
Mayıs 2022

BüLTEN
2 4 8

ISSN NO: 2667-5919

FSK, 
TFSF’nin 
kurucu 
ve aktif 
üyesidir

fskdernegi fskDernegi FSKDernegiFSK Derneği 

Ayın Fotoğrafı: Celal ERDEM

http://tfsf.org.tr/
https://www.instagram.com/fskdernegi/
https://www.facebook.com/FSKDernegi/
http://www.youtube.com/c/FSKDerne%C4%9Fi
https://fsk.org.tr/


2

w w w . f s k . o r g . t r

F o t o ğ r a f  S a n a t ı  K u r u m uBüLTEN

Kültür ve Sanat

Etkinlik Takvimi Mayıs 2022
16 Pazartesi

1717 Salı
19:00

Fotoğraf Gösterisi, Katılım Belgesi 
Töreni ve Söyleşi
“Sokak Fotoğrafçılığı Atölyesi 
 (1. ve 2. Dönem)”
Murat BERKYÜREK, Seda FELEKOĞLU

Fotoğraf Gösteri ve Söyleşi
“Hasanoğlan Köy Enstitüsü”
FSK Eğitim Birimi

18 Çarşamba Gül Mevsimi

1919 Perşembe
17:00

Uygulama Çekimi
“Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestra 
Salonu –CSO”
FSK Eğitim Birimi

2020 Cuma
20:30

OnlineOnline Ayın Fotoğrafı Etkinliği (AFE)
“Makro”
Kazım ÇAPACI

21 Cumartesi Ülker Fırtınası

2222 Pazar
16:00

Ankara Sokakları Uygulama Çekim Gezisi
“Sokak Seni Çağırıyor-4  Dikmen Vadisi”
FSK Eğitim Birimi

23 Pazartesi

24 Salı

25 Çarşamba

2626 Perşembe
19:00

Belgesel Film Gösterimi, Seminer ve Söyleşi
“KİMLİK- Alfred’Engin GÜRKAN”
Mehtap ÖZDEMİRLER AKTAR

27 Cuma

2828 Cumartesi
Polatlı Belediyesi- POTA
“3. Uluslararası Gordion Yarı Maratonu”
FSK

2929 Pazar
Polatlı Belediyesi- POTA
“3. Uluslararası Gordion Yarı Maratonu”
FSK

30 Pazartesi Kabak Meltemi

31 Salı

01 Pazar Emek ve Dayanışma Günü

02 Pazartesi Ramazan Bayramı

03 Salı

04 Çarşamba Çiçek Fırtınası

05 Perşembe

06 Cuma Hıdrellez

07 Cumartesi

08 Pazar

09 Pazartesi

1010 Salı
19:00

Fotoğraf Gösterisi ve Söyleşi
“Üç Dinin Kutsal Şehri KUDÜS-Vizörüm-
den İsrail ”
Fatma GÖKMEN

Fotoğraf Gösterisi, Katılım Belgesi 
Töreni ve Söyleşi
“1.DüzeyTemel Fotoğraf Bilgisi Semineri    
(292. ve 293. Dönem)”
Serhat KARAOĞLAN, Seda FELEKOĞLU, İmran YAVUZ

11 Çarşamba

12 Perşembe

1313 Cuma
19:00

Fotoğraf Sergi Açılışı, Gösteri ve Söyleşi
“Yüreğim Yangın Yeri ”
MARFOD  Koray ÜRKMEZ

14 Cumartesi

15 Pazar

Doğa Takvimi: Prof. Dr. Hüseyin SARI

Mevsimsiz Soğuklar

Kokulya Fırtınası

Sıcakların Başlaması

Koyun Kırkma Zamanı
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Atölye ve Seminer

Programları
Temel Fotoğraf Bilgisi 
Semineri
Pazartesi, Çarşamba : 19.00-21.00 
Cumartesi, Pazar: 13.00-15.00
Süre  : 4 hafta/16 saat

Program
• Fotoğrafa giriş
• Fotoğraf makineleri
• Objektifler
• Değişkenler arası bağlantılar
• Işık
• Kompozisyon
• Yardımcı ekipmanlar

Fotoğraf Uygulama 
Semineri
Eğitmen : Mehmet UÇAR
Asistan : Nuran AKTEMUR
Cumartesi veya  Pazar 
Süre   : 4 hafta

Program
• Dijital fotoğrafçılık
• Sahada çekim uygulamaları
• Çekim teknikleri
• Fotoğraf okuma
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• Makro Fotoğraf Atölyesi 
 ◊  Prof.Dr.Adnan Ataç – 5 hafta/22 saat

• Doğa ve Manzara Fotoğrafçılığı Atölyesi 
 ◊ İlker Şahin – Bengü Topaloğlu – 5 hafta

• Portre Fotoğraf Atölyesi 
 ◊ Fikret Özkaplan - Gökçen Özkaplan - Turna Özkaplan – 5 hafta

• Kuram Kurgu Atölyesi 
 ◊ Tekin Ertuğ – Ebru Ertuğ – 8 hafta

• Sanatsal Mobil Fotoğrafçılık Atölyesi 
 ◊ Tolga Akmermer – 4 hafta/10 saat

• Video-Kurgu ve Edit Atölyesi 
 ◊Yunus Topal – 2 hafta/16 saat

• Sinematografi Atölyesi
 ◊Yunus Topal – 4 hafta/16 saat

• After Effect Atölyesi 
 ◊ Enes Berk Demirkol – 6 hafta/12 saat

• Dijital Yayıncılık Atölyesi 
 ◊ Enes Berk Demirkol – 6 hafta/12 saat

• Sanatsal Kavramlar ve Fotoğraf Geliştirme Atölyesi
 ◊Ayşe Beyza Türker – 6 hafta/12 saat

• Mobil Sinema Atölyesi
 ◊ Enes Berk Demirkol – 6 hafta/12 saat

• Fine Art Portre Atölyesi 
 ◊Gülşah Durdu-Murat Berkyürek – 8 hafta/24 saat

• Ürün ve Reklam Fotoğrafçılığı Atölyesi
 ◊Serhat Karaoğlan – 4 hafta/8 saat

• Sokak Fotoğrafçılığı Atölyesi
 ◊Murat Berkyürek – 8 hafta/24 saat

• Empresyonist Kamera Atölyesi
 ◊ İsmail Haykır – 8 hafta

• Natürmort-Still Life Fotoğrafçılığı Atölyesi 
 ◊Murat Berkyürek – 8 hafta/16 saat

• Pinhole Atölyesi
 ◊Güneş Karacabay – 5 hafta/10 saat

• Belgesel Fotoğrafçılık Atölyesi 
 ◊Yunus Topal – 6 hafta/18 saat

• Evde Fotoğraf Pratikleri Atölyesi 
 ◊Maruf Şinik – 2 hafta/24 saat

• Kurgu Fotoğrafçılığı Atölyesi 
 ◊Ayça Karaoğlan – 4 hafta/8 saat

• Sayısal Fotoğrafçılık ve Aydınlık Oda Atölyesi
 ◊  İsmail Haykır – 4 hafta

• Alternatif Fotoğrafçılık Atölyesi 
 ◊ Tolga Akmermer – 4 hafta/8 saat

• Foto Röportaj Atölyesi 
 ◊Abdurrahman Antakyalı – 4 hafta

• Öz Portre Atölyesi 
 ◊Ayça Karaoğlan – 4 hafta/8 saat 

• Kısa Film Atölyesi
 ◊Prof.Dr. Kaan Olguntürk – 12 hafta/36saat 
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AFE
Ayın  Fotoğrafı 
E t k i n l i ğ i

Seçiciliğini Barış KONOR’un yaptığı 
Nisan 2022 Ayın Fotoğrafı Etkinliği’nin 

(AFE) konusu “BARAKA” idi.  

Etkinliğe 13 fotoğrafçı, 
44 fotoğraf ile katılmıştır.

Ayın Fotoğrafı: 
Celal ERDEM

Celal ERDEM

Gülten YILDIZ

Başarılı Fotoğraflar: 
Celal ERDEM (2) 
Gülten YILDIZ 
 İmran YAVUZ 
Sevgi KÖYLÜ HALİLOĞLU 

Sevgi KÖYLÜ HALİLOĞLU

Celal ERDEM

İmran YAVUZ
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Sergileme
AFE

Gülcan ERBİL 
Gülten YILDIZ
Habip KÜÇÜK (3) 
Merve LAETİTİA YILMAZ
Sevgi KÖYLÜ HALİLOĞLU (3) 
Zeliha ALTINDAL (4) 

Aygün DOĞAN Aygün DOĞAN Celal ERDEM

Gülten YILDIZ Habip KÜÇÜK Habip KÜÇÜK

Abdullah DURMAN Abdullah KIRIM Abdullah KIRIM

Aygün DOĞAN

Gülcan ERBİL

Habip KÜÇÜK

Abdülcelil TOPALFAKIOĞLU

Aygün DOĞAN

Abdullah DURMAN 
Abdullah KIRIM (2) 
Abdülcelil TOPALFAKIOĞLU (3)       
Aygün DOĞAN (4) 
Celal ERDEM 

Sevgi KÖYLÜ HALİLOĞLU

Abdülcelil TOPALFAKIOĞLU Abdülcelil TOPALFAKIOĞLU

Merve LAETİTİA YILMAZ Sevgi KÖYLÜ HALİLOĞLU Sevgi KÖYLÜ HALİLOĞLU

Zeliha ALTINDAL Zeliha ALTINDAL Zeliha ALTINDAL

Zeliha ALTINDAL
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Makro fotoğraf, objenin 
1:1 ya da daha üstünde bir 
büyütmeyle fotoğraflanmasıdır.
Makro fotoğraf günlük yaşamın 
kargaşası içinde dikkatimizi 
çekmeyen, çıplak gözle 
göremediğimiz ayrıntıları göz 
önüne serer. Makro fotoğraflar 
sayesinde tüm ayrıntıları 
görebiliriz.

Özellikle doğal hayat makroları 
önemli birer belgedir. Hele 
doğal hayatın giderek yok 
olduğu bir çağda, çekilen 
her fotoğraf geleceğe 
bırakılan önemli bir belgedir. 
Torunlarımızın, hatta 
çocuklarımızın bu canlıları 
göremeyebileceğini bilmek acı 
olsa da.

Günümüz cep telefonu şipşak 
fotoğrafçılığı çağında fotoğraf 
çekmek pek kolay görünse 
de, özellikle makro fotoğraf 
çekmek önemli ölçüde temel 
fotoğraf bilgisi gerektirir. 
Işık, kompozisyon, diyafram, 

enstantane, ISO, net alan 
derinliği, pozlama gibi temel 
bilgilere iyi düzeyde hakim 
olmayı gerektirir.

Makro fotoğraf çekmek için 
kullanılan lenslerin en önemli 
özelliği çok yakından netleme 
yapabilmeleridir. Bu sayede 
objeye daha çok yaklaşarak 
çekim yapabilirsiniz. Bu amaçla 
en sık kullanılan lenslerin 
odak uzunlukları 90-105 
mm arasındadır. Yaklaşık bir 
değer vermek gerekirse obje 
ile görüntüleme arasındaki 
uzaklık 30 cm, obje ile 
merceğin ön ucu arasındaki 
mesafe 8-10 cm kadardır. 
Eğer daha da yaklaşmak 
isterseniz bu kez close-up 
filtre kullanmak gereklidir. Bu 
filtrelerin kullanımının fotoğraf 
kalitesinde bir ölçüde kaybı 
(çok yaklaşmak uğruna) göze 
almak anlamına geldiği de 
unutulmamalıdır. Nadiren de 
olsa iki close-up filtreyi üst 
üste takarak çekim yaptığım da 

oluyor. 
Doğada makro çekim 
sıklıkla yerlerde sürünmeyi 
gerektirdiğinden buna uygun 
kıyafetler giymekte de yarar 
var.

Makro çekim sırasında 
açık diyafram değerleri 
alan derinliğinin genellikle 
istediğimizden az olmasına 
neden olacaktır. Kısık 
diyaframlarda (f11-18 gibi) 
çok yaklaştığınız ve size 
hafif yan duran bir çekirgenin 
gözlerinden birinin net alan 
derinliği arasında kalmasına 
şaşmamak gerekir. Diyaframı 
daha da kısmak buna görece 
çözüm getirir. Ama bir de 
close-up kullanıyorsanız ya 
da objeniz birkaç milimetrelik 

MAKRO FOTOĞRAF

Kazım ÇAPACI

2021-2022

Kültür ve Sanat Etkinlikleri Sezonu 

Ayın Fotoğrafı Etkinliği (AFE) Konuları

Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran

Portre Sonbahar Gece Mavisi Kırmızı Kış Kadın Baraka Makro İz
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bir böcekse f20’ler bile 
kurtarmayabilir. Bu durumda 
değişik bölgelerden netleyerek 
fazla sayıda çekim yaparak 
sonra bunları dijital olarak 
birleştirme yoluna gidilebilir. 
Elbette çoğu kez böceklerin 
buna izin verecek kadar 
hareketsiz kalmadıklarını da 
unutmamak gerekir.

Diyafram değeri sayısal olarak 
ne kadar arttırılırsa, makineye 
girecek ışık da azalacağından 
bu durumda perde hızınızın 
düşmesi gibi önemli bir 
sorunla karşılaşırsınız. Doğal 
ışıkla çalışmayı seçtiyseniz 
bu durumda yapılacak en iyi 
şey ISO arttırmak ve/veya 
yansıtıcılarla böceğin üzerine 
ışık düşmesini sağlamaktır. Ek 
olarak tripod ya da monopod 
kullanmak düşük perde 
hızında görece daha rahat 
olmanızı sağlayabilir. Tripodla 
kelebek peşinde koşmanın 
zorluğunu da unutmamak 
gerekir. Benim tercihim f11-
18 arası diyaframlarda, 1/250 
gibi bir perde hızıyla çalışmak 
genellikle (elbette hareketi 
yakalamak istediğinizde daha 
düşük perde hızları, hareketi 
dondurmak istediğinizde 
ise daha yüksek perde 

hızları kullanmak gerekir). Bu 
değerlerde doğal ışık yüksek 
ISO değerlerinde bile yetersiz 
kaldığından flaşla çekmeyi 
yeğliyorum. Bu amaçla sıklıkla 
ring flaşlar kullanılır. Ama bu 
flaşlar önden patladıklarında 
arkada genellikle sert bir gölge 
oluşturduklarından, yönleri ve 
açıları ayarlanabilen ikiz flaş 
kullanmayı yeğliyorum. Işık 
ölçüm modunu da noktasal 
(spot) alıyorum.

Flaş kullanımında önemli bir 
sorun özellikle kınkanatlı 
böceklerde ya da beyazı 
fazla olan kelebeklerde ışığın 
patlaması. Bu durum eksi 
pozlama ya da daha iyisi ETTL 
sistemli bir flaş kullanmaktır. Bu 
sistem, deklanşöre basarken 
objeye olan uzaklık ve ışığa 
göre flaşı ayarlar. Ben buna 
ek olarak genellikle bir flaş 
yumuşatıcı (diffuser) de 
kullanıyorum. İkiz flaşım için 
orijinal diffuser var ama tepe 
flaşı kullandığım zamanlarda 
bu yumuşatıcıyı plastik ayran 
kutusundan yapar, hatta 
içine bazen kâğıt mendil 
de eklerdim. Flaş kullanımı, 
objenin hemen arkasında 
bir şeyler yoksa (çekim 
açınızı değiştirerek de bunu 

sağlayabilirsiniz) siyah arka 
planlar elde etmenizi sağlar.

Yaban hayat fotoğrafçılığına 
kuşlarla başladım. Daha 
sonra baktım ki kuş peşinde 
koşarken nice çiçeği, böceği, 
örümceği gözden kaçırmışım. 
Kuş çekerken gözüm sürekli 
havada olurdu. Makroda ise 
genellikle gözünüz yeri tarar. 
Küçük bir alanda oturup saatler 
boyunca fotoğraflayacak 
şeyler bulursunuz kolaylıkla. 
Bir çiçeği fotoğraflarken, 
yaprağın birinin arkasından bir 
örümcek kendini gösteriverir. 
Fotoğrafladığınız çiçeğin 
üzerine bir böcek konuverir. 
Doğada zaman geçirmek 
tadına doyulmaz keyif verir. 
Fiziksel olarak yorucu olsa da 
ruhunuzu dinlendirir.

Böcekleri fotoğraflamada ufak 
ipuçları daha kolay ve güzel 
fotoğraf çekmenizi sağlayabilir. 
Kelebekleri fotoğraflamanın 
en iyi zamanı, geceki çiğ 
kanatlarını ıslatmışken, 
kanatlarını açarak güneşte 
kuruttukları güneşin erken 
saatleridir mesela. Isındıktan 
sonra sizi çok peşlerinde 
koşturur, süründürür ama 
doğru düzgün poz vermezler. 
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Bu zamanlarda beslenme ya 
da çiftleşme sırasında cömert 
pozlar verebilirler. 

Çiçek fotoğraflarken ise çoğu 
kez gösterişli olan çiçeği 
fotoğraflamak yeğlense 
de, bitkiyi tanımlamak için 
tamamını,  yaprak detaylarını, 
mümkünse meyvesini çekmek 
de tanım için çok yol gösterici 
olacağından önemlidir.

Elbette doğal hayat 
fotoğrafçılığın tüm dalları gibi 
makroda da temel ilke zarar 
vermemek olmalıdır. Herhangi 
bir canlının yaşamasına, 
beslenmesine, üremesine 
neden olabilecek herhangi 

bir müdahaleden kesinlikle 
kaçınılmalıdır. Böceklerin 
üzerine sprey sıkmak gibi 
kesinlikle yapılmaması gereken 
şeyler yerine sabah üzerlerinde 
çiğ olan saatleri ya da hemen 
yağmurdan sonra güneşin 
parlayıverdiği anları seçmek 
gerekir. Yağmurdan sonra bir 
örümcek ağını fotoğraflamanın 
tadına doyulmaz.

Elbette ki benim temel 
uğraşım canlıların makro 
fotoğraflarını çekmek olsa da, 
makro fotoğraf bununla sınırlı 
değil. Küçük her nesnenin 
makro fotoğraflanması 
mümkün. Sözgelimi damla 
fotoğraflamak bunların başında 
gelenlerdendir. 
Makro düzeye indiğinizde 
gerek canlı, gerek cansızlarda 
bambaşka bir dünyaya 
ulaşacağınız kesin. Bu dünyayı 
bol bol fotoğraflayarak keyfini 
çıkarmanız dileğiyle.



9

w w w . f s k . o r g . t r

F o t o ğ r a f  S a n a t ı  K u r u m u BüLTEN

Sokak Seni Çağırıyor! 
mottosuyla;
yola çıkarak 24 Nisan 2022 
Pazar günü gerçekleştirdiğimiz 
etkinliğimizde Ankara içi 
turlarımızın bu seferki 
durağı Ankara’ nın sembol 
mekanlarından biri olan 
Hacı Bayram Veli Camii ve 
çevresindeki sokaklar oldu.

Oldukça güneşli ve yaz 
sıcaklarını aratmayacak 
bir günde bu tarihi caminin 
avlusunda toplanarak 
etkinliğimize başladık.

Hacı Bayram Veli Camii Ankara’ 
nın en önemli camilerindendir. 
Bulunduğu mekan itibari ile de 
etrafında pek çok tarihi doku 
ve eser yer almaktadır. Cami 
Ankara’ nın en eski yerleşim 
yerlerinden olan, Avrupa 
şehirlerinin pek çoğunda 
görülen “Old City” denilen 
Ankara’ nın Old City’ si tabir 
edebileceğimiz Ulus semtinde 
bulunur.

İlk yapılış tarihi hicri 831 
yılı (1427-1428) olan 
caminin ilk mimarı Mimar 
Mehmet Bey hakkında pek 
fazla bilgi bulunmamaktadır. 

Günümüzdeki mimari yapısı 
XVII. ve XVIII. yüzyıl camilerinin 
karakterlerini taşımaktadır. 
Uzunlamasına dikdörtgen 
bir plana sahip olan yapı, taş 
kaideli, tuğla duvarlı ve kiremit 
çatılıdır. Camii ahşap ve ahşap 
üzerine kalem-işi süslemeleri, 
çini süslemeleri bakımından da 
oldukça zengin bir yapıdır. Cami 
içindeki ahşaplar üzerinde 
Nakkaş Mustafa Paşa'ya ait 
boyama nakışlar vardır. Caminin 
güneydoğu duvarında iki 
şerefeli bir minare bulunur. Bu 
minare kare planlı taş kaideli, 
silindirik tuğla gövdelidir. 1714 
yılında Hacı Bayram Veli' nin 
torunlarından Mehmet Baba 
tarafından tamir edilmiştir.

Cami ve çevresine Hacı 

Bayram denilir ve bu ismi, 
caminin güney duvarına 
bitişik Hacı Bayram Veli 
türbesinden alır. Caminin 
doğu duvarı da Augustus 
Tapınağına dayanmıştır. Roma 
döneminin önemli yapıtlarından 
biri olan Augustus Tapınağı, 
İmparator Augustus' un 
vasiyetnamesinin tapınağın 
duvarlarında yer alması 
bakımından ayrı bir önem 
taşımaktadır. Bu özelliği ile de 
yabancı turistler tarafından 
büyük ilgi görmektedir. Milattan 
önce 25-20 yılları arasında 
Galatlar tarafından inşa edilen 
tapınak, İmparator Augustus' a 
olan şükran borçlarını ödemek 
için inşa edilmiştir. Ön yüzünde 
8, yan kısımlarında 15 sütun 
bulunan tapınakta dönemin 

Sevgi KÖYLÜ HALİLOĞLU

SOKAK SENİ ÇAĞIRIYOR: 
HACI BAYRAM VELİ CAMİİ 
VE ÇEVRESİ

g e z g i n 
K A D R A J
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Roma mimarisinin izlerini 
görebilirsiniz.

Hacı Bayram ve çevresi 
Ankara’ da yaşamış pek çok 
kültürün (Roma, Selçuklu, 
Osmanlı) izlerini bir arada 
görebileceğiniz, bu yönü ile de 
medeniyetlerin iç içe olduğu, 
sevgi ve hoşgörü kültürünü 
temsil eden oldukça önemli bir 
mekandır.

Cami avlusunun hemen altında 
yer alan çarşı ve rekreasyon 
alanı fotoğrafçıların ilgisini 
çekebilecek grafiksel detaylar 
ve kemerli yapılar, ışık, gölge 
ve yansımalar ile ekibimizin 
de dikkatini çekmeyi başardı 
doğrusu.
Caminin arkalarındaki sokaklara 

doğru ilerlediğimizde tipik eski 
Ankara evlerinin özelliklerini 
yansıtan pek çoğu restore 
edilmiş konak tarzı evler ve 
dar sokaklar fotoğraf ekibine 
çekim için güzel kareler 
sunmaya yetti.

Bu ayki sokak gezimizi de 
bu tarihi sokaklarda yer alan 
bir kır kahvesi tadındaki çay 
bahçesinde keyifli bir sohbet 
ve dost sıcaklığı içerisinde 
tamamlayarak, huzur 
içerisinde evlerimizin yolunu 
tuttuk. Bizimle birlikte Ankara 
sokaklarında gezmeyi seven 
bütün dostlarımıza sonsuz 
teşekkürlerimizi sunuyoruz.

24 Nisan 2022
Sevgi KÖYLÜ HALİLOĞLU
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Ortalama bir hesapla yarım asır 
kadar evvel foto-graf büyük 
ölçüde profesyonel uğraştı. 
Baskın çoğunluktaki bireylerin 
foto-graf makinelerine, diğer 
ekipmanlara ulaşması öncelikle 
maddi olarak zordu. Büyük 
kentlerde hemen her caddede 
birkaç tane profesyonel foto-
graf stüdyosu bulunurdu. Foto-
graf, daha çok resmi evraka 
yapıştırılmak üzere gerekliydi. 
Buna dair gereksinimi 
karşılayanlar ise, profesyonel 
foto-graf stüdyolarıydı.   

Profesyonel foto-grafa ilişkin 
verdiğimiz ortalama tarih 
seksenli yılların başlarına 
tekabül edecektir. O tarihte, 
ondan çok önceki tarihlerde 
amatör foto-grafçılar yok 
muydu? Elbette ki vardı. Hali 
vakti yerinde olanlar arasında 
foto-grafın büyüsüne kapılıp 
makine ve ekipman edinen 
insanlar vardı. Mamafih yaygın 
değildi. Çok az sayıda insanın 
ilgili alanına giren bir hobiydi. 

Ölçü olarak belirlediğimiz tarih 
elbette ki kendi coğrafyamıza 
ilişkindir. Bu coğrafyayla 
sosyo-ekonomik bakımdan 
benzerlik gösteren Latin 
Amerika ülkeleri, Ortadoğu 

ülkeleri vb yerlerde de üç 
aşağı beş yukarı durum aynıydı 
(büyük olasılıkla). Fakat 
Amerika’da, Avrupa ülkelerinde, 
Japonya’da, Rusya’da (eski 
zamanda S.S.C.B.) gerek 
sosyo-ekonomik, gerek sosyo-
politik, gerekse ekonomi-politik 
sebeplerden ötürü amatör 
foto-grafi elbette ki çok daha 
ilerideydi. 

Teknolojiyi üreten ülkelerde 
durumun, teknolojiyi ithal 
eden ülkelere göre daha 
gelişmiş olması kaçınılmazdır. 
Bu yoldaki en temel gösterge, 
meselenin sosyo-ekonomik 
boyutudur. Amerika ve 
gelişmiş Avrupa ülkelerini bu 
bağlamda düşünmek gerekir. 
Sosyo-politik boyutu ise, bir 
zamanların Doğu Bloku’nun 
(Demirperde Ülkeleri’nin) 
merkezi konumundaki 
S.S.C.B.’de izlenen kültür-
sanat politikalarında görmek 
mümkün. Her evde keman ya 
da piyano bulunması, her evde 
foto-graf makinesi bulunması 
vb düzenlemelerin neticesinde 
bir farklılık doğmuştur. 

Japonya ise, uluslararası 
rekabet bağlamında hem 
çok önemli, hem de özgün 

bir örnektir. Kendi markalarını 
üreten Japonya, öncelikli 
pazar olarak ülkede foto-grafın 
yaygınlaşmasını sağlamıştır. 
İşte bu noktada önemli bir 
ekonomi-politik gösterge söz 
konusudur. Böyle bir ekonomi-
politik yaklaşımın sonucunda 
markalar tutunmuş, gelişmiş, 
büyümüş ve dünya pazarlarına 
girmiştir. 

Analog dönem olarak tabir 
edilen ve daha çok filmle anılan 
zamanların son demlerinde 
uluslararası rekabet dünya 
ölçeğinde yaygınlaşmayı 
gerektirmekteydi. Sürekli 
daha fazla satış zorunluydu. 
Hangi marka en fazla satışı 
gerçekleştirirse, pazardaki 
aslan payını da o alırdı. İş ulusal 
ölçeği aşıp uluslararası tekel 
olma istemine varınca, her 
insanın kolayca edinebileceği, 
kolayca kullanabileceği makine 
ve ekipman üretilmesi icap 
ederdi. Öyle de oldu. Foto-graf 
70’li yıllardan sonra amatör bir 
uğraşı, bir hobi olarak giderek 
yaygınlaştı. Dikkatli bakarsak, 
amatör foto-graf derneklerinin 
oluşması da (çok doğal olarak) 
o zamandan itibaren daha ciddi 
boyutta başlar. 

FOTO-GRAFTA 
AMATÖR İLE PROFESYONELİ 
AYIRAN ÇİZGİLER
BELİRSİZLEŞME EĞİLİMİNDE Tekin ERTUĞ
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Doksanlı yıllarda büyük bir ivme 
kazanan amatör foto-grafideki 
gelişmeler bir yandan amatör 
hevesleri tatmin için gereken 
uygun ortamın seminerler, 
kurslar, yarışmalar, sergiler, 
gösteriler vb etkinliklerle 
oluşturulmasında, diğer yandan 
sosyal meselelere dair çabaları 
önceleyenlerin birarada 
olmasını sağlamak üzere foto-
graf derneklerinin sayısındaki 
artışta gözlendi. 

Dijital teknolojinin hayata 
girmesiyle birlikte hem amatör 
foto-graf alanında anormal bir 
yükseliş, hem de derneklerin 
sayısında beklenmedik bir artış 
ortaya çıktı. 

Bütün bunların kentleşme 
süreciyle bağlantısını 
gözden kaçırmamak 
gerekir. Kentleşme olgusu 
aynı zamanda okur-yazar 
nüfusun artması sonucunu 
doğurur. Eğitimli insan 
sayısının artması, doğası 
gereği kültürel ihtiyaçların 
öne çıkmasına neden 
olur. Foto-graf teknolojisi, 
gerek okul dışında özel bir 
uğraşı, bir hobi arayışında 
olan genç insanlar, gerekse 
iş yaşamını tamamlayıp 
emekliye ayrılmış çeşitli 
mesleklerden insanlar için 
oldukça elverişli bir enstruman 
olma özelliğine haizdir. Nicelik 
bakımından foto-grafa ilginin 
temelinde yatan önemli 
faktörlerden biri de elbette 

ki nüfus artışıdır. Foto-
graf teknolojisine erişmek 
yahut ekipman edinmek 
kolaylaştıkça, tabiatıyla artan 
nüfus nispetinde ekipman 
edinmedeki artış da buna 
paralel bir seyir izleyecektir. 

İhmal edilmemesi gereken bir 
diğer husus, insan hayatına 
giren teknolojik gelişmelerin 
neredeyse birbiriyle eş 
zamanda gerçekleşme 
eğiliminde olmasıdır. Evlere 
giren sabit telefon, buzdolabı, 
çamaşır makinesi, bulaşık 
makinesi, fırın ve diğer 
elektronik eşyalar ile otomobil 
sahibi olma süreçlerini dikkatle 
gözden geçirdiğimizde, foto-
graf makinesiyle neredeyse 
aynı evreye (yaygınlığı 
bakımından) tekabül ettiğini 
görürüz. 

Yaşadığımız zaman içinde 
(2021’nin başlarındayız) 
nüfusun neredeyse yüzde 
doksanının bir foto-graf 
makinesi sahibi olduğu (cep 
telefondan ötürü) söylenebilir. 
Biraz da o yüzden güzel 
foto-grafik kayıtlardan öte 
gereksinimler baskın şekilde 
hissedilmeye başlandı. 
Foto-grafinin bir dil (yahut 
alt dil) oluşu, sanatlığı, diğer 
sanatlarla bağı, felsefeyle, 
sosyolojiyle, psikolojiyle bağı 
vb kuramsal meseleler her 
zaman gündemde olmakla 
birlikte, çok az sayıda insanın 
düşünme ve tartışma alanına 

giriyordu. Şimdilerde artık 
o da yaygınlaşma eğilimi 
göstermeye başladı. 

Amatör ortamda foto-grafinin 
yaygınlaşması, geleneksel 
zamanın kurumsal yapıları 
olarak tanımlanabilecek 
stüdyoların iş yapamaz hale 
gelmesine, zayıf düşmesine, 
azalmasına yol açtı. Bütün 
teknolojik ilerlemeler pek 
tabiidir ki bazı iş kollarını 
tarihten siler, yeni iş kollarının 
ortaya çıkmasına yol açar. 

Traktör, kağnıyı ve karasabanı 
sonlandırdı. Otomobil, at 
arabasını ve faytonu; kalorifer 
sistemi, odun-kömür sobasını 
sonlandırdı. Sabit telefon, 
telgrafı; cep telefonu, sabit 
telefonu insan hayatından 
çıkarttı. Daktilo, el yazmalarını 
sonlandırmıştı; bilgisayar, 
daktiloyu sonlandırdı. 
Elektronik posta, mektubu 
ve kartpostalı sonlandırdı. 
Hayatın akışı böyle devam 
ediyor. Artık basılı kitap (klasik 
anlamda önemini korusa bile) 
yerine sonraki kuşaklar e-kitap 
okuyacaklar (şayet okuma 
ihtiyacı devam ederse).

Tarihsel süreci kısaca 
irdeledikten sonra, şimdi 
mevcut duruma bakalım. 
Somut vaziyeti özetle ortaya 
koyalım ki onun üzerine bir 
durum analizi yapabilelim. 
Okullar var, her şeyden önce. 
Gerek ortaöğrenim düzeyinde, 
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gerekse yüksek öğrenim 
ve fakülte düzeyinde foto-
graf eğitimi alınabilen bir 
zamanı idrak ediyoruz. Başka 
ülkelerde bunlar kırk sene 
önce vardı belki. Fakat bizde 
de en nihayet bu olanaklar var 
artık. Derneklerin sayısındaki 
artıştan söz etmiştik. Pandemi 
sürecinde her şeyin durmuş 
olması halini bir kenara koyarak 
ele aldığımızı da belirtelim. 
Bu süreçten ve ilerleyen 
zamanda geliştirilecek başka 
teknolojik olanaklardan 
sonra hayat bambaşka bir 
evreye geçecektir, buna 
kuşku yok. O da başka bir 
metnin konusu olmalıdır. Biz 
burada yaşadığımız zaman 
içinde amatör ve profesyonel 
foto-grafi alanında durumu 
irdelemeye, kavramaya, sonuç 
çıkartmaya çalışalım.

Vaktiyle stüdyolar profesyonel 
foto-graf alanı için örnek 
teşkil ediyorlardı. Doğal olarak 
stüdyo sahipleri ve çalışanları 
profesyonel foto-grafçılardı. 
Gazete-dergi ve benzeri 
medya organlarının foto-
grafçıları, yani fotomuhabirleri 
profesyonel foto-grafçılardı. 
Bu iki önemli örneği elde 
tutup yaşadığımız koşullardaki 
vaziyete baktığımızda şunu 
görüyoruz: Stüdyolar yok olmak 
üzere. Fotomuhabirliğinin 
akibeti de pek farklı değil. 
Tanıtım ve reklam foto-grafı 
alanı çok mu parlak? Orada 
da eski ihtişamın olmadığı 

söylenebilir.

Bir vakitler profesyonel 
stüdyoların yaptığı düğün 
foto-grafı işini şimdilerde 
daha ziyade amatör kulvarda 
yetişen ve pıtrak gibi çoğalan 
kimseler yapıyor. Üstelik 
düğün foto-grafına ilaveten 
pek moda olan doğum foto-
grafı işini de yürütmekteler. 
Doğum sırasındaki 
halleri görsel kayıtlara 
geçen bebekler büyüyüp 
serpildiklerinde o foto-graflara 
itiraz mı edecekler, yoksa 
memnuniyetlerini mi ifade 
edecekler? Şimdilik muamma. 
Sosyal medyada paylaşılacak 
foto-grafları iş edinenler de 
var. Stüdyolar, yönetmeliklerce 
tayin edilmiş koşullara uygun 
vesikalık çekmek, düğün 
dernek çekmek, sergi baskıları 
hazırlamak vb işlevleriyle hâlâ 
kısmen yaşamlarını devam 
ettiriyorlar. Ancak sayılarındaki 
azalma çok belirgin. 

Teknolojik gelişmeler hayatın 
akışını öyle bir noktaya taşıdı ki, 
‘Yurttaş Gazetecilik’, ‘Yurttaş 
Muhabirlik’ gibi kavramlar 
gelişti. Elbette ki hâlâ az sayıda 
profesyonel fotomuhabiri 
var. Ancak oldukça sancılı bir 
dönemden geçildiği ve meslek 
olarak çok önemli bir eşiğin 
aşıldığı da aşikâr. Bilim alanında 
bile ‘Citizen Science’ (Yurttaş 
Bilimi) kavramı kaçınılmaz 
olarak ortaya çıktı. Dolayısıyla, 
iki önemli meslek alanı geçmiş 

zaman itibariyle bildiğimiz 
hallerinden veya geleneksel 
yapılarından uzağa düştüler, 
düşmekteler. Hayatın her 
alanının bu eğilimde olduğu 
unutulmamalı. 

Ele aldığımız konu bağlamında 
hayatın diğer alanlarına değil, 
foto-grafa odaklanacağız 
elbette. Ancak diğer alanlarla 
birlikte düşünülmesi gerektiğini 
hatırlatmakta yarar görüyoruz. 
Çünkü hiçbiri diğerinden ayrı 
değildir. 

İkibinlerin ilk çeyreğindeyken, 
bilgiye artık eskisi gibi binbir 
zorlukla ulaşılmıyor. Ömür 
tüketerek elde ettikleri 
bilgiyi sır gibi saklayan ustalar 
yok. Olsa da bir şey ifade 
etmeyeceği çok açık. Her 
konuda teknik bilgi yaygın 
olarak yeni medya koşullarında 
isteyen herkesin rahatça 
ulaşabileceği şekilde yer alıyor 
ve kolayca elde edilebiliyor. 
Yani işin zanaat boyutu 
eski zamanla kıyas kabul 
etmeyecek ölçüde kolaylaştı. 
Öte yandan foto-graf 
dernekleri temel ve ileri düzey 
eğitimlerle uzun zamandır çok 
ciddi işlev üstlendiler. Binlerce 
insan o süreçten geçti. 
Ortaöğrenimde ve yüksek 
öğrenimde foto-graf eğitimi 
veriliyor olması ise cabası. 
Özetle, zanaat bağlamında 
geleneksel anlamdaki usta-
çırak ilişkisine gereksinim 
kalmadı.  
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Geldiğimiz noktada belki 
en önemli problem amatör-
profesyonel ayırımındaki 
güçlüktür. Yaşadığımız 
zamanda her şey iç içe geçti, 
karmaşıklaştı, düğümlendi. 
Mevcut hali göz önüne alınca, 
kime amatör kime profesyonel 
deneceği şüphe götürür. 
Örneğin, düğün-doğum alanıyla 
iştigal eden çok sayıda amatör 
var. Hayatlarını büsbütün 
foto-graftan kazanmasalar 
da, maddi destek için ikinci 
iş olarak bunu yapan insanlar 
amatör müdür, profesyonel 
midir? Bildiğimiz amatör 
dernekler, çeşitli foto-grafik 
projeler üstleniyorlar. O 
projeleri hayata geçirirken 
kendi üyelerine (amatörlere) 
yaslanıyorlar. Bu bağlamdaki 
akçeli işleri yaparken, işi 
yapan foto-grafçılar amatör 
müdür, profesyonel midir? 
Ve yarışmalar. Para ödülü 
olan yarışmaları hayatının 
en önemli yerine koyan ve 
neredeyse yaşamını onunla 
idame ettiren foto-grafçılar 
amatör müdür, profesyonel 
midir? Oldukça önemli bir 
diğer kulvar ise stok foto-
grafidir. Uluslararası düzlemde 
çok büyük bir stok foto-graf 
sektörü var. Bu sektöre en 
fazla foto-graf veren de 
amatör olarak tanımladığımız 
insanlardır. İnsanlar stok foto-
graftan para kazanıyorlar. Bazı 
kimseler asıl mesleklerinden 
kazandıklarından daha fazlasını 
stok foto-grafiden kazanıyor 

olabilirler. Muhtemelen dünya 
ölçeğinde stok foto-grafiden 
para kazanan insan sayısı 
milyonları buluyordur. Onlara 
ne diyeceğiz; amatör mü, 
profesyonel mi?

Aynen alaylı-mektepli ayırımı 
gibi, amatör-profesyonel 
ayırımı da fazla uzun 
olmayan bir gelecekte tarihe 
karışacakmış gibi görünüyor. 

Multidisipliner yeni hayatın 
başlangıç safhasında olsak da, 
yakın gelecekte çok yaygın 
şekilde birden fazla iş alanıyla 
iştigal ederek insanların 
hayatlarını kazanacaklarının 
işaretini bu günden görüyoruz. 
Modern öncesi toplum önemli 
ölçüde multidisiplinerdi. 
Bir insan birden fazla işi 
yeterince bilmek zorundaydı. 
Modernizm, Endüstri Devrimi; 
Yığın üretimi yapan fabrikalar 
tabiatı gereği işbölümü ve 
uzmanlaşmayı aşırılaştırdı. 
Sürecin içine doğup büyüyen 
insan durumu kanıksadığı 
için kendisinin makineye 
dönüştüğünü duyumsayamadı, 
kavrayamadı. Makineler 
sürekli geliştirilip süper 
otomasyonla insan devre dışı 
olmaya başladıktan sonra belli 
ölçülerde gerçekteki vaziyeti 
görür hale geldi. Uzun zaman 
otomasyonun parçası yahut 
çarkın dişlisi konumunda kalan 
insan özellikle dijital evrede 
bilgisayarların, yani yapay 
zekânın devreye sokulduğu 

aşamada yerini makinelerin 
kollarına bırakmak zorunda 
kaldı. 

Her şey hem çok karmaşık, 
hem de çok yalın denebilecek 
enteresan bir hale büründü. 
Cebimizdeki telefona bakınca 
karmaşıklığı ve yalınlığı aynı 
anda görebiliyoruz. Telefon, 
mektup, takvim, saat, alarm, 
kronometre, metre, harita, 
gazete, dergi, kitap, radyo, 
televizyon, termometre, ayna, 
foto-graf makinesi, aydınlık 
oda, video kamera, uzaktan 
kumanda, …say say bitmez. 
Onlarca şey küçük bir cihazın 
içinde. Cep telefonu adı 
konmuş olsa da, bu kadar çok 
işlevden sonra artık başka bir 
isimle tanımlanması gereken 
bu küçük cihaz multidisipliner 
hayatın temel göstergesidir 
aslında. 

Bir dolap, bir masa ya da 
sandalye sipariş ediyorsunuz. 
Kargoyla size ulaşıyor. Kutuda 
vidalar, şema, alyan anahtarı, 
tornavida vs bulunuyor. Size 
gelenler, eşyanın çeşitli 
parçaları. Zorlansanız da, 
terleyip yorulsanız da onu 
kendi ellerinizle monte 
ediyorsunuz. Alın size naif 
ölçülerde bir marangozluk. 
Bir kitap hazırlıyorsunuz. 
Aylar süren metin yazımından 
sonra, ayrıca indizaynını, 
PDF’ini hazırlıyorsunuz. Kapak 
tasarımını yapıyorsunuz. Kayda 
değer olan, bir yazarın artık 
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bütün bunları da yapabiliyor 
olmasıdır. Oysa geleneksel 
yayın hayatında bunların her 
birini başka bir insan yapardı. 
İlave olarak kitabınızın tanıtımını 
sosyal medya hesaplarınızdan 
kendiniz yapıyorsunuz. 
Tanıtım işi de başlıbaşına 
bir alandı ve başka insanlar 
yapardı. Alın size yazarlık, 
editörlük, dizgicilik, grafikerlik, 
tasarımcılık, tanıtım-reklam 
işi vs. Neredeyse tamamı bir 
insanda toplanma eğiliminde. 
Muhtemelen matbaa (basım) 
işi de kısa bir zaman sonra 
her evde bulunacak daha 
gelişmiş bir printerle yazarın 
kendisine kalacak. Ya da 
dijital versiyonunu satınalan 
birey dilerse kendisi için evde 
çıktı alıp kütüphanesine 
koyabilecek. Şu anda büyük 
ölçüde bunlar yapılıyor 
zaten. Sadece biraz daha 
geliştirilmiş, geleneksel 
kitap formuna uygun hallerini 
herkesin rahatça üretebilmesi 
için cihazların ucuzlamasını 
beklemek gerekiyor. 

İnsanın fizyolojik (yani olmazsa 
olmaz) gereksinimleri dikkate 
alınarak düşünüldüğünde, 
otomotiv endüstrisi, tekstil 
gibi ilk anda akla gelen şeyleri 
bir yana bırakırsak, geldiğimiz 
zamanda köşe bucak her yerde 
olmasa bile genel ortalamada 
neredeyse dünyanın her 
yerinde konut sektöründe 
yığın üretimi yeterince hayat 
buldu ve öyle bir hal aldı ki 

ihtiyaç fazlası oluşmaya yüz 
tuttu. Tarım ve hayvancılık 
sektörlerinde, beslenme 
alanında yığın üretimi, hem 
de küresel ölçekte anormal 
seviyelere erişti. Hayatımıza 
adım adım girdikleri için 
yeterince farkedemediğimiz 
şeyler var. Örneğin, içme 
suyu. Dünya çapında her 
gün pet şişede satılan, 
damacana ile evlere giren 
suların hacmini ölçmek bile 
akla ziyan sonuçlar verebilir. 
Devasa havuzlarda (barajlarda) 
tutulan ve musluklardan 
akan, temizlik ve diğer şeyler 
için kullanılan suları, özellikle 
tarım için kullanılan suların 
stoklanmasını ve dağıtımını 
yığın üretimine dahil etmek 
ve aynı zamanda yığın 
üretiminin hayati önemdeki 
bir parçası olarak düşünmek 
yanlış olmasa gerektir. Binbir 
dereden, çaydan, ırmaktan 
gelen suların dev bir havuzda 
toplanması tabiatıyla yığına 
tekabül edecektir. Diğer 
yandan tarımda yığın üretiminin 
gerçekleşebilmesi için suların 
insan eliyle doğası dışında 
yığına dönüşmesi kaçınılmazdır. 

Kabaca özetlersek; Endüstri 
Devriminin başlangıcındaki 
yığın üretimi çok geride 
kaldı. Yaşadığımız zamanda 
küresel ölçekte gerçekleşen 
yığın üretimi sürekli yenilenip 
değişerek insan yaşamının 
olmazsa olmaz alanlarını 
kapsayacak hale geldi. 

Her şeyin küresel ölçekte 
inşa edilmesi yahut üretilip 
dağıtılması süreci yükselen 
bir ivme ile devam ederken, 
gün gelecek insanın herhangi 
bir üretim etkinliğinde 
bulunmasına izin vermeyecek 
veya insan buna ihtiyaç 
duymayacaktır. 

İşte o zaman uzmanlaşma veya 
multidisipliner olma meselesi 
tümüyle rafa kalkacak gibi 
görünmektedir. Gerek iyimser 
bakışla, gerekse karamsar 
bakışla uzun vadede olabilirliği 
en yüksek görünen insanlık 
hali böyle bir şey olsa gerektir. 
İnsanlığı taşıyan araç bu 
şekilde yol alırken veya çarklar 
böyle dönerken, amatör ile 
profesyoneli ayıran bildiğimiz 
belirgin kalın çizgiler giderek 
inceliyor, silikleşiyor. Bu gün 
görünen durum, esasen 
aradaki çizginin ciddi anlamda 
flulaştığıdır. Bu çizginin giderek 
daha fazla belirsizleşeceği ve 
en nihayet ortadan kalkacağı 
rahatlıkla söylenebilir. 

Tekin ERTUĞ 
(Şubat 2021)
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