EDİTÖRDEN
Merhaba sevgili Aralıkmag takipçileri,
Dergimiz bu sayısıyla birinci yılını tamamlıyor olacak. Bu süre içinde Aralık Mag
oluşumunun bir parçası olan, dergiyi destekleyen, her türlü katkısını cömertçe
paylaşan ve bir heyecanın büyümesine ve gelişmesine ortaklık eden herkese
teşekkür ederiz.
Amerikalı kadın fotoğrafçı Diane Arbus’u ele aldığımız, tarihte iz bırakan kadın
ressamları incelediğimiz, Tanrıçaya adanmış kent Aphrodisias’da gezintiye çıktığımız
dolu dolu bir sayı oluştu.
Röportaj bölümünü ise değerli fotoğraf sanatçısı, aynı zamanda öğretim görevlisi
ve eleştirmen Laleper Aytek ile gerçekleştirdik. Dergimize olan kıymetli katkısı için
kendisine teşekkür ederiz.
Bu buluşmamızın temasını “Başka Türlü” olarak belirledik ve 8 Mart Dünya Kadınlar
Günü’nden de ilham alarak hayatta hep başka türlü var olma mücadelesi veren
kadınlara selam ve teşekkür düşüncesiyle sayımızı oluşturduk.
“Başka türlü” teması her birimizde nerelere dokunuyorsa, nasıl düşünce
ve duygular açığa çıkarıyorsa, bizi neyin heyecanına kaptırıyor, ne ile bağ
kurduruyorsa bunların üzerinde durmanın hepimize iyi geleceğini düşünüyorum.
Daha fazla barışla, keyifle ve sağlıkla yaşamak için başka türlü nasıl düşünebilir,
neyi ortaya koyabiliriz? Olduğumuz hali de kutlayarak her defasında yeni bir
hevesle yola çıkabilir miyiz? Belki de başka türlü olmayacağını düşündüğümüz,
katı bir noktadan baktığımız konuları da yeniden değerlendirsek hayat nasıl
güzelleşirdi?
Keyifli bir okuma yolculuğu dileğiyle.
Aralık Mag
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F/KIRK’İKİ

Hatice ARSLAN
İlker ŞİMŞEKCAN

FOTOĞRAF FİLTRELERİ

T

eknolojinin ve editleme programlarının gelişmesiyle birlikte, fotoğraf filtrelerine
çok da gerek olmadığı konusu fotoğrafçılar arasında yaygın bir inanıştır. Fakat
objektif önünde kullanacağımız doğru filtre ile Photoshop veya farklı görüntü işleme
uygulamalarına kusursuza yakın ve daha az müdahale edebileceğimiz fotoğraflar
taşımış oluruz.
Fotoğraf filtreleri orijinal görüntüyü süzgecinden geçirerek, yeni bir görüntünün
oluşumunu sağlayan yardımcı gereçlerdir. Bu yardımcı gereçler daha çok objektiflerin
çapına ve kullanım amaçlarına göre değişiklik gösteren yapıdalardır. Bu yazımızda sizlere;
fotoğrafçılar tarafında en fazla tercih edilen fotoğraf filtrelerini, kullanım amaçlarına göre
inceleyeceğiz.

POLARİZE FİLTRE
Polarizasyon filtreleri
özellikle belli bir açıdan
gelen ışık yansımalarını
büyük
ölçüde
süzen
filtrelerdir. Su, cam, bitki gibi
yüzeylerden makinemize
ulaşan
yansımaları
önleyerek
daha
fazla
detay ve net görüntü elde

Filtresiz

etmemizi sağlar.
Bu filtreler ekseriyetle doğa fotoğrafçılığında kullanılıyor gibi algılansa da çekeceğiniz
nesne üzerinde yer alan yansımaları azalttığı için; ürün fotoğrafı çekimlerinde ve renklerin
kontrastını değiştirmek için siyah-beyaz fotoğrafçılık gibi birçok alanda kullanılmaktadır.

ND FİLTRE
Bir diğer adı yoğunluk filtresi olan
ND Filtreler; makinemize ulaşan ışığı
olabildiğince renklere etki etmeden
azaltarak diyaframı görece olarak
kısmaya yarayan ve uzun pozlamaya
imkan sağlayan filtrelerdir.
Bu filtre ile çekeceğimiz uzun pozlama
fotoğraflar, masalımsı bir karakter

UV FİLTRE
Güneşin
zararlı
ışınlarının
makinemizin
objektifinden
içeri
girmesini engelleyen saydam bir
cam olarak tanımlayabiliriz. UV
Filtrelerin, fotoğrafladığımız görüntü
üzerinde çok fazla farklılık yaratacak
bir etkisi yoktur. Özellikle puslu
ve sisli havalarda kullanıldığında,
fotoğraflarımızdaki kontrast seviyesini
bir miktar artırıcı özelliğe sahiptir. Bunun
yanı sıra sıklıkla tercih edilme nedeni; lensimizi toz, yağmur ve darbe gibi etkilere karşı
koruması özelliğidir.

Polarize Filte Kullanılmış

kazanacaktır. Hatta filtre konusuna uzak birçok
fotoğrafçı bu etkinin bir görsel işleme programı
yardımıyla yapıldığını düşünmektedir.
Bir yazımızın daha sonuna geldik. Sizler
de yukarıda bahsi geçen filtreler ile çektiğiniz
fotoğraflarınızı; Aralık Mag Instagram hesabını
etiketleyerek bizlerle paylaşabilirsiniz.
Herkese keyifli bir fotoğraf yolculuğu dileriz.
ND Filtre Kullanım örneği

Fotoğraflar: wikipedia.org
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GREN ve LEKE

Hüseyin ÖZBUDUN

Diane Arbus
G

ünümüzde yaşadığımız fotoğraf alanındaki kavramlar karmaşasına bir örnek olarak değil de fotoğrafçılığın kabul edilen en temel kavramlarından biri olan ‘’Punctum’’ dan bahsetmek istiyorum. Bilenler ve birazdan öğrenecekler için; hayatımızın birçok alanında bizi çeşitli duygu durumları içine sokan, bazen uzun süre etkisinde
kaldığımız bazen de kısa süreli etkisi olan duygular yaşamamıza sebep olan bir kavram
Punctum. Kökleri Latinceye dayanır ve sivri bir nesne ile işaretlenen nokta, iz, delik gibi manalara gelmektedir. Bıraktığı etkiye bakarsak anlamının karşılığını sonuna kadar hak ettiğini
görüyoruz.

Kariyerine eşinin etkisiyle moda fotoğrafçısı olarak başlayan Diane Arbus daha
sonradan bu alanı bırakarak ilhamını ötekilerin dünyası denilen dünyada bulmuştu. Çeşitli yayınlardaki fotoğrafları Arbus’un

‘’Ben fotoğraflamasaydım kimse görmeyecekti’’
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‘’Ben fotoğraflamasaydım kimse görmeyecekti’’ bu cümle ötekilerin fotoğrafçısı
adıyla anılan fotoğrafçı Diane Arbus’a ait.
Fotoğraf dünyasında ayırt edilebilen işlere sahip olan bir isim olmasına sebep olan
şey, izleyenleri karamsarlığa iten, çok
farklı gözükmemesine rağmen rahatsız
eden ve zorlayan fotoğraflara sahip olması. Bu fotoğraftakiler genellikle toplumun
kabul ettiği normalden farklı olan uyuşturucu bağımlıları, travestiler, evsizler, ya da
engellilerdi. Fotoğraflarını çektiği mekanlar da kenar mahalleler, köşe barları, gettolar gibi normalin dışında yerler olunca
etkisi daha farklı boyutlara ulaşıyordu.

1923 yılında Yahudi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Arbus’un hayatında depresyon hiç eksik olmadı. Çocukluğunda aşırı tutucu ve korumacı bir
çevrede büyümesi, evliliğinin uyumsuzluklarla dolu olması bu şekilde bir hayat
sürmesinin nedenleri olarak düşünülüyor.
Bu yaşadığı psikolojik zorluklar
onun ötekilerle bağlantı kurmasını kolaylaştırmıştı. Arbus ve ötekiler arasındaki
bağ dışarıdan fark edilecek bir bağ değildi.
Normal bir insanın çekineceği hatta korkacağı kişilerle vakit geçirebilen, onlar ile
bir şeyler paylaşabilen biriydi. Öteki olanı
kendinden birisi olarak algılıyordu.

ününün kısa sürede artmasına sebep oldu.
Fotoğraf örneklerinde de görebileceğiniz
üzere fotoğraflarının, sebebini bilmediğimiz
veya sebebi bir başkası tarafından bilinen bir
karamsarlık taşıdığı tartışmasız bir gerçek.

Buna yukarıda değindiğim ‘’Punctum’’
kavramı sebep olmakta. Sanki sivri bir şey
bizi yakalayıp delip geçiyor.
Arbus her bir fotoğrafına ciddi
önem veren ve en iyi mesajı verebilmek
için çok emek veren bir fotoğrafçıydı ve
görüşünü, tarzını hayatının sonuna kadar
sürdürmüştü.
Yaşamı boyunca
depresif dönemlerle
boğuşan
Arbus, 26 Temmuz 1971’de 48
yaşında intihar
etti. Bu olaydan
sonra çeşitli psikoloji çevrelerince
yapılan
araştırmalarda
onun fotoğraflarının bir sanat ya da eser
niteliğinden çok patoloji göstergesi olduğu düşünüldü. Bu açıklamalar Arbus’un
ne derece kuvvetli bir gözlemci olduğuna ve yapmak istediğini ne kadar doğru
yaptığına bir kanıttı sanki. 1972’de, ölümünden bir yıl sonra, Arbus’un ilk büyük retrospektifi New York Modern Sanat
Müzesi’nde sergilendi. Bugün eserleri
New York’taki Metropolitan Sanat Müzesi,
Washington, D.C.’deki Ulusal Sanat Galerisi ve Los Angeles County Sanat Müzesi
koleksiyonlarında yer alıyor.
Yukarıda bahsettiğim ‘’Punctum’’
kavramıyla birlikte kullanılan kardeş kavram olan ‘’Studium’’u da atlamamak lazım. Merak edenler ve derinlemesine
anlamak isteyenler için siz değerli okuyucularımıza naçizane bir öneri olarak
bu kavramların geçtiği Roland Barthes’ın
Camera Lucida adlı kitabını ve içinde Diane Arbus hakkında da yazılar olan Susan
Sontag’ın ‘’Fotoğraf Üzerine’’ adlı kitabını
şiddetle tavsiye ediyorum. Bu kavramlar
ve fazlası için mutlaka göz atın.
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AURA

İlknur GENÇ

AHA-ERLEBNİS!
Bakan ve bakılan olma arzusu daha konuşma çağına gelmeden, hareket ve beslenme bağımsızlığını
elde edemeden, neredeyse yürümeye bile başlamadan önce kendisini aynada gören insanın
bebeklik evresinden itibaren kendini var etmektedir. Lacan’ın ayna evresi teorisinde bahsettiği
bu varoluş, ego/özne-ben’in ve buna bağlı olarak ikincil özdeşleşmenin de kökenini oluşturur.
İnsan bedenine bakmadaki arzu görsel sanatlarda kendine etkin olarak yer bulmaktadır.
Kendisinden yola çıkarak ötekine karşı duyulan merak (özel ve yasak olanı görmek isteği)
bakmadaki hazzı pekiştirir. Bu hazda erotik bir zemin söz konusudur. İnsan bedenini konu alan
bir imaja bakan izleyicinin haz duymasında iki farklı durumdan bahsetmek mümkündür. İmajda
yer alan öznenin habersiz olması dikizcilik güdüsünü tetikleyerek hazza neden olur. Bir diğer
durumda ise imajdaki ya da imajı oluşturan özneyle özdeşlik kurarak haz duyulması söz konusudur.
Ataerkinin hâkimiyetindeki dünyada bakmak (bakmadaki haz) erkeğe, bakılmak (bakılası olmak)
kadına atfedilmiş durumdadır. Geleneksel imajlarda kadın, bakılan yani cinsel nesne olarak teşhir
edilen ‘edilgen’ bir konuma sürüklenmiştir. Etkin konumdaki erkek ise bakışın hakimi olarak
düşünülmektedir. Bu bağlamda bakıldığında erkek, teşhir edilmesi durumunda kendi benzerine
bakmakta isteksizdir. Yalnızca özdeşlik kuracağı durumlarda kendi benzerini görmekten haz
duymaktadır. Bu durum geleneksel görsel imajların, alışılagelmiş estetik algısının ve görme
alışkanlarının zemininde kendine sağlam bir yer edinmiştir. Öyle ki artık edilgen durumdaki kadın
izleyicinin bile bu durumdan haz duyması genelgeçer bir durum haline gelmiştir.
Ayna evresinde kendi bedenini gören ve tanıyan, egosunu inşa eden erkek, kadın vücudunu
gördüğünde bilinçaltında eksik (hadım edilmiş) olarak algılar. Bu durumda kadın onun için
olmak istemediği, tehlikeli (kendini koruması gereken) bir duruma dönüşür. Bu tehlike ile başa
çıkabilmek adına kadını ya alçaltarak hükmedebileceği bir konuma getirir (alçaltan ile özdeşlik
kurar ve haz duyar) ya da güzelliği ile yüceltip fetiş bir nesne haline getirir (dikizleyerek haz
duyar). Her iki durumda da kadın görsel bir haz nesnesine dönüştürülür ve erkek tarafında
bakılan konumuna indirgenir.
Sonuç olarak, geçmişe dönüp baktığımızda
sanat tarihinin başından bu yana kadın
ataerki tarafından nesneleştirilerek haz
nesnesi haline getirilmiştir. Görsel sanatlarda
bakışın sahibi etkin erkek, bakılası/tehlikeli
edilgen kadın kodlarının yıkılması, görme
alışkanlıklarının
değişmesi
büyük
bir
değişimin fitilini ateşlemek için şüphesiz ki
etkin bir rol oynayacaktır.
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RÖPORTAJ
Furkan KARAPINAR
Gülizar AKSOY
Rukiye Nur YAMAN

Laleper Aytek
SORU: Kendinize dışarıdan baktığınızda Laleper AYTEK’in 30 yıllık fotoğraf ile olan
bağını bize nasıl anlatırsınız?
Fotoğraf benim için yıllar içinde, kendi iç dünyamı sorguladığım, parçaladığım ve
yeniden kurmaya çalıştığım bir dil oldu. Bir yansıtma dilinden çok bir başkalaş(tır)manın
dili. Birlikte değiştiğimiz, dönüştüğümüz. Bir tür (s)ayıklama.
Korkularım, özlemlerim, hatırladıklarım, baş edemediklerim, umutlarım, vazgeçemediklerim ve itirazlarımın buluştuğu, çarpıştığı, birbirine yaslandığı bir(çok) aralıktan kendi hikâyeme bir boşluktan bakmayı deniyorum. Boşluk kalmadığında ya da olmadığında
cevaplar verilmiş ve sorular da rafa kaldırılmıştır. Bir görüntüye fotoğrafçının bu muğlaklık
alanını açması gerekir diye düşünüyorum, farklı okumaların ve çağrışımların da önünü
açmak üzere…

Boşluğun bir anlamı yok gibi ama bir şekilde tutunuyorum, bırakamıyorum,
direniyorum çünkü belki de bir diyeceği var o boşluğun bana?
Fotoğraf galiba boşlukla aramdaki en
güçlü bağ oldu bu otuz yıl içinde/boyunca.
Aklımdan geçenlerle değil de kalbimden geçenlerle fotoğraf yapmayı öğrenmeye çalıştım bu yıllarda; sırf sahici, samimi ve bana ait
bir sesi (bu bir bağ olabilir mi?) yakalayabilmek için. Çünkü kalbin hep daha cesaretli
olduğunu gördüm, buldum. Hayatın dokunulamayan, kaçılan, saklanılan yüzlerinden
birinden diğerine savrulurken bir tek kalp
izin istemiyordu. Kalpten geçenlerin bir sırası
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yoktu ama bir ya da çok sırrı vardı. Ve ben fotoğrafla bu sırrın peşinden gitmeyi deniyorum,
çözemeyeceğimi bilsem de…
Ve giderek galiba daha çok hayatın tam da bu çözülmelerde, yani bir ara(f)da saklı
olduğunu ve kendimize ancak böyle (iç) çatışmaları ve buluşmalarıyla yakınlaşabileceğimizi de hissediyorum.
Kısaca fotoğraf beni hayata ‘bağlıyor.’

SORU: Sizi ‘Kadın olmak’, ‘fotoğrafçı olmak’ ve ‘kadın fotoğrafçı olmak’ gibi başlıklara iten noktalar nelerdir?
Kadınların yetenekli hatta dahi olsalar da eksik ve yetersiz görüldüklerini de biliyoruz.
Fotoğrafın tarihi de bu engellemelerden ve ayrımcılıklardan payını fazlasıyla almış
bir tarihtir.
Kadınların ve ürettikleri işlerinin yüzyıllardır yok sayıldığı bir dünyada kadın fotoğrafçılar olarak duruyor ve işler üretiyor olmak ayrımcılık değil görünür olma talebidir.
Ve asıl mesele Linda Nochlin’in “Neden Hiç Büyük Kadın Sanatçı Yok?” sorusuna, Nanette
Salomon’un cevabıyla, “’normal’ sayılan seçkileri şüpheli hale getirecek yeni stratejiler belirlemek ve yeni görsel okuma önerileri getirebilmek” üzerinden bir cevap bulma isteğidir
de aynı zamanda.
Bunu yapmadığımızda ya etrafımıza duvarlar örerek kendimizi geleneksel dar kalıplar ve tanımlara mahkûm ediyorduk ya da her şeyin yavan bir hoşgörüye dönüşme
tehlikesiyle karşı karşıya kalıyorduk. Bizler ‘kadınlar’ ve ‘kadın fotoğrafçılar’ olarak üret-
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tiğimiz nitelikli işlerimiz üzerinden
görünürlüğümüzü artırarak yapı
bozumuna uğratıp, ‘kadın fotoğrafçı’ denildiğinde “kadınsı” olduğu
vehmedilen özelliklerin bir fotoğrafçının, bir sanatçının üslubunun
göstergesi olarak düşünülmesinden vazgeçilmesini sağlamalıyız.
Bu çabadan, özellikle geçmişteki
kadın fotoğrafçıları(mızı) ‘sayılmayanlar’ kategorisinden kurtararak
işlerini gün yüzüne çıkarmak ve
genç kuşak kadın fotoğrafçıların/
sanatçıların önünü açabilmek üzere vazgeçemeyiz, asla vazgeçmemeliyiz.
‘Fotoğrafın cinsiyeti’ meselesini, feminist eleştirmen ve küratör Lucy Lippard’ın
1970’lerde söylediği bir söz çok iyi özetliyor aslında: Evet, sanatın (ve fotoğrafın da) bir cinsiyeti yok, ama sanatçıların (ve fotoğrafçıların) var. Yani fotoğrafın fotoğrafçısı üzerinden
bir cinsiyeti var ve bu cinsiyet fotoğraf olanı öznelleştiren pek çok değişkenle birlikte fotoğrafçının bakışı ile doğrudan ilintili.
Amin Maalouf’un “Ölümcül Kimlikler” deki sorusunu sormanın galiba tam sırası;
“Kendimden bir parçayı kesip atsaydım, daha mı gerçek olurdum?”

SORU: Akla yatan ve göze hitap eden mi yoksa içe dokunup akılda sorular oluşturan
fotoğraflar mı sergilenmeli?
Fotoğraf güzelliğe, kusursuzluğa yahut mükemmele (sadece kompozisyon, ışık vb.
ögelerle) bir övgü olmak yerine gözdeki ihlalin, korkuların, eksik olanın ve yaralı olanın
açığa çıkarılmasına ihtiyaç duyar; çok katmanlı ve belki sırlarla dolu öznellik inşalarının
önünü açabilmek için/üzere, sonraya kalabilmek için/üzere sıradanlığın sığ sularından
uzaklaşmaya ihtiyaç duyar.
Hayat kırar, döker.
Dağıldıkça sorular artar;
çoğu cevapsız sorular
arasında akıl, beden, ruh,
duygular kıvranır durur.
Gündelik hayatın aşındırıcı dokusu, bir boğulma, bir
gülümseme ya da yanılma, bir kaçış ya da inkâr,
sessizin payı ya da şehrin
itirazı tüm duyularımızdan
ihlale girişir hayatı ve tabii
bizi de.
Tüm bu nedenlerle
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akılda sorular oluşturan ve belki de hiç cevabını bulamadığımız sorulardan yola çıkan ucu
açık, her izleyicinin kendine ait cevabıyla, bakışıyla o fotoğraf karesine katılacağı fotoğraflar
sergilenmeli diye düşünüyorum.

Tüm bu nedenlerle akılda sorular
oluşturan ve belki de hiç cevabını bulamadığımız sorulardan yola çıkan ucu açık, her
izleyicinin kendine ait cevabıyla, bakışıyla o
fotoğraf karesine katılacağı fotoğraflar sergilenmeli diye düşünüyorum.
		
Kendi fotoğrafıma yaklaşımım
anlamında hep zor yoldan, yan yollardan, bilmediğim patikalardan gitmeye,
kendimle ters düşmeye, sürekli farklı
sorgu odalarının kapılarını aralamaya
ve bunu yaptığım seriler ve sergilerle de
yansıtmaya çalışıyorum. Yansıtabiliyor
muyum? Bu sorunun en doğru cevabını
zaman, tarih, izleyiciler, okurlar ve eleştirmenler verebilir ancak.
Bir yürüme yahut kaybolma yolu olarak, insanın içine dokunmasının, hayata
dokunması, bir insanın kalbine, ruhuna
bakabilmesi, hayatın belki de o güne kadar bakmadığı bir yanına, o güne kadar bakmadığı bir şekilde bakması olduğuna inanıyorum. Yeni sorularla, hiç bilmediği yollardan giderek. Hiç tahmin etmediği bir kişiyle ya da
kendiyle, o kişiden, o yerden, o yaradan yani kendinden yola çıkarak hayatın farklı, tekinsiz
yüzleriyle de korkarak da olsa buluşmayı denemektir... Görüntü ve söz üzerinden, fikir,
düşünce ve eylem üzerinden, kendime ait fotoğrafı bulmak üzere hep bu yolu izlemeye
çalıştığımı söyleyebilirim.

SORU: Bize biraz Kadın Eserleri Kütüphanesi’nden bahseder misiniz?
Yıl 1991. Norveç’ten yeni
dönmüştüm ki Kütüphanenin
kurucularından Füsun Ertuğ
beni aramıştı. Beni daha yolun
çok başındayken, fotoğraf olarak henüz hiçbir şey yapmamışken bir yarışma jürisine davet
etmesini kim önermişti, hikâye-
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nin o kısmını hiç hatırlamıyorum. Yarışmanın konusu “Kadın
Gözüyle Kadın”dı ve sadece kadın fotoğrafçılara açık bir yarışmaydı. Jüri; Tülin Altılar, Yıldız
Üçok, Emine Ceylan, ben ve
Kütüphaneyi temsilen Füsun
Ertuğ’dan oluşuyordu. Sonradan kadın olmak, fotoğrafçı olmak üzerinden sorgulamalar,
düşünmeler ve yazılarla geçen
yıllar içinde gördüm ki, yarışma
jürisi Türkiye’de bugüne kadar
düzenlenen yarışmalarda jüri
üyelerinin tamamının kadın olduğu tek jüriydi ve hâlâ da böyle ne yazık ki! Jüri buluşması Şirin’le de (Tekeli) tanıştığım gün
aynı zamanda. Şirin’in sonsuz
enerjisi, heyecanı ,bizlerle (jüri
üyeleriyle) sohbeti o buluşmanın en önemli yanıydı benim
için.
Kütüphane 1991-1995 yılları arasında benim için hem
kendimle hem de hayatla bir
buluşma noktası oldu diyebilirim. Böyle önemli bir eşikte
sevgili Şirin Tekeli ile karşılaşmış olmak, onunla çalışmak, birlikte projeler yapmak, sergiler açmak, yayınlar hazırlamak ve dönemin feministleriyle de tanışıp, birlikte çalışmak;
yine dönemin önemli kadın sanatçılarıyla da buluşmak, tanışmak galiba bu dönemin çok
önemli kazançları oldu benim için. Kadın olmak, kadın fotoğrafçı olmak üzere ilk sorularımı bulduğum bir zaman. Kendi stüdyomu açtığım, reklam dünyasına girmeye çalıştığım
günlerde, kütüphane benim neredeyse stüdyo ve fotoğraf işini biraz geri plana itecek kadar kendimi ait hissettiğim bir yer oldu.

SORU: Fotoğrafçı ve akademisyen kimliğinizle çevirisini yapacağınız kitapları seçerken dikkat ettiğiniz kriterler nelerdir?
Bugüne kadar (ki onları da yapalı çok yıllar oldu) sadece iki kitap çevirisi yaptım.
Biri, Tecavüz: Cinsel Şiddeti Anlamak. (Metis). Diğeri ise Tina Modotti: Devrimci Fotoğrafçı.
(Agora)
İlk kitap Şirin Tekeli’yle ortak bir çeviriydi. Ancak Şirin’in (çeviri) tecrübesi ve birikimini düşünerek diyebilirim ki, benim Türkiye’ye yeni dönmüş olduğum otuzlu yıllarımın
başında Şirin’in böyle bir ortak çeviri önerisi ile başlayan birlikte çalışma sürecimiz, konuşmalarımız, tartışmalarımız, bana çok şey katan entelektüel bir destek anlamını taşıyordu.
Tina Modotti’nin yaşam öyküsü ise oyunculuktan fotoğrafçılığa, Edward Weston’un
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asistanlığından kendi fotoğrafını yapmaya, oradan da politikaya uzanan oldukça renkli ve
ilginç bir yaşam. Tina Modotti’nin zorlu ve renkli yaşam yolculukları ve bu yolculuklarda
onu hiç bırakmayan fotoğrafla olan ilişkisinin Türkçe’de olmasını önemli bulduğum içindi.
Bu iki çeviriye bakarak diyebilirim ki, üzerine düşündüğüm, sorguladığım, merak ettiğim ve derinlemesine ilgilendiğim konuları çevirdiğimi söyleyebilirim. Ama hem sadece
iki kitapla insanın kendine çevirmen demesinin doğru olmayacağını düşündüğüm ve hem
de bu işi bir meslek olarak yapmayı düşünmediğim için ben bir çevirmen değilim, olmadım
da.

SORU: 1987 yılında Oslo’da Nuri Bilge Ceylan, Orhan Cem Çetin, Sarkis Baharoğlu,
Emine Ceylan gibi çok değerli isimlerle ilk serginizi açtınız. Bu fotoğraf sergisi ile
ilgili bize neler söylemek istersiniz?
Emine Ceylan dışında hepimiz Boğaziçi Üniversite’sinden aynı dönemin öğrencileriydik ve arkadaştık. Ben 1986’da Oslo Üniversite’sine yüksek lisans için gidince Üniversite bünyesinde kurmuş olduğumuz Türkiye-Norveç Öğrenci Kültür Grubu’nun bir etkinliği
olarak “Türkiye’den Fotoğraf” (ne yaratıcı bir sergi adı koymuşuz!) başlığı altında 5 fotoğrafçı ve 125 fotoğrafla Oslo Belediyesi’nin de desteğiyle, Belediye Galerisi’nde bu sergiyi
açmıştık. Fotoğraflar basılmış olarak Oslo’ya gelmişti ve o dönem çok moda olan ve aynı
zamanda ucuz olan hazır çerçevesiz sistemler kullanarak hazırlamıştık. Serginin afişini tasarım programları vb. henüz olmadığı için letrasetle hazırlamıştık. Galiba
hepimizin ilk uluslararası sergisiydi?
Bir ilk sergi deneyimiydi benim için
de…

SORU: Türkiye’de ve yurt dışında kadın fotoğrafçıların sergi-sunum, yarışma jürisi seçimlerinde
yer alırken ve fotoğraf seçkilerini oluştururken erkeklere oranla
sayılarının az olması, yani kadınların görünür ve fark edilir olmaması konusu, bu alanda mücadele veren bir kadın olarak size ne
hissettiriyor?
21. yüzyılda bugün hâlâ pek çok
alanda olduğu gibi fotoğrafta da
kadınların seçiliyor ama seçmiyor
olmaları samimiyetle söyleyecek
olursam çok öfkelendiriyor. Bu bana
daha gidilecek çok yolumuz olduğunu hatırlatıyor.
Bugün Türkiye’de düzenlenen fotoğraf yarışmalarında kadın fotoğ-

15

rafçılar katılarak, seçilebildikleri, ödüller alabildikleri halde seçen değiller ve yarışma jürilerinde neredeyse “süs” düzeyinde dört erkek jüri üyesine karşılık sadece bir kadın jüri
üyesiyle temsil ediliyorlar.
Bu temsil oranları bize açıkça şunu söylüyor: kadınlar seçmeye, karar vermeye, değerlendirmeye ehil, yetkili ve birikimli değillerdir. Ama çektikleri ‘güzel’ fotoğraflarla seçilebilirler ve kadın fotoğrafçıların işlerinin yeterliliğine en doğru kararı erkek fotoğrafçılar
verir.

SORU: Kadınların her alanda görünür olması için fotoğraf sanatı sizce nasıl bir devrime girmeli?
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Hiç şüphesiz, aslolan çekilen fotoğraf yani işin kendisidir. Ancak fotoğrafçının cinsiyetinin fotoğrafın evrensel dilini ortadan kaldıran bir unsur olduğunu iddia etmek fotoğrafçının cinsiyetinin “o” fotoğrafları yapmaktaki payını açıkça yok saymaktır. Sorun aslında Linda
Nochlin’in de belirttiği gibi, “Bizim kaderimizde, hormonlarımızda, ay başı kanamalarımızda, kadın olmamızda değil kurumlarımızda ve eğitimimizdedir – burada eğitim sözcüğünü, anlamlı simgeler, işaretler
ve kodlarla çevrili dünyamıza
adım attığımız andan itibaren
yaşadığımız her şeyi kapsayan
bir anlamda kullanıyorum.”2
Erkeklerle birlikte modelden
özgürce çalışan kadın güzel
sanatlar öğrencilerinin ancak
19.Yüzyılın sonunda görülebildiği, 20.Yüzyılın ortasına kadar dünyadaki kadın sanatçıların sayısının erkeklerin üçte
biri olduğu, kadınların temel
kariyerlerinin hâlâ evlilik olarak görülebildiği bir dünyada
Linda Nochlin şu tespitinde
çok haklıdır: “Kadınlar ne kadar yetenekli ya da dâhi olurlarsa olsunlar, erkeklerle aynı
ölçüde yetki ve başarı elde etmeleri gerçekten de kurumsal olarak engellenmiştir.”
3
Bu toplumsal ve kurumsal
engellemelerin ortadan kalkabilmesi için fotoğrafçıların
işleriyle birlikte cinsiyet kimliklerinin de görünür olması,
tabii ki sadece kadın oldukları için değil, ürettikleri nitelikli işlerle desteklenmeleri
bir farkındalık oluşturabilmek
Linda Nochlin, Neden Hiç Büyük Kadın Sanatçı Yok? İletişim Yayınları, Sanat Hayat Dizisi, 13, 1.Baskı 2008, İstanbul, s.126.
a.g.e, s.157.

2
3

adına önemli ve gereklidir.
Sevgili Fatmagül Berktay, ‘Tarihin Cinsiyeti’ kitabında “Evrensel insanlık, eşitlik ve özgürlük, haklar ve sorumluluklar gibi idealleri temel alan evrensel bir toplumsal kimliğin
dayanağı var mıdır ve özgül farklılıkları bastırmaksızın bu tür idealleri olumlamak mümkün
müdür?” diye sorarak aslında sorunuza en doğru cevabı vermiş olmuyor mu?

SORU: Fotoğrafın yakın tarihinde kadın fotoğrafçıların konumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Sorunuzu Türkiye’de fotoğrafın yakın tarihine bakarak cevaplamak isterim: Dünyayı fotoğraflarla güzelleştirme sevdası Türkiye’de (bugün hâlâ belirli oranda devam ediyor
olsa bile) fotoğrafa profesyonel olarak başladığım 90’lı yılların başında son demlerini yaşıyordu.
Fotoğraf 90’lı yıllara kadar kişisel değil, daha çok toplumsal bir etkinlikti; sosyal sorunları, durumları merkezine alan, köylüsüyle, fakiriyle, çocuğuyla dağıyla, ormanıyla,
çiçeği ve böceğiyle mükemmel oranlarla yerleştirilmiş manzaralarıyla kendi içinde bir
bütündü aslında. Bu ağın Türkiye’de fotoğrafı geleneksizleştiren ve tek tipleştiren yapısını
anlamak (en azından benim için biraz) zaman aldı.
80’li yılların ikinci yarısıyla birlikte bu yaklaşım değişmeye başladı ve bugün çok net
olarak söyleyebilirim ki Türkiye’de kadın fotoğrafçıların sesleri, sözleri ve gözleri asla söylendiği gibi cılız değil. Tam tersine, hiç olmadığı kadar gür, güçlü, cesaretli ve kendine ait.
1980’li yılların ikinci yarısı ve 90’lı yıllarla birlikte Türkiye’de fotoğrafta yaşanan değişim, hareketlilik ve farklılaşmanın ardında kadın fotoğrafçıların bu arenaya aktif olarak çıkmalarının önemli bir payı olduğunu görüyoruz. Bu yıllardan sonra kadın fotoğrafçıların sayısındaki niceliksel artış nitelikli işlerin de habercisi oldu. Sanata dair olanın vazgeçilmezi “içe
bakış” fotoğrafta da karşılığını bulmaya başladı ve kadın fotoğrafçılar özellikle bu eksen
üzerinden de işler üretmeye başladılar. Kadınlar hiç yabancısı olmadıkları iç dünyalarına
fotoğrafla bakarak yeni bir dünyanın da kapılarını aralamayı, dünyaya çoğalarak bakmayı
ve katılmayı başardılar. Ve kadın fotoğrafçılar bugüne kadar dış seslere feda ettikleri, hatta
yasaklanan iç seslerini önce kendileri duydular, kendilerine ve yaptıklarına inandılar, ardından da duyurmaktan çekinmemeyi ve sakla(n)mamayı öğrendiler.

SORU: ‘Kadına Şiddet’ konusu görsel medyada fotoğraflarla daha görünür hale geldi. Sizce bu durum farkındalık mı oluşturuyor yoksa kadınlara zarar mı veriyor?
Kesinlikle farkındalık oluşturduğuna inanıyorum. Şiddet gören ve seslerini asla duyuramayan (ve kim bilir daha ne çok kadın var sesini duyuramayan ve şiddet görmeye
devam eden) kadınların sesine (medyanın ve biz kadınların) bir ses olması hepimizin kadın-erkek sorumluluğu. Kadınlara gerçek zararı bu halleriyle de olsa da görünür olmaları
değil, onları yıllardır neredeyse sistematik bir şekilde uyguladıkları şiddet ve işkencelerle
bu hale getiren eşleri, kardeşleri, ağabeyleri, amcaları, dayıları veriyor, vermiyor mu, vermedi mi?
Artık ve çoktandır sessizlikleri bozmanın zamanı değil mi?
Çok geç bile kalınmadı mı?
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Dilek TOZKOPARAN

HABERLER
4.Uluslarası Kadın Yönetmenler Festivali:
Bu sene ilk kez uluslararası olarak 1-7 Mart 2021 tarihleri arasında
dördüncüsü gerçekleşecek festivale 80 film başvurdu. Belgesel
yönetmeni Berna Gençalp, yönetmen ve senarist Dilek Çolak ve
sinema yazarı Duygu Kocabaylıoğlu Arazlı’dan oluşan ön jürinin
değerlendirmeleri sonucu dördü yarışma seçkisi olmak üzere 8 ayrı kategoride 45 film festival
gösterim için seçildi. Festivalde bu yıl ilk kez uzun metraj kategorisinde yarışma düzenlendi.
Festivalin kemikleşen Kamera Göz ve Kısa Candır bölümlerinin yanı sıra bu yıl başvurular
ekseninde ilk kez deneysel kategorisi de yer alıyor. 6 filmden oluşan deneysel kategorisi de
yarışma bölümü olarak festivale dahil edildi.
kadinyonetmenlerfestivali.com.tr

Shutterstock 2021 Renk Trendleri:

İstanbul Film Festivali
İstanbul Film Festivali prömiyerlerini
Tallinn, Venedik, Berlin, Manchester, Cannes,
Sundance
film
festivallerinde
yapmış,
aralarında Filmekimi Galaları’ndan yapımların
da yer aldığı 12 filmlik yeni seçkisiyle yine çevrimiçinde izleyiciyle buluşuyor ve
şubat boyunca her hafta sonu üç farklı filmi gösterime açıyor.
Filmler 5 gün boyunca izlemeye açık oluyor ve filmler başlattıktan 30 saat sonra
izlemeye kapanıyor.
Ocak ayında yayınlanan filmler arasında:
Jim Marshall’ın Hikâyesi / Show Me the Picture: The Story of Jim Marshall,
85 Yazı / Eté 85 / Summer of 85 ve Favolacce / Bad Tales yer alıyordu.
Şubat ayında izleyicilerle buluşacak filmler arasında ise kamera açılarıyla Fransız
yeni dalga filmlerini anımsatan Gözyaşlarının Tuzu / Le Sel des larmes / The Salt
of Tears ve pek çok ödül sahibi Elmalar / Mila / Apples / Christos Nikou bulunuyor.
iksv.org.tr

Shutterstock geçtiğimiz sene dünyada en çok indirilen
fotoğrafların piksel verilerinin analizine dayanarak oluşturduğu
2021 yılı için trend renkler raporunu açıkladı. Rapora göre 2021
yılı için

33. Avrupa Film Ödülleri
2020 aralık ayında çevrimiçi olarak düzenlenen
etkinlikte ödüller sahiplerine ulaştı. En İyi Film
Druk (Another Round), En İyi Belgesel: Colectiv
(Collective) – Alexander Nanau , En İyi Yönetmen:
Thomas Vinterberg / Druk ve En İyi Kadın Oyuncu:
Paula Beer /Undine olarak belirlendi.

1) Set Sail Champagne- Şampanya Beyazı #FAEBD7
2) Fortuna Gold- Altın sarısı #DAA520
3) Tidewater Green- Su YEŞİLİ #2F4F4F
en çok kullanılacak renkler arasında yer alıyor. Shutterstock
Kreatif direktörü Flo Tau, 2020 yılının etkisiyle bu sene umut duygusunu daha çok uyandıran
renklere yönelimin altını çizdi.
Ayrıca Shutterstock fotoğraf trendleri raporuna göre dijital bilgiye fazlaca maruz
kaldığımız bu dönemde iç dünyamızı yansıtan ve somut, elle tutulabilir deneyimlere ait
fotoğrafların da önemli bir yükseliş trendinde olduğu açıklanıyor. Kişisel bakım fotoğrafları
%177, ev hobilerini anlatan fotoğraflar ise %102 artış göstermiş durumda.
Popülerlik gösteren bir diğer tema ise dünyanın dört bir yanından farklı ve özgün
portrelerin fotoğraflanması. 2021 yılında stok fotoğrafçılığında talep artışı görüleceği düşünülen
temalardan biri ise insanların bir arada olduğu fotoğraflar.
Ayrıca ışıltılı ve yapay güzellik içeren görsellerden ziyade daha çok duygusal hikaye
barındıran, daha az oynama yapılmış, gerçekçiliği daha yoğun olan imajların tercih edileceği
öngörülüyor.
shutterstock.com
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SERGİLER
Arter: Şubat ayı boyunca her Pazartesi 19.00-20.00 arasında
çevrimiçi ve ücretsiz gerçekleşen rehberli turlar düzenliyor.
Katılımcıların yapıtları kendi hayat deneyimleriyle ilişkilendirerek
yorumlamalarını teşvik eden bir yaklaşım benimseyen etkinliğe
katılmak için e-mail üzerinden rezervasyon gerekiyor.
Base.ist: 22 şehirde 32 üniversiteden 102 yeni mezun sanatçı
adayının resim, video, heykel, yerleştirme, fotoğraf, seramik, cam
ve grafik tasarım gibi pek çok farklı sanat dalından 117 yaratıcı
üretimi online olarak ücretsiz izlenebiliyor.
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Kadın Gözüyle Hayattan Kareler 21:
IPPawards
(Iphone fotoğraf ödülleri):
Dünyanın her tarafından katılıma
açık, IOS üzerinden çekilmiş fotoğraflar ile
katılım sağlanabilen yarışma için son başvuru tarihi 31 Mart 2021.

KİTAP

Anadolu Hayat Emeklilik tarafından
düzenlenen kazınlara özel ilk ve tek
fotoğraf yarışması için son başvuru 10 Mart
2021. 15 senedir düzenlenen bu yarışmanın
bu seneki konusu “Hayata Dair” olarak
belirlenen yarışmanın amacı, amatör
veya profesyonel kadın fotoğrafçıların;
kendi objektiflerinden hayata ve dünyaya
bakışlarını yansıtan eserlerini toplumla
paylaşmaya aracı olmak.

Kadınlar Sanat ve İktidar
Yazar: Linda Nochlin
Çevirmen: Süreyya Evren
Doğru soruları sorsak ya da yanlış sorulardan vazgeçsek sanat dünyası nasıl görünürdü?
Sanat tarihinin en güçlü ve akılda kalıcı metinlerinden “Neden Hiç Büyük Kadın Sanatçı
Çıkmadı?”nın da aralarında bulunduğu Linda Nochlin’e ait yedi yazı, sanat tarihinde
kadınların yerine bu noktadan yaklaşıyor. 2017’de kaybettiğimiz Nochlin’in Kadınlar, Sanat
ve İktidar kitabı, okurları kadınların sanatla ilişkilenmelerini cesaretle düşünmeye davet
ediyor.
“Kapıları açmaya devam ettim, her biri yeni bir devrim vaat eden, her biri bir yenisine
çıkan, sayısız aydınlık odalara doğru.” -Linda Nochlin
“Linda Nochlin’in 1971’de Art News’ta yayımlanan “Neden Hiç Büyük Kadın Sanatçı Çıkmadı?”
başlıklı yazısı, feminist sanat tarihinin temel metni kabul edilir. Alaycı, provokatif, ikon kırıcı
Nochlin, sanat dünyasının güçlü kurumlarının kadınlar üstündeki etkisiyle çarpıştı.”
Tamar Garb, The Guardian
(Tanıtım Bülteninden)
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Women Photographers
Clara Bouveresse

İki Kale Arasında
Aytaç Togay

Yayın tarihi: Ekim 2020
Dil: İngilizce

İki Kale Arasında, 20062016 yıllarında çekilen
renkli
fotoğraflardan
oluşan ve Türkiye’deki
amatör futbol dünyasını
konu alan bir fotoğraf
kitabıdır.

Ahmet SEL’in hazırlayıp, sunduğu “Fotoğraf Konuşmaları”
podcast yayınında; fotoğrafçılar, editörler, eleştirmenler, yayıncılar,
araştırmacılar konuk oluyorlar.

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

www.fotografkonusmalari.com

FOTOĞRAFHANE

Cemre TOSUN
Hatice ARSLAN
Rana ÖZTÜRK
ig: rana.ozturk33
Canon 650 D
1/100 | F/5.6 | ISO 100

BAŞKA TÜRLÜ

G

üneşin doğuşu başka güzeldir ama batarken başka türlüdür renkler. Dört
mevsim ayrı güzeldir ama bahar başka türlü kokar. İnsanların coğrafyası
farklıdır, gözlerindeki başka türlü sevincin, hüznün, kederin coğrafyası aynıdır.
Herkes çok güzel güler ama çocuklar başka türlü güler mesela. Her insan güçlüdür
aslında ama kadınlar başka türlü güçlüdür. Fotoğraf çok başka bir sanattır ama kadın
gözünden fotoğraflar başka türlüdür.
Konumuzu #başkatürlü olarak belirlerken pozitif ayrımcılık da yapıp, bu sayımız
için sadece kadın fotoğrafçılardan, fotoğraf severlerden gelen fotoğrafları seçmeye
karar verdik. Tüm dayatılanlara, yaşatılanlara inat hayatta hep başka türlü var olma
mücadelesi veren kadınlara selam ve teşekkür niteliğindedir bu sayımız.
Dünyaya açılan bir penceredir çünkü kadının yüreği. Bakışı ve adımları nabzını
değiştirir yaşamın. Yaşama bir tabloya bakar gibi baktığımızda, tablonun en ince
derinliklerini başka türlü görendir. Bir elmanın yarısı, yapbozun bambaşka parçalarıyız
ve birlikteyiz, biriz. Bu sayımızda da öteye itilmiş olan, bir başka dediğiniz ne varsa, tüm
zarafeti ile sergilemeye geldik. Hepimizin içinde tomurcuklanan, başkalaşan ne varsa,
inceliklerini kadınların dünyasından sere serpe gözlemleyelim, ne dersiniz?
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“Doğu illerinden gelen, mevsimlik işçilerin Adana,
Yumurtalık’ta bulunan geçici barınaklarının bir arada
bulunduğu kampa girince anneyi ve çocuklarını
gördüm. Yüzündeki derin çizgileri anlamlı bakışları
ve çocukla olan ilişkisi beni çok etkiledi. Birçok kare
çektim orda. Ancak dalıp gittiği bu anın bakışı kadar
hiçbiri beni etkilememişti.

Sedef TURUNÇ

ig: @turuncsedef

“Kuş olsun, insan olsun. Yalnızlık sevmeyi bilmeyenlerin icadı”

Seray AK
Nikon D90

“#başkatürlü bir dünya mümkün, özgür ve eşit dünyaya selam olsun.”
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Beyza CÖMERT
Samsung Galaxy S7

ig: @bactika

1/8000 | f/7 | ISO 40

“İki farklı taraf, ortası araf.”

ig: @serayak

1/1600 | f/11 | ISO 200

Zeynep GÖLGESİZ
Nikon D90

ig: @zeynepgolgesiz

1/500 | f/7.1 | ISO 100
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Kader YILMAZ
ig: @lagomlagomm
Canon 100D
1/125 | f/7.1 | ISO 100

Gamze DOĞRU
Nikon D7100 18-105mm

ig: @gamzedgru_ gallery

“Bu çocuklar askıda ekmek için bir fırının
önünde sizlerden biri ekmek alıp askıya
asana kadar bekliyor. Keşke diyor insan
hayat herkese eşit davransa hele çocuklar
bu adaletsizlik ve yoksullukla hiç tanışmasalar keşke.”

1/500 | f/5.6 | ISO 100

“Zeyrek sokakları, dokusuyla fotoğraf çekmekten en çok keyif aldığım yerlerden. Işığın çok güzel olduğu bir öğleden sonra,
aslında dikkatim soldaki küçük kız çocuğundayken aniden üç oğlan çocuğu çıkıverdi karşıma; son derece ciddi ve hararetle
bir şeyler konuşuyorlardı.” İşte bu” diye hissettiğiniz anlar vardır ya, bir daha geri gelmeyecek olan, tam da bu hisle, o ciddiyeti
yakaladığımı hissederek, makine ayarlarımı bile düzeltmeye fırsat bulamadan deklanşöre bastığımı hatırlıyorum.”

Lütfiye BAN
ig: @lutfiyeban
Canon EOS REBEL T5i
1/125 | f/7.1 | ISO 800

Cansu ÖZBAKIR EKŞİ
Nikon D90

ig: @gezginanalog
1/500 | f/8 | ISO 200

“Onunla Çankaya metrosunun çıkışında karşılaştık. Gözlerinde öyle donuk bir ifade vardı ki, arkamı dönüp gidemedim.
Merdivenlerden çıktığım her basamakta arkamı dönüp ona bakıyordum. Acaba konuşur mu? Sesini duyabilir miyim? Dönüp o da bana bakar mı? diye. Maalesef ne konuştu ne dönüp baktı. Son basamağa geldiğimde aklımda şu dizeler belirdi;
“beni kör kuyularda merdivensiz bıraktın.” Sonra dönüp deklanşöre bastım. ”
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Kader YILMAZ
ig: @lagomlagomm
Canon 100D
1/125 | f/4 | ISO 100

“Senin için dilekler diledim küçük kız
hayatın hep eteğindeki çiçekler gibi renkli
olsun.”

Büşra KARACAKÖYLÜ
ig: @bnw.busra
LG -H815TR
1/30 | f/1.8 | ISO 50

“Çektiğim her iki fotoğrafın da herhangi bir
hikayesi yok. Hepsi hayatın içinden, doğru
zamanda doğru yerde olmanın sonucunda
çıkan kareler”
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Cansu ÖZBAKIR EKŞİ
ig: @gezginanalog
LG -H815TR
1/250 | f/4 | ISO 200

“Evrene her şey sığdı. Bir “insanlık” sığamadı... bize de bunun utancıyla yaşamak
kaldı! ”

Betül CANBOLAT
ig: @betty__photographer
Canon Eos 6D mark II
Canon EF 24-105 mm. f/ 4L IS
1/500 | f/8 | ISO 2000

“Ayaklarını yerden kesen,
Seni baş aşağı eden
O mutluluğa
Başka türlü sarıl...”
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Ezgi ÜLÜKLÜ
ig: @ezgiuluklu
Canon A1
Svema Foto100

“Eller görünür
ve hikaye değişir. ”

Derya ARIBUĞA

Olympus MJU Zoom 140

ig: @anintelafisi
Fuji c200

“Uzaklıklarda bir kış mevsimi ve telaşları.”

Büşra KARACAKÖYLÜ
ig: @bnw.busra
Panasonic DMC-GF2
1/160 | f/5 | ISO 200

“Çektiğim her iki fotoğrafın da herhangi
bir hikayesi yok. Hepsi hayatın içinden,
doğru zamanda doğru yerde olmanın
sonucunda çıkan kareler”

Fatma Betül GÜLBEYAZ
Canon 6D Mark II

ig: @ordanorayaa
1/100 | f/6.3 | ISO 250

“Bu fotoğrafımı Avusor yaylasında çekmiştim. Bu amca çobanlık yapmaktadır. Ayaküstü sohbet ettikten
sonra sislerin arasında yanımızdan uzaklaşırken, film karesinden bir an hissi yaratmıştı bende. Fotoğrafını
çektikten sonra, baskılarının kendisine , PTT’de çalışan oğlu aracılığıyla ulaşılmasını rica etmişti.”
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Lütfiye BAN
ig: @lutfiyeban
Huawei SNE-LX1
1/250 | f/1.8 | ISO 50

“Kalabalık yalnızlıklar”

Aygül ÖZTÜRK
Canon 5D Mark III

ig: @aygul_ozturk_
1/1600 | f/5 | ISO 400

“İsmail amca 86 yaşında ve 10 yaşından beri fıçı yapıyor. İsmail amcanın fıçı yaparken gösterdiği sabır,
azim ve şevk karşısında hayran kalmamak mümkün değil. İsmail amca sanatını yaşatmak için yeni çıraklar yetiştiriyor. Şu an torunuyla birlikte çalışıyor ve fıçıcılığın devam etmesini diliyor.”

Aslı GÖNEN
ig: @gonenasli
Fujifilm X-M1
1/170 | f/5.6 | ISO 200

Müge Bahar SANER
Panasonic DMC-FZ150
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ig: @aktivisthnm

1/125 | f/2.9 | ISO 800

“Adapazarı’nın en eski berber dükkanını “maziye bir bakış “ duygusunu oluşturacak şekilde fotoğraflamak istedim.”
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Yasemin ATASOY

Canon 5D Mark III 24-105 mm

ig: @yaseminatasoy_

Şafak HACALOĞLU

ig: @safakhacaloglu

Seray AK

1/250 | f/5.6 | ISO 400

‘’Kaos içinde başka türlüdür yalnızlık‘’

Şafak HACALOĞLU
Sony ILCE-6000

1/125 | f/4.5 | ISO 3200

“25 Kasım 2019 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Gününde İstiklal Caddesinde,”İsyan, eşitsizliğe,
adaletsizliğe, şiddete, homofobiye, kötülüğe karşı çığlık çığlığa isyanı hissediyorum.” “

34

ig: @safakhacaloglu

1/125 | f/4.5 | ISO 4000
Sony ILCE-6000
“8 Mart 2018 Dünya Emekçi Kadınlar Günü İstiklal caddesindeki gece yürüyüşünden, “Dayanışmanın
gücü dalga dalga yayılıyor,bu hayat bizim.”

Nikon D90

ig: @serayak

1/500 | f/3.5 | ISO 200

“Farklılıklarımız aslında bizi biz yapan, sadece insanız #başkatürlü etiketler düşünmemeli.”
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Nil AYRAL

ig: @nilayral

Canon 5D Mark III Canon EF 17-40 mm f:4L USM

1/640 | f/14 | ISO 250

‘’Kim olduğumuzun önemi yok, önemli olan aynı hedef için hep birlikte aynı yolda yürüyebilmemiz.‘’

Nil AYRAL

Canon 5D Mark III Tamron SP 70-200 mm f:2.8 Dİ VC USD

‘’İnsanlık nereye gidiyor?‘’

Çiğdem SORGUT
Şengül BEKMEZ
36

ig:

@sengulbekmez

ig: @nilayral

1/5000 | f/2.8 | ISO 125

Canon 6D Mark II

ig: @__cigdem

1/200 | f/1.8 | ISO 100

“Her şey yan yana iken anlamlı.”
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Şengül BEKMEZ
ig: @sengulbekmez
“Fotoğraflarım dijital manipülasyon ve kolaj ile oluşturulmuştur.
Fotoğraflarım An fotoğrafı değil
birçok An’ın birleşimidir. Her bakan kendi hikayesini görür”

Bengi LOSTAR ÖZDEMİR
Canon 500D

ig: @bengism

1/30 | f/7.1 | ISO 100

“Bu fotoğraf, soğuk savaşın simge yapılarından biri olan ve sınırları Berlin Duvarı sınırına denk gelerek
bölünen Barış Şapeli’nde çekilmiştir.”

YEŞİM BREMS
ig: @yesim_brems
IPhone

“Bu dünyada kadın olmaktan
daha zor olan bir şey varsa, o
da erkek olarak doğup hayata
kadın olarak devam etmeye
çalışmaktır.”

Nil AYRAL

Canon 600 D Canon FF 50 mm f:1.8 II

ig: @nilayral

1/800 | f/4 | ISO 200

“Kuşlar cehennemde de özgür mü ?”
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Sedef TURUNÇ
ig: @turuncsedef

Zeynep GÖLGESİZ
ig: @zeynepgolgesiz

Canon 750 D
1/125 | f/5.6 | ISO 3200

1/60 | f/7.1 | ISO 100

“Ve kuş sahneye girer, Işığın
önünden geçer, kanatlarını
muntazam bir şekilde açar ve
fotoğraf anı zapteder“

“Madam Marika”

Fatma Betül GÜLBEYAZ
ig: @ordanorayaa
Betül USTA
ig: @ustabetul8
Canon EOS 600D
1/30 | f/14 | ISO 800

“Kadının varoluşu, farkındalığı ve
zaman döngüsünde yüzleşme.“
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1/100 | f/4.5 | ISO 800

“Bir gezim sırasında bu kareye yayla evlerinden birinde denk geldim. Eşiyle birlikte
tatlı tatlı kahvaltı ederlerken açık kapılarının önünden geçerken gözüm takıldı içeriye, onlar da bir anda bizleri farkedince hemen sofraya davet ettiler. Bir o kadar sade,
mütevazi yaşamlarında o kadar hoş sohbetliydiler ki kafamdan türlü düşüncelerle
ayrıldım. Onlar kadar yaşayabilecek miyiz,
doyumsuzluğumuzdan vazgeçip sade yaşamayı kabul edecek miyiz?“
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Rana ÖZTÜRK
ig: @rana.ozturk33
Canon 650D 18-55 mm
1/160 | f/8 | ISO 200

Sedef TURUNÇ
ig: @turuncsedef
Canon 750 D
1/80 | f/3.5 | ISO 100

“Yaşama çizgileri, yaşanmışlık
çizgileri, 80 sene. Bakışlarda
alabildiğine duygu. Kadrajımda
canım Anneannem.”

“Adana/Zeytinli de odun kömürü yapan ailelerin kadın
üyeleri. Hem kömür yapımına yardım ediyor, hem de
kaldıkları geçici barınaklarda yemek, temizlik ve çocuk
bakımından da sorumlu. Bu
fotoğraf; zor koşullarda yaşayan bu güçlü kadınların çalışmaya ara verip sohbet ettikleri bir anın karesi.

Rana ÖZTÜRK
ig: @rana.ozturk33
Seray AK
ig: @serayak
Nikon D90
1/4 | f/4.8 | ISO 250

“Acıyı taşımak zordur, bir çığlıktır artık kadının sesi. Bir kadının çığlığını duymak ise
yürek ister. O pencereden baktığınızda ise
her şey daha farklı olacaktır. Bazen sadece
tek istenen şey duyulmak…“
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Samsung S3 mini
1/964 | f/2.8 | ISO 50

“İnsanlık yaşamı boyunca kendini
oluşturmaya, tamamlamaya devam
eder. Ve bu devinim sürüp giderken
sadece kendi estetik sunumumuz değil
içimizde var olan benliğimizde değişir
ve gelişir. Benim için otoportrelerim;
o değişimlerin sorgulanmasıyla ortaya
çıkan içsel belgelerdir.”
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SANATA DAİR

Gamze AY ŞAŞMAZ

İZ BIRAKAN

KADIN RESSAMLAR

K

adın ressamlar yaşadıkları dönemin zorlu şartlarına, karşılarına çıkan engellere
rağmen resim yapmaya devam etmişlerdir. Resim, kimi için yaşadıkları zorluklardan
kaçmanın tek kurtuluşu, kimi için bunu dile getirmenin tek yolu olmuştur. Eşsiz
eserler bırakarak “güçlü kadın” olarak ilham kaynağı olmuşlardır. Avrupa’da sanat eğitimi
verilmeye Rönesans’tan itibaren başlanmıştır fakat belirgin erkek egemenliği 19. yüzyıla
kadar devam etmiştir. Ülkemizde kadınların sanat eğitimi almalarına yönelik gelişmeler
ise II. Meşrutiyetin ilan edilmesiyle gerçekleşmiştir. Bu özgürlükçü ve yenilikçi ortamda
kadınlar, birçok yeni hak ve özgürlükler elde etmişlerdir. Kimliğini oluşturmada güçlüklerle
karşılaşan kadınlar, toplumun bu anlayışını zamanla yıkarak sanatçı ve eğitimci kimliği
kazanmışlardır.
Bu sayıda gerek tekniği, gerek kullandıkları renkleri, gerek metaforları gerekse
ilkleri ile iz bırakmış kadın ressamların bazılarından bahsedeceğim.

Kadınlar İçin Güzel Sanatlar Okulu Kurulmasında
Rol Oynayan Ressam Mihri Müşfik Hanım;
Tablolarında kendisi başta olmak üzere özellikle
kadın portreleri öne çıkmaktadır. Onun kadınları
doğunun ev, hamam veya saray içindeki odalıklarında
değildir ve doğu motiflerine bezenmiş kıyafet ve
aksesuarlarla resmedilmemiştir. Bakıldığında saç
topuzları, giyimleri, duruşlarıyla bu kadınların eğitimli
ve güçlü olduğu söylenebilir. Otoportresinde ve Siyahlı
Kadın Portresinde kullandığı transparan peçe ise o
dönemin aksesuarıdır.
Diğer tablolarında, dostlarının çocuklarına
ait portreler resmettiğini görürüz. Bu portrelerde
kucağında bebeğiyle poz veren anne imgesi yerine
çağdaş bir yaklaşım içinde, bebeği, yatağında tek başına
resmetmiştir. Çünkü annelere, artık çocuğuna bakmak
ve evi döndürmek gibi görevlerinin dışında hobileri olan
hatta belki çalışan yeni yaşam stilleri içinde çağdaş anne
imgeleri eklenmiştir.

Ressam Ünvanı Verilen İlk Kadın Levina Teerlinc
Minyatür üzerine çalıştığı bilinen Teerlinc’in kendi
adıyla günümüze gelen tek eseri, I. Elizabeth olan minyatür
çalışmadır (solda). Mavi rengi asilik ve özgürlüğün sembolü
olarak kullanmıştır. Yüzündeki ciddi ifadeyle birlikte seyirciye
bakmaktan da geri durmaktadır. Ne
enteresan ki bu dönemde kadınlar,
adabı muaşeret gereği karşısındaki ile
göz teması kurmamışlardır.

Nü Kadın Temasına Yer Vermiş
İlk Türk Kadın Ressam Celile Hanım
Celile Hanım tam anlamı ile bir portre sanatçısıdır. Hamamda
çıplak en çok kullandığı konular arasındadır. Boya kullanımında pastel
renkler hakimdir. Portrelerinde genellikle aile içindeki dostlarını
ve akrabalarını ele almıştır. Portrelerini ifade, bakış ve duruşları ile
güçlendirmiştir.
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İnas Sanayi-i Nefise Mektebinden
Diploma Alan İlk Kadın Ressam Belkıs Mustafa
Belkıs Mustafa, her ne kadar figür ve portre ressamı
olarak bilinse de manzara, natürmort gibi resmin her
konusunda eserler vermiştir.
Sanatçının insanı resmetmekteki en olgun örnekleri
portrelerinde görülür. Desen ve eskizlerden izlediğimiz
portreleri genellikle ifadelidir. Resme dair hemen her
teknik ve malzeme ile çalışmıştır. Özellikle Rembrandt’ın
eserlerine ilgi duymuştur.
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İlk Profesyonel Kadın İllüstrator Sabiha Bozcalı

Sürrealist Ressam ve Fotoğrafçı Dora Maar
Sıra dışı bir fotoğrafçı olmasının yanı sıra kendi
biçemini yaratmış bir ressam, tutkulu bir şairdi. Akıldan
çıkmayan ve çözümlemesi zor sürrealist fotoğraflarını,
üzerinde oynamalar yaparak ortaya çıkarmıştır. Kırk
yıl boyunca çizim yapan Maar, çizim yapmaya yalnızlık
hissinin ağır bastığı iç mekân tasvirleriyle başlamış,
sonraları Fransız Alplerinin eteklerindeki evinden izlediği
hüzünlü manzaraları çizerek devam etmiştir. Man Ray
ve Jean Cocteau için poz vermenin yanı sıra dergiler
için çıplak modeller de çekmiştir.

Sabiha Bozcalı ilan, takvim, etiket, afiş vb. grafik ürünler için illüstrasyonlar üretmiş
olsa da ağırlıklı olarak ‘editöryal illüstrasyon’ alanında eserler vermiş ve basın-yayın
dünyasında bu çalışmalarıyla tanınmıştır.
Reklam grafiği çalışmalarının yanı sıra Milliyet’te ‘gazete ressamlığı’na adım atmıştır.
Sanatçının gazete ressamlığı konusundaki rol modelliği, kadınlar için önemli bir kariyer
adımıdır. Dolayısıyla, sadece ‘ilk profesyonel kadın illüstratör’ değil, aynı zamanda ‘ilk
profesyonel kadın grafik tasarımcı’ydı.

Tabuları Yıkan Kadın Ressam Artemisia Gentileschi
Dönemin kadın ressamlarının aksine oldukça cesurdur. Diğer
kadın ressamların çoğu natürmort
çalışmalardan öteye gidemezken,
O mitolojik ve dinsel figürleri çıplak
olarak resmedebilecek kadar ileri
gitmiştir. Dışavurumcu ressamlardan kabul edilen Artemisia, resimlerindeki şiddet sahneleriyle sıkça
eleştirilirken yaşadığı tecavüzün ve
beraberindeki duyguların çizimlerini eserlerine yansıtmıştır. Kendisine cinsel saldırıda bulunanları öldüren ve cinsel saldırı kurbanlarını,
düşmanlarıyla uzlaşmaktansa onurunu kurtarmak için intihar eden
kadınları da bolca işlemiştir. Yaptığı çalışmalarda kadını güçlü, cesur ve kendinden emin
resmeden sanatçı, dönemin algısına adeta başkaldırırken, yaşadığı dönemde kadının var
olma mücadelesinin simgesi haline gelmiştir.
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Tuvallerine Sığmaya Çalışan
Dev Çiçeklerin Ressamı Georgia O’Keeffe
O’Keeffe çiçekleri, kayaları, deniz kabuklarını, hayvan iskeletlerini ve manzarayı soyut imgeler haline dönüştürmüştür.
Sezgileri O’Keeffe’ye kadınsı çiçek imgelerini seçmesinin
bir risk olduğunu söylüyordu. Zira hoş yapıtlar genellikle kadın
yaratıcılığı ile ilişkilendirilmiş ve alay
konusu olmuştur. Ancak o hoş eserler yapmaktan vazgeçmemiş, aksine
erkeklerin bu hoş eserlerle ilgili önyargılarını değiştirmeyi amaçlamıştır.
Bazı resimlerde O‘Keeffe, delip geçici
sert uzun şekiller çizdiğinde, bunlar
cinsel birleşmenin resimleri olarak
yorumlanmıştır. O‘Keeffe‘nin bu betimlemelerinin ilk ortaya çıktığı dönemler aynı zamanda, kadınların, doğum kontrolü haklarını kullanabilmeleri ve böylece
kendi kaderlerini tayin edebilme mücadelelerinin zirvede olduğu
döneme denk gelir.
Eşi Alfred Stieglitz’in fotoğrafa olan ilgisi sebebiyle sanatçı da fotoğrafın olanaklarını kullanarak resimler yapmıştır. Fotoğrafın ve
kamera perspektifinin biçimlerinden yola çıkarak yaptığı New York
tabloları, mimarinin ayrıntılarına sadık bir tasvirden ziyade metropolün atmosferine odaklanır. Bu nedenle ışık öne çıkmıştır. O’Keeffe’in
resimlerinin belki de en büyük özelliklerinden birisi zamansız olmalarıdır. Herhangi bir döneme ait değillerdir, izleyiciyle karşılaşma anlarının güncelliğine bürünürler. Ona göre; “sanatçının söyleyecek
bir şeyi olmalıdır, sadece form üzerinde ustalığa sahip olmak yerine
formu içsel anlamına uyarlamak amacına sahip olmalıdır.”
8 Mart Dünya Kadınlar Günümüz kutlu olsun.
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SAHNE ARKASI
Hande ÖZEN

SİRK KOSTÜMLÜ KIZ
Girl in Her Circus Costume
Maryland,1970

A

ralık Mag’in “başka türlü” fotoğrafları ağırladığı 4.sayısında sahne arkası köşesinin
konuğu sıradan görünen istisnaların fotoğrafçısı Diane Arbus.

1970 yılında çektiği bu fotoğrafta olduğu gibi genel olarak toplum tarafından
dışlanmış insanları kadraja alan fotoğrafçı, bu insanlarla kurduğu direkt göz teması ile
sokak fotoğrafçılığına kendi tarzını katıyor. Fotoğrafa konu ettiği insanları kamera karşısında
konumlandırma biçimi ve onları arka plandan izole edişi ile fark yaratıyor. Diğer yandan,
gün ışığı kullanımındaki ustalığı ile de toplumun görmezden geldiklerini epik bir dille göz
önüne sermeyi başarıyor.
Bu fotoğrafta Diane Arbus insanların genelinin estetik kabulleri dışında kalan bir
kadını tüm gerçekliği ve doğallığı ile fotoğraflıyor. Bir kadın bedeninin ve ruhunun varlığını
sürdürmesinin süper kahraman olmaktan farksız olduğu bir dünyada sirk kostümlü kız,
gerçekliğine iliştirdiği pelerini ile adeta tüm kadınlar için gülümsüyor.
Dünyanın her yerinde kadına yönelik fiziksel şiddet devam ederken diğer yandan kadınlar
hiç farkında bile olmadan her gün psikolojik şiddete maruz kalıyor. Görünüşü, kıyafet seçimi,
konuşması, kelime seçimleri, ona biçilen roller, yaşı, anneliği yargılanıp hesabı kesiliyor. O,
tüm bu tantananın içinde, kendi gerçekliği ile diğerlerinin beklentileri arasında, arafta bir
yerde sıkışıp kalıyor.
Oysa bir hatırlasa kendini sevmeyi, gerçekliğine iliştirdiği pelerini ile bir durabilse
karşılarında dimdik, uçmaktan başka bir ihtimal kalır mıydı?

48

49

FOTOĞRAF
ÜZERİNE
Rumeysa Nur BESİCİ

Henri Cartier Bresson in Paris, 1992 by Martine Franck-Magnum Photos

FOTOĞRAF İLE İLİŞKİMİZİ
ARALAMAK
Keşfe değer ama rahatsız edici de olabilecek bu sürecin riskini göze
almak ve dinlemek galiba kendi hikayemizi de okumak ve kabul etmek
anlamına gelirken fotoğrafla olan ilişkimizi incelemeye de alıyor.

B

u yazıda fotoğraf ve onunla ilişkimiz
hakkında düşündüğümüz ve bu köşede önceki sayılardaki yazılara kıyasla
belki daha az bilgi içeren bir içerik bizi
karşılayacak. Dergimizin birinci yılı olması itibariyle de bu sayının konusuyla da bağlantılı
‘başka türlü’ ve samimi bir yazı olacak. Kıymetli bir tavsiyeyle edindiğim Haluk Çobanoğlu’nun “Bu Fotoğrafları Neden Çekiyoruz?” kitabının yansımalarıyla her birimizin
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fotoğrafla ilişkisini aradığı, galiba bitmeyecek
uzun ve derin bir yolculuğu başta kendim için
başlatmak istiyorum. Bu, düşünmeye devam
ettiğim ve farklı dünyalara açabildiğim sürecin üzerimdeki yansımalardan yola çıkarak
öznel ve içimdeki bir tartışma oluyor. İlk defa
böyle öznel biçimdeki bir tartışmayı ve düşünceleri buraya taşıma cesareti benim için
gerginlik oluştursa da ‘başka türlü’ temasının
zenginliği büyüleyerek bu yazıyı ortaya çıka-

rıyor. Ek olarak dergimizin birinci yılına özel olabilecek bu sürecin riskini göze almak ve
içten bir yazı oluşturmak benim için fazlasıyla dinlemek galiba kendi hikayemizi de okumak
anlamlı. ‘Ben’ diliyle oluşturabildiğim cümle- ve kabul etmek anlamına gelirken fotoğrafla
leri çekinerek yazdığımı da belirtmek isterim. olan ilişkimizi incelemeye de alıyor. Güncel bir
Bu sorgulamada bize şimdilik eşlik edebile- pozisyondan da ele alırsak pandemiyle birlikcek başta Haluk Çobanoğlu’nun eseri ve bi- te belki bu tür bir yolculukla karşılaşma fırsatı
raz da felsefe okumaları yer alacak.
bulduğumuzu fark ediyorum ya da en azınÖncelikle öznel olarak insanın fotoğ- dan kendimizle kurduğumuz ilişkinin varlığırafla ilişkisini anlama yolculuğuna çıkarken nı fark ettiğimi söyleyebilirim. Tüm bu yoğun
başta ‘ilişki’ kavramını ele almamız gerekirken hareketler fotoğrafla ilişkimizi sorguladığı, tebu yolculuğu önceleyen; insanın kendisiyle melini oluşturduğunu, bu ilişkiyi var kılarken
kurduğu ilişkiye bakmak yol gösterici oluyor. aynı zamanda bizi de var kıldığı söylenebilir.
Bu; bize insanın kendi ile kurduğu iletişimi, bu Sanırım ‘ilişki’ kavramını ele alarak kendimiziletişimin anlamını, kendini tanıması ve onun le olan ilişkimize taşıdığımız bu nokta, uçsuz
dünyadaki anlamlılık arayışı gibi süreçleri be- bucaksız ve tamamıyla güçlü bir öznellik içeraberinde getirir. Belki
riyor ve daha büyük
de fotoğrafla ilişkimizi
plandan baktığımızda
anlamak için daha debunu kapsayan varorin, komplike ve yoğun
luşçu bir yaklaşım da
bir sürecin bizi beklekarşımıza çıkıyor, bu
diğini söyleyebiliriz. Bir
sebeple artık fotoğbakıma başta içimize
rafla ilişkimize doğru
olan bir yolculuk, bize
hareket edersek bizim
oradaki dünyada neler
için daha anlamlı ve
olup bittiğini bildirerek
bağlantılı olacak tarihe
kurduğumuz ilişkilerin
de bakmanın sorularıanlamını inşa ediyor.
mızı çoğaltacağını hisİçteki dünyayı uyansediyorum.
dırmak için çıktığımız
Fotoğrafın icadı ile
yolculukta
fotoğrafedindiğimiz üçüncü bir
çının ya da fotoğrafı
göz, hem dünya için
izleyenin geçmiş dehem de kendimiz için
neyimleri, ailemiz, hakurduğumuz
dünya
Self-portrait,
1954
by
Vivian
Maier
yatla ilgili şemalarımız
şeması
tasavvurunu
ve ihtiyaçlarımız bize eşlik edici konumda kökten değiştirebilecek devrimsel bir eylemi
olur. Bütün bunlarla beraber kendimizle do- sağlamış oluyor. Bu devrimle de birlikte fotoğlaysız karşılaşmalar gerçekleştirmek biraz acı raf, dünyayı ve kendimizi algılamayı, anlamaverici, enerji isteyen ve belki tehdit edici gibi yı ve anlatmayı yapabilmeye dönüşüyor. Bu
gözükürken bize en çok bilgi ve anlamları da üçüncü gözü de varoluşumuzu anlamlandırveriyor. Burada bir keşif söz konusu olurken, mak için gerçekleştiriyoruz. Fotoğrafla kuruen nihayetinde içimizdeki bildiklerimize ve lan bağları anlayabilmek için fotoğraf tarihini
bilmediklerimize açık olmak esnekliği öne gözden geçirmek ve kıymetli fotoğrafçıların
çıkıyor. Yani kendimizle olan ilişki ve bağlan- yaşamları ve perspektifleri üzerinden okumak
tıları kurma becerimizi geliştirerek, bunu an- yolumuza ışık tutucu bir işlevdedir. Bu tarihlarken de dinamik bir pozisyonda yer almak selliği okuyabilmeyi sağlayan Haluk Çobadiye düşünülebilir. Öğrendiklerimizin statik noğlu’nun kitabından hareketle, tarihteki foolarak kalmayacağını da kabul edip yaşayan toğrafçıların hayatları ve felsefeleri, fotoğrafın
ve dinamik bir canlı olduğumuzu bilmek di- hayatlarımızdaki yerinin inşası için çok önemli
yebiliriz. Keşfe değer ama rahatsız edici de bir yerdedir. Tarihteki fotoğrafçıları incelediği-
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mizde kitapta da değinildiği üzere Zen öğretisiyle derin bağlantılar kurulduğu göze çarpar.
Fakat Zen ve fotoğraf ilişkisini yeterince anlama ve anlatma konumuna erişebildiğimi düşünmediğim için vurguyu bu ilişkide tutmaya
cesaret edemiyorum. Fakat kitaptan aldığım
ilhamla Zen öğretisinin hiçbir sistem içindeki
paketlenemez konumu, fotoğrafçıların kendi
yollarını bulmaları veya yapmaları yansımasını beraberinde getiriyor. Fotoğraf tarihindeki
önemli fotoğrafçılar, kendi dönemleri içinde
karşılaştıkları tarihin elementleriyle ve işlerine
fotoğrafla kurdukları ilişkiyi de katarak bizlere
de bu yolculuğun seyrinin nasıl olabileceğini
aktarmış oluyorlar. Başta gezgin bir yapıya sahip Henri Cartier Bresson, Magnum Ajansı’nın
siparişlerini yerine getirirken, kendi yolunu da
Amerika’daki ırkçılık, yoksulluk, eşitsizlikler,
insanın yabancılaşması gibi konular üzerinden
çizmiş olduğu bir hayata sahipti. Henri Cartier
Bresson özelinde yine kitaptan hareketle; aydınlanma yolunda arayışı içeren Zen öğretisinin pratiklerini, Bresson geçmişte kendi yordamıyla bulup fotoğrafa uygulamıştır. Fotoğraf
tarihinin en önemli makalelerinden ‘Karar

Anı’, yine Zen ile bağlantılar içeren içteki dünya ile dıştaki dünya arasındaki birebir
ilişkiyi tüm duyguların yoğunlaştığı ve teknik
detayın en aza indirildiği anda yansıtılabileceğini ifade eder. Yani vizörden gözüken
plana fotoğrafçının kendini ait hissetmesi,
gözünü, kalbini, aklını aynı konumda tutması
gerektiğini söyler Bresson. Bu perspektif ise
tek bir anın içinde kişinin dünyayla ve kendiyle kurduğu ilişkinin yansımasıyla etkileşerek oluşan bir fotoğrafı meydana getiriyor
olmalı ve bu öz ile alakalı olabilecek etkileşimde.
Bu noktada içimde tartışmaya açtığım
konulardan biri, bu yolculuğa yol veren her
gerçeğin ve eylemin bir insancıl öznelliği
işaret etmesi de etkili oluyor. Kişiyi kendini
kavradığı anın dışında ele almak, gerçeği de
ortadan kaldırmak oluyor. Özneldir çünkü
yaşanmışlardır ve onları yaşamadıysak ve
onlara bakarak kendimizi özgürce tanımlamamışsak bu anlamsızlaşabiliyor. Sartre’ın
öznellik tanımından da hareketle fotoğrafı
izleyen ya da fotoğraf çeken insanın bu konumunu şöyle okuyorum. Sartre, varoluşçu

Martine Franck in Switzerland, 1984 by Henri Cartier Bresson-Magnum Photos
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öznelliği; Descartes’ın ‘cogito’su yani “Düşünüyorum, öyleyse varım!” görüşü üzerinden bir
gerçeğin var olması için mutlak bir gerçeğin
bulunması gerektiğini düşünerek bu gerçeğin
de en basit haliyle insanın kendini anlaması ve
özünü bilmesi olarak tanımlıyor. Ve ‘düşünüyorum’ deyince kendimizi ‘başkası’nın yani dünyanın karşısına çıkarmış ve kendimizle birlikte
bu ‘başkası’nı da anlatmış bulunmaktayız. Böylece dünya da bizim gibi kesinlik kazanırken,
‘cogito’ ile kendini kavrayan insan, vizörden
gördüğü dünyayı da kendi varoluşunun koşulu
olarak görüyor olmalı diye düşünürken buluyorum kendimi. Fakat Descartes’ın ‘cogito’sunda insanı ve dışındaki dünyayı bir nesne olarak
değil, özne konumunda okuyoruz. Son olarak
öznelciliğin özneler arası ilişkileri kapsadığı ve
bu ilişkilere göre de fotoğrafçının varoluşunu
tanımlayabildiği fikrine yakın hissediyorum.
Belki bu düşünceler ve içimdeki tartışmalar
Zen öğretisiyle ayrışacak bir bağlamda da kalıyor olabilir fakat son olarak tarihteki ustalara
tekrar baktığımızda fotoğrafları ve kendileriyle
yolculuk halinde olmaları ve en naif kısım ise
Zen öğretisindeki ‘ben’ i yok etmeye çalışmaları, yani içerideki ‘ben’in dışarıdaki seni yok
etmesine izin vermeyerek sahip oldukları alçakgönüllü bir yolu devam ettirmeleri sanırım
bizler için yüce bir öğreti. Henri Cartier Bresson’dan Robert Frank’a, Sergio Larrain’den
Alexandr Rodchenko’ ya kadar usta isimlerin
yolları üzerinden düşünmek bakış açımızı zenginleştiriyor.
Başından beri ilginç ve çaba isteyen bu
süreci bir yolculuk olarak görmek ve belki de
amacın süreci ve yolculuğu tamamlamış olmak değil, dinamik kalarak, kendimizi ve kurduğumuz ilişkileri bu sürece dahil ederek, anlamaya ve hissetmeye yani yaşamaya devam
ederek sürdürmek bunu anlamlı kılacak olmalı. Tüm bu tartışmalara bakarak da ideal ve
net olandan kendimi uzaklaştırmak, önceden
kavradığımı düşündüğüm şeylerin anlamlarını
da yapı sökümüne uğratıp tekrar inşa etmek
fotoğrafa bakışın ve fotoğrafla ilişkinin içindeki pek çok şeyin aydınlanmasını sağlıyor. Bunlardan sonra kendim için tayin ettiğim şimdiki
yolculuk, fotoğrafı ve kendimi izleme ve ilişkilenme konumunda kalıyor ve vizöre bakma-

dan önce geçilmesi gereken uzun yoluma
hevesle başlamak istiyorum. Son olarak dergimizin birinci yılını tamamlamasıyla bu yazıyı ortaya çıkarabilme ve böyle bir yolculuğa
çıkabilmeme Aralıkmag’in neden olduğunu
gözlemliyorum. Biliyorum ki dünyadaki karşılaşmalar ve rastlantılar nedensiz değil ve bir
anlamı var. Bu gerçekliği yaşayarak da şanslı
hissediyor ve tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum.
Haluk Çobanoğlu’nun bu kıymetli eserinde ise en etkilendiğim bölümlerden
birini şimdinin gerçekliğiyle ilişkilendirerek bitirmek istiyorum. Aralıkmag dergisini;
1950’li yıllarda Minor White’ın editörlüğünü
üstlendiği ve içinde Ansel Adams, Dorothea
Lange gibi fotoğrafçıların yer aldığı Aperture dergisinin tarihte izdüşümü olduğunu fark
ediyorum. Haluk Bey’in de ifadesiyle: “Düşündükleri yayın, fotoğrafı ciddiye alan ve yaratıcı olan herkesin; profesyonel, amatör ya
da öğrenci olduğuna bakılmaksızın işlerinin,
görüşlerinin yer alabileceği bir fotoğraf dergisi.”

Jean-Paul Sartre in Paris,1946 by Henri Cartier Bresson
Magnum Photos
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ZAMANIN
İÇİNDEN

Nazar ve Nazar Boncuğu
Alper GÜLERSÖNMEZ

Günlük yaşantımızda az çok duyduğumuz, kimi zaman sakındığımız, bazen inanmadığımız, bazen de kamyon arkası sözlerini -Nazar etme ne olur, kredi çek senin de olur– gördüğümüzde tebessüm ettiğimiz nazara inanır mısınız? Yani karşınızdaki herhangi bir insanın,
sadece size bakarak olumsuz etkilemesi mümkün mü?
Toplumumuzda, özellikle doğu coğrafyasında nazar olarak, batıda ise negatif enerji
olarak tanımlanıyor. Belli kimselerde bulunduğuna inanılan ve daha çok bu kişinin kıskançlık
veya hayranlıkla baktığında, insanlara ya da nesnelere kötülük verdiğine inanılan bir durum
olarak biliniyor.
Boncuğun ilk ortaya çıkışıyla ilgili bilgilere de kısaca yer verelim. Mısır’da M.Ö. 3300
yıllarına kadar dayandığını okuduğumda çok şaşırmıştım. Ancak bu boncuklar kaymaktaşından oyulmuş çeşitli figürler şeklindeydi. Bizim bildiğimiz mavi boncuklarla ise M.Ö. 1500’lü
yıllarda Akdeniz bölgesinde camın eritilmesiyle karşılaşıyoruz. Mavilik mi? Mısır’ın yüksek
oksitli ve sırlı kilinin fırınlanmasıyla, günümüzün nazar boncuğu rengi olan maviye ulaşmış
oluyoruz. Tabi günümüzde farklı katkılar sayesinde farklı renklere ulaşmak daha mümkün.
O zaman haydi, günümüzde nazar boncuğunun hayatımızdaki yerini incelemeye başlayalım!

Cam İle Ateşin Dansa Dönüştüğü Yer, Nazarköy

CAM İLE ATEŞİN DANSA DÖNÜŞTÜĞÜ YER

M

NAZARKÖY

erhaba Değerli Aralık Mag Okuyucuları. Pandemi süreci hayatınıza neler kattı şeklinde bir soruyla karşılaşsaydım ilk cevabım kesinlikle Aralık Mag olurdu. Bu süre
içerisinde hayatıma kattığım çok şey oldu. Tıpkı fotoğraf çekmeye başladığım dönemlerdeki gibi birçok insanla tanıştım, farklı konularda yeni şeyler öğrenmeye başladım
ki biteceğini de hiç zannetmiyorum. Bununla birlikte, foto-röportaj kelimelerinin fiil haline
getirilmesinin, yan yana yazılması kadar kolay olmadığını da öğretmiş oldu.
Bu sayımızda, siz değerli okuyucularımızla birlikte bir yılımızı da geriye bırakmış olduk.
Umarım ihtiyacını duyduğumuz ve 2020’den alacaklı olduğumuz o güzel günler 2021’de hayatımıza renk katar.
Hazır renkten bahsetmişken, bu sayımıza yer verdiğimiz nazar boncuğunun görsellerine baktığımızda bolca renk barındırsa da perde arkasındaki siyah beyaz hayatlarına ve
geçmişten günümüze neler yaşadıklarına siz değerli okuyucularımızla bakmaya çalışacağız.
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Hikayemiz şöyle başlıyor. 1940 yılında
İzmir Kemeraltı’nda, Arabistan göçmeni Arap
Bekir lakabıyla tanınan Bekir ustanın cam
ocağında ve sadece mavi renkte üretilmeye
başlanmış. Tabi şehir merkezinde ocakların
dumanlı ve isli çalışmasına, çevreden gelen
şikayetler de eklenince taşınmak zorunda
bırakılmış. Yıl 1942, şehirden uzakta ve camı
eritmekte kullanılan kızıl çam ağaçlarına yakın olması için başlayan arayışlar burada sonucuna ulaşmış.
Eski adı Savandağ Kurudere olan Nazarköy, İzmir’in Kemalpaşa ilçesine bağlı,
yaklaşık 100 hanesi ve 350 civarı nüfusa sahip, Ege’nin en güzel köylerinden sadece biri.
Önceleri tarımla da ön plana çıkan adı; ağırlıklı olarak kiraz bahçelerinin satılması ve tarımsal faaliyetlerin zamanla azalması gibi sebeplerden önemini yitirmeye başlamış. Buna
rağmen yaklaşık 80 yıl boyunca yalnızca burada üretilen nazar boncukları, hem adını
hem de Nazarköy’ün sakinlerini ayakta tutan
yegane bir geçim kaynağı haline gelmiş. Dar
sokaklarında evlerin aralarında bu isli ve dumanlı atölyeleri görmek hiç de zor değil.
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Nazar Boncuğu Usta Ellere
de Aş ve Ekmek Olmuş

Daha çok hafta sonları ziyaretçi akınına uğrayan Nazarköy, kendine
has otantik havasıyla bizleri karşılıyor.
Baktığınız her yerde yüzlerce çeşit
boncuğu ve yine boncuklarla yapılmış
süslemeleri köyün her yerinde görmek mümkün; köy sakinlerinin işlettiği dükkanlarda, boncuklarla bezenmiş
çok yaşlı ağaçlarda, evlerin dış duvarlarında, kaldırımlarında, eşiklerinde,
çerçevelerinde,
merdivenlerinde…
Hatta öyle ki üzerine bastığınız, elinizle dokunduğunuz her yer boncuk ve
her yer Nazarköy.

Boncuk ustamız Cüneyt ŞAHİN ve ailesiyle birlikte çalıştığı atölyesiyle kaldığımız yerden devam ediyoruz.
Nazarköy’ün dar sokaklarının
birinde, evleri ve satış yaptıkları bu şirin dükkanın tam karşısında bulunan,
çatısında büyükçe bir havalandırma
açıklığıyla, yılların çıkmayan izlerini
ellerinde olduğu gibi duvarlarında da
görebildiğimiz, dıştan kırmızı tuğlalı ve kireçle boyanmış, içerisinde ise o
muazzam sıcaklığıyla boncuk olacak camları eriten fırınlarıyla, her birinin ekmek teknesi
burası. Uzun ve kısa vadelerde başa çıkmaları gereken sağlık ve işletme sorunlarıyla baş
edebilen 15 civarı atölyelerden geriye kalan 4’ünden biri.
Cüneyt usta daha 11 yaşında başladığı bu meslekte şu an 35’inde; babasının dedesinden, ondan da kendisinin devraldığı bu atölyenin üçüncü kuşak sahibi. Amcası Ramazan ve
aile dostları Akif usta atölyenin iki ihtiyar delikanlısı. Ve dayı oğlu Engin usta.
1942’den günümüze neredeyse teknolojik hiçbir araç gereç kullanmadan, güneşten
önce güne başladıkları, sadece nasırlı ellerin çalıştığı ve terleriyle ıslattıkları giysileriyle
hayata tutundukları tek yer burası. Çalıştıklarında yaktıkları fırının sıcaklığıyla, sonbaharkış mevsimlerinde içeride “ne kadar sıcak bir ortamda rahat çalışıyorsunuz” diyenlere bir
de yazın gelmeleri için davet eden o gülen gözleriyle karşılayan, nazar boncuğunun usta
ellerde aş ve ekmek oluşuna şahit oldum.
Az önce gülen gözlerden bahsettim ama bu kadar
kısa bir şekilde bırakamayacağım. Dışarıdan bakıldığında her şey yolunda gibi görünse de aslında detaylara girdiğimde, yaşadıkları zorluklar karşısında
ayakta kalma çabaları nedeniyle her birine ayrı ayrı
saygı duydum.

Nazar Boncuğu Usta Ellere de Aş ve Ekmek
Olmuş
Sabah saat 5’te fırın yakılarak güne başlanıyor. Fırının içinde eritilecek camın olduğu pota, kızıl çamın
çıralı yapısı yüzünden camda is lekesi olmaması için
ısınma sürecinde sürekli siliniyor, ancak ortamdaki
o güzel çam kokusunu kolay kolay unutmayacağım.
Camın erimesi 900 derecede başlıyor ama gerek
boncuk yapmak gerekse renk değiştirmek için en
az 1100 derece sıcaklığa ulaşınca saatler yaklaşık 8’i
gösteriyor. Daha önce gitmediyseniz boncuk yaparken kullandıkları araç gereçlerin sesleri çalışmaya

57

başladıklarının kanıtı oluyor adeta. Atölyenin yakınlarından geçtiğinizde, sanki kendi kendine mırıldanıyor gibi bir his veriyor. En az
sesi çıkaran da nazar boncuğunun göz kısmını yerleştirmek için
kullanılan civa çelik olarak bilinen
demirden gelen ses olmalı.
		
Sonraki siparişlerinde kullanacakları camların rengini de
gün içinde hazırlamaları gerekiyor elbet. Merkete demiriyle potaya eritilmek istenen cam bırakılıyor. Ardından, çanak karıştırma
olarak bilinen işlem başlıyor. 45
dakikaya yakın bir süre fırının içindeki cama renginin homojen olarak dağılması için çok
ciddi efor sarf edilen bu işlem, her renk değişikliğinde tekrarlanıyor. Küçük numuneler
alınarak hem camın renk kontrolü hem de yakılacak bir sigaranın ateşi sağlanmış oluyor.
Rengi tutmuş cam (Afe), yankecek demiriyle fırından kaldırarak dışarı çıkartılır ve afe demiriyle, yankecekten sıyrılarak zeminde soğumaya bırakılır.
Boncuğun farklı renklerde olması, bazen kullandıkları maddelerle bazen de satın
alabildikleri hazır renkli camların karışımıyla elde ediliyor. Örneğin; bakır oksit ile mavi
rengi verirken, kobalt ile de mor rengi elde ediyorlar. Opak beyaz camı bulamadıklarında
ise bir alışveriş merkezinden alınan tabaklar devreye giriyor.

Dikenli yollar
Maliyetlerle baş edebilmek de gerçekten çok zor. Dövizle gelen kobalt fiyatındaki
artış, haftalık alınan yakacak odun masrafları, cama ulaşmak için harcadıkları emek de
cabası. Çünkü fabrikalardaki geri dönüşüm sistemlerinin yaygınlaşması ve hurda sayılan
camların ise sadece hurda ruhsatı
olan işletmelerden almak zorunda
bırakılmasıyla birlikte, zaten bulmakta zorlandıkları cama ulaşmaları fiyat olarak da ekstra bir yük getirmiş
oluyor. Ruhsatı siz alamıyor musunuz
sorusunu sordum elbet? Halihazırda
hurdacılık yapmadan cam fabrikalarından almalarının ne yazık ki başka
bir yolu yok. Maliyetler bu kadar mı
peki? Maalesef hayır. Ustaların günlük yevmiyeleri, sigorta giderleri,
cam nakliye ücretleri ve aklınıza gelebilecek daha birçok şey…
Diyelim ki şu ana kadar terazinin bir kefesine olumlu olan her şeyi, diğerinde de kalan olumsuzlukları karşılıklı olarak
tartmaya çalıştık. Giderek ağırlık farkının arttığını ve şu andan sonra kefenin hangi tarafının
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daha ağır basacağını tahmin edebildiniz mi?
Sağlığınız yerindeyse eğer iyi ya da kötü her şeyi düşünebilir, sevinip üzülebilir, ağlayıp kahkaha da atabilirsiniz. Peki ya tam tersi bir durumda? Her şeyin başı sağlık demiş
büyüklerimiz ama bu ekmek teknesinin de meslek hastalıkları var elbet. Nazarköy’lü ustalarımızın kronikleşen katarakt rahatsızlıkları, 1100 derecenin üzerindeki fırın ağzında boncuk işlemekten kaynaklanıyor ve her geçen sene artarak devam ediyor. Bu meslekte göz
probleminiz başlamadıysa henüz çırak sayılırsınız desem yalan olmaz.
En kötüsü en sona kaldı ama üzerinde uzun uzun açıklama yapmayacağım. Mesleğin insan üzerinde bıraktığı en büyük maraz akciğer kanseri. Maalesef bu oran ölüm nedenlerinin neredeyse tamamını oluşturuyor. Civa çelik demirinde tamamlanmış, adı boncuk olan bir cam parçasında bile is bırakabilirken, zamanla insan bedeninde başka neler
bırakmaz ki.
Tek dertleri evlerine ekmek götürmek olan bu insanların bu uğurda ödedikleri bedeli ne düşünebilirim ne de ölçebilirim. Öyle büyük beklentileri de yok aslında. Mesleğin,
kültürel miras olarak kabul görmesi, vergi muafiyetini de getirmiş olacak. Bu konuda talepte bulunmuş olsalar da şu ana kadar olumlu bir geri dönüş alamadılar. Bu atölyenin
son sahibi Cüneyt usta mı olacak bilemiyorum ancak kaybolmaya yüz tutmuş bu mesleğin
ayakta kalması için ciddi desteğe ihtiyacı var.
Her şeye rağmen neşeli ve güler yüzlü ifadelerini kaybetmeyeceklerinden, bu mücadeleyi hiç bırakmayacaklarından adım kadar emin olarak ayrıldım Nazarköy’den. İyi düşünelim iyi olsun.
Değerli Aralık Mag okuyucuları, umarım iletmek istediğimiz mesajlarımız yerlerine
ulaşabilir. İkinci yılımızın ilk sayısında görüşünceye dek hepinize saygı ve selamlarımı gönderiyorum.
Sürçülisan ettiysek affola…
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DİJİTAL MUTFAK

Furkan ÇAKMAK

yapalım. Bu ayarları neye dayanarak yaptığımı, önceki sayılarda bulabilirsiniz.

RENKLER
M

erhaba sevgili Aralık Mag okuyucuları. Umarım hepinizin sağlığı, keyfi yerindedir.
2020 bir çoğumuz için zorlu bir yıldı. Bu yılda yaşanan zorlukların yanı sıra, nadiren de olsa güzel şeyler oldu. Benim için bu güzel şeylerden birisi de Aralık Mag.
Böyle güzel kitleye sahip olan bir ekipte bulunmak, 2020’nin bana kattığı büyük
bir değer. Önceki sayımızda konumuz, geçtiğimiz 2020 yılı gibi siyah beyazdı. Artık siyah
beyaz günleri geride bıraktığımız, daha renkli bir yıl olmasını diliyorum. Bu yüzden bu köşenin yeni yıldaki ilk konusu renkler.
Bugün renk konusunu işlerken
kullanacağımız fotoğraf, 19 Ekim
2020’de benim tarafımdan çekildi.
Bu sayıda renkleri, Adobe Lightroom Mobil uygulaması üzerinden
anlatacağım. Burada gördüğünüz
genel ayarları diğer uygulamalarda da bulabilirsiniz. Ancak şimdi
öğreneceğimiz detaylı işleme değişkenlerini, başka programlarda
bulamayabilirsiniz.

Basit bir başlangıç
Öncelikle fotoğrafın ışık ayarlarını
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Sonrasında renk ayarlarına gelerek,
doygunluğu kısıp canlılık veriyorum. Bu
sayede fazla doygun olan yerleri azaltarak
ve az doygun olan yerleri arttırarak renklerde bir denge oluşturmuş oldum.
Daha sonrasında beyaz içerisinde
gördüğünüz karışım butonuna tıklayıp,
renkleri detaylı işleyebileceğimiz menüye
erişim sağlıyoruz. Burada istediğiniz rengi
seçip, ayarlarında değişiklikler yapabilirsiniz.

Neye göre işlenmeli?
Renkleri neye göre, nasıl işleyeceğiniz aslında çok kişisel bir durum. Sadece
renkleri değil, genel olarak işleme yaparken temelleri kavradıktan sonra yapacaklarınız size bağlı. Preset, template, action
gibi hazır ayarlar kullanarak da fotoğraf
işleyebilirsiniz. Ancak bu şekilde kendi tarzınızı oluşturamazsınız. Bu yüzden işlemeyi kendi zevkinize göre yapmanızı tavsiye
ederim. Pratik yaptıkça daha da gelişecek
ve tarzınızı oturtacaksınız.
Ben bu fotoğrafı işlerken yaptığım
ayarları, herhangi bir değişiklik yapmadığım renkleri dahil etmeden yan tarafa ekledim.
Bu ayarları yaparken, o an gördüğüm renklere yaklaşacak bir fotoğraf elde
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etmeye özen gösterdim. Tabi işlemeyi yaparken sadece buna dayanmadım. Kendi göz zevkime göre düzenlemeler de uyguladım.
Gördüğünüz üzere karışım menüsünde birçok renk mevcut. Bu renklerin her birine
birbirinden bağımsız ton, doygunluk, ışıklılık ayarı yapabiliyorsunuz. Yaptığınız bu değişiklikler ile fazla patlayan renkleri engelleyebilir, fotoğrafınızın renklerini daha uyumlu hale
getirebilirsiniz. Tabi sadece bunlar da değil. Deneyerek bulabileceğiniz birçok şey var. Bu
yüzden önceki sayılarda bahsettiğim gibi değişkenleri en sağ ve en sola çekerek deneyip
nasıl etki gösterdiklerini öğrenebilirsiniz. Ben de kendi denediğim ve bulduğum sonuçları
sizlerle paylaşacağım.
Ben bu fotoğrafı işlerken biraz pırıltılı ve parlak bir havası olmasını istedim. Sarıları
birazcık turuncu tonlarına, mavileri ise biraz daha açık maviye doğru çektim. Daha kontrastlı ve koyu bir fotoğraf da yapılabilirdi ancak ben bu şekilde işlemeyi tercih ettim.

Detaylar
Şimdi gelelim bir önceki fotoğrafta gördüğümüz kırmızı kesik çizgiler ile işaretlenmiş
butona, derecelendirme yazan bu butona tıkladığımızda karşımıza yeni bir menü açılıyor. Açılan bu menü gölgeler, orta tonlar ve açık tonlar üzerinde düzenleme yapmamızı
sağlıyor. Işık derecesini arttırıp azaltabiliyorken ton ve doygunluk üzerinde de oynamalar
yapabiliyoruz.
Renk derecelendirme yazısının altındaki küçük dairelerden hangi tonlarda
oynama yapmak istediğinizi
seçebiliyorsunuz. Sırasıyla
gölgeler, orta tonlar, açık
tonlar ve global ayarlara
müdahale edebileceğiniz
menüleri açabilirsiniz.
Gördüğünüz gibi karşınıza
renkli daireler çıkıyor. İsterseniz bu daireler üzerine
dokunup parmağınızı gezdirerek, isterseniz de sağ
tarafta bulunan küçük ok
simgesine dokunarak açtığınız bu menüden ayarlarınızı yapabilirsiniz. Açılan
bu menülerde biraz aşağıya
indiğinizde karşınıza karıştırma ve denge seçenekleri çıkacak. Bu iki seçenekle
yaptığınız tüm derecelendirme ayarlarının uyumluluğunu ayarlayabilirsiniz.
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Yaptığımız tüm bu
ayarlar sonrasında gelin
elde ettiğimiz sonuca bir
bakalım.

Sonuç
Gördüğünüz
gibi
renklerin baştaki halinden
eser kalmadı. Renkleri işlemenin fotoğrafın estetiğine olan etkisini de bu
sayede görmüş olduk. Ben
bir fotoğrafı işlerken genelde size anlattığım sırayla
ilerliyorum. Öncelikle ışık
ayarlarını yapıyorum. Sonrasında sırasıyla kabaca
renk ayarı, detaylı karışım
ayarları ve derecelendirme ayarlarını yapıyorum.
Eğer gerek görüyorsam
efektler menüsünden de
birkaç ayar yapıyorum ve
fotoğraf işleme sürecim bu
şekilde bitmiş oluyor. Tabi
bir fotoğrafı işlediğiniz zaman nasıl bir tarz benimseyeceğinize karar vermediyseniz veya ortaya çıkan
fotoğraf içinize sinmediyse
geri dönüp ayarlarda değişiklik yapabilirsiniz. Size tavsiyem fotoğraflarınızı, özellikle de renklerini işlerken ara verin.
Uzun süreler boyunca işleme yapmanızı pek tavsiye etmem. Fotoğrafınızı işlediğinizin ertesi günü dönüp yeniden bakın. Çünkü özellikle de renkleri işlerken bir süre sonra gözleriniz
sizi yanıltabilir. İşleme yaparken yorulan gözleriniz ton farklarını farketmeyebilir.
Dilerim bugün anlattıklarım işinize yarar. Siz de artık fotoğraf işlerken renklerini zevkinize göre düzenleyebilirsiniz. 2021 hem fotoğraflarımıza hem de hayatımıza renk getirmesini diliyorum.
Herkese mutlu, sağlıklı ve fotoğraflı günler dilerim.

63

FOTOĞRAFÇILIK
İPUÇLARI

Oğuzhan KALELİOĞLU

Bir diğer renk olan sarı: Tüm renklerin en parlağı, canlı, keskin, bazen saldırgan
ama neşeli, güneşi çağrıştıran bir renktir. Koyu bir arka plan üzerinde kullanıldığında adeta ışık saçmaktadır

KOMPOZİSYONDA

RENK KULLANIMI
Merhaba,
Bu yazımda doğada bulunan renkler ve bu renklerin fotoğrafta nasıl kullanılacağı
ile ilgili birkaç örnek vereceğim. Renk konusu aslında çok geniş bir konu ve üzerine
konuşulacak çok şey var ancak ben temel seviyede bildiklerimi ve okuduklarımı aktarmak
istiyorum.
Renkler doğada her zaman karşımıza çıkar ve aslında çoğu zaman farkında olmasak
da üzerimizde bıraktığı psikolojik bir etki mevcuttur. Bunu bilen şirketler ürünlerini
pazarlarken bu etkiyi çok iyi kullanmaktadır.
Doğada bulunan üç ana renk vardır. Aslında bu renk dediğimiz şey “renk tonu”dur.
Bunlar kırmızı, sarı ve mavidir. Bu renkler ile diğer tüm renkler elde edilirken, birbirine
zıt olan renkler bir kontrast oluşturur. Aynı zamanda renkler de üç parametreden
oluşmaktadır. Bunlar ise renk tonu, doygunluk ve parlaklıktır.
Bu renkler arasında kırmızı: En güçlü, yoğun, ileri çıkma eğiliminde ve ön planda
kullanıldığında derinlik hissini arttırmaktadır. Aynı zamanda tehlikelinin ve yasağın evrensel
işareti olmakla birlikte yüksek ısının da sembolüdür.

Mavi: diğer iki renk arasında daha çekingen,sessiz, serin, soğuk olma eğilimindedir.
Bu arada birinci sayımızda renklerin sıcaklığından bahsetmiştik, isterseniz o yazımızı da
incelemenizi öneririm.
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Renk tonlarına ilk değer biçen ve
üzerinde çalışmalar yapan Alman şair ve
oyun yazarı (J. W. von Goethe) dir.
Bu çalışmaya göre parlaklıkları
açısından (sarı-dokuz, turuncu-sekiz
, kırmızı ve yeşil-altı mavi dört ve
eflatun-üç) olarak değerlendirilmiştir.
Bu değerler hala işlevsel olarak kabul
edilmektedir.

Teknolojinin de gelişmesiyle dijital fotoğrafçılık hayatımıza girdiğinden beri artık
renklere müdahale edebiliyoruz ve daha önce bahsettiğim bu üç renk parametresini
artık Photoshop, Lightroom gibi yazılımlar ile değiştirebilmekteyiz. Bu örnekte sizler için
çektiğim bir fotoğrafın doygunluk oranlarını değiştirdim.

Son olarak sizlere şu soruyu sorarak yazımı sonlandırmak istiyorum. Sizler çektiğiniz
fotoğraflarınıza sonradan baktığınızda neler hissediyorsunuz? Renklerin üzerinizde
bıraktığı etkiler neler? Bence bu yazı sonrasında daha dikkatli bakacağınıza eminim.
Okuduğunuz için teşekkürler.
Kaynakça: Michael Freeman - Fotoğrafçının Gözü
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KARANLIK ODA

Rukiye Nur YAMAN

ÇALKALAMA
(AGITATION)

Geçtiğimiz sayılarda sizlere film banyosu ve geliştiriciler hakkında bilgiler verdik. Bu sayıda
ise, film banyosunda, film tankın içerisinde iken yaptığımız işlemin detayından bahsedeceğim.
İngilizcede çalkalama anlamına gelen agitation, dilimizde fotoğrafçılar arasında ajite - ajitasyon
kelimeleriyle ifade edilmiştir. Bu çalkalama işleminin düzeni, homojen bir banyo süreci için
gerekli ve zorunlu bir işlemdir.
Ajitasyon düzeninin en çok etki ettiği noktaların başında geliştirici banyo süreci gelir. Bu
yüzden yazımızda ilk olarak geliştirici banyonun bağlı olduğu değişkenlerin negatif üzerindeki
etkilerini ele alacağız.
Başta da belirttiğimiz gibi homojen bir geliştirme süreci (indirgeme süreci) için ajitasyon
atlanmaması gereken bir nokta. Negatifimizdeki gölge alanları diğer alanlara göre düşük
yoğunluklu bölgelerdir. Yüksek yoğunluklu bölgeler; düşük yoğunluklu bölgelere göre daha
fazla banyoya gereksinim duyarlar ve banyo enerjisini hızla tüketirler. Bu sebeple çalkalama
işlemi hiçbir şekilde yapılmadığı taktirde ışık alan kısımlar geliştirme işlemine başlayacak
geliştirici eriyiğini açığa çıkan kimyasal maddelerle doygun hale getirirler. Solüsyonumuz
tazeliğini ve dolayısıyla etkisini kaybeder. Negatifin yoğunluğunda ve kontrastında gözle
görülür bir düşüşe yol açar. Ancak belirli aralıklarla çalkalama yaparak tankın içindeki taze
ve doymamış geliştiriciyi doymuş geliştirici ile yer değiştirirsek bu etkiyi ortadan kaldırarak
normal bir geliştirme işlemi gerçekleştirmiş oluruz. Aynı zamanda geliştirme esnasında ortaya
çıkan maddelerin film yüzeyine yapışmasını da önlemiş oluruz.
Çalkalama yapmanın önemi kadar nasıl yapıldığının da önemi çok büyük. Filmin her
noktasına yeterli ölçüde solüsyonun çarpabilmesi için çalkalama işlemi yumuşak, homojen
olmayan hareketlerle ve hep aynı yöne değil de birbirine zıt yönlere hareket ettirerek
yapılmalıdır.Bu işlem spiral tek bir yöne çevrilerek yapıldığı takdirde sıvı tankın yüzeyinde
birikmeye eğilimli olacağından ve de spiralin dış kenarları ile orta kısmı arasındaki hız farkı
oluşturup eşit olmayan çalkalamaya yol açacağından, eşitsiz gelişmelere neden olur.Yumuşak
çalkalama olarak özellikle belirtmemizin sebebi ise, spiralin sıvı içerisinde aşağı yukarı
pompalanması başta olmak üzere sert çalkalamalar 35 mm negatiflerde perforelerin (filmin
kenar hattındaki delikler) alt hizalarında aşırı yoğunluk oluşmasına sebep olmasıdır.
Çalkalamanın yanlış yapılması veya hiç yapılmaması durumunda neler olacağını konuştuk.
Peki ya gereğinden fazla yapılırsa? Nasıl ki gereğinden az yapılması ya da hiç yapılmaması
durumunda geliştiricinin etkisi azalıyor ve negatifin yeterince gelişememesine sebep oluyorsa,
gereğinden fazla çalkalama yapıldığında da doğru orantılı olarak geliştiricinin etkisi çok fazla
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artacağından dolayı negatifin olması gerekenden fazla yoğunlaşmasına ve kontrastının
artmasına sebep olur. Bu nedenle film üreticilerinin tavsiye ettikleri çalkalama düzenine
uyulmalıdır. Piyasadaki bazı film üreticilerinin kendi ürettikleri filmlerin banyo işlemi için
önerdikleri çalkalama düzeni şu şekildedir;
ILFORD: İlk dakika sürekli çalkalama + her dakikada 10 saniye çalkalama
KODAK: İlk dakika sürekli çalkalama + her 30 saniyede 5 saniye çalkalama
FUJI: İlk dakika sürekli çalkalama + her dakikada 5 saniye çalkalama
Bahsettiğimiz gibi gereğinden fazla veya sürekli ajitasyon negatifin genel yoğunluğunu
arttırırken, ajitasyon yapılmamış banyo da yoğunluğu düşürüyordu. Fakat genel yoğunluktaki bu
artış ve düşüşler negatifimizin yüksek yoğunluklu bölgelerinde düşük yoğunluklu bölgelerine
kıyasla daha fazla gerçekleştiği için sürekli veya az ajitasyon yapıldığında kontrast artarken,
ajitasyon yapılmadığında kontrastın düşmesine neden oluyor. Bu bilgiden yola çıkarak yüksek
kontrastlı konuların çekilmiş olduğu negatiflerin kontrastını düşürmek için ajitasyonu arttırma,
tam tersi durumda da ajitasyonu azaltma yoluna gidilebilir. Burada kontrastı düşürmek amacı
ile az ajitasyon yöntemini kullanırken gölge alanlarda oluşabilecek detay kaybı hesaba katılmalı
ve telafi etmek için pozlandırmayı hafifçe arttırma noktasına dikkat edilmelidir.
Negatifin yoğunluğunu ve kontrastını değiştirmek için ajitasyon süreleri ile oynama
yapılırken firmanın önerdiği çalkalama düzeni ve süresi/geliştirme süresi dengesi bozulmuş
olur. Peki eğer dengelemek istenirse ne yapılabilir? Sürekli ajitasyona göre dengelemek için,
aralıklı ajitasyona göre verilen banyo süresini %33 azaltmak gerekir. Tersi durumda(aralıklı
ajitasyona göre dengelemek istendiğinde), sürekli ajitasyon için verilen banyo süresi %50
artırılmalıdır. Bu yolla dengelenme sağlanmış olur.
Ayrıca sürekli ajitasyonun gren yapısında irileşmeye yol açtığını ve akütansı (keskinliği)
da bir miktar düşürdüğünü, azaltılmış ajitasyonun da gren yapısını düşürdüğünü ve akütansı
hafifçe artırdığını belirtelim.
Geliştirici banyonun bağlı olduğu değişkenlerin negatif üzerindeki etkilerini ele aldık.
Ama başta da belirttiğimiz gibi en çok etki edenlerden olsa da tek etken geliştirici banyo değildir.
Etkisi olan noktalardan biri de saptama yani sabitleme banyosudur. Saptama banyosu uzatılan
negatifin yoğunluğunda düşüş yaşanırken, normal sürenin altında uygulanması halinde ise
negatifin yoğunluğunda eşitsiz bir dalgalanma ortaya çıkar. Buna bağlı olarak, ajitasyon süresi
artırıldığında negatifin yoğunluğu düşerken, azaltılmış ajitasyonda yoğunlukta artış yaşanır.
Yoğunluktaki dalgalanmanın sebebi ise azaltılmış ajitasyonda (ya da normal sürenin altındaki
saptamada) negatifin saptama banyosunda tutulduğu süre boyunca solüsyonun etkinliğinin
ısı almamış gümüş tuzlarının ortamdan tam olarak uzaklaştırılmasına yeterli gelmemesidir.
Fakat burada bahsettiğimiz olumlu ya da olumsuz değişiklikler baz karakterli likit saptama
banyolarında çok enerjik olmaları sebebi ile daha gözlemlenebilir seviyededir. Piyasadaki
kristal kimyasallar ile hazırlanan saptama banyoları asit karakterli ve daha düşük enerjiye
sahip olduklarından gözle görülür bir etki ortaya koyabilmeleri için uzun süreli ajitasyon veya
banyo süresi artış-düşüşlerine maruz kalmaları gerekir.
Bugünkü yazımızda banyo sürecinin bir parçası olan çalkama konusuna değindik.
Negatif banyo sürecinin her ayrıntısına oldukça hassas yaklaşılmalıdır. Aksi taktirde en doğru
pozlandırmayı da yapsak istediğimiz sonuçları elde edemeyiz.
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Tanrıçaya adanmış bir kent:

APHRODISIAS

T

ürkiye’nin güneybatısında antik dönemde Karia olarak adlandırılan
bölgenin sınırları içerisinde yer alan
Aphrodisias Antik Kenti günümüzde
Aydın ili Karacasu ilçesinin Geyre köyünde bulunmaktadır. Kentin yerleşim tarihi
M.Ö. 5000 yıl öncesine kadar gitse de günümüze kalan kalıntıların çoğu Roma İmparatorluk ve erken Bizans dönemine aittir.
Kentin kuzeydoğusunda bulunan Babadağ
eteklerinde yer alan mermer yataklarının
zenginliği kenti heykel sanatı konusunda bir merkez haline getirmiştir. Kentteki
heykeltıraşlık okulu M.Ö.1 ile M.S.5. yüzyıl
arasında üretime devam etmiştir. Aphrodisias sunumu ve eserlerin güzelliği ile Roma
dönemine ait en iyi kentlerden birisidir. 4.
ve 7. yüzyılda meydana gelen büyük depremlerde ciddi zararlar gören Aphrodisias
zamanla önemini yitirmiştir. Küçük bir kasabaya dönen kent M.S. 12. yüzyılda tamamen terk edilmiştir. 2017 yılında UNESCO
Dünya Mirası Listesi’ne eklenmiştir.
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Kente adını veren tanrıça Aphrodite
Yunan Mitolojisi’nde güzellik ve aşkın tanrıçası olarak bilinmektedir. Kentte yapılan
kazılarda Aphrodite kült heykelinin mermer bir kopyası olduğu düşünülen bir heykel bulunmuştur. Bu heykel bize bu kentte,
alışılagelmiş güzelliğin ve aşkın tanrıçası
olan Aphrodite’ye değil, İştar, Asterte ve
Kybele ile birlikte Aphrodite kültlerinin
birleşmesinden oluşan doğa ve bereketi
simgeleyen yerli Anadolu tanrıçası geleneğinin devamını temsil eden Aphrosias’ın
Aphrodite’sine tapınıldığını göstermektedir. Aphrodisias ismi ilk olarak M.Ö 2.yüzyılda kullanılmaya başlanmıştır. Aphrodite’nin soyundan geldiklerine inanan Roma
İmparatorları her zaman kente özel ilgi
göstermiş ayrıcalıklar vermiştir.
Aphrodisias’a geldiğinizde büyükçe
bir meydan sizi karşılamaktadır. Bu meydanda erken dönem kazılarında bulunmuş
olan ve depolardan çıkartılarak oluşturulmuş olan bir sergileme göreceksiniz. Tiyatro Maskeleri ve bereketi simgeleyen Girlandlardan oluşturulmuş friz duvarında,
her biri birbirinden farklı yüzler ile tiyatroda oynanan roller simgelemektedir.
Meydandan sol tarafa devam ettiğinizde M.S. 1.yüzyılda inşa edilmiş olan
Aphrodite ve Roma İmparatorlarına ithaf
edilmiş Sebasteion yapısını görebilirsiniz.
Roma imparatorları tasvirleri ve Yunan
mitolojisinden sahnelerin olduğu kabartmalarla süslü olan bu tapınağın bir kısmı
tekrar ayağa kaldırılmış ve kabartmalar
müzede özel bir salonda sergilenmektedir. Yolumuza devam ettiğimizde yamaca
dayalı şekilde inşa edilmiş tiyatro yapısını
gezebilirsiniz. Tiyatronun olduğu bölümde
bulunan tepeden Agora’yı görmek mümkün. Agora yapıları şehrin pazarının yer aldığı halkın biraraya geldiği etrafı stoalarla
çevrili görkemli kamusal alanlardır. Aphrodisias Agora’sının en ilgi çekici yapısı ise
alanın ortasında bulunan havuzudur. Yağmur sularını kontrol edebilmek ve kamusal
alanın görkemini artırmak için bu büyüklükte bir havuz yapıldığı düşünülmektedir.
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Patikadan aşağı doğru indiğinizde Bazilika kalıntılarının olduğu alandan geçerek Hadrian Hamam yapısına varabilirsiniz Hadrian döneminde inşa edilmiş yerden ıstımalı bu hamam
yapısında çok sayıda iyi kalitede heykel yapılan kazı çalışmaları sırasında bulunmuştur. Bu
alandan bir miktar yürüdükten sonra Meclis binası olarak kullanılan kentin ileri gelenlerinin
kent hakkında kararlar aldığı Bouleuterion’a ulaşacaksınız. Üstü örtülü olan bu yapıda geç dönemlerde ufak etkinlikler ve dinletilerin yapıldığı düşünülmektedir. Şehir meclisinin hemen
arkasında heykeltraş atölyelerinin olduğu bir grup yapı bulunmuştur. Aphrodite tapınağının
hemen yanında olan bu yapıda yapılan kazılarda çeşitli boylarda yüzlerce heykel ve parçaları
bulunmuştur.
Meclis binası ve heykeltraşlık atölyelerini geride bıraktığımızda devasa sütunlarını görebileceğiniz şehrin en önemli yapısı olan Aphrodite Tapınağı’nı görebilirsiniz. M.Ö. 1. yüzyılın
sonlarında Zoilos tarafından inşa edilmiş. M.S. 6.yüzyılda yapı genişletilerek kiliseye çevrilmiştir. Kilise binasının inşa edilmesi sırasında yapılan genişlemede tapınağa ait sütunlar kullanılmış ve duvarların yerleri değiştirilmiştir. Ayrıca yapının giriş yönü de doğudan batıya alınmıştır.
Kilise M.S. 1200’lerde Aphrodisias civarındaki bölgenin Selçuklular tarafından fethedilmesine
dek kullanımda kalmıştır.
Aphrodite Tapınağı’ndan patikayı takip ederek iyi korunmuş durumda olan Stadion yapısını görmek mümkün. Roma döneminde İmparatorluk adına spor musabakalarının, hayvan ve
gladyatör dövüşlerinin yapıldığı bu yapı 270m uzunluğundadır.
Son olarak şehrin anıtsal Tetrapylon yapısı karşımıza çıkıyor. M.S. 2.yüzyılda inşa edilen, 16 sütuna sahip özenli işlemelerin olduğu bu yapı Aphrodite’nin kutsal alanına giriş kapısı
olarak kullanılıyor. Yapının alınlık kısımlarında akhantus yaprakları arasında avlanan Eros ve
Nike betimlemelerini görmek mümkündür. Anastylosis çalışması ile ayağa kaldırılan bu yapı
günümüzde bir sembol olarak Aphrodisias Antik Kentini temsil etmektedir.

Aphrodisias denildiğinde benim aklıma üç isim gelmektedir. Bu kent için emek harcamış
bu üç ismin ilki Antik dönemlerde yaşamış olan şehrin önde gelen isimlerinden Zoilos’dur.
Bu şehirde doğmuş daha sonrasında kaçırılarak köle yapılmış bir isim. Ceaser’a kölelik
yaptıktan sonra ölümünden sonra Roma İmparatoru Augustus tarafından azad edilmiş
ve Aphrodisas’a gelerek şehrin inşaasından bizzat sorumlu olmuştur. Tiyatro’da bulunan
bir yazıtta Ceaser’ın bölge yöneticisine gönderdiği mektupta Zoilos ile yakın dostluklarının
olduğu anlaşılmakta ve “Tüm Asya içerisinden bu şehri seçtim kendime. Oranın halkının kendi
hemşehrilerim gibi korunmasını istiyorum” dediği bilinmektedir. İkinci isim, Ara Güler. 1958
yılında Kemer barajı açılışının fotoğraflarını çekmek için geldiği bölgede havanın kararması
ile gece şoförü ile yolda kaybolmaları sonucu geceyi geçirmek üzere Geyre’ye geliyorlar.
Gece karanlığında nasıl bir yerde olduğunu anlamya çalışan Ara Güler sabah uyandığında
antik bir kentin içerisinde olduğunu farkediyor ve yanında kalan filmler ile Antik kalıntıları
ve köy yaşamını fotoğraflayarak Aphrodisias’ın dünyaca tanınmasını sağlıyor. Üçücü ismimiz
ise Aphrodisias’ta ilk modern kazıları başlatan ve ölümüne kadar devam ettiren Prof.Dr.
Kenan Erim. Aphrodisias’a ömrünü adayan Kenan Erim 1990 yılında vefat ettiğinde alınan
özel bir izinle Aphrodisias’a defnedilmiştir.
Başladığımız nokta meydana geri geldiğimizde Geyre köyünden kalma birkaç yapıyı hala
görmek mümkün. Aphrodisias’a ait en iyi heykel örneklerini görmek için müzeye girmeyi
ihmal etmeyin. Ayrıca müzenin karşısında bulunan anı salonunda Ara Güler’in çekmiş
olduğu fotoğrafları ve Kenan Erim’e ait eşyaları görmeden dönmeyiniz.
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