dağısız, 1950, s.10). Modern
fotoğraf sanatının ülkemizde ulaştığı önemli bir aşama olarak değerlendirilen bu sergide,
ışık ve gölgeyi, siyah ve beyazı çok iyi kullanan Limasollu Naci’nin eserleri karşısında
fotoğrafın artık güzel sanatlar alanına dahil olmayı hakkettiği vurgulanmıştır (Dağısız,
1950, s.10).
1940’ların sonlarına gelindiğinde fotoğrafın bir sanat dalı olarak hala yeterince
gelişmediği, Avrupa’da ve Balkanlarda daha çok gelişmiş olduğu yönünde eleştiriler
yapılmıştır (Barutçu, 1948, s.25-26). Şinasi Barutçu bu eleştiriyi yöneltenlerden biridir.
Balkan Ülkelerinde ve Avrupa’nın genelinde kurulan fotoğraf dernekleri, fotoğraf dergi
ve kitapları bunun en önemli göstergeleri olarak kabul edilmiştir (Barutçu, 1948, s.2526). Bunlar gibi özel teşebbüslerin yanı sıra devlet desteği de fotoğrafın gelişmesinde
önemli bir nokta olarak ele alınmıştır. Barutçu’ya göre; özel teşebbüs ve devlet
yardımından uzak olan Türkiye fotoğrafı gelişememektedir ve bunun altında yatan neden
kesinlikle halkın sanat alanındaki zevksizliği ya da ilgisizliği değildir (Barutçu, 1948,
s.25-26). Özel girişimleri bir kenara bırakarak, devlet yardımlarını incelemeye koyulan
Barutçu, devlet kurumlarının içindeki fotoğraf faaliyetlerini gözden geçirmiştir (Barutçu,
1948, s.25-26). Her genel müdürlüğün, bakanlığın, resmi kurumun bir fotoğraf servisi ya
da fotoğrafçısı bulunmakta, bu merkezlerde fotoğraf kopya ve büyütme makinaları ve
fotoğraf için gerekli diğer malzemeler yer almaktadır ve her yıl bunlar için önemli
miktarda para kullanılmaktadır. (Barutçu, 1948, s.25-26). Barutçu’ya göre; bu birimler
yeterince aktif çalışmadıklarından, fotoğraf alanında çalışanlar ilerlemek yerine
körelmektedirler. Ayrıca bu kurumların fotoğrafçıları, fotoğrafa dair her şeyi eksiksiz
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bilen kişiler değildir. Dolayısıyla yetemedikleri noktalarda ya işleri dışarıya yaptırmakta
ya da dışarıdan yardım almaktadırlar (Barutçu, 1948, s.25-26). Bu kurumların fotoğraf
harcamaları toplamda yüksek meblağlara ulaşmaktadır. Bu nedenle Şinasi Barutçu’nun
önerisi, bu çalışanları, Devlet Foto Merkezi adı altında aynı çatı altında buluşturarak, daha
verimli çalışmalarının sağlanmasıdır (Barutçu, 1948, s.25-26). Tek tek geniş ve düzenli
bir fotoğraf arşivi bulunmayan kurumların, böyle bir birleşme sayesinde düzenli bir
arşivleri de olabilecektir (Barutçu, 1948, s.25-26). Barutçu’nun önerisine göre bu merkez,
zaman zaman sergiler ve kurslar da düzenleyerek fotoğrafçılık alanında çalışmak
isteyenlere destekleyebilir (Barutçu, 1948, s.25-26). Arşiv oluşturmak adına zaman
zaman bu kurum tarafından yurt gezileri düzenlenebileceği de getirilen bir diğer öneridir.
Yurdun her köşesine gönderilecek çalışanlar ve kendini geliştirmiş fotoğraf amatörleri
sayesinde arşiv daha da zenginleştirilecektir (Barutçu, 1948, s.25-26). Fotoğrafçının
yetişmesi uzun ve zahmetli bir iş olduğundan söz eden Barutçu, iyi eğitimli ve bilgi ile
yoğrulmuş bireylerin bu işte başarılı olabileceklerini ifade etmektedir (Barutçu, 1948,
s.25-26).

5.2. AMATÖR FOTOĞRAF YARIŞMALARI
Süleyman Süreyya tarafından çıkarılan Foto Süreyya dergisinde amatörlerin katılımına
sunulan bir fotoğraf yarışması düzenlenmiştir. Süleyman Süreyya tarafından samimi bir
girişim olarak tanımlanan yarışmanın, film üreten bir firmanın yaptığı gibi, sadece film
satışını arttırmak için düzenlenen bir girişim olmadığı ifade edilmiştir (Süreyya, 1931,
s.8). Yarışmanın ilk zamanlarında katılım ve ilgi sağlanmışken ilerleyen zamanlarda
yeterince katılım sağlanamamış ve yarışma devamlılık gösterememiştir. Katılım
sağlayanların çoğunlukla manzara fotoğrafları çektikleri görülmektedir280 Foto
Süreyya’nın ilk sayısında, Kodak markasının böyle bir amatör yarışma duyurusu
yayınlanmıştır (Anonim, 1931a, s.32). Süleyman Süreyya’nın gönderme yaptığı da işte
bu türden yarışmalardır. Kodak marka makine ve filmler kullanılarak çekilen
fotoğrafların katılabileceğinin belirtildiği yarışma şartnamesinde, dereceye girenlere
çeşitli para ödülleri verileceği bildirilmiştir (Anonim, 1931a, s.32). Çocuk ve yetişkin
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Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 440-447
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portreleri, manzaralar, oyun ve sporlar, doğal güzellikler ve sanat eserleri, hayvanlar gibi
çeşitli kategorilerde fotoğrafların kabul edileceği belirtilmiştir (Anonim, 1931a, s.32).
1934’te Foto Ali ve Foto Zeki tarafından İstanbul’da çıkarılan Fotoğraf Haberleri
dergisinin ilk sayısında, amatör fotoğrafçıların arasından güzel fotoğraf çekenleri
belirlemek amacıyla bir fotoğraf yarışmasının düzenleneceği duyurulmuştur (Anonim,
1934c, s. 4). Tanınmış basın ve stüdyo fotoğrafçılarından oluşturulacağı söylenen jürinin
seçimiyle ilk üçe girenlere çeşitli ödüller verileceği belirtilmiştir (Anonim, 1934c, s. 4).
Üçüncü sayıdan itibaren yayınlanmaya başlayan fotoğraflardan281 birinci olana kol saati,
ikinci olana bir senelik, üçüncüye ise altı aylık dergi aboneliğinin hediye edileceği
söylenmiştir (Anonim, 1934c, s. 4).282
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Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 448.
Çok eski tarihli olan bu dergilerin tüm sayılarına ulaşılamadığından bu amatörlerden hangilerinin dereceye girdikleri
konusunda bilgiye ulaşılamamıştır.
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Fotoğraf 135 (Katalog 1-Fotoğraf 448). Amatörler arasında fotoğraf müsabakası.
Fotoğraf Haberleri, 15 Kasım 1934, sayı.3, syf.18
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1935 yılının sonlarına doğru Akşam Gazetesi Amatör Fotoğraf Yarışması düzenlemiştir.
Yeteneği olan amatörleri bulup çıkararak fotoğraf sanatının gelişimine katkı sağlama
hedefiyle yola çıkan gazete, yarışmayı haftalık olarak planlamıştır (Anonim, 1935, s.8).
Portre, manzara ve güncel olaylar olmak üzere üç konu başlığı belirlenmiş, her başlıktan
birinci seçilen kişiye Akşam Yayınlarından üç lira değerinde, kendi seçecekleri bir kitap
hediye edileceği ifade edilmiştir (Anonim, 1935, s.8). Ödül, ilerleyen dönemde para
ödülüne çevrilmiş, ödül alacak fotoğraf sayısı da ona yükseltilmiştir. Akşam Gazetesinin
düzenlediği bu yarışmaya, kadın amatörlerin de katılımının fazla olduğu görülmektedir.

Fotoğraf 136. (Katalog 1-Fotoğraf 450). “Akşam”ın daimi fotoğraf müsabakası.
Akşam, 15 Şubat 1936

1939 yılı Nisan ayında sonlandırılan yarışmaya katılan amatörlerin işlerinin, geçen dört
yıl içinde estetik, konu seçimi ve teknğin kullanımı bakımından ilerlediği
izlenmektedir.283
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Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 449-453.
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Fotoğraf 137. (Katalog 1-Fotoğraf 453). Daimi fotoğraf müsabakamızın 1 Nisan 939 (son) seçiminde
hediye kazanan eserler.
Akşam, 2 Nisan 1939, s.8
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Akşam gazetesinin yarışma organizasyonu, süreli yayınların düzenlediği yarışmalardan
daha muntazaman yürütülmüş, kazanan kişiler ve fotoğraflar gazetede düzenli olarak
yayınlanmıştır.
Fotoğraf amatörlerini teşvik etmek ve yetiştirmek amacıyla, bu konuda yarışmaların
önemini kavrayan Profesyonel ve Amatörün Foto Dergisi tarafından “Bir yaz manzarası”
konulu fotoğraf yarışması düzenlenmiştir. Fotoğraf amatörlerinin hazırlık yapabilmeleri
için ikinci yarışmanın konusunun da portre olacağı önceden belirtilmiştir (Anonim,
1945ç, s.23). Derginin ikinci sayısında, ilk sayıda duyurulan “Bir yaz manzarası” konulu
fotoğraf yarışmasının dereceye giren fotoğraflarına yer verilmiştir. Birinciliği, Halkevleri
Amatör Fotoğraf Yarışmalarından da bildiğimiz Rıfat Tümer’in “Denizde Çocuklar”284
adlı fotoğrafı, İkinciliği Fettah İrtem’in “Fenerbahçe Feneri”285 adlı fotoğrafı ve
üçüncülüğü ise Samim Yemişçibaşı’nın “Dinlenme”286 adlı fotoğrafı almıştır (Anonim,
1945, s.18).
Amatör fotoğraf yarışması düzenleyen bir başka dergi Fotoğraf Aylık Sanat Dergisi’dir.
Fotoğrafı meslek olarak benimsemeyen, dolayısıyla fotoğraftan para kazanmayan herkes
bu yarışmaya davet edilmiştir. Fotoğrafa olan ilgiyi arttırmak ve fotoğraf amatörlerinin
gelişmesine katkı sağlamak için düzenlenen yarışmada ödül olarak, bir yıllık ücretsiz
dergi aboneliği ve amatörün göndermiş olduğu fotoğrafın büyütülüp renklendirilerek
çerçevelenmiş halidir. Yarışmada herhangi bir konu sınırlandırmasına gidilmemiştir.287

5.3. DİĞER SÜRELİ YAYINLARIN KATKISI
Dönemin süreli yayın ve gazetelerinde, belgeselden, mimari ve grafik fotoğrafa,
portreden manzaraya kadar birçok farklı türde fotoğraf, foto-kolaj tekniğiyle hazırlanan
deneysel çalışmalar ve foto-reklamlar yayınlayarak, fotoğraf amatörlerinin çok sayıda iyi
fotoğraf örneği ve deneysel yaklaşımla karşılaşması sağlanmıştır. Yayınlar aracılığıyla
fotoğraf tekniği konusunda bilgi paylaşımına gidilmiş, böylece amatör fotoğrafçıların
eğitimine katkıda bulunulmuştur. Türkiye’deki ilk uluslararası fotoğraf sergisinin

Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 454
Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 455.
286 Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 456.
287 Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 457.
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açılması gibi girişimler, diğer ülkelerdeki fotoğraf yaklaşımları ve dünyadan portre
fotoğrafı örnekleri ile okuyucunun, dünyadaki fotoğraf algısına yönelik fikir sahibi
olmasına yardımcı olmuştur.
5.3.1. Foto Süreyya Dergisi
1931-34 yılları arasında otuz altı sayı olarak yayınlanan sinema ve fotoğraf dergisi Foto
Süreyya’nın ilk sayısında Süleyman Süreyya, dergiyi çıkarma nedenini açıklayan bir yazı
kaleme almıştır. Fotoğraf alanında önemli bilimsel ve teknik gelişmeler yaşanmış,
fotoğrafla ilgilenen ve sayısı gün geçtikçe artan amatörlerin bu gelişmeleri takip
edebilecekleri bir mecra bulunmamaktadır (Süreyya, 1931a, s.8). Bu dergiyle böyle bir
mecra oluşturulmaya çalışılırken aynı zamanda fotoğraf sanatçılarının birbirlerinin
işlerini takip edebilecekleri bir alan da yaratılma amacı güdülmüştür. Derginin, Balkan
devletleri de dahil olmak üzere, bölgede yayınlanan ilk fotoğraf dergisi olduğuna dikkat
çekilmektedir (Süreyya, 1931a, s.8). Derginin adınınsa Foto Süreyya olmasının nedeninin
reklam olmadığı, Matbuat Umum Müdürlüğü’ne sunulan isimlerden sadece bu ismin
onaylandığı ifade edilmiştir (Süreyya, 1931a, s.8). Buradan da anlaşıldığı üzere, özel
girişimle çıkarılan yayınlar üzerinde Matbuat Umum Müdürlüğü’nün etkinliği ve
denetimi vardır.
Dergide yer alan Foto Dersleri sayfasında, ışık ve gölge, alan derinliği, objektifler, odak,
netlik, fotoğraf makineleri, filmler, emülsiyonlar, gibi fotoğrafa dair teknik bilgiler
verilmiş ve böylece fotoğraf amatörlerinin bu alandaki eğitimine katkıda bulunulmuştur.
Fotoğrafın tarihçesinin anlatıldığı özel bölümler de zaman zaman yer almıştır. Muhaberat
bölümünde, fotoğraf amatörlerinin soruları yanıtlanarak, amatör fotoğrafçıların
eksiklikleri giderilmeye çalışılmıştır.
Dergide Süleyman Süreyya’nın kendi imzasını taşıyan fotoğrafların yanı sıra yabancı
stüdyolarda çekilmiş fotoğraflara da, amatör ve profesyonellere örnek teşkil etmesi
açısından yer verilmiştir.
Diğer ülkelerdeki fotoğraf anlayışını ve yeni yaklaşımları da okuyucuyla buluşturan
dergi, Türkiye’deki fotoğraf severlerin dünyadaki gelişmelerden uzak kalmamasını
sağlamak ve farklı bakış açılarıyla okuyucusunu beslemek amacındadır.288 Dergi,
288

Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 461.

228

Bulgaristan, Yunanistan, Mısır gibi ülkelerde de yayınlanmaktadır ve bir diğer amacı,
yayınlandığı diğer ülkelere, Türkiye’de fotoğraf sanatının ve amatör fotoğrafçılığın
geldiği seviyenin ne kadar yüksekte olduğunu göstermektir. Dergi tarafından düzenlenen
amatör fotoğraf yarışmasının da en önemli amaçlarından biri bu olmuştur (Süreyya,
1931c, s.2).
Dergide dile getirilen önemli bir eksiklik, Avrupa’da yaygın olarak bulunan amatör ve
profesyonel fotoğraf kulüpleri ve birliklerinin Türkiye’de kurulmamış olmasıdır
(Anonim, 1931b, s.8). Böyle bir girişimi gerçekleştirmesi gerekenlerin Türkiye’de
yaşayan ve para kazanmaktan başka amacı olmayan fotoğrafçıların değil, yerli fotoğraf
profesyonelleri ve amatörlerinin olması gerektiği ifade edilmiştir (Anonim, 1931b, s.8).
Dergide Süleyman Süreyya’nın çektiği Mona Goya gibi sinema oyuncuları, Türkiye’nin
ilk Müslüman kadın tiyatro oyuncusu Bedia Muhavvit gibi ünlülere ve İsmet İnönü gibi
politikacılarla Kral Faysal gibi yabancı liderlere ait portreler yayınlanmıştır.289
1930’ların ilk yarısında İstanbul Beyoğlu’ndaki ve Ankara’daki eğlence mekanlarında
sahne alan yabancı dansçıların Foto Süreyya tarafından çekilen stüdyo fotoğrafları
dergide sıklıkla yer bulmuştur.290 Bunlardan bazıları nü fotoğraf örnekleridir291 ve dönem
için oldukça cesur ve sıra dışı işler olarak kabul edilebilir. Bu fotoğrafların, İstanbul
merkezli bir fotoğraf dergisinde yayınlanması da yine o dönem için sıra dışı bir girişim
olarak nitelendirilebilir. Süleyman Süreyya, bu fotoğraflarda zaman zaman fotomontaj
denemeleri de yapmıştır.292

Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 462-465.
Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 466-471.
291 Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 466-469.
292 Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 470.
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Fotoğraf 138. (Katalog 1-Fotoğraf 470).Barry Hemşireler. Foto Süreyya, 17 Mayıs 1931, Sayı:1.
Fotoğraf 139. (Katalog 1-Fotoğraf 471) Artist E. Gailai and Comp. Foto Süreyya, 1 Mayıs 1932, Sayı:12.

5.3.2. Fotoğraf Haberleri Dergisi
1 Kasım 1934’te çıkarılmaya başlanan ve haftalık periyodla yayınlanan dergi, foto
röportajlarıyla da bilinen foto muhabir Ali Ersan ve Foto Zeki tarafından İstanbul’da
çıkarılmıştır. Ali Ersan birkaç sayı sonra sırasıyla Foto Vahit Ramiz ve Ankaralı stüdyo
fotoğrafçısı Foto Cemal ile yoluna devam etmiştir. Fotoğrafçılığı bir meslek olarak ele
alan dergide, derginin neden çıkarıldığını anlatan bir yazı yayınlanmıştır. Meslekten ve
yapılacak işlerden bahsetmek yerine doğrudan işlerinden örnekler sunma niyetinde
olduklarını, birçok farklı kesimden okuyucuya hitap edecek görseller kullandıklarını
belirtmişlerdir (Anonim, 1934ç, s. 4). Dergide yazıya fazla yer verilmeyeceği, görsel
anlatının ön plana çıkacağı vurgulanmıştır (Anonim, 1934ç, s. 4). Sözel metin ve imgesel
metnin birleşimi bu dergide özellikle önemsenmiş, alt yazı fotoğrafların önemli ölçüde
tamamlayıcısı olmuştur.293
Foto Selahattin Giz imzalı bir kapak fotoğrafında birbirine sarılıp yatan bir köpek ve kedi
görülmektedir.294 Fotoğrafın alt yazısında bu iki canlının normalde düşman olduğu ancak
bazı olayların onları birbirine yakınlaştırdığı ifade edilmektedir. Fotoğraf; “Dostluk
Fotoğraf makinesi gitgide küçülmüş ve gündelik hayattaki detayları daha hızlı ve kolay biçimde yakalamaya başlamıştır.
Bu noktada bağlam sorunu da devreye girmekte ve fotoğraf altı yazıları önem kazanarak, “fotografik kurguların tesadüflere
bırakılamayacağı” vurgulanmaktadır. Benjamin’e göre fotoğraf altyazıları, fotografik imgenin ayrılmaz birer parçası haline
gelmiştir (Benjamin, 2012, s.37-38).
293
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ihtiyacı karşısında iki düşman” başlığıyla sunulmuştur. Soğuktan ve sokağın zor
koşullarından etkilenen bu iki ezeli düşmanın, bu koşullarla başa çıkabilmek için bir arada
olduğu izlenimi verilmekte, izleyenin de onlarla empati kurması beklenmektedir.
Derginin fotoğraf sanatına önemli bir katkısı, belgesel fotoğraf alanında olmuştur.
Belgesel fotoğrafın daha popüler bir mecrada yer bulmasıyla, bu fotoğraf türüne katkı
sağlanmıştır. Beyoğlu’nda Sabah başlıklı bir yazıya eşlik eden Ali Ersan fotoğrafları,
Beyoğlu’nun ara sokaklarında, sabahın çok erken saatlerinde, birbirine sarılarak uyuyan
evsiz çocukları, salep satıcılarını, çöpçüleri, gazete dağıtıcılarını görüntülemiş, birçok
insanın tanık olmadığı saatlerde Beyoğlu’nda yaşamın nasıl olduğunu belgelemiştir.
Fotoğraflar, gerçekçi bir yaklaşımla, herhangi bir müdahalede bulunulmadan,
kurgusallıktan uzak bir biçimde çekilmiştir. Soğuktan birbirine sarılarak uyuyan sokak
çocuklarının, dergideki ifadeyle serserilerin fotoğrafıyla aynı sayfada bulunan salep
satıcılarının görüntüleri, birbirine tezat oluşturmaktadır.295

Fotoğraf 140 (Katalog 1-Fotoğraf 473). Beyoğlu’nda Sabah. Foto Ali
Fotoğraf Haberleri 22 Kasım 1934, no.4, syf.4

295
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Belgesel fotoğraf niteliği taşıyan bir başka fotoğraf da bir otobüs yolculuğu sırasında
yaşanan

bir

aksiliği

belgelemektedir.296

Lastiği

patlayan

otobüsün

lastiği

değiştirilmektedir. Yolculardan bir kısmı dışarıda, işlemin bitmesini beklemekte,
görüntülendiklerinin farkında olarak objektife bakmaktadır. Duran aracın yanından geçen
diğer araç ve o aracın gidiş yönüne bakan bir yolcu, durağanlığı kırmıştır. Dönemin
önemli foto muhabirlerinden olan Foto Namık (Görgüç??) tarafından çekilen bu
fotoğrafın altyazısında, birçok bilgi yer almakta, altyazının okuyucuyu yönlendirmedeki
gücü hissedilmektedir. Kara yolunun ne denli yaygınlaştığı, ancak bu tür kazaların, bu
yolculukların önemli bir dezavantajı olduğu belirtilmiş, özellikle zaman sıkıntısı olan
yolcular için önemli bir zaman kaybı olduğu ifade edilmiştir. Olayın nerede olduğu,
muhabirin de o otobüsün bir yolcusu mu yoksa yoldan geçerken olayın tanığı mı olduğu,
yolculuğun yönü gibi birçok detay atlanarak, yalnızca vurgulanmak istenen aksaklık
üzerinde durulmuştur.

5.3.3. Doküman Dergisi
Doküman Dergisi, iller için özel sayılar yayınlamak üzere yola çıkmıştır. Ülkenin, illerin
tanıtımına yönelik olarak bir yayın eksiği olduğunun farkına varan Tahsin Demiray ve
Reşat Ekrem Koçu tarafından çıkarılan dergi, ülkeyi tanıma tanıtma işinde mütevazi bir
misyon üstlenmiştir. (Demiray, 1939, s.2). Tahsin Demiray’ın Genel Yayın Yönetmeni
ve Reşat Ekrem Koçu’nun Yazı İşleri Sorumlusu olduğu derginin yalnızca ilk iki sayısına
ulaşılabilmektedir. Daha sonra yayın hayatına devam edip etmediğine dair herhangi bir
bilgi yoktur. İlk sayısı Hatay, ikinci sayısı ise Bolu’ya ayrılmış olan dergide, Foto
Muhabiri Hilmi (Şahenk??), Matbuat Umum Müdürlüğü Fotoğraf Arşivi ve diğer bazı
kişisel fotoğraf arşivlerinden yararlanılmıştır. Dergideki fotoğraflar, belgesel fotoğrafın
örneklerini oluşturmaktadır ve Türkiye’de belgesel fotoğrafçılığın gelişmesine katkı
sağlamıştır.
Yeni neslin ülke sevgisini arttırmak, onların dikkatini ülkenin doğal kaynaklarına çekmek
derginin üstlendiği önemli bir diğer görevdir (Demiray, 1939, s.2). Bu nedenle dergi
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özellikle okul kütüphanelerindeki temel bir başvuru kaynağı olma yönünde bir hedef
belirlemiştir (Demiray, 1939, s.2).
Dergide yer alan fotoğrafların bir kısmı, Türkiye Güzellik, Tarih ve İş Memleketi
Sergilerinin ikincisinde yer alan Bolu ve Hatay fotoğraflarından oluşmaktadır. Dergi
hazırlanırken Matbuat Umum Müdürlüğü Fotoğraf Arşivi’nden de yararlanıldığı
bilgisinin yanı sıra, sözü geçen ikinci sergiye ait bir fotoğrafta görülen sergilenen
fotoğraflar,297

dergidekilerle

karşılaştırıldığında,

aynı

fotoğraflar

oldukları

görülmektedir.
Derginin Hatay sayısı, Hatay’ın anayurda katıldığı döneme rastlamaktadır. Bu nedenle,
Hatay’ın Türk olduğu vurgusu yapılmıştır. Hatay’da Türk nüfusun çoğunlukta olduğunu
destekleyen bir sayfa hazırlanmıştır.298 Özellikle, Türk bayrağı tutan bir kız çocuğunun
fotoğrafında yer alan üst yazıda; “Türk Hatay’ın nüfusunu çoğaltacak olanlardan yarının
Türk anası, bugünün mini mini bir Türk kızı” ifadesi kullanılmıştır.299

Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 476.
Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 477.
299 Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 478.
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Fotoğraf 141 (Katalog 1- Fotoğraf 478). Hatay ve Türk Kimliği.
Doküman Dergisi, No.1, Hatay Sayısı, 1939, s.6

Burada açıkça Türklük vurgusu yapılırken, bir yandan da kız çocuğuna bakış, onun
doğurganlığıyla, ileride Türk nüfusuna sağlayacağı katkı ile sınırlıdır.300 Bu örnekte
kadına yüklenen annelik rolü üzerinden bir toplumsal mit yaratılmış ve fotoğraf da bunu
somutlayan ve kadın bireyler tarafından kabulünü sağlayan bir araç olarak
kullanılmıştır.301 Dergide ayrıca, Türk Tarih Tezi doğrultusunda, yörenin tarihi
anlatılmış, Hatay’ın Türk yurdu olduğu vurgulanmış, yörede bulunan Hitit eserlerinden
de örnek verilmiştir. Hatay tarihini anlatan bu sayfalara ayrıca, halkın Hatay’ın anayurda
katılmasının ardından yaşadığı sevinci ve kutlamaları gösteren fotoğraflar da
eklenmiştir.302 Hatay’ın doğal güzellikleri ve turizmi303 ile Hatay’da yapılan bayındırlık

Benjamin’e göre Fotoğraf alt yazıları yazılar egemen ideolojinin söylemi doğrultusunda şekillenmektedir
(Yacavone, 2015, 106).
301 Yaratılan toplumsal mitlerin işlevlerinden biri, sosyal yaşam içerisinde bireyin kolaylıkla kabul edemeyeceği bazı
durumları ya da aslında bireye uymayan toplumsal olguları normalleştirerek yeniden sunmalarıdır. Örneğin toplumsal
cinsiyet rolleri, bazı kültürel öğeler, bireyin sınıfsal konumu mitler aracılığıyla yeniden üretilerek normalleştirilmekte
ve böylece bireylerin bunları içselleştirmesi sağlanmaktadır (Mardin, 2015, s.112-113).
302 Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 479-480.
303 Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 481-482.
300
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işleri304 de derginin konuları arasındadır. Dergide yer alan fotoğraflardan özellikle biri
belgesel fotoğraf özelliklerini en iyi yansıtanlardan biri olarak dikkate değerdir.
Fotoğrafta bir çarşı esnafı ve közlenmiş mısır satan bir sokak satıcısı görülmektedir.
Fotoğrafının çekildiğini fark etmiş olarak objektife bakan bu iki insan, yine de doğallığını
kaybetmemiştir.305
Derginin ikinci sayısı olan Bolu sayısında kentin yerel halkının giyimi, düğünleri, ev
yapıları gibi kente dair etnografik öğelere yer verilmiştir.306 Bolu’nun doğal güzellikleri,
orman

ve

hayvancılık

faaliyetlerine

dair

fotoğrafları,

manzara

fotoğrafının

örneklerindendir.307 Bolu’daki bir diğer geçim kaynağı olan balıkçılık ve özellikle tatlı su
balıkçılığının anlatıldığı sayfalarda yer alan fotoğraflar, bir kurgu içerisinde çekilmiş
portre fotoğrafının örnekleridir.308

Fotoğraf 142-143 (Katalog 1-Fotoğraf 495-496). Abant gölünün iki küçük ve güzel alabalık avcısı,
Doküman dergisi, No.2, Bolu Sayısı, 1939

5.3.4. Güzel Sanatlar Dergisi
1939’dan itibaren Maarif Vekaleti tarafından çıkarılan dergi, Halkevleri Amatör Resim
ve Fotoğraf Sergilerine ve bu sergilerdeki bazı işlere yer vermiştir. Ayrıca, amatör
Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 483-484.
Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 485.
306 Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 486-490.
307 Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 491-494.
308 Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 495-496.
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fotoğrafçılıkta ilerlemiş fotoğrafçılarla profesyonel fotoğrafçıların işlerinden örnekler yer
almaktadır. Zeki Faik İzer, Şinasi Barutçu, Hakkı Yaşar, Afif???, Mustafa Arsever,
Necdet Pençe, Kemal Baysal, Osman Darcan, Hikmet Ildız, Rıfat Tümer, Ali Enis Oza,
Münif Fehim Özarman, Sanih Sarıdal, Othmar Pferschy gibi isimlerin fotoğraflarından
örneklere yer verilmiştir. Resim ve Fotoğraf üzerine kaleme alınan bir yazıda ilk
fotomontaj örneklerinden birine de yer verilmiş, ancak fotoğrafın hangi stüdyo ya da
fotoğrafçı tarafından çekildiği konusunda herhangi bir bilgiye yer verilmemiştir.309
Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde fotoğrafın bir sanat dalı olarak benimsenmesi
yolunda çalışan Zeki Faik İzer, 1937’de Güzel Sanatlar Akademisi Fotoğraf Atölyesi’nde
ve sonrasında afiş atölyesinde çalışmıştır (Ak, 2001, s.200; 230). Zeki Faik İzer,
fotoğrafta cesur denemeleriyle fotoğrafın sadece teknik bir araç olarak algılanmaktan
çıkıp, başlı başına bir sanat mecrası olarak benimsenmesinde önemli rol oynamış
isimlerdendir. Sanatçı, Galeri Oygar’da Aralık 1945’te bir resim ve fotoğraf sergisi
açmıştır (Altar, 1945, s.22). Güzel Sanatlar Dergisi’nde yer alan, 1937 yılında yaptığı
Solarizason adlı bir kadın portresinde310, fotoğraf filminin geliştirilmesi sırasında kısa bir
süre yapay ışık ya da gün ışığına maruz bırakılması ile sağlanan solarizasyon tekniğini
kullanmıştır. Dergide yer alan bir diğer portresi Çilli Yüz311 adını taşımaktadır. Portrede
kullanılan yan ve üst ışık ile yüzün sol kısmı karanlıkta kalmış, gelen ışık yüze dair tüm
detayları, tüm doğallığıyla yansıtmıştır. Raks adlı fotoğrafta312 da dans eden bir kadın
görülmekte, dansın hareketli doğası, kadının eteğinin kumaşına yansıyan ışıkla ve eteğin
savruluşundaki hareketin yakalanmasıyla hissedilmektedir. Fotoğrafta sanatçı, siyah fon
ve beyaz elbisenin zıtlığından da yararlanmaktadır. İzer’in dergide yer alan bir diğer
fotoğrafı Sepet313 adını taşımaktadır ve yaşam öğelerinden olan insana yer vermeyen, ışık
gölge zıtlığını kullandığı bir fotoğraf olarak dikkat çekmektedir.

Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 497.
Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 498.
311 Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 499.
312 Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 500.
313 Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 501.
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Fotoğraf 144-145 (Katalog 1- Fotoğraf 498-499)
Zeki İzer-Solarizasyon.
Güzel Sanatlar Dergisi, sayı.1, 1939.

Zeki İzer-Çilli Yüz.
Güzel Sanatlar Dergisi, sayı.1, 1939

Fotoğraf 146-147 (Katalog 1- Fotoğraf 500-501)
Zeki İzer-Raks
Güzel Sanatlar Dergisi, sayı.1, 1939.

Zeki İzer-Sepet.
Güzel Sanatlar Dergisi, sayı.1, 1939.

Dergide dikkat çeken bir diğer isim, 1948 yılında Ulus gazetesi yazarı Nurettin Artam’ın
Türkiye’nin en büyük amatör fotoğrafçısı olarak tanımladığı Ali Enis Oza’dır. Hem dış
hem de iç mekan çekimlerinde başarılı olan Ali Enis Oza da fotoğrafın Türkiye’de bir
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sanat dalı olarak yaygınlaşmasına önemli katkı sağlamıştır (Ak, 2001, s.248). Dergide Ali
Enis’in Ağaç314 ve Ayasofya’nın315 içinden bir detayı gösteren fotoğrafları yer almıştır.
İlki dış ikincisi iç mekan olan fotoğraflarda ışık kullanımındaki ustalık nedeniyle en ince
detayların bile sezildiği, ayrıntıcı bir yaklaşım sergilenmiş, resimsel bir ifade biçimi
geliştirilmiştir.
Halkevi amatör fotoğraf yarışmalarına da katılmış olan ve Halkevlerinin onuncu kuruluş
yıldönümü sergisi için, Şinasi Barutçu ile halkevlerini fotoğraflayan Sanih Sarıdal da
dergide Natürmort ve Ağaç adlı iki fotoğrafıyla yer almıştır.316
Münif Fehim Özarman da bir erkek portresi ve Nilüferler adlı bir manzarası ile dergide
yer almıştır. İllüstratör ve ressam kökenli bir amatör fotoğrafçı olan Özarman, bu
çalışmalarında da resimsel bir arayış içine girerek, fotoğrafın olanaklarını ve sınırlarını
bu etkiyi yakalamak için zorlamıştır.317 Erkek portresinde, kasketi, gömleğinin yakası ve
sakalı ile köylü olduğu düşünülebilecek bireyin, gün ışığı altında çalışmaktan oluşmuş ve
emeğini yansıtan yüz çizgileri tüm detaylarıyla görülmektedir. Detayların görülmesine
izin veren ışık kullanımı ile bir tür gerçeklik etkisi yaratıldığından söz edilebilir.

Fotoğraf 148 (Katalog 1-Fotoğraf 506). Portre. Münif FehimGüzel Sanatlar dergisi, sayı:4, 1940

Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 502.
Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 503.
316 Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 504-505.
317 Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 506-507.
314
315
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5.3.5. Profesyonel ve Amatörün Foto Dergisi
Şinasi Barutçu ve Halkevi amatör fotoğraf yarışmalarından bilinen Safder Sürel
tarafından çıkarılan Profesyonel ve Amatörün Foto Dergisi iki sayı yayınlanabilmiştir. İlk
sayıda derginin çıkarılış amacını anlatan bir yazı yer almaktadır. Bu yazıda, fotoğraf
amatörleri ve profesyonelleri arasında bir köprü olma hedefinde olan derginin, fotoğraf
konusundaki yayınların azlığı nedeniyle önemli bir boşluğu dolduracağı ifade
edilmektedir (Anonim, 1945a, s.5-6). Fotoğraf konusundaki ulusal ve uluslararası
gelişmelerin, fotoğraf tekniğinin ele alınacağı dergide ayrıca yurt güzelliklerinin de
yansıtılacağı şöyle dile getirilmiştir:
“Dergimiz bir memleket evladı gözüyle göreceği yurdun tabiat ve sanat
güzelliklerini yayacak, bu suretle ayrıca turistik sahada da faaliyetine yer ayırmış
olacaktır.” (Anonim, 1945a, s.5-6).

Derginin, ulusal bir fotoğrafçılık anlayışının yaygınlaştırılması ve tanıtılması konusunda
önemli bir görev üstlendiği, bu amaçla uluslararası yarışmaların duyurulacağı ve Türk
fotoğraf sanatçılarının bu yarışmalara katılımının sağlanacağı da söylenmektedir
(Anonim, 1945a, s.5-6). Dergide kullanılacak fotoğraflarla, sanatseverlere de ulaşılması
hedeflenmiş, reklam fotoğraflarına ve reklam amacıyla oluşturularak sanat değeri taşıyan
fotomontajlara da dergide yer verileceği ifade edilmiştir (Anonim, 1945a, s.5-6).
Derginin ikinci sayısında, Foto ve İllerimiz başlığı altında, Türk fotoğrafçıların yurdun
daha az tanınan bölgelerinin doğal, tarihi, kültürel öğelerini gösteren fotoğraflar da
çekmesinin önemi konusuna değinilmiştir (Uyanık, 1945, s.10). Birinci Genel Müfettişlik
Kültür Müşaviri Muvaffak Uyanık tarafından hazırlanan bölümde fotoğraf konusunda
eksiklik yaşanan iller ve konu başlıkları sıralanmıştır. Ağrı, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır,
Rize, Muş, Tunceli, Urfa, Van, Yozgat gibi birçok ilin yurttaş portreleri, doğal ve tarihi
değerleri, etnografik özellikleri ve gündelik yaşama dair fotoğraflarının çekilmesi
gerektiği konusunda görüş bildirilmiştir (Uyanık, 1945, s.10). Bu bağlamda bu sayıda
Hakkari’ye ait dört fotoğraf yer almış, fotoğraf altı yazılarıyla da desteklenen görüntülerle
kent tanıtılmıştır. Ancak fotoğrafları çekenin kim olduğu belirtilmemiştir (Uyanık, 1945,
s.14).318

318

Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 508.
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Fotomontaj ve kolajlarla yapılan reklamlara yer vererek bu tür reklamları yaygınlaştırmak
derginin bir diğer amacı olmuştur. Ülke ekonomisine de katkısı olacak bu tür reklamların
Türkiye’de, diğer dünya ülkeleri kadar yaygın olmadığı vurgulanmış, bunun bir nedeninin
iş sahibi için daha fazla reklam bütçesi ayırma zorunluluğu olduğu belirtilirken, bir diğer
nedenininse çok zahmetli bir hazırlık süreci, teknik ve estetik bilgi gerektirmesi olduğu
ifade edilmiştir (Anonim, 1945d, s.20). Sadece metinden oluşan bir reklamdan daha ilgi
çekici olması nedeniyle daha etkili bir reklam şekli olduğu vurgulanmıştır. Foto-afiş319
olarak nitelendirilen bu görsellerde iki unsurun varlığından söz edilmiştir; ilki ana konu,
ikincisi ise süsleyici, dikkat çekici ve tamamlayıcı motifler (Anonim, 1945d, s.20).
Bundan sonra alınacak sonucun, sanatçının üslup ve yaratıcılığına bağlı olarak değişeceği
ifade edilmektedir (Anonim, 1945d, s.20).

Fotoğraf 149-150 (Katalog 1-Fotoğraf 509-510) Foto-Reklam örnekleri. Şinasi Barutçu.
Profesyonel ve Amatörün Fotoğraf Dergisi, Ağustos-Eylül 1945, sayı.1

Derginin ikinci sayısında yer alan bir fotomontaj, Şinasi Barutçu imzasını taşımaktadır.
İlk konserini 1920’de vermiş olan Viyolonsel sanatçısı Necdet Remzi Atak’ın 25. Sanat
Yılı için Başbakanlık Basın ve Yayın Umum Müdürlüğü’nün 15 Ocak 1945 tarihinde
319

Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 509-510.
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gerçekleştirdiği jübile gecesi için hazırlanmıştır (Anonim, 1945i, s.25). Montajda, Resne
Fotoğrafhanesi sahibi Bahaeddin Bediz tarafından çekilmiş, Atak’ın kemanlı bir çocukluk
dönemi portresi,320 Şinasi Barutçu’nun bu fotomontaj için çektiği ve sanatçıyı, sanatının
yirmi beşinci yılında belgeleyen bir portre ve bir de keman fotoğrafı, çalışmaya dinamizm
katan diyagonal bir yerleşimle kullanılmıştır.321 Milli Kütüphane fotoğraf arşivinde yer
alan ve Bediz’in çekmiş olduğu Atak portresinin 1920’lerin başlarına tarihlendiği
düşünülmektedir.322

Fotoğraf 143. (Katalog 1-Fotoğraf 511). Necdet Remzi Atak Portresi
Bahaeddin Bediz, 1920’lerin başı. Milli Kütüphane Fotoğraf Arşivi.
Fotoğraf 144. (Katalog 1-Fotoğraf 512). Fotomontaj. Şinasi Barutçu.
Profesyonel ve Amatörün Fotoğraf Dergisi, Ağustos-Eylül 1945, sayı.1.

Dergiyi hazırlayan Safder Sürel323 ve Şinasi Barutçu’nun324, farklı ışık denemeleri
yaptıkları fotoğraflarının yanı sıra, Sedat Arsel,325 Muammer Öniz,326 Foto Muhabir

Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 511.
Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 512.
322 Arşivde fotoğrafçı ve fotoğrafın çekildiği tarih konusunda herhangi bir bilgi yer almamakta, durum, araştırma
sırasında bağlam konusunda sıklıkla yaşanan bir sorunun örneğini teşkil etmektedir. Adı geçen dergide yer alan
fotoğrafla, araştırma sırasında oluşturulan arşivde yer alan binlerce fotoğraf arasında karışlaştırma yapılarak ulaşılan
sonuçlardan biridir.
323 Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 513.
324 Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 514.
325 Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 515.
326 Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 516.
320
321
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Cemal Işıksel,327 Zonguldaklı yerel fotoğraf profesyoneli ve Halkevlerinin amatör
fotoğraf yarışmalarından da bilinen Kemal Baysal328 gibi isimlerin fotoğraflarından
örnekler de yayınlanmıştır.

5.3.6. Fotoğraf Aylık Sanat Dergisi
Aslen Kıbrıslı olan ve fotoğraf sanatını babasından öğrenen Fikri Göksay329 tarafından,
1942’de yerleştiği İzmir’de çıkarılan Fotoğraf Aylık Sanat Dergisi, fotoğraf sanatına,
amatör ve profesyonel fotoğrafçılığa önemli katkı sunmuştur. Fikri Göksay, derginin
Nisan 1948 tarihli ilk sayısının önsözünde, fotoğraf sanatına dair böyle bir dergiyi neden
çıkardığını şöyle açıklamaktadır:
“Bir San’at dergisi çıkarmayı düşündük, bizim bu cesaretimizi pek tabii
bulamayanlar oldu. Burada onlarla konuşmak, davamızın ana hatlarını belirtmek
olacak.
Yurdun hemen 54 vilayet merkezini ve belli başlı kazalarını bir kaçar defa gezmek
fırsatını buldum. Oralarda yardımdan ve her türlü mesleki temastan uzak, heder
olmuş kıymetlere rastladım. Bunlar içerisinde 1935 senesinde, renkli filmlerini
kendisi develope eden, tabii ışıkla çalışan otomatik tab’ı teşkilatı kuran, bir düğmeye
basmakla gene otomatikman filmlerini değiştiren ve kendi kendine fotoğraf çeken
otomatik pozometreli otomatik net tertibatlı agrandisörlerini o yokluklar içinde
kendi kendine yapanlara rastladım.
Trakya’da bir seyyar fotoğrafçı tanırım; sandığının ön kısmına yaptığı küçük
tertibatla sinema aparatörlerini bile öğünmeye sevk eden (Tabiat içinde çift poz )ları
altıya kadar çıkarmaya ve onlara girift şekiller, kaynaşmalar vermeye muvaffak
olmuştur.
İşte sayın okurlarım; dün karanlık odalarınıza kadar girip çıktığım ve aranızda
çalıştığım, tecrübeler yaptığım o günlerin verdiği cüretle bu dergiyi çıkarmayı
düşündüm. Gayem birimizin bildiğini diğerimize nakletmeye vasıta olmak ve bu
suretle memleket san’at kültürüne bir basamak ilave etmek. Yurt içinde ileri
meslektaşların tecrübelerini ve eserlerini, yurt dışında bizden üstün çalışan
san’atkarları, yazı tercümelerini ve fotoğraflarını sayfalarımıza almak. Yoksa
davamız ne malumatfuruşluk ne üstün bir dergi çıkarmak, ne de mide davasıdır. Bu
bir san’at davasıdır.” (Göksay, 1948a, s.3?)

Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 517.
Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 518-519.
329 Göksay’ın fotoğraf adına önemli bir kişisel girişimi de bir sergi olmuştur. 10 Haziran 1947’de CHP Genel Sekreterliği’ne
yazdığı bir dilekçede Göksay, İzmir Fuarı’nda açmak istediği, Atatürk ve İnönü fotoğraflarından oluşan sergisine, genel
sekreterliğin uygun göreceği fotoğraflarla destek olmasıNonı talep etmiş, Basın ve Yayın Umum Müdürlüğü’nden de fotoğraf
istediğini belirtmiştir (Belgenin aslı için bkz. Ek 3-Belge No: 22 ).
327
328
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Hüseyin Göksel, Kemal Mete, Hamza Rüstem gibi İzmir’in önemli stüdyo
fotoğrafçılarının

çalışmalarından

örnekler

sunulan

dergide,

fotoğrafın

teknik

özelliklerinin de belirtilmesiyle amatörlere yol gösterilmiştir. Diyafram, enstantane, lens
ve seçilen film gibi bilgilerin de birlikte yer aldığı fotoğraflarla, amatörlerin bu konudaki
eğitimine katkı sağlanmıştır.330

Fotoğraf 145 (Katalog 1- Fotoğraf 521). Ege Manevraları ve İhtiyar. Kemal Mete,
Fotoğraf, Nisan 1948, sayı.1

Fikri Göksay, fotoğraf sanatı üzerine de yazılar yazarak, bu yöndeki tartışmalar
konusunda fikir beyan eden bir isim olmuştur. Bu bağlamdaki yazılarında Limasollu Naci
adına sık sık değinmiş ve Limasollu Naci’nin cesur denemeleriyle fotoğrafı sanat haline
getirenlerden olduğunu vurgulamıştır.331 Cesur denemeleri nedeniyle Göksay’ın
Limasollu Naci’ye bir hayranlık duyduğundan ve onu takdir ettiğinden söz edilebilir. Bu
yöndeki görüşlerini, Limasollu Naci’nin fotoğraflarını sunarken kullandığı dilde de
gizlememiştir. Örneğin, Limasollu Naci’inin Ömür adlı bir genç kız portresini ve Kitap
330
331

Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 520-522.
Göksay’ın Limasollu Naci ile ilgili görüşleri için bkz. syf. 230-231
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adlı bir diğer fotoğrafını “Limasollu’nun iki üstün görüşü” alt yazısıyla yayınlamıştır.332
Gösay, Limasollu Naci’’nin çektiği fotoğraflara dergisinde sıklıkla yer vermiştir.

Fotoğraf 146 (Katalog 1-Fotoğraf 523). Ömür ve Kitap. Limasollu Naci
Fotoğraf, Nisan 1948, sayı.1.

Fikri Göksay dergisinde zaman zaman kendi çektiği fotoğrafları da yayınlamıştır.
Bunlardan biri Kültürpark’tan bir görüntüdür ve sudaki bina yansımasıyla dikkat
çekmektedir.333 Bir diğer fotoğrafsa Hikaye ve roman yazarı Cahit Uçuk’un portresidir.
Yakın plan bu portre, gerek çerçeveleme biçimi, gerek ışığı, gerekse konunun duruşu ve
bakışı ile klasik bir portre ve stüdyo fotoğrafı olarak nitelendirilebilir.334
Dergide, Nazmi Sevgen’in “Hozatlı İhtiyar” adlı fotoğrafı yer almaktadır. Bir portre olan
fotoğraf, dergilerde yayınlanan diğer portrelerden farklı olarak, bu mecralarda sıklıkla yer
bulmayan bir yörenin, idealize edilmemiş bir görüntüsünü yansıtmaktadır.335

Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 523.
Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 524.
334 Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 525.
335 Bkz. Katalog 1-Fotoğraf 526.
332
333
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Fotoğraf 147 (Katalog 1- Fotoğraf 526) Hozatlı İhtiyar. Nazmi Sevgen
Fotoğraf, Mayıs 1948, sayı.2.

Portrenin, subay olarak doğu illerinde görev yapan Sevgen’in (Bingöl, 1994, s.7), bu
görevi sırasında çektiği birçok fotoğraftan biri olduğu düşünülmektedir. Tarih
araştırmaları da yapan ve dönemin resmi tarih anlayışı doğrultusunda çalışmalar
gerçekleştiren Sevgen, bu çalışmalarına paralel olarak yöreyi fotoğraflamıştır (Bingöl,
1994, s.10). Dergide, Nazmi Sevgen’in, fotoğrafın tarihin tanığı olarak taşıdığı değerin
yanı sıra, propaganda değerine de değindiği bir yazısı yer almaktadır. Fotoğrafın ülke
tanıtımındaki öneminin de vurgulandığı yazıda Sevgen, ülkeyi sevmek için önce tanımak
gerektiğini de belirtmiştir (Sevgen, 1948, s.3-4).
Derginin önemli bir girişimi de Türkiye’deki ilk uluslararası fotoğraf sergisinin açılması
yönünde olmuştur. Bu girişim, Türk fotoğraf sanatının uluslararası bir platformda
tanıtılmasını sağlamak, Avrupa ve Amerika’daki fotoğraf sanatçılarının işlerinden
örnekler sunarak, Türk fotoğrafçılarının kendilerini onlarla karşılaştırabilecekleri bir alan
oluşturmak gibi amaçlar taşımaktadır (Anonim, 1948b, s.6).
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DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Fotoğrafın, üretildiği sosyokültürel, ekonomik ve siyasal ortamda, kültürel ve toplumsal
bellek, ideoloji, iktidar ve söylem gibi kavramlarla ilintili olarak değerlendirilmesi
gerekmektedir. Bu bağlamda seçilen kuramsal çerçeve ile okunan fotoğraflar, gerek
Osmanlı döneminde gerekse Erken Cumhuriyet Dönemi’nde fotoğrafın kullanım amacı
ve nasıl algılandığı konusuna ışık tutmaktadır. Müslümanların çoğunlukta olduğu bir
coğrafyada, rejimin tamamen değiştiği ve devrimlerin kökleştirilme ihtiyacının
duyulduğu bir ortamda fotoğrafın ideolojik bir aygıt olarak kullanımının örnekleri
sergilenmiştir.

Söz

konusu

dönemde

fotoğraf,

Cumhuriyet

ideolojisinin

sağlamlaştırılması için bir araç olarak görülmekle birlikte, milli bir fotoğraf anlayışı
oluşturulmak istendiği, amatör fotoğrafçılığın ve sanat fotoğrafının yaygınlaştırılması
gibi bir kaygı da taşındığı, dönemin basınına yansıyan tartışmalarda da hissedilmektedir.
Bu kaygı, gerek bürokratlar gerekse fotoğraf profesyonelleri arasında görülmektedir.
İktidarın ve fotoğrafı çekenin görme biçimleri, neyin ve nasıl fotoğraflandığı
konusundaki seçimleri, fotoğraf izleyicisini de yönlendirmektedir. İdealize edilen
görüntüler ve kimi zaman gizlenenlerle yapılan yönlendirmelerde ulaşılmak istenen,
toplumsal ve kültürel belleğin inşası yolu ile ulus devletin kurulması ve Cumhuriyet’in
kendi mitlerinin yaratılması hedefidir. Bu yaklaşımın kökleri, Anadolu coğrafyasına
fotoğrafın geldiği yıllarda aranmakla birlikte, iki dönem arasında bir takım farklar olduğu
saptanmıştır. Cumhuriyet ideolojisinin hedeflediği sosyal yapıyı ve ulus devleti kurmakla
birlikte, yurttan her tür manzara ile yeniden ve yeniden üreterek sunan fotoğraf, toplumun
bu yapıyı kabulünü sağlamaktadır.
Türkiye’de fotoğrafın yaygınlaşması ve bir sanat disiplini olarak görünür hale
gelmesinde, Osmanlı İmparatorluğu’ndan devralınan mirasın, Erken Cumhuriyet Dönemi
devlet politikalarını destekler nitelikteki fotografik imge kullanımıyla sürmesi etkili
olmuştur. Toplum inşasının gerçekleşebilmesi ve anlamlandırılan sosyal pratiklerin
bellekte kurularak kuşaktan kuşağa iletilmesinde fotoğrafın rolü kavranmış ve onun
imkanlarından etkin bir biçimde yararlanılmıştır. Bununla birlikte, devlet politikaları,
kadraja nelerin dahil edileceği ve nelerin çerçeve dışında bırakılacağı konusunda
belirleyici rol oynamıştır. Fotoğrafın hamisi olarak nitelendirilebilecek iktidarın
yönlendirmeleri tespit edilmiştir. Bu yönlendirmelerin bir amacı kültürel ve toplumsal
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bellek inşası ve propagandayken, bir diğer amacı ise milli bir fotoğraf anlayışı
oluşturarak, Anadolu’nun en ücra köşelerinde dahi bu anlayışı yansıtacak nitelikte amatör
fotoğrafçıların ve fotoğraf sanatçılarının yetişmesine katkı sunmaktır.
Fotoğrafa dair gelişmeler, Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinden itibaren,
gezgin fotoğrafçıların çalışmalarıyla Anadolu topraklarında, dünya ile neredeyse eş
zamanlı olarak izlenmektedir. Gezgin fotoğrafçıların ardından İmparatorluk sınırlarında
stüdyo açan gayrimüslim teba, fotoğrafın erişilebilir olmasına katkı sunmuştur. Bu
erişilebilirliğin, Anadolu’nun ücra bölgelerinde, gerek İslam dininin tasvir yasağı gerekse
ekonomik sıkıntılar nedeniyle sınırlı olduğu görülürken, İzmir, İstanbul, Selanik gibi
kentlerde daha yaygın olduğu görülmektedir. Fotoğraf, bu kentleri gezmeye gelenlere
turistik birer anı eşyası olarak sunulmuş, öte yandan Osmanlı padişahlarının, bu medyanın
propagandadaki gücünü kavramasıyla, hem ülkeyi tanıtan hem de padişahın iktidarını
güçlendiren bir propaganda nesnesi olarak araçsallaştırılmıştır. Hem stüdyo sahipleri ve
saray fotoğrafçılarının hem de Sultan II. Abdülhamid’in bizzat görevlendirdiği asker
fotoğrafçıların hazırladığı albümlerle imparatorluğa dair askeri ve sivil birçok sahne
Amerika, Almanya, Fransa gibi ülkelere, imparatorluğun gücünün kanıtı olarak
sunulmuş, padişahın iktidarı böylece pekiştirilmiş ve meşrulaştırılmıştır. Bu
meşrulaştırma süreci özellikle Sultan II. Abdülhamid döneminde, Ertuğrul Sancağı’nın
yeniden kurulmasında, İmparatorluğun köklerine çıkılan yolculukta, kültürel ve
toplumsal belleğin inşası sürecinde hissedilmektedir. İktidar, güçlü bir başlangıç mitine
dayandırılarak meşrulaştırılmakta ve pekiştirilmektedir. Oluşturulan albümlerin Alman
İmparatoruna sunulması ile hem iktidarın sağlamlaştırılması hem de güçlü bir müttefikle
yakınlaşma isteği görülmektedir. Erken Cumhuriyet Dönemi’nde Ankara’nın inşası da,
bu bağlamda önemsenmiş, Cumhuriyet’in kendi kuruluş mitini oluşturmasının bir parçası
olarak görülmüştür. Ankara’nın inşasını gösteren fotoğraflar basında sıklıkla yer bularak,
yeni kültürel belleğin yaratılması sürecinin önemli bir parçası olarak görülmüştür.
Ertuğrul Sancağı’nın inşasında görülen, var olanı ayağa kaldıran bir “yeniden inşa”
süreciyken Ankara örneğinde durum, bir yoktan var etme ve yapıntı bir bellek oluşturma
durumudur.
Cumhuriyet döneminde de kültürel ve toplumsal belleğin inşası için fotoğrafın bir
propaganda aracı ve kanıt olarak kullanıldığı görülmektedir. Ancak Osmanlı döneminde
imparatorluğun köklerine çıkılan yolculuk, var olan bir belleğin canlandırılmasıyken,
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Erken Cumhuriyet Dönemi’nde Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu gibi kurumlar
aracılığıyla, Cumhuriyet’in kökleri, Osmanlı’dan çok daha eski medeniyetlerde, Hitit ve
Sümer uygarlıklarında aranmıştır. Yeni bir kültürel belleğin inşası için gerekli olan
eskiyle bağı koparma durumu, daha eski bir geçmişe bağlanma ihtiyacını doğurmuştur.
Bu çabanın bir diğer nedeni ise, Türklerin Anadolu’daki varlığının meşrulaştırılmasına
duyulan ihtiyaçtır. Kültürel belleğin ve ulusal kimliğin inşasında kullanılan milli
bayramlar da ülkenin kuruluş aşamalarına işaret etmekte ve kuruluş mitini
oluşturmaktadır. Cumhuriyet ideolojisi, kuruluş mitinin de kaynağını teşkil etmektedir.
Sözü geçen ideoloji anlamı toplumsal olarak üretirken kolektif hafızayı, bireyin bedeni
üzerinden şekillendirmektedir. Ulaşılmak istenen batılı modern kadın imgesinin, sağlıklı
yeni nesillerin, hedeflenen demokratik yönetimin devamını sağlayacak kitlelerin
inşasında bedenen ve zihnen sağlıklı, üretken bireylerin yetiştirilmesi, eğitim, sağlık ve
kültür kurumlarının çabalarıyla sağlanmaya çalışılmıştır. Fotoğraf bu bağlamda önemli
bir propaganda aracı olarak görülmüş ve sıklıkla kullanılarak, mitlerin varlığını
pekiştirmiş, fotoğrafın kitlelerde aidiyet duygusu oluşturması amaçlanmıştır. Halkevleri
ve Halkodaları, Matbuat Umum Müdürlüğü, Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu
gibi eğitim ve kültür kurumları, hem bireyin hem de kültürel ve toplumsal belleğin
inşasında önemli birer ideolojik aygıt olarak işlev görmüştür.
Erken Cumhuriyet Dönemi’nde, milli bayram günlerinde yapılan kutlamalarda, Matbuat
Umum Müdürlüğü, Halkevleri ve Halkodaları gibi kurumların etkinliklerinde, kültürel ve
toplumsal bellek aracılığıyla toplumsal bir kimlik oluşturma çabası hissedilmektedir. Bu
törenlerin fotoğraflanması, bahsi geçen kurumların fotoğraf üzerine etkinlikleri, fotoğrafı
bir kültürel ve toplumsal bellek üretiminin nesnesi haline getirmesinin yanı sıra kültürel
bir nesne olarak da sunmaktadır. Dolayısıyla bu törenlerde ve kurumların çalışmalarında
fotoğrafın sadece belgelemek için kullanılmadığı görülmektedir.
Eğitim ve sağlığın yanı sıra kültür ve sanat, kadın politikaları, ekonomik yatırımlar ve
bayındırlık hizmetleri gibi birçok alandaki atılımlar yerel ve ulusal basında fotoğraflarla
desteklenerek yer bulmuştur. Bu fotoğraflar aynı zamanda portre, doğa, manzara, mimari
ve grafik fotoğrafın örneklerini teşkil etmektedir. İmparatorluk döneminin ve Erken
Cumhuriyet Dönemi İstanbul’unun kurduğu imgeler dünyasına karşın kendi imgesini inşa
etme çabasındaki Ankara’nın tasarladığı albüm ve dergiler, modern Türkiye imgesinin
göstergesi olarak sunulmuştur.
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Atatürk’ün iktidarını pekiştirmek için bir araç olarak kullanılan fotoğraf aynı zamanda
sembolik anlatımlarla O’nun ulaşmak istediği toplum modelini, erkek ve kadın imgesini
de

sergilemekte,

ilke

ve

devrimleri

sembolleştirerek

bireyi

bu

doğrultuda

yönlendirmektedir. Atatürk’ün ölümünün ardından kült değeri kazanan Atatürk portreleri
ve Atatürk’ü İsmet İnönü ile birlikte gösteren fotoğraflar bu kez İnönü’nün iktidarını
pekiştirmenin bir aracı olarak görülmüştür.
Kökeni 1862’de Osmanlı döneminde kurulan Matbuat Müdürlüğü’ne ve 1880’lerde
kurulan Matbuat-ı Ecnebiye İdaresi’ne dayanan kamu diplomasisi alanındaki
kurumsallaşma, 1920’de Matbuat ve İstihbarat Müdüriyet-i Umumiyesi ile devam
etmiştir. Osmanlı’dan alınan mirasla, Matbuat Umum Müdürlüğü olarak anılmaya
başlanan, Erken Cumhuriyet Dönemi’nin bu kurumunun çalışmalarında gördüğümüz
portre fotoğrafları, kimi zaman gerçekleri olduğu gibi yansıtmak yerine, yaratılmak
istenen yurttaş bireyin niteliklerini gösteren bir imge olarak kullanılmaktadır. Gürbüz ve
Yavuz Evlatlar söyleminin ve kadın erkek mutlu bir biçimde çalışan Türk insanı hedefinin
destekleyicisi olan portrelerdeki öznelerin, dönemin koşulları gereği, yurdun geneline
yayılma ihtimali olmamakla birlikte, ulaşılmak istenen hedefi imlemektedir. Bu
fotoğraflar basında kullanıldığında gerçeklik algısını pekiştirmekte ve bu yolla iktidarın
ideolojisini güçlendirmektedir. Fotoğrafik dilin gerçekleri yansıttığı iddiasıyla iktidar,
inandırıcılık kazanma isteğindedir. Ancak bu fotoğrafların kendisi, göstergeler
dünyasındaki sayısız imgenin arasına dahil olarak gerçeklik hissi oluşturmaktadır.
Bireyin inşasında önemli bir yere sahip olan beden ve sağlık politikaları da, bu alandaki
uygulamaların tanıtılması için fotoğraf aracılığıyla görünür kılınmıştır. İktidar, bedene
müdahale ederek özneyi inşa ederken bir yandan da üzerinde kontrol sağlamaktadır.
Gerek Halkevlerinin sağlık şubelerinin, gerekse Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü’nün
sağlıklı nesillerin yetişmesi konusunda yaptığı bilimsel çalışmalar ve sağlık kontrolleri
görüntülenmiş ve yayınlarda yer bulmuştur. Bedenen ve zihnen sağlıklı bireyleri gösteren
fotoğraflarla,

devletin

sağlık

ve

beden

politikaları

konusundaki

söylemleri

desteklenmektedir. Cumhuriyet ideolojisinin yaratmak istediği yurttaş bireyin idealize
edilmiş bir görüntüsünü sunan bu fotoğraflarla, aynı zamanda, iktidarın beden ve sağlık
konusundaki söylemleri pekiştirilmektedir.
Fotoğrafın, toplumun kontrol ve gözetim altında tutulması için kullanılmasının bir
örneğini teşkil eden, II. Abdülhamid’in erkanının, onun isteği üzerine fotoğraflanmasında
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iktidarın pekiştirildiği görülmekte, fotoğraf, denetim mekanizmasının bir parçası haline
gelmektedir. Cumhuriyet döneminin, halkın her kesiminden insanı görüntülediği
fotoğraflarda da, imgenin oluşturulmasında etkin rol oynayan Cumhuriyet ideolojisi ve
devrimlerinin yanı sıra, iktidarın toplumu kontrol etmeye ve yönlendirmeye dair
çabasının etkileri görülmektedir. İmgeler aracılığıyla ideloji, yurttaşların zihninde
kurulurken bir yandan da Cumhuriyet’in ulaşmak istediği yurttaş bireyi inşa etmektedir.
Söylemin pekiştirilmesi için zaman zaman, okunmayı bekleyen görsel bir metin olan
fotoğraf,

sözel metinle ilişkilendirilmiştir. Örneğin; Gürbüz ve Yavuz Evlatlar ve

Türklük gibi, ulus-devlet inşasında kullanılan iktidar söylemleri, basın fotoğraflarında
metin, altyazı ve fotoğraf birlikteliğinde sunulmuştur. İmgeye getirilecek olan yorumun
yazı ile yönlendirilmesi, söylemin algılanmasında ve fotoğrafın yorumlanmasında
tesadüfe yer bırakmayan bir yöntem olarak yayınlarda sıklıkla kullanılmıştır.
Erken Cumhuriyet Dönemi’nde görülen inşacı yaklaşım, fotoğrafın kullanımında da
kendini göstermektedir. Rus Konstrüktivizminin etkilerinin görüldüğü, devinim, hız ve
ilerlemeci yaklaşımın hissedildiği, grafik özellikler taşıyan, ağırlıklı olarak fabrika, yeni
inşa edilen kurum binaları ve çalışma yaşamını gösteren fotoğraflarda ve foto-kolajlarda,
yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin nitelikleri ve hedefleri simgelenmektedir. Öte yandan, söz
konusu imgeler, mimari, mimari detay ve grafik fotoğrafın Cumhuriyet dönemindeki
erken örneklerini teşkil etmektedir.
Bayındırlık ve iskân politikaları doğrultusunda yapılan yatırımlar, yayınlarda genellikle,
Osmanlı dönemi ve Cumhuriyet dönemini karşılaştıran bir yaklaşımla yer bulmuştur.
Eskiden unutulmuş olan, ücra köşelerde kalmış, Payitaht dışındaki kasabaların
Cumhuriyet Dönemi ile birlikte getirilen hizmetlerle kalkındırıldığından bahsedilmiştir.
Tarım ve Sağlık politikaları da bu bağlamda yayınlarda, fotoğraflarla ye bulmuştur.
Benzer bir karşılaştırma, örtülü bir biçimde, özellikle 19 Mayıs Spor ve Gençlik Bayramı
törenlerinde çekilmiş olan ve gençleri dinamik hareketleriyle, sağlıklı bireyler olarak
gösteren fotoğraflarla da yapılmaktadır. Bu fotoğraflarda özneler, Osmanlı döneminde
olduğu belirtilen kulluk bilincinden sıyrılan, kendi ve ülkesi üzerinde söz sahibi olan,
özgür bireyler olarak yansıtılmıştır. Sınırları zorlayan beden hareketleri ve giyimleriyle
ile Türk genci imgesini yansıtan fotoğraflarla, Osmanlı döneminde olduğu iddia edilen
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ataletin, yerini devinim ve hıza bıraktığı imajı yansıtılmaktadır. Benzer bir yaklaşım, daha
önce sözü edilen mimari detay ve grafik fotoğraflarla foto-kolajlarda da görülmektedir.
Cumhuriyet dönemini İmparatorluk döneminden fotoğraf konusunda ayıran farklardan
biri, amatör fotoğrafçılığın desteklenmesi yönünde olmuştur. Osmanlı döneminde
görülen amatör fotoğrafçılık çalışmaları, özel stüdyoların girişimleri ve Servet-i Fünun
dergisinin açtığı amatör fotoğraf yarışmaları aracılığıyla olmakta ancak devletin amatör
fotoğrafçılığa yönelik herhangi bir teşviki bulunmamaktadır. Erken Cumhuriyet
Dönemi’nde amatör fotoğrafçılık Halkevleri’nin açtığı yarışma ve kurslar aracılığıyla
desteklenmiştir. Şahıslara ait gazete ve dergilerin açtığı amatör fotoğraf yarışmaları da
fotoğraf amatörleri için önemli bir alan oluşturmuştur. Ancak tüm bu çabalar, Erken
Cumhuriyet

Dönemi’nde

amatör

fotoğrafçılığın

gelişmesine

yeterince

katkı

sağlayamamıştır. Çalışmaların 1950’li yıllarda sonuç vermeye başladığı görülmektedir.
Bunun iki nedeni olduğundan söz edilebilir; bunlardan biri savaştan yeni çıkmış olan ve
İkinci Dünya Savaşı’na sürüklenen bir ortamda varoluş mücadelesi veren halkın yaşadığı
ekonomik sıkıntılardır. Diğeri ise, yeterince iyi fotoğraf örneğiyle karşılaşma imkanı
bulamamış Anadolu insanının, hem konu bulmak hem de özgün bir bakış açısı
geliştirmekte zorlanmasıdır. Fotoğrafla ilgilenenlerin iyi fotoğraf örnekleriyle
karşılaştıkça kendi üsluplarını oluşturacakları fikri, bol görselli yayınlar hazırlanmasının
bir diğer nedeni olarak ortaya çıkmaktadır.
Bununla birlikte, amatör fotoğrafçılık ve fotoğraf sanatı alanındaki çalışmalar, Osmanlı
döneminden gelen birikim nedeniyle İstanbul’da daha yaygın olarak görülmektedir. Öte
yandan, ilerleyen dönemde gazete ve dergilere erişimi artan halk, daha fazla fotoğraf
örneği görmüş ve bu dergilerde yayınlanan eğitim yazılarının da sayesinde fotoğrafa dair
teknik bilgiye ulaşmıştır.
Erken Cumhuriyet Dönemi’nde amatör fotoğrafçılığa verilen devlet desteğinin önemli bir
diğer nedeni, milli bir bakış açısının fotoğraf alanında da yaygınlaştırılmasıdır. Böyle bir
anlayış ile, yerel ve ulusal düzeyde Türk fotoğrafçılarca elde edilecek sonuçların, ülke
tanıtımında daha başarılı olacağı düşüncesi aydınlar ve bürokratlar arasında hakim
olmuştur. Bu bağlamda, bir sanat fotoğrafında olması gereken özellikler, milli bir fotoğraf
anlayışının inşa edilip edilemeyeceği, fotoğrafın bir sanat olup olmadığı konusundaki
tartışmalar dönemin gazete ve dergilerinde zaman zaman yer bulmuştur. Anlamın
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kurulması aşamasında, fotoğrafı üretenin, içinde bulunduğu sosyokültürel ortamla
ilişkisinin, hedeflenen milli fotoğraf anlayışının inşasında da belirleyici bir rol üstlendiği
görülmektedir.
Yayınlarda kullanılan imgeler, portre, mimari fotoğraf, grafik, manzara, doğa fotoğrafı,
belgesel fotoğraf gibi birçok türün örneklerini sunmaktadır. Bu fotoğraf türleri içinde
manzara ve doğa fotoğrafları, yurttan kareleri ve coğrafyayı kullanarak ulus devletin
inşasında rol oynadığından söz edilebilir.
Sonuç olarak, sosyal ve kültürel aidiyeti ile siyasi görüşleri farklı olan bireylerden bir
topluluk oluşturmak ve oradan da bir toplumsal bütüne erişebilmek için, ortak bir amaca
yönlendirilmiş özneler yaratılmalıdır. Bu ortak amaç da aslında kurgulanmış ve devlet
politikaları aracılıyla yeniden ve yeniden inşa edilmiş bir gerçekliktir. Bu gerçeklik de
ulusal sınırlar olarak tanımlanabilir. Devletin birçok alanda gerçekleştirdiği politikaların
görünümleri, ulus devletin inşasında bir araç olarak kullanılmıştır. Kültür ve sanatta da
ulusal bir bakış açısının geliştirilmesi, yurttan, insan ve durum manzaraları da dahil olmak
üzere her tür manzaranın sunulmasıyla karşılıklı ilişki içindedir. Özellikle bilim, kültür
ve sanat alanındaki atılımlarda milli bir bakış açısının yakalanması, ulus inşası ile
ilintilidir.
Fotoğraf alanında elde edilecek başarı ve ulusun kendini varetmesi arasında bir bağlantı
kurulabilir. Ulusu var edecek olan bu görünümlerin ancak kendi milli fotoğraf bakışımız
olacağı düşünülmüştür. Bu nedenle de, yurdun dört bir yanından görünümler sunacak bir
amatör fotoğraf ve sanat fotoğrafı oluşumu için Erken Cumhuriyet Dönemi’nde bir nevi
seferberlikten söz edilebilir. Milli fotoğraf anlayışının sağlanması için gerekenin,
yerelden evrensele ulaşmak olduğu düşünülmüştür. Bununla birlikte, yurdun çeşitli
köşelerinden gerek coğrafyayı gerekse yaşamdan enstantaneleri yansıtan manzara
fotoğrafları, portreler, mimari ve grafik fotoğraflarla foto-kolajların, sadece ulus inşasına
değil, milli fotoğrafın inşasına da katkı sunması hedeflenmiştir. Oluşan bu fotografik
bakış açısı ile ulusun inşası nihai amaç olarak görülmüştür.
Aynı tarihi, kültürü ve dili paylaşan insanların fotoğraf da dahil olmak üzere birçok alanda
milli bir anlayışı inşa edebileceğine inanılmış, bu bağlamda kurumlar aracılığıyla çok eski
bir geçmişe dayanan bir başlangıç miti inşa edilmiştir. Fotoğraf bu inşanın araçlarından
biri olarak görülmüştür.
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EK 1. Ankara Halkevi’nin Düzenlediği Amatör Fotoğraf Yarışmaları
Ankara Halkevi Birinci Fotoğraf Müsabakası ve Sergisi
Ankara Halkevi’nin 1939’daki birinci fotoğraf yarışmasına elli amatör, toplam dört yüz
fotoğrafla katılmış ve on dört kişiden oluşan jüri tarafından değerlendirilmiştir. Bu ilk
yarışmanın dereceye girenleri sırasıyla Şinasi Barutçu, Hakkı İzet, Necdet Pençe, Safder
Şükrü Sürel, Mesut Erdem olmuş ve 50, 25, 20, 15 ve 10 liralık teşvik ödülleri
kazanmışlardır. On beş gün boyunca sergilenen fotoğraflar, 16.450 kişiye ulaşmıştır.
Sergide birinci olan Gazi Terbiye Enstitüsü Resim İş Öğretmeni Şinasi Barutçu’nun
Antalya Limanı336, Büyükada337 ve İlk Işık (Haliç)338 adlı manzara fotoğrafları ile bir
de kedi fotoğrafı, İkinci olan Gazi Terbiye Enstitüsü Modelaj Öğretmeni Hakkı İzet’in
Gümrükte339 ve Yapraklar340 adlı iki fotoğrafı, Gazi Terbiye Enstitüsü Resim İş
Öğretmeni Necdet Pençe’nin Ceylan (Karaca)341 ve Fabrika342 fotoğrafları yer almıştır.
Dördüncü Safder Şükrü Sürel’in Balıkçı343 adlı fotoğrafı ve beşinci olan Mesut
Erdem’in Genç Adam Portresi344 ve Merdivende345 adlı fotoğrafının yanı sıra dereceye
girmemekle birlikte dikkat çeken başka fotoğraflar da olmuştur. Kedi, Minare, Yelkenli,
bazı manzara fotoğrafları bunların arasındadır ve daha sonraki kataloglarda
yayınlanmıştır.346 Fotoğraflardan biri de Fethi Ülgen’e ait, gece çekilen ışıklı bir
manzara olan 1937 tarihli Paris Fuarı adlı fotoğraftır347 (Anonim, 1939c, s.18-19;
Anonim, 1940a, s. 78-79; Anonim, 1940b).
Ankara Halkevi İkinci Fotoğraf Müsabakası ve Sergisi 348
1940’ta düzenlenen ikinci sergiye ilginin yüksek olması nedeniyle para ödülleri, ilk
beşe girenlere verilmek üzere 75, 45, 35, 25 ve 20 lira olmak üzere arttırılmıştır.
Ankara Halkevi’nin düzenlediği bu yarışmanın talimatnamesinde katılım koşulları

Bkz. Katalog 2 -Fotoğraf 1- Şinasi Barutçu- Antalya Limanı
Bkz. Katalog 2-Fotoğraf 2- Şinasi Barutçu- Büyükada
338 Bkz. Katalog 2-Fotoğraf 3- Şinasi Barutçu- ilk Işık (Haliç)
339 Bkz. Katalog 2-Fotoğraf 4- Hakkı İzet- Gümrükte
340 Bkz. Katalog 2-Fotoğraf 5- Hakkı İzet- Yapraklar
341 Bkz. Katalog 2-Fotoğraf 6- Necdet Pençe- Karaca
342 Bkz. Katalog 2-Fotoğraf 7- Necdet Pençe-Fabrika
343 Bkz. Katalog 2-Fotoğraf 8- Safder Şükrü Sürel-Balıkçı
344 Bkz. Katalog 2-Fotoğraf 9- Mesut Erdem- Genç Adam.
345 Bkz. Katalog 2-Fotoğraf 10- Mesut Erdem- Merdivende.
346 Bkz. Katalog 2-Fotoğraf 11-16.
347 Bkz. Katalog 2-Fotoğraf 17- Fethi Ülgen- 1937 Paris Fuarı
348 Bkz. Katalog 2- Fotoğraf 18- Jüri Heyeti gelen fotoğrafları tetkik ederken.
336
337
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belirlenmiştir. Buna göre; bu yarışmaya sadece Ankara’dan amatörler katılabilmiştir.
Fotoğraflara konu sınırlaması getirilmezken, rötuş yapılan fotoğraflar kabul
edilmemiştir. 7 Mart’a kadar Ankara Halkevine ulaştırılan fotoğraflar, bir hafta sonra
toplanan jüri tarafından değerlendirilmiştir. Ulus gazetesinde duyurulan dereceye
girmiş fotoğraflarla birlikte jürinin sergilenmeye değer bulduğu fotoğraflar halkevleri
salonunda on beş gün boyunca sergilenmiştir (Anonim, 1940a, s. 78-79). Aralarında
Gazi Terbiye Enstitüsü Resim Bölümü hocalarından Malik Aksel, Matbuat Umum
Müdürlüğü fotoğrafçısı Othmar Pferschy, Merkez Bankası renkli tab uzmanı Ali Rıza
Başkan, Müzeler Dairesi’nde fotoğraf uzmanı olan B. Baha, Nedim Gören ve Cemil
gibi fotoğrafçıların olduğu jüri, 28 amatörün 253 fotoğrafını değerlendirmiştir.
Dereceye girenler sırasıyla; Gazi Terbiye Enstitüsü Modelaj Bölümü hocalarından
Hakkı İzet, Münakalat Vekaleti Deniz Fen Şubesi Müdürü Mühendis Naci Halil Ark,
Gazi Terbiye Enstitüsü son sınıf öğrencisi Mesut Erdem, Gazi Terbiye Enstitüsü
Resim-iş Bölümü hocalarından Şinasi Barutçu ve Eti Bank ticaret servisinden Rasim
Güran olmuştur. Takdir belgesi kazanan isimler; Cumhurbaşkanlığı Filarmoni
Orkestrası Üyesi Sadrettin Sonat, Gazi Terbiye Enstitüsü hocalarından Necdet Pençe,
İnhisarlar Başmüdürlüğü’nden Nasır Yazıcıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Filarmoni
Orkestrası Üyesi Rıfat Tümer, Dil Tarih Coğrafya Fakültesi öğrencisi Sanih Sarıdal,
Osman Darcan ve Muzaffer Ark’tır (Anonim, 1940d, s.1-5; Epikman, 1940, s. 176177).
Ankara Halkevi Üçüncü Fotoğraf Müsabakası ve Sergisi
Ankara Halkevi Şubat 1941’de Resim, Heykel ve Fotoğraf Sergisi açmıştır. Sergiye
151 fotoğraf katılmıştır. Ankara Halkevi’nin açtığı üçüncü fotoğraf yarışmasının
dereceye girenlerinin sergilendiği etkinlikte, Ankaralı fotoğraf amatörlerinin işlerinin
belgeleyici bir tavırdan kurtularak daha sanatsal fotoğraflar olduğu yönünde
değerlendirmeler yapılmıştır. Yarışmada, Necdet Pençe’nin Çoban Başı birinci, Rıfat
Tümer’in Annemin Sabah Kahvesi349 ikinci olurken, üçüncü, dördüncü ve beşinci olan
eserler sırasıyla; Mualla Gani, Mahmut Uran ve Muhiddin Aran’a aittir (Anonim,
1941, s. 553-554).

349

Bkz. Katalog 2 -Fotoğraf 19- Rıfat Tümer- Annemin Sabah Kahvesi.
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Ankara Halkevi Beşinci Fotoğraf Müsabakası ve Sergisi
Ankara Halkevi’nde 1943’te açılan ve sonuçları 22 Ocak 1943’te ilan edilen Beşinci
Amatör Fotoğraf Yarışmasının dereceye girenleri şöyledir; Gazi Terbiye Enstitüsü
Öğretmeni Şinasi Barutçu, Yüksek Mühendis Muhittin Aran ve Fevzi Şencan
(Anonim, 1943). 1 Mart 1943’te yayınlanan Ülkü dergisinde aynı serginin Ankara
Halkevi Dördüncü Amatör Fotoğraf Sergisi olarak anıldığı görülmektedir.
Ankara Halkevi Dokuzuncu Fotoğraf Müsabakası ve Sergisi
Ankara Halkevi, kendi bünyesinde gerçekleştirdiği Amatör Resim ve Fotoğraf
Sergilerinin dokuzuncusunu İller Bankası binasının altındaki galeride düzenlemiştir. 9
Şubat 1947’de gerçekleşen bu etkinliğe 36 fotoğraf amatörü katılmıştır. Fotoğraf
alanında Sadrettin Sonat birinci, Rıfat Tümer ikinci ve Mustafa Zeybekoğlu da üçüncü
olmuştur (Anonim, 1947a, s.2).
Ankara Halkevi Onuncu Fotoğraf Müsabakası ve Sergisi
Ankara Halkevi, Amatör Resim ve Fotoğraf sergilerinin onuncusunu 22 Şubat 1948’de
açmıştır. Manzara350, Kağnı351, Kediler352, Ceylan353 ve Balıkçı354 fotoğraflarıyla
sergiye katılan, Gazi Eğitim Enstitüsü Memurlarından Nurettin Ertürk birinciliği,
Cumhurbaşkanlığı Flarmoni Orkestrası Üyesi Rıfat Tümer ve Yıkananlar355 adlı
fotoğrafıyla Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-iş Bölümü Son Sınıf Öğrencisi M. Ali
Ceyhan ikinciliği, Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-iş Bölümü Öğrencisi Rasim Fesçioğlu
üçüncülüğü kazanmıştır. Hasan Gülez, Semuhi Sonar ve Çocuk Portresi 356 ile Oğuz
Han da takdir belgesi almışlardır (Epikman, 1948, s.18-20). Aynı sergide yer alan
Süreyye Sayın’ın Su İçen Adam357 adlı fotoğrafı, Ülkü dergisinde yer bulmuş, ancak
fotoğrafa ve sanatçısına dair herhangi bir detaya yer verilmemiştir (Epikman, 1948,
s.18).

Bkz. Katalog 2- Fotoğraf 23- Nurettin Ertürk- Manzara
Bkz. Katalog 2- Fotoğraf 24- Nurettin Ertürk- Kağnı
352 Bkz. Katalog 2- Fotoğraf 25- Nurettin Ertürk- Kediler
353 Bkz. Katalog 2- Fotoğraf 26- Nurettin Ertürk- Ceylan
354 Bkz. Katalog 2- Fotoğraf 27- Nurettin Ertürk- Balıkçı
355 Bkz. Katalog 2- Fotoğraf 28- M. Ali Ceyhan- Yıkananlar
356 Bkz. Katalog 2- Fotoğraf 29- Oğuz Han- Çocuk Portresi.
357 Bkz. Katalog 2- Fotoğraf 30- Süreyye Sayın- Su İçen Adam.
350
351
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EK 2. Halkevleri Amatör Resim ve Fotoğraf Sergileri
Halkevleri Birinci Resim ve Fotoğraf Sergisi
Bu sergide A sınıfından birinciliği Ankara Halkevi’nden Halil Ark’ın İstinye 358 adı
fotoğrafı, İkinciliği Fatih’ten İhsan Erkılıç’ın Sis adlı fotoğrafı, üçüncülüğü
Beyoğlu’ndan Adil Arıkan’ın çekmiş olduğu portre359 almıştır. Samsun’dan Mehmet
Başak’ın Sokak360 görüntüsü dördüncü, İzmit’ten Fahri Seyrek’in Çiçek 361 fotoğrafı
beşinciliği kazanmıştır. B sınıfı fotoğraf dereceleri ise sırasıyla; Eminönü
Halkevi’nden Kemal Baysal’ın Dere, Bursa’dan İhsan Celal Antel’in Uludağ362,
Gaziantep’ten İ. Koral’ın Dere Kenarı, Konya Ereğlisi’nden Serat Akkartal’ın Sokak
(Çalışkan Bir Köylü Çocuk)363, Ayvalık’tan İsmail’in (İsmail Kapsa?) Gemi ve
Mehtap adlı fotoğraflarıdır (Dıranas, 1940, s.448-453). Dıranas, fotoğraf alanında
dereceye giren eserlerin, Avrupa’dan fotoğraflarla yarışabilecek derecede özgün ve
güçlü eserler olduğunu ifade etmiştir (Dıranas, 1941c, s.30).364 Burhaniye Halkevi
Bkz. Katalog 2- Fotoğraf 31
Bkz. Katalog 2-Fotoğraf 32
360 Bkz. Katalog 2-Fotoğraf 33
361 Bkz. Katalog 2-Fotoğraf 34
362 Bkz Katalog 2-Fotoğraf 35
363 Bkz Katalog 2-Fotoğraf 36
364 Cumhuriyet Arşivlerinde yer alan çeşitli halkevlerinin yazışmalarına göre, Ankara’daki sergiye katılan diğer
fotoğraf amatörlerinden bazıları şöyledir; Keşan Halkevi’nde birinci olan Kaymakam Sabri Barkan üç adet manzara
fotoğrafı, ikinci olan Şevket Kaptanoğlu bir öğretmen bir de terzi portresi ve üçüncü olan Hasan Ergünay bir
manzara fotoğrafıyla katılmıştır. (Belgenin aslı için bkz. Ek 3-No: 24). Yarışmaya Samsun’dan katılan Mehmet
Başaran’ın Anadolu’da Bir Köy Sokağı adlı fotoğrafı Samsun Halkevi’nin sergisinde birinci, Rıfat Akar’ın
Balıkçılar fotoğrafı ikinci ve Rıza Akpınarlı’nın Çocuk Portresi üçüncü olarak Ankara’daki sergiye gönderilmiştir
(Belgenin aslı için bkz. Ek 3-No: 23). Tekirdağ Halkevi’nin birincisi Nafia Müdürlüğü’nde katip olan Hilmi
Yücebaş, konusu belirtilmemiş olan bir seri fotoğrafla sergide yer almış ve sonrasında Ankara’daki sergiye
katılmıştır (Belgenin aslı için bkz. Ek 3-No: 25). Zile Halkevi’nden Zeki Barlas Manzara, Vadi ve Dere, Yerli
Kadınlar başlıklı üç fotoğrafı ile birinci, Osman Azar (Ozar)’ın Yerli Kadınlar ve Manzara başlıklı iki fotoğrafı ile
ikinci olarak büyük sergiye katılmıştır. (Belgenin aslı için bkz. Ek 3-No: 26). Afyon Halkevi’nin düzenlediği
sergide dereceye giren isimler Hayrettin Ünaydın, Arif Bekman ve Rüştü Tiryakioğlu olmuştur. Ancak
fotoğraflarının konuları belirtilmemiştir. (Belgenin aslı için bkz. Ek 3-No: 27). İnegöl Halkevi’nde açılan birinci
fotoğraf sergisine Hükümet Doktoru Musa Akova, Fotoğrafçı Osman Erda ve THK Şubesi Sekreteri A. Şeref Özsoy
toplam 142 fotoğrafla katılmışlardır. Birinciliği alan Şeref Özsoy’un İhtiyar Davulcu adlı fotoğrafı olmuştur. Şeref
Özsoy’un Oylat Kaplıcası Alanında Su Taşıyan Kız ve İnegöl İshak Paşa Camii ve Önünde Bulunan Park
fotoğrafları da birinci olan fotoğrafla birlikte Ankara’da 22 Mayıs 1940’ta açılan Halkevleri Birinci Resim ve
Fotoğraf Sergisi’ne gönderilmiştir (Belgenin aslı için bkz. Ek 3-No: 28). Konya Ereğli Halkevi de amatör fotoğraf
sergisi düzenlemiştir. Birinciliği ve ikinciliği Serat Akkartal’ın sırasıyla Ereğli’de bir Sokak ve Ereğli’de Sonbahar
adlı fotoğrafları almıştır. Sedat Akkartal’ın Çalışkan Bir Köylü Kızı ve Tarihi Ankara Kalesi adlı fotoğrafları da
Ankara’daki sergide yer almak üzere gönderilmiştir. Konya Ereğli Halkevi’nde üçüncü olan isim ise İvriz Barajı
fotoğrafıyla Alaettin Usmangil olmuştur. Niğde Halkevi’nde birinciliği Hamdi Altıok’un Songur Camii Kapısı adlı
fotoğrafının yanı sıra Hudavend Hatun Türbesi ve Elma Ağacı fotoğrafları da Ankara’daki sergiye gönderilmiştir.
İkinciliği kazanan Hasan Basri’nin Songur Camii Kapısı ve Elma Ağacı fotoğrafıyla, üçüncülüğü kazanan Zeki
Oral’ın Sultan Hanı Kapısı fotoğrafı da Ankara’ya gönderilmiştir. (Belgenin aslı için bkz. Ek 3-No: 5). Siverek
Halkevi’nde açılan fotoğraf sergisinde birinciliği Ali Şen, İkinciliği Öğretmen Ahmet Coşkuntürk ve Üçüncülüğü
Halkevi Kâtibi Talat Bayar kazanmıştır. Kazanan fotoğraflara dair herhangi başka bir bilgi bulunmamaktadır
(Belgenin aslı için bkz. Ek 3-No: 29). Eskişehir Halkevi’nden İbrahim Bacınak’ın “Kuzular” fotoğrafı birinci,
Şemsettin Kardeş’in “Kamp” fotoğrafı ikinci seçilerek Ankara’daki yarışmaya gönderilmiştir (24.04.1940Eskişehir Halkevi Başkanı Oymar’ın CHP Genel Sekreterliğine gönderdiği dilekçe).
358
359
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detaylı raporlar oluşturmuş ve katılımcılar konusunda değerlendirme yapmıştır. Bu
halkevinde yapılan ilk amatör fotoğraf sergisine Necati Ender 154, Muzaffer Şafak
113 ve Mustafa Çakıroğlu 55 fotoğrafla katılmıştır. Muzaffer Şafak’ın Kin adlı
fotoğrafı birinci seçilmiştir. Gerekçe olarak, kapalı bir havada çekilmiş olmasına
rağmen ender görülen bir durumu belgelemiş olması ve çekildiği bölgenin önemli bir
konumu olması gösterilmiştir. Ancak fotoğrafın konusu hakkında net bir bilgi
verilmemiştir. Necati Ender’in Ayrılış ve Müjdeci adlı fotoğrafları ikinci ve üçüncü,
Muzaffer Şafak’ın Barışalım ve Zeybek adlı fotoğrafları dördüncü ve beşinci olmuştur.
Halkevleri İkinci Resim ve Fotoğraf Sergisi
23 Şubat 1941’de açılan Halkevleri İkinci Amatör Resim ve Fotoğraf Sergisi’ne
ilkinden daha geniş bir katılım sağlanmış, 156 fotoğraf sergilenmiştir. Fotoğraf A
Sınıfı’nda dereceye girenler sırasıyla; Zonguldak Halkevi’nden Kemal Baysal’ın
Tebessüm365 (Genç Kız Başı-Güzel Sanatlar Dergisi 4. Sayı- Dıranas, 1942, s.112),
Ankara Halkevi’nden Rıfat Tümer’in, daha önce Ankara Halkevi Üçüncü Fotoğraf
Müsabakası’ndan Annemin Sabah Kahvesi adıyla bildiğimiz Sabah Keyfi,366 Fatih
Halkevi’nden Hikmet Ildız’ın Sürü367, Bursa Halkevi’nden Ekrem Karay’ın Uludağ,
Eminönü Halkevi’nden B. Besler’in Dallar adlı eserleridir. B Sınıfı dereceleri ise;
Beyoğlu Halkevi’nden Semih Giritlioğlu’nun Kayık ve Deniz, Beşiktaş’tan E.
Aybadın’ın Dalga, Eskişehir’den Nüvit Osmay’ın Çocuk, Muğla’dan H. (A) Özcan’ın
Surat, Çankırı’dan Kenan Nergiz’in İşlenmiş Tavan adlı eserleri olmuştur (Anonim,
1941b, s.67-68; Akkuş, 2011, s. 116). İlk serginin yayınlanan broşürü, eserlerin
fotoğraf mı yoksa resim mi olduğu konusunda net bir ayrıma girmemiş ve kaotik bir
biçimde katılımcıların isimleri ve işlerinin başlıkları yer almıştır. İkinci serginin
broşüründe ise fotoğraf ve resim katılımcıları ayrı başlıklar altında sıralanarak bu
karmaşa ortadan kaldırılmıştır.368 CHP Genel Sekreterliği’ne gönderilen bir
365

Bkz Katalog 2-Fotoğraf 37
Bkz Katalog 2-Fotoğraf 19
367 Bkz Katalog 2-Fotoğraf 38
368 Sergide yer alan diğer fotoğraf amatörleri ve fotoğraflarının isimleri şöyledir; Afyon Halkevi’nden İ.
Hakkı Aksoy Gurup, Kar ve Bina fotoğrafları, Süleyman Gönçer Cami, Kaleler, kayalık fotoğrafları, Feyzi
Ertem’in sekiz fotoğraftan oluşan serisi; Adana Halkevi’nden Mehmet Uz’un Keçi, Nazmi Sevgen’in Köylü
Adam fotoğrafları; Amasya Halkevi’nden Cemalettin Önal’ın Merkep Suda adlı fotoğrafıyla beş fotoğraftan
oluşan bir başka serisi, Muzaffer Eken’in Güreşen Çocuklar ve Boşalan Kamyon adlı eserleri; Ankara
Halkevi’nden Necdet Pençe’nin Kuş Başı, Rıfat Tümer’in Sabah Keyfi, Mualla Gani’nin Araba, M Uran’ın
Gar ve Küçük Kız adlı fotoğrafları; Ayvalık Halkevi’nden İsmail Kabza’nın iki Manzara ve bir de Gurup adlı
fotoğrafı, İsmail Kokza’nın dört fotoğrafı, M. Kıvanç’ın iki fotoğrafı ve İ. Ayhan’ın bir fotoğrafı; Bafra
Halkevi’nden Mümin Sümer’in Yüzen Çocuklar ve Süreyya İşgal’in Çağlayan fotoğrafları; Beşiktaş
366
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dilekçeden anlaşıldığı üzere, Hendek Halkevi’nden de bu sergi için Foto Mehmet
Şen’in Haraklı Şelalesi fotoğrafı sergilenmek üzere gönderilmiştir. Ancak sergi
kataloğunda bu isim yer almamaktadır.369
Halkevleri Üçüncü Resim ve Fotoğraf Sergisi
1942’de açılan Üçüncü Amatör Resim ve Fotoğraf Sergisi’nde Fotoğraf A sınıfında
dereceye giren isimler; Natürmort bir fotoğraf düzenlemesi ile Ankara’dan Muhittin
Aran, Karlı Deniz fotoğrafıyla Eminönü’nden N.H.A., Muradiye Camii Fotoğrafıyla
Bursa’dan Esat Bilenoğlu, Mezarlık fotoğrafıyla Beşiktaş’tan Hikmet Ildız, Dallar adlı
fotoğrafıyla Şehremini Halkevi’nden Adil Arıkan olmuştur. B sınıfı dereceleri ise
sırasıyla

şöyledir;

Çankırı’dan

Attila’nın

(Atilla)

Kuzular

adlı

fotoğrafı,

Diyarbakır’dan Adil Tekin’in Dicle’den adlı çalışması, Eskişehir’den Serat
Akkartal’ın Keçi Yavruları fotoğrafı, Adana’dan Reşat Güçlü’nün Akşehir’den Bir

Halkevi’nden A. Kutun’un Ağaç, Kayık ve Kar fotoğrafları, Nezih’in Çocuk portresi, E. Aybadın’ın Dalga
ve Deniz ve Kadın adlı fotoğrafları, Behiç Besler’in Kuğular adlı fotoğrafı; Bergama Halkevi’nden İlhan
Ökören ve Osman Bayatlı’nın fotoğrafları; Beyoğlu Halkevi’nden Baha Gelenbevi’nin Cami Medhali, 50
Lira ve Kahve Pişiren Kadın fotoğrafları, Semih Giritlioğlu’nun Fecir ve Deniz ile Kadın ve Deniz isimli
fotoğrafları, Behiç’in Deniz adlı fotoğrafı; Burhaniye halkevi’nden İbrahim Özkan ve Necati Ender’in
Manzara fotoğrafları; Bursa Halkevi’nden R. Otman’ın Yeşil Cami, Kedi ve Bulutlar adlı üç fotoğrafı, Esat
Bilenoğlu’nun Dalga ve Kız Enstitüsünde adlı fotoğrafları; Ekrem Karay’ın Uludağ adlı fotoğrafı; Cizre
Halkevi’nden M. Aktan’ın Köprü ve A. Ezgi’nin Şelale adlı fotoğrafları; Çankırı Halkevi’nden Kadri
Karaman’ın Halkevi, Gurup, Suda Develer ve Su içen Adam adlı fotoğrafları, Kenan Nergiz’in İslenmiş
Tavan adlı çalışması; Diyarbakır Halkevi’nden Adil Tekin’in Bulut, Köy Kızları ve Şadırvan adlı fotoğrafları;
Edremit Halkevi’nden Dr. Kamil Güneş’in Deniz, Manzara ve yine Deniz adlı üç fotoğrafı, Leman
Kısıldağ’ın İnsan ve Deniz ile Kayık ve Deniz adlı çalışmaları, Gıyas Yetkin’in Çocuk adlı çalışması;
Eminönü halkevi’nden Muhterem’in Kayak, Kayakçı ve Kar adlı üç fotoğrafı, Hikmet Ildız’ın iki manzara
fotoğrafı ve B. Besler’in Dallar adlı çalışması; Ermenek Halkevi’nden Ahmet Yavaş, Cevat Gülay ve Mustafa
Nah’ın ikişer fotoğrafı; Eskişehir Halkevi’nden Nüvit Osmay’ın Çocuk, Manzara ve Yelkenliler adlı
fotoğrafları, Cevat’ın Ağaçlar, Sevişen Çocuklar ve Su ve Ağaç adlı üç fotoğrafı; Eyüp Halkevi’nden G.
Zenbilci’nin Köprüden Deniz, Cami ve Camiden adlı üç fotoğrafı; Fatih Halkevi’nden Mustafa Aktaş’ın
İhtiyar, Kayık ve Cami adlı fotoğrafları, Refik Özer’in Kemer ve Tramvay Yolu adlı fotoğrafı, Hikmet
Ildız’ın Sürü adlı fotoğrafı; Gaziantep Halkevi’nden H.Turan’ın Dere ve Çocuk ile Üzüm Yiyenler adlı
fotoğrafları, Celal’in yedi adet fotoğrafı; İzmit Halkevi’nden Mehmet Ali Kaatçı’nın Dalgalar, Eski Ev ve
Deniz ve Çamlık, Tevfik Oktay Marmara’da Gece ve Körfezde Gölgeler adlı çalışmaları, Faruk Çidem’in
Hindiler adlı fotoğrafı; Kadıköy Halkevi’nden Kemal Ersin’in iki manzara fotoğrafı, Muktesip Dilemre’nin
üç Manzara fotoğrafı ve Gazanfer’in Ağaçlar adlı fotoğrafı; Karşıyaka Halkevi’nden İbrahim Delman’ın
Kayık ve Manzara adlı fotoğrafları; Azmi’nin Arabada Çocuklar adlı fotoğrafı; Kayseri Halkevi’nden Münir
Emre’nin Tren Yolu ve Mahmut Dora’nın Pazarviran Nahiyesi adlı işleri; Konya Halkevi’nden Dr. Muhip
Uzer’in (Uzay-CHP Konya Halkevi’nin CHP Genel Sekreterliği’ne gönderdiği yazıda-16.01.1941) Çeşme,
Köylü ve Manzara olmak üzere üç fotoğrafı, Refet Günsay’ın iki Manzara fotoğrafı; Malatya Halkevi’nden
Nuri Gölge’nin Minare, Su ve Köprü, Köylü Kız adlı fotoğrafları; Mersin Halkevi’nden Cemil Tanrıverdi’nin
iki Manzara ve Meyve adlı fotoğrafları; Muğla Halkevi’nden H. Özcan’ın Surat ve Çiçek, Hikmet’in Ertuğrul
Yatı ve Genç Kız olmak üzere ikişer fotoğrafları; Ordu Halkevi’nden Mustafa Arınel’in Çam Limanı, Çamlar
ve İhtiyar Adam adlı üç fotoğrafı; Şehremini Halkevi’nden Naci Bürçe’nin Denizde Kadın, Bahar ve Kotra
adlı üç, Gazanfer’in Minare, Parmaklık ve Yelkenli adlı üç ve Adil Arıkan’ın Kayık, Dolmabahçe’den ve
Telefon Direği adlı üç fotoğrafı; Van Halkevi’nden Haydar Aksoy’un Gölde Gurup, Baki Aksoy’un Keçi ve
Avni’nin Ağlayan Çocuk adlı fotoğrafları; Zonguldak Halkevi’nden Kemal Baysal’ın Dönen Ses, İki Ahbap,
Suda Halkalar, Suda Akisler, Tebessüm, Hayal, İki Köprü, Yay ve Kafa, Dalgın Tiryaki, Nilüferler, Kar ve
Ağaçlar, Bekleyen Koltuklar adlı fotoğrafları… (Anonim, 1941c, s.7-13).
369 Bkz. EK 3- Belge No: 7
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Sokak ve Aydın’dan Ekin Tokman’ın Çocuk adlı fotoğrafı (Cumhuriyet Halk Partisi
Genel Sekreterliği tarafından Afyon Halkevi’ne Gönderilen Yazıdan anlaşıldığı üzere
Ekin Tokman Afyon Halkevi’nden yarışmaya katılmıştır. Ancak Ülkü Dergisinde
Aydın Halkevi’nden katıldığı belirtilmiştir) (Anonim, 1942a, s.23; Türkmen, 1942;
CHP Genel Sekreterliği dereceye girenlerin listesi- Dr. Zihni Ülgen-28.03.1942).370 B
sınıfı dördüncüsü olan Reşat Güçlü’nün Akşehir’den Bir Sokak adlı fotoğrafı, Devlet
Arşivleri Cumhuriyet Arşivi’nden bulunmuş ve araştırma sırasında hiçbir kaynakta
rastlanmayan bir fotoğraf olarak dikkate değerdir. Fotoğraf, ışıklı ve gölgeli alanların
kontrastının yanı sıra, güçlü derinlik algısıyla da dikkat çekmektedir. 371
Sındırgı Halkevi’nden de CHP Genel Sekreterliği’ne gönderilen bir yazıdan anlaşıldığı
üzere üç adet fotoğraf gönderilmiş ve yazının eki olarak bu fotoğraflar da sunulmuştur.
Ancak

fotoğrafları

çeken

amatörlerin

isimleri

konusundan

hiçbir

belge

bulunmamaktadır. Fotoğraflardan biri yerel giysileri içinde, bastonuna yaslanmış bir
adamın portresi, bir diğeri göl kenarında oturan insanların yer aldığı bir manzara ve
sonuncusu ağaca tırmanmış dört gencin göründüğü bir fotoğraftır.372 Bu fotoğraflar,
yerel amatörlerin düzeyini göstermesi bakımından önemsenmiştir. Gerek çerçeveleme,
gerek konu, gerekse ışık ayarı bakımından oldukça zayıf fotoğraflardır.
Halkevleri Dördüncü Resim ve Fotoğraf Sergisi
21 Şubat 1943’te açılan Halkevleri Dördüncü Resim ve Fotoğraf Sergisi’nde 71
fotoğraf yer almıştır. Hindiler373 fotoğrafıyla Ankara’da birinci olan Şinasi Barutçu ve
İkinci olan Muhittin Aran, genel yarışmada da A grubunda birincilik ve ikincilik
ödüllerini kazanmışlardır. Ancak Ankara’da onların ardından üçüncü olan Fevzi
Halkevleri yazışmalarından anlaşıldığı üzere Üçüncü Amatör Resim ve Fotoğraf Sergisi’ne fotoğrafları
gönderilen diğer bazı amatörler ve Halkevleri şöyledir; Çankırı Halkevi’nden Atila Kuzular, Başaklar ve
Çankırı Manzarası adlı fotoğraflarıyla, Hilmi Ülkün Hasat Yapan Kadınlar, Çapa Yapan Grup adlı iki
fotoğrafla, Kenan Nergiz, Çankırı Büyük Cami Tavan ve Duvar Tezyinatı adlı iki fotoğrafıyla, Fuat Arıkan,
Cami Tezyinatı ve Baraj adlı fotoğraflarıyla, Necmettin Koçaş da Gece, Gurup ve Göl adlı üç fotoğrafıyla
yer almıştır. Bursa Halkevi’nden Esat Bilenoğlu adlı amatörün de katılımı, CHP Genel Sekreterliği’nin
Bursa Halkevi Başkanlığı’na gönderdiği 22.08.1942 tarihli, ödülde yapılan vergi kesintisinin katılımcıya
iade edilmesi konusundaki yazıdan anlaşılmaktadır. Adana Halkevi’nden Reşat Güçlü’nün, Akşehir’den
Bir Sokak adlı fotoğrafı Üçüncü Amatör Resim ve Fotoğraf Sergisi’ne gönderilmiştir. (Bilger, 1942). Tokat
Halkevi’nden Foto Cemalettin Peker, Çarşaflı Kadın adlı fotoğrafıyla üçüncü sergiye gönderilen isimler
arasındadır (CHP Tokat Halkevi Reisi Ali Rıza Yalçın Alp’in CHP Genel Sekreterliği’ne gönderdiği yazı9 Şubat 1942).
371 Bkz Katalog 2-Fotoğraf 39- Reşat Güçlü- Akşehir’den Bir Sokak-Halkevleri Üçüncü Amatör Fotoğraf
Yarışması B Sınıfı Dördüncüsü
372 Bkz Katalog 2-Fotoğraf 40-42 Sındırgı Halkevi’nden Halkevleri Üçüncü Amatör Fotoğraf Yarışmasına
gönderilen fotoğraflar
373 Bkz. Katalog 2- Fotoğraf 20
370
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(Feyzi) Şencan, genel yarışmada dereceye girememiştir. İkinci olan Muhittin Aran’ın,
Işık-Gölge etkisiyle yarattığı kontrastın hakim olduğu Oyun374 adlı eseri de sergide yer
almıştır. Üçüncülüğü alan Bursa Halkevi’nden İhsan Celal Antel Manzara375 fotoğrafı
ile yarışmaya katılmıştır. Dördüncülüğü Beşiktaş’tan Turgut Ören alırken, beşinciliği
ise Şehremini’den Adil Arıkan Serseri adlı portresiyle kazanmıştır. Muhiddin Aran’ın
sergiye katıldığı bir diğer fotoğraf olan Çay adlı çalışması Cumhuriyet Arşivlerindeki
taramada bulunmuştur. Dereceye giren diğer iki fotoğraf olan Adil Arıkan’ın Serseri376
ve İhsan Celal Antel’in Manzara fotoğraflarıyla aynı yerde bulunan bu fotoğrafa dair
de herhangi bir bilgi bulunamamıştır. Ancak bu fotoğrafların bir arada bulunması ve
fotoğrafın konusu bakımından Aran’ın Çay377 fotoğrafı olduğu düşünülmektedir. B
Grubu birincisi Eminönü’nden Aral, İkincisi İzmit’ten Tevfik Oktar, Üçüncüsü
Zonguldak’tan G. Neuman, dördüncüsü Kadıköy’den Hikmet Ildız, beşincisi de
Afyon’dan Şükrü Güner olmuştur (Üren, 1943b, s.14).378 Cizre Halkevi de açtığı
amatör fotoğraf sergisinde dereceye giren fotoğrafları dördüncü büyük sergiye
göndermiştir. Ancak sergi broşüründe bu amatörler ve fotoğraflarının isimleri yer
almamaktadır. Birinci olan isim İhsan Yıldırım ve fotoğrafı Cizre Belediye Bahçesi379,

Bkz. Katalog 2-Fotoğraf 43. Muhittin Aran- Oyun-Halkevleri Dördüncü Amatör Resim ve Fotoğraf
Sergisi
374

Bkz. Katalog 2-Fotoğraf 44- İhsan Celal Antel Manzara- Halkevleri Dördüncü Amatör Resim ve
Fotoğraf Sergisi Üçüncüsü
376 Bkz. Katalog 2-Fotoğraf 45- Adil Arıkan- Serseri- Halkevleri Dördüncü Amatör Resim ve Fotoğraf
Sergisi Beşincisi
377 Bkz. Katalog 2-Fotoğraf 21
378 Dördüncü sergiye fotoğraf gönderen Halkevleri ve fotoğraf Amatörleri şöyledir; Adana’dan Raşit
Ener’in Toroslardan adlı manzara fotoğrafı; Afyon Halkevi’nden Abdullah’ın Bozkırın Zambağı adlı
fotoğrafı, Nurata’nın Kız ve Afyon Çiçeği, Şükrü Güner’in dere ve Afyon Kalesi adlı fotoğrafları, Yarbay
İzzet’in bir Portre fotoğrafı; Ankara Halkevi’ndne Şinasi Barutçu’nun Hindiler, Çam, Ağaç, Kar, Testiler
ve Kubbeler, Muhittin Aran’ın Kompozisyon, Çay, Heykel ve Oyun adlı çalışmaları, Feyzi (Fevzi)
Şencan’ın Natürmort, Uyku, Sinek, Paralarımız ve Kompozisyon fotoğrafları; Bursa Halkevi’nden
Muhittin Taner’in Çini ve Edirne Selimiye Camii fotoğrafları, İhsan Celal Antel’in Deniz, Manzara
(Anadolu Hisarı’nı gösteren bir manzara ve tekrar Deniz adlı bir fotoğrafı daha; Beşiktaş Halkevi’nden
Turgut Ören’in Kale ve Manzara adlı çalışmaları ile M. Arman’ın Dere adlı çalışması; Diyarbakır
Halkevi’nden M. Arman’ın Su adlı fotoğrafı, Z. Arman’ın Kedi, Dereler, Su Çay ve Develer adlı
çalışmaları, O. Tuncel’in Bent, Fırat ve Köprülü Dere adlı fotoğrafları; Eminönü Halkevi’nden Aral’ın
Yemişler adlı fotoğrafı ve iki adet portresi, Celal Başaran’ın Harman adlı iki fotoğrafı, Gazanfer
Zembilci’nin Minare adlı çalışması, Sabri Altındağ’ın Kayık ve Boyacılar adlı iki fotoğrafı, Rıfat’ın
Uyuklayan adlı bir fotoğrafı; İzmit Halkevi’nden Fahri Seyrek’in Bahar, Tevfik Oktar’ın Deniz ve Manzara
fotoğrafları; Kadıköy Halkevi’nden Mehmet Zihni’nin Üç Arkadaş ve Hürriyete Hasret adlı fotoğrafları,
Hikmet Ildız’ın Manzara ve Yol adlı çalışmaları, Sabri Altındağ’ın Çeşme adlı fotoğrafı; Şehremini
Halkevi’nden Adil Arıkan’ın Serseri, Minare ve Balıkçılar adlı fotoğraflarıyla Cahit Evirgen’in Tavuk adlı
çalışması; Zonguldak’tan Nazif Çıkıgil’in Ski, Kar ve Gurup adlı fotoğrafları, G. Neuman’ın Deniz adlı
çalışması ve N. Baysan’ın Ağaç Kavunu, Gurup, Karlı Köprü, Zonguldak, Çamlar ve Küçük adlı
fotoğrafları… (Belgenin aslı için bkz. Ek 3- No:30).
379 Bkz. Katalog 2-Fotoğraf 46
375
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ikinci olan isim Üsteğmen Salahattin Günay ve fotoğrafı Köylü Evi380 ve üçüncü ise
Şerif Etensel ve Bot381 adlı fotoğrafıdır
Halkevleri Beşinci Resim ve Fotoğraf Sergisi
19 Şubat 1944’te açılan Halkevleri Beşinci Resim ve Fotoğraf Sergisi’ne Ankara
Halkevi’nden başka fotoğraf gönderen Halkevi olmamıştır. Necdet Pençe birinci, Rıfat
Tümer ikinci ve Fettah Ertem üçüncü olmuştur (Anonim, 1944a, s.IV.).
Halkevleri Altıncı Resim ve Fotoğraf Sergisi382
1945’te gerçekleştirilen Altıncı Amatör Resim ve Fotoğraf Sergisi’nde Fotoğraf
alanında birinciliği Sadrettin Sonat Karlı Dere383 fotoğrafıyla, İkinciliği Rıfat Tümer
Fakir Çocuklar384 fotoğrafıyla, Üçüncülüğü Necdet Pençe Kedi fotoğrafıyla,
Dördüncülüğü Zonguldak’tan Nazif Çıkıgil Dağ ve Kayakçı385 fotoğrafıyla, beşinciliği
İzmit’ten Fahri Seyrek Gece ve Kar386 fotoğrafıyla kazanmıştır. 387
Halkevleri Yedinci Resim ve Fotoğraf Sergisi
Halkevleri Amatör Resim ve Fotoğraf Sergilerinin yedincisi 24 Şubat 1946’da
açılmıştır. Birinciliği Ankara Halkevi’nden Necdet Pençe’nin Ağaç ve Hidayet
Arıkan’ın Üç Çocuk adlı fotoğrafları, İkinciliği Eminönü Halkevi’nden Hikmet
Ildız’ın Araba ve Ankara Halkevi’nden Rıfat Tümer’in Sigara İçen Kadın fotoğrafları,
Üçüncülüğü Eminönü Halkevi’nden Kadri Derinçay’ın Bahar ve Çankırı’dan
Korman’ın yine Bahar adlı fotoğrafları paylaşmıştır.388

Bkz. Katalog 2-Fotoğraf 47
Bkz. Katalog 2-Fotoğraf 48
382 Sergiye katılanlar ve eserleri; Ankara Halkevi’nden Sadrettin Sonat Karlı Dere, Kız Kulesi, Kedi, Natürmort,
Gemiler adlı fotoğraflarıyla, Rıfat Tümer, Fakir Çocuklar, Vapur, İnekler ve Cami adlı çalışmalarıyla Necdet Pençe
Kedi ve Yol ve Gençler adlı işleriyle yer almışlardır. Eminönü Halkevi’nden Hikmet Ildız Ekinler, Sadri Zeren ise
Çocuk adlı fotoğraflarıyla katılmıştır. İzmit Halkevi’nden Fikret Eşber Nehirde Manzara ve Merdivende Kar adlı
fotoğraflarıyla, Fahri Seyrek Gece ve Kar fotoğrafıyla ve Nazmi Çevik Mehtapta Deniz adlı fotoğrafıyla katılmıştır.
Zonguldak Halkevi’nden sergiye katılan isimler ve fotoğraflarıysa şöyledir; Semih Sanar, Divriği, Natürmort ve
Çatalağzı adlı üç fotoğraf, Nafiz Çıkıgil Zirve, Dağ ve Kayakçı, Çocuk adlı üç fotoğrafla, Kazım Topaloğlu ise
Güvertede, Çocuklar ve İskelede adlı üç fotoğrafla… (Anonim, 1945g, s.9-10).
380
381

Bkz. Katalog 2-Fotoğraf 49
Bkz. Katalog 2-Fotoğraf 50
385 Bkz. Katalog 2-Fotoğraf 51
386 Bkz. Katalog 2-Fotoğraf 52
387 Belgenin aslı için bkz. Ek 3- Belge No: 4
388 Belgelerin aslı için bkz. Ek 3- Belge No: 20-21
383
384
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EK 3. Halkevi Yazışmaları
1. CHP Maraş İl Yönetim Kurulu Başkanı ve Burdur Saylavı H. Onaran tarafından CHP
Genel Sekreterliği’ne hitaben yazılan metin. 06.05.1936
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284

2. Şükrü Kaya’nın, Vali ve CHP Başkanlığı’na Hitaben Yazdığı 8 Nisan 1937 Tarihli
Dilekçe

285

286

3.Erzurum Mebusu ve CHP Genel Sekreterinin 10 Mayıs 1939’da Vali ve CHP
Başkanlığı’na Hitaben Kaleme Aldığı Dilekçe

287

288

289

4. CHP Genel Sekreter Vekili Nafi Kansu’nun Ankara Halkevi Başkanlığı’na Hitaben
Kaleme Aldığı 12 Temmuz 1945 Tarihli Dilekçe
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5. Niğde Halkevi Başkanlığı’nın CHP Genel Sekreterliği’ne Gönderdiği 25 Mart 1940
Tarihli Dilekçe

292

6. CHP Genel Sekreterliği’nin Ulus Gazetesine Gönderdiği 28 Kasım 1939 Tarihli
Yazı
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7. Büro V. Şefi Naif Kansu’nun CHP Genel Sekreterliği’ne Hitaben Kaleme Aldığı
15 Ocak 1941 Tarihli Yazı
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8. Büro V. Şefi Naif Kansu’nun CHP Genel Sekreterliği’ne Hitanem Kaleme Aldığı
25 Ocak 1941 Tarihli Yazı
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9. Adana Halkevi Reisi Dr. Kemal Satır’ın CHP Genel Sekreterliği’ne Hitaben
Kaleme Aldığı 13 Ocak 1943 Tarihli Dilekçe
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10. Burhaniye Halkevi’nde 25 Şubat 1940’ta Açılan Birinci Amatör Fotoğraf
Sergisi’ne Ait 7 Mart 1940 Tarihli Rapor
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11. CHP Genel Sekreter Vekili Nafi Kansu Tarafından 12 Temmuz 1945’te Ankara
Halkevi Başkanlığı’na Hitaben Kaleme Alınan Dilekçe ve Eki
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12. Sındırgı Halkevi Reisinin CHP Genel Sekreterliği’ne Hitaben Kaleme Aldığı 27
Ocak 1942 Tarihli Dilekçe
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13. Cizre Halkevi Reisinin CHP Genel Sekreterliği’ne Hitaben Kaleme Aldığı 5
Mart 1942 Tarihli Dilekçe
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Tarihli Dilekçe
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16. Çanakkale Halkevi Reisi Tarafından CHP Genel Sekreterliği’ne Hitaben
Kaleme Aldığı 23 Aralık 1940 Tarihli Dilekçe
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17. CHP Genel Sekreteri Tarafından Çanakkale Halkevi Reisliğine Hitaben Yazılan
Dilekçe
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18. CHP Genel Sekreterliği Tarafından İzmir Halkevi Başkanlığına Hitaben
Kaleme Alınan Dilekçe
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19.CHP Eskişehir İl İdare Kurulu Başkanı Tarafından 20 Ekim 1949’da CHP Genel
Sekreterliği’ne Hitaben Kaleme Alınan Dilekçe
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20. Sedad Çumralı’nın Ankara Halkevi Başkanlığı’na Hitaben Yazdığı 06 Aralık
1945 Dilekçe.
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21. Sedad Çumralı’nın Ankara Halkevi Başkanlığı’na Hitaben Yazdığı 30 Nisan
1946 Tarihli Dilekçe ve Eki.
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22. Fikri Göksay’ın CHP Genel Merkezi’ne Hitaben Kaleme Aldığı 10 Haziran 1947
Tarihli Dilekçe
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23. Samsun Halkevi Reisi Osman Cudi Gürsoy’un CHP Genel Sekreterliği’ne
Hitaben Yazdığı Dilekçe
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24. Keşan Halkevi Reisinin CHP Genel Sekreterliği’ne Hitaben Kaleme Aldığı
Dilekçe.
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25. Tekirdağ Halkevi Reisinin CHP Genel Sekreterliği’ne Hitaben Yazdığı 28 Mart
1940 Tarihli Dilekçe
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26. Zile Halkevi Reisinin CHP Genel Sekreterliği’ne Hitaben Kaleme Aldığı 15 Mart
1940 Tarihli Dilekçe
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27. Afyon Halkevi Resinin CHP Genel Sekreterliği’ne Hitaben Kaleme Aldığı 14
Mart 1940 Tarihli Dilekçe
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28. İnegöl Halkevi Reisinin CHP Genel Sekreterliği’ne Hitaben Kaleme Aldığı 31
Mart 1940 Tarihli Dilekçe
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29. Siverek Halkevi Reisi’nin CHP Genel Sekreterliği’ne Hitaben Kaleme Aldığı 9
Mart 1940 Tarihli Dilekçe
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30. Bursa Halkevi Reisinin CHP Genel Sekreterliği’ne Hitaben Kaleme Aldığı 25
Ocak 1943 Tarihli Dilekçe ve Eki.
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EK 4. KATALOG 1

Fotoğraf 1. Reisicumhur’un felaketzedelerle samimi sohbetleri. 1924
Reisicumhur Mustafa Kemal Paşa Hazretleri’nin Sonbahar Gezileri kitabından- Türk Tarih Kurumu
Arşivi.

Fotoğraf 2. Atatürk’ün İstanbul’a ilk gelişinden. 1927
Türk Tarih Kurumu Arşivi
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Fotoğraf 3. Bir yurt gezisinde. 1927?- Fotoğrafın arkasında K. Salih Bey yazıyor.
Türk Tarih Kurumu Arşivi

Fotoğraf 4. Şefin Karadeniz Vapuru’ndan Bandırmalılara Selamı-1926
Fotoğrafla Atatürk Albümü, Milli Kütüphane Arşivi
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Fotoğraf 5. Atatürk tenis maçı seyrederken - 24 Mayıs 1928
Türk Tarih Kurumu Arşivi

Fotoğraf 6. Atatürk Portresi. Foto Süreyya 1928?
Türk Tarih Kurumu Arşivi
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Fotoğraf 7. Atatürk Portresi-1928?
Türk Tarih Kurumu Arşivi

Fotoğraf 8. Atatürk’ün Antalya Gezisi. Yedek Subay Kenan Dündar, 08.03.1930
Türk Tarih Kurumu Arşivi
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Fotoğraf 9. Atatürk’ün Antalya Gezisi. Yedek Subay Kenan Dündar, 08.03.1930
Türk Tarih Kurumu Arşivi

Fotoğraf 10. Atatürk’ün Antalya Gezisi-Mursi Çiftliği. Yedek Subay Kenan Dündar, 08.03.1930
Türk Tarih Kurumu Arşivi
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Fotoğraf 11. Atatürk’ün Aspendos Ziyareti- 09.03.1930
Türk Tarih Kurumu Arşivi

Fotoğraf 12. Atatürk bir yurt gezisinde. 1930
Türk Tarih Kurumu Arşivi
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Fotoğraf 13. Bir yurt gezisinde. Türk Tarih Kurumu Arşivi

Fotoğraf 14. Bir yurt gezisinde. Türk Tarih Kurumu Arşivi
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Fotoğraf 15. Bir yurt gezisinde. Türk Tarih Kurumu Arşivi

Fotoğraf 16. Atatürk sığırtmaç Mustafa’yı bulduğu günlerde Yalova’da. 1930
Fotoğrafla Atatürk Albümü- Milli Kütüphane Arşivi
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Fotoğraf 17. Atatürk Marmara Köşkü’nde. 1934
Türk Tarih Kurumu Arşivi

Fotoğraf 18. Atatürk Florya’da imar işlerinin planını tarif ediyor. 1935
Fotoğrafla Atatürk Albümü- Milli Kütüphane Arşivi
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Fotoğraf 19. Atatürk Türk Kuşu’nda bir planörü tetkik ediyor. 1935
Türk Tarih Kurumu Arşivi

Fotoğraf 20. Atatürk Portresi- 18 Nisan 1937
Türk Tarih Kurumu Arşivi
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Fotoğraf 21. Trakya manevralarında bir Atatürk Büstü. 1937
Fotoğrafla Atatürk Albümü- Milli Kütüphane Arşivi

Fotoğraf 22-23. Atatürk bir yurt gezisinde Sivas’ta. 13.11.1937
Türk Tarih Kurumu Arşivi
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Fotoğraf 24. Atatürk bir yurt gezisinde Mersin’de- 19.11.1937
Türk Tarih Kurumu Arşivi

Fotoğraf 25. Atatürk Portresi. Foto M. Cemal-1938?
Türk Tarih Kurumu Arşivi
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Fotoğraf 26. Atatürk’ün Ağustos 1925’te, Şapka inkılabından kısa süre önce gerçekleştirdiği
Kastamonu ziyareti-Ilgas-Kastamonu Halkevi Dergisi, Nisan 1936, sayı:1

Fotoğraf 27. Ankara’da bir dini merasim esnasında. 1923
Fotoğrafla Atatürk Albümü-Milli Kütüphane Arşivi
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Fotoğraf 28. Şapka İnkılabı sonrasında bir gezide… 1925
Fotoğrafla Atatürk Albümü-Milli Kütüphane Arşivi

Fotoğraf 29. Atatürk Ankara’daki çiftliğinde bir toplantıda… 1925
Fotoğrafla Atatürk Albümü-Milli Kütüphane Arşivi
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Fotoğraf 30. Atatürk bir yurt gezisinde İzmir’de- 1925
Fikirler dergisi, 1 Ocak 1939, sayı: 179-181, syf.10.

Fotoğraf 31-32. Atatürk Tekirdağ’da- 1928
Marmara dergisi, 9 Mayıs 1935, syf. 7-8.

336

Fotoğraf 33. Atatürk Tekirdağ’da- 1928
Marmara dergisi, 9 Mayıs 1935, syf. 12.

Fotoğraf 34. Atatürk Antalya’da… (Fotokolaj)
Antalya Çocuklarından Atatürk’e kitapçığı, İstanbul, 1938.
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Fotoğraf 35. Atatürk Zonguldak’a ayak basarken.
Karaelmas dergisi, 26 Ağustos 1939, sayı:2, syf: 62.

Fotoğraf 36. Atatürk Zonguldak’ta Üzülmez Maden Mıntıkasında.
Karaelmas dergisi, 26 Ağustos 1939, sayı:2, syf: 61.
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Fotoğraf 37. Atatürk Adana’da. 1933?
Çukurova dergisi, Kasım 1946, sayı:4, syf.3.
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Fotoğraf 38. Atatürk Bergama’da.
Bergama Halkevi Broşürü, 1935.

Fotoğraf 39. Atatürk Bergama Sağlık Yurdu tiyatrosunda.
Bergama Halkevi Broşürü, 1935.
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Fotoğraf 40. Atatürk Trabzon’da askeri birliği teftiş ederken. Haziran 1937.
İnan dergisi, Temmuz 1937, sayı:3.

Fotoğraf 41. Atatürk Diyarbakır’da, 15 Kasım 1937.
Karacadağ dergisi, Kasım 1941, Sayı:46, syf: 360
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Fotoğraf 42. Atatürk Diyarbakır’da. 15 Kasım 1937.
Karacadağ dergisi, Kasım 1941, Sayı:46, syf: 360

Fotoğraf 43. Atatürk Malatya’da Halkevi kapısında. Kasım 1937.
Derme dergisi, Mayıs 1938, sayı.1.
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Fotoğraf 44. Atatürk Elazığ’da.
Altan dergisi, 28 Aralık 1937, sayı:34. Syf: 2.

Fotoğraf 45. Atatürk Elazığ’da.
Altan dergisi, 28 Aralık 1937, sayı:34. Syf: 6.
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Fotoğraf 46. Atatürk Afyon’da Büyük Utku Anıtı’nın önünde. 20 Kasım 1937.
Taşpınar dergisi, Mart 1940, sayı:79.

Fotoğraf 47. Atatürk Afyon’da, 20 Kasım 1937.
Taşpınar dergisi, Mart 1940, sayı:79.
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Fotoğraf 48. Atatürk Bursa’da Broşürü,
Bursa Halkevi Neşriyatından, 1938.

Fotoğraf 49. Atatürk Mersin’de. 20 Mayıs 1938.
İçel dergisi, 1 Haziran 1938, sayı:6.
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Fotoğraf 50. Atatürk Mersin’de. 20 Mayıs 1938.
İçel dergisi, 1 Haziran 1938, sayı:6.

Fotoğraf 51. Atatürk Adana’da. F. Coşkun Güven-24 Mayıs 1938.
Görüşler dergisi, Mayıs 1938, sayı:11
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Fotoğraf 52. Atatürk Adana’da. F. Coşkun Güven-24 Mayıs 1938.
Görüşler dergisi, Mayıs 1938, sayı:11

Fotoğraf 53-54. Atatürk Konya’da,
Atatürk’ün Konya’ya Gelişleri kitapçığı (Hazırlayan Afif Evren), 1940.
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Fotoğraf 55. Atatürk Bergama’da, 1934.
Bergama Halkevi Broşürü, 1939

Fotoğraf 56. Milli Şef Bergama’da.1939
Bergama Halkevi Broşürü, 1939
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Fotoğraf 57-58 (Katalog 2-Fotoğraf 57-58) Atatürk ve İnönü. Aksu Giresun Halkevi Dergisi, 1
Temmuz 1947; Hatay’ı Anavatana kavuşturan iki büyük baş. Başpınar, 1 Temmuz 1939.

Fotoğraf 59-60. Dünyanın Kayıbı-Türk’ün Kalesi.
Karaelmas Zonguldak Halkevi Dergisi, 26 Ağustos 1939.
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Fotoğraf 61-62. Yeni Başkumandanımız-İnönü Cumhurreisimiz.
Karaelmas Zonguldak Halkevi Dergisi, 26 Ağustos 1939.

Fotoğraf 63. Türkün iki büyüğü konuşuyor.
Yeni Türk İstanbul Halkevleri Mecmuası, Ekim 1941.
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Fotoğraf 64. Cümhuriyetin 18inci yıldönümü.
Akşam, 29 Ekim 1941, s.1.

Fotoğraf 65. Gençlik ve Spor Bayramı resimleri.
Ulus, 20 Mayıs 1942.
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Fotoğraf 66. 30 Ağustos Zafer Bayramı Töreni.
Akşam Gazetesi 31 Ağustos 1939, s. 9
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Fotoğraf 67. 29 Ekim (Kolaj)
Cumhuriyet Gazetesi- 29 Ekim 1936, s.1
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Fotoğraf 68- İdman yapan türk gençliği.
Ulus Gazetesi- 19 Mayıs 1937, s.16.

Fotoğraf 69. Milli Hakimiyet ve Çocuk Bayramı.
Akşam, 24 Nisan 1940, s. 6.
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Fotoğraf 70. Dün Milli Hakimiyet Bayramı kutlandı.
Ulus Gazetesi- 24 Nisan 1936, s.1
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Fotoğraf 71. Dün Milli Hakimiyet Bayramı kutlandı.
Ulus Gazetesi-24 Nisan 1936, s. 8.
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Fotoğraf 72. Zafer bayramı çok parlak kutlulandı
Akşam,31 Ağustos 1935, s.1

Fotoğraf 73. Zafer bayramı parlak surette kutlulandı.
Akşam,31 Ağustos 1936, s.1
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Fotoğraf 74. Cumhuriyetin onikinci yılı bayramı görülmemiş coşkunlukla kutlandı.
Ulus, 30 Ekim 1935, s.1

358

Fotoğraf 75. Büyük bayram nasıl kutlandı.
Ulus, 30 Ekim 1935, s.8
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Fotoğraf 76. Cümhuriyet idaresi on beş yılda Türk ülkesinde bu kadar az zamanda dünyanın hiç bir
yerinde görülmemiş bir umran ve medeniyet yarattı . Akşam, 29 Ekim 1938, s.1
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Fotoğraf 77. 15 yılda Anadolu’nun manzarası değişti. Birçok şehrimiz umrana kavuştu.
Akşam, 29 Ekim 1938.
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Fotoğraf 78. 19 Mayıs Stadyomunda gençlik.
Ulus Gazetesi- 20 Mayıs 1939
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Fotoğraf 79. 19 Mayıs Stadyomunda gençlik.
Ulus Gazetesi- 20 Mayıs 1939
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Fotoğraf 80. Milli sporun teknik kadrosu.
Ulus Gazetesi, 19 Mayıs 1938, syf 18
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Fotoğraf 81-82-83. Kars Halkevi Gürbüz Çocuk Yarışması, 1935
Doğuş dergisi, Aralık 1935, sayı:15
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Fotoğraf 84-85. Çocuk yedigününde çocuk balosundan başka bir poz.
Uşak Halkevi Broşürü, 1937
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Fotoğraf 86. Maraş 23 Nisan 1936 töreninden.
Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Cumhuriyet Arşivi

Fotoğraf 87. Manisa Halkevi bir 23 Nisan fotoğrafı.
Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Cumhuriyet Arşivi
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Fotoğraf 88-89-Dünya güzelimiz ve spor.
Türk Spor- 13 Ağustos 1932
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Fotoğraf 90. 1930 Türkiye Güzeli Mübeccel Namık.
Türk Spor- 6 Ağustos 1932

Fotoğraf 91- İki Sporcu Güzel.
Türk Spor, Sayı:17- 1931
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Fotoğraf 92-95. Türkiye’de beden eğitimi
La Turquie Kemaliste- No:7, Haziran 1935
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Fotoğraf 96. Beden terbiyesi mükellefiyeti.
Beden Terbiyesi ve Spor Dergisi, Cumhuriyet’in 19. Yılı Özel Sayısı.
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Fotoğraf 97-98-99-100. Türkiye’de Beden Eğitiminin Durumu.
La Turquie Kemaliste, Haziran 1939, sayı:31, s.23-26
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Fotoğraf 101-102-103-104. Türkiye’de Beden Eğitiminin Durumu.
La Turquie Kemaliste, Haziran 1939, sayı:31, s.29-32
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Fotoğraf 105. Türkiye’de Beden Eğitiminin Durumu.
La Turquie Kemaliste Haziran 1939, s.31
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Fotoğraf 106. Spor Oyunları.
Beden Terbiyesi ve Spor dergisi. Cumhuriyet’in 19.yılı özel sayısı, 1942.
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Fotoğraf 107. Genç kızlarımız Voleybol oynarken.
Beden Terbiyesi ve Spor dergisi. Cumhuriyet’in 19.yılı özel sayısı, 1942, s.51
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Fotoğraf 108. Dağcılık ve Kayakçılık.
Beden Terbiyesi ve Spor Dergisi. Cumhuriyet’in 19.yılı özel sayısı, 1942
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Fotoğraf 109. Bisiklet.
Beden Terbiyesi ve Spor Dergisi. Cumhuriyet’in 19.yılı özel sayısı, 1942
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Fotoğraf 110. Atletizm.
Beden Terbiyesi ve Spor Dergisi. Cumhuriyet’in 19.yılı özel sayısı, 1942
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Fotoğraf 111. Atıcılık.
Beden Terbiyesi ve Spor Dergisi. Cumhuriyet’in 19.yılı özel sayısı, 1942
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Fotoğraf 112. Jimnastik ve İzcilik.
Beden Terbiyesi ve Spor Dergisi. Cumhuriyet’in 19.yılı özel sayısı, 1942
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Fotoğraf 113. Eskrim.
Beden Terbiyesi ve Spor Dergisi. Cumhuriyet’in 19.yılı özel sayısı, 1942
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Fotoğraf 114. Okullarda Spor.
Beden Terbiyesi ve Spor dergisi Cumhuriyet’in 19.yılı özel sayısı.1942
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Fotoğraf 115. Her Türlü Fikir ve Sinir Güclerinin Temeli Beden Terbiyesi ve Fizik Sağlıktır.
Beden Terbiyesi ve Spor dergisi Cumhuriyet’in 19.yılı özel sayısı.1942

Fotoğraf 116. Gençlik ve sıhhat.
Beden Terbiyesi ve Spor dergisi Cumhuriyet’in 19.yılı özel sayısı.1942

Fotoğraf 117. Gençlik ve sıhhat.
Beden Terbiyesi ve Spor dergisi Cumhuriyet’in 19.yılı özel sayısı.1942
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Fotoğraf 118-121. Beden Terbiyesi Öğretmenlerimiz Nasıl Yetişiyorlar?
Beden Terbiyesi ve Spor dergisi Cumhuriyet’in 19.yılı özel sayısı.1942
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Fotoğraf 122. Enstitü kız talebeleri yüksek okullar arasındaki bir voleybol maçında.
Beden Terbiyesi ve Spor dergisi Cumhuriyet’in 19.yılı özel sayısı.1942

Fotoğraf 123. Yarının spor öğretmenleri bir jimnastik hareketi yaparken.
Beden Terbiyesi ve Spor dergisi Cumhuriyet’in 19.yılı özel sayısı.1942
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Fotoğraf 124. 19 Mayıs 1941 spor ve gençlik bayramında beden terbiyesi şubesi talebeleri.
Beden Terbiyesi ve Spor dergisi Cumhuriyet’in 19.yılı özel sayısı.1942, s. 45

Fotoğraf 125. Beden terbiyesi öğretmen namzetleri jimnastik salonunda çalışırlarken.
Beden Terbiyesi ve Spor dergisi Cumhuriyet’in 19.yılı özel sayısı.1942
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Fotoğraf 126. Okçular.
Bergama Halkevi Broşürü, 1939.

Fotoğraf 127.Kadın Okçu Betül Or. S. Süreyya.
Ülkü Dergisi. Yeni Seri, İkinci Kanun 1943, Sayı:31
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Fotoğraf 128. Okspor Üyeleri atış taliminde.
Ülkü Dergisi. Yeni Seri, İkinci Kanun 1943, Sayı:3.

Fotoğraf 129. Bakırköy Halkevi denizcileri çalışma sırasında.
Halk Dergisi, 19 Mayıs Özel sayısı, sayı:11.
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Fotoğraf 130. Yöle ve Şarpi Yarışları. 19 Haziran 1941.
Fikirler, Sayı:217-218, syf. 21.
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Fotoğraf 131-132-133. Kızlarımız ve Spor.
19 Mayıs Spor ve Gençlik Mecmuası, 3 Haziran 1943, Yıl:1, Sayı: 1, syf. 6-7.
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Fotoğraf 134-135-136. Vazife ve Spor. Kızlarımız ve Spor. Şinasi Barutçu,
19 Mayıs Spor ve Gençlik Mecmuası, 10 Haziran 1943, Yıl:1, Sayı: 2, syf. 4-5.
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Fotoğraf 137. İsmet İnönü.
Beden Terbiyesi ve Spor Dergisi- Şubat 1939 Sayı:2

Fotoğraf 138. İsmet İnönü.
Beden Terbiyesi ve Spor Dergisi- Şubat 1939 Sayı:12
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Fotoğraf 139. Büyük Önderin istirahat günlerinden: Bir at gezintisinde. 1936
Fotoğrafla Atatürk Albümü-Milli Kütüphane Arşivi.

Fotoğraf 140. Atatürk’ün Florya’da istirahat günlerinden: Bir sandal sporu. 1936
Fotoğrafla Atatürk Albümü-Milli Kütüphane Arşivi.
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Fotoğraf 141. Atatürk’ün Florya’da İstirahat Günlerinden: Bir deniz banyosu. 1936
Fotoğrafla Atatürk Albümü-Milli Kütüphane Arşivi.

Fotoğraf 142. Atatürk Florya’da. 1936?
Türk Tarih Kurumu Arşivi.
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Fotoğraf 143-144. Siverek Halkevi sağlık kontrolleri.
Siverek Halkevi Broşürü, 1939.
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Fotoğraf 145-148. Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü’nün laboratuvar çalışmaları.
La Turquie Kemaliste, Nisan 1941, no.42.

Fotoğraf 149-150. Bergama Halkevi sağlık şubesinin çalışmaları.
Bergama Halkevi Broşürü, 1939.
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Fotoğraf 151. Adana Halkevi sağlık şubesinin çalışmaları.
Görüşler, 29 Ekim 1938.

Fotoğraf 152. Halkevi Bakı Yeri.
Görüşler Adana Halkevi dergisi, 29 Ekim 1938 özel sayı
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Fotoğraf 153. Sağlık.
Türk Akdeniz dergisi, 29 ekim 1938 özel sayı.

Fotoğraf 154-155. Türkün Yüzü.
La Turquie Kemaliste, Aralık 1941, no.46
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Fotoğraf 156-157. Türkün Yüzü.
La Turquie Kemaliste, Aralık 1941, no.46

Fotoğraf 158-160. Türk Çocuğu.
La Turquie Kemaliste, Haziran 1941, No. 43.
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Fotoğraf 161. Atatürk İzmir’de Karşıyaka Halkevi’nde bir baloya giderken.1930
Fotoğrafla Atatürk Albümü-Milli Kütüphane Arşivi.

Fotoğraf 162. Atatürk Afet İnan’la Yeşilköy’de askeri hava kuvvetlerini geziyor. 1937
Türk Tarih Kurumu Arşivi.
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Fotoğraf 163. Atatürk Afet İnan’la Yeşilköy’de askeri hava kuvvetlerini geziyor. 1937
Fotoğrafla Atatürk Albümü-Milli Kütüphane Arşivi.

Fotoğraf 164. Atatürk Afet İnan’ın tarih öğretmenlerine Beylerbeyi Sarayı’nda verdiği çaya giderken.
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Türk Tarih Kurumu Arşivi
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Fotoğraf 198-199. Sevilla Berberi oyuncuları.
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Fotoğrafla Atatürk Albümü-Milli Kütüphane Arşivi

Fotoğraf 221. Atatürk’ün seyahatlerinden: Bir küçük mekteplinin derslerini tetkik ediyor. 1937
Fotoğrafla Atatürk Albümü-Milli Kütüphane Arşivi

434

Fotoğraf 222. Karma Eğitim
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Aksu dergisi, Ağustos 1940, sayı.23, s. 16

Fotoğraf 249. Fındıklar fabrikada.
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460
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Fotoğraf 290. Sivas Belediyesi’nin bayındırlık çalışmaları.
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Fotoğraf 296-297. Alpullu Şeker Fabrikası. La Turquie Kemaliste, Nisan 1937, no.18.

475

Fotoğraf 298. Türk Uçakları (Fotomontaj)
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476

Fotoğraf 299. Türk Uçakları (Fotomontaj)
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Türk Tarih Kurumu Arşivi
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Ülkü, Kasım 1948.

510

Fotoğraf 362. Hakkari Cilo Dağlarının doruğu. Şinasi Barutçu.
Ülkü, Ocak 1949.

511

Fotoğraf 363. Kar manzarası. Şinasi Barutçu.
Ülkü, Şubat 1949.

512

Fotoğraf 364. Ankara Halkevi. Şinasi Barutçu.
Ülkü, Mart 1949.

513

Fotoğraf 365. - Kartal Başı. Necdet Pençe
Ülkü Yeni Seri, 1 Nisan 1943, sayı:37, syf. 10

Fotoğraf 366. Baykuş. Necdet Pençe.
Ülkü Yeni Seri, 1 Nisan 1943, sayı:37, syf. 16

514

Fotoğraf 367. Tülek (Keklik)- Şinasi Barutçu.
Ülkü Yeni Seri, 1 Nisan 1943, sayı:37, syf. 14

Fotoğraf 368. Kartal. Coşkun Güven
Ülkü Yeni Seri, 1 Nisan 1943, sayı:37, syf.9

515

Fotoğraf 369. Samsun Koyu’ndan bir manzara.
19 Mayıs dergisi, Ekim 1936, sayı.12 syf.24

Fotoğraf 370. Samsun Limanı gece manzarası.
19 Mayıs dergisi, Kasım 1936, sayı.13

516

Fotoğraf 371. Abant Yolu.
Abant Dergisi, Temmuz-Ağustos 1946, sayı.10, syf.12.

Fotoğraf 372. Kızılırmak kıyıları.
Altın Yaprak dergisi, 30 Eylül 1936, sayı. 17, syf.20

517

Fotoğraf 373. Bergama.
La Turquie Kemaliste, , Nisan 1936, no:12., syf. 5.

518

Fotoğraf 374-375. Topkapı Sarayı restorasyonu.
La Turquie Kemaliste, Mart 1948, no. 49, s.4-5

519

Fotoğraf 376-377. Türk Çeşmeleri.
La Turquie Kemaliste, Ağustos 1938, no. 25-26, s.5;14

520

Fotoğraf 378-379. Mimar Sinan’ın Eserleri.
La Turquie Kemaliste, Aralık 1936, no.16, s2; 7.

521

Fotoğraf 380. İstanbul’un tarihi dokusunu yansıtan manzaralardan.
La Turquie Kemaliste Ekim 1936, no.15

522

Fotoğraf 381. İstanbul’un tarihi dokusunu yansıtan manzaralardan.
La Turquie Kemaliste, Ağustos 1938, no. 25-26, s.19;21

523

Fotoğraf 382-383. Ankara’nın İnşası (Fotokolaj)
La Turquie Kemaliste, Şubat 1935, no. 5.

524

Fotoğraf 384-385. Ankara’dan sivil mimari örnekleri- Ankara’nın Villaları.
La Turquie Kemaliste, Haziran 1941, no.43.

525

Fotoğraf 386. Milli Savunma Bakanlığı Binası.
La Turquie Kemaliste, Nisan 1935, no. 6.’da yayınlanmış olan fotoğraf. Milli Kütüphane Fotoğraf Arşivi.

526

Fotoğraf 387. Milli Savunma Bakanlığı Binası.
Milli Kütüphane Fotoğraf Arşivi.

527

Fotoğraf 388. Milli Savunma Bakanlığı Binası.
Milli Kütüphane Fotoğraf Arşivi.

528

Fotoğraf 389-390-391. Milli Savunma Bakanlığı Binası.
Milli Kütüphane Fotoğraf Arşivi.

529

Fotoğraf 392-393. Ankara Güven Park.
La Turquie Kemaliste, Ağustos 1935, no.8.

530

Fotoğraf 394. Ankara Garı ve Restoranı.
La Turquie Kemaliste, Ağustos 1938, no.25-26.

Fotoğraf 395-396. Yaz aylarında Ankara.
La Turquie Kemaliste, Ekim 1936, no.15.

531

Fotoğraf 397-398. Alacahöyük. La Turquie Kemaliste, Ekim 1936, no.15.

532

Fotoğraf 399. İkinci Türk Tarih Kongresi.
La Turquie Kemaliste, No. 21-22, Aralık 1937 syf.18

533

Fotoğraf 400-401. 1. Türkiye Güzellik, Tarih ve İş Memleketi Sergisi.
Ulus, 29 Şubat 1936, syf:6.

534

Fotoğraf 402. 1. Türkiye Güzellik, Tarih ve İş Memleketi Sergisi.
Ulus, 29 Şubat 1936, syf:6.

Fotoğraf 403. 1. Türkiye Güzellik, Tarih ve İş Memleketi Sergisi.
Ulus, 29 Şubat 1936, syf:6.

535

Fotoğraf 404. 1. Türkiye Güzellik.Tarih ve İş Memleketi Sergisi.
Ulus, 29 Şubat 1936, syf:6.

536

Fotoğraf 405. Mersin Limanı. 1. Türkiye Güzellik, Tarih ve İş Memleketi Sergisi.
Ülkü, Sayı:38, Nisan 1936

Fotoğraf 406. Adana Uray Parkı. 1. Türkiye Güzellik, Tarih ve İş Memleketi Sergisi.
Ülkü, Sayı:38, Nisan 1936

537

Fotoğraf 407-408. Sergiyi ziyaret edenler. 2. Türkiye Güzellik, Tarih ve İş Memleketi Sergisi.
Uğur Kavas Arşivi.

538

Fotoğraf 409. 2. Türkiye Güzellik, Tarih ve İş Memleketi Sergisi.
Uğur Kavas Arşivi.

539

Fotoğraf 410. Fotoğrafla Türkiye Albümü, 1936.
Uğur Kavas Arşivi.

Fotoğraf 411. Güven Anıtı, Ankara. Fotoğrafla Türkiye Albümü, 1936.
Uğur Kavas Arşivi.

540

Fotoğraf 412-413. Üsküdar’da Bir Cami ve Boğaziçi’nde Ortaköy Camii. Fotoğrafla Türkiye Albümü,
1936.
Uğur Kavas Arşivi.

541

Fotoğraf 414. Bursa Çelikpalas Kaplıcası. Fotoğrafla Türkiye Albümü, 1936.
Uğur Kavas Arşivi.

Fotoğraf 415. Yalova’da bir otel. Fotoğrafla Türkiye Albümü, 1936.
Uğur Kavas Arşivi

542

Fotoğraf 416. Çoruh Nehri. Fotoğrafla Türkiye Albümü, 1936.
Uğur Kavas Arşivi.

Fotoğraf 417. Pamukkale. Fotoğrafla Türkiye Albümü, 1936.
Uğur Kavas Arşivi.

543

Fotoğraf 418-419. El Sanatları-Kütahya. Fotoğrafla Türkiye Albümü, 1936.
Uğur Kavas Arşivi.

544

Fotoğraf 420. El Sanatları-Kütahya-Çinicilik. Fotoğrafla Türkiye Albümü, 1936.
Uğur Kavas Arşivi.

545

Fotoğraf 421-422. Fabrikalardan... Fotoğrafla Türkiye Albümü, 1936.
Uğur Kavas Arşivi.

546

Fotoğraf 423. Fabrikalardan... Fotoğrafla Türkiye Albümü, 1936.
Uğur Kavas Arşivi.

Fotoğraf 424. Ankara Ticaret Lisesi. Fotoğrafla Türkiye Albümü, 1936.
Uğur Kavas Arşivi.

547

Fotoğraf 425. Musiki Muallim Mektebi. Fotoğrafla Türkiye Albümü, 1936.
Uğur Kavas Arşivi.

548

Fotoğraf 426. Adana fotoğrafları...
Radyo Dergisi, Eylül 1946, s. 57.

549

Fotoğraf 427. Afyon’un dağlık bölgesi...
Radyo Dergisi, 1 Ekim 1945, s. 46.

550

Fotoğraf 428. Memleket Manzaraları...
Radyo Dergisi, 1 Aralık 1946, s. 60.

551

Fotoğraf 429. Türk Kars’tan güzel bir görünüş...
Radyo Dergisi, 1 Nisan 1946, s. 52.

552

Fotoğraf 430. Ankara Radyosu’ndaki Etem Tem Röportajında bahsedilen fotoğraf. Ethem Tem
26.08.1922.

Fotoğraf. 431. Bir Kedi Yavrusu. Suat Tenik.
Radyo Dergisi, 1 Nisan 1945, s. 40.

553

Fotoğraf 432. Bir Portre. Osman Darcan
Radyo Dergisi, 1 Mayıs 1945, s. 41.

554

Fotoğraf. 433. Portre. Osman Darcan
La Turquie Kemaliste, Aralık 1941, s. 46.

555

Fotoğraf 434. Portre. Osman Darcan
Radyo Dergisi, Mart 1947, s. 63.

556

Fotoğraf 435. Eğridir Gölü. Osman Darcan
Radyo Dergisi, Şubat 1947, s. 62.

557

Fotoğraf 436. Bir Sabah Gezintisi. Osman Darcan.
Radyo Dergisi, Ağustos 1947, s. 68.

558

Fotoğraf 437. Göksu Deresi. İhsan Celal Antel-; Son Işıklar. Hakkı Yaşar
Radyo Dergisi, Ekim 1947, s. 70.

559

Fotoğraf 438. Gençlik Parkı’nda Akşam. Oğuz Üçer.
Radyo Dergisi, Aralık 1947, s. 72.

Fotoğraf 439. Ada. Naim Gören
Radyo Dergisi, Şubat 1948, s. 77.

560

Fotoğraf 440-441-442. Foto Süreyya Dergisi Amatör Fotoğraf Yarışması’na katılarak -dereceye
girenlerden… Foto Süreyya, 22 Haziran 1931, no.2.

561

Fotoğraf 443-444. Foto Süreyya Dergisi Amatör Fotoğraf Yarışması’na katılarak dereceye
girenlerden… Foto Süreyya, Temmuz 1931, no.3.

562

Fotoğraf 445-446-447. Foto Süreyya Dergisi Amatör Fotoğraf Yarışması’na katılarak dereceye
girenlerden… Foto Süreyya, Eylül 1931, no.5.

563

Fotoğraf 448. Fotoğraf Haberleri dergisinin amatör yarışmasına katılanlardan…
Fotoğraf Haberleri, 15 Kasım 1934, sayı.3, syf.18.

564

Fotoğraf 449. Akşam Gazetesinin amatör yarışmasına katılanlardan…
Akşam, 14 Aralık 1935, s.

Fotoğraf 450. Akşam Gazetesinin amatör yarışmasına katılanlardan…
Akşam, 15 Şubat 1936, s.

565

Fotoğraf 451. Akşam Gazetesinin amatör yarışmasına katılanlardan…
Akşam, 16 Mayıs 1937, s.3.

Fotoğraf 452. Akşam Gazetesinin amatör yarışmasına katılanlardan…
Akşam, 4 Ocak 1938, s.8.

566

Fotoğraf 453. Akşam Gazetesinin amatör yarışmasına katılanlardan…
Akşam, 2 Nisan 1939, s.8.

567

Fotoğraf 454. Denizde Çocuklar. Rıfat Tümer,
Profesyonel ve Amatörün Fotoğraf Dergisi Amatör Fotoğraf Yarışması Birincisi- Ekim-Kasım 1945,
sayı.2, syf.11.

Fotoğraf 455. Fenerbahçe Feneri. Fettah İrtem,
Profesyonel ve Amatörün Fotoğraf Dergisi Amatör Fotoğraf Yarışması İkincisi, Ekim-Kasım 1945,
sayı.2, syf.11.

568

Fotoğraf 456. Dinlenme. Samim Yemişçibaşı,
Profesyonel ve Amatörün Fotoğraf Dergisi Amatör Fotoğraf Yarışması Üçüncüsü, Ekim-Kasım 1945,
sayı.2, syf.12.

Fotoğraf 457. Fotoğraf dergisinin amatör fotoğraf yarışmasına katılanlardan…
Fotoğraf, Nisan 1941, sayı.1.

569

Fotoğraf 458. Hanımlar yüzme müsabakası.
Foto Süreyya, 30 Ağustos 1931, No.4.

570

Fotoğraf 459. İsimsiz.
Fotoğraf Haberleri, 8 Kasım 1934, No.2.

571

Fotoğraf 460. Şehir Tiyatrosu Baletleri Arasında.
Fotoğraf Haberleri, 22 Kasım 1934, No.4.

572

Fotoğraf 461. Bulgaristan’da Fotoğrafçılık.
Foto Süreyya, 30 Ağustos 1931, No.4.

573

Fotoğraf 462. Mona Goya.

Fotoğraf 463. Kral Faysal.

Foto Süreyya, 29 Haziran 1931, Sayı:3.

Foto Süreyya, 29 Haziran 1931, Sayı:3.

574

Fotoğraf 464. Bedia Muhavvit.
Foto Süreyya, 1 Mayıs 1932, Sayı:12.

Fotoğraf 465. İsmet İnönü.
Foto Süreyya, 30 Ekim 1931. Sayı: 6

575

Fotoğraf 466. Matmazel Sonya.
Foto Süreyya, 30 Eylül 1931, Sayı:5.

Fotoğraf 467. Ariman Banu: Yılanlı Kadın.
Foto Süreyya, 17 Mayıs 1931, Sayı:1.

576

Fotoğraf 468. Üç Hemşireler.

Fotoğraf 469. Ariman Banu.

Foto Süreyya, 17 Mayıs 1931, Sayı:1.

Foto Süreyya, Aralık 1934, Sayı: 36.

577

Fotoğraf 470. Barry Hemşireler.
Foto Süreyya, 17 Mayıs 1931, Sayı:1.

Fotoğraf 471. Artist E. Gailai and Comp.
Foto Süreyya, 1 Mayıs 1932, Sayı:12.

578

Fotoğraf 472. Dostluk ihtiyacı karşısında iki düşman. Foto Selahattin.
Fotoğraf Haberleri, 22 Kasım 1934, no.4

579

Fotoğraf 473. Beyoğlu’nda Sabah. Foto Ali,
Fotoğraf Haberleri 22 Kasım 1934, no.4, syf.4

580

Fotoğraf 474. Beyoğlu’nda Sabah. Foto Ali,
Fotoğraf Haberleri 22 Kasım 1934, no.4, syf.5

581

Fotoğraf 475. Otobüs Yolculuğunda. Foto Namık,
Fotoğraf Haberleri 22 Kasım 1934, no.6, syf.3

582

Fotoğraf 476. Türkiye Güzellik, Tarih ve İş Memleketi Sergisi, 1936.
Uğur Kavas Arşivi.

583

Fotoğraf 477-478. Hatay ve Türk Kimliği.
Doküman Dergisi, No.1, Hatay Sayısı, 1939

Fotoğraf 479-480. Hatay’ın Tarihi.
Doküman Dergisi, No.1, Hatay Sayısı, 1939

584

Fotoğraf 481-482. Hatay’ın Sahilleri.
Doküman Dergisi, No.1, Hatay Sayısı, 1939

585

Fotoğraf 483-484. Hatay’daki bayındırlık işleri.
Doküman Dergisi, No.1, Hatay Sayısı, 1939

586

Fotoğraf 485. Hatay Çarşısı.
Doküman Dergisi, No.1, Hatay Sayısı, 1939

Fotoğraf 486. İsimsiz.
Doküman Dergisi, No.2, Bolu Sayısı, 1939.

587

Fotoğraf 487-488. Bolu’da köylü çocuklar ve kadınlar.
Doküman Dergisi No.2, Bolu Sayısı, 1939.

Fotoğraf 489. Bolu’da bir sünnet düğünü.
Doküman Dergisi No.2, Bolu Sayısı, 1939.

588

Fotoğraf 490. Bolu Gerede’de bir ev.
Doküman Dergisi No.2, Bolu Sayısı, 1939.

Fotoğraf 491. Bolu’nun doğal güzellikleri.
Doküman Dergisi No.2, Bolu Sayısı, 1939.

589

Fotoğraf 492. Bolu’nun ormanları ve hayvancılık.
Doküman Dergisi No.2, Bolu Sayısı, 1939.

590

Fotoğraf 493-494. Bolu’nun ormanları ve hayvancılık.
Doküman Dergisi No.2, Bolu Sayısı, 1939.

591

Fotoğraf 495-496. Bolu’daki balıkçı çocuklar.
Doküman Dergisi No.2, Bolu Sayısı, 1939.

592

Fotoğraf 497. İlk Fotomontajlardan. Tarih bilinmiyor.
Güzel Sanatlar dergisi, sayı:4, 1940.

Fotoğraf 498-499. Solarizasyon ve Çilli Yüz. Zeki İzer,
Güzel Sanatlar Dergisi, sayı.1, 1939.

593

Fotoğraf 500-501. Raks ve Sepet. Zeki İzer
Güzel Sanatlar Dergisi, sayı.1, 1939.

Fotoğraf 502. Ağaç. Ali Enis-.
Güzel Sanatlar dergisi, sayı:4, 1940.

594

Fotoğraf 503. Ayasofya’nın içinden... Ali Enis,
Güzel Sanatlar dergisi, sayı:4, 1940

Fotoğraf 504. Natürmort. Sanih Sarıdal–. Fotoğraf 505. Ağaç. Sanih Sarıdal.
Güzel Sanatlar dergisi, sayı:4, 1940.

Güzel Sanatlar dergisi, sayı:4, 1940.

595

Fotoğraf 506. Portre. Münif Fehim,
Güzel Sanatlar dergisi, sayı:4, 1940.

Fotoğraf 507. Nilüferler.
Münif Fehim-. Güzel Sanatlar dergisi, sayı:4, 1940.

596

Fotoğraf 508. Foto ve İllerimiz: Hakkari.
Profesyonel ve Amatörün Fotoğraf Dergisi, Ekim-Kasım 1945, sayı.2, syf.14.

Fotoğraf 509-510. Foto-Reklam örnekleri.
Profesyonel ve Amatörün Fotoğraf Dergisi, Ağustos-Eylül 1945, sayı.1.

597

Fotoğraf 511. Necdet Remzi Atak Portresi. Bahaeddin Bediz, tarih bilinmiyor,
Milli Kütüphane Fotoğraf Arşivi

Fotoğraf 512. Fotomontaj. Şinasi Barutçu,
Profesyonel ve Amatörün Fotoğraf Dergisi, Ağustos-Eylül 1945, sayı.1.

598

Fotoğraf 513. Güneşe Karşı. Safder Sürel.
Profesyonel ve Amatörün Fotoğraf Dergisi, Ağustos-Eylül 1945, sayı.1.

Fotoğraf 514. Gün Batarken. Şinasi Barutçu,
Profesyonel ve Amatörün Fotoğraf Dergisi, Ağustos-Eylül 1945, sayı.1.

599

Fotoğraf 515. Bulutlar Arkasında. Sedat Arsel,
Profesyonel ve Amatörün Fotoğraf Dergisi, Ekim-Kasım 1945, sayı.2, syf:13

Fotoğraf 516. Boğaziçinden. Muammer Öniz,
Profesyonel ve Amatörün Fotoğraf Dergisi, Ekim-Kasım 1945, sayı.2, syf:13.

600

Fotoğraf 517. Gezinti. Cemal Işıksel,
Profesyonel ve Amatörün Fotoğraf Dergisi, Ekim-Kasım 1945, sayı.2, syf:27.

Fotoğraf 518. Sahilde evler. Kemal Baysal,
Profesyonel ve Amatörün Fotoğraf Dergisi, Ekim-Kasım 1945, sayı.2, syf:28.

601

Fotoğraf 519. Kalamış Koyu. C. UY,
Profesyonel ve Amatörün Fotoğraf Dergisi, Ekim-Kasım 1945, sayı.2, syf:28.

Fotoğraf 520. Salahattin Göktepe.
Hüseyin Göksel-Fotoğraf, Nisan 1948, sayı.1

602

Fotoğraf 521. Ege manevraları ve İhtiyar. Kemal Mete,
Fotoğraf, Nisan 1948, sayı.1

Fotoğraf 522. Hocaefendi. Hamza Rüstem,
Fotoğraf, Nisan 1948, sayı.1

603

Fotoğraf 523. Ömür ve Kitap. Limasollu Naci
Fotoğraf, Nisan 1948, sayı.1.

Fotoğraf 524. Kültür Pavyon. Fikri Göksay,
Fotoğraf, Mayıs 1948, sayı.2.

604

Fotoğraf 525. Cahit Uçuk Portresi. Fikri Göksay,
Fotoğraf, Mayıs 1948, sayı.2.

Fotoğraf 526. Hozatlı İhtiyar. Nazmi Sevgen
Fotoğraf, Mayıs 1948, sayı.2.

605

Fotoğraf 527. Zonguldak İskelesi ve Belediye Parkı’ndan bir görünüş. Yurttan Resimler Köşesi. Foto
N. Baysal, Ulus Gazetesi, 5 Şubat 1939, s.6.

Fotoğraf 528. Zonguldak Limanı’ndan bir görünüş. Yurttan Resimler Köşesi. Foto N. Baysal,
Ulus Gazetesi, 6 Şubat 1939, s.6.

Fotoğraf 529. Salihli’de Kurşunlu Banyolarının Uzaktan Görünüşü. Yurttan Resimler Köşesi. Foto
Hüsnü Kazım, Ulus Gazetesi, 20 Şubat 1939, s.6.

606

Fotoğraf 530. Gaziantep’te yeni yapılan caddelerden biri. Yurttan Resimler Köşesi.
Ulus Gazetesi, 7 Şubat 1939, s.6.

Fotoğraf 531. Cümhuriyeti Biz Böyle Kazandık, Foto Hüsnü Kazım, 1933
http://www.usakkentmuzesi.com/articletags/cumhuriyeti%20biz%20b%C3%B6yle%20kazand%C4%B1k

Fotoğraf 532. Fotoğrafla Adana. Yurttan Resimler Köşesi. Hilmi Şahenk,
Ulus Gazetesi, 6 Mayıs 1947, s.6.
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Fotoğraf 533. Fotoğrafla Hatay Yurttan Resimler Köşesi. Hilmi Şahenk,
Ulus Gazetesi, 8 Mayıs 1947, s.6
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EK 5. KATALOG 2

Fotoğraf 1. Antalya Limanı. Şinasi Barutçu, 1939,
Ankara Halkevi Birinci Fotoğraf Müsabakası Birincisi.

Fotoğraf 2. Büyükada. Şinasi Barutçu, 1939,
Ankara Halkevi Birinci Fotoğraf Müsabakası Birincisi.
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Fotoğraf 3. İlk Işık (Haliç), Şinasi Barutçu, 1939,
Ankara Halkevi Birinci Fotoğraf Müsabakası Birincisi

Fotoğraf 4. (Gümrükte) Seyahate Hazırlık. Hakkı İzet, 1939,
Ankara Halkevi Birinci Fotoğraf Müsabakası İkincisi.
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Fotoğraf 5. Yapraklar. Hakkı İzet, 1939
Ankara Halkevi Birinci Fotoğraf Müsabakası İkincisi.

Fotoğraf 6- Karaca. Necdet Pençe, 1939,
Ankara Halkevi Birinci Fotoğraf Müsabakası Üçüncüsü

611

Fotoğraf 7. Fabrika, Necdet Pençe, 1939,
Ankara Halkevi Birinci Fotoğraf Müsabakası Üçüncüsü.

Fotoğraf 8. Balıkçı. Safder Şükrü Sürel, 1939,
Ankara Halkevi Birinci Fotoğraf Müsabakası Dördüncüsü.

612

Fotoğraf 9. Genç Adam. Mesut Erdem, 1939,
Ankara Halkevi Birinci Fotoğraf Müsabakası Beşincisi.

Fotoğraf 10. Merdivende. Mesut Erdem, 1939,
Ankara Halkevi Birinci Fotoğraf Müsabakası Beşincisi.
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Fotoğraf 11. Kedi. Fotoğrafçısı bilinmiyor, 1939,
Ankara Halkevi Birinci Fotoğraf Müsabakası

Fotoğraf 12. Yelkenli. Fotoğrafçısı bilinmiyor, 1939,
Ankara Halkevi Birinci Fotoğraf Müsabakası

614

Fotoğraf 13. Minare. Fotoğrafçısı bilinmiyor, 1939,
Ankara Halkevi Birinci Fotoğraf Müsabakası

Fotoğraf 14. Kar Manzarası, Fotoğrafçısı bilinmiyor, 1939,
Ankara Halkevi Birinci Fotoğraf Müsabakası

615

Fotoğraf 15. Ekin Yığını. Fotoğrafçısı bilinmiyor, 1939,
Ankara Halkevi Birinci Fotoğraf Müsabakası

Fotoğraf 16. Gün batarken. Fotoğrafçısı bilinmiyor, 1939,
Ankara Halkevi Birinci Fotoğraf Müsabakası
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Fotoğraf 17. Paris Fuarı. Fethi Ülgen, 1937
Ankara Halkevi Birinci Fotoğraf Müsabakası

Fotoğraf 18. Jüri heyeti gelen fotoğrafları inceliyor.
Ulus, 16 Mart 1940, syf.1
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Fotoğraf 19. Annemin Sabah Kahvesi. Rıfat Tümer, 1941,
Ankara Halkevi Üçüncü Fotoğraf Müsabakası İkincisi

Fotoğraf 20. Hindiler. Şinasi Barutçu, 1943, Ankara Halkevi Beşinci Fotoğraf Müsabakası Birincisi.
Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Cumhuriyet Arşivi

618

Fotoğraf 21- Muhittin Aran’ın Ankara Halkevi Beşinci Fotoğraf Müsabakası İkincilik ödülü aldığı
Çay adlı fotoğrafı olduğu düşünülüyor.
Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Cumhuriyet Arşivi

Fotoğraf 22. Uyku. Fevzi Şencan, 1943, Ankara Halkevi Beşinci Fotoğraf Müsabakası Üçüncüsü
Ülkü Dergisi, Yeni Seri, 1 Mart 1943, Sayı 35, Syf.15.
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Fotoğraf 23. Manzara. Nurettin Ertürk, 1948, Ankara Halkevi Onuncu Fotoğraf Müsabakası
Birincisi Ülkü Dergisi 3. Seri, Mart 1948, Sayı:15- Kapak

Fotoğraf 24. Kağnı. Nurettin Ertürk, 1948, Ankara Halkevi Onuncu Fotoğraf Müsabakası Birincisi
Ülkü Dergisi 3. Seri, Mart 1948, Sayı:15- Kapak
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Fotoğraf 25. Kediler. Nurettin Ertürk, 1948, Ankara Halkevi Onuncu Fotoğraf Müsabakası Birincisi
Ülkü Dergisi 3. Seri, Mart 1948, Sayı:15-, s.19

Fotoğraf 26. Ceylan. Nurettin Ertürk, 1948, Ankara Halkevi Onuncu Fotoğraf Müsabakası Birincisi
Ülkü Dergisi 3. Seri, Mart 1948, Sayı:15-, s.20
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Fotoğraf 27. Balıkçı. Nurettin Ertürk, 1948, Ankara Halkevi Onuncu Fotoğraf Müsabakası Birincisi
Ülkü Dergisi 3. Seri, Mart 1948, Sayı:15-, s.20

Fotoğraf 28. Yıkananlar. M. Ali Ceyhan, 1948, Ankara Halkevi Onuncu Fotoğraf Müsabakası
İkincisi, Ülkü Dergisi 3. Seri, Mart 1948, Sayı:15, Kapak
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Fotoğraf 29. Çocuk Portresi. Oğuz Han, 1948 Ankara Halkevi Onuncu Fotoğraf Müsabakası
Takdir Belgesi. Ülkü Dergisi 3. Seri, Mart 1948, Sayı:15, Kapak

Fotoğraf 30. Su İçen Adam. Süreyye Sayın, 1948, Ankara Halkevi Onuncu Fotoğraf Müsabakası
Sergileme, Ülkü Dergisi 3. Seri, Mart 1948, Sayı:15,syf.18.
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Fotoğraf 31- İstinye. Halil Ark, 1940,
Halkevleri Birinci Amatör Fotoğraf Yarışması Birincisi

Fotoğraf 32. Portre. Adil Arıkan, 1940,
Halkevleri Birinci Amatör Fotoğraf Yarışması Üçüncüsü
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Fotoğraf 33. Sokak .Mehmet Başak, 1940,
Halkevleri Birinci Amatör Fotoğraf Yarışması Dördüncüsü

Fotoğraf 34. Çiçek. Fahri Seyrek, 1940,
Halkevleri Birinci Amatör Fotoğraf Yarışması Beşincisi
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Fotoğraf 35. Uludağ. İhsan Celal Antel, 1940,
Halkevleri Birinci Amatör Fotoğraf Yarışması B Sınıfı İkincisi

Fotoğraf 36. Çalışkan bir köylü çocuk. Serat Akkartal
Halkevleri Birinci Amatör Fotoğraf Yarışması B Sınıfı Dördüncüsü
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Fotoğraf 37. Tebessüm. Kemal Baysal, 1941,
Halkevleri İkinci Amatör Fotoğraf Yarışması A Sınıfı Birincisi

Fotoğraf 38- Sürü, Hikmet Ildız, 1941,
Halkevleri İkinci Amatör Fotoğraf Yarışması A Sınıfı Üçüncüsü
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Fotoğraf 39. Akşehir’den Bir Sokak. Reşat Güçlü, 1942,
Halkevleri Üçüncü Amatör Fotoğraf Yarışması B Sınıfı Dördüncüsü
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Fotoğraf 40-41-42. Sındırgı Halkevi’nden Halkevleri Üçüncü Amatör Fotoğraf Yarışmasına gönderilen
fotoğraflar, 1941.
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Fotoğraf 43. Oyun. Muhittin Aran, 1943,
Halkevleri Dördüncü Amatör Resim ve Fotoğraf Sergisi İkincisi
Ülkü Dergisi, Yeni Seri, 16 Nisan 1943, Sayı:38.

Fotoğraf 44. Manzara. İhsan Celal Antel, 1943.
Halkevleri Dördüncü Amatör Resim ve Fotoğraf Sergisi ÜçüncüsüÜlkü Dergisi, Yeni Seri, 16 Nisan 1943, Sayı:38.
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Fotoğraf 45. Serseri. Adil Arıkan, 1943.
Halkevleri Dördüncü Amatör Resim ve Fotoğraf Sergisi Beşincisi
Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Cumhuriyet Arşivi

Fotoğraf 46. Cizre Belediye Bahçesi. İhsan Yıldırım, 1943, Cizre Halkevi Birincisi,
Halkevleri Dördüncü Amatör Fotoğraf Yarışmasına gönderilen fotoğraflardan
Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Cumhuriyet Arşivi
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Fotoğraf 47. Köylü Evi. Salahattin Günay, 1943, Cizre Halkevi İkincisi,
Halkevleri Dördüncü Amatör Fotoğraf Yarışmasına gönderilen fotoğraflardan
Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Cumhuriyet Arşivi

Fotoğraf 48. Bot. Şerif Etensel, 1943, Cizre Halkevi Üçüncüsü
Halkevleri Dördüncü Amatör Fotoğraf Yarışmasına gönderilen fotoğraflardan
Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Cumhuriyet Arşivi
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Fotoğraf 49. Karlı Dere (Derede Kış). Sadrettin Sonat, 1945,
Halkevleri Altıncı Amatör Fotoğraf Yarışması Birincisi
Profesyonel ve Amatörün Foto Dergisi, Ağustos- Eylül 1945, Sayı:1.

Fotoğraf 50. Fakir Çocuklar (Haylaz Çocuklar). Rıfat Tümer, 1945,
Halkevleri Altıncı Amatör Fotoğraf Yarışması İkincisi,
Profesyonel ve Amatörün Foto Dergisi, Ağustos- Eylül 1945, Sayı:1.
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Fotoğraf 51. Dağ ve Kayakçı (Uludağ). Nazif Çıkıgil, 1945,
Halkevleri Altıncı Amatör Fotoğraf Yarışması Dördüncüsü,
Profesyonel ve Amatörün Foto Dergisi, Ağustos- Eylül 1945, Sayı:1.

Fotoğraf 52. Gece ve Kar. Fahri Seyrek, 1945,
Halkevleri Altıncı Amatör Fotoğraf Yarışması Beşincisi,
Profesyonel ve Amatörün Foto Dergisi, Ağustos- Eylül 1945, Sayı:1.
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Fotoğraf 53. Gezinti (Ağaçlar Altında). Necdet Pençe, 1945,
Halkevleri Altıncı Amatör Fotoğraf Yarışması İkincisi,
Profesyonel ve Amatörün Foto Dergisi, Ağustos- Eylül 1945, Sayı:1.
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