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EDİTÖRDEN
Merhaba Sevgili Fotoğraf severler,
Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi sırasında internet üzerinden
İlker Şimşekcan öncülüğünde bir araya gelen fotoğraf severler tarafından kurulan Aralık
Mag dergimizin ilk sayısı ile karşınızdayız.
Derginin oluşum süreci, yaratım aşaması ve fotoğraf severle buluşturma ve hep birlikte
üretme fikri hepimiz için güzel bir heyecanı içinde barındırıyor.
Coronavirüs nedeniyle hayatın artan sosyal
mesafeler içinde ve mümkün ölçüde izole
olarak virüs önlemleri çerçevesinde yaşandığı bu süreçte, fotoğraf çekmeyi seven,
fotoğraf sanatı ilgilisi amatör ve profesyoneller için yaratım alanı da birçok noktada
kısıtlanmış oldu.
Öte yandan pandeminin getirdiği bu ortam,
hepimizde farklı konularda yeni düşünsel
ve deneyim alanlarına yönelmemiz için bir
fırsat da oluşturdu. Mevcut alanlarımızda
nasıl daha farklı fotoğraflar oluşturabileceğimizi düşünmeye başladık. Yeniden eskisi gibi fotoğraf çekmeyi özlemişken, bir
yandan bulunduğumuz şartlarda ve mekanlarda yeni görme biçimleri keşfetmeye
başladık. Birçok konuda deneyim ve paylaşımların dijitalleşme sürecinin hızlanması
da dijital bir mecrada buluşma fikrimizi destekledi.
Fotoğraf severler olarak bu alana dair
yeni ifade biçimleri keşfetmeye ve #izoleyasamlar hashtag’i ile sizlerin de katkısıyla
hep birlikte bu sürece hangi noktalardan
baktığımızı, kameralarımızı nerelere çevirdiğimizi görmek ve belge halinde tarihe not
etmek istedik.
Hepimizin geleceğe dair, neyi nasıl daha
farklı yapabileceğimizi daha fazla düşündüğü bu dönemde fotoğrafçılık alanında para-

lelde yeni bir ifade yolu ile tekrar buluştuk.
Ve bizce zaman içinde bu, bize gelecekteki
fotoğrafa ait yolculuğumuzda yaratıcı başka
planlar oluşturabilmemiz için bir motivasyon kaynağı olacak.
Dergimizde fotoğrafçılıkla ilgili, fotoğrafı
besleyen ve buna dair ilham oluşturabilecek içeriklere yer verdik.
Ünlü Amerikalı fotoğrafçı Dorothea Lange ele almayı seçtiğimiz belgesel fotoğrafçı
oldu.
1930’larda Amerika’da başlayan Büyük
Buhran dönemini, dönemin ekonomik ve
toplumsal etkilerini başarıyla yansıtan ünlü
fotoğrafçıya bu sayıda yer vermemizin nedeni, bi açıdan da içinde olduğumuz pandemi dönemi ve yarattığı global düzeydeki
ekonomik sonuçlarının Büyük Buhran dönemi ile karşılaştırılması ve bu yönüyle paralellik göstermesidir.
Ayrıca değerli fotoğrafçı Turgut Coşkun da
foto röportajı ile ilk sayımızda yer alıyor,
kendisine ilham verici röportajı için teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Bu zorlu sürecin kısa sürede bitip yeniden
özlediklerimize, doyasıya fotoğraf çektiğimiz ve fotoğraf için bir araya geldiğimiz
günlere keyifle kavuşmayı diliyoruz.
Sağlıkla kalın
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Hatice Arslan
İlker Şimşekcan

FOTOĞRAF MAKİNESİNİN

ANATOMİSİ

P

andemik koşulların elimizi ayağımızı
bağladığı bugünlerde, Aralık Mag.’in yayın hayatına başlamasına olanak sağlayan tüm fotoğraf dostlarına gönülden teşekkürler.
Aralık Mag’in ilk sayısında bize ayrılan
bu köşede “Fotoğraf Makinesinin Anatomisi” nden kısaca bahsederek konuya genel bir
giriş yapacağız.
Fotoğraf makineleri en kaba tabir ile
birer karanlık kutudur. Bu karanlık kutuya
açılacak minik bir delikten ışığın içeri süzülmesi ve dış dünya görüntüsünün kutuya
dolması ile fotografik görüntü oluşmaktadır.
Bu genel tanımlamadan yola çıkarak fotoğraf makinesini; gerçek görüntüyü bir objektif
aracılığı ile duyarlı bir yüzeye aktarmaya yarayan bir karanlık oda olarak tanımlayabiliriz.

toğraf makinesi öğesidir. Sabit (Prime) objektifler, geniş açılı objektifler ve dar açılı (tele)
objektifler olmak üzere üç ana başlığa ayrılmaktadır.
DİYAFRAM
Diyafram; objektif üzerinde yer alan
ve fotoğraflanan görüntüden yansıyan ya da
yayılan ışığın debisini kontrol etmeye yarayan
fotoğraf makinesi öğesidir. Bu işlevi dışında,
objektifin “net alan derinliği” yeteneğini de
belirlemektedir.

FOTOĞRAF MAKİNESİNİN YAPISI ve ÖĞELERİ
Karanlık bir kutunun bir fotoğraf makinesine evrilmesi ve zamanla daha nitelikli
görüntüler oluşturmasını sağlayacak bir dizi
öge bu karanlık kutuya adapte edilmiştir. Dilerseniz bu temel öğelerden ve bu öğelerin
yapısı ve fotografik görüntünün oluşumunda
üstlendikleri görevlerden bahsedelim.
GÖVDE
Fotoğraf makinemizin karanlık odası
olarak tanımlayabileceğimiz bu ana kısım,
ışığın bir delikten süzülerek girdiği ve fotografik görüntünün duyarlı yüzeye işlendiği
bölümdür. Yıllar içerisinde; daha rahat taşınması ve ele oturuşunun artırılması gibi bir
takım işlemlerle değişime uğramış ve uğramaktadır.

ENSTANTANE ( OBTÜRATÖR / SHUTTER)
Fotoğraf makinesinin gövde kısmında
yer alan obtüratör, fotoğraflanan görüntüden yansıyan ya da yayılan ışığın, görüntünün
oluşacağı duyarlı yüzeyi etkileme süresini belirleme görevi üstlenmektedir.
VİZÖR

OBJEKTİF
Vizör; fotoğrafçının fotoğrafladığı göObjektif; içerisinde bulunan mercek- rüntüyü, görüntü henüz duyarlı yüzeye düşler yardımıyla görüntünün duyarlı yüzeye, meden, gözüyle gördüğü kısımdır.
nitelikli bir şekilde ulaşmasını sağlayan fo5

GREN ve LEKE
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DOROTHEA
LANGE
(1895 - 1965)
Hüseyin Özbudun
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DOROTHEA LANGE
D

eğerli Aralık Mag. okuyucuları evde izole olarak geçirdiğimiz şu günlerde fotoğraf tutkumuz tavan yapmış durumda, malum birçok rutinimizden mahrum kaldık şüphesiz ki
bunların içinde fotoğraf çekmek de var. Fotoğraf çekmenin
pek mekanı ve zamanı olmasa da sürecin zorluğundan dolayı
kendimizi kısıtlanmış hissediyoruz.
Öncelikle Covid19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin derin
üzüntüsünü yaşamaktayız, bu sebep ile hasta olanlara acil şifalar ve geride kalanlara sabırlar dilerim.
Bu süreçte bağlı olduğumuz her şeyin aslında pamuk ipliğine bağlı olduğunu hissettik. Dışarıda, önceden sıradan gelen
şeylerin aslında ne kadar önemli olduğunu, kıymetini ve hayatımızda ne denli büyük bir yer kapladığını anladık. Bu zorlu
sürecin en kısa sürede geçmesi temennisiyle.
Sizlere bu sayımızda adı fazlaca belgesel fotoğrafçılığında
geçen ve toplumsal olayların yansıtılmasında çok önemli bir
yere sahip olan bir kişiden bahsedeceğiz. Eminim çoğunuz
onu ‘Migrant Mother’ ‘Göçmen Anne’ fotoğraflarından taniyorsunuzdur, bahsedeceğim isim ünlü fotoğrafçı Dorothea
Lange.
Bu ismi seçmemizdeki en büyük sebeplerden biri kendisinin
önemli bir fotoğrafçı olması dışında, Amerika’da bir dönem
ciddi ekonomik sıkıntıların yaşandığı süreç olan buhran dönemini en çarpıcı örnekleriyle gözler önüne sermesidir.
Dorothea Lange 26 Mayıs 1895 yılında Hoboken New
Jersey’de dünyaya gözlerini açtı. Alman göçmeni bir ailenin

8

çocuğu olan Dorothea’nın
annesi, kendisi ve kardeşine
bakmanın dışında zamanını
çoğunlukla evde geçiren bir
kadın, babası piyasada iyi bilinen bir avukattı. Sıradan bir
çocukluk geçiren Dorothea
yedi yaşına geldiğinde çocuk felcine yakalandı ve uzun
süre tedavi gördü. Tedavi
sonrası sağ ayağı topal olarak
kaldı. İlerleyen zamanlarda
bu hastalık sürecinin onu şekillendirdiğini, rehber olduğunu, eğittiğini ve utandırdığını söyledi. Belki de insanlara
yaklaşıp onların en dokunaklı
anlarını yakalayabilme yeteneği bu zor dönemin etkisiyle
Dorothea Lange’de o zamanlarda gelişmeye başlamıştı. Eğitime destek veren ve
önemini bilen bir ailede büyümesinin avantajı ailesinin
sanat ve edebiyat alanında
Dorothea’yi desteklemeleriydi. Günümüzde birçok kişinin
yoksun olduğu empati yeteneği, Dorothea’nin hayatının
önemli bir parçası olmuştur, hem yaşadıkları hem de
aldığı güzel sanatlar eğitimi
bu gelişimde etkili olmuştur.
Eğitiminde devam etmek istemediği bir öğretmenlik
macerasından vazgeçerek,
tutkusu olan fotoğrafçılığa
yönelmiştir. Birkaç stüdyo
deneyiminden sonra
Columbia University’de fotoğraf bölümüne başladı. Çok
sürmeden yaptığı çalışmalar
ve yeteneği sayesinde fark
edilmeye başlandı.

Sonrasında dönemin öncü portre fotoğrafçılarından olan Arnold Genthe ile çalışma şansı oldu. Belirli bir
süre sonra San Francisco’ya taşınarak
hayatını orada devam ettirme kararı aldı. Kendine bir fotoğraf stüdyosu
açarak portreler çekmeye başladı ve
burada da kendinden söz ettirmeyi
başararak çeşitli fotoğraf gruplarının
dikkatini çekti. Belgesel fotoğrafçılığın yükselişte olduğu bir tarih olan
1930’larda Dorothea de çevresinde
gördüğü muhtaç insanları, yoksulları,
işçileri fotoğraflamaya başlamış, bu insanları toplumun görmesini sağlamak
için adeta bir göz olmuştu. Uzun süre
bu şekilde devam eden kariyerinde
1935 yılında tarım bakanlığına bağlı
FSA (Farm Security Administration) adı
verilen Çiftlik Güvenlik İdaresi adına
fotoğrafçı olarak çalışmaya başladı. Bu
oluşumun amacı Amerika’daki kırsal
bölgede görülen yoksulluk ile mücadelenin desteklenmesiydi.
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Birazdan bahsedeceğim Migrant Mother fotoğrafı bu dönemde çekilmişti. Dorothea’nin bu fotoğrafı
çekmesi en başından beri
değişik bir süreç sonucunda
ortaya çıkmıştır. 1936 yılının
Mart ayında Dorothea FSA
tarafından verilen görevlerin birinden dönerken
Nipomo vadisinde bezelye
toplayıcılarının bulunduğu
bölgeyi gösteren tabelayı
görür fakat sefalet, yoksulluk görmekten artık pek
hoşnut olmayan Dorothea
yoluna devam eder. Birdenbire içine karşı koyamadığı
bir dönme isteği gelir, bir
şey sanki onu çekercesine
geri döndürür. Arabasını
rastgele park ederek etrafı
izlemeye başlar mahsülleri donmuş insanlar yavaş
yavaş bölgeyi terk ediyorlardır. Biraz daha bakındıktan sonra gözü umutsuzca
bekleyen bir kadına ilişir. O
kadın belki de yüzyılın en
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önemli fotoğraflarına yüz
olacak Florence Owens
Thompson’dı. Daha sonradan fotoğraf çok ses
getirince bir röportajında
Dorothea olayı şöyle anlatır: “Kadını gördüğümde
bir şeylerin beni ona doğru
çektiğini farkettim. Orada
bulunma nedenimi, fotoğraf
makinemi nasıl izah edeceğimi bilemedim. Şansıma
o da hiç soru sormamıştı. Bundan da cesaret alarak
gitgide sokularak birkaç
fotoğraf çektim. Daha sonradan konuştuğumuzda, yaşının 32 olduğunu ve buraya
bozulan arabasını tamir
ettirmek için rastgele geldiğini fakat başarılı olamayıp
burada kaldığından bahsetti
hatta belirli bir zaman sonra
yiyecek bir şeyler alabilmek
için arabasının lastiklerini
satmıştı. Fotoğraf çekmemin
ona yardım edeceğini düşündüğü için bana fotoğraf
çekmek için yardımcı oldu-

ğunu da ekledi.
Bu fotoğraf basında
yer aldıktan sonra epey ses
getirdi. Buhranın en iyi açıklaması gibiydi, sanki hiçbir
şey daha önce bu kadar
etkili olamamıştı.
Bir anne, altı çocuk aç ve
perişan halde. Graflex marka 4x5 bir fotoğraf makinesinden çıkan görüntü ile
bir ulusun buhrana karşı
harekete geçmesine sebep
olmuştu.
Görüntüler basında
ses getirdikten sonra bölgeye ciddi bir yardım gönderildi ve bu insanlar için
ciddi olanaklar sağlanmaya
başlandı.
İlerleyen yıllarda ‘Modesto Bee’ isimli bir ajanstan
görevli muhabir Florence
Owens Thompson’ın izini
buldu ve röportaj yapmak
istedi fakat Thompson,
çocuklarının bu olaydan
kötü etkilenmemesi için ilk
başta röportaj teklifini kabul
etmediyse de kimliği açığa
çıktığı için röportajı kabul
etmek zorunda kaldı.
Tahmin edeceğiniz
gibi yoksulluk ve sefalet dolu
bir gençlik geçirdiğinden
bahsetti. 28 yaşında 6. çocuğuna hamileyken kocası
ölen bir kadın. Hatta Steinbeck’in Gazap Üzümleri’nde
yazdığı gibi köprü altındaki
insanların hikayesini gerçekten yaşadığını söyledi. “Hiç
olmazsa onların üzerinde
tenteler vardı bizde sadece
yorgan ve birkaç örtü’’diye
ekledi Thompson. Aslında
Thompson’ın istediği iyi bir
hayattı fakat hiçbir zaman o

hayata sahip olamadı. 1983 yılında geçirdiği felç sonucu yatırıldığı hastanedeki tedavi masraflarını karşılamak için kimliğini kullanarak 15.000 dolar bağış topladı. Toplanan bu bağışlar hastane masraflarını zorla karşıladığı için kendisine hiçbir şey kalmamıştı. Eski hayatına
geri döndükten kısa bir süre sonrada aramızdan ayrıldı.
Dorothea Lange ayrıca bu dönemden ayrı olarak İkinci Dünya Savaşı sırasında Japon - Amerikan toplama kamplarında ve dünya savaşıyla alakalı projelerde yer aldı. Uzun
yıllar Life dergisinde çalıştı. Serbest fotoğrafçı olarak uzun süre Asya, Güney Amerika, ve
Ortadoğu’da bulundu. 11 Ekim 1965’de aramızdan ayrıldı.
Dorothea’nin insanlara karşı empati ve iletişim kurma konusundaki hassasiyeti, fotoğrafçılığındaki yerini sağlamlaştırarak en büyük destekçisi olmuştur.
İlk sayı, ilk deneme, umarım siz değerli okuyucularımız için keyifli bir okuma olmuştur. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere.

Göçmen Anne / Migrant Mother (1936)
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FOTOĞRAFHANE
Cemre Tosun
Hatice Arslan

İZOLE

YAŞAMLAR
K

imimiz evinde kimimiz mecburiyetten dışarıda ama aslında hepimiz zorunlu olarak bir izolasyonun içindeyiz.
Dünyanın içinde olduğu bu pandemi günlerini fotoğraf adına pozitife çevirme amacı güden Aralık Mag ekibi şu an merakla okuduğunuzu umduğumuz
ilk sayısı ile size Merhaba diyor.
Her sayıda belirlediğimiz bir konuyla sizden gelen fotoğraflardan bir seçki
hazırlıyoruz ve sizden bize, bizden herkese bir köprü kuruyoruz.
Pandemi özgürlükleri bir nebze kısıtlamış olsa da biz inanıyoruz ki ruhumuzun düşüncelerimizin en özgür olduğu üretkenlikteyiz.
“O halde neden çoğalmayalım?” dedik ve #izoleyasamlar’ın ta kendisi olan
sizler de bize dahil olun ve yarına izler bırakalım istedik.
Geriye dönüp baktığımızda bu izler bizim için birer belge niteliğinde olacak.
Bugünümüz dünün etkisi altında ve bu durumda dünden kalanlar bugün
için çizilen yolun rotasını belirlemekte.

Necati Öz
ig : @necatioz01
Kamera : Canon EOS 700D
Objektif: EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS
Enstantane: 1/80
Diyafram: F/9
ISO: 400

Çocuğun bakışını çevirdiği yer, ağzının içinde
özlemle büyüttüğü özgürlüğünü ona fısıldar: “Dışarı”.
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Emir Sevim | ig : @emirssevim

Kamera: LG V20

Kedim ve köpeğimle karantina döneminde haftalardır 24 saat vakit geçirince
aslında çocuklardan hiçbir farklarının olmadığını çok net anladım.

Büşra Altın | ig : @ufuktabircicek
Umut hep var!
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Kamera: Canon 700D

Emir Bozkurt | ig : @emir.bzkrt

Kamera: Samsung Galaxy S7

Enstantane 1/6000 | Diyafram: f/1.7 | ISO: 400

Sabah işe giderken cep telefonuyla çektiğim bu karede günümüz dünyasını
büyük ölçüde etkileyen Coronavirus salgınının hayatımızdaki etkisini göstermek
istedim.

Onur Özer | ig : @onurozerx

Kamera: Canon EOS 60D

Enstantane: 1/25 | Diyafram: F/5.0 | ISO: 400

Hem ruhsal hem de bedensel olarak çoğu zaman kapana kısılmış gibi hissettiğim bu günlerde, aslında kendine yetebilen sade bir hayatın da hazzını yaşadım.
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İlknur Genç
ig : @llknurgenc
Kamera : Canon EOS M10
Enstantane: 1/100
Diyafram: F/4
ISO: 1600
‘Evde Kal’ dediler.

Kamera: Fujifilm xt-3

Rahşan Fırtına | ig : @presentthemoment

Kamera: Sony A7 III

Enstantane : 1/25 | Diyafram: F/1.8 | ISO: 100
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20 yaşındaki bir gencin 2 ay sokağa çıkmayıp, ne zaman çıkabileceğini
düşünürken melankolik hali.

Sıdıka Uyar | ig : @sidika_uyar_photography

Kamera: Canon 750D

Objektif: 35 mm (18-135 mm) | Enstantane :1/200 sn | Diyafram: F/4.5 | ISO: 100

İnsan dışında yaşayan canlıların çaresiz kabullenişlerini ifade etmek. salgın süreci
ile beraber eve kapanmış insanın kafese kapanmış bir kuşu sezinlemesi gibi.

Ezgi Ülüklü | ig : @ezgiuluklu

Kamera: Canon A-1

Film : Ilford Pan400 | Enstantane : 1/250 | Diyafram: F/8 | ISO: 400

Göz ve Tin - Andaki Umut
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Ezgi Köse | ig : @ezgikose

Kamera: Fujifilm xt-3

Enstantane: 1/50 | Diyafram : F/3.6 | ISO: 800

Karar vermek mümkün bir rahatlık doğurur, dilemma arzu ve heyecanı derin
uykusundan uyandırır.

Hasan Songur
ig : @hasanalogue
Kamera : Zenit 12xp
Film : Kodak Vision 2 Nova
Enstantane: 1/125
Diyafram: F/5
ISO: 200
Kapı boşluklarından hissedilen hayatlar.
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Alper Gülersönmez
ig : @alpergulersonmez
Kamera : Fujifilm XT3 - 35mm
Enstantane 1/70
Diyafram: F/1.4
ISO: 800
Onlarca gün bizler için çalışıp
didinen, sevdiklerinden uzakta kendi
canlarını düşünmeden bu illetle mücadeleden bir an olsun vazgeçmeyen
tüm sağlık çalışanlarımızın (Kahramanlarımızın) içerisinde bulunduğu
o ruh halini fotoğraflamaya çalıştık.
Hakları ödenmez. Minnettarız...

Mihman Duğanlı | ig : @mihmanduganli

Kamera: Zenit ET

Film : FujiColor 200 | Objektif: Revuenon 28mm | Enstantane : 1/125 Diyafram: F/2.8 | ISO: 200

Gökyüzüne Uzanan Umut
19
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Dilek Tozkoparan

HABERLER

2

020 Dünya Basın Fotoğrafçılığı Ödülleri
Dünyanın en önemli fotoğraf etkinliklerinden biri olan
World Press Photo (Dünya Basın Fotoğrafı) yarışmasının 2020
yılı kazananları belli oldu. 1955’ten bu yana düzenlenen yarışmaya bu sene 125 ülkeden 4282
fotoğrafçı 73996 fotoğraf ile katıldı. 10 farklı kategoride düzenlenen yarışmada bu yıl dünya
basın fotoğrafı ödülünü kazanan Straight Voice adlı fotoğrafı ile Yasuyoshi Chiba oldu. Kazanan
fotoğrafta Sudan’da yönetim karşıtı düzenlenen protesto gösterileri sırasında cep telefonlarının
aydınlatmaları altında şiir okuyan bir genç ve hemen ön çaprazında ışıkla aydınlanmış gülümseyen
bir yüz görüntüleniyor.
Yılın Basın Fotoğrafı hikayesi alanında ise ödülü alan isim Fransız fotoğrafçı Romain
Laurendeau oldu. Fotoğraf hikayesi Cezayir’de gerçekleşen isyan hareketleri sırasında ülke
gençliğini siyah beyaz fotoğraf anlatımlarından oluşuyor.

Kazananların fotoğraflarına; https://www.worldpressphoto.org adresinden erişebilirsiniz
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A

kbank Sanat evde daha fazla vakit
geçirdiğimiz bu dönemde Evde Kısa
Film yarışması düzenliyor. Başvuruların
4 Mayıs-4 Haziran arası kabul edildiği
yarışmaya 1 Nisan’dan itibaren evde
çekilmiş tek bir film ile katılma
şartı aranıyor. Yarışmaya katılacak
çalışmaların sosyal medya hesapları
üzerinden paylaşılması gerekmekte.

ralarında Cannes, Berlin, Sundance
film festivalleri de olan dünya
çapında yirmiyi aşkın film festivali
koronavirüs salgını nedeniyle bu sene
youtube üzerinden çevrimiçi ve ortak bir
festivalde buluşma kararı aldı. Festival
29 Mayıs’ta başlıyor. (Kaynak:Reuters)

U

B

çan Süpürge Uluslararası Kadın
Filmleri Festivali bu yıl ilk kez çevrimiçi
platformda 7-14 Mayıs 2020 arasında
gerçekleşti. 22 yıldır kadın yönetmenlerin
filmlerini sinemaseverlerle buluşturan
festivalin bu seneki teması pandemi
koşullarına da dikkat çekecek şekilde
#evdekaldık olarak belirlendi. Festivalde
son 1 yılda çekilmiş yaklaşık 1300 film
arasından seçilmiş olan toplam 76 film
gösterim imkanı buldu. Sokak, ev, emek,
cinsellik, aile, çocuk evlilik, göçmenlik
işlenen temalar arasında.
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A

u sene 1-8 Mayıs 2020 tarihlerinde 15.
kez gerçekleşen festivalde Türkiye’den
ve dünyadan emekçilerin, işçilerin
hayatlarını anlatan uzun, kısa kurmaca ve
belgesel filmlerden toplam 41 adet filmine
online platform üzerinden yer verildi.
Evde kalamayanların öykülerini anlatan
filmlerin seçildiği festivalde Türkiye’de ilk
defa gösterilen filmler: Ari Jigoku Tengoku
/ Karınca Cehennemi Cenneti, Zero/Sıfır,
Der Rat der Götter / Tanrıların Meclisi oldu.
Yönetmen retrospektifi bölümünde ise Tunç
Okan’ın Otobüs, Cumartesi Cumartesi, Umut
üzümleri ve Sarı Mercedes filmleri yer aldı.

Modern Fotoğraf
İ stanbul
koleksiyonundan 200’e yakın

çalışmayı kendi sitesinde erişime açtı.
Gueorgui Pinkhassov, Ara Güler, Sabit
Kalfagil, Lütfi Özkök, İzzet Keribar gibi
pek çok isim çalışmalar arasında yer
almakta.
İstanbul Modern, çevrimiçi
platformda “Lütfi Özkök: Portreler”
sergisinde sanatseverlerle buluşan
“Fil Gibi Evdeki Şair” adlı belgeselini,
müzenin medya kanalları üzerinden
erişime açtı. Ödüllü belgeselde
fotoğraf ve şiire ait düşünceler de yer
almakta.
Kaynak: istanbulmodern

B

u sene 12.kez gerçekleştirilecek olan,
yaratıcı içeriklerin buluşma noktalarından
Adobe99U konferansı, dönem şartlarından
dolayı ilk kez ücretsiz ve dijital ortamda takip
edilebilecek bir etkinlik olarak planlandı. 17
Haziran’da düzenlenecek konferansa katılmak
için sitede yayınlanmış olan kayıt formunu
doldurmak gerekiyor. Dünyanın her yerinden
katılım sağlanabilecek olan etkinliğin ajandası
ilerleyen günlerde duyurulacak.

İ

stanbul Film Festivali’nin ulusal
ve uluslararası ödülleri kazanmış
olan 12 adet film seçkisini Nisan
ayında sinemaseverlerle buluşturan
Mubi, şimdi de Pelin Esmer’in tüm
filmlerini platformda gösterime açtı.
2002 yapımı belgesel “Koleksiyoncu”,
yönetmenin yapımcılığını ve
kameramanlığını da üstlendiği
filmlerden biri ve Polonya Pazarı,
Kadıköy, Galata gibi yerlerde
çekimlerin gerçekleştiği 46 dakikalık
bir seyir sunuyor.
Letonya’da bir grafik tasarımcı olan
Andrei Pershin, “The Album of Live
Pictures” projesiyle eski dönemlere
ait fotoğrafları hareketli grafik öğeler
ve ses efektleri ekleyerek yeni bir
biçim veriyor. Bu ilgi çekici seriyi
tasarımcının Instagram hesabından
takip edebilirsiniz. (Kaynak:
graphicartstoday)
Alman doğa fotoğrafçıları derneği
(GDT), düzenlediği doğa fotoğrafçılığı
yarışmasında 2020 senesi için
kazananları belirledi. Toplam 7 ayrı
kategoride düzenlenen yarışmada
Peter Lindel birincilik ödülüne layık
görüldü.
Kaynak: theguardian
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RÖPORTAJ
Gülizar Aksoy
Rukiye Nur Yaman

TURGUT
COŞKUN
SORU : Merhaba, bir fotoğrafçı olarak bu işe
nasıl başladınız ve ne gibi süreçlerden
geçtiniz?
Turgut Coşkun : Merhabalar, servis mühendisi olduğum için sürekli seyahat etmekteyim ve kendime
sorduğum gezip gördüğüm yerlerin fotoğrafını neden çekmeyeyim
sorusu ile başladı. 2014 senesinde
dslr bir makine almıştım. Gittiğim
yerleri fotoğraflamaya, evime döndüğüm zaman makinamla dışarı
çıkıp turist gibi fotoğraf çekmeye
başladım ve iyice heveslendim.
Temel fotoğraf eğitimi aldım.
Biraz pratik çekimden sonra
uygulamalı ileri seviye eğitimi derken bir arayış içindeydim. Eğitimlerde Ara Güler,
Henri
Cartier-Bresson,
Elliott Erwitt, Vivian Maier gibi fotoğrafçıların
çalışmalarını
gördükçe kendimi ifade
etme yöntemini de
keşfetmiş
oldum.
Bunun üzerine belgesel fotoğraf ve
sokak fotoğrafçılığı
eğitimleri aldım.
Ona göre ekipmanımı
küçülttüm aynasız ma-
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Cenk Gençdiş. Liste çok
uzun ama ilk aklıma gelenler bu isimler.
SORU : Hangi fotoğraf dalının size hitap ettiğini keşfetme sürecinden biraz bahsedebilir misiniz? Kendi tarzını
bulmaya çalışan fotoğrafçılara önerileriniz nelerdir?

kine kullanmaya başladım.
Şu anda sokak, belgesel,
geometrik fine art ve portre
fotoğrafçılığı vazgeçilmezlerim.
SORU : İlk çektiğiniz fotoğraf
neydi?
Turgut Coşkun : Temel eğitimden sonra, taksimdeki
St. Antuan Kilisesi’ne gidip,
mum üfleyen bir çocuk fotoğrafı çekmiştim. Fena değildi. Evde asılıdır ve ilk günlerimi hatırlatır.

SORU : Favori lensiniz nedir? Fotoğraf çekerken uyguladığınız farklı bir teknik
var mı?
Turgut Coşkun : Olympus
Pen-F kullanıcısıyım, 3 lensim var ama en sevdiğim
Zuiko 12-40 mm f2.8

Turgut Coşkun : Temel ve
uygulamalı ileri seviye fotoğraf eğitimi alırken kendimi ifade etme isteği konusunda kararsızdım. Çünkü
eğitimler boyunca her daldan örnekler gösteriliyordu.
Ne çektiğimi bilmeden basıyordum deklanşöre. Sürekli
araştırdıkça,
etkilendiğim
fotoğrafları gördükçe kafamda oturtmaya başladım.
Bunun üzerine çekmek is-

SORU : Fotoğraf hayatınızın
neresinde?
Turgut Coşkun : Hayatımın
her cephesini kapsamış
durumda. İkinci dünyama
açılmış bir kapı diyebilirim.
Çekingen biriydim, insanlarla iletişimim çok kuvvetli
değildi. Bi manada kendimi tanımama vesile oldu ve
kendimi daha iyi ifade etmeye başladığıma inanıyorum.

SORU : Türkiye’de örnek aldığınız fotoğrafçılar kimler?
Turgut Coşkun : Başta Ara
güler, Ozan Sağdıç, Ahmet
Polat, Cengiz Akduman,

tediğim fotoğrafların görsel
olarak düzgün, duygu yönünden güçlü olmasını istedim. Bazen de kritik ana şahitlik etmek istedim. Sokak
fotoğrafçılığı tam bana gö25

reydi. Fotoğraf bir yolculuk, keşfettikçe, öğrendikçe, denedikçe
kendi tarzlarını bulacaklardır.
SORU : Fotoğraflarınızda sert ışık
ve gölge oyunları olduğunu, özellikle ters ışığı yoğun bir şekilde kullandığınızı gördük. Sokak fotoğrafçılığında kullanılan bu tekniği nasıl
değerlendirmeliyiz?
Turgut Coşkun : Işık-gölge, silüet
ya da kısmi ışık fotoğraflarına hep
hayranlıkla baktım. Duygusal olarak zayıf ama teknik olarak güçlü
fotoğraf tekniğidir. Ben genelde
geometrik açılarla çekmeye çalışırım. Bazen de düşen ışığa kısmi
yaşam öğesi koyarım. Az kelimeyle çok şey anlatmak ve aynı kadraj
içinde birden fazla konu olması da
bize kattığı avantajlardan. Gereksiz tüm alanların kapkara olması,
ilgiyi konuya çekme konusunda da
güçlü olan bir fotoğraf tekniğidir.
SORU : Fotoğrafta belirli bir tarz
oluşturabilmek için izlenen yollar
nelerdir?

Turgut Coşkun : Herkesin
görsel zevki, anlama ve anlatma yetisi farklı. Sürekli
araştırarak, deneyerek, öğrenerek.. Sadece fotoğraf
ile sınırlı değil bu. Örneğin
film izleyerek çekim tekniklerini,
kompozisyonu,
roman okuyarak hayal gücünü geliştirerek fotoğrafik
tarz oluşabilir.
SORU : Şu anda üzerine
çalıştığınız veya gelecekte planladığınız bir fotoğraf
26

projeniz var mı?

ce ihtimalden biridir.
Olacakları önceden
sezebilmektir. Hislerini takip etmek,
beklemek ve sabırdır.
Sezgilerine
güvenmektir.
Bağımlılıktır; vazgeçmeyeceğiniz ve sizi
asla terketmeyecek
kadim dostunuzdur.
Sonu yoktur, deryadır denizdir. Teknikleri öğrendikçe daha
da zevkli hale gelecektir. Sürekli öğrenmedir. Şimdiden
ışıkları bol olsun.

Turgut Coşkun : “Kenarda” isimli projemiz yeni bitti. Sergimiz gerçekleşti.
Üç yıldır üzerinde çalıştığım bir projem var, “Günaydın İstanbul” adında,
saat uygulaması değiştiğinde insanların sabahki ruh hallerini, hikayelerini barındıran bir proje. Henüz bitmedi. İçime sinene kadar çalışmaya
devam edeceğim.
SORU : Son olarak fotoğraf çekmeye
yeni başlayacak kişilere verebileceğiniz tavsiyeler nelerdir?
Turgut Coşkun : Fotoğraf cekmek akıp
giden zamana karışmaktır. Hayatın
‘pause’ tuşuna basmaktır. Hiç tanıyamayacağınız insanlarla tanışma ihtimalidir. Keşiftir. Öğrenmektir. Dünyayı gezme hayali, maceradır. Tutku
ve heyecandır.. Objektiften süzülüp
vizöre yansıyan görüntüyü hayranlıkla izlemektir. Işıkla oynaşmaktır.
Hayata bir gözünü kırparak bakmaktır. Bazen dünyadan kopmaktır. Belki de bir şeyin olmasını hiç bu kadar
istememiş olmaktır. Fotoğraf, binler27

SANATA DAİR

Gamze Ay
Rukiye Sıcak

RESİM SANATINDA

PORTRENİN DOĞUŞU

İnsanın varoluşundan beri sanatın da var olduğu bir gerçektir.
İlkel dönemlerde insanlar mağara duvarlarına avladıkları veya
avlayacakları hayvanların resimlerini yaparken elbette sanat
kaygısıyla bunu gerçekleştirmiyordu fakat her insanın elinden çıkan
bu görsel izler birbirinden farklılık gösteriyor. Her birinin renk, çizgi,
form, algılayış ve resmediliş biçimi birbirinden farklıdır. O zaman
her insan topluluğunun olduğu yerde sanatçıların da var olduğunu
söylemek mümkündür. İlkel yaşamda kabile üyeleri kendilerine
hayvan maskeleri yaparak törenler düzenlemiş, o törenlerde hayvan
taklitleri yaparak oyunlar oynamış ve böylece gerçek hayvanların da
kendi güçleri karşısında saldırmazlık kazanacağına inanmışlardır.
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İnsanoğlu yazmaya başlamadan
önce çizmeye ve boyamaya
başlamıştır. Bu resimler mağara
duvarlarını süslemekten öte
amaçlara yönelmişlerdi. Mağara
resimleri doğaya, hayvanlara
egemen olmanın birer sembolü,
avın şanslı geçmesini sağlayan
birer tılsımdı. Av şansını
arttırabilecek olan şeylerden
biri de kuşkusuz resim büyüsü
yapmaktı. Yani aslında resim
yapma işine salt bir büyü de
diyebiliriz.

Paleolitik döneme ait olan ve dünyadaki neredeyse en ünlü
diyebileceğimiz bu mağara resmi, Fransa’nın güneyindeki
Lascaux Mağarası’nda bulunmaktadır. Bu resmin bir de ismi var
“Boğaların Büyük Salonu”. Geyikler ve boğalar resmedilmiştir.
Genellikle resimlerin konturlarını kazıyarak ya da
başka yöntemlerle çiziyorlar ve boyayı ya elleriyle ya da
bitkileri ezerek yaptıkları tamponlarla sürüyorlardı. Püskürtme
yöntemiyle de boya kullandıkları, bunun için içi boya
doldurulmuş kemik parçalarından yararlandıkları anlaşılıyor.
Bunun en güzel örneği sağda yer alan Arjantin’deki Cueva
de las Manos Mağarası’dır. Duvardaki ellerin genellikle sol
el olması, ressamların sağ ellerinde püskürtme boruları
tuttuklarını düşündürtüyor.
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Uygurların 6. yüzyılda
yerleşik hayata geçmesi sebebiyle tarım gelişmiş ve daha
kalıcı eserler ortaya konulmuştur. İbadethaneler yapılmış, kitabeler yazılmış, hükümdarın
heykelleri yapılmış, mezar odaları kurulmuş ve bu mezarların
yanlarına ölen kişinin balbalları
dikilmiştir.
Bu balballar, ölen kimsenin hayatta iken öldürdüğü
düşman sayısı kadar dikilen
taştan heykellerdir. Özellikle
bu taşlara işlenen insan yüzleri
çok özenerek yapılmış değildir,
öldürülen kişileri temsil etmesi
yeterlidir. Kaşın, gözün, burnun, ağzın yerine onu andıran
herhangi çizgi veya formu koyduğumuzda yine insana yönelik
yüz özelliklerini yakalamış oluruz. Onlar da bunun farkındadır fakat bu balbal örneklerine
baktığımızda yüzlerinde bir teslimiyet ve çaresizlik ifadesi görmekteyiz. Büstlerde görülen
kaş, burun, bıyık ve sakal yapısı
Türklerin kendi fiziksel özelliklerinden kaynaklanmaktadır.
Mısırlılar, öldükten sonra ruhun yaşadığına ve o ruhun kendi vücudunu aradığına
inandıklarından, mumya yapımına önem vermişlerdir. Daha
sonradan iktidara gelen Romalılar, bu geleneği kendi ölüleri için uygulamışlardır. Fakat
kendinden öncekilerden farklı
olarak, mumyaların yüzlerine
yerleştirilmiş maskların yerine, ölen kişiye ait iki boyutlu
mumya portreleri yaptırmışlardır. Mumyalanmış bedenin
sargılarla sarılmasından sonra, cesedin portresi sargılarla
cesedin yüz bölgesine tutturulmuştur. Mumya portreleri,
ruhların kendi görünümlerini
30

kolayca bulabilmeleri amacıyla
Greklerin klasik sanat anlayışında üretilmiş yapıtlardır.
Fayyum portreleri, Grek
kültür mirasının, siyasal ve toplumsal düzene damgasını vuran
Roma egemenliğinin ve Mısırlıların öldükten sonra başka bir
yaşama olan inanışlarının bir
arada var olduğu bir dönemin
özelliklerini taşırlar. Tenin, yüz
hatlarının ve saçların betimlenmesinde genellikle beyaz,
koyu sarı, kırmızı ve siyah kullanılmış; buna karşın, giysiler ve
mücevherler için daha başka

renkler ve yaldız kullanıldığı da
olmuştur. bu portrelerde bize
bakan yüzler canlı gibidir ve
göz göze gelindiğinde bizi derinden etkilerler. Bazıları çarpıcı bir dirilik taşırlar. Portrelerin
çoğunda genç insanlar betimlenmiştir. Fayyum bölgesinde

çok az sayıda insanın ancak 35
yaşına kadar yaşayabildiği göz
önüne alındığında genellikle
genç insanların resmedilme
nedeni de açıklık kazanır. Fayyum Portreleri, ileride Batıdaki
portre sanatı geleneği içinde
göreceğimiz örneklerden farklı
olarak ölümle ve gömme törenleriyle ilgilidir. Bu portreler,
ölüyle birlikte gömülmek üzere
yapılmışlardır. Gözlerin büyüklüğünün abartılması, bu portrelerin daha güçlü olmalarını
sağlamakla birlikte, resmedilen
yüzleri daha etkileyici ve canlı
kılmakta, gözlere yaşam dolu
bir çekim gücü kazandırmaktadır.
Roma döneminde Mısırlılar, ölülerini mumyalayarak
kral ve kraliçelere ait olmayan,
sıradan insanların bile portrelerini lahitlerin (tabut) üstüne
yapmışlardır. Tarihte sıradan
insanların ilk yapılan portreleri olarak gösterilen Fayyum
mumya portreleridir. Mısır’ın
Fayyum bölgesinde, mumyalanan kimselerin mezarlarının
etrafına ve lahitlerin üzerine
çizilen portreler günümüze kadar ulaşmıştır. M.S. 1. ve 3. yüzyıl
arası Roma dönemi zamanında
yapılmış olan portrelerdir.
Mumyalanmış cesetlerin baş kısmına yerleştirilmiş,
ahşap panolar üzerine resmedilmiş portre resimlere verilen

bir isimdir. Çarpıcı bakışlarıyla
izleyiciye direkt olarak bakan
bu çehreler, dünyanın bilinen
ilk portreleridir. Bu eserler, ayrıca eşsiz özellikleriyle bilinen
ilk tipik ikon resimlerdir. Yukarıda Mısırlı bir gence ait portre
örneğini görmekteyiz.(Müberra Bülbül - Portre ve Öz-Portrenin Görsel Sanat Tarihi Açısından Önemi,2017)
İtalyan sanatı ise üç boyutlu resimler yapan önemli bir sanatçıyla tanışmıştır; bu
kişi Floransalı ressam Giotto
di Bondone’dir. Giotto’nun en
ünlü yapıtları duvar resimleri
yani fresklerdir. Portreler bundan sonraki dönemde önemle karşımıza çıkmakta ve büst
çalışmaları yapan Genç Peter Parler’in kendi portresine
rastlamaktayız. Bu portre sanat tarihinde, bir sanatçının
öz-portresi olarak bilinen ilk
çalışmalardandır.
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DİJİTAL MUTFAK

İŞLENMİŞ
FOTOĞRAF

Furkan Çakmak

M

erhaba Aralık Mag. okuyucuları. Hepinize selamlar. Derginin bu köşesinde, birlikte fotoğraf işleme programlarını ve uygulamalarını inceleyeceğiz.
Gerek bilgisayardaki, gerek mobildeki
uygulamaları inceleyerek; neyi, nasıl yaparız konusunda bilgiler edineceğiz. Fakat
ilk sayımızda, öncelikle temel kavramları
oturtmaya odaklanmanın daha mantıklı
olduğunu düşündüm. Gelin bu sayıda inceleme yapmak yerine, fotoğraf işlemeye
dair kafamızdaki soru işaretlerine cevaplar bulmaya çalışalım.

Neden İşlenmiş Fotoğraf?
Metnin başlığını “İŞLENMİŞ FOTOĞRAF”
olarak seçtim. Bunun nedeni kavramların
başına “işlenmiş” sıfatı getirildiğinde kötü
bir duyum oluşturması. Mesela işlenmiş
gıda buna en iyi örnek olabilir. Kimse işlenmiş gıdalara karşı iyi bir gözle bakmaz
diye düşünüyorum. Çocuğuna işlenmiş
gıda yedirmek isteyen kaç tane ebeveyn
bulabiliriz? Ben de işlenmiş fotoğrafa, işlenmiş gıdaya bakan bir ebeveynin düşün-

İşlenmiş Fotoğraf
32

Ham fotoğraf nedir?

İşlenmiş ve manipülasyona uğramış fotoğraf

ce yapısıyla yaklaşıyordum.
İşlenmiş fotoğrafın doğallığı bozduğunu, artık onun
fotoğraf olmaktan çıktığı
düşüncesindeydim. Manipülasyon yapmanın, photoshop (ekle - çıkar) yapmanın işleme ile aynı şey
olduğunu düşünüyordum.
Ancak bu konuda daha fazla araştırıp daha fazla içerik
tüketince, benim işlemeye
bakış açım değişti. Tabii ki
bu hızlı bir şekilde gerçekleşmeyen, öğrendikçe gelişen bir süreçti. Bu süreçte
kazandığım bakış açısını,
sizlere aktarmak için sabırsızlanıyorum. İşlenmiş fotoğraf, kötü bir şey değildir.
Hayatımızdaki işlenmiş
görüntüler
Aslında hayatımızda çoğu
zaman işlenmiş görüntülere bakıyoruz. Bir film, bir dizi

izlerken bile aslında gördüğümüz şey, işlenmiş bir
içerik oluyor. Sadece film
dizi ile de sınırlı değil, video
kliplerde hatta youtube videolarında bile karşımıza
işlenmiş görüntüler çıkabiliyor. Ama onlar zaten kurgu, zaten doğal ve gerçek
değil diye düşünebilirsiniz.
Evet haklısınız fakat ben burada işin kurgu boyutundan
veya görsel efektlerden
bahsetmiyorum. Gördüğümüz renkler, ham olarak
kaydedilip çeşitli yazılımlarla yeniden düzenleniyor.
Bir video baştan sona kurgu
ve görsel efekt içermeden
çekilebilir. Bu video yine
de işlenmiş olabilir, renk ve
kontrast değerleri değiştirilip bizim beğenimize sunulmuş olabilir. İsterseniz daha
fazla kafamız karışmadan,
işin fotoğraf boyutuna dönelim.

Biraz yukarıda görüntünün ve renklerin “ham”
olarak kaydedilmesinden
bahsettim. Günlük hayatta
bu “ham” kavramı yerine ingilizcesi olan “raw” kavramı
da kullanılabilir. Videoda olduğu gibi fotoğrafta da ham
görüntü diye bir tabir mevcut. Nedir bu ham görüntü,
biraz açalım. Birazdan anlatacağım şeyler eğer karmaşık gelirse, dergide bulunan karanlık oda ile ilgili
bölümü ve fotoğrafın teknik
detaylarını anlatan bölümleri incelemenizi, ilerleyen
sayılarda da bu bölümleri
takipte kalmanızı öneririm.
Dijital makineler için anlatacağım şeyler, cep telefonları için de geçerlidir. Bir
fotoğrafı çektiğimizde, eğer
analog bir makine kullanıyorsak görüntü filme, eğer
dijital bir makine kullanıyorsak görüntü sensöre
düşer. Görüntü oluştuktan
sonra farklı şekillerde bize
ulaşması sağlanır. Analog
makinedeki film yıkanır, basıldıktan veya tarandıktan
sonra görülebilir hale gelir.
Dijital makinedeki sensöre
düşen görüntü de makine
işlemcisindeki yazılımlar ile
depolama birimine (sd kart,
dahili depolama vb.) kaydedilir ve görebileceğimiz
hale gelir. İki tarafta da bir
süreç sonrası fotoğrafı görmemize olanak sağlanır.
33

Dijital makinelerde ham görüntü, fotoğrafın
sensör üzerine düştüğündeki verileri içerir. Analog makinelerdeki ham görüntü için
de filmin üzerinde, henüz karta basılmamış
olan görüntü diyebiliriz.
Ne alaka bu kadar bilgi?
Bu kadar teknik bilgi kafa karıştırmış olabilir.
Şimdi gelelim bunların işleme ile alakasına. Bahsettiğim gibi çekilen ham fotoğraflar
makinemizin sensörüne düşen görüntüyü
oluşturan verilerin direkt olarak depolanmasıyla elde edilir. Biz bu fotoğrafları doğrudan bilgisayarda açamayabiliriz. Sosyal
mecralarda hemen paylaşamayabiliriz. Bu
fotoğrafları görüntülemek ve paylaşmak
için öncelikle mobilde veya bilgisayarda bir
yazılımla işlememiz gerekir. İşte burada fotoğraf makinemizin içerisindeki yazılımların,
algoritmalarla otomatik olarak yaptığı işlemi, biz yazılımlar yardımıyla kendimiz yap-

İşlenmemiş JPEG fotoğraf
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mış oluruz. Makinenin fotoğrafı işlemesi, fotoğrafta her zaman doğru renkleri
vermeyebilir veya istenilen etkiyi uyandırmayabilir. Fotoğrafın asıl ruhunu yansıtmayabilir. İstediğimiz etkiyi ve fotoğrafta aradığımız ruhu, fotoğrafı işlemeyle
elde edebiliriz. Yaptığımız düzenlemeler
sonrasında fotoğrafı istediğimiz formatta
(genellikle JPEG tercih edilir) kaydederiz. Bu şekilde istediğimiz cihazda görüntüleyebilir ve sosyal mecralarda paylaşabiliriz.
Analog fotoğraflarda bir yazılım kullanılmasa da, baskı aşamasında fotoğrafın
kontrastını arttırma, yeniden kadrajlama
gibi işlemler yapılabilir.

Toplumda işlemeye bakış
Birçok insanın işlenmiş fotoğraf algısı, foto
manipülasyondan kaynaklı olumsuz şekilde
olabilir. Foto manipülasyon, fotoğrafa yazılımlar yardımıyla belirli ekleme çıkarma
yaparak görüntü elde edilmesine verilen
addır. Arkadaki insanları silme, güneş ekleme gibi işlemleri foto manipülasyon kategorisine alabiliriz. Ticari kaygılar güden
fotoğrafçılar elbette bu yollara başvurabilirler. Bu yolla elde ettiği fotoğrafları o an çekilmiş bir fotoğraf gibi paylaşan insanlardan
dolayı, işlenmiş fotoğrafa olan bakış açısı da
değişmiştir. Bunlar sadece dijitalle sınırlı değildir. Analog fotoğrafçılık döneminde çok
büyük isimler de manipülasyona başvurup,
o an çekilmiş bir fotoğraf gibi bunları paylaşmışlardır. Tabii bunlar anlaşıldığı zaman

haberlere skandal başlığıyla konu olup,
sevenlerinin gözünde itibar kaybetmişlerdir. Bu iki kavramın ayrımı iyi yapılamadığı için fotoğraf işlemeye birçoğumuz olumsuz yaklaşırız. Oysa işlenmiş
fotoğraf sandığımız gibi kötü bir kavram
değildir. Bir fotoğraf o an çekildiği haliyle işlenebileceği gibi, ticari kaygılar güden (dış çekim, model, yenidoğan gibi)
çekimlerde de foto manipülasyon kullanılması olağandır.
Değerli okuyucular. Buraya kadar geldiğiniz için hepinize teşekkürler. Benim
fotoğraf işleme hakkında düşüncelerim
bu şekilde. İleriki süreçlerde ne olacağını kestirmek güç olsa da, uzun bir süre
bu bakış açısıyla devam edeceğim gibi
gözüküyor. Umarım sizlerin de kafanızdaki soru işaretlerini gidermiş, sizlere
bir şeyler katabilmişimdir. Kıymetli zamanınıza değecek bilgiler aktarabildiysem, ne mutlu bana. Bir sonraki sayıda
görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.
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FOTOĞRAFÇILIK
İPUÇLARI

Oğuzhan Kalelioğlu
Mert Koral

ALTIN SAATLERİ KULLANMAK
Bir fotoğrafın en önemli maddelerinden
birisi de ışıktır. Işığı doğru kullanmak, doğru
zamanda doğru yerde olmak iyi bir fotoğrafın çıkması açısından oldukça önemlidir. Altın
saatler olarak adlandırılan güneşin doğuşundan bir saat sonrası ve batışından bir saat
öncesine kadar olan zaman diliminde güzel
sonuçlar elde edebilecek fotoğraf yakalayabiliriz. Günde iki kez karşılaştığımız bu zaman
diliminde güneşin doğuşundan sonraki saatler Kelvin değerinin 3000k - 4000k arasında
olduğu sıcak renkte fotoğrafların çıktığı saat
aralığıdır. Ayrıca güneş ışığı bulunduğunuz
yere tam dik açıda düşmediği için daha yumuşak bir ışık elde edilir.
Güneş batmadan önceki son saat aralığında
ise yine yumuşak ışık elde edilirken güneşin
battıktan sonraki bir kaç saat içinde 8.000k 10.000k arası soğuk ışıklı dediğimiz fotoğraflar
ortaya çıkar.

Kelvin Cetveli

Bulunduğum Ülke yada Şehirdeki Altın Saatleri Nasıl Bulabilirim ?
Kağıt ve defteri çıkartın demek isterdim ama bu sorunun
cevabı aslında oldukça basit . Kullandığınız akıllı telefonunuzun uygulama indirmek için kullandığımız marketinde
“Golden Hour” olarak arama yaparsanız bir çok uygulama
ile karşılaşacaksınız. Bunlardan bir tanesini indirip uygulamaya gerekli konum izinlerini verdiğinizde sizin hangi
ülke ve şehirde olduğunuzu öğrenecek ve size altın saatlerin bilgisini verecektir.
Hemen örnek bir uygulama ile gösterelim. Aşağıda gördüğünüz resimde Mavi saatler (Blue Hour) , güneşin doğuşu (Sunrise) ve Altın saatler (Golden Hour) yazmakta ve
karşılarında ise saat aralığı yazmaktadır. İşte bu saat aralığında dışarıda olursanız altın saatleri yakalayabilirsiniz.
Son olarak söylemem gerekirse, tabii ki bu tamamen sizin
yaratıcılığınız ve kendinizi geliştirmeniz ile alakalı bir durumdur. En iyi ışık doğal ışık olsa da iyi fotoğraflar elde etmek için kendinizi sürekli geliştirmeye devam etmelisiniz.
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SERİ ÇEKİM ÖZELLİĞİ
Bir sokak fotoğrafçısıysanız sokakta her şeyin çok
hareketli olduğunu ve
birçok sahnenin hızlı akıp
gittiğini biliyorsunuzdur.
Kafanızda oluşan ve kadraja aktarmak istediğiniz
her şey bir anda dağılabilir ve o sahneyi ya da
kafanızdaki kurguyu kaçırabilirsiniz.
Bunu en aza indirgemenin yollarından birisi de makinenizi seri çekim moduna alıp
sokağa öyle çıkmaktır. Birçok fotoğraf makinesinde seri çekim özelliği vardır ve deklanşöre basılı tuttuğunuz sürece makineniz görüntü almaya devam eder.
Bu size hem zamandan kazandırır hem de zamanınızdan alır, bunun sebebi de sonrasında elinizde çok fazla fotoğraf olmasıdır. O yüzden olabildiğince gerçekten o anı
kaçıracağınızı düşündüğünüz mekanlarda, sahnelerde seri çekim modunu kullanabilirsiniz.

RAW FOTOĞRAF ÇEKMEK

RAW fotoğraf işlenmemiş fotoğraf anlamına gelmektedir. Günümüzde birçok dijital fotoğraf makinesi bu
formatı destekler , RAW formatında fotoğraf çektiğinizde sensörden gelen bütün ham veriler ile fotoğraf hafıza kartınıza kaydedilir. Bu size daha sonrasında dijital
yazılımlar ile fotoğraflarınızı düzenleme imkanı verecektir, bu sayede fotoğrafınızda pozlama ve kontrast
gibi sorunları en aza indirebilirsiniz . Dilerseniz JPG +

RAW olarak da çekebilir,
fotoğrafın iki halini de
saklayabilirsiniz.
RAW
fotoğrafın dezavantajından da bahsetmek gerekirse hafıza kartında
çok fazla yer tutmasıdır.
Hafıza kartınızda yeterli
yer ya da düşük boyutlu
bir hafıza kartına sahipseniz kartın belleğinin
çabuk dolmasına sebep
olacaktır. Genel tabirde bu dosya formatına
RAW dense de aslında
makine üretici firmaların birçoğu kendi formatını oluşturmuşlardır.
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SAHNE ARKASI

Hande Özen

Otobüsü Beklerken
(Waiting for the Bus),

Byron/Kaliforniya, 1942 Dorothea Lange

1

942 yılında, Japonya ve Amerika arasındaki savaş sırasında fotoğraf arşivi oluşturmak üzere görevlendirilen
belgesel fotoğrafçısı Dorothea Lange, Japon-Amerikanların zorunlu göçü sırasında, Kaliforniya’da çekmiş olduğu
bu fotoğrafta kalabalıkta, onları evlerinden alıp göçmen
merkezine götürecek olan bir sonraki otobüsü bekleyen
Japon çocukları kadraja almış.
Bir yere ait olma duygusunu, bir an için bu iki yetişkin
arasında kalan küçük boşlukta bulmuş olan çocuklardan
birinin yüz ifadesinde, nereye ve neden gittiğini anlayamamanın vermiş olduğu kafa karışıklığı ve endişe okunuyor. Diğer yandan, ceketi ve duruşuyla muhtemelen kardeşi olan küçük kızın önünde siper olmuş ağabey, erken
büyümenin buruk gururunu temsil ediyor.
Yetişkinler ve onların kavgalarının hayatın merkezinde
olması ile oradan oraya sürüklenen çocukları, fotoğrafçının yetişkinleri kısmen kadraja aldığı fotoğrafa ana konu
olarak yerleştirmesi etkileyici bir kontrast yaratıyor.
Fotoğrafçı kalabalığın tamamını bize göstermediği halde ortamdaki kalabalığı ve sıkışıklık duygusunu da usta bir
şekilde yansıtabiliyor. Dünyanın birçok yerinde, farklı sebeplerle göç halinde olan insanların tüm hayatlarını sığdırdıkları valizler bu fotoğrafta da sıkıca tutulmuş önemli
bir detay olarak göze çarpıyor.
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FOTOĞRAF
ÜZERİNE

Rumeysa Nur Besici

HAFIZA, MEKAN, ZAMAN
İLİŞKİLERİ İÇİNDE FOTOĞRAF
H

afızayı, geçmiş zamandan kimi zaman
bilinçli olarak arzuyla kimi zaman da
istemsiz koparılan parçaların muhafaza
edildiği bireysel bir sandık olarak isimlendirebiliriz. Bu parçaların hafızaya işleyebilmesini sağlayan en önemli unsurlardan
bazıları mekan ve hikayedir. Pek çok hafıza tekniğinden, mekan ve hikaye en güçlü
olanlar olarak kabul edilir. Bu etkili iki unsur, bizi görsel hafızaya can veren fotoğrafın işlevi ile buluşturur. Fotoğrafın yapısal olarak mekan ve zamandan oluşması
hafıza ile samimi bir ilişki kurmasını sağlar.
Berger, fotoğrafın icat edilmeden önce bu
önemli işlevinin yerini neyin tuttuğu sorusuna bellek diye cevap verir. Berger’e
göre artık belleğin taşıdığı bilgi yükünü
fotoğraf makinesi sahiplenmiştir.(Berger,
2017:71,75).
Hafızanın bireysel olarak oluşturulduğunu düşünürken bu bireyselliğin bir toplumun içinde yaşadığını da unutmamak
gerekir. Aslında hafıza sadece bireyin
değildir, onun toplum tarafından belirlendiğine dair düşünceler vardır. Çünkü
bireyin sakladığı hatıralar, içinde yaşadığı
toplumun özelliklerini taşımaktadır. Bu da
bize bir toplumsal bellek olgusunu getirir.
Halbwachs, belleğin toplumsal koşullara
bağlılığı teziyle bu olguyu güçlendirir. Aynı
zamanda bireysel olarak kaydedilen geçmişin, hafıza ile yeniden üretildiği fikrini de
ileri sürer Halbwachs. Tam da bulunduğumuz bu noktadan belgesel fotoğrafçılığını
kucaklayabiliriz. Fotoğrafın hafızalarımıza
not ettiği süper güçlerinden biri de tarih40

sel sürece tanıklık etmesidir. En önemli
belgesel fotoğrafçılardan Henri Cartier
Bresson’un da içinde bulunduğu Magnum

Ajansı fotoğrafçıları, 2. Dünya Savaşı’nın
bütün cephelerinde çalışmalar yaparak
hem savaş karşıtı toplumsal bir bilincin
oluşmasını sağlarlar hem de tarihe ait kanıtlar oluştururlar. Bu fotoğrafçıların dünya basınına yaydığı Vietnam fotoğrafları,
savaşa karşı bir kamuoyu oluşturmuş ve
Amerikan yönetiminin saldırganlığını protesto etmiştir. Hatta bu etkiye dayanarak
bazı savaşlarda çekilen görüntülerin sansürlenmesi için otoriteler tarafından çaba
gösterilir. Magnum fotoğrafçıları, yaptıkları çalışmalar ile çağa tanıklık ederek savaşın hafızalarda yer almasını sağlamışlardır.
Aynı zamanda savaş karşıtı bir kamuoyu
oluşturarak toplumsal eleştirinin etkisini
göstermişlerdir. Bu durumun bir diğer örneği de Lewis Hine’nın 1908 yılında Amerika’daki işçi çocuklarını ve çalışma koşullarını fotoğraflamasıdır. Hine, fabrikalardaki
çocukların sömürülmesini fotoğraflayarak
ABD’nin çocuk işçi yasalarının kökten değiştirilmesinde önemli bir rol almıştır. Belgesel fotoğrafçılarının fotoğrafa bu aktif
tanıklığı, toplumsal ve kültürel bir hafızayı

beraberinde getirmiştir. Bu çeşit bir bellek olgusu, fotoğraflarda şimdiki zamanın
koşulları, deneyimleri ve algısıyla geçmişi tekrar oluşturur ve toplumsal hafızanın
yenilenerek sürdürülmesini sağlar. Bunun
gibi hepimizin evinde bulunan aile albümlerindeki fotoğraflar da bizi duygusal ve
düşünsel bir ilişki içine sokar ve bu geçmişle olan ilişki bilinçlidir. Savaş fotoğraflarının tarihe tanıklığı gibi aile fotoğrafları ve
belki de aile bireylerinin vesikalıkları bile
ailenin kendisinin tarihsel kaydını oluşturur. Susan Sontag bunu ‘ailenin bütünlüğüne tanıklık eden görüntüler takımı’ olarak isimlendirir Fotoğraf Üzerine kitabında
(Sontag, 1993: 23).
Fotoğrafın karşı koyamadığı ihtiyaçlarından biri de zaman olmuştur. Varlık olarak fotoğrafın algılanabilmesi için zaman
gereklidir. Hafızayı felsefesinin merkezine
koyan Henri Bergson, fotoğrafı okuyabilmek için iki çeşit zamandan bahsetmek
gerektiğini düşünür. Çünkü zaman fotoğrafın vazgeçilmezi olmasına rağmen fotoğrafı okurken onun belirsizliği fotoğrafı

bulandırabildiği için tarifi hiç de kolay değildir. Bergson, zamanı ifade ederken süre
ve mekansallaşmış zaman olmak üzere
ikiye ayırır. O, zamanın ölçülebildiğini düşünmezken gerçek zamanı bilinçli ve sezgisel bir deneyim olarak tanımlar. Bunu
“duration, lived time” olarak süre şeklinde isimlendirir. Aslında mekandan bağımsız olarak süreyi, insanın iç dünyasının ve
onun içinde barındırdığı dinamiklerin bir
formu olarak düşünebiliriz. Bergson, mekansallaşmış zamanı ise fotoğrafın ortaya
çıkabilmesi için parçalara ayrılan zamanı,
aslında mekan parçaları olduğunu ifade
ederek tanımlar. Fotoğraf yoluyla muhafaza ettiğimiz anılar, aslında tek bir anı
yansıtarak bir hareketi değil bu hareketin
sonucunun kaydıdır. Geçmişten geleceğe
doğru yol alan süre, mekanda nerede iz
bıraktıysa orada zamanı hem görselleştirmiş hem de ölçülebilir hale getirmiş olur.
Aslında mekan, muhafaza ettiğimiz zaman
parçalarıdır. Bu da mekansallaşmış zaman
demektir. Buradan yola çıkarak bir fotoğrafa baktığımızda iki türlü zaman algısı
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yaşarız. Biri fotoğrafçının seçtiği enstantane süresi, diğeri ise çekilen yılın veya ayın
hafızadaki yansıması ile ortaya çıkan tarihsellik diyebiliriz. Bu ikincisi, fotoğrafa baktığımız süre içindeki gözün tecrübe ettiği
değerlendirmedir. Yani fotoğrafın geçmişi
temsil etmesi fotoğrafı okuyan kişinin hafızasından kopup gelen bilgi ve anılara aynı
zamanda hayat deneyimine de bağlıdır. Bu
istemsiz hafızadan kopup gelen hatıralar
algımızı değiştirir. Hafızamız, hatıraların ve
eski eşyaların biriktirildiği bir yer olmasının
ötesinde fotoğrafla farklı ilişkiler kurar. Bir
fotoğrafa baktığımızda hafızamızdan kendiliğinden kopup gelen şeylerin şimdi ile
ilişkilenerek bütünleşmesi deneyimini yaşarız. Fotoğraflar yaşama eklenerek hem
hafıza ile donanır hem de içinde bulundukları toplumsal hafıza ile ilişki kurarlar.

Bu karmaşık ilişkilerden dolayı fotoğrafta
zamanı tanımlamak oldukça zor olmuştur.
Zaman, adeta fotoğrafın üzerinde zıplayarak iz bırakıp uzaklaşmıştır. Bir fotoğrafçının zamanın fotoğraf üstündeki bu sekmeyi seçmesini Henri Cartier Bresson “karar
anı” olarak adlandırır ve bu anın oluşması
için beynin, gözün ve kalbin aynı anda hedeflemesi gerektiğini söyler. Bu karar anı
içinde zaman mekansallaşır ve geçmiş,
gelecek ve şimdiyi aynı anda deneyimleyebilir, tüm hikayeyi elde edebiliriz. Fakat
fotoğrafa bakan kişinin ve fotoğrafçının
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deneyimlediği farklı olacaktır. Hatta fotoğrafa bakan izleyiciler arasında da farklılaşacaktır. Fotoğrafçının karar verdiği hikaye
fotoğrafa yansısa bile izleyici tarafından
tekrar üretilip kurgulanmaktadır.
Fotoğrafın tarihsel kanıt niteliğinin sınırlarını aşarak zamanın izlerini farklı perspektiflere açabilmek mümkündür. Fotoğrafta hem zaman algımızı zayıflatarak
hem de gerçeklikle olan ilişkimizi değiştirerek fotoğrafı farklı deneyimlere açabiliriz. Fotoğrafın varlığını oluşturan zaman
ve mekandaki kaymalar, oluşan boşluklarda duygu ve düşüncelerimizi hareket
ettirme imkanı verir. Burada fotoğraf sadece gerçeği yansıtmadan sıyrılarak kişisel bir tecrübe yolculuğunu oluşturur. Bu
deneyimi yaşatan en büyük kaynağımız da
hafızadır belki de. Geçmişten gelen sakladığımız duygu, düşünce ve yaşam anlarını
zaman ve mekanda uğrattığımız değişiklikler ile farklı boyutlarda fotoğraf üzerinde yaşatmış oluruz. İçinde bulunduğumuz
bu olağanüstü zaman, karantinada evlerimizde kaldığımız süre boyunca çoğumuzun fotoğrafla olan ilişkimizi hem gözden
geçirmemizi sağlayarak hem de samimileştirerek hafızamızın derin kuyularını
keşfetme imkanı verdi. Kimi zaman evlerimizde deneyimlemediğimiz pek çok köşe
bulurken kimi zaman da sakladığımız eski
fotoğraflarımız, eşyalarımız ve hatıralarımızla baş başa kalabildik. Belki de farkında
olmadan sakladığımız bu yaşamın içinden
parçaları incelerken yepyeni duygu ve düşünceler ile hafızamıza yeni güncellemeler ve hatıralar oluşturduk. Hele ki bir fotoğrafçının tarihsel sürecinde tüm çektiği
fotoğraflarla baş başa kalması ve yüzleşmesi onu başka dünyalara götürecek ve
özgürleşmesini sağlayacak belki de ilginç
bir fırsat olmuştur bu karantina süreci. Tekrar fotoğraf seçmek ve geçmişte baktığımız
fotoğrafları hem şimdiki gerçeklik ile hem
de bu gerçekliğin duvarlarını aşarak okumak perspektifimizi genişletecektir.

SERGİLER
MÜZELER

Dilek Tozkoparan

Müzelerin ve sergilerin sanal ortamda ziyaretlerinin öne çıktığı bu sosyal izolasyon
döneminde biz de ufak bir liste oluşturduk.

Ara Güler, Merhaba İzmir!
Coronavirus salgını nedeniyle ziyaretlere ara veren Arkas
Sanat Merkezi, 22 Şubat’ta başlayan “Ara Güler Merhaba İzmir” sergisini, kendi internet sitesinde üç boyutlu olarak izlenmeye açtı. Sergide ulusal ve uluslararası önemli isimlerin
portreleri, İzmir çevresinde yer alan Agora, Efes, Bergama,
Allianoi gibi antik kentlerin görünümleri ile sanatçının İstanbul fotoğrafları yer alıyor.

Picasso İstanbul’da
24 Kasım 2005- 26 Mart 2006 tarihleri arasında Pablo Picasso’nun eserlerine ev sahipliği yapan SSM, “Picasso İstanbul’da” adlı sergisinin çevrimiçi versiyonunu sanatseverlere
açtı. Sergiye Youtube üzerinden veya müzenin kendi sitesinden erişim sağlanabilir.

Van
Gogh
Museum
Amsterdam

Van Gogh Museum (Van Gogh Müzesi)
19. yüzyılın post-izlenimci ressamlarından dünyaca ünlü
Van Gogh koleksiyonuna Google Arts& Culture platformu
üzerinden erişim sağlanmaktadır. Amsterdam’da yer alan
müzede sanatçıya ait 200’den fazla tablo, 500’den fazla çizim
yer almaktadır.
https://artsandculture.google.com/partner/van-gogh-museum?hl=en
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Galleria degli Uffizi (Uffizi Galerisi)
1560 yılına dayanan tarihi ile Floransa’da yer alan Rönesans stili mimaride dünyanın en ünlü müzelerinden biridir.
Boticelli’nin “Venüs’ün Doğuşu” isimli dünyaca ünlü eserini de
barındıran müzede güncel sanal sergileri takip edilebilir.
https://artsandculture.google.com/partner/uffizi-gallery

National Gallery Of Art
(Ulusal Sanat Galerisi) - Washington
1937’de kurulmuş olan müzedeki güncel sergileri sanal tur
seçeneği ile galerinin kendi sitesinden takip edebilirsiniz. “Degas At the Opera” adlı güncel sergi ünlü Fransız ressam Edgar
Degas’ a ait yaklaşık 100 eseri sanatseverlerle buluşturuyor.
19.yüzyıla ait, sanatçının özellikle Paris Operası’ndan etkilendiği dönemi yansıttığı ve gerçekçilik akımı izleri taşıyan işlerinin gezilebildiği sanal sergi 5 Temmuz 2020 ye kadar görülebilir.
https://artsandculture.google.com/partner/national-gallery-of-art-washington-dc?hl=en

Archeology of Photography Foundation
Polonya tarihi fotoğraflarının yer aldığı 3 ayrı sanal sergi
güncel gösterimler arasında ve oldukça fotografik bir seçki
sunmakta.

Archeology
of Photography
Foundation
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https://g.co/arts/bbLUc1GBMC356etS8

KARANLIK
ODA

Rukiye Nur Yaman
Sinan Uçarsu

Fotoğrafın oluşumu
Fotoğrafın temelleri, Çinli düşünür MoTi’nin fikirlerini ortaya atmasıyla başlamış ve
milattan önce 5. Yüzyıldan beri bilinmekte
olan Camera Obscura tekniği ile devam etmiştir. Mo-Ti’den sonra Aristo, Leonardo da
Vinci, Toscanelli gibi bir çok düşünür daha
bu konu ile ilgilenmiştir.
İngilizce’de pinhole(iğne deliği), Latince’de
ise karanlık kutu/oda anlamına gelen Camera Obscura fotoğraf makinesinin bilinen
ilk ve en basit hali olarak kabul edilir. Tekniği
ise çok basit bir ilkeye dayanır. Al-Haytam’ın
bulduğu ışık ışınlarının doğrusal yayılımı ilkesi ile karanlık kutunun bir duvarına delik
açılır. Doğrusal yayılımla sızan ışınlar deliğin
tam karşısında yer alan duvara,dışarıdaki
nesnenin/nesnelerin gorüntüsünü baş aşağı olacak şekilde yansıtır. Peki filmli çalışan
makinelerimizin camera obscura ile nasıl
bir bağlantısı var?
Bütün fotoğraf makinelerini bir çeşit Camera Obscura olarak tanımlayabiliriz. Fotoğrafın oluşması için Camera Obscura’da
bulunan deliğin yerine gelişmiş objektifler
kullanılıyor gibi düşünebiliriz. Objektiften
geçen ışık film/sensör yüzeyinin üzerine
düşer. Makine içinde yer alan ayna mekanizması sayesinde ise baş aşağı olan görüntü düzeltilmiş olur. Film yüzeyi ışığa duyarlı
olduğu için belirlenen sürede(enstantane)
içeriye giren ışık, kalıcı olarak film yüzeyin-

de iz bırakır. Peki bu filmler nasıl ışığa duyarlı oluyor, iz neden kalıyor?

Negatif Film
Negatif filmler, boyut olarak piyasada
en bulunabilir şekli ile 35mm(36poz) ve
120mm(çekim boyutuna göre 10-15poz)
iki çeşittir. Siyah beyaz ve renkli olarak da
seçenek sunan negatif filmler, tamamen
karanlık bir ortamda ışık değmeden üretilir. Kimyasal işlemlere tabi tutulmuş çeşitli
katmanlardan oluşur ve selülozik tabanlıdır. Filmlerin ışığa karşı duyarlı olmasının
sebebi, bir yüzeylerinin gümüş bromür(AgBr) ile kaplanmış olmasından kaynaklanır.
Filmlerdeki ışığa karşı olan bu hassasiyet
sayesinde görüntülerin kayıt edilmesi sağlanır. Elimize ulaşana kadar hiç ışık görmeyen filmleri belirli miktarda(diyafram) ve
belirli sürede(enstantane) ışığa maruz bırakarak görüntülerle doldururuz. Filmi boş
bir resim kağıdına ışığı da boyalara benzetebiliriz. Işık filmimize düştüğü anda oluşan
durum gözle görülemeyen bir elektrokimyasal görüntüdür. Bu elektrokimyasal görüntüye gizli (hayali) görüntü denir. Gizli
görüntü daha sonra çeşitli kimyasal işlemlere tabi tutularak görünür hale dönüşür.
Hem bu işlemi gerçekleştirebilmek hem
de görüntü oluşan filmimizden baskı alabilmek için bir karanlık odaya ihtiyacımız
vardır.
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Eğer evinizde karanlık oda yapacak bir
odanız varsa amatör bir karanlık oda oluşturabilirsiniz. Bunu yapmak için camları ve
odanın ışık alan diğer her yerini kapatmak
gerekecek. Camlarınızı mukavva karton
ve alüminyum bant ile kapatıp kullandığınız perde yerine ışık geçirmeyen özelliğe
sahip “block out” perde kullanabilirsiniz.
Oda kapısının camı, anahtar deliği ve diğer
sızıntılar için de alüminyum bant ve perde
kullanarak kapatabilirsiniz.Karanlık odanın
ışık sızdırmama testini, odaya girdikten beş
dakika sonra elimize beyaz bir kağıt alarak
yapabiliriz. Eğer elimizdeki beyaz kağıt dahi
gözükmüyorsa, ışık sızıntısını tamamen engellemiş olduğumuza kanaat getirebiliriz.
Eğer amacınız evinizde baskı yapmak değil
de sadece film yıkamak ise edineceğiniz bir
film değiştirme çadırı ile filminizi yıkamak
için gerekli ortamı oluşturmuş olursunuz.
Çünkü filmi tank içine yerleştirildikten sonra
artık karanlığa ihtiyacınız yoktur ancak baskı
yapmak istiyorsanız karanlık oda olmadan
olmaz. O halde karanlık oda ekipmanlarını
tanıyalım.

Karanlık Oda Ekipmanları
Öncelikle 35mm filmi kutusundan çıkarmak için film-picker kullanıyoruz. Eğer picker yoksa bir film rulosu açacağına ihtiyacımız var.
Film-picker, kaset
üzerinde
filmin
çıktığı
aralıktan
picker’ın
dilleri
yardımı ile filmin
ucunu yakalayıp
çıkarma mantığıyla çalışırken;
Film rulosu açacağı;
adından da anlaşılacağı üzere gazoz açacağı
gibi film kasetini açıp
filmin tümüne tek seferde ulaşmamızı sağlar.
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Eğer bu iki malzemeyi de edinemiyorsanız
eski bir filmin ucunu ıslatıp pickerda olduğu gibi kaset içinden banyo edilecek filminizi çıkarabilirsiniz.
*Spiral; solüsyonların filmin her yerine
daha iyi nüfuz etmesi amacıyla tasarlanmış filmi sardığımız delikli makara.
Film sarıldıktan sonra spiral, film banyo tankı içine yerleştirilir.

*Film Banyo Tankı; filmimizin karanlık kutu
yolculuğunda uğradığı son durak. Sıvıyı
alan ama ışık geçirmeyen bir yapıya sahiptir. Bu da ışığın doğrusal bir şekilde yayılmasından kaynaklanan bir özellik. Film
banyo tankları tekli, ikili
ya da daha çok filmi aynı
anda yıkamayı sağlayan
tiplerde olabilir.
*Plastik ölçek; solüsyonların istenilen oranlarda
hazırlanması için kullanılır.
Akordiyon şişeler; hazırlanan solüsyonları saklamak için kullanılır. Solüsyonlar
kimyasal madde oldukları için ışık ve hava
ile temas halinde bozulurlar. Bu sebeple
hacmi değiştirilebilen ve ışık geçirmeyen
şişeler kullanılır. Eğer
temin
edilemiyorsa
bir ya da bir buçuk
litrelik pet şişelerin
etrafına saracağınız
alüminyum folyoları çıkmayacak şekilde
bantlayarak da kendi-

nize kimyasalları saklayacak
şişeler yapabilirsiniz.
*Termometre; geliştirici solüsyonu ideal ısıya getirmek
ve bunu ölçmek maksadıyla
kullanılır.
*Timer(kronometre); filmlerin solüsyonda bekleme sürelerini takip
etmek için kullanılır.
Kurutma makinesi; filmi kısa sürede kurutmaya yarar. Fön makinesi gibi hava vererek
kurutma sağlar ancak
anti-statik yapısı sayesinde filmlere toz yapışmasını ve ısı dengesi sayesinde
de filmlerin şekil
değiştirmemesini sağlar. Eğer
temin
etmek
istemiyorsanız
filminizi toz olmayan bir yerde(banyo
vb)
asarak kurutabilirsiniz.
Işıklı Kutu; filmdeki görüntüleri daha net
görüp baskı öncesi seçim yapabilmek için
kullanılır.
*Agrandizör;
film
yüzeyinde bulunan
görüntüleri büyütüp
baskı almak amacı ile kullanılır. Aydınlatma tipine, film
şase/baskı boyutuna,renkli ya da siyah
beyaz oluşuna göre
değişen türleri vardır. Bu konuya baskı
aşaması anlatılırken tekrar
değineceğiz.
Focus scope(netlik dürbünü); agrandizörden gelen
ışığa bakarak netlik yapmayı

kolaylaştıran ayna
mercek sistemi.
*Poz Saati; baskı
alırken ışığa duyarlı
fotoğraf kartına ne
kadar süre ışık düşeceğini belirlediğimiz zaman sayacı.
Marjör; baskı alınacak fotoğrafın kağıt
üzerinde kaplayacağı alanı ve çerçeveleme
yapmayı
sağlar.
Kart Banyo Küveti;
agrandizörde belirli süre ışık tutulan
kartların yani baskı
alınan kartların solüsyondan geçirme işlemleri için kullanılır. Uygun ebatlarda herhangi bir plastik tabanlı küvet kullanılabilir.

*Kırmızı ışık; baskı anında karanlık odada
sadece kırmızı ışık açılabilir. Fotoğraf baskı kartları mavi-yeşil duyarlılıkları sayesinde
kırmızı ışıktan etkilenmezler ve bize ışık altında çalışma imkanı sağlarlar.
Makas, huniler, mandal, kalem, bant, maşalar gibi basit araç gereçler de karanlık odada
kullanılmaktadır.

Not: Karanlık oda için olmazsa olmaz diyeceğimiz ekipmanları “*” ile işaretledik. Diğer
ekipmanlar opsiyonel olarak olmasalar da
olur ama olsalar güzel olur.
Gelecek sayıda, anlattığımız karanlık oda
ekipmanları ile film banyosu yapmayı ele
alacağız.
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FOTOĞRAF
ROTALARI

Gülizar Aksoy
Temel Yılmaz
Mete Laçin

GÖLYAZI

DAİMİ EV SAHİPLERİ LEYLEKLERİ,
MASALSI BİLGE AĞLAYAN ÇINAR AĞACI VE
BALIKÇILIKLA MEŞHUR BİR ADA

B

ütün dünyayı kasıp kavuran covid-19 coronavirüs pandemic sebepli, bir çoğumuz işlerimizi ve sosyal yaşantımızı bir kenara bırakıp evlerimize kapanarak hayatımızı bir
nevi askıya almış durumdayız.
Peki hayat normale dönünce, neler yapmayı planlıyoruz? Eminiz ki hepimiz bir liste
yapmış durumdayız. O zaman listenize ek olarak bir öneride bizden gelsin! Sevgili gezgin
ve fotoğraf sever dostlar.
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Bursa merkeze 42 kilometre uzaklıkta bulunan
Gölyazı, tektonik bir çöküntü sonucu oluşmuş Ulubat
gölünün kuzeyindedir. Gölde bulunan onbir adadan
birisi köprü ile yarımadaya bağlanmış eski bir balıkçı
köyüdür. Nilüfer ilçesine bağlı bu yerleşime Nilüfer
ağaçlarının eşlik ettiği bir saatlik yolculuk sonrası ulaşabilirsiniz.
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Ulubat gölü eski ismiyle Apolyont Gölü kıyısında küçük bir yarımadada bulunan Gölyazı’nın antik adı, bugün
Mustafa Kemal Paşa Çayı denilen antik Rhndacus ırmağından kaynaklanan Rhyndacus yakınındaki Apollonia anlamına gelen “Apollonia ad Rhyndacum’dur. M.Ö 6. Yüzyıla dek uzanan tarihi içersinde Roma, Bizans ve Osmanlı
döneminde inşa edilen dinsel içerikli yapıların bir çoğu
günümüze kadar ulaşmıştır.
İki yarımada ve bir adadan oluşan Gölyazı’ya antik nekropol alanını geçerek Taşkapı’dan giriş yapabilirsiniz. Buradan kiralayacağınız tekneler ile ada çevresini dolaşarak Gölyazı’ya ulaşabilirsiniz. 10-15 dakikalık yürüme ile
ulaşmakta mümkün. Tepeden tüm adaya hakim bir nokta
olan Zambak tepe, günbatımı manzarasının adresi olarak
tercih edebileceğiniz noktalardan biri. Tepeye meydandaki çay bahçesinden bir yürüyüş ile ulaşmak mümkün.
Tepede tespit edilmiş olan antik tiyatronun kalıntılarını da
görebilirsiniz.
Köprüyü geçtikten sonra adanın etrafını çevreyen sur
kalıntılarının en eski ve sağlam kısmını görgörebilirsiniz.
Kentin kapısında bulunan onur yazısından Roma İmparatoru Hadrianus’un şehri ziyaret ettiğini anlamaktayız.

Tarihi dokusu pek korunamamış olsa bile
Gölyazı’nın dar sokaklarında dolaşabilir,
doğal yapısı, trustik ve sanatsal ortamıyla
güzel fotoğraf kareleri yakalayabilirsiniz.

PEKİ GÖLYAZI’ DA NELER YAPILIR?
Gölyazı’ da hem gün doğumu hem de
gün batımı muhteşem fotoğraflar verir.
Bizim önerimiz ilk olarak gün doğumu
olacaktır. Güzel nedenlerimiz var hemen
anlatmaya başlıyoruz.
Sabah erken saatlerde ayna etkisi yapan durgun su, etrafını kuşatan dağlar ve
sabahın erken saatlerinde vira veren balıkçı tekneleri çok güzel fotoğraf kareleri
veriyor. Gün doğumunda vira veren ba50

lıkçılar yaklaşık saat olarak 10:30 11:00 arası
geri dönerler. Tuttukları balıkları köy meydanında çevredeki restaurantlardan gelen kişilere açık artırma usulü ile satarlar. Özellikle
bu seremoniyi kaçırmamanızı öneririz.
Eğer göl etrafında sandal turu yapmak isterseniz, kıyıda bulunan sandallar ile tur yapabilirsiniz. Sandalcılar 15-20 dakikalık tur
boyunca hem sizi yarım ada etrafında gezdiriyor hem de bölge hakkında bilgiler veriyorlar..

Ulubat Gölü’nde toplam 11 tane ada vardır.
Bunlardan yakın olan bir kaçına balıkçıların tekneleri
ile gidebiliyorsunuz. En klasik tur üzerinde bir manastırın kalıntıları olan bir adaya ve nilüferlere gidiyor. Mayıs ayından Kasım’a nilüferler
çiçeklerini saat 09:00 gibi açıp saat 15:00 gibi kapıyorlar.
Ardından Anadolu Rum Ortodoks miraslarından birisi olan Aziz Panteleimon Kilisesi’ni
gezebilirsiniz. Ayrıca köyün girişinde devasa bir çınar ağacı göreceksiniz. Yaklaşık olarak
700-750 yaş aralığında olduğu söylenmekte hikayesini mutlaka okumalısınız.
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Günün devamında hala vaktiniz var ise gün
batımını bekleyip bu eşsiz güzelliğe şahit olarak, yanınızda bulunan telefon ya da fotoğraf
makineniz ile bu anları fotoğraflayabilirsiniz.
Günün bitiminde Gölyazı’ dan huzur ve güzel fotoğraf kareleri ile döneceğinize eminiz.
Yeni bir rotada tekrar görüşmek dileği
ile hoşça kalın fotoğrafla kalın diyoruz.
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EĞİTİMLER

Atölyeler ve etkinliklerine çevrimiçi
devam eden fotoğraf derneği, aynı zamanda sosyal medya platformları üzerinden alanında uzman fotoğrafçılar ve
akademisyenlerle söyleşi ve etkinliklerine yer vermeye devam ediyor.
Koç Holding’in eğitim platformu da
pandemik kriz döneminde ücretsiz olarak online erişime açılmış platformlardan biri. Fotoğrafçılık ile ilgili çeşitli seviyelerde eğitimler platformda mevcut.
Fotoğrafçılık, fotoğraf ve video üzerine
gerçekleştirdiği atölyeleri sosyal medya
platformları üzerinden çevrimiçi yapmaya ve bilgi vermeye devam ediyor.

Museum of Contemporary Photography
Amerika’da bulunan modern fotoğrafçılık müzesinin sitesinde fotoğrafçılığa dair
bir online eğitim programının video erişimleri kaydediliyor. Videoların dil seçeneği İngilizce.

Fotoğrafçılık atölyelerinin, fotoğrafa
dair ipuçlarının ve bilgilerin paylaşıldığı
ve ilham verici söyleşileri bir araya getiren, pandemi döneminde ortaya çıkmış
online bir fotoğraf ağı.
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