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KURﬁUN-KALAY ALAﬁIMLIDAN

FOTO⁄RAF NER
Neredeyse 10 y›l süren denemelerinden sonra 1827’de, Frans›z Joseph
Niépce kurﬂun-kalay alaﬂ›m› duyarl›
bir yüzeyi, yaklaﬂ›k 8 saat ›ﬂ›klayarak
dünyan›n ilk kal›c› foto¤raf›n› elde etmeyi baﬂard›. Bu, tüm dünya için bir
dönüm noktas› oldu. ‹nsanl›k tarihine
dikkatli bak›ld›¤›nda, insanl›k kültürünü bu denli etkileyen, de¤iﬂimleri körükleyen, baﬂ döndürücü bir h›zla sosyal, ekonomik ve kültürel dönüﬂümler
yaratan bir geliﬂmenin neredeyse ilk
örne¤inin foto¤raf oldu¤unu söylemek, pek de dayanaks›z bir sav olmaz.
O zamandan bugüne tam 181 y›l geçti.
O günlerde yaratt›¤›ndan farkl› de¤il
bugün içinde oldu¤umuz ﬂaﬂk›nl›k. Resimden gerçekli¤e dair görüntülere

Niépce’in kamera obscuras› (1826)

Matthew Brady, Amerikan ‹ç Savaﬂ›

nesnel gerçeklik boyutunda ulaﬂ›l›rken, nesnel gerçeklikten sanal görselli¤e geçiﬂin ﬂaﬂk›nl›¤›n› yaﬂat›yor ﬂimdi
de foto¤raf. Bulundu¤u günden bugüne, foto¤raf›n teknolojisi de kavramlar› da de¤iﬂmeyi sürdürüyor. ‹¤ne deli¤i ya da optik görüntünün kimyayla
buluﬂmas›n›n bir sonucuydu ilk foto¤raf. ﬁimdilerdeyse kimya, yerini biliﬂim
ve iletiﬂim teknolojilerine b›rakm›ﬂ gö-

Teknolojik
Kilometre Taﬂlar›
1827: Niepce, bir mercekli kamera obscura’yla 8 saat boyunca ›ﬂ›¤a maruz b›rakt›¤› ilk
kal›c› görüntüyü çekti.
1833: ‹ngiltere’de William Henry Fox Talbot sodyum klorit ve gümüﬂ nitrat kullanarak
bir negatif görüntü yaratt›.
1837: ‹lk Daguerrotip dünyayla paylaﬂ›ld›.
Bu buluﬂ, foto¤raf makinesinin içine yerleﬂtirilebilen, ›ﬂ›¤a duyarl› hale getirilmiﬂ metal tabakalardan oluﬂuyordu. Bu tabakalar sayesinde
foto¤raf çekim süresi 8 saatten 3 dakikaya düﬂmüﬂtü.
1840-49:
Foto¤rafa hizmet edecek ilk objektif tasar-
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rünüyor. Kimyan›n henüz, tümüyle yenildi¤i, baz› çevrelerce kabul görmese
de ya da üzerindeki tart›ﬂmalar sürse
de, foto¤raf›n kendini tart›ﬂanlar› s›k
s›k yan›lg›ya düﬂürebilen, yeniliklerden uzak duramayan bir yap›s› var. Bu
yap›y› kavraman›n en iyi yolu da foto¤raf› bugüne getiren geliﬂmeleri ve kavramlar› anlamaktan geçiyor. Foto¤raf,
kurﬂun-kalay alaﬂ›ml› duyarl› yüzeyden
land›.
Herschel, “hipo” kullanarak görüntüyü duyarl› bir ka¤›da sabitlemeyi baﬂard›. Foto¤raf”
ve “pozitif” - “negatif” sözcüklerini uydurdu.
f:16 de¤erindeki orijinalden 22 kat daha
h›zl›, f:3.6 bir lens yap›ld›, duyarl› foto¤raf plakas›n›n ›ﬂ›k duyarl›l›¤›, 4 dakikadan 25 saniyeye düﬂen ›ﬂ›klama süresi sayesinde art›r›ld›, plakay› duyarl› yapan yüzey kaplamalar›ndaki geliﬂmeler de daguerrotip tonlar›n› zenginleﬂtirdi.
Talbot, Calotip’i ad›n› verdi¤i, daha sonra
pozitif elde etmekte kullan›lan negatifi yaratan
ilk yöntemi duyurdu.
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AN ELEKTRON‹K DUYARKATA

REYE KOﬁUYOR?
elektronik duyarl› yüzeye heyecanl› bir
macera yaﬂ›yor ve yaﬂat›yor. Büyük
olas›l›kla Niépce ilk foto¤raf›n› çekerken, insanl›¤a, böylesine maceral› bir
mecra b›rakt›¤›n›n fark›nda de¤ildi. Ne
yaz›k ki, çabuk gelen ölüm, onu bu heyecan yuma¤›ndan uzaklaﬂt›rd›. Dünya’da, 1995 y›l› boyunca, yaln›zca bir
makine üreticisi firma, yeni tek bir say›sal foto¤raf makinesini piyasaya sürerken, 2007’de 11 makine üreticisi,
tam 167 –yanl›ﬂ okumuyorsunuz– makineyi sat›ﬂa ç›kard›, ek olarak kameral› cep telefonlar›n›n say›s› da anormal
bir art›ﬂ gösterdi. Bunun bir tek anlam› var: Niépce’in ilk çekiminden 181
y›l sonra günümüzde, büyük olas›l›kla,
milyarlarca insan trilyonlarca görüntü
üretiyor. Uzay›n derinliklerinde çal›ﬂan insans›z kameralar› ya da her gün
dünyan›n her yerini durmaks›z›n görüntüleyen uydu kameralar›n› da unutmamal›!

Foto¤rafla Gelenler

Andy Warhol,
Marilyn Monroe

Daha foto¤raf olmadan önce, baﬂlad› kazan›mlar: Zaman› gösteren ilk saat, bugün kulland›¤›m›z Gregoryen
takvim i¤ne deli¤inin marifetleriydi.

18. ve 19. yüzy›llarda dünyay› kas›p
kavuran Sanayi Devrimi’nin en önemli
buluﬂlar›ndan biri say›lan foto¤raf,

1850-59:
Frederick Scott Archer, çözünürlü¤ü daha
yüksek cam plaka negatifleri ortaya ç›karan yeni bir iﬂleyiﬂ buldu.
“Kartvizit” teknik yani üçüncü nesil kolodyon foto¤raflar, aile foto¤raf albümlerinin do¤-

mas›na öncülük ettiler.
Hemen her sosyal s›n›ftan insanlar kendilerinin daguerrotip portrelerini çektirebilecek
maddi gücü bulabiliyorlard›.
‹lk rotüﬂ yap›ld› ve görüntü üzerine rotüﬂ
yapma-yapmama tart›ﬂmalar› baﬂlad›.

hem içine do¤du¤u dönemi çok etkiledi hem de o dönemin getirilerinden
çok etkilendi. Bir yanda foto¤raf üreti-

Roger Fenton K›r›m Savaﬂ›’ndan ilk görüntüleri çekti ve dünyan›n ilk savaﬂ foto¤rafç›s› oldu.
Nadar, bir balondan ilk hava foto¤raf›n›
çekti.
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mine yönelik teknoljik geliﬂmeler alabildi¤ine sürüyor, bir yanda da foto¤raf›n kendisi hem yeni teknolojik geliﬂmelere yol aç›yor, yeni iﬂ alanlar› yarat›yor hem de sanat da ve sosyal ortamda o güne de¤in hiç var olmayan kavramlar›n, yöntemlerin ve uygulamalar›n ortaya ç›kmas›na ön ayak oluyordu: Bilimden, teknolojiden sanata, s›radanl›ktan absürtlü¤e, gerçeklikten soyuta ya da gerçeküstülü¤e her ﬂey büyük bir h›zla evriliyordu. Foto¤raf›n
sanatsal ve teknolojik evrilmeleri günümüzde de sürüyor. Foto¤raf yeni bir
evreden, “say›sal devrim”den geçiyor.
O günden bugüne foto¤raf›n insanl›k
tarihi, kültürü ve teknolojisine yapt›¤›
katk›lar›n› ve devrimlerini anlamak,
bugünkü yaﬂam biçimini anlaman›n
bir yolu say›l›yor. Örne¤in foto¤raf›n
ticaret dünyas›na yapt›¤› inan›lmaz
katk›lara kabaca bir göz atal›m: Foto¤rafla birlikte o güne de¤in hiç olmayan
yepyeni ticari sektörler oluﬂtu: Foto¤raf makineleri, objektifler, fimler, bask›
kartlar›, banyo bask› geliﬂtirme kimyasallar›, banyo bask› geliﬂtirme laboratuvarlar›, foto¤rafç›l›kta kullan›lan filtre, tripod, çanta, yelek vs aksesurlar,
makine ve görüntü temizleme malzemeleri, arﬂivleme malzemeleri, sergileme malzemeleri, ›ﬂ›k ve flaﬂ malzemeleri, karanl›k oda malzemeleri, projeksiyon malzemeleri, sinema ve tüm yan
sektörleri, fotokopi teknolojisi, TV teknolojisi, CCD ve CMOS teknolojisi, say›sal foto¤raf makineleri, LCD teknolojisi, görüntü tarama teknolojisi, görüntü bask› teknolojisi, foto¤raf kâ¤›d›
teknolojisi, görüntü iﬂleme yaz›l›mlar›,
‹çinde, do¤al hareketi bulunduran ilk foto¤raflar çekildi.
1860-61:
James Clerk Maxwell, ilk renkli foto¤raf sistemini yaratt› (renk ayr›m› yöntemi).
Geliﬂen teknoloji ›ﬂ›klama yap›ncaya kadar
saklanabilen ve ›ﬂ›klamadan sonra da acele etmeksizin bir karanl›k odaya kadar getirilebilen
“dry-plate=kuru plaka”lara çekim yapmay›, bu
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Foto¤raf›n getirdiklerinden baz›lar› devrim niteli¤inde. Foto¤rafik dev-

rimlerin baﬂ›n› sinema çekiyor. Bu devrimin öncüsü, sanayi foto¤raf›n›n ustalar›ndan Eadweard Muybridge’ti. Muybridge, her biri saniyenin ikibinde birine yak›n h›zla çal›ﬂan örtücülü elektromanyetik bir kontrol sistemli 12 kameray› atlar›n koﬂaca¤› koﬂuyoluna s›ralad›. Atlar›n önünden geçti¤i her makine elektromanyetik bir tetiklemeyle
devreye girerek çekim yapt›. Bu deneyin sonunda elde edilen foto¤raflar, insan gözünün hareketi izlemedeki yan›lg›lar›n› aç›¤a ç›kar›p, beden hareket
iliﬂkisine yeni ve do¤ru bir bak›ﬂ getirdi. Bir dergi bu foto¤raflar›ndan
18’inin çizimlerini ilk sayfada yay›nlarken, okuyucular›na da çizimleri keserek s›rayla bir ﬂeride yap›ﬂt›rmalar›n›
ve o dönemin moda oyunca¤› zoetrope
(ﬂeridi bir baﬂtan ötekine hareket ettirebilen bir düzenek) kullanarak bakmalar›n› önerdi. 1880 y›l›nda, benzer
bir tekni¤i kullanan bir cihaz geliﬂtiren Muybridge, San Fransisco, California Güzel Sanatlar Okulunda kendi hareketlendirilmiﬂ görüntülerini bir ekran üzerinde göstermeyi baﬂard›. Etienne-Jules Marey, Muybridge’in foto¤raflar›n›n Paris’te yay›nlanmas›n›n ard›ndan 1882’de, “an foto¤raf›” ad›n›
alan uygulamalar› elde edecek tek bir
makina geliﬂtirdi. Marey’in bu makineyle yapt›¤› çekimler, bilimsel ölçülendirmede önemli bir araç oldu. Marey’in yapt›¤› bu makine sinema kameralar›n›n ilk öncülerindendi. O günlerden beri sinema, her gün biraz daha
yay›larak dünyay› avcunun içinde tutan kocaman bir sanayi sektörüne ve
çok etkili bir sanata dönüﬂtü. Ancak si-

da onlar›n fabrikasyon üretimini ve sat›ﬂ›n› sa¤lad›. Önceden haz›rlanm›ﬂ duyarl› bask› kâ¤›tlar› da kuru plakalarla hemen hemen eﬂ zamanl›
olarak piyasaya sürüldü.
Küresel sap›nçlar› düzeltilmiﬂ, astimatl›k sorunlar› azalt›lm›ﬂ objektifler geliﬂtirildi.
Objektif kapa¤›n› aç›p kapaman›n yerini makinenin içine yerleﬂtirilen örtücüler ald›.
Bask›da ilk büyütme iﬂlemi yap›ld›.
1870-79:
Eadweard Muybridge’in ünlü foto¤raf›, dörtnala ileri koﬂan bir at›n gerçekte nas›l oldu¤unu gösterip hareket eden ﬂeyleri incelemede insan gözünün yetersizli¤ini kan›tlad›. Bu foto¤raf›n çekilmesiyle sineman›n yolu aç›ld›.
Iﬂ›k ve ›ﬂ›klama süreleri, yan› s›ra da ideal
›ﬂ›klamalara iliﬂkin bilimsel bir yöntem geliﬂtirildi.
Kuru plaka jelatin duyarkat yayg›n olarak
kullan›ma girdi. Foto¤rafç›lar art›k karanl›k

odalar›n› yanlar›nda taﬂ›madan dolaﬂabiliyorlar,
›ﬂ›k duyarl›l›klar›n› aylarca koruyabilen plakalar› hemen geliﬂtirmek zorunda kalm›yorlard›.
Bir elektrik ampulü ›ﬂ›¤›yla ›ﬂ›klanabilen duyarl› kâ¤›t yarat›ld›. Bu geliﬂme negatiflerin
farkl› boyutlarda büyütülmesini ve daha önce
asla olmayacak miktarlarda ço¤alt›labilmesini
sa¤lad›.
1880-89:
Yayg›nlaﬂan ayaks›z el kameralar› foto¤rafç›lar›n görüntüleme verimlili¤ini çarp›c› biçimde
art›rd›lar.
“Yar› ton” tekni¤i bulundu.
Yaln›zca mavi ›ﬂ›¤a duyarl› ortokromatik yerine görünür ›ﬂ›¤›n tüm dalga boylar›na duyarl›
(pankromatik) özellikte kuru plakalar ve esnek
filmler üretildi.
George Eastman, “Kodak” ad›n› verdi¤i ilk
erken dönem el kameras›n› icat etti ve üretti.

yeni tür arﬂivleme malzemeleri, yeni
tür projeksiyon teknolojisi, görüntülü
iletiﬂim cihazlar› gibi üretim temelli
sektörler olarak ortaya ç›kt›lar. Foto¤raf stüdyolar› gibi üretim ve tüketimin
bir arada oldu¤u ticaret mekanizmalar›n› ya da tüketim sektörünün en
önemli araçlar› moda ve reklam faaliyetlerini de foto¤rafa borçluyuz.
Rönesans’la geliﬂen, burjuvaziyle
körüklenen resim sanat›, foto¤rafla
birlikte büyük bir boﬂlu¤a düﬂtü. Foto¤raf›n ilk y›llar›nda foto¤rafa öykünen resimler öne ç›kt›ysa da, 1900’lerden itibaren resim sanat›, Kübizm baﬂta olmak üzere yepyeni bir sürü sanat
ak›m›n› ortaya ç›kard›. Elbette öteki
plastik ve görsel tüm sanatlar da bu
ak›mlardandan etkilendi. Foto¤raf
kendi kuram, ak›m ve dallar›n› geliﬂtirdi. Moda, dü¤ün, belgesel, haber, potre, manzara, soyut, do¤a, vahﬂi do¤a,
an, do¤rudan, hareket, dura¤an, stüdyo, mimari, tan›t›m, sanayi, bilimsel vb.
foto¤rafç›l›k alanlar›n› do¤urdu.
Gezme, görme, gördü¤ünü görüntüleme, ço¤altma, biriktirme, saklama,
paylaﬂma, aktarma kültürleri oluﬂtu.
Kitlelerin kendini ve çevresini görüntüleme merak› dinmeksizin, hatta art›k
herkesin cebindeki telefonlar›n içine
girmiﬂ kameralarla günümüzde de ç›lg›nca sürüyor.

Foto¤raf›n Ünlü
Devrimleri
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nema da say›sal devrimin etkisi alt›nda, biliﬂim teknolojilerinin bütün olanaklar›ndan yararlan›p hayal edilemeyen sinema efektlerini kullanmaya,
gerçekte var olmayan sanal oyuncularlarla yarat›lm›ﬂ filmler üretmeye baﬂlad›.
Foto¤raf›n ikinci devrimi bas›n
dünyas›nda gerçekleﬂti. Matbaac›l›k
sektörüne ola¤anüstü bir katk› yapan
“yar› ton” tekni¤i, yaz›l› bas›n›n k›sa
zamanda görselleﬂmesine, yeni medyalar›n do¤mas›na ve yayg›nlaﬂmas›na
neden oldu. Üç boyutun iki boyuta indirgenmesi konusunu bir yana b›rak›rsak, elle çizilen resimlerin ve illüstrasyonlar›n d›ﬂ›nda orijinal görüntüdeki
tonlar›n yer ald›¤› ilk bas›l› yay›n, William Henry Fox Talbot’un 1844 y›l›nda
yay›mlad›¤› “The Pencil of Nature –

Do¤an›n Kalemi” adl› kitab›yd›. Talbot,
üç gine karﬂ›l›¤›nda sat›ﬂa sunulan bu
kitaptaki foto¤raflar›n giderek solmas›
konusunda okuyucular›ndan özür dilemeyi de unutmam›ﬂt›. Talbot’un foto¤raflar›n› yay›nlamak için buldu¤u yöntem, foto¤raflar›n zamanla soluklaﬂmas›n›n önüne geçemedi¤i gibi, zor ve pahal›yd›. Bir dergi ya da kitapta foto¤raf
kullanman›n daha ucuz ve pratik bir
yolunun peﬂine düﬂen Talbot, ara tonlar› (yar› tonlar) tek tonlu (siyah) mürekkeple oluﬂturman›n yegâne yolunun foto¤raf› farkl› büyüklükteki noktalara ‘ay›rmak’ oldu¤u sonucuna vard›. Gölge alanlardaki tonlar› temsil
eden en büyük beneklerle parlak alanlara karﬂ›l›k gelen en küçük benekler
aras›nda kalan orta büyüklükteki beneklere yar› tonlar ad› verildi. Bu irili

ufakl› siyah noktalara belli bir uzakl›ktan bakan insan gözünün, s›n›rl› çözünürlük yetene¤i yüzünden, bu siyah lekeleri gri tonlar› ﬂeklinde alg›layaca¤›
o dönemlerde de biliniyordu. 1866’da
James Clerk Maxwell, renk ayr›m› yönteminin baﬂlang›c› olacak, ilk renkli foto¤raf sistemini yaratt›.
1878 y›l›na gelindi¤inde, Frans›z
Charles Petit ve Amerikal› Frederic
Eugene Ives’›n birbirlerinden habersiz
olarak geliﬂtirdikleri yar› ton oluﬂturma teknikleri, ›slak-kolodyon foto¤raf
bask›lar›ndan ilk bask› makinelerine
giden yolu da açm›ﬂ oluyordu. Yar› ton
tekni¤i kesinlikle kusursuz bir buluﬂtu
ve 1839’dan beri olagelenler aras›nda
en büyük teknolojik devrimdi. Bir yanda kuru tabakalar, esnek filmler, bütün renklere duyarl› hassas duyarkatlar, daha az kusurlu objektifler ve küçük taﬂ›nabilir kameralar daha çabuk,
daha kolay ve daha önce hiç olmad›¤›
kadar çeﬂitli konularda foto¤raf üretebilmeyi sa¤larken, di¤er yandan yar›
tonlu iﬂlemi kitap, dergi ve gazetelerde
s›n›rs›z miktarda, üstelik de oldukça
ekonomik yollarla foto¤raf kullan›m›n›
olanakl› k›ld›. Günümüzdeyse, say›sal
devrim, Ansel Adams’›n do¤adaki farkl› ›ﬂ›k yo¤unluklar›n› foto¤raf kart›na
aktar›rkenki 10 basamakl› ara tonlar›n
say›s›n›, milyonlara yükseltti; tasar›m,
mizanpaj, renk ayr›m›, bask› denetimi
gibi matbaac›l›¤›n ön haz›rl›klar›n› da
bilgisayar ekranlar›na teslim etti, renk
yönetimi gibi yeni kavramlar› bu sektörün içine yerleﬂtirdi.
Foto¤raf›n bas›n dünyas›ndaki tek
devrimi bask› teknolojisinde olmad› el-

Kutu kamera da denen bu kamera 100 ›ﬂ›klama yap›labilecek uzunlukta makara film kullan›yordu. Makara film kâ¤›t üzerine kaplanm›ﬂ ›ﬂ›¤a duyarl› bir yüzeyden oluﬂuyordu.
“Snapshots=ﬁipﬂak” terimi do¤du.
1890-99:
Kâ¤›t taban› tarihe gömen ilk saydam ta-

banl› negatif film tan›t›ld›.
Twin Lens Reflex (‹kiz Mercek Yans›tmal›)
kamera keﬂfedildi. Hemen taklit edildi ve k›sa
bir sürede klasik bir hale geldi.
Paralaks sorunlar›, Single Lens Reflex (Tek
Mercek Yans›tmal›) kameralar›n icat edilmesine
neden oldu..
Yar› ton bask› iﬂleyiﬂi fotohabercili¤in do¤mas›na f›rsat yaratacak kadar geliﬂtirildi.
Lumiere Kardeﬂler, günümüz projeksiyon
cihazlar›n›n›n atas› olan bir yöntemle ilk hareketli filmi baﬂar›yla gösterdiler. Bu geliﬂmeden
sonra Amerika’da hareketli film ortam› patlad›.
Wilhelm Konrad Roentgen, ilk X-Iﬂ›n› foto¤raf› çekti. Roentgen’in her ﬂeyi de¤iﬂtirecek bu
buluﬂu 1901’de, Fizik dal›nda ilk kez verilen
Nobel Ödülü’nü almas›n› sa¤lad›.
1900-09:
Kodak adl› firman›n üreti¤i “Brownie” en

çok sat›lan ilk makine oldu.
1910-19:
Bilimsel foto¤raf resimi etkiledi. Gelecekçi
ak›m›n› da etkileyen, ayn› kareye üstüste çekilmiﬂ soyut foto¤raflar ortaya ç›kt›.

©Orhan Cem Çetin, Yeﬂil
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bette. Ortaya yepyeni bir kavram ç›kt›:
Fotohabercilik! Resimsel bask›lar›n ortaya ç›k›ﬂ› ve olgunlaﬂmas› da foto¤raf›n bulunuﬂuyla hemen hemen ayn› döneme denk düﬂer. Metin yerine resimsellere öncelik veren ilk haftal›k dergi
1842’de yay›nlanan “The Illustrated
London News” idi. Bu dergiyi çok çeﬂitli ülkelerden çok say›da dergi k›sa
zaman aral›klar›yla izledi. Her ülke
kendine özgü resimlerle süslenmiﬂ
dergiler üretiyordu. Haber foto¤rafç›l›¤›n›n tüm ekonomik sistemi yar› tonlama iﬂleminin bu piyasaya giriﬂiyle de¤iﬂtirildi. Ancak de¤iﬂim h›z› beklenenin çok alt›ndayd›. Geliﬂen teknolojinin küçülttü¤ü ve geliﬂtirdi¤i makinelerle hareketi yakalamak olas›yd› art›k.
Hareket ve kendini bir baﬂkas›n›n yerine koyarak görebilmenin foto¤raftaki
birleﬂimi Bat›’l› resimli dergilerin hem
yay›nc›lar› hem de okuyucular› için
çok cazibeliydi. Almanya, Fransa, ABD
ve ‹ngiltere’nin tamam› 1928’den beri
var olan, en çok satan gazete ve dergileriyle böbürlenir olmuﬂlard›. “The
Berliner Illustrierte Zeitung”un haftal›k sat›ﬂ› 2 milyona ulaﬂ›rken, Life dergisinin 1936’da yay›nlanan ilk say›s›
466 bin satt›. ‹nsan bak›ﬂ› gerçekli¤inde görüntüler sunabilen foto¤raf, s›radan yaﬂamlar›n ötesinde, merak› da bir
seçenek olmaktan ç›kararak, insanl›¤›n neler olup bitti¤ine iliﬂkin baﬂka
deneyimler edinmesine olanak veriyordu. Bu sayede, öylesine bir araç olmaktan ç›k›p kültür taﬂ›y›c›s›na, yarat›c›s›na dönüﬂüyordu.
‹kinci dünya savaﬂ›n›n öncüsü ‹spanya ‹ç Savaﬂ›, var olan sisteme sahip
Belgesel portrecilik, soyut ve moda foto¤raf› baﬂlad›.
Dadaist soyutlar› yapmada fotogram tekni¤i
kullan›ld›.
1920-29:
‹lk yüksek h›zl› (10.5 cm f/1.8 or 85 mm
f/1.8 Ernosta) objektli SLR, Ermanox foto¤raf
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ç›kanlarla, faﬂistlerin cephede karﬂ›
karﬂ›ya geldikleri 1936’da baﬂlam›ﬂt›.
Savaﬂlar, içlerindeki y›k›c› ruhun yaratt›¤› cazibenin de etkisiyle, oldukça
fotojeniktiler. Bu savaﬂtan önce de yaﬂanm›ﬂ pek çok savaﬂ vard›, ama Ermanox ya da Leica gibi taﬂ›n›r kameralarla daha h›zl› ve ›ﬂ›¤a duyarl› filmler
yoktu. Bu iki teknolojik baﬂar› foto¤rafç›lara ilk kez savaﬂ› gözler önüne
sererek betimleme olana¤› verdi. Olaylar›n canl› gibi görünen sunumlar›n›n
yaratt›¤› deneyimlerden biri, okuyucular aras›nda ve bas›n dünyas›nda o güne dek görülmemiﬂ heyecan ve ﬂiddet
yaratm›ﬂt›. “En Büyük Savaﬂ Foto¤rafç›s›” nitelemesiyle Macar Robert Capa’n›n Picture Post dergisinde alk›ﬂlarla yay›nlanan foto¤raf› bir gerçe¤i aç›¤a ç›kar›yordu. Bir savaﬂ›n görüntüsü
ilk kez sunuluyormuﬂças›na yaz›n›n
baﬂl›¤› “Bu Savaﬂt›r!”d›. Yaz›da yer
alan 26 foto¤raf o güne dek çekilmiﬂ
en iyi foto¤raflar ilan edilirken, baﬂl›klardan biri “Bu resimden barutu koklayabilirsiniz!” diyerek böbürleniyordu.
“Foto¤raf›n›z yeterince iyi de¤ilse, yeterince yak›n de¤ilsinizdir!“ diyen Capa, savaﬂ›n en içindeki objektifin arkas›ndad›r. 25 yaﬂ›ndaki Capa’n›n ‹ngiliz
dergisi Picture Post’ça dünyan›n en
büyük savaﬂ foto¤rafç›s› ilan edildi¤i
1938’den sonra teknoloji çok geliﬂmiﬂ,
izleyici/okuyucu kitlesi çok geniﬂlemiﬂti. Foto¤raflarla süslenen dergiler,
gazeteler Atlanti¤in her iki k›y›s›nda
da insan yaﬂam›n›n bir parças› olmuﬂ,
foto¤raf sayesinde savaﬂ, zaman›nda
ve bütün görsel gücüyle, evlerin oturma odalar›na garip bir misafir olarak

girmeye baﬂlam›ﬂt›. Garip misafir dünya tarihinde ‹kinci Dünya Savaﬂ› olarak yaz›lacak ama anlaklara bir utanç
tablosu biçiminde kaz›nacakt›. ‹nsanl›k vahﬂetinin tavana vurdu¤u bu savaﬂ bir yanda William Eugene Smith,
Henri Cartier-Bresson gibi fotohabercileri dünyada ünlendirirken, di¤er yanda yüzlerce asker ya da sivil ad› bilinmeyen fotohabercinin görüntülerini
yakalamada, yahudi kamplar›ndaki yaﬂams›zl›klardan, Hiroﬂima ve Nagasaki’ye kadar, ola¤and›ﬂ› bir atmosfer
sunmaktayd›.
Dünyan›n iki ucu, Vietnam ve ABD
savaﬂmaya baﬂlam›ﬂt›. Vietnam Savaﬂ›’n›n yalanlar›, savaﬂ›n ve yaratt›¤›
mant›ks›z ﬂiddetin neden oldu¤u ikiyüzlülü¤ü alenen suçlayan baz› foto¤rafç›lar› harekete geçirmiﬂti. Foto¤raf›n gerçek gücü bu savaﬂla ortaya ç›kt›. Savaﬂ›n vahﬂeti ve nedensizli¤i ilk
kez bu kadar yak›nd› savaﬂmayan insana, ve ilk kez bir sivil, bir nesnel güç
ciddi bir engel olarak hem siyasetin
hem de askerin karﬂ›s›na ç›k›yordu.
Ac›lar› günümüzde bile filmlere konu
olan bir savaﬂt› bu.
1990‘l› y›llar ABD’yi yeni bir savaﬂ›n içine sokmuﬂtu. Bu savaﬂ televizyonlardan naklen izlenen ilk savaﬂt›.
Siyasi iradeler fotohabercilerin bu savaﬂ›n uza¤›nda kalmalar› için ellerinden geleni yapm›ﬂlar, savaﬂ›n gerçek
görüntülerinin dünyaya yans›mas›na
engel olmuﬂlard›. O günlerden akl›m›zda kalanlar televizyonda nereden nereye gönderildi¤ini bilemedi¤imiz, roketlerin yaratt›¤› ›ﬂ›k izleriydi, roketlerin
hedeflerini vurdu¤u an ve yerde yaﬂatem buldu ve geliﬂtirdi. Bir ›ﬂ›kölçer kullan›m›yla yap›lan çekimler, tahmine dayal› ›ﬂ›klaman›n
sonu oldu.
Savaﬂ sonras› karamsarl›¤› sanatç›lar› aﬂ›r›
ölçüde etkiledi. Belgesel sinema filmi yap›m›

makinesi sat›ﬂa sunuldu ve bir anda fotohabercilerin gözdesi haline geldi.
50 mm f3.5 objektifli ilk Leica marketlerde
sahneye ç›kt›. K›sa bir süre sonra da çekim s›ras›nda kolayca objektifi de¤iﬂtirilebilen yeni
bir model piyasaya sürüldü.
Gürültülü ve dumanl› pudral› flaﬂ›n yerini,
flaﬂ ampulü ald›.
‹lk, do¤al renkli sualt› foto¤raf› çekildi.
1930-39:
Do¤rudan foto¤raf›n en büyük öncüsü Ansel Adams “zone sistem” ad›n› verdi¤i bir yön-
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nanlara iliﬂkin bilgimiz olamad›. Fotohaberciler t›pk› foto¤raf›n ilk y›llar›nda
oldu¤u gibi art›k savaﬂ›n arka cephesindeydiler.
11 Eylül 2001’de, acemi, amatör
ya da profesyonel foto¤rafç›lar›n çektikleri görüntülerin bas›l› ve görsel
medyada hemen yer ald›¤›, New
York’ta Dünya Ticaret Merkezi’nin bulundu¤u ikiz kuleleri yerle bir eden terörist hareket, dünyay› Afgan ve Irak
savaﬂlar›’na taﬂ›d›. Özellikle Irak savaﬂ›na ünlü fotohabercilerin foto¤raflar›ndan çok, Amerikan askerlerinin, ço¤u cep telefonuyla çektikleri foto¤raflar ve video görüntüler damgas›n› vurdu. Güney Asya’y› yerle bir eden tsunami felaketi de televizyon ekranlar›na amatörlerin çekimleriyle yans›m›ﬂ,
fotohabercilerin kendi aralar›nda sürdürdükleri rekabetin yerini, art›k nereden ortaya ç›kaca¤›n› öngörmenin
olanaks›zlaﬂt›¤› acemiler ya da amatörler alm›ﬂt›. Medya’n›n foteditörleri,
art›k görüntüyü kimin çekti¤iyle de¤il, görüntünün çekilmiﬂ olmas›yla ilgilenir olmuﬂlard›. Yay›nlanan görüntülere bak›ld›¤›nda, görüntü kalitesi
kavram›n›n da önemli ölçüde aﬂ›nd›¤›
görülüyordu. Bütün bu olanlar›n ﬂüphesiz tek sorumlusu, say›sal devrimle
gelen görüntüleme teknolojisinin art›k herkesin kolayca ulaﬂ›p kullanabilece¤i bir yerde oluﬂuydu.
Foto¤raf›n bir baﬂka devrimi, Roentgen’in X-Iﬂ›n›yla foto¤raf kâ¤›d›na
yapt›¤› çekimle geldi. Fizikten, biyolojiye pek çok bilim dal›n›n bir arac›na
dönüﬂen röntgen filmi, as›l devrimini
sa¤l›k bilimlerinde yapt›. O güne de¤in
yayg›nlaﬂt›. Bu filmler, gerçek dünyadan oyuncularla gerçek durumlar›, gerçek sorunlar› ve
bunlar›n alt›nda yatan nedenleri iﬂliyorlard›. Foto¤rafç›lar da, dünyay› foto¤rafla belgelemeye
baﬂlad›lar.
Do¤al renkli, ilk hava foto¤raflar› yay›nland›.
Zeiss Ikon adl› firma, telemetreli foto¤raf
makinesi Contax’› ç›kard›. Bu kameran›n en
yayg›n ilk kullan›c›lar› fotohabercilerdi.
‹lk fotoselli ›ﬂ›kölçer tan›t›ld›.
Fuji Foto Film ﬂirketi kuruldu.
Ekonomik s›k›nt›lar›yla mücadele eden
ABD, belgesel foto¤rafç›lardan yard›m istedi.
Çiftçi Güvenli¤i Dairesi, kurakl›k bölgesi çifçilerinin durumlar›n›, yaﬂant›lar›n› ve eylemlerini
belgelemek üzere foto¤rafç›larla çal›ﬂmaya baﬂlad›.
Life Dergisi’nin ilk say›s› ç›kt›. II. Dünya Sa-

insan vücudunun içini
görebilmenin tek yolu,
vücudu kesip biçmekti.
Röntgen filmi, bugün
kulland›¤›m›z t›bbi görüntüleme tekniklerinin
ve cihazlar›n›n babas› oldu. Ayr›ca yine bilimsel
foto¤raf sayesinde ç›plak
gözle görmenin olanaks›z oldu¤u “nano” boyutlu ya da uzay›n derinliklerinden “makro” evrenlere özgü görüntüler ortaya ç›kt›.
Turizmin atas›n›n da
foto¤raf oldu¤unu söylersek abartm›ﬂ say›lmay›z. Elbette foto¤raf›n
bulunuﬂundan önce de
insanlar ticari ya da keﬂif
amaçl› yolculuklar yap›yorlard›. Ancak, uzaklar›
merak edip foto¤raflamak üzere 1856’da yola
koyulan ve Antik M›s›r’dan görüntülerle ülkesine dönen Francis Frith’in foto¤raflar›, bir anda M›s›r’› dünyan›n ilgi oda¤› haline dönüﬂtürürken öte yanda da
gezme kültürünün öncülü¤ünü yapt›.
Gezme-görme-görüntüleme kültürü
aﬂ›r› yayg›nlaﬂt›: Öyle ki, 20. yüzy›l›n
son çeyre¤inde dünyan›n her yerinde
karﬂ›laﬂ›lan ve hemen hepsi foto¤raf
makinesi taﬂ›yan Japonlar, bu dönemin
ikonik turizm unsuruna dönüﬂtüler.
2000’li y›llarda gelen kameral› cep telefonlar›, o zaman dek k›skan›lan Japonlar› bir anda unutturdu.

©Serpil Y›ld›z
Saydamdan say›sallaﬂt›r›larak bask›.

Gerçeklikten Sanala
Devrimci Bir Yol:
Say›sal Foto¤raf
Foto¤raf ve Charles Babbage’›n
üretti¤i, dört iﬂlemi kendili¤inden yapabilen ilk bilgisayar kabul edilen oda büyüklü¤ündeki mekanik alet 19. yüzy›l
2. çeyre¤inin Avrupa’s›nda, insanl›¤›n
hizmetine sunulan buluﬂlard›. ‹kisi de
benzer h›zla büyüdüler, benzer evrelerden geçtiler: Mekanik do¤up, önce
Hindenburg adl› zeplin alevler ç›kararak
patl›yorken, foto¤rafland›. Bu, oldu¤u anda foto¤raflanan, ilk büyük felaketti.
Fotokopi keﬂfedildi.
Elektronik flaﬂ teknolojisi do¤du.
1940-49:
Kodacolor renkli negatif film tan›t›ld›.
Nikon F SLR, Contax S SLR’nin ard›ndan tan›t›ld›.

vaﬂ›’n›n en çarp›c› en etkili foto¤raflar› dergi foto¤rafç›lar›nca ya da onlar›n etkisi alt›nda üretilmiﬂti. Life ordu foto¤rafç›lar› için bir okul gibi çal›ﬂ›yor, kendi foto¤rafç›lar›n› da onlarla
cepheye gönderiyordu.
‹lk çok tabakal› renkli film Kodachrome,
Kodak firmas›nca geliﬂtirildi.
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©Serpil Y›ld›z
Say›sal bir SLR’yle çekilen ham (raw) görüntü
(üstte) Photoshop program›nda iﬂlenerek siyah
beyaz görüntüsü (sa¤da) elde edildi.

©Serpil Y›ld›z

elektromekanik, sonra elektronik özelliklerle donat›ld›lar. Foto¤raf›n evlere
girmekle yetinmeyip, egemenli¤ini de
kurdu¤u o ilk dönemlerde, henüz bilgisayarlara özel bir ilgi ya da bir bilgisayar edinme iste¤i yoktu. Her iki buluﬂ
çeﬂitli yeniliklerle kendini geliﬂtirerek,
geliﬂimlerine koﬂut sektörler yarat›rlar.
Foto¤raf›n bulunuﬂundan sonraki yayg›n egemenli¤inin aksine ilk kiﬂisel bilgisayarlar için dünya, 1980’lere kadar
beklemek zorunda kald›. Bilgisayarlar
da ola¤anüstü ilgi görüp önce evlerde,
sonra dizlerde en sonunda da ceplerde
yerini ald›. Kiﬂisel iﬂler, e¤lence, özellikle de oyun amac›yla baﬂlayan furya;
üretildi¤inde devrim say›lan, yaﬂad›¤›m›z ça¤›n alt yap›s›n› haz›rlayan, ard›ndan da bizi ‹nternet’e ulaﬂt›ran izlenmesi güç, h›zl› yeniliklerle, de¤iﬂim süreçlerini ve geliﬂmeleri getirmeyi sürdürdü. Dünyan›n tek hakimi oldu! Bilgisayar›n giremedi¤i ya da kapsayamad›¤› pek az ﬂey kald›. Bir yanda evlerdeki müzik setlerinden, mutfak robotlar›na kadar birçok nesne neredeyse
konuﬂur k›l›n›rken bir yanda da görsel
dünyay› ekranlara indirmenin yollar›

arand›. Gittikçe zenginleﬂen bir a¤abeyin olanaklar›n› fakir kardeﬂine sunmas› gibidir foto¤rafla bilgisayar aras›nda
yaﬂananlar. Taray›c›lar, görüntü iﬂleme,
görüntü basabilen yaz›c›lar vs. derken
gün geldi, teknolojik geliﬂmeler sayesinde gözle görülür, elle tutulur, önemli yenilikler foto¤rafik malzemelerde
gerçekleﬂti. Bir sabah, “say›sal foto¤raf
makinesi” denen yeni bir nesneyle foto¤raf filmi olmadan da foto¤raf çekilebilece¤i duyuruldu; bu yeni maceran›n
nereye gidebilece¤i konusunda düﬂlenenlerle gerçekleﬂenler aras›ndaki uçurum her gün biraz daha kapand›. Var
olmayan “sanal” var olan “gerçekli¤in”
yerini, hem de yaﬂanm›ﬂl›¤›na bakmadan almaya baﬂlad›. Gerçekleﬂen “sanal
devrim” dünyay› bir anda kas›p kavurdu. 1992’de piyasaya sürülen ilk profesyonel DSLR, Kodak DCS 120, 1,3
megapiksel çözünürlü¤üne sahipken
Foto¤raf makinelerinin çözünürlükleri
2007’de, DSLR orta format Hasselblad
H3DII-39, 39 Megapiksel; DSLR, 35
mm eﬂde¤eri (tam çerçeve) Canon
EOS-1Ds Mark III, 21.1 Megapiksel;
DSLR, 35 mm eﬂde¤eri (tam çerçeve)

Nikon D3, 12.1 Megapiksel; DSLR, Objektif çarpan›=1.33x Leica M8, 10.3 Megapiksel gibi yüksek çözünürlüklere
evrildi.
Say›sal foto¤raf›n hem teknik hem
de estetik yönlerinin tümü, geleneksel
foto¤raftan türetildi. Ancak say›sal foto¤raf, kaç›n›lmaz olarak, görüntü yakalamayla ilgili yeni anlay›ﬂ ve teknikleri de birlikte getirdi. Iﬂ›k, ›ﬂ›klama, görüntü düzenleme gibi temel foto¤raf
kavramlar›n›n hâlâ çok önemli olmas›
do¤al. Say›sal foto¤raf›n en canal›c›
özelli¤iyse say›sal görüntünün oluﬂumunu sa¤layan bir çeﬂit “teknik” üslup
yaratm›ﬂ olmas›.
Say›sal makinelerin foto¤raf üretim
sürecinde yapt›¤› en büyük devrim, foto¤raf›n al›ﬂ›lagelmiﬂ bir foto¤raf filmi
yerine CCD ve CMOS denen yar›iletken malzemelerden yap›lm›ﬂ ayg›tlara
kaydedilmesi; basit bir ba¤lant›yla ve
uygun bir yaz›l›mla film y›kama, banyo/bask›, tarama süreçlerinin tümünü
ortadan kald›rarak, bilgisayara aktar›lmas›ndaki kolayl›klar› getirmesi; karanl›k odan›n yerini alan, yepyeni foto¤rafik etkileri de içerecek biçimde, kimya-

ABD Hava Kuvvetlerince, Hiroﬂima’da halk›n üzerine b›rak›lan ilk atom bombas›ndan ç›kan mantar›ms› bulutun pilotça çekilmiﬂ ilk foto¤raf›, o güne dek görülmüﬂ hiçbir ﬂeye benzemiyordu.
‹lk zoom objektif bulundu.
Henri Cartier-Bresson, Robert Capa, ve
David Seymour, sahibinin ilk kez foto¤rafç›lardan oluﬂtu¤u Magnum
Foto¤raf Ajans›’n› kurdular.
Hasselblad ilk orta format
SLR foto¤raf makinesini takdim
etti.
Japonya’da Pentax otomatik
diyafram› tan›t›ld›.
Do¤u Alman Carl Zeiss ﬁirketi
görüntünün düz görünmesini sa¤layan beﬂgen prizma yap›s›nda bir bakac› olan ilk
SLR’yi Contax S’i geliﬂtirdi.

1950-59:
Televizyon, bilgi aktarman›n yolunu de¤iﬂtirip bu görevi kendisi üstlendi. Film ya da foto¤raf belgeselleri etkisini kaybetmeye baﬂlad›.
Eastman ilk yüksek h›zl› Tri-X filmi tan›tt›.
Lennart Nilsson insan vücudunun içini
foto¤raflamak için ucunda bir mercek ve ›ﬂ›k bulunan bir endoskop
kullanarak rahim içindeki bir
cenini foto¤raflad›.
Nikon F tan›t›ld›.
1960-69:
Birleﬂik devletler ordusu için, derin sularda çal›ﬂan
bir sualt› foto¤raf makinesi
üretildi.
Renkli Polaroid foto¤raf makinesini tan›t›ld›. Renkli foto¤raflar 50
saniyede geliﬂtiriliyordu.

Kodak, ilk ﬂipﬂak foto¤raf makinelerini tan›tt›.
Astronot Wiliam Anders’in Apollo 8 görevi
s›ras›nda çekti¤i “The Earthrise =Dünya’n›n do¤uﬂu” foto¤raf› evrendeki yerimizin ve k›r›lgan
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sal zehirlenme tehlikelerinden uzakta,
ayd›nl›k bir ortamda, üstelik inan›lmaz
k›sa sürede iﬂlemeye olanak veren fotoeditör yaz›l›mlar›n›n ç›kmas›, kimyasal
bask› iﬂlemini ortadan kald›ran, karanl›¤a gerek duymayan fotoyaz›c› sistemlerin üretilmesiyle oldu.
Geleneksel foto¤raf›n hoﬂlan›lmayan süreçlerinden kurtulmak isteyenler
için, kullan›m› oldukça kolay bu kameralar çok cazipleﬂti; tabii ki kavramlar›
ö¤rendikten sonra. Say›sal kameralar›n
cazibesini art›ran tek etken bu de¤il elbette: Üretim sürecinin ekonomikli¤i,
‹nternet’in getirdi¤i kolay haberleﬂme
olanaklar›, foto¤rafa k›sa sürede eriﬂim
(“çek-izle-gönder”) ya da yarat›c›l›¤›n s›n›rlar›n› zorlamak da popülerli¤ini art›ran önemli etkenler.

De¤iﬂimin Etkileri
Son çeyre¤ini yaﬂad›¤›m›z 2000’li
y›llar, foto¤raf›, bir yanda beceri ve kapasitelerinin her gün art›r›ld›¤› ﬂipﬂak
ve 35 mm ya da orta format eﬂde¤eri
say›sal makinelere taﬂ›rken, öte yanda
da cep telefonlar›na indirgedi. Bu, cep
telefonu sahibi herkesin yaﬂad›¤› her
an› kan›tlamas›na yönelik bir görüntüleme yar›ﬂ›n›n baﬂlang›c› oldu. Bu yolla
ya da ﬂipﬂak say›sal foto¤raf makineleriyle çekilmiﬂ görüntülerin fotografik
kalitesi hâlâ tart›ﬂ›laduruken, cep telefonlar›yla çekilen foto¤raflar için bile
yar›ﬂmalar düzenlenip, ödüller verildi.
Tüm bu geliﬂmeler, foto¤raf kavramlar›n›n, kuramlar›n›n, zahmetli karanl›k oda çal›ﬂmalar›n›n, özetle geleneksel foto¤raf›n bütün güçlüklerinin,

büyük emekler harcayarak üstesinden
gelmiﬂ, foto¤raf kültürüyle yo¤rulmuﬂ,
foto¤raf sanat›na hizmet etmiﬂ, amatör
ya da profesyonel foto¤rafç›lar›n, baﬂlang›çta pek hoﬂuna gitmedi. Ancak,
bas›n sektörünün atlatma ve h›zl› haber üretme merak›, fotohabercileri say›sal foto¤rafa geçmek zorunda b›rakt›.
Eline makine geçirenin “Ben de çekerim!” demesiyle tan›t›m foto¤rafç›l›¤›
büyük darbe ald›. Zamanla bir ölçüde
toparlanan tan›t›m foto¤rafç›lar›, yaln›zca say›sal foto¤raf›n de¤il, çekimden
tasar›ma say›sal sürecin üstesinden gelmek zorunda kald›lar. Say›sal foto¤raf
bir darbeyi de do¤a foto¤rafç›lar›na indirdi. Binbir güçlükle, özel malzemeler
kullan›larak yap›lan do¤a foto¤rafç›l›¤›,
ﬂipﬂak say›sal makinelerle kolayca çekilebilir oldu. Günümüzün amatör, ileri
amatör ya da profesyonel foto¤rafç›lar›ndan baz›lar› hâlâ geleneksel foto¤rafa yak›n duruyorlar. Ancak, bu direniﬂin ömrünün pek uzun oldu¤u söylenemez. Üstelik, foto¤raf üreticilerinin geleneksel foto¤raf›n süreklili¤ini sa¤layacak malzemelerin üretimini durdurma konusunda ald›klar› radikal kararlar, geleneksel yolla yap›lan üretimi aﬂ›r› pahal› bir u¤raﬂa dönüﬂtürüyor. ‹leri
düzeydeki foto¤rafç›lar›n gereksinimlerini karﬂ›layacak makineler piyasaya
ç›kt›kça ve ekonomik sat›n al›nabilirlik
özelli¤ine kavuﬂtukça, geleneksel foto¤raf da kaç›n›lmaz biçimde, tarihteki
yerini alacakm›ﬂ gibi görünüyor.
De¤inilmesi gereken önemli bir
nokta daha var. ﬁipﬂak foto¤raf makineleri öylesine geliﬂkin özelliklerde
üretilmeye baﬂlad›lar ki, özellikle yeni
kameras›n›n içine CCD’yi koydular.
Her bir karesinin boyutu 13x17mm olan
“110 format” film Kodak taraf›ndan tan›t›ld›.
C-22 yerine C-41 renkli negatif banyosu tan›t›ld›.
100x100 piksel boyutlar›ndaki ilk görüntü
CCD’si üretildi.
‹lk CCD’li televizyon kameralar›, ticari yay›nlarda kullan›m için haz›rd›.

varl›¤›m›z›n derinden düﬂünülmesine esin kayna¤› oldu.
George Smith ve Willard Boyle Bell laboratuvarlar›nda, CCD”yi icat ettiler.
1970-79:
Smith and Boyle dünyan›n ilk kat›-hal video

baﬂlayanlar›n üretti¤i foto¤raflarda teknik kusur bulmak giderek zorlaﬂt›. Baﬂka bir deyiﬂle, akademik ya da de¤il sanat foto¤raf›yla u¤raﬂanlar›n, foto¤rafla yaﬂayanlar›n, “bir söylemi foto¤rafla
aktarma”n›n peﬂinde olanlar›n d›ﬂ›ndaki büyük kitleler için, rastlant›sal seçkiler “bilgi birikimi-bilinç-görme-seçmekurma-düzenleme-yorumlama” gibi foto¤raf çekim sürecinin olmazsa olmazlar›n alternatifi haline geldi.

Foto¤raf›n Bitmeyen
Tart›ﬂmalar›
Foto¤rafa yap›lan müdahale, geleneksel foto¤raf›n yarat›c›l›¤›n› zenginleﬂtiren bir parças›yd›. Ortaya ç›kt›¤›ndan beri de müdahale olagelmekteydi.
Ancak derin teknik bilgi, uygulama becerisi ve özel bir ustal›k gerektiren zahmetli bir iﬂti. Bu yüzden özellikle de
haber ya da belgesel foto¤raf›n inand›r›c›l›¤› üzerine o dönemde yap›lan tart›ﬂmalar, bugüne göre, “görece” s›n›rl›yd›. Bu tür foto¤raflara yap›lan müdahalelerin anlaﬂ›lmas› durumunda oluﬂan toplumsal tepkiler de “reddedilme,
d›ﬂlanma” gibi sonuçlara neden oluyordu. Say›sal foto¤raf›n yol açt›¤› bir baﬂka aﬂ›r› kolayl›k, müdahalelerin bilgisayar yaz›l›mlar›n›n içinde neredeyse tek
komutlarla yap›labilir olmas›yla sa¤land›. Bu da baz› geleneksel foto¤rafç›lar›n ve etik de¤erlerinden ödün vermek
istemeyen, okurlar›n›n yay›nlar›na duydu¤u güvenin kaybolmas›na katlanamayacak fotoeditörlerin aﬂ›r› rahats›z
olmas›na neden oldu. Onca çabayla edi‹lk CCD’li, düz bir taray›c› yüzeyi masaüstü
taray›c›s› tan›t›ld›.
1980-89:
35mm filmler için “DX kod” sistemi tan›t›ld›.
Sony, ilk ticari video kay›t kameras›n›n gösterimli tan›t›m›n› yapt›.
Sony Mavica adl›, ilk elektronik video kameras›n›n gösterimli tan›t›m›n› yapt›.
Kodak, Minox casus foto¤raf makineleriyle
ayn› boyutta film kullanan “Disk Kamera”y› tan›tt›. Geleneksel film tabanl› makineler olmalar›na karﬂ›n bunlar, say›sal görüntülemenin temelini oluﬂturdular.
Canon, video ve foto¤raf çekebilen ve say›sal olarak kaydedebilen, ilk say›sal foto¤raf makinesinin gösterimli tan›t›m›n› yapt›.
Minolta, "Maxxum" denen, dünyan›n ilk otofokus SLR sistemini pazara sürdü. ﬁimdi maki-

ﬁubat 2008

9

B‹L‹M ve TEKN‹K

ekFotoG

1/29/08

3:02 PM

Page 10

nilmiﬂ deneyimlerden kazan›lm›ﬂ becerilerin, foto¤rafa henüz baﬂlayanlarca,
neredeyse birkaç saniye içinde müdahale yapabilir olmas›ndan –ki, genellikle niye yap›ld›¤›n›n da bilinmedi¤i yayg›n kan›s›yla– duyulan rahats›zl›k, ya
da foto¤raf›n› bir derginin kapa¤›na /
gazetenin baﬂ sayfas›na taﬂ›mak isteyen fotohabercinin olas› müdahaleleri,
foto¤raf›n en temel tart›ﬂmalar›n›, daha
derinden, üstelik geçmiﬂte olanlardan
daha niteliksiz biçimde, yeniden baﬂlatt›: “Say›sal görsel üretimler foto¤raf m›
de¤il mi?” “Müdahalenin s›n›rlar› olmal› m›?” “Say›sal görsellere güvenilmeli
mi?” “Çekim yap›lmaks›z›n üretilen,
kayna¤› gerçekte var olmayan görüntüler foto¤raf say›labilir mi?” “Gerçeklik,
bir yan›lsamaya dönüﬂtü mü?” “Foto¤raf gerçekli¤e dayanan inand›r›c›l›¤›n›n
gücünü hâlâ taﬂ›yor mu” “Sanal görüntüler, yaﬂanm›ﬂ gerçekli¤in delili say›labilir mi?” “Say›sal foto¤raf sanat m›?”
vb. ...
Yaﬂanan baz› olaylar, bu tart›ﬂmalar›n pek de haks›z olmad›¤›n›n göstergesi. ‹ﬂte bir örnek: Ateﬂ hatt›nda silahl›
bir ‹ngiliz Asker, kuca¤›nda bebek taﬂ›yan bir Irakl› adam›n baﬂ›na dikilmiﬂ,
ateﬂten korunmas› için yönlendiriyordu. Görüntü düzenlemesi mükemmeldi. Foto¤rafç› Brian Walski, kendisinin
haz›rlad›¤› ve çok be¤endi¤i bu görüntüyü Los Angeles Times Mart 2003 say›s›n›n kapa¤›na girecegini umarak eposta yoluyla gönderdi. Derginin fotoeditörü, Walski’nin foto¤raf›n›n arka
plan›ndaki sivillerin iki kez göründü¤ünü farketti. Walski’nin iki ayr› görüntüyü birleﬂtirerek yeni bir görüntü elde
neler, görme ve yarat›c›l›k üzerine daha çok yo¤unlaﬂmay› sa¤layarak foto¤rafç›s›n› özgürleﬂtiriyor, foto¤rafç›s›n›n yerine düﬂünen teknik
özelliklerle donat›l›yordu.
Fuji “kullan at” foto¤raf makinesini tan›tt›.
Kodak, bask›da, dünyan›n ilk megapiksel alg›lay›c›s›n› üretti.
1990-99:
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etti¤ini itiraf etmesi mesle¤inin sonu
oldu. Editör görmeseydi, bask›ya gitmeden önce foto¤rafa yap›lan bu müdahale farkedilebilir miydi? Bu sorunun yan›t› evet olabilir. Dr. Hany Farid,
2003’te, ilginç ve sa¤l›kl› bir yaklaﬂ›m
geliﬂtirdi. Farid ve arkadaﬂlar›, belirli
bir yaklaﬂ›ma dayal› çeﬂitli hesaplama
yöntemleriyle ﬂimdiye dek, birçok do¤al görüntü için tutarl› olan, taklit edilebilmesi çok zor 8 farkl› istatistiki
özellik bulmuﬂlar. Yaz›s›nda, geliﬂtirdikleri sistemin hatas›z olmad›¤›na, nadiren de olsa müdahele edilmiﬂ görüntüleri tan›mayabilece¤ine de¤inen Farid, örne¤in yüksek çözünürlükteki bir
say›sal görüntüde yap›lan çok fazla piksel de¤iﬂikli¤ini teﬂhis edebilmenin hemen hemen olanaks›z oldu¤unu, ama
de¤iﬂik tipteki say›sal müdahaleleri,
farkl› do¤ruluk oranlar›nda alg›layabildiklerini söylüyor. ‹statiktiksel olarak,
müdahale teﬂhisindeki yanl›ﬂlar›
1/100’den 1/10.000’e indirdiklerini,
baﬂar› oranlar›n›ysa birçok farkl› ve zor
Photoshop 1.0’› piyasaya
sürüldü.
Kodak DCS 120, 1,3 megapiksel çözünürlü¤üyle, ilk profesyonel say›sal SLR foto¤raf
makinesi oldu. Baﬂlang›çta çok
pahal› olan bu makineler k›sa zamanda iﬂe yaramaz oldular.
Kodak, görüntüleri say›sallaﬂt›r›p bir CD’de depolayan, “Photo
CD” denen bir sistemi ç›kard›.
Bir s›k›ﬂt›rma dosya format›
olan ve internet üzerinde foto¤rafik görüntüleri göndermek ve bilgisayarda görüntü biriktirmek için standartlaﬂan JPEG tan›mland›.
Kodak’la birlikte geliﬂtirilen ve ilan edilen,
“Apple Quicktake” say›sal foto¤raf makinesi
bilgisayara seri bir kabloyla ba¤lanabiliyordu.
Ancak aﬂ›r› pil tüketimi yüzünden ad› kötüye

teﬂhis etme durumlar› için %50’den
%70’e ç›kard›klar›n› da belirtiyor. ﬁu
ana kadar, görüntünün en az iki ya da
daha fazla bölümünün say›sal yolla birleﬂtirilmesi; görüntünün belli bir bölümü büyütülmüﬂ, küçültülmüﬂ ya da
döndürülmüﬂ olmas›; bas›l› bir foto¤raf›n say›sal olarak taranm›ﬂ, de¤iﬂtirilmiﬂ ve yeniden bas›lm›ﬂ olmas›; görüntünün say›sal kameradan sabit bir s›k›ﬂt›rma miktar›yla örne¤in jpg biçiminde
kaydedilmiﬂ ve daha sonra de¤iﬂtirilerek farkl› bir s›k›ﬂt›rmayla yeniden kaydedilmiﬂ olmas›; görüntünün tamamen
bir grafik program› kullan›larak yarat›lm›ﬂ ve do¤al bir foto¤raf›n içine monte
edilmiﬂ olmas›; say›sal görüntünün içine, insan gözünün farkedemeyece¤i ﬂekilde gizli bir mesaj yerleﬂtirilmesi gibi
6 ana baﬂl›kta toparlanabilecek de¤iﬂik
müdahale tipinde baﬂar›l› sonuçlar elde
etmiﬂler.
“Do¤al görüntüler ve onlara iliﬂkin
istatistiklere ait bilgilerin daha fazla anlaﬂ›lmas›yla de¤iﬂikli¤in farkedilmesindeki do¤ruluk oranlar› artacakt›r. Tabii yaklaﬂ›m›m›zda baz› s›n›rlamalar da
mevcuttur. En önemlisi ‘hain’ ve ‘masum’ biçim aras›ndaki fark› ay›rd edemiyoruz. Örne¤in bir görüntünün kontrast›n›n art›r›l›p, farkl› bir s›k›ﬂt›rma
oran›yla kaydedilmesi durumunda, algoritma bu görüntüyü, içeri¤i ve anlam› de¤iﬂmemiﬂ olmas›na karﬂ›n müdahale edilmiﬂ olarak alg›lar. Ancak bu
hassasl›k, asl›nda iyi bir ﬂey de olabilir.
Medyada yay›nlanan ya da mahkemelere sunulan say›sal kay›tta hiç bir ﬂekilde müdahale kabul edilemez. Daha da
önemlisi, bir say›sal görüntü delil olaç›km›ﬂt›.
Netscape “Navigator” ad›n›
verdi¤i taray›c›s›n› tan›tt›.
Kodak, dördüncü nesil ISO
duyarl›l›¤› 80 olan 6.2 megapiksellik DCS 460 profesyonel
DSLR’yi ç›kard›¤›n› duyurdu.
Makine Nikon N90 gövdesini
kullan›yordu.
Pentax dünyan›n ilk orta
format filmli otofokus SLR’sini
tan›tt›.
‹nternet üzerindeki foto¤rafik görüntülerin
korunmas›n› ve izlenmesini sa¤layacak say›sal
“filigran” sistemini üretildi.
Kodak, Canon gövde kullanan ve çektikten
hemen sonra kullan›c›s›na görünüﬂü izleme olanak sa¤layan LCD ekran› olan DCS 520 profesyonel DSLR’› ç›kard›

ekFotoG

1/29/08

3:02 PM

Page 11

rak sunuluyorsa, kameran›n haf›zas›ndan do¤rudan aktar›lmal›d›r ve herhangi bir müdahale yaln›zca jürinin önünde yap›lmal›d›r. Yapt›¤›m›z çal›ﬂma, geliﬂtirmenin ilk aﬂamalar› olmas›na karﬂ›n, eminim ki, toplumun say›sal ça¤›n
çeliﬂkileriyle bar›ﬂ›k olmas›na yard›mc›
olacakt›r” diyen Farid, daha güvenilir
bir dünyan›n yarat›c›lar› aras›nda yerini alm›ﬂt›.
Farid, 2007 Ekim’inde New York
Times’la yapt›¤› söyleﬂide, görüntü dedektifi olarak niteledi¤i bir yaz›l›m›
oluﬂturduklar›n› ve Kanadal› bir ﬂirkete satt›klar›n› aç›klad›. Öyle görünüyor
ki, say›sal devrim, daha ﬂimdidien “aldatma”n›n karﬂ›s›na ç›k›p, onu engelleyecek yap›lar› da geliﬂtirip, getirmeyi
sürdürecek.

Foto¤raf›n Gelece¤i
Foto¤raf›n gelece¤ine yönelik sorular, foto¤raf ç›kt›¤›ndan beri sorulup
duruyor. “Foto¤raf nereye koﬂuyor?!”
sorusu da en klasik olan›. 1944 y›l›nda
da konusu “Foto¤raf›n Gelece¤i” olan
bir toplant›da, Berenice Abbott, Paul
Strand, Moholy-Nagy gibi ustalar gelece¤e iliﬂkin öngörülerini dile getirmiﬂler: Foto¤raf teknolojisinin çok geliﬂece¤i, daha çabuk iﬂlenip, kolaylaﬂaca¤›
ve kullan›m›n, ustalar›n tekelinden ç›k›p genele yay›laca¤›, söylenenlerin ortak noktas› olmuﬂ. Shutterbug Dergisi
de 1999 y›l›nda milenyum içinde foto¤raf›n gelece¤ini Darryl C. Nicholas, Rosalind Smith, Edward Sarkis Balian,
Jay Abend, Don Sutherland gibi günümüzün ünlü foto¤rafç›lar›na sormuﬂ:
Nikon, kendisinin ilk profesyonel say›sal foto¤raf makinesi D1 DSLR’› ç›kard›¤›n› duyurdu.
Bu kilometre taﬂ› olan bir makineydi çünkü o,
Kodak taraf›ndan baﬂka firmalara ait gövdelerle üretilen önceki makinelere karﬂ› ç›kan, büyük bir makine üreticisi taraf›ndan üretilmiﬂ tek
ve ilk profesyonel DSLR’d›.
Kodak, Nikon F5 gövde kulland›¤›, 6,3 me-

yan›tlar›n ortak noktas› “say›sal foto¤raf›n aﬂ›r› geliﬂip, aﬂ›r› yayg›nlaﬂaca¤›”
ﬂeklinde olmuﬂ. Gelecek 150 y›l› öngörmeye çal›ﬂan bu foto¤rafç›lar›n hayallerini ilginç beklentiler süslüyor. Kimi
çok az enerjiye gereksinim duyan fantastik 3 boyutlu makinelerle, 3 boyutlu
foto¤raf›n ortaya ç›kaca¤›n›; foto¤raf
üretimine dair her ﬂeyin daha da kolaylaﬂaca¤›n›, duvarlar› tek tuﬂla istedi¤inde de¤iﬂebilen foto¤raflar›n süsleyece¤ini, say›sal foto¤raf›n geleneksel foto¤raf›n tümüyle yerini alaca¤›n›, geleneksel foto¤raf ürünlerinin müzelere
yerleﬂece¤ini, iletiﬂimin yeni bir boyut
kazanaca¤›n›, tüm bunlara karﬂ›n da
foto¤raf›n var olmay› sürdürece¤ini
söylüyorlar. Daha ileri giden Sutherland “Gelecek 150 y›lda biyomühendisli¤in egemen olaca¤›n› da göz önünde
bulundurmal›y›z. Gelecekte, optik sinirlere do¤rudan ba¤lanm›ﬂ çok daha acaip ayg›tlar olabilir ve bu foto¤rafç›n›n
dala¤›ndaki ya da baﬂka bir organ›ndaki iﬂleyiﬂleri kaydedebilir. Belki de, genetik çal›ﬂmalarla, biyolojik görüntü
sistemlerine sahip insanlar tasarlanmas›na gereksinim duyulabilir. Böylesi bir
geliﬂme “kamera” kavram›n› acaipleﬂtirip, kameraman için yeni bir kavram›n
üretilmesine gerektirebilir!?” diyor.
1999 y›l› tahminlerinin neredeyse
bir k›sm› günümüzde gerçekleﬂmiﬂ gibi
görünüyor. En az›ndan foto¤raf›n aﬂ›r›
yayg›nlaﬂmas›, say›sal görüntüleme teknolojisinin kullan›m kolayl›¤› ve h›zl›l›k
bak›m›ndan geleneksel teknolojiyi çoktan aﬂt›¤›n›, görüntü kalitesi bak›m›ndan da gelenekseli yakalamaya ramak
kald›¤›n› söyleyebiliriz. Görüntü kalitegapiksel profesyonel DSLR DCS 660’› ç›kard›.
Yaln›zca 80 ve 200 olmak üzere iki ISO duyarl›l›¤› vard›.
2000-07:
Dünyan›n ilk kameral› telefonu ç›kt›.
Ülkeden ülkeye de¤iﬂmekle birlikte, film sat›ﬂlar› %5-%20’den de aﬂa¤›ya düﬂtü. Dünya çap›nda en büyük
düﬂüﬂ saydam filmlerin sat›ﬂ›nda oldu.
Foto¤raf çekmenin yan› s›ra, k›sa
video görüntülerini oynatabilen mobil telefonlar üretildi.
Nikon 35 mm film kullanan geleneksel ﬂipﬂak makinelerin üretimini
tümüyle durdurdu.
Markalar aras›nda daha iyiyi baﬂarma u¤raﬂ› tavan yapt›. ﬁipﬂak,
kompakt, 35 mm eﬂde¤eri ve orta

sini art›rmada, yeni tür Foveon X3
CMOS alg›lay›c›lara olan güvenin artt›¤›n› da eklemek gerekir.
Yaln›zca makine teknolojilerinde
de¤il, bilgisar donan›m ve yaz›l›mlar›
yan› s›ra da fotoyaz›c› teknolojisi alabildi¤ine geliﬂmeyi sürdürüyor. 9 Mart
2006’da, say›sal›n egemenli¤indeki bir
yap›n›n gelece¤i yönetece¤ini dile getiren, geleneksel foto¤raf albümlerinin
yerini alacak elektronik ka¤›d›n ilk örne¤ini ürettiklerinin müjdesini verip,
uzaktan kumandadaki tek tuﬂla, televizyondan foto¤raf bask›s›n›n yap›labilmesi için çal›ﬂt›klar›n› da duyuran Epson’un Avrupa CEO’su Ramon Ollé de
foto¤raf bask› iﬂinin gelecekte sürece¤ine iliﬂkin ipuçlar›n› veriyor.
Gelece¤in hangi türdeki yarat›c›l›klar› önümüze koyaca¤›n› ﬂimdiden kestirmek, hiç de kolay de¤il. Ancak teknolojik geliﬂmeler ne olursa olsun, geleneksel foto¤raf›n en az›ndan e¤itim
kurumlar›ndaki varl›¤›n› sürdürece¤ine iliﬂkin öngörülerin de say›s› az de¤il. Foto¤raf›, foto¤raf kavramlar› içinde var etmenin mücadelesiyse hep sürecek gibi...
Serpil Y›ld›z
Kaynaklar
The History of Photography by Beaumont Newhall © 1982 Museum
of Modern Art 5th Edition revised printing, 1994
http://www.caslon.com.au/revolutionsprofile5.htm
http://www.ringsurf.com/online/2236-the_future_of_photography.html
http://photo.net/history/timeline
http://www.epson-europe.com/content/EU/en_GB/news_events/news/details/180_years_of_photography.ilocal.htm
http://www.nysun.com/article/19131
http://shutterbug.com/features/0100sb_future/
http://www.rit.edu/~andpph/giants/POP-PHOTO-future-1944.html
http://www.nytimes.com/2007/10/02/science/02conv.html?pagewanted=2&_r=1
http://inventors.about.com/gi/dynamic/offsite.htm?site=http://www.dpreview.com/reviews/timeline.asp

format SLR Say›sal foto¤raf makineleri peﬂpepeﬂe ç›kmaya baﬂlad›.
Üreticiler, bugün varolan› daha da iyileﬂtirmek için k›yas›ya yar›ﬂmay› günümüzde de sürdürüyorlar.
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sergimize bekliyoruz
2007 y›l›n›n en baﬂar›l› çal›ﬂmalar›ndan baz›lar›.
Sergilenmeye hak kazanan öteki foto¤raflar› web sayfam›zda izleyebilirsiniz.
Foto¤raf seçimi: Raﬂit Gürdilek

Bahar Alg›n
Konya
Pentax K10D

Burçin Esin
Nikon D80
ﬁüpheli Bak›ﬂlar.

Ehmet Karaﬂahin
Hizan, 2007
Sony w55
Masumiyet

Güngör Ç›nar
Samsun
Sony F 828

Yavuz Selim Turan
Canon S2

Cüneyt Kalaso¤lu
CANON 300D

Esmahan Özkan
Canon a520 powershot
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Merve Sar›
Sultanahmet

Esmehan Özkan
Çorum/sungurlu, 2006
Canona 520 powershot
Kezik Bac›

Esin Kat›rc›o¤lu
Eminönü/‹STANBUL, 2007
CANON S2 IS

Asl› Do¤an
Kocaeli 2005
Canon A410

Mehmet Önder Yalç›n
Bilkent Üniversitesi, 2007
Canon EOS 350D
Photoshopta Hava Biraz Karart›l›p Çerçeve Eklendi

Yi¤it Y›ld›r›m
Bodrum
Olympus E-300

Güngör Ç›nar
Samsun
Sony f828
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Havva Nur Demirci
Alanya, 2007

Beril Zaman
Kad›köy - ‹stanbul, 2007
Canon EOS
Kiss Digital Kad›köy'de Dört Yol A¤z›nda
Kalabal›¤›n Göremedi¤i Notalar Vard›...

Erdal Çoban
Bursa, 2006
Fuji S9500
Yan›mda ayaklar›m.

Abdurrahman Aksoy
Samsun, 2007
Nikon D70

Abdurrahman Aksoy
Midyat, 2006
Nikon D70s
Erdal Çoban
‹nciralt› /‹zmir 2007
Bazen yaﬂam tezatlarda gizlidir

Serhat, McKrees, Koç
Panasonic DMC FZ15
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Güngör Ç›nar
Samsun
Sony F 828

Erdal Çoban
‹zmir/Kordon, 2007
fuji s9500
‹zmir rüzgâr›nda aﬂk

Özgür Can Ceylan
Nusaybin-Mardin, 2007
Sony DSC w100

Koray Korkmaz
Mardin, 2007
Nikon F 501
‹rfan Akgün
Rousse, 2006
Nikon D70s

Yavuz Selim Turan
Canon S2

Fatih Koç
Elaz›¤ (Hüseynik), 2007
Fuji S6500fd

Erdal Çoban
‹zmir/konak
fuji S9500,
Yal›nayak
sultanl›¤›.
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Cem Güler
Eskiﬂehir/Alpu
Nikon D50
ﬁefkatin Zirvesi

Mehmet Arda
Panasonic Ls2

Özkan Artaﬂ
ﬁ.Urfa-Harran, 2006
350d Canon

Eda Balc›
Samsun, 2007
Samsung

Güngör Ç›nar
Samsun
Sony f 828

‹rfan Kurt
‹stanbul, 2007
Panasonic FZ30
‹st. Modern Sanat
Müzesi merdivenlerinden
Galata Kulesi

Bar›ﬂ Gürkaﬂ
Newyork, 2006
Nikon coolpix
Paylaﬂmal›

Süleyman Emre Akta¤
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Serhat, Mckress, Koç
ODTÜ KKM - Ankara, 2007
Panasonic FZ30
Büyü-Len-Mek

Fatih Yalç›n
I¤d›r, 2006
Sony Dsc-H1
ﬁah Mat

ﬂ
6
n

Sera S›ga
Nikon coolpix l3
KISKANÇLIK
Efe Tuﬂder
‹zmir, 2007
Nikon D 70s
Bekleyiﬂ.

Alp Kemal
Bursa/Gemlik, 2006
Canon 350 D

Nurcan Durak
Ankara, 2007
Canon Powershot A630

Efe Tuﬂder
‹zmir, 2007
Nikon D70s
Blues
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Erdal Çoban
‹zmir/kordon, 2006
s9500
Baba bana balon al

‹lker Gök
Burdur, 2007
Canon A530

Mehmet K›rm›z›
lemas, 2007
kodak V610
dual lens

S
‹
K
Sercan Acarer
Fujifilm s5700

Can Miﬂel K›lç›ks›z
‹zmir, 2007
Samsung
Dünya m›d›r dönen biz mi?
Mehmet Kemal Mert
Caddebostan, 2006
Nikon D70s
Neslihan ‹dil Yarar
‹stanbul, 2007
Canon A 630

M
A
C
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Rita Merdinyan
Sanyo
Cumhuriyet bayram›

M. Kubilay Kuzu
Çeﬂme-‹zmir, 2007
Sony Dsc-S500

Serap Y›lmaz
‹stanbul, 2007
Kodak Easyshare V803

M. Kubilay Kuzu
Dalyan-Çeﬂme/‹zmir, 2007
Olympus sp320

Murat Kösem
Ankara, 2007
Canon EOS 400D

Erdal Çoban
Ayasofya, 2006
Fuji S9500

Nurcan Durak
Ankara, 2007
Canon Powershot A630
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Yeliz Y›lmaz
‹zmir, 2006
Nikon Coolpix 4600
Asl›nda kedi esniyordu..
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Can Y›lmaz
Ankara hayvanat bahçesi, 2007
Kodak z710

Ey

Volkan Kaval
Ac›payam/DEN‹ZL‹, 2007
Canon eos 350D

Mertkan Seçgin
Samsun, 2006
Sony DSC H2
Bir kral›n çaresizli¤i...

Murat U¤urlu
Bolu Seben
Möﬂür Yaylas›, 2006
Panasonic Fx8

Umut Y›lmazer
Samsun hayvanat bahçesi
Fujifilm Finepix s5200
Kaplan vesikal›¤›

Mehmet Arda
Sokak kedisi
Panasonic Ls2

A
‹z
C
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Güngör Ç›nar
Samsun
Sony f 828

Eyüp Çelik
Erdal Çoban
Pasaport/‹zmir
s9500
Ebru gibidir su
görebilene yans›r

Cuma Çiydem

Esmehan Özkan
Ankara,2006
Canon a520 powershot
Aysun Özge Dural›
‹zmir
Canon eos 300

Ali Mehmet Altunda¤
Canon Powershot S3 IS
Hikmet Erdem
PAYAS EML
Canon A 520
MON‹TÖRÜN ÜSTÜNDE
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Aytaç Keskin
Kuﬂadas›, 2007
Cüneyt Kalaso¤lu

Abdurrrahman Aksoy
Çanakkale, 2007
Nikon D70s

‹pek P›nar Çal›k
CANON A450

Cüneyt Kalaso¤lu

Emre ﬁekero¤lu

Aﬂk›n Koray Korucu
SINGAPORE, 2007
SONY T100
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Özgül Çeçener
Bursa, 2006
Nikon E8700
Bambu A¤ac›nda Yeni Hayat

Turgut Özcan
Karaburun/‹stanbul
Temmuz 2004
Sony 3.2
Burak ﬁenol Çelik
HP M307

Emine Kurban
Bodrum, 2003
Canon

Melih Sular
‹SVEÇ LYSBERG E⁄LENCE
N‹KON D70
BEYAZ LALELER

Özgül Çeçener
Bursa, 2006
CanonEOS 350D
Sar›çiçekler
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O¤uzhan Oktay
Bart›n
Olympus Sp 500 Uz

Mehmet Arda
Bodrum Marina 2007
Panasonic Ls2

Celal A¤al
Yalovadan Kalkan Bir Gemi

Ertan Gümüﬂtekin,
Çanakkale, 2007
Canon Powershot A510

Süleyman K›m›ﬂ
Of/Trabzon, 2006
SONY DSC P200

M.Kubilay Kuzu
Mordo¤an/izmir, 2007
Canon 400d

Mehmet Çak›r
Zonguldak, 2007
Canon 350d
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Mustafa Özer
Erzincan Kemaliye, 2007
Canon s3
seyir

Ahmet Naci Coﬂkun
Trabzon/ Zigana, 2007
Fujifilm Q1
Tek s›ra.

M.Kubilay Kuzu
Çeﬂme-izmir, 2007
Canon 400d

Melih Sular
‹spanya/Rota, 2007
N‹KON D200
Rota'da Plaj

Yi¤it Altay
Ankara,2007
Nikon D70s
Hür Erdem Ünal
Antalya/Düden ﬁelalesi
Kodak
Çocuklar›n neﬂesi herﬂeye de¤er.
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Abdullah Özcan
‹zmir Urla
Panasonic fz 20

Altu¤ Akay
Viyana,2007
Canon EOS 400D
Bir sirkeci dükkan›.

Emin Özmen
Side-Antalya, 2007
Canon eos 350 d
Elis Mutlu
Canon 350D

Birkan Tunç
Canon A620
Ça¤r› Baﬂçuhadar
Tuz gölü, 2006
Canon eos 300v

Onur Yücel
Ankara
Sony DSC h5

Köﬂemizde yeni bir sisteme geçtik.
Kendinize bir kullan›c› ad› ve ﬂifresi
oluﬂturuyor ve foto¤raflar›n›z› sitemize
kendiniz yüklüyorsunuz.
http://www.biltek.tubitak.gov.tr/gelisim/
sanalsergi/ adresinden, “Kay›t olmak
istiyorum” seçene¤ine t›klayarak, sizden
istenen bilgileri girmeniz yeterli. Kullan›c›
hesab›n›z otomatik olarak aç›l›yor. Art›k
sisteme giriﬂ yaparak, foto¤raflar›n›z›
yüklemeye baﬂlayabilirsiniz.
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Ahmet Oba,
K›zkalesi/Mersin, 2007
Canon 350d
‹brahim Y›lmaz

Volkan Kaval
‹zmir
Canon eos 350d

M. Kubilay Kuzu
Il›ca-çeﬂme/‹zmir, 2007
Canon 400d

Murat Orhan
AMASRA, 2005
CANON EOS 500

Utku Ertaﬂ
Atakent/Samsun
F828
Sabah›n beﬂi...

