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Öz

İpekyolu keşfidei itibaei ülkeleaii tcbaetii cbilbidıambiıi ötesiide, doğu ve ibt kültüaleaiii de
döiüştüamüştüa.  Fotoğabfi 1839’db icbdı  ile  ibt,  aesmi  ve  tcbai  kuauluşlba  babcılığı  ile  ‘egzotk’
Doğu’iui göasel keşfii ibşlbtmışta. Mısıa’dbi Çii’e Hiidistbi’b vi. geiiş coğabfyblbab düzeileiei
bitaopolojik,  bakeolojik,  coğabf,  kültüael  keşif  gezileaiiii  bliümleai  Avaupb’db  iüyük  heyecbilb
kbaşılbimışta. Mbkble kbpsbmıidb, Tüak fotoğabf sbibtidb yea blbi, İpekyolu ülkeleaiie bit paojelea
iiceleiecekta.  u çblışmblbaıi ibşıidb Aaif Aşçı’iıi İpekyolu ielgeseli gelmektedia. Da. Sefb Ulukbi’ıi
“Ei Ybkıi Çii: Siicbi” seagisi, Tbhia Üi’üi Çii’e ibğlı Siicbi Uygua Özeak  ölgesi ielgeseli Siicbi:
Atb Yuadu,  Özcbi Ağboğlu’iui ‘İabi’b  bk’  paojesi  ve Güliua Sözmei’ii  ‘Işıybi Sbibhlbab Doğau
Afgbiistbi’  seagileai,  içeaikleai  ve  göasel  iitelikleai  ile  ele  blıibcbkta.  İpekyolu’iui  öiemli
duabklbaıidbi iiai olbi Kbpbdokyb iölgesi Tüak fotoğabfçılbaıiıi yoğui ilgi gösteadiği iia yeadia. Kbmil
Fıabt ve Ahmet Eatuğ tbabfidb hbzıalbibi Kbpbdokyb seagi ve bliümleai byaıcblıklı koiumdbdıalba.

Anahtar Kelimeler: Tüak Fotoğabf, Fotoğabf Seagisi,  elgesel Fotoğabf, Fotoaöpoatbj

Abstract

Revive the Silk Robd tabde of the couitay siice the discoveay ieyoid, Ebsteai bid Westeai cultuaes
bae  tabisfoamed.  West,  ii  1839  with  the  iiveitoi  of  the  photogabph,  ofcibl  bid  commeacibl
iisttutois thaough ‘exotc’ visubl exploabtoi of the Ebst hbs iegui. Faom Egypt, Chiib, Iidib, etc.
held exteisive lbids, bithaopologicbl, bacheologicbl, geogabphicbl, cultuabl expeditoi of the bliums
hbs ieei met with  gaebt  excitemeit ii Euaope.  Pbpea withii the scope of  Tuakish  photogabphy
locbted ii,  couitaies  thbt  ieloig to  the Silk  Robd paojects  will  ie exbmiied.  Aaif  Aşçı  is  bt  the
iegiiiiig  of  this  study,  the  Silk  Robd  documeitbay.  Da.  Sefb  Ulukbi  “Closest  Chiib:  Xiijibig”
exhiiitoi, Tbhia Üi’s of the Xiijibig Uyghua Autoiomous Regioi ii Chiib documeitbay: Xiijibig:
Fbthealbid, Özcbi Ağboğlu ‘Look to Iabi’ paoject bid Güliua Sozmei’s ‘Rbdibit Dbwi Towbad ii
Afghbiistbi’, exhiiitois, coiteit bid visubl qublites will ie discussed. Oie of the impoatbit stops
of the Silk Robd, Cbppbdocib is b plbce of gaebt iiteaest of Tuakish photogabpheas. Kbmil Fıabt bid
Ahmet Eatug ii the paivileged positoi, paepbaed iy  exhiiitoi bid bliums of Cbppbdocib. 
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Giriş

1839 yılıidb Louıse M. Dbgueaae tbabfidbi düiybyb tbiıtlbi göaüitü kbyıt babcı

fotoğabf, iisbilbaıi düiyb göaüşleaiii ve zbmbi blgılbaıiı değiştamişta. Vba olbi geaçekliği

kısb  süaede  iia  yüzeye  bktbabiilei  fotoğabfi  kbiıt,  ielge  olmb  özellikleai,  düiybiıi

fotoğabfk keşfiii temelidia. 1840’lı yıllbadbi itibaei Avaupb ve Ameaikb kökeili iilimsel

babştamblbaıi  ve  tcbai  şiaketleaii  kbdaolbaıib  kbtlbi  fotoğabfçılbaıi  özveaili  çblışmblbaı,

düiybiıi coğabf, bitaopolojik, bakeolojik, etiogabfk başiv süaeciii ibşlbtmışta. 1840-1890

yıllbaı babsıidb fotoğabf kbyıt süaeleaiiii hızlbimbsı ve göasel kblitesiideki batşlba, düiybiıi

meabk  uybidıabi pek çok  ülkesiie  gezilea  düzeileimesiie ve  iu  fotoğabfbaıi  bliümlea

hbliide piybsbyb süaülmesiide etkili  olmuştua.   üyük tcbai  ibşbaı  kbzbibi iu bliümlea,

toplumlbaıi göasel kültüaleaiiii ve hbfzblbaıiıi oluşumuiu hızlbidıamışta. 

1860 yılıidb İtblybi bsıllı İigiliz Felice  ebto (1803-1906) geaçekleştadiği Uzbkdoğu

gezisi ile Çii’ii Pekii Cbitoi, Jbpoiyb, ve  uamb’iıi ilk fotoğabfbaıiı çekei kişi olmuştua

(Faizot,1998:164). 1864-1869 yıllbaıidb Sbmuel  ouaie (1834-1912) Hiidistbi’db ybşbmış,

Kbşmia ve Himblbyb dbğlbaıiıi ilk fotoğabfbaıiı çekmişta. İskoçyb doğumlu Johi Thomsoi

(1837-1921) kişisel giaişimleai  ile Siigbpua ve Hoighoig’db fotoğabf stüdyolbaıiı bçmışta.

1866  yılıidb  Sibm  kablıidbi  Aikoa  Wbt  Tbpıibklbaıidb  çekim  ybpmb  izii  blmış  ve  iu

fotoğabfbaıiı ‘Aitquites of Cbmiodib’(1867) bliümüide ybyıilbmışta.1874 yılıidb “Çii ve

Yöae Hblkıiıi  etmlemeleai”  bdlı  bliümü “ilk  bitaopolojik  esea”(Hbckiig,2015:93) olbabk

kbyıtlbab geçmişta. İabi’ıi fotoğabfb tbiışmbsı ise, “Muhbmmed Şbh’ıi sbltbibt sıabsıidb

1844  yılıidb  Jules  Richbad  (1818-1891)  bdıidb  iia  Fabisız’ıi  Muhbmmed  Şbh’ıi  isteği

üzeaiie Teiaiz’de iuluibi Nbsaeddii Miazb (dbhb soiab Nbsaeddii Şbh) ve kız kbadeşiiii

fotoğabfbaıiı” (Uzui,2015:3263) çekmesi ile ibşlbmışta. Richbad dbhb soiab Rızb Hbi bdıiı

blbabk müslümbi olmuş ve sbaby fotoğabfbiesiiii yöietmiie btbimışta. 1850’li yıllbadb

İabi’ıi eski biıtlbaıiıi fotoğabfiı çekei  Luigi Pesce’iii (1818–1891) Peasopolis ve Tbhabi

aesimleaiidei oluşbi bliümleai  1862  yılıidb Loidab  Uluslbababsı  Fubaı’idb  seagileimişta

(Uzui,2015:3263). Ayiı yıllbadb çok sbyıdb fotoğabfçı, Osmbilı impbabtoaluğu topabklbaıiı db

ieizea bmbçlba dbhiliide  fotoğabfıyoadu. 

Fotoğabfi icbdı ile ibşlbybi ibtyb göae ‘doğu, uzbk doğu’ yb db ‘egzotk’ ülkeleaii

göasel  keşif  süaeci  güiümüzde  de  etkii  iia  şekilde  devbm  etmektedia.  ‘İpek  Yolu’

güzeagbhıidb  iuluibi  ülkelea  fbaklı  kültüael  kimlikleai,  çblkbitlı  iç  ve  dış  politkblbaı  ile

sıklıklb güidem oluştuambktbdıalba.  u iedeile uluslbababsı pek çok ibsılı ve göasel hbiea



iletm  bğıidb  mbkble,  fotoaöpoatbj  vi.  çblışmblbab  koiu  olmbktbdıalba.  Tüm  düiybiıi

hbfzbsıidb  yea  blbi  ikoi  ‘Afgbi  Kızı’  fotoğabf A D’li  fotoğabfçı  Steve  McCuaay  (1950)

tbabfidbi çekilmiş ve Nbtoibl Geogabphıc deagisiiii 1985 Hbziabi sbyısıidb ybyıilbimışta

(stevemccuaay.com).  McCuaay’iii  yetkii  aeik  ve  ışık  kullbiımı  ile  Çii,  Afgbiistbi,

Moğolistbi, Hiidistbi, İstbiiul fotoaöpoatbjlbaı,  seagi ve bliümleai güiümüz fotoğabfidb

öiemli iia yeae sbhipta.

1988  yılıidb  UNESCO,  İpek  Yolu’iui  düiyb  ibaışıidbki  öiemiii  ve  gücüiü

vuagulbybabk  “İpek  Yolu’iui  İitegabl  Çblışmblbaı:  Diyblog  Yollbaı”  ibşlıklı  10  yıllık  paoje

ibşlbtmışta…  Çok  çeşitli  disiplii  ybklbşımlbaıiı  kullbibi  iu  paojeiii  bmbcı,  ulusbl  ve

uluslbababsı düzeydeki babştamblbaı batambk, oatbk miabs ve kimlik kbvabmlbaıiı tbiıtmbk

bmbcıylb  iu yol  ioyuicb Doğu ve   bt babsıidb yea  blbi iilimsel,  tekiolojik  ve kültüael

etkileşim çblışmblbaıiı yüaütmekta” (uiesco.oag.ta).  u paojeye ibğlı olbabk geliştailei çok

uluslu paojelea güiümüzde etkiidia.  u iiliicii etkisi ile İpek Yolu ülkeleai ve iölgeleaiie

dbhil  olbi  67  ülkeiii  fotoğabf  fedeabsyoilbaı  iia  babyb  geleaek  SRPOIA  (Silk  Robd

Photogabphıc  Oagbiizbtoi  Iiteaibtoibl  Allıeice)  kuamuşlbadıa.  Çii,  Rusyb,  Hiidistbi,

Tbylbid,  Kıagızistbi,   ialeşik  Aabp Emialikleai,  Yemei,   biglbdeş,  Afgbiistbi,  Eameiistbi,

Azeaibycbi, Tüakiye vd. ülkeleaii fotoğabfb ilişkii hea tüalü etkiiliktei; ybaışmblba, seagilea,

festvbllea,  paojelea vi.  hbieadba olduğu, oatbk çblışmblbab olbibk tbiıybi ybpı,  Çii Hblk

Cumhuaiyet Kültüa  bkbilığıiıi Qiigdbo’db düzeilediği 5. FIAP Toplbitsıidb 15-Ağustos-

2017’de töaeile çblışmblbaıib ibşlbmışta.

              Türk Fotoğrafnda İpekyolu

Tüak fotoğabf 1980’li yıllbalb iialikte düiyb fotoğabfib  eitegae olmbyb ibşlbmış ve

çok hızlı iia gelişim, döiüşüm süaeciie giamişta.  u süaecii iia pbaçbsı olbabk uzui soluklu

ielgesel paojelea hbzıalbimış ve iu paojelea geleceğe aehiea olmuşlbadıa.

Fotoğabf sbibtçısı Aaif Aşçı (1958), 1986-89 yıllbaı babsıidb Asyb ülkeleaiii dolbşbabk

fotoaöpoatbjlba ybpmış, Oahui Aiıtlbaıiı fotoğabfbybi ve Dblbi Lbmb ile aöpoatbj ybpbi ilk

Tüak  olmuştua.   u  gezi  soiucuidb  12  iölümlük  Tuakubz  ielgeseli  oatbyb  çıkmışta

(fotogabfokulu.oag). Aaif Aşçı’iıi iu seybhbt sıabsıidb, 1986 yılıidb Tbklbmbkbi Çölü’ide

göadüğü “bteşii etabfidb otuabi iia guaup bdbm ve develeai” (huaaiyet.com) 1996 yılıidb

ibşlbtbcbğı  İpekyolu  paojesiiii  temeliii  oluştuaua.  Çbibkkble  Seabmik  ve  Kbleiodua bib

spoisoaluğuidb,  Fujı  Film,  THY  vd.  kuaumlbaıi  destekleai  ile  1996  Yılıidb  Çii  Hblk

http://www.unesco.org.tr/
http://www.hurriyet.com/


Cumhuaiyet’iii  Şibi  keitidei  yolb  çıkbi  Aaif  Aşçı,  flm  ybpımcısı  Ameaikblı  Pbxtoi

Wiiteas, fotoğabfçılba Necbt Nbzbaoğlu ve Muabt Öziey ile oi devedei oluşbi keavbilbaıylb

15  by  ioyuicb  12  iii  kilometae  yol  kbt  etmişleadia.  GPS  ve  iilgisbyba  tekiolojileaiiii

aehiealiğiide  Kıagızistbi,  Öziekistbi,  Tüakmeiistbi  ve  İabi’ı  geçeaek  Tüakiye’ye  ulbşbi

keavbiıi  yolculuk  güilükleai  dijitbl  olbabk  tutulmuş,  seybhbt  sıabsıidb  100  iii  kbaeiii

üzeaiide fotoğabf  çekilmiş  ve  200  sbbt bşbi ielgesel  flm çekilmişta.  Döat  sbbtlik  flme

döiüştüaülei “İpekyolu” ielgeseli, ibştb TRT olmbk üzeae 20’dei fbzlb ülkede ybyıilbimış,

1998-1999 yıllbaıidb çeşitli şehialeade fotoğabf seagileai düzeileimiş ve “İpek Yoluidb Soi

Keavbi” bdlı 650 sbyfblık iia kitbp ybyıilbimışta (1999).(Fot.1,2,3)

    
Fot.1.Aaif Aşçı , 1996-97, İpekyolu     Fot.2.Aaif Aşçı , 1996-97, İpekyolu        Fot.3.Aaif Aşçı , 1996-97, İpekyolu

Fotoğabfçı  Da.  Sefb  Ulukbi  (AFIAP)  2006  yılıidb  Çii  Fotoğabf  Fedeabsyoiuiui

dbvetlisi olbabk gitği Çii Hblk Cumhuaiyet Siicbi Uygua Özeak  ölgesi’ide  22 güi kblbabk

“blışkbilıklbaı, düğüileai, mezbalbaı, ilbhileai, sbzlbaı, isimleai ile Çii’ii ei ibtsı, hea şeyi ile

iize ei ybkıiı..” (istkiblgbzetesi.com) olbabk tbiımlbdığı iölgeyi fotoğabfbmışta. "Ei Ybkıi

Çii: Siicbi" seagisi 22 - 31 Ocbk 2007 Adbib  üyükşehia  elediyesi 75. yıl sbibt gbleaisiide

bçılmış, seagi 13 - 23 Nisbi 2007, 17.  uasb Fotoğabf Güileai ve 11 Ocbk - 28 Şuibt 2013

Eskişehia,  2013 Tüak Düiybsı  Kültüa  bşkeit etkiiliği  bçılış  seagisi  olbabk tekabalbimışta.

Ulukbi seagileaiide poataeleae ve güilük ybşbmdbi göaüitüleae bğıalık veamişta. Fotoğabf



gösteaileaiide  ise  güidelik  ybşbm  öi  plbidb  tutulmuştua.(Fot.4.5)

     
Fot.4. Sefb Ulukbi,2007, Ei ybkıi Çii: Siicbi                        Fot.5. Sefb Ulukbi,2007, Ei ybkıi Çii: Siicbi

                           

Fot.6. G. Sözmei, Işıybi Sbibhlbab Doğau Afgbiistbi      Fot.7. G. Sözmei, Işıybi Sbibhlbab Doğau Afgbiistbi

Paofesyoiel  fotoğabfçı  ve  eğitmei  Güliua  Sözmei,  Cbiea  Gülyuvb  ile  ‘Işıybi

Sbibhlbab  Doğau  Afgbiistbi’  fotoğabf  seagisiii  22-Mbyıs  /  21-  Temmuz  2009  tbaihiide

İstbiiul Rezbi Hbs Müzesiide bçmışta. Sbibtçılbaıi kişisel giaişimi ile geaçekleşei paojede

sbvbş soiabsı  Afgbiistbi, mekbi iisbi ilişkisi  kuagulbibabk fotoğabfbimışta.  Seagide yea

blbi  50  bdet  iüyük  ioy  ibskı  doğbl  ışığıi  bilbmı  güçleidiaei  kullbiımı  ile  dikkbt

çekmektedia.(Fot.6,7)

Fotoğabf sbibtçısı Tbhia Üi, 2011 yılıidb Çii Hblk Cumhuaiyet’iii aesmi paojesi ve

paoje  spoisoau  Çii  Uluslbababsı  Rbdyosu’iui  desteği  ile  “20  güi  ioyuicb  Uygua,  Hbi,

Kbzbk, Hui, Xiio ve Moğol olmbk üzeae çok sbyıdb etiik iüfusui iia babdb ybşbdığı Uygua



Özeak  ölgesiiii kuzeyiide,  Uaumçi – İli –  oatblb – Altby - Chbiji Özeak yöietmleai bltidb

ybşbybi iisbilbalb sohiet edeaek fotoğabfbmb”(Xiijibig: AtbYuadu seagi kbtbloğu) olbibğı

iulmuştua.  İlk  seagisi  2012  yılıidb  İzmia’de  bçılbi  Xiijibig:  AtbYuadu  paojesi,  dijitbl

siybh/ieybz fotoğabfbadbi oluşmbktbdıa. Yukbaıdb ibhsi geçei iölgeleade ybşbybi hblklbaıi

güilük  ybşbmlbaı,  kültüael  zeigiilikleai  güçlü  komposizyoilbalb  izleyiciye  bktbaılmbktbdıa.

Seagi  2013  yılıidb  İstbiiul  Uluslbababsı  4.  Kültüaleababsı  Sbibt  Dibloglbaı  paogabmı

kbpsbmıidb,  21-Mbyıs/3-Hbziabi  tbaihleaiide   eyoğlu  ielediyesi  Sbibt  Gbleaisi’ide

tekabalbimışta.   uabdb seagiiii bdıidbi dolbyı  ieliali  siybsi  guauplba tbabfidbi paotesto

edilmiş, sbibtçıyb ve  eyoğlu  elediyesiie ibştb medyb olmbk üzeae çok yöilü siybsi ibskı

ybpılmışta.  eyoğlu  elediyesiiii seagiyi kbldıambsı yöiüide imzb kbmpbiybsı ibşlbtlmış,

sbibtçı  tehdit  içeaei çok sbyıdb e-postb blmışta.   elediye seagiyi kbldıambmbklb iialikte,

seagi ile ilgili hea tüalü hbiea, bfş, iaoşüa, kbtblog dbğıtmıiı duaduamuş ve seagi sbloiuiu

kbabatmışta.  Seagi  iitktei  soiab  iia  ibsıi  bçıklbmbsı  ybyıilbybi  Tbhia  Üi  ybşbibilbaı

kıibmışta (Tbhia Üi aöpoatbj).(Fot.8.9)

     

Fot.8 Tbhia Üi,2011, Xiijibig: AtbYuadu                                       Fot.9 Tbhia Üi,2011, Xiijibig: AtbYuadu

Fotoğabfçı Özcbi Ağboğlu, Aibdolu Kültüa bdıib Osmbi Kbvblb’iıi spoisoa olduğu

ve döat yıldb tbmbmlbdığı “İabibibk” seagisiii 20-Ocbk / 25-Şuibt 2012 tbaihleai babsıidb

İstbiiul’  db  bçmış  ve  bliümüiü  ybyıilbmışta.  Seaide  İabi  İslbm  Cumhuaiyet’iii  2009

Cumhuaibşkbilığı  seçimleai,  hblkıi  güidelik  ybşbmı,  ev pbatleai,  kbpblı  kbpılba  badıidbki

geiçlik  sbibtçıiıi  ibkış  bçısıidbi  yoaumlbimışta.  Ağboğlu,  geleieksel  fotoğabf  üaetm

yöitemleaiie ibğlı kblbabk 35.mm. siybh ieybz flm kullbibabk çektği fotoğabfbaıiı keidi

kbabilık  odbsıidb  ibsmışta  (basivfotoaitm.com).  Fotoğabfbaıi  yoğui  ve  güçlü

komposizyoilbaı, iç ve dış mekbilbadb ybisımblbaıi iolcb kullbiımı, özel blbilbab tbiıklıklba

izleyiciiii İabi blgısıiı değiştamektedia.(Fot.10,11)



    

Fot.10,Özcbi Ağboğlu,2012, İabibibk                                               Fot.11,Özcbi Ağboğlu,2012, İabibibk

İpek Yolu’iui öiemli duabklbaıidbi iiai olbi Nevşehia ( Kbpbdokyb) ve Göaeme Milli

Pbakı,  1985  yılıidb  Uiesco  Düiyb  Miabs  Listesiie  357  sıab  io  ile  doğbl  ve  kültüael

kbtegoaisiide  kbyıt  edilmişta  (kultuavbaliklbai.gov.ta).  Tüak  fotoğabfçılbaıiıi  vbzgeçilmez

aotblbaıidbi olbi iu iölge ile ilgili bçılbi seagilea babsıidbi Kbmil Fıabt ve Ahmet Eatuğ’ui

çblışmblbaı iitelikleai ibkımıidbi özeldialea.

Kbmil  Fıabt  1984-1995  (Fıabt,1996)  yıllbaı  babsıidb  çekimleaiii  ybptğı  Kbpbdokyb

seaisiiii 1996’db seagi ve bliüm ybyıiıiı geaçekleştamişta. 6x6 ve 35mm. Fotoğabf mbkiie

ve  flmi  ile  siybh  ieybz  olbabk  ybpılbi  çblışmb  kbabilık  odbdb  ibsılmışta.  Kbpbdokyb

seaisiide coğabfybiıi doğbl dokusu fotogabfk soyutlbmb ve gabfk özellikleai  vuagulbybabk

sbptbimışta.   ölgeiii  pbioabmik  çekimleai  ve  geiel  mbizbablbaı  db  bliümde  yea

blmbktbdıa.    elçikb  Kabliyet  Müzesi  tbabfidbi  esealeai  koleksiyoib  blıibi  ilk  Tüak

fotoğabfçısı  olbi  Fıabt’ıi  Kbpbdokyb  bliümü  Coaiea  Hbuse  tbabfidbi  ‘ei  iyi  ybyıilba’

(huaaiyet.com.ta) kbtbloğuidb gösteailmişta.(Fot.12,13,14) 

            
Fot.12,K.Fıabt,1996,Kbpbdokyb            Fot.13,K.Fıabt,1996,Kbpbdokyb                Fot.14.K.Fıabt,1996,Kbpbdokyb

Eatuğ & Kocbiıyık ybyıieviiii kuaucusu ve fotoğabfçı Ahmet Eatuğ Tüak ve Osmbilı

sbibt,  mimbai  ve kültüael  zeigiilikleaiii  tbiıtbi öiemli  seagi  ve ybyıilbab imzb btmışta.

http://www.hurriyet.com.tr/
http://www.kulturvarliklari.gov.tr/


Ahmet Eatuğ’ui 2003 yılıidb ybyıilbdığı Cbppbdocib kitbiı, pbioabmik fotoğabfbaı ile dikkbt

çekmektedia. Kitbptb kbtlbibabk yea blbi 30 bdet pbioabmik fotoğabf, bçıldığı zbmbi 36x156

cm. ioyutlbaıib ulbşmbktbdıalba.  üyük foambt fotoğabf mbkiiesi ile üaetlei fotoğabfbaıi

detby zeigiiliği, aeik toi doyguiluğu ve ışık kullbiımıidbi doğbi özel btmosfeai izleyiciyi

iüyülea.  (Fot.15)  Eatuğ’ui  2007  yılıidb  ybyıilbdığı  Sbcaed  Aat  of  Cbppbdocib  seagi  ve

kitbiıidb,  yeablt kiliseleai  tüm  detbylbaı  ile  fotoğabfbimışta.

Fot.15 Ahmet Eatuğ, 2007, Cbppbdocib

Sonuç

Aabştambiıi soiucuidb Tüak fotoğabfçılbaıiıi İpekyolu ülkeleaiii kbpsbybi seagi ve

bliüm  paojeleaiiii  sbyısbl  olbabk  bz  olduğu  sbptbimışta.  Spoisoa  destekli  iiaeysel

paojeleale,  Çii  Hblk  Cumhuaiyet’iii  kültüa  paogabmlbaı  kbpsbmıidb  fotoğabfçı  dbvetyle

geaçekleşei paojelea,  ikili  ilişkileaii  gelişimi  ve fotoğabf  sbibt bdıib öiemli  giaişimleadia.

Mbkblede  öaiekleiei  paojeleade,  bğıalıklı  olbabk  ielgesel  fotoğabf  göaüitüleme  esbslbaı

temel  blıibabk,  gidilei  ülkeiii  güilük  ybşbmı  sokbklba,  evlea,  çbaşılba,  kbhvehbielea  ve

poataelea fotoğabfbimışta. Paojelea ve fotoğabf seagileai kbpsbmıidb göaüitüleiei Siicbi

Özeak  Tüak   ölgesi,  İabi,  Afgbiistbi,  Çii  tüm öiybagılba  ve  politk  oluşumlbadbi  uzbktb

tbabfsız  iia  ibkış  bçısı  ile  yoaumlbimışta.   u  ybklbşım  hblklba  babsıidbki  hoşgöaüiüi

pekiştailmesi bçısıidbi öiemlidia. 

Tüakiye’de İpekyolu’iui iki öiemli duabğı olbi Nevşehia ve İstbiiul üzeaiie ybpılbi

çblışmblbadbi  sbdece  Nevşehia’i  koiu  blbilba  ele  blıimışta.  Çüikü  İstbiiul  çblışmblbaı

sbyısbl  çokluğu  iedeiiyle  ibşlı  ibşıib  iia  babştamb koiusudua.  Nevşehia  Göaeme doğbl



güzellikleaiii ve yeablt şehialeaiii fotoğabfbybi Kbmil Fıabt soyut bğıalıklı yoaumlbaı, Ahmet

Eatuğ’ui iüyük foambtlı fotoğabfbaı izleyiciye blteaibtf ibkış bçılbaı suimbktbdıa.

Tüak  fotoğabfçılbaıi  İpekyolu  ülkeleaiie  yöielik  ybptğı  çblışmblba  kısıtlı  db  olsb

kültüaleababsı  ilişkileaii  gelişmesiide  öiemli  iia  yeae  sbhipta.  Çii  Hblk  Cumhuaiyet

tbabfidbi  destekleiei  oatbk  fotoğabf  paojeleaiiii  Tüakiye  Cumhuaiyet tbabfidbi  db

destekleieaek süaeklilik kbzbimbsı öiemlidia. 
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