




Merhaba değerli Aralıkmag takipçileri,

Üçüncü buluşmamızı gerçekleştirdiğimiz bu sayımızı belgesel fotoğrafçılığın 
duayenlerinden Brezilyalı fotoğrafçı Sebastiao Salgado ile açıyoruz. Siyah beyaz 
fotoğraflarıyla öne çıkan Salgado’yu birlikte yeniden araştırıyoruz.

Röportaj bölümümüzde ise son dönem işleriyle öne çıkan fotoğraf sanatçısı Sevil 
Alkan’a yer verdik, bu keyifli röportaj için kendisine çok teşekkür ederiz.
Sizlerden gelen fotoğraflar kısmı büyümeye devam ediyor,  seçmiş olduğumuz 
“Denge” temasıyla ilgili oluşan fotoğraflar gerçekten heyecan verici kısımlarından 
biri. 

Fotoğrafçılığın teknik taraflarına yer verdiğimiz kısımların yanında fotoğrafa bakış 
açımıza dokunan pek çok içerik de bu sayımızda yer almakta.

Gezi kısmında yer verdiğimiz Ani Örenyeri, bir kış seyahatimize veya belki de 
geleceğe ait fotoğraf planlarımıza dahil olmayı bekliyor.

2020’nin gündemleri hepimizi zorlamaya devam ederken, yaşanan İzmir 
depremiyle oluşan maddi manevi hasarlar, yaralar hepimizi derinden sarstı. 
Yaşanan gündemlere psikolojik ve duygusal sağlamlık göstermeye çalışıyor bir 
yandan da güzel ve umutlu olan şeylere olan odağımızı kaybetmemeye gayret 
gösteriyoruz. Kasım ayında kaybettiğimiz Magnum Photos üyesi Fas doğumlu 
Fransız fotoğrafçı Bruno Barbey’i ülkemizde gerçekleştirdiği yoğun fotoğraf 
çalışmaları ve açtığı sergisi ile birlikte görsel hafızalarımıza kazandırdığı hazineleri 
ile hatırlıyor olacağız. 
2020’yi bu sayımızla uğurluyor olacağız, umuyoruz ki yaşamaya dair daha çok 
konuşabildiğimiz, üretebildiğimiz, keşfedebildiğimiz, sınırlarımızı aşabildiğimiz; 
fotoğrafı, sanatı, sinemayı ve bizi canlı hissettiren ne varsa daha fazla gündemimize 
alabileceğimiz, içimize döndüğümüz bu zamanlardan öğrendiklerimizle dışarı 
güvenle çıkabildiğimiz yeni bir yılı ve yeni bir sayıyı neşe ve sağlıkla kucaklarız.

“Umutsuzluğa alışmamaya devam”

Keyifli okumalar dileğiyle

Aralık Mag
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OBJEKTİF ÇEŞİTLERİ

F/KIRK’İKİ

bjektif, film ya da sensör üzerinde net bir görüntünün oluşmasını sağlayan 
mercekler topluluğudur. Çekilen fotoğrafın kalitesini belirleyen en önemli 
unsurların başında gelmektedir. Bu nedenden dolayı fotoğrafçıların en önem 

verdiği malzemesidir. Ayrıca fotoğraflanan görüntüden yansıyan ışığın debisini ayarla-
dığımız diyaframı da içerisinde barındırmaktadır.
 Her firmanın kendi standartlarına göre uyguladığı bayonet sistemleri ile objektif 
makine gövdesine kolay ve güvenilir bir şekilde takılabilmektedir.

OBJEKTİFLERİN SINIFLANDIRILMASI

 Objektifler görüş açılarına göre sı-
nıflandırılırlar. 

NORMAL OBJEKTİFLER

 50 mm’lik bir objektif; 35mm. filmli 
makineler ve full frame dijital makineler 
için normal objektiflerdir. Genel bir anlayış 
olarak normal objektifin görüş açısı, insan 
gözünün görüş açısına yakın olduğu kabul 
edilmektedir. 
 Birçok fotoğrafçı makine üzerinde 
normal objektif kullanmayı tercih ederler. 
Bu objektifler teknik olarak iyi ayarlanmış, 
görüntüleri keskin ve net olarak film ve 

sensör üze-
rine iletmek-
tedir. Fiyatları 
diğer objek-
tiflere göre 
çok daha uy-
gundur. Bu fi-
yat uygunlu-
ğuna rağmen 

en nitelikli görüntüyü sunmaktadır.
 Özellikle portre çekimleri ve dura-
ğan konularda normal objektifler kullanı-
lır. Geniş açı ya da tele objektifler gibi gö-
rüntüyü bozan bir etki yaratmazlar.

GENİŞ AÇILI OBJEKTİFLER
 
 Geniş açılı objektifler, normal objek-
tiften daha geniş bir açıyla konuya bakar ve 
filme veya sensöre normal objektife göre 
çok daha fazla görüntü sığdırırlar. Örneğin 
açık alanda basketbol oynayanların fotoğ-
rafını normal objektif kullanarak bir kare-
ye sığdırabilmek için konudan uzaklaşmak 
gerekir. Oysa aynı fotoğraf geniş açı bir 
objektif kullanarak çok daha yakından çe-
kilebilir. Çünkü geniş açılı objektifler nor-
mal objektiflere göre daha geniş bir görüş 
açısı sağlamaktadır.
 Bu objektiflerin temel özelliği, ge-
niş görüş açısı içerisinde nesnelerin boyut 
olarak küçülmesidir. Ayrıca bu objektifler 
optik özellikleri nedeniyle görüntü bozul-
malarına neden olmaktadır. Oluşan bu 
görüntü bozulmalarından bir tanesi, düz 

50 mm.
Normal Objektif

46o

Hatice ARSLAN
İlker ŞİMŞEKCAN
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çizgilerin görüntü alanı içerisinde dışa 
doğru eğilmesidir. Bu bozulmalar fotoğ-
rafçılar açısından üzerinde özellikle du-
rulması gereken en önemli konudur.
 Konuya olan uzaklığın kısıtlı olduğu 
durumlarda, öndeki nesneyi abartılı ola-
rak büyük göstermek istendiğinde, net 
alan derinliğinin fazla olmasının istendiği 
durumlarda geniş açılı lensler rahatlıkla 
kullanılabilir.

TELE OBJEKTİFLER

Tele objektifler yani dar açılı objektifler; 
35mm. filmli makineler ve full frame diji-
tal makineler için 85 mm.’den başlayarak, 
200mm’ye kadar bir görüş açısı sunmak-
tadır. Fotoğraf makinesinden tele objektif 
ile bakıldığında, vizörden bakan kişi ken-
dini çevresini dürbün yardımı ile izliyor-
muş gibi hisseder. Bu nedenle vahşi ya-
şam, spor karşılaşmalarında tele objektif 
kullanılır.
 Bu tür objektifler diğer normal ve 
geniş açılı objektiflere göre daha büyük 

14 mm.

114o
84o 63o

24 mm. 35 mm.

46o

yapıdadır. Bu nedenle kullanımı ve elde ta-
şınması bir hayli güçtür.

Fotoğrafını çekeceğimiz konuya yeterince 
yaklaşamadığımız durumlarda, arkadaki 
nesnelerin daha büyük görünmesini iste-
diğimiz durumlarda, detay görüntülemek 
istediğimiz yapılarda ve arka cephenin net 
çıkmasını istemediğimiz durumlarda tele 
objektifler kullanılabilir.

85 mm.

135 mm.

200 mm.

28o

12o

18o

ZOOM OBJEKTİFLER

 Normal, geniş açılı ve tele objektifleri 
içerisinde barındıran objektiflerdir. Fotoğraf 
makinelerimizde normal objektif takılı ilken 
daha geniş ya da daha dar bir görüş açısı is-
tenildiğinde, objektifin değiştirilmesi gere-
kir. Peki ya objektifi hiç değiştirmeden fark-
lı odak uzaklıkları ayarlayabileceğimiz bir 
objektif olsa. İşte zoom objektif değişebilir 
odak uzaklıklı objektif anlamına gelmekte-
dir. Objektifin üzerinde bulunan bilezik ha-
reket ettirildikçe odak uzaklığı değişecek ve 
farklı görüş açıları sağlanacaktır.
 Zoom objektif kullanıldığında birden 
çok objektif taşımaya gerek kalmamakta-
dır. Ayrıca zoom objektif yardımıyla konu ile 
makine arasındaki uzaklığı değiştirmeden; 
hem geniş, hem dar, hem de normal görüş 
açısında çekimler yapmak mümkündür.
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Sebastião
Salgado

Hüseyin ÖZBUDUN

GREN ve LEKE

ime fotoğrafçı ya da fotoğraf sanatçısı denir? Birçok çevreler tarafından fotoğrafçı 
ve fotoğraf sanatçısı ayrımı yapılmasının yanlış olduğu düşünülüyor. Bu günlerde 
fotoğraf sanatçısı olmak bir deklanşör kadar uzağımızda! Peki ayrımı neye göre 

yapacağız? Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak mı? Yoksa birkaç atölyeye ka-
tılmak mı? Bu konu hakkında düşünmeye başladığımdan beri hakkında çeşitli makaleler 
okudum ve kime ne dendiği kimsenin! umrunda değil, kelimeye takılmak yerine sahip ol-
duğu titr’e ne kadar uygun olduğu tartışılmalıdır. Bu konuyu anlamanın en iyi yolu siz de-
ğerli okuyucularımızda saklı. Yaptığınız mesleği en az binlerce kişi yapıyordur fakat siz o işin 
en doğru şekilde nasıl yapılacağını bilirsiniz ve çevrenize baktığınızda nasıl yapıldığını da 
açıkça görebilirsiniz. Yani siz uzmanı olduğunuz bir konuda başkasını değerlendirebilirsiniz 
tıpkı piyasada bir çok tasarımcı! olmasının yanında gerçek tasarımcıların da olması gibi. 
Hepsine tasarımcı diyoruz ama ortaya çıkardıkları ürün/sonuç çok farklı. Yani baktığımızda 
fotoğrafçı var bir de fotoğrafçı var, sonuca bakmak ortaya konulan işe, etkiye bakmak en 
doğrusu. Acaba Sebastiao Salgado kendine ne diyordu? Biraz Salgado’dan bahsedelim ve 
ne diyeceğimize siz karar verin bakalım. 

K

 Sebastiao Salgado 1944 yılında Bre-
zilya’da sekiz çocuklu bir ailenin altıncı ço-
cuğu olarak dünyaya geldi. Kırsal bölgede 
büyüyen Salgado hayatının ileriki döne-
minde bu yaşadıklarının onun fotoğraf-
çılığını farklı bir şekilde etkileyeceğinden 
habersizdi. İlerleyen yıllarda eğitimine de-
vam etmek için Sao Paulo’ya iktisat oku-
mak için gitti.
 1967 yılında fotoğrafçılık kariyerinde 
büyük bir öneme sahip olan eşi Lelia Wa-
nick Salgado ile hayatını birleştirdi. Kariye-

rine çeşitli eğitimleri de ekleyerek 1970 yılında 
Londra’ya yerleşti. Bu süreçte Brezilya’nın si-
yasi ve politik olayları bu kararları vermesinde 
etkili olmuştu. Londra’da iktisatçı olarak, sıklık-
la Afrika bölgesine seyahat etmesini gerekti-
ren bir şirkette çalışmaya başladı. Fotoğrafçı-
lıkla tanışmasına sebep olacak olan Afrika’ya 
yaptığı seyahat 1973 yılında gerçekleşti. Bu se-
yahat için eşinden aldığı fotoğraf makinesiyle 
çektiği fotoğrafları gördükten sonra artık başka 
bir meslek yapmak istemediğine karar verdi ve 
bütün ilgisini fotoğrafçılığı yöneltti. İlgisi o ka-

CHIAROSCURO’UN EFENDİSİ
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dar büyüktü ki halihazırda çalıştığı işi bırakarak serbest fotoğrafçı olarak çalışmaya başladı. 
Daha sonradan Paris’e yerleşerek burada yaptığı işlerle kısa sürede adından söz ettirmeye 
başladı. Dünyaca tanınan yayın kuruluşları olan Time, The Sun, Stein gibi ajanslarda işle-
rini yayınlattı. Daha sonra sırasıyla Sygma, Gamma ve Magnum fotoğraf ajanslarına 
katılarak belgesel fotoğrafçılık alanında çarpıcı işler ortaya koydu. O dönemde 
Angola ve Mozambik gibi ülkelerin yaşamakta olduğu savaşı ve birçok olayı 
görüntüledi. Hatta Magnum fotoğraf ajansını da batmaktan kurtarmıştı. 
Bu olaya kısaca değinecek olursak, dönemin Amerika Birleşik Dev-
letleri başbakanı Ronald Reagan’ın konuşması sırasında uğradığı 
silahlı suikasti fotoğraflamayı başaran tek kişi olarak Sebastiao 
Salgado tarihe geçti.
 Halihazırda Magnum ajansına bağlı olan Salgado 
ajansın ekonomik sıkıntılar çektiği dönemde ciddi bir 
maddi gelir elde etmesini sağlamıştı. Bu olay aynı 
zamanda Salgado’nun da dünya çapında tanın-
masına sebep olmuştu. Sebastiao Salgado 
bence, dünyayı değiştiremeyeceğinin far-
kında olan fakat provoke edeceğine emin 
olan bir güç olarak hala aramızda. Hat-
ta bir röportajında çektiği fotoğrafların 
insanlar için sadece güzel olarak de-
ğerlendirilmesini başarısızlık olarak 
gören biriydi ve ona göre fotoğraf, 
bakan kişinin kendi acısıymışçası-
na bir şeyler yapma isteği duyma-
sına neden olmalıydı. Belgesel 
fotoğrafçısının herhangi bir şe-
yin güzel fotoğraflarını çekme 
gayesi taşımaması gerektiğini 
düşünen Salgado; belgesel 
fotoğrafın bizi sarsması ve bir 
takım olayları sorgulama-
mıza sebep olması gerek-
tiğini savunan bir anlayışa 
sahiptir ve yaşadığımız 
gezegende olup bi-
ten her şeyin gös-
t e r i l m e s i n i n 
taraftarıdır. 
K ı s a c a 
yaşa-



nanlardan kendimizi de sorumlu hissederek 
kendimizi bunun bir parçası olarak görmeli-
yiz. Yazımın girişinde dediğim gibi şimdi Sal-
gado’ya fotoğrafçı diyorsak diğerlerine ne di-
yeceğiz?
Sebastião Salgado döneminde fotoğrafçılık 
hakkında çok sayıda onur belgesi, yılın fotoğ-
rafçı ödülleri gibi birçok ödül aldı. Sebastiao 
Salgado’nun dünya çapında ses getiren ve 
en bilinen projelerinden bahsetmek gerekir-
se bunlardan en fazla ses getirenleri Yaratılış 
(Genesis), Göçmenler (Migrations/Exodus) 
ve İşçiler (Workers) oldu.
 Genesis, bütün canlı türleri içinde ha-
yatın zarafet ve güzelliğini tekrar anlatmak ve 
hepimizin aynı kökenleri paylaştığını göster-
mek istediğini belirttiği eseri, yaklaşık sekiz yıl 
sürmüştür. Bu süre zarfında dağları, çölleri, 
okyanusları, hayvanları ve daha birçoğunu 
tekrar tekrar keşfetmiştir. Bu kitaba bakar-
ken aslında korumamız gereken ne çok şey 

olduğunu ve farkındalığımızın ne kadar az 
olduğunu anlamamıza sebep oluyor. Ken-
disi bu serisinin ‘’gezegene yazdığı bir aşk 
mektubu’’ olduğunu belirtmiştir. 
 Migrations Göçler eseri ise yaklaşık 
olarak altı yıl sürmüştür 1990 da başlayan 
projede Salgado çeşitli nedenlerle yaşa-
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dığı yeri terk etmek zorunda kalan insanların 
hikayelerine yer vermiştir Latin Amerika’dan 
Hindistan’a oradan Irak’a Vietnam’a Galan 
adasına uzanan yolculukları ele almıştır. Çok 
fazla trajedi görmüş birisi olarak her şeye alış-
tığını düşünen Salgado bu seriyi hazırlarken 
gördüklerine inanamadığını da belirtmiştir.
 Workers serisi belki de herkesin mutla-
ka bir kere de olsa karşılaştığı fotoğraflarının 
olduğu projelerinden bir tanesidir. Yaklaşık 

bir buçuk yıl süren projede kimi zaman haf-
talarca kimi zaman aylarca işçilerle birlik-
te yaşayarak tıpkı bir sosyolog gibi işçileri 
incelemiştir. Harikulade bir fotoğraf sergisi 
ile insanların ne derece kötü şartlarda hiç 
uğuruna verdiği emekleri gözler önüne 
sermiştir. Hatta Karl Marx’ın manifestosun-
dan daha etkili olduğu bile söylenmiştir. Yir-
mi altı ülke gezip gerçek ve düşündürücü 
bir profil ortaya çıkarmıştır. Birçok işe imza 

atan Salgado’nun bahset-
meden geçmek istemedi-
ğim ve izlemenizi tavsiye 
edeceğim “Toprağın Tuzu” 
adlı belgeselini mutlaka 
izleyin. Hayatında bura-
da anlatılamayacak ka-
dar görsel birikim ve olay 
yaşayan Salgado’yu biraz 
daha tanımak isteyenler 
çok daha detaylı bilgile-
re ulaşabilir.. Ben sadece 
fikir oluşması için bir giriş 
yaptım gerisini size bıra-
kıyorum. Umarım keyifle 
okumuşsunuzdur sağlıklı 
günler dilerim.
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ürkçeye ‘Cinayeti Gördüm’ ismiyle çevrilen ‘Blow Up’, İtalyan yönetmen 
Michelangelo Antonioni’nin Arjantinli yazar Julio Cortazar’ın İngilizceye aynı 
adla çevrilen öyküsünden uyarlayarak 1966 yılında çektiği ilk İngilizce filmidir.  

Antonioni’nin yıldızının parlamasını sağlayan film, 1967 yılında En İyi Yönetmen ve En 
İyi Senaryo olmak üzere iki dalda Oscar’a aday olmuştur ve yine aynı yıl Cannes Film 
Festivali’nde ‘Altın Palmiye’ ödülünü kazanmıştır.

* 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.)

CİNAYETİ GÖRDÜM
M I C H E L A N G E L O  A N T O N I O N I

 Sinema dünyasına film eleştirileri yaza-
rak dahil olan Antonioni, bir dönem senaryo 
yazarlığı yapmıştır. Bu dönemde Roberto Ros-
sellini ve Enrico Fulchignoni gibi yönetmen-
lerle çalışmıştır. 1950 yılında ise Cronoca di un 
Amore (Bir Aşkın Güncesi) adlı ilk uzun metraj-
lı filmini yönetmiştir. Antonioni’nin ilk dönem 
filmlerinde Yeni Gerçekçilik akımının izlerini 
görmek mümkündür. 1960’lı yıllar itibariyle ise 
kendini bulmaya başladığı döneme doğru yani 
bir olgunlaşma sürecine girdiği söylenebilir. Bu 
olgunlaşma sürecinin en başında, L’Avventura, 

La Notte, L’Eclipse 
olmak üzere üç 

filmden oluşan 
iletişimsizlik 
üç lemes in i 
ç e k m i ş t i r . 
Sinemasın-
da ağırlıklı 
olarak ya-
bancılaşma, 

yalnızlaşma, 
iletişimsizlik ve 

modernizm ko-
nuları üzerine yo 

ğunlaşmıştır.

 Bu temalara ek olarak gerçeklik kav-
ramı üzerine yoğunlaştığı bir film olan “Blow 

İlknur GENÇ
AURA

T

SPOILER▶!
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Up” açılış sahnesi itibariyle derdini izleyi-
ciye aktarmayı başarmaktadır. Fabrikadan 
çıkan işçileri gördüğümüz bu ilk sahnede 
Antonioni şüphesiz ki Lumiere kardeşlere 
selam çakmaktadır! Bu sahneyle birlikte 
aslında Antonioni, yaşamsal gerçeklikten 
koparak sinemasal bir gerçeklik boyutuna 
girdiğini seyirciye aleni bir şekilde söyle-
mektedir. Film boyunca, izleyicinin ger-
çekliğin ne olduğu üzerine kafa yormasını 
isteyen yönetmen, bu talebini yine filmin 
giriş sahnesinden itibaren filme dahil ettiği 
pantomim sanatçılarıyla desteklemektedir. 
Dikkatli bakıldığında film, başladığı andan 
itibaren gerçekliğin sorgulanması gereken 
bir şey olduğunu söylemektedir. Absürt-
lüklerle birlikte gerçekle olan savaşımız da 
başlamaktadır.

 Neredeyse filmin giriş sahnesiyle 
birlikte protagonistin de (Thomas) görül-
düğünün ve onun bir fotoğrafçı olduğunun 
anlaşılması biraz zaman almaktadır. Çatış-
ması gerçeklik olan bir hikâyede protago-
nistin mesleğinin fotoğrafçı olarak seçilmiş 
olması birçok taşın yerine oturmasını sağ-
lar. Bu durum izleyiciye fotoğraf ve ger-
çeklik arasındaki bağı düşünmesi gerektiği 
konusunda da bir kapı açmaktadır. Filmi bir 
süre takip ettiğimizde Thomas’ın imrenile-
cek bir hayata sahip olduğunu fark etmek 
oldukça kolaydır; son model arabası, gü-

zel bir evi olan, birbirinden güzel mankenlerle 
çekimler yapan genç ve zengin bir fotoğrafçı 
imajı çizmektedir Thomas... Fakat Antonioni’nin 
izleyiciye en başından beri gerçekliği sorgula-
ması gerektiği konusunda küçük mesajlar gön-
derdiği göz önüne alındığında çizilen bu imajın 
da sorgulanması gerektiği kanısına varılmalı-
dır. Şayet filmin hikayesi ilerledikçe bu duru-
mun sinyalleri kendini göstermeye başlar. Tho-
mas’ın hal ve hareketlerinden, en basitinden 
mankenlerle olan iletişiminden hayatından 
memnun olmadığı çıkarımını yapılabilmekte-
dir.

 Filmin kırılma noktası olarak sayılabile-
cek bir sahneye sebep olan Thomas’ın fotoğraf 
çekmek için sokağa çıkmış olması da aslında bu 
memnuniyetsizliğin bir meyvesidir. Fotoğrafçı, 
yeni bir heyecan aramaktadır. Aslına bakılırsa, 
filmin tüm hikayesinin protagonistin yaşıyor 
olduğu yabancılaşma, yalnızlaşma ve kendi 
gerçeğini arama duygu durumları üzerinden 
şekillendiğini söylemek de mümkündür. Tüm 
hayatı fotoğrafla geçen Thomas, heyecan ara-
yışındayken bir parkta yaşanan cinayeti fotoğ-
rafladığı ve bu cinayeti ortaya çıkartabileceği 
sanrısına kapılarak hayatını yine fotoğraf üze-
rinden anlamlandırma çabasına düşer. Usta 
yönetmen Antonioni, izleyici de bu sanrıya ve 
çabaya dahil etmeyi dahice bir şekilde başar-
mıştır.
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 Cinayet sanrısı, Thomas’ın evine dö-
nüp fotoğrafları yıkaması ve incelemesi ile 
başlar. Fakat öncesinde aslında o sırada 
fotoğrafı çekilen kadın ile Thomas arasın-
da yaşanan tartışma bu doğrulta bir olay 
örgüsüne zemin hazırlamaktadır. Filme is-
mini veren ‘Blow-Up’, İngilizce ‘mercekle 
fotoğrafları büyütmek/genişletmek’ anla-
mında teknik bir terimdir. Thomas, fotoğrafı 
mercek altına alıp büyüterek asıl fotoğrafı 
kendi gerçeklik bağlamından kopartır ve 
yeni bir gerçeklik yaratır. ‘Fotoğraf gerçeği 
mi gösterir yoksa yeni bir gerçeklik mi ya-
ratır?’ sorusu ise bu noktada tekrar günde-
me gelebilir fakat aslına bakılırsa burada 
tartışılması gereken asıl sorun, gerçekliğin 
ne olduğu üzerine felsefi olarak net bir ta-
nım yapmanın mümkün olmamasıdır.

  Film bir cinayet sanrısı üzerine kurulmuş olsa 
dahi, asıl derdi hiçbir zaman cinayet, cinayetin var-
lığı veya yokluğu değildir. Fotoğrafçı bir protagonist 
aracılığıyla birçok şey sorgulanmaktadır; fotoğraf, 
sanat hatta sinemanın kendisi ile birlikte tabii ki 
gerçeğin kavramsal anlamda sorgusu, bireysel bir 
yalnızlaşma hikayesi üzerinden anlatılmaktadır. 

Filmi pantomim sanatçılarıyla başlatan Antonioni, 
bir sinema efsanesi olarak kabul edilebilecek olan 
son sahneyi yine pantomim sanatçılarıyla yaparak 
güzel bir kapı aralığı bırakır. Ve en sonunda prota-
gonisti de tamamen kaybederek en başından beri 
dahil ettiği sanrılarla, seyirciyi baş başa bırakır.
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Hayatımıza kattıkları eserlerle fotoğrafa farklı açılardan bakmamızı 
sağlayan Espas Kuram Sanat Yayınları’na teşekkür ederiz.

www.espaskitap.com

espas
KURAM SANAT YAYINLARI



Furkan KARAPINAR
Gülizar AKSOY
Rukiye Nur YAMAN

ig: sevilita

RÖPORTAJ

Sevil Alkan

Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?
 
 1979 yılında Samsun’da doğdum. Mimarım. Bir tasarım ofisinde çalışmakta-
yım.             
İstanbul’da yaşıyorum. 6 senedir fotoğraf çekiyorum. 

H-art Collective oluşumu nasıl başladı?

 H-art Collective’i, 2014 yılında Emrullah Eyvallah 
ile birlikte kurduk. Ardından İlknur Can aramıza 
katıldı. H-artcollective mobil araçlarla üretim ya-
pan kollektif bir fotoğraf oluşumu. Bu alanda bir-
likte üretme, dayanışma ve ortak projeler oluş-
turma amacıyla bir araya geldik. 

Teknolojinin birçok alanda olduğu gibi fotoğraf-
çılık alanında da sunduğu imkânlar ve kolaylıklar 
aşikâr. Mobil fotoğrafçılık da bunlardan bir tanesi 
oldu. H-art Collective’de yapmış olduğunuz tam da 
bu. Mobil fotoğrafçılığın üretkenliğe, fotoğrafın tü-
ketimine ve fotoğraf sanatına katkıları neler oldu?

Fotoğraf çeken mobil cihazlar fotoğrafın sınırla-
rını ve yönünü değiştirerek yeni bir akım yarat-
mıştı. Mobil Fotoğraf sürekli etkileyici bir üretim 
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ile beslenen, giderek büyüyen küresel 
bir harekete dönüştü ve tüm fotoğraf 
hareketlerinin yanında yerini almayı 
başardı. Ayrıca mobil cihazların kolay-
ca ve herkes tarafından kullanılması 
sadece belli kişiler tarafından üretilen 
fotoğrafın herkes tarafından üretilme-
sine olanak sağladı. Fotoğraf çekme 
eyleminin tabana yayılması, çok fazla 
fotoğraf üretilerek imaj çöplüğü oluş-
turmakla birlikte, fotoğraf alanında 
yeni yaklaşımların ve deneysel çalış-
maların ortaya çıkmasına imkan verdi. 
H-art Collective, bu alanda icra edi-
lecek özgün çalışmaların ve deney-
sel yaklaşımların peşindeydi. Uzun bir 
süre de bu çizgide çalışmalarını sür-
dürdü. Fakat zaman içinde bu tartış-
malar sönümlendi. Biz de artık fotoğ-
raf üretimimizi sadece cep telefonları 
ile yapmıyoruz. H-art Collective fotoğ-
raf projeleri üreten bir gruba evrildi. 
Fotoğrafların ne ile çekildiğinin önemi 
yok bizim için.

Fotoğraflarınızda hem belge niteliği 
hem de hikâye anlatımından örnekler 
var. Sokak fotoğrafını aşan daha şiirsel 
ve ötekilere yaklaşan uç noktalar be-
liriyor. Sizin için fotoğraf ne ifade edi-
yor?

 Fotoğraf kendimi ifade etme bi-
çimim, aslında bana hikayeler anlat-
makta yardımcı olan bir araç. 
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Ne yazık ki ülkemizde kadınlar her alanda zorluklarla karşı karşıya kalıyor. Erkek 
egemen bu toplumda bir kadın fotoğrafçı olarak bu alanda karşınıza engeller çıkı-
yor mu? 

 Birebir dezavantajlı olduğum bir durumla karşılaşmadım şu ana kadar ama 
bazı organizasyonlarda veya sergilerde kadın fotoğrafçı kontenjanını doldurmak 
için yer aldığımı hissetmiyor değilim.

Kent Hayvanı isimli kitabınızın “Urban Animal’dan” geldiğini görüyoruz. Urban Ani-
mal; kente ait olan her obje anlamına geliyor. Peki, siz burada insanı nasıl konum-
landırıyorsunuz?
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 Yaşadığımız bu 
kentte insanlar (sesleri 
daha baskın çıkıyor gö-
rünse de) kadar hayvan-
lar, evler, arabalar ve ob-
jeler yer alıyor. Belki de 
insandan daha fazla. İn-
san bu projenin merke-
zinde değil, bütün objeler, 
hayvanlar ve insanlar bir 
uyum içinde. Biz insanlar 
yalnızca birbirimizi gör-
meden geçip gidiyor de-
ğiliz, bizden gayri daha bir 
sürü canlıyı ve objeyi de 
görmeden geçiyoruz.

Bir mimar olarak iş hayatınızda modern yapıtlar ta-
sarlarken, fotoğraflarınızda neredeyse kimselerin uğ-
ramadığı yıkık, harap edilmiş mekânlara ve duygulara 
yer veriyorsunuz. Bu sizi fotoğraflarınızda içsel olarak 
nasıl etkiliyor?

 Sanırım bu tezatlığı seviyo-
rum. Bir tarafta mimari tasarımın 
dönüştürme iddiası diğer tarafta ise 
var olanı kendi bakış açımla yorum-
lama kaygısı. 

Sevil Alkan’ın yolculuğu nereye ev-
riliyor?

 Şu anda kişisel bir proje üze-
rinde çalışıyorum. Belki fotoğrafları-
ma biraz renk gelir.
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HABERLER, KİTAPLAR,
YARIŞMALAR

57.Altın Portakal Ödülleri

 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Uzun 

Metraj Film Yarışması’nda En İyi Film ödülünü Hayaletler 

kazandı. 1964 yılından bu yana düzenlenen ve 2005ten 

itibaren uluslararası isimle düzenlenen festivalde Ulusal 

Uzun Metraj Film Yarışması’nda Hayaletler En İyi Film, En İyi Yönetmen (Azra Deniz Okyay), En 

iyi kurgu, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu alanları olmak üzere 

toplam beş ödül kazandı. Bir kaç kategoride ödül kazanan filmlerden diğeri de “Gölgeler 

İçinde” oldu. Ulusal Belgesel Film Yarışması’nda en iyi film “Maddenin Halleri-Deniz Tortum”, 

En iyi Kısa Metraj Film yarışması alanında en iyi film ise “Mamaville-Irmak Karasu“ seçildi.

Altın Portakal Filmleri-Online 
Gösterimler

 Farklı dönemlerde Altın portakal ödülü 

kazanmış filmlerden oluşan seçki, film izleme 

platformu MUBI üzerinden 3 Ekim-30 Kasım 

arası izlenebilecek şekilde sinemaseverlere 

sunuldu. Gösterim imkanı yakalayan filmler ise 

şöyle:

Düğün/Lütfi Ömer Akad, Maden/Yavuz Özkan, 

Aaahh Belinda/Atıf Yılmaz, Yazı Tura/Uğur 

Yücel,Pazar: Bir Ticaret Masalı/Ben Hopkins, 

Sarmaşık/Tolga Karaçelik

Bursa Photofest 2020
 
 Bursa’nın ilk 

Uluslararası Fotoğraf 

Festivali olan BursaP-

hotoFest, Bursa Bü-

yükşehir Belediyesi, Bursa Kent Konseyi ve 

BUFSAD (Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği) tara-

fından düzenlenmektedir. Yeni fotoğrafçıların 

da kendilerini gösterebilecekleri bir platform 

olma amacı da taşıyan festival  bu sene 16-24 

Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirildi.  

“Uzak/yakın” teması işlenen fotoğraflar fes-

tivalin kendi sitesinde sanal sergi kısmından 

izlenebilmekte.

//Bursafotofest.org

Dilek TOZKOPARAN

 Eylül 2020 de açtığı yeni sergi “Aynı Rüyanın İçinde” ile 28 Şubat 2021’e 

kadar, bir tarihin entelektüel hafızası Ahmet Hamdi Tanpınar’ın metinleriyle, 

bir tarihin görsel kayıt ustası Ara Güler’in fotoğraflarını buluşturuyor. Dergah 

yayınlarıyla birlikte hazırlanan “Aynı Rüyanın İçinde” kitabı da sergiyle eş za-

manlı olarak sanatseverlerle buluşuyor.

Müze’de ayrıca bir biyografi duvarı, Ara Güler’in karanlık odasının orijinal objeleriyle canlandırılması ve 

kontakt baskılarından örnekler de yer almakta.

Diğer bir galeride de “Hayalimdeki İstanbul Ya Bir Vapurdur Ya Bir Kuş” adlı sergi gezilebiliyor. //milliyet
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 İş Sanat, sahnesinde 

kayda alınacak yeni konser ve 

etkinliklerden oluşan prog-

ramını dijital platformlardan 

paylaşacağı 21. sezonunu 5 

Kasım’da başlatacak. Kla-

sik müzik konserlerinden yerli projelere, hikâye 

ve şiir dinletilerinden, masal tiyatrosuna, tiyatro 

okumalarından sanal sergilere uzanan pek çok 

etkinliğin yer aldığı 21. sezon, kasım ayında çev-

rim içi olarak başlayacak. Pandemi tedbirleri kap-

samında seyircisiz olarak İş Kuleleri Salonu’nda 

gerçekleşecek kayıtların tamamı İş Sanat’ın sos-

yal medya hesapları üzerinden ücretsiz izlenebi-

lecek. 

//milliyet

Günseli Baki - “Git Üstüne Bir Şey Giy!” sergisi

İzmir Konak’taki K2 Güncel Sanat Merkezi’nde 

2-16 Eylül tarihleri arasında düzenlenen kişisel 

sergide, kadınların çocukluktan itibaren top-

lumsal ve kültürel olarak alımladığı uyarıların 

kendi bedeni üzerinde yarattığı yabancılaşma-

yı kırmak için bedenini parçalayarak ürettiği 

imgeleri, doğadaki form ve karşılıkları ile bir-

leştiriyor.

Fotoğrafın kendisini de kişinin kendini parçala-

ra ayırdığı birer ayna olarak gören fotoğrafçı, 

verili kodları kırmak ve dönüştürmek için ha-

tırlamamızı sağlamaya çalışıyor. Sergiye aynı 

zamanda on fotoğrafçının oto-portre ve me-

tinleri de eşlik ediyor. //Cumhuriyet

 212 Photography Istanbul; sergi, atölyeler, 

söyleşiler, paneller, film gösterimleri, portfolyo 

incelemeleri ve daha fazlasını içeren yıllık kültü-

rel ve eğitici uluslararası bir etkinlik serisidir.

Bu sene 3.kez düzenlenen festival 8-18 Ekim 2020 

tarihleri arasında merkezi Yapıkredi Bomontiada olmak üzere Tekfur Sarayı Müzesi, Zülfaris Karaköy, 

Şerefiye Sarnıcı ve Akaretler Sıraevleri kapsayan özel bir rotada gerçekleşti.

Bu seneki başvuruların 20 Eylül’e kadar alındığı uluslararası bir fotoğraf yarışmanın da yer aldığı festi-

valin kazanları etkinliğin sitesinde yer almaktadır.

Eserleri, New York Metropolitan Müzesi, SF Moma gibi pek çok koleksiyonda yer alan İsrailli fotoğrafçı 

Michal Cheblin, cüretkar ve şaşırtıcı işleri ile tanınan Ouka Leele, temiz minimalist dünyalar yaratma-

sıyla adından söz ettiren Clemens Ascher, dijital çağın fotoğrafçısı Julia Hetta, geniş bir dekor içine 

yerleştirdiği karakterleri ile bilinen Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu’nda da temsil edilen Hollandalı 

fotoğrafçı Ellen Kooi, ilhamını insanlardan alan işlerinde ahenk ve dengenin uyumu üzerinde duran 

Mária Švarbová, performans, video, enstalasyon, animasyon, resim, çizim ve heykel alanlarında eser-

ler üreten Rus topluluk AES+F, günlük hayatın içindeki ahenge ve güzelliğe odaklanarak bir tür hikaye 

anlatıcılığı yapan Gregory Escande, Fotoğrafevi işbirliği ile eserleri sergilenecek İstanbullu fotoğraf-

severlerin yakından tanıdığı Magnum fotoğrafçısı Bruno Barbey, İstanbul surlarını fotoğraflayan Metin 

Çavuş programda yer alan isimlerden bazıları.

//212photographyistanbul.com
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 Photoshop Yeni Sürüm özellikleri tanıtıldı. Başlıca 

yenilikler;

Desen Önizleme, fotoğraflarda gökyüzünü değiştirme 

özelliği (Sky Replacement), Neural filters: yapay 

zeka altyapısı ile yüzdeki ifade ve duygunun değiştirilmesi, eski siyah beyaz fotoların 

renklendirilmesi, ışık yönünün ve bakış yönünün değiştirilmesi, fotoğraftaki kişinin 

yaşlandırılması, makyaj transferi gibi ek özellikler.

Fotografik Düşünme Tarihi- S.Haluk Uygur
Basım: 2020

İnsanoğlu mağara duvarlarına resim yapmaya, bir çok 

amacının yanında, iki şeyi önemseyerek başladı;

Birincisi; yaptığım şey, nesnenin doğadaki biçimine 

benzemeli...

İkincisi; yaptığımla duygu ve düşüncemi 

aktarabilmeliyim...

Antik dönem filozofları, birinciye “mimesis”, ikinciye 

“katharsis” ismini verdiler. Elli bin yıl önce mağara 

duvarlarına çizilmiş resimlere baktığımızda görüyoruz 

ki, mimesisi doğadaki nesnesini temsil edebilecek kadar 

beceriyle yapabilen insanlar çıktı. Baktığınızda ne güzel 

atlar veya aynı gergedan gibi olmuş diyebileceğiniz 

resimler çizdiler. Ama dikkat ediniz; onlara, “gergedan” 

demiyoruz, “aynı gergedan gibi olmuş” diyebiliyoruz 

ancak. Muhtemelen resimler ilk çizildiğinde, ressam ve 

izleyicileri de benzer düşünceye kapılmışlardır. Doğada

bir gergedanla karşılaştıklarında, bulundukları yeri değiştirip, gergedanın öbür yüzünü 

de görebilmelerine rağmen, duvardaki resmin arka tarafını göremediklerini düşünerek, 

bu tahmini yapıyorum. Bu tahminim doğru olmalı ki, sanat tarihi, iki boyutlu yüzeyde, 

zahiri de olsa üçüncü boyutu gösterebilme çabasıyla doludur. Bakınız tam burada 

bir düşünme faaliyeti başlıyor: “Benim iki boyutlu bir yüzeye çizdiğim şey, üç boyutlu 

dünyadaki gerçeğine ne kadar benziyor?” Aklına bu soru takılmış olanlardan bazıları, 

daha ileri düzeyde düşünmeye devam ederse, “gerçek nedir” sorusuna da bulaşabilirler. 

Bulaşmıştırlar da...”
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Rönesans Rüyası/Refik Anadol
 
 Dijital medya sanatçısı Refik Anadol, Rönesans döneminde 

üretilen tüm resimlerin ve heykellerin yapay zekaya öğretilmesi 

ile oluşan, düşünen fırça ile üretilen veri resimlerinden ve 

düşünen materyal ile üretilen veri heykeli çalışmalarını Milan da 

31 Ekim 2020 de düzenlediği sergi ile sanatseverler ile paylaşıyor.

Anadol, daha önce İstanbul’da Pilevneli Galeri’de “Eriyen 

Hafızalar(Melting Memories)” 2018 çalışması ile yer almıştı.

Koan - Haluk Çobanoğlu
Basım: 2020

Koan, renkli ve siyah beyaz fotoğraflar ile kısa metinlerden 

oluşan bir fotoğraf albümü, kişisel bir felsefi yolculuğun 

nevi şahsına münhasır “ kendine özgü” kitabı.

 Sony World Photography Award Yarışması: 

Uluslararası fotoğraf yarışmalarının en bilinenlerinden biri 

olan yarışma 3 ana kısımda düzenleniyor. Open competition 

kısmına tüm fotoğraf severler, 2020 senesinde çekilmiş 

fotoğraf çalışmaları ile 10 kategori altında ücretsiz olarak katılım 

sağlayabiliyor. Bu alt başlığa katılım sağlayanlar Youth ve 

Profesyonel yarışma kategorilerine katılım sağlayamıyorlar. Son katılım tarihi: 07.01.2021

Youth(gençlik) yarışması katılımı sadece 12-19 yaş katılımcılarına açık ve yine ücretsiz. Son 

katılım tarihi: 31.12.2020

Profesyonel katılım: Belirtilen konu kategorileri için 5-10 fotoğraf gönderimi gerektiren bu 

alan için de katılım ücretsiz. Son katılım tarihi: 14.01.2021

 PhotoMaratonİstanbul 2020: 14 Kasım’da Sirkeci – 

Bayazıt - Galata Kulesi ve Taksim hattında gerçekleşecek olan 

etkinlik 4 ana kategoride düzenleniyor. Fotoğraf makinesi, analog 

fotoğraf makinesi, cep telefonu ve video alanında yarışmaya 

katılım sağlamak mümkün. Açıklanan temalar üzerinden belirli 

bir zaman içinde içerik üretilmesine dayanan yarışmada kazanan 

kişilere çeşitli ödüller sunuluyor. 21



FOTOĞRAFHANE

Cemre TOSUN
Hatice ARSLAN

arşıt iki kuvvetin denk gelmesi durumudur denge. Işıktan 
gölgeye, yeryüzünden gökyüzüne bir yol, iyiden kötüye 
doğrudan yanlışa bir erdem, geceden gündüze bir giz 
bulutudur. Evrenin var oluşundan bu yana gelen denge hali 

bize eşsiz güzellikler sunduğu gibi insan eliyle bozulan düzene karşı 
başkaldırıyı da beraberinde getiriyor. 

Bir yanını inşa ederken diğer yandan yıkım yaratan, beşeri düzeni 
tüm dengeleri altüst ederek elde eden homo sapiens bir tarafta; 
terazinin bozuk kısmına aldırmadan kendini onarmaya adamış bir 
denge alemi diğer tarafta.. 

Tablonun bütünüyle göz göze gelince; koskoca bir paradoksun 
içinde birbirine paralel ilerleyen ritimlerin serüveni.

Her sayımızda olduğu gibi, bu serüvende de 
bize eşlik eden fotoğraf severlerin “denge” 
kavramının içini dolduran eserleri ile birlikte 
ilerliyoruz.
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ERKAN RODIN
ig: istanblueman 

Fujifilm X-T1 / 27mm
 1/180 | F/8 | ISO 200

“Yalnızlık asasıdır Musa’nın...”



OZAN  AKGÜL
Iphone 6

“Samsun Bulvar AVM bahçesinde, bir yağmur sonrası otururken, yerdeki dekorasyon bana bir satranç 

tahtasını anımsattı. Oturmuş insanları gözlemlerken, hayatın aslında bir satranç oyunu olduğunu ve

bizim bu satranç tahtasında dengemizi kaybetmeden ilerlemeye çalıştığımızı düşünmeden 

edemedim.”

HATİCE AYAKSIZ
Sony A6300 - 18/105 mm

“Her birimiz ayakta kalmak 

için mücadele ederken ve 

hayata sımsıkı tutunurken, 

aynı zamanda dengemizi de 

bulmaya çalışıyoruz. Oysa 

doğa, kendi akışı içinde nasıl 

da akıp gidiyor...”

ig: @ozn.akgul 
 

ig: @haticeayaksiz
1/160 |  f/9
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SERKAN TEKİN
FujiFilm X-T2

“TRNC : Geçen sene Eskişehir’de çektiğim, gördüğüm anda içimde denge duygusu yaratan bir 

fotoğrafım.”

ig: @umagumag
1/280  |  f/4  |  500 ISO
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MELİK ALPEREN
Nikon D3500 / 18 mm

“Işığa ve yansımasına bir kesişimleri olabileceğini hatırlatan bir varlık olarak insan.”

ig: @melikalperen
1/250|  f/3,5 |  ISO 450
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NECATİ ÖZ
Canon EOS 700D

“GRİ : Yaşamın diyalektik bir çıkmaz olduğunu kavradığımdan bu yana içimde gri bir terazi taşıyorum, 

iyiliğin yanında kötülüğü de tartan,fakat yargılamayan, anlamaya çalışan.”

SEVGİ KAYGUN
Nikon D5500

“Gerçekten kelimenin tek anlamı ile kendi dünyaları ve dış dünyayla emek vererek güzel bir denge 

kuruyorlar.”

ig: @necatioz01
1/400 |  f/8 |  ISO 100 

ig: @ sevgi_kaygun 
1/250 |  f/5,6 |  ISO 400
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EMİR SEVİM
FujiFilm X-E3  | 18mm

“Fotoğraf çekmek için evden çıktığımda tramvaya binmek üzereyken ışığın kesiştiği duvarı gördüm ve 

beklemeye başladım. Yürüyen merdiven, ışıkların kesişimi, gölgeler ve insan tam bir dengeyle ortada 

buluşuyordu. Bir kaç denemeden sonra istediğim fotoğrafı çekmiştim.”

MAHMUT EMİN SÖYLEMEZ
Canon EOS 5D MARK III

“Minimal Çizgiler.”

ig: @emirsevim
1/320 |  f/8 |  ISO 800

ig: @mahmuteminsoylemez
1/1600 |  f/2,8 |  ISO 100
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BÜŞRA ALTIN
Xiaomi Redmi Note 8

“İsmet Özel der ki; “söyleyin aynada iskeletini görmeye kadar varan kaç kişi var şunun şurasında” bu 

yazıyı insanlarda çok gördüğümden yakınıp fotoğraflamak istedim.”

ig: @ufuktabircicek
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İBRAHİM KAYA
Iphone 7 PLUS 35 mm

“Çocuğun bisiklet sürerken yaşlı amcanın yanına geldiğinde bir anda durarak göz göze gelmeleri, hayat 

denilen zamanın aslında ne kadar hızlı geçtiğini ve ikisi arasındaki mesafe kadar kısa olduğunu hissettirmişti.”

ig: @ikaya26
f/1,8 |  ISO 40

AHMET ÖZCAN
Nikon D7000

“Karşınızdaki boşluğa rağmen herşey yolunda ise denge sizsinizdir, Eğer ki ters yüz olmuşsa dengesizsinizdir.”

ig: @sekteizaman
1/2000 |  f/6,3 |  ISO 400
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EMİR BOZKURT
Fujifilm X-T20

Bu fotoğrafı arkadaşlarla fotoğraf gezisi sırasında Galata Köprüsü’nün alt katına doğru inerken merdivenlerin 

yanından çektim. Gün batımına yakın bir zaman olduğu için ışık ve gölgenin merdivende ve duvarda olması, 

soldaki ve sağdaki modellerin karşılıklı gölge ve silüetlerinin ortaya çıkmasına sebep olduğundan, fotoğrafa 

denge kurduğunu farkettim.”

TAMER BAYRİ
Fuji XT4 16-55mm 2.8 lens

“Üç Mavi”

ig: @emir.bzkrt
1/3200  |  F/8 |  ISO 40

ig: @tamerbayri
1/2200  |  F/11 |  ISO 32
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FATMA BETÜL GÜLBEYAZ 
FujiFilm X-T3

“Bazen hayat bize kötü sürprizler sunsa da  o anı kendimize zehir etmektense, lehimize döndürmek bizim eli-

mizdedir yani dengeyi kurma gücü bizdedir.”

ig: @ordanorayaa
1/250 |  f/11 |  ISO 160
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SEMA YAMAN
Sony A7 R3 28 mm flaşsız

“Arafta kalan ruh, sırtını yaslamak için dönüp yine kendisine baktı.”

ZEYNEP GÖLGESİZ
Canon EOS 2000D 55 mm

“Birleşen kelebeklerin oluşturduğu bir çift insan gözüyle karşı karşıya geldiğim anın yarattığı çağrışımların 

etkisiyle deklanşöre bastım.”

ig: @filleresenfoni 
 1/800  |  F/7 |  ISO 500

ig: @zeynepgolgesiz
 1/250  |  F/5,6 |  ISO 200
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AHMET ÖZCAN 
Sony Xperia Ultra

“iki karşıt gücün denk gelmesinden doğan durum, varlık-yokluk.”

ig: @sekteizaman
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SERKAN TEKİN
FujiFilm X-T2

“ Fotoğrafı iki daireyle dengeleyerek kadrajı oluşturduktan sonra ortaya gelecek ve ilgimi çekecek bir konu 

bekledim. İzmir’de. #geçmişolsunizmir”

ig: @umagumag
1/2900  |  F/4,5 |  ISO 320

CEM TURGAY
Nikon D2X

“FourSeasonsWinter : kış 

soğuk ve kar en sevdiğim 

zamandır. Burası iznikte göl 

kenarı karlı bir ağaç ve su

ve insan”

ig: @photographycemturgay
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OZAN AKGÜL
Leica Q 28 mm

“Karaköy ve Eminönü civarında suya dalıp eğlenen gençler uzun zamandır ilgimi çekiyor ve de onları 

fotoğraflıyorum. Peşinde olduğum ise su ve genç arasındaki “belirleyici an” (Bresson - Decisive Moment) ve 

sonuç bu fotoğraf.”

İBRAHİM KAYA
Sony A7 III 

“110 yıldır devam eden Pavli panayırına gittiğimde insanların özellikle uçan sandayelere binme telaşları ve 

küçük büyük herkesin çok kısa bile olsa özgürce hissetmelerinin verdiği mutluluk gözlerinden okunuyordu. “

ig: @ozn.akgul
1/2000 |  f/5 |  ISO 400

ig: @ikaya26
f/5 |  ISO 100
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BEYZA ŞENATİLE
Samsung Galaxy NOTE 4

“8 no’lu dönme dolap  - 28.07.19  London Eye Waterloo Pier London/UK  

‘İtme, çekme ve zıtlıkların harmonisi. Denge işte bu çarktaki 8no’lu dolabın pesi.’”

ig: @bsenatile
1/2000  |  F/2,2 |  ISO 40
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HATİCE AYAKSIZ
Sony A6300 18/105 mm

“Her birimiz ayakta kalmak için mücadele ederken ve hayata sımsıkı tutunurken, aynı zamanda dengemizi de 

bulmaya çalışıyoruz. Oysa doğa, kendi akışı içinde nasıl da akıp gidiyor...”

ig: @haticeayaksiz
1/125 |  f/20

BATUHAN YILDIRIM
Zenit ET Fujifilm C200

“Bitmeyi bekleyen bir filmin amatör bir ışık 

kullanımı ile nasıl sonuçlar çıkarabileceğini 

denemek istedim.”

ig: @_ba2han
1/250  |  F/5,6 |  ISO 200
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MAHMUT EMİN SÖYLEMEZ
Canon EOS 5D MARK III

“Zerafet”

ig:  @mahmuteminsoylemez
1/160  |  F/14 |  ISO 100

FATMA BETÜL GÜLBEYAZ
Canon EOS 6D Mark II 

“O anki duygumu tek cümle ile anlatmak istersem; bu dünyadan geçerken mutlaka bir iz bırakıyoruz ve her 

şey gelip geçici, o sebeple aşırıya kaçmadan anda kalıp dengeli yaşamak gerekir.”

ig: @ordanorayaa
1/200 |  f/8  |  ISO 200
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SERKAN TEKİN
Nikon D7200

“DÜŞ : Balıkçının netsizliğinin verdiği kasvetli havaya rağmen, ”

ig: @umagumag
1/160  |  F/9  |  ISO 200

AHMET ÖZCAN
HTC X

“Empati, yaşam içinde 

önemli bir “denge” unsuru-

dur, doğru dengeyi kurmak 

için de bazen “bakış açısı”nı 

değiştirmek gerekir.”

ig: @sekteizaman
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MASACCIO
SANATTA DEVRİM YARATAN RÖNESANS RESSAMI 

Gamze AYSANATA DAİR

 “Giotto’dan sonra, bir yüzyıldan fazla bir süre boyunca sanat yeniden 
geriledi. Çünkü ressamlar Giotto’nun yapıtlarını kopya etmeye başlamış-
lardı. Sonra Masaccio geldi. Resim alanındaki yapıtlarının yetkinliği ile, 
doğayı, bu bütün ustaların en başta gelen hocasını örnek olarak almayan-
ların, boş yere sanat yapmaya uğraştığını kanıtladı.” Leonardo Da Vinci

asaccio, Erken Rönesans İtalyan 
resminin en büyük ustası kabul 
edilir. Yaklaşık beş yıllık sanat ha-

yatı içinde, gelecek kuşaklar için bir pro-
gram ortaya koymuştur. Resim alanında, 
ona uygun bir kıyaslamayı ancak Giotto 
ile yapabiliriz: Yaklaşık yüz yıl boyunca 
eserleri Giotto’yla birlikte anılabilecek 
tek ressam Masaccio’ydu çünkü gerçek 
insan duygularını ifade edebilmek için 
elindeki tüm sanatsal araçları kullan-

mıştır. Floransa Santa Maria del Car-
mine’deki Brancacci Şapeli’nde yaptığı 
freskler tüm on beşinci yüzyıl boyunca 
ressamlara esin kaynağı olmuştur.
 Vasari’ye göre; “Brunelleschi, 
Donatello, Ghiberti, Uchello ve Ma-
saccio’nun çabaları sayesinde o zama-
na dek süregelen ham ve hantal üslup 
en sonunda ıskartaya çıkartılmıştı. Da-
hası, onların güzel yapıtları haleflerine 
öyle kuvvetle bir teşvik ve esin oluştur-

1  Öndin, Nilüfer, Rönesans Düşüncesi ve Resim Sanatı, s.150, İstanbul, Hayalperest Yayınevi, 2016

Şekil 1: Masaccio,Vergi Parası, 1425,
Santa Maria del Carmine, Brancacci Şapeli, Floransa
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du ki sanat teknikleri bugün bildiğimiz 
büyüklük ve mükemmelliğe ulaştırıldı.”
 Masaccio’nun Vergi Parası re-
smi, batı sanatı için adeta bir devrim ni-
teliğindedir ve Rönesans’ın doğuşuna 
işaret etmesi açısından fazlasıyla önem-
lidir. Freskin konusu Matta İncili’nde 
(Matta, 17:24-27) geçen bir öyküdür.  İsa 
ve havarileri tüm dünyevi mallarından 
feragat ederek Kefernahum’a giderler 
ve şehre girmek için vergi ödemeleri 
gerekmektedir. 
 Resimde olay üç bölüme ayrılıp, 
tek bir sahnede verilmiştir. Normalde 
resimleri soldan sağa okuruz bu yüzden 
gözümüzün ilk olarak sola gitmesi ger-
ekiyor, fakat burada öyle olmuyor. Tüm 
havariler ve vergi tahsildarının ilgisi 
İsa’da toplandığı için bizim gözümüz de 
tam ortadaki İsa’ya gidiyor. Bu ortada-
ki sahnede vergi tahsildarı İsa’dan para 
istiyor ve duruşu hoş bir kontrapost 
oluşturmakta. Kontrapost duruşu 
genelde Roma heykellerinde karşımıza 
çıkan, bir adım hafif önde diğeri arkada 
olacak şekildeki duruş şeklidir.  İsa’nın 
eli Petrus’u, Petrus’un eli ise Taberi-
ye Gölünü işaret ediyor. Bu da doğal 
olarak gözümüzü sola doğru çekiyor. 
Tıpkı doğru çekilmiş bir fotoğrafın bizim 
bakışımızı yönlendirmesi gibi.
 İsa burada Petrus’a dönerek; “Ol-
tayı suya at ve oltaya gelen balığın ağzını 
aç, orada para bulacaksın. O parayı al 
ve hem benim hem kendin için öde.” 
demekte.  İkinci sahne olarak solda; 
Petrus’u göl kenarında balığın ağzından 
parayı çıkarırken görüyoruz. Masac-
cio, Petrus’u öndeki sahnenin arkasın-
da bırakarak bu sahneyi diğerlerinden 
ayırmış. Böylece bunu farklı bir sahney-
miş gibi algılıyoruz. Masaccio en sağda 

üçüncü sahne olarak da Petrus’u vergi 
tahsildarına para verirken resmetmiş. 
 Resimde oldukça gerçekçi bir 
arka plan söz konusu. Bu hoş atmos-
ferik perspektif gökyüzü aydınlanırken 
bir dağdan diğerine geçmemize ned-
en oluyor. Masaccio burada derin bir 
mekan illüzyonu oluşturmuş. Böylece 
figürler gerçekçi bir manzara içindeyken 
sadece atmosferik perspektif değil, aynı 
zamanda doğrusal perspektifte sağ 
tarafta kullanılmış oluyor. Masaccio’nun 
doğrusal perspektif kullanımında İsa’nın 
başı ufuk noktasındadır. Yani sadece 
havarilerin İsa’ya bakması değil, aynı 
zamanda resmin yapısı da gözümüzü 
oraya götürüyor.  Masaccio bu resmi 
gerçekçi yapacak olası her yolu düşün-
müş; önceki yüzyıllarda gelinen noktayı 
önemli ölçüde ileriye taşıdığı bu eserde-
ki ışık kullanımı ve gölgelerden hemen 
fark ediliyor. Burada gerçekçilik katan 
en önemli unsur, figürlerin yere düşen 
gölgeleri. Dönemine göre muhteşem!
 Masaccio’nun bir diğer resimi, 
Cennetten Kovulma sahnesi. Adem 
ile Havva’nın İncil’de anlatılan hikayesi 
Cennet Bahçesi’nde tüm kötülükler ve 
ölümden uzak olarak yaşamalarıyla 
başlar. cennetteki Bilgi Ağacı’nın mey-
velerini yememeleri konusunda Tan-
rı tarafından uyarılmalarına rağmen, 
yılan görünümündeki Şeytan tarafından 
kandırılırlar ve meyveden yiyerek insan-
lığın ilk günahını işlerler. Bunun sonucu 
olarak da Tanrı tarafından cennetten 
kovulup, ölümlü insan olarak yaşamaya 
mahkum edilirler.
 Eseri çarpıcı kılan en önemli özel-
liklerden biri, her iki figürün de derin bir 
utanç içinde olduklarının gözler önüne 
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serilmesidir. Adem ve Havva cennetin kemerli 
kapısından çıkarken resmedilmişlerdir. Üstlerinde 
uçan kırmızı elbiseli melek, elinde kılıcı ile onları te-
hdit eder şekilde cennetten kovmaktadır. Adem’in 
utançtan elleriyle yüzünü, Havva’nın da göğüsleri 
ve cinsel bölgesini kapattığı görülür. Masaccio bu-
rada figürleri en doğal haliyle resmetmiştir. Amacı 
sıradan iki vücut çizip, yüz ifadeleri ile duygusal 
yoğunluğu ifade etmektir. Masaccio perspektifi 
kemerli kapı ile vermeye çalışmıştır ve bu kapının 
dar olması aslında bir daha cennete dönüşün im-
kansızlığını da vurgular. Aynı zamanda bedenler 
üzerine yansıyan ışık ve gölge etkileri, figürlerin 
hacmini vurgular ve bu dönemde daha yeni yeni 
rastlanan ciddi bir gerçekçi görünüm oluşturur. 
Figürlerde anatomik bozukluklar olsa da, -Adem’in 
sağ kolunun kısa oluşu, Havva’nın fazlasıyla uzun 
sol kolu gibi-, Masaccio’nun bir ilki gerçekleştirip 

Şekil  2: Adem ve Havva’nın Cennetten 
Kovuluşu, 1425, Santa Maria del
Carmine, Brancacci Şapeli, Floransa

Şekil 1: Masaccio, Kutsal Üçlü, 1425-1428

insanı mümkün olduğunca 
en doğal haliyle resmetmeye 
çalıştığını düşünürsek, bunlar 
çok da dikkate alınmayacak 
ayrıntılardır.
 Gelelim Masaccio’nun 
kimliği bilinmeyen Floransalı 
bir aile için yaptığı Kutsal Üçlü 
freskine. Rönesans resminin 
temelini oluşturan eserlerden 
biridir. Çizgisel perspektif kul-
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lanılarak, ilk kez üç boyutlu mekan, iki 
boyutlu bir düzleme aktarılmıştır. Kesin-
tisiz, düz bir duvarın içinde gerçekten de 
bir boşluk açılmış gibi görünüyor; bu du-
rum daha sonra, gerçekle görüntünün 
gözle ayırt edilemez hale getirildiği 
“illüzyonist” resmin temelini oluştura-
caktır.  Kutsal Üçleme, sadece devrim 
yaratan göz aldatıcı özellikleriyle değer-
lendirilmemeli, aynı zamanda figürlerin 
çok akıllı ve ustaca düzenlenmesi de 
dikkate alınmalıdır. Freski çevreleyen 
sütunların önünde diz çökmüş bağışçılar 
ön plana derinlik kazandırırken, izleyici-
yle fresk arasındaki ilişkiyi de güçlendi-
riyorlar. Aynı zamanda, figürlerin tama-
mının geometrik bir formda, bir üçgenin 
içinde gruplandırılması, düzlemin ön 
cephesinin vurgulanmasını sağlıyor. 
Masaccio, figürleri insan boyunda res-
mederek ve perspektifi de asıl mekan-
daki seyircinin bakış açısından kurgu-
layarak, izleyicinin doğrudan doğruya 
freskle özdeşleşmesini de sağlamıştır. 
Figürler dışında en güzel şey, perspek-
tiften çizilmiş beşik tonozlu tavandır; ta-
van her biri kısaltıma uğratılmış rozetler 

içeren dörtgen bölmelere ayrılmıştır; 
gitgide uzaklaşacak şekilde öyle ust-
alıkla yapılmıştır ki yüzey sanki girin-
tili çıkıntılı gibi görünür. Resmin arka 
planında yer alan tonoz ve figürlerde 
kullandığı “solucan bakış” dediğimiz alt-
tan bakış açısıyla ve geriye doğru per-
spektifle, resimdeki figürlerin sanki bir 
tonoz altına yerleştirilmiş heykel grubu 
gibi algılanmasını sağlamakta. Özellikle 
fotoğraf çekerken de yere iyice eğilerek 
yapılan çekimlerde perspektif daha be-
lirgin gösterilir. Meryem’in, çarmıha 
gerilmiş oğlunu işaret eden o basit el 
hareketi, tüm ağırbaşlı resmin içindeki 
tek hareket olduğu için çok anlamlı ve 
etkileyicidir. Masaccio, kapalı form kul-
landığı durağan kompozisyonunda, mavi 
ve kırmızı tonlarla sıcak-soğuk renk il-
işkilerini ön plana çıkartan bir renk uyu-
mu tercih etmiştir. Ayrıca İsa’da görülen 
ilahi ışık, hem kavramın hem de figürün 
ön plana çıkmasında etkilidir.     
 Kısaca Masaccio, olağanüstü bir 
deha olmalıydı, çünkü henüz yirmi sekiz-
ini doldurmadan öldüğü halde, resim 
sanatında tam bir devrim yaratmıştı.



u sayımızda belgesel fotoğrafçılığının önemli temsilcilerinden Sebastiao 
Salgado’nun Genesis/Yaratılış serisine ait bir fotoğrafı ağırlayacağız. 

Fotoğrafçılık kariyerine işçilerin ağır koşulları, savaş ve yoksulluk gibi sosyal meseleleri 
belgeleyerek başlayan sanatçı, insana dair umutlarının tükendiği noktada kamerasını 
doğaya çevirir ve 2004 yılında Genesis/Yaratılış projesi başlar. Salgado bu kez ‘hala 
umut var’ demek için fotoğraf çeker, hala koruyabileceğimiz, bir gün görebileceğimiz 
bir deniz, ait olduğu yerde,  henüz insan eli değmemiş bir denizin tam ortasında,  yalnız 
ve huzurla yüzen bir balinanın varlığını ispatlamak için.  

 Bu fotoğrafa baktığımızda, dünyada bir yerde hala özgürce yaşayan canlılar 
olduğunu görmenin sevinci ve umudu ile, onları kendi hayatımız boyunca muhtemelen 
hiç göremeyecek olmanın hüznü birbirine karışıyor. Bizler doğamızdan koptuk, 
koparıldık. Dahası, bu koparılışın normalleştirildiği bir düzene doğduk. Sistemin 
üzerimize yüklediği sorumlulukların telaşı içinde bir balina kuyruğu görmenin sevincine 
hasret yaşadık, yaşıyoruz. 

 İnsanoğlu kendine korunaklar inşa ederken, asıl yuvasını yok ettiğini ne zaman 
fark edecek? Kendi türünü ve ihtiyaçlarını her şeyden üstün sayarken, buna körü 
körüne olan inancı mı bu umarsız yok edişin vicdan azabından alıkoyan onu? İnsandan 
önce doğa, evden önce yuva yok muydu? Diğer tüm canlılar bu eşsiz yuvayı insanla 
paylaşacak kadar cömertken insan neden bu yuvaya sığamayacak kadar bencil? Kendi 
türündeki ‘başka’larına bile en ufak tahammülü kalmayan insan! Ne zaman dönüp 
bakacaksın ardında ne bıraktığına? 

 Salgado’nun Genesis/Yaratılış manifestosunda söylediği gibi hala umut varken 
her şeyi bir kenara bırakıp bu umuda tutunmanın, bu yok edişi durdurmanın tam zamanı 
değil mi?

Hande ÖZEN
SAHNE ARKASI

BALİNA KUYRUĞUBALİNA KUYRUĞU
Valdes Yarımadası, Atlantik Kıyısı, Patagonya, Arjantin, 2004Valdes Yarımadası, Atlantik Kıyısı, Patagonya, Arjantin, 2004

(Genesis / Yaratılış)(Genesis / Yaratılış)
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Rumeysa Nur BESİCİ
FOTOĞRAF
ÜZERİNE

MODERNİZM ve POSTMODERNİZM
PERSPEKTİFİNDEN

Kendi ifade biçimlerini geliştiren fotoğraf, bir iletişim biçimi hale gelmesiyle 
sanatsal alandaki üretimlerini gerçekleştirdiği “postmodern” döneme 
ilerler. Modernist sanat bakışıyla fotoğrafın belge niteliği taşımasının 

yanında yorumlamaya açık tarafı, fotoğrafa özgür bir üretim sağlamasına 
rağmen modernizmin fotoğraftaki etkileri sorgulanmaya başlanır.

anatı ve fotoğrafın birbirleriyle ilişki-
li süreçlerini anlayabilmek için mo-
dernizmden postmodernizme doğru 

devam eden akışlar içindeki dinamikler-
den başlamak isterim. Modernizm öncesi, 
modernizm ve postmodernizm dönemle-
ri içindeki kültürel, sanatsal ve toplumsal 
devinimler, insanın düşünce dünyasını ve 
bakışını doğrudan etkilemiştir. Öncelikle 
modernizm öncesindeki taşrada yaşayan 
insanın hayatı ve düşünce hareketleri ile 
başlarsak, buradaki taşralı insan birincil ve-
rilerini kendi deneyimleri ve ilişkilerinden 
alırdı ve bu dönemde insanlar doğdukları 
yerde ölürlerdi. Matbaanın icat edilmesiy-
le öncesinde sadece zengin okuryazarla-
rın ulaşabildiği kitap, herkesin ulaşabildiği 
bir olguya döner. Entellektüel bir uğraş 
olan kitap, artık taşrada yaşayan insan için 
büyük şehirlerdeki hayatı öğrenmek için 
bir işlev taşır. Büyük kentlerin değerlerini 
ve oradaki insanların yaşayışlarını anlatan 
romanlar, bir model oluşturarak taşralı in-
sana bu modeli ulaştırmaya başlar. Böy-
lece ortak bir dile doğru yönelim başlar. 
Taşralı insan, büyük şehirlere özenmeye 
başlar ve oradaki değer ve standartları be-
nimser. Bu noktada kitap kitle iletişim ara-

cına dönüşmüş olur. Bir diğer aşamada 
gazete de kitaptan biraz daha farklı olarak 
büyük kentlerdeki bilginin uzak yerlere 
ulaşmasını ve bilgiyi eş zamanlılık ilkesine 
göre bildirimini sağlar. Gazete resimlerin 
desteğiyle kitaba göre daha rahat oku-
nur. Rasyonel aklın önderliğindeki mo-
dernizm, elitist bir söylem tercih etmenin 
yanında entellektüellerin toplum ile en-
tegre olmasını sağlamıştır. Kitap ve ga-
zete entellektüel becerilerin ürünü olup 
bir editör denetiminden geçen araçlardır. 
Radyo ile birlikte bu entellektüel duvar 
kırılmaya başlanıp televizyon ile entellek-
tüel anlatı dibe vurmuştur. Modernitenin 
en büyük kaynağı her zaman gerçeklik/
hakikat ile bağlantının kurulmasını sağla-
mak olmuştur. İnternetin icadı ile artık bu 
bağlantı tamamen kopmuş, ilk defa de-
netimden geçmeyen merkezsiz bilgiler 
yayılmaya başlamış ve herkes istediği bil-
giyi yaymaya devam etmiştir. Bu noktada 
artık bilgilerin denetilememesi ile hakikat 
alakasızlaşmıştır. Gerçekliği taklit edilen 
bir taklitten çıkılıp taklidin taklidine yani 
temsilin temsiline geçilmiş ve hakikat 
ile bağ kalmamıştır. Bu gelinen aşama-
ya artık postmodernizm diyeceğiz. Şunu 
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da ekleyelim ki dünyada 
yaşanan savaşların açtı-
ğı yıkımlar, büyük buhran 
ve bilimdeki gerçeklerin 
sorgulanabilmesiyle olu-
şan karmaşa, insanları yeni 
arayışlara itmiştir. 1960’lı 
yılların sonunda hakikatın 
alakasızlaşması ile moder-
nizmin dayattığı evrensel 
gerçeklere karşı çıkış, post-
modernizmi getirmiştir.
 Modernizm ve post-
modernizm süreçlerini dü-
şünsel ve toplumsal olarak 
inceledikten sonra fotoğ-
rafa doğru ilerlerken resim 
sanatının bu süreçlerdeki 
konumuna da bakmamız 
çok önemlidir. Fotoğraftan 
önce resim sanatı dünyayı 
ve anlatılmak isteneni be-
timleyen tek yapıydı. Yine 
modernizm öncesindeki 
sanat bir tür zanaat olarak 
karşımıza çıkar. Bir gerçek-
lik ile karşılaşan sanatçı, sa-
natı bu gerçekliği en yakın 
şekilde temsil etmek yetisi 
olarak tanımlıyordu. Hris-
tiyanlıkla birlikte bazı sınır-
lamalar içinde kalan sanat 
hala temsil gücünü devam 
ettirmişti. Genelde dini içe-
rikli resimlerde İncil’in öy-
külenişi, dönemin gerçek 
insan tasvirleriyle yapılmış-
tır. Bu dönemde ressam-
lar, atölyeye bağımlı olup 
tüp boya bulunana kadar 
dışarıda hiç resim yapma-
mışlardır. Stüdyoda kendi 
pigmentlerini üretmek zo-
runda olduklarından her 
ressamın renk skalası da 
farklı olmuştur. Atölye-

ye bağımlı olan ressamlar 
camera obscure tekniğini 
de kullanır, aynı modelleri 
farklı perspektiflerden çi-
zerler ve resimleri fotoğ-
raf gibi pürüzsüz bir yapıda 
olurdu. Tüp boyanın icadı 
ile sanatçıların stüdyodan 
çıkması, ressamların nehir 
kıyılarında resim yapmala-
rını olanaklı kılmıştı. Bu defa 
sanatçıların resimlerinde 
biçim değişmeye başlamış, 
gün ışığını kaçırmamaları 

gerektiği için sınırlı zama-
na sahip olan ressamların 
eserlerinde fırça izleri ve 
flu bir görünüm oluşmuş-
tur. Dönemin gazetesinde 
de bu biçimsel değişime 
karşı çıkan bir yazıda, res-
samların yaptıkları resmin 
gerçek değil anca izlenim-
lerini çizdiklerini ifade eden 
bir eleştiri yer almıştır. Bu-
nunla birlikte onlara em-
presyonistler/izlenimciler 
denilmiştir. Artık fotoğrafın 
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icadı ile bir önceki gerçeklik paradigması 
resim sanatı için kırılmış ve fotoğraf ger-
çeği daha iyi temsil etmeye başlamıştır. 
Ressamlar boşta kalmışlardır. Bir sonraki 
aşamada ekspresyonizm/dışavurumcu-
luk, resimlerde sanatçının bizzat kendi icat 
ettiği bir dünya olup pembe bulutlar, yeşil 
suratlar, bozuk perspektifler kullanılmış-
tır. Fakat sanatçılar burada birebir temsil-
den çıkıp kendi varoluş sıkıntılarını tabloya 
aktarmaya başlamışlardır. Bu değişimler, 
gerçeklik ile ilişkimizi ve düşünce hare-
ketlerimizi açıklayan bir perspektiftedir. 
Sanattaki bu devinimlerle birlikte büyük 
kırılmalardan 1915’te Marcel Duchamp’tan 
bahsetmek de gerekir. Duchamp, bir şe-
yin sanat eseri olarak gösteren şeyin ne 
olduğunu sorgulayarak bunun bağlam ol-
duğunu savunur. Onun işi büyük tartışma-
lara yol açarken aynı zamanda başarılı da 
olmuştur. Binlerce üretim içinden sıradan 
bir nesneyi, pisuvarı kendi bağlamından 
kopararak başka bir bağlam içinde konum-
landırması onu sanat eseri yapmıştır. Hazır 
nesneler ile yeni bir anlatım oluşturmuş-
tur. Bu da kavramsal sanatı doğurmuştur. 
Fotoğrafın icadından sonra da sanat artık 
sanatçının kendisinin gördüğü dünya biçi-
mi olarak konumlanmıştır.
 Artık fotoğrafa geldiğimizde onun 
kavramsal yapıda yer almasından önce 
“resimsel” ekol, modern sanattaki konu-
munu belirler. Fotoğrafçının gerçek bir sa-
natçı olabilmesi için yakaladığı dış dünya-
nın görüntüsünün gerçekliğini fotoğrafın 
belgesel özelliği sınırlamasından çok daha 
fazlası olması gerektiğini savunur. Alfred 
Stieglitz bu akımın önemli bir öncüsü olup 
fotoğrafı “tıpkı bir ressamın boya, fırça ve 
tuvalini kullanışı gibi izlenimci ve esnek bir 
araç olarak kullanarak bir sanatsal ifade 
biçimi oluşturmak” olarak bu ekolu ifade 
eder. Bunun yanında fotoğraf, resim sana-
tının biçimselliğinin yanı sıra anlatısallığını 
da ele alarak gündelik hayatın konularına 
da yönelim gösterir. Yaklaşımlardan başka 

bir tanesi ise kamerasız deneysel çalış-
malardan “fotogram”, nesnelerin yüzeye 
negatif ile değil, direkt kendilerinin akta-
rılmasıyla üretilen görsellerdir.  Bu yakla-
şım ile kamera devre dışında kalır, sanatçı 
nesneyi temsili görüntüsünden uzaklaş-
tırarak kendi varlıklarıyla sorgular ve fo-
toğraf sadece görüntü oluşturmak değil 
düşünceleri aktarmakta araç olur. Bu akı-
mı Man Ray ve Alexander Rodchenko gibi 
önemli isimler kullanmıştır. Avangard sa-
nat hareketlerinden diğer önemli teknik-
ler ise “fotomontaj” ve “kolaj” olmuştur. 
Fotomontajda negatiflerin karanlık odada 
baskı sırasında birleştirilmesiyle elde edi-
lir. Kolaj ise üretilen seri görüntüler baskı 
sırasında bir ifade oluşturacak şekilde bir 
araya getirilmesidir. Oluşan sonuçlar sür-
real bir yapıda olmakla birlikte seyredeni 
düşündürür. Geleneksel elitist kurallara 
karşı akımlardır. Artık fotoğrafın kavram-
sallaşma aşamasıyla “doğrudan fotoğraf” 
ekolü 35mm film formatını yaygınlaştırır 
ve sokak fotoğraflarını, gündelik hayata 
yöneltir olur. Bu noktada doğrudan fotoğ-
raf yaklaşımının önemi ilk defa resimden 
etkilenmeden sanat olabilme sürecinde 
modern bir başlangıç olur. Fotoğraf sa-
natı, gündelik hayatın elemanlarını ken-
dine özgü yaklaşımlarıyla düşünceyi ifa-
de edebilen hikayeler kurar ve kavramsal 
anlatıma doğru ilerler. Kavramsallaşma 
sürecinden sonra kendi ifade biçimlerini 
geliştiren fotoğraf, bir iletişim biçimi hale 
gelmesiyle sanatsal alandaki üretimleri-
ni gerçekleştirdiği “postmodern” döneme 
ilerler. Modernist sanat bakışıyla fotoğra-
fın belge niteliği taşımasının yanında yo-
rumlamaya açık tarafında özgür bir üre-
tim sağlamasına rağmen sorgulanmaya 
başlanır. Toplumu açıklayan tek evrensel 
doğrulara karşı çıkılarak farklı çözümler 
aranmıştır. Avangard sanat anlayışı buna 
örnektir. Postmodern anlayış ise moder-
nizmin özgünlük ilkesine karşı çıkarak 
hali hazırda var olan imgelerden yeniden 
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üretim yapılabileceği savunur. Bu da ta-
rihselliğin doğrusal olduğuna karşı çıkar. 
Postmodern anlatının eskiyi yıkmak ve 
yeni bir anlayış oluşturmak gibi bir ama-
cı yokken sanatçı önceden gördüğü im-
gelerden eserinde referanslar verir. Bu 
referanslar ile izleyiciyle iletişim kurar 
ve anlamı seyredenin yorumu belirler. 
Aslında bu bir sanatçı-eser-izleyen biçi-
minde bir süreçtir. Postmodern fotoğraf 
sanatçısı, bulduğu konunun yanında onu 
kendisi yeniden üretip kendine mal etme-
lidir ve sanatçının kullanacağı teknikler 
kendisine aittir. Bu dönemin önemli ör-
neklerinden biri Cindy Sherman, feminist 
sanat tarihçisi Linda Nochlin’in “Neden 
Hiç Büyük Kadın Sanatçı Yok?” adlı maka-
lesinden öykünerek dönemin toplumun-
daki kadın kimliğine ilişkin sorgulama ve 
arayış ile “Untitled Film Stills” (İsimsiz Film 
Kareleri) adında bir çalışma yapar. İsim-
siz Film Kareleri serisi 69 adet siyah beyaz 

fotoğraftan oluşur. Dönemin zengin sını-
fındaki iki farklı görüşün postmodern bir 
sentezini yapar. Multi-disipliner çalışarak 
kendine yeni diller icat eden Sherman, 
toplumdaki pek çok kadın kimliğini fotoğ-
rafında sorgularken fotoğraftaki öznele-
rin hepsinin kendisi olmasıyla da kendine 
mal eder sanatını.

Kaynakça
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modernizme Fotoğraf Sanatının Geçirdiği Dönü-
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BURSA’NIN SON SEMERCİ USTASIBURSA’NIN SON SEMERCİ USTASI
KEMAL AMCAKEMAL AMCA

Semer ve SemercilikSemer ve Semercilik

eğerli Aralık Mag okuyucuları. Hepinize merhabalar.  Pandemi sürecinin ve 
etkilerinin bir süre daha devam edeceğini düşündüğüm bu dönemin olum-
suzluklarından bir nebze de olsa uzaklaşmak için siz değerli okuyucularımıza,  

geleneksel el sanatları arasında yer alan ve  eskiden beri süregelen ata yadigarı diye-
bileceğimiz Semercilik mesleğini, Bursa’daki  tek temsilcisi Kemal ustamız ile birlikte, 
semercilik mesleğinin dünü, bugünü ve olacaksa yarınını derlediğimiz bu sayımızı, siz 
değerli okuyucularımızla paylaşmanın verdiği heyecanla karşınızdayız.

 El sanatları, içinde bulunduğu toplu-
mun kültürünü, yaşam biçimi gibi özelliklerini 
gözler önüne seren  önemli bilgiler içermek-
tedir.
 Yaşamımız boyunca zorunlu ihtiyaçla-
rımız olduğu kadar hayatımızı da kolaylaştıra-
cak çeşitli araçlar yapılmış ve süregelen za-
man içerisinde bu araç gereçler daha sonraki 
nesillere aktarılarak günümüze kadar ulaş-

mıştır. Atın ehilleştirilmesiyle birlikte semer 
de onlardan birisi olarak bu araçlar arasında 
ki yerini almıştır.
 Semer genel olarak at, katır, eşek gibi 
yük hayvanlarının sırtına konulan, üzerine 
ağaç iskelet geçirilerek oluşturulmuş ve binek 
olarak kullanılmakla birlikte genellikle yük 
taşıma için kullanılmış bir araçtır. Semer kul-
lanıldığı yöresel farklılıklar nedeniyle ismen 

ZAMANIN
İÇİNDEN

Alper GÜLERSÖNMEZ
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Eşek ölür semeri,Eşek ölür semeri,
insan ölür eseri kalır.insan ölür eseri kalır.

Ustamızın KullandığıUstamızın Kullandığı
Bazı Araç-GereçlerBazı Araç-Gereçler

birbirinden ayrılsa da genel 
olarak yine bu isimle karşımı-
za çıkmaktadır. Semer, “palan, 
paldım, binim, göçek, kürtün, 
gürtün, çul” gibi isimleriyle de 
bilinmektedir. Araştırmala-
rımda karşılaştığım kadarıyla 
semerle birlikte en çok kulla-
nılan ismi, ağaç iskeleti olma-
yan palandır. Palan, semere 
göre daha geniştir ve daha 
çok binek olarak kullanılmış-
tır. Tabi durum böyle olunca 
süslemelerinde de aynaların 
dahi kullanıldığı olmuştur.

 Kemal YORUTGAN 1933 
Bursa doğumlu bir semerci 
ustası, geçmişten günümüze 
kalmış nadir çınarlardan sa-
dece bir tanesi. Onu çok özel 
kılan şey ise, önceleri sayıları 
elliye dayanan semercilerden 
geriye sadece onun kalmış 
olması. Semercilik mesleğini 
tam 75 yıldır devam ettirme-
nin gayreti içerisinde ve 87 ya-
şında olmasına rağmen mes-
leğine olan sevgisi yanı sıra 
hayatın getirdiği zorluklarla 
baş edebilme üzerine fazla-
sıyla deneyim kazanmış, yıl-
lara meydan okuyan semerci 
Kemal amcamız; dedesinden 
babasına, ondan da kendisi-
nin devraldığı bu kültürel mi-
rasın Bursa’da son temsilcisi.

 Ağaç: Genellikle Ulu-
dağ eteklerinde ki dağ köyle-
rinden temin edilen ve yükün 
bağlanmasını ve dengede 

durmasını sağlayan iskeletin 
yapımında gürgen ağacı kul-
lanılmaktadır. Ön, arka, yan 
ve parmak ağacı olarak dört 
ayrı bölümden oluşmaktadır.
 Berdi (semer otu): 
Esnek, dayanıklı, sağlıklı ve 
doğal bir malzeme olan ba-
taklıklarda yetişen bir çeşit 
sazdır. Berdi, Bursa’nın Mus-
tafakemalpaşa ilçesindeki 
bataklıklardan toplanmakta-
dır. Ayrıca hasır ve sepet yapı-
mında da kullanılmaktadır.
 Sahtiyan: Tabaklanmış 
ve boyanmış keçi derisidir. 

Bursa’da tabakhanelerin ol-
masına rağmen semercilikte 
kullanılan bu deriyi Ustamız 
Isparta’dan temin etmektedir.
 Keçe: Küçükbaş hay-
vanların yününden elde edi-
len ve kalın olan bu kumaş, 
semerin yatak kısmında kulla-
nılır. Keçeyi Balıkesir’den alan 
Kemal amca,  değişken hava 
koşullarında binek hayvanı 
dış etkenlerden korumak için 
tercih edildiğini belirtmiştir.  
 Balmumu: Semerde 
dikişlerin daha dayanıklı ol-
ması ve uzun süre sağlamlığı-

53



nı koruması için kullanılır.
 Kilim: Semerin üst kıs-
mını kaplayacak olan doku-
ma kumaştır.
 Telis: İçine berdinin ko-
nulduğu, pamuk, kenevir gibi 
bitkisel liflerden dokunmuş 
kumaştır. 
 Orlon ip: Genellik-
le boncukla birlikte süsleme 
aracı olarak kullanılan renkli 
bir iptir.
 Semerci makası: Ön-
celeri semerciler için özel 
olarak keçe ve derileri kes-
mekte kullandıkları makastır.
 Berdi bıçağı: Ahşap 
saplı, içe doğru kavisli ve tes-
tereyi andıran dişleri olan bı-
çaktır.
 Üdürgü: Günümüzde 
ki matkabın atası diyebilece-
ğimiz yaylı bir bastonu an-
dıran ve ahşabı delmek için 
kullanılan araçtır.
 Çuvaldız/Kıyık: Semer-
cilikte biri diğerine göre kısa 
olup iki adet kullanılan, ucu 
kavisli dikiş aracıdır.
 Üsküf: Kefene ola-
rak da bilinen üsküf, semer 
yapımında çuvaldızın içine 
yerleştirilerek avuç içinde 
olabilecek herhangi bir ya-
ralanmanın olmaması için, 
çuvaldıza baskı uygulamayı 

kolaylaştırmak amacıyla kul-
lanılan bir araçtır.

 Bursa’da Semerci-
lik, teknolojik gelişmelerden 
önce ilk büyük felaketini 1958 
büyük çarşı yangınıyla yaşa-
dı. O yıllarda adı Çıra Pazarı 
olan, şimdiki Bakırcılar Çar-
şısında bulunan üç dükkanın 
yok olduğunu ve bu yangın-
da neredeyse her şeylerini 
kaybettiklerini belirten Kemal 
amcanın aktardığı bir detayı 
da paylaşmak istiyorum. Yan-
gının yayılmaya başlamasıy-
la kurtarabildikleri ne varsa, 
pek kıymetli Sanat Güneşimiz 
Merhum Zeki MÜREN’in ba-
bası Kaya Bey’in ağaç ürün-
leri satışı yaptığı dükkanın 

Semerciliğin Verdiği Semerciliğin Verdiği 
SınavlarSınavlar

“Bizden bu kadar”“Bizden bu kadar”

deposuna taşıdıklarını an-
latmıştı. Yaşanan felaketten 
sonra Şehreküstü civarında 
bir dükkana yerleşerek ba-
basıyla birlikte bu güzide el 
sanatını icra etmeye devam 
etmiştir.
O döneminde tercih edilen 
meslekler arasında yer alan 
semerciliğin aldığı ilk darbey-
di belki bu yangın. Günümüz-
de kültürel miras olarak kabul 
görmüş semerciliğin gele-
ceğini olumsuz etkileyecek 
başka sebepler de yok değildi 
elbet. Bunun için biraz daha 
zaman gerekecekti. 

Geleneksel meslekler çağa 
ayak uydurarak varlığını de-
vam ettirebilmektedir. Nasıl 
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ki Kemal amcamız da bir zamanlar yerleri 
süpüren, ayak işlerini yapan bir çırak olarak 
başlayıp bugünlere ulaşabilmişse, mesleğini 
aktarabileceği çırak bulamamak sanıyorum 
en önemli sorun haline gelmişti. Artık çırak 
alamayan bir meslek haline gelen semerci-
lik, giden her ustanın ardından yavaş yavaş 
kan kaybediyordu.

 1970’li yıllarda sanayinin gelişmesiy-
le traktör ve motorlu araçlarının artışı, köy-
lülerin şehir içine binek hayvanlarıyla gel-

melerinin zorlaşması ve eskisi kadar günlük 
hayatta kullanılmaması, ulaşımda yaşanan 
iyileşmeler, girdi maliyetlerinin artması, ham-
maddeye ulaşımda günden güne artan zor-
luklar semerciliği bitme noktasına getirmiştir.
 Somut Olmayan Kültürel Miras (SO-
KÜM) kapsamına alınmasıyla mesleğini icra 
etmesi soyut kültürel mirası oluştururken, 
ürettikleri semerler somut kültürel miras içe-
risinde değerlendirilmeye başlandı. Birkaç 
kez kapatmayı düşünse de vergi muafiyetleri 
gibi maddi olanakların sağlanmasıyla, son 20 
yıldır Tahtakale Aralık Han’da mesleğini yaşat-
maya gayret etmektedir.
Bu bölümü sonlandırırken, semerci Kemal 
amcamızın aklımdan hiç çıkmayacak o sözle-
riyle bitirmek istiyorum. “Hüzünlüyüm, dertli-
yim. Mesleğim öldü, biz yaşlandık. İşin sonuna 
geldik. Ne söyleyeyim artık? Bizden bu kadar”.

 Siz değerli okuyucularımızla 4. Sayı-
mızda tekrar görüşmek üzere…
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Furkan ÇAKMAK
DİJİTAL MUTFAK

epinize selamlar Aralık Mag okuyucuları. Umarım hepinizin sağlığı ve keyfi ye-
rindedir. Önceki sayılarımızda fotoğraf işlemenin öneminden, temel renk ve ışık 
ayarından bahsettik. Aslında bugünkü köşemizde de renklerin detayına inmeyi 

düşünüyordum. Ancak şu günlerde hayatım biraz siyah beyaz. Bu yüzden bu sayımız-
da siyah beyaz fotoğraf işleme üzerinde durmayı uygun gördüm. Renklerin detaylarına 
daha renkli günlerde değineceğiz.  

H
 Bugün işleyeceğimiz fotoğraf 30 Ekim 2020 tari-
hinde, Bayraklı / İzmir konumunda benim tarafımdan 
çekildi. Binanın bizimle ilgisi yok, yaşadığımız yere 5-10 
dakika uzaklığında. Yardım için gidip elimizden bir şey 
gelmediği bir zamanda, telefonumla çektiğim bir fotoğ-
raf. Elimden başka bir şey gelmeyince o an fotoğrafa 
sarılıp, olanlar ile arama bir perde koymak istedim ve 
kendimi bulunduğum alandan soyutladım sanırım.

siyah  beyaz

Kendimce doğru bir pozlama ve doğru bir etki oluşturacak şekilde ışık ayarlarını yapıyo-
rum. 
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 Siyah beyaza çevir-
mek için iki yol var. Profiller 
bölümüne girip tek renk se-
çeneğini seçebilirsiniz. An-

cak ben renk seçeneğine 
girip siyah beyaz yapmayı 
tercih ediyorum.

 Fotoğrafınızın temel 
ışık ayarlarını yaptıktan 
sonraki halini de yukarıda 
görebilirsiniz.
 Şimdi sıra renk ayar-
larında. Siyah beyaz fotoğ-
rafta renk ayarı nedir diye 
düşünebilirsiniz. Burada ya-
pacağımız renk ayarı, siyah 
beyaz fotoğraftaki renklerin 
gri tonlamalarını değiştir-
memizi sağlıyor. Renklerin 
fotoğrafta daha koyu veya 

daha açık tonlamaya sahip 
olmalarına yarıyor. Bu ayar-
ları yaparken de göz kararı 
karar veriyorum. Fotoğra-
fınızın temasına ve vermek 
istediğiniz etkiye göre, de-
neme-yanılma yaparak 
doğru ayarları bulabilirsiniz. 

Ben merak edenler için bu 
fotoğrafa yaptığım ayarları 
da görsel olarak ekledim. 
 Mavi dikdörtgen içe-
risindeki butona dokunarak 
fotoğrafımızı siyah beyaz 
hale getirmiştik. Renk ayar-
larını yapmak için ise sağ 
tarafta, kırmızı dikdörtgen 
içerisindeki karışım buto-
nunu kullanıyoruz.

 Yukarıda bu kısımda 
yaptığım ayarları görebilir-
siniz.
 Tüm bu ayarlardan 
sonra görsel etkiyi biraz 
daha arttırmak adına efekt-
ler bölümünü kullanaca-
ğız. Bu bölümdeki terimleri 
şöyle bir özet geçelim. 
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Doku: Fotoğrafınızdaki dokuyu belirginleştirmek için kullanılır. Aynı zamanda cildi pü-
rüzsüzleştirme için doku kısılabilir. Gren azaltmak amacıyla da kullanılabilir ancak çok 
sağlıklı bir sonuç alamayabilirsiniz. Gren yok etmek için noise reduction işlemini araştı-
rabilirsiniz. 

 Netlik: Fotoğrafınızın keskinliğini ayarlamaya yarar. Daha net fotoğraf elde etmek 
için kullanabilirsiniz. Ancak fotoğrafta bozulmalar oluşabilir.

Sisi kaldırma: Adı üzerinde 
fotoğrafta bulunan sis etki-
sini kaldırmaya yarar. An-
cak yaptığınız diğer renk 
ve ışık ayarlarını bozabile-
ceğinden ayarlama yapar-
ken hassas olmanızı tavsiye 
ederim. Eğer fotoğrafta bir 
sis olduğunu düşünüyorsa-
nız, bu ayarı diğer ayarları 
yapmadan önce deneyebi-
lirsiniz.

Vinyet: Bu ayar, fotoğrafın kenarlarından merkezine doğ-
ru kararma veya aydınlatma yapar. Ancak bu etkiyi geçiş-
li yapar ve orta noktada pek bir değişiklik olmaz. Vinyet 
altındaki ayarlar, bu efektin ince ayarlarının yapılmasına 
yardımcı olur. 

Tüm bu ayarları yaptıktan sonra, fotoğrafın önceki ve son-
raki halini, aradaki farkları görebiliyoruz. 

Umarım bir daha böyle bir fotoğraf çekmeyiz. Umarım hiç-
bir zaman böyle bir olaya şahit olup, böyle bir fotoğraf iş-
leme durumunda kalmazsınız. 
 Çektiğim başka bir yıkım fotoğrafı yok. Ailemin ya-
nında onlara göz kulak olmak için yanlarından ayrılma-
dım. Şükür ki bizlerde bir sağlık sorunu yok.
 Bir sonraki sayıda, daha mutlu, daha sağlıklı günler-
de görüşmek üzere.

Herkese çok geçmiş olsun.

Sağlıcakla kalın.
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Rukiye SICAK

ANONİM
 HİKAYELER

otoğrafınız çekilirken ileride onun hakkında bir şeyler yazılacağını hiç düşündü-
nüz mü? Fotoğraftaki insanlar da düşünmedi bunu. Ne fotoğraftaki gülümseyen 
insanları ne de fotoğrafı çekeni ne yazık ki bilmiyoruz. Bir sahaftan alındı. Belki 

de bir evi boşaltırken dağıttılar ya da bir yangında kurtardılar bu kareyi. Fotoğrafa ba-
kıldığında ne kadar mutlu olduklarını hissedebiliyoruz. Ama sonrasında bu fotoğrafın 
başına gelenler fotoğraftakiler kadar bir bilinmezin içerisinde.

F
 Bize geçmişi hatırlatan bu fotoğraf, 
fotoğrafların analog makinalarla çekil-
diği döneme götürüyor. Belki yetmişler 
veya seksenlerde çekildi. Fotoğraf çek-
menin amacı bana göre vay be ne gün-
lerdi demek için aslında. Bu fotoğrafın 
bana hissettirdiklerini anlatacağım size.
 Bir bayram gününden veya bir özel 
günden geriye kaldı bu kare. Belki de bir 
aile büyüğünün doğum günü veya yıldö-

nümü için bir araya geldiler. Eskiden sürekli 
yan yana olan kardeşler şimdi hayatın onla-
ra sunduklarını yaşıyorlar ve nadir bile olsa 
bir araya geliyorlar. Bu kare de o kardeşlerin 
kavuşması gibi bir mutluluğu içeriyor. Bir ön-
ceki günden bir araya geldiler ve sonraki gün 
beraber kalabalık bir sofrada Pazar kahvaltı-
sını kıskandıracak cinsten bir kahvaltı yaptılar. 
Bu fotoğraf ise sanki aynı gün öğleden son-
ra çekilmiş ve sanki fotoğraf çekildikleri için 
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değil de onlar gülümsedikleri için fotoğrafı 
çekmişler gibi duruyor. Kardeşlerin artık 
misafir olduğu baba evinde çekildiğini ve 
çekilmeden önce sol köşedeki beyefen-
dinin ortamın neşesini artırdığını hissedi-
yorum. Fotoğraf çekildikleri ortam bera-
ber büyüdükleri, koşturdukları, ağladıkları 
üzüldükleri salon aslında. Sol köşedeki iki 
beyefendinin yaşlarının yakın olduğu bera-
ber büyüdükleri ve yaşları ilerlese bile bir 
araya geldiklerinde yine iki küçük çocuğa 
dönüştükleri hissediliyor. Yanlarındaki be-
yefendi ise ailenin en büyük çocuğu gibi 
görünüyor. Yüzündeki gülümseme onların 
neşesine, eğlenmesine seviniyormuş gibi 
duruyor. Bir abi olarak onlara olan sevgisi 
okunuyor yüzünde. Sağ köşedeki hanıme-
fendiyi evin abisinin hanımı veya en büyük 
ablası olarak düşünüyorum. Fotoğraftaki 

konumu ile sanki kareye son dakika dahil 
olmuş gibi. Fotoğrafı çeken kişi belki baş-
ka bir kardeşleri veya bir tanıdıkları. Bera-
ber çekildikleri son fotoğrafta kahkaha-
ları ile doldurdular bulundukları salonu. 
Kardeşlerinin beraber olduğu son fotoğ-
raftı. Bu kareden sonra görüşmediler bir 
daha. Bütün şakalaşmalarını, gülüşme-
lerini bu kare ile geride bıraktılar. O gün 
doyasıya eğlendiler ve geride hatırladık-
ları güzel bir anı olarak kaldı. Deklanşöre 
bastıklarında o kahkahalar geride kaldı. 
Belki de fotoğraflar sakladığımız, üzerini 
kapattığımız duyguların olmasını istediği-
miz gibi görülmesini sağladığımız bir yol-
dur.  Hikayesi olan her fotoğraf şanslı bir 
fotoğraftır. Fotoğrafa baktığınızda kimse 
bilmese bile siz bir şeyler hissedebiliyor-
sanız o fotoğraf şanslıdır.

4. Sayımızda “Anonim Hikayeler” köşemizde inceleyeceğimiz fotoğrafı yukarıda 
bulabilirsiniz. Bu fotoğrafa baktığınızda, sizin de aklınızdan geçen minik hikayeleri 
bize; iletisim@aralikmag.com mail adresinden gönderebilirsiniz. Gönderilen yazı-

ların arasından seçilen bir hikaye, dergimizin 4. sayısında yer alacaktır.
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Oğuzhan KALELİOĞLU
FOTOĞRAFÇILIK
İPUÇLARI

FOTOĞRAFTA
KOMPOZİSYON

1/3 KURALI

KAMERA IZGARASI
NASIL AKTİF EDİLİR?

Merhaba,
 Bu sayımızda bazı fotoğraf kompozisyonlarından sizlere bahsetmek 
istedik. Kendinizi geliştirmek adına bu kompozisyon kurallarını uygulayıp 
uygulamamak size kalsa da, bunları bilmenizin size fayda sağlayacağını 
umuyoruz.

 Bu kural fotoğraf çekerken en çok 
kullanılan kurallardan bir tanesidir. Örnek 
fotoğrafımızı incelediğimizde; dokuz kare-

ye bölünmüş bu fotoğraf, görülen iki yatay 
ve iki dikey olmak üzere oluşan çizgilerde, 
kadrajınıza almak istediğiniz nesneyi tam 
ortalamadan, nesneyi dört adet altın nok-
ta dediğimiz alanların sol tarafına oturta-
cak ve yine sol tarafında belirli bir boşluk 
bırakacak şekilde çekilmiştir.

Bu sayede oluşan görüntü hem daha 
çok göze hitap etmiş hem de sıkıcı ol-
maktan kurtulmuştur.
Bu kural ressamların da birçok eserinde 
yer verdiği kurallardan bir tanesidir.
Bir fotoğraf çekerken 1/3 kuralına uygun 
olmasını istiyorsanız, bu dört noktadan 
herhangi birisine çekmek istediğiniz 
nesnenizi denk getiren bir kompozisyon 
oluşturabilir, böylece göze daha çok hi-
tap eden bir fotoğraf elde edebilirsiniz.

 Dijital fotoğraf makineleri ya da 
cep telefonu kullanıyorsanız cihazla-
rınızın ayar kısmından bu özelliği aktif 
ederek bir fotoğrafı çekmeden önce 
1/3 kuralını ayarlayacak şekilde fotoğraf 
çekebilirsiniz.
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Telefonunuzun kamera uygulamasına dokunun, ayarlar kıs-
mına gelin ve Kamera Izgarasını aktif edin. Artık ekranda bu 
çizgileri göreceksiniz.

Öncelikle bu isim nereden geliyor ona bir bakalım.
Fibonacci Spirali Leonardo Fibonacci tarafından bulunmuştur. 
Orta çağın en yetenekli Batılı matematikçisi olan Leonardo bir 
problemi araştırırken bu sayıları keşfeder ve kendi adını ver-
meye karar verir.

Altın oranın kullanımlarından biri olan Fibonacci Spirali fotoğ-
rafta olduğu gibi karşımıza çıkmaktadır. Her sayının kendin-
den önceki sayıyla toplanmasıyla oluşan  Fibonacci Spirali 0 , 1 
, 1 , 2 , 3 , 5 , 8 , 13 , 21 , 34 , 55 , 89 , 144 , 233 ... şeklinde devam 
eden bir sayı dizisidir.

Yukarıdaki fotoğraf işte bu sayıların birleşmesiyle ortaya çıkan spiralin ta kendisidir. 
Bu sayı dizisi ya da spiral doğadaki birçok oluşumun düzeninde bulunduğu varsayılan 
Altın Oran`ı kapsar ve birçok bilimsel araştırmayı teşkil eder.

FIBONACCI SPIRALI

Fotoğraflar: İlker Şimşekcan
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KARANLIK ODA

SİYAH BEYAZ
FİLM BANYOSUNDA

GELİŞTİRİCİ SEÇİMİ 
aranlık odada kullanılan kimyasallardan en kafa karıştırıcısı ve en önemlisi 

geliştiricilerdir. Çünkü piyasada birçok geliştirici solüsyon olup, bunlar 

birbirinden farklı etkilere sahiptirler. Geliştiricileri birbirinden ayıran içeriğindeki 

kimyasal maddelerdir. Gelin birlikte bu kimyasal maddeleri ve oluşturdukları 

farklılıkları inceleyelim.

K

 METOL: Suda eriyebilir, beyaz 
kristale benzer tozdur. Geliştirici ban-
yolarda dengeleyici olarak kullanılır. 
 1-FENİL-4-METİL-4-HİDROKSİ-
METİ-3-PİRAZOLİDON: Metol nispe-
ten toksik olduğu ve cilt hassasiyetine 
neden olabileceği için, modern ticari 
geliştiriciler bunun yerine genellikle 
fenidon veya dimezon S (1-fenil-4-me-
til-4-hidroksimetil-3-pirazolidon) kul-
lanırlar.
 HİDROKİNON: Geliştirici banyo-
larda yüksek kontrast sonuçlar elde 
etmek için kullanılan bir maddedir. 
Metol/fenidon adlı maddelerle birlikte 
kullanıldığında ise genel amaçlı ince 
gren banyoların yapılmasına yarar.
 SODYUM SÜLFİT: Geliştirici solüs-
yonların oksidasyonunu engellemek 
için kullanılır.
 SODYUM KARBONAT: Herhangi 
bir geliştiriciye sodyum karbonat katıl-
ması, aşağıdaki sonuçların ortaya çık-
masına sebep olur:
Geliştiricinin aktivasyonunu artırarak 
yavaş kâğıtların %30 ile %50 arasında 

hızlanmasını sağlar. Bir başka deyişle sod-
yum karbonatın etkileri, potasyum bromürün 
etkilerinin tersidir. Sodyum karbonatın kulla-
nılması, potasyum bromürün negatif etkileri-
ni önler. Ayrıca gümüş tuzlarını çözündürme 
özelliğinden dolayı kullanılır.
 BORAKS: Boraks suyun sertliğini gider-
mek için kaynakta eritici ve pas önleyici ola-
rak kullanılır.
 POTASYUM METABİSÜLFİT: Geliştirici-
lerde koruyucu olarak ve sabitleme banyola-
rını asitleştirmek için kullanılır. Bazı geliştiri-
cilerde sodyum sülfit yerine kullanılabilir.
 Geliştiriciler sıvı ve toz olmak üzere iki-
ye ayrılır. Türkiye’de sık görülen geliştiriciler-
den bazıları ve içerdiği kimyasallar şu şekil-
dedir.
KODAK D-76:
Metol, sodyum sülfit, hidrokinon, boraks

 Kodak D-76, yapısında bulundurduğu 
Hidrokinon ve Metol sayesinde orta derece-
de ince taneli gren oluşturur. Bu Hidrokinon 
ve Metol oranından dolayı orta kontrastlı fo-
toğraflar elde edilir. Genel kullanıma hitap 
eden bir geliştiricidir. Bu yüzden genel kulla-

64

Rukiye Nur YAMAN
Sinan UÇARSU



nıcı kitlesi tarafından sıklıkla tercih edilir.

ILFORD ILFOSOL3:        
1-Fenil-4-Metil-4-Hidroksimetil-3-Pirazoli-
don, dietilentriamin penta asetik asit, hid-
rokinon, sodyum karbonat, sodyum sülfit

 İlfosol 3, formulünde yer alan sod-
yum karbonatın etkisiyle hızlı bir geliştirici-
dir.  Daha çok orta hızlı filmlerde iyi sonuç 
verir. İnce taneli gren ve iyi keskinlik etkisi 
verir. Bu özelliklerinden dolayı çok tercih 
edilen bir geliştiricidir.
 Aşağıda ise piyasada bulunan birçok 
geliştiricinin arasındaki farkları görebilirsi-
niz.

HC-110 (Ilfotec HC ile karşılaştırıldığında)

 Son derece çok yönlü bir 
geliştiricidir.
Hem yenilenen hem de yeni-
lenmeyen sistemlerde kullanı-
labilir.
 Normal banyoda veya 
itme işlemi için kullanılabilir.
 Sıvı formundadır.

XTOL (Ilfotec DD-X ile karşılaştı-
rıldığında)

 Çoğu profesyonel 
siyah beyaz film için 
uygundur.
 Tam emülsiyon hızı 
sağlar.
 İnce taneli ve yük-
sek keskinlik etkisi 
verir.
 Toz formundadır.

ID-11 (D-76 ile karşılaştırıldığında)

 Emülsiyon hızında 
kayıp olmaksızın ince ta-
neli negatifler oluşturur.
 Toz formundadır.

Ilfotec HC (HC-110 ile karşılaştırıldığında)

 Hızlı filmler geliştirmek 
için özellikle uygundur.
 Kısa geliştirme süreleri 
ve maksimum  k u l l a n ı m 
kolaylığı sağlar.
 Orta grenli yüksek ka-
liteli, keskin sonuçlar verir.
 Sıvı formundadır.

Ilfotec DD-X (T-MAX ve XTOL ile Karşılaş-
tırıldığında)

 Tam veya artırılmış 
film hızı sağlayan ince 
taneli sonuçlar veren bir 
geliştiricidir.
 Gölgelerde derin-
lik, orta tonlar arasında 
yumuşak geçiş ve parlak, 
ayrıntılı vurgularla eksik-
siz ton yelpazesi oluştu-
rur.
 Sıvı formundadır.
Kaynakça
https://bit.ly/3kR1ydg

https://bit.ly/3pOZOon

https://bit.ly/334LIp3

https://bit.ly/395dLJ8

https://bit.ly/36VAog7

https://bit.ly/2HpRDxy
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ANİ: ORTA ÇAĞ’DAN BİR DÜNYA

FOTOĞRAF
ROTALARI

Son dönemin en popüler rotalarından olan Doğu Ekspresi ile Kars yol-
culuklarının vazgeçilmezi, uğranmadan dönülmemesi gereken bir antik 

kenti sayfalarımıza taşıyacağız. Ani Örenyeri binlerce yıllık geçmişi ile hala 
ayakta durabilen surları ve tüm mimari eserleriyle bizleri bekliyor.
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Gülizar AKSOY
Mete LAÇİN
Temel YILMAZ



 Ani’nin kuruluşu Pakraduni (Bagradit) Hanedanlığı dönemine 8. Yüzyıla denk gelmekte-
dir. Bu tarihten sonra şehir birçok kez el değiştirmiştir. Ait olduğu bölgenin verimliliği ve kendi 
doğal yapısından kaynaklı rakipsiz konumu ile bölgenin dikkat çeken yeri olmuştur. Gittik-
çe gelişen ve canlanan kent zamanla döneminin görkemine ve ününe kavuşmuştur. Sağlam 
yapılı surları, sarayları konakları ve ince oymalı kiliseleri ile ulaşılmayacak derecede yüksek 
içkalesiyle zengin bir ticaret merkeziydi. Ta ki Selçuklular gelene kadar, Alparslan’ın 1064 tari-
hindeki fethi ile, Ani sonra sık sık saldırılara maruz kalmış ve bütünüyle yok olmuştur. 1319 yılın-
da yaşanan bir deprem şehirde kalan yapıların birçoğunda tahribatlar oluşturmuş, 1387’de ise 
Timurlenk’in saldırılarıyla Ani tam bir viraneye dönmüş, 150 yıl boyunca krallar ve prenslerin 
saltanat sürdüğü 450 yıllık bir geçmişe sahip Ani Kenti’nde böylece yaşam sona ermiştir.
Ziyaretçilerin ilgisini çeken bir diğer yapı ise mimarisi ile hayranlık uyandıran Ani Katedrali 
(Surp Asdvadzadzin) dir. 989- 1001 yılları arasında inşa edildiği düşünülen bu yapı dört iç sütun 
ve dört kemere bağlı çatısı ile hala yıkılmadan durabilmektedir.  Eski Ermeni kiliselerinde oldu-
ğu gibi  tepesinde görkemli bir konik kubbeye sahiptir.
 Katedralden birkaç yüz adım ötede, Arpaçay’a doğru bir tepenin üzerinde Surp Krikor 
Lusovoriç Kilisesi bulunmaktadır. Bu kilisenin iç ve dış duvarları, zarif oymalar ve Aziz Krikor 
Lusovariç’in hayatından sahneler sunan zengin fresklerle bezelidir. Doğal koşullara rağmen 
tüm canlılığıyla freskler günümüze kadar kalmış durumda.
 12 köşeli çokgen biçimli planıyla diğer kiliselere nazaran gayet sade bir yapı olan Abu-
ğamrents Surp Krikor Kilisesi sivri kubbesi ile hala varlığını koruyor. 1040 yılında inşa edilmiş bu 
küçük kilisenin bir kabir olduğu düşünülmektedir.
 İçkaleye giden yolun üzerine inşa edilmiş olan Başpatrik’in dini ve idari çalışmalar yap-
tığı aynı zamanda konut olarak kullandığı Katalikosluk binasını görebilmekteyiz. Selçuklular’ın 
şehri fethetmesiyle birlikte 1072 yılında Ebul Menıçehr tarafından camiye dönüştürülmüş ve bir 
minare eklenmiştir. Daha sonra yapılan arkeolojik kazılar sırasında müzeye çevrilmiştir. Müze 
içerisindeki eserler Birinci Dünya savaşı sırasında Erivan’a kaçırılmıştır
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 İçkale Ani’nin en ünlü yapılarından birisi. Ani’nin en yüksek yerindeki konumuyla bütün 
kente hükmetmektedir. Zamanla yıkılmış olan içkalenin içinde saray kalıntıları olduğu düşünü-
len buluntular tespit edilmiştir. İçkale Arpaçay vadisini alabildiğince görebileceğiniz ferahlatıcı 
bir manzaraya sahiptir. Bu yükseklikten etrafta bulunan Kız Kulesi, Arpaçay köprüsü, Selçuklu 
kervansaray ve hamamları ile Bakireler Manastırı kalıntıları görülebilir.
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 Ani, Orta Çağ’ın şehircilik, mimarlık ve sanat açısından gelişiminin tüm zenginlik ve çe-
şitliliğiyle bir arada doğayla içselleşmiş şekilde görebileceğiniz, harika fotoğraflar çekebilece-
ğiniz bir yer. Bu ortaçağ şehri, yüzyıllar boyunca Hıristiyan ve Müslüman hanedanlar tarafın-
dan inşa edilen bir ortaçağ şehrinde olan konut, dini ve askeri yapıları kapsamaktadır. MS 7. ve 
13. yüzyıllar arasında bölgenin neredeyse tüm farklı mimari yeniliklerinin örnekleri aracılığıyla 
ortaçağ mimarisinin evrimine kapsamlı bir genel bakış sunuyor.
 Ani Ören Yeri, Kars’ın yaklaşık 45 km kadar doğusunda, Ermenistan sınırında bulunan 
binlerce yıllık bir antik yerleşim yeri. 2016 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne dahil 
edilen Ani’ye Kars merkezinden araçlarla yada otobüslerle ulaşımı sağlayabilirsiniz. Bazı otel-
lerin ve acentaların özel turları ile de Ani’ye ulaşmak mümkün. Ani fotoğraf çekmek için harika 
bir rota. Günün her saati farklı pozlar yakalayabilirsiniz. Yolunuz düşer ise mutlaka uğramanızı 
öneririz.
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