EDİTÖRDEN
Merhaba değerli Aralık mag okuyucuları,
İlk sayı heyecanımızı sürdürdüğümüz ikinci sayımızda da dopdolu
bir içerik hazırlamayı amaçladık. Aramıza iki yeni yazarımızı da katarak
yeni sayımızda daha fazla içerik ile yeniden buluşuyoruz.
Devam eden pandemi koşullarının hem ülkemizde hem dünyada yarattığı çeşitli zorlukları yaşadığımız bir yaz mevsimi yaşıyoruz. Öte yandan son
dönemde artan kadın cinayetleri, kadına ve hayvanlara karşı olan şiddet
haberleri bizi hayli üzdü.
Fotoğraf açısından daha bol ışıklı saatlere sahip olduğumuz bu
mevsimde bir yandan sanat aktivitelerin bir kısmının açık havada belli bir
sosyal mesafe dahilinde gerçekleştiriliyor olması ise motivasyon verici.
Bazı kapalı sinema salonları da hijyen, sosyal mesafe, havalandırma gibi
birçok önlemle gösterimlerine çok yakın bir zamanda başladığını duyurdu. Ancak yine de devam eden sağlık koşullarından dolayı risk barındıran
birçok etkinlik ise gerçekleşemiyor. Özellikle bu dönemin zorluğu karşısında özveriyle çalışmalarını sürdüren başta sağlık çalışanları olmak üzere tüm meslek gruplarına bu vesileyle de teşekkür etmiş olalım. Umuyoruz ki kısa sürede daha normal günlere kavuşuruz.
Bu sayımızda fotoğraf alanında sıra dışı işlere imza atan değerli fotoğrafçı Cem Turgay ile bir röportaj gerçekleştirdik. Kendisine bize vermiş
olduğu destek için teşekkür ediyoruz.
Freud’un yaklaşımından esinlendiğimiz ve temamızda seçtiğimiz “Totem
ve Tabu” ile toplumsal veya kişisel bazda totem ve tabu kavramını fotoğraf katmanında irdelemek istedik.
Kapak fotoğrafının sahibi Eikoh Hosoe ise, deneysel ve sürreal işleri ile bu sayımızda incelemeye aldığımız Japon fotoğrafçı.
Gezi rotasında arkeoloji ve tarih meraklısı olan fotoğraf severlerin özellikle ilgisini çekeceğini düşündüğümüz İstanbul içerisinde bir rotaya, Eski
Hipodrom’a yer verdik.
Yeniden fotoğraf başlığı altında toplandığımız bu sayımızda tüm fotoğrafa gönül verenlerin 2020 Dünya Fotoğrafçılık Günü’nü kutluyoruz.
“Yaşam size verilmiş boş bir film her karesini mükemmel bir şekilde doldurmaya çalışın” Ara Güler
Keyifli okumalar dileriz.
ARALIK MAG
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F/KIRK’İKİ

Hatice ARSLAN
İlker ŞİMŞEKCAN

“

F

otoğrafın icadından bu yana, oldukça farklı
yapı ve özelliklerde fotoğraf makineleri
geliştirilmiştir. Geliştirilen tüm makineleri tek
bir sınıfta toplamak oldukça zordur. Bu nedenle
belirli unsurlara göre bölümlere ayrılmışlardır. Bu
unsurlar; filmin boyutu, vizör tipi, netlik sistemi gibi
parametrelerdir.
Bu sayımızda; analog ve dijital fotoğraf makinelerinin
ana parçası olan, makine gövdelerini inceleyeceğiz.

FOTOĞRAF MAKİNESİ
GÖVDELERİ
5
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RANGEFINDER
GÖVDELER

SLR GÖVDELER

A

çılımı Single Lens Reflex olan SLR
makineler 35mm film ile çalışan ve
adını, objektiften gelen görüntünün bir
ayna aracılığı ile vizöre ulaşmasını sağlayan
sistemden almıştır. Böylece film yüzeyinde
oluşacak görüntü ile vizöre yansıyan görüntü
eşzamanlıdır. Bu makine gövdelerini, analog
fotoğrafçılığa giriş yapacak kişiler için
önerebiliriz. Değişebilen lensleri ve manuel
olarak yapacağınız enstantane ve diyafram
ayarları ile, fotoğrafın temel bilgisini pratik bir
şekilde öğrenebilirsiniz.

DSLR GÖVDELER

A

çılımı Digital Single Lens Reflex olan
makinelerdir. Özellikleri SLR
ile
aynı olan sadece film yerine dijital
bir sensörün bulunduğu makinelerdir.
Özellikle fotoğrafçılığa yeni giriş yapacak
ve tercihini dijital fotoğraf makinesinden
yana kullanan kişilerin tercih ettiği, objektifi
değişen gövdelerdir. Dayanıklı yapısı ve farklı
açılardaki lens alternatiflerinin yanı sıra,
sizi konu takibinde hızlandıracak otomatik
netleme (Auto Focus) özelliklerine de
sahiptir. SLR ve DSLR gövdelerin tek eksi yanı,
görece olarak büyük ve taşıması zor gövdeler
olmasıdır. Bu nedenle özellikle
sokak fotoğrafında kadrajınıza
giren ya da girmeyen insanların
dikkatini hızlıca çekmektedir.
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R

angefinder netleme sistemine sahip
makinelerde, görüntü SLR gövdelerdeki
gibi eşzamanlı olarak vizöre aktarılmaz.
Yani objektiften giren görüntü, vizöre
düşmez. Rangefinder gövdelerde; gövdenin
ön yüzünde bulunan iki pencereden gelen
görüntü vizöre aynı anda düşer. Bu iki
görüntünün netlik halkası yardımıyla üst üste
çakıştırılması ile netlik sağlanır. Objektiften
film yüzeyine düşen görüntü ile vizör
arasında, özellikle yakın çekimlerde daha
fazla olacak şekilde bir sapma meydana gelir.
Bu sapmaya “paralax hatası” denmektedir.
SLR makinelerin netlik sistemine göre biraz
daha zordur.
Rangefinder makineler İlk
olarak 35mm film ile çalışan modelleri
piyasaya sürülmüş, teknolojinin gelişmesi ile
birlikte bu makinelerin dijital versiyonları da
kullanıcısı ile buluşmuştur. İçerisinde ayna
barındırmadıkları için gövde olarak daha
küçük ve daha sessiz gövdelerdir. Bu nedenle
sokak fotoğrafı ile uğraşan fotoğrafçıların
en çok tercih ettiği sistemlerdir. Kullanımı
ilk etapta zor gibi gelse de, kullandıkça hız
kazanacağınız bir sistemdir.

AYNASIZ
GÖVDELER

B

u makineler adından da anlaşılacağı üzere
içerisinde DSLR modellerinde olduğu gibi
ayna barındırmamaktadır. Bu durum Aynasız makine gövdelerini daha minimal ve taşınabilir hale getirmektedir. Bu makineler ayrıca,
sensör üzerine düşen görüntünün birebir halini
elektronik vizöre sunmaktadır. Ayrıca arka
yüzeyde bulunan
bir display ile birlikte çekeceğiniz kareyi bir ekranda görüntüleyebilirsiniz.

TLR
GÖVDELER

ORTA FORMAT
GÖVDELER

F

ilm boyutları 35mm’ye göre daha
büyük olmasından ötürü, daha kaliteli
sonuçlar veren fotoğraf makineleridir.
Görüntü kalitesinden ve hantal yapısından
ötürü daha çok stüdyo fotoğraflarında tercih
edilirler. Bu makinelerde kullanılan film
boyutları; 4,5x6 cm. - 6x6cm. - 6x7cm. 6x8cm. - 6x9cm. şeklindedir. Orta format
makinelerin film ile kullanılan analog
modelleri olduğu gibi, film yerini sensörün
aldığı dijital versiyonları da bulunmaktadır.

T

win Lens Reflex olarak isimlendirilen Roll film
ile çalışan orta format fotoğraf makineleridir.
Yaygın olarak 6x6 cm’lik Roll filmler kullanılır.
Gövde üzerinde bulunan iki lensten üst kısımda
olanı; kadrajınızı ayarlamak için kullanılırken,
alt kısımda yer alan lens; fotoğrafınızı
kaydettiğiniz lenstir. Çekimin yapıldığı lens
ile kadraj ayarı yapılan lens farklı olduğu için,
rangefinder makinelerde olduğu gibi paralax
hatası oluşmaktadır. Bu makinelerde üst bakaç
sistemi olduğundan, ve bu sistemin Y ekseninde
çalışmasından dolayı, ilk etapta kullanıcıyı zorlasa
da birkaç makara sonrası hızlıca alışacağınız
bir bakaç türüdür. Netlik ayarına daha keskin
yapılabilmesi için, bakaç sistemine açılan bir
büyüteç bulunmaktadır.

KOMPAKT
GÖVDELER

BÜYÜK FORMAT
GÖVDELER
Profesyonel amaçlarla daha
çok fotoğraf stüdyolarında
kullanılmaktadır. Kullanılan filmler
orta formata göre daha büyük
olduğundan, elde ettiğiniz görüntü
çok daha kalitelidir. 9x12cm 10x15cm - 13x18cm. - 18x24cm. ve
daha büyük boylarda plaka
filmler kullanılır.

S

aydığımız tüm makine
tiplerine göre daha basit
yapıda olan ve gündelik
olarak herkesin kullanabileceği
makine tipleridir. Üzerlerinde
bulunan
sabit
objektifler
ile, enstantane ve diyafram
değerinin sabit değerlerinde
çekim yapmaktadır. Gövde olarak
çantanızda dahi taşıyabileceğiniz
küçük yapıdadır. Çoğu kompakt
fotoğraf makinesinin üzerinde yer
alan flash sistemi ile birlikte, ışığın
yetersiz olduğu durumlarda dahi fotoğraf
çekebilmenize
imkan
tanımaktadır.
Alabileceğiniz en uygun fiyatlı makinelerdir
ve hem filmli hem de dijital versiyonları vardır.
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GREN ve LEKE

Hüseyin ÖZBUDUN

EIKOH HOSOE

H

erkese tekrardan merhaba;
Çok çabuk geçen iki aydan sonra Gren ve Leke’de tekrar beraberiz. Bu
süre birçok sektörün durma noktasına gelse de toparlanma sürecine
doğru yol aldığımızı düşünüyorum, en azından artık öyle olmasını
istiyorum. Toparlanma süreci demişken fotoğraf dünyasında da ertelenen
teknolojik yeniliklerin, sergilerin vb. tekrar faal olmaya başladığına dair haberleri
alıyoruz ve bu bizi fotoğrafçılık severler olarak mutlu eden bir gelişme.

Uzun yıllardır alışılmışın dışındaki işlere ön yargı ile bakıldığı bir
gerçek. İnsanlar tarafından sanat/sanat eseri dendiği zaman güzel olması
gerekliliği akıllara geliyor. Güzellik ve
sanat çoğu konuda birbirinin karşısında duran iki kavramdır. Sanat nedir
diye biraz araştırdığımızda da ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız.
Felsefeci Platon’a, yazar Tolstoy’a ve
ressam Dali’ye göre birçok anlam
mevcut.
Bu durumda neyin sanat neyin sanat
olmadığı konusu yeni bir boyut kazanmakta. Sanata artık sanat denildiği dönemden günümüze kadar ne-
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yin sanat olduğu iktidarlar tarafından
belirleniyor. Bir zamanlar klasizm
aristokrasinin akımıyken günümüzde
çağdaş sanat kimin akımı?
Bu sayımızda, bir dönem bu
tarz iktidar problemleriyle karşılaşan
bir isim olan Eikoh Hosoe’dan bahsedeceğim. Kendisi bir dönem bu iktidar ile karşı karşıya gelen bir sanatçı.
Sizlere çok basit bir sorum var; fotoğraf gerçeği gösterir mi? Evet, ben de
ilk duyduğumda pek mantıklı gelmedi fakat ünlü Japon fotoğrafçı Eikoh
Hosoe’nin eserlerini anlamak için
bu soruyu düşünmek cevaptan daha
önemli.

Eikoh Hosoe döneminin ötesinde nü, soyut
ve deneysel işler yapan bir fotoğrafçı
olmanın yanı sıra o dönem yaptığı işlerle
tepki de çeken bir isimdi. O zamanlarda
fotoğrafları, popüler bir çok kesim tarafından
suçlamalara varan eleştirilere maruz kaldı.
Fotoğrafçımız Eikoh Hosoe 1933 yılında
Japonya Yamagata’da dünyaya gözlerini
açtı. Doğduğu tarih savaş dönemine denk
gelmesine karşın bu onun fotoğrafçılık
eğitimi almasına mani olmadı. O süreç
1945 yılı İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra
toparlanma dönemine denk gelmesine
rağmen Japonya’da sanat ve sanat üretme
isteği ciddi anlamda yüksekti. Hoseo’nun
bu ciddi dönemleri bire bir yaşayan bir
fotoğrafçı olması kendi tarzını ve olaylara
bakış açısını geliştirmesinde yardımı oldu.
1960 ve 1970 seneleri Japon fotoğrafçılığı
için köklü değişiklikler demekti. Realizm
akımının etkili olduğu bir dönemi
yaşayan Japonya’da, sürreal ve deneysel
çalışmalarla Eikoh bu değişime en büyük
katkıyı sağlayanlardan birisiydi. Tutuculuğu
ve gelenekselciliği ile bilinen Japon
toplumunda Eikoh Hosoe’nun eserleriyle
adeta tabular yıkılıyordu.

İnsan vücudunun gücüne ve
güzelliğine hayrandı ve bunu farklı
şekillerde göstermeyi kendine amaç
edinmişti.
1960 senesine gelindiğinde Hosoe ve
dönemin ünlü fotoğrafçıları çeşitli sergi vb.
etkinliklerde yer almaya başladılar.
Çok geçmeden adını tüm çevrelere
duyuran ilk sergisini açtı. Bu sergi birçok
sanat çevresi tarafından oldukça dikkat
çekti. Bu serinin adı Man and Women’dı.
Sergi Tokyo dahil birçok bölgede gösterime
girdi. Özellikle bu serinin, fotoğrafın
ifadesinin adeta bir referansı niteliğinde
olduğu kabul edilir.
1963 yılına geldiğimizde Hosoe’nin ses
getiren ikinci sergisi olan Ordeal By
Roses sergilenmeye başlandı. Bu serideki
fotoğrafların yanı sıra fotoğraflanan kişi
ünlü Japon yazar Yukio Mishima’ydı. Yazar
Yukio Mishima’nın da çok dikkat çekici
bir hayat hikayesine sahip olması belki
de böyle bir serinin ortaya çıkmasında
etkiliydi.
Seride yüksek kontrasta sahip
dramatik, karanlıklarla dolu ve mistik
görsellerle hazırlanmış bir tarz olması

adeta yaşamın, ölümün ve yeniden
doğuşun hikayesini anlatır gibiydi.
Çoğu
sanat
eleştirmeni
tarafından
fotoğraflarının sürreal olduğu söylendi,
Nobel ödülü almamış olması bile çeşitli
kesimler tarafından yadırganmıştı.
1969 yılına geldiğimizde Kamaitachi adını
verdiği serisini yayınladı. Efsaneleşmiş bir
hikayeyi anlattığı seride şeytanın ruhu adı
verilen bir yaratığı Butoh dansçısı Tasumi
Hijikata canlandırmasıyla gözler önüne
çıkarmıştı.

Hosoe, sanata ömür boyu katkı sağladığı
için Royal Photographic Society’nin 150.
yıldönümü özel madalyasını, Japon Kültürel
liyakat kişisi unvanını ve Japon Fotoğraf
Eleştirmenleri Derneği’nden “Yılın Yeni
Fotoğrafçısı” ödülünü aldı.
Hosoe fotoğrafçılığın onun sonsuz, hiç
bitmeyecek bir işi olduğunu söylüyor.
Herhangi bir sanat dalıyla ilgili olan herkesin
okuduğu ya da okuyacağı John Berger’in
yazdığı kitap olan Görme Biçimleri’nin üçüncü
kısmında da çıplaklık ve nü kavramlarına dair
çok farklı fikirler mevcut, okumanızı tavsiye
ederim.
Çıplak vücudun nü olabilmesi için bir
nesne olarak görülmesi mi gerekir?
Bir yazının daha sonuna geldik.
Umarım sizler için sıradan bir yazıdan öte
çeşitli konularda tekrar düşünebileceğiniz
ve yeni farkındalıklar bulabileceğiniz bir yazı
olmuştur.
Sağlıcakla
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AURA*
İlknur GENÇ

Hayal evreninin sınırsızlığını sinemanın ele avuca sığmaz
evreniyle birleştirerek görsel şölenler yaratan İtalyan
sinemasının ‘maestro’su Federico Fellini’nin 100. yaşını
kutluyoruz bu yıl!

F

ellini, 20 Ocak 1920’de Rimini’de doğmuştur. Bilinen en eski anısı 8 (bazı kaynaklara
göre 10) yaşındayken okuldan kaçıp bir sirke katılmış olmasıdır ki bu da hayatını ve
dolayısıyla filmlerini etkileyen en önemli anlardan biridir aslında. Yine aynı şekilde
filmlerinde kendisini gösteren dini motifler de çocukluk yıllarında Rimini’de San Vicenzo
rahibelerinden aldığı ilkokul eğitimi ile bağlantılıdır. Fellini’ye göre sanat otobiyografiktir. Bütün
filmleri kendi hayatından, bilinçaltından, rüyalarından parçalar taşımaktadır.

“Dilbalığı filetosu üzerine bir film yapsam bile, bu benimle ilgili olacaktır.”
Federico Fellini

O
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* Hale (Aura) nedir? Zamanın ve mekanın oluşturduğu tuhaf bir ağ: ne kadar
avucunuzun içindeymiş gibi görünürse görünsün, belli bir mesafede duran şeyin tek
bir kezlik görünümü. (Walter B., Fotoğrafın Kısa Tarihi, Agora Kitaplığı, 2011, s.24.)

Sinemanın büyülü dünyasına girmeden önce, Roma’da çeşitli mizah dergilerinde
karikatürist olarak çalışmış olması Fellini sinemasını besleyen bir başka unsurdur. Filmleri,
komik, abartılı, eksantrik karakterlerle, gerçeküstü sahnelerle doludur. Fakat usta yönetmen
için gerçeklik ve düş arasında keskin bir çizgi yoktur, ikisi birbirinden ayrılamaz hatta iç içe
geçmiş bir bütündür. Filmlerini sokakta, hayatın içinde gördüğü gerçek insanlar ve kendi
rüyaları üzerinden şekillendirmiştir. 40’lı yaşlarından itibaren her sabah uyandığında gördüğü
rüyaları çizdiği bir defteri vardır. Rüyalarını korkusuzca beyaz perdeye taşıyan Fellini, bu
cesareti ile sinema dünyasına kendine has ve unutulmaz imzasını atmıştır.

“Sinema rüyaların dilini kullandığına göre rüyalar hakkında konuşmak filmler
hakkında konuşmak gibidir; yıllar saniyeler içinde geçebilir ve kendinizi bir
anda başka bir yerde bulabilirsiniz”
Federico Fellini

Fellini!nin 1960’ların ortalarından 1990Lara kadar tuttuğu rüya defterinden derlenen kitabın ilk baskısı
2007’de yapılmıştı. Sağda, kitabın içinden bir sayfa.
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Dört en iyi yabancı film ödülü ve bir onur ödülü olmak üzere 5 adet Oscar’ın yanı sıra
kariyeri boyunca birçok ödüle layık görülmüştür.
“Sinema var olmasaydı, sirk yöneticisi olurdum!” diyen Fellini’nin sinemasında sirkler, gösteri
dünyası, cambazlar, palyaçolar, hokkabazlar olmazsa olmaz bir yere sahiptir. Maestro, büyülü
dokunuşu ile filmlerini adeta bir gösteriye dönüştürmektedir.
Set fotoğrafçısı olarak Fellini’yle birlikte çalışan Mary Ellen Mark, “Fotoğraflanmayı
önemsediğini sanmıyorum, o daha çok keyif almayı tercih ediyordu. Büyük bir şovmendi, farklı
setlere gittiğinde peşinden gidip fotoğraflarını çekerdim. O, kamerayı ona doğrulttuğunuzda
gözden kaçırmanın zor olduğu türden biriydi.” diyor Fellini için.

Federico Fellini ve Mary Ellen Mark, Satyricon film seti, Roma, Italya,1969.

Mary Ellen Mark, sosyal yaşamın dışına itilmiş bireyler, Mumbai’deki hayat kadınları,
Seattle’daki evsiz gençler, eroin bağımlıları, sokak çocukları, engelliler, kadın mahkûmlar,
Oregon’daki akıl hastaları, ikizler gibi birçok simgesel fotoğrafa imza atan döneminin en
önemli belgesel fotoğrafçılarındandır. Fellini’yle birlikte setlerde çalışmış olmasının yanı sıra
tıpkı onun gibi sirklere merak duymuş ve sirk fotoğrafları da çekmiştir.
Fellini’nin filmleri, Mary Ellen Mark’ın fotoğrafları, sanatın bizleri bambaşka dünyalara taşımakta,
hayal gücümüzün çok daha ötesine ulaştırmakta bir köprü görevi gördüğünü bir kez daha
göstermektedir. İyi ki doğmuşlar, iyi ki yaşamışlar, iyi ki üretmişler güzel insanlar!

Üst Sıra;
1-2-3. “Satyricon” film seti - Roma, Italya, 1969 - Mary Ellen Mark.
Alt Sıra;
1. “Satyricon” film seti - Roma, Italya, 1969 - Mary Ellen Mark.
2. “Amarcord” film seti - Roma, Italya, 1970 - Mary Ellen Mark.
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Daha fazla Mary Ellen Mark
set fotoğrafı için;

Daha fazla Mary Ellen Mark
sirk fotoğrafı için;

Üst Sıra; 1. Usman ve oğlu, Jumbo Sirki, Bombay, 1992.
Orta Sıra; 1. Bharat Sirki, Bulandshahar, 1989.
2. Ram Pyare, Empire Sirki, Calcutta, 1989. 3. K. Kunjaram, Great Oriental Sirki, Kanpur, 1989.
Alt Sıra; 1. İkiz Kardeşler, Tulsi ve Basant, Famous Sirk, Calcutta, 1989.
2. Famous Sirk, Calcutta, 1989.
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RÖPORTAJ

Gülizar AKSOY
Rukiye Nur YAMAN

izlenebilir olmayabilir; bu da benim sorunumdur. İnsanlara da bir şeyler anlatmak ya
da anlatmamak gibi bir sıkıntım yok. Bence
siyah beyaz fotoğraf renkli fotoğraftan daha
çok etkili; renkli fotoğraf ulaşılabilir ama siyah beyaz riskli ve zor.
5. Bulunduğumuz ülkede çıplaklık bir tabu
olarak görülmekte, bu tabunun sanat aracılığıyla yıkılabileceğini düşünüyor musunuz?
Tabuların yıkılmasında sanatın nasıl bir işlevi
vardır sizce?

3. Anlatmak istediklerinizi ifade etme biçiminizin Nü fotoğraflar çekerek olduğunu ne zaman
fark ettiniz? Çok keskin ve belirgin bir tarzınız
var, bu tarzı oluştururken bir dönüm noktanız
oldu mu yoksa zamanla gelişen bir süreç miydi? Kendi tarzınızı nasıl tanımlıyorsunuz?

ig: @photographycemturgay

1.Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?
Fotoğrafla ne zaman
ve nasıl tanıştınız?
İzmit doğumluyum ve fotoğraf sanatçısı
Cemal TURGAY’ın oğluyum. Çocukluğum babamın stüdyosunda ve karanlık odasında geçti
yani analog zamanlarda yetiştim. Lise öğreniminden sonra 1977-1980 yılları arasında İngiltere’de Croydon Technical College’da fotoğraf eğitimi aldım. Sonrasında Türkiye’ye dönüş
yaptım ve baba mesleğini sürdürdüm. Takıntılı olarak siyah beyaz film kimyasallarına kafa
yordum; özellikle 4 saate varan film yıkamalar
yaptım ve baskımı geliştirdim. Arkadaşlarımın
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‘’bu çocuk iyice sıyırdı’’ dediği zamanlardı..
Ve şimdilerde dijitalle birleştirdiğim bir teknik
üzerinde yoğunlaştım.
2. Nü fotoğrafları çekerken mekan, model,
kurgu aşaması tüm bu unsurlarda sizi sınırlayan etmenler nelerdir? Sizin için fotoğrafçılık
sanatında sansürün tanımı nedir?
Nü çalışmalarımı sıra dışı etmenler
içinde gerçekleştiriyorum; kuralsız ve tabusuz, karanlık ve de sinsi ışıkta çalışırım. Engelleme olursa çalışamam. Modellerim ne istediğimi çalışma tarzımdan anlar ve yardımcı
olur. Ve de çalışılmamış, görülmemiş tarzda
üretirim.

Bu ülkede her şey tabular yüzünden
kısırlaştırıldı. Resim, roman, karikatür, heykel ve de sinemada kurallar ve kurallarla
izleyenler ülkesinde yaşıyoruz; ‘’ne yazık ki’’
böyle de bir gerçek var.. Ve de kolay kolay
silinemeyecek.
Pırıl pırıl suya zift dökmek gibi bir şey...... Tabi
ki bu beni daha da besliyor.. Mutsuzluk ve
karamsarlık beni daha da besliyor.. Birçok
görselim yasaklandı.....
6. Uzun yıllardır fotoğrafla ilgilenen biri olarak, yaşanan teknolojik gelişmelerin fotoğraf
sanatına olumlu/olumsuz ne tür etkileri olduğunu düşünüyorsunuz? Siz kendi eserle-

Güzel kadın ve yakışıklı erkek kavramım
yoktur. Bedende ışığın akışını görerek doğaçlama çalışırım, bazen hemen yakalarım bazen
de saatler harcarım. İlk nü çalışmamı 80’li yıllarda Rus bir model ile yapmıştım.. Sonraları
iyice yoğunlaşarak anatomi ağırlığa çevirdim
tarzımı. Tarzımı tek lens ile ve tek ışıkla belirlerim ve de tekniğimi asla paylaşmam. Bu
arada farklı çalışmalar da yapıyorum; tabi ki
insan ağırlıklı.
4.Çıplaklık ve mahremiyet hakkında ne düşünüyorsunuz? Nü fotoğraflarınıza bakarken
insan gerçekten kendini ağır, sıkışmış ve baskı altında hissediyor. Özellikle nü fotoğraf
çalışmanızın sebebi nedir? İnsanlara ne anlatmak istiyorsunuz?
Asla pornoya kaçmam ve o dengeyi
hassas bir teknikle ayarlarım. Hiçbir zaman
duvar süsü fotoğraf üretmem, işlerim çok
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misyen diploması ile fotoğrafçı olan binlercesi var... Üzgünüm ama bunu belirtmeden
geçemiyorum; ben bir tek babam Cemal
Turgay’dan etkilendim.. Beni daha çok ressamlar ve film yönetmenleri etkiler.
Lucian Freud / Francis Bacon / Andy Warhol
/ Bergman / Angelopoulos/
/Fellini ve bir kaç diğerleri... Güzel fotoğraf
yoktur; iyi ve sıkı fotoğraf vardır.....
Ama sanırım bu sistem buralarda geçerli
değil......

9.Yola daha yeni çıkmış bir dergiyiz
ve oldukça heyecanlıyız. Öncelikle bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Son olarak dergimiz
hakkında görüş ve önerilerinizi bizimle paylaşır mısınız?
Derginiz yeni bir soluk olacaktır diye , düşünüyor ve tebrik
ediyorum. Sakın kurallara bağlı kalmayın lütfen. Size tekrar
teşekkür ederim ve de ARALIK
MAG’a başarılı bir ömür dilerim.

8.Sizin çalışmalarınızı ve dergimizi takip
eden fotoğrafçı dostlarımıza neler tavsiye
edersiniz?
Fotoğraf ile uğraşanlara tavsiyem
yok... Ya üretiyorlardır ya
da üretemiyorlardır.. Kendi
tarzlarını oluştursunlar.
rinizde gelişen teknolojiyi ne şekilde kullanıyorsunuz?
Net; Cep telefonu fotoğrafçılığı / hazır fotoğraf ve duvar
süsü fotoğraf hiç sevmem ve de
ilgilenmem. Fotoğraf yaratıcılık
içermeli ve bir şeyler anlatmalı; bunu ben yapmalıyım..
Yaşanan teknolojik gelişmeler
her köşe başında bir fotoğrafçı
“yaratıyor’’. Kimi kişiler bunu
‘’fotoğraf sanatçısıyım’ ekleyerek daha da trajikomik hale getiriyorlar; bence..........
7. Yurt dışında da yaşamış ve bu
alanda eğitim almış biri olarak
“fotoğraf” ve “fotoğraf sanatçısı” kavramlarının yurtdışı tanımı
ve ülkemizdeki tanımı arasında
ne gibi farklılıklar görüyorsunuz ?
Açıkçası bu ülkede fotoğraf sanatçısı 2 elin 10 parmağını geçmiyor. Diğerleri sadece resim çekiyor. Özellikle
fotoğrafçı olamadan akade-
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HABERLER, KİTAPLAR,
YARIŞMALAR

Hafif Flu /Robert Capa - Espas Kuram Sanat Yayınları

Dilek TOZKOPARAN

Çevirmen: Arda Altuntaş
Basım tarihi: Haziran,2020

39. İstanbul Film Festivali’nin Ulusal Yarışma ve
Ulusal Kısa Film Yarışması

‘Bir savaş fotoğrafçısı olarak ömrümün sonuna kadar işsiz
kalmak istiyorum.’
‘Mermiler doğruca kafamın üzerinden geçti, havanlar ıslık
çaldı, kruvazör uğuldadı ve yarım paletli kamyon yüksek
sesli ahenksiz bir gıcırtı ekledi. Derken Alman havanları
vınlayıp sadece yüz metre aşağımdaki tepeye çarparak
karşılık verdi. Kafamı yeşilliğin içine gömdüm. Güneş sırtımı
ısıtıyordu. Keşke gökyüzünde uçuşup şarkı söyleyen yalnızca kuşlar olsaydı.’
‘Savaşta, ya birinden nefret etmelisin ya da birini sevmelisin; bir duruşun olmalı. Aksi takdirde olan bitene dayanamazsın.’
‘Fotoğrafların yeterince iyi değilse, konuya yeterince yakın
değilsindir.’

Yarışma ve Ulusal Kısa Film Yarışması 39. İstanbul Film Festivali Ulusal
Yarışma ve Ulusal Kısa Film Yarışması filmleri Temmuz ayında izleyicilerle
hem çevrimiçi, hem de Sakıp Sabancı Müzesi’nin terasında gerçekleştirilen gösterimlerle seyircilerle
buluştu. 23-28 Temmuz arasında gerçekleşen etkinliğe 11 uzun metrajlı ve 12 kısa film katıldı.
Ulusal Yarışma’da en iyi filme verilen Altın Lale’yi Ümit Ünal’ın yönettiği Aşk, Büyü vs. kazandı. Jüri
“Sadeliğiyle, karakterlerini ve anlattığı çevreyi romantize etmeden, hikâyesini çabasızca aktardığı,
hem içeriden hem de dışarıdan bütünlüklü bir bakış sunduğu ve bizi her adımda öyküsüne biraz daha
inandırdığı” gerekçesiyle filmi seçti.
Onat Kutlar anısına verilen Jüri Özel Ödülü’nü Orçun Behram’ın yönettiği Bina kazandı. Jüri
film, “Sinemamızda pek örneği bulunmayan ‘beden korkusu’ türünde, hikâyesi kadar atmosferi ve ses
tasarımıyla da sürükleyen, didaktik olmadan günümüze ve sinema tarihine sayısız göndermesi olan
distopik tür filmi” olarak tanımladı.
En İyi Yönetmen ödülünü ise Nasipse Adayız filmi ile Ercan Kesal aldı.

Müzayede:

Açıkhava sineması: Beykoz Kundura’nın

Ara

Post Belgesel Fotoğraf: Belgesel Fotoğrafın Değişen Sınırları/
Nadir Bucan- Espas Kuram Sanat Yayınları
Güler’in

1950

yılında

ilgi çeken Açıkhava gösterimleri Ağustos ayı

çektiği ilk röportaj fotoğrafı “Sabahın İlk Işıklarında

boyunca “Bir Yaz Gecesi Sineması” ile devam

Kumkapı Balıkçıları Limana Dönüyor”, İstanbul

ediyor. Ünlü çevrimiçi film platformu ile ortaklaşa

müzayede tarafından organize edilen ve internet

gerçekleştirilecek

üzerinden

ve

dört

hafta

boyunca

gösterim imkanı bulan filmler ise şöyle; Call Me

canlı

gerçekleştirilen

müzayede

etkinliğinde 20bin 532 liraya alıcı buldu.
Müzayedede Ara Güler’in kabartma ve ıslak

By Your Name (Beni Adınla Çağır),In the Mood
For Love (Aşk Zamanı), Paris,Texas, Ema

imzasını taşıyan, yüzde 100 pamuk tabanlı, doğal

Başka Sinema Ayvalık Film

lifli asit içermeyen
HFA

müze

sınıfı,

baskı ömrü 100-300
yıl arası özel kağıda
basılı 46 fotoğrafı
satışa sunuldu Açık
Her

hafta

yenilenen

konu

başlıkları

arttırmada 1956 yılına ait “Akşamüstü Kandilli’den

ile Instagram platformunda duyurduğu mini

Kalkan Bir Boğaziçi Vapuru” fotoğrafı, seçkinin tek

yarışmalar

destek

renkli fotoğraf olan “Ağrı dağı”, fotoğrafı ve 1956

vermeye devam ediyor. Derneğin sosyal medya

tarihli “Sirkeci’de Bir Kış Gününde Atlı Araba ve

hesabında duyurulan etiketleri kullanarak katılım

Tramvay” adlı çalışmaları da alıcı bulan eserler

sağlanabilen yarışmalar herkesin katılımına açık

arasında.

ile

fotoğraf

çalışmalarına

ve minik ödüller kazanma şansı sunuyor.
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Basım tarihi: Ağustos,2020
“Post belgesel fotoğrafın önceli, geleneksel belgesel fotoğrafçılıktır.
Dolayısıyla bu yeni belgesel pratiği, öncelinin ontolojik ve epistemolojik
açıdan karşı karşıya olduğu açmazların bir sonucu olarak ortaya çıkmış
ve kendisini onun bir alternatifi olarak konumlandırmıştır. Geleneksel
belgesel fotoğraf, tarihsel süreçte şimdi ile sınırlı, geri dönüşü olmayan
bir zaman algısına sahip olmuştur.
Bu pratiğin zaman-mekân boyutlarıyla sınırlı olması, sadece yüzey
görünümleri betimleyebilmesine yol açmış; bu durum, elde ettiği bilgilerin pozitivist bilgi teorisine karşılık gelmesini beraberinde getirmiştir.
Geleneksel belgesel fotoğrafçıların bilgiye salt gözlemle ulaşma yöntemi pozitivistlerle benzerlik göstermekte ve her iki paradigmanın zaman-mekân boyutlarıyla sınırlı olması epistemolojik açıdan bazı açmazları da beraberinde getirmektedir. Geleneksel belgesel fotoğrafçılık açısından bu açmazlar, görünenin ötesindeki anlam
ve bilgilere görsel olarak erişilememesidir.
Post belgesel fotoğrafta kaşımıza çıkan yenilik; photo/text, fotomontaj, dijital montaj ve sahneleme gibi temsil stratejileri aracılığıyla geleneksel temsilin içinde bulunduğu zaman-mekân sıkışmasını aşarak yüzey görünümlerin ötesindeki anlamlara temas etmeye çalışıyor olmasıdır. Post
belgesel fotoğraf, bu görsel dil ve stratejiler yardımıyla geleneksel zaman algısını yıkıp, bu algıyı
sürece dönüştürmüştür. Dolayısıyla post belgesel yaklaşımda geleneksel temsilin içinde bulunduğu pozitivist gerçeklik ve nesnellik anlayışı aşılmıştır. Sonuç olarak; post belgesel yaklaşım, geleneksel temsilin görsel olarak temas edemeyeceği bilgilerin keşfine yönelik önemli bir fotoğrafik
uygulama olarak öne çıkmaktadır.”
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Korona Günlerinde Fotoğraf:
Eski Fotoğraf Vakfı ve Galata Fotoğrafhanesi kurucuları arasında ortaya çıkan fikir ve
gerçekleştirilen hazırlık çalışmaları ile Aykan Özener, Aylin Leblebici, Bülent Tüccar, Cem
Demir, Dora Günel, Emin Altan, Günseli Baki, Handan Tunç, Hüseyin Yılmaz, Kamuran
Feyzioğlu, Kemal Cengizkan, Necmi Kavuncu, Özcan Yaman, Özcan Yurdalan, Serkan Çolak,
Silva Bingaz, Sinan Kılıç, Yusuf Aslan ve Yücel Tunca tarafından Korona Günlerinde Fotoğraf
görsel bellek çalışması olarak Nisan 2020 de duyuruldu. Amacının “İçinden geçtiğimiz tecrit
zamanlarına fotoğrafla bakmak, kaygılarımızı, umutlarımızı, heyecanlarımızı ve korkularımızı
kaydetmek; yaşama tutunma irademizi, dayanışma hallerimizi görünür kılmak” olarak
tanımlandığı projeye ait hem tekil fotoğraflara ve hem de Görsel hikayelere kendi sitesinden
erişim sağlayabilirsiniz.

Siyah Beyaz Fotoğraf Paylaşma Akımı:

#ChallengeAccepted2020

Kadın cinayetleri ve kadına karşı şiddet vakaları ile beraber kadınların birbirine destek
amacıyla sosyal medyada #ChallengeAccepted2020 etiketi ile başlattığı akım kısa sürede
hızla büyüdü. Dünyadan da pek çok ünlü ismin de fotoğraf paylaşımı ile destek verdiği
sosyal medya hareketine 3 milyondan fazla katılım oldu. Bir benzerinin 2016 yılında yapıldığı
akımda kadınlar, siyah beyaz fotoğraflarını #empoweringwomen, #womensupportingwomen
#sisterhood etiketleriyle sosyal medyada paylaşarak şiddet, taciz ve eşitsizliğe karşı seslerini
yükseltiyor.

YARIŞMALAR
Konya Belediyesi “Ustalardan Miras” Fotoğraf
Yarışması: Konya Belediyesi’nin düzenlediği
yarışmanın konusu günümüzde önemini yitiren veya
yok olmaya doğru giden meslekleri içeren fotoğraf
kareleri
Son katılım tarihi 04.09.2020

“HAVALARA UÇMAK” : TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ A.Ş
tarafından ilki düzenlenen yarışma, insanlara mutluluğu
çağrıştıracak tüm konuları kapsıyor.
Son katılım 29 Ekim 2020

İzmir Büyükşehir Belediyesi “Kemeraltı’ndan
Kadifekale’ye - İzmir Tarihi Kent Merkezi” Ulusal
Fotoğraf Yarışması: Tarihi Kemeraltı Çarşısı’ndan
Kadifekale’ye uzanan alan içindeki kültürel zenginliklerin
fotoğraflanması yarışmanın konusunu oluşturuyor.
Son katılım: 15.11.2020

‘Pandemi Günlerinde Fotoğraf’
İstanbul Modern, farklı kuşaklardan 43 sanatçının pandemi günlerinde gerçekleştirdikleri yeni
çalışmaları çevrim içi bir sergiyle izleyiciye sunuyor. ‘Pandemi Günlerinde Fotoğraf’ adlı sergi
1 Haziran - 15 Kasım tarihleri arasında müzenin web sitesinde görülebilir. İstanbul Modern’in
yeni çevrimiçi sergisi “Pandemi Günlerinde Fotoğraf”, dört duvarın sınırlarına hapsolduğumuz
günlerde “fotoğrafa dair neler yapabiliriz” sorusu üzerine beraber düşünebilmek amacıyla
farklı kuşaklardan fotoğraf sanatçılarını bir araya getiriyor.
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LensCulture: Journey. Yolculuk temalı uluslararası bu
yarışmada tek fotoğrafla katılım ücretsiz. Yarışmaya son katılım
tarihi ise 19 Ağustos 2020
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FOTOĞRAFHANE
Cemre TOSUN
Hatice ARSLAN

Biz dedik ki bu sayıda biraz sınırlarımızı zorlayalım; aklımızın, kalbimizin, hayatımızın sınırlarının bir tık
bile olsa dışına taşalım. İlk sayımızı kucaklamanızı totem
yapıp, tabularımızı sırtlandık da geldik karşınıza.
İçimizde saklı yasakların dışına çıkma isteğini bastırabilir miyiz?
Dün, bugün ve yarın! İnsanlık hep koyulan sınırların ötesine geçmeye çalıştığı bir süreçte, sahip olduğu her ne ise, belki de içten içe
bunu totem haline getirdi.
Kutsal, dokunulmazlığı olan, yasaklı, en yüce ve ulaşılmaz olan istekler, değer biçilen ve kalıplaşan figürler, kırmaktan korkulan zincirler;
farkında olmadan kalıplarını, tabularını yıkma arayışına girdi. Yürüdüğümüz bu yolda dünyanın karmaşık düzenine dönüp baktığımızda, saklı kalmış, iç içe geçmiş bir giz yığını gördük.
Bu yoğun ve derin konu ile “Totem ve Tabu” okyanusunda çıktığımız gezintide, sizlerle karşılaşmaktı en büyük dileğimiz.
Sonra Sigmund Freud’un bir sözü ile akıp gitti fikirler
“Bir şey kesinlikle yasaklanıyorsa buna yol açan
bir istek var demektir ortada.”

Tomáš Hetmánek
ig: tomashetmanek
Chamonix View Camera (6.5x8.5 inch) ,Taylor Hobson Cooke portrait lens 325 mm(1921)
Teknik kağıt negatif üzerinde çift pozlama ve üstüne karakalem ve kömürle çizim ve rötuş. Kağıt Ilford Warmtone FB
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“Ötekinin karanlığında diğer benler, hayali sınırlar, ilk evimizin banyosundaki karşılıklı sonsuz aynalar”

ERDAL KONAKÇI

ig: @end.film

Minolta xg-m | ilford hp5+ | Minolta md 50 mm

1/30 | f/1.7 | 800 ISO

“Nazar boncuğu, insanı kem gözlerden koruduğuna inanılan boncuk. Tarih boyunca, çoğu kültürde ve dinsel inançta, göz figürü kötülükleri savan güçlü bir tılsım olarak kabul edilmiştir.”

TAMER BAYRİ
Mamiya RB 67 | Kodak Film (C41)

PINAR AY
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ig: @cybo34_
1/50 | f/4 | 4.000 ISO

NİKON D 7100

“İNANCIN ESARETİNDENDİR.”

ig: @tamerbayri
1/250 | f/11 | 160 ISO

“Doğduğunda ana kucağına düşerken çıplak olan insana, doğasını unutturmaya çalışan bizim toplumumuza ve değerlerine fotoğrafla hayır demek için”
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EZGİ ÜLÜKLÜ
Canon A-1 | Ilford Delta 100 (2013 Exp.)

ig: @ezgiuluklu
1/300 | f/1.4 | 125 ISO

“Tabular getirdi maskeleri ve maskeler yapıştı yüzlere, yalnızca karanlıkta çıkmak üzere.”

İREM DEMİR

ig: @iremlidemir

Sony A7sii | 24-70 / 2.8

“İnsan içinden bir şey verirse o ufak ya da büyük olmaz, gerçek olur”
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MELİK ALPEREN
Nikon D3500

ig: @melikalperenn
1/640 | f/5.6 | 800 ISO

“Yan yana yürümeyelim diye dar yapılmıştı kaldırımlar. Ve yine yan yana yürümeyelim diye dar kafalıydı insanlar. Ve sırf dardı diye kafalar düşünmeyi bırakıp sevmeyi
denedik, sarılmak yakar bizi deyip aşkı hep uzaktan sevdik.” | Charles Bukowski
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TOMáš HETMáNEK
ig: @tomashetmanek
Chamonix View Camera (6.5x8.5 inch) ,Taylor
Hobson Cooke portrait lens 325 mm(1921)
Teknik kağıt negatif üzerinde çift pozlama ve üstüne
karakalem ve kömürle çizim ve rötuş. Kağıt Ilford
Warmtone FB

“Ötekinin karanlığında diğer benler,
hayali sınırlar, ilk evimizin banyosundaki karşılıklı sonsuz aynalar”

SIDIKA UYAR
ig: @sidika_uyar_photography
Canon 750D
1/200 | f/5.6 | 400 ISO

“Yüzüklerimiz şansımızsa,
her zaman bizimledir.”

İSAK SELLANRA
ig: @isaksellanraa
Canon AE1-Program - 50mm, f1:1.4
Ilford FP4+ (2001 Exp)
1/125 | f/2.8 | 125 ISO

“Hayatta kalabilmek için maskeler
takıyoruz, o maskeler bizim totemimiz.
Görülebilmek için görülmeyene
ihtiyacımız…”

TUĞBA KİRAZ
NİKON D 90

30

ig: @tugba_k07
1/160 | f/9 | 640 ISO

“İstanbul/Halkalı Aşura’da çektiğim fotoğrafta kadının matemi o kadar yoğun ki
yüzündeki örtüye rağmen hissedebiliyorsunuz”
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TAMER BAYRİ
ig: @tamerbayri
Mamiya RB 67 | Kodak Film (C41)
1/250 | f/11 | 160 ISO

“Doğduğunda, ana kucağına düşerken
çıplak olan insana doğasını unutturmaya
çalışan bizim toplumumuza ve
değerlerine fotoğrafla hayır demek için.”

CAN OFLAZ
ig: @celaloflaz
Nikon D800A | 24-70mm
1/30 | f/2.8 | 200 ISO

“Hindistan’ın güneyinde yer alan Bangalore
şehrinde gezdiğimiz tapınaklardan birine
girdiğimizde; din adamı elindeki kapta yer
alan kırmızı boyadan iki kaşımın arasına,
alnıma parmak ucu ile sürdü. Bu işaretin
insanın konsantrasyonunu yüksek tuttuğuna
ve şans getirdiğine inanılıyor. ”

BEYZA ŞENATİLE
Samsung Galaxy Note 4
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ig: @bsenatile
1/25 | f/2.2 | 320 ISO

“Çeşitli medeniyetlerde farklı isimlerle anılan Ana Tanrıça’ nın bölgemizdeki adı
Artemis.. Doğurganlığı ve üretkenliği temsilen şekillenen Artemis heykelciklerinin,
kutsal törenlerle bu özellikleri kadınlara taşıdığına inanılırdı.”
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SANATA DAİR

Gamze AY
Rukiye SICAK

AYDINLANMA ÇAĞI

RÖNESANS

15. yüzyılın ilk on yılı içinde İtalya’nın Floransa kentinde
ortaya çıktığı kabul edilen Rönesans adıyla nitelendirdiğimiz
olağanüstü kültür olayının etkileri, aynı yüzyılın sonunda
tüm İtalya yarımadasına yayılmış bulunuyordu. “Yeniden
doğuş” anlamına gelen “rinascita” terimini ilk kez Rönesans
yazarlarından Vasari kullanıyor. Rönesans’da sanatçının kişiliği
söz konusu olduğu gibi, sanat eserinin ortaya çıkış kanunları
da araştırılıyor ve sanat eserinin bilinçli yollardan geçilerek
yapılması görüşü kuvvet kazanıyordu. Doğa incelemesini
esas alan temel düşünce ve ideal değerlere önem verme,
pozitif araştırmaya olan inancı çoğaltmıştır.
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Ayrıca
Rönesans’da sanat
insan anatomisi, bilimsel
perspektif, sanat teorileri ortaya
çıkarılmıştır. Portre ve doğa parçaları
gerçekçi bir gözle incelenmiştir. Mimaride
ise Gotik üslubun unsurları tamamen kalkmıştır.
Bazilika sistemi yerine kubbeli inşaat önem
kazanıyordu ve heykelde anatomi ve ideal görüş
uygulanıyordu. Ressamlar öncelikle kişiyi profilden
resmetmiş, böylece kişiliği kolayca yakalayabileceğine
inanmış, abartı ve gösterişten uzak kalmışlardır. Bu
yöntemde amaç modelin ruhsal durumunu yansıtmaktan
öte, doğru olanı ve gerçekçiliği yakalamaktır.

Giotto di Bondone (1267 – 1337)

lara giriştiği görülür. Mona Lisa bunun en

lirsiz bırakmıştır. Leonardo’nun resmindeki

iyi örneklerinden biridir.

diğer önemli özellik ise figürlerinin hayran-

Giotto, tüm Avrupa’nın resimde yeni çağa dönüşü-

lık uyandırıcı gerçekliğidir. Bu gerçeklik, Le-

münün ilk temsilcisi olmuştur. Rönesans’ın öncülerin-

“Mona Lisa/

onardo’nun figürleri tanımlayan dış çizgileri

den sayılmaktadır. Sebebi ise; resimde hikayeci yönü,

La Gioconda veya La Joconde”

ışık-gölge karşıtlığı, tonlama ve renk kulla-

hareketlere, yüz ifadelerine ve küçük basit detaylara

nımı ile eriterek onlara hareketli ve anıtsal

indirgeyebilmiş ve büyük bir düzen sadeliğine eriştirmiş

Mona Lisa Da Vinci’nin en çok bilinen

etki kazandırmasından kaynaklanmaktadır.

olmasıdır. Figürleri yalın, ama ifade yüklüdür. Figürle-

eserlerinden biridir. Tablonun ünlü olma-

Sfumato adı verilen bu tekniği daha sonra

rin bu sade ve dünyasal kullanımı İtalya şair Dante’nin

sında yatan nedenlerden birisi kaçırılma-

sistemli bir uygulama haline dönüştürecek-

Latince yerine gündelik halk dilini şiirlerinde uygula-

sı olmuştur. Altın orana uygun yapılan bu

tir. Sfumato, tonların birbiri içinde eritilme-

masına benzetilmiştir. (Sezer Tansuğ, Resim Sanatının

eserde Mona Lisa’ nın gülümsemesi çe-

siyle yumuşak etki yaratmayı amaçlayan bir

Tarihi, 1992)

şitli şekillerde yorumlanmaktadır. Bazıları

boyama tekniğidir. Terim,

Giotto hakkında şunu da diyebiliriz; kutsal konula-

masum

olduğunu

İtalyanca fuma (duman)

rı doğal bir yolla portreleyen ilk sanatçı olarak bilinir.

düşünürken,

bazı-

sözcüğünden türetilmiş-

Onun sanatı son derece yenilikçiydi. Öyle ki, kısa bir

ları gizemli olduğu-

tir, çoğu kez aydınlık alan-

süre sonra parlayacak olan Rönesans hareketine neden olacak evrimin habercilerinden

nu düşünmektedir.

lardan karanlık alanlara

biriydi.

Avusturyalı

nöro-

geçişlerde kullanılır. Bir

log Sigmund Freud,

insan yüzü çizmek girişi-

Mona Lisa’nın gü-

minde bulunan herkes,

lümsemesinin Leo-

şunu bilir ki, bizim ifade

Figürlere ve sahneye baka-

nardo da Vinci’nin

dediğimiz şey, özellikle

cak olursak resmi izleyeni resmin

annesine olan ilgi-

iki noktada, ağzın köşe-

bir parçası haline getirecek şekilde

sini gösterdiğini be-

leriyle, gözlerin köşesin-

oranlamış ve duygularını ifade ede-

lirtmiştir. Dünyanın

de gizlidir. İşte Leonardo

cek şekilde resmetmiş olduğunu

en ünlü tablosuna

da, özellikle bu noktaları

görürüz. Örneğin; Meryem Ana’nın

bakarken,

kimileri

yumuşak bir loşluğa dal-

yüzündeki keder ve ızdırap oldukça

sadece bakıyor, ki-

dırarak belirsiz bırakmış-

çarpıcı şekilde gözükmektedir.

mileri ise görüyor.

tır. Bu yüzden biz “Mona

Farklı şeyleri, farklı

Lisa”nın nasıl bir ruh du-

derinliklerde…

rumuyla bize baktığından

‘’Mourning of Christ/ İsa’ya Ağıt’’

Leonardo da Vinci (1452 – 1519)

Buraya hemen

tam emin olamayız. Tab-

Yüksek Rönesans’a geçişi en iyi şe-

küçük bir not dü-

loyu dikkatle gözlemler-

kilde temsil eden Leonardo da Vin-

şelim: Bu tabloda

sek, soldaki ufuk çizgisi

ci’dir. 16. yüzyılda İtalyan resim ta-

hava

perspektifi

sağa göre daha alçakta-

rihinde yepyeni bir çağ açmıştır. İlk

tekniğini uygulamış

dır. Bu yüzden dikkatimiz

bakışta kolay fark edilmeyen bu yeniliğin altında Leonardo’nun eşyaya ve doğaya bilimsel

ve perspektif kullanmadan, derinlik sağ-

tablonun sol tarafına odaklanınca kadın bize

ve çözümleyici bir gözlemle yaklaşması vardır. Leonardo, etüdleri, eskizleri ve notlarıyla

lamış. Silikleşen peyzaj giderek uzaklaşan

daha uzun boylu görünür. Yüzü de odaklan-

ressam kimliğini bilgin kimliğiyle bütünlüyordu. Figürleri saran elbiselerin kıvrım kıvrım dö-

hava resmedilmiştir. Adeta bu dünyaya ait

dığımız noktaya göre değişiyor çünkü yüzde

kümleriyle ilgili incelemeleri hayranlık uyandıran ayrıntılara sahiptir. Leonardo, doğa ve in-

olmayan peyzajla önündeki figür arasında

bile iki yan birbiriyle aynı değil. (E.H Gombri-

san etütlerini içeren eskizler yapmış, insan anatomisini hemen hemen eksiksiz bir biçimde

oluşan kontrast, metafizik bir ortam yara-

ch, Sanatın Öyküsü, 1997)

gözden geçirmiş ve kuş kanatları üzerinde bile uzmanlaşmıştır. Leonardo’nun 1500-1506

tır. Leonardo, bu portrede özellikle ağız ve

yılları arasındaki çalışmalarında ışık-gölge ve yüz ifadeleri üstüne inceleme ve uygulama-

göz köşelerini bir loşluğa daldırarak be-
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Peki ya siz Mona Lisa’ya bakarken ne görüyorsunuz?
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SAHNE ARKASI
Hande ÖZEN

Embrace #23, 1971

B

u sayımızda, zamanının “aykırı” eserleri ile fotoğrafın tanımını sorgulatan,
fotoğrafçılıkta modern akımın öncülerinden Eikoh Hosoe’nin “Embrace”
serisine ait bir fotoğrafı inceleyeceğiz.
Hosoe’nin en çok bilinen serisi Otoko to Onna (Erkek ve Kadın)’dan sonra
gelen Embrace (Kucaklaşma) serisindeki fotoğraflarda sanatçı, erkek ve kadın
bedenini daha da soyutlaştırarak iki beden arasındaki diyaloğu sembolize
etmeyi amaçlamıştır. Hosoe’nin insan bedenini konu aldığı bu keşifte çıplaklık
özün gücü ve güzelliğini sunar.
1971’de yayımlanan, Embrace serisine ait bu fotoğrafta Hosoe’nin bir
objeye dönüştürdüğü insan bedeni ve ışık kullanımı ile ortaya çıkan sürreal
etkinin baskınlığını görüyoruz. İlk bakışta birbiriyle mükemmel bir uyum içinde iç
içe geçmiş geometrik şekiller olarak algılanan konunun insan bedeni olduğunu
anlamak biraz zaman alsa da, bir süre sonra, izleyici adeta fotoğrafçının yarattığı
kurgunun sanat eserine dönüştüğü ana tanıklık ediyor. Bu kucaklaşmada,
bedenlerden birinin ışıkla hafiflemiş hali onun diğeri için bir yük değil de,
sığınak olabileceği ihtimalini sorgulatıyor. Serinin diğer fotoğraflarında olduğu
gibi bu fotoğrafta da, ruhu yansıtan yüz, bakış ve ifadelerin gizlenmesi ile geriye
kalan insan bedeni somut bir objeye dönüşürken fotoğraf daha da soyut bir etki
yaratıyor. Seriyi zamanının diğer akımlarından ayıran bu farklı dil ile fotoğrafçı
kendine özgü tarzını yaratarak modern fotoğrafçılık tarihine geçiyor.
Hosoe’nin bu zamansız sürreal serisi, günümüz materyalistlerine de bir
mesaj veriyor; belki de insan bedenine ve dış görünüşe yüklediğimiz anlamları
tekrar düşünmek için iyi bir sebebimiz var, zira ruh olmayınca beden birbirinden
farksız birer objeden ibaret.
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DİJİTAL MUTFAK

M

Furkan ÇAKMAK

TEMEL AYARLAR:
IŞIK ve RENK

erhaba Aralık Mag okuyucuları. Hepinize selamlar. Geçtiğimiz sayıda toplumda fotoğraf işlemeye bakış ve işlenmiş fotoğrafın mantığına değinmiştik. Geçen sayımız
biraz teori üzerinden gittiğimiz, temel terimleri ve mantığını anlamaya yönelik bir
sayıydı. Bu sayımızda ise artık fotoğraf işleme uygulamalarında geçen terimleri ve
bu ayarların fotoğraf üzerindeki etkisini, yaptığımız ayarların sonucunda ortaya çıkan fotoğrafları uygulamalı örneklerle inceleyeceğiz. Ayarları tanıtmak ve fotoğraf üzerindeki etkilerini göstermek amacıyla Adobe’nin Lightroom CC mobil uygulamasını kullanacağım. Hem bu
vesileyle sonraki sayılarda inceleyeceğimiz programlardan birisini hakkında fikir sahibi olmuş
oluruz. İsterseniz gelin öncelikle karşılaşacağımız teknik terimlerin anlamlarını öğrenelim.

Not: Bu sayıda anlatacağım tüm ayarlar yerinde ve düzenli kullanılmalıdır. Aksi takdirde fotoğraflarınız
eski halinden daha az estetik bir görüntü içerebilir.

Işık Ayarları
Pozlama(Parlaklık/Brightness/Exposure): Fotoğrafın tamamının daha koyu veya
daha aydınlık olmasını sağlar.
Kontrast (Contrast): Kelime anlamı zıtlık
olan bu terim, fotoğraftaki renk tonlarının
zıtlığını arttırmayı veya azaltmayı sağlar.
Kontrast arttıkça fotoğraftaki zıtlık da artar.
Bahsettiğimiz zıtlık, parlak tonların daha
parlak, koyu tonların ise daha koyu olması
anlamındadır. Örneğin eğer bir siyah beyaz fotoğrafta kontrastı arttırdığınız zaman
siyah tonlar daha koyu, beyaz tonlar daha
açık olacaktır. Kontrastı fazla arttırmak orta
tonlarda kayıp yaşamamıza neden olabilir.
Öte yandan bir fotoğrafta kontrast az ise,
bunu biraz yükseltmemiz bile göze hitap
eden, daha estetik bir fotoğraf elde etmemizi sağlar.
İpucu: İşleme programlarını kullanırken
karşınıza çıkan değişkenleri en son seviyeye ve en alt seviyeye getirip aradaki farkı
gözlemlemeniz, sizin o özellik hakkında
40

fikir sahibi olmanızın en kolay yoludur. Burada anlattığım tüm değişkenlerde bunu
deneyip, neyin değiştiğini gözlemlemenizi
öneririm.
Açık Tonlar (Highlights): Adından da rahatça anlayabildiğimiz gibi açık tonlar üzerinde
değişiklik yapmamızı sağlar. Örneğin çektiğiniz fotoğraftaki gökyüzü fazla parlak çıkmış ise Açık Tonları kısarak daha dengeli bir
fotoğraf elde edebiliriz.
Gölgeler (Shadows): Koyu tonlar yani gölgeler üzerinde oynama yapabilmemizi sağlar. Bazen çektiğimiz fotoğraflarda pozlama
parlak alanlara göre yapılmış olabilir. Bu
yüzden daha gölgede kalan alanlarda bir
görüntü az pozlanmıştır. Bu gibi durumlarda Koyu Tonlar (Shadows) ayarını arttırarak
daha dengeli bir pozlama elde edebiliriz.
Beyaz tonlar (Whites): Fotoğrafın üzerindeki beyazlara müdahale edebilmemizi sağlar.
Aydınlık tonlar ayarından daha farklıdır bir
çalışma prensibi vardır.

Siyah tonlar (Blacks): Bu ayar fotoğraf üzerindeki siyah alanlara müdahale etmemizi
sağlar. Gölgeler ayarından farklı bir değişkendir. Gölgeleri açtığınız zaman siyah
tonların açılmasını istemezseniz, bu ayarı
negatif yöne çekerek siyah tonları düzenleyebilirsiniz.

Renk Ayarları
Doygunluk (Saturation): Renklerin yoğunluğuna müdahale etmemizi sağlar. Renk
doygunluğu önemli bir faktördür. Fotoğraf işlerken çok fazla ekrana baktığınız için
yaptığınız ilk doygunluk ayarı size gayet
normal gelebilir. Ertesi gün baktığınızda
ise renklerin çok abartı ve patlak olduğunu
görebilirsiniz.
Canlılık (Vibrance): İlk baktığınızda doygunluk ile aynı etkiyi yaratıyor gibi gelebilir. Ancak aralarında küçük ve önemli bir
fark bulunuyor. Doygunluk tüm renklerin
yoğunluğuna etki ederken, Canlılık yoğunluğu az olan renklerin yoğunluğuna
etki eder. Bu sayede fotoğrafta biraz daha
dengeli bir görüntü oluşturulabilir.
Renk Tonu (Tint): Fotoğraftaki renk tonlarını yeşil ve magenta arasında dengelememizi sağlar.
Sıcaklık (Temp, Temperature): Fotoğrafın
sıcaklığını ve soğukluğunu ayarlamamızı
sağlar. Bu sayede fotoğrafınıza bakan kişiler fotoğrafın çekildiği ortamdaki sıcaklığı
daha iyi algılayabilir.
İpucu: Renk Tonu ve Sıcaklık ayarları beyaz
dengesi üzerine etki eder. Beyaz dengesi
fotoğraf makinelerinde (ve bazı cep telefonlarının pro modlarında) çekim sırasında
yapılan ayarlara bağlıdır ve işleme programlarıyla yeniden düzenlenebilir. Daha
detaylı ve ince bir konu olduğu için bu sayımızda yer vermedim. Ancak ilerleyen sayılarda beyaz dengesine de derinlemesine

yer vereceğim.
Elbette ışık ayarları ve renk ayarları bu kadarıyla değil ancak temel olarak öğrendiğimiz
bu bilgiler bizim için oldukça önemli. İlerleyen sayılarda beyaz dengesi, eğriler, ve
daha detaylı renk ayarlarından bahsedeceğim. Şimdi isterseniz yukarıda öğrendiğimiz
kavramları uyguladıktan sonra fotoğraflarımızda oluşan değişiklikleri gözlemleyelim.
İşleyeceğimiz fotoğraf

İşleyeceğimiz Fotoğraf

Bu sayıda öğrendiğimiz işleme kavramlarını
uygularken
yukarıdaki fotoğrafı kullanacağız. Siz
de öğrendiğiniz bu
ayarları kendi fotoğraflarınızda deneyebilirsiniz.
İşleme kavramlarını
işlediğimiz için direkt olarak programın fotoğraf işleme
kısmından anlatmaya başlayacağım. Siz
de bu ayarlara erişmek için uygulamayı açtıktan sonra sağ
alttaki, mavi içerisinde bulunan + işaretine tıklayabilir ve fotoğrafınızı programa
ekleyebilirsiniz. Eklediğiniz fotoğrafı prog41

ram içerisinde açtıktan sonra alttaki güneş ve
termometre ayarlarına tıklayarak ışık ve renk
ayarlarına ulaşabilirsiniz.
İlk olarak fotoğrafımızın biraz
pozlamasını açtım ve kontrastını arttırdım. Siz
kendi fotoğrafınızda ayarları
gözünüze hitap
edecek şekilde
düzenleyebilirsiniz.
Fotoğrafın
üst
kısmındaki yaprak, dal gibi detaylar bulutların
fazla pozlanmasından
dolayı
pek görünmüyordu. Bu yüzden açık tonları
biraz kısmayı uygun
gördüm. Gölgede
kalan
kısımlarda
kaybolan detayları
yeniden ortaya çıkarmak için gölgeler değişkenini arttırdım. Daha sonra
daha aydınlık bir
fotoğraf elde etmek
fotoğraftaki beyaz
tonları yükselttim.
Gölgeleri arttırınca
kaybolan siyahlığı
geri kazanmak için
de siyah tonları aşağı değerlere çektim.
Yerdeki yaprakların
daha sarımsı olmasını istediğim için
sıcaklıkta ufak bir
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oynama yaptım. Fotoğraf içerisindeki
renk tonları beyaz ayarından kaynaklı
biraz yeşile kayıyordu. Buna müdahale
etmek için Renk tonu ayarını yeşillerin
tersi yönüne doğru çektim. Canlılık ve
doygunluk birbirine bağlantılı kavramlar. Aslında fotoğrafıma biraz canlılık
eklemek yeterli olabilirdi fakat gözüme
fazla doygun gelen yerler olduğu için
doygunluğu biraz kıstım ve buna uygun
şekilde canlılık ekledim.

Temel ayarları uyguladıktan sonra fotoğraf

Tüm bu ayarlardan sonra fotoğrafımızı
bu hale getirmeyi başardık. İnce ayarlara girmediğimiz halde daha iyi bir fotoğraf elde ettiğimizi düşünüyorum. Siz de
fotoğraflarınızı işledikten sonra önceki
ve sonraki hallerine baktığınızda arasında bariz fark olduğunu göreceksiniz.
İşlediğiniz fotoğrafları bize ulaştırmak
için paylaşımlarınıza @aralikmag instagram adresimizi etiketleyebilirsiniz.
Önceki sayıda teori üzerinden gittiğimiz
için bu sayıda da işlemeye uygulamalı
giriş yapmak istedim. Umarım anlaşılır,
eğlenceli ve bilgilendirici bir yazı olmuştur. Okuyan, değer veren herkese
çok teşekkürler. Bir sonraki sayıda görüşmek üzere. Sağlıkla, mutlulukla ve
fotoğrafla kalın.

PERDE ARKASI

..

Hüseyin ÖZBUDUN

.
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Zamanin ÖOtesinde bir SLR

Nikon F3
Bu sayımızda Nikon’un efsane gövdesi
F3’ü inceleyeceğiz. O dönemde fotoğraf
dünyasında aktif olanların aktardığına göre
1980 yılında gelindiğinde bütün fotoğraf
camiasının gözü Tokyo’daymış. Sebebi tabii
ki Nikon F3’ün tanıtılması. Bildiğiniz üzere bir
dönem bütün makine gövdeleri mekanikti.
Nikon tarafında da işler F3 duyurulana kadar
farklı değildi. Nikon F3’teki en büyük yenilik
mekanik perde sistemi yerine elektronik
perde sistemi kullanmasıydı. Bu geçiş
çok fazla tepki çekse de daha sonradan
en fazla tutulan modellerden bir tanesi
olacaktı. E hali hazırda kendini her anlamda
kanıtlamış bir gövde olan Nikon F2 gibi bir
gövdeden sonra elektronik bir gövde olan
F3’e kullanıcıların bakışı tahmin edersiniz ki
pek olumlu olmadı. Mekanik anlamda gayet
yeterli ve güvenilir bir seçenek varken (F2)
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niye ilk defa üretilen bir sisteme geçsinler
ki? Tıpkı birçok DSLR kullanıcısının aynasız
modellere geçip geçmemenin kararsızlığını
yaşadığı gibi. Çok geçmeden gövde kendini
öyle bir kanıtladı ki bütün olumsuz yorumlar
bir anda unutuluverdi.
Nikon F3’ün tasarımından söz etmek
gerekirse, evrensel olarak kabul görmüş bir
tasarıma sahip olmasının yanında, gelmiş
geçmiş en ikonik tasarımlardan bir tanesidir,
el tutma yerinin olduğu bölümde yukarıdan
aşağı doğru inen kırmızı bir çizgi! Her ne
kadar okurken tasarıma etkisinin önemi
anlaşılmasa da gövdeyi gördüğümüzde
bunu daha iyi anlıyoruz. Çizgi o günden
sonra Nikon’un kimliği olmuş ve günümüzde
hala kullanılmaktadır. Makinenin tasarımı
20. yüzyılın ünlü araba tasarımcısı İtalyan
Giorgetto Giugiaro tarafından yapılmıştır.

Tasarımcı aynı zamanda Alpha
Romeo, BMW, Aston Martin ve
Maserati’nin birçok modelinin
tasarımını yapmıştır.
Japon mühendisliği
ve İtalyan estetiği birleşince
ortaya Nikon F3 gibi efsane ve
modern bir makine çıkması
pek sürpriz olmasa gerek.
Döneminde yenilik
olarak, diyafram öncelikli
mod’un olması ve mikro
işlemcilerin eklenmesi
fotoğrafçılar için ciddi fayda
sağlayan bir gelişmeydi.
Bahsetmeden geçmek
istemediğim bir konu da Nikon SLR
gövdelerin üretildiği dönemden bu zamana
kadar bayonetini değiştirmeden kullanması.
1950’lerden kalan bir objektifi güncel bir
gövdede kullanmak büyük avantaj olsa
gerek. Bu durumda 1950 yılından bu
yana üretilen Nikon lensleri en büyük
rakibinden farklı olarak bu gövdelerde hala
kullanabiliyorsunuz, sadece günümüzde
piyasada olan G serisi lensleri diyafram
seçim halkası bulunmadığından dolayı
sadece en açık diyaframda kullanabiliyoruz.
Makinenin kontrollerine değinecek
olursak, diyafram kontrolü lens üzerindeki
diyafram halkasıyla yapılmakta, bu aynı
zamanda pozlama ölçümü yapmaya da
olanak sağlıyor. Diyafram değeri lens
üzerinden gözüktüğü gibi bakaçtan
bakıldığında da küçük kutucuk içerisinden
de okunmakta.
Perde hızını
ayarlama halkası
üzerinde 1/1’den
1/2000’ye
kadar bulb,
X, T

ve A olmak üzere çeşitli mod ve hızlar
bulunmakta.
Girişte bahsettiğim gibi elektronik
perde kullanıldığı için herhangi bir şekilde
pil olmaması durumunda mekanik bir
sistem ile 1/60 hızında çekim yapılmasına
müsaade ediyor. Vizörden baktığımızda
LCD ekranda perde hızını ve pozlamanın
durumunu bize artı ve eksi işaretleriyle
gösteren, aydınlatmaya sahip olmayan
bir bilgi ekranı bulunmakta. Ayrıca
gövdede on saniye gecikmeli olarak
fotoğraf çekilmesine olanak sağlayan
otomatik zamanlayıcı da mevcut. Otomatik
zamanlayıcı aktif olduğunda gövdenin
ön tarafında kırmızı yanıp sönen bir ışık
devreye giriyor. Bakaç sistemi üzerinde
de uzun pozlama yaparken ışık sızmalarını
engelleyen bir kapakçık bulunmakta. Bakaç
sisteminden söz etmişken Nikon F3’de
yüksek büyütmeye sahip ve yukarıdan
bakılarak kullanılmasına olanak
sağlayan farklı bakaç kafaları
mevcut.
Makinenin ölçüm sistemine
baktığımızda TTL olarak
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adlandırdığımız %80’i merkez olmak
üzere, lensin içinden ayna yardımıyla
ölçüm yapabilen bir sisteme sahip.
Perde hızını ayarlamaya yarayan halkanın
sağ tarafında film kurma kolu ve hemen
yanında çift pozlama yapmamızı sağlayan
çift pozlama butonu yer almakta. Sol
tarafa geldiğimizde film sarma kolu,
hemen altında film hızını (iso) seçmeye
yarayan halka, flaş kızağı ve pozlama
telafisine müdahale edebilmemizi
sağlayan ayar halkası mevcut. 12’den
6400’e kadar olan film tipleriyle
ölçüm bilgisi verebilen F3 flaş bağlantı
noktasına ayrı bir aparat yardımıyla flaş
bağlanmasına olanak sağlıyor.
Gövdeye önden baktığımızda
lens bağlantı halkasının sağında lensi
gövdeden ayırmaya yarayan serbest
bırakma butonu, diğer tarafta ise
bahsettiğim zamanlayıcı ışığının sağında
alan derinliği ölçüm ve ayna kilitleme
butonu ve bu butonların altında mekanik
deklanşör aktifleştirme ve pozlama hafıza
tuşu bulunmakta. Gövdenin arka tarafına
geldiğimizde film hatırlatıcı için tutacak
kızağı da
mevcut. Gövde içerisinde
yatay hareket eden

titanyum perde sistemi kullanılan F3’ün
uzun ömürlü olma sebeplerinden bir tanesi
de bu olsa gerek.
Gövde ayrıca MD-4 adı verilen bir
aksesuar takılarak saniyede altı kareye
kadar çekim yapmayı ve film sarmayı da
mümkün kılıyor. Nikon F3 iki adet LR44
yada SR44 tipi pil kullanmakta. Gövdenin
uzun süre piyasada kalması sebebiyle farklı
modelleri de üretildi, bunlar F3HP yüksek
bakaçlı model, F3/T a titanyum gövde,
F3H yüksek hızlı gövde, F3P denilen basın
fotoğrafçıları için üretilen gövde ve F3AF
dediğimiz otomatik netleme yapabilen
bir sistem olan gövde olmak üzere birçok
gövde çeşidi piyasaya sunulmuştu.
Bahsetmek istediğim bir diğer konu
ise Nikon ilk olarak otomatik pozlamayı bu
gövde üzerinde, özel üretilmiş otomatik
pozlama yapabilen lensler ile geliştirmişti.
Fakat gövde tutulmadığı için üretimi devam
etmemişti. Bunun için en büyük sebep
sadece Japonya’da satışa çıkması ve özel
lens kullanılması gösterilmekte. Yıllar sonra
1988 yılında Nikon’un yeni gövdesi olan F4
ile otomatik netleme sistemi tam anlamıyla
piyasaya çıkmıştır.
Bir Nikon koleksiyoneri ve severi
olarak F3 serisi benim en çok sevdiğim ve
SLR gövde kullanmak isteyen birçok kişiye
düşünmeden tavsiye ettiğim bir gövde.
Dijital bir gövdeden daha çok güveneceğim
bir gövde olan F3, Nikon 50mm F1.2 objektif
ile olan uyumu en sevdiğim detaylarından
bir tanesi. Ayrıca The Secret Life Of Walter
Mitty’ de kısa da olsa titanyum modelini
görmek çok güzel bir detaydı.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİ
OKUDUNUZ MU?

Sağlıcakla kalın.

www.aralikmag.com
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Fotoğraflar: www.kenrockwell.com

FOTOĞRAFÇILIK
İPUÇLARI

Oğuzhan KALELİOĞLU
Mert KORAL

Uzun Pozlama Nedir, Nasıl Yapılır?
Uzun Pozlama Nedir?
Uzun pozlama; perde hızının yavaş olup fotoğraf makinesi sensörünün, gelen görüntüyü
uzun bir sürede kaydetmesine denir. Mercekten gelen görüntü uzun bir süre sensöre
işlenir ve daha sonra perde kapanır ve görüntü işlenir.

Uzun Pozlama Nasıl Yapılır?
Uzun pozlama dijital fotoğraf makinelerinde genelde Manuel mod da yapılır. Perde hızını
düşürmek ve doğru görüntüler elde edebilmek için ISO değerini aşağıya çekmeniz (100200 aralığında) faydalı olacaktır.
Uzun pozlama manzara fotoğrafları ve geniş
açılı lensler ile çekilen fotoğraflar olduğu
için, fotoğrafın keskin çıkmasını sağlamak;
bunun yanında tekrar perde hızını
düşürebilmek için diyaframınızı kısmanız
(F değerini yükseltmeniz) gerekecektir.
Lensinizin en keskin noktası neyse (genelde
bu değer f.8 - f.14 aralığındadır) o aralıkta
çekim yapmanız idealdir.
Uzun pozlama yaparken netlemeyi manuel
moda almanız, otomatik moda göre daha
iyi sonuçlar almanızı sağlayacaktır. Önce
çekeceğiniz konuyu netleyin ve daha sonra
deklanşöre basın.

Uzun Pozlama Yapılırken Dikkat Etmeniz Gerekenler Nelerdir?
Tripod Kullanımı
Uzun pozlama yapabilmeniz için öncelikli olarak fotoğraf makinenizi sabitlemeniz
gerekmektedir. Fotoğraf makinenizi bir tripod üzerine sabitleyin veya üzerine
yerleştirebileceğiniz sabit bir alan var ise bu alana yerleştirin. Eğer çekim esnasında
makine sabitlenmezse tüm görüntü kayarak ortaya bulanık bir fotoğraf çıkacaktır.

ND Filtre Kullanımı
Havanın çok bulutlu ve neredeyse karanlığa yakın olması veya iç mekanda loş bir ışıkta
olmanız durumunda uzun pozlama için ND filtre kullanmanız gerekmektedir. Lensinizin

48

önüne takacağınız ve gelen ışığı bir ölçüde karartan camlar perde hızınızı (shutter speed)
düşürmenizi sağlar. Tabi ND filtre etkisini tam olarak kavrayabilmek için sık sık tekrar
yapmanız gerekmektedir. Ayrıca tavsiyemiz çok yoğun güneş ışığı olduğu zamanlarda
kullanmamanızdır.
Gündüz güneşin tam yukarıda olduğu saat aralığında ya da açık havalarda uzun pozlama
yapmak isterseniz, ND Filtre kullanmanız gerekecektir. ND Filtreyi en basit tabiriyle
açıklamak istersek objektifinize güneş gözlüğü takmanızla aynı anlama gelmektedir. Bu
sayede uzun pozlamalarda sensöre düşen ışığın seviyesini azaltacak ve gündüz de uzun
pozlama yapabilme imkanına sahip olabileceksiniz.

Kumanda – Zamanlayıcı Kullanımı
Uzun pozlama yaparken makinenizdeki en ufak titreme fotoğrafınızı berbat edebilir.
Çoğu zaman bu titremeler dijital makinenizin ekranından baktığınızda fark edilemez.
Deklanşöre bastığınızda bu ufak titremeleri önlemek için uzaktan kumanda
kullanabilirsiniz. Ayrıca neredeyse tüm dijital fotoğraf makinelerinde bulunan
zamanlayıcı özelliği ile de 3, 5 ya da 10 saniye gibi zaman ayarlaması yapıp deklanşöre
basarsanız sabit bir görüntü elde edeceksinizdir.

Uzun Pozlama Nerelerde Kullanabilirim?
Uzun pozlamanın kullanıldığı yöntemlerden birkaçını saymak gerekirse;
Gece arabaların geçtiği bir yolda uzun pozlama yapabilir, gündüz bir dere ya da şelaleyi
uzun pozlama ile fotoğraflayabilir ya da gökyüzü fotoğrafları çekmeyi seviyorsanız yıldızları
pozlama yaparak daha belirgin hale getirebilirsiniz.

Analog Fotoğraf Makinelerinde Uzun Pozlama Yapılabilir Mi?
Evet yapılabilmektedir. SLR makinelerden örnek vermek gerekirse bunun için
makinenizin üzerinde yer alan BULB ya da (B) olarak yazan modu aktif etmeniz
gerekmektedir. Bunu aktif ettikten sonra shutter’a bastığınız süre boyunca perde açık
kalacak ve içeriye ışık girdikçe uzun pozlama yapmış olacaksınız. Dijitalde belli bir süre
boyunca perdenin açık kalmasını ekranda süreyi görerek yönetme imkanımız varken,
analog makinelerde ise bu işlemi tuşa basma süresi ile orantılı gerçekleştirebiliyoruz.
.

Hangi Filmi Tercih Etmeliyim?
Düşük ASAlı bir film kullanmanız uzun pozlama yaparken faydalı olacaktır. 100 -125 ya
da 200 ASAlık bir film kullanmanızda fayda var. Örnek vermek gerekirse 100 ASA’lık bir
filmle F16 değerinde 8 saniye pozlama yaparak kapalı bir mekanda uygun bir çekim
yapabilirsiniz.
Ortamın bulunduğu ışığa göre ideal fotoğrafı elde edebilmek için pozlama süresini
değiştirmeniz gerekeceğinden en uygun süreleri varsa makineniz üzerindeki
pozometre ile yoksa da harici bir pozometre ile hesaplayabilirsiniz. Bunun dışında akıllı
telefonlarınıza kurabileceğiniz pozometre uygulamalarını kullanabilirsiniz.
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FOTOĞRAF
ÜZERİNE

Rumeysa Nur BESİCİ

AKTİVİZM, SANAT ve
FOTOĞRAF
“Aktivist Sanat” olarak kullanılan terim, eyleme dayanan,
politik veya sosyal meseleleri ele alıp tartışan, eleştiren ve
sorgulatan sanat içindir.

T

arih boyunca insanın ve tabiatın
içinde bulunduğu durumlar karşısında
insanlık, eleştiri ve direniş aksiyonunda
bulunarak mücadele içinde olmuştur.
Mitolojiden modern toplumlara kadar ve
postmodern dönemde direniş pratiklerinin
örneklerini bulabilmek mümkündür. Aktivizm
aslen Fransızca bir kelime olmasıyla anlamı
TDK’ya göre eylemciliktir. Toplumsal veya
politik bir değişim için yapılan eylem olarak
da tanımlanabilir. Başka bir deyişle aktivizm,
hayatın her alanında yaşanılan problemler
ve hak ihlalleri gibi olumsuz durumlar
karşısında gönüllü bireylerin bir değişim
yaratmak ve mücadele etmek için kollektif bir
çaba göstermesi şeklinde de tanımlanabilir.
Avrupa’daki işçi sınıfının burjuvazi ve
iktidarla mücadelesi, çocuk işçilerin maruz
kaldığı sömürge, ırkçılık, kadınların ataerkil
toplumlar içindeki mücadeleleri, pek çok
alanda özgürlükleri kısıtlayan otoriteler için
başkaldırılar ve iklim sorunları gibi örnekler
içinde aktivizm kendisini farklı disiplinlerde
kendini göstermiştir. Tarihsel süreç içinde
kendini anlatabilme derdini taşıyan ve bu
konulara eleştiri getirenler, daha çok insana
duyurabilmek ve kamuoyu oluşturabilmek
için aktivizmi sanat ve edebiyatın içinde farklı
perspektifler ile göstermişlerdir. Aktivizmin
daha belirgin olduğu toplumsal hareketler,
modernizmle birlikte pek çok alanı ve
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sanatın da ifade biçimini şekillendirmiş ve
dönüştürmüştür. Sanat eserlerinde bu çeşit
direnişler estetize edilerek mücadele edilen
konu bağlamında anlamlı ve kalıcı etkiler
oluşturulabilmiştir. Oluşturulan yaratıcı dil
ve dışavurumcu sanat, aktivizmin de etkisini
güçlendirmiştir. Bu çarpıcı dil ile sanat ve
edebiyat eserleri içinde tartışılan konu ve
problemler, toplumun duygu ve iç dünyasına
girebilmekte ve fark yaratabilmektedir.
Bu noktada “Aktivist Sanat” olarak
kullanılan terim, eyleme dayanan ve politik ve
ya sosyal meseleleri ele alan sanattır. Direniş
ve mücadelenin sanat ile yansıtılması ve aynı
zamanda sanatçının aktif olarak aktivist bir
etkinlikte bulunmasıdır. Bu da aktivizm ve
sanatın bütünleşmesi ile eylemci sanat olarak
“artivizm” kavramını beraberinde getirmiştir.
Sanatın dışavurumcu etkinliği, aktivizmin
kendini gerçekleştirebilmesi için de güçlü
iletişim kanallarına olan ihtiyacını karşılamakta
önemli bir rol aldığını söyleyebiliriz. Sanat ve
aktivizmin karşılıklı etkileşimleri toplumsal
ve politik sorunları birlikte ele alarak toplum
üzerinde
olumlu
dönüştürücü
etkiler
bıraktığını söyleyebiliriz. Tarihten bugüne
kadar olan sayısız artivizm örnekleri vardır.
Fakat sanatın avangard felsefe ve aktivizm ile
örgütlenme biçimi alması, 20. yüzyılın içinde
bulunduğu kaotik durum sayesinde olmuştur.
Modernleşmenin elinde bulundurduğu pek

çok kaynak olmasına rağmen 1900’lü
yılların
başında
savaşa
hazırlanan
toplum umutsuzluk ve karamsarlığa
gömülmüştür. Yalnızlaşan toplumdaki acı,
yıkım ve kaos, avangardın sanatıyla birlikte
yansıtılabilmiştir. Bu dönemdeki aktivizm
daha sert ve öfkeli olmuştur.
Sanatın
içinde
bulundurduğu
disiplinler içinde fotoğraf sanatı, artivizm
bağlamında olarak aktivizmin en etkili
iletişim kanallarından biri olmuştur. Görsel
belleği oluşturan fotoğrafın kendi içindeki
şahitliği ve dışavurumu toplumun her
alandaki dönüşümüne olanak sağlamıştır.
Yaşamı, zamanı ve mekanı anlamlandırmayı
sağlayan fotoğraf sanatı, doğruyu yanlışı,
gerçeği ve gerçek olmayanı ifade etmede
belge niteliği taşımıştır. Fotoğraf tarihine
baktığımızda hepimizin aklına tekrar
Lewis Hine’nın 1908’de çalışan çocukları
fotoğraflamasıyla yasalarda değişikliğe etki
edebilmesi, Dorothea Lange’in göçmen
bir anneyi fotoğraflayarak ekonomik
buhranın ve kırsal bölgedeki yoksulluğun
farkındalığını sağlaması, Robert Capa’nın
savaş fotoğrafları ve Eugene Smith’in
Japonya’da
bir
fabrikanın
atıklarını
denize bırakmasını fotoğraflayarak deniz
canlılarının ve insanların sağlıklarının
atıklardan olumsuz etkilendiğini duyurması
gelir. Böylece fotoğrafın şahit olduklarına
karşı muhalif tavrı aktivizmin de sahip olduğu
tavır ile bir araya gelmiştir. Fotoğraf, gerçekle
olan ilişkisiyle ve iletişimsel özelliğiyle
insanlığın belleğinde kalıcı etki oluşturmakta
ve bunun kitleler üzerinde imgelenmesini
sağlamaktadır. Görsel ögeler, dinlemek ve
okumaya göre daha hızlı beyinde işlenerek
yer tutar. Bu sebeple Berger de görmenin
konuşmadan önce geldiğini ve çocukların
konuşmaya başlamadan önce çevresine
bakıp tanıdığını düşünür. Fotoğraf sanatı,
belge niteliği taşıması, estetize etmesi ve
muhalif yönüyle çeşitli farkındalıklara açık
olmasıyla aktivizm sağlar. Fotoğraf gibi farklı
disiplinlerdeki sanat eserleri, konuşmak
istediği konuları ve dertleri alternatif hayat
perspektiflerini sunarak aktivizmde etkin
yer alır. Bu eserlerin kitleler üzerindeki
etkileri çok büyük olmuştur.

Fotoğrafın gerçeği ve gerçek olmayanı
işaret etmesi yani doğrudan belge niteliği

taşımasının yanında sanatın farklı pratikleriyle
birlikte yer alarak sanatçının tartışmak ve
sorgulatmak istediği konuları daha farklı
biçimlerde sunulmasını sağlamıştır. Susan
Sontag’a göre fotoğraf, başlı başına bir sanat
formu olmasa bile, her türlü konusunu sanat
eserine çevirme gibi özgül bir kapasiteye sahip
olmaktadır. Fotoğrafın bir sanat olup olmadığı
meselesinin yerini, artık fotoğrafın sanatlara
yeni hedefler bildirmesi gerçeği almaktadır
(Sontag, 2008). Bu tarz sanat pratiklerindeki
fotoğrafın rolünün diğer pratikler ile uyumunu
çok önemli görüyorum. Sanat eserinin bu farklı
disiplinler ile sunulması, bireyin konuşulmak
istenen konunun derinliğine inerek birbirinden
farklı deneyimleri yaşamasına olanak sağlar.
Konulara dışarıdan bakmamayı ve şahitliğin
ötesinde içinde aktif yer almayı sağlar. Bu da
sanatçı, sanatçının derdi ve eseri inceleyen
bireyin aktif katılımıyla toplumda dönüşüm
ve farkındalığın duygu ve düşüncelerde
yer almasını sağlar. Halen SALT Galata’da
sergilenmekte olan Filistin diyasporasından
görsel sanatçı Basma Alsharif’in “Orada Her
Kimse” başlıklı sergisinden bahsetmek isterim.
Film, video ve enstalasyonlar içeren sergide, ev
kavramı ve kökleri barındıran yurt kavramına
dair sorgulamaları içerir. Alsharif, bir ülkeye
dayatılmış olan yerinden edilme politikası,
sınırları yeniden tanımlamasının yanında bir
ulusun dünya tarih yazımından çıkarılmasına
kadar “kalıtsal yersizlik” halini inceler. Serginin
ismi İngilizce adını “antik Filistinli ve cahil/
kültürsüz kimse” gibi anlamlara gelen Philistine
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sözcüğünden alır. Alsharif, görsel hikayeler
ile geçmişi yeniden inşa eder ve “sınırsız
toprak” olarak ifade edilen fikri düşünmeye
ve sorgulamaya iter. Sergide gösterimi
yapılan filmlerden 2017 yapımı Ouroboros
(Kuyruğunu Yiyen Yılan) filmi, Nietzsche’nin
“ebedî dönüş” fikrini inceliyor. Filmde,
yaşanan yıkıcı olaylar karşısında insanın
sadece
yenilenerek
ilerleyebileceğini
ileri sürüyor. Bunun yanında Arabistanlı
Lawrence olarak bilinen T. E. Lawrence’ın
Londra’daki İmparatorluk Savaş Müzesi’nde
yer alan koleksiyonundan sanatçının izinsiz
kullandığı üç fotoğraf ile 38 arşiv görselinin
yeniden basımını içeren enstalasyonlar
geçmiş ve bir ev ortamını betimliyor.
Sergideki pek çok görsel sanat disiplininin
fotoğraf ile birlikte yer alması sorgulatılmak
istenen düşünceyi bizlere aktif olarak
yaşatarak tanıklık ettiriyor. Pek çok pratiğin
yanında fotoğraflarla karşı karşıya gelmek,
işlenen konunun dinamiğini arttırmakta ve
fotoğraf ile konu olan hikayenin kendimiz

arasındaki ilişkisini irdelememizi sağlamaktadır.
Fotoğrafın, başka sanat disiplinleriyle birlikte
aktivizmde
bulunması,
evreni,
dünyayı
ve çevremizdekileri anlamlandırmak ve
varoluşumuzu sorgulamak için çok değerli bir
etkinlik olduğunu düşünmekteyim.
Kaynaklar :
Demircan, Özlem. Aktivist Bir Eylem Pratiği Olarak Fotoğraf
Sanatı. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi, Görsel Sanatlar
Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2017.
Sontag, Susan (2008). Fotoğraf Üzerine,
(çev. Osman Akınhay), İstanbul: Agora Kitaplığı.
https://www.tate.org.uk/art/art-terms/a/activist-art
Sanatçı Galerie Imane Farès’ın fotoğrafı. Basma Alsharif, A
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ZAMANIN
İÇİNDEN

Alper GÜLERSÖNMEZ

KINIK

ÇÖMLEKÇİ KÖYÜ
Toprağın sanata dönüştüğü tarihi yerlerden biri!
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K

ınık Köyü Bilecik’in Pazaryeri ilçesine
bağlıdır.
93
Harbi’nden
sonra
Bulgaristan’ın
Deliorman
olarak
bilinen bölgesinden, başta birkaç ailenin
zamanla daha çok göç veren muhacirler
tarafından başlatılan çömlekçilik; asırlık bir
gelenek, Balkanlardan Anadolu’ya uzanan
bir zanaattır.
Kınık, Çömlekçi köyü olma yolunda…
Geçmişi Roma dönemine kadar
uzanan ve yakın dönemde de Hotanlı (sınır
boyu) olarak bilinen bu tarihi yerin adı,
daha sonra Kınık köyü olarak değiştirilmiştir.
Muhacir Şakir Ağa’nın uyumlu toprağı bu
bölgede bulması sonucunda Kınık Köyü’nde
ilk çömlek atölyesi Şakir Ağa tarafından
başlatılmıştır. Şakir Ağa yanına bir çırak
alarak çömlekçiliği öğretmeye başlamış, köy
ahalisi zamanla bu zanaatı kendine meslek

edinmiş ve her evde bir çömlek atölyesi
kurulmuştur.
Zamanla
çömlekçilik
sanatını geliştiren Kınık köylüleri haklı bir
şöhreti kazanmışlardır.
Nereden, nereye...
1980’li 1990’lı yıllarda çömlek
atölyesi sayısı yaklaşık doksan kadardı.
Lakin
ülkedeki
ekonomik
krizler
dolayısıyla köy göç vermeye başlayınca
ve askerden gelen gençlerin şehre
gitmesiyle çömlekçilik büyük bir kan
kaybına uğramış ve atölye sayısı bir elin
parmaklarıyla sayılacak kadar azalmıştı.
Geriden yetişen bir neslin neredeyse
olmaması sebebiyle bu boşluk çırak,
stajyer öğrenci arayışlarıyla giderilmeye
çalışılsa da gençlerin gözünde bu
mesleğin
geleceğinin
olmaması
düşüncesi, topraktan satışına kadar
çömlekçiliğin pazarını da kendilerinin
temin etmek zorunda olmaları, hali
hazırda sosyal güvenceli iş beklentileri
gibi sebepler dolayısıyla çömlekçiliğe
olan ilgi azalmıştır. El sanatlarıyla uğraşan
mesleklerin hemen hemen hepsinin
ortak sorunu ve sonucu olarak meslekler
zamanla unutulmaya ve kaybolma
tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır.
Ayakta kalma çabası…
Özellikle 2000 krizinin gelmesiyle
köyün tamamen emeklilere kalmasıyla,
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atölye sayısı da ancak birkaç tane
kalabilmiş; fakat ilerleyen zamanlarda
insanların doğal ortama dönmesi ve el
yapımı doğal toprak ürünlere talebinin
artması sayesinde çömlekçilik yeniden
yükselişe geçmişti. Çömlekçiliğin yeniden
yükselişe geçmesiyle şehirlere giden
bazı gençler köylerine geri dönüp, baba
mesleklerine sahip çıkarak çömlekçilik
mesleğini ihya etmişlerdir. Eski parlak
günlerini hala arayan çömlekçilik üç beş
atölye sayısından nihayet sayısını otuzlara
kadar ulaştırmıştır.
Mücadeleye devam ediyoruz…
Yeni dimağların geleneksel ve
modern ürünlerinin harmanlamasıyla
inovatif dokunuşlar sayesinde çömlekçilik,
Kınık’ta yine ihtişamlı günlerine kavuşma
ümidiyle mücadelesini sonuna kadar
vermeye devam ediyor.
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Rukiye Nur YAMAN
Sinan UÇARSU

KARANLIK ODA

SİYAH BEYAZ
FİLM BANYOSU
Siyah beyaz film banyosu için 3 farklı solüsyondan bahsedebiliriz. Bunlar;
• Geliştirici (Developer)
• Durdurucu (Stopper)
• Sabitleyici (Fixer)
Geliştirici Banyo (Developer)
Pozlandırma sırasında ışık görmüş
gümüş alaşımlı taneciklerin siyah metalik
gümüşe dönüştüren solüsyondur. İçinde
metol, hidrokinon, amino fenol gibi maddeler bulunur. Bazen bu maddelerden bir
tanesi tek başına kullanılırken bazen birkaç
tanesi birlikte kullanılmaktadır. Piyasada
çeşitli markalara ait toz ve sıvı halde geliştiriciler bulunur. Üretici firmanın önerdiği
şekilde su ile karıştırılarak seyreltilir ya da
stok halde kullanılabilir. Yine üretici firmanın çeşitli filmler ile hangi sürelerde kullanılacağı yönündeki yönergelere uyarak filmin
banyosu gerçekleştirilir. Geliştirici banyoyu
uygun oranlarda su ile seyrelterek hazırladıktan sonra birden fazla film yıkanabilse de
genelde bu uygulama pek önerilmemektedir. Her film için yeni solüsyon hazırlanması
daha uygun olur. Kullanmadığımız kimyasalı
ise hava ve ışık almayacak şekilde serin bir
ortamda muhafaza etmemiz önemlidir.
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Durdurucu banyo (Stopper)
Geliştirici banyodan hemen sonra uygulanarak filmin daha fazla gelişmesini engellemek
için kullanılır. Uygulama süresi genellikle bir
dakika civarındadır. Solüsyon üretici firmanın
önerdiği doğrultuda su ile seyreltilerek hazırlanır. Serin bir ortamda ışık ve hava almayacak şekilde saklanmalıdır.

Sabitleyici banyo (Fixer)
Durdurucu banyodan sonra film yüzeyinde oluşan görüntünün sabitlenmesi için
uygulanır. Bu banyo uygulanmadan film çıkarılırsa görüntü belli bir süre sonra yok olacaktır. Üretici firmanın yönergesi doğrultusunda hazırlanacak seyreltinin oranına göre
sabitleyici banyo süresi değişir. Bu banyonun
süresi üç ila altı dakika arasında değişse de
bu süreyi test ederek öğrenebiliriz. Banyo
edilecek filmin ucundan bir miktar kesilerek
bu banyo içine atılır ve süre tutulur. Filmin
tamamen şeffaf olarak görüldüğü zaman
sabitleyici banyonun en uygun olduğu süre
olarak tespit edilir.

Flo banyosu
Kullandığımız suyun kireçli olması ihtimaline karşılık, su ve kireç lekelerinin giderilmesi için ve filmin düz ve hızlı kuruması için
kullanılır. Üretici firmanın belirttiği oranda su
ile seyreltilerek bütün banyo süreci sonrasında kullanılır.

Şimdi gelelim film banyosuna. Öncelikle karanlık odamızın (veya gün ışığı
örtüsünün) ışık almadığından emin olana
kadar banyo işlemine başlamıyoruz. Kapı
kenarları gibi ışık girebilecek her yerin
kapalı olduğundan emin olup, odayı aydınlatan ışık kapalı olmasına rağmen kapattıktan sonra kararmasını beklemeliyiz.
Tamamen karanlık bir oda elde ettiğimizde işlemimize başlayabiliriz. Elimize aldığımız beyaz bir kağıdı beş dakika sonra
dahi görmüyorsak odamız tamamen karanlık olmuş demektir. İlk olarak filmi spirale sarmak için rulosundan çıkarmamız
gerekiyor. Bu yüzden film picker veya film
rulosu açacağı ile filmi rulosundan ayırıp bir ucundan spirale sarıyoruz. Bu işlemi yaparken
filmi kırmamaya ve parmağınızla film yüzeyine dokunmamaya dikkat edin. Spiralin kenarlarından örümcek bacağı formuna getirdiğimiz parmaklarımızla tutup, kanatlarını birbirine zıt
yönde hareket ettirerek filmi spirale sarıyoruz. Filmin tamamı spirale aktarıldıktan sonra bir
makas yardımıyla filmle film rulosunun bağlantısını kesiyoruz. Spirali tanka yerleştiriyoruz.
Film artık tankın içerisinde ışıksız ve güvende olduğu için oda ışığımızı açabiliriz.
Bu aşamaya geldikten sonra aslında karanlık odanın korkulan kısımlarından birisini
atlatmış oluyoruz. Filmi tankın içerisine yerleştirmek için karanlıkta geçirdiğimiz süre, kimileri için biraz gergin olabilir. Ancak gerçekten korkulacak bir şey yok. Adımları eksiksiz bir şekilde takip ettiğinizde, sorunsuz bir şekilde filminizi tankın içerisine yerleştirebilirsiniz. Tankın
içerisindeki filmi yıkamak için kimyasallarınızı, ambalajlarında yazan ölçülere/oranlara göre
seyreltmeniz gerekiyor. Seyreltme işleminde varsa saf su kullanmanız daha iyi olacaktır. Ancak saf su elde etmesi güç bir sıvı olduğu için şebeke suyu da kullanabilirsiniz. Her kimyasalın ambalajında farklı oranlar yazdığı için, her bir ölçü kabı yardımıyla sırasıyla seyreltiyoruz.
Seyreltilmiş kimyasallarımızı tanka doldurmadan önce, filmimizin cinsine göre belirlenmiş
süreyi hesaplamamız gerekiyor.
Her filmin cinsine göre
farklı süreler belirlendiği ve
hepsini burada anlatmamız
mümkün olmayacağı için
biz İlford Pan 400 isimli filmi
ilford id11 kimyasal ile geliştirme sürelerini baz alarak
anlatacağız. Filmi geliştirici
ile buluşturduğumuz zaman
dilimi bizim için çok önemli. Filmin en ideal şartlarda
gelişmesini istiyorsak, seyreltilmiş solüsyonların sıcaklığını ölçmemiz gerekecek.
Ölçüm sonrası görülen sıcaklık 20° derece olmalı. Bu-
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nun üzerinde veya aşağısında
değerlerde de film gelişebilir.
Ancak filmin solüsyon içerisinde kalma süresi de buna bağlı olarak değişiklikler gösterir.
Ayrıca filmden en iyi sonucu
almak için de ideal sıcaklık 20°
derecedir. 20° derecede olan
ve yeni hazırladığımız geliştirici
solüsyonun film ile temasta bulunması gereken süre 6.30 dakikadır. Eğer geliştirici solüsyon
önceden hazırlanmış ve daha
önce bu solüsyonlar film yıkama aşamasında kullanılmışsa,
belirlenen ideal süreye film
başına 15 saniye eklenmelidir.
Çünkü solüsyonumuz daha
önce filmleri yıkadığından dolayı etkisi ilk yıkamadaki kadar
güçlü değildir. Bu yüzden daha
fazla süre film ile temasta kalmalıdır. Burada bahsettiğimiz
7.00 dakika ve 15 saniye İlford
Pan 400 için geçerli değerlerdir. Siz kullandığınız filmin hangi kimyasal ile ne kadar sürede
yıkanacağını filmin kutusunun içindeki bilgilerden ya da çeşitli web sitelerinden öğrenebilirsiniz. Birçok filmin ve kimyasalın banyo değerlerinin verildiği bir web sitesini yazının sonuna
ekliyoruz. Kullandığınız film hakkında bir bilgi
sahibi değilseniz bu siteden faydalanabilirsiniz.
Kullandığınız film hakkında banyo süresi ile ilgili
net bir bilgiye ulaşamadıysanız gelecek sayılarda filmin doğru banyo süresini tayin etme ile ilgili bilgileri de konu edeceğiz.
Geliştirici banyoyu tankın içine boşalttıktan sonra 7.00 dakika geçmesini beklemeliyiz.
Bu yüzden yanınızda kronometre bulundurmayı unutmayın. Geçen süre içinde her 1 dakikada 10sn süre ile filmi ajite etmeliyiz. Ajitasyon işlemini kimileri tankı sallayarak yapsa da
bizim tercihimiz tank ile birlikte satılan ajitasyon
çubuğunu saat yönü ve saat yönünün tersinde
çevirmektir. Belirlediğimiz süre geçtikten son-

60

ra kimyasalı akordiyon
şişemize boşaltabiliriz.
İyice havasını aldıktan
sonra da bir sonraki film
yıkamada
kullanmak
üzere kapağını kapatabiliriz. Şimdi sırada
durdurucu ve sabitleyici
var. Bu noktada süreyi
belirleyeceğimiz net bir
süre yok ancak durdurucu için 1-3 dakika, sabitleyici için 3-5 dakika
arasında bekletmeniz
iyi sonuçlar verecektir.
Önce durdurucu solüsyon ile 1-2 dakika ajite ederiz. İşimiz bitince yine akordiyon şişemize durdurucu kimyasalı doldururuz.
Havasını alır ve kapağını kapatırız. Hava
kalmaması gerektiği için solüsyonun üzerinde oluşmuş hava kabarcıklarını da parmağımızla sıyırmalıyız. Bunu tüm akordiyon
şişelerde uygulamalıyız. Bu sayede solüsyonlarımız daha geç bayatlar. Durdurucu
banyo yerine 5dk boyunca akar su altında
tutmak da bu banyo yerine geçer. Daha az
kimyasal kullanılmasına karşın daha çok su
tüketildiği için bu konuda fotoğrafçılar kendilerince tavır alıyorlar. Size hangisi uygun
olursa kullanabilirsiniz. Durdurucu sonrasında ise boş tankımıza hazırladığımız sabitleyici solüsyonu boşaltır ve 3-5 dakika acıte
ederiz. Durdurucu ile işimiz bittiğinde yine
akordiyon şişemize boşaltırız. Bu aşamada
sabitleyici banyo süreci başlıyor. Sabitleyici
banyonun da net bir süresi olmamakla birlikte ufak bir test ile süreci hesaplayabiliriz.
Yıkadığımız filmin ufak bir parçasını banyo
sürecinin en başındayken sabitleyici banyo
içine atarız ve kronometreyi başlatırız. Film
tamamen şeffaf göründüğü zaman kronometreyi durdururuz. Gördüğümüz süre sabitleyici banyo sürecidir. Sabitleyici banyo
kimyasalını tank içine boşalttıktan sonra geliştirici banyo sürecindeki gibi her 1dakikada
10sn olacak şekilde ajitasyon işlemini tekrarlıyoruz. Sabitleyici banyo işlemi de bittikten

sonra kimyasallar ile işimiz bitmiş oluyor.
Bu aşamada tankın içine su doldurup içerisindeki kimyasallardan iyice arındırıyoruz.
Birkaç kez tankı su ile doldurup boşalttıktan
sonra tankımız açılmaya hazır hale geliyor.
Flo banyosu diye bilinen film üzerinde kullandığımız sudan kaynaklı oluşan kireç vb
artıkların oluşmasını engelleyen ve çabuk
kurumasını sağlayan bir solüsyon daha kullanılabilir. Tamamen isteğe bağlı kullanılan
bu solüsyon yerine bazı fotografçılar çamaşır suyu içermeyen bulaşık deterjanı ya da
sıvı sabun da kullanabiliyorlar. Tankı açtıktan
sonra spiralimizi açıp filmi içerisinden alıyoruz. Bu noktada filmin üzerindeki kalıntıları
gidermek için yardımcı araçlar (film silme
maşası) kullananlar olabiliyor. Ancak film
üzerinde çizik bırakma riski yüksek. Bu yüzden bir elinizle filmi ucundan tutarken diğer elinizle filmi işaret ve orta parmağımızın
arasına alıp yukarıdan aşağıya sıvayarak da
üstündeki kalıntıları giderebiliriz. Sonrasında sadece filmi kurutmak kalıyor. Varsa film
kurutucu kullanabilirsiniz ancak yoksa filmi
mandalla bir yere asıp, kurumasını beklemek gerekiyor. Filmi astığınız yerin tozlu bir
zemini olmamasına ya da o yere giriş çıkışın olmamasına özen göstermelisiniz. Film
tamamen kuruduktan sonra film üzerindeki
görüntüleri iyi bir şekilde görebileceksiniz.
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ROMA, BİZANS VE OSMANLI DÖNEMİNİN
EN ÖNEMLİ MEYDANI ŞİMDİLERDE BİR PARK:

ESKİ HİPODROM
T

arih boyunca, tılsımdan izler hemen her meydandır. Doğu Roma ve Osmanlı dötoplumda vardır. Tılsım, tabiat üstü güç- neminde de aktif olarak gündelik hayatın
lere, birtakım sırlara sahip olan nesne en önemli noktalarından olan bu bölge
anlamına gelmektedir. Roma Dönemi’nde hala aynı önemini korumakta.
İstanbul’da bulunan bir çok sütunun tılsımlı
Yunanca ipo (at) ve dromos (yol)
olduğuna ve bu sükelimelerinden tütunlardan her biremiş olan hipodrinin şehri savaş,
rom, günümüzde
doğal afet, hastalık
Sultanahmet Meygibi değişik felaketdanı olarak bildilerden koruduğuna
ğimiz alanda yer
inanılırdı. Bu batıl
almaktaydı. Büyük
inançlar
Osmanlı
Konstantin tarafındöneminde de dedan inşa ettirilen
vam etmiştir. Hatbu yapı; İmparata 17. yüzyılın önde
torlar’ın propagangelen gezgini Evliya
da yapabildikleri,
Antoine
Helbert’in
hipodrom
tasviri.
Çelebi ünlü Seyahalkın bir araya
hatname’sinde İstanbul’u anlatırken dikili- gelip eğlenebildiği at yarışları, vahşi haytaşların İstanbul’u doğal afetlerden, kıtlığa van gösterileri ve şenliklerin yapıldığı bir
kadar pek çok olumsuzluktan koruyan birer kamu alanıydı.
tılsım olduğundan bahseder. Evliya Çelebi
Resimde, Hipodrom’da yarış anı
İstanbul’un yedi tepesinde on yedi tane diki- betimlenmiş. Sağ taraftaki sütunlu yapı,
litaş olduğunu söylemektedir. Bu sütunların Kathisma; İmparatorluk locası bugün
üç tanesini ufak bir rota ile sizlere gezdirmek Sultanahmet Camii’nin olduğu tarafa
istedik.
denk gelmekteydi. Locanın üstünde ise
İstanbul’un en eski yapılarından biri Latin İstilası (1204 – 1261) sırasında Veolan Hipodrom’un hemen üzerinde bulunan nedik’teki Aziz Marcus Meydanı’na götüSultanahmet Meydanı, Anıtlarıyla hala gü- rülen, Lysippos’un tunçtan yaptığı 4’lü at
nümüzden 1600 yıl öncesini yaşatabilen bir heykeli bulunmaktaydı.
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Hipodrom’un ortasında, kum kaplı
sahasını ikiye bölen, arabaların etrafında
yarıştığı Spina denilen alçak bir duvar vardı. Bu duvarın üstü İmparatorluğun birçok
bölgesinden getirilen anıtlarla süslüydü.
Spina üzerinde duran anıtlar kaynaklardan öğrendiğimize göre efsane olmuş
sürücülerin heykelleri, pagan inancına
uygun çeşitli anıtlar, Herakles heykeli, Augustus, Diokletianus, Julius Sezar büstleri,
Remus ve Romulus‘un efsanevi tasvirleri,
Burmalı Sütun, Dikilitaş, Örme Sütun gibi
parçalardı. Toplamda 50’ye yakın eserden
günümüzde sadece üç tanesini bu alanda
hala görebilmekteyiz.
Dikilitaş (Obeliks) olarak bilinen
sütun İstanbul’un en eski anıtlarındandır. Mısır Firavunu III. Thutmosis tarafından yaklaşık M.Ö 1400’lerde Karnak tapınağının önüne diktirilmiştir ve firavunun
zaferlerini anlatır. İstanbul’a M.S 390 yılı
civarında I. Theodosius döneminde getirtilerek Spina duvarı üzerindeki yerini alır.
Orijinal halinin daha uzun olduğu ve taşıma sırasında kırıldığı düşünülmektedir.
Dikilitaş’ın 4 cephesinde antik Mısır dilinde metinler vardır. Dikilitaş’ın mermer kaidesinin 2 yanında kabartma süslemeler
bulunmaktadır. Bir yanda Sütun’un
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İstanbul’a getirilişi ve Sultanahmet
meydanındaki hipodrom içine dikilişi; diğer yanda ise meclis ya da senato resmedilmiştir. Evliya Çelebi’ye göre
taşı kaplayan çizimler birer tılsımdı ve
bir kahin tarafından geleceği göstermek amacıyla çizilmişlerdi.
Dikilitaşı geçtikten hemen sonra
Yılanlı Sütun / Burmalı Sütun görülür.
M.Ö. 478’de Yunan şehir devletlerinin
birleşerek Persleri yendiği savaş anısına yapılmış ve Delfi’deki Apollo Tapınağı’nın önüne dikilmiştir. 324 yılında
I.Konstantin tarafından İstanbul’a getirtilmiştir. Sütun birbirine dolanmış halde
yükselen üç yılandan meydana gelmekteydi. Orijinalinin 8 metre olduğu
tahmin edilen sütunun bugün sadece
5.5 metrelik bir kısmı ayakta durmaktadır. Sütundaki yılanların başlarının 18.
yüzyıla kadar yerinde olduğu bilinmektedir. Hatta yılan başlarından birinin bir
yeniçeri tarafından koparıldıktan sonra İstanbul’u çıyan, yılan ve akreplerin
bastığı Evliya Çelebi tarafından da aktarılmıştır. 1847 yılında yapılan kazılarda
bulunan yılan başlarından biri bugün
İstanbul Arkeoloji müzesinde sergilenmektedir.

YILANLI SÜTUN

ÖRME SÜTUN
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mek mümkün değildir. Hipodromun arka tarafına doğru gittiğinizde yaklaşık 20 metrelik
bu duvarları net bir şekilde görmek mümkündür.

Son olarak ise, kesme taşlardan örülmüş
olan 32 metrelik Örme Dikilitaş’ı görebiliriz.
Dikilitaşın üstünü kaplayan pirinç levhalar ve
tepesinde bulunan tunç küre 1204’te şehri
işgal eden Latinler tarafından sökülerek sikke yapımında kullanılmıştır. Dikilitaş’ın Büyük
Konstantin veya I.Theodosius döneminde inşa
edildiği (MS.4 yy) ve VII. Konstantin zamanında ise onarım gördüğü bilinmektedir.
Örme Dikilitaş ile ilgili olarak Evliya Çelebi
şunları yazmıştır: “Konstantin, hükmü altındaki padişahlardan ellerindeki kalelerin ve
büyük şehirlerin sayısı kadar renk renk taşlar
istetmiş. Üç kere yüzer bin taş gelince Atmeydanı’ndaki alana dağlar gibi yığılmış. İyi bir
mimarbaşı tarafından ortaya dikilen tılsımlı
bir demir milin dört tarafına dökülen taşların tam tepesine de hamam kubbesi kadar
bir mıknatıs konmuş. Bu mıknatıs sayesinde
demir mil çekilmiş. Etrafı renk renk taşlardan
oluşmuş bu kule sayesinde şehir depremlerden korunurmuş.
Hipodromdan günümüze kadar kalabilmiş izlerden biri de Sphendon Duvarı’dır.
Bugün ana hatlarıyla hala sağlam bir şekilde
duran bu istinat duvarını ön taraftan farket-

64

Constantinopolis Hipodromu inşa
edildiği 3. Yüzyıldan 7. Yüzyıla kadar önemini
uzun süre sürdürdü. Hıristiyanlık ile birlikte
artık kanlı dövüşler son bulmuş sadece at
yarışlarının yapıldığı özel günlerde kullanılmıştır. Ancak bu mekan sadece keyifli eğlencelere değil aynı zamanda büyük isyanlara da sahne olmuştu. En Kanlısı 532 yılında
yaşanan Nika ayaklanmasıdır. Bir at yarışı
sırasında tribünleri dolduran halk İmparator
Justinyanus’a karşı ayaklanmış, günlerce
süren isyan ve yağmalamaların sonucunda
şehir büyük zarar görmüştür. Hatta II. Theodosius’un inşa ettirdiği Ayasofya dahil bir çok
yapı yıkılmıştır. İsyan bastırıldığında İmparator I. Justinianus, ayaklanan 30 binden fazla
kişiyi hipodromda toplayıp katlettirmiştir.

1204 – 1261 Latin İstilası sırasında
çokça tahribata uğrayan yapı, daha sonrasında tamir edilmemiştir. 1453 yılında
Fatih Sultan Mehmet’in şehri ele geçirmesinden kısa bir süre sonra 1509’da
meydana gelen “Kıyamet-i Suğra”(küçük kıyamet) adıyla anılan deprem
sırasında hemen hemen tamamı tahrip
olmuş ve geriye kalan malzemeleri
şehrin yenilenmesi için kullanılmıştır.
1555 yılında Haseki Hürrem Hamamı ve
1609 yılında Sultanahmed Camii yapımı sırasında Atmeydanı çıkan toprakla
doldurulmuştur. Günümüze kadar ulaşan hipodrom, Sultanahmet Meydanı
zeminden 4mt yükselmiş ve üç anıt ile
korunabilmiştir. Hipodroma ait kalıntıları Türk İslam Eserleri Müzesi’nde bilet
almadan giriş binasında görmek mümkün. Sultanahmet Camii avlusunda da

hipodromun oturma sıralarını görmek
mümkün.
Osmanlı Dönemi‘nde At Meydanı
olarak isimlendirilmiş ve saray düğünleri,
saray şenlikleri, spor gösterilerine sahne
olmuştur. Atmeydanı’da, tıpkı Roma dönemindeki gibi bir isyan merkezi olmaya
devam etmiştir. Yeniçeriler, ayaklanma
hallerinde burada kamp kuruyor ve kazanlarını ters çeviriyorlardı. İstanbul’un
işgali sırasında İstanbullular, en büyük
mitingi bu meydanda yapmıştır. Halide
Edip Adıvar, o meşhur konuşmasını bu
meydanda yapmıştı.
Sultanahmet meydanı şüphesiz İstanbul’un en trustik merkezi. İstanbul’un
eski tarihine tanık olabileceğiniz yapıların olduğu en önemli noktalardan birisi.
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