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Kültür ve Sanat

Etkinlik Takvimi Aralık 2022

1616 Cuma
20:00

Online Online Ayın Fotoğrafı Etkinliği (AFE)
“Oksimoron”
Meral GÜLER

17 Cumartesi

18 Pazar

19 Pazartesi

20 Salı

21 Çarşamba
En Uzun Gece
Kış Mevsiminin Başlangıcı ve Gündönümü Fırtınası

22 Perşembe

23 Cuma

24 Cumartesi

25 Pazar

26 Pazartesi

27 Salı

28 Çarşamba

29 Perşembe Şiddetli Soğuklar

30 Cuma

31 Cumartesi

01 Perşembe Keskin Rüzgarlar

02 Cuma Ülker Dönümü Fırtınası

03 Cumartesi

04 Pazar

05 Pazartesi

06 Salı

07 Çarşamba

08 Perşembe

0909 Cuma
19:00

Fotoğraf Gösterimi, Sergi Açılışı ve
Belge Töreni
“Her Yönüyle Ankara Fotoğraf Atölyesi”
Mehmet UÇAR, Nuran AKTEMUR, Handan GÜLER

10 Cumartesi

11 Pazar

12 Pazartesi

13 Salı

14 Çarşamba

15 Perşembe

Doğa Takvimi: Prof. Dr. Hüseyin SARI
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Atölye ve Seminer

Programları
Temel Fotoğraf Bilgisi 
Semineri
Pazartesi, Salı: 19.00-21.00 
Süre  : 4 hafta/16 saat

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

Makro Fotoğraf 
Semineri
Eğitmen       : Adnan ATAÇ
Süre    : 5 hafta/20 saat

Program
• Makro Farkı
• Neden Makro
• Makro Lensler ve Ekipmanları
• Alan Derinliği Sorunu
• Işık Kullanımı ve Kompozisyon
• Sahada Makro Çekim Teknikleri
• Yerleşim ve Düzenleme
• Amaca Uygun Etkili Sunum 

Yaratıcı Portre 
Semineri
Eğitmen  :Ayça KARAOĞLAN
Süre   : 5 hafta

Program
• Yaratıcı portre nedir?
• Kullanılması gereken ekipmanlar nelerdir?
• Yaratıcı portre nasıl oluşturulur?
• Fikir bulma aşaması, yazı ve çizim aşaması, 
ne anlam ifade ettiği, kullanılacak malzeme 
seçimi, malzemelerden ortaya nasıl yeni ve 
anlamlı bir şeyler çıkarabiliriz.
• Yaratıcı portre örnekleri ve okuması
• Dış ve iç mekânda, bir model ile uygulama 
çekimi 
• Atölye çekimindeki fotoğrafların bilgisayar 
ortamına aktarılması. 
• Fotoğraf edit programında açılıp, düzen-
lenmesi.
• Bireysel bir hafta çalışma süresi ve fotoğ-
raf okuması

Sokak Fotoğrafçılığı 
Semineri
Eğitmen : Murat BERKYÜREK
Süre :7 hafta/24 saat

Program
• Sokak Fotoğrafçılığının genel tanımı,
• Sokak fotoğrafçılığı alanındaki önemli fotoğ-

rafçılar ve çalışmalarının incelenmesi,
• Sokak Fotoğrafçılığına uygun giyim kuşam 

önerileri teknik ekipmanlar; fotoğraf 
makineleri ve objektifler,

• Çekim teknikleri; Konuya yaklaşma, doğru 
objektif kullanımı,

• Kompozisyon oluştururken dikkat edilmesi 
gereken unsurlar ve değişkenler,

• Akıllı cihazların sokak fotoğrafında kullanımı,
• Kameraların sahada kullanılması,
• Belirlenmiş sokakta katılımcıların gerçek bir 

fotoğraf ile karşılaşıldığında nasıl hareket 
etmeleri ve kameralarını nasıl daha kont-
rollü kullanacaklarına dair bir uygulama 
çekimi yapılması,

• Sahada çekilmiş fotoğrafların her uygulama 
sonrası, planlanan saat aralığında dernek 
merkezinde değerlendirilmesi,

Hareketli Kamera 
Semineri
Eğitmen       :İsmail HAYKIR
Süre    : 12 hafta/24 saat

Program
• Sanat modern, postmodern, çağdaş, 
güncel sanat
• Çağdaş sanatta fotoğrafın yeri
• Empresyonizme bakış
• Fotoğrafı anlamak
• Fotoğraf akımlar (pictorolizme bakmak)
• Işık, ten, ton ve pozlama
• Sanatta yaratıcı süreç
• Foto empresyonist örnek uygulamalar
• Foto emprestyonist tarzda belirginliği 
sağlayan ögelerden faydalanma
• Foto empresyonist teknikleri
• Uygulamalı çekim, post prodüksiyon ve 
sunum

Video-Kurgu ve Edit
Semineri
Eğitmen       :Yunus TOPAL
Süre    : 12 hafta/24 saat

Program
• Sinematografi
•  Film yapım 
• Film montajı 
• Öğrenim çıktısı : kısa film, kısa belgesel,c-
lip,film kurgu becerisi
• Video Sunum

Kısa Film Semineri
Eğitmen  : Prof. Dr. Kağan OLGUNTÜRK
Süre   : 12 hafta/36 saat

Program
• Video Teknolojisi Ekip, Görev ve Sorum-
luluklar
• Kamera Teknik
•  Kamera Uygulama (“Kamera Kullanımına 
Yönelik” bir çalışmanın kursiyerler tarafından 
çekilmesi istenecektir.)
• Ödevlerin izlenmesi ve incelenmesi
• Işık, Aydinlatma I, Aydınlatma II,
• Kamera Kullanımına Yönelik” bir çalışmanın 
katılımcı tarafından çekilmesi istenecektir.
• Kurgu I,  Kurgu II, Kurgu III Kamera Kullanımı-
na Yönelik” bir çalışmanın katılımcı tarafından 
çekilmesi istenecektir.
• Projelerin izlenmesi. 
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AFE
Ayın  Fotoğrafı 
E t k i n l i ğ i

Seçiciliğini Murat BERKYÜREK’in yaptığı 
Kasım 2022 Ayın Fotoğrafı Etkinliği’nin 

(AFE) konusu “Üçleme” idi.  

Etkinliğe 24 fotoğrafçı, 
92 fotoğraf ile katılmıştır.

Ayın Fotoğrafı: 
Erol YILMAZ

Abdullah DURMAN

Başarılı Fotoğraflar: 
Abdullah DURMAN
Fatma GÖKMEN
Gülten YILDIZ
İbrahim YALÇINKAYA
Medine SUCU

Gülten YILDIZ

Medine SUCU

Fatma GÖKMEN

İbrahim YALÇINKAYA
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Sergileme
AFE

İbrahim YALÇINKAYA 
İmran YAVUZ
Mustafa KARADAĞ (2) 
Nazmi ALACADAĞLI 
Sevim TURGAY (2)
Ümit EVRAN (2)

İmran YAVUZ Mustafa KARADAĞ Nazmi ALACADAĞLI

Sevim TURGAY Ümirt EVRAN Ümirt EVRAN

Abdullah DURMAN Abdullah KIRIM Abdullah KIRIM

Fatma GÖKMEN

Sevim TURGAY

Celal ERDEM

Fatma GÖKMENCelal ERDEM Dilek DEVE

Erol YILMAZ Hüsamettin ÖZKAN İbrahim YALÇINKAYA

Abdullah DURMAN 
Abdullah KIRIM (2) 
Celal ERDEM (2) 
Dilek DEVE 
Erol YILMAZ
Fatma GÖKMEN (2) 
Hüsamettin ÖZKAN

Mustafa KARADAĞ
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OKSİMORON

Meral GÜLER

oksimoron genelde iki zıt kelimeden oluşan ifade biçimi. 
Türk dil kurumu sözlüğünde fransızca kökenli olduğu ‘’oxymoron’’  ‘’ zıt iki kelimenin 
bir arada kullanılması’’ şeklinde açıklanmıştır.

• bir varmış bir yokmuş… gel zaman git zaman…
              felaket eğlenceli… özel halk otobüsü… tek seçenek… orijinal kopya…

Genellikle okuyucu ya da dinleyicide şaşkınlık ve hayret uyandıran, mizahın ürünü 
olup tamlama biçiminde anlatımı etkili kılmak için kullanılan edebî sanatlardan 
biridir.
Başta şiir olmak üzere, okuyucu ve dinleyicide sarsıcı etki uyandırmayı amaçlayan 
oksimoron sanatı, kaynağını mizah ve ironiden alır. Oksimoron sanatının 
merkezinde yer alan mizah ve ironi, anlatılmak istenen sözün çarpıcı bir şekilde 
söylenmesine aracılık eder.
Birbiriyle çelişen ya da zıt nitelik taşıyan ifadeleri gündelik yaşam içinde
kullanan bireyin bulunduğu ortamlarda konuşma sanatını gerçekleştirirken bu 
tür ifadeler kullanması, “nasıl yani? ne demek istedi?” şeklinde karşıdaki bireyde 
şaşkınlık yaratan aynı zamanda düşünme imkânı veren ortamlar sunar. 

Görsel oksimoronu kullanan fotoğrafçı da bir edebiyatçı gibi farklılıklardan hareket 
ederek benzerlikleri; uyumsuzluklardan hareketle de çelişkileri vurgulamayı 
amaçlamaktadır.

Genelde iki zıt kelimeden oluştuğunu söylense de bence en güzel oksimoron 
sözlerinden biri ‘’yalnızız’’ gelin hep beraber yalnız/ız olalım.

16.11.2022
Meral GÜLER
https://www.meralguler.net/   https://www.instagram.com/

2022-2023

Kültür ve Sanat Etkinlikleri Sezonu 

Ayın Fotoğrafı Etkinliği (AFE) Konuları

Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran

Yalnızlık Üçleme Oksimoron Spor Siyah Beyaz Annelik Manipülasyon Antroposen Soyut
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“Denize dönmek istiyorum!
Mavi aynasında suların:
boy verip görünmek istiyorum!
Denize dönmek istiyorum!” 
Nazım Hikmet

Kulağınızda cır cır böceklerinin 
sesi, burnunuzda zeytin ve 
badem ağaçlarının kokusu, 
bir görünüp bir kaybolan eşsiz 
deniz manzarasıyla antik 
yollardan, patikalardan, orman 
yollarından geçen Karia Yolu 
Türkiye’nin en uzun mesafeli 
yürüyüş rotasıdır. 

Adını 3000 yıllık antik Karya 
uygarlığından alan, Aydın’ın 
Çine ilçesinden başlayıp 
Muğla'daki tüm yarımadaları 
kapsayan 850 km’lik yol sizi 
bilindik turistik merkezlerin arka 
bahçelerinden dolaştırıyor. 
Koyların mavisinden tepelerin 
yeşilliklerine, turistik sahil 
kasabalarından dağ köylerine, 
patikalardan taş döşeli kervan 
yollarına, Akdeniz’den Ege’ye, 
geçmişten günümüze kültürel, 
tarihi ve doğal güzelliklerle dolu 
bir yolculuğa çıkarıyor. Özgün 
mimarisi ile çok sayıda köyden, 
el değmemiş koylardan, zeytin 
ve badem ağaçları ile dolu 
tepelerden, irili ufaklı kimisi 
sadece yürünerek ulaşılabilen 

antik kentlerden geçiriyor. 
Uluslararası standartlara göre 
işaretlenmiş ve levhalandırılmış 
rotada M.Ö. 7000 yılına 
kadar uzanan kalıntılara 
rastlıyor, Knidos’tan Amos’a, 
Halikarnassos’tan Alinda’ya 
kadar sayısız antik şehir ve 
isimsiz harabeleri geziyor, 
Bafa Gölü’nün kuş çeşitliliğini, 
Yatağan’ın ören yerlerini, 
Muğla’nın tarihi evlerini görüyor, 
Gökova Körfezi kıyısında 
kano ve sörf yapma fırsatı 
buluyorsunuz. 

46 etaptan oluşan rota 
Bozburun ve Datça 
Yarımadaları, Gökova Körfezi 
ve İç Karia olmak üzere 4 
ana bölüm ve Muğla Çevresi 

olarak 1 ek bölümden 
oluşuyor: İçmeler’den başlayan 
“Bozburun Yarımadası” 
bölümünde yol tüm yarımadayı 
sahil tarafından dolanarak 
ilerliyor. Hisarönü’nde biten 
etap toplam 145 km sürüyor. 
“Datça Yarımadası” bölümünde 
Eski Datça’dan yola çıkıp 
yarımadanın burun kısmında 
bulunan Knidos Antik Kenti’ne 
ulaşıyorsunuz. Bir yanınızda 
Akdeniz, diğer yanınızda Ege 
Denizinin eşsiz manzarasıyla 
Knidos görülmeye değer.  
Knidos’tan yukarıya doğru 
devam eden rota yarımadanın 
üst kıyısından içeriye doğru 
ilerliyor ve Akyaka’da sona 
eriyor. Enfes körfez manzarası, 
ıssız koylar ve kıvrımlı yollara 

Serpil K. DALGIN

TARİHİN PEŞİNDE AKDENİZ'DEN 
EGE'YE MUHTEŞEM BİR ROTA: 
KARiA YOlU 

g e z g i n 
K A D R A J
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sahip “Gökova Körfezi” bölümü 
Akyaka’dan başlayıp sahil 
şeridini takip ederek Bodrum’a 
ulaşıyor. Muğla’da başlayıp 
Aydın’da sonlanan “İç Karia” 
bölümü ise Bafa Gölü’nün 
etrafından dolaştırıyor sizi. 
Karia Uygarlığı’nın başkenti 
Milas’tan geçen, Beşparmak 
Dağları manzaralı rota körfezin 
ortasından yukarı doğru 
ilerliyor. Ek bölüm olarak bilinen 
“Muğla ve Çevresi”nde ise 
rota Akyaka’dan başlayan 
eski bir kervan yolunun izlerini 
sürüyor. Bozburun Yarımadası 
ile benzer rotalara sahip olan 
bu yolda eski Muğla’dan izlere 
rastlıyorsunuz. 

Ne diyordu “Yürümenin 
Felsefesi”nde Frederic Gross: 
“Yürüyüş, türlü ölçüsüzlüklere 
neden olabilir: Sersemleten 
aşırı yorgunluk, ruhu allak 
bullak eden sınırsız bir güzellik, 
bedenin sınırlarının zorlandığı 
zirvelerle yüksek geçitlerde 
yaşanan aşırı sarhoşluk gibi... 
Yürümek bizi alıp yaşamın 
düşey eksenine koyar; 
arzularımız ve dürtülerimiz 
ayaklarımızın hemen altındaki 
sele kapılıp gider.” 

Ruhunuzu allak bullak 
eden sınırsız güzellikleri 
yaşayabileceğiniz eşsiz bir rota 
Karya Yolu. 

Serpil K. DALGIN
01 Aralık 2022
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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) 

Tekin ERTUĞ

FOTO-GRAFTA AMATÖR İlE PRO-
FESYONElİ AYiRAN ÇİZGİlER
BElİRSİZlEŞME EĞİlİMİNDE
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o zamandan itibaren daha ciddi 
boyutta başlar. 

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. 
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Somut vaziyeti özetle ortaya 
koyalım ki onun üzerine bir 
durum analizi yapabilelim. 
Okullar var, her şeyden önce. 
Gerek ortaöğrenim düzeyinde, 
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 
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veriliyor olması ise cabası. 
Özetle, zanaat bağlamında 
geleneksel anlamdaki usta-
çırak ilişkisine gereksinim 
kalmadı.  

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. 
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Bir kitap hazırlıyorsunuz. 
Aylar süren metin yazımından 
sonra, ayrıca indizaynını, 
PDF’ini hazırlıyorsunuz. Kapak 
tasarımını yapıyorsunuz. Kayda 
değer olan, bir yazarın artık 
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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