
T.C. 
ANKARA ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 
HALKBİLİM (ETNOLOJİ) 

ANABİLİM DALI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANKARA VE TOKAT İLLERİNDE YAŞAYAN BAKIRCILIK       
ÜZERİNE GÖRSEL ETNOGRAFİK BİR ÇALIŞMA 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Yüksek Lisans Tezi 
 

 
 
 
 

 
İskender Yıldırım 

 
 
 

Ankara-2005  
 



T.C. 
ANKARA ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 
HALKBİLİM (ETNOLOJİ) 

ANABİLİM DALI 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANKARA VE TOKAT İLLERİNDE YAŞAYAN BAKIRCILIK  
ÜZERİNE GÖRSEL ETNOGRAFİK BİR ÇALIŞMA 

 
 
 

 
 

 
 
 

Yüksek Lisans Tezi 
 

 
 
 
 
 

 
İskender Yıldırım 

 
 
 

Tez Danışmanı 
Prof. Dr. Gürbüz Erginer 

 
 

Ankara-2005 
 
 



T.C. 
ANKARA ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 
HALKBİLİM (ETNOLOJİ) 

ANABİLİM DALI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANKARA VE TOKAT İLLERİNDE YAŞAYAN BAKIRCILIK        
ÜZERİNE GÖRSEL ETNOGRAFİK BİR ÇALIŞMA 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Yüksek Lisans Tezi 
 

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Gürbüz Erginer 
 
 

Tez Jürisi Üyeleri 
Adı ve Soyadı                                                           İmzası________ 
 
...................................................                               ............................ 
...................................................                               ............................ 
...................................................                               ............................ 
...................................................                               ............................ 
...................................................                               ............................ 
...................................................                               ............................ 
 

 
 

Tez Sınav Tarihi.............................  
 



ÖNSÖZ 
 
 

Etnograf ve görüntü kaydı uzunca bir geçmişe sahiptir. Öteden beri alan 

çalışmalarında çeşitli görüntüler kaydedilmektedir. Bunlar, üzerinde çalışılan kültüre 

dair fikir verebildiği gibi etnografın kendisi ve yöntemi ile ilgili olarak da yeterince 

anlaşılır olabilir. Üzerinde çok yazılıp çizilmeyen bir konudur bu. 

Bu çalışma ile bakır işçiliğinin günümüzde nasıl devam ettirildiğinin görsel 

bir sunumu verilmiştir. Görsel malzemenin derlenmesinde izlenen yol, alan 

çalışmacısını farklı türden ilişkiler içine sürükleyen yeni bir yöntemdir. Elde edilen 

görüntüler bu yeni türden sürecin olabilirliğini kanıtlamıştır. 

Çalışmanın son bölümünde, izlenen yöntemin ortaya çıkmasına neden olan 

etnografa yöneltilen çeşitli eleştirilere değinilmiştir. Bu türden eleştirileri ciddiye 

almak ve konumuzla uğraşırken bir yandan da kendimizi sorgulamak gerekmektedir. 

Umarım çalışma bu doğrultuda küçük de olsa olumlu bir adım olur. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

GİRİŞ 

Konu: 

Amerika Birleşik Devletleri’nde ve Avrupa’da eşzamanlı olarak ortaya 

çıkan görüntüleme  teknolojisindeki gelişmeler sonucunda 19. yüzyılın sonlarından 

itibaren alan araştırması sürecinde etnografların çalışmış oldukları kültürlere ait 

görüntüleri de kaydettiklerini biliyoruz. Önce fotoğrafın daha sonra da hareketli 

filmin etnografik çalışmada kullanılması, zamanla antropoloji içerisinde yeni bir alt 

çalışma alanı olarak görsel antropolojinin belirginlik kazanmasına neden olmuştur. 

Öncülüğünü Alfred Cort Haddon, Baldwin Spencer, Franz Boas, Margaret Mead ve 

Gregory Bateson gibi isimlerin yapmış olduğu görsel antropolojinin kavramsal 

olarak ifade edilmesi ancak II. Dünya Savaşı’ndan sonra mümkün olmuştur. 

Avrupa’da ve Amerika Birleşik Devletleri’nde uygulamaya dayalı farklı 

geleneklerden kaynaklı olarak görsel antropolojinin gerek tanımında gerekse 

içeriğinde çeşitli farklılıklar olmakla birlikte bu alanın temeli, etnografik görüntü 

kaydına ve görsel malzemenin antropolojik açıdan değerlendirilmesine 

dayanmaktadır.  

Günümüzde görsel malzemenin etnografi içerisinde kullanılmasının yaygın 

olarak kabul gören iki temel biçimi vardır. Bunlardan ilki, etnografın alan araştırması 

sürecinde kendisinin doğrudan elde ettiği yada kendisi tarafından elde edilmesi 

yönlendirilen fotoğraf veya hareketli filmin etnografik kaygılarla çalışılmasıdır. 

Burada araştırmanın odak noktası, alan araştırmasından elde edilen görüntülerle 

birlikte bunların kayıt sürecini de içermektedir (Davies, 1999; Morphy ve Banks, 

1997).  



İkinci çalışma biçimi ise başkaları tarafından elde edilen görüntülerin 

antropolojik kaygılarla çözümlenmesidir. Burada, görüntülerin alan araştırması 

sonucunda elde edilmiş belirli bir etnografyaya ait görüntüler olması mümkün 

olduğu gibi, üzerinde çalışılacak görüntülerin hatıra fotoğrafları, anı olması için 

çekilmiş videolar, ticari filmler yada her türden televizyon programı gibi görsel 

malzemeler de olması mümkündür (Davies, 1999; Ruby, 2000; Worth, 1972).  

Bu tez çalışmasının dahil olduğu grup, birinci türdür. Tez konumuzun görsel 

antropolojinin yanı sıra kendine yer bulduğu diğer bir alan ise görsel antropolojiden 

çok daha eski bir geçmişe sahip olan ekonomik antropolojidir. Antropologların 

kültürleri kendilerine konu edinirken sık ve yoğun bir biçimde çalışmış oldukları 

üretim-tüketim ilişkileri, kültürle olan ilişkisi ile ekonomik antropolojinin ilgi 

odağıdır (Eriksen, 1995; Halperin, 1998; Wilk,1996).       

Ankara ve Tokat İllerinde Yaşayan Bakırcılık Üzerine Görsel Etnografik Bir 

Çalışma adlı bu tez ile günümüzde de sürdürülen bakır işçiliğinin belirlenen alanın 

sınırlılığı içinde fotoğraf ve hareketli film ile kaydedilmesi sağlanmıştır. Konumuz 

temel olarak etnograf ve onun uzun yıllardır kullana geldiği görsel kayıt araçları 

arasındaki ilişki üzerine kurulmuştur. Antropolojinin genel bütünlüğü içerisinde 

bizim konumuz, kullanılan teknik ve çözümleme aşamaları ile kendisine görsel 

etnografi içinde, görsel kaydı gerçekleştirilen alanın üretim teknikleri olması 

nedeniyle de ekonomik antropoloji içerisinde yer bulmaktadır. 

Amaç: 

Bu çalışma ile günümüzde devam etmekte olan üretim etkinliklerinden 

birinin –bakır işçiliğinin- görsel belgelenmesi, buradan hareketle görsel belgelemede 

sıklıkla kullanıla gelen fotoğraf ve hareketli filmin etnografik çalışmadaki yerinin 



sorgulanması amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda cevaplandırılmaya çalışılan sorular 

şunlardır: 

• Üretim sürecinin gözlenmesinde görsel belgeleme ne kadar 

kullanılabilir? 

• Etnolojik çalışmada görsel belgelemenin yeri nedir? 

• Görüntü ile belgelemeye yönelik temel eleştiriler neler olabilir? 

Önem: 

“Antropoloji üç büyük tarihsel hareketin ürünüdür: Keşif Çağı, Aydınlanma 

Çağı ve Evrimcilik” (Bock, 2001:25). Diğer kültürlerin bilimsel kaygılarla 

çalışılması belirtilen dönemler içinde bütünüyle, sonraki yıllarda ise çoğunlukla 

Batılı ülkeler tarafından yürütülmüştür. 19. yüzyıl sonlarında gelişen teknoloji ile 

birlikte kullanılmaya başlanan fotoğraf makinesi ve daha sonra film kayıt aygıtları, 

bir başka kültürün keşfinde etnografik çalışmanın sıkça başvurduğu görsel belgeleme 

araçları olmuştur. Başlangıçta sorunsuz gibi görünen görüntüleme teknikleri, daha 

sonraları bir yandan bu tekniklere doğrudan yöneltilen eleştirilerle diğer yandan da 

etnografik çalışmanın kendisine ve etnografa ilişkin geliştirilen metodolojik ve 

ideolojik eleştirilerle karşı karşıya gelmiştir.  

Alan çalışmalarında fotoğraf çekmek sıradan bir uygulama gibi görünse de 

alandan dönüldüğünde bu fotoğraflarla ne yapıldığı çok fazla bilinmiyor. Ülkemizde 

yapılan alan çalışmalarının hemen hepsinde fotoğraf, bir kısmında ise hareketli film 

ile kayıtlar yapılmasına rağmen konunun görsel etnografi ile olan ilişkisi dile 

getirilmiyor. Böylesi bir irdelemenin olabilmesi için konuya dair çalışmaların 

sayısının artması gerekiyor. Görsel etnografi ile doğrudan ilgili gerek telif gerekse 



çeviri kaynakların yeterli sayıda olmadığı da ortadır. Buradan hareketle bu çalışma 

ile görsel belgelemenin çeşitli yönleriyle tartışmaya açılması sağlanacaktır. 

Yöntem: 

Çalışmanın bu ilk bölümünde çizilmeye çalışılan kavramsal çerçevenin 

ışığında üçüncü bölümde ve ekte alan araştırması ile elde edilen görüntülere yer 

verilmiştir. Bu tez çalışmasında klasik etnografilerde izlenmeyen bir yöntem 

izlenmiştir. Bu yöntemle konumuzu oluşturan insanların çalışmaya etkin olarak 

katılımı sağlanmıştır. Çalışmada kaydı yapılan görüntülerin çekimi ve bunların 

sunulmadan önce seçilmesi aşamasında bakır ustalarının sürece doğrudan katılımları 

sağlanmıştır. Bu türden bir alan çalışması, alan araştırmacısı ve üzerinde 

çalışılanların işbirliği üzerine kurulu yeni bir süreçtir. Üzerinde çalışılanlar, 

görüntülerin kaydı ve sunum için seçimi sırasında aktif rol almışlardır. Yöntemin 

ayrıntıları, görüntü kayıtları ile ilgili bölümde verilmiştir. 

Görüntülerin çekimi sırasında alanda görüşmeye dayalı bilgiler de derlenmiş 

olup bunlar da görüntülerde yer alan içeriğin anlaşılmasında kolaylık oluşturması 

açısından metinsel olarak sunulmuştur. Sunulan bilgiler, bütünüyle alan 

çalışmacısının anlatısı biçiminde değil, zaman zaman alan çalışmacısı ve 

alandakilerin diyaloğu şeklinde verilmiştir. Metin, görüntülerin tam bir açıklaması 

değildir. Görüntü kayıtlarının genellikle yazınsal anlatının kanıtı olması gibi bir 

durum da burada verilen metin ve sunulan görüntüler için geçerli değildir. Amaç, 

görüntülerin bağlamından koparılmadan okunması için okura bakır işçiliğinin genel 

bir betimlemesini vermektir.         

Çalışmanın ikinci bölümünde görsel belgelemenin etnografik çalışma 

içerisindeki yerine değinilmiştir. Görsel belgelemenin başlangıç yıllarında etnograf 



ve konusu arasındaki ilişkinin ele alındığı bu kısımda, bilgiler literatüre dayalı olarak 

verilmiş ve bunların yorumlanmasına çalışılmıştır.   

Kavramlar: 

Bakır İşçiliği: 

“Üretim, mal ve hizmetlerin yaratılması; mevcutların arttırılmasıdır.”(Eröz, 

1977:157) Araştırma kapsamında yer verilen bakır işçiliği kavramı, bakır işlemede 

makine kullanılmaksızın ürünün elle işlenmesi sürecini ifade etmektedir. Çalışma 

içinde yer verilen bakır işçiliği kavramı dövme bakırcılığı ve bakırın elle işlenmesini 

ifade etmektedir. Bu nedenle kavram, bakır işlemede kullanılan diğer teknikleri 

içermemektedir ve geçerliliği kapsadığı alanın genişliğiyle sınırlıdır.    

Görsel Antropoloji: 

Yukarıda da belirtildiği üzere görsel antropolojinin kavram olarak 

antropoloji içinde bir alt dalı içerecek şekilde kullanılması, II. Dünya Savaşı 

sonrasına denk gelmektedir. Görsel antropoloji genel antropoloji içerisinde alt 

çalışma alanı olarak kabul görmesine rağmen gerek tanımlanması gerekse içeriğinin 

ortaya konulması açısından ülkeler arasında farklılıklar göstermektedir. Bu farklılar 

alanla ilgili yöntem ve teknik sorunlarından çok uygulamadan kaynaklı geleneksel 

farklılardır. Fransa’da görsel antropoloji daha çok etnografik film yapımı ile yan 

yana kullanılmaktadır. Kavram Almanya’da kullanıldığında büyük ölçüde 

müzecilikle ve yine film yapımı ile iç içe geçmiştir. İngiltere, etnografik alan 

araştırmasında fotoğrafı ve hareketli filmi ilk kullananların yer aldığı ülke olmasına 

karşılık burada görsel antropoloji, her iki tekniğin birbirinden büyük ölçüde ayrıldığı 

yerdir. Burada fotoğraf daha yoğun bir kullanıma sahipken hareketli görüntü giderek 

belgesel film yapımı içerisinde yerini almıştır. Görsel antropolojinin en kapsamlı 



içeriğine Amerika Birleşik Devletleri’nde rastlanır; fotoğraf ve filmin yanında her 

türden görsel malzeme bu alana dahil edilmiştir. Hatta sözü edilen diğer ülkelerde 

uygulaması görülmesine rağmen sıkça bahsi geçmeyen görsel malzemenin 

antropoloji eğitiminde kullanılması da Amerika’daki görsel antropoloji alanı içinde 

geniş bir kullanıma sahiptir (Davies, 1999, Edwards, 1992; Hockings, 1995; Ruby, 

2000; Scherer, 1992; Worth, 1972). 

Tek bir geçerli tanım yapmak zor olmakla birlikte görsel antropolojiyi 

fotoğraf, film, maddi kültür ürünleri, resimler gibi kültürün görünen ve görüntülenen 

yanlarının antropolojinin genel kuramı içinde betimleme ve çözümlemeye dayalı 

çalışılmasını içeren alt alan olarak tanımlamak mümkündür.  

Görsel Etnografi: 

Kaynaklarda genellikle görsel antropoloji ve görsel etnografinin kavramsal 

kullanımları arasında belirgin bir farklılık olmamasına karşılık tez çalışmasında 

ikisinin birbirlerinden farklı olarak kullanması tercih edilmiştir. Görsel antropoloji, 

yukarıdaki biçimiyle daha geniş bir alanı içerecek şekilde ve antropolojinin bir alt 

dalı olarak kullanırken görsel etnografi, daha çok alan araştırması içerisinde görsel 

kayıt yapılması ve bunların çözümlenmesi biçiminde kullanılmıştır (Davies, 1999; 

Morphy ve Banks, 1997).  

Etnografik Film: 

Etnografik film kavramı da üzerinde genel bir görüş birliğinin olmadığı 

kavramlardan biridir. Etnografinin genel anlamda “insanlarla ilgili” olmasından yola 

çıkılarak bütün filmleri etnografik sayanlar (Heider, 1976) olduğu gibi etnografik 

filmin etnograflar tarafından yada etnograflarla birlikte çekilmiş filmler olduğunu 

iddia edenler (Ruby, 1975) de var. 



Görsel malzemenin etnografik alanda çalışılmasının iki biçimine yukarıda 

değinmiştik. Bu çalışma alanlarından ikincisi görsel nitelikteki her türlü malzemenin 

görsel antropoloji içerisinde değerlendirilebileceğini söylüyordu. Tezde kullanılan 

etnografik film kavramını daha çok Ruby’nin (1975) kullanımına yakındır. 

Etnografik Fotoğraf: 

Etnografik fotoğraf, yukarıda sözü edilen etnografik film tanımına kıyasla 

üzerinde daha çok görüş birliğine varılmış bir görsel malzemedir. Belirli yönleriyle 

diğer fotoğraflardan rahatlıkla ayrılabilen bu fotoğraf türü, alan araştırmacısı 

tarafından çalıştığı kültürden elde edilen fotoğrafları içerir (Davies, 1999; Morphy ve 

Banks, 1997).  

Varsayımlar: 

Çalışmada iki temel varsayımdan yola çıkılmıştır. Bunlardan ilki alan 

çalışmacısının üzerinde çalıştığı insanlarla işbirliği içinde çalışmasının etnografa 

yöneltilen bazı eleştirilerin dayanaklarını ortadan kaldırabileceğidir. Diğeri ise alan 

çalışması ve görüntü kaydı arasındaki ilişki üzerine Türkiye’de yeterli çalışma 

olmadığıdır. 

Kapsam ve Sınırlılıklar: 

Kapsam: 

Tez çalışmasının kapsamı ikinci ve üçüncü bölümlerde birbirlerinden 

bağımsız olarak belirlenmiştir. Üçüncü bölüm, Tokat ve Ankara’da yapılan alan 

çalışmalarından elde edilen fotoğraflar ve hareketli filmlerle birlikte görsel kaydın 

alandaki uygulamasını içermektedir. Görüntüler ve sunulan bilgiler, bakır ürünler 

yapımı ve işlemesi yapan 16 bakır ustasına aittir.  



Bakır üretiminde bugün kullanılan belli başlı üretim teknikleri sıvama, 

presleme, dökme ve dövmedir. Burada kaydı gerçekleştirilen bakır işçiliği, bakır kap 

yapımındaki dövme bakırcılığı kapsar. 

Bakır işlemede ise görüntüleri derlenen tarz, kabartma usûlü bakır işlemedir. 

Çeşitli keski ve zımbalarla dövülmüş hazır ürünler yada bakır levhalar işlenerek 

kullanıma hazır duruma getirilmektedir. Alan çalışmasında kazıma ve ajur 

teknikleriyle bakır işlemeye yer verilmemiştir.   

Çalışmanın ikinci bölümünde yer alan temel varsayımlar, etnografik alan 

araştırması ve görüntü ile belgelemenin belli bir tarihsel süreç içindeki birlikteliği ile 

sınırlıdır. Bu tarihler Torres Boğazı Keşif Gezisi’nin yapıldığı 1898 ve 

Malinowski’nin alan çalışmasının yayınlandığı 1922 yılları arasını içine almaktadır. 

Bu tarihlerden ilki, görsel belgelemenin alan çalışması içerisinde araştırma 

konusunun bir parçası olarak ilk kullanımını gösterir. İkinci tarih ise görsel 

belgelemenin etnografi içinde bir yol ayrımına gelindiğinin göstergesidir. Etnograf 

ve görsel belgeleme arasındaki ilişkinin yorumu, bu tarihlerde yapılan çalışmalardan 

yola çıkılarak yapılmıştır. 

Sınırlılıklar: 

Yukarıda bahsedilen kapsamın içeriğinden çalışmanın sınırlılıkları 

kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Yukarıda yer almayan ancak burada yer verilmesi 

gereken sınırlılıklar büyük ölçüde çalışmada kullanılan veri toplama teknikleri ve 

çalışmanın ekonomik antropoloji ile ilgili kısımlarındadır.  

Veri toplama teknikleri, fotoğraf makinesi ve kamera ile görüntülemeye 

dayanır. Çalışmada klasik alan çalışmalarında izlenmeyen bir yöntemin izlendiği 



yukarıda yazılmıştır. Bu yöntem gereği kullanılan teknik aletler alanda bir dizi 

kısıtlamaları da beraberinde getirmiştir. 

Bütün bunların sonucunda elde edilen görüntülerin teknik ve estetik 

anlamda bir iddiası olmadığını belirtmek gerekiyor. Görüntülerin temel iddiası, 

görsel kaydın ekonomik üretim sürecinin belgelenmesinde üzerinde çalışılanların 

katılımının sağlandığı yeni türden bir alan çalışmasına imkan tanıdığı yolundadır. 

Etnolog, daha başından ilgisini yerli halklara çevirmiş olduğundan bu halkların 

etnografik sürece etkin katılımının söz konusu olmadığını biliyoruz. Bu türden bir 

katılımın gerçekleştirilebilmesi için üzerinde çalışılanlar, araştırmanın amacını 

kavramış ve katılımı gerçekleştirmeyi kabul etmiş olmalıdır.  

Çalışma konusu üretim sürecini kapsadığından dolayı ekonomik 

antropoloji ile de ilişkilidir. Ancak bu ilişki üretim sürecinde ortaya çıkan:  

“I. Üretim Faktörleri: 

      1)  Toprak ve Rant 

      2)  Sermaye Teşebbüs ve Faiz-Kâr 

      3)  Emek ve Ücret  

 

II. Üretimin Bağlı Olduğu Şartlar: 

1) Teknolojik ve Ekolojik Tayin Ediciler 

2) Sosyo-Kültürel Tayin Ediciler 

III. Fazla Üretim Krizleri 

IV. İş Bölümü” (Eröz, 1977) gibi üretim unsurlarını tez çalışması 

kapsamına almamaktadır. Bu yüzden de çalışmada ekonomik antropoloji açısından 

bir çözümlemeye gidilmemektedir. 



Bunlara ek olarak çalışmada bakırcılığın ve görüntüleme teknolojisinin 

tarihsel gelişimleri üzerinde durulmamıştır.  

Veri Toplama Teknikleri: 

Çalışmanın üçüncü bölümünde ve ekte verilen fotoğraf ve hareketli 

görüntüler alan araştırması sonucu elde edilmiştir. Bununla birlikte alanda 

bulunduğumuz süre içerisinde gözlem ve görüşmelerle görüntülerin içeriğinin 

anlaşılması sağlanmıştır. 

Çalışmanın ikinci bölümünde yer alan veriler çoğunluğu yabancı 

kaynaklardan olmak üzere literatür çalışması ile elde edilmiştir. Kaynaklar, 

antropoloji ve etnografi tarihi, etnografi üzerine eleştiriler, ekonomik antropoloji ve 

görsel antropoloji içeriklidir.   

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



İKİNCİ BÖLÜM 

 

ETNOGRAFİK ALAN ARAŞTIRMASI VE ETNOGRAF 

Alan araştırması geleneği ve görüntü kaydı başlangıçta bir arada belirdi. 

Etnografın yeni teknolojiyi kullanmasının altında bazı nedenler vardı. Daha sonra 

sıkça bu nedenlerden dolayı eleştirilse de etnograf görüntülerle çalışmaya devam etti. 

Bugün gelinen noktada etnografik alan çalışması içinde bildik uygulamalardan 

biridir. 

 

Uzaklara Gitmek, Uzaklarda Yaşamak, Uzakları Yazmak: 

Uşağımdan atımı ahırdan getirmesini istedim. Beni anlamadı. 

Ahırdan dışarıya kendi başıma çıktım, atımı eyerledim ve bindim. 

Uzaklardan bir yerden bir borazan sesi işittim. Ona bunun ne 

anlama geldiğini sordum. Uşak hiçbir şey bilmiyordu ve hiçbir şey 

duymamıştı. Kapıda beni durdurdu ve sordu: “Nereye 

gidiyorsunuz efendim?” “Bilmiyorum” diye yanıtladım, “fakat 

buradan uzaklara, sadece buradan uzaklara. Hep buradan 

uzaklara, ancak böylelikle amaçlarıma ulaşabilirim.” “Peki 

amacınızı biliyor musunuz?” diye sordu. “Evet” diye yanıtladım, 

“Söyledim sana. Buradan uzaklara gitmek –işte benim amacım” 

Franz Kafka. “The Departure”(“Der Aufbruch”, Kafka 1970 

[1922]’den aktaran Eriksen, 1995).1 

 

Bilim dalları, iş kendi tarihlerini anlatmak olduğunda adeta birbirleri ile 

yarışırcasına en eskiye gitmekte büyük bir ısrar ve heves gösterir.  

                                                 
1 Yazarın çevirisi. 



Eski olmak demek aynı zamanda köklü olan demektir: “geçmişten gelenin 

sahibi biziz”. Bu yüzden bir bilim dalı için belli bir tarihi yada belli bir dönemi, o 

bilim dalının başlangıcı olarak kabul etmek, olayları anlamak konusunda belirgin bir 

karmaşaya neden olmaktadır. Bu durum, “nereden başlamalı?” sorusuyla yola çıkan 

birinin karşısındaki yorucu ve bir o kadar da keyifli bir uğraşıdır aslında. Zaman 

zaman keyfimizi kaçırsa da geçmişle uğraşmanın farklı bir tadı vardır. Tarihte her 

şey yerli yerinde değildir; düz bir çizgi üzerinde her şeyi oluş sırasına göre dizmek 

genellikle kesin bir sonucun ifadesi değildir. Bir süre sonra birileri sizin 

dizdiklerinizin yerlerini değiştirebilir, onlara eklemeler yapabilir yada tam tersi. 

Durum antropolojinin tarihi için de büyük ölçüde aynı şekildedir:            

“Antropolojinin tarihini yazmanın pek çok olası yolu var. Yeterince 

yakından bakılırsa konunun köklerini klasik Yunan tarihçisi 

Heredot’ta (İ.Ö.484-420) yada coğrafyacı Strabo’da (İ.Ö.64-32) 

bulmak mümkün. Her ikisi de etnografik betimleme ile ilgilenmiş 

dikkate değer öncülerdir; her ikisi de yabancı halklarla ilgili 

ayrıntılı öyküler yazdılar” (Eriksen, 1995:2-3).2  

  

Bu, antropoloji tarihini yazarken bizlerin ne kadar köklü bir mirasa sahip 

olduğumuzun ifadesi olabilir. Klasik Yunan’a kadar uzanıp o günden bugüne başka 

halklarla ilgili yazılan çizilen ne varsa hepsine antropoloji adına sahip çıkmanın 

önünde hiçbir engel yoktur. Bunun yanında antropolojiye başka bazı noktalardan 

başlamak  da mümkündür:  

“Modern antropolojinin tarihi, 18.yüzyıl felsefecilerinden David 

Hume ve Immanual Kant ile de başlayabilir” (Eriksen,1995:3).3  

                                                 
2 Yazarın çevirisi. 
3 Yazarın çevirisi. 



Buraya bakarak da bizim, mirasımızın önemlice bir kısmından kendi 

isteğimizle vazgeçtiğimiz anlamını çıkarabiliriz. “Klasik Yunan’da kökleri 

bulursunuz, ancak kökler, antropoloji demek değildir” diye karşı çıkmak da olası. 

Antropoloji teriminin başına gelen “modern” sözcüğünün genel olarak kullanılan 

antropoloji terimi ile farklar taşıdığı, aslında bunun disiplin içinde bir değişimi 

vurguladığı ve eskiden kopuşu ifade ettiği, sırf bu yüzden de ikisinin farklı tarihler 

demek olduğu da iddia edilebilir. Ancak bu da başka başka tarihler yazıldığı savını 

çürütmekte yetersiz kalacaktır. Zira modern antropolojinin tarihini yazmak için işe 

koyulmuş birinin Hume ve Kant’ı seçmek yerine Amerikan evrimcilerini başlangıç 

olarak kabul etmesinin hiç de yadırganacak bir yönü yoktur. İşi biraz daha ileri 

götürerek başlangıç noktası bakımından herhangi bir ayrılığa düşmeyen ancak bu 

defa da eleştirel tarzlarıyla birbirine karşıt tarihlerin yazılabildiğini söyleyebiliriz.4  

Söz konusu etnografinin tarihini yazmak olduğunda da aynı türden bir 

karmaşa kendini göstermektedir. Bütün bunlar, antropoloji disiplini içinde bir 

belirsizliğin işareti olmaktan çok yaklaşım farklılıklarının çokluğunun birer 

göstergesidir. Örneğin, etnografi tarihi yazımında alan araştırmasına ağırlık 

verildiğinde başka bir tarih, etnografiyi öteki halkların yaşam öyküleri olarak ele 

aldığınızda başka bir tarihle karşı karşıya kalırsınız. Benim burada görsel belgeleme 

ile ilişkilendirmeye çalışacağım etnografi, daha çok alan araştırması uygulamasıyla 

belirginlik kazanmış olandır. Etnografik alan çalışması, üzerinde çalışılan 

toplumların ilk elden bilgilerinin toplanmasına duyulan ihtiyaçla ortaya çıkmıştı. 

Daha sonra birbiri ardına yapılan alan araştırmaları ile etnografik alan çalışması 

                                                 
4 İngiliz sosyal antropolojisi için geçerli bu türden iki farklı tarih anlatımı için bkz. Kuper  (2005:17-
64). Oysa Gellner’in (1998) modern sosyal antropolojinin İngiltere’deki sürecini anlatışı bunun tam 
tersidir. Üstelik Gellner’in bakış açısından sosyal antropolojinin “onu kuran bir kurucusu vardır” 
(Gellner, 1998:113). 



antropoloji ve etnoloji içinde kendi varlığını pekiştirdi. Stocking’in (1992:13) dediği 

gibi etnografik alan çalışması antropolog için bir tür sine qua non yani “olmazsa 

olmaz” durumuna geldi. Etnografik alan çalışmasını nasıl yazarsak yazalım  bana 

kalırsa onun bütün büyüsü birkaç kelimeden ibaret. Başlangıçta etnografik alan 

çalışması, bir tür uzaklara gitme tutkusuydu. Bu yönüyle bizim etnografımız, 

Kafka’nın efendisinden pek az farklıdır.  

Sonra uzaklarda yaşayanlarla birlikte yaşama tutkusu uzaklara gitmenin 

hemen yanı başında yeşermeye başladı. Geertz (1974) buna  “onların yaşantısının 

ırmağında yüzme tutkusu” (the passion to swim in the stream of their experience) 

diyecekti. Bu iki tutkuyu daha sonra yazma tutkusu takip etti. “Etnografinin 

başlangıcında yazma yok muydu?” diye sorulabilir. Benim burada sözünü etmeye 

çalıştığım, etnografi içinde metinselliğin üstünlüğü olarak beliren yazma tutkusudur. 

Peki bütün bunlar ve görüntü ile belgeleme arasında nasıl bir ilişki vardır? 

Görüntülerle Çalışmak: 

 19. yüzyıl, aklın önderliğinde doğayı ve insanı keşfedecek eşsiz makineler 

yapmayı başarmıştı yada en azından böyle olduğuna dair yaygın bir inanç vardı. 

Doğada hüküm sürdüğüne inanılan yasalar ve her türden iç hakikât, insan aklı yada 

bu akılla geliştirdiği aletlerle anlaşılabilirdi. Avrupa ve Amerika’da eşzamanlı olarak 

icat edilen görüntü saptamaya yarayan aletler bu yüzden bilimsel çalışmalarda belli 

bir güvenilirlik kazanmıştı. Bu türden aletler, optik ve mekaniğin ilkeleri ile çalışan 

ve yine belli bazı ilkeleri ortaya çıkarmakta insan bedenin yetersiz kaldığı yerlerde iş 

görmeye başlayacaktı.    

Antropoloji içinde de görüntülere daha başından çok fazla anlam 

yüklenmişti. Etnografik film yapan ilk kişi olduğunu iddia eden, patalojik anatomi 



alanında çalışan ve 1888’de antropoloji ile ilgilenmeye başlayan Félix-Luis Regnault 

idi. Aynı yıl “kronofotoğraf”ın mucidi olan Jules Étienne Marey5 de selüloid rulo 

film kullanan yeni makinesini Fransız Bilim Akademisi’ne sunmuştu. 1895 yılı 

baharına gelindiğinde Regnault, Marey’nin çalışma arkadaşı Charles Comte’un 

yardımıyla Batı Afrika Etnografik Sergisi’nde Senegalli bir Wolof kadının çömlek 

yapımını filme aldı. Film, Wolof kadınının bir elle içbükey sığ bir tablayı 

döndürürken diğer eliyle de balçığa şekil vermesi esasına dayanan çömlek yapım 

tekniğini gösterir. Regnault, ilkellerde yapılan, Eski Mısır, Hindistan ve 

Yunanistan’da da kullanılan yatay tekerlek olmadan çömlekçiliğe geçişi gösteren bu 

yöntemi ilk belgeleyenin kendisi olduğunu iddia etti. Bu deneyimini filmden aldığı 

çizimlerle yazıya dökerek Aralık 1895’te bunu yayınladı. Aynı ay içinde Lumière 

kardeşler de takip eden yıllarda hareketli filmin bir endüstriye dönüşmesini 

sağlayacak olan sinema filmlerini Paris’te halka sergiliyordu (Brigard, 1995; El 

Guindi, 2000). Regnault’un film deneyimi alan çalışması içerisinde gerçekleştirilmiş 

bir çalışma değildi. Ancak bu, onun filminin etnografi açısından önemini azaltan bir 

durum değildi. Bu deneyimden yola çıkarak Regnault, filmi kendi çalışma disiplini 

içinde ayrıcalıklı bir konuma yerleştirdi: 

“Sinema bizlere çok hızlı geçtikleri için duyularımızdan kaçan 

gerçekleri görme olanağı verecektir. Sinema fizyologun aracı 

olacaktır; tıpkı mikroskobun anatomi uzmanın aracı olduğu gibi. 

Bunun önemi muazzam... O (sinema), hareketi çalışanlara tam ve 

kalıcı bilgileri sağlayacaktır. Araştırmada hareketin filminin 

izlenmesi, hareketin kendisinin izlenmesinden daha iyidir; hareket 

                                                 
5 Marey’yi sadece bir mucit olarak değerlendirmek haksızlık olur. Yaptığı makine ile daha sonradan 
yapılacak film aygıtlarını etkilemekle kalmadı aynı zamanda hareketin kaydı konusunda da ciddi 
çalışmalar yaptı Marey. böylelikle konusunda kendine hatrı sayılır bir yer edindi. Marey ve 
görüntüleme üzerine bir çalışma için bkz. (Dagognet, 1992). 



yavaş bile olsa film daha üstün niteliklidir” (Regnault 1922:65’ten 

çeviren Rony 1996:46-47’den aktaran Ruby 2000:42).6 

Regnault, yaptığı bu saptama ile film ve doğal gözlem arasındaki farka 

vurgu yapmakla kalmıyor aynı zamanda fotoğraf ve film arasında bugün de bizlerin 

takip ettiği nitelik farkını ortaya koyuyordu. Film, hareketin saptanmasında fotoğrafa 

oranla daha kullanışlı bir yoldur.7 Regnault’un etnografik film ile ilgili olarak yaptığı 

tek vurgu, görüntülemenin gözle görülmesi güç bazı hareketlerin saptanması ve daha 

sonra bunların çalışılması konusunda sağladığı üstünlük değildi. Etnografik 

müzelerin koleksiyonlarında filmin de bulunması gerektiği ve filmlerin tıpkı bir 

laboratuar gibi kullanılarak bu alanda eğitimin merkezinde bulunması gerektiği 

konusunda ısrar etti. Bu ısrar, aynı zamanda film konusunda arşivin önemine yapılan 

ilk vurgu idi. 

Etnografik alan araştırmasında filmin ve fotoğrafın kullanılmasının 

başlangıcı ise Torres Boğazı keşfine giden takımın kurucusu Alfred Cort Haddon 

(1855-1940) sayesinde olmuştur. Meslektaşı Baldwin Spencer’a (1860 - 1929)  

yazdığı mektupta yapacağı alan çalışmalarında yanında film kaydetmeye yarayan 

aygıtı da götürmesinin gerekliliğini vurguluyordu: 

“Yanına bir kinemotograf yada biyograf veya dünyanın senin 

yaşadığın kısmında adına her ne diyorlarsa işte ondan almalısın. Bu 

antropolojik aletlerin gerçekten vazgeçilmez bir parçası” 

(Grimshaw, 2001:16) .8  

 

                                                 
6 Yazarın çevirisi. 
7 Biz genellikle kamera demeyi tercih etsek de Lumière kardeşler, buluşlarına sinematograf demeyi 
tercih etmişlerdi. Kelimenin kökeni Yunanca idi; “kinêma –atos”: hareket ve “graphein”: yazmak. 
Sinema basitçe hareketin yazımı anlamına geliyordu (Özön, 1990).  
8 Yazarın çevirisi. 



Böylelikle görsel malzemenin etnografi içinde çalışıldığı iki farklı alanın 

başlangıcına 19. yüzyılın bitimine yakın tanık oluyoruz; biri, Haddon’ın söylediği 

alan çalışması içerisinde görsel kaydın gerekliliğinin vurgulandığı bakış açısıdır, 

diğeri ise Regnault’un görüntüler üzerinde çalışılmasının gerekliliğini ortaya 

koyduğu bakış açısıdır. 

Haddon, görüntülerle çalışmaya nasıl başlamıştı? Avustralya’nın 

kuzeydoğusunda (bugün Yeni Gine ve Avustralya’nın arasında yer alan) Torres 

Boğazı’na buradaki bitkiler üzerine –deniz biyolojisi ile ilgili olarak- araştırma 

yapmak üzere gitmişti Haddon. 1888-1898 yıllarında yöreye gittiğinde sadece 

bitkileri keşfetmekle kalmadı bölgede yaşayan yerlilerin kültürel alandaki farklarını 

da keşfetti.  

“1898’in Torres Boğazı Keşfi, modern antropolojinin 

sembolik doğumunu gösterir”(Grimshaw, 2001:15). 9 

Bu, Torres’in ilk keşfi değildi elbette. 1601’de bölgeye ulaşan İspanyol Luis 

Vaez de Torres, yöreyi gören ilk Avrupalı idi. Boğazın Pasifik ve Torres adaları için 

hayati bir önem taşıdığını gören İspanyol Kraliyeti, yüz yıldan daha uzun bir süre bu 

keşfi saklamayı başardılar. Aradan geçen onca zamandan sonra bir başka Avrupalı, 

yöreyi bu defa insanları ile birlikte yeniden keşfediyordu. Yerlilerin Haddon’ın 

dünyasına dair neler düşündüğünü bilemiyoruz. Fakat Haddon onlarla kurduğu 

iletişimden yavaş yavaş yitip gitmekte olan bir yaşama tanık olduğu sonucu çıkardı. 

Gözleri önünde hâlâ yaşanmakta iken bu “neşeli, cana yakın ve zeki insanların” 

dünyasını bir şekilde kaydetmek gerekiyordu (Haddon, 1901).  

 

                                                 
9 Yazarın çevirisi. 



Bu ilk geziden sonra edindiği fikrin etkisiyle Haddon, bir araştırma grubu 

oluşturarak kaybolan kültürün “kurtarılması” çabasına girdi.  

Alfred Cort Haddon, W.H.R. Rivers ve Charles Seligman’ın da aralarında 

bulunduğu araştırma ekibi, Haddon’ın yöreye yaptığı ilk geziden 10 yıl sonra tekrar 

Torres Boğazı’na gitti. Bu defa yapılacak gezide amaç, yörede yaşayanların 

kültürüne dair etnografik bilgileri  de derlemekti. Haddon, daha önce yaptığı geziden 

derlediklerinin etnografik yazım için yeterli olmadığını düşündüğünden yapılacak 

ikinci gezi için yanına Notes and Queries on Anthropology adlı küçük kitabı aldı.10 

Alan araştırması için götürülenler arasında çeşitli ölçümler yapmaya yarayan aletler 

de vardı. Torres takımını bütün bu aletleri yanlarında götürmeye iten neden içinde 

bulundukları dönemin bilim anlayışı idi. 1898’de Torres keşfine gidenlerin alet 

çantasına bakıldığında hakikât avcılığının antropolojide bulduğu yankıyı görürüz.11 

Birileri, nesnel bilmenin her türden bilim yapmanın özünü oluşturduğu konusunda 

ısrarcıydı. Daha önceden elde edilen etnografik bilgiler, misyonerlerden, 

kolonilerdeki memurlardan yada gezginlerden gelmekte idi. Bütün bunlardan yola 

çıkarak bilim yapmak mümkün görünmüyordu; nesnel olmak bu türden bilgilerin 

varlığı ile bir arada düşünülemezdi. Torres takımından Rivers, bu durumu fark 

etmişti ve etnografiyi rivayetten ayırmak gerektiğini söylüyordu (Pinney, 1992). 

Yukarıda sözünü etmeye çalıştığım uzaklara gitme tutkusunun nedeni  de işte bu idi.  

Giderek güvenilirliğinden şüpheye düşülen bilginin, daha nesnel bir biçimde 

elde edilmesinin gerekliliğine dair inanç, bilim adamının bir şekilde kendi öznelliğini 

araştırmanın dışında tutmasını gerektiriyordu.  

                                                 
10 Kitapçık, 1874  ve 1951 yılları arasında 6 basım yapmıştı ve antropolojik veri toplamanın standart 
bazı yollarını veriyordu.  
11 Torres Boğazı keşfi için götürülen aletlerin çeşitliliği için bkz. (Grimshaw, 2001: 21). 



Işık ve renk testleri, çeşitli ölçüm aletleri, dinamometre, kronometre takımın 

götürdüklerinden birkaçıdır. Torres takımının sahip oldukları arasında bizi en çok 

ilgilendiren ise uzaklara giderken yanlarında götürdükleri fotoğraf makinesi ve 

sinematografidir.12 Haddon, 1898 yılının Nisan ayında başladığı alan çalışması için 

yanında 35mm Newman & Guardia ve bir Lumière kamera götürmüştü. Alan 

çalışması sırasında görüntü kaydı ile ilgili olarak iklim faktörleri Haddon’ın titiz bir 

çalışmayı gerçekleştirmesine engel oldu. Tropik iklimin görüntü çekimine uygun 

koşulları sağlamaması kısıtlı miktarda film çekimine neden olsa da alan 

çalışmasından geriye dans eden üç adama ait görüntüler, ateş yakılmasına dair 

hareketli filmlerle fotoğraflar kalmıştır. Haddon’ın bu deneyimi, etnografik alan 

araştırmasında görüntü kaydının ilk örnekleridir. Her ne kadar antropoloji, görüntü 

kaydını topladığı verilerin kanıtları olarak daha önceden kullanmış olsa da alan 

çalışmasında görsel kayıt için bir başlangıç belirlemenin en iyi noktası Torres 

Boğazı’nda yapılan çalışmayı ele almaktır.  

Haddon’ın fotoğraf ve filmin alan çalışmasında antropolog için taşıdığı 

önemi özellikle vurgulaması daha sonra yapılan çalışmaları da bu yönüyle 

desteklemesi kendinden sonra yapılanlar için örnek olmuştur. Haddon, alanda hem 

hareketli görüntüleri hem de bazı fotoğrafları çekerek daha sonra yapılacak alan 

çalışmalarında bu türden kayıtların yapılmasının önünü açmış oldu. 

                                                 
12 Eldeki bilgilere bakılırsa bir nesneye ait “gerçek görüntünün” yüzeye düşürülme fikri daha 1500’lü 
yıllarda ve Leonardo Da Vinci’ye kadar uzanmaktadır. Leonardo’nun karanlık kutuda açtığı bir 
delikle görüntüyü yüzeye düşürme çabasını, Nürnberg’li Cardan’ın 1550 yılında bu deliğe bir cam 
küre eklemesi izledi. Bugün kullanılan fotoğraf makinesine daha yakın olan bir model ise Newton’un 
cam yerine mercek kullanması ile elde edilmiştir. Görüntüyü yüzeye düşürebilme çabalarında en 
önemli adımlardan birinin Joseph Niepce ve Louis Daguerre’in çalışmaları olduğu söylenir. 1816’da 
vernikle saydamlaştırılmış kağıtla resmi kalay levha üzerine geçirmeyi bu iki Fransız başarmıştır. 
Daguerre, iyot buharına tutulmuş gümüş bir levhayı fotoğraf makinesinde kullanarak bir cisme ait 
görüntüyü saptamayı başardığında yıl 1839 idi. Fotoğraf makinesinin gelişimini takiben 1895 yılında 
Louis ve Auguste Lumière kardeşler elde edilen bu görüntüleri arka arkaya oynatmayı başararak 
bugün kullanılan film alanında ilk adımı atmış oldular. 



 Torres’de yapılan filmin Cambridge’te 1902 yılındaki gösterimini 

izleyenler arasında Haddon’ın Avusturyalı bir meslektaşı  Rudolf Pöch de vardır. Bu 

gösterimden etkilenerek Yeni Gine ve Afrika’da yaptığı çalışmalarda yanında 

kamera götürmüştür. Pöch, yaşadığı  teknik aksaklıklara rağmen Cape Nelson’da 

dans, Hanuabada’da su taşıyan kızlar, oynayan çocuklar ve obsidyen bir ustura ile 

tıraş olan bir adamı filme almayı başardı (Birigard, 199516-17). 

Görüntü kaydıyla ilgili olarak üzerinde durmak istediğim ilk konu, 

görüntüyü çekenin açısıdır. Açı kavramını burada Burke’un (2003) kullandığı 

biçimiyle fiziksel ve zihinsel olmak üzere iki biçimde kullanıyorum. Görüntüyü 

çekenin fiziksel açısı, sonsuzdur. Görüntülenecek olan ister bir erginleme töreni 

olsun ister bir totem olsun görüntü kaydedicisinin önüne geldiğinde aygıt için 

konuyu oluşturmaktadır. İzâfi bir küre içine konuyu yerleştirdiğimizi varsayarsak bu 

kürenin istediğimiz herhangi bir noktası aygıtın konuyu gördüğü açılardan biri 

olabilir. Konu, küre içinde ileri-geri, aşağı-yukarı, sağa-sola yada çapraz biçimde pek 

çok farklı yönlerde hareket ettirilebileceği gibi sabit de bırakılabilir. Her iki durumda 

da görüntüyü çeken ve konusu arasında sonsuz bir açılar evreni ortaya çıkar. 

Görüntüyü çeken bu açılar içinden uygun olanı kendisi seçer. Buradan görüntü çeken 

kişinin istediği açıyı seçmekte keyfî davranabileceği sonucunu çıkarmak yanlış olur. 

Fiziksel açıyı belirleyen aygıtın kişiye tanıdığı imkan ve aygıtı kullananın zihinsel 

açısıdır. Zihinsel açı da tıpkı fiziksel açıda olduğu gibi sonsuz denebilecek kadar 

çoktur. 1898 yılında Haddon alan araştırmasına çıktığında görüntüleri çekerken 

ortaya çıkan fiziksel ve zihinsel açılar, uzunca bir tarihsel sürecin ürünüdür. Bu 

yüzden Haddon ve antropoloji içinde görüntü kaydı yapan diğerleri hazır olarak 

buldukları fiziksel açıları kullandılar.  



“ Örneğin, Elizabeth dönemi sanatçılarından John White’ın 

(ünlenişi 1584-93) Virginia’daki Kızılderilileri betimleyen çizimleri 

yerinde yapılmıştı; Kaptan Cook’a ve diğer kâşiflere, sadece 

bulunanları kayıt altına almak amacıyla eşlik eden teknik 

ressamların Hawaii ve Tahiti yerlilerini betimleyen çizimleri de 

öyle”(Burke, 2003:18).  

Görüntü kaydında esas olan aygıtın önünde yer alan konuyu gözün gördüğü 

biçimiyle kaydetmek olsa da Haddon’ın ve ondan sonrakilerin başka kültüre ait 

olanları görüntülerken Keşif Çağı’nın görme biçimlerinden etkilendiklerini söylemek 

mümkün. Aynı durum etnografın zihinsel açısı söz konusu olduğunda da geçerlidir. 

Fotoğraf ve filmin belgeleme aracı olarak arkeologlar, sosyologlar, eğitimciler ve 

primatologlar gibi bir dizi başka çalışmacılar tarafından da kullanılmasına rağmen 

eleştirilerin neredeyse her zaman antropoloji ve daha da özel olarak etnograf üzerine 

kurulması, görüntü ile belgelemede etnografın zihinsel açısı ile ilgilidir. 

“ Aletler, tıpkı dişler, parmaklar, eller, kollar, bacaklar ve diğerleri 

gibi insan organlarının birer uzantısıdırlar. Doğada daha uzağa 

ulaşabilirler, ve nesneleri doğadan insan bedeninin yardım 

olmaksızın yapabileceğinden daha etkili ve çabucak alabilirler. 

Bununla birlikte aletler uzantısı oldukları organlara benzerler: ok 

parmağa benzer, çekiç yumruğa, çapa ayak parmağına v.b. Bu 

yüzden aletler “ deneysel (ampirik) benzetmelerdir“( Flusser, 1984: 

16).13 

Fotoğraf makineleri ve kameralar da tıpkı diğer pek çok alet gibi insan 

organların parçası olarak düşünülebilir. Bu aygıtlar, insan gözünün birer benzetimi 

gibi düşünülebilir.  

                                                 
13 Yazarın çevirisi. 



Yukarıdaki alıntının ışığında aletlerin etkinliklerine göre sıraya koymak 

mümkündür. Ok, çekiç yada çapa, hepsi bir tür etkiyi içeren eylemlerle birlikte 

işlevseldir. Ok hedefi vurmaya yarar, çapa gemiyi durdurmaya yarar, onlarca çekiç 

türü yine yapmak, etmek biçim değiştirmek türünden fiillerle birlikte anlamlıdır. 

Göz ve dolayısıyla görüntü saptamaya yarayan aletler bunlardan farklıdır. 

Bunlardan farklıdır çünkü göz ve gözün gördükleri arasında bir tür biçim 

değiştirme, durdurma yada yerinden etme türünden ilişkiler geçerli değildir. 

Etnografın çektiklerinin zihinsel açısıyla fiziksel açıda olduğundan daha fazla 

ilgilenilmesinin nedeni budur. Etnografın bu aletlere sorgusuz sadakatinin nedeni 

de ilk başlarda budur aslında. Tıpkı göz gibi biçimini hiç değiştirmeksizin neyi 

görüyorsa olduğu kaydetmeye yarayan bu aletlerin 19. yüzyılın bitimine yakın 

pozitivizm etkisi altında kullanılmasından daha doğal ne olabilir? Üstelik bu araçlar 

pek çok yönüyle gözden çok daha üstündü. Gözüyle gören etnograf unutabilirdi, 

yanlış hatırlayabilirdi, karıştırabilirdi... Hiçbir fotoğraf, hiçbir film, işaret ettiği 

görüntüyü bir başkası ile karıştırmazdı.  

“Karmaşık bir hareketi bazı görsel yöntemlerin yardımı olmaksızın 

sözlü betimleme ile yeniden yapmak nadiren mümkündür. Film, bu 

tür ani olayların kaydını ve yeniden yapılmasını mümkün 

kılar...İşte bu yüzden film bilimsel araştırmada önemlidir”(Wolf 

1967:4’ten Ruby 2000:43).14 

 

 Haddon’ın, görüntü kaydını alan araştırmasına taşımasının yanı sıra 

meslektaşı Spencer’ı da yapacağı alan çalışmalarında bu teknolojiyi kullanma 

konusunda teşvik ettiğini yukarıda yazmıştım. Spencer ve F.J. Gillen, Avustralya 
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yerlileri arasında yaptıkları alan çalışmalarında çeşitli fotoğraflar çekmiş olmalarına 

rağmen Spencer sadece 1901 ve 1912 yıllarında yaptığı iki gezide film çekebilmiştir. 

Bunun nedeni eldeki teknoloji yetersizliği ve iklimin bu teknoloji üzerindeki 

olumsuz etkisidir. Görüntüleme aygıtları o dönemde alanda sorun yaratacak kadar 

hantaldı. Bunları taşımak ve bunlarla çekim yapmak çok büyük güçlüklere neden 

oluyordu. Üstelik kullanılan filmler bir anlık dikkatsizlik sonucu yanabilir ve 

harcanan bütün bir emek bir anda boşa gidebilirdi. Bu türden kazalar olmamış değildi 

üstelik. Etnografik film için tartışmasız bir öncü olan Flaherty, Nanook of the 

North’tan önce yaptığı yaklaşık 17 saatlik görüntü kaydını sigara ateşine kurban 

vermişti. Görüntü aygıtlarının bütün eksikliklerine rağmen alan çalışmalarında 

fotoğraf ve film çekimlerine devam edildi; onların içerdiği güçlük ortaya koyacağı 

gerçeklik karşısında her ne pahasına olursa olsun katlanılmaya değerdi. 

Boas’ın ikinci kuşak öğrencilerinden Margaret Mead, Haddon’ın 

öğrencilerinden ve eski bir zoolog olan Gregory Bateson ile birlikte çıktıkları alan 

araştırmalarında görüntüleme teknolojisinin daha sistematik ve yoğun bir kullanımını 

gerçekleştirmiştir. Mead, Principles of Visual Anthropology için yazdığı önsözde 

antropolojiyi daha çok sözle ilişkilendiriyordu. Görüntü kaydının alan araştırması 

içindeki en kapsamlı örneğinin gerçekleştirilmesinde de yine onun yer alıyor olması 

biraz tuhaf. Mead, alan araştırmalarından elde ettiği fotoğraf ve film kayıtlarıyla ilgili 

olarak şöyle demektedir:  

“Fotoğraf makinesini ve kamerayı Bali davranış tarzının kaydını 

yapmak için kullanmaya çalıştık ve bu, “belgesel” film yada 

fotoğraflar için yapılan hazırlıktan çok farklı bir konu. Ne 

yapılması gerektiğini belirleyip daha sonra Balilileri bu doğrultuda 



uygun ışıkta yönlendirmek yerine normal ve kendiliğinden 

oluşanları çekmeyi denedik”(Bateson ve Mead, 1942:49’dan  

de Brigard, 1995:27).15  

Böylelikle alanda kaldıkları iki yıllık süre içerisinde Mead ve Bateson çok 

sayıda fotoğraf ve film çekti. Görüntülerin alan araştırmasının merkezine 

yerleştirildiği ilk çalışma Mead ve Bateson’a aittir. Yeni Gine’de çektikleri 

fotoğrafları konularına göre, filmleri ise çekim zamanı sırasına göre dizen ikilinin 

bunları kullanmaktaki amacı kaybolmakta olan kültürün belgelenmesini sağlamaktı. 

Balinese Character, işte bu çalışmanın ürünüdür. 

Görüntünün temel iddiası gerçekliğin temsili oldu, içerdiği şey tekrar tekrar 

sunulabilirdi. Etnografın nesnel bilgiyle olan bağını güçlendirmede görüntünün 

payının büyük olacağı düşünülüyordu. Önce fotoğraf daha sonra da film, etnograf 

için pozitivist bilim yapmanın imkanını sağlayan araçlar oluyordu. Görüntüler 

etnografın nesnel kanıtlarıydı. Etnograf, yazdıklarını uzaklardan bizzat kendisi 

keşfetmişti; fotoğraflar da işte bu keşfin birer kanıtıydı. Bu kanıtı pekiştirmek için de 

zaman zaman etnografın görüntüsü fotoğrafın merkezine oturuyordu. Belki de bu 

yüzden Boas, bir Eskimo elbisesi içindeydi fotoğraflarda yada Mead, Samoalılarla 

birlikte ve onların yerel giysileriyle bu yüzden görüntülenmişti. Böylelikle 19. 

yüzyılın bitmesine yakın etnografi, Rivers’ın üzerinde durduğu rivayetten kurtulma 

yolunda sağlam bir kanıta kavuşmuş oluyordu. Yazılan etnografik metin, bir başka 

yerden değil tam da alandan derlenmişti. Etnografın uzaktakilerle görüntülenmesi bu 

bilginin kaynağını şüpheye yer bırakmayacak biçimde ortaya koyuyordu. 

Okyanusya’da bunlar olurken dünyanın diğer bir kıtasında Franz Boas, 

1880’li yıllardan itibaren Amerika yerlileri arasında yapmaya başladığı alan 
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çalışmalarında bu yeni teknolojiyi kullanıyordu. İşte bu bilgi yukarıda bahsetmiş 

olduğum etnografinin tarihi ile ilgili konuşurken yaşadığımız belirsizliklerden birinin 

tipik bir örneğidir. Torres çalışmasını görsel etnografi için bir başlangıç kabul 

ediyorsak bundan daha önce alanda fotoğraflar çekmiş olan Boas’ı nereye 

koymalıyız? 1883’te çıktığı alan araştırması sırasında beraberinde götürdüğü fotoğraf 

makinesini kullanan Boas, çektiği fotoğraflarda gösterdiği performanstan çok mutlu 

olmamış olsa gerek ki 1884’te konuda uzmanlaşmış birini yanına alarak görüntü 

kayıtlarını gerçekleştirmiştir. Boas, alan çalışmasında görüntüleme teknolojisini 

kullanmasına rağmen gerek kendi çalışmalarında gerekse antropolojinin diğer 

alanlarında görüntülerin kullanımı üzerinde durmamıştır. 1930 yılında çıktığı son 

alan çalışmasında 40 yılı aşkın bir süredir çalışmakta olduğu Kwakwaka’wakw 

(Kwakiutl) topraklarına beraberinde bir kamera da götürmüştür. Burada yaptığı 

çalışmanın sonuçlarını yayınlama fırsatı bulamadan ölen Boas’ın, alan araştırmasında 

görüntü kaydını ilk kullananlar arasında yine de önemli bir yere sahip olduğu 

söyleniyor (Ruby, 2000; El Guindi, 2000). Boas gibi birinin –üstelik kendi de bu 

teknikleri kullandığı halde- nasıl olup da etnoloji içinde görüntü kaydına ilişkin yazıp 

çizmediği önemli bir soru. Daha ilginç bir soru ise Boas’ın neden Flaherty’nin 

çalışmaları ile ilgilenmediğidir. Bunları yanıtlamaya çalışmadan önce Flaherty ile 

ilgili birkaç noktaya değinmek gerekiyor.   

Görsel etnografi içinde adı daha çok etnografik film yapımı ile ilgili olarak 

anılan önemli bir isimdir Robert Flaherty. Koleji bıraktıktan sonra bir süre babasıyla 

birlikte demir madeni arama işi yapmıştı. Daha sonraları da maden arama işine 

devam etti.  Bu deneyimi ona harita çıkarma ve doğada yaşama konusunda çok şey 

öğretmişti. 1910 yılında tren yolu yapımı ile ilgili olarak çalışacaktı. İşte bu sırada 



Eskimolarla onu tanıştıran Hudson Körfezi yolculuğuna çıkmıştır. Bu gezilerde 

Eskimolarla ilgili fotoğraflar çekmiştir. Çeşitli aralıklarla aynı yere giden Flaherty’e 

demiryolu şirketinin sahibi Mackenzie, yanında bir de kamera götürmesini 

söylediğinde üç haftalık bir eğitimle kamera kullanımını öğrendi. Yaptığı 

yolculuklardan 17 saat kadar süren görüntüler elde eden Flaherty, asıl ününü Nanook 

of the North ile elde etmiştir. Filmin dramatik yapısı kazandığı ünün en önemli 

nedenidir bence. Filmin başında Flaherty’nin tanıtım yazısı yer alır; bu insanın en 

ağır koşullarda bile yaşamını nasıl sürdürebildiğinin en canlı kanıtıdır.  

Boas, Rivers ve Haddon’ın Torres Boğazı’nda yaptığı alan çalışmalarından 

ve bunların sonuçlarından haberdardı (Griffiths, 1998; Ruby,2000). Üstelik Haddon, 

Torres’e gitmeden daha önce Regnault, yaptığı çalışmalarla bilim çevresinde geniş 

yer bulmuştu. Boas, onların görsel alanda yaptıklarıyla ilgili herhangi bir tepkide 

bulunmamıştı. Bunlar bir yana Boas’ın görsel etnografi konusunda kayıtsız 

kalmasının en önemli örneği Flaherty’nin çalışmasıdır. Boas ve Flaherty aynı halklar 

üzerinde çalışıyordu. 1914 yılında Flaherty’nin eşi Frances Flaherty, Boas’a giderek 

eşinin yapacağı çalışmayı desteklemesi yönünde ricada bulunmuştu. Boas da bunu 

reddetmişti (Ruby, 2000).  

Bu noktadan itibaren çalışmanın varsayımlar kısmında da yer alan etnograf 

ve görüntü kaydı arasındaki ilişkinin ortak bir tarih oluşturmaktan çok bir tür yol 

kesişmesi biçiminde olduğu düşüncesini işlemeye çalışacağım. 

Etnografik alan çalışması ve görüntü kaydının yolları 19. yüzyılın sonlarına 

doğru bazı nedenlerden dolayı kesişmişti. Ancak etnografik çalışma, başlangıçta 

öngörülmeyen bir seyir izlemiştir. Bu seyir sırasında da etnografik metin, başka her 

türden tekniği etnografik çalışmanın parçası olmaktan alıkoymuştur. Mutlaka bunlara 



yer vermek gerektiğinde ise kendi eksikliğini gidermesi için yine kendi kontrolü 

altında bunlara izin verdi. İşte bu görsel belgeleme ve etnografi tarihinin kesintili 

tarihi dediğim şeydir. Bu şekilde düşünmemin nedeni Malinowski’nin bir sözü: 

“[W.H.R.] Rivers antropolojinin Rider Haggard’ıdır; bense Conrad’ı 

olacağım”(Stocking, 1983:104’ten Manganaro, 1990:5).16 Tez çalışmasına 

başladığımdan beri birkaç defadır Malinowski’nin bu sözüne rastlıyordum. İlk 

gördüğümde Malinowski’nin sadece Conrad’a benzeme yolunda mütevazi bir istek 

içinde olduğunu düşünüp geçmiştim. Birkaç defa daha görünce ne demek istediğini 

düşünüp bu sözün bir anlamda izini sürmeye başladım. sözün sahibi Malinowski idi. 

Rivers, Torres çalışmasına gidenler içinde belki de en renkli kişiliklerden biri. 

Conrad’ı neredeyse hiç tanımıyordum. Ortaokul yıllarında dayımın kitapları arasında 

bir kitap bulmuştum. Mavi ciltli, üzerinde dalgalar ve yana yatmış bir haç: Ölüm 

Seferi. Haggard ise antropoloji ile hiç de ilgisi olmayan bir konuyu çalışırken 

çıkmıştı karşıma. İngiliz edebiyatında gezi türü ile ilgili olarak yaptığım bir ödevde 

denk gelmiştim. Bütün bu insanları bir arada düşünmek başlangıçta biraz zor 

görünüyor. Antropoloji kaynaklarında Malinowski ve Rivers’ın yada Conrad ve 

Malinowski’nin birlikte değerlendirildiği kaynaklara denk geldim.17 Buna rağmen 

bazı kısımları tamamlamak mümkün değildi. Ben de işe her birinin tek tek 

biyografilerine bakmakla başladım. Dört ayrı biyografiyi iki ayrı gruba ayırdım. İlk 

grupta Haggard ve Conrad bir arada, Malinowski ve Rivers bir arada idi. 

Biyografileri bu yeni haliyle tekrar okudum. Sonra ikinci bir eşleme yaptım. Bu defa 

tıpkı Malinowski’nin dediği gibi bir biyografi grubu oldu elimde. Bir tarafta Haggard 

ve Rivers vardı, diğer tarafta Conrad ve Malinowski. Okuma için fazlasıyla zahmetli 

                                                 
16 Yazarın çevirisi. 
17 Conrad ve Malinowski eşlemesinin güzel bir örneği için bkz. Clifford (1988).  



bir çaba oldu bu. Ama bütün zahmete değdi sonuçta. Bu karşılaştırma ile ilgili olarak 

uzun uzun yazacak değilim. Ancak Malinowski’nin antropolojinin Conrad’ı olma 

isteği etnografiyi başka bir serüvene doğru sürükleyen şeydir. Bu serüvende de 

görsel malzeme metin tarafından dışlanmıştır. 

Yazı bulunduğundan bu yana insanın dış dünyaya dair anlatımda 

bulunmasının daha kestirme bir başka yolu bulunamamışa benziyor. İster bugün 

olduğu gibi harflerle iş görsün isterse başka türden simgelerle iş görsün yazı, her 

durumda güçlü bir kavramlaştırma düzeyi olarak belirir. Yazı ve görüntü arasındaki 

çekişmenin nedeni de budur biraz. Yazı dış dünyanın görüntüsünü kodlarken, 

görüntüler bizzat o gerçekliğin yalın ifadesi olduklarında ısrar etmektedirler. Bu 

çekişmenin etnografi içindeki galibi yazı olmuştur. 

“Metinperestlik 19. yüzyılda kritik bir düzeye ulaştı. Bu kelimenin 

tam anlamıyla tarihin sonuydu. Buradaki anlamıyla tarih, 

görüntülerin ilerlemeci bir biçimde kavramlara dönüşmesi, 

görüntülerin ilerlemeci açıklamaları, büyünün bozulması ve 

ilerleyen kavramsallaştırma demekti. Metinlerin 

görselleştirilemediği yerde açıklanacak hiçbir şey yoktur ve tarih 

böylece sona erer” (Flusser, 1984:9).18  

Yazı, böylece dış dünyanın kavranmasında ve anlatılmasında bir tür kodlama-

kod çözümü olarak beliriverdi. Etnografi içinde bir biçimde kendine yer edinen 

görüntüler bu yüzden çok zaman geçmeden metin tarafından belirlenir hale geldi. 

İşte bu yüzden etnografik çalışmaların sonuç aşamaları bugün de yazıyla biter. 

Monografilerde fotoğrafa yer vermek, metinle kavramsallaştırılamayan dünyanın hiç 

değilse başka türden kodlarının verilmesini sağlamaktır.  

                                                 
18 Yazarın çevirisi. 



Bu yüzden de başta fotoğraf olmak üzere her türden görüntü, anlamları 

çözülmesi gereken birer kod haline gelmektedir. Ancak bizim için önemli olan bütün 

bu görüntülerin gerçekte metin tarafından belirlenen ikinci düzeyde bir kodlama 

olduğudur. Etnograf işte bu yüzden uzakları yazmaktadır. 

1922 yılı etnografi için bir tür dönüm noktası olmuştu. Aynı yıl Malinowski 

Argonauts of the Western Pacific: An Account of Native Enterprise and Adventure 

in the Archipelagoes of Melanisian New Guinea adlı çalışmasını, Radcliffe-Brown, 

Andaman Islanders adlı çalışmasını, Robert Flaherty ise Nanook of the North adlı 

filmi ile boy gösterecekti. Bu tarihten sonra etnografi Malinowski ile şekillenen 

etnografik bir geleneğe sahip oldu. Görsel belgeleme ise bir tür ayrışmaya uğrayarak 

bir tarafta etnografik film yapımı diğer tarafta fotoğraf kaldı. Film, kendine başka bir 

alan yaratarak antropolog açısından yeni türden bir ilişkiyi gündeme getirecekti: film 

yapımcısı ve antropolog. Fotoğraf ise alana giden hemen herkesin bir biçimde 

kullandığı bir alet olacaktı. Fakat sonuç ürünleri etnografik metin içinde ikinci 

planda kalacaktı. Malinowski’nin bu alanda ortaya koyduğu etnografi, detaylı bir 

çalışma olarak ilk elden, uzun süreli ve katılımlı gözlemi ifade ediyordu. Sonuç 

aşamasında da belirli bir halkın monografik yazınsal ürünü olarak ortaya çıkıyordu 

(Macdonald, 2001). Bu durum biraz da antropoloji geleneğine Rivers’ın taşıdığı 

kültürel içeriğin sonucu olarak belirdi. Antropolojinin ilgisi metinsel içeriğe olanak 

tanır biçimde değişmekte idi.  

Etnografinin metinle olan ilişkisi sadece İngiliz antropolojisi içinde gelişen 

bir durum değildi. Boas’ın görsel etnografi üzerinde fazla durmayışının nedeni de 

görüntüleri genellikle analiz aşamasında kendine yardımcı olması bakımından 

kullanıyor olması idi. O da aynı şekilde yazıya sıkı sıkıya bağlı idi. Etnografi 



içindeki metinperest  tutum, görüntüleri sıkı sıkıya kuşatmıştır. Bir biçimde 

görüntülere etnografik amaçla yer verilmesi gerektiğinde de metin, görüntü 

etrafındaki kuşatmasına son vermeden devam etmektedir. Bu monografilerde 

fotoğrafın başı boş bırakılmaması demektir. Fotoğrafın içeriği ya altına yazılan kısa 

bir yazıyla ya fotoğrafın tam bir betimlemesiyle birlikte sunulur. Böylece fotoğrafın 

kendi kodlarını bilinmeyen bir yere doğru sürüklemesinin önüne geçilir. Metin, 

fotoğrafın kendi nesnesine yapamadığını yaparak onu bir limana demirler. Fotoğrafın 

ne olduğu yada ne olmadığı metin tarafından öncelenir. Bu yüzden çok fazla yazımız 

vardır. Benzer bir durum etnografik amaçla çekilen filmler için de söz konusudur. 

Filmde henüz ses unsuru yokken filmin içeriği tıpkı benim bakırcılarla ilgili görüntü 

denememde olduğu gibi araya serpiştirilen yazılarla birlikte sunulurdu. Filme ses 

unsuru eklendikten sonra da durum çok fazla değişmişe benzemiyor. Filmler bu defa 

seslendirilmeye başlandı. Filmde duyulan ses, hazır bir metnin öyküleyici bir 

anlatımla sunumudur. Metin yazarları, film için dünyayı kavramlara dönüştürme 

görevini üstelenirler. Kavramlaştırılan dünya, öyküleyici bir dille izleyiciye 

verildiğinde tıpkı fotoğrafta olduğu gibi film de bir limana demirlenmiş olur.  

İşte film ve fotoğrafın etnografiden ayrışmasında en büyük katkı, metne olan 

düşkünlüktür. Bu yüzden film kendine başka bir yaşam alanı bulmuş fotoğraf ise son 

derece dar bir alana sıkışıp kalmıştır. Buraya kadar fotoğraf ve film arasında çok 

fazla ayrım yapmaksızın her ikisinin ürünlerine de sıkça görüntü demeyi tercih ettim. 

Filmin 1922’den başlayarak kendine başka türden ilişkiler bulmuş olması etnografi 

içinde fotoğrafı büyük ölçüde yalnız bırakmıştır. Alan çalışmasında hemen her 

çalışmacı fotoğraf çekmesine rağmen sonuç aşamasında bunların ağırlığı yeterince 



hissedilmiyordu. Bu durum etnografi içinde sadece fotoğraf çeken bir yığın 

çalışmacının görülmesine neden oldu.  

Bazı durumların bizim tarafımızdan anlaşılmaya ihtiyacı yoktur; onlar nasıl 

görünüyorsa öyledir. Bu türden durumlar için başka anlamlar aramanın sonucu 

şaşkınlıktır. Bütün bir uğraşınız sonucunda aslında olayın hiç de başka yönleri 

olmadığını anlarsınız. İlk başta ne görüyorsanız aynen öyledir işte.19 Yukarıda 

bahsettiğim türden bir etnografın fotoğraf çekmesi de böylesi bir durumdur.  Yapılan 

hemen her alan çalışmasında hiç değilse bir tane fotoğraf makinesi vardır. Etnograf 

bununla sadece fotoğraf çeker; bunun altında başka hiçbir anlam yatmaz. Bu haliyle 

alan çalışmacısını bir turistten ayırabilmenin imkanı da yoktur. Etnograf da tıpkı bir 

turist gibi kendine ilginç gelenlerin fotoğraflarını çeker. Çektikleri, konu ve 

kompozisyon olarak sıra dışı olmalıdır belki de. Alanda fotoğraf çeken biri için cam 

bardakların pek fazla önemsenecek yanı yoktur. Buna karşılık bir yayık yada bir küp 

eşsiz birer konu olabilir. Fotoğraf çeken etnograflar arasında sayıca hiçbir grup 

bunlardan daha fazla değildir sanırım. Onların çektikleri daha sonra anlam kazanır. 

Bu biraz iteklemeyle olan bir anlamlandırma çabasıdır. Gelişigüzel çekilmiş 

fotoğraflar eğer şanslıysalar var olmaya devam ederler. Günün birinde onlar 

bulundukları yerden alınırlar ve başka bir bağlamda tekrar sunulurlar. İşte bu 

fotoğrafın ölümü ile eşdeğerdir. Bir fotoğraf çekilmiş olduğu bağlamda anlamlıdır. 

                                                 
19 Anlam arama genellikle bilim adamlarıyla özdeşleşmiştir. Bu yönüyle bazı fıkralara da konu olan 
bir durumdur. Bu türden bir fıkrayı alan çalışması sırasında bakırcılardan birinden dinlemiştim. 
Erzurum’a bir araştırma için ekip halinde bilim adamları gider. Bir köy evinde konuk edilirler. Odanın 
orta yerinde bir soba vardır. Soba bir masanın üzerinde durmaktadır. Sobaya yakacak atılacağı zaman 
evden biri bir sandalye üzerine çıkar ve masanın üzerindeki sobayı odunla ve kömürle besler. Ev 
halkının tamamen dışarıda olduğu bir sırada içerideki bilim adamları sobanın masa üzerinde olmasının 
nedenleriyle ilgili çeşitli teoriler geliştirirler. Isı dağılımından ısı kaybına, sobanın korozyonundan 
içerideki enerjinin değişimine değinen akıl yürütmeler, tüm karmaşıklığı ile odada kol gezer. İşin 
içinden çıkamayan bilim adamları evden birine bunun nedenini sorar. Adamın cevabı oldukça basittir: 
“boru yetmedi”.  
  



Oysa amaçsız etnograf, fotoğraf çekerken bu bağlamı göz ardı etmektedir. Farklı 

bağlamlardan derlenip bir sergide bir araya getirilmiş fotoğraflar vardır. Bunların 

orada oluşu yeni bir bağlam yaratmaktır. Artık çekildikleri yer ve zamana değil sergi 

içindeki bağlama işaret ederler. İşte fotoğraf böylelikle ölür. Bu türden fotoğraflarda 

içerik onu çekenin içinde olduğu bağlamı taşıyamaz olur. Bu yüzden de fotoğrafın 

işaret ettiği konu bağlamından kopmuş ve hükümsüzdür. Sergilerde ve 

koleksiyonlarda bu haliyle varlığını sürdüren fotoğraflar, tıpkı dildeki söze benzer. 

Fotoğraf tıpkı sözler gibi tek tek vardır. Ancak fotoğrafın anlamlı cümlesi çekildiği 

yerde ve mekanda kurulmuş olandır. Onu yeşerdiği yerden koparıp bir defa dolaşıma 

soktuğunuzda gideceği yerin neresi olacağını kestiremezsiniz. O artık çok anlamlıdır. 

Bu çok anlamlı olma durumu etnograf açısından belirsizliğin ve karmaşanın 

ifadesidir aslında. O artık başka cümlelerde sarf edilen sözlere benzer. Bu durumun 

çıkış yolu etnografın fotoğraf çekerken oluşan bağlamı ortaya koymasıdır. İşte 

etnografın çektiği görüntü ve diğer görüntüler arasındaki en önemli fark budur. 

Fotoğraf, her ne kadar metin tarafından geri plana atılsa da ısrarla varlığını 

korumaya devam etti. Bir taraftan varolurken diğer taraftan da etnografın hiç hesaba 

katmadığı bir şey yaptı. Fotoğraf, etnografın yazamadıklarının ondan habersiz 

kodlandığı bir yüzey oldu aslında. Klasik etnografın yazdığı metinde etnografın 

kendisine rastlamak neredeyse imkansızdır. İnsanüstü bir varlıktır “O”; soran, 

sorgulayan, anlayan, çözümleyen... Fotoğrafların kodu çözüldüğünde etnografın 

kimliği de açığa çıkmış oluyordu. Mead, neden yerli giysilerine bürünmüştü, Boas’ın 

Eskimo elbiseleri içinde ne işi vardı? Etnografın yerli giysileriyle görüntüde yer 

alması, onu yerlilerle benzer kılmıyor aksine yerliler ve etnograf arasındaki farkı 

daha da öne çıkarıyordu. Etnograf bir tür maskeli baloya katılıyordu, ne var ki  vakit 



çatıp da partiye varıldığında giysinin altındakinin gerçekte kim olduğu garip bir 

biçimde herkes tarafından biliniyordu. 

      “İnsanın aklına klasik etnografyaların çoğunda bulunan 

antropoloğun “kendi” yerlileri arasında fotoğrafı geliyor. Genellikle 

resmin merkezindedir, çoğu zaman, ama zorunlu olarak değil, 

diğerlerinden daha uzundur, çevresindekiler, neredeyse her zaman 

hepsi erkek, etrafında toplanmışlardır ve dimdik kameraya 

bakarlar; o ya beyaz bir elbise ya da bir çeşit kampçı üniforması 

giymiştir, çoğu zaman başında kolonyal bir şapka vardır. 

Çevresindekiler ise basit yerli giysileri giymişlerdir, bazen de 

ellerinde silahları vardır; yine genellikle arka planda, uzak olmayı, 

izolasyonu, kendine yeterliği çağrıştıran bir çeşit manzara, orman, 

çöl, kırık dökük kulübeler, belki de birkaç inek veya keçi. 

Çeşitlemeler de vardır: etnograf yağ lambasının ışığında not alıyor, 

bir bahçeyi çapalayan adamı sorguluyor, bir musluğu paylaşıyor, 

bir kulübede dinleniyor; veya bazen sadece kameranın arkasında 

görünür şekilde görüntü dışındaki etnografa bir mızrak veya 

sukabağı uzatan bir zenci (“istediğin bu mu?”). böyle bir resmin 

olmadığı durumlarda da, tema bir şekilde bir önsözle, bir dipnotla, 

bir ekle aktarılırdı; az çok bize benzeyen bir adam veya bazen bir 

kadın, sadece daha cesur, tecrit edilmiş, uzakta, bizden sadece 

farklı olmayan, ama bizden kopuk olan, ziyaret edilen, 

gözlemlenen, rapor edilen insanların arasında. Dünyanın 

uçları”(Geertz, 1995:81-82). 

Bu açılım bizi etnografın konusu ile olan ilişkisinin türüne taşır. Etnograf, 

uzunca bir süredir gerek ideolojik gerekse epistemolojik açıdan çeşitli eleştirilere 

uğramaktadır. Bunun sonucunda etnograf ve üzerinde çalıştığı insanlar arasındaki 

ilişki de tekrar tekrar sorgulanmaktadır. 20. yüzyıla girilirken antropolog dediğinizde 



farklı bazı insan tiplerinden bahsettiğiniz anlaşılıyordu. Tıpkı Gellner’in (1998) 

söylediği gibi İngiliz bir antropolog Darwinizmin etkisi altındaydı ve hâlâ yaşayan 

“vahşilerin” bütün insanlığın ortak geçmişini olduğunu ispatlamaya çalışan biri idi; 

orta sınıftan ve beyaz bir adamdı. Bu tanım, neredeyse Pratt (1992) tarafından 

kolonyal sistemi elinde tutanı tarif ederken kullanılan “okumuş, eril, Avrupalı” ile 

aynı şey demekti.  Avrupa’da yapılan etnografik çalışmalarda ise milliyetçiliğin ve 

halkçılığın etkisi altında köylü kültürünü arayıp bulma ve onu rakip milliyetçiliklere 

karşı koruma etkindi. Diğer tarafta Rus etnograf ise çarın kendine verdiği hüküm 

dolayısıyla alanda gün doldurmakla meşguldü (Gellner, 1998). Nasıl olursa olsun 

başka kültürleri çalışanlar ve uzaklarda yaşayanlar arasında belirgin bir fark vardı. 

Artık bu farkın öteki ve Batı arasındaki ayrışma olduğunu söylemeyen kalmadı 

neredeyse. Aynı türden bir ayrışma etnografın görüntü çekme davranışı ile ilgili 

olarak da varlığını sürdürmektedir. Çalışmanın araştırma soruları kısmında bahsi 

geçen “görüntü ile belgelemeye yönelik temel eleştiriler neler olabilir?” sorusunun 

cevabı da bu ayrışma üzerine kuruludur. 

Görüntüler çok katlı yüzeylerdir. Bu yüzden de içerikleri genellikle birden 

fazla anlamı bünyesinde taşır. Bu yüzeyleri bütünüyle anlamak kimi zaman 

imkansızdır. Bizim ekip olarak alanda çektiğimiz görüntülerden biri var ki bu çok 

katlılığın tipik bir ifadesidir. Ekte sunulan CD’nin 1. bölümü dövme bakırcılıkla 

başlar. İşlenen bir bakır ve sonrasında dövülerek şekil verilen bir başka bakır görülür. 

Daha sonraki görüntü, bakır bir kaba şekil veren Mustafa Ustanın Tokat’ta çekilmiş 

görüntüsü. Bizim ilk başta çekim ekibi olarak dikkat etmediğimiz bir durum vardı 

ortada. Görüntüleri bilgisayar ortamına aktarıp montaj işine geçtiğimde bu durumun 

farkına vardım. Kameralardan birini sehpa üzerine yerleştirip ustayı en rahat görecek 



açıyı sağladıktan sonra kayda geçmiştik. Buraya kadar bir sorun yok gibi 

görünüyordu. Oysa ustanın hemen arkasında dükkânın camları vardı. Görüntülere 

yakından bakıldığında bizim de ekip olarak camdan yansımamız görünüyordu. Bu bir 

çekim hatası mıdır? Görüntüyü montajda kesmek yerine yaptığımız denemede buna 

yer verdiğime göre bunu bir çekim hatası olarak değerlendirmediğim ortadadır. Bu 

sadece bizim başımıza gelen özel bir durum değildi. Başkaları da benzer bir durum 

yaşamış olabilir yada yaşamıştır. Bizlerin çekim yaparken nerede durduğumuzun ve 

elde edilen görüntünün çok katlı olmasının örneğidir bu aslında. Çekim yaptığımız 

ortamda şöyle bir çizgisel sıra vardır. Ekip olarak bizim sırtımızı döndüğümüz bir 

cadde vardır. Sonra biz varız ekip olarak. Ekibin hemen önünde kamera ve 

kameranın önünde de usta var. Ustanın arkasındaki cam kameranın görüş açısı içinde 

en uç noktada durandır. Bizlerin cama vuran yansıması objektifin önüne böylece 

düşmüştür. Bu sayede objektifin önünde üç konu birden beliriverir. Biri işini yapan 

ustanın görüntüsü, diğeri camdaki biz ve sonuncusu bizim gerimizde akıp giden 

cadde. Görüntüler her zaman bu türden bir iç içeliği  çabucak sunmazlar. Bu 

durumda katmanları görmek daha zor bir uğraşıdır. Alan çalışmacısının fiziksel 

açısının deşifre edilmesi zihinsel açısının deşifre edilmesinden çok daha kolaydır. 

Bizim yaptığımız çekimde duruş açımız bizim yerimizi bir biçimde deşifre etmişti. 

Sonuç: 

Alan çalışması yapmak, gecenin kör karanlığında bir patikadan aşağı 

yürümek gibidir. Neye çarpacağınızı bilemezsiniz. Sizi neyin durduracağını 

kestiremezsiniz. Patika türlü yol ayrımlarına bölünür. Gidilecek bir değil birden fazla 

yol olduğunu görürsünüz. En zoru da bu patikanın sonunda nereye varacağınızın 

yolculuk sırasında belli olmayışıdır. Çalışmanın üçüncü bölümünde bakırcıların, 



fotoğraf ve film çekimlerinde benimle ortaklaşa bir süreçte yer almalarının arka 

planını vermeye çalıştım. Alan çalışmacısı ve konusu arasında adına her ne dersek 

diyelim belirgin mesafe ortaya çıkmaktadır. Bu mesafe, üzerinde sıkça yazılan 

“benlik” ve “ötekilik” kurgusunun da temelidir. Etnografik çalışma bu yönüyle çeşitli 

eleştirilere konu olmuştur. Bu eleştirileri savunma refleksiyle karşılamak yerine 

etnografiyi yeni türden bilme biçimlerine kavuşturmaya çalışmalı. Bakırcılarla 

birlikte yapmaya çalıştığım, onların da sürece katılarak görsel malzemenin işbirliğine 

dayalı olarak derlenmesinin mümkün olup olmadığını denemekti. Gerek fotoğraflar 

gerekse ekte sunulan hareketli görüntüler, bu türden bir sürecin alan çalışması içinde 

yaşanabileceğini gösterir niteliktedir. Yapılması gereken, etnograf ve “öteki” 

arasındaki mesafeyi elden geldiğince ortadan kaldırmaktır. Etnografın geçmişi ile 

hesaplaşması kadar bugün yaptıklarını dönüştürmesi de önemlidir. Bilmek 

değişmektir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 
BAKIRCILIK 

 
 
Alan çalışmasının konusunu oluşturan bakır işçiliği, bakırın saf maden 

olarak elde edilip levha haline getirilişinden sonraki işleme sürecini kapsamaktadır. 

Maden yataklarından elde edilen bakır, ocaklarda eritilerek ihtiyaç doğrultusunda 

kalıplara dökülür ve işlemeye hazır durumda bakırcılara ulaştırılır. Dövme bakırcılık 

ve bakır işleme de bu aşamadan sonra gerçekleşir. Üretimin bu aşaması basit yapılı 

bazı makinelerin kullanılmasını saymazsak neredeyse bütünüyle elle yapılmaktadır.  

 

Bakır İşçiliği: 

İşte alan çalışmasında bizim görüntülerini derlediğimiz işçilik, bakırın 

dövme tekniği ile şekillendirildiği ve kabartma tekniği ile işlendiği kısımdır. Bu 

doğrultuda seçilen alanlardan ilki Tokat’tır.20 Osmanlı İmparatorluğu döneminde 

şehrin yaygın bir iş kolu olan bakırcılık, o dönemde dövme bakırcılıkla adını duyursa 

da bugün az sayıda usta ile devam ettirilmektedir.  

Bu iş kolunun bugün ürettiği ürünler arasında kazanlar, leğenler ve kaplar sayıca en 

fazla olanlar. Bunun çeşitli nedenleri vardır. Fakat en önemli neden bu ürünlerin hâlâ 

Tokat pazarında alıcı bulabilmesidir. Yörede kışlık yiyecek olarak evlerde hazırlanan 

salça, pekmez ve konserve gibi ürünlerin yapımında bakır kazan ve leğenler sıklıkla 

kullanılıyor. Bakır kaplar ise doğrudan amaçları için kullanılmaktan çok dekoratif 

ürün olarak satın alınmakta. Başka başka nedenlerle olsa da şehirdeki az sayıda usta 

hâlâ bu iş kolunda çalışmaya devam etmekteler. 

                                                 
20 Tokat bakırcılığı ve ürünleri ile ilgili daha fazla bilgi için bkz. (Belli, O.; Kayaoğlu, İ.G.,1999). 



Dövme bakırcılık, levha halindeki bakırın çeşitli örsler üzerinde çekiç ve 

tokmaklarla dövülerek istenen şekle getirilmesi esasına dayanmaktadır. Toplama ve 

çukurlama olmak üzere iki tekniğe sahip olan dövme bakırcılığın ham maddesi bakır 

levhalardır: 

İhsan Çorbacı: Eskiden çarşının başında kalhane vardı, varmış yani. Bakırı 

oradan alırlarmış. Şimdi sanayiden alıyoruz. Biz ölçüyü veririz onlar ona 

göre keser.  

Ustanın bahsettiği bakır, ham olarak elde edildikten sonra levha haline 

getirilmiş bakırdır. Önceleri levha haline getirme işinin ayrı bir meslek kolu 

olduğunu ama makinelerin bu iş için kullanılmaya başlamasıyla birlikte “dövücüler” 

olarak da adlandırılan bu meslek kolunun kaybolduğunu öğreniyoruz.21 Ustaların 

yapacakları işe göre sipariş ettikleri bakır levhalar genellikle yuvarlak ve oval olarak 

kesilmiş biçimde dövülmeye alınmaktadır. Bunun nedeni kazan, leğen ve kapların 

öteden beri dikey çizgisel köşelere sahip olmamasıdır.  

Oval yada yuvarlak levhalar kap yapımı dışında dekoratif amaçlı pano ve 

tablo gibi düz kenarlı levhaların işlemesinde kullanılacağı zaman kesilerek istenen 

şekil verilmektedir. Ancak baştan da belirtildiği gibi dövme bakırcılığın ham 

maddesi yuvarlak ve oval levhalardır. Usta, ister çukurlama isterse toplama yoluyla 

yapsın temel prensip aynıdır; levhanın dövülüp hacim kazandırılarak 

şekillendirilmesi. İki tarzın birbirinden farkı dövme işinde izlenen sıradır. Çukurlama 

sırasında levha halindeki bakır orta kısmı tabanda kenar kısımları ise yukarı yüzeyde 

kalacak biçimde dövülür.  

                                                 
21 Aynı bilgiyi Kayaoğlu da Türkiye genelinde yapılan bakırcılık için doğrulamaktadır. Bakırcılara 
kalhanelerde bakırı eriterek ve döverek ham madde sağlayan dövücülerin işini artık silindirler 
yardımıyla bakırı levha haline getiren makineler almıştır (Kayaoğlu, İ.G.; 2000). 



Bunun ilk aşaması yere yatay olarak konulan çukur demiri üzerinde 

levhanın dövülmesidir. Çukur demirinin hemen karşısında genellikle yine aynı 

yükseklikte bir başka demir bulunur. Yapılacak kabın taban çapının büyüklüğüne 

göre çukur demiri ve karşısındaki demirin mesafesi açılır yada kapanır. Arada oluşan 

boşlukta giderek şekillenecek olan kabın taban kısmı yer alacaktır. Çukur demiri ve 

karşısındaki demirin arasında yer alan levha, bir yandan çekiç ve tokmaklarla 

dövülürken diğer yandan da döndürülerek levhada çukurlamanın ilk aşamasının 

gerçekleşmesi sağlanır. Çukurlama tarzında ilk dövme işlemine, yapılacak kabın üst 

kısmına gelecek olan kenarlarından başlanır: 

İskender Yıldırım: Levhayı alıp iş bitine kadar neler yaptığını sırasıyla 

anlatır mısın? 

Mustafa Yıldız: Öyle belli bir sıra yok. Çekiçle, tokmakla döverek kabı 

yapıyoruz. 

İskender Yıldırım: Sıra derken levhayı aldın şimdi, işe nasıl başlıyorsun? 

(Elindeki levhayı göstererek) Şimdi bunu bu demirin üzerine yatırdın, mesela bu 

demirin adı ne? 

Mustafa Yıldız: Bu çukur demiri. Böyle bunun üzerine yatırdıktan sonra 

çekiçle vurdukça kenardan kalkar buralar. Döndüre döndüre vurunca yusyuvarlak 

çıkar. 

Döndürülerek kenarlardan sağlanan ilk çukurun ardından levhanın biraz 

daha ortasına yakın kısmından ikinci çukurlamaya geçilir. Yine aynı şekilde çekiç ve 

tokmaklarla bir yandan dövülürken bir yandan da döndürülen bakır, istenen 

derinliğin elde edilmesine kadar kenardan başlayarak kabın tabanına kadar olan 

ölçüler arasında basamak basamak şekil alır.  



İskender Yıldırım: Kabın ne kadar derin olacağını nasıl hesaplıyorsun?  

(Yapılmış kapları göstererek) Burada boy boy kaplar var. 

Mustafa Yıldız: Bellidir bunlar zaten. Sahan olacaksa küçük olur, yok böyle 

kazan olacaksa daha derin oluyor içi. İşte kaba göre tabakaya vurdukça bu da 

derinleşiyor.   

Bakırın kademe kademe dövülmesi sonucunda gerekli derinliğin elde 

edilmesi ile birlikte ikinci aşamaya geçilir. Genellikle sağlam ahşaptan bir taban 

üzerine yerleştirilen dip örsü üzerinde bu defa çekiçle dövme işlemine devam edilir. 

Burada amaç bir önceki aşama sırasında elde edilen basamak şeklindeki yüzeyin 

yuvarlanarak dalgasız bir yüzeye kavuşturulmasıdır. Kabın en kaba biçiminden 

düzgün bir duruma getirildiği kısım bu kısımdır. Örs üzerinde döndürülerek dövülen 

bakırın tam yuvarlak yada tam oval bir biçim alması ve tabanın iyice ortaya çıkması 

da bu aşamada gerçekleşir. Bundan sonra kabın taban kısmı mısıldan adı verilen örs 

üzerinde dövülür.  

Ters çevrilerek tabanı yukarı bakacak şekle gelen kabın bundan sonraki 

dövülme aşaması tas topağı denilen örsün üzerinde gerçekleştirilir. Bu aşamada 

yüzeydeki pürüzlerin kabaca giderilmesi için perdah çekici kullanılır: 

Levent Küçük: Şimdi bu dalga dalga. Miyeneyle (perdah çekici) bunları 

düzelttikçe iş kendini gösterir. Baktığında kabın dümdüz olması lazım. Nasıl 

ki levhayken düzdü miyeneyle de öyle düz yaparsın bunu. Vurdukça da 

incelir zaten. 

Ustanın da belirttiği gibi perdah vurma denilen bu düzeltme işlemi, 

yüzeydeki dalgalanmalar bitinceye ve düz bir yüzey sağlanıncaya kadar devam eder. 

Son perdah ise ince perdah olarak da bilinir. Kabın döndürülmesi sırasında perdah 



çekici ile belli bir sıranın takibi ile yapılan vuruşların olduğu aşamadır. Kaba perdah 

sırasında yüzeydeki dalgalanmalar giderilip eşit yüzeyler elde edilirken ince perdah 

sırasında usta, ilk vuruşu yaptıktan sonra çekicin kap üzerinde bıraktığı şekli düz bir 

çizgi halinde takip eder. 

İskender Yıldırım: (Dükkanda çalışan iki ustadan birine çalışan ustayı 

göstererek) Şimdi çekiçle her vurduğu yerde yuvarlak yuvarlak iz kalıyor. Bunları 

daha sonra düzeltecek mi? 

Serkan Semizoğlu: Yok. Bu bunun deseni zaten. Aynı sıra üstüne vurdukça 

böyle kalır bu. Bunun süsü de bu. İçini kalaylayınca içinden desen belli olmaz da 

dıştan belli eder kendini. Dışına kalay vurmayız bunun.   

Son perdah vurma işleminin bitimi ile birlikte elde edilen ürünlerin ağız 

kısımları yapılır. Küçük ürünlerin ağızları önce makasla kesilip dışarıya doğru 

kıvrılırken daha büyük ürünler olan kazan ve leğenlerin ağızları, tutarken kolaylık 

olması bakımından demir bir çember ile kuşatılır. Kazan ve leğenlerde ağızlar 

makasla düzeltildikten sonra demir çember ağız kısmına gelecek şekilde yerleştirilir. 

Tel çekici denilen içi oluklu çekiçle bakırın ağız kısmı, düzgün bir biçimde bu 

demirin etrafına vurulmak suretiyle sarılır. 

Toplama denilen kap yapım tarzı ise izlediği sıra bakımından çukurlamadan 

farklılıklar gösterir. Çukurlamada bakırın yapımına dıştan içe doğru başlanırken 

toplamada önce yapılacak ürünün tabanı belirlenir. Bunu yaparken genellikle pergel 

kullanılır. Tabanın çizilmesinden sonra kundres üzerinde kabın tabanı işlenmeye 

başlar. Burada da bir yandan çizgiye paralel ama biraz daha alt taraftan çekiçle 

dövme işlemi yapılırken diğer taraftan kap, örs üzerinde döndürülür. Kabın tabanı 

etrafında oluşan oluklar nari ile vurularak kabın tabanından ağız kısmına doğru 



toplama yapılır. Toplama sırasında kapta dikey durumda oluklar oluşur. Bu oluklar 

yine nari ile düz duruma getirildiğinde çukurlamada olduğu gibi kabın kaba biçimi 

oluşmaktadır. Bu kaba biçimin sonraki işlenme aşaması aynı çukurlamada olduğu 

gibi devam eder.  

Bakır levha, ister çukurlama ister toplama tarzında yapılsın çekiçleme 

işlemlerinde bakırın özelliğinden kaynaklı olarak sertleşmeler meydana gelmektedir. 

Bakırda oluşan bu sertlik, dövme işini güçleştirebileceği gibi vurulan çekiç darbeleri 

sonucunda bakırın çatlamasına da neden olabilir. Bunu engellemek için bakır ustası 

dövme işleminin durumuna göre bakırı ocakta ısıtarak tavlama denilen işlemi 

gerçekleştirir. Bakır tavlandıktan sonra dövülmek için yeniden hazır duruma gelir. 

Bakırın dövülerek şekil almasından sonra isteğe bağlı olarak üzerine 

desenler işlenebilir. Bakır üzerine işleme yapılmasında da bir dizi tarz vardır. Bunlar 

kabartma, kazıma ve ajur denilen tarzlardır.22 Alan çalışması sırasında bakır işleme 

ile ilgili görüntülerin kaydedildiği yer Ankara’dır. Şehirde daha çok kale çevresinde 

bakır işleme yapılmaktadır. Bunun yanında sayısı giderek azalmakla birlikte 

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde de bakır işleme yapan ustalar bulunmakta. Alan 

çalışmasında elde edilen görüntüler bakır işleme tekniğinin kabartma tarzında 

olanlarını kapsar. 

Kabartma tarzında bakır işlemeye alanda iki türde rastlanılmıştır. Bunlardan 

ilki yapımı dövme ile tamamlanmış çeşitli kap, kazan ve tepsi türünden ürünler 

üzerine işleme yapmaktır. Diğeri ise daha çok dekorasyon amaçlı olarak levhaların 

pano, saat, çerçeve şeklinde işlenmesidir. 

                                                 
22 İşleme ve bu işlemelerin yörelere göre gösterdikleri farkların güzel bir örneği için daha fazla bilgi 
için bkz. (Belli, O.; Kayaoğlu, İ.G.,1999). 
 



Ustalar, üzerine işleme yapılacak olan ürünlere genellikle desenleri 

çizmeden kendi kafalarında tasarladıkları biçimiyle şekil vermekteler. Zaman zaman 

müşterinin isteği doğrultusunda şekiller işleseler de eldeki ürüne en iyi hangi desenin 

gideceğini kendileri belirlemektedirler. Desen belirlendikten sonra ustalar desenlerin 

gerektirdiği keski ve zımbalarla levha üzerine bunları çekiç yardımıyla 

işlemektedirler. 

Aşağıda alan çalışması sırasında derlenmiş fotoğraflar ve hareketleri film 

(EK I: CD: Bakır) sunulmuştur.23 

 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
23 “EK 1: CD: Bakır” için kullanım bilgileri de CD ile birlikte verilmiştir.  



 
Fotoğraf 1: İşlenmeye hazır durumdaki bakır levhalar.  

 

 
 

Fotoğraf 2: Oval ve yuvarlak kesimli levhaların işlenmeden önceki görüntüsü. 



 
Fotoğraf 3: Levha halindeki bakırın toplama usûlünde işlenmeye başlaması. 

 

 
 

Fotoğraf 4: İşlenecek ürünün yüksekliğinin kabaca ayarlanması. 



 
Fotoğraf 5: Bakırın dipten ağza doğru toplanarak dövülmesi. 

 

 
 

Fotoğraf 6: Bakır ustası bakırın ağız kısmını dövmeden önce. 



 
Fotoğraf 7: Kapta dövüldükten sonra oluşan oluklar ve bunların düzeltilmesi. 

 

 
 

Fotoğraf 8: Olukların yakından görünümü. 



 
Fotoğraf 9: Olukları düzelen ürünlerin ince işçiliğine geçilmesi. 

 

 
 

Fotoğraf 10: Sahan örsü üzerinde ürünün tabanı belirginleştiriliyor. 



 
Fotoğraf 11: İçten ve dıştan ürünün köşeleri düzeltiliyor. 

 

 
 

Fotoğraf 12: Ürünün ağız kısmı içe doğru kıvrılarak dövülüyor. 



 
Fotoğraf 13: Solda kaba perdahtan geçmiş ürün, sağda işlenmiş bir başka ürün. 

 

 
 

Fotoğraf 14: Son perdah için hazırlanmış ürünler. 



 
Fotoğraf 15: Biten ürünlerin perdah çekici ile düzeltilmesi. 

 

 
 

Fotoğraf 16: İnce perdah işçiliğinin yakından görünümü. 



 
Fotoğraf 17: Önde işlenmeye hazır, arkada kaba perdah için bekleyen ürünler. 

 

 
 

Fotoğraf 18: Hazır ürünler kabartma ile işlemeye hazırlanıyor. 



 
Fotoğraf 19: Örs üzerine sağlamca yerleştirilen ürün.  

 

 
 

Fotoğraf 20: Üzerine desen çizimi yapılmış ürünün işlenmesi. 



 
Fotoğraf 21: Tezgah üzerinde işleme. 

 
 

Fotoğraf 22: Bir tepsinin işlenişi. 
 



 
 

Fotoğraf 23: Tepsinin yakından görünümü. 

 
 

Fotoğraf 24: İşlendikçe bakır yüzeyinde oluşan kabartmaların görünümü. 



 
Fotoğraf 25: Dekoratif amaçlı bir levhanın işlenişi. 

 

 
 

Fotoğraf 26:Bir başka ürünün görünümü. 



 
Fotoğraf 27: Levhanın işlenişi. 

 

 
 

Fotoğraf 28: Desenler çekiç yardımıyla düzeltiliyor. 



Bakırcılıkta Kullanılan Aletlerden Bazıları: 
 

 
Fotoğraf 29: Büyük kazan nayı. 

 

 
 

Fotoğraf 30: Küçük kazan nayı (çomak). 



 
Fotoğraf 31: Zava örsü. 

 

 
 

Fotoğraf 32: Sahan işleme örsü. 



 
Fotoğraf 33: Düz zava (“T” örsü). 

 

 
 

Fotoğraf 34: Sahan örsü (mısıldan). 



 
Fotoğraf 35: Mengit (deve boynu). 
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Alan Araştırması ve Görüntü Kaydı: 

Defterler, okunmak için seçilmiş kitaplar, birkaç işe yarar ilaç, kalemler ve 

silgiler, araştırma projesinin bir kopyası, alana dair önceden hazırlanmış notlar, 

gidilecek yere uygun birkaç parça giyecek, yeteri kadar poz, fotoğraf makinesi, 

şanslıysa bir tane daha... Çok önceleri alan araştırması için yola koyulmuş birinin 

çantasında aşağı yukarı bunlar vardı. Teknolojinin şimdikinden daha geri olduğunu 

düşünürsek etnografın çantasındaki en teknolojik alet fotoğraf makinesi idi. 

Şimdilerde işler biraz daha değişti. Artık çantamızda ona meydan okuyacak türden 

başka teknik aletlerimiz var belki. Yine de fotoğraf makinesi her neyle mücadele 

etmek zorunda kalırsa kalsın inatla bizler için ayrıcalıklı yerini korumayı başarıyor. 

Bunda en büyük pay kuşkusuz etnografın bu kadim dosta gösterdiği sorgusuz 

sadakatindir. Bu sadakatin nedenlerini sorgulamak, geçen zaman içinde ortaya 

çıkmış etnograf sayısınca neden bulmayı gerektirecek kadar yorucu ve bir o kadar da 

sıkıcı bir çalışma olacaktır kuşkusuz. “Bugün, antropolojinin tüm aktüelliği ve 

zorluğu “çağdaş” sıfatının içerdiği tekil ve nitelediği dünyaların çoğulluğunun bir 

arada varolmasından kaynaklanmaktadır”(Augé, 1995:111). Eklemekte fayda var ki 

artık tekil “çağdaş” sıfatı da kendi içinde çoğul olanı barındırmakta. Her birimizin 

başka başka nedenleri var. Belki pek çoğumuz bu nedenlerin ne olduğuna dair kafa 

yormak zahmetine de katlanmış değiliz. Bu yüzden bu bölümde yazacaklarım benim 

nedenlerimle ilgilidir. 

2002 yılı ortalarında öğrencisi olduğum fakültenin Halkbilim Bölümü’nden 

mezun olmak üzere idim. Son yılda sorumlu olunan derslerin yanında bitirilmesi 

gereken bir de lisans tezi vardı. Başkaları nasıl yapmıştı fazlaca fikrim yok ancak ben 

daha önceden yapılmış tezlere bakarak başladım işe; fakültenin kütüphane binasının 



hemen giriş katında ama her nedense biraz gözden uzakta bir yerde, bir merdivenin 

yanı başında kataloglar halinde tezler kayıtlı idi. Lisans süresi bitiminde bizden 

geriye kalanlardı bunlar. Yapılmış tezlerin neredeyse tamamına hangi bölüme ait 

olduğunu önemsemeden gelişigüzel baktığımı hatırlıyorum. Akademi içinde 

disiplinlerin eğilimlerini biraz merak eden birinin sadece bu kataloglara bakarak bile 

fazlasıyla bilgi sahibi olacağını düşünüyorum. Beni o zaman ilgilendiren daha çok 

Halkbilim, Antropoloji ve Etnoloji kürsüleri için hazırlanmış olanlardı. Bütün tezler 

kütüphanenin kataloglama sistemine göre sınıflandırılmıştı; yazar adına ve konuya 

göre alfabetikti. Oysa biz bu üç bölüme ait tezleri bölümlerin kendi konularınca 

sınıflandırmaya kalkmış olsak sanırım katalog içinde sayıca başka hiçbir grup tez, 

alan araştırmalarından daha fazla olamazdı. Maddî kültür derlemeleri, monografiler, 

çeşitli köylere dair folklor çalışmaları, şehirde kırsala ait olduğu söylenen kültürün 

izini sürmeler yada bunun tam tersi... Konular uzayıp gidiyordu. Benim tez çalışması 

için gerekçeleriyle birlikte önerdiğim beş konudan biri seçilmişti ve diğer konulardan 

bir yönüyle ayrılıyordu; sadece seçilen konu, alan araştırmasına dayalıydı. O zaman 

yapmayı istediğim şey bir tür başa dönüş oyunundan ibaretti; folklordan teknolojiye 

giden yolda bilginin serüveni. Ben de iz sürmeye teknolojik bilgide folkloru arayarak 

başladım. Aradığımın ne olduğunu bilmediğimden olsa gerek önce folkloru aradım; 

meyve ağacı aşılayanlar, bakırcılar ve yazmacılar bizim halk bilgisi dediğimiz şeyi 

nasıl edinmişlerdi? Kendimi birden bire alanda buldum. 

Elimde fotoğraf makinesi, sırtımda çanta, bir bakırcı dükkânından içeri 

girdim. Kapıdan girişte büyükçe bir masa ve üzerinde köşelerden katlanmış ve 

özensizce yazılmış bir kâğıt “Cumaya Gittim”. Çekiç sesleri kesildiğinde usta içeri 

girmiş bu garip adamı yani beni fark etmişti. Şehrin yabancısı değilsem de dükkânın 



yabancısıydım. Selam verdim, elimi uzattım. El sıkıştık. Böyle zamanlarda ne 

diyeceğimi pek bilemem nedense. Söze bir yerden başlamak gerekir. Kâğıdı 

göstererek:  

- Cumaya gittim yazmışsın sadece, genelde Cumaya gittim döneceğim 

yada geleceğim yazarlar, dedim. 

- Yarına çıkmaya senedimiz mi var? Gittimse gittim yazdım, ne bileyim 

dönecek miyim? 

Şimdi düşünüyorum da karşımdaki adamın beni daha sonra boncuk boncuk 

terleteceği bu konuşmadan belli imiş. Ben bunu o zaman fark edememiştim.  

Usta, bakırcılıkla ilgili sorduğum her soruya büyük bir sabırla cevap verdi. 

Uzayıp giden bir sohbet başladı aramızda; yaptığı işi nasıl öğrendiği, bakırı nereden 

aldığı, dükkânın masrafları, Bağ-Kur primleri, aile hayatı, artık çırak bulamanın ne 

kadar güç olduğu... 

İlk gün bütün o anlattıklarının üzerine ikinci gün yaptığı işin fotoğraflarını 

çekmek üzere aynı ustanın dükkânına gittim. Hemen her şey yerli yerinde tıpkı 

bıraktığım gibi duruyordu. Birkaç fotoğraf çektikten sonra oturup ustayla tekrar 

konuşmaya başladık. Konuşma fazla ilerlememişti ki bana dönüp: 

- Ne diye bu kapların fotoğrafını çektin? diye sordu. 

Daha cevap verememiştim ki ikinci bir soruyu peşinden ekleyiverdi: 

- Ne yapacaksın bunları sen? Dün de geldin sordun, bugün de geldin. 

Bir süre ağzımdan hiç laf çıkmadı. Kendimi toparlar toparlamaz kafamdaki 

kırık dökük bilgilerle ona yaptığım işi anlatmaya çalıştım. Kırık dökük diyorum, zira 

şimdi düşününce o gün bildiklerimi bir araya toplasam bir türlü anlamlı bir parçaya 

ulaşamadığımı anlıyorum. Kırık döküktü bilgilerim; bu yüzden laf bir türlü adem 



elmasını aşamamıştı usta ne yaptığımı sorduğunda. Anlattıklarımdan ne anladı 

bilmiyorum. Gerçeği de söylemek gerekirse benim onun yaptığı işe duyduğum 

saygıyla karışık ilgiyi o benim yaptığım şeye duymuyordu. Onun bana bakışında 

baskın olan şeyin daha çok hafife alma olduğunu düşünüyorum. Konuşmanın geri 

kalanında bana sıkça “daha doğru, düzgün bir iş” yapmam konusunda nasihat verdi 

durdu. Sözü ne zaman bitse kafasındaki şapkayı eliyle düzeltiyor ve yanındaki 

kulplardan birini alıp çekiçlemeye devam ediyordu. O böyle yaptıkça söylediklerine 

cevap vermekte daha bir isteksiz oluyor insan. Bir ara konuşurken: 

- Bak benim ömrüm burada çürüdü, dedi. 

- Peki neden bırakmadın bu işi? Başka bir iş baksaydın kendine. Hem 

çürümezdin de. Ne iş yapardın bu işi bıraksaydın? diye sordum 

- Bakırdan başka bir iş bilmem. Neyi bırakıyorsun? Ben onu bıraksam o 

beni bırakmaz, diye cevap verdi. 

Daha sonraları da gittiğim birkaç yerde yaptığım şeyin ne olduğuna dair 

sorularla karşılaştım. Yaptığımız şey bize ne olduğu sorulana dek kendisinden emin 

olduğumuz şeydi. Ama ne zaman ki ne olduğu soruluyordu işte o zaman bildiğimiz 

bütün cevapların üzerine bir sis çöküyordu. Her şey daha bulanık ve daha karmaşık 

oluyordu. Tıpkı sisli bir havada olduğu gibi her şey gerçekte yakın bile olsa 

gözlerimizin önünde belirsizliğe doğru bir kayboluşa işaretti. 

Bakırcı bana sorduğu sorunun cevabını aslında kendisi vermişti. O zaman 

bunu fark edemezdim. Birbirimize bir yönümüzle benziyorduk. Yaptığımız işle 

bizim aramızda onunla bakırcılık arasındakine benzer bir tür ilişki vardı. Tıpkı onun 

söylediği gibi biz onu bıraksak bile o bizi bırakmazdı; işte etnografinin bizim için 

anlamı bu idi. 



Bu tez çalışmasına başlamadan önce aklımda ekonomik antropoloji alanında 

yapmayı planladığım başka bir çalışma vardı. Daha sonra fikir değiştirip bakır 

işçiliği üzerine görsel belgelemeyi de içeren bir tez çalışması yapmaya karar verdim. 

Konu iki bölümden oluşmakta idi; birinci kısım, bakırcılık üzerine bir alan 

araştırması ve bunun görsel kaydı, diğeri ise görsel etnografinin bizim alanımız için 

önemi. Yukarıda bahsettiğim lisans tezi çalışmasında bakırcılığı öğrenme fırsatım 

olmuştu. Görsel etnografi ise tezin başlangıcında benim için yeni bir konu idi. Lisans 

sırasında ben de pek çok halkbilim, etnoloji ve antropoloji öğrencisinin yaptığı gibi 

etnolojide görüntü ve sesle belgeleme konulu bir ders almıştım. Daha sonra kendi 

lisans tezim dahil birkaç alan çalışması sırasında fotoğraf çekme şansım oldu. 

Fotoğraf ve alan çalışmasını kendimce birleştirdiğim en ciddi iki deneyimimden 

birini Tokat’ta yaylacılıkla ilgili merakımı gidermeye çalıştığım sırada yaşamıştım. 

Şehri tepeden gören Topçam Yaylası, hemen arkasında Muza Deresi, sık çam 

ağaçları arasında her türden tehlikeye karşı korunmak istermişçesine gizlenmiş 

Topçam Baba yatırı, sabaha karşı insanın kemiklerine işleyen soğuk, ne yersek 

yiyelim yaşadığımız garip tokluk hissi... Taştan örülmüş yayla evlerinde tanımadığım 

insanlarla tanıştım. Yaklaşık iki ay süresince yaylada kalarak çeşitli fotoğraflar 

çektim. Çektiğim fotoğraflarda belli bir seçicilik yoktu; yayla evleri, süt sağan 

kadınlar, oyun oynayan çocuklar, yatıra adanan adakların kurban edilişi, çalılarla 

çatılmış bir banyo, kaza sonucu yanan bu banyonun yerine yenisinin nasıl yapıldığı... 

Bazı fotoğraflarda ben de vardım; hayvan otlatmaya giden ben, ağaca salıncak kurup 

çocukla çocuk olan ben, yağmurdan kaçan ben...  

Diğer deneyimim ise biraz daha özel bazı konular üzerine çekilmiş 

fotoğraflarla olmuştu. Yapılan bir alan çalışmasında yaklaşık on kişi vardık. Ekipten 



üç kişi, paylaştırılan konularla ilgili fotoğraf çekmekle sorumlu idi, diğerleri ise alan 

çalışmasının anketlerini uygulamıştı. Fotoğraf çekmekten arta kalan zamanda üç 

kişilik fotoğraf çekme grubu da bu anketlerin uygulamasına katılıyorduk. Benim 

konum alanda kurulu çadırlar ve mevsimlik işçilerin çocukları idi. Fotoğraf 

çekenlerden biri çadır yerleşim yerlerinin genel görünümlerini fotoğraflıyor, diğeri 

ise serbest bir biçimde fotoğraf çekiyordu. Çektiğimiz 300 kadar fotoğraf alan 

çalışmasının “kanıtları” olarak araştırma raporuna eklendi ve çalışmanın 

sorumluluğunu üstlenen kuruluşa gönderildi. O fotoğraflardan aklımda kalan en 

önemli kareler çalışmayı bırakıp birbirimizin fotoğraflarını habersizce çektiğimiz 

görüntülerdi. Birinci arkadaş bir çadır yerleşim yerinin fotoğrafını çekerken ikinci 

arkadaş onun beş on adım kadar gerisinden onun fotoğrafını çekmişti. İkinci 

arkadaşın biraz gerisinden de ben o ikisinin fotoğrafını çekmiştim. Çektiklerimize 

geri döndüğümüzden birkaç hafta sonra bakabildik. Elimizde üç kare fotoğraf vardı 

ki yan yana durduklarında hoşumuza giden bir kompozisyon oluşturmuşlardı; 

fotoğrafı çekilen çadırlar, onları çeken çalışmacı, çalışmacıyı görüntüleyen bir 

başkası ve en sonunda benim her ikisini de görüntülediğim bir başka kare. 

Bu alan çalışmasında fotoğrafları sadece ben çektim. Hareketli görüntüleri 

ise benim de içinde bulunduğum üç kişilik bir ekip tarafından gerçekleştirdik. 

Alanlardan ilkini benim daha önceden bildiğim bir yer olarak seçmemin başlıca 

nedeni, görüntü ile belgelemenin öncesinde alana dair bilgi sahibi olmanın 

gerekliliğidir. Bu nelerin çekileceği konusunda araştırma sürecinde işleri 

kolaylaştıran bir durumdu. İkinci alan olan Ankara’da daha çok bakır işleme üzerine 

görüntüler çekeceğimizden Beypazarı’nda bir ön çalışma yaptık. Burada 

geçirdiğimiz kısa süre içinde genel olarak kabartma tarzında yapılan işlemenin nasıl 



olduğuna dair fikir sahibi olarak neleri çekeceğimizi belirlemeye çalıştım. Daha önce 

yapılmış alan çalışmalarından farklı olarak üzerinde çalıştığımız insanların da 

görüntü çekimleri ile ilgili olarak sürece dahil olmalarını sağladım. 

Bakır işleme, büyük ölçüde dövme bakırcılıktan ayrılıyordu. Dövme 

bakırcılıkta kaba hatlarıyla da olsa belli bir sıranın izlendiğini yukarıda belirtmiştim. 

Bakır işlemede ise genellikle belli bir sıra izlenmiyordu. Bazı ustalar desenleri 

işlenecek yüzeye kalemle çizerken bazı ustalar hiç çizim yapmadan doğrudan işleme 

aşamasına geçtiğinden çekimlerde konunun tek bir çizgi üzerinde gelişmediği göz 

önüne alınmak zorunda kaldı. Bu noktadan itibaren ustalar, gerek fotoğraf gerekse 

film çekimleri sırasında benimle birlikte çalıştılar.  

Alan çalışmasına ustalara yaptığımız işin ne olduğunu anlatarak başladık. 

Bu çalışma, bakırcıların dövme bakırcılık ve bakır işleme işini nasıl yaptıklarıyla 

ilgili onların da ortaklığı üzerine kurulu bir çalışma olacaktı. Böylelikle amacımızı 

anlayarak benimle birlikte çalışmayı kabul eden altı usta ile görüntülerin çekimi ve 

bunların sunum için yapılan seçimini başardık.24 Yapılan işin daha iyi anlaşılması 

için hangi açıdan çekim yapılacağına birlikte karar verdik. Bu durum, çekimlerde 

daha çok işin nasıl yapıldığına ve ürüne odaklanmış görüntülerin elde edilmesine 

imkan tanıdı. Bakırcılıkta kullanılan çeşitli aletlerin görüntülenmesi sırasında ustalar, 

kullanılan malzemenin işlevini öne çıkaracak türden çekimler yapmamı sağladılar. 

Böylece kullanılan örslerin kullanım işlevleri fotoğraflarda daha belirgin bir unsur 

olarak ortaya çıktı. Dövme sırasında kullanılan çekiçlerin her biri farklı iş için 

kullanılan aletler olduğundan ustalar bunların çekimleri sırasında ağız kısımlarının 

önemli olduğunda karar kıldılar. Ben de fotoğrafları çekerken bu durumu göz önünde 

                                                 
24 Bu ustalar, çalışmanın sonunda yer alan “Kaynak Kişiler Listesi” içinde  adları geçen ilk altı ustadır.  



bulundurdum. Bakır işlemede kullanılan çeşitli keski ve zımbalar da aynı şekilde uç 

kısımları ile görüntülendi. Kullanılan aletlerin çekimi bittikten sonra çektiğim 

fotoğrafları ustalarla birlikte fotoğraf makinesinin ekranından izledik.25 Çektiğim 

aletlerin adlarını yazarken de birkaç usta bir arada olduğundan aletlerin farklı isimleri 

varsa bunları da öğrenme imkanımız oldu.  

İşe odaklı fotoğrafların çekilmesi sırasında da uygun açıyı bulma konusunda 

ustalarla birlikte çalıştık. Alan çalışmasından sonra elde ettiğimiz fotoğraflara 

birlikte bakarak bunları konularına göre birlikte sınıfladık. Böylece fotoğraflarda 

ustalarla birlikte oluşturulmuş bir konu oluştu; ürünün işlenmeden önceki durumu, 

işlenmesi, kullanılan malzemeler ve ürünlerin son görüntüleri. 

Filmde yer alan görüntülerin çekiminde de yine benzer biçimde çekim 

açısının işe odaklanması konusuna ustalarla birlikte karar verdik. Çekimlerde önemli 

olan bakırın dövülmesi ve işlenmesi olduğundan çerçevelemelerde insan unsuruna 

çok fazla dikkat edilmemiştir. Çekimler sırasında kameralar farklı açılara 

yerleştirilmiş ve konu üzerine odaklandıktan sonra görüntü saptayıcıların görüş 

açısında değişiklik yapılmamıştır. Çekimlerde yakın-uzak plan çekimleri yapılması 

gerektiğinde bunu bir tek kameranın optik (zoom) hareketiyle yapmak yerine farklı 

görüş açılarına odaklanmış kameralardan elde edilmiş görüntüleri montaj sırasında 

birleştirmek suretiyle sağlamaya çalıştım. Çekimlerin hiçbir aşamasında konuya 

müdahale olmamıştır. Böylece işin yapımı sırasında başlangıçtan bitişe kadar 

kesintisiz görüntüler elde edilmiştir. Elde edilen filmi ustalarla birlikte izleyerek 

Ek:1’de verilmiş olan filmin içeriğini oluşturduk. Kurguda neyin önce neyin sonra 

yer alacağına karar verdikten sonra görüntüleri bilgisayar ortamına aktararak bunları 

                                                 
25 Görüntü çekimlerinde kullanılan fotoğraf makineleri ve kameralar dijital teknoloji ile çalışmaktadır. 
Bu sayede alanda başka herhangi bir işleme gerek duyulmadan görüntüler izlenebilmiştir. 



montajladım. Sonuç olarak 50 dakikanın üzerinde hareketli bir görüntü elde etmiş 

olduk. 

Sonuç:          

Zengin içeriği nedeniyle bakır işçiliği görsel belgelemeye oldukça uygun bir 

alandır. Alan çalışmasından elde edilen fotoğraflar ve ekte sunulan görüntüler, bu 

sürecin gözlenmesine alan çalışmacısı ve konusunu oluşturan insanların ortaklaşa bir 

çalışma yürütebileceğinin göstergesidir. 

Alanda üzerinde çalışılanların etnografik sürece yapmış oldukları katkı, bir 

yandan elde edilen bilginin denetimine olanak sağlarken diğer yandan çalışmacıya 

yöneltilebilecek bazı eleştirilerin dayanaklarını ortadan kaldırmaya yarayacaktır.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ABSTRACT 

Photographs and motion pictures which have been taken during the fieldwork 

in Tokat and Ankara are presented with the thesis. Copper work has been observed 

during the fieldwork which lasted two months. Visual materials have been collected 

by making people collaborate for the fieldwork. 

 

In the last chapter, it is written on reasons of doing a collaborative study. In 

addition it is written why ethnographer needs such a new approach. 

 

In conclusion this thesis is a work in which fieldworker’s subject take part for 

the fieldwork. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÖZET 
Bu tez çalışmasında Tokat ve Ankara’da yapılan alan çalışması sırasında 

derlenen fotoğraflar ve hareketli görüntüler sunulmuştur. İki ay süren alan 

çalışmasında bakır işçiliği gözlenmiştir. Elde edilen görsel malzeme alan 

çalışmasının konusunu oluşturanların katılımı sağlanarak elde edilmiştir. 

 

Çalışmanın son bölümünde alandakilerin ortaklığına dayalı bir çalışma 

yapmanın nedenleri üzerinde durulmuştur. Bununla birlikte etnografın yeni türden 

bilme biçimlerine neden gerek duyduğu üzerinde durulmuştur. 

 

Sonuç olarak bu tez çalışması alan çalışması için alandakilerin de sürece 

dahil edildiği bir çalışmadır. 
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