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      Bu yazı aslında merhabadan çok “nerede kalmıştık” yazısı. 
FOTO-GRAF; 30 yıllık bir dernek olan MFD’nin neredey-
se kuruluşu ile başlamış ve 193. sayıya kadar ulaşmış yarım 
kalmış bir sayfa. 1987-88 yıllarında önceleri tek sayfa ve elle 
yazılarak yayınına başlamış. İlerleyen yıllarda 8-10 sayfalık 
basılı bir dergi halini almış. 2005 yılında ise çeşitli neden-
lerle yayınına ara vermek zorunda kalınmış. Geçen süreçte 
Can-Nilüfer GATENYO, Salih ESEN, Melih TÜMER, İsmail 
KAYADELEN ve Eyüp KARAKUŞ başta olmak üzere emeği 
geçen tüm dostlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz.

        FOTO-GRAF; 13 yıllık bir aranın ardından, yeniden ya-
pılandırılan Web sitemiz içerisinde yayın hayatına üç ayda bir 
e-dergi olarak devam edecek. Her sayının bir dosya konusu 
olacak. Her konu; fotoğrafça temel olmak üzere çeşitli açı-
lardan işlenecek yazı ve fotoğraflardan oluşacak. Siz değer-
li üye ve fotoğraf dostlarımızın düşüncelerine yer verileceği 
gibi derneğimiz dışından da fotoğraf ve düşünce insanlarının 
yazı ve fotoğrafları da sayfalarımızda yer bulacak. Dergimizin 
bölümlerinden söz edecek olursak: GENİŞ AÇI bölümünde 
dosya konusu ile ilgili ana yazıya yer verilecek.  PORTRE 
bölümünü; konusu ile ilgili etkin ve yetkin bir ustanın veya 
bir fotoğraf büyüğümüzün röportajı oluşturacak. TAM KARE 
sayfaları ise dosya konusu ile ilgili diğer yazılardan oluşacak. 
Yabancı yayınlardan seçilecek olan yazı – röportaj – fotoğraf-
lardan oluşacak çeviri bölümünü ise PUSULA olarak isimlen-
dirdik. Son bölümümüz ART ALAN. Bu bölümde;  özellikle 
son dönemde çalışmaları ile ön plana çıkmış fotoğrafçıların 
portfolyoları, Mersin’de veya Mersin dışında sergi,  sempoz-
yum, fuar vb. sanatsal etkinlik haberleri ve izlenimleri, kitap 
ve dergi değerlendirmeleri vb. sanatsal etkinlikler ve portfol-
yolar yer alacak.  ART ALAN sürprizlere açık bir bölüm açık-
çası.

          SATİ; Hindistan’ın bazı bölgelerinde en az bin yıldır 
uygulanan erkeğin ölümünden sonra dul kalan kadının koca-
sı ile birlikte yakılması törenidir ki bu ritüel günümüzde bile 
bazı dini gruplarda ve bölgelerde görülebiliyor. 16. yy. da ise 
Avrupa’da kadının insan olup olmadığı üzerine tartışmala-
rın yaşandığı biliniyor. Bundan iki yüzyıl sonra 1789 yılında 
Fransız Devrimi’nin oluşturduğu iklimin etkisi ile Fransız İn-
san ve Yurttaş Hakları Bildirisi yayınlanıyor fakat bu bildi-
ride Kadın Hakları yer almıyor. Çok değil iki yıl sonra 1791 
yılında kadın hakları savunucusu Olympe de GOUGE “Ka-
dın Hakları Bildirgesi”’ni yayınlıyor. Bazı kaynaklara göre 
bu insanlık tarihindeki ilk Kadın Hakları Bildirgesi. “Kadın 
özgür doğar ve yaşamını erkeklerle eşit haklara sahip olarak 
sürdürür” bu bildirgenin ilk maddesidir. 

 Geçen 227 yıllık süreçte gelinen noktada kadınlar cin-
siyete dayalı ayrımcılık, eşitsizlik, şiddet, toplumsal ve birey-
sel baskı altında kalmaya devam ediyorlar. Kadınların gördüğü 
baskı biraz önce örneklemeye çalıştığımız gibi evrensel ölçekte 
tüm coğrafyalarda görülebiliyor. Bu yönü ile üzerinde yaşadı-
ğımız topraklarda kadına bakış diğer bölgelerden farklı değil. 
Fark ekonomik, teknolojik gelişmelerin sonucunda farklılaşan 
toplumsal ve kültürel ortamlar ile yani uygarlaşma ile ortaya çı-
kıyor. Türkiye’de kadına seçme ve seçilme hakkı (milletvekil-
liği) 1934 yılında veriliyor. Kadınlara bu hak Kanada’da 1940, 
Fransa’da 1944 ve İsviçre’de 1971 yılında veriliyor. Buna rağ-
men ülkemizde kadına yönelik cinsiyet ayrımcılığı, şiddet ve 
toplumsal baskının yüksek oranı bunu örneklemesi bakımından 
önemli.

       Ataerkil bir düzenin şemsiyesi altındaki ülkemizde gün 
geçmiyor ki kadınlara yönelik şiddet haberlerine rastlamayalım. 
Kadınlara yapılan baskının her geçen gün arttığı bir gerçek ol-
makla birlikte toplumsal anlamda bu soruna yönelik farkında-
lığın arttığını da görmemiz gerekiyor. Kadına şiddeti protesto 
eylemleri, konferanslar, sivil toplum kuruluşları tarafından orga-
nize edilen kitlesel eylemler (Süslü Kadınlar Bisiklet Turları vb.) 
toplumsal farkındalığı arttırma adına olumlu etkinliklerden. Sa-
natta kadının konumu ise toplumsal ve kültürel evrilme koşulları 
ile paralel. Simla FERGAN’ın “Sanatta Kadın Kimliği Üzerine” 
isimli makalesinde dediği gibi kadınlar bir zamanlar sanatın sa-
dece nesnesi ve konusu iken artık aynı zamanda yaratıcısıdır. Bu 
düşünceler içerisinde biz de “KADIN HAKLARI” sorununu bir 
uygarlaşma bir insan hakları sorunu olarak kabul ettik ve dergi-
mizin bu sayısının dosya konusuna “KADIN” dedik. 

       Uzun bir aranın ardından FOTO-GRAF ı tekrar sunmanın 
heyecanı ile ışıklı yolculuğunuzda sizlere yeni bir soluk, farklı 
bir bakış açısı sunmak amacındayız. Lütfen www.mfd.org.tr yi 
ziyaret ederek FOTO-GRAF’I okuyun ve okutun…
        Görüşmek üzere… 

Bakaç

Merhaba,

Ufuk AĞMA
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GENİŞ AÇI
FOTOĞRAF TARİHİNDE KADINLAR NEREDEYDİ? 
Emel KARAKOZAK

 Bir anlatım dili olan fotoğrafın geleneksel olarak bir 
cinsiyeti olmadığı, kadın ve erkek fotoğrafçıların eşit şartlara 
sahip olduğu ve ortaya çıkan fotoğraflara bakıldığında fotoğraf-
ların birbirinden farklı olmadığı düşüncesi hakimdir. Bu durum 
sadece fotoğraf alanında değil, geleneksel olarak sanatın genel 
tanımlanmasında da sanatın “cinsiyetsiz” olduğu savunulur. 

 Bizi biz yapan cinsiyet ile icat edildiği ilk andan beri yaşa-
mımıza görgü tanıklığı eden fotoğraf arasında karmaşık bir ilişki 
vardır. Gel-gitler ile dolu bu ilişki de, cinsiyetin fotoğrafa etkisini 
rahatça gözlemleyebileceğimiz anlar olduğu gibi cinsiyetin geri 
planda kaldığı görülebilir. Özünde ise kaçınılmaz olan, cinsellik, 
kişisel doyum, cinsiyet, tanımlama ile kişilik/ kimlikle bütünle-
şir. Hayata karşı bakış açımız ve tavrımız ortaya çıkar. Fotoğraf 
makinesini elimize aldığımız, vizörden baktığımız, deklanşöre 
bastığımız anda kimliğimiz, cinsiyetimiz bizi terk etmeyecektir. 

 Fotoğrafın hiç bitip tükenmeyen gelişimi sayesinde, aile 
şipşaklarından, reklam panolarına oradan sanat galerilerine, ga-
zetelerle, dergilerle fotoğraf her yerdedir. Fotoğrafın çok çeşitli 
kullanıma uygun olması, özellikle hızlı üretilmesi ile birleştiğin-
de dört bir yanımızı görüntüler evreni kuşatmıştır.
 
 Fotoğraf,  üretildiği kültürle içiçedir;  fotoğrafçı“ait” hisse-
debildiği her kültürle etkileşimi sosyal kimliğine katkı sağlar, geli-
şen kimlik, cinsiyet ile harmanlanır fotoğrafçının cinsiyetini yeniler. 

 Fotoğrafçının cinsiyeti, sahip olduğu bedenin dışında 
kendini ait hissettiği cinsiyettir. Zamanla yavaş yavaş yaşadığı 
toplumun cinsiyet rollerini benimseyip ya da reddedip, yaşam-
da elde ettiği tecrübeler, aldığı eğitimler, ürettikleri sorguladık-
larıyla ve sosyal çevresiyle kendi sosyal kimliğini ve kişiliğini 
oluşturur. Bir fotoğrafçının, yazdıkları, okudukları, üretimleri, 
hayatta ki bakış açısını ideolojisini etkiler üstelik bu deneyim-
leri elde ederken bir cinsiyet kurgusundadır. Kadın ve erkeğin 
birbirinden farklı bakış açılarına sahip olmaları ve aynı sebepten 
benzer bakış açılarının oluşmasına zemin hazırlanmış olunur. 

 2000 yılında Yaşamsal Bilim Dergisi çok ilginç olan Ja-
pon göz inceleme çalışmasını yayınladı ve bu çalışmaya göre 
kadın ve erkeklerin bakış noktaları arasında önemli farklılıklar 
bulunmaktaydı. Bu çalışmaya göre bir görselle karşılaştıklarında 
kadınlar daha az sayıda yere daha uzun zamanlarda baktılar fakat 
erkeklerin gözleri resim üzerinde daha sık hareket etti. Bu sonuç 
kadınların detaylara daha odaklı olduğunu gösterirken erkeklerin 
görseli hızlı bir şekilde taradıklarını göstermiştir. 

Soldaki sayı ve oklar bir insanın sağdaki resmi incelerken izlediği tipik tarama yolunu göstermektedir. (Freeman, 2007)

 İlk fotoğraf makinesini kırk sekiz yaşındayken, yal-
nızlığını unutturması için kızının hediye etmesiyle başlayan, 
fotoğraf tarihinin ilk kadın fotoğrafçısı olarak bilinen Julia 
Margaret Cameron; fotoğraflarında kadınların mekânlarını, 
model olarak da çalışan hizmetçilerini, çocuklarını ve döne-
mim aydınlarını kullanmıştır. Seçtiği modeller ve mekânlarla, 
cinsiyetinin yüklediği rollerin etkisiyle, çektiği fotoğrafla-
ra bir kimlik kattığı rahatça gözlemlenebilirken, şu ayrıntıyı 
da gözden kaçırmamalıyız ki; Cameron, aynı dönem içinde 
yer alan fotoğrafçılara göre farklı bir bakış açısı geliştirmiştir. 
 
 Karikatürist olan fakat fotoğrafın icadına kayıtsız kala-
mayıp, fotoğrafla ilgilenen, hatta 1858 yılında havadan fotoğraf 
çeken ilk insan olan fotoğrafçı Nadar’ın fotoğraflarına baktı-
ğımızda Cameron’nın fotoğraflarıyla farklılıklar göze çarpar. 
Cameron, hafif netsiz, yumuşak tonlu fotoğraflarında esraren-
giz karanlıklar içinde, mitolojik tiplemelerle sanki fotoğrafın 
anı dondurma özelliğine karşı çıkar. Portrelerinde modellerini 
günlük yaşamdaki insanların ötesinde ilahi kişilere dönüştürür. 
Buna karşın, Nadar fotoğrafın temel özelliklerini iyi kullanarak, 
iyi tanıdığı sanatçıların, özgün portrelerini, portre fotoğrafının 
geleneksel öğelerini; ışık kontrolü, netlik ve en önemlisi kişiliği 
tanımlayıcı ifadeyi aktarabilmeyi başarıyla kullanmıştır. Bura-
da model ile fotoğrafçı arasındaki iletişimin önemi, yakınlık ve 
anlaşmayı sağlayan en belirgin unsur olarak ortaya çıkar. Came-
ron ve Nadar’ın yaklaşımları fotoğrafçılığın sanatsal anlamda 
kullanımında geçerli olan iki uç tavrı örnekler: Fotoğrafçının 
duygularının veya “objektif” gerçeğin yansıtılması.

Bazı bilim adamlarına göre, birçok çalışmada görsel davranışla 
ilgili bu fark ortaya konulmuş olsa da, bu farkın biyolojik veya 
fiziksel özelliklerin neden olduğu bilinmemektedir.

Ufuk AĞMA
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GENİŞ AÇI

 Julia Margaret Cameron’nın çektiği fotoğraflar sadece 
Nadar’a göre farklılık içermez. Cameron fotoğrafları, aldığı beğe-
nilere rağmen dönemin ileri gelen eleştirmenleri ve fotoğrafçıları 
tarafından sürekli eleştirilmiş, hatta başarılı bir “fotoğrafçı” ola-
rak kabul görmesi zaman almıştır. 1860’larda fotoğraf çekmeye 
başlayan Cameron toplumsal cinsiyet rolüne yenik düşmemiştir. 

 Farklı kültür ve coğrafyada, tarihin farklı kesim-
lerinde toplumsal roller değişkenlik gösterirken toplumsal 
beklentiler sonucunda farklı bireylere dönüşürüz. Var oldu-
ğu döneme göre değişiklik gösteren “kadınlık” ya da “erkek-
lik” rollerinde sorumluluklar kültürel ideolojiye göre farklıla-
şırken, kadına yüklenen toplumsal rollerden biridir; annelik. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kadına yüklenen toplumsal cinsiyet rolleri özellikle 
doğduğu an itibariyle kazandığı annelik rolü, uğradığı haksızlık-
lar ve mücadele verdiği özgürleşme eylemleri düşündüğümüzde 
erkeğin görevleri, rolleri hep olumsuzluklar üzerine kurulu bir 
düzeni tanımlar. Hâlbuki kimi zaman olumsuzluk yaratan du-
rumlar, fotoğraf çekimi sırasında kadının bazen erkeğin, “iyi bir 
fotoğraf” elde edebilmesi için bir adım öne taşıyabilmektedir.
  
 Amerikalı ünlü fotoğrafçı Sally Man, aynı zaman-
da üç çocuk annesi, kendi çocuklarının fotoğraflarını ölüm, 
cinsellik temalarıyla kurgulayarak çekmiş ve çeşitli tepki-
ler almıştır. Aradan geçen yıllara rağmen Sally Man ile Julia 
Margaret Cameron fotoğraflarına baktığımızda, dinsel tema, 
model olarak kendi çocuklarını kullanması, büyük makineler-
le fotoğraflar çekmesi gibi benzerlikler dikkat çekicidir. Bu 
benzerliklerden yola çıkarak, kadınları konu seçimi yaparken 
cezbeden şey; konun kadınların auralarına yakınlığı mı, yok-
sa cinsiyetleri gereği sonucu konuya ulaşılabilirliğin kolaylığı 
mıdır? Eğer böyle bir durum var ise, kadınlar konu seçimlerin-
de öykülemeye, duygusal bağ kurmaya daha yatkınsa, erkek-
ler de tekniğe, aksiyon merkezli konulara mı daha yatkındır? 

Julia M. Cameron, İlham Perisinin Fısıltısı,1865 Nadar, Gustave Dore,1855-65

 Sanat Merkezi’nin fotoğrafçılık ve görsellik ile ilgi-
li idarecisi olan Dennis Keeley’e göre, kendisinin erkek öğ-
rencileri genellikle daha teknik bir yaklaşım sergilerler ve 
fotoğraf ekipmanına daha fazla dikkat ederler. San Francis-
co Chronicle’ın fotoğrafçılık direktörü olan Kathleen Hen-
nessy, fotoğraf seçimi sırasında erkeklerin gerçekten de 
fotoğrafın fiziksel ebatlarından, teknik unsurlarından ve kom-
pozisyonundan bahsettiklerini belirtti ve kadınların ise hikaye, 
duygu ve etkiden bahsetme eğiliminde olduklarını ifade etti.  

 Portre fotoğrafı, fotoğraflanan kişinin cinsiyetini aktarır-
ken asıl amaç; o kişinin kimliğini ortaya koyabilmek olmuştur. 
Portre fotoğrafında bir farkındalık oluşturulamadığı takdirde, sa-
dece cinsiyetimizi belirtmek için çekilmiş, milimetrik ölçülü ve-
sikalık fotoğraflardan bir farkı kalmayacaktır. Kadın fotoğrafçıla-
rın özellikle, konuya ulaşım kolaylığı gereği, portre, yöneldikleri 
ilk konular arasında yer alır. 19. yüzyılın çok az sayıdaki ünlü 
kadın fotoğrafçılarından biri olan Gertrude Kasebier de, çektiği 
portrelerinde Julia Margaret Cameron gibi kendine uygun bir tarz 
yaratmıştır. Evliliğinde yaşadığı mutsuzluğu, hayata bakış açısı 
ve anne oluşu fotoğraflarında da farklı bakış açıları yaratması-
nı sağlamış dönemi içinde başarılı portre fotoğrafları üretmiştir. 
 
 Belgesel fotoğraf en temel anlamıyla, manipüle edilme-
den saptanması, konularını nesnel gerçeklikten alması, asıl ama-
cı bir yorum, mesaj kaygısı taşımasıdır. Özünde fotoğrafçının an-
latım dili olan fotoğrafla başka hayatları izleyiciye daha görünür 
kılmasıdır. Fotojournalizm (belgesel fotoğraf) genelde her konu 
da olduğu gibi erkeklerin baskın olduğu fakat zamanla kadınların 
da ağırlığını hissettirdiği bir alan olmuştur.

Sally Man, Family Picture Serisi,1984-1991
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Gertrude Kasebier, TheManger, Rhode Island, 1901

 Dorathea Lange gibi fotoğraflarını sosyal reforma ada-
mış ve amacına yönelik çok etkili fotoğraf çeken fotoğrafçılar 
ortaya çıkarmıştı. Lange, özellikle her şeyi orijinal haliyle gö-
rüntülemek, fotoğrafın yapıldığı zamanı tam olarak izleyiciye 
sunmak ilkeleriyle en nitelikli toplumsal gerçekçi fotoğraflar 
çekmiştir. FSA’nın çalışmaları sırasında kamuoyunu oldukça 
etkileyecek “Göçmen Anne” fotoğrafı da Lange’ın başarılı ör-
neklerindendir.
 
 Margaret Bourke White, yetenekli bir endüstri fo-
toğrafçısıdır. Daha sonra dokümanter fotoğrafa yönelmiş ve 
başarılı işleriyle günümüze kadar gelebilmiştir. 1960’larda 
ise groteski başarıyla sunmuş olan Diane Arbus, yöneldi-
ği konularda bunu göstermiştir. Cüceler, travestiler, devler, 
ikizler çektiği konular arasındadır. Genel olarak değerlen-
dirme yapıldığında kadınların fotoğrafa girişleri yaşadık-
ları dönemlerdetoplumsal olaylara bağlı olarak geliştiğidir. 
 
 Kadınların foto muhabirlik yapması hatta savaş muha-
biri olması zaman içinde, bazı kalıp yargıların yıkıldığını gös-
terirken, toplumsal olaylara tepkilerinde de varlıklarını hisset-
tirmişlerdir. Erkek egemenliği altında olduğu düşünülen savaş 
fotoğrafçılığında, kadınlarda yer bulmaktadır.

Diane Arbus, Child with Toy Hand, 1962

Ünlü National Geographic 
fotoğrafçısı Steve McCurry, 
erkeklerin ve kadınların 
farklı fotoğraf çektiklerini 
düşünmediğini belirtirken 
şunları söylüyor: “Bütün 
bu maço, saldırı ve savaşın 
daha çok erkeksi bir şey ol-
duğunu düşünüyorum bence 
erkekler, dışarı çıkarak kov-
boyculuk oynamaya daha 

yatkın.”Robert Capa ve Gerda Taro’nun İspanya iç savaşında 
çektikleri fotoğraflardan oluşan, New York’taki Uluslararası 
Fotoğraf Merkezindeki serginin ortak küratörlerinden biri olan 
Kristen Lubben, ikisinin de kariyerlerinin ilk dönemlerinde hem 
sevgili hem profesyonel ortaklıklarını vurgularken, sergiyi do-
laşırken hep aklındaki sorunun, kadınlarla erkeklerin farklı fo-
toğraflar çekip çekmediği olduğunu söylemiştir. Savaş sırasında 
ikisinin de sivillerin fotoğraflarını çekmişlerdir. Taro’nun daha 
hassas olduğu düşüncesinden kadınların ve çocukların muhte-
şem fotoğraflarını çektiğini, yetimhanelerin fotoğraflarını çek-
mekle ilgilendiğini, savaşın şiddetli olduğu noktalarda bulun-
maktan pek hoşlanmadığı fikirlerine varmanın yanlış olacağı 
belirten Lubben; Taro’nun yaptığı morg fotoğrafları serisini 
hatırlatarak Capa’nın  fotoğraflarında anımsattıklarından daha 
acımasız olduğu belirtmiştir. “Fotoğrafçının büyük bir kaygısı 
vardır. Fotoğrafını çekmek istediğiniz konuyla ideolojik yakınlı-
ğınızın olması gerekir. Eğer olmazsa uzun süre içten ve empatik 
kalamazsınız. Kendinizi konu ile özdeştirmeniz gerekmektedir. 
Fotoğrafçı bir kez bu durumla karşı karşıya gelince daha önce-
den düşündüğü her şey değişir.”

Robert Capa, 1944                                                                Gerda Taro, AirRaidVictims in the Morgue1937

 “Bir fotoğrafın konusu, yani neyin fotoğrafı olduğu, ken-
di başına hiçbir şey ifade etmez. Zaten fotoğrafçının kişiliğinden 
ve dolayısıyla da bu tavrından haberdar olmamız karşımızdaki 
fotoğrafları inceleyebilmemiz için gerekli kavramsal bağı yaratır. 
Margaret Bourke-White, kadın tarzı fotoğrafçılık ile ilgili klasik 
stereotipleri çalışmaları ile ortadan kaldıran fotoğrafçılardan 
biridir. Savaş, mimari ve gazetecilik ile ilgili fotoğrafları Life 
dergisinin kapağında olduğu gibi ünlü dergi ve gazetelerde 
yayınlanmıştı.
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Margaret  Bourke-White, Head of North Korean soldier heldby a South Korean, 1952

 İran-Irak savaşından kısımları resmetmiş olan tanınmış 
ve cesur bir kadın fotoğrafçı olan LalehSherkat’ın fotoğraflarında 
bu durum görülmektedir. Kısacası, fotoğraflara bakarken sadece 
onların görüntüsel ve biçimsel özelliklerinden etkilenmeleri 
sürülemez. Bağlamla ilgili nesnel özelliklerin yanı sıra, kendi 
getirdiğimiz bilgi ve ilgi birikimimiz de o fotoğraf grubunu nasıl 
anlayıp değerlendireceğimizi belirler.”

Laleh Sherkat, Iran-Iraqwar (ImposedWar, 2006)

 Fotoğrafçının tavrı, konuya göre şekillenirken yaşama 
karşı genel tavrı da önemlidir. Mary Ellen Mark genelevdeki ça-
lışması ile ilgili; “Fahişelerin ve genelevlerin bulunduğu sokağa 
ilk girdiğimde zamanda bir yolculuk yapıyormuşum gibi geldi. 
Onların hayatına yaklaşmak, dokunmak istedim. Günlerce o 
caddede dolaştım. Bazen kendimi onların yerine koydum.(...)
Arkadaş olmadan çalışmam mümkün değildi. Her şeyden önce 
güvenlerini kazandım”.”

Mary Ellen Mark, Falkland Road, India,1978Mary Ellen Mark, Falkland Road, India,1978

 Magnum Photos fotoğrafçısı Eve Arnold, feminis-
tler tarafından sık sık öncü olarak nitelendirilmesine rağmen, 
bir kadın olmasının fotoğrafçı olması açısından önemli 
olmadığını belirtmiştir. Arnold, kadın fotoğrafçıların kadınları 
fotoğraflamasında bir takım kolaylıkları olduğundan söz 
etmişken, bir erkeğin Marilyn Monroe’ya veya Harlem’deki si-
yahi kadınlara kendisi kadar yakınlaşabileceğine inanamadığını 
da belirtmiştir. Kadın ve erkek fotoğrafçıların konuları işleyiş 
tarzlarında farklılıklar aramanın gereksizliğinden bahsederken, 
önemli olanın fotoğrafçı ile fotoğrafladıkları kişi arasındaki 
ilişki olduğunu söylemiş ve kurulan ilişkilerin fotoğrafları 
farklılaştırdığını belirtmeye de özen göstermiştir

 Çoğu za-
man konuların aynı 
olmasına rağmen, 
farklı fotoğrafçıların 
(kadın ya da erkek 
fotoğrafçı) farklı 
yorumlamış olduğu 
fotoğrafları görmek 
mümkündür. Örne-
ğin; akıl hastaneleri 
yıllardır ilginin tü-
kenmediği konular-
dan olmuştur. Öyle 
ki birçok fotoğrafçı 
bu konuya yönelmiş 
kendi birikimleri 
çerçevesinde görsel 
anlatım oluşturmuş-
lardır. Akıl hasta-
nelerini başarıyla 
fotoğraflayan, Raymond Depardon ve Mary Ellen Mark fotoğ-
raflarına baktığımızda, Mark’ın fotoğraflarında ayrıntıya yönel-
me ve portreler ağırlıktayken, Depardon da genel görüntüler 
ağırlıkta olup, portreler de bulunmaktadır ama bu durum demek 
değildir ki Mark konuya daha hassas yaklaşmıştır.
 
 Fotoğrafların çoğunun birbirine olan benzerliğine rağ-
men fotoğrafçının kişiliği, bulunduğu mekân ve çektiği kişilerle 
oluşturduğu iletişim -ki bu durumlarda fotoğrafçının cinsiyeti-
nin de fotoğrafçının bilgi, birikimi ve kişiliğini oluşturmasında 
bir etken olduğu unutmamalıdır- fotoğraflarını farklılaştırır.
 

Eve Arnold,Awash room in the Chicago Airport Marilyn Monroe, USA. 1955
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Raymond Depardon,,San ServoloPsychiatricHospital, 1979          Mary Ellen Mark ,Oregon StateHospital, 1976

 Fotoğrafçılıkta kadınların sayıca artmaya başlaması, 
uluslararası yarışmalarda ödüller almaları, geçmişteki ön yargı-
ların ve kalıp yargıların yavaş yavaş yıkılmasını sağlasa da gü-
nümüzde halen, kadınlar ayrımcılığa maruz kalmaktadır.  

 Fotoğrafın konusu olan kişilerin, fotoğrafçının ka-
dın ya da erkek olmasına göre farklı tepkiler gösterdiği düşü-
nülebilir. Çekim anı ve sonrasında oluşan görüntü arzulanan 
görüntü olabileceği -belki de daha da iyisi- gibi arzulanan 
görüntünün tam tersi bir görüntü de elde edilebilir. Fotoğraf-
lanan insanlarla kurulan ilişkiler fotoğrafları farklılaştırabile-
ceği, kadın ve erkek fotoğrafçıların fotoğraflarında konuyu iş-
leyiş tarzlarını da etkileyebileceği ihtimali daima mevcuttur. 

 “Rawadan mültecileri konulu çalışması ile 1997 Dün-
ya Basın Fotoğrafçılığı Altın Göz ödülünü kazanan ve 1992 
yılında Somali’deki çalışmaları ile Pulitzer Yarışması finalist-
leri arasına giren The Boston Globe fotoğrafçısı Yunghi Kim, 
kadınların duygusal riskleri almaya ve fotoğrafladıkları insan-
lar ile yakınlık kurmaya daha çok istekli olduklarını belirtiyor.” 
National Geographic deki “Kadın Fotoğrafçılar” adlı kitabın 
yazarı Cathy Newman, yarısı erkekler yarısı kadınlar tarafından 
çekilmiş bir düzine fotoğrafın yan yana getirildiğinde, muhte-
melen aralarında fark göremeyeceğimizi belirtir. Ne var ki, fo-
toğrafçının erişim yeteneğine bağlı olarak oluşan hikâyenin, 
fotoğrafçının cinsiyeti ile alakası olduğunu düşündürebilir. 

 Fotoğrafın oluşturulmasında bir dizi iç ve 
dış etken ile farklı reaksiyonlar etkilidir. Bu neden-
le bir fotoğrafın oluşturulması ile ilgili süreci cinsi-
yet gibi tek bir unsura indirgemek kısıtlayıcı olacaktır. 

 

  Etkili ve müthiş bir fotoğraf, kadın veya er-
kek olduğuna bakılmaksızın büyük bir fotoğrafçı tarafından 
çekilmiştir ve fotoğrafçılık tarihinde zamansız olan fotoğraf-
lar çekmiş olan sayısız kadın ve erkek bulunmaktadır. Pulit-
zer ödüllü San Francisco Chronicle’ın foto muhabiri Dean-
ne Fitzmaurice şöyle ifade etmiştir: “İster kadın ister erkek 
olun, fotoğraflayacağınız konu ile aranızda bir ilişki oluşturup 
uzun bir hikaye yaratmak için şefkat, sabır ve azim gibi bir 
dizi özelliğe ihtiyacınız olacaktır.” Amaç fotoğrafçı tarafından 
oluşturulan etkili, ilginç ve eşsiz fotoğrafların yaratılmasıdır. 

 “Hayatın amacı, potansiyel olarak neysek onu ger-
çekten olma çabamızdır. O zaman her fotoğrafçı, başkalarını 
ve yaşadığımız dünyayı anlamak için o hedefe doğru tutkuyla 
ulaşmaya çalışmalıdır. Bu başarıldığında sonuçlar, fotoğraflar 
gibi gerçekten de yaratıcılarının hayat ifadeleri olacaktır.”
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       Lisans yıllarında toplumsal cinsiyet, fotoğraf ve eleştirel 
medya okumaları ile ilgilendi. Yüksek lisansında kadın be-
deni ve Michel Foucault’nun beden üzerine teorileri üzerine 
çalışmalar yaptı. 2008 yılında master derecesini aldı. 2005 yı-
lından beri çeşitli karma sergilerde yer aldı,  “One Day: After 
Work” adlı projesi ile Danimarka Hükümeti Kültürel bursu ka-
zandı. FREIA (Aalborg University Feminist Research Centre) 
ve EDGE (Centre for Equality, Diversity, Gender in Aalborg 
University) destekleriyle ilk kişisel sergisini Danimarka Kadın 
Müzesi’nde açtı. Şehlem, 2016 yılında Helsinki Üniversitesi`nde 
ziyaretçi araştırmacı olarak bulunmuştur. Halen İstanbul Bilgi 
Üniversitesi İletişim Bilimleri bölümünde fotoğraf ve top-
lumsal cinsiyet üzerine doktora çalışmasını sürdürmektedir. 
 
Toplumsal cinsiyet ve fotoğraf ilişkisi üzerine neler 
söyleyebilirsiniz? Toplumun dayattığı erkek veya ka-
dın olmak, bir özne olarak size fotoğraflarınızı oluştu-
rurken nasıl bir kabullenme ya da reddediş sağlıyor? 
 
 Sanat tarihi içerisinde kadınların temsili toplumsal cin-
siyet ve sanat ilişkisi sorgulamalarında ele alınan bir konudur. 
Mesela, Linda Nochlin, 70’lerde yayınladığı  “Neden Hiç Büyük 
Kadın Sanatçı Yok?” adlı makalesinde, kadınların sanat tarihi 
içinde yeterince yer alamamaları konusu hakkında “Bireysel bir 
deha veya onun eksikliğinden ziyade toplumsal kurumların ni-
teliğine, bu kurumların belli sınıflarda ve gruplarda neyi yasak-
layıp neyi desteklediğine bağlı.” der. Feminist sanat tarihçileri, 
feminist sanatçılar temsil sorunu ile ilgili bazı stratejiler belirler. 
Bu stratejilerden biri 
sanat tarihini  “herstory”  bakış açısıyla yeniden gözden geçir-
mek ve tarihte kadın sanatçıları ortaya çıkarmaktır. Diğer strateji 
ise ikili cinsiyet sistemi tarafından sunulan toplumsal cinsiyet 
kodlarını reddederek kurgusal kadınlığa dikkat çekmek,  kadın-
erkek sanatçı ikiliğini ortadan kaldırmaktır. Fotoğraf da bu sanat 
dalları içerisinde temsil sorununu içinde barındıran bir alandır. 
Temsil konusunun yanında “bakış” da kavramsal olarak, toplum-
sal cinsiyet ve fotoğraf alanında çalışanların, akademisyenlerin 
ve fotoğrafçıların dert edindiği bir meseledir.  Sanırım en yakın, 
2016 yılında Paris’te fotoğraf tarihi araştırmalarının cinsiyeti ve 
bakışı odağına almasıyla açılan, “Kim Korkar Kadın Fotoğraf-
çılardan?” sergisini bu dert edinme meselesine bir örnek olarak 
gösterebilir. 

 Bana temas eden bir yerden sorunuzu cevaplamam 
gerekirse de bir özne olarak, kişisel beyanımın fotoğraflarıma 
yansıdığını düşünüyorum. Bakışımızın aslında kendimizi tanım-
ladığımız ya da tanımlamadığımız kimliklerden ve dünya görü-
şümüzden bağımsız olmadığını söyleyebilirim. 

Toplumsal cinsiyetin “kadın” fotoğrafçı olmaya bir dayat-
ması var mı? 

 Sosyal olarak bir dayatması var tabii ki, bir kadın kate-
gorisi içinde değerlendirilmek, yalnızca bu alanda temsil edil-
mek tam anlamıyla bir dayatmadır. Bu nedenle cinsiyete yönelik 
var oluşumuz ne ise baskın, heteronormatif  ve erkek egemen 
alanlar içinde hegemonik erkeklik gereği yer bulamamamıza da 
neden oluyor.  Buna en iyi örnekler sanırım kapanmak üzere açı-
lan kadın müzeleridir. 

Kimlik sorununa bir karşı çıkış mı yalnızca adınızı kullan-
manız. Eril bir söylemin tekrarından uzak durmak için mi?

 Açıkçası kadınların soyadlarını kullanmamayı tercih et-
mesi politik bir duruşun göstergesidir. Fotoğraflarımda “şehlem” 
olarak anılmayı daha çok tercih ediyorum.  Konu ile ilgili Hande 
Çayır arkadaşım “Yok Anasının Soyadı” adında bir belgesel yap-
tı, izlemenizi tavsiye ederim. 

Biçim ve içeriğin birlikte oluşu haliyle bir biçem (üslup) oluş-
turuyor. Bu biçemi sizin fotoğraflarınızda görebiliyor mu-
yuz? Sizin işlerinizi elbette biliyor olabiliriz, bize biraz daha 
anlatabilir misiniz?

 Üslup açısından kendi fotoğraflarımı değerlendirmek 
ne kadar sağlıklı bilemiyorum, ancak sanırım neyi dert edin-
diğimi burada anlatmayı deneyebilirim.  Aslında bir fotoğrafı 
yaratırken, yaratma sürecimde yani, beni kişisel olarak rahatsız 
eden,  söz söyleme ihtiyacı duyduğum konulara yöneliyorum. 
Bu bazen kendi hayatımla ilgili olabiliyor bazen de toplum-
sal-sosyal olaylar olabiliyor. Ben daha çok kurgusal içerikler-
le ilgileniyorum; yaratım sürecimde yapısal olarak fotoğrafta 
bir dil, ayrıntılar kullanmayı tercih ettiğimi de söyleyebilirim. 
Kendi iç yolculuklarımda, fotoğrafı kimi zaman araçsallaştırıp 
kişisel süreçlerimi fotoğraf karesine yansıtmaya çalışıyorum. 
Zaman zaman fotoğraflarımda herkesin kendinden bir şey bu-
labileceğini, izleyicinin dikkatini çeken bir ayrıntı olabileceğini 
de düşünüyorum.  Bu süreci sanırım Barthes’a referans vererek 
anlatabilirim. Barthes’ın Camera Lucida’da kullandığı; fotoğraf-
ta ilk dikkat çeken, “izleyiciyi delen geçen’’ olarak açıkladığı 
Punctum kavramı da bu kişiselliğe, kişisel sürece temas eder. 

 
Sizi geçtiğimiz günlerde Derneğimizde ağırladık, yalnızca 
kadın fotoğrafçılara açık “Toplumsal Cinsiyet ve Fotoğraf” 
eğitimi başlığının altında fototerapiyi anlattınız onlara. Ne-
dir bu fototerapi?

Röportaj / Kemal TEKİN - Suna BAYHAN
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 Yüzleşme veya hatırlama pratikleri kişiden kişiye deği-
şebilen süreçlerdir. Kişisel olarak belirli bir durumun ve anın; 
bir fotoğraf karesi üzerinden bize kişisel olarak ne hatırlattığını 
terapi sürecimiz sırasında, terapistimizin de yönlendirmesiyle, 
fototerapi yöntemi uygulayarak ortaya çıkarabiliriz. O kadrajın 
içerindekiler, fotoğrafın bizi çeken ayrıntıları, içeriye aldıkları-
mız ve dışarıda bıraktıklarımız; bu anlar üzerinden bize bir şey-
ler söylemeye başlar.

 Terapötik fotoğrafçılık ise bireylerin kendi görüşleri, 
buluşları veya ‘sanatsal beyan’ amaçları doğrultusunda ve/veya 
kişisel, politik, sosyal değişim yoluyla kendi gelişimlerine ve 
kendilerini bulma yollarını keşfetmelerine yardımcı olan ve her-
hangi biriyle istişare yapmaksızın gerçekleştirilen bir sanat tera-
pisi yöntemidir.  Bu yöntemin en iyi özelliklerinden biri, süreci 
öz sağaltma aracı olarak kullanabilmektir. Fototerapi ile birlikte 
yürütülebilecek bu süreç;  kendi görüntümüze odaklanmamızı 
sağlayan, sağaltıcı, yaratıcı benliğin serbest bırakılmasını içeren 
terapötik bir yöntemdir. Genel olarak terapötik süreçlerin merke-
zinde bireyin kendini güvende hissetme ihtiyacının karşılanması 
vardır. Bu ihtiyaç, güvenli ortam oluşturularak duygusal boşalı-
mı ya da katarsisi kolaylaştırmaya yarar. Travmalar ile yüzleş-
mek çoğu zaman kolay süreçler değildir. Görsel anlatım travma 
geçiren bireyler için değerlidir, çünkü post-travmatik süreçte 
semptomlar çoğunlukla rahatsız edici, tetikleyici imgeler içerir. 
Bu imgelerin yerine başka imgeler yerleştirme, iyileşme süreç-
lerinde fotoğrafın bir uzman tarafından verilen yönergelerle dışa 
vurumcu sanat terapisi modelinden el alarak kullanılmasıyla ya 
da kendi iç yolculuğumuzdaki ‘iç gerçeklik’ keşiflerimizle, an-
lamlandırmalarımızla, kendi iç motivasyonumuzla mümkündür.

Eskil bir tanımlama var bu tanımlama madunluk veya öte-
kilik kavramı üzerinde şekillenir. Madunluk (kaybedenler) 
aslında biraz da gelenekle var olur, toplumda yeri vardır... 
Öteki kavramı ise modern çağlara aittir çoğun; geleneğin 
dışında ve toplumun dışında haliyle, bir grubun biz tanımı 
içerisinde yer alır. Bu tanımla gelenekle ilişkisi var mı fo-
toğraflarınızın, olması gerekir mi? Yoksa tamamen yeni bir 
üslup kaygısı mı?

 Bir kaybediş üzerinden değil güçleniş ve sağaltma üze-
rinden bu soruyu cevaplamayı tercih ederim. Toplumsal cin-
siyet temelli şiddetin var olduğunu hepimiz kabul ediyoruz, 
bu konuda yapılan, yüzyılı aşan akademik çalışmalar, sokak 
eylemleri ya da feminist hareketin tarihi sanırım ortada. Top-
lumsal dönüşüm için toplumsal cinsiyet konusunda farkında-
lık çalışmaları yapmamızın önemi de burada belirtmem lazım. 
Güçlendirici olmayan, mağdurluk, mağduriyet üzerinden ger-
çekleştirilen temsiller kabul etmediğimiz ve dönüştürmeye ça-
lıştığımız bir alan. Sizin soruda belirttiğiniz bu dili kullanarak 
neyi amaçlıyoruz? Önce bunu ortaya koymak ve sorgulamak 
gerekir. Ötekileştirmek ve kaybeden üzerinden, normativiteye 
uymayan her kimse onları etiketlemek cinsiyetçi dili yeniden 
üretmek anlamına geliyor. Yaşam alanlarımız bu kadar daraltı-
lıyorken,  şehirlerde LGBTİ+’lara getirilen yasaklar hayatımı-
zın içinde nefret söylemlerine tekabül ediyorken, fotoğraf gibi 
sağaltma ve iyileşme üzerinden kendimizi özneleştirebileceği-
miz, kendimizi ifade edebileceğimiz bir alanda bu etiketlemeleri 
ve temsilleri görmek beni üzüyor ve sinirlendiriyor. Mesela bir 
kolektif olarak kurduğumuz kluge’da, latent isimli performan-
sımız, şehrin farklı yerlerinde bize tekinsiz gelen mekanlarda 
tahta kırma edimi ile bu hegemonyaya karşı çıkıştı. Sanat bizim 
için aktivizmimizi birleştirdiğimiz performatif alanlar açabilir. 
 

 
Kadınlığı anlayamayan/deneyimleyemeyen kadın fotoğ-
rafçının kaygılarını kavramsal, işlevsel alanlarda an-
layamaz mı? Yani bu durumda ortaya konan yapıtı ön 
tanımlamasız, fotoğrafçının tanımlaması dışında nasıl 
anlayacağız? Kadın, erkek ilişkisi yalnızca bir his ola-
rak mı kalıyor?  Bu, kadınlığı anlayamamak ne demek? 
 
 Konuya bir sistem sorunu olarak yaklaşmak önem-
li, kendimizi nasıl beyan ediyorsak buradan kesinlikle bizim 
üzerimizdeki toplumsal cinsiyet kalıplarını, stereo tipleri sor-
gulamak bir başlangıç olabilir, yani kendimizi sorgulamak. 
Mesela heteroseksüel bir erkeksek sistemin bize verdiği ay-
rıcalıkların farkında olmak, bu ayrıcalıkların nimetlerinden 
yararlanmamayı tercih etmemek toplumsal cinsiyete duyar-
lı bir birey olma yolunda bize kazanımlarla geri dönecektir.  
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PORTRE

 Mesela bir fotoğrafçının, çocuk evlilikleri, istismar ve 
tecavüz ile ilgili hükümetin tecavüzcü ile evlendirme üzerine 
değişiklik yapmaya çalıştığı TCK 103 yasasının ardından, zor-
la ve erken evlendirilme ile ilgili yaptığı bir filmi izledim yada 
izleyemedim. Filmin içerisinde hayatta kalanı tetikleyici öyle 
çok sahne, görsel ve imge kullanılmıştı ki... Bu imgelerin ne 
işe yaradığını; tecavüze, tacize ve istismara dikkat çekmek için 
yola çıkmış bu filmin işlevinin hayatta kalanın hayatının bittiği, 
mahvolduğu ve gelecek yaşamında da türlü acı, üzüntü, ıstırap, 
elem, sıkıntı ve kederin onu beklediği mesajını vermek dışın-
da ne olduğunu bir türlü anlayamadım. Çünkü, 18 yaş altında 
oynattığı oyuncunun hala çocuk olduğu, bu sahnelere maruz 
kaldığında travma yaşayabileceği gerçeği ve etiği ile yüzleşmek 
şöyle dursun; filmin mesajı ile ilgili çok fazla kafa yorulmadı-
ğı, herhangi bir psikolog ya da bu konuda çalışan aktivist veya 
uzmana başvurulmadığı açıkça görülüyordu.  Filmini eleştirip, 
düzeltmesini hatta yayından kaldırması gerektiğini söylediği-
mizde “işine çok emek verdiğini” belirtti. Kadınlığı anlamayan 
/ deneyimlemeyen diyemeyeceğim ama konu hakkında bir bilgi 
sahibi ve farkındalığı olmayan, hak temelli yaklaşım bakış açı-
sına sahip olmayanların konu üzerine ürettikleri işleriyle yanlış 
olan mitleri yeniden ürettiğini, yarar yerine zarar verdiklerini dü-
şünüyorum. Çünkü tecavüz kültüründe de failin yaptığı eylemin 
normalleştirildiği ve durumun kendisinin münferitleştirildiğini 
söyleyebiliriz. Bu videoda gösterilen sahneler hayatta kalan ki-
şiler için oldukça tetikleyici olduğu gibi bize de tecavüz kültürü 
ile ilgili bu mesajı verdi ne yazık ki. Yani tecavüze maruz bıra-
kılanın kurtuluşu ve çıkışı yok. Ama biz bunun böyle olmadı-
ğını biliyoruz, hayatta kalan için hayat devam ediyor,  hayatta 
kalan kişilerin cinsel şiddet sonrası şifa bulması mümkün. Hayat 
devam ediyor ve hayatta kalanın güçlenmesi için yapabileceği 
pek çok şey var. Ve cinsel şiddet maruz bırakılanın değil fai-
lin suçu, failin ayıbı ve failin sorumluluğudur. Bir de deneyim 
üzerinden erkeklik konusunda yapılabilecek onca çalışma var-
ken neden bu konuda bir şey yapılmadığını da anlamıyorum. 
 
Son soru taşra (belki dışarısı, merkezden oldukça uzak 
olan ya da duruş olarak…) ile merkez (belki İstan-
bul, Newyork, Paris…) arasındaki fotoğrafa yaklaşım-
ları, üretilen yapıtlar bağlamında anlatabilir misiniz? 

 25 Kasım’ larda kadına yönelik şiddet fotoğrafları görü-
yoruz, eli yüzü yara bere içinde fiziksel şiddete maruz bırakılan 
kadın görüntüleri. Bu fotoğraflar bizde ne gibi hisler oluşturuyor, 
bize ne mesaj veriyor, ne söylüyor? Toplumsal cinsiyet biyolojik 
cinsiyetten bağımsızdır, bir kadın da ataerkil olabilir. Farkındalık 
geliştirmemişse. Ama bu konularda özellikle erkek fotoğrafçıla-
rın çektiği fotoğrafların, oluşturdukları videoların ne anlatmaya 
çalıştığını ve bize ne mesaj verdiğini çoğu zaman anlamıyorum.

 Bu soruyu nasıl cevaplayacağımı bilemedim, merkez/ 
taşra ikiliğini kıran çok iş var. Şener Özmen’in çalışmalarına 
mesela bakılabilir. 

Bizimle yaptığınız, bu söyleşi için MFD adına teşekkür ederiz.
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TAM KARE
KADIN ve SANAT
Seyfi ARSLAN

 Birkaç yıl önce derneğimizde bir tartışma oldu. Ka-
dın sanatçıların erkek sanatçılardan daha az olduğu üze-
rine. Tarihte erkeklerin kadınlardan daha çok sanatla ve 
yaratıcılıkla uğraştığı, kadınların rutin günlük işlerden en-
tellektüel alana kayamadığı, yaşamda üretmek yerine yaşa-
mı idame etmede konumlandıkları genel sonucuna vardık.  

 Bu yazıyı yazmayı planladığım günden beri bu konu 
kafamda büyüdü ve beni rahatsız etmeye başladı. 
 “Amerikan modernizminin annesi” olarak kabul edilen Ressam 
Georgia O’Keeffe’nin meşhur bir lafı vardır. “Erkekler beni en 
büyük kadın ressam olarak anmakta ısrar ediyorlar. Halbuki 
ben en büyük ressamlardan biriyim.”

  “Kadın sanatçı” tanımlaması ile, “dünya çapında bir 
sanatçı” olarak tanımlanmak arasındaki fark ezeli ve ezici bir 
tarihsel yok saymanın ürünüdür bence. Baskın erkek egemen ku-
rumlar içinde serpilmiş bir sanat tarihi disiplini bu aradaki farkın 
en önemli sebebidir elbette.
Birinci yüzyılda roman yazarı olan Elder’ın yazdığı bir hikayeye 
göre, şimdiye kadar yapılmış ilk çizim, sevgilisinin siluetini bir 
duvara çizen Dibutades adlı bir kadın tarafından yapıldı.

 Kadınlar tarih boyunca her zaman sanatçı olmuştur ve 
erkek odaklı toplumlarda her zaman kadın sanatının görüntüleri 
vardır. İsa’dan önce 25.000 yılından kalan şehvetli Venus of Wil-
lendorf gibi, bilinen en eski eserler söz konusu olduğunda bile 
bu eserlerin ve diğer küçük taş oymaların, kadınlar tarafından mı 
yoksa erkekler tarafından mı yapıldığına dair  bir bilgi yoktur.
 
 Yüzyıllar boyunca kadınlar, model, müşteri, koleksiyo-
ner, ilham kaynağı gibi yeni sanatsal ifade şekillerinin yaratıcıla-
rı ve yenilikçileri veya sanat tarihçileri ve eleştirmen gibi önemli 
katkıda bulunanlar olarak sanatın yapımında yer almıştır.

Georgia O’Keeffe Ressam(1887–1986)

Jean Baptiste Regnault, Origin of Painting(dibutades), 1785

Venus of Willendorf (Natural History Museum Vienna)
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 Kadınlar sanat dünyasıyla her yönden etkileşim içine 
girmiş olsalar da, pek çok kadın sanatçı geleneksel sanat tarihi-
nin anlatımında engel ve dirençle karşılaştı. Toplumsal cinsiyete 
dayalı önyargılar nedeniyle, eğitimde, eserlerini kendi adları ile 
satamadıkları için tanıtımlarında zorluk çektiler. Yüzyıllardır, 
kadınlar sistematik bir şekilde sanat tarihi kayıtlarına alınmadı 
ya da çıkarıldı. Hem sanat pratiğinde hem de sanat tarihi disipli-
nine egemen olan erkekler, genellikle kadınların alt sanatçılar ol-
duğuna inandılar. Sanatçı ve öğretim görevlisi Hans Hoffmann, 
bir zamanlar 20. yüzyılın ortalarında etkili soyut ekspresyonist 
ressam Lee Krasner’e “iltifat” ederek şunları söyledi: “Bu eser, 
bir kadının yaptığının anlaşılamayacağı kadar iyi bir eser.”

 Batı mitolojisi, ilk sanatçının bir kadın olduğu söylemi-
ne rağmen, bu sanatçının kadın haleflerine 20. yüzyılın sonuna 
kadar pek ilgi gösterilmedi. İlk çağlardan itibaren, sadece bir kaç 
kadın sanatçı örneği en büyük sanatçı olma konusunda ön plana 
çıkabildi. O zaman bile, çoğu zaman, erkeksi bir alan olduğuna 
inanılan şeyi mükemmelleştirmek için cinsiyetlerinin sınırlama-
larını aşan olağanüstü derecede yetenekli kadınlar, olarak tarif 
edildiler. 

20. Yüzyılda Kadın Sanatçılar: Değişen Manzaralar 

    20. yüzyıldan itibaren, işler sadece kadın sanatçılar için değil, 
ulusal ve kamusal alanlardaki kadınlar için de değişmeye başladı. 
Eşitlik hakların savunulması, kadın çıkarlarına yönelik örgütler 
ve yeni nesil kadın profesyoneller ve sanatçılar üzerinde durula-
rak yeni bir kadın hareketi, geleneksel olarak erkeklerin sürükle-
diği toplumsal yapıyı dönüştürdü. 20. yüzyılın başında belirme-
ye başlayan bu sosyal kaymalar, Birinci Dünya Savaşı’nın ortaya 
çıkışı ve küresel huzursuzluğun artmasıyla daha da gelişti; daha 
fazla kadını işgücüne itti ve bunları önceden erkeklerle sınırlı 
sosyal, mesleki ve politik durumlara maruz bıraktı.  Kimlik, cin-
sellik, siyaset ve tarihe dikkat çeken kadın sanatçılar, son birkaç 
on yıldır sanat tartışmalarına hakim olmuşlardır. 

Bugün Kadın Sanatçıların Hikayelerini Nasıl Anlatmalıyız?     

   Sizce sadece kadın sanatçılara yönelik ders, kitap ve müze-
lerin bir şekilde özel olabileceğini düşünüyor musunuz? Onları 
geleneksel sanat tarihçileri kanunlarından ayrı ilan ederek ka-
dınlar tarafından kültürel üretime bir şekilde yön vermişler mi? 
Öte yandan, kanunlara sadece kadın isimleri ekleyerek sanat ta-
rihine geleneksel bir yaklaşımı zorlamadan uygulayabilir miydi-
niz? “Kadın sanatçılar” etiketleme, farkında olmadan toplumsal 
cinsiyet, biyografi ve yaratıcı çıktı arasında yanıltıcı bağlantılar 
kurabilir mi?

 Bunlar, sanatçılar ve tarihçilerin bugün üstesinden gel-
meye devam ettiği sorular. Kadın sanatçıları ve sanat profesyo-
nellerinden oluşan Gerilla Kızları gibi gruplar, ayrımcılıkla mü-
cadele etmek ve kadınların sanat dünyasında yüz yüze olduğu 
konularda farkındalık yaratmak için çalışıyorlar. Bunu, müdaha-
leleri ve protestoları sahnelemekle, kimliklerinden uzaklaşmak 
için goril maskeleri takarak bunu yaparlar. “Neden Batı tarihinde 
daha büyük kadın sanatçıları olmamış?” Sorusunu yeniden soru-
yorlar; bunun yerine “Batı tarihinin tamamında neden daha fazla 
kadın büyük sanatçı sayılmadı?” Diye soruyorlar.
 
Sonuç yunanca bir terimde beliriyor; KANON,

    Çağdaş sanat anlayışı, bilgi aktarımı ile birlikte beceri ka-
zandırmayı, ilgi ve yetenekleri geliştirmeyi, bireyde var olan 
yaratıcılık yeteneğini açığa çıkararak, topluma yapıcı, yaratıcı 
ve üretici kişiler kazandırmayı, gerek bilim ve teknikte, gerekse 
düşünsel, sanatsal ve kültürel alanda yeni ürünler ortaya çıkaran 
toplumlara ulaşmayı amaç edinmektedir. Sanatın amacı meyda-
na gelen ürünlerin dış görünüşünü tanımlamak değil, onların içe-
riğindeki anlamı ortaya çıkarmaktır. Sanatın olduğu yerde giri-
şimcilik ve bağımsızlık duyguları bulunmaktadır. Sanatın hedefi 
basmakalıp olanı devam ettirmekten çok onları bozmak yeni for-
ma ve düşüncelere evirmektir. Güzel sanatlara ilişkin etkinlik-
ler bütünü olan eğitim, duygu ve zevk, güzel biçimlere duyarlık 
kazanmaya ve her türlü anlatım biçiminde estetik yaşantılar ya-
ratmaya yöneliktir. Sanatta, eğitim, duygu, zevk, tarz ve üretim 
aşmalarında cinsiyet bağımlı bir etki yoktur. Toplumsal cinsiyet, 
algılanan ancak belirleyici olmayan farklılıklar temelinde hem 
sosyolojik hem de sembolik olarak ayırt edilenler arasındaki asi-
metrik hiyerarşiyi ifade eder. Verilen cinsiyetler arasındaki doğal 
farklılık olarak öngörülmesine rağmen, sosyal ve ideolojik fark-
lılaşmanın aktif ve verimli süreçleri, “doğal” olarak iddia edilen 
cinsiyete dayalı farkı etkiler olarak üretir. İktidar ilişkileri ek-
seni olarak cinsiyet sosyal şekillendirme şeklinde gösterilebilir 
erkeklerin ve kadınların varlığı ve sanatsal temsillerin belirlen-
mesi. Toplumsal cinsiyet, aynı zamanda, metin, resim, bina ve 
sanat hakkındaki söylemlerde temsilde hiyerarşik muhalefetlerin 
şekillendirdiği bir sembolik boyut olarak anlaşılır. 
  
 Kanon, Eski Yunanca’da “yasa” anlamına gelen bir ke-
limedir. “Kanon” kelimesi, bugün bu anlamına yakın bir içerik 
ile de kullanılmakla beraber, “kanon” kelimesini daha ziyade 
müzikte bir terim olarak bilmekteyiz. Eşit aralıklarla ilerleyen 
ama birlikte değil de birbiri ardınca duyulan iki ya da daha çok 
sesin birbirine kesin ve sürekli bir biçimde öykünmesiyle oluşan 
bütün.
 Cinsiyet ayrımı yapmadan hayatın her alanında insan ol-
duğumuz gerçeğinin kabul gördüğü bir dünya özlemi ile saygılar 
sunarım. 
KAYNAKLAR 
https://www.biography.com/people/georgia-okeeffe-9427684
 https://projectionsystems.wordpress.com/2009/09/06/the-origin-of-painting/
CHADWICK, Whitney; Women, art, and society; ISBN 0500202931 
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BİZİ ANLATAN FOTOĞRAF
Neslihan DURATEYMUR

 Psikolojideki Gestalt Kuramı’na göre, bir kişinin doğ-
duğu andan itibaren yaşadıklarının (duygu, düşünce, gözlem, 
deneyim v.s.) tümünü kapsayan kavrama “zemin” denir. Yani 
gördüğüm, duyduğum, hissettiğim, düşündüğüm her şey zemi-
nimi, yaşam alanımı aslında hayata karşı bakışımı oluşturuyor. 
Bütün deneyimlerimiz çok farklı olduğu için herkesin zemini de 
birbirinden çok farklıdır. Psikolojik tanımını bir kenara bırakır-
sak yaşarken heybemize koyduklarımız gelecekteki yaşamımı-
zı önemli ölçüde etkiler. Bir kişinin olaylara karşı yaklaşımını, 
verdiği tepkileri, hayatı anlamlandırmasını, diğer insanlarla kur-
duğu ilişkilerini de zemini belirler. Oluşturduğumuz bu zemin 
doğrultusunda hayatı anlamlandırma çabası içerisine gireriz ki 
fotoğraf da bu yolda bize aracı olan uğraşlardan biridir. Kendi 
zeminimizde şekillenir ve başkasının zemininde anlam bulur. 

 Fotoğraf bir ayıklama sanatıdır dendiğinde kimin neyi 
nasıl ayıkladığını belirleyen de yine yaşadığımız farklı dene-
yimlerdir. Zeminimiz içerisinde şekillenen ihtiyaçlarımız neler? 
Fotoğraf çekerken hangi ihtiyacımızı karşılarız?  Neden bazıla-
rımız belgesel fotoğraf çekerken, bazılarımız sadece portre fo-
toğrafı çeker? Belki de görünmek istemeyen taraflarımız bizi si-
luet fotoğraflar çekmeye iterken, hangi bilmediğimiz tarafımız, 
fotoğrafta ışığın gücünü kullanmamızı sağlar. Bir fotoğraf çek-
tiğimizde, heybemize doldurduklarımızla o küçücük vizörden 
bakarken ne anlatmak istiyoruz ve karşımızdakinin neyi görme-
sini istiyoruz? Bu sorulara verdiğimiz cevaplar aslında yaşamda 
nerede durduğumuz ve ne yapmak istediğimizi de belirliyor. İşte 
bu yüzden fotoğraf ne anlatır sorusuna vereceğimiz cevapların 
en başında, “fotoğraf en çok bizi anlatır” cevabı yer alır aslında.
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 Hepimiz bir eşyaya, bir manzaraya, bir elmaya, bir duva-
ra bakınca aynı şeyi görüyoruz ama çok farklı şeyler algılıyoruz. 
Algı dediğimiz şeyi duyusal bilginin yorumlanması olarak kabul 
edersek;  algımızı belirleyen de yukarıda bahsettiğim zeminimiz 
yani hayatta biriktirdiklerimiz ve bizi biz yapan şeylerdir. Bu da 
aynı manzaraya bakıp neden çok farklı fotoğraf çektiğimizin ka-
nıtıdır. 
 Fotoğraf bir sanat mıdır, değil midir sorusunu bir kenara 
bırakırsak, bütün bu bizi anlatan fotoğrafların, diğer sanat dalları 
gibi bazen hiç farkına varmadığımız şekilde bizi ve seyredeni 
iyileştiren gücünü yadsıyamayız. Fotoğraf, insanlarla ve hayatla 
iletişim halinde olmamızı ve bağ kurmamızı sağlıyor bu da iyi-
leşmemize, değişip yeni şeyler öğrenmemize yol açıyor.

 
       Tabi ki tam tersi de mümkün. Mesela, Kevin CARTER, o 
hepimizin zihnine kazınmış akbaba ve çocuk fotoğrafının kendi 
ölümüne neden olacağını, çekerken bilebilir miydi? O fotoğraf-
taki yıkıcılığın kendi yok oluşuna neden olacağını elbette bile-
mezdi ve sahip olduğu hangi algıyla neden böyle bir fotoğraf 
çektiğini belki kendisi de açıklayamazdı.
 
          Yaşamı ömür boyu öğrenme süreci olarak kabul edersek fo-
toğraf da bu öğrenme yolculuğunda bize yardımcı olan bir araç 
elbette.  Aradığımız fotoğrafı belki de ömür boyu bulamayaca-
ğız ama ömür boyu öğrenmeye ve yolculuğa devam edeceğiz.

TAM KARE
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KADIN FOTOĞRAFÇI DİLİ, ERKEK FOTOĞRAFÇI DİLİ 
Kemal TEKİN

“ANLAM; DAİMA  GEÇ KALANDIR”

 John Berger, Görme Biçimleri adlı kitabında, belki de 
kadınlar hakkındaki en alımlı çalımı atmıştır, “kadınlar seyre-
dilmekten, erkekler seyretmekten hoşlanır”  diyerek. Bu kro-
nik bir bağlamda kadınların neden daha çok kendilerine ve 
arkadaşlarına dair fotoğrafları paylaştıklarını, günümüz zaman-
larında pek de kaybı olmayan bir düzlemin oluşmasında biz-
lere bir anlık biçeme pek çok şeyi, kadınlar hakkında pek çok 
görüntüyü, imgelemi aforizma olarak anlamamıza yol açabilir. 

 Bundan yaklaşık beş bin yıl önce yani henüz doğayla 
bütünken, yani ondan biraz ayrıyken, biraz onunla birken, ta-
rım kültürünün ve yerleşik kültürün egemenliğiyle doğay-
la aramızdaki iletişim bölünüp iki olurken (kültür) ve daha 
sonra bireyin ön plana çıktığı medeniyetin oluşturduğu kat-
manların yani birden ikiye ve oradan “çok” a ulaştığımız gü-
nümüzde, yerleşik düzenlerin yanında alt kültürlerin kök-sap 
ilişkisinden uzaklaşıldığı günümüzde, bu seyretmek ve sey-
redilmek, klanlardan çok daha önce söz ile töz arasındaki kar-
maşadan çok daha önce, kendimizden ayırdığımız başka bir şe-
yin olgusunu bile anlayamayacağımız bir yerlere bizi ulaştırır. 

 Bu bizim okur olarak, dinleyici olarak vardığımız bir so-
nucun yansıması aslında. Yansıma belki de klanların kendi içeri-
sinde kadınların kendini dile hapsetmelerinin dışında, dil ile ara-
larındaki bağın ne denli önemli olduğuna dair ve oradan kutsalın 
içerisindeki yerlerinin birer kalıt gibi ortaya konmasıyla ilintili. 
Hayvanlar ve insanlar arasındaki ayrım, devasa fizyolojik ayrım, 
hoşlanma ve evlilik, ilişki tutarsızlığı, yığınların, evet, klan olan 
yığınların kendini fark etmesi (kültür) ve duvarlara çizdikleri gör-
sel etkinin verimli ve tutarlı yanı belki de John Berger’i haklı çıka-
rıyor, ancak şunu unutmamak gerekir ki, dille olan ilişki kültürün 
ve ondan sonra medeniyetin kurulmasındaki en önemli sonuçtur. 
 
Bu yukarıdaki paragraflarda, tamamen Freud’un etkisi dışında, 
artık yüzümüze birer maske, persona, taktığımızı söyleyebiliriz. 

 Yani doğayla aramızdaki hayvani ilişkiden çok, dil 
düzeyinde ve medeniyet olma başarımız, bizi bugün hakikat 
sonrası denen bir havzaya ulaştırmış olabilir. Bu da kadın ve 
erkek arasındaki ayrımın, doğal bir ayrımdan çok kültürel bir 
ayrımla oluştuğuna, ancak dilin, evet kutsalın korunmadığı, 
korunmak istenmediği alanda monad diye nitelendirebileceği-
miz ve hakikatin Cern’de yeniden bulunması için araştırmala-
ra girişildiği bir zaman diliminden birey olarak oldukça uzağız. 

 Kadın ve erkek ayrımında fotoğrafın doxa düzeyine kal-
ması ise, bize kadın veya erkek fotoğrafçı arasındaki ayrımın 
çokta önemli olmadığını, bireyin fotoğrafçının yaptığı işlerden 
görebiliyoruz. Fotoğrafın dışsal mantığı yani kompozisyon, açı, 
lens vb teknik bilgi, fotoğrafın içeriyle olan, çekilen şey, kur-
gulanan şey arasında ayrım bugün photoshopunda katkısıyla bu 
kadın fotoğrafçının fotoğrafı, bu da erkek fotoğrafçının fotoğrafı 
diyeceğimiz bir gerçek sanat alanında bulunmamızı sağlamıyor. 

 Günümüzde artık biliyoruz ki, bir fotoğrafçının dilini 
oluşturması hiçte kolay değil. Bunu başarabilen (kurgu ve ger-
çeklik düzeyinde) çok ender fotoğrafçı var. Bu durumda çekti-
ğimiz fotoğraf hâlâ makineyle aramızdaki hayvani bir ilişkiden 
öteye, bir fotoğrafçı dili olmaktan öteye ne kadar geçiyor. Bizim 
Derneğin Facebook sayfasında on dört bin küsür üyesi olan say-
famızda veya internette olan paylaşımları, fotoğraf paylaşımla-
rını gördüğümüzde bir dilin ötesine varmak şöyle dursun, dilin 
fotoğraf dilinin içerisinde fotoğraf üreten kadın fotoğrafçı sayı-
mız oldukça az. Bu teknolojinin sorunsalı değil, eskiden, eskil 
zamanlarda doğayla olan aramızdaki düşüncesiz ve hatta çapı in-
san olmaya varmayan iletişim becerimiz bugün teknolojiyle ara-
mızdaki bağı irdeliyor. Bu da bizleri Psikolojik sayrısı oldukça 
fazla, sürekli anksiyetesi olan bireyler olmamıza yol açıyor. Bu 
teknolojiden vazgeçenler ise, klasik düşüncelerinin varlığıyla, 
kendilerini büyük olasılıkla depresyonun içerisinde buluyorlar. 

 Kadınlar bu koşullar göz önüne alındığında belki dille 
olan, yılların getirdiği anlama becerileri nedeniyle ve yapıları-
nın özverisi nedeniyle fotoğraf veya yaşamak konusunda (do-
ğurmayı da yeni bir dil olarak alabiliriz) daha şanslı olabilirler. 
Ancak buradaki asıl sorun, kurguyla, gerçekle aramızdaki hakiki 
bağ, yani hissettiklerimizi eskil ve verimsiz olmadan yeniyle na-
sıl buluşturacağız. Bu havzanın ortasına gelmek için otuz ku-
şun ötesine yaklaşmak bir masalın çok uzağında. Yani içindeki 
çocuğu öldürüp, oldukça büyümek gerekebilir. İçindeki çocuğu 
öldürmek ise bir kısırlıktır, kısırlık olabilir. Bu tenha alanlara 
girmeye kaç kadın göze alabilir. Standart aktivist olmanın çok 
ötesinde olmak. Gerçekten riskli, içe kapanmak ise bir fotoğrafçı 
için en göze alınamayacak şey. Bilgi bizi ahlaka, etiğe, iyi bir 
insan olmaya, sanatçı olmaya götürmeyebilir.
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 Haber fotoğrafçılığı piyasası fotoğrafçının ta-
nık ve izleyici olarak rolünü esastan değiştirmiştir. 

 Öyküler çekmeye üzere insanları bir yerlere yol-
lamakta kullanmak üzere ortada çok para varken, gazete-
ci olarak gidip o yerde gezer, fotoğraf çekerdik ve sonra-
sında öykümüz yayınlanırdı.  Bu belki istediğimiz tarzda 
olmazdı, ki o durumda biz, 30 bin dolar maliyeti bile aşmayan 
ve yayıncı tarafından ödenen bir maliyetle bir kitap yazardık.  
 
 Paralar suyunu çektikçe, insanlar başka destek kaynak-
larına yönelmeye başladılar. İşte o aşamada, kar amacı gütmeyen 
sivil toplum kuruluşu veya vakıf ile fotoğrafçı arasındaki bağ 
çok daha önemli olmaya başladı.

 Çok eskiye gitmeye gerek yok, önceleri Amerikan yayın 
kuruluşları, kar amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşları tara-
fından fonlanan işleri yayınlamazlardı. Şimdi bu durum değiş-
ti. Fon sağlayıcıları, sıklıkla bağışları, fotoğrafçının verdiği söz 
üzerine verirler. Şimdilerde dijital medya kanallarında, bloglar 
ve hatta -New York Times, Op Documents, TheGuardian -  gibi 
büyük yayın kuruluşlarının ilgili bölümlerinde bu işler yayınla-
narak kar amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşu ve / veya va-
kıfların fonlama çevrimi tamamlanmaktadır. Ve dijital ekonomi, 
yayın kuruluşlarının sürekli olarak daha çok içerik aramalarını 
zorlamakta ve böylece bu işlerle ilgili işbirlikleri gelişmektedir.  

 Bana öyle geliyor ki her geçen gün, fotoğrafçılar ara-
sında rekabet yaratılmakta ve onları destekleyen yayıncılarla 
aralarında ilişki kurulmakta ve bu kuruluşlarda fotoğrafçılar, 
kendilerini temsil etmek için iyi huylu savunucu rolüne soyuna-
bilmektedirler.

 Fotoğrafçıların “Baksanıza konuyu yayınlamak-
tan başka, dünyada ne olduğunu göstermekle yetinmiyor-
lar, duyarlılık gösteriyorlar ve sorunun çözümü için bir 
şeyler yapmaya çalışıyorlar” yaklaşımı buna bir örnektir. 

 Burada problem, sıklıkla güç dinamikleri ve fotoğ-
rafçıların niyetleri ile işbirliği ve razı olma durumlarının şef-
faf olmamasıdır. Ya da fotoğrafçılar, bana göre, durumu ba-
zen sadece bir açıdan okuyan şöhret ve görüntüye dönüşürler. 
 
 Burada tehlike, çoklukla deneyimsiz, tek başına ça-
lışan, bu işleri bilen editörlerden kopuk, kendi harcamalarını 
kendileri karşılayan ya da ahlaki bir gözetimi olmayan bir ba-
ğışla iş yapan fotoğrafçıların, piyasada isim yapmak , ya da 
hikayelerinin çok önemli olduğuna inanmış şekilde sonucun 
kullanılan yöntemleri haklı çıkaracağından hareketle, ahlaki 
sınırları aşmaya istekli olmalarındadır. Ya da bu fotoğrafçıların 
- bir parçası habercilik ve diğer parçasının başka bir şey olduğu 
-  kuralları birbirinden farklı olsa da tüm bu platformlarda ya-
şamak istemeleridir.
 
Bana göre değişmez olan kurallar:
• Konuna zarar verme.
• Konunu riske atma.
• Savunmasız topluluklarla çalışırken, veya çok özel öyküler 
anlatırken, onların tam olurunu al, onlara niyetin ile yayın /ser-
gi planları hakkında bilgi ver. 
• “ Bunu çekmeme izin ver, sana şunu vereceğim” şeklinde çı-
kara dayalı koşullu habercilik işine kesinlikle bulaşma.
• Fotoğraf alt yazılarının doğru ve eksiksiz olduğundan emin 
ol. 
Tabi ki her zaman bazı gri alanlar olacaktır.
 
 Öykünün içine girdiysen, bu öykünün doğal iz düşü-
münü değiştirmiş olursun, senin bu öyküde fiziksel olarak yer 
alman öyküyü değiştirir, bu hayatın bir gerçeğidir. Temiz, yan-
sız bir gözlem bilimsel deneylerde uygulanabilir ama işin içine 
fotoğraf girince gri alanlar çoğalır.
 
 Ama yine de şeffaflık ve niyet en önemli kıstaslar-
dır. Bir konuyu iyileştirmek üzere doktora götürmek amaçlı 
sürücülük mü yapıyorsunuz? Yoksa sizin bir aracınız var da 
konuyu doktor randevularına yetiştirmeye mi çalışıyorsunuz?  
 
 Böyle bir durumda öykünüzün kahramanı sadece konu 
olmayıp neredeyse sizin bir arkadaşınız oluyor ve yapmakta ol-
duğunuz artık araştırmacı habercilik olmaktan çıkıyor.

DOĞRU OLANI YAPMAK - NİNA BERMAN

 Nina Berman,belgesel fotoğrafçısı ve aynı zamanda Colum-
bia Üniversitesi Habercilik Yüksekokulu’ nda yardımcı profesördür.
Aşağıda PDN (Photo District News) Dergisinin Temmuz 2017 sayısın-
da kendisi ile yapılmış bir röportaj yer almaktadır. Röportajda, Nina 
Berman, haber fotoğrafçılığı editörlük pazarındaki değişimleri ve bu 
değişimlerin fotoğrafçıların hikayeleri için çektikleri fotoğraflarla ilgili 
seçimlerini nasıl etkilediğini, editörlerin sorumluluklarını ve bu konu-
larda öğrencilerine verdiği eğitimlerde önemsediği prensipleri tartış-
maktadır.
 Dünyada tanınmış, prestijli haber fotoğrafçıları kollektifi olan 
NOOR’ un üyesi olan Nina Berman’ ın fotoğraf ve videoları Whitney 
Müzesi American Art Bieanli’ nde sergilenip gösterilmiş ve TIME, 
Newsweek, Geo, Columbia Journalism Review veThe Sunday Times 
Magazine gibi önemli dergilerde yayınlanmıştır.  Ayrıca,X  Mor Yürek-
ler (Purple Hearts) ve Vatan (Homeland) adında yayınlanmış iki fotoğ-
raf albümü vardır.

Çeviri: Abdulla SERT
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 Çetelerin olduğu bir bölgede fotoğraf çeken bir öğrencim 
vardı. Ebeveynleri bu yerde çocuklarının gece dışarı çıkmalarına 
izin vermiyorlardı. Ama bu öğrencim gece dışarıda olan bir kızın 
fotoğrafını çekmişti. Neden mi? Çünkü öğrencim bir arkadaşı-
nın evinden çıkan kız arkadaşını kendi evine bırakıyordu. Bu fo-
toğraf, eğer fotoğrafçı orada olmasaydı, hiç çekilmeyecekti. Peki 
bu ahlaki olarak doğru bir fotoğraf mıydı? Bana göre değildi. 

 Öğrencilerime hiç kimseden kendileri için bir şey yapma-
larını isteyip bu durumu önemli bir anmış gibi kaydetmemelerini 
öğretirim. Örneğin bir portre çekiyorsanız, bunun düzenlenmiş 
bir fotoğraf olduğunun ve konunuzla aranızda bir iş birliği olduğu-
nun, portreyi izleyen tarafından net anlaşılması gerekir.  Ve portre 
fotoğrafındakiler de ne için poz verdiklerinden emin olmalıdırlar.  

 Fotoğraf ahlakını tartışırken daha çok fotoğrafçıya yo-
ğunlaşıyoruz. Benzer yoğunlaşmayı editörlere de yapmak gerek-
tiğini düşünüyorum. Sınıfımda, bazı fotoğraf türlerinin editörler 
tarafından neden daha çok değerlendirmeye alınması konusunda 
öğrencilerle yoğun eleştiriler yaparız.  Bu fotoğraflar klişeleri 
güçlendirir mi yoksa yıkar mı, hiyerarşi ve güç dinamiklerini te-
yit mi eder yoksa sorgular mı? Bu fotoğraf ve alt yazılar mekanı 
/ konuyu tarihinden soyutlar mı, ya da gerekli içeriği sağlar mı?
 
 Bazen —ki bunu en son Lens Culture/Magnum yarış-
masının duyurusunda gördük—fotoğrafçıların sosyal medyada 
izlediğimiz yarışmalarındaki jürilerde yer alan editörlerin kor-
kunç kararlar alabildiklerini görüyorum.

  Bu nedenle editörlerin kamusal alanda daha çok yer 
almalarının ve düşüncelerini orada paylaşmalarının, yukarıda 
bahsettiğim yarışmalarda daha düzgün karar almalarına yar-
dımcı olacağı görüşündeyim. En azından, kar amacı gütme-
yen sivil toplum kuruluşları buna ikna edilerek, bu editörler 
için bu tür ortamlar sağlanabilir. Ancak haber organizasyon-
larına gelince durum farklılaşır. Her ne kadar tarafsız olduk-
larını belirtseler de bu kuruluşlar, onlarca yılda, kültürel ve 
ticari gereksinimler ile oluşan dünya görüşlerine sahip olur-
lar ve bazı öykülere diğerlerinden daha çok önem verebilirler.  

 Örneğin, geçtiğimiz onlarca yıl içinde yaşanmış, ABD 
ordusunun saldırgan savaşlardaki kritik rolü ve duruşu ile ilgi-
li, tanınmış tarih yayınevlerinin çok azının yayınlanmış raporu 
mevcuttur. Bunun yerine, bir askeri tatbikat olduğunda, ordunun 
izin verdiği ve yerleştirdiği fotoğrafçılar tarafından çekilmiş ne-
redeyse birbirinin aynı fotoğraflar görürüz. Ben bu yaklaşımın, 
Amerikan ordusunun ve terörle savaşta Amerikan kamuoyunun 
bu konulardaki anlayışını nasıl şekillendirdiğinin ahlaki tarafını 
sorgularım. Öykülerin ve projelerin tasarlanıp görevlendirmenin 
başladığı her yerde, ki bu yer bir haber ofisi, vakıf binası ya da 
fotoğrafçıların kafası olabilir, fotoğraf ahlakı ile ilgili tartışma-
nın hemen başlatılması gerekir.
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“Uygulamalı bir moda fo-
toğrafçısıyım ve bu sınırlar 
içinde, kadınların dahil oldu-
ğu belirli bir durumda, belir-
li bir ana dair hissettiklerimi 
ifade etmeye çalışıyorum.”
 Sarah  Moon,  1941 yılında 
işgal altındaki Fransa’da 
yahudi bir ailenin kızı Ma-
rielle Warin olarak hayatına 
başlar. Alman işgali altında-
ki Fransa’dan İngiltere’ye 
kaçmak zorunda kalan sa-
natçı burada sanat eğiti-
mi aldıktan  sonra  Marielle Hadengue adıyla Londra’da mo-
dellik yapmaya başlar. Kendisi gibi model olan arkadaşlarının 
fotoğraflarını çekmeye merak salan Moon 1967 yılından sonra 
modelliği bırakıp fotoğraf sanatçısı olarak hayatına devam eder. 
 
 Moon aldığı bir çok ödül ve sergilediği bir çok başa-
rılı çalışmanın yanı sıra, 1964 yılından bugüne popüler kültü-
rün ilgi çeken sanat olaylarından biri olarak kabul edilen Pirellli  
Takvimi için çekim yapan ilk kadın ünvanına sahiptir (1972)

 Sarah Moon ilk dönem çalışmalarında soft gö-
rüntü elde edeceği teknikler üzerinde durur. Filmin po-
tansiyel gren yapısını kullanır, ayrıntıyı parçalar, 
renklerin doygunluğunu azaltır. 1920’lerde terk edi-
len mat kağıt üzerine sepia tonlama tekniğini kullanır. 
 
 Siyah-beyaz görüntülerinde Moon en ufak tefek ışık 
ipuçlarının detay, doku ve form oluşturduğu karanlığın ustalık-
larını gösterir. “Yenilikçi, esprili ve baştan çıkarıcı olan Moon 
fotoğrafları, izleyiciyi rüya gibi bir dünyaya çeker; aynı anda 
bir fırtınanın açılması gibi sakinleştirici ve belirsiz bir şekilde 
sorunlu.” tanımlamaları yapılır fotoğrafları için.

 Sonraki dönemlerde filmlerinde kondan-
sör mercek kullanarak büyütme yapar Fotoğraflarında-
ki teknik birçok izlenimci fotoğrafçının da kullandığı 
yöntemdir. Viktorya dönemine benzer bir hava taşıyan güçlü ro-
mantik moda fotoğrafları çeker. Portrelerİ zamansız ve gizemlidir. 
 
 Fotoğraf anlayışını ”Ben hiçbir zaman gerçekliği fotoğ-
raflamıyorum” sözü ile ifade eder . Hayvanlar, portreler, canlı 
görüntüler ve hem kırsal hem de kentsel görüntüler eserlerini 
doldurur. Çalışmaları tamamıyla farklı bir düşünüş ürünüdür, 
keşifseldir ve Moon kendi kişisel arayışları içindedir. Çalışma-
larında hayal esastır, resimsi nitelikleriyle neredeyse soyuttur ve 
izleyicileri büyü yapılmış bir ortama sürükler.
 Moon’un  moda 
fotoğrafçılığı üzerine yo-
ğunlaşmasındaki en bü-
yük etmen ticari fotoğ-
rafçılığın ona bir amaç 
sağlaması. “Benim için 
disipline gönderme yapı-
yor çünkü benim için bir 
şey yapmak zorundayken 
çalışmak daha kolay. On-
ları benim zevkim için 
yapmak ilgisiz gibi gö-
rünüyor. “ şeklinde ifade 
etse de moda çekimi ya da 
başka bir fotoğraf çalış-
ması olsun, ticari işleri genelde güzel sanatlar fotoğrafçılığının 
samimiyetine sahip. Bu noktada Moon aslında kendi buluşu 
olan bir dünyayı ödün vermeden araştırmak için seçtiği  “Moda 
Fotoğrafçılığı” geleneklerinden kopmuştur. Fotoğraflarında 
kullandığı olağanüstü ışıkla yoğun etki bırakır ve moda fotoğ-
rafçılığını astral bir düzleme çıkarır. Lüks ama aynı zamanda 
esrarengiz kompozisyonlarla haute couture moda fotoğrafçı-
lığında modelleri ayrılmış ya da uzaklaşmış ya da kasıtlı ola-
rak kompozisyon unsuru haline dönüşerek bulanıklaşmıştır. 
 
           Doku, yüzey, görme, inanma, hayal etme hepsi aynı anda  ger-
çekleşir Moon’ a ait zarif fotoğraflarda. İzleyici rüyalar, efsaneler 
ve masal alanlarına çekilir. Eserden kaynaklanan bariz romantik 
ve melankolik havayı işaret etmeden içeriğini özetlemek zordur. 
 

ASTRAL DÜZLEMDE ROMANTİZM - SARAH MOON (1941-...) 
Raziye KÖKSAL KARTAL
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