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Merhaba sevgili arkadaşlar, 

27.09.2022 tarihinde derneğimiz 10. yaşını
doldurmuş olacak. 
27.09.2012 yılında, Türkiye’de fotoğraf, film
ve gezi kültürünü yükseltecek her türlü
sanatsal etkinliğin 
merkezi ve öncüsü olmak vizyonu, ticari
kaygı taşımadan fotoğraf, film ve gezi
alanlarında sinerji yaratan ve bu
faaliyetlerin içinde olan herkesi kapsayan
çalışmalar yapma hedefi ile yola çıktık. 

Bugün geldiğimiz noktada derneğimizin
vizyon ve hedeflerinden sapmadan yoluna
devam ediyor olmasını görmek mutluluk
verici. 

Sevgiler,

Şevki Silan
Fotoğraf, Film ve Gezi Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı

Kadıköy’ün ilk ve tek derneği olarak 10 yıl
boyunca yaptığımız faaliyetler ile fotoğraf
sanatına önemli katkılar verdik ve vermeye
devam ediyoruz. 

Derneğimizin bugünlere gelmesinde katkısı
olan bütün yönetimlere ve tüm üyelerimize
şükranlarımı sunuyorum. 

10. yılımıza özel hazırladığımız fotoğraf
kitabımız da basıldı ve dağıtıma hazır bir
şekilde bekliyor. 

Tüm üyelerimiz ile beraber nice 10. yıllara…
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Fotoğraf için en uygun tarihler çiftleşme
ve göç dönemi olan bahar ayları ile
sonbahar aylarıdır. Bu dönemde kuşlar
daha hareketli olurlar ve daha çok
kendilerini gösterirler.
Saat olarak da yumuşak ışığın olduğu
sabah ve akşamüstü saatlerini genelde
tercih ediyoruz. Gün batımı saatleri de
kuş fotoğrafçılığında ters ışık çalışmaları
için de uygun saatler.

Fotoğraf İç�n En
Uygun Zaman  

Kuşlar ve habitatı yani yaşam alanları fotoğraftan
daha önemlidir. Önce gözlem yapmalı, kuşların bize
alışması beklenmeli. Kuşlara rahatsız edecek kadar
yaklaşılmamalı, ani hareketlerden kaçınılmalı. Yuva,
yavru, yumurta (3Y) görüldüğünde alandan
uzaklaşılmalı ve doğada ayak izinden başka bir şey
bırakmamalı, zamandan başka bir şey öldürmemeli.

Bazı türler korunaklı yerlerde yuva yapmasına
karşın bazı türler yol üzerinde yuva yapar,
yürürken veya araçla gezerken bastığımız ve
geçtiğimiz yerlere dikkat etmemiz gerekir.
Yuva ve yuvada yavru gördüğümüzde alandan
hemen uzaklaşmalıyız. Yoksa ebeveynler tehdit
gördüklerinde yavruları bırakarak yuvayı terk
edebilir.

Geçen sayımızda Sn. Ercan Üç'ün Kuş Fotoğrafçılığı konusunda kaleme aldığı yazı dizisinin ilk
bölümünü yayınlamıştık. Şimdi ise kaldığımız yerden devam edip ikinci ve son bölümünü
yayınlıyoruz.

D�kkat Ed�lmes� Gereken Konular

KUŞ FOTOĞRAFÇILIĞI-2 
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Ek�pman Seç�m�

Gövde: Kuş fotoğrafçılığında kullanılan
gövdenin DSLR veya aynasız, tercihen Full-
Frame sensöre sahip, hızlı ve gelişmiş
otomatik netleme sistemi olan, yüksek ISO
performansına sahip, seri çekim hızı yüksek
(saniyede 10 kare veya üstü) yüksek
çözünürlüklü (20 megapiksel veya üstü) bir
gövde olması tercih edilir. Son yıllarda çıkan
bazı gelişmiş gövdelerde hayvan ve kuş
takip sistemleri de bulunuyor bu da
hareketli veya dolu fonda uçan kuşları
takipte büyük avantaj sağlıyor.

Lens: Kuş fotoğrafçılığında gövde kadar
önemli diğer ekipman ise lenstir. Lens
olarak hızlı netleme motoruna sahip,
titreşim önleyicisi olan, tercihen sabit
odaklıklı, F5.6 veya daha açık diyaframa
sahip en az 400mm lensler kullanılıyor.

Ayrıca hızlı ve kapasitesi yüksek bellek
kartları, sağlam ve dayanıklı tripod ve
salıncak, fasulye torbası, kamuflaj ağı,
kamuflaj kıyafetleri ve kamuflaj çadırı ile
dürbün de sıkça kullanılan aksesuarlar
arasındadır.
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Çek�m Tekn�kler�

Kuş fotoğrafçılığı için farklı tercihler olmasına
rağmen genellikle AV, Manuel veya TV çekim
modları kullanılır. Perde hızı olarak da uzun
odaklıklı lensler kullanıldığı için titreşimin
olmaması amacıyla en az 1/odak uzaklığı
perde hızı kullanılması önerilir. 500mm lens
için en düşük 1/500 saniye gibi. Diyafram ışık
şartlarına bağlı olarak olabildiğince açık
kullanılır. Bu ayrıca kuşu fondan da ayırarak
daha etkileyici bir fotoğrafın çekilmesini
sağlar. ISO özellikle ışığın az olduğu
durumlarda kullanılır ve yerine yöre 3200,
6400 ISO’da çekim yapmak bile gerekebilir.
Karanlık ortamlarda veya gece çekimlerinde
dolgu flaş olarak tepe flaşlar da kullanılabilir. 

Çekim modu olarak sabit kuşlar için tek
çekim kullanılırken hareketli ve uçan kuşlar
için servo çekim kullanılır.
Kuşun rengine göre pozlama değişiklik
gösterir. Bir karabatak ile akbalıkçıl aynı
şekilde pozlanamaz. Bu nedenle genelde
merkez ağırlıklı ışık ölçümü tercih edilir.
Amaç kuştaki detayı en iyi şekilde almak.
Özellikle saksağan gibi keskin siyah ve beyaz
renklere sahip bazı kuşlarda pozlama çok
daha kritik bir hal alır.
Tüm çekimler RAW formatında kaydedilir.
Böylece çekim sonrası düzenlemede
kayıpların önüne geçilmiş olur.
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Çek�m Yöntemler�
Kuş fotoğrafçılarının en çok tercih ettiği ve en
pratik çekim yolu araçtan çekimdir. Kuşlar
yürüyen insanlara nazaran araçlara daha
tolerans gösterir. Bu nedenle araç içinden
fasulye torbası yardımıyla çekim yapılabilir. Bu
çekim yöntemi genellikle çalılarda veya küçük
ağaçlarda yaşayan ötücüler gibi küçük kuşların
çekiminde tercih edilir.
Kuş fotoğrafçılığında genelde amaç kuş ile göz
hizasında olmaktır. Kuş eğer bir tüneğe veya
dala konuyorsa çadır içi çekim yöntemi
kullanılabilir. Eğer tür bir su kuşuysa yatarak
zeminden çekmek en iyi sonuçları verecektir. Su
kuşları için de kıyıya yatarak mat ve kamuflaj ağı
veya alçak çadırlardan çekim yapılabilir. Amaç
kuşu fondan mümkün olduğunca ayırmak, sade,
türü öne çıkaracak bir kadraj elde etmek.
Ormanda, sık çalılık alanlarda yaşayan veya
araçla ulaşamayacağınız yerlerde bazı türler için
yürüyerek çekim yapmak da gerekebilir.

Kuş fotoğrafçılığında önemli bir parametre de
aracınız. 4x4, yerden yüksek bir araç çok işe
yarayacaktır. Böylece normal bir araçla
girilemeyen bozuk yollara ve alanlara
ulaşılabilir. Ancak bazen arazi çok yanıltıcı da
olabilir. Özellikle gece gündüz sıcaklık
farklarının olduğu bölgelerde sabah sert gibi
gördüğünüz zemin birkaç saat içinde altı
yumuşak bir balçık haline gelebilir. Kışın gece
buzlanan zeminler de güneşle birlikte tehlikeli
duruma gelebilir. Bu durumlar için telefona
kayıtlı yakın bölgeden gelebilecek traktör, çekici
telefonu olması yararlı olacaktır. Tüm kuş
fotoğrafçılarının telefonlarında çok sayıda
böyle telefon kayıtlıdır

Kaynaklar
Türkiye’de 500’e yakın kuş türü bulunuyor. Bu türler hakkında bilgiler,
fotoğraflar, yaşam alanları ve diğer tüm bilgiler Trakuş
(www.trakus.org) web sitesinde bulunabilir. Trakuş 2007 yılında
kurulmuş, Türkiye genelinde 6000’i aşkın kuş gözlemcisi ve fotoğrafçısı
üyesi bulunan bir grup. Yıllar süren birikimleri Trakuş – Türkiye’nin
Kuşları adında kitaplaştırılarak yayımlandı. Bu referans kitabı kuş
gözlemciliği veya kuş fotoğrafçılığı ile ilgilenenler için çok önemli bir
eksikliği giderdi.

Araç Kullanımı

Yazan: Ercan Üç
Sayfa7 
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Dünyamızın 4/3’ü suyla kaplıdır, su demek yaşam demektir, su  altı dünyası coğrafik koşulları özelinde

milyonlarca canlıya ev sahipliği yapmaktadır. 

Derin maviye yapılan her dalış yeni bir heyecan ve tatlı bir yorgunluk verir. Ama günün sonunda, derin mavi

dünyada uçarcasına dolaşmak, kocaman ıstakozdan tutun ufacık deniz tavşanına (kabuksuz

salyangoz/nudy branch), rengarenk gün balıklarından samimi orfozlara, akya sürülerine, barakuda

sürülerine, anemonlara kadar birbirinden farklı deniz canlılarını kendi dünyalarında yakından görmek ve

tanımak, karanlık mağara ve kovuklara girip, şöyle arkana bakıp mağara penceresinden derin maviyi

seyretmek, üzeri mercanlarla kaplı taşları keşfetmek ve tüm bunlara yakın olmak günlük hayatın getirdiği

tüm sorunların zihinsel yorgunluğunu unutturuyor insana. Yaşadığınız bu deneyimleri ailenize, dostlarınıza

heyecanla anlatıyorsunuz, ama bu yeterli olmuyor.  Artık bu gördüklerinizi belgelemeniz gerektiğini

düşünerek, su altında kullanabileceğiniz fotoğraf makinesi almayı düşlüyorsunuz.

SU  ALTINDA  SCUBA (TÜPLÜ DALIŞ) 
İLE  FOTOĞRAF ÇEKMEK 
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HEPİMİZİN İLGİ ALANI
FOTOĞRAF OLDUĞU İÇİN, BU
HEYECANI SUYUN ALTINDA
NASIL YAŞAYABİLECEĞİMİZ
KONUSUNA KISACA
DEĞİNELİM.

“Su altı Fotoğrafçılığı”nın tarihine bir göz atarak başlayalım.
 Su altında ilk denemeler 1850’lerde başlamıştır.

(1856) William Thompson, İngiltere Weymouth
koyunda 6 metre derinliğe indirdiği 10x12.5
fotoğraf makinesi ile ilk su altı fotoğrafının
çekimini su yüzeyinden yapmıştır. Ciddi anlamda
ilk gelişmeler ise 1890’lı yıllarda gerek doğal gerek
yapay ışık kullanarak yapılan çekimlerle Louis
Boutan tarafından gerçekleştirilmiştir. 1930’lardan
1950’lere çok önemli gelişmeler yaşanmıştır. Derin
okyanus keşiflerinin yapılması, dalış tüpü ve
kullanım araçlarının icadının getirdiği hareket
serbestliği, 40 metre derinliğe kadar dalışlara
başlanmasına ve ışık sistemlerindeki gelişmeler su
altında fotoğraf ve video çekmenin yolunu
açmıştır.1910-1997 yılları arasında yaşamış olan
ve pek çok belgesel film ve kitaba imza atarak su
altını tüm dünyaya tanıtan ve sevdiren Jacques
Yves Cousteau’nun Jean de Wouters ile geliştirdiği
‘Calypsophot’ 35mm amfibik su altı fotoğraf
makinesi, Nikon firması tarafından Nikonos adı ile
seri üretimine başlanarak piyasaya sürülmüş ve
su altı fotoğrafçılığında bir efsane olmuştur.
Ülkemize bakacak olursak ilk su altı fotoğrafının
1952’de Rasim Divanlı tarafından çekildiği kabul
edilmektedir. Bugün artık birçok amatör veya
profesyonel fotoğraf sevdalısı teknolojideki
gelişmelerin sunduğu ürünlerle su altında fotoğraf
ve film çekebilme imkanı bulmaktadır.
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Dalışın ABC’si dediğimiz Maske-Palet-Şnorkel ile bir aksiyon kamera veya amfibik kompakt kamera,
hatta akıllı telefonunuz ile sığ sularda veya nefesinizin yettiği derinliklerde fotoğraf/film
çekebilirsiniz. Ama su altında daha fazla kalarak derin maviliklerdeki batıkların, irili ufaklı balık
sürülerinin, makro canlıların, resiflerin, mağaraların, kısaca su altı dünyasının belgesel veya kreatif
fotoğraflarını çekebilmek için en az CMAS 2 yıldız veya eşdeğeri seviyede dalış eğitimi almış
olmanız önerilir. Dalış eğitimi ülkemizde ve dünyada birçok dalış merkezinden alınabilir. Eğitim
öncesi bir sağlık kontrolünden geçmekte fayda var. Ülkemizde, uluslararası geçerliği olan dalış
sertifikaları veren yetkili dalış merkezleri ve dalış okulları var. Dalış, bir dizi güvenlik kuralları
gerektiren bir aktivitedir, asla tek başınıza dalış yapmamalısınız. Su altında fotoğraf çekebilmek için,
sizin ve dalış eşinizin yüzerliğinin çok iyi olması gerekmektedir. Alınan eğitimler sonrasında gelişim
dalışları da çok önemlidir. Dalış eşiniz ile birlikte veya başka guruplarla ne kadar çok dalış
yaparsanız, su altında fotoğraf çekerken o kadar güvenli ve rahat olursunuz.

SU ALTINDA FOTOĞRAF ÇEKMEK İÇİN ÖNCE EĞİTİMLİ
DALGIÇ OLMALIYIZ. 
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Her ne kadar dalış yapacağınız tekne veya dalış merkezlerinde dalış ekipmanları olsa da bedeninize
en uygun olan, kullanımına alıştığınız ekipmanlara sahip olmalısınız, aynı zamanda hijyen açısından
da önemlidir.
Görselde açıklamalı olarak gerekli dalış ekipmanlarını görebilirsiniz.

Fotoğraf ekipmanları ve aksesuarlarına sahip olmalıyız. 
Günümüzde su altında fotoğraf çekebilmek için aksiyon
kameralar, amfibik kompakt fotoğraf makineleri ve akıllı
telefonları kullanabiliriz. Genellikle su altı fotoğrafçıları,
başlangıçta kompakt dijital makineleri, daha sonra da
lensi değiştirilebilen DSLR makineleri ve aynasız
makineleri tercih etmektedir. 
Su üstünde fotoğraf çektiğimiz kameraları su altında
kullanabilmek için basınca dayanıklı, su sızdırmayan
yapıya sahip ve kameraya özel üretilmiş tüm fonksiyon
tuşlarını kullanabileceğiniz bir kabin (housing) kullanmak
gereklidir. 
Su altında derinliğe bağlı olarak ışık azalmaktadır, konuyu
aydınlatmak için su altında çalışabilecek şekilde üretilen
flaşlar, ışıklar mevcuttur. Burada, en çok tercih edilen
DSLR/Aynasız makineler ile yapılacak su altı fotoğrafçılığı
için gerekli temel ekipman ve aksesuarlarını görselde
açıklamalı olarak görebilirsiniz

FOTOĞRAF EKİPMANLARI VE AKSESUARLARINA SAHİP OLMALIYIZ. 
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Ve bu kadar malzemeyi içinde sığdırabileceğiniz bir
ekipman çantası/çantaları.
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Su altı fotoğrafçılığı için gerekli donanımları
biliyorsunuz artık. Ama yapmanız gereken çok
önemli bir şey daha var; temel fotoğraf eğitimi
almalısınız, eğer temel bilginiz var ise, su altı
fotoğrafçılığı ile ilgili bilgi/eğitim almalısınız. 
Su altı fotoğrafçılığı konulu çok az eğitici Türkçe
yayın bulunmakta, daha çok albüm, turistik bölge
tanıtımı veya su altı canlıları tanıtımı ve bilimsel
yayınlar mevcut. En bilinen belki de tek denilecek
kitap, Su altı fotoğrafçısı Ateş Evirgen’in 2014
yılında yayınladığı “Su altında Fotoğraf Çekmek”
adlı kitabıdır. Ayrıca Fotoğrafçı/Yönetmen Murat
Aksu’nun 2007 yılında Marmara Üniversitesinde
Hazırladığı Yüksek Lisans Tezi de su altı
fotoğrafçılığı eğitimi konusunda çok faydalı bir
kaynaktır.
Bunun dışında tecrübeli su altı fotoğrafçılarından
özel bilgi ve eğitim alabilirsiniz. Duayen su altı
fotoğrafçıları ile organize edilen Workshop
etkinliklerine katılabilirsiniz. Bol bol su altı fotoğrafı
incelemelisiniz. Fotoğraf paylaşım ortamlarında
(internet) birçok fotoğrafçı, paylaşımlarında tür,
yer, derinlik, ekipman ve çekim değerlerini de not
etmekte, bu bilgiler ile diğer fotoğrafçılara da
faydalı olmaktadır.

Temel fotoğrafçılık ve su altı fotoğrafçılığı hakkında eğitim alınmalı.
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SU ALTI FOTOĞRAFÇILIĞI ÖZELİNDE
BİRKAÇ ÖNEMLİ TEMEL BİLGİ

1 Renklerin Soğurması; En açık havalarda
ve en uygun koşullarda bile güneş
ışığının %25’i su yüzeyi tarafından geri
yansıtılır. Havadan 600 kere yoğun olan
su içerisinde görünüm mavi ağırlıklıdır. Su
bir filtre gibi renkleri emer. Tüm renklerin
farklı dalga boylarına sahip olmaları
sebebiyle eşit derecede emilmezler.
Derinlere inildikçe sırasıyla kırmızı,
turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert ve mor
(violet) kaybolur. Aynı zamanda yatayda
da konu ile aradaki mesafe arttıkça, renk
kaybı artmakta ve elde edilecek
görüntünün netliği de azalacaktır.
Kaybolan renkleri geri kazanmak için gün
ışığını (5000 kelvin) taklit eden yapay ışık
kaynakları flaş veya fener kullanılmalıdır..
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Kırılma / Boyut; 
Yukarıda da belirttiğim gibi karada
kullandığımız makine ve objektifleri su
altında da kullanabiliyoruz. Bunun için
makineyi içine alan sızdırmaz bir kabin ve
objektif çeşidine göre de portlar
kullanıyoruz. İki temel yapıya sahip bu
portların elde edeceğimiz görüntüye farklı
etkileri var. Fizik kuralı olarak su altında
cisimleri (maske ile) %34,1 daha büyük ve
%25 oranında yakın görürüz.

2

Kırılma / Boyut; 
Yukarıda da belirttiğim gibi karada
kullandığımız makine ve objektifleri su
altında da kullanabiliyoruz. Bunun için
makineyi içine alan sızdırmaz bir kabin ve
objektif çeşidine göre de portlar
kullanıyoruz. İki temel yapıya sahip bu
portların elde edeceğimiz görüntüye farklı
etkileri var. Fizik kuralı olarak su altında
cisimleri (maske ile) %34,1 daha büyük ve
%25 oranında yakın görürüz.

3
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Düz portlar; Su, cam ve hava içerisinden
geçen ışık, kırılma sonucunda objeler
bize büyük ve yakın görülür. Bu
doğrultuda objektifin görüş açısı da
düşeceğinden, örneğin 60 mm bir
objektif, 75 mm şeklinde davranacaktır,
makro objektiflerde olumlu bir
durumken, geniş açı objektifler için
dezavantajdır.
 Bu bilgi flaş kullanımı sırasında obje
uzaklığının doğru tahmin edilmesi ve iyi
aydınlatma adına büyük önem
taşımaktadır. Görüntünün değil, gerçek
objenin aydınlatılması gerektiği hiçbir
zaman unutulmamalıdır.

4

Kubbe portlar; Geniş açı ve balık gözü
objektifler ile yapılan çekimlerde
kullanılır. 35mm’den daha geniş
objektiflerde kullanılmaları gerekir.
Çalışma prensipleri sayesinde
kırılmanın sebep olduğu açı kaybını
ve görüntünün bozulmasını
engellerler. Kubbe portlar kendi
önlerinde yapay bir görüntü
oluşturur.

5
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Flaş kullanımı

1-Pozlama İçin Gerekli Değerlere Ulaşılabilmesi: Su yüzeyinde kırılan günışığı
gücünü kaybeder. Derinlere inildikçe bu kayıp suyun absorbesi ile daha da
fazlalaşır. Bu durumda gerekli ışığın yapay olarak sağlanması flaşların görevidir.
2-Makro Fotoğraflarda Alan Derinliği: Özellikle objelere çok yakınlaşıldığında alan
derinliği iyice azalmakta bu durumda özellikle makro çekimler için gerekecek kısık
diyafram değerlerine ulaşabilmek için çok fazla ışık gücüne ihtiyaç olur. Bunun için
yapay ışık kaynakları kullanılmaktadır.
3-Kaybolan Renklerin Geri Getirilmesi: Derinlere inildikçe oluşan renk kaybını, gün
ışığı ısısına ayarlı flaş(lar) sayesinde geri kazanabiliriz. Yatayda da renk kaybı söz
konusudur ve flaştan çıkan ışık su içerisinde yol alarak konuya ve oradan da geri
yansıyarak objektifimize gelir. Burada renklerin kısmen de olsa geri kazanılması iyi
bir flaş-obje- fotoğraf makinesi uzaklık ayarlaması ile sağlanabilir. 
Flaş ışığının deniz içerisinde aldığı yol flaş-obje- fotoğraf makinesi olarak
gerçekleşir.
1,5 metre uzaktaki obje için flaş ışığı 3 metre yol alır.

Fotoğraf makinesine yakın flaş geri yansımayı arttırır.
Konu ile objektif arasında bulunan partiküller üzerinden geri yansıyan ışık kirlilik
yaratır. Geri yansımanın azaltılması için flaşın objektiften uzaklaştırılması ve en
azından objektif düzlemine 45° açı yapacak şekle getirilmesi gerekir. Makro çekim
için konunun iki yanına yerleştirilen flaşlar sayesinde partiküller ışığı, objektifin
görüşü dışına doğru yansıtır.
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Makro
Göz, Portre, Desen-Doku, Soyut
Geniş Açı
Yakın Çekim Geniş Açı,
İnsan Modelli Geniş Açı
Batık
Balık Gözü,
Bölünmüş Görüntü,
Standart Açı Fotoğraf,
Canlı Davranışı, Vahşi Yaşam

Geniş açı lenslerde flaş ışınlarının
kenarlarını aydınlatmada kullanarak zor
şartlarda geri yansımanın azaltılması
mümkündür. İki flaşın dışarıya bakacak
şekilde yerleştirilmesi ile partiküller ışığı,
objektif görüşünün dışına doğru
yansıtacaktır. Çift flaş objektife paralel
şekilde, hatta biraz geriye doğru
yerleştirilir.

Flaş kullanımı

BAŞLICA SU ALTI FOTOĞRAFI ÇEKİM TÜRLERİ;
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·       Dalış yapılacak bölge hakkında önceden genel bilgi alınmalı.
·       Bu tip organizasyonlar günü birlik olduğu gibi bir haftalık, on günlük veya daha fazla
olabilir. Ülke içinde veya dışında yapılabilir.
·       Yurt içi veya yurt dışı ulaşım, konaklama imkanları, coğrafi konumu, dalış yapılabilir
noktalar, sualtı yapısı, canlı türleri, mevsimsel özellikler hava durumu, su sıcaklıkları, dalışa
uygunluğu vb.
·       Dalış ve Fotoğraf ekipmanlarının kontrolleri, bakımları, varsa eksiklerin tamamlanması.
·       Çantaların hazırlanması.
·       Dalış noktaları ile ilgili dalış öncesi varsa rehberlerden bilgi alınıp planlama yapılır. Hangi
derinlikte nelerle karşılaşılacağı, varsa akıntı durumu, gidiş dönüş yönleri. Yaklaşık dalış
süresi.
·       Bölgenin su altı faunasının özelliklerine göre mercek tercihi yapılır, makro veya geniş açı.
·       Dalışta güvenlik önemlidir, muhakkak dalış eşiniz olmalıdır, tek başına sportif dalış
yapılmaz.
·       Sportif dalışta 30m derinlik sınırına uyulur.
·       Güvenlik kurallarına uyularak ve fizyolojik durumunuza göre günde maksimum üç veya
dört dalış yapabilirsiniz. İdeali iki dalıştır.Dalışların bitiminden sonra uçak ile seyahat edilecek
ise son dalışın üzerinden 24 saat geçmesi gerekir. Aynı şekilde 1500-2000m irtifaya araç ile
çıkacaksanız da bu geçerlidir. Dalış bilgisayarları bu süreyi ekranlarında açık tutarak gösterir. 
·       Dalışa başlamadan önce, fotoğraf ekipmanı dikkatlice hazırlanır.
·       Makinenin kabine (housing) doğru yerleştirildiğinden emin olunmalıdır.
·       Port ve kapak contaları silikon gres ile yağlanır.
·       Her dalış bittikten sonra fotoğraf ekipmanlarımızı tatlı su tankında tutmalıyız. Ekipman
üzerinde tuzlu su asla kurumamalıdır. Tuz kristalleri contalara hasar verir, zamanla sızıntıya
sebep olur. 
·       Gerektiğinde lens değişimi yapılabilir, bu esnada çok dikkatli olunmalıdır. Tatlı suda
bekletilen ekipman çıkarılıp havlu ve hava üfletilerek kurutulur.
·       Pillerin ve hafıza kartının yeterliliği kontrol edilir.
·       Günün sonunda tüm ekipman tatlı su ile yıkanıp temizlik yapılıp ekipman kurutulur.
·       Piller ertesi gün için şarj edilir, hafıza kartındaki fotoğraflar hard diske veya bilgisayara
kopyalanır.
·       Ertesi gün için ekipman hazırlanır.
·       Dalış planladığınız her gün tüm bunlar tekrarlanır.
Su altı fotoğrafı çekmek için hangi ekipmanların gerekli olduğunu, nelere dikkat etmeniz
gerektiğini, nasıl dalış seyahati planlaması yapabileceğinizi biliyorsunuz artık. Bundan sonrası
bolca zaman ayırıp su altı dalış noktalarında dalarak bol bol fotoğraf çekme keyfini yaşamak,
deneyiminizi arttırmak ve arşivinizi zenginleştirip su altı dünyasının renklerini ve derin
mavinin büyüsünü  paylaşmak olacaktır.

                                                         Yazan: Seracettin Gökçen

                                                                         Fotoğraflar: Seracettin Gökçen

Kaynaklar:
FOTOĞRAF SANATINDA SU ALTI, Yüksek Lisans Tezi, Murat Aksu, İstanbul: 2007
SUALTINDA FOTOĞRAF ÇEKMEK, Ateş Evirgen, İstanbul 2014 Optimist.

SU ALTI FOTOĞRAFI ÇEKMEK İÇİN HAZIRLIKLAR
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Fotoğrafın resmetme tekniğinde kendine özgü ifadesinin
keşfi, hayatın her alanında fotoğrafa yer açmıştır. Fotoğrafın
teknik olarak bulunuşu, çoğaltma tekniği olarak kullanılması
çok hızlı bir şekilde toplumda kabul görmüştür. Buna karşılık
sanat ortamına girişi hızlı olmamıştır.
Sanayi Devrimi sürecinde geleneksel resmetme tekniklerine
karşı, fotoğraf sarsıcı bir etki yaratmıştır. 1800’lü yıllarda teknik
buluşların birçoğu toplumsal hayatta değişimler yaratmıştır.
Fotoğrafın bu değişimlerin merkezinde yer alarak, sanat
ortamına girmesine İngiliz sanat tarihçisi, eleştirmen ve yazar
olan Eastlake karşı çıkmıştır. Eastlake’e göre fotoğraf, büyük
halk kitleleri tarafından hızlı, ucuz ve gerçeği yansıtan bir
resmetme tekniği olarak kabul edilmesine rağmen, resim ve
yazı gibi estetik değildi. Gerçekleri herkese olduğu gibi
gösteriyordu. Fotoğrafın yeni bir görsel anlatım biçimi
olduğunu kabul etmekle beraber, “Fotoğraf, insanların ve
nesnelerin zamanın akışında durumlarına tanıklık eder,
onları seçerek önemli bir konuma getirmez.” savı onundur.
Fotoğrafçılar ve onların çektiği fotoğrafların güzel sanatlar
içinde değerlendirilmesi sanat kavramında da gelişmelerin
olması ile yakından ilgili olmuştur. Sanat, sanatçının duygu ve
düşüncelerini başka insanlara anlatma ifadesidir.  

Fotoğrafın  Sanat 
Yolculuğu

Bu ifade, yaratıcılık kullanmayı gerektirir. Sanat
konusunda belirleyici olan, fotoğrafçının makinesini
yönelttiği konu, nesne ve durumun kendine özgü
bir düşünsel anlamı barındırmasındadır. Julia
Margaret Cameron (1815-1879), fotoğraflarında
resimsel bir etki yaratarak, duyguların
yoğunluğunu resim sanatının izleri ile
hissettirmesine rağmen kendi döneminde sanatçı
olarak kabul edilmemiştir.
1851 yılında Londra’da açılan “Büyük Sergi”,
sergilenen eserlerin sanat başlığında ele alınmasını
sağlamıştır. Fotoğraf, bu sergide küçük de olsa
kendine yer bulmuş ama sanat ortamına henüz
girememiştir. Dönemi açısından düşünüldüğünde,
bu bile büyük başarıdır. Çünkü fotoğraf bu
aşamada sergileme ve izleyici önüne çıkma
aşamalarını geçmiştir.
1850’lerde fotoğrafın bir sanat alanı olması
yönünde üç farklı görüş vardı. Birinci görüş,
fotoğrafın sanat olarak görülmemesi yönündeydi.
Bunun nedeni mekanik aygıt olan fotoğraf
makinesinde insan ruhunun eksik olduğu
düşüncesiydi. İkinci görüş, fotoğrafın sanata faydalı
olabileceği yönündeydi. Ama, resim sanatı ile bir
tutulacak kadar değerli değildi. Bu görüş ressamlar
tarafından dile getiriliyordu. Üçüncü görüş, fotoğraf
makinası ile elde edilen görüntülerin insan eli ile
yapılan eserler kadar değerli olduğu görüşüydü.
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Güzel sanatlar içinde fotoğrafın etkilendiği
temel alan resim sanatı olmuştur. Bir süre
sonra, fotoğraf resim sanatını etkilemiştir.
Ressamlar fotoğraftan etkilenerek, doğayı
ve nesneleri değiştirmeye, renk ve ışıkla
ilgilenmeye başlamışlardır. Özellikle
izlenimci (Empresyonist) ressamlar üzerine
fotoğrafın etkisi büyük olmuştur.
Sanayi Devrimi sürecinde zenginleşen
burjuvazi ve aristokratlar, resim sanatı ile
yakından ilgilenmişlerdir.  Görkemli
portreler yaptırmak, bunun için servetler
harcamak prestij göstergesiydi. Fotoğrafın
kendine özgü anlatım biçiminin fark
edilmesi, özellikle portre fotoğraflarına olan
talebin artmasına neden olmuştur. Bu
dönem, fotoğrafın resim sanatının düşmanı
olarak görüldüğü bir dönemdir.
Fotoğrafçılar, optiğin yaratıcı gücünü
kullanarak 1910’lardan itibaren soyut
görüntülere yöneldiler. Man Ray gibi
fotoğrafçılar doğrudan ışığa duyarlı kağıt
yüzey üzerinde farklı gölgeler ve dokular
ortaya çıkardılar. Bu çalışmalar, fotoğrafın
resmetme tekniğinin sanatta farklı
arayışları olarak değerlendirilmiştir.
1850’li yıllarda açılan “Paris Fotoğraf
Sergisi”, Nadar ve Bayard ‘ın zorla kabul
edildiği bir sergi olur. Bu sergide fotoğraf
bir kez daha izleyici önünde olmuştur.
Sonraki yıllarda sergi mekanlarının artması,
toplum içinde fotoğraf makinesinin hızla
yayılmaya başlaması ile fotoğrafın yer aldığı
kitaplar, sergiler amatör kullanıcılar
sayesinde geniş kitlelere ulaşmıştır. 
Fotoğrafın gelişim sürecinde, yaratıcı
sanatçılar İzlenimcilik, Kübizm, Fitürizm,
Dadaizm, Pop Art gibi sanat akımları ortaya
çıkarmıştır. Fotoğrafın değişik baskılar,
filtreler kullanılarak bu akımlarda çarpıcı
işlerde kullanılması fotoğrafın sadece
gerçeğin kopyası olduğu algısını yıkmıştır.
Andy Warhol refah toplumunda aşırı
tüketime vurgu yapmak için çalışmalarında
fotoğrafı temel bir öğe olarak kullanmıştır.

Gerçeküstü fotoğrafçılar, düş gücünün önemini
vurgulamak için üst üste pozlama, fotomontaj,
polarizasyon gibi fotoğraf teknikleri kullanarak
fotoğrafa başka bir anlam katmıştır.
1960’lardan itibaren fotoğraf hem sanat dünyasında
hem de kitle iletişim araçlarında çok etkili bir hale
gelmiştir. Moda çekimleri, plakların kapaklarında
fotoğrafların kullanımı, haber fotoğrafçılığı,
fotoğrafların gazete ve dergilerde kullanımı önemli bir
gelişme olmuştur.
Yaratıcı fotoğrafları ile Andre Kertesz, Henri Cartier-
Bresson, Josef Koudelka, Salgado gibi belgeci bir dizi
fotoğrafçı, fotoğrafın sanat olarak görülmesine
öncülük eden eserler ortaya koymuştur.
Fotoğrafın, farklı sanat alanlarında sanatsal akımları bir
arada tutmak, görsel uyum ve estetik sağlamak için
oldukça başarılı bir misyonu olmuştur. Diğer sanat
dalları ile fotoğraf arasındaki yakınlığı, her dönem
değişik çalışmalarla farklı derinliklerde hissetmekteyiz.
Kimi zaman diğer sanat dalları fotoğraftan esinleniyor,
kimi zaman fotoğrafın merkezinde diğer sanatlar yer
alıyor.
Paris’in görkemli ve gizemli kent olarak Eugene Atget
tarafından adım adım fotoğraflanmasından yıllar
sonra, Bidermanas’ın uyguladığı “fotoğraf ve yazı
birlikteliği” fotoğrafa yeni bir boyut kazandırmıştır.
Fransız fotoğrafçı Izis Bidermanas, 1950 yılında birçok
yazar ve ozanın katkısıyla fotoğraflarını yazı-fotoğraf
olarak “Düşlerin Paris’i” adıyla kitaplaştırmıştır.
Fotoğrafın yazın sanatı ile birlikteliği Paris’e başka gözle
bakılmasına neden olmuştur.
Teknolojik değişimlerle sayısal(dijital) görüntü 1980’li
yıllarda ortaya çıkmıştır. Analog fotoğrafın dijital
teknoloji ile yer değiştirmesi, sayısal görüntünün görsel
sanatlar içinde bir kez daha sorgulanmasına neden
olmuştur. 

Sayfa21 



Teknolojinin sağladığı imkanlarla görüntüler üzerinde yeniden renklendirme,
şekillendirme, fotoğrafa nesneleri ekleme, çıkarma gibi olanaklar fotoğraf makinesi ile
elde edilen görüntüyü yapısal olarak sorgulanır kılmıştır.
İçinde bulunduğumuz yüzyılın görsel kültürü, sayısal ortamlarda geliştirilmektedir.
Biricik olma olgusu anlamını yitirmiştir. Ancak geçmişin kültürünü oluşturan sanat
eserleri değerini hala korumaktadır. Sayısal teknolojinin sosyo-kültürel anlamda büyük
değişimler yaratmasına karşılık, bu değişimler fotoğrafın bulunma zamanında yaşanan
değişimlerden farklıdır. İnternet yolu ile dijital görüntülerin çoğaltılması, kaydedilmesi,
yaygınlaşması yeni bir görme biçimi olarak kabul edilip yeni tartışmalara yön
verecektir.

Yazan: Canan Törer
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GÖKPINARGÖKPINAR

Bu sayımızda fotoğrafçı dostlarımızı, 
Ülkem�z�n eşs�z doğa har�kalarından b�r�
olan S�vas’ın Gürün �lçes�ne 10 km
uzaklıktak�, yaklaşık 1500 metre rakımda
bulunan 3000 metrel�k b�r alanı kaplayan
GÖKPINAR gölüne davet ed�yoruz.
Göl’ün alüm�nyum b�r�k�nt�ler� �le yıllarca süren
b�r oluşum �le gerçekleşm�ş olduğu b�l�nse de,
bu oluşum �le �lg�l� yörede anlatılan efsanelere
göre;
“B�r çoban sürüsüyle b�rl�kte gölün bulunduğu
araz�de d�nlen�rken rüyasında kend�s�ne
‘Koyunların �le b�rl�kte buradan uzaklaş, alttan
su kaynayacak’ den�r. 

Hayd� G�del�m

Çoban uyandığı zaman aceleyle sürüyü alır ve
karşı yamaca geçer. Gerçekten de b�r süre sonra
su kaynamaya başlar ve Gökpınar oluşur.
İk�nc�s�ne göre �se, “Çoban ve sürüsü ş�ddetl�
susuzluk çekmekted�r. Oraya yakın b�r çevrede
su kaynağı yoktur. Çoban çares�z b�r şek�lde ‘Ya
Rabb� su’ d�ye �nler ve el�ndek� asasını yere
vurur. B�r süre sonra asanın değd�ğ� yerden su
kaynamaya başlar. Çoban ve koyunlar kana
kana sularını �çerler. Çıkan bu su, orada b�r göl
hal�n� alır." (Türk�ye Kültür portalı)
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İlk bakışta görünüşü ile insanları
büyülediği için doğal akvaryuma
benzetilen, temiz ve berrak yüzeyine,
gökyüzü maviliğinin yansımasından
dolayı GÖKPINAR adı verilen bu gölün
en büyük özelliklerinden biride yaz-kış
10-11 derece olmasıdır.
Kaynak, Wikipedia Ancak bu, kültürler
ve seyahat sosyolojisi üzerine
akademik çalışmaların belirttiği üzere
tartışmaya açık bir ifade. Seyahat
etme nedenleri arasında eğlence ve
dinlence, turizm veya tatil, bilgi
toplama amaçlı araştırma seyahati
sayılabilir.

Göl der�nl�ğ�n�n 15-20 metre olmasına karşın, o kadar tem�z ve berrak k�
suya bırakılan Küçük b�r c�sm�n b�le tabana kadar çöküşü hayranlıkla
rahat b�r şek�lde �zleneb�lmekted�r.

SAYFA 22

Göle ulaşımda bazı bölgelerde zaman
zaman 2000 metreyi bulan yükseklik
nedeniyle kışın ulaşım çok güç
sağlandığından, göl çevresinde bulunan
restoran ancak yaz sezonunda hizmet
verebilmektedir.
Yelken köy sınırları içinde bulunan
GÖKPINAR’a giriş ücretsiz olup, Özel
araç ile gidilecekse kayseri –Malatya
karayolunu kullanılarak Gürün
üzerinden Çayboyu köy yolu takip
edilmelidir. Alternatif olarak Gürün ilçe
merkezinden taksiler ile ulaşım
sağlanabilmektedir.

Su sporları ve özellikle dalış eğitimleri yapılan bu gölün diğer özelliklerinden biride
Güneşin geliş açısına göre ton değiştirdiğinden yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra
fotoğrafçılarında yoğun ilgisini çekmektedir.
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Buraya gidilmişken Güründen çıkışta Malatya istikametindeki bulgur fabrikasına
uğranılmalı ve traktör ile bulgurun karıştırılması esnasında oluşan ilginç deseneler
mutlaka fotoğraflanmalıdır.

Yazan: ibrahim Kestek
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 Sizlere bu çalışmam da niçin Son Akşam Yemeği ‘The
Last Supper’ eserini seçtiğimi açıklamak istiyorum.
Santa Maria delle Grazie, Milano daki eseri
görmek için aylar önceden bilet almak zorundasınız.
Bilette belirtilen tarih ve saatte manastırın yanına
gittiğinizde herşey bir otomasyona bağlanmış şekilde
akar. Sizi daha önceden belirlenmiş 12-15 kişilik
gruplar halinde içeriye alırlar.
Yemekhaneye girmeden önce yanınıza bir rehber
gelir. İçerideki grup çıktıktan sonra önünüzdeki kapı
otomatikolarak açılır ve giriş kapısının sağındaki
duvarda 4,50x8,8 ebadında ki muhteşem eserin
önünde kendinizi bulursunuz. 15dk.
Süreniz vardır. İçeri girip esere baktığımda bu
muhteşemlik karşısında neredeyse bayılıyordum;
hemen gözüme daha sonra açılan bir kapının İsa’nın
ayaklarını yok ettiğini görünce hırsımdan bağırasım
geldi. Bu muhteşem esere bunu nasıl yapılırdı! Çeşitli
açılardan bu esere baktığınızda bir çok sorular
aklınıza geliyor. En önemlisi sanki salon büyümüş ve
derinliğine bir mekan açılmış gibi görüyorsunuz. İşte
geometrik perspektifin mükemmel uygulanması.
Halbuki yemekhanenin karşı duvarında başka bir
resim daha var. Orada da İsa’nın çarmıha gerilişi
tasvir ediliyor. 

 Bir sağa bir solo baktığımda karşı duvardaki
resimde en ufak bir derinlik hissi göremedim ve
herkes Son Akşam Yemeği eserine bakmaktaydı.
15 dakika sonra çıkış kapısı otomatik olarak açıldı
ve ziyaretimiz böylece son buldu. Santa Maria
Manastırı’nın yemekhane duvarını kaplayan son
akşam yemeği, tuale çizilmiş bir resim değilbüyük
bir duvar resmidir. Son akşam yemeği tablosu
içerdiği sırlarla adeta bir bulmacayı andırır.
Resimde İsa’nınçarmıha gerilmesi ile sonuçlanan
gelişmeler öncesinde İsa ve havarileri birlikte
yemek yemektedirler.
Bu yemek masasında havarilerine içlerinden
birisinin kendisine ihanet edeceğini söylemiştir.
Resim İsa’nın bu açıklamayı yaptığı anın hemen
sonrasını yansıtmaktadır. Havariler şaşkınlık ve
merak dolu ifadelerle bu açıklamaya tepki
vermektedirler. Ona ihanet edecek kişinin
kendileri olup olmadığını sorgulamaktadırlar.
Olayın doruk anı verilmiştir. Ortada yer alan
İsa’nın iki yanında havariler üçerli dört grup
halinde yerleştirilmişlerdir. Bunların arasında
İsa’ya ihanet eden Yahuda dirseğini masaya
koymuş elinde içi gümüş dolu keseyi tutan
figürüdür. İsa’nın açıklamasına tepki vererek
merakla ona doğru hareket eden Aziz Petus,
farkında olmadan Yahudayı diğerlerinden
ayırmaktadır. Havarilerin hareketleri İsa’yı
yalıtılmış bir şekilde ortada bırakmıştır. 

YAZI KEREM MAVİDAĞ

Son Akşam
Yemeğ�
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Bu kompozisyon düzenlemesi İsa’nın
kaçınılmaz kaderini ima etmektedir; aynı
zamanda resmin yüzeyine, ya da diğer bir
deyişle; izleyiciye doğru açılan iç mekanda
yandaki uzunlamasına çizgiler ve yan duvardaki
dörtgen şekillerle verilen çizgisel perspektifin
kaçış noktası dikkatleri İsa’ya toplamaktadır.
Buna geometrik perspektif denir. Yine dış
mekana açılan üçlü pencere dizilişinde,
ortadaki büyük olan, İsa’nınarkasında adeta bir
hale gibi yer almakta ve İsa’nın resmin odağı
haline gelmesine yardımcı olmaktadır. İsa’ya
ihanet ettiği söylenen Yahuda diğer havarilere
göre daha alçakta çizilmiştir. Bir diğer yoruma
göre Leonardo resimde Magdalalı Meryem’i
gizlemiştir.  İsa’nın sağında oturan hüzünlü
St.John; bazı yorumlara göre Meryem’in ta
kendisidir. Bu resmi olduğu yerden kesip
İsa’nın sağına yerleştirdiğimizde başı oğlunun
omuzlarında ağlayan bir anneyi temsil
etmektedir. İsa ile Meryem arasındaki boşluk
ise Hıristiyanlıkta ki kutsal kayıp kaseyi temsil
ettiği söylenir.
 Resim henüz Leonardo hayattayken 20 yıl
sonra paça parça dökülmeye başlamış. 1726 da
kaydedilen ilkrestorasyon Michelangelo Bellotti
tarafından yapılmış. 

1796’da Fransa ordusu bu yemekhaneyi
önce cephanelik olarak, daha sonra
hapishane olarak kullandı. Fransız askerleri
resmi taşlamış, merdiven dayayıp havarilerin
gözlerini oymaya çalışmışlardır ayrıca, kilise
2.Dünya savaşında bombardıman yüzünden
bir hayli zarar görmüştür. Resimde de ciddi
bozulmalar oluşmuştu.
Vinci tarafından yapılmış olan bir resim bu
çok yönlü sanatçı eserinde matematiği bilimi
pek çok şeyin bileşiminikullanıyor. Daha
önceki dönemlerde yapılmış olan son akşam
yemeği tasvirlerine baktığımızda daha çok
boş alan olduğunu odada birçok dekoratif
obje bulunduğunu görürüz. Leonardo ise
her şeyi yalınlaştırması, sadece dikkatimizi
figürlere ve yüz ifadelerine odaklanmamızı
sağlamıştır. Neredeyse tüm alanı figürler
kaplıyor ve dünyalarımızı ayrıştırıyor. İsa ve
havarileri’nin bulunduğu alanagirmemize
imkan yok. Sanatçı adeta onlarla aramızda
bir sınır çekmiş gibi. Rönesans dönemi
resimlerinde gördüğümüz karakteristik
öğelerden bir resimde en çok hissedilen Hz
İsa'nın kutsallığı. Hz İsa ortada sükunet
içinde duruyor, bütün perspektif çizgilerin
onu öne çıkartıyor.

Sayfa27 



 Leonardo’nun genel fresk tekniğini kullanmak yerine burada yağlı boya ve temperanın
karışımını denemiştir. Geleneksel fresk tekniği de yaş sıva üstüne uygulanır. Bu teknikte
boya sıvanın içine derinlemesine nüfus eder. Bu şekilde
yapılmış resimler, resim zarar görse bile arkasından aynı boya yüzeye çıkacağı için resmin
orjinalliği bozulmaz. OysaLeonardo burada kuru sıva üzerine boyadığı için, boya duvara
tam olarak işlememiş bu yüzden yapılan restorasyon da dökülen kısımlar yeniden
çizilmiştir, sonuç olarak artık karşımızda Vinci’nin resmeddiği orjinal ‘Son Akşam Yemeği’
eseri yoktur; Dolayısıyla boya karışımı ve uygulanmış teknik sebebiyle resim yapıldıktan
kısa süre sonra bozulmaya başlamıştır. Bu tekniğin adı Secco’dur, yani kuru sıva üzerine
resmetme.
 Baktığımız resim yüksek Rönesans dönemi resim sanatının mükemmel bir örneğidir.
Sonsuz ve mükemmel olanla insanoğlunun doğasındaki kaosu yani ilahi olanla dünyevi
olanı başarıyla birleştirmiştir.

 Günümüzde hala milyonlarca kişinin ziyaret ettiği bu resim Santa Maria delle Grazie
manastırının yemekhaneduvarını süslemeye devam etmektedir. Ama İsa’nın ayakları
olmaksızın.

Yazan: Ömer Ziya Topsakal 
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Bakışımızı
değ�şt�ren
Fotoğrafçılar

Çağdaş belgesel fotoğrafçılığında önemli bir
şahsiyet olan Diane Arbus, 1971'deki
intiharından önce önemli bir çalışma bütünü
üretti; toplumsal kabulün sınırında yaşayan
insanları doğrudan çektiği fotoğrafların yanı sıra,
sözde "normal" insanları bir çehre içinde
betimleyen fotoğrafları.  Halka açık
maskelerindeki çatlakları keskin bir şekilde
ortaya koyan yöntemler, yaratıldıkları zaman
tartışmalıydı ve bugün de öyle.
Arbus, New York'ta zengin bir ailede Diane
Nemerox olarak doğdu. Babasının modaya
uygun bir Fifth Avenue mağazası vardı. İlerici bir
kurum olan Etik Kültür Okulu'nda eğitim gördü.
18 yaşında Allan Arbus ile evlendi ve fotoğrafa
ilgi duymaya başladı. Babası, Diane ve
kocasından mağazası için reklam fotoğrafları
çekmelerini istedi. Çift, o andan itibaren
fotoğrafçı olarak işbirliği yaptı ve sonunda
Harper's Bazaar için moda resimleri üretti .
1955 ve 1957 yılları arasında Arbus, Lisette
Modeli altında çalıştı. Model, Arbus'u kişisel
resimlere odaklanmaya ve Model'in benzersiz bir
keskin belgesel gözü olarak kabul ettiği şeyi daha
da geliştirmeye teşvik etti. Arbus, Lisette Model
ile çalışmalarına başladıktan kısa bir süre sonra,
kendini tamamen travestileri, ikizleri , cüceleri,
sokaklardaki ve evlerindeki insanları ve
sığınmacıları belgelemeye adamaya başladı .

Arbus'un resimleri neredeyse her zaman
çatışmacıdır: özneler doğrudan kameraya
bakar ve doğrudan flaş veya diğer ön
aydınlatma ile aydınlatılarak keskin bir
şekilde oluşturulur. Konuları, kendilerini ve
kusurlarını objektifine göstermeye istekli
olmasalar da son derece istekli
görünüyorlar.
Fotoğrafları hakkında şöyle dedi: "Sizin
teninizden başka birininkine girmenin
imkansız olduğunu anlatmaya çalışıyorum...
Başka birinin trajedisi sizinkiyle aynı değil."
Ve fiziksel olarak olağandışı olan
deneklerinden , "Çoğu insan travmatik bir
deneyim yaşayacaklarından korkarak yaşar.
[Bu insanlar] travmalarıyla doğdular.
Hayattaki sınavlarını çoktan geçtiler. 
Arbus'un fotoğrafları sanat camiasının
hemen dikkatini çekti. Çalışmalarına devam
etmesi için 1963 ve 1966'da Guggenheim
Bursları ile ödüllendirildi. 1967'de
çalışmaları , New York Modern Sanat
Müzesi'ndeki Yeni Belgeler sergisinde, diğer
iki etkili, yeni fotoğrafçının çalışmalarıyla
birlikte sergilendi: Gary Winogrand ve Lee
Friedlander. Çoğunlukla, sergi son derece iyi
eleştiriler aldı.

Fotoğraf bizler için çok yeni olsa da geçmişten
bugüne takip ettiğimiz çok cesur ve farklı
kareleriyle bizlere yön veren fotoğrafçılar var.
Bunlardan biri de Diane Arbus.
Bu ay yakından tanımaya çalışacağımız fotoğraf
Diane Arbus.. 

DİANE ARBUS
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TEK YUMURTA İKİZLERİ (1967): Diane Arbus
muhtemelen en bilindik çalışmasında,1967’de
New Jersey’de çekilmiş bu fotoğrafta 7
yaşındaki ikiz kardeşler Cathleen ve Colleen
Wade yer alıyor. New Jersey’de ikizlerin ve
üçüzlerin katıldığı Noel partisinde çekilmiş bu
fotoğrafta ikizlerin, yan yana aynı şekilde
duran elbiselerin saç kesiminin birbiriyle
uyumlu olduğu görüntüde, yüz ifadelerindeki
farklılık dikkat çekiyor. İfadelerdeki farklılık her
iki çocuğun da güçlü bireyselliklere sahip
olduğunu anlatıyor. Hatta aile bu fotoğrafın,
ikizlerin benzerliklerini yansıtan bugüne kadar
çekilmiş en kötü fotoğraf olduğunu söylüyor.
Fotoğrafın popülerliği Stanley Kubrick’in kült
korku filmi The Shining’deki ürkütücü ikizler
karakterlerine verdiği ilhamla tescillenir.

1970 yılında Arbus, 10 fotoğraftan oluşan sınırlı
bir portföy yaptı; o zamana kadar "yeni" belgesel
tarzının öncülerinden biri olarak uluslararası bir
üne kavuşmuştu.
Venedik Bienali'nde temsil edilen ilk Amerikalı
fotoğrafçı oldu. 1972'de New York Modern Sanat
Müzesi'nde ABD ve Kanada'yı dolaşan büyük bir
retrospektif 7.25 milyondan fazla kişi tarafından
izlendi.
Amerikalı fotoğrafçı Diane Arbus, denklanşörü
onun deyimiyle “kendi trajedisiyle doğanlara”
çevirdiğinde, "fotoğraflamaya ve uzun uzun
bakılmaya değer olan üzerine" yürütülen hakim
algıyı derinden sarstı. Arbus alışıldık, tekdüze,
takdir edilen görüntüler yerine fotoğraflanmaya
değer bulunmayan, tekinsiz ve nahoşun
fotoğrafını çekmeyi tercih etti. Objektifini sokakta
karşılaştığı, evlerine konuk edildiği sıradışı
insanlara çevirdiğinde, tarihe not düştü:
“Kesinlikle inanıyorum ki ben
fotoğraflamasaydım kimse görmeyecekti.”
Onun siyah beyaz cesur portreleri her kusuru,
zekice sakladığımızı düşündüğümüz karanlık
ifadeleri bir şekilde yakaladı.

 Arbus, 1960’larda alışılmadık bir tavır olarak
toplumun normlarıyla bağdaşmadığı
düşünülen hayatların, farklı ve tuhaf olarak
nitelendirilen insanların fotoğrafını çekti:
İkizleri, travestileri, geyleri, freakleri
(cüceler), nüdistleri (çıplaklar) fotoğrafladı.
Arbus’un fotoğrafik dünyasında karmaşayı,
kaosu ve bilinmezi tercih eden bir bakıştı bu.
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OYUNCAK EL BOMBASI TAŞIYAN ÇOCUK
(1962): Bu fotoğraftaki oğlan Colin Wood,
Arbus’un bir patlama anında onu yakaladığını
iddia ediyor. Bu fotoğraf çekildiğinde, Colin’in
Amerikalı ünlü tenisçi babası Sidney Wood ve
annesi boşanıyordu. Ve muhtemelen oğulları
Colin yalnız ve terk edilmiş hissediyordu.
Fotoğrafta, çocuk kendini gergin bir şekilde
tutuyor, sağ elinde oyuncak bir el bombası
tutuyor ve sol elini de aynı şekilde sıkıyor. Bu,
çocuğun yüzündeki tuhaf ifadeyle birleştiğinde,
çocuğun yaşadığı hayal kırıklığını ve kendince
iletişim kurmaya çabaladığı ifade ediyor.

Onun siyah beyaz cesur portreleri her kusuru,
zekice sakladığımızı düşündüğümüz karanlık
ifadeleri bir şekilde yakaladı. Arbus, 1960’larda
alışılmadık bir tavır olarak toplumun normlarıyla
bağdaşmadığı düşünülen hayatların, farklı ve
tuhaf olarak nitelendirilen insanların fotoğrafını
çekti: İkizleri, travestileri, geyleri, freakleri
(cüceler), nüdistleri (çıplaklar) fotoğrafladı.
Arbus’un fotoğrafik dünyasında karmaşayı,
kaosu ve bilinmezi tercih eden bir bakıştı bu.

26 TEMMUZ DIANE’IN İNTİHARI
1971’in bahar aylarında Diane Arbus’un yaşadığı
Wesbeth’te bir dizi intihar vakasıyla
karşılaşıyorlar. Wesbeth’deki bu karanlık
atmosferin Diane’deki melankoliyi ve depresifliği
arttırdığı söylenebilir. Bosworth kitabında,
Diane’in bir arkadaşına intihar etmeyi onun da
düşündüğünü ama yarım kalmış çalışmalarını
düşünüp vazgeçtiğini söylediğini aktarıyor.

1971 yılı Arbus’un ününün arttığı
üniversitelerden, bianellerden, çeşitli
kurumlardan iş tekliflerinin geldiği, kendisine
ilginin yoğun olduğu bir dönem aynı zamanda. 

Arbus bu dönemde, fotoğraflarının neden bu
kadar ilgi gördüğünü anlayamadığını
muhtemelen fotoğraflarının yanlış
yorumlandığını söylüyor sık sık. Sanat
eleştirmeni Hilton Kramer bu popülerlik için,
“Diane’in ismi büyük bir hızla, kültürümüzün
fazlasıyla alışılmadık deneyimler konusunda
uzmanlaşanlara bahşettiği türden yarı
mitolojik bir statü edinmeye başlamıştı” diyor.
Diane, sonsuza kadar “hilkat garibelerinin
fotoğrafçısı” olarak anılacağını düşünüyor ve
bu etiket inanılmaz canını sıkıyor. “Çünkü en
iyi portrelerin her birimizin içinde bulunan
gizli deneyimleri ima ettiğine" inanıyordu.
Diane, bu cesaretini izah etmek, sanatını
mükemmelleştirmek için insanlardan
uzaklaştı ve depresif ruh halini derinleştirdi.
Diane Arbus, 28 Temmuz’da dairesinde ölü
bulundu. Defterine, 26 Temmuz son akşam
yemeği yazılmıştı. Ders verdiği bir öğrencisi
onun son dönemiyle ilgili şu izlenimi aktarıyor:
“Yüzünün derinliklerine gömülmüş gözleri, o
keskin hiçbir şeyi kaçırmayan gözleri, delici
bakışlara sahipti.”

http://www.masters-of-
photography.com/A/arbus/arbus_articles1.html
https://www.gazeteduvar.com.tr/kitap/2019/02/03/ken
di-trajedisiyle-doganlarin-fotografcisi-diane-arbus

Yazan: Beti  Rodrig
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Bu basit gibi görünen ancak literatürün belki de
en temel ve en zor sorularından birisini ima eden
bir sorudur aslında: Bir fotoğraf ne kadar
gerçektir? Gerçeklik veya gerçek olanın fotoğrafla
ilişkisi sadece fotoğraf üzerine erken dönem
tartışmaların değil daha güncel tartışmaların da
altında yatan temel bir meseledir. Fotoğrafların
örneğin resimden köklü bir biçimde "gerçekçi"
görülmesinin altında ne yatar? Fotoğraf diğer
temsil biçimlerinden hangi anlamda ayrılır ve bu
farklılık gerçeklik ya da gerçek kavramıyla nasıl
ilintilidir? Fotoğraf nesnesiyle diğer görsel
medyumların nesneleriyle kurduğu ilişkiden
tamamen farklı bir ilişki mi kurmaktadır?  Fotoğraf
bu gücü nereden almaktadır?
Bu kitap bu zorlu soruları, fotoğrafın erken
döneminden günümüzün dijital çağında
fotoğrafın anlamlarındaki dönüşüme kadar farklı
bağlamlarda ele alınmaktadır.

 Dijital teknolojideki gelişmeler birçok alanda
olduğu gibi reklam fotoğrafçılığı alanında da
mesleki pratiklerin ve sektörel uygulamaların
değişime uğramasını sağlamıştır. Dijital teknolojinin
reklam fotoğraflarının biçim ve içerik oluşumuna
sağladığı katkı kadar, mesleki pratikler, üretim
biçimleri sosyal ve ekonomik etkilerini saptamak,
dijital teknoloji ile birlikte ortaya çıkan "yeni"
kavramları açıklamak, günlük hayatta sıkça
karşılaştığımız (neredeyse gözümüzü
kaçıramadığımız) reklam fotoğraflarının nasıl bir
yapı içerisinde ortaya çıkarıldığını ve sunulduğunu
anlamak için önem kazanmaktadır. Türkiye'deki
reklam fotoğrafçılığı alanında az sayıdaki akademik
çalışmaya ek olarak bu kitap, reklam fotoğrafçılığı
mesleğini ve üretilen işleri daha yakından tanımayı
sağlamayacak bir literatür oluşumuna katkı
sağlamakla birlikte, dijital fotoğraf teknolojisindeki
devrim olarak kabul edilen gelişmelerin etkilerinin
tespit edilmesini hedeflemektedir.

Reklam Fotoğrafçılığı

Bir fotoğraf neyi gösterir?

Hazırlayan: Beti Rodrig
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Soyut Fotoğrafım 1:

2017 yılında iki kez sergileme olanağı
bulduğumuz sıra dışı bir çalışmanın heyecanını
yaşıyorduk.Sıra dışıydı, çünkü çalışmanın tek
koşulu, çektiğimiz fotoğraf ya da fotoğrafların
herhangi bir şekil, boyut ya da konu kısıtı
olmaksızın, bir platform ürerinde bulunması
dışında hiçbir kural içermeyecek kadar özgür
olmasıydı.Özgürdü, çünkü hayaller kadar
sınırsız ve sonsuz malzemeyle çalışma olanağı
sunuyordu.Sergimizin teması “Fotoğrafla
Düşlerim” olarak belirlenmişti.Dijital ve transfer
gibi profesyonel tüm teknikler de dahil, her
yöntem ve malzeme bir arada kullanılabilirdi.Ve
en güzeli hepimiz amatördük. 

SOYUTA DOKUNUŞ
Benzer bir çalışmaya başlamadan önce, evde
varlığını bile farketmediğiniz, belki de bir türlü
atmaya elinizin varmadığı, geri dönüştürülebilir,
doğadan alıp bir kenarda belki de hayallerinizi
anlatma yolculuğuna katılmayı bekleyen sonsuz
malzemeye farklı bir gözle bakmayı
deneyin.Hayallerinizi maddeyle anlatabilmenin
yaratacağı heyecanı içinizde hissetmek, belki de
her birinin hikayesi olan malzemelere, renklere,
şekillere yeni bir anlam verme düşüncesi,
çalışmalarınızı olgunlaştıracak, hatta doğaya,
canlıya ve hayata bakış açınızı derinleştirip
dönüştürecektir.
İlk çalışmamda, dış yansımamla karamsarlığımın
zıtlığını anlatmak istedim.

B�r Deney�m
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Soyut Fotoğrafım 1:
Öncelikle duygularımı nasıl ve hangi figürlerle ifade edebileceğimi düşünerek, konu iç dünyam olacağı
için, çalışmaya kendi fotoğrafımı çekerek başladım.Etrafımda oluşacak hikayede olmasını istediğim
resimleri çoğunlukla eski dergilerden ya da internet görsellerinden, malzemeleri ise çoğunlukla
doğadan toplamaya başladım.Topladığım malzemeleri 50x70 cm boyutlarında foreks (fotoblok)
üzerine yapıştırmadan önce, kurgulayacağım konuya daha uygun olacağı için siyah fon kartonu
kullanmayı tercih ettim.Taslak oluşunca yapıştırma işlemlerini tamamladım. Konu vurgusunu artırmak,
malzemelerin, kestiğim fotoğraf ve resimlerin bütün ile uyumlu geçişini sağlamak için gazlı kalem,
kuru ya da guaj boya kullanarak küçük fırça darbeleri, noktalar ve çizgilerle boyamalar yaptım, ta ki
içime sindiği ana dek…

Soyut Fotoğrafım 2: 
İlk çalışmamı yaptığım aylar içinde, kendimi kentsel dönüşümün, yıkılan binaların, sökülen ağaç
katliamının ortasında buldum. Penceremden görebildiğim artık yalnızca, yeşil örtüsünü kaybetmiş
toprak üzerinde her an saldıracakmış gibi duran sarı bir canavar buldozerdi. Yağmurlu bir günde
fotoğrafladığım bu canavarı, fotoğrafı büyüttüğümde cama tutunan yağmur damlalarının içine
oturmuş bulunca çok şaşırdım.Bu kez damlaların fotoğrafını büyüterek, kentsel dönüşüme tepkisel bir
çalışma daha yapmak istedim.Kadıköy’de sanat malzemeleri satan bir mağazadan pencere görüntüsü
verecek yarı saydam bir plaka satın alıp, binaların fotoğrafının üzerine yapıştırdım.Üzerine de
büyüterek baskılarını aldığım, her birinin içinde buldozer olan dev damlaları ve pencere reklamından
bulduğum çerçeve resmini yapıştırarak ikinci çalışmamı tamamladım.

Soyut Fotoğrafım 2 
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Soyut Fotoğrafım 3 

Soyut Fotoğrafım 3: 
Doğada dolaşırken topladığım kuru dallar, çürümüş yaprak ve çiçekleri tasnif ederken, bir kozalak
avucumun içinde bir anda helezon şeklinde dönerek dağıldı.    Ve her bir yaprağının ilginç bir şekilde
pangolin (pullu karınca yiyen) tüylerine benzediğini farkettim.Bu farkediş heyecanı beni yeni bir
hayale daha sürükledi. Doğadaki çürüyüşün ardında canlanan hayatı, yeniden doğuşu anlatmak ve
yine zıtlıkları bir araya getirmek istediğim yeni bir çalışma daha başlıyordu.Siyah fon kartonu üzerinde
taslak hazırlarken, daha kalıcı ve dayanıklı olmasını istediğim için, çürümüş yaprakların internet
görsellerinin baskısını alarak ve boşlukları maket bıçağıyla keserek çalışmayı tercih ettim.Ada
yolcuğunda fotoğrafladığım, pembe dudaklı ve tek gözlü bir kedi, yaşamın, varoluş mücadelesinin
simgesi ve çalışmamın odağı oldu.Yapıştırma işlemi ise işin en keyifli son dokunuşuydu.
Hayal yolculuklarını kalıcı kılmak isteyen tüm dostlara ışık olması dileğiyle.

Yazan: Nilay İnal
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TFSF Etkinlik Yılı Belgesi sahibine ulaştı.
Son 4 yıldır TFSF yönetimi her etkinlik yılına fotoğraf sanatına katkı sağlamış yaşayan değerli
kişilerin isimlerini vermektedir. Bir ömür boyu Türkiye’de fotoğraf eğitimine çok değerli
katkılar sağlaması nedeniyle TFSF 2022-2023 Etkinlik yılına değerli Hocamız Prof. Güler
Ertan’nın ismi verilmiştir. 31 Temmuz 2022 günü BÜFOD ve Büyükçekmece Belediyesi
tarafından düzenlenen Uluslararası Güler Ertan Fotoğraf Yarışmasının sergi açılışı 23.
Büyükçekmece Etkinlikleri kapsamında yapıldı. Sergi açılışında TFSF Yönetim Kurulu Başkanı
Dr.Sefa Ulukan tarafından değerli hocamıza “TFSF Etkinlik Yılı Belgesini” sürpriz yaparak
takdim edildi. Kendisine bir ömür boyu fotoğraf sanatına verdiği emek ve katkılar için bir kez
daha teşekkür ederiz.

TFSF Haberleri 
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Derleyen: Sevilay Aktaş



TFSF Onaylı Yarışmalar 

https://tfsfonayliyarismalar.org
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Apply now at the international photographic salon
CIRCLE.

PSA: 2022-339; IAAP: 2022/086; NPU: 2022/013; 
Photo Art Group Prilep from Prilep, North
Macedonia is kindly inviting you to participate at

International exhibition of art photography 
CIRCLE 2022

Sections:
A. OPEN [color digital - PSA PIDC]
B. OPEN [monochrome digital - PSA PIDM]
C. NATURE [color/monochrome digital - PSA ND]
D. PHOTOJOURNALISM [color/monochrome digital
- PSA PJD]
E. TRAVEL [color/monochrome digital - PSA PTD]
F. ARCHITECTURE [color digital - PSA PIDC]
G. PORTRAIT [color digital - PSA PIDC]
H. STREET [color/monochrome digital - PSA PJD]
I. INSECTS [color/monochrome digital - PSA ND]

Entry rules: HERE
Apply: HERE

All participants of the competition will receive
digital catalogue of the photo salon

Best Regards
Ms. Katerina Todorovska

Photo Art Group Prilep
Prilep, North Macedonia
email: circlemkd@gmail.com
web: photoartcontest.com/
 
 EXHIBITION CALENDAR
 Closing date: 18 September 2022
 Judging date: 28 September 2022
 Notification date: 12 October 2022
 Awards mailed by: 15 November 2022
 
 On-line gallery publish date: 10 November 2022
 Catalog publication date: 10 November 2022

Uluslararası Yarışmalar 

Sayfa38 

https://photoartcontest.com/circle/
https://photoartcontest.com/circle/
https://photoartcontest.com/circle/
https://photoartcontest.com/circle/?location=rules
https://photoartcontest.com/circle/?location=form
mailto:circlemkd@gmail.com
https://photoartcontest.com/circle/


 
Dear photographers,

We have the great honor to invite you and your friends
to participate in our

 
Adana Amateur Photographers Society (AFAD)

9th International Photography Contest
 

CLOSING DATE
10 SEPTEMBER 2022

 
9th International Photography Contest of AFAD is in 4

sections;
 

NATURE (Monochrome & Color)
OPEN (Color)

OPEN (Monochrome)
TRAVEL (Monochrome & Color)

 
ENTRY RULES

 
Thank you for your confidence

http://contest.afad.org.tr

International exhibition of art photography 
PHOTO FEST BITOLA

 
 

Sections:
A. OPEN [color digital - PSA PIDC]

B. OPEN [monochrome digital - PSA PIDM]
C. NATURE [color/monochrome digital - PSA ND]

D. PHOTOJOURNALISM [color/monochrome digital -
PSA PJD]

E. TRAVEL [color/monochrome digital - PSA PTD]
F. PORTRAIT [color digital - PSA PIDC]

G. NUDE [color digital - PSA PIDC]
H. LIFE [color/monochrome digital - PSA PJD]

I. LINES [monochrome digital - PSA PIDM]
 

Entry rules: HERE
Apply: HERE

 
All participants of the competition will receive digital

catalogue of the photo salon
 

Best Regards
Kosta Dupcinov

 
Photo-cinema club Bitola
Bitola, North Macedonia

email: photoclubbitola@gmail.com
web: bitolaphotoclub.com

 
 
 

 EXHIBITION CALENDAR
 Closing: 10 October 2022 
 Judging: 20 October 2022 

 Notification: 03 November 2022 
 Exhibition: 30 November 2022 

 
 Delivery of the awards 

 to the authors by December 2022. 
 

https://bitolaphotoclub.com/
https://bitolaphotoclub.com/
https://bitolaphotoclub.com/
https://bitolaphotoclub.com/?location=rules
https://bitolaphotoclub.com/?location=form
mailto:photoclubbitola@gmail.com
https://bitolaphotoclub.com/


PSA: 2022-; IAAP: 2022/; 
Photo club PIRIN from Razlog, Bulgaria is kindly inviting

you to participate at
 

International exhibition of art photography 
MUSALA 2022

 
Sections:

OPEN COLOR (PIDC)
PORTRAIT (PIDC)

OPEN MONOCHRME (PIDM)
MINIMALISM (PIDM)

NATURE (ND)
BIRDS (ND)

PHOTOJOURNALISM (PJD)
PEOPLE (PJD)
TRAVEL (PTD)

 
Entry rules: HERE

Apply: HERE
 

All participants of the competition will receive digital
catalogue of the photo salon

 
Best Regards

Radoslav Dimitrov
 

Photo club PIRIN
Razlog; Bulgaria

email: pcpirin@gmail.com
web: photoclubpirin.com/musala

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HULKİ MURADİ P&A - Turkey, OTOFOKUS P&A -
Turkey and PHOTO CLUB FENIX - Albania are

kindly inviting you to participate at
 

1st New World International Photography Circuit
2022

 
Sections:

A. OPEN [monochrome digital]
B. OPEN [color digital]

C. PEOPLE [monochrome & color digital]
 

Entry rules: HERE
Apply: HERE

 
All participants of the competition will receive

digital catalogue of the photo salon
 

Best Regards
Hulki Muradı̇, EFIAP/g-PPSA-COSPLTSP

 
HULKİ MURADİ P&A

Mersin, Turkey
email: cameraobscurasociety@gmail.com

web: theiaap.com/
 
 

 EXHIBITION CALENDAR
 Closing: 12.09.2022 / 23.59 (Local Time) 

 Judging: 19-25.09.2022 
 Notification: 03.10.2022 

 Exhibition: Dec 2022, Jan 2023 Organizer’s club
center 

 
 Delivery of the awards 

 to the authors by Jan 2023 
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Recognized by: FIAP, GPU & IPN.
>> Section [ 5 ]

   A. Open Monochrome
   B. Open Color

   C. HUMAN LIFE [ Mono + Color]
   D. Nature

   E. Photo Travel
  

>> Total 114+1 Awards <<
Very low entry fees 

Nepali & Indian: Rs.1200/- only for all 5 Section.
Other Country: $18[USD] only for all 5 Sections.

 
Best Entrant & Best Club Awards & lots more...

More Details: nepalphotosalon.com
Closing date: 18th Sept. 2022.

 
 

International exhibition of art photography 
PHOTO STORY 2022

 
 

Sections:
OPEN MONOCHROME (PIDM)

LINES (PIDM)
OPEN COLOR (PIDC)

WOMEN (PIDC)
NATURE (ND)

PHOTOJOURNALISM (PJD)
LIFE (PJD)

TRAVEL (PTD)
STREETS (PTD)

 
Entry rules: HERE

Apply: HERE
 

All participants of the competition will receive digital
catalogue of the photo salon

 
Best Regards

ms Marina Krstikj
 

Photo club Kumanovo
Kumanovo, North Macedonia

email: photoclubkumanovo@gmail.com
web: photoclubkumanovo.com/photostory

 
 

 EXHIBITION CALENDAR
 Closing: 11 September 2022 
 Judging: 21 September 2022 

 Notification: 27 September 2022 
 Exhibition: 26 October 2022 

 
 Delivery of the awards 

 to the authors by October 2022 
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gelecek sayıda
sokak

fotoğrafçılığı

ve daha pek çok konu

www.fotografmetre.org
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