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EDİTÖRDEN
Merhaba sevgili Aralık Mag takipçileri,
Dergimizin teması “penceremden” ile kapıları açıyoruz bu sayıda. Hem direkt hem
metaforik anlamıyla.
Bu toplumca içinde olduğumuz kısıtlılık hali bazen daha önce görmeye alışkın
olduklarımızı sakladı, bazen hiç görmediklerimizi bize gösterdi, bazı pencereler
evrildi ve farklılaşmaya devam ediyor.
Macar asıllı ABD’li fotoğrafçı André Kertész, bu sayımımızın ilhamı, gölge ve ışıgın
ustası bu bağımsız fotoğrafçıya sizlerle beraber odağımızı çeviriyoruz.
Röportaj bölümününde bize sunduğu değerli ilham ve bilgileriyle Nurten Kurt yer
aldı. Bu güzel röportajla dergimize katkı olduğu için kendisine teşekkür ederiz.
Yine çok güzel fotoğraflar eşliğinde içerde gezinirken Fıçıcı İsmail amcanın
hikayesine, Sarpıncık deniz fenerine çıktığımız bir yolculuğa, sürrealizm coşkusu
Rene Magritte ı tanımaya eşlik edeceğiz.
Umarız sevdiğiniz bir sayı olur.
Keyifli okumalar dileğiyle
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GREN ve LEKE

Hüseyin ÖZBUDUN

André
Kertész
Y

aptığım işte bir amatörüm ve öyle kalmak istiyorum.
Sahi kaçımız kendimize amatör deriz? Kötü bir kavram mıdır amatör olmak ya da
yetersiz mi demektir? Etimolojik olarak baktığımızda kökleri Latinceye dayanan ‘’Amatore’’ ‘’aşık’’ “yaptığı işi sevmek” olan kelime günlük
kullanımda maalesef ki kötü, yetersiz olarak anlaşılır.
Oysa ki amatör olmak ne kadar hafiftir, verimlidir, bir tadına varabilsek belki de vazgeçemeyiz.
Fotoğraf özelinde konuşursak amatör kaldığımız sürece ne kadar rahat olabiliriz hiç düşündünüz
mü? Adeta bir akışın içerisinde keyifle an’da kalırız.
Bunu yakalayabildiğimizde gerçek bir amatör olmuş
oluruz.Bu konunun elbette bazı istisnaları olduğu
açık ve onları açıklamama gerek yok sanırım.
Şimdi sormak istiyorum sizlere; amatör ruh ile yapılan işler mi yoksa profesyonel işler mi daha tatmin
edici olur?
Bu sayımızdaki Gren ve Leke’nin konuğu,
fotoğrafçıların fotoğrafçısı olarak anılan bir amatör!
André Kertész.
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André Kertész’in fotoğrafçılık kariyeri
Paris’e göç etmeden başlasa da bu fotoğraflar aile ve arkadaşlarıyla olan hatıra fotoğrafının ötesine geçemedi.
Kertesz 1894 yılında orta halli yahudi bir
ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Dönemin zorlayıcı şartlarına rağmen rahat bir
çocukluk geçiren Kertesz babası gibi borsa/
finans üzerine kariyer yapmak istedi fakat 1.
Dünya Savaşı’nın etkisiyle bunu başaramadı.
Aynı dönemde askere alınan Kertesz
içinde önceden de var olan fotoğrafçılık tutkusuyla bulunduğu ortamda da fotoğraflar
çekmeye başladı. Tutkusu giderek katlanan
Kertesz bu zorlu dönem sonunda diğer Macar birçok sanatçı gibi ülkesini bırakıp Paris’e
gitme isteğini annesiyle paylaştı ve beklediği
destek ve onayı alarak yeni bir yaşam için
hareket etti.
1925 yılında Paris’e yerleşen Kertesz o
bölgeye gelen ilk kişi değildi ve dönemin
önemli isimleri Brassai, Robert Capa gibi
sonraki dönemde daha da ünlenen isimler
vardı. Kertesz’in ünlenmesi biraz alacaktı, bu süre zarfında farklı işlerde çalışmak zorunda kaldığı sıralarda çevresini genişleterek sanat camiasından ciddi bir çevre edinmeyi de
başarmıştı. Bunlar arasında dönemin popüler akımı Dadaizmin tarafları olan dadaistlerle
vakit geçirmeye başladı ve devamında bu birlikteliklerin de etkisiyle adından söz ettirmeye
başlamıştı.
1927 yılında ilk 42 fotoğraflık bir sergi ile iyice tanınır oldu. Döneminde en bilindik
işleri ‘’çatal’’ ‘’Mandrianın gözülüğü ve piposu’’ adlı fotoğraflardır. Özellikle bu tarz işleri,
sıradan gözüken objelerin aslında ne kadar estetik olabileciğini bize göstermiş oldu.
Bu sırada dönemin önemli dergileri de Kertesz’in işlerini yayınlamakta çok hevesliydiler.İlk kitabı olan ‘’Çocuklar’’ı da bu dönem yayınlamıştır. Ünü gitgide yayılan Kertesz’e
uzaklardan New York’dan gelen bir teklif
oldu ve yaptığı işi kendi istediği şekilde yapamayacağını düşündüğü için bu tür ajans
tekliflerini reddetti. İlerleyen zamanlarda
değişikliğin iyi bir tercih olabileceğini düşünüp ısrarlara dayanamayarak ömrünün
sonuna kadar yaşayacağı bu yeni ülkeye
şans vermek istedi.
New York’a yerleşen Kertesz hayal
kırıklığına uğramıştı, istediği gibi çalışamıyordu, üretemiyordu. Üzerindeki müdahalelere dayanamayarak ve de amatör ruhunu kaybettiğini, ruhunu doyurmadığını
düşünerek çalıştığı yerden ayrılarak kendi
başına çalışmaya başladı.
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Dünyaca ünlü olan Vogue, Harpers Bazaar gibi dergilerde fotoğraflarını yayınlatmayı başararak batıda da isminden söz ettirmeyi başarmıştı.
Kertesz’in asıl etkilendiği tarz; insanların olduğu, ışık/gölge ağırlıklı ve deneysel fotoğraflardı. O zamanlarda da en çok dikkat çeken işleri arasında Polaroid kamerasıyla çektiği
görüntüler yer almakta. Bunlara ilave olarak Washington meydanda bulunan evinin 12.
katının penceresinden tele lensi ile çektiği görüntüler de hatrı sayılır bir üne sahiptir. Karla
kaplı araçların uyumlu bir ritim içindeki görüntüleri, çatılar ve insanlar. Hepsini daha önce
görülmemiş şekilde gözler önüne sermiştir.
Dergimizin bu sayıdaki konusuna da uygunluğu açısından bu işleri benim de epey dikkatimi çekmişti.
Ayrıca hayatın içinden olan ve manzaraların da yer aldığı Polaroid olan soyut fotoğrafları da çok başka keyiflidir.
Henri Cartier Bresson bir röportajında ‘’O’na çok şey borçluyuz’’ boşuna dememiştir.
Bu kadar üne, popüler işlerine rağmen Kertesz her fırsatta kendisinin bir amatör olduğunu
ve amatör kalacağını söylemiş ve hayatının sonuna kadar bu şekilde kalmıştır.
1985 yılında New York’da hayata gözlerini yummuştur.
Ölümünün önce ve sonrasında Amerika ve Avrupa’da adına birçok sergiler açılmıştır. Bunların içinde en önemlisi Modern Sanatlar Müzesi’ndeki tek kişilik sergisidir.
Hep aynı tutku, ilk günkü heyecan, motivasyon, üretme ve gelişmenin amatör hazzında kalmanız dileğiyle.
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AURA

F

İlknur GENÇ

NE
ROMAN
AMA!

otoğraf üzerine düşünmeyi bir tutkusu ola-

lemek olasıdır, bunun yerine izleyicinin algıladığı

rak tanımlayan Roland Barthes, Kertesz’in

‘gerçekten’ bahsetmek daha doğru olur. İzleyicinin

1931’de Paris’te çektiği bir çocuk fotoğrafı

karşılaştığı ise gerçekliğin bir görüntüsünden öteye

için böyle diyor; ne roman ama!

hiçbir zaman geçmemiştir. Bu görüntüden izleyiciyi

Eski bir portre fotoğrafına bakarken o anda aslında

bir roman yazmaya ya da başka bir deyişle turistik

neye bakarız? Fotoğrafta yer alan kişinin bir daha

bir yolculuğa iten şey ise fotoğrafta bir ‘serüven’ gör-

tekrarlanmayacak o anına defalarca kez bakarken

mesiyle başlar. Fotoğraf beğenisinin altında yatan ve

fotoğrafçının çekmek istediği kişiye mi, poz veren

kimi zaman tanımlanamayan o his; bilerek veya bil-

kişinin olmak istediği kişiye mi yoksa görmek istedi-

meyerek serüvene atılma heyecanıdır!

ğimiz kişiye mi bakarız? Baktığımız kişiye o fotoğraf

Etrafımızda sürekli bizleri kendilerine bak-

çekildikten sonra ne olmuştur? Şimdi nerede, ne

maya zorlayan bu kadar çok görüntü varken bazı-

yapıyordur? İşte tüm bu soruların cevabını verdiği-

larının aklımıza kazınıp kalması da tam olarak bizi

mizde fotoğrafla birlikte kendi romanımızı yazarız.

götürdüğü serüvenle ilgilidir. Fotoğrafta bizi bu se-

Fotoğrafın gerçekliği ve kendi gerçekliğimiz arasın-

rüvene götüren fotoğrafın tamamını kaplayan bir

da turistik bir geziye çıkarız.

şey olabileceği gibi küçücük bir detay da olabilir. Fo-

Fotoğraf, fotoğraflanan kişinin yeni bir gö-

toğraf izleyiciyi serüvenine kattığı anda görsel imaj

rüntüsünü yaratırken kendisine denk gelen her-

olarak görevini tamamlayıp bir

kesle birlikte yeni bir yolculuğa çıkar. Bir kez fotoğ-

mekana ve böylelikle sanat nesnesine dönüşür.

raflanmış olan ve bir daha asla tekrarlanmayacak

Fotoğrafın sabit bir imaj olması çıktığımız bu

olan o anı sonsuz bir yinelenme döngüsüne ve yeni

serüvende işimizi oldukça kolaylaştırır ki bu da as-

hikayelere gebe bırakır. Fotoğraflandığı andan iti-

lında fotoğrafı özel kılandır. İzleyici o serüvenin baş-

baren o an hem ‘geçmiş’ olur hem de fotoğrafla

langıç noktasını yakaladığı andan itibaren ne olursa

‘yeni bir geçmiş’ yaratır. İzleyiciye ise ‘orada, uzak-

olsun oradadır. Fotoğrafın teknik olarak sunabilece-

ta’ olan şeyin içine girme imkanı sunulur. Fakat içi-

ği maksimum verim buradadır. Bu

ne girdiği şeyi anlayabilmek pek kolay değildir; “Bir

noktadan sonra fotoğrafçı artık tekniği unutup tıpki

fotoğraf, bir sır hakkındaki sırdır.” (Diane Arbus)

Kertesz’in de yaptığı gibi hissettiğinin peşinden git-

Günümüz fotoğrafına bakıldığında fotoğra-

meli, serüvenlerin peşinde koşmalıdır!

fın ‘gerçeklik’ iddiasını tamamen kaybettiğini söy-
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RÖPORTAJ

Furkan KARAPINAR
Gülizar AKSOY
Rukiye Nur YAMAN

NURTEN KURT
@nurten_kurtt

SORU: Bize kendinizden bahseder misiniz? Nurten Kurt kimdir?
Trabzon doğumluyum eğitim yıllarım ve çocukluğum Samsun’da geçti. İlkokul öğretmenliği yapıyorum, uzun yıllar doğuda görev yaptıktan sonra, çocukluk hayalim Güzel Sanatlar eğitimi için İstanbul’a tayin istedim şu sıra bir yandan öğretmenlik yapıp; diğer yandan da
Mimar Sinan’daki eğitimime devam ediyorum, Hem öğretmen hem öğrenciyim.

10

SORU: Fotoğrafa ilginiz ne zaman başladı? Sizce alaylı ya da
mektepli olmanın etkileri nelerdir?
Çocukluk yıllarım daha
çok resim çizerek geçti. O zamanlar kendimi ifade edeceğim
şeyin boyalar olduğunu düşünüyordum daha sonra ağabeyimin
bir yarışmadan fotoğraf makinesi kazanması fotoğrafla ilk temasım oldu diyebilirim 8 yaşlarındaydım, vitrinde sergilenirdi ve
benim için vizöründen bakmak
o sıralar yaptığım görsel izleme
oyunlarıydı. Size belli bir çerçeveden bakış sunuyor. Tıpkı resimde kullandığım kağıt gibiydi. O
bakış kadrajlama konusunda ilk referansları vermiştir; ancak hiç fotoğraf çekmedim. Ta ki 20
yaşımda ilk fotoğraf makinemi aldığımda tamam dedim, yol arkadaşınızı bulmuş gibi oluyorsunuz. Sonra kurcalama ve öğrenme aşaması. Hepimiz bilgiye ulaşmak için çaba sarf ederiz
doğru bilgiye ulaşmak da önemli tabi kimi patika kimi düz yoldan ulaşabiliyor bilgiye. Eğitim
bu anlamda çok önemli o dönem çektiğim fotoğraflar ve okumalar çok sığ ve yanlış bilgilerden ibaretti. Şimdi üniversitedeki eğitimime bakınca; alternatif baskı tekniklerinden deneysel e, basın fotoğrafından modaya , sanat fotoğrafından stüdyo fotoğrafına daha bilmediğim
dersler de cabası size kullandığınız enstrümanın farklı alanlarının yanında teknik ayrıntılarını
en basit makineden (pinhol) analoğa kadar çalışma prensibini öğretiyor , daha ne olsun.
Yalnız bu davete sizin de icabet etmeniz şart. Eğitimi isteyen insanların alması gerektiğine,
inanıyorum . Etrafımıza bakınca kendimiz için uygun olmayan alanlarda yıllarını geçiren bireyler yığınıyız. Bu anlamda üniversitede özellikle konusunda deneyimli başarılı hocalardan
sanat eğitimi, fotoğraf eğitimi almak, çocukluk hayalini gerçekleştirmiş biri olarak müthiş…
Fotoğraf sanatın bir enstrümanı ve bunu kendi başına öğrenmeye çalışmanın daha
fazla çaba gerektireceğine kendi hayatımda tecrübe ettim. Tabi herkes aynı şekilde düşünmeyecektir. Ancak şu gerçek; ister telefonla çekilsin ister analog ürettiğiniz kadar varsınız.
Mektepli olmak alaylı olmak bir yana içinizdeki heyecanı ve isteği diri tuttuğunuz sürece gelişime açık oluyorsunuz, her şey ne kadar istediğinizle alakalı.
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SORU: Fotoğraflarınızı nasıl tanımlarsınız? Ve sizce iyi fotoğraf nedir?
Aslında bir tanımı yok, kendini bulma yolunda üretme çabaları diyorum, biriktirmeyi
seviyorum. Soruyu değiştirip nasıl tanımlamak isterdiniz olsaydı? Zamanı aşabilen fotoğraflar
olmasını isterdim.
İkinci soruya gelecek olursak;
Nagy’den Herbert Bayer’e ,Eadweard Muybridg’den Man Ray’a Bill Brandt’tan Brassai ve André Kertész‘e daha niceleri … Bir isim söyleyince görsel hafızama bir kare beliriyor
hemen . Onun diyorum ,bana onu anlatıyor. Akılda kalan, duygusu olan estetik görseller.
Zamana direnmesi çok önemli. Belge gözüyle çekilenler de dahil Ara Güler’in karelerini
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anımsadığımızda İstanbul ay gibi belirir zihnimizde mesela.
Ayrıca Sanatta çoklu disiplin anlayışına inanan birisi olarak; duygu ve hikayenin her
türlü yönteme açık özgür bir anlayışla üretime dönüşebileceğini, katı kuralların üretmenin
yaratıcı sınırlarını zorlayacağını, estetik bir görüş ve sanat bilgisi ile üretilen eserlerin akılda
kalıcı olacağını düşünüyorum. Benim için iyi fotoğraf tüm kuralların dışında belli bir kalıba
sığmayan her türlü disiplinle birlikte olabilendir, arayış içinde olan gerek anlam gerek biçim
olarak farklının peşinde olan fotoğraflar iyi fotoğraflardır.
SORU: Fotoğraflarınızda sinematik bir etki hakim. Görsel belleğinizi nasıl besliyorsunuz? İlhamınızı güçlendiren kaynaklar nelerdir?
Öncelikle teşekkür ediyorum, zihnimiz çok karmaşık algılama biçimlerimiz , yaklaşımlarımız ,doğumdan bu zamana geçirmiş olduğumuz algısal ve görsel bellek aslında neyi göstermek istediğinizi söylüyor bizler farkında değiliz sadece. Ne geç ne erken olması gereken
zamanda; geçmiş ve an birleşip bir üretim halini alıyor. Bireyin seçimleri tercihleri tamamen
bu birikimin ürünü…
Hatırlatma konusunda herkes bilir ki ses ve kokuya karşı ilginç bir arşiv oluşturur beyin;
renklerin ve biçiminde bazı anları hatırlatmada yarıştığını söyleyebilirim. Bunlarda görsel belleğin çakıl taşlarını oluşturuyordur muhakkak.
Buharlı camların hep büyülü geldiğine inanıp elimde bir cam parçasını buharlaştırıp
etrafa baktığımı anımsıyorum ilkokul yıllarımda. Renklerin softlaşması ve flulaşan insan formları, görsel belleğin bir kısmını oluşturuyordur. Hayal gücünüzü de zenginleştiriyor tabi ; bir
de gözünüzün gördüğü ile hayalinizdeki biçim ve renkler örtüşmeye çabalıyor. Bazen yaklaşıyor, bazen uzaklaşıyorsunuz o görüntüye. Elbette farklı izleme biçimlerinin verdiği heyecan
zihinde kalan. Ancak şimdiki zamana görsel bir birikim bırakır izlenen her şey.
İlgi alanları muhtemelen görsel belleğimizi şekillendiriyordur; Farklı izleme biçimleri, art videolar, sinema, felsefe- psikoloji
okumaları ,piyano sesi bendeki boşluğu dolduruyor olabilir.
SORU: Self Portrait (otoportre) fotoğraflarınız
ön plana çıkıyor. Bu konuda David Gibson ;
“Eğer fotoğrafını çekecek başka bir konu bulamazsanız, kendinizin fotoğrafını çekin” söyleminde bulunuyor. Bu düşünceye katılıyor
musunuz? Neden?
Benim kendimle olan sorunum diye
baktım hep oto portrelerime. Boşluğa bir
gönderme . Güzelin iyinin yanında gölge
taraflarımıza Jung un ifade ettiği gölgelerle
derdim aslında. Gölgelerimin farkına varmak,
insan da olan gizli kişiliği bulmak…
Genelde bir kavramla yola çıkıyorum
boşluktan besleniyorum hiç olan boşluk değil,
Zen de adı geçen biçimden beslenen boşluktan, içimdeki bu boşlukları doldurma çabası bir yandan da. Başkalarında bu boşlukları
14

görmek ve doldurmaya çalışmak elbette samimiyetsiz geleceğinden kendimi çekiyorum.
Bakışları başkası gözleri başkası olan ruhu başkası olan yüzlerden, maskelerimden
kimliksiz hallerimden bahsediyorum, oto portrelerim içimde gizlenmiş olana ‘’kendini bulan
dünyayı bulur’’ sözüyle de paralel olan psikoloji ve felsefeden beslenen bir üretim. Elimden geldiğince farklı disiplinlerden beslenerek video kolajlar ve farklı izleme tekniklerini
barındıran yöntemlerle çeşitlendirmeye çalışıyorum. Analog fotoğraftan dijital kameralara,
telefondan orta format fotoğraf makinesine kadar kadar oto portreler çekerek içimizdeki çeşitliliği sunumda da arttırmayı hedefliyorum. Bu seri benim için çok önemli hayat boyu devam
edecek tamamlanmayacak ve de bitmeyecek bir proje olacak. Her aşama da fark ettiğim bir
tarafım ve içimdeki savaşlarla bir bütüne varacak. İnsan olmanın kavramlar bütünü olduğunu
düşünerek felsefeden psikolojiden beslenmeye devam edecek.
Bu bağlamdan bakınca David Gibson konu bulamayanlar için söylemiş, kendince söylediği anda belki de sorulan soruya cevap olduğunda; doğrudur katılırım. Fakat konuların
başı her şeyin donesi kişinin kendine olan yakınlığıdır. İçimizdeki benliği tanımaya olan direnç
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inanılmaz, kişi karmaşada boğulmaya hazır olmalı .
SORU: Yansımalar ve gölgeler varoluşumuzun sancıları olarak karşımıza çıkarlar. Bir yerlerde
gizli kalan, anlatmaya çalıştığımız sıkıntılarımızı dökmek için ışığa da ihtiyacımız vardır. Self
Portrait fotoğraflarınızda bunları görüyoruz. Peki bu benliğinizi ortaya çıkarmaya mı yoksa
saklamaya yönelik görüntüler mi?
Sanırım bu sorunun büyük bir kısmını bir önceki soruda cevapladım. Bu benliği ortaya
çıkarmaya mı gizlemeye mi çalışıyorum sorusuna gelince?
İçimizde var olan gölgeler Jung’un ifade ettiği gibi gizlenmiş durumda açığa çıkması
da persona tarafından yasaklanmış. Bu anlamda maskelerle yaşıyoruz ..Kıskançlıklar gizli
hisler öfkeler hep personanın kontrolünde elbette bizler gizlediklerimizle bir bütünüz onları
yok sayamayız. Self portrelerde bunları açığa çıkarmaya yönelik ifade arayışları var. Güzel,
sağlıklı bir insan bedenini direk çekmektense yansımalardan gölgelerden faydalanarak oto
portreler çekiyorum. Misal tek gözün bakışı sığ olan bilgimi ve görüşümü anlatıyordur. Korkularımı aşırı heyecanlarımı gizli kalmış öfkemi avlamaya çalışıyorum. Tekrar olacak belki
ama kişi karmaşada boğulmaya hazır olmaz ise benliğini saklamaya yönelik görüntüler ve
düşünceler olacaktır bunu istemiyorum. Ne kadar yansıtıyorum bilemesem de oto portrelerimde boşluklar dolmaya çalışırken, gölgelerim de kapı aralığından bana bakmalı.
SORU: Sokak fotoğraflarınızda dışarıdan seyreden bir göz var. Anın akışında durup seyir eden
rutin hayatı tüm gerçekliğiyle ele alan kareler beliriyor. Siz bu akışta kendinizi nerede konumlandırıyorsunuz ve bu görüntüler size neler ifade ediyor?
Sokağı seviyorum ; fotoğraf çekerken kaybolmak sanırım hepimizin hoşuna giden tarafı. Sokakta her an her şey olabilir. Ayrıca bir yere defalarca gidebilirsiniz her seferinde sizi
farklı karşılayacaktır. Sokak üretimimi arttırmak, bakış açımı geliştirmek için muazzam . Özellikle İstanbul da yaşayanlar bilir her semt bir şehir gibi, katman katman bu hem mekan hem
insan profilleri açısından. Tüm bu çeşitlilik fotoğraf çeken kişiye , fazlasıyla görsel çerçeveler,
hikayeler sunuyor.
Akışta nerede durduğuma gelince; daha çok değişen insan profilleri ve doğa perspektifinden bakmaya çalışıyorum. Betonlaşan ,kararan İstanbul u fotoğraflamak daha anlamlı
geliyor. Soylulaştırma yarışı, Kentsel( rantsal ) dönüşümün izleri biraz da sosyal bir tarafını
hatırlatıyor birey olarak sorumlu olduğumu hissettiriyor. Bu huzursuzluğu en iyi ifade biçimi
elbette rutin hayatı gerçekliği ile fotoğraflamak oluyor. Bu akışın içinde kendimi aynı yaşayan
kadar sorumlu ve huzursuz hissediyorum.
SORU: Son olarak her geçen gün farklılaşan dünyada gelecekle ilgili fotoğraf bağlamında
planlarınız nelerdir ? Proje çalışmalarınız var mı?
Kendi halimde anda kalmayı seviyorum kaygı ve beklentiden uzak olmak bana iyi geliyor. Planlarım yok eğitimimi tamamlayıp özgürce üretmek istiyorum. Planım sanırım üretmek, biriktirmek. Proje çalışmalarım elbette var, Günümüz dünyası betonlaşma ve distopikleşen değişen ve de kararan İstanbul‘u çekmeye çalışıyorum panoramik fotoğraflardan
oluşan fotoğraf projesi, halen devam ediyor. Video-fotoğraf kolajları, analog çekimler, streoskopik fotoğraf ve daha keşfedemediğim farklı izleme tekniklerini barındıran oto portrelerim…
İlerleyen süreçlerde adını koymadığım başka başka şeyler de olacaktır muhakkak… Şuan
bildiğim üretmek öğrenmek üretmek.
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SANATA DAİR

Gamze AY ŞAŞMAZ

İMGELERİN ARKASINDAKİ SÜRREALİST RESSAM,

RENE MAGRİTTE
“ Her imgede bir görme biçimi yatsa da bir imgeyi algılayışımız ya da
değerlendirişimiz aynı zamanda görme biçimimize de bağlıdır.”
John Berger

B

ulutlar, pipolar, melon şapkalar, tüm odayı dolduran
devleşen elmalar: İşte sürrealizmin bilinen isimlerinden Rene Magritte’in en ünlü simgelerinden bazıları.
Yapıtlarını günlük, basit nesnelerden oluşturmuş ve belli
kullanımı olan objeleri bambaşka biçimlerde kullanarak işlevlerini değiştirmiştir. Çok sıradan nesnelerin görüntülerini
kendi doğal görünüşlerinin dışına çıkartıp, mantığa ve akla
ters düşecek biçimde, şaşırtıcı ve düşsel bir ortam içinde
gözler önüne sermiştir. Bunun sonucunda da izleyenlerin
alışılagelmiş vizyonlarını hep sorgular hale getirmiştir. Yeşil
elma düşünce ve fikri temsil eder ve Magritte bunu düşüncelerin çatışmasını ya da görüneni gizlemek için kullanmıştır.
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Düşlerin Anahtarı tablosunda (solda), eşit şekilde
bölünmüş, dört bölmeye yerleştirilmiş nesneler
mevcut ve sırasıyla; atın altına “the door” (kapı), saatin altına “the wind” (rüzgar), sürahinin altına “the
bird” (kuş) ve tüm bunlar yanlış isimlendirilmişken,
valizin altında “the valise” (valiz) olarak doğru belirtilmiştir. İlk bakışta basit bir hatadan kaynaklanmış
olduğu hissini veren bu tablo, dördüncü bölmedeki
bu ters orantılı aksayışla bir belirsizlik içinde kalır.
Tüm bu yanılsamaların ötesinde teoride sanat eserlerinin (veya imgelerin) replikaları herhangi birisi
tarafından kendi amacı doğrultusunda kullanılabilecek olduğudur. Özellikle güncel hayatta imgeler
bombardımanına maruz kaldığımız alışveriş ilişkilerimizde, haber bültenlerinde olduğu gibi tüm dergi,
gazete ve televizyon seyirlerinde imgelerin sunumuyla tümden yönlendiriliyor olabiliriz. Yine bu şekilde düşünüldüğünde, imgeler bizim için üretiliyor
ve sunuluyorsa, bizim eylemlerimizi yönlendirme
amacından bağımsız olduğu düşünülemez.
John Berger Görme Biçimleri kitabında Magritte’in

eserinden bahsederken şöyle demiştir; “Her
akşam güneşin batışını görürüz. Dünyanın güneşe arkasını dönmekte olduğunu biliriz. Ne var
ki bu bilgi, bu açıklama gördüklerimize uymaz
hiçbir zaman. Gerçeküstücü ressam Magritte
Düşlerin Anahtarı adlı resminde sözcüklerle
görülen nesneler arasında her zaman var olan
bu uçurumu yorumlamıştır. Düşündüklerimiz ya
da inandıklarımız nesneleri görüşümüzü etkiler.
İnsanların Cehennem’in gerçekten var olduğuna inandıkları Ortaçağ’da ateşin bugünkünden
çok değişik bir anlamı vardı kuşkusuz. Gene de
onlardaki bu cehennem kavramı —yanıkların
verdiği acıdan olduğu ölçüde— ateşi her şeyi
yutan, kül eden bir şey olarak görmelerinden
doğmuştur.”
Sağdaki tabloya baktığınızda ne görüyorsunuz diye sorulsa muhtemelen hepimiz
pipo cevabını veririz. Fakat Magritte 1929 yılında yapmış olduğu bu İmgelerin İhaneti eseri
için, “Şu pipo için bana ne çok soru soruldu. Siz
benim tablomdaki pipomu doldurabilir misiniz?
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Yapamazsınız, değil mi? O sadece bir
röprezantasyon (temsil). Eğer tablomun
altına “Bu bir pipodur” diye yazsaydım,
size yalan söylemiş olurdum.”der. Resmin altında kullandığı “Bu bir pipo değildir.” metniyle, görselin ve kelimenin
birbirine olan paradoksunu kullanmıştır.
Buradaki kafa karıştırıcı ve felsefi yaklaşımı ile kabul edileni yeniden düşünüp
yeniden bakmaya zorlamaktadır. Buradan Michel Foucault’a selam olsun.
Fransız filozof ve eleştirmen olan Michel Foucault, Magritte’in bu yaptından
esinlenerek yazdığı kitabı Bu Bir Pipo
Değildir’de bu resmi ve onun yarattığı paradoksu anlatır. Görsel bir temsil
(imge) ve dilsel bir gösterge (sözcük) ile gerçeklik (nesne) arasında kurulan bağı Magritte’in
yapıtları üzerinden ele almış ve irdelemiştir. Bu bağlamda Foucault dil ve görsel imge arasındaki ilişkiyi analiz edip, Magritte’in yapıtlarına yaratıcı bir yorum getirmiştir.
Bilinen bir unsura bakıp farklı bir unsuru anlatması , illüzyonist tavrıyla görsel algımızı
harekete geçirmesi açısından Sürrealizm’e farklı pencereler açmış ve zıtlıkları kullanarak
kabul edileni her daim yeniden düşünmeye zorlamıştır.
Magritte’in 1933 yılında yapmış olduğu The Human Condition (İnsanın Yazgısı-1) eserine bakıldığında ise eserde illüzyonist bir bakış açısı görülmektedir. Pencere önünde duran
şövalenin üzerindeki tuvalde; manzara camdan görünen mi, yoksa camın önünde şövale
üzerindeki resim mi, ya da her ikisi de aynı görüntü mü? diye düşündürmektedir. Magritte’in
çalışmalarındaki önemli unsurlardan biri olan bu tavır, gerçeklik ve algı arasındaki ince çizgiyi göstermekedir. Pencere ile resme bakıldığında görülmesi gereken tuvalin, mekânın ya
da manzaranın devamı olmasıdır. Sanatçı izleyicinin ne görmesini istiyorsa ona izin vermiştir. İşte burada bakmak ve görmek ya da kişilerin birbirlerinden farklı görebilmesini ve farklı
düşünebilmesini sağlayan algı devreye giriyor.
Rene Magritte, resmedilen nesne görünüm olarak gerçeğine ne kadar benzerse benzesin asla nesnenin kendisine yaklaşamayacağını savunmuştur. Eserlerinde imge ve gerçeklik arasındaki bağlantıyı inceleyen Magritte, gizem ve merak duygusuna önem vermiş ve
insanları sorgulamaya itmeye çalışmıştır. Bu durumu da şu şekilde belirtmiştir: “İnsanlar bir
takım nesneleri hiçbir simgesel anlam aramadan rahatlıkla kullanabiliyorlar, ama iş resimlere bakmaya geldiğinde aynı nesnelere nasıl bakacaklarını bilemiyorlar. Resmin karşısından
ne düşünmeleri gerektiğini bilmedikleri için yaşadıkları bu ikircikli halden çıkabilmek, onları
belirli anlamlar aramaya itiyor… Yaslanacakları bir şey olsun istiyorlar, rahatlamak istiyorlar.
O boşluk duygusundan kurtulabilmek için tutunabilecekleri güvenli bir dal bulmaya çalışıyorlar.”
Rüyalarımıza, metaforlarımıza, farkındalıklı algımıza, anlam arayışlarımıza, sorgulamalarımıza ve sonsuz merakımıza sarılmak dileklerimle.
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Ahmet SEL’in hazırlayıp, sunduğu “Fotoğraf Konuşmaları”
podcast yayınında; fotoğrafçılar, editörler, eleştirmenler, yayıncılar,
araştırmacılar konuk oluyorlar.

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

www.fotografkonusmalari.com

HABERLER, KİTAPLAR,
YARIŞMALAR

Dilek TOZKOPARAN

HABERLER
2021 Oscar Ödül Töreni
93.Oscar ödülleri sahiplerini buldu. En İyi Film Ödülü,
Nomadland’e, En İyi Yönetmen Ödülü de Nomadland filminin yönetmeni Chloé Zhao’ya verildi. Chloé Zhao, bu
kategoride Oscar alan ilk Asyalı kadın oldu. Nomadland
filmi 3 dalda Oscar aldı.
Nomadland’ın yönetmeni Zhao, “Bu ödülü, tüm zorluklara karşın iyilik için direnme inancına ve cesaretine sahip
olan herkes için alıyorum. İnsanlar doğuştan iyilerdir.
Ben dünyanın her yerinde, her zaman tanıştığım insanların içinde iyiyi bulabildim” dedi.
Nomadland’in hikayesi Frances McDormand’in canlandırdığı ve ABD’nin batısında karavanıyla
göçebe olarak yaşamını sürdüren, geçici işlerle para kazanan ve yol boyunca kendi gibi göçebe insanlarla tanışan Fern isimli kadın karakter etrafında şekilleniyor. Filmde oynayanların
çoğu profesyonel oyuncu değil, gerçek hayatta da göçebe yaşayan isimler.
En İyi Erkek Oyuncu Oscar’ını The Father’daki performansıyla Anthony Hopkins aldı. En İyi
Uyarlama Senaryo Ödülü’nü de”The Father” kazandı. //bbc.com

Film Gösterimleri
İstanbul Film Festivali

Salt online – Bu Son Şansımız mı?

40. İstanbul Film Festivali çevrimiçi gösterimleriyle mayıs ayında sürüyor. Festival 9
filmle çevrimiçinde izleyiciyle buluşuyor ve
6-16 Mayıs arasında perşembe, cuma, cumartesi ve pazar günleri farklı filmleri gösterime açıyor.
Filmler arasında Pedro Almadovar-İnsan sesi
de yer almakta.

26 Nisan- 4 Temmuz 2021tarihleri arasında
çevrimiçi ve ücretsiz olarak gösterime açık
belgesel filmlerden oluşan program ile iklim
değişikliğinin insana ve dünyaya etkilerine dikkati çekme amaçı taşıyor.İklime dair
sorular soran, aciliyet gerektiren meselelere
odaklanan, geleceğimiz için olası çözümleri
araştıran ve toplumsal farkındalık oluşturan
filmler ücretsiz erişime açılıyor.,
40. İstanbul Film Festivali çevrimiçi gösterimleriyle mayıs ayında sürüyor. Festival 9
filmle çevrimiçinde izleyiciyle buluşuyor ve
6-16 Mayıs arasında perşembe, cuma, cumartesi ve pazar günleri farklı filmleri gösterime açıyor.
Filmler arasında Pedro Almadovar-İnsan sesi
de yer almakta.
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İstanbul Modern Sinema
İstanbul Modern Sinema, baharın son ayında 2020’de festivallerde adından söz ettiren, ödüller alan, kimi ilk kez izleyiciyle bulaşacak filmlerden bir seçki sunuyor. 18-30 Mayıs
2021 tarihleri arasında gerçeklecek gösterimler ücretsiz ve
kontenjanla sınırlı ve Türkiye’deki izleyiclerin erişimine açık.
Bu filmler farklı tarihsel bağlamlarda, farklı karakter ve
öyküler üzerinden “geçmiş” kavramıyla uğraşıyor. Bazen
özlemi duyulan, idealleştirilen bir nostalji, bazen de kendini
zorla hatırlatan, silinmeye direnen bir iz olarak. Programdaki filmler arasında geçtiğimiz yıl
Berlin’de Altın Ayı kazanan İran filmi Mohammad Rasoulof’un son filmi Şeytan Yoktur (Sheytan vojud nadarad) İran’da halen uygulanmaya devam eden idam cezası üzerine dört hikâyeden oluşuyor. Avrupa sinemasının yetkin yönetmenlerinden Agnieszka Holland’ın gerçek
bir şifacının hayatına odaklandığı Şarlatan (Charlatan) ve rock müzik tarihinin en eksantrik
ve asi figürlerinden Frank Zappa’nın hayatını anlatan Zappa seçkideki iki portre film. Yuri adlı
bir delikanlının kentsel dönüşüm yüzünden evinin yıkımını engellemeye çalışmasıyla uzaya
gitme hayâllerini iç içe işleyen Fransız film,Gagarine ise Türkiye’de ilk kez gösterilecek. //
istanbulmodern.org

Kundurama
“Rüyanın Öte yakası” seçkisi 16 Nisan – 19 Temmuz tarihleri
arasında Kundura Sinema çevrimiçi film alanı Kunduruma’da
belirli kapasitey ile ve ücretsiz olarak Türkçe altyazı ile izlenebilecek.
New York merkezli bağımsız ve deneysel film platformu Kinescope’un kurucusu ve sinema yazarı Pawel Wieszczecinski’nin
küratörlüğünde hazırlanan seçkide, izleyicinin hafızasını, zihnini ve duygularını harekete geçirmeye hazır ikisi kısa 3 film
gösterilecek. İngiliz sanatçı ve yönetmen ikili Daniel & Clara’nın
2019 yapımı belgeselleri “Notes From A Journey / Bir Yolculuktan Notlar” yalnızca görsel değil işitsel olarak da duyularımızı
açmaya davet ederken; Berlin ve Cannes festivallerinin
geleceğin yönetmenleri arasında gösterip desteklediği
Hindistanlı genç yönetmen Payal Kapadia’nın rüyalardan ve
efsanelerden beslenen ödüllü kısa filmleri de sizleri geçmiş
zaman masallarını andıran ruhani bir dünyanın içine çekecek //kundurama.beykozkundura.com

Cinema Italia Türkiye 2021
İstanbul İtalyan Kültür Merkezi, 2021’de de yepyeni bir CINEMAITALIA@TÜRKİYE” çevrimiçi İtalyan sineması programı
ile geri döndü. Sınırlı sayıda ve Türkiye’den katılımcılara açık
gösterimler, 11 Aralık’a kadar devam ediyor.
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24. UÇAN SÜPÜRGE
ULUSLARARASI KADIN
FİLMLERİ FESTİVALİ
Uçan Süpürge Uluslararası
Kadın Filmleri Festivali, 27
Mayıs – 3 Haziran tarihleri
arasında çevrimiçi gösterimlerle, 4 Haziran – 11 Haziran tarihleri arasında ise açık
hava sinemasında izleyicilerle
buluşacak. Festivalin Onur
Ödülleri, Bilge Olgaç Başarı
Ödülleri, Tema Ödülleri ve
Genç Cadı Ödülü’nün sahiplerini bulacağı açılış töreni ise 4 Haziran akşamı yapılacak.
Bu yıl “Araftan Çıkmak” temasıyla düzenlenen 24. Uçan
Süpürge Uluslararası Kadın
Filmleri Festivali’nin programında direnen, ilham veren,
dayanışan kadınların hikâyelerini anlatan yapımlar yer alıyor. Ocak ayında gerçekleştirilen Sundance Film Festivali’nde
Dünya Sineması-Belgesel bölümünde Jüri Özel ve İzleyici Ödüllerine layık görülen Writing
With Fire programın öne çıkan filmlerinden. Sushmit Ghosh ve Rintu Thomas yönetmenliğini
üstlendiği film, Hindistan’ın en alt kastı olan Dalit kadınlarının hem özel hem de mesleki hayatlarındaki zorlukları aşarak oluşturdukları kadın muhabirler ağını anlatıyor.
Programın heyecan veren diğer filmleri arasında ise; Şubat ayında yapılan Berlin Film
Festivali kapsamında izleyiciyle buluşan Memory Box ve Copilot yer alıyor. Joana Hadjithomas ve Khalil Joreige yönetmenliğinde ana yarışmada gösterilen Memory Box; 80’li
yıllardan kalma mektup, fotoğraf ve ses kayıtlarıyla dolu bir kutudan annesine dair hiç bilmediklerini öğrenen bir genç kızın hikâyesini anlatırken, Panorama bölümünde gösterilen Anne
Zohra Berrached imzalı Copilot özellikle başrol oyuncusu Canan Kir‘in etkileyici oyunculuğuyla aşkın bizi nasıl çıkışsız bir yola sürükleyebileceğini anlatıyor.
Türkiye’den ise Nisan Dağ’ın yönettiği ve Talinn Film Festivali’nde En İyi Yönetmen Ödülü’nü
kazanan bir aşk hikâyesi üzerinden ülkenin sosyoekonomik bölünmelerini, hayat koşulları
ile suça itilen gençliği ve rap müzik dünyasını konu alan Bir Nefes Daha ve Venedik’te Geleceğin Aslanı Ödülü’nü ve Antalya Film Festivali’nde En iyi Film Ödülü’nü kazanan Azra Deniz
Okyay’ın tüm ülkede elektrik kesintisinin yaşandığı bir günde yolları kesişen 4 farklı karakterin hikâyesini yenilikçi ve çarpıcı bir dille anlattığı Hayaletler filmleri festival programında yer
alıyor. Nisan Dağ ve Azra Deniz Okyay festivalin konuğu olacak.

//ucansupurge.org
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Kitap
Fotoğrafla Diyalog-Espas Kuram Sanat- 03/2021
Yirminci yüzyılda fotoğraf alanına yön verenlerle yapılan
bu söyleşiler birer klasik haline gelmiştir. Aralarında Ansel
Adams, Henri Cartier-Bresson, Robert Capa, Imogen
Cunningham, Man Ray, Cecil Beaton, Laura Gilpin ve
Robert Doisneau gibi isimlerin de bulunduğu yirmiden
fazla fotoğrafçı karşılaştıkları güçlükleri ve başarılarını
anlatıyor, dünyada olup bitenlerin çalışmalarına etkilerinden söz ediyor ve gelecek nesil fotoğrafçılara önerilerde
bulunuyor.
Fotoğrafın tarihini yazan ve bu tarihe tanıklık edenlerden
eşine az rastlanır, çift yönlü bir çalışma: hem kapsamlı
bir kaynak hem de bu tarihi figürlerin tecrübelerini ilk
ağızdan aktaran kişisel bir anlatı. Fotoğrafın izini sürmek
için Fotoğrafla Diyalog bir başucu kitabı işlevi görüyor.
“Bence biz tamamen ışığa bağımlıyız ama bunu pek bilmiyoruz – tıpkı havaya da bağımlı olduğumuz gibi.
Bir balığın suya bağımlı oluşu gibi tıpkı. Eğer ışıktan uzaklaşırsan, ciddi bir kişilik bozukluğunun oluşabildiğine dair
kanıtlar var. Biz, saçma bir şekilde, ışık varlıklarıyız. Işıkla
besleniyoruz, bu inanılmaz bir kaynak. Işığa müdahale ettiğimizde ne yaptığımızın pek de
bilincinde değiliz ve tabii ki çok fazlası da çok azı gibi zararlı. Bitkiler hayvanları besliyor ve
bitkiler ve hayvanlar da bizi. Bitkinin ışık kaynağından ürettiği besin olmasa ne insan ne de
hayvan var olabilir. Biz ışıkla doluyuz.”
Henry Holmes Smith
‘’Herkesin bir fotoğraf makinesi olabilir, herkes fotoğraf çekebilir. İnsanlara fotoğrafın çok
basit olduğu söyleniyor fakat gerçek şu ki tam da bu nedenden ötürü fotoğraf çok zor ve tam
da bu noktada mücadele etmeliyiz. Gazetecilerin işlerini edebiyat olarak kabul edemeyiz,
Cartier-Bresson ve Eugene Smith gibi istisnalar hariç.
Fakat insanlar, fotoğrafın insanlarla ilgili olmasının onu sanat yaptığını zannediyor. Bu hiç de
doğru değil. Bunun bir yeri var, Ernest Hemingway’in Avrupa’dan Toronto Daily Star için gönderdiği köşe yazılarının bir yeri olduğu gibi. Bu edebiyatın bir parçası. Belki artık fotoğrafın
“edebiyatını” fark edeceğimiz noktaya doğru gidiyoruzdur.’’
Beaumont Newhall
“The Country Doctor”a bakarak, foto muhabirliğe damga vurduğun söylenebilir, daha önce
kimsenin izleme cesaretine sahip olmadığı bir bakıştı bu. Bilinçli bir girişim miydi?
Bunların hepsini Beethoven’dan öğrendim.
Hangi Beethoven parçası?
Pek çoğu, fakat eğer o ıssız adaya bir müzikle gideceksem bu muhtemelen Yaylı Çalgılar
Dörtlüsü No. 14 (Opus 131) olurdu.’’
W.Eugene Smith

//espaskitap.com
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FOTOĞRAFHANE

Cemre TOSUN
Hatice ARSLAN

PENCEREMDEN

Y

eri gelince koca evren minik bir dünya, ıssız bir şehir, işlek bir cadde oluyor.
Kimi zaman ‘koskoca eve sığamadın’ diyoruz enerjisi bitmek tükenmek bilmeyen çocuklara; aslında bu günlerde yeniden fark ediyoruz ki dar geldi bize
bulunduğumuz, ait olduğumuz veya artık gitmek gerek düşüncesi ile kapalı kaldığımız
her köşe. Sonra bir baktık ki, alıştık sıkıştığımız alanlara ve bakmaya, akıp giden hayatın
daha önce göremediğimiz derinliklerini görmeye çalışır olduk..
Her yeni günün doğuşunu ve batışını odalarımıza dolduran, her gün uçsuz bucaksız maviliğe hasret kaldığımız, kızıl saatlere, gökkuşağına, yer çekimi etkisiyle akıp
giden bambaşka hayatlara uzaktan dokunduğumuz pencereler.
Aslında içine hayatı sığdırmış bir zaman çerçevesi diyebilir miyiz kendilerine?
Yüreğimizdeki odacıklara açılan rengarenk kapılar belki de. Bazen sıkışıp kalmışlık hissi bazen de ferahlık getiren bir bakış açısı sunan tablolar. Ya da bakarken dünyanın gizemli yanlarını fısıldayan, heyecanlı bir çift gözün elindeki objektife giden vizör.
Hepimiz farklı pencerelerden bakıyoruz ait olduğumuz zamana.
Her nerede iseniz, hangi pencereden gözetliyorsanız gri ve mavinin tonları arasındaki zamanı, sizden bu sayıda bizimle kendi pencerenizden bakış açınızı paylaşmanızı istedik ve bu sayımızda da yine birbirinden güzel karelere tanık olduk.
Ve işte hayat sizin pencerenizden!
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Eda GÜNGÖR KORÇAK

ig: @epiko_7
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Gönül Bilgi ÖZALP

Cande KURT
28

ig: @gonul_bilgi_

ig: @candegraphy

Esra AKYOL

ig: @esraakyolesra

Hatice AYAKSIZ

ig: @haticeayaksiz
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Fikriye ER

ig: @fikriyeer

Fikriye ER

ig: @fikriyeer
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Fikriye ER

Mehmet BUDAK

ig: @fikriyeer

ig: budakcafilm
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Aytek ÖZAY

ig: @aytekozy

İbrahim Ege ERDOĞDU

ig: @kap.ahab
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Çiğdem SORGUT

Hatice AYAKSIZ

ig: @cigdem_f5.4

ig: @haticeayaksiz
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Murat AYTAN

Yasemin ATASOY
34

ig: @murataytan_

ig: @yaseminatasoy_

Bahar SANER

Deyiş YILDIRAN

ig: @aktivisthnm

ig: @deyisyildiran
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Betül CANPOLAT

ig: @betty_photographer

Mehmet BUDAK
ig: @budakcafilm

36

Derya KANAT

ig: @kntderya

Saliha HOŞGÖR

ig: @saliha_hr
37

Deniz ŞENGÜL

ig: @dsengul77

Burcu AYDIN
ig: @burcu_aydin_
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Burcu AYDIN

ig: @burcu_aydin_
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Bengi LOSTAR

Gamze DOĞRU
40

ig: @bengism

ig: @gamzedgru_gallery

Zeynep GÖLGESİZ

Cansu ÖZBAKIR EKŞİ

ig: @zeynepgolgesiz

ig: @gezginanalog
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Aykut FIRAT

ig: @aykutfirat

Mithat ERDOĞAN

ig: @foto_mito
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Mehmet BUDAK

Eda GÜNGÖR KORÇAK

ig: @budakcafilm

ig: @epiko_7
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Mehmet BUDAK

Demet TAHMAZ DEMİRAĞ
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ig: @budakcafilm

ig: @demet.photography

Mehmet BUDAK

ig: @budakcafilm
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DİJİTAL MUTFAK

Furkan ÇAKMAK

HIZ, TARZ, PRESET

M

erhaba sevgili Aralık Mag okuyucuları. Umarım herkesin sağlığı ve keyfi yerindedir. Geçtiğimiz sayılarda temel ayarları, siyah beyaz düzenlemeyi ve renklere
müdahale etmeyi Lightroom Mobil uygulaması üzerinde deneyimledik. Artık fotoğraf işleme hakkında temel bilgileri edindiğimizi düşünüyorum. Bu noktadan
sonrasında değişkenlerin etkisini anlamak ve birbirleriyle uyum içerisinde kullanabilmek
için bol bol deneme yapmak gerekiyor. Fotoğraf işlerken bağlı kalmamız gereken salt doğrular olduğunu düşünmüyorum. Bana göre güzel olan bir fotoğraf, size göre güzel olmayabilir. Bu hayata bakış açımız ve estetik algımızla ilgili. Bu yüzden kendi bildiğim birkaç püf
noktadan bahsetsem de, “maviler şu ton olmalı, fotoğrafta gren bulunmamalı” gibi yargılar
kullanmıyorum. Hepimizin kendi doğruları var ve bu doğruları bulmak için incelemek, denemek, deneyimlemek gerekiyor. Fotoğraf işlerken neyin nasıl anlatılacağı işleyen kişinin
kendisine kalıyor. Ancak bu, kimsenin yaptığını yapmayın, kimseden fikir almayın, kuralları
öğrenmeyin demek değil. Kuralları yıkmak için, en iyi şekilde öğrenmeliyiz. Derinlemesine
inip, bu kuralların sebeplerini kavramak, getirdiği estetiği algılamak, kendi tarzımızı oluştururken bize çok yardımcı olacaktır. Ayrıca kuralları yıkmak zorunda da değilsiniz. Kuralları
kullanmak da iyi bir seçenek olabilir. Herkesin yaptığının dışına çıkmak, bütün kuralları
yıkıp en sıradışı işleri sergilemek, sadece sıradışı olmak için yapıldığında altı dolu olmayan
bir klişe haline geliyor.
Tarzınızı ararken yaptığınız denemelerde beğendiğiniz etkiler olacaktır. Bu etkileri
diğer fotoğraflarınızda da görmek için, baştan sona tüm ayarları teker teker uygulamak
gerekmiyor. Çok daha basit bir çözüm var. İşleme yaptığınız fotoğraflardaki ayarları kopyalayıp, diğer fotoğraflara da otomatik olarak aynı ayarları uygulayabilirsiniz. Çoklu fotoğraf
işlemelerinde bu yöntem bize hız ve zaman kazandırır. Ancak bir tarz oluşturduğunuzu
düşünüyorsanız, kopyala yapıştır yöntemi en zahmetsiz çözüm olmayabilir. İşte burda en
işlevsel çözüm bir preset oluşturmaktır. Preset kelime anlamı olarak ön ayar demektir. Yani
birileri tarafından yapılmış ve kaydedilmiş hazır ayarlardır. Her fotoğrafa aynı ayar tabi ki
sağlıklı sonuçlar getirmez. Çünkü fotoğraflar farklı mekanlarda farklı koşullarda çekilmiştir. Bu yüzden preset kullandıktan sonra fotoğrafa göre, ışığı ve renkleri dengelemek adına
birkaç küçük düzeltme yapılır. Beğendiğiniz tarzlarda presetleri araştırıp, kendinize yakın
hissettiklerinizi indirebilir ve referans edinebilirsiniz. Bu tarzınızı oluştururken size yardımcı
olabilir. Böylece fotoğrafta beğendiğiniz bir etkinin, hangi ayarlarla yapıldığını da anlayabilirsiniz. Dilerseniz preset kullanan birçok insan gibi siz de indirdiğiniz presetleri üzerinde
değişiklik yapmadan kullanabilirsiniz. Ancak bu sizi özgünlükten uzaklaştıracaktır. Tarzınız
başka birçok fotoğrafçıyla benzer hale gelecektir.
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Kendi tarzınızı bulduğunuzda ise kendi presetlerinizi oluşturmanız faydalı olacaktır.
Bu sayede her fotoğrafı en baştan teker teker işlemeniz gerekmez. Ancak her preset her
fotoğrafa uyum sağlamayabilir. Fotoğrafta vermek istediğiniz etkiye göre farklı farklı presetler oluşturabilirsiniz. Tarzınızı bulana kadar da her fotoğrafı teker teker işlemeniz tavsiyemdir.
O kadar anlattık, şimdi gelelim nasıl yapıldığına. Bir fotoğraftaki ayarlar nasıl kopyalanır, preset nasıl oluşturulur ve nasıl kullanılır birlikte öğrenelim.
Öncelikle Lightroom üzerinde ayarlarını kopyalamak veya preset oluşturmak istediğimiz fotoğrafı açıyoruz. Ekranın sağ üstündeki üst üste üç nokta olan ikona tıklıyoruz.
Karşımıza aşağıdaki menü çıkıyor. (Görsel 1)
Ayarları kopyala butonuna basarak bu fotoğraftaki ayarları kopyalayabiliriz. Butona
tıklayınca karşımıza aşağıdaki menü çıkıyor. Buradan kopyalamak istediğiniz ayarları seçebilirsiniz. Ayarları yapıştırmak istediğiniz fotoğrafı seçtiğinizde, Ayarları yapıştır butonuna
tıklayarak işlemi tamamlayabilirsiniz. (Görsel 2)
Hazır ayar oluştur butonuna tıklayarak preset oluşturma menüsünü açabiliriz. Burada presete dahil etmek istediğimiz ayarları seçebiliyoruz. Bunun yanı sıra presete bir isim
verip, hangi preset grubuna kaydetmek istediğimizi seçebiliyoruz. Presetleri bu şekilde
gruplayarak da kullanabilirsiniz. Oluşturduğunuz preset için, günün farklı saatlerinde ve
farklı ışıklarda uygulanabilecek alternatifler üretip, hazır ayar (preset) grubu oluşturabilirsiniz. (Görsel 3)

Görsel 1

Görsel 2

Görsel 3
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Görsel 4

Görsel 5

Görsel 6

Presetimizi oluşturduktan sonra, uygulamak istediğimiz herhangi bir fotoğrafı açıyoruz. Yukarıda gördüğünüz gibi, en altta hazır ayar butonu bulunuyor. Bu butona tıklıyoruz.
(Görsel 4)
Açılan menüden renk yazan butona tıklayıp, kaydettiğimiz hazır ayar grubunu seçiyoruz. (Görsel 5)
Eğer benim gibi kaydettiğiniz grupta değişiklik yapmadıysanız, Kullanıcı Hazır Ayarları
seçeneğine tıklayınız. Daha sonra açılan menüden kaydettiğiniz preseti seçiniz. Sonuç aşağıdaki fotoğraf gibidir. (Görsel 6)
Anlatması uzun sürse de uygulaması aslında bu kadar kolay. Presetler hem farklı
tarzlar oluşturup kaydetmenizi sağlar hem de size ciddi anlamda hız kazandırır. Bu sayede
kısa sürede daha fazla fotoğraf işlerken, vakit kaybını minimuma indirmiş olursunuz. Farklı
presetleri internetten araştırarak bulabilirsiniz. Presetleri indirme ve ekleme yolunu da bu
şekilde öğrenebilirsiniz. Eğer bulamazsanız veya aklınıza takılan bir konu olursa Aralık Mag
instagram hesabına mesaj atabilirsiniz. Tarzınızı oluşturmak üzere çıktığınız yolda başarılar
dilerim. Bir sonraki sayıda görüşmek üzere.
Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.
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SAHNE ARKASI
Hande ÖZEN

KIRIK FİLM
Broken Plate
André Kertész
Paris,1929

2

0.yy’da fotoğraf adına birçok soru işareti yaratan, biçimsel buluşların fotoğrafçısı
André Kertész tesadüfen elde ettiği bu fotoğrafta sıradan bir Montmartre manzarasının epik bir dille parçalanmış görüntüsünün bütünden çok daha vurucu olabileceğini ortaya koyarken, diğer yandan, insan algısının parçalanmış, bozulmuş, kusurlu olanı
da nasıl tamamlayabildiğinin farkındalığını yaratıyor. O ana kadarki estetik kabullerinde insanı kusursuzu aramaya zorlayan anlayışa karşı André, insan algısını başka yöne çevirmeyi
başarıyor; kusurlu ama “tek” olanın güzelliği, sıradan bir Montmartre fotoğrafına karşı kırık
bir cam tabaka ardından fotoğraflanan ama her izleyicinin kendi hayal gücü ile tamamlamasına izin veren André’nin Montmartre fotoğrafı.
1929’da Paris’te çektiği fotoğrafı, 1963’te New York’a gidişinden seneler sonra basan,
ve hasar görmüş cam negatifin fotoğrafta kırık bir pencereden çekilmiş bir manzara etkisi
yarattığını fark eden André için bu fotoğraf kendi ifadesi ile onun “Paris”’ine yıllar içinde
ne olduğunu gösteren bir simge niteliği taşır. O zamana kadar fotoğrafçılık dünyasında
iyi fotoğraf izleyiciyi görüntü ile arasında hiçbir katman yokmuşçasına o mekâna taşıyan
fotoğraf olarak kabul edilirken, André izleyici ile görüntü arasındaki aracıyı açık ve net bir
şekilde ortaya koyarak rasyonel olanın da en az epik olan kadar etkileyici olabileceği konusunda sanat dünyasında tartışmalara yol açar. Fotoğrafçılık kariyeri boyunca biçimsel
arayış ve kompozisyon konusunda modern fotoğrafın evrimini tartışmasız büyük ölçüde
yönlendiren André, bu fotoğraf ile deneysel arayışların eşsiz, zamansız ve sürreal sonuçlarının var olabileceğini tüm sanat dünyasına kanıtlar.
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FOTOĞRAF
ÜZERİNE

Rumeysa Nur BESİCİ

FOTOĞRAF,
GERÇEK ve İNŞALAR
Henri Cartier Bresson, Udaipur, Rajasthan, India, 1966

Fotoğraf, mevcut dünyayı açıklamayı ya da dönüştürmeyi hatta açıklayamamayı
ya da dönüştürememeyi de gösterebilen, bazen bu dünyanın yetersizliğini de
duyuran, onu aşmaya zorlayan bir çıkış yolu da aratabilir.

F

otoğrafın gerçeklikle olan derin ve sonsuz karakteristiği, dünyamıza olasılıklar arasında
ebedi bir dolaşma imkanı verir. Fotoğraf makinesi, maruz kaldığımız ve içinde bulunduğumuz gerçeği yakalamanın yanında gerçeğin ulaşılmaz özelliğini alt ederek sabitleyip
sıkıştırır ve onun hem sonsuz sayıda dolaşıma girmesini hem de sonsuz sayıda inşasını
meydana getirir. Fotoğrafı sadece geçmişin ve tarihin sabitlenmiş bir kaydı olarak anlamanın
ötesinde aslında şimdiyle başa çıkabilmenin de bir yolu olduğunu görüyoruz. Çünkü geçmişte
var olmuş hiçbir şey bağlantısını şimdiden ve gelecekten koparmıyor, sürekli olarak etkilemeye devam ediyor. Lewis Hine da fotoğrafı “Şimdiki zaman ile geleceği geçmişe bağlayan insan
belgesi” olarak tanımlar. Fotoğraftaki anın üzerinden geçen zaman, ona yeni olasılıklar ve yeni
alanlar açmış, onları serbest bırakmış oluyor. Böylece geçmiş de belirsizleşirken gelecek de
belirsizleşiyor. Elde edilebilen hareket, bunları sonsuz sayıda yönlendirebilme halimiz olarak
kalıyor. İnsan; yaşamında ve dünyaya karşı tutumunda, belirsizlikten duyduğu kaygıyla başa
çıkabilmek için netlemek uğraşı içinde buluveriyor kendini. Aynı zamanda bu yaşadığı dünyadaki geçmiş, şimdi ve geleceğin belirsizliğindeki sonsuz olasılıkları sıfıra indiren şeyleri bulma
yolunda karşılaştığı da sanatın kendisi oluyor. Sanat; içinde olasılıkları silerek risk taşımayacağın, tehdit altında hissetmeyeceğin ve dilediğince dolaşabileceğin bir alan imkanı sunar. Böylece resim sınırsız yorumlanabilir karakteriyle belirsiz ve kaotik dünyanın kaygısını da ortadan
kaldırır. Fotoğrafın gerçeği yeniden dolaşıma ve keşfe sokabilme yetisi de bu olasılıkları sıfıra
indiren bir noktada olurken kimi fotoğrafçılara göre onun sanat olarak kabul edilmesi kararsız
bir alanda kalıyor. Çünkü fotoğrafın sanat eserinden daha iyi bir iş çıkarttığını ve resimdeki
gibi yorumlanabilme alanına yakınken önemli ölçüde de ayrıştığı düşünülüyor. Sontag’ın ‘Fotoğraf Üzerine’ kitabında resim ve fotoğraf arasındaki temel farkın zamanın belirleyebileceği
bir etken olarak bahsediliyor. Yani zaman resim üzerinde bir tahribat bırakırken fotoğrafta bu
bir kaynak olarak yerini alıyor. Zamanın her saniye fotoğrafta ve içinde yer alan gerçeklikte
meydana getirdiği değişim, fotoğraf çekenden kurtularak başka bir auraya bürünüyor. Bir taraftan fotoğrafın oluşum işlemi de bir makine içinde kimyasal ve optik temas ile ışığın bırak52

tığı çiziklerden gerçeğin daha
detaylı bir haritasını çıkarıyor.
Bu da resimdeki gibi onu oluşturan kişiye bağımlılığı ortadan
kaldırır. Steiglitz de fotoğraf
makinesinin elin çizeceğinden
daha geniş imkanlar sunduğunu ve yeni tarzda bir şeyler
söyleyenin fotoğraf olduğunu
düşünmektedir. Resmin bir kişinin yüksek konsantrasyonlu
eylemi, hiyerarşiye dayalı yapısı, konularına ve dönemlerine bağlılığı, gerçek-sahte ve
beğenilme-beğenilmeme gibi
ayrımları içermesi gibi karakteristiklerinden fotoğraf büAndré Kertész, Bocskay Tier, Budapest, 1914.
yük ölçüde ayrışır. Yine resim
gerçekliği temsil gibi kaygılara kendini bırakabilirken, fotoğraf ise bu temsille ilgilenmiyor ve
kendini sınırlamıyor. Gerçeği doğrudan çoğaltıp, gerçek olan üzerinde yorum bırakarak izler
haline geliyor. Fotoğrafta gerçeklik; gösterilen, incelenen, özetlenen hedef ve yeniden tanımlanan bir sahada yer alıyor.

Bruce Davidson, London, 1960

53

Modernist taraftan fotoğrafı incelerken karşımıza yine en önemli fotoğrafçı Henri Cartier
Bresson’ın çıkması kaçınılmazdır. Onun fotoğrafla ilişkisi bir Zen okçusuyla özdeş ve hedefi için
önceden bütün hazırlıkların yapıldığı bir iştir. Yani fotoğraf düşünme işinin önceden yapıldığı ve
Susan Sontag’ın ifadesiyle bilmeden bilmenin bir formudur. Fakat modernist düşüncenin dünyaya serbest bıraktığı eleştirel düşünce ve şüphe, bu defa bu hakim düşüncedeki fotoğrafın
temsil idealini sorgulanmasını sağlar. Fotoğrafın önceden zihinde canlandırılarak oluşturulan
pratiğe tepki gösterilerek, fotoğrafın yani çekilen şeyin ancak farklı gösterilebildiğinde takdir
alacağını düşünür. Felsefik bir kavram olarak gerçek zihnin dışında ve bağımsız ise; fotoğrafın
gerçeği temsil etme idealinde yani gerçeğe uygunluğu hedefinde karar kılmasında bazı sorular ortaya çıkabiliyor. Zihnimizdeki önermelerimiz ve tasarımlarımızın dışarıdaki gerçekliğin
özüne duyduğu sadakati gösterebilmesi mümkün olabilir mi? Yani kafamızdaki tasarılar dışarıdaki gerçeklikle örtüşebilir mi? Bunu nerden bilebiliriz? Bu önceden canlandırmalarımızın
gerçeğe uygunluğunu ya da bunu doğruluğunu ölçen şeyin ne olduğunu ve nasıl belirlendiğini sorduğumuzda bizi belki de bilinç problemine götürerek muğlak kalabilecektir. Bununla
birlikte fotoğraftaki gerçeklik; gittikçe ‘gerçekten’ olan şeyi temsili değil, benim ‘gerçekten’
algıladığım’ şeye dönüşür. Modernisitenin görüşüyle fotoğraf; kişinin benliği ve dünyanın birlikte ilintili tezahürüyle bir tür kendini ifade etme aracıdır. Diğer taraftan ise; fotoğraf, benliğin
ve gerçekliğin hizmetine sunulur. Yani benliğin dayatmalarını bir kenara bırakarak bu belirsiz,
kaotik ve yabancı dünyada kendine yer bulmanın anlam aracı olur. Aslında ikisi de eşsiz bir ifşa
sistemidir. Hem nesnel dünyanın kaçınılmaz tekniği hem de öznel ve tekil ben’in ifade etme
yolu.
Fotoğrafta tükenmeyen kendini yeniden inşa sürecinin Sartre’ın insanın kendini sonsuz
inşa edebilmesi yönündeki görüşüne benzerlik taşıdığını hissediyorum. Fakat Sartre bu konudaki cümlesini insan üzerinde ‘kendini aldatma’ fikriyle devam ettirmekte ve bir tespit ortaya
koymaktadır denilebilir. O cümleyi de devam ettirmek gerekirse; Sartre bir insanın kendini
sonsuz kurabilecekken bir kimliğe bağlı kalmayı seçerek onun tüm kendini yeniden inşa olasılıklarını yok ettiğini söyler. Fotoğraf ile bu görüş arasında kurduğum bağlantıda doğru bir
odaklanmayla fotoğrafta sonsuz sayıda anlam ve gerçeklik katmanları ortaya çıkabilmekte
olduğu fark ediliyor. İnsan, kimliğinde karar verdiği ve bu kararla özgürlüğünü de baltaladığı
noktada onun dünyayı anlamlandırma ve o özgürlüğü yeniden kazanmasında fotoğraf yardımına koşabilir ve kaynak olabilir. Fotoğrafın akışı sabitleyebilme imkanı; dünyada var olabilmenin akla yüklenen yüksek odakla düşünmeyle anlamlandırabilmeye bir destek veriyor ve
derinleştiriyor. İnsanın dünyayla uyum sağlayabilme istenci ve ya mecburiyetini kolaylaştırıyor. Aynı zamanda kaotik, belirsiz ve zalimce şeyler yaşanan bu dünyada ölümün kaçınılmaz
ve doğal bir son değil, böyle bir toplumda insanın fotoğraf çekmesiyle ondaki merakı, keşfi,
arayışı ve tanıklığı çoğaltıyor. Fotoğraftaki dünyaya hem katılmamızı yani yakınlaşmayı sağlarken hem de yabancılaşmamızı da sağlayabiliyor. O, mevcut dünyayı açıklamak ya da dönüştürmeyi hatta açıklayamamak ya da dönüştürememeyi de gösterebilen, bazen bu dünyanın
yetersizliğini de duyuran, onu aşmaya zorlayan bir çıkış yolu da aratabilir. Her şeyin geçici ve
muğlak olduğu bunaltıcı bir dünya görüşünde, iç dünyanın dış dünyaya ümitsiz direnişini bile
dönüştürebilir belki fotoğraf. Aynı anda her yerden başlayıp her yerde bitebilir.
Kaynaklar:
Sontag, Susan (2008). Fotoğraf Üzerine, (çev. Osman Akınhay), İstanbul: Agora Kitaplığı.
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Piergiorgio Branzi, L’orologio di Comacchio, 1955

ZAMANIN
İÇİNDEN

Alper GÜLERSÖNMEZ

FIÇICI
İSMAİL AMCA

H

epinize Merhaba Değerli Aralık Mag Okuyucuları.
4. sayımız #başkatürlü ile birlikte pandemi sürecinde koskoca bir yılı geride bırakmış
olduk. Bu süreçte siz değerli okuyucularımızın geri dönüşleri bizlere ekstra motivasyon
kaynağı oldu. İkinci yılımızda 5. Sayımız #penceremden ile siz değerli okuyucularımızın
karşısındayız.
Aralık Mag’da amatör ruhuna bağlı olan bu güzide ekip ve sizlerle birlikte, pandeminin beraberinde getirdiği zorluklara alışarak hayatımızı sürdürmeyi öğrendik ya da öğrenmek zorunda
kaldık. Gelişen süreçlerle dönem dönem sıkıntıların arttığı bu günlerin geride kalması umuduyla
yine umudu olan bir #zamanıniçinden’de sizlerleyiz.

Fıçıcı İsmail ve Nicea…
İznik, 4 büyük uygarlığa ev sahipliği yapmış, geçmişi tarihi zenginliklerle dolu, Bursa’ya
yaklaşık 75 Km. uzaklıkta olan şirin bir ilçe. Makedonya Kralı Büyük İskender’in kumandanlarından Antigonius tarafından M.Ö. 316’da kurulmuş. Daha önceleri Askania ve Antigoneia olarak
bilinen İznik, sonrasında yön tabelalarında da gördüğümüz, M.Ö. 301’de Lyimakhos’un eşinin adı
olan ‘’Nicea’’ ismini almış.
Bizans döneminden günümüze kadar ulaşan surlar nasıl ki geçen asırlara karşı ayakta kalmayı başardıysa, bu kadim el sanatı da surlar gibi uzun yıllara meydan okumaya devam ediyor. Bu
sayımızdaki konuğumuz, çoğu ödül almış fotoğraflarıyla hafızalarınızda yer alan, sayısı ülkemizde
toplasanız iki elin parmağını geçmeyen ve 75 yıldır “el işi fıçı” imal eden İsmail ALKIŞ, namıdiğer
Fıçıcı İsmail amcamız.
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İsmail amcanın atölyesini bulmak hiç de
zor değil. Ünü tüm Türkiye’ye yayılmış Fıçıcı İsmail’i
İznik’te kime sorsanız atölyesini size gösterir. Taşı
toprağı tarih kokan bu sokaklarda ilerlerken, ustası
gibi geçmiş zamanın izlerini barındıran bir atölye
karşınıza çıkıyor.
Gelin şimdi İsmail ALKIŞ’ın, Fıçıcı İsmail’e
evrilme hikayesine başlayalım.
İsmail amcaya yaşını sorduğumda tam olarak bilmediğini, İznik Sansarak köyünde 1934 doğumlu olduğunu ama rahmetli annesinin kendisine
nüfusa 1-2 yıl geç yazıldığını söylediğini öğrenebildim. 88-89 yaşında olmasına rağmen, işine olan
sevgisi ve bağlılığıyla çalışmaya devam eden kadim
bir çınar adeta. Yaşıyla ilgili çelişkiyi ortadan kaldıran en net bilgi 14 yaşında bu mesleğe başlamış
olması.
Şimdi bu mesleğe başlamasının hikayesini
gelin kendi dilinden dökülen sözcükler bize anlatsın. “Babam fıçı yapardı. Nedir nasıl yapılır diye hiç
sormaz, bakar geçerdim. Şurası burası nedir diye
hiç sormazdım. Yaşım 14’e gelince anam dedi ki
bana bir hamur fıçısı yap, hamur akma yapmaz ya.
Hamurları koymak için yaptım. Makarnalık hamuru
keserler ya bu ağaç onları çok iyi saklar. Fıçıya su koydular akıyor mu diye, akmadı. Babam bana
bıraktı işi o zaman. 14 yaşında yaptım fıçıyı.”
Babası Zekeriya ALKIŞ’ın nasıl fıçıcılığa başladığını sorduğumda ise ilginç bir hikayesi olduğunu öğrendim. O dönem yaşadıkları Sansarak’tan -eski adı Sarıkısrak- 40-50 kadar işçi ile ekmek
parası derdine, Kastamonu’ya travers - Tam adı demiryolu traversi olarak adlandırılan bu malzeme, rayların altına bağlantı yapılarak yükün eşit biçimde dağıtılması için genelde kayın ağaçlarından elde ediliyor - döşemeye gidiyor. O dönem Kastamonu’ya giderken yanında bastonluk meşe
götürürmüş. Aralarında Zekeriya ustadan başka baston yapabilen de yok tabi. Bu bastonlardan
arda kalan meşe ağaçlarını biriktirmiş ve
saklamış.
Gel zaman git zaman, Zekeriya usta yuvasını kurmuş. Tarihin tekerrür edip, yıllar
sonra kendi oğluna yapacağı sınav, kayınvalidesinin bir hamur fıçısı yapmasını istemesiyle karşısına çıkmış. İşte burada, sakladığı bastonlardan artan o meşe ağaçlarını
kullanarak bir hamur fıçısı yapmış. Tabi en
az fıçıyı yapmak kadar bu sınavı geçmek de
zor. Sınavdan geçmenin şartı su sızdırmaması değil miydi? Sızdırmadı da. Zekeriya
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usta o andan itibaren bu mesleği yaparım
diyerek merak etmeye başlıyor ve Trabzonlu bir imamdan fıçıcılığı öğreniyor.

Biraz detaya girelim mi?
Dünya genelinde yaklaşık 600 farklı
meşe çeşidi bulunmaktadır. Ülkemizde ise
endemik olarak bu sayı 18 civarında olup fıçı
yapımında ise ak meşe tercih edilmektedir.
Ak meşe haricinde kestane, ardıç, ladin ve
dut ağacı gibi seçeneklerde mevcut elbette. Sert dokusu ve uzun ömürlü olması,
ağırlığını etkilediği kadar maliyetini de etkiliyor. Süreç ak meşenin temini için orman işletme ihalelerine girilerek başlıyor ve yıllık 30-40 arası
tomruk alınıyor. Tabi tomruk sayısı, boyu ve çapı üzerinden hesaplanan metreküp hesabına dayanıyor. Sonraki yıllara stok bulundurmaları gerektiği için yıllık tomruk alımları işin sürekliliği için çok
önemli.
Peki, sizce bir meşe ağacının fıçı kerestesi olabilmesi için ne kadar bir zaman geçmesi gerekiyor? Örneğin bir çam ağacı 3-6 ay arası bir sürede kuruyabilir. Meşede ise bu süre en az 4 yıl!
Meşenin fıçıya dönüşmesinden önce, meşenin içine konulacak ürüne acılığını aktarmaması için
doğanın yağmur, güneş ve kar filtrelerine maruz bırakılırken ızgara şeklinde dizilmeleri gerekiyor.
Bıçkıyla dış kabuklarından kurtulan meşe, kereste haline getirilmesiyle kurutulma süreci başlıyor.
Bu süreçte tamamen kurumaları da istenmeyen bir durum ve kurutmanın doğal koşullarda olması
gerekiyor. Çünkü fırında kurutulması hem yabancı tatların hem de meşenin odunsu tadının fıçıya
aktarılmasına sebep olabiliyor.
Keresteden fıçıya…
İsmail amcanın fıçı yapımına getirdiği yenilik, onu bu yöntemle fıçı üreten tek usta olarak
diğerlerinden ayırıyor. Şimdi hem yapım aşamalarından hem de bu yenilikten adım adım bahsedelim. Söylemedi demeyin, araştırmalarımda yaklaşık 7-8 ayrı fıçıcılık mesleğini icra eden atölye
ile karşılaştım. Bu yenilik İsmail amcayı diğerlerinden kesinlikle ayırıyor.
Bıçkıyla istenilen ölçü ve boyda keresteler kesilir. Daha sonra çemberde yan yana dizilip
birleştirilecek kerestelere pulanya ile ovallik için gereken açılar verilir. Farklı boylardaki fıçılar için
yine farklı açılarda olan mastar yada gönye adı verilen ölçü aletiyle bu açıların kontrolü yapılır.
İşte tam burada İsmail amcanın getirdiği yenilikçi
uygulama emekten ve zamandan tasarruf yapılmasına olanak sağlıyor. Normalde açılı keresteler,
görmeye aşina olduğumuz dış çemberlere geçirilirken, fıçının ortasında ateş yakılır. Ara ara nemlendirilerek, yanbaskı – çekiçle birlikte çemberleri
sıkıştırmakta kullanılan el aleti - ve çekiç darbeleriyle sıkıştırılarak fıçıya ovalliği verilir. İsmail amca
ise sıkıştırılarak verilen bu ovalliği bıçkı ve pulanya
aşamasında keresteleri zaten oval olarak kestiği
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için kerestelerini doğrudan çemberleyerek fıçıyı tek adımda tamamlayabiliyor.
Bu sayede hatırı sayılır bir emekten ve zamandan tasarruf sağlamış oluyor haliyle.
Teslim edilmeden önceki son aşamada ise, fıçıların el yapımı olması nedeniyle gözle görülür küçük aralıklar olabileceği için fıçıların şişirilmesi gerekiyor.
Çözümü gayet basit, yaklaşık 1 hafta boyunca fıçıya su ilave edip, suyun azalması
durana dek bu işleme devam ediliyor. Son
olarak müşterinin talebi doğrultusunda
musluk takılıp, altlık ilavesiyle fıçı müşteriye teslim edilecek son haline gelmiş olur. İsmail amcanın ellerinden çıkan 5 litreden 6000 litreye
kadar her bir fıçının hikayesi işte böyle sürer gider..

Tüfek icat oldu mertlik bozuldu…
Tarihin en eski zamanlarında toprak kaplar kullanılırdı. Sonraları ahşabın toprak kaplara
göre avantajlarının olması onun günümüze kadar kullanılmasında önemli bir rol oynadı. Ta ki
plastik keşfedilene dek.
Alexander Parkes tarafından 1862 yılında imal edilen plastiğin ilerleyen süreçte farklı
kimyasallarla karıştırılmasıyla hortumlar, çanta, poşet, şişe vb. ürünler hayatımıza dahil oldu. Bu
süreçte tabiri caizse nostalji teknolojiye karşı ayak uydurmakta zorlanmaya başladı ve fıçıcılıkta
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bundan nasibini aldı. Plastiğin düşük maliyetli ve geniş kullanım alanlarına sahip olmasının etkisi
hiçte azımsanacak ölçüde değil. Her şeye rağmen şarap, turşu ve sirke gibi sektörlerin fıçı kullanmaya devam etmesi, son yıllarda evlerde ve işletmelerde dekoratif amaçlı kullanılmaya başlanmasıyla fıçıcılık günümüzde bir hayli revaçta.

Hamdolsun, çok şükür…
Siparişlerin yoğun olduğunu söyleyen İsmail amca, ilerleyen yaşına rağmen emekli olmuyor. Bunun kendince haklı sebepleri de var elbette. Mesleğinin göz önünde olması ve meraklılarına
bilgilerini aktarabilmesi için hala çalışmaya devam ediyor. Hayatını fıçıcılıkla kazanarak bugünlere
gelmesi, yaptığı her şeyin insana faydalı olma gerekliliği ve boşa zaman geçirmekten kaçınması
kadar ürettiği fıçıların da kullanıcılarına birer şifa kaynağı olarak bakması en önemli nedenlerinden.
Genel olarak mesleğin kaybolmasından endişe duyan amcamızın en büyük tesellisi, 28 torunundan en küçüğü olan Mehmet ustaya mesleği öğretip ona el vermesi. Atölyesinin geleceğinden endişelenmediğini her defasında dile getirirken gözleri tekrar tekrar doluyor ve hemen her
cümlesini hamdolsun, çok şükür diyerek bitiriyor.
Bu ay ki #zamanıniçinden köşemizin de sonuna gelirken, Fıçıcı İsmail amcamıza sağlıklı ve
uzun bir ömür diliyor, torunu Mehmet ustamıza da bu mesleğin kaybolmamasına vesile olduğu
için ayrıca teşekkürlerimi gönderiyorum.
Pandemi yasaklarına ihtiyaç duyulmadan hayatımıza devam edebileceğimiz günlerin gelmesi dileklerimle, bir sonraki sayımızda tekrar görüşünceye dek, hoşça kalın, dostça kalın…
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FOTOĞRAFÇILIK
İPUÇLARI

Oğuzhan KALELİOĞLU

FOTOĞRAFÇILIKTA
TASARIMIN TEMELLERİ
Merhaba,
Aralık Mag’in birinci yılını doldurduğu bu sayımızda yer verdiğimiz fotoğrafçı André
Kertész olunca, çok sevdiğim (La Fourchette , The Fork (1928)) fotoğrafına yeniden uzun
uzun baktım. Fotoğraftaki denge ve kompozisyon bir kez daha gözüme çarpınca, bu sayıda
Tasarımın Temellerinden bahsetmeye karar verdim. Tabii ki hepsinden bahsetmek çok zaman alacağı için kısa kısa örneklerle sizlere birkaç tanesini anlatmaya çalışacağım.
Denge
Denge karşıt öğeler arasındaki aktif ilişki şeklinde tanımlanabilir. Eğer bu ilişki çözümlenebiliyorsa fotoğrafta ya da tüm grafik sanatlarda denge duygusu ortaya çıkar. Göz
her zaman bir uyum arayışı içerisinde olsa da, bazen denge arayışını altüst ederek ilginç
şeylerin ortaya çıkmasına sebep olabilir.
Burada önemli olan fotoğrafçının ne yapmak istediğini tam olarak bilmesi ve potansiyelinin
farkına varmasıdır.
İki tür denge vardır;
1) Simetrik Denge
Denge çoğu zaman birbirine karşıt konumlandırmayla elde edilir. Fotoğrafın öznesi
çerçevenin tam ortasına yerleştirilerek yapılan bu denge biçiminde, merkezden uzaklaştıkça
denge de eşit şekilde azalacaktır. Aşağıdaki fotoğrafı sokakta
gezerken, fark ederek çekmiştim. Simetrik dengeyi iki tarafa
da eşit şekilde yer kaplayan yollar bize tarif etmekte.
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2) Dinamik Denge
Dinamik denge simetriye göre ters bir
denge türüdür. Birbirine eşit olmayan iki
karşıt nesne ile elde edilmektedir. Daha
canlı ve daha az durağandır. Merkeze daha
yakın büyük bir nesne ile merkeze daha
uzak küçük bir nesnenin birbiriyle oluşan
dengesinden elde edilir. Birbirinden farklı
uzaklıklarda ve büyüklükte olan bu değirmenler arasında aslında dinamik bir denge
vardır.
Kontrast
Temel anlamda kontrast karanlık ile aydınlık, şekiller ile renkler arasındaki zıtlıktır.
Bunun yanında büyük/küçük, uzun/kısa, çok/az gibi durumlarda da kontrast oluşmaktadır. Bauhaus akımında tasarım temelleri çalışmalarıyla bilinen Johannes Itten, öğrencilerine verdiği çalışmalarda kontrasta üç farklı açıdan yaklaşmalarını istemiştir. “Duyularla
deneyimlemek, akılla nesnelleştirmek, yapay olarak gerçekleştirmek.” Yani öncelikle bir
resimde kontrastın nasıl duracağını düşünmeden önce bir duygu yakalamayı, sonra da bu
duygunun nasıl verileceği üzerinde düşünülmelidir.
Siyah/Beyaz
Bu kontrast yöntemini sizlere göstermek adına
aynı biçimde fakat renkleri farklı olan iki farklı kupa
şeklinde bardağı kullanmak
istedim.
Olabildiğince en sert ışığı kullandığım bu fotoğrafı
RAW formatında çektikten
sonra siyah beyaz yaparak
kontrasta daha çok vurgu
yapmak istedim. Düşük ISO
da diyaframı açarak 1.8 ile
çektiğim için arkadaki diğer
bardak daha bulanık gözüktü, bu da biraz anlatmak
istediğim ifadeyi bozmuş
olabilir. Bardakların tutma
kulplarını birbirinin ters durumuna getirerek ayrıca zıtlık duruma ek bir vurgu yapmak istedim. Ayrıca düz bir zemine
yerleştirmek yerine dinamizmi arttırmak için ortası boş bir kâse kullandım.
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KARANLIK ODA

Rukiye Nur YAMAN

FİLM BANYOSUNDA
GREN DURDURUCULAR
(İNCE GREN GELİŞTİRİCİLER)
Merhaba sevgili Aralık Mag okurları, geçtiğimiz sayıda Çalkalama (Ajitation) konusu ile geliştiricilere kısa bir ara vermiştik. Yeterince dinlendiysek kaldığımız yerden devam edebiliriz. En
son geliştiricilere giriş yapmış ve genel kimyasal yapılarını tanıyıp, bu konuda örnekler incelemiştik (bkz.3.sayı). Film banyosunda geliştirici seçimini temel hatları ile öğrendiğimize göre
geliştirici çeşitlerine geçebiliriz.(Eğer bu konudaki yazımı okumadıysanız şimdiki yazının daha
anlaşılır olabilmesi için öncelikle 3. Sayıdaki karanlık oda bölümünü okumanızı tavsiye ederim.) Bu sayımızda, filmin sahip olduğu gren yapısının banyo işlemi ile büyümesini engelleyen ince gren geliştiricilerden bahsedeceğim.
Filmler ışığa karşı duyarlılığına göre yavaş, orta ve hızlı duyarlıklı filmler olmak üzere üç
gruba ayrılır. Filmin ışığa karşı duyarlılığını belirleyen, duyarkat üzerindeki gümüş bromür yani
gren yapısıdır. Duyarlılık ile gren doğru orantılıdır. Gren yapısı büyüdükçe filmin duyarlılığı
artarken, küçüldükçe duyarlılığı azalır. Bu sebeple yüksek asa(hızlı) filmler iri gren yapısına
sahiptir.
Normal ya da ince gren yapısına sahip filmler; herhangi bir geliştirici ile banyo edildiklerinde
kendi gren yapısından daha iri grenler verirken, iri gren yapısına sahip filmlerde ise hangi tip
geliştirici ile banyo edilirse edilsin sahip oldukları gren büyüklüklerinden daha küçük grenler
elde edilemez. Yani filmin sahip olduğu yapısal gren, banyo işlemi ile birlikte büyüme eğilimi
gösterir. Bu durumda imdadımıza ince gren geliştiriciler yetişir.
Grenlerde küçülme elde edemesek de ince gren geliştiriciler
ile mevcut gren yapısını korumak
mümkün.
Öncelikle ince gren ne demektir? İnce gren; “duyarkatı
oluşturan gümüş tuzu katmanının
çok küçük zerreciklerden oluşmasıdır”. İnce gren geliştiriciler
ise, “filmlerin geliştirilmesi işlemi
sırasında zerreciklerin birleşme
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eğilimlerini kıran bir özelliğe sahip geliştirici banyo türüdür”. Bu tür geliştiricilerin
temel formülünde, sodyum
sülfitin gümüş bileşiklerini
eritici özelliğinden yararlanılarak sülfit miktarı artırılmış
ve sodyum karbonat yerine
daha zayıf bir alkali olması
sebebi ile borax kullanılmıştır. Eğer geliştiricinizi kendiniz
hazırlayacaksanız formüldeki
hassas dengeye dikkat etmeli ve suyun arındırılıp, ph
değerinin de 7 olarak ayarlanmasına özen göstermelisiniz. İnce gren geliştiriciler
ile doğru pozlandırılmış ince gren yapılı (düşük hızlı) filmler yıkandığında bu banyolardan
maksimum verim elde edilir. Formülleri hazırlarken göstereceğiniz titizlik de geliştiriciden alacağınız verimi olumlu yönde etkileyecektir.
Piyasadaki ince gren geliştiriciler Normal İnce Gren M.Q(Metol-Hidrokinon) Geliştiriciler ve
Normal İnce Gren P.Q(Fenidon-Hidrokinon) Geliştiriciler olmak üzere ikiye ayrılır. Bu iki çeşit geliştirici arasındaki temel kimyasal fark, birinde metol kullanılırken diğerinde metol yerine
fenidon kullanılmasıdır. Fenidonlu eriyikler metollü
eriyiklere göre daha uzun ömürlüdür. Bu sebeple
Normal İnce Gren P.Q Geliştiricilerin ömrü daha
uzundur. İnce gren geliştiricilere bazı örnekler şu
şekildedir;
Normal İnce Gren
M.Q Geliştiriciler
-Kodak D-76
-Ilford ID-11 		
-Kodak D-25

Normal İnce Gren
P.Q Geliştiriciler
-Ilford ID-68 Borax
-Ilford ID-68 Borax K

Eğer banyo işleminin sonucunda, filminizin sahip
olduğu gren yapısından daha iri grenli görüntü elde
etmek istemiyorsanız ince grenli geliştiricilerden
yararlanabilirsiniz.

Kaynakça: Ergün Turan-Siyah Beyaz Negatif
https://terim.rehberim.gen.tr/
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SARPINCIK DENİZ FENERİ
İzmir Körfezi’nin Karaburun yarımadasında bulunan Sarpıncık Deniz Feneri’ne gidiyoruz. Karaburun merkeze yaklaşık 25 km uzaklıkta olan fenere ulaşmak engebeli ve bozuk
yollar sebebi ile 45 dakika sürmekte. Toprak ve dar bir yola sahip olan deniz fenerine ulaşabilmek için navigasyondan yardım almak gerekebilir. Ayrıca telefonlarınızın operatör değişikliği
yapabileceği bir noktadasınız karşı tarafta Midilli ve Sakız adaları var, önlemlerinizi alın.

İlk çağlardan beri balıkçılık ve deniz taşımacılığının gelişimi ile paralel olarak gelişen
deniz fenerleri yıllar içersinde gelişerek günümüzdeki görünümlerini almışlardır. İlk zamanlar, kıyılarda yakılan ateşler zamanla tepelerde yakılmaya başlanmış, yakılan ateş kaynağının
daha uzaklardan görünebilmesi için kuleler inşa edilmiştir. Daha sonraları sütunlar inşa edilmiş üzerlerine ateşler konulmuştur. Denizciliğin gelişimi ile fener kulesi, bakıcı evi ve deposu
ile beraber mimari bir yapı ortaya çıkmıştır.
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Binlerce gemiye yol gösterici olarak inşa edilmiş deniz fenerleri teknolojinin gelişmesiyle fonksiyonlarını kaybetmiş olsa da kıyıların en nostaljik yapılarındandır. Deniz dalgalarına
ve sert hava koşullarına dayanıklı olarak inşa edilen bu yapılar yıllara meydan okuyabilmektedir. Sadece denizcilere yardım etmekle kalmaz efsanelere ve hikayelere de konu olmuşlardır.
En bilinen örneği ise İ.Ö 280 yılında inşa edilmiş antik çağın yedi harikasından biri olan İskenderiye Feneri’dir.
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“Hem denize hem karaya
ait. Denizden bakınca karanın, karadan bakınca denizin bekçisi ışıklı şovalyeler...”
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Antik dönemlerde deniz fenerleri içinde bulundukları şehrin, ticari yönden simgesi olan
limanlarının, en önemli mimari unsurlarından biridir. Limanın, hatta şehrin simgesi haline gelen deniz fenerleri sikkelerin üzerine basılmış, lahitler ve rölyefler üzerinde betimlenmiştir.
Önceden uyarayım, son virajı dönene kadar Sarpıncık Deniz Feneri’ni görmenizin imkanı yok. “Biz kaybolduk geri dönelim aracımız gidemez, yollar çok kötü” diyebilirsiniz fakat
bence arkanıza yaslanın, bu ıssızlığın ve doğanın tadını çıkartın. Yol boyunca rüzgar türbinleri
göreceksiniz. Deniz fenerine ulaşan toprak yola girerken rüzgar türbinine çok yakın bir noktadan geçeceksiniz. Rüzgar türbinini fotoğraflamak için durmak isteyebilirsiniz.
Çeşme ve Foça arasında konumlandırılan fenerin yapım tarihinin 1938’in Ocak ayı olduğu söyleniyor. Körfeze giriş ve çıkış yapan gemilere yol göstermesi için inşa edilmiş. 12 metre
uzunluğunda olan fener, konumu nedeniyle denizden yaklaşık 100 metre yükseklikte ve 12
deniz mili kadar görüş erişimine sahip. Ortamın sessizliğini sadece dalga seslerinin bozduğu
fener ve bakıcı evinin eşsiz konumu fotoğrafçılar için iyi bir seçenek. Ege Denizi’ne hakim bir
yamaç üzerine kurulu bu yalnız fener, denizin sonsuzluğunu ve doğanın eşsizliğini hissedebileceğiniz bir yer. Ege rüzgarlarına eşlik eden kekik otlarının kokusu ve sonsuzluk. Eğer
zamanınız varsa güneşin batışını bekleyebilir ve kızıl gökyüzü ile harika kareler ortaya çıkarabilirsiniz. Deniz feneri etrafında kamp kurabileceğiniz düzlük alanlar mevcut. Belki bir gece kalıp, gökyüzü açık ise yıldız pozlamak için fırsatınız olabilir. Yanınıza tripod almak isteyebilirsiniz
ama rüzgarın çok sert estiğini hatırlatmak isterim.
Deniz fenerleri deniz kıyısında kayalıkların üzerine, ulaşılması güç noktalara inşa edildiklerinden dolayı kendi kendilerine yetebilecek şekilde tasarlanmıştırlar. Bakıcı konutu, fener
ve depolama alanları ile gerekli altyapıya sahiptirler. Deniz fenerlerinde çalışan ailelerin üç
kuşak mesleği olmuştur. Sarpıncık Deniz Feneri de bakıcı evi, deposu ve feneri ile yıllarca
denizcilere hizmet etmiştir. Yakın zamanda tamir gören Deniz Feneri, güneş enerjisi ile çalışabilir hale getirilmiş. Radar teknolojisinin gelişimi ile eski önemlerini kaybetmiş gibi gözükse
de eski çağlardan beri kullanılan fenerler günümüz dünyasında artık ziyaretçilerini bekliyor.
Deniz fenerini gezmeden önce ya da gezdikten sonra çevrede bulunan sakin koylarda denize
girip serinlemek isteyebilirsiniz.
Türkiye genelinde 432 adet Deniz Feneri olduğunu belirtmek isterim. Eğer sizin de yolunuzun üzerinde bir deniz feneri var ise bir şovalye gibi yükselen bu yapılara uğramanızı öneririm. Sağlıcakla kalın.
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