EDİTÖRDEN
Merhaba sevgili Aralık Mag takipçileri;
Yeni bir sayı sayesinde tekrardan buluşuyoruz, hem de yeni yazarlar ve içeriklerle birlikte.
Sokak fotoğrafçısı Josef Koudelka ile bir yolculuğa çıkıyoruz bu
sayıda. Temamız “yolda” ile yolda olma haline ve felsefesine mercek tutuyoruz. Röportajıyla bizlere ilham olan belgesel fotoğrafçısı
Serkan Çolak’a katkısı için teşekkür ediyoruz.
Teknik olarak da birçok faydalı içerik dergimizde var olmaya devam ediyor.
Yolda olmaya iten tüm anlamlı kıvılcımlarımıza sahip çıkmak, fikirlerimizi bir yere hapsetmeyen her şeyin daha çok takipçisi olmayı
hatırlamak da bu sayımıza dahil.
“Life is a journey not a destination”(Hayat bir varış noktası değil,
yolculuktur) deyişi ile kendimize yeniden bir hatırlatma yapmış
olalım.
Dış dünyada olan biten her şeye rağmen, bundan pay edinen iç
dünyamıza keyifli bir okuma molası olması temennisiyle.
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AURA

İlknur GENÇ

The Falling Man
Richard Drew | 9/11/2001

HAYAT YOLUNDA
Sontag, Berger ve Barthes ile Başkalarının Acıları Üzerine

“Gerçek şudur ki çekilen insan fotoğraflarının çoğu acıları anlatır;
bunların çoğu da insanlar tarafından yaratılan acılardır.”
Bazı fotoğraflar nasıl oluyor da aklımıza saplanıp kalıyor?
Fotoğraf üretildiği andaki bütünlüğün içerisinden çekilip alınmış, seçilmiş bir andır. Neden o anın seçildiği bir soru işaretiyken seçilmeyen dışarıda bırakılan her şey de başlı başına
başka soru işaretleri yaratır. ‘… fotoğrafçı, salt geçmişi kaydeden kişi değil, aynı zamanda geçmişi icat eden kişidir.’ (Sontag, , 83) Bunu çektikleriyle ve seçtikleriyle yapar. Söz konusu durum
bir vahşet, felaket olduğunda ise bu soru işaretlerinin yanıbaşında bir de etik kaygılar belirir.
Fotoğraf tarihine şöyle bir dönüp baktığımızda fotoğrafın kendisini acı fotoğraflarıyla inşa
ettiğini görürüz. Uzak diyarlarda yaşanan felaketlerin, savaşların, acıların temsillerinin yemek
masalarına ulaşmasını sağlayarak fotoğraf tüm insanlık tarafından kabul görmüş ve vazgeçil-
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mez bir hal almıştır. Günümüzde ise bu imajlar avucumuzun içindeki bir cihazla sükunet içinde
seyredilen bir hale gelmiştir. Bu seyredilenler acı, vahşet ve felaket barındırdığında günlük imajlardan farklı olarak seyirciye bir sorumluluk yükler. Ahlaki bir sorumluluk, eylem ve cevap talep
eder. Bu talebe yanıt vermekse hiç kolay değildir. Günümüzde artık bu imajlardan kaçmak da
kolay değildir fakat genel çaba olabildiğince az maruz kalmak üzerine evrilmiş durumdadır. Yanıt verememenin yarattığı çaresizlik ve başarısızlık hissi bu çabanın en temel nedenini oluşturur.
‘Bu fotoğraflara bakarken bir başkasının çektiği acının yaşandığı o an, içine alıp yutar bizi. İçimiz
keder ya da öfkeyle dolar. Keder, başkasının acılarını amaçsız biçimde yüklenir. Öfke eyleme ihtiyaç duyar. Fotoğraftaki andan kurtulup kendi hayatlarımıza dönmeye çalışırız. Bunu yaparken
karşıtlık öyle bir haldedir ki hayatımıza kaldığımız yerden devam etmek, biraz önce gördüklerimiz karşısında umutsuzca yetersiz kalan bir tepki olarak görünür.’ (Berger, Fotoğrafı Anlamak,
50) Kimse böyle insani taleplere karşı çaresiz ve başarısız hissetmek istemez bu yüzden en kolay
yolu ‘kaçmayı’ tercih eder. Kaçmak, bakmamak; yok saymak kimi zaman inkar etmek demektir.
‘Yalnızca baktığımız şeyleri görürüz. Bakmak bir seçme edimidir. Bu edimin sonucu olarak gördüğümüz nesne ulaşabileceğimiz bir alana getirilmiş olur. İnsanın bir şeye dokunması demek,
kendisini o şeyle ilişkili bir duruma sokması demektir. … Bir şeyi gördükten hemen sonra, aynı
zamanda kendimizin görülebileceğini de fark ederiz. Karşımızdakinin gözleri bizimkilerle birleşerek görünenler dünyasının bir parçası olduğumuza bütünüyle inandırır bizi.’ (Berger, Görme
Biçimleri, 8)
Bir felaket fotoğrafını görmeyi tercih ettiğimizde, bunu kabul etmiş ve olayla bir ilişkiye
girmiş oluruz. Bu olay ne kadar yakınımızdaysa bunu yapmak o kadar zorlaşır çünkü bu noktada
‘kendimizin de görülebileceğini’ fark ederiz. Söz konusu dehşet fotoğrafları olduğunda bu kadar
vurucu olan şey gördüğümüz şeyin gerçekten de var olduğuna tanıklık etmemizi sağlamasıdır.
Barthes’a göre bu ‘skandal yaratan bir etkidir.’ (Barthes, Camera Lucida, 100) O an fotoğrafta
gördüğümüz ‘hem geçmiş hem gerçek’ olandır. Artık bu olayın tanığıyızdır ve ‘bu dünyanın bir
parçası’ olarak başımıza gelme ihtimaliyle yani ‘kurban olma’ ihtimalimizle de yüzleşiriz. Uzaklardaki -kurban olma ihtimalimizin daha az olduğu- acılara bakmaksa hep daha kolaydır.
‘Uzaktaki acıları gösteren fotoğrafların sağladığı bilgi ne işe yarar? İnsanlar kendilerine yakın
olan acılara pek bakmazlar. Hem de bütün dikizcilik tuzaklarına -ve kendileri için yararlı sonuç
olan bilgi edinme fırsatını sunmasına- rağmen. ‘Bu benim başıma gelmiyor’, ‘Ben hasta değilim’,
‘Ben ölmüyorum’, ‘Ben bir savaşta kapana kısılmış değilim’; insanların başkalarının (hatta kolaylıkla özdeşlik kurabilecekleri insanların) çileleri hakkında düşünceleri akıllarından defetmeleri
normal görünmektedir.’ (Sontag, Başkalarının Acısına Bakmak, 99)
Fotoğraf felaketi göstererek bir takım taleplerde bulunup harekete geçirmeyi hedeflerken bir yandan da bu vahşetin çoğaltılması ve seyirlik hale getirilmesi tehlikesini de sırtlamıştır.
Fotoğrafın felaketin bir parçası olmadan, vahşeti alışılagelmiş klişe imajlara çevirmeden taleplerine cevap alabilmesi mümkün müdür? Taleplerini iletebilmesi ve cevaplara ulaşabilmesi için
öncelikle fotoğrafın kendisine baktırması gerekir, bunu ise estetik bir takım değerlere sahip olmadan yapabilmesi oldukça zordur. Bu noktada ‘vahşeti estetize etmek’ fotoğraf için kaçınılmaz.
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Durağan bir imaj olarak fotoğrafın dönüştürücü bir eylem yaratmasını beklemek,
özellikle günümüz ‘hız çağında’ çok iyimser bir yaklaşım gibi gelebilir. Fakat hareketli imajlara nazaran fotoğraf görüşü zorunlu kılarak dondurduğu için şiddetlidir.
‘Çember kapanmış, kaçış yok artık. Acı içinde kımıltısızım. Ne zalim ve kısır bir yetersizlik!;
kederimi dönüştüremiyor, bakışlarımı kaçıramıyorum; bütünüyle görüntünün sonluluğu
düzeyinde yaşamakta olduğum bu acıyı anlatmama hiçbir kültür yardım edemiyor. Fotoğraf kültürsüzdür. Acı verici olduğunda ondaki hiçbir şey kederimi yasa dönüştüremez.’
(Barthes, Camera Lucida, 108)
Bakmayı kabul eden izleyici artık çaresizdir. Fakat bu izleyicinin kim, nerede, hangi
görüşlere sahip olduğu da bu eylemin temelini etkiler. ‘Bir vahşeti resimleyen görüntüler
kolaylıkla birbirine zıt tepkiler uyandırabilir. Bu bir barış çağrısı olabilir. Veya bir öç çığlığı
olabilir. Ya da sadece fotoğrafik bilgilerin sürekli belleğe atılıp üst üste yığılması sonucunda
yaşanan korkunç şeylere dair bir kafa karışıklığı yaratabilir.’ (Sontag, Başkalarının Acısına
Bakmak, 12) Etki fotoğraftan kişiye değil, kişiden fotoğrafa doğru akar. Kişinin algısı, fikirleri
ne yöndeyse o yönde bir eylem yaratması kaçınılmazdır. İzleyicinin geçmişe dönük bilgisiyle beraber sıradan aile albümü için çekilmiş anı fotoğrafları bile vahşet fotoğraflarına
dönüşebilir.
Bu noktada şu soruyu sormak gerekiyor; bu fotoğrafların etkisi ne?
John Berger ‘Fotoğrafı Anlamak’ kitabında böyle fotoğrafları ‘tutuklayıcı’ olarak tanımlar.,
‘Fotoğraflar geçmişin yadigarları, olup bitenlerin izleridir. Yaşayanlar o geçmişi benimserlerse, geçmiş insanların kendi tarihlerini yaratma sürecinin bir parçası olursa, o zaman
bütün fotoğraflar yeniden canlı bir bağlama kavuşacaktır; hapsolmuş anlar olmaktan çıkıp
zaman içinde varolmaya devam edeceklerdir. … Böyle bir bellek, geçmişten gelen her
türlü imgeyi ne denli trajik, ne denli suçluluk dolu olursa olsun kendi sürekliliği içinde kucaklayacaktır. … Fotoğrafçı için bu, kendisini dünyanın geri kalan kesimine haber ileten biri
olarak değil, fotoğraflanan olayların konusu olan insanların kayıt tutucusu olarak görmek
demektir... Bunlar acı çekenlere, gösterdikleriyle seslenen imgelerdir.’ (Berger, Fotoğrafı
Anlamak, 78)
Geçmişten gelen bu imgelerin en önemli görevi toplumsal bellek yaratmaktır. Fotoğraf
makinesi bizi belleğin yükünden kurtarır, anımsanan şey hiçlikten kurtarılmış demektir.
‘Fotoğraf gerçekten de zaptedilmiş deneyimlerdir; fotoğraf makinesi ise biriktirmeye meyilli bilincin ideal kolu.’ (Sontag, Fotoğraf Üzerine, 3)
‘Fotoğraf toplamak, dünyayı biriktirmektir.’ (Sontag, Fotoğraf Üzerine, 2)
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Ahmet SEL’in hazırlayıp, sunduğu “Fotoğraf Konuşmaları”
podcast yayınında; fotoğrafçılar, editörler, eleştirmenler, yayıncılar,
araştırmacılar konuk oluyorlar.

“Fotoğraf Konuşmaları” her pazar yeni bölümüyle tüm
podcast platformlarında.

www.fotografkonusmalari.com

GREN ve LEKE
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Hüseyin ÖZBUDUN

JOSEF KOUDELKA

Ç

ek Cumhuriyeti’nin Boskovice kasabasında doğan Josef
Koudelka büyürken diğer çocukların aksine birçok konuya karşı ilgisi vardı. Müzik, sanat ve uçaklar onun en çok
sevdiği konuların başında geliyordu.
Ondört yaşında amatör bir fotoğrafçı olan fırıncı komşuları fotoğrafçılık ile tanışmasına vesile oldu.
Henüz bir makineye sahip olmadığı için topladığı yaban çileklerini
satarak kendisine 6x6 formatında bir makine aldı.
Mühendislik kariyeri için Prag’a gidene kadar aile ve manzara
fotoğrafları çekmekteydi. Prag’taki öğrencilik zamanlarında okuldaki fotoğraf klübüyle ciddi bir zaman geçiren Kouldelka kendisini
bu süre içerisinde çektiği fotoğraflarla fark ettirerek okul bünyesinde ve daha sonra da dışarıda çeşitli sahne sanatlarının tanıtım
fotoğraflarını çekmeye başladı.
1961-1962 yıllarında Slovakya ve Romanya’da yaşayan Koudelka,

çingene halkına ilgi duydu ve devamında Doğu Avrupa ülkelerinde yaşayan çingene
yaşamını keşfetmeye başladı.
Koudelka, ekipmanı, sırt çantası ve uyku tulumuyla hareket etmeyi çok seviyordu, çingenelerin de sürekli yer değiştiren bir topluluk olması Kouldelka’yı onlara daha
çok yakınlaştırdı.
Bu süre içerisinde, Prag tiyatrosuyla okul döneminde elde ettiği samimiyet sayesinde, Mart 1967’de Prag tiyatrosunun lobisinde bu çalışmalarının açılış sergisini gerçekleştirdi.
Aynı yıl bu fotoğraflar
İsviçreli Camera dergisinde
yayınlandı.
1967 yılına gelindiğinde tam zamanlı fotoğrafçı
olmak ve çingene yaşamını
fotoğraflamaya devam etmek için mühendislik kariyerinden vazgeçti.
1968 yılının en önemli
olayı Sovyet işgaliydi. Çingeneleri fotoğraflamaktan
sadece bir gün önce Prag’a
dönmesi Kouldelka için bulunmaz bir şans ve fotoğraf
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kariyeri için büyük bir katkıydı.
Bu süre içerisinde metrelerce
Alman filmi ve Exakta kamerasıyla Sovyetlerin Prag işgaline tanıklık etmişti.
O dönem kısa fakat çok ciddi bir reform ve liberalleşme
dönemini tüm sert yanlarıyla yakaladı. Negatifleri ülke
dışına kaçırarak Magnum
Photo ajansına ulaştırdı ve
burada Elliott Erwitt’in yardımıyla Londra’daki Sunday Times Magazine’de isimsiz olarak yayınlandı.
Bu fotoğraflar çeşitli politik baskılardan korkulduğu için P.P Prag Photographer
adıyla yayınlandı.
1969’da anonim olarak Robert Capa altın madalyası ile ödüllendirildi.
Yıllar sonra 2008’de bu fotoğraflarını Invasion Prag 68 adlı kitabında yayınladı.
Prag’a döndüğünde çalışmaları anonim olmasına rağmen kendisinin tanınmasından çok korkmuştu.
1970 yılında Magnum ajansındaki çevresini kullanarak İngiltere’ye göç etmek istedi.
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Çek Kültür Bakanlığı’na Magnum ajansının Kouldelka’yı Avrupa çingenelerini fotoğraflaması için hibe vermek istediğini ve bunun üzerine kendisine vize vermek istediğini iletti.
İngiltere’ye vardığında kendisine iltica hakkı verildi ve 1971 yılında Magnum ajansına katıldı.
1970 yılında sürgüne gönderilmesinden önceki sekiz yıl boyunca Koudelka romanların günlük yaşamlarını, müziklerini ve kültürlerini hayranlıkla fotoğraflamıştı.
Fransız yayıncı Robert Delpire ile iş birliği yaparak Les Gitans Çingeneler adındaki ilk
kitabını çıkarttı.
Yıllarını çeşitli seyahatler ile geçirdi, yazları gezer, kışları ise fotoğrafların seçimi
ve basımı ile ilgilenirdi.
Yaşam tarzı ve fikirleri Kouldelka’yı festivaller, dini
olaylar ve farklılıkları fotoğraflamaya itti.
1980 yılının sonlarında
kariyerinin başından beri ilgi
duyduğu panoramik fotoğrafçılık ile ilgilenmeye başladı. Manş
tüneli’nin inşasını fotoğrafladı.
Hatta bu ilgisi, panaromik alanda yer almayan Leica’nın, Kouldelka için panoramik özellikli
bir makine tasarlamasına se14

bep oldu.
Bu süreçler içerisinde İngiliz vatandaşlığı alamayan Kouldelka, Fransız vatandaşı
olmak için Fransa’ya taşındı.
Bu yaşam tarzı yeni projesi Exiles sürgünler için ilham kaynağı oldu.
1989 yılında Berlin duvarının yıkılmasıyla Sovyetler Birliği’nin dağılması Kouldelka’nın 20 yıl sonra Prag’a gitmesinin önünü açtı.Bundan sonraki yıllarını kominist yönetimin yıkımlarının haritasını çıkarmak için Doğu Avrupa’yı dolaşarak geçirdi. Bu fotoğraflarını da Black Triangle Kara Üçgen kitabında yayınladı. Bunun gibi birçok projesi
bulunan Kouldelka, 2017’de Fransız Kültür Bakanlığı tarafından Commandeur de l’Ordre des Arts et des Lettres’e layık görüldü.
Kouldelka’nın üç çocuğu var ama kendisini hiçbir zaman aile babası olarak görmediğini söylüyor. Hatta oğluna 13 yaşındayken babasının ne iş yaptığını sorduklarında
onun bir göçebe olduğunu söylemişti.
Kouldelka Prag ve Paris arasında halen gezici bir fotoğrafçı olarak yaşamına devam ediyor.
Fotoğraf serilerinin izleyiciye anlamı iletmek için yeterli olması gerektiğine inan
Kouldelka, bu sebep ile fotoğraflarını nadiren açıklıyor. Bunun yerine kompozisyonun
önemini her fırsatta söylüyor.
Kouldelka’nın yaptığı en önemli şey bizlere, hayat hakkında öğretecek çok şeyi
olan etnik toplulukların ve diğer şeylerin sosyal dokusuna, anlamına derinlemesine
bakmak için, gözlerimizi kullanmayı hatırlatmasıydı.
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HABERLER, KİTAPLAR,
YARIŞMALAR

Dilek TOZKOPARAN

Beykoz Belediyesi
3. Fotoğraf Yarışması
Beykoz Belediyesi ve Türkiye Fotoğraf Vakfı (TFV)
işbirliğiyle düzenlenen ve geleneksel hale gelen
yarışmaya başvurular yalnızca online olarak www.
turkiyefotografvakfi.org adresinden yapılacak ve
16 Kasım 2021 tarihine kadar devam edecek.
Fotoğraf yarışması vesilesiyle amatör ve profesyonel yüzlerce fotoğrafçının ilçeye ilgi göstermesi
beklenen organizasyon “Serbest”, “Foto Öykü” ve
“Kurgu” kategorilerinde gerçekleşecek.
Yarışmaya gönderilen fotoğraflar aralarında ünlü
foto muhabiri Coşkun Aral’ın yanı sıra, fotoğraf
sanatının usta isimleri İsmail Küçük, İzzet Keribar,
Leyla Emektar, Murat Gür, Mustafa Yılmaz, Merih
Akoğul, Nazan Tuna, Süleyman Gündüz’den oluşan seçici kurul tarafından değerlendirilecek.

42.İFSAK Ulusal Kısa Film Ve
Belgesel Yarışması
Yarışmada filmler kurmaca, belgesel, canlandırma ve deneysel olmak üzere dört kategoride
değerlendirilecektir. Süresi 20 dakikayı aşmayan
kısa filmler ( kurmaca, canlandırma, deneysel)
ve 30 dakikayı aşmayan belgesel filmler, sayı ve
konu sınırlaması gözetmeksizin yarışmada yer
alabilir. Yarışmaya katılmak için son başvuru tarihi
31 Aralık 2021. //ifsak
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İFSAK 8. ULUSLARARASI
FOTOĞRAF YARIŞMASI
Sayısal (Dijital) kategoride ve 4 (dört) bölümden oluşan yarışmaya son katılım tarihi 11
Ekim 2021.

Bursa FotoFest
19-28 Kasım 2021 tarihlerinde “ GözGöze” temasıyla
gerçekleştirilecek 11.Bursa Uluslararası Fotoğraf festivaline son başvuru 15 Ekim 2021. Detaylara bursaphotfest.org üzerinden ulaşılabilir.

Online sergi : “1850’lerden
1990’lara Sokağın Seyri”

Büyük çınar ağaçları altında seyyar berberler, derme çatma
yemek tezgâhları, kıraathane önleri, mesirelikler, panayır
meydanları, tamir çukurları, bazısı bugüne ulaşmamış işlek
sokak ve caddeler…
SALT Araştırma arşiv koleksiyonlarından derlenen albüm, İstanbul başta olmak üzere birçok şehrin gündelik hayatından
kesitler aktaran fotoğraflardan oluşur. https://saltonline.org/
tr/2240/1850lerden-1990lara-sokagin-seyri-albumu
17

ANONİM HİKAYELER
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Mithat ERDOĞAN

Fur Ilse*
Okulların açılmasına bir aydan daha az bir süre kalmıştı ve yakında şehirdeki evimize
dönecektik. Bu da Monschau’da* geçirdiğim her günün benim için daha kıymetli olduğu anlamına geliyordu. Köln’e dönmek istemiyordum. Ilse ile bisikletlerimize binip dar sokaklardan
geçerek tepedeki kaleye çıkmak ve manzaraya bakmak ya da kasabanın ortasından geçen
deredeki ördekleri beslemek istiyordum. Memnuniyetsizliğimden kaynaklanan huysuzluğumu da evin tek çocuğu olmanın getirdiği şımarıklık ile etrafıma yansıtmaya başlamıştım. Şimdi
geriye dönüp bakınca tam da o dönem ergenliğe girmiş olduğumu tahmin ediyorum.
O çarşamba günü öğleden sonra da tüm bunların huzursuzluğu ile eve normalden geç
gelmiştim. Salonu geçip yemek odasına doğru yürürken annemin geç kalmama ve adımlarımı
zemine şiddetli bir biçimde vurarak yürümeme rağmen bana azarlar bir tonda seslenmeyişini
garip karşılayacak zamanım dahi olmamıştı. Yemek odasından içeri girdiğimde tam karşımdaki
berjer koltukta oturmuş gülümseyerek bana bakan Ruth teyzemle karşılaşmış ve çok sevinmiştim. Tüm gücümle sarılmak için ona doğru koşmaya yeltendiğim anda bana; “Hey hey hey,
sakin ol bakalım” demişti. Elinde tuttuğu fotoğraf makinesini o zaman fark etmiştim. Orta okula
başlama hediyem teyzemden yadigâr ikinci el bir Agfa Billy Clack No.74** fotoğraf makinesi
idi.
Makineyi teyzemin yönlendirmesi ile ve büyük bir heyecanla kurcaladım. Bir anda çok
heyecanlanmıştım. Köln’e dönene kadar çekebileceğim kadar çok fotoğraf çekmek istiyordum. Ilse’yi, Monschau sokaklarını, tepedeki kaleyi, bisikletimi, kasabanın ortasındaki dereyi,
deredeki ördekleri ve Ilse’yi(!) (evet en çok Ilse’nin fotoğraflarını çekmek istiyordum) fotoğraflamak istiyordum! Ruth teyzemden ilk fotoğrafım için poz vermesini istedim. Amatör bir
fotografçı olan Ruth teyzem beni elimden tutup evin o saatlerde nispeten en iyi ışık alan odası
olan çalışma odasına götürdü. Ruth teyzemin elini bırakmadım ve onu annemin piyanosuna
oturttum. Sırtını piyanoya, yüzünü bana dönmesini istedim. Piyanonun üstündeki ve etrafındaki, annemin çalışma kağıtlarından kaynaklanan dağınıklığı toplamamızı önermesine kulak
asmadım. Fotoğraf çekme konusundaki bu heyecanım teyzemi çok mutlu etmişti. Onun talimatlarına uyarak makineyi elime aldım ve büyük bir heyecanla deklanşöre bastım.
* “Ilse için” Yazıya Ludwig Van Beethoven’ın ölümsüz eseri “Für Elise” (Elise için) göndermeli
bir başlık koymak istedim.
** Monschau: Almanya’nın Belçika sınırında, Rur Nehri ‘nin etrafında, muhteşem bir vadinin
ortasına kurulu bir Orta çağ şehri
*** Agfa Billy Clack No.74: Agfa tarafından 1934 – 1940 yılları arasında üretilen, katlanır körüklü
orta format fotoğraf makinesi.
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RÖPORTAJ

Furkan KARAPINAR
Rukiye Nur YAMAN

ig: serkanncolak
www.serkancolak.art

SERKAN

Öncelikle bize kendinizden bahseder misiniz? Serkan Çolak
kimdir?

ÇOLAK

		
2004 yılından bu yana fotoğraf üretiyor. Kentleşme, insan hakları, göç, mültecilik ve kültürel konularda fotoröportaj
çalışmaları hazırladı. Kendisini belgesel fotoğrafçı olarak tanımlar. Ulusal ve uluslararası birçok fotoğraf festivalinde yer aldı ve
ürettiği işler sergilendi. 2019 yılında, içe dönük hesaplaşmalarını anlatmaya çalıştığı fotoğraflardan oluşan “On The Road” adlı kitabı yayınlandı. Çocuklara yönelik birçok fotoğraf atölyesi düzenledi. Bağımsız kültür sanat mekanı No238’in ve fotoğraf kolektifi Mahzen Photos’un kurucuları arasında yer aldı. An itibarıyla bireysel ve kolektif fotoğraf çalışmalarına devam etmektedir.
Mahzen Photos ve No238 oluşumları nasıl başladı?
MahzenPhotos Gezi döneminde hissedilen ihtiyaç üzerine kurulan bir kolektif. Dönemin
ruhu, hissiyatlarıyla yola çıkıldı ve kendi adıma önemli bir deneyimdi diyebilirim. No238 ise yine
yaşadığımız kentin kültür sanat ortamında duyduğumuz ihtiyaçlar üzerine fikirsel bir inşaa sürecinin sonucu aslında. Sinan Kılıç ile birlikte yürüttüğümüz No238, kendini bağımsız kültür sanat
insiyatifi olarak tanımlamaktadır.
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Sizce sanat dalı üzerine bir gruba dâhil olmanın getirileri nelerdir?
Fotoğraf esas itibarıyla bireysel
bir alan olarak düşünülse de birlikte
düşünme ve üretme aşamalarıyla değerlendirildiğinde aidiyet kavramı fotoğrafçıyı hem motive hem de disipline
edebilir. Ancak bence bu örgütlenme
modelleri üzerine daha uzun süre kafa
yormak, mesailer yapmak gerek. Sadece bir arada durmak, bir araya gelmek olarak değerlendirilirse, sürecin
sürdürülebilir olmasının pek de mümkün olmadığını düşünüyorum.
Sürüp giden anların içinde kadrajımıza aldıklarımızı belirleyen; geçmişimizden, günümüzden belki de hayallerimizden doğan birçok etken vardır. Peki, sizin kadrajınızı belirleyen
etkenler nelerdir?
Bir filmden bir sahne, dinlenen müzikten bir nota, okunan kitaptan bir cümle, çocukluğunuzdan bir an yani kısaca mevcut koşullara kadar sizi şekillendiren her şeyin fotoğrafınızda yer ettiğini söyleyebilirim. Buna ideolojinizi, etrafta olup bitenlere tepkilerinizi de katalım.
Hepsi ve daha fazlası ortaya çıkan nihai sonucu etkileyebilir. Yani bir yerde hayatınız nasılsa
fotoğrafınız da öyledir.
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Mülteci çocuklara yönelik düzenlediğiniz fotoğraf atölyesi proje fikri nasıl ortaya çıktı ve
hedeflediğiniz sonuca ulaşabildiniz mi?
Mülteci çocuklarla birçok proje yürüttük. İlk atölyede fotoğraf ve drama etkinlikleri vardı. Birlikte yaşamanın mümkün olabileceği ya da nasıl olması gerektiği üzerine düşünerek
yola çıktık ve nihayetinde çocukların ürettikleri fotoğraflarla kendi hikayelerini anlatmalarına
olanak sağladık.
Sonuçları konusunda bir şeyler söylemek için erken diye düşünüyorum. Üzerinden 6
sene geçti, bir 16 sene daha geçtiğinde eşit şartlarda birlikte yaşamayı becerebildik mi diye
bakmak lazım. Daha önemlisi o atölyelere katılan çocuklardan belki de sanatın herhangi bir
disiplininde üretim görebilecek miyiz ilerleyen yıllarda, bu konuda küçük bir işaret bile hedeflediğimiz sonuca ulaştığımızı gösterecektir.

Ülkemizdeki belgesel fotoğrafın gelişimini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu alanda takip
ettiğiniz isimler var mı?
Belgesel fotoğraf, özü itibarıyla popülist olmadığı için fazla rağbet gören bir alan değil.
Konjonktürel olarak fotoğrafçısı için çeşitli riskler de barındırır. Üç yıl önce her platformda dolaşıma girebilen işleriniz üç yıl sonra hiçbir yerde gösterilmeyebilir. Yaşadığınız ülke, coğrafya,
siyasi iklim bunun belirleyici etkenleri arasında sayılabilir.
Ülkemiz belgesel fotoğrafı da bu çerçevede değerlendirildiğinde epey zorlu bir süreç
fotoğrafçıyı bekler. Tüm handikaplara rağmen, zaman zaman bedel de ödeyerek belgesel fotoğraf alanında önemli işler üreten birçok değerli insan var.

Fotoğrafçı toplumsal olayları belgelerken tarafsız olmalı mı? Siz bu konuda kendinizi
nasıl değerlendiriyorsunuz?
Bu konuda Özcan Yaman’ın da sıklıkla kullandığı Goethe’ye ait bir söz sorunuzun cevabı
olabilir. “Dürüst insan olmaya söz verebilirim ama tarafsız olmaya asla”
Yaşamınızın 11 yıllık sürecini kapsayan “On the Road” kitabının sizin içsel yolculuğunuzu
tanımladığını düşünüyoruz. Dergimizin bu sayısının da konusu olan yolda olma felsefesi, Serkan Çolak için ne ifade ediyor?
Yolda olma durumu benim için fiiliyata geçmiş bir durum değil. Kendimi hiçbir zaman
bir gezgin olarak tanımlamadım. Bu benim için yaşamın kendisini bir yolda olma hali olarak algılamamla ilgili. Çok fazla seyahat eden biri değilim. Dolayısıyla yol kavramını bir imge olarak
kullanıyorum.
Kitap son 11 yılda çekilen fotoğraflardan oluşuyor lakin bu ruh hali kendimi bildim bileli
mevcut. Fotoğraf aralarına iliştirdiğim ‘so far so good’ cümleleri de birer gösterge olarak değerlendirilebilir. Ve tabi ki aslında hiçbir şey yolunda değil...
Özel hayatımdaki dönüşümler, ülkenin 7 Haziran 2015 sonrası sürüklendiği kaotik ve
otoriter atmosfer bu ruh halimin daha da fazla ortaya çıkmasına sebep oldu. Fotoğraflarımda
da giderek başkalarının yaşamından öte içsel bir tutum gelişmesiyle beraber 2019’da On The
Road kitabı ortaya çıktı diyebilirim.
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Fotoğraf projelerinin kitap haline getirilmesi maliyetli ve karmaşık bir süreç, sizin bu
süreci yönetiminiz nasıl oldu?
Kitabı self-publishing olarak yayımladım. Yani şahıs yayıncı olarak başvuru yaptım, basımı ve dağıtımını kendim üstlendim. 500 kopya olarak yayımlandı. Maliyetler şimdiki zamana
göre nispeten daha karşılanabilir düzeydeydi. Basım öncesi bir ön satış duyurusu ve 100’den
fazla ön satışla maliyetlerin önemli bir bölümünü tamamladım.
Şu an için düşünüyorum.
Şimdi öyle bir sürece girer miyim?
Çok zor. On binlerce fotoğrafçının olduğu bir coğrafyada, fotoğraf yayınlarına ulaşmak
isteyen o kadar az bir kitle var ki bu hakikaten inanılmaz..
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FOTOĞRAFHANE

Cemre TOSUN

YOLDA
“Giremezsin!
Sol tarafa sapamazsın.” derken gün gelir dur da diyebilirler.
Aşk giremez, umut giremez, hayal giremez, dayanışma giremez, hayvanlar giremez.
Durmuyoruz!
Tüm karanlıklara inat aydınlık bir gün var biliyor ve yürüyoruz. Belki zor yollar denk
düşüyor payımıza ama yılmıyoruz. İçimizde kendi şarkılarımızın melodisi ile engel
kabul edilmiş her şeye inat rengarenk bir dünya kurmayı hedefliyor, başka bir dünyanın mümkün olduğuna inanıyoruz.
Bitti derken yeniden başlayan her gün gibi, alevlerden bir umut yeşertiyoruz.
Yürü denen yolları kanatlarımızla, duvarlarınızı barikatlarınızı cesaretimizle geçiyoruz.
Bu sayıda YOLDA’yız ve “Özgürlüğü(m)nüzde ısrar ediyoruz” (Jack Kerouac)
Ve
Dayatılan, kurgulanmış yaşam biçimlerine inat ruhunuzun mülksüz, aidiyetsiz ve
muhalif olan gözünden sizin hikayeniz.

MUSTAFA TİRYAKİOĞLU ig: @imagistanbul

BAHADIR DUMAN

ig: @bahadir_duman.film

BETÜL GÜLBEYAZ
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ig: @ordanorayaa

MEHMET BUDAK

ig: @budakcafilm

AHMET ÖZCAN

ig: @sekteizaman
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SIDIKA UYAR

ig: sidika_uyar_photography

ŞAFAK HACALOĞLU
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ig: @safakhacaloglu

ŞAFAK HACALOĞLU

DEMET TAHMAZ DEMİRAĞ

ig: @safakhacaloglu

ig: @demet.photography
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ERHAN IŞITAN

BETÜL GÜLBEYAZ
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ig: @erhanisitan

ig: @ordanarayaa

DERYA KANAT

ig: @_tuluderya_

ERDAL KONAKÇI

ig: @end.film
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İBRAHİM OKŞAN
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ig: @ibrahimoksan

ESRA AKYOL

ig: @esraakyolesra

NİL AYRAL

ig: @nilayral
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EDA TUĞÇE BAŞARICI

ig: @ginger_filmphoto

CANSU ÖZBAKIR EKŞİ
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ig: @gezginanalog

NİL AYRAL

MUSTAFA TİRYAKİOĞLU

ig: @nilayral

ig: @imagistanbul

39

40

HACER İLBAN

ig: @_000_hacer

MUSTAFA TİRYAKİOĞLU

ig: @imagistanbul

SEDEF BİLGİN KALAY

ig: @sedefbkalay

DERYA ARIBUĞA

ig: @deryaribuga
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MELİK ALPEREN

ig: @melikalperen

MELİK ALPEREN

ig: @melikalperen

BAHADIR DUMAN

ig: @bahadir_duman.film
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HARUN YÜCESOY
ig: @harunyucesoy

HARUN YÜCESOY
ig: @harunyucesoy
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DENİZ ŞENGÜL

ig: @dsengul_35mm

RAMAZAN EKREM ÖZTÜRKMEN

ig: @ekremrmzn
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ARZU EKE

46

ig: @ekearzu

NİL AYRAL

SERPİL AYBİRDİ

ig: @nilayral

ig: @_serpilbirdi_photography
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SAHNE ARKASI

Hande ÖZEN

Josef Koudelka / Sürgün: Varşova Paktı İstilası
Prag, Çekoslovakya, 1968
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B

u sayımızda hayatının büyük kısmını “yolda” geçirmiş, başarılı sokak
fotoğrafçısı Josef Koudelka’nın Sürgün serisine ait ünlü fotoğrafı “Varşova
Paktı İstilası” isimli fotoğrafı ele alacağız.

Fotoğrafçının diğer fotoğraflarına baktığımızda, yüksek kontrast ve
kompozisyon konusunda istikrarlı bir duruşu olduğunu söyleyebiliriz. Bu
fotoğrafın en önemli özelliği ise bu teknik özelliklerin ötesinde bir “bekleyişin”
fotoğraflanmış olması. Arka planda Prag kentinin boş sokakları ve sokakları
çevreleyen mimarinin önünde kendi kolundaki saatin fotoğrafını çeken Josef
aslında o anda istilaya dakikalar kalan anın fotoğrafını çekmiştir. Bu andan sonra
tıpkı kentin diğer insanları gibi, Josef için de her şey değişmiştir. Prag’tan ayrılıp
Fransız vatandaşı olana kadar geçen 17 yıl boyunca sürgünde kalmıştır. Kendi
deyimiyle her sürgünü “farklı, kişisel bir deneyim” olarak ifade eden sanatçı
bu süre boyunca dünyayı gezmiş ve fotoğraflamıştır. “Fotoğraflayacak bir şey
kalmadığında gitme vakti gelmiştir” diyen sanatçı, gittiği yerlerde 3 aydan fazla
kalmamıştır.
Yolda olmanın bir fotoğrafçıya sunduğu sonsuz görsel şölenin farkında
olan fotoğrafçılardan biri olan Josef “Fotoğraf çekmek için en çok ihtiyaç
duyduğum şey seyahat etmekti.” söylemiyle de bunun altını çizmiştir.
Bu fotoğraf, ardındaki siyasi öyküsünü bilenler için tarihi bir anın hemen
öncesindeki bekleyişin fotoğrafı olması dışında, kadrajın ortasına yerleştirilmiş,
yola çıkmadan hemen önce kurulmuş algısı yaratan saat ile, herkesin
yolculuğunun sınırlı bir süresi olduğunu yüzümüze vurur sanki… Oysa hayatın
başında bu yola çıkan herkes sanki sonsuz zamanı varmışçasına müsrif değil
midir zaman konusunda? Sürekli bir yerlere varmanın telaşı içinde tadını
çıkaramadığı yolculuğun özlemi, belki de bitmesine dakikalar kala, bir kentin
boş sokakları gibi hüzünle oturur kalbinin üstüne. Yolda karşılaşıp da elini
tutmadıkları, aceleden iki kelime konuşmadıklarını arar da gözleri, bulamaz
kimseyi etrafta. Kimileri bu yolun dönüşü olmadığını anladığında diğerleri
yolculuğa yeni başlıyordur. Yol bitmez aslında, sadece farklı yolcuları ağırlar,
her yolcu için farklı anılar saklar, farklı manzaralar gizler. Yol cömerttir, herkese
yeter.
Sevgili Oruç Aruoba’nın dediği gibi; “Yol bitmez. İnsan ölür, o yolun bir
yerinde kalır.”

DİJİTAL MUTFAK

Furkan ÇAKMAK

PORTRE ve SNAPSEED

M

erhaba değerli Aralık Mag okuyucuları. Umarım herkesin sağlığı ve keyfi yerindedir. Bu sayımızda sizlerle Snapseed programında fotoğraf işlemeye giriş yapacağız
ve portre fotoğrafı hakkında konuşacağız.

Portre aslında günümüzde birçoğumuzun çektiği veya çekildiği bir fotoğraf türü. İnstagram ve benzeri mecralarda paylaşmak için çekildiğimiz çoğu fotoğraf aslında bu türün
içerisinde sınıflandırılabilir. Portre fotoğrafı, modelin ön planda olduğu, kişinin kimliğini ve
duygularını yansıtan bir fotoğraf türüdür. Vesikalık veya biyometrik fotoğrafla karıştırılmamalıdır. Portre fotoğraf çekerken amaç estetik bir fotoğraf elde etmektir. Fotoğraf, kişinin sadece
omuz ve üstünü içerebileceği gibi boydan da çekilebilir.
Portre fotoğrafı çekerken genellikle 50mm odak uzaklığındaki lensler tercih edilse de 35mm
ve 85mm de sıklıkla kullanılan lensler arasındadır. Genellikle odak uzaklığı 35mm altında
olan lensler, fotoğrafın kenarlarında oluşan deformasyon dolayısıyla tercih edilmemektedir.
Ancak tabi ki de bu lenslerin kullanılmaması gerektiği gibi kesin bir kaide bulunmuyor. Farklı
estetik kaygılar içeren projelerde bu tarz lenslerin de kullanıldığını görebiliriz.
Portre fotoğrafında genellikle model belirli olsa da, sokakta gerçekleşen portre çekimlerinde modeliniz sokaktan birisi olabilir. Fotoğrafçı modelini sokaktaki rastgele insanlardan
seçerek fotoğraflar çekebilir. Her iki durumda da bence modeliniz ile aranızdaki iletişim çok
önemlidir. Fotoğrafı çekilen insanlar genellikle gergin olacağından modelinizle kurduğunuz
sohbet onu rahatlatmak ve daha doğal fotoğraflar elde etmek için en etkili yol olabilir. Modelin ön planda olduğu bir tür olduğu için arka planın sadeliği oldukça önemlidir. Fotoğrafa
baktığımızda ilk dikkatimizi çeken öğe, modelimiz olmalıdır. Bunun için de alan derinliğini kullanabiliriz. Örneğin sokakta çekeceğiniz bir portrede, arkada birçok çirkin tabela veya farklı
birçok insan bulunabilir. Kadrajımızı ne kadar buna göre ayarlamak gerekse de bunlardan
kurtulamadığımız durumlar olabilir. Bu gibi durumlarda modelimizin net olduğu, arka planı
bulanık şekilde çektiğimiz fotoğraflar bizi bu dertten bir nebze de olsa kurtarabilir. Sokakta
çektiğimiz portre fotoğrafları zaten modelin sokaktaki kimliğini yansıtmayı hedefler. Bu yüzden arka plandaki insanları ve diğer unsurları kadrajdan çıkarmak yerine, alan derinliğini
kullanarak onları bulanık bırakmak da özellikle isteyeceğimiz bir etki olabilir. İnsanlarla konuşurken nasıl gözlerine bakıyor isek, bir fotoğrafa bakarken de ilk olarak gözlere odaklanırız.
Bu yüzden netleme noktasının, modelin fotoğrafçıya yakın olan gözünde olması, oldukça net
ve etkili bir fotoğraf elde etmemizi sağlar.
Portre hakkında biraz bilgi sahibi olduktan sonra, şimdi de biraz Snapseed programına göz atalım. Daha önce özellikleri anlatmak için kullandığım Lightroom programı ile kar-
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şılaştırıldığında hem eksikleri hem de fazlaları bulunan bir
program. Bu sayıda programın detaylarına inmeden portre
işlemeyi öğreneceğiz.
Sağda gördüğünüz aslında raw halde olan bir portre
fotoğrafı. Raw fotoğraf nedir ve nerede kullanılır gibi konulara da önceki yazılarımızda değinmiş idik. Öncelikle fotoğrafı işlemek için Snapseed programını açıyoruz. Karşımıza
çıkan pencerede + tuşuna dokunarak işlemek istediğimiz
fotoğrafı açabiliriz.
Fotoğrafı açtıktan sonra
Raw fotoğrafı tab etme sayfası karşımıza çıkıyor. Bu
sayfadaki ayarları daha önceki sayılarda öğrendiğimiz
şekilde yaptıktan sonra sağ
Raw Fotoğraf
alttaki tik butonuna tıklıyo
ruz ve ön ayarlar kısmına geliyoruz. Jpeg/jpg formatında bir
fotoğraf açarsanız karşınıza direkt olarak ön ayarlar gelecektir. Bu kısımda alt menüde 3 adet farklı bölümle karşılaşıyoruz. Görünümler kısmında farklı farklı ön ayarlar bulunmakta. Önceki sayıda değindiğimiz gibi zamanımız kısıtlı ise veya
çok detaya girmek istemiyorsak ön ayarlardan dilediğimizi seçebiliriz. Portre fotoğrafı
işliyorsak bu ayarlardan “Portrait” yazan preseti seçmek uygun olacaktır. Ben şu an ön
ayar kullanmayıp, ön ayarlar
ile uygulanan düzenlemelerin
nasıl yapılacağına değineceğim.
Öncelikle en alttaki araçlar menüsünü açıyoruz. Burada birçok farklı araç bizi karşılıyor. İnce ayar, beyaz dengesi
gibi özellikleri şu anda kullanmıyorum. Çünkü raw tab etme
ayarında daha önce gerekli müdahaleleri yapmıştım. Bizim
şu an kullandığımız ayarlar sırasıyla “Portre”, “Sihirli Parıltı” ve
“Vinyet”.
Portre aracı adından da anlayacağınız gibi portre fotoğraflara özel bir araç. Aşağıda yine 3 adet farklı buton bulunmakta. Soldaki buton yüzün ışığını ayarlamanızı sağlıyor. An51

cak çok sağlıklı çalıştığını söyleyemem. En sağdaki buton
da Portre aracı için bulunan hazır ayarlardan seçim yapmanızı sağlıyor. Bizim şuan bunlarla işimiz yok, bu yüzden
ortadaki butona tıklayıp kendi düzenlememizi yapacağız.
Orta buton göz belirginliği, yüz pürüzsüzleştirme ve yüzü
öne çıkarma gibi ayarlar içeriyor. Abartıya kaçmadan deneyerek ayarlarınızı yapabilirsiniz. Burada dikkat etmemiz
gereken doğru oranda ayar yapmak. Eğer bu ayarları fazla açarsanız fotoğrafınızda bu yapay etki göz yorabilir ve
görüntü doğallıktan çıkabilir.
Sihirli parıltı aracı Snapseed programına özel bir
araç. İçerisinde parlaklık arttırmaya yarayan, doygunluğu ve sıcaklığı düzenleyen araçlar mevcut. Bunlar bu araca özel ayarlar.
Örneğin parlaklığı arttır
aracı, siyahları kısıyor ve
kontrastı arttırıyor. Parlak
alanlara da yapay bir ışık
parlaması ekliyor. Sıcaklık
ve doygunluk yine daha
önce bildiğimiz ve öğrendiğimiz ayarlar.
Vinyet aracını önceki yazılarımızda öğrenmiştik. Tek
farkı dış parlaklığın yanı sıra iç parlaklığı da ayarlayabiliyor olmamız. Ancak ben iç parlaklık ayarını kullanmayı genellikle
tercih etmiyorum.
Aslında ayarlarımız şu an
bitti. Ancak gördüğünüz üzere modelin şapkası yüzünde
bir gölge oluşmasını sağlıyor.
Bundan dolayı modelin gözlerini net bir şekilde göremiyoruz. Bunun çözümünü de
sonraki sayılarımızda Snapseed programının derinlerine indiğimizde öğreneceğiz.
İşte bu da ayarları uyguladıktan sonra elde ettiğimiz sonuç.
Buraya kadar okuyan herkese çok teşekkürler. Umarım faydalı bir yazı olmuştur. Siz de işlediğiniz fotoğrafları bizlerle
instagram üzerinden veya mail yoluyla paylaşabilirsiniz. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu günler dilerim. Sağlıcakla kalın.
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Bu yıl 1 – 11 Ekim tarihleri arasında şehrin farklı noktalarında gerçekleşecek 212 Photography
Istanbul kapsamında, geleceğin fotoğraf sanatçılarını keşfetmek ve onlara seslerini duyurmaları için alan açmak amacıyla düzenlenen Uluslararası 212 Fotoğraf Yarışması, 6 Eylül 2021
tarihine kadar fotoğraf sanatı ile ilgilenen herkesin başvurularını bekliyor. //Sanatokur.com
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PERDE ARKASI

Aras ELMASDAĞ

O ARTIK DİJİTAL BİR KLASİK;

NİKON DF
Bu sayımızda, 2013 yılında piyasaya çıktığında, eksikleri ile çokça eleştirilen ve bugün
klasikleşen bir fotoğraf makinesini, 6 yıldır severek kullandığım Nikon Df’yi inceleyeceğiz.
Daha önce, Nikon’un efsaneleşmiş
analog gövdesi F3’ü, Hüseyin Özbudun’un kaleminden incelemiştik. F3’den sonra tasarım
anlayışının F4’de bir hayli değiştiği ortada. En
bariz fark, gövdede artık belirgin bir tutamaç
(grip) olması. F4’deki değişen tasarım detaylarının izlerine günümüz Nikon gövdelerinde de
rastlamak mümkün. Gövde tasarımları köşeli
yapıdan daha yuvarlak hatlı yapılara doğru değişiyor. Ergonomi ve kullanım kolaylığı gelişir54

ken, his kaybolmaya başlıyor.
Df’nin piyasaya çıktığı dönemde aynasız makineler, “kendilerine özel” üstünlüklerini kanıtlamaya başlamışlardı. 2012’de Fujifilm tarafında XE1 ve çok ses getiren XPro1
piyasaya çıkmıştı. Olympus’da E-M5 aynasız
gövdesi ile piyasadaydı. Fujifilm gibi Olympus
da makinelerindeki satış başarısının ardından
analog makinelere benzer köşeli tasarım anlayışını benimsedi. Leica, klasikleşen analog
rangefinder M gövdesinde, neredeyse hiçbir değişiklik yapmadan 5 yılı aşkın zamandır
dijital tarafa geçmişti. Eski analog gövdelere
benzeyen köşeli yapı ve tuş yerleşimi, ergo-

nomisi daha kötü olmasında rağmen beğeni topluyordu.
2013 yılında fotoğraf makineleri ve objektifleri, kalite anlamında ihtiyacı fazlası ile karşılayacak düzeyde. Objektifler hızlı, keskin, kontrastlı fotoğraflar çekiyor, makineler düşük ışıkta
doğru netliyor, dinamik aralık ve “iso” başarımları beklenenin üzerinde idi. Giriş seviyesi makineler dahil tüm cihazlar yeterli donanımsal kaliteye sahipti. Cep telefonlarının da tatmin edici
berraklıkta fotoğraflar üretebilmesinin ardından insanlar, teknik açıdan fotoğraf çekmenin basit olduğu ve bu basitliğin aslında keyifli olmadığının farkına varmaya başladılar. Yeni bir arayışa gidildi; işler bu kadar kolay olmamalıydı. Bu da ergonomik açıdan kullanışsız fakat tasarım
açısından çekici, retro görünümlü modellerin üretimine kapı açtı. Nikon bu talep modeline
hızlı cevap verebilecek bir geçmişe sahipti. Bu gelişmeler ışığında Df’nin çalışmaları başladı ve
ortaya ikonik bir cihaz çıktı
Size makineden uzun uzun bahsetmek istemiyorum. Onca eksiğine rağmen bu makine neden bu kadar sevildi? Bundan bahsedeceğim. Df’in sensörü, o dönem Nikon’un amiral
gemisi olan ve dinamik aralığı ile ünlü D4 sensörünün kalibre edilmiş hali. Merak edenler için;
16MP. Bu başarılı sensöre D600/610 da kullanılan 39 noktalı ve karenin merkezine toplanmış
(tahminen %40-50’sine hükmedebilen) bir netleme sensörü eşlik ediyor. Genel anlamda işini
iyi yapiyor, sadece çok düşük ışıkta bazen kaçırabiliyor. Bu netleme sensörü çokça eleştirilmiştir fakat “Non-Ai” ‘de dahil manuel Nikon lenslerin kullanımının hedeflendiği bir makinede bu
durumun pek önemli olmadığını düşünüyorum.
Madem eksiklerden bahsetmeye başladık, buradan devam edelim. Df’nin sloganı “Pure
Photography”. Dolayısı ile video yok, sadece fotoğraf var. Tek SD kart yuvası var. Nikon F3’dekini
andıran, adeta yok diyebileceğimiz bir tutamaç (grip) tasarımı var. Elektronik ön perde deklan-
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şörü (elektronik shutter) yok,
deklanşör hızı en fazla 1/4000.
Vizör perdesi yok. Wifi, Bluetooth, USB’den şarj, pilin yüzde ile gösterimi yok. Shutter
hızı çarkında, “iso” çarkında,
fujifilm’den aşina olduğumuz
“Auto” seçeneği yok. Bunun
yerine kilitli (bu kilit yapısı çok
eleştirilmesine rağmen daha
sonra fujifilm tarafından “iso”
seçim çarkının kilit yapısında
kullanıldı) bir “mod” tekerleği
var. Manuel netlemeyi kolaylaştıran “Focusing Screen” op-

siyonu yok. Sağ askı bağlantısı, shutter tuşuna erişimi engelliyor. Pozlama telafisi ve iso çarkına
erişim için iki elinizi de kullanmanız gerekiyor çünkü karşı tarafta. Yatay tutamaç hiç üretilmedi, böyle bir seçenek yok. Bunlar aklıma gelen, geneli ilgilendiren eksikler.
Artılarına gelirsek; başarılı sensörü, düşük shutter sesi ve vibrasyonunun yanında Df’nin
bir özelliğinden bahsetmezsek olmaz. “Ai ve Ais” serisi manuel Nikon lensler gövdeye diyafram
bilgisini, diyafram çarkının arkasındaki minik bir “çentik” ile iletirler. D5xxx vs D3xxx serileri
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hariç, diğer gövdelerde bu çentiğin denk geleceği başka bir çentik bulunur. Bu çentik, lens
üzerindeki diyafram seçimini gövdeye iletir. Nikon’un eski seri “Non-Ai” lenslerinde bu çentik
bulunmamakta ve bu lensler güncel gövdelere takılamamaktadır (tornada bir şekilde halledilebildiğinin detayına girmeyeceğim, “fabrika çıkış” anlamına uymamaktadır). Nikon Df’de
gövdede bulunan çentik, “Non-Ai” lenslerin gövdeye takılabilmesi için katlanır özellikte tasarlanmıştır ve bu yeni tasarımı diğer hiçbir makinesinde tekrarlamamıştır. Peki bu “Non-Ai” lensler çok mu iyiler? Kısaca, hayır.
Bir-iki istisna dışında geneli vinyetli, düşük keskinlikte ve kontrastta lensler.
Peki nedir bu özelliği az,
kullanımı zor, ergonomisi kötü
makineyi “klasik” yapan? Sloganınından da anlaşılacağı gibi,
tüm meşakkati ile “Saf Fotoğrafçılık”. Fotoğraf çekme eyleminden keyif alan, fotoğrafın
sonucundan çok sürecini, yani
“yolda” olmayı sevenlere özel
bir makine Nikon Df. O artık bir
klasik.
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FOTOĞRAF
ÜZERİNE

Özenç Kıvanç DEMİR

YOLU GÖRME ÇABASI
Üzerine söz söylenmedik ne bıraktık dünya üzerinde. Gezegen de eskidi
insan da. Metaforlarımız da eskidi. Biraz uzaktan bakabilsek kendimize anlam
arayışımızın da sıradan ve eskimiş olduğunu görebiliriz. Yol da bunlardan
azade değil. Birçok farklı anlamda karşımıza çıkıyor. Burada anlam ve yolun/
yolların görünürlüğü ciddi oranda aşınıyor. Bu aşınmadan rahatsızlık duyup
duymadığımızı bir yana bırakıp anlam ve görünürlük aşınmasının nedenleri
üzerine düşünmeye çabalamak mütevazi bir başlangıç olacaktır.
Bugün yol dediğimiz zaman ve mesafe
ile ölçülebilen, okunaklı, nesnel, anlaşılabilir ve
ölçülebilirdir çoğu insana göre. Bunun sebebi
insanların değer ve kıymet bilmez varlıklar
olması değildir. Hız ve zaman sıkışması, yetişme
kaygısı, yetişme ve görünür olma çabası bunun
temel sebebidir. Sabah işine gitmek için yol
yapan bir insan hızlı ve en kısa-uygun yoldan
işine gitmeye çalışır. Tekinsiz, ölçülemeyen
ve okunaklı olmayan yollar büyük oranda
tercih dışıdır. Çoğu insanın elinde telefon
vardır ve gelen otobüs bile okunaklı bir harita
uygulaması ile kontrol edilir. Aynı şey “uzun
yollar” için de geçerlidir. En kısa, en yaygın ve
en çok tercih edilen yoldan gidilir. Yol burada
tekleşir. Kendinden başka yol tanımaz ve daha
önceleri açılan-kapanan birçok yol ve yeni
yolların keşfedilmesi ihtimalini rafa kaldırır.
Yolda olduğunu görememek ya da yolda
olma halini içsel değil dışsal faktörlerle
açıklamak neye bağlıdır? İnsan yola çıktığında
ya da yol aldığında mı yoldadır? Yoksa insan
sürekli bir yol-seyir halinde midir? Peki kendi
yolculuğu ile yolculuk-yol almak arasında
bağlantı kuramayan insan yol namına neyi
görebilir? Sadece öngörülebilir, sayılabilir,
doğruluğu basit işlemlerle kontrol edilebilir
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ve okunaklı yollar mı yolu ve yolculuğu
mümkün kılmaktadır? Peki böyle bir seyir
ve yol tasavvurunda neyi görebiliriz? Yolda
olmanın güzelliği ve sıra dışılığına yapılan
vurgular bu soruların üzerine örtmüyor
mu? Seyir halinde ve yolda olan insanın
“başka bir yer” arzusu anlaşılır fakat
“sıradan-bilindik gidiş biçimleri ile “başka”
bir yere varmak mümkün müdür? Yolun
neresinde olacağız? Yolu nasıl süreceğiz?
Nasıl yürüyeceğiz? Yol alırken yalnız mı
olacağız? Fiziksel olarak yalnız olsak bile yol
almak-yolda olmak salt bireysel bir faaliyet
midir?
Bugün görebildiğim kadarıyla yol
almak ve yol sürmek bir hayli kişisel bir
deneyim haline dönüşmüş durumda.
Hız ve yol arasındaki mesafe zaman ve
mekan açısından kısaldıkça yolun ismi
dahi görünmez duruma geçiyor. (Örneğin
uçakla yolculuğa çıkmak söz öbeği çok az
kullanılıyor ) Telefonlar üzerinden sayar ve
harita uygulamaları. Kişiye özel deneyimler
ve performans verilerinin dökümlenmesi,
sürekli ölçülebilen ve okunaklı kılınmış
verilerimiz
(deneyimlerimiz
değil)
üzerinden bir “kişisel” “yol alma” pratiğimiz

gündeme geliyor. Bu pratik bizi daha bireysel de yapmıyor kanımca. Bir hayli kişisel ve bize
özgü veri yığını var fakat bu bizim kendi deneyimimiz üzerine düşünmemizle oluşmuyor. Kendi
deneyimimizi görmüyoruz fakat kendi verilerimiz bir hayli açık, şeffaf ve anlaşılır. Elimizde
“demir kafes” ürünü yol, hızın ve ölçülülüğün mabedi ve güvenliğin sembolü yol, kişiselleşen/
kişiselleştikçe anonimleşen yol deneyimleri kalıyor.
Modern devlet uygulamaları ile yol arasında çok sıkı bağlar vardır. Coğrafya temelli yol
ve sınır belirlemesinden coğrafyayı temel alsa dahi coğrafyaya meydan okuyan haritacılık
pratikleri gündeme gelmiştir. Haritacılık mantığı gereği; deneyim ve bilgi aktarımını somut
sözlü aktarımdan ziyade semboller ile yapar. Tekinsiz, sınırları belirsiz ve kervanla/toplulukla
yapılan yolculuklardan öngörülebilir/ölçülebilir ve hesaplanabilir zaman-mekan içerisinde
yapılan yolculuklara geçişte modern devlet uygulamalarının ciddi bir rolü olmuştur.1 Yol almak
ve ilerlemek; seyir halinde olmak; bunlar iktidar formu/formlarını ve onların hamlelerini de
çağrıştırıyor. Bir karşılaşma mekanı, zorlukların üstesinden gelme mekanı, rakipleri alt etme
mekanı olarak yolda olmakla eşdeğer metaforlar sıklıkla kullanılıyor. Öte yandan yol almak ve
ilerlemek, zamanı ve mekanı, gelmekte olanı ve geçmişi, tarihi ve hikayeyi de içinde barındıran
çoklu metaforlar ve anlam alanları olarak karşımıza çıkıyor. Kanımca bütün bunlarda görülmek
istenmeyen tek şey YOL. Çünkü yol tek olarak anlaşılmak isteniyor. İlerleyen bir form olarak
anlaşılmak isteniyor . Yolda hakim olan ve yola hükmedebilenin yol açabileceği inancı yerleşik
kılınmaya çalışılıyor.

Burada iyi veya kötü diyebileceğimiz bir değerlendirmeye gitmektense mevcut değişimin sonuçlarına ve hala
sonuçlar yaratan dinamiklerine odaklanmakta fayda vardır. Eskiden her şey güzeldi. Topluca seyahat vardı.
Fakat o yollarda yolculuk esnasında ölenler vardı. Soygun sırasında ölenler vardı. Ayrıca yol alanlar da çok
neşeli oldukları veya yaz tatili için yol almıyorlardı. Bugün de yollarda insanlarımız hayatlarını kaybediyor. Bu
sefer de hızdan ve zaman-mekan sıkışmasının basıncından.

1

59

Özetle; yolun şimdiki zamanı tek zamana yani yol alanın zamanına indirgendiği; yolun
şimdiki mekanı ise teke yani yol alınan mevcut mekana indirgendiği; yolla ilgili geçmiş/tarih/
hikayenin ise yola hakim olanın dilinden anlatıldığı bir iklim söz konusu. Bu iklimin dışına çıkmak
kolay değil. İyimser olalım, nasıl bir düşünsel-görsel-duygusal iklimde “yolu gördüğümüz”
üzerine tartışmak da çok önemli bir başlangıçtır.
Farklı zaman/an /tarih ve hikayelerin farklı mekan/sınır ve yol tasavvurları var. Yaşanılan
an bize ait değil; yaşanılan anlardan oluşan hikayelerin de tümüyle bize ait olduğunu kim
söyleyebilir. Her hikaye ve deneyimde bir başkasına açılan bir aralık yok mu? Yaşanılan ve
hikayeleşen anlar ve zamanlar bize ait oldukça ve bizleştikçe diğer canlılar ve nesnelerin
anları ve mekanları da göz ardı edilmiyor mu?
Yolların çokluğunu görebilmek; çizilen rota ve güzergaha ikna olmamak; başkasına
kapalı ve başkasıyla aynı deneyimlerin içerisinde sıkışmayı kabul etmemek; şimdiki zamanda
bize sunulan tek yolun içerisinde hapsolmamak önemli başlangıç noktaları olacaktır. Fakat
bu başlangıç noktaları kendisini terk ettiğimiz noktalar olmaktan ziyade yeniden döneceğimiz
uğraklar olarak da görülebilir.
Ölçülebilir ve formel yollar da vardır. Her zaman da olacaktır. Kaybolma ve başka
tür tekinsizlikleri içerisinde barındıran ve keşfetme potansiyelini içerisinde barındıran yollar
da olacaktır. Mesele biraz da bu kültürel/ zamansal/mekânsal/felsefi/kuramsal farklılık ve
çoğulluğu görebilmek; kendi verilerimizi biraz da deneyim olarak görebilmektir. Kendi kişisel
verilerimizden deneyimlere olan yolculukta aralık kapılar bırakmak önemlidir. Bu görme biçimi
ile yolu çoğaltırken, geçmiş ve günümüzde zaman ve mekanda tekleşen yolun mantığından
uzak düşeriz. Çoklu imkan ve pratiklerin dünyasına bir adım daha atarız.
Sonuç olarak farklılık ve çoğulluğu görebilmek, yeni yolları görebilmek ve aynı
zamanda yeni yollar açma çabasında olmak ve yeni yol açma çabasının da eski yolların bir
devamı olduğu olabileceği gerçeğiyle yüzleşmeye hazır olmak; yeni yol var mı sorusunun
tekinsizliğiyle yüzleşmek; yolu görme çabasının önemli uğraklarındandır. Yeni yollar açılmayı
bekliyor ve bu bekleyiş yeni yol var mı tekinsizliğini de içerisinde barındırıyor.
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Fotoğraflar: İlker Şimşekcan

ZAMANIN İÇİNDEN

Alper GÜLERSÖNMEZ
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ELVEDA

YENİ ŞÜKRAN OTELİ

“Şükran Hanım gene seni bırakmadı mı? “ derdik Babama…

Merhabalar Değerli Aralık Mag Okuyucuları;
6. sayımızda ki bu hikayenin bende farklı bir yeri olduğunu - nedenini yazının ilerleyen
bölümlerinde yer vereceğim - baştan belirtmek istiyorum. Pandemi yasakları ve saat kısıtlamaları nedeniyle çok daha uzun süreler geçirmek istesem de elden gelen imkanlar dahilinde
siz değerli okuyucularımız için bu hikayeyi hazırlama fırsatı buldum. O zaman, haydi başlayalım!
Kapısından içeri girdiğim andan itibaren, benzer hikayelerin farklı hayatlarda yaşandığı
bir serinin tam ortasında buldum kendimi. Hani hakkını veren “Gerçek bir hayat hikayesinden
alınmıştır.” yazan bir filme başlayıp, duygu yüklü bir şekilde bitiririz ya. Etkisinden kolay kolay
çıkamadıklarımızdandır hani. Aynen öyle…
Peki sizin için çok önemli bir şeyi kaybetmiş olsanız? Bunun maddi ya da manevi olması sonucu pek bir şey değiştirmez sanıyorum. Çünkü herhangi biri için olmasa da, sizin
için önemlidir ve değerine paha biçemezsiniz. Bu kimi için “Cana geleceğine, mala gelsin.”
ile biter, kimisi için de bir vefat haberi ardından dillere pelesenk olmuş “Başınız sağ olsun.” ya
da “Sabırlar dilerim.” ile geçiştirilir. Ama sizin içinizde fırtınalar kopar… Neresinden bakarsanız
bakın hikayenin sonunda hep eksik kalırsınız. Bu da onlardan birisiydi işte. Çünkü kaybettikleri
kimilerinin yuvaları, ekmek tekneleri, çocukluk anılarıydı…
İzmir denilince akıllara ilk neler gelir diye sorsam sizlere? Boyozu, Çiğdemi, Kordonu,
Çeşmesi gibi -Nazar Köy’ü ve boncuk atölyelerini hatırlatmama gerek yok sanıyorum, öyle
değil mi? - İzmirlilerin de birçoğunun bildiği, bugüne kadar belki on binlerce insanı ağırlamış,
onların sevinçlerine, hüzünlerine, yalnızlıklarına şahitlik etmiş ama bunları adeta bir sırdaşmışçasına kimseye anlatmayan, sizi dinlemekten bıkmayan ve her kapısını farklı anahtarların
açtığı, bağdadi - Bina yapımında uygulanan bir yapı tekniğinin mimarlık literatüründeki adı. duvarlarındaki harçta yumurtanın dahi olduğu, o dört duvarların sahibi olan mekan. Karşınızda, #zamanıniçinden 6. sayı konuğumuz Yeni Şükran Oteli…

Nereden Nereye…
Cumhuriyet döneminden önceki adıyla Hacı Hasan Han olarak bilinen, tarihi Kemeraltı
Çarşısı’nda bulunan asırlık Yeni
Şükran Oteli, İzmir’in en eski
otellerinden birisiydi. İzmir’in
yunan işgalinden kurtulmasından (9 Eylül 1922) sonra otele
çevrilmiş. Sırasıyla Ali Bey’in 19
yıl, Feriha KOCATÜRKER’in 27 yıl
işlettiği Şükran Oteli, başlarda
3 ortak olarak devralan ve ortaklarının zaman içerisinde vefat etmeleriyle geride kalan tek
emanetçisi İlyas amcayla geçen 39 yılın ardından ömrünü
tamamlamış oldu.
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Restorasyon sürecinin birkaç ay sonra başlayacağını duyduğumda net tarih belli değildi
elbet. O an ilk fırsatta gitmem gerektiğine karar verdim. Bir fotoğraf sever olarak başıma gelen
en özel hikaye olmasının nedeni ise, fotoğraflamak için gittikten 3 gün sonra Şükran Otel’in
boşaltıldığını öğrenmem oldu. Çok iyi hatırlıyorum, çarşıda telefonum çaldı, otelin kapandığını
duyduğum zaman, etrafınızın aniden boşaldığı, bütün arka planın beyaz bir boşluğa dönüştüğü ve kadrajındayken saniyeler içinde kameranın sizden uzaklaştığı o anı tüm benliğimde
hissettim.
Otelin yerleşik sakinlerinin ise huzurevlerine aktarıldığını öğrendim. Orada geçirdiğim
birkaç saate rağmen, namıdiğer Şükran Hanım’a karşı içinizde bir bağ oluşuyor ister istemez.
Sonradan fark ettim ki, Şükran Otel’in “Son” fotoğraflarını çekmek bana nasip olmuştu. Belgeleme olarak baktığım zaman mutlu olmam gerekiyordu belki ama değildim. Dilerseniz bu
tahliye edilme sürecine biraz değineyim.
Şükran Hanım’ın sonunun başlangıcı,
mal sahibinin restorasyon için başvurma
süreciyle başlamış. Sık sık antikacıların işlerine yarar eser aramak için gelmelerini,
avukatların ve uzlaştırmacıların otelin koridorlarında kol gezmeleriyle devam ettiği
bu can sıkıcı süreci denetlemeler, kontroller, ölçümler, evrak işleri vs. takip ederken, kaçınılmaz son geçtiğimiz ay yaşanmış
oldu. Siz değerli okuyucularımız bu satırları
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okurken, ne Şükran Hanım ve hikayesinde ki kahramanlar, ne de gördüğünüz bu fotoğraflar
artık yok. Gördükleriniz Şükran Hanım’dan geriye kalan bir geçmişin yansımasından ibaret
sadece…
Önceleri, olası restorasyon tarihinin belirsizliği elbette bir huzursuzluk yaratmış. Yanlış
hatırlamıyorsam bu duyum 6-7 yıl önceden günümüze dek süregelmiş. Hayata pozitif bakarmışçasına, hep kulak arkası ettiğimiz kötü haberlerden biriymiş gibi bir kenarda bekletilmiş.
Günübirlik ya da birkaç gün için gelen misafirler bundan pek haberdar değillerdi elbette.

Şimdi size bir sorum olacak?
Tatil için bile gitmiş olsanız, bir otelde geçirdiğiniz en uzun süre ne kadardı? 4-5 gün ya da belki en fazla 10 gün mü? Siz bu soruyu düşünedurun, Yeni Şükran Oteli’nin son işletmecisi olan
İlyas amcayla hikayemize devam edelim...

İlyas ÇAMTAŞ,
Evine geç geldiği her akşam eşinin ve kızlarının “Şükran Hanım gene seni bırakmadı mı?“ dedikleri, 1942 Konya Taşkent doğumlu İlyas amca 12 yaşında yorgancılık yaparak çalışmaya erken yaşta başlamış ve yalnızca 2 yıl sonra otelcilikle tanışmış. Askerlik dönüşü 1961’da Basmane’de ki Park ve Çınar otellerinde tecrübelerini arttırma fırsatı bulmuş. Sonrasında namıdiğer
Şükran Hanım’la birlikte otel işletmeciliği hayatı boyunca birçok merhalelerden geçmiş.
4 yıl önce çatı katında bulunan çamaşırhane yangınıyla maddi olarak büyük bir zarara uğraması epeyce sarsmış İlyas
amcayı. Toplam 46 oda ve 70 yatak kapasiteli otelin bu yangında
çamaşır makineleri, 15 civarı yatak, 50 kadar yorgan, 80’den fazla çarşaf ve battaniye kaybetmesi azımsanacak kadar az bir sayı
değil maalesef. Odalarda oluşan
hasarları daha hesaba katmadım
tabi.
Yakın zamanda eşini ve
ardından da rahatsızlığı yanı sıra
annesinin vefatını kaldıramayan
46 yaşında ki kızını kaybeden İlyas
amcanın en büyük üzüntülerinden birisi de kızının son sınıfta okuyan torununun mezuniyetini, kızının göremeyecek olması
olmuş. Konu buraya geldiğinde yüzünde ki ifadelerden ve sesinin tonundan acısının boyutunu
anlayabiliyorsunuz…
Son noktada borçlarının altında kalmadan, mağdur edilmemesinden başka arzusu olmayan İlyas amca, ceketini alıp arkasına bakmadan gidebilecek ruh halindeydi ben oradan
ayrılırken. “79 yaşındayım, beni mağdur etmesinler.” cümlesini kaç kez duyduğumu sayamadım. Varın gerisini siz düşünün.
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Ayten ERKUT,
Hayat hikayelerinin duvarlarında iz bıraktığı bu odaların bir diğer misafiri Ayten abla
Şükran otelde son 10 yıldır aralıksız kalmaktaydı. 1943 İzmir doğumlu bu hanımefendi, her
güne demli bir çay keyfinin üzerine türk kahvesini yudumlamadan başlamaz, kısa HD sigarasını yanından hiç eksik etmezmiş. En büyük keyfinin iskambil kağıtları ile fal bakmak olduğunu
anlamak çok zor olmadı. Telefon, sigara ve iskambil üçlüsü, Ayten ablanın peşi sıra hep onunla
birlikte.

Falın ne için olduğunun hiçbir önemi yok onun için, vakit geçsin, akrep yelkovanı daha çabuk kovalasın yeterli. Küçük
dört ayaklı çocuklarının karnını doyurduktan sonra görevini tamamlamış olarak,
güne bir son verdiğinde ondan mutlusu
yok. Her gün bir diğerinin tekrarıymış gibi
peşi sıra, gelmiş geçmiş. Ta ki o son güne
kadar…
Ak düşmüş saçlarının şahit olduğu
kim bilir ne hikayeleri var Ayten ablanın?
Hatıralar kasasında kilitli ve ulaşmak imkansız. Eğer isterse size bir şeyler anlatır.
Tabi hatırlamak istedikleridir sadece duyduklarınız. Anlatmadıkları ise kasasındadır. Şimdi ise
günlerini, yeni yuvasında kedileri olmadan huzurevinde geçiyor…

İhsan Adnan ERCAN,
Bir otelde geçirdiğiniz en uzun süre ile ilgili bir soru sormuştum hatırlarsanız? Tahminlerinizi alt alta toplasak dahi devede kulak kalacağını söylemeliyim. Ömrünün yaklaşık 30
yılını Şükran hanımın ona kucak açtığı sıcak yuvasında, hiç ayrılmadan geçirmişti Adnan amca.
Şükran otelin yakışıklı delikanlısıydı bu arada. Artık çok net yansımayan aynasında, kendine
çeki düzen vermeden dışarıya hiç adım atmamış.
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Memleketi Aydın olan Adnan amca ailevi sorunlarından uzaklaşarak geceleri kapattığı gözlerini, her yeni
güne Şükran hanımda açarak başladı yıllar yılı.
Ailesinden biri gibi gördüğü İlyas amca ve diğer
otel sakinleriyle birlikte adeta Neşeli Günler filmini kendi hafızasında kaydedip, hatıralarının
tozlu raflarına gün gün eklemiş durmuş.
Şu anda ise nerede olduğu hakkında
hiçbir bilgiye ulaşamadım. Masanızda ki
kağıtların pencerenizden gelen ani bir
rüzgarla oraya buraya savrulması gibi,
her biri başka bir yerde…

Emine Hanım,
Otelin emektar çalışanı Emine teyze,
Şükran otelde emekliliğini 2007 yılında tamamlamasının ardından yine burada çalışmaya devam etmiş. Onu otelin neşesi olarak
tanımlıyorum. Kızarken bile gülümseyen ak
yüzlü, al yanaklı bir teyze canlandırın hayalinizde. İşte o karakterin ta kendisi Emine teyze. Restore sürecinden haberdarken, “Belki
de sadece gülümsemelerinin arkasına mı
saklanıyordu?” diye düşünmekten kendimi alamıyorum. Ama onu hep neşeli, güler
yüzlü ve esprili bir büyüğüm olarak hatırlayacağım. Kendisinden haber alamadıklarım arasında Emine teyze de var maalesef. Hani kötünün iyisi diye bir tabir vardır ya, genel olarak baktığımda bir evi vardı en azından ve sadece işini kaybetmiştir diye düşünerek kendimi avutuyorum. Beni bir günde etkileyen Şükran hanımı, yıllarını onunla çalışarak geçiren Emine teyze bu
kadar kolay unutabilir mi hiç? Hayır, mümkün değil…

Hamdi ÖNAL,
1938 Antalya doğumlu Hamdi amca yaklaşık 65 yıl Karşıyaka’da çiçekçilik yaparak ekmek parasını kazanmış. Bursa’dan geldiğimi duyduğunda daha önceleri bildiği yerleri saymaya
başladı hemen, Merinos, Işıklar Askeri Lisesi, Uludağ… Saymaya başladığında “Sen giderken
biz dönüyorduk.” der gibi bir tavrı da asla yoktu. Öylesine mütevazi, öylesine beyefendi. Eski
insanlar diye bir tabir vardır ya hani, Hamdi amca tam da bu tanımın vücut bulmuş haliydi.
2017 yılından bu yana Yeni Şükran otelinde kalmaya başlayan, iyi ki tanıma şerefine nail
olmuşum dediğim ve Bursa’ya dönmeden önce dışarıda olması nedeniyle gelmesini dört gözle beklediğim Hamdi amcanın, diğerleri gibi yalnızlıktan payını almış olması dışında, onu ayrı
bir yere taşıyan hikayesiyle devam edelim.
Yalnız bu sefer hikayemizin kahramanı Hamdi amca değil, onun rahmetli babası Mustafa ÖNAL. Biraz kopya versem mi? Geneline baktığımızda mekanımız İzmir’de ve babasının adı
Mustafa… Evet doğru tahmin ettiniz! Kendisi askerlik görevini icra ettiği Genelkurmay Kışla Komutanlığında, Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün şoförlüğünü yapma şerefine nail olmuş. Askere gitmeden önce ehliyetini almış olması önemli bir rol oynamış tabi ki. Yılları tam hatırlamasa
da o dönemlerde ehliyeti olan kişi sayısının, hatırı sayılır derecede az olmasının da etkisi vardır
diye düşünüyorum.
Kaç Kişinin Böyle Bir Anısı Olabilir ki? Babasının “En çok anlattığı askerlik anısı hangisiydi?” sorusunu sormak geldi aklıma. Gurur
duyacağınız bu anıyı paylaşalım o zaman.
Rahmetli Mustafa amcaya “Adaş” diye hitap ettiğini üzerine basa basa söylüyordu bu
arada. Bundan gurur duyduğu o kadar belliydi ki…
Mustafa Kemal Paşa’yla Orman Çiftliğine
doğru yol aldıklarında #yolda bir kazı çalışmasına rastlamışlar. Otomobilin geçmesi
mümkün olmadığı için “Paşam, buradan ge72

çemeyiz. Geri dönelim, başka bir yoldan geçelim emrederseniz?” demiş. Yanıt, sahibine yakışır bir şekilde gelmiş tabi ki. “Yok adaş, benim prensiplerimde geriye gitmek yoktur.” demiş
ve otomobilin geçeceği kadar yola kalaslar attırıp yollarına devam etmişler. Ayrıca Atatürk’ten
öğrendiği birkaç kelimeyi de “Ben ondan öğrendim, sizde benden öğrenin!“ diyerek tembihlermiş hep. Mesela binaenaleyh, mamafih, mütemadiyen gibi…

#Yolda
Geçmişin tüm izlerini barındıran Yeni Şükran Oteli anlattıklarımıza benzer, yaşanmış
sayısız hikayeye ev sahipliği yapmış. Yıllardır kucakladığı misafirleri ve sakinlerinden uzakta,
tadilat sonrası başına neler geleceğini bilmeden, kilitli kapıları, odalarında ki yalnızlıkları, karanlık koridorlarında ayak sesleri olmadan, meçhule giden bir #Yolda yalnız başına…
Kendimi şanslı olarak görmeli miyim? Emin değilim. Böyle bir hikaye, bir daha karşıma
çıkar mı? Sanmıyorum.
Son belgelenmiş fotoğraflarına sahip olmak açısından baktığımda, en azından tarihin
tozlu sayfalarına kalacak olsa da, Şükran Hanım’a bir katkım olduğunu hissediyorum.
50x70 cm. lik bir fotoğraf göndersem ne olacak ki? Ne İlyas amcaya ulaşabildim, ne de
Şükran Hanım artık orada değil. Bedeni orada aslında ama artık ruhu yok. Oteli yaşatmaya
çalışan İlyas amca yok, Şükran’ın yakışıklısı Adnan amca yok, emektarı Emine teyze yok, yetim
kalan kedilerin annesi Ayten teyze yok, babasıyla gurur duyan Hamdi amca yok, yok, yok…
Detaylarına inmeden geçiştirmek istemediğim bir sayı oldu aslında. Umarım siz değerli
okuyucularımızı sıkmadan, Şükran Hanım’ın asırlık ömründen bizlere kalan bazı hikayeleri aktarabilmişimdir. Bir sonraki sayımızda görüşünceye dek, hoşça kalın, dostça kalın…
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KARANLIK ODA

Rukiye Nur YAMAN

HER KOŞULA UYGUN GELİŞTİRİCİLER
Yeni bir sayı ile herkese merhaba sevgili Aralık Mag okurları. Geliştirici çeşitlerini incelemeye
kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu sayımızda her işe elverişli geliştiricilerden bahsedeceğim.
Her koşula uygun banyolarda genelde geliştirici ajan olarak metol ve hidrokinon kullanılır.
Metol kimyasalı yumuşak sonuçlar verir ve enerjiktir, hidrokinon kimyasalı ise tam tersi sert
kontrastlı sonuçlar verir ve daha az enerjiktir. Elde etmek istediğimiz formülasyonu hidrokinon
miktarını değiştirerek (alkali konsantrasyonunu gerekli şekilde ayarlamak sureti ile) sağlayabiliriz.
M.Q türünde geliştiricilere geçtiğimiz sayıdaki “film banyosunda gren durdurucular (ince
gren geliştiriciler)” konu başlığı altında da değinmiş ve örnekler vermiştim. Tekrar hatırlatmak
gerekirse M.Q geliştiriciler metol ve hidrokinon içeren geliştirici banyoların genel adıdır. Başta da bahsettiğim gibi şu an işliyor olduğumuz gruptaki banyolarda geliştirici olarak genelde
metol ve hidrokinon kullanılıyor olduğundan, her işe elverişli geliştiriciler de M.Q geliştiriciler
grubuna dahil olmaktadır. Verdikleri sonuca göre yumuşak (soft), normal ve yüksek kontrastlı
sonuç verenler olmak üzere üçe ayrılır.
Her İşe Elverişli M.Q Geliştiriciler

Bu grup formüllerde metolün yumuşak kontrast veren yapısından yararlanılmış ve yumuşak
sonuçlar almak için tümünde geliştirici ajan olarak sadece metol kullanılmıştır. Koruyucu ve
alkali maddeler ortamın dengesini sağlayacak oranda kullanılmıştır.
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Bu grup formüllerde ise normal kontrast elde edebilmek adına metol ve hidrokinon birlikte
kullanılmıştır. Dengeyi sağlayabilmek için hidrokinon mikarı metole oranla daha fazla tutulmuştur. Koruyucu ve alkali maddelerin oranı ise ilk gruptaki gibi dengeyi sağlayacak oranda
kullanılmıştır.

Son grupta ise yüksek kontrast elde edebilmek için hidrokinon oldukça fazla kullanılmıştır.
Yüksek kontrastlı sonuç veren geliştiriciler dahi istenilen kontrastı sağlamıyorsa bu tarz özel
durumlarda özel amaç geliştiricilere başvurulabilir. Eriyiğe sodyum hidroksit katılarak kontrast
oldukça fazla artırılabilir. Fakat bu durumda banyonun ömrünün kısalacağı unutulmamalıdır.
Bu yan etkinin önüne geçebilmek adına iki farklı eriyik hazırlanıp kullanım sırasında karıştırılabilir. Tüm bunların yanı sıra sodyum hidroksit yerine paraformaldehit kullanılarak geliştirilen
tekli banyolar tercih edilebilir.

Kaynakça; Ergün Turan-Siyah Beyaz Negatif
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FOTOĞRAF ROTALARI
Temel YILMAZ

MAVİ GEZİ: GÖCEK
Benim denizle mavi yolculuk deneyimlerim öğrencilik yıllarımda başladı. Sualtı arkeoloji çalışmaları
için katıldığım bir – bir buçuk aya varan kazı dönemlerinde çok keyifli yolculuklar ve deneyimler yaşadım.
Uzun süreli tekne yaşantısının, denizin, denizciliğin çeşitli zorluklarını ve keyiflerini görme fırsatı yakaladım.
Bazen haftalarca karaya ayak basmadan dış dünyadan
uzak bir hayat yaşamak, güvertede her gece yıldızları izleyerek uyumak, sabahları güneşin batışı ile uyanmak.... Her geri dönüşte tekrar gidebilmek için tüm yılın
bir an önce geçmesini beklerdim. Şimdi de o keyifli günleri arkadaşlarımla hala anar dururuz. Fırsat olursa da
daha minimal iki üç günlük turlarla o hasreti dindirmeye çalışıyorum. O ufak turlardan birini de bu sayımızda
köşemize taşıyoruz. Siyah beyaz fotoğraflarla mavinin
ve yeşilin tonlarından sizleri mahrum bırakmış olsamda,
dört günlük mavi yolculuğumu sizlerle paylaşmak isterim.
Ege ile Akdeniz’in birleşimi sayılan bir nokta olan
Göcek’teyiz. Muğla ilinin Fethiye ilçesinin bir mahallesi
olan Göcek’e Dalaman havalimanından rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Göcek, koyları ile doğanın her türlü hünerini
cömertçe sergilediği bir yer.
İlk Mavi Yolculuklar Bodrum’a sürgün edilen Halikarnas Balıkçısı’nın öncülüğünde yapılmaya başlanmıştır. Halikarnas Balıkçısı Bodrum’a ziyarete gelen arkadaşları ile ilk mavi yolculuğa çıkıyor. Gezide Sabahattin
Eyüboğlu, Sabahattin Ali, Erol Güney, Necati Cumalı,
Halikarnas Balıkçısı ve ahtapot avcısı Paluko yer alıyor.
Sonralarda Halikarnas Balıkçısı’nın dostları bu turları
her yıl düzenlemeye başlıyor. 1950’li yıllarda bu gezilere
Azra Erhat da katılıyor. Gezilere katılan aydın insanlar bu
mavi yolculuklarda yaşadıklarını kitaplaştırarak daha çok
insana ulaşıyor. Küçük balıkçı tekneleriyle zor şartlar altında yapılan bu geziler 1960’lı yıllarda gulet tarzında gemilerle devam ettiriliyor. Zamanla mavi turlar oluşuyor
ve turizm’in bir parçası haline geliyor.

76

77

mavi gezi bir ağaçtır
dalları deniz.
mavi gezi bir bahçedir
gülleri deniz.
mavi gezi bir gelindi
telleri deniz.
mavi gezi birbeşiktir
bebeği deniz.
Bedri Rahmi Eyüboğlu
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Göcek limanından sabah bindiğimiz
teknemizle Boynuz büküne kahvaltımızı yapmak ve rotamızı planlamak için yolculuğa başladık. Boynuz bükünde alargada kahvaltımızı
yapıp rotamızı belirledikten sonra İstanbul’da
yaşayıp denize hasret olan bizler kısa bir deniz
keyfi yaptıktan sonra yeni koyları keşfetmeye
başladık.
İlk durak, asıl adı Osmanağa koyu olan
şimdilerin Bedri Rahmi koyu. Bedri Rahmi Eyüboğlu 1974 yılında bu koya gelerek kıyıda bulunan bir taşın üzerine, bir balık (trança) gibi görünen fakat içerisinde altı hayvanı tasvir eden
bir resim çiziyor. Koyun simgesi haline gelen bu
çizim nedeniyle koy Bedri Rahmi koyu olarak
anılmaya başlıyor. Azra Erhat kitabında Eyüboğlu kardeşlerin bu gezilerde uğradıkları yerlere
doğaya ve çevreye zarar vermeden bir anıt bırakma prensiplerinin olduğundan bahsetmektedir. Kim bilir bu yolculuklardan başka hangi
koylarda yok olup giden anıtlar vardı?
Tekne ile taşın bulunduğu ahşap iskeleye yanaşarak karaya çıkabilir hem Bedri Rahmi’nin çizmini yakından inceleyebilir hem de
etrafta bulunan tarihi kalıntıları gezebilirsiniz.
Bu iskelenin olduğu yerde bir çeşme vardır, bu
çeşmeden teknelere su ikmali yapılabildiği için
Fethiye ve Göcek’ten kalkan hemen hemen
her tekne mutlak buraya uğrar ve Bedri Rahmi’nin eserini ziyaret eder.
Dik yamaçlarla ve çam ağaçlarıyla çevrili Bedri Rahmi koyunun bu güzel manzarasının eski sahipleri ise İ.Ö. 350 yıllarında yapılmış
olan Likya Kral mezarları’dır. Ayrıca güvercin
yuvası tarzı kaya mezarlarını da görebilirsiniz.
Likya tipi kaya mezarına zorlu bir patikadan
ulaşmak mümkün. Eğer ilk kaya mezarına çıkabilirseniz bulunduğunuz noktadan koyun manzarası ise eşsiz.
Koyun iç taraflarında bir sarnıc ve kule
kalıntıları da görülmektedir. Krya antik kentinin
bu bölgede olduğu tahmin edilmektedir. Zorlu
coğrafya dik yamaçlar bu bölgede bir kazı çalışması yapmak için çok elverişli olmadığından
bölgede arkeolojik çalışmalar yapılamamıştır.
Ayrıca koyun içerisinde iki adet restoran mevcuttur.
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Biz geceyi bu koyda geçirmeyi tercih ettik. Bir tekne ile geceyi denizde geçirmek kesinlikle denemenizi önereceğim bir deneyim. Neredeyse hiç ışık yokmuş ve sadece siz varmışcasına denizde yıldızlarla baş
başa kalmak her şeyden uzaklaşmak ve o huzuru hissetmek. Denizin dinginliği, yıldızların ışığı ve hafif bir
rüzgar ile derin düşüncelere dalarak gerçek dinlenmenin keyfini çıkarabilirsiniz.
Sabah doğruca Sıralıbük koyuna doğru yola çıktık. Sıralıbük koyu turkuaz rengi deniziyle diğer koylardan daha farklı. Koyun farklı bölümlerinde mavinin her tonunda yüzebilirsiniz. Çokça tercih edilen bu
koyda çok fazla durmadan Tersane Adası ve Domuz adası koylarında küçük yüzme molaları verdik. Domuz
adasının bir kısmı özel mülk ünlü bir aileye ait. Ada ve çevresinde bir çok tarihi kalıntı mevcut. Tersane adası
ismini Osmanlı döneminden kalan tersaneden alıyor. Her iki ada ve çevresinde korunaklı koylar mevcut.
Tüm gün gezen market, dondurma mısır gibi ürünler satan tekneler mevcut. Bazı koylarda su sporları ile ilgili merkezlerde bulunmakta. Çok fazla teknenin olduğu bu koylarda bizde yerimizi kaptıktan sonra denizin
tadını çıkardık. Hatta geceyide aynı yerde geçirdik.
Son günümüzü Yassıca adalarda geçirmek üzere sabahtan yola koyulduk. Yassıca adalar, tekne sirkülasyonunun çokça olduğu irili ufaklı koylarda deniz keyfi yapabilceğiniz bir konum. Göcek merkeze yakın
olduğundan genelde son günlerini insanlar bu adaların çevresinde geçirip sonrasında merkeze geçiyor.
Göcek koyları hem iyi bir tatil ve dinlenme hemde fotoğraf çekimi için eşsiz manzaralar sunan bir
rota. Her gittiğinizde başka koyları keşfedebileceğiniz, fotoğraf çekimi için ise değişik bir deneyim sizi bekliyor. Bir sonraki sayıda görüşmek üzere. Pruvanız neta dümeniniz viya olsun...

