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Yaşam koşulları, tüm dünyada  olduğu gibi  
ülkemizde  de insanları çok zorluyor. Özellikle 
ekonomik şartların başedilemez hale gelmesi, doğal 

olarak fotoğraf ile ilgilenen herkesi zor durumda bıraktı. 
Fotoğrafa dair ekipmanların dövize dayalı olması bir anda 
piyasayı altüst etmeye yetti. Ancak umutsuz olmamak 
lazım. Herşeyin ekipman olmadığını, fotoğrafın bir görme 
ve anlatım biçim olduğu unutulmadan üretmeye devam 
emek gerekiyor.
Bu sayıda sizleri yine dünyanın ve ülkemizin çok başarılı 
fotoğrafçıları ile buluşturuyoruz. Ağırlıklı hemen hemen 
tüm sayımızda olduğu gibi bu sayımızda da Belgesel ve 
Sokak fotoğrafçılığı biraz daha ön planda oldu.
Keyif almanızı dileriz.  

Living conditions are challenging people in our country as 
well as in the rest of the world. In particular, the inability to 
cope with the economic conditions naturally left everyone 
interested in photography in a difficult situation. The 
fact that photographic equipment was based on foreign 
currency was enough to turn the market upside down. 
However, one should not be hopeless. Keeping in mind 
that not everything is equipment, photography is a way 
of seeing and expressing, it is necessary to continue to 
produce.
In this issue, we bring you together with the most 
successful photographers of the world and our country. 
Documentary and Street photography have been at the 
forefront in this issue, as is the case with almost all of our 
issues.
We hope you enjoy it.

Habip KOÇAK
Editor

EDITOR’S LETTER - EDİTÖR MEKTUBU
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Türkiye’nin katı beden 
politikalarının yarattığı normlar 
ve eşitsizlikler üretimindeki en 
büyük motivasyondur. Varlığını 
sürdürebilmek için birlikte 
güvenli alanlar yarattığı insanlar 
fotoğraflarının ana konusu 
olmuştur. Dijital belgesel alanında 
başlayan yolculuğu zamanla 
kendini gerçekleştirebildiğini 
hissettiği karanlık odada devam
etti. Deneysel karanlık oda 
çalışmaları ile deforme etme 
dürtüsünü keşfetti. Yıkım ve 
yeniden yaratım süreci aynı 
zamanda kendi bedeniyle kurduğu 
ilişkide de etkili oldu.

The norms and inequalities 
created by Turkey’s rigid body 
policies are the biggest motivation 
in its production. The people with 
whom she created safe spaces in 
order to survive were the main 
subject of his photographs. Her 
journey, which started in the field 
of digital documentary, continues 
in the dark room where her feels 
she can realize himself over time.
he did. She discovered the urge to 
deform through his experimental 
darkroom studies. The process of 
destruction and re-creation was 
also effective in the relationship 
she established with her own body.

DAMLA ŞAHİNBAŞ - TURKEY  

Damla Şahinbaş
Instagram: damlasahinbas_

Web Site: http://www.christinasimons.com/
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DAMLA ŞAHİNBAŞ’s “AYRIK OTU” Series 

Türkiye’nin katı beden politikalarının yarattığı normlar 
ve eşitsizlikler üretimindeki en büyük motivasyondur. 
Varlığını sürdürebilmek için birlikte güvenli alanlar 
yarattığı insanlar fotoğraflarının ana konusu olmuştur. 
Dijital belgesel alanında başlayan yolculuğu zamanla 

kendini gerçekleştirebildiğini hissettiği karanlık odada 
devam etti. Deneysel karanlık oda çalışmaları ile 
deforme etme dürtüsünü keşfetti. Yıkım ve yeniden 
yaratım süreci aynı zamanda kendi bedeniyle kurduğu 
ilişkide de etkili oldu.



X-POSURE - FEBRUARY 2022 7

When producing, gender inequality and social body 
norms created by Turkey’s strict body policies are their 
biggest motivation. The people with whom they create
safe spaces has always been the main subject of their 
photographs. Their journey started in the field of digital 
documentary and later, it proceeded with the darkroom

where they could experience self-realization. They 
found out that they had an urge to deform thanks to 
their experimental darkroom projects. The process of
destruction and re-creation also had an impact on 
their relationship with their own body.
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SONYA NEWELL-SMITH  - UK
I am a passionate Street Photographer 
and in my daily life my camera always 
accompanies me to capture a decisive 
moment on the move. The focus of my 
images are people seen in everyday 
life, their interactions and emotional 
connections – be it love, humour 
or sadness. The location and their 
surroundings create the atmosphere 
which is integral to the storytelling. 
The colourful world of Brick Lane in 
the East End of London with its vibrant 
market stalls, imaginative street art 
and unimaginable diversity of visitors 
is a perfect backdrop for the stories 
conveyed in my photography. Real 
life people are the actors, human 
relationships the action. My camera 
lens are my eyes with which I explore 
the world around me with its fantastic 
variety and eccentricity in the search 
for the perfect visual narrative.

My background is that of a freelance 
photojournalist during the 1960s and 
1970s. I was self-taught under the 
guidance of my late husband David 
Newell-Smith who was a photojournalist 
for the Observer. In 1978 we decided 
to change our way of life and founded 
Tadema Gallery London showcasing 
Abstract  Art, Decorative Arts and 
eventually specialising in jewellery. Our 
life’s work and over 600 jewels sold in 
the gallery were recently published and 
illustrated with our photography in the 
book titled ‘Tadema Gallery London: 
Jewellery from the 1860s to 1960s 
(Arnoldsche Art Publishers 2021).

Sonya Newell-Smith
Instagram: sonyanewellsmith

Web Site: www.streetphotography.uk.com
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Tutkulu bir Sokak 
Fotoğrafçısıyım ve günlük 
hayatımda hareket 
halindeyken belirleyici bir 
anı yakalamak için kameram 
her zaman bana eşlik ediyor. 
Resimlerimin odak noktası, 
günlük yaşamda görülen 
insanlar, onların etkileşimleri 
ve duygusal bağlantıları – ister 
aşk, ister mizah, ister hüzün 
olsun. Konum ve çevresi, 
hikaye anlatımının ayrılmaz bir 
parçası olan atmosferi yaratır. 
Londra’nın Doğu Yakası’ndaki 
canlı pazar tezgahları, yaratıcı 
sokak sanatı ve düşünülemez 
ziyaretçi çeşitliliği ile Brick 
Lane’in renkli dünyası, 
fotoğraflarımda aktarılan 
hikayeler için mükemmel bir fon 
oluşturuyor. Gerçek hayattaki 
insanlar aktörlerdir, insan 
ilişkileri eylemdir. Kamera 
lensim, mükemmel görsel 

anlatı arayışında fantastik 
çeşitliliği ve eksantrikliği 
ile çevremdeki dünyayı 
keşfettiğim gözlerimdir.
Geçmişim, 1960’larda ve 
1970’lerde serbest çalışan bir 
foto muhabirinin geçmişidir. 
Observer için foto muhabiri olan 
rahmetli kocam David Newell-
Smith’in rehberliğinde kendi 
kendime eğitim aldım. 1978’de 
yaşam tarzımızı değiştirmeye 
karar verdik ve Soyut Sanat, 
Dekoratif Sanatlar sergileyen ve 
sonunda mücevher konusunda 
uzmanlaşan Tadema Gallery 
London’ı kurduk. Hayatımızın 
eseri ve galeride satılan 600’den 
fazla mücevher, geçtiğimiz 
günlerde ‘Tadema Gallery 
London: 1860’lardan 1960’lara 
Mücevherat (arnoldsche Art 
Publishers 2021) adlı kitapta 
fotoğraflarımızla birlikte 
yayınlandı ve resimlendi.
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In 2021 I was a Finalist in the DPSP Street Photography 
Awards: ‘Sonya is quick to acknowledge how much 
she learned from David but it is clear from her early 
photographs that she was blessed with natural talent, 
quick reactions and ‘a good eye’. She has made the 
most of these gifts through her enthusiasm and 
determination to improve. Her work stands four-square 
in the classic tradition of photo-journalism, direct and 
honest, with an underlying warmth and gentle sense 

of humour. She has a Press photographer’s ability 
to make the most of a brief photo-opportunity but 
also the photo-journalist’s instinctive drive to cover a 
situation in depth. Long-term projects enable her to 
deploy all her skills to do justice to a subject, instead of 
settling for a more superficial view. The variety, insight 
and vitality of the Brick Lane photographs prove the 
value of such an approach.” Bryn Campbell - Writer 
and Photographer, 2021 

SONYA’ s “BRICK LANE STREET”s Series 
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2021’de DPSP Sokak Fotoğrafçılığı Ödülleri’nde Finalist 
oldum:‘Sonya, David’den ne kadar öğrendiğini hemen 
kabul ediyor, ancak ilk fotoğraflarından doğal yetenek, 
hızlı tepkiler ve ‘iyi bir göz’ ile kutsanmış olduğu açıkça 
görülüyor. Bu hediyelerden en iyi şekilde, coşkusu ve 
gelişme kararlılığıyla yararlandı. Çalışmaları, klasik 
foto-gazetecilik geleneğinde dört dörtlük, doğrudan 
ve dürüst, altında yatan bir sıcaklık ve nazik mizah 
anlayışıyla duruyor.

Basın fotoğrafçısının kısa bir fotoğraf fırsatından en 
iyi şekilde yararlanma becerisine ve aynı zamanda 
foto muhabirinin bir durumu derinlemesine ele alma 
içgüdüsel dürtüsüne sahiptir. Uzun vadeli projeler, daha 
yüzeysel bir görüşle yetinmek yerine tüm becerilerini 
bir konunun hakkını vermek için kullanmasını sağlar. 
Brick Lane fotoğraflarının çeşitliliği, içgörüsü ve 
canlılığı böyle bir yaklaşımın değerini kanıtlıyor.”
Bryn Campbell - Yazar ve Fotoğrafçı, 2021
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1981 yılında İstanbul Kadıköy’de 
doğdu.  İlkokul, ortaokul ve liseyi 
İstanbul’da bitirdi. 1999 yılında 
Eskişehir Anadolu Üniversitesi Klasik 
Arkeoloji bölümünü kazanarak 
Eskişehir’e yerleşti.  2003 yılında 
mezun olduğu üniversitede yüksek 
lisansa başladı ve 2006 yılında da 
yüksek lisansını bitirdi. Hem lisans 
hem de yüksek lisans tezi olarak 
Antik Yunan ve Roma Dönemi 
Sikkeleri ile Antik Çağ Ekonomisi 
üzerine çalıştı.  Üniversite birinci 
sınıfta aldığı fotoğrafçılık dersi 
sayesinde ilk fotoğraf makinesini 
edindi. 7 yıllık Eskişehir macerası ile 
birlikte 21 yıldır fotoğraf çekmekte.  
Pek çok karma sergide fotoğrafları 
sergilenmiş olmasına rağmen, ilk 
kişisel sergisini 2011 yılında üyesi 
olduğu İFSAK’ın Genç Fotoğrafçılar 
Festivali kapsamında gerçekleştirdi. 

He was born in 1981 in Kadıköy, 
Istanbul. He finished primary, 
secondary and high school in 
Istanbul. In 1999, he won the 
Classical Archeology Department of 
Eskişehir Anadolu University and 
settled in Eskişehir. He started his 
master’s degree at the university he 
graduated in 2003 and completed 
his master’s degree in 2006. She 
worked on Ancient Greek and Roman 
Coins and Ancient Economy as both 
undergraduate and graduate thesis. 
He acquired his first camera thanks to 
the photography course he took in his 
freshman year of university. He has 
been taking photographs for 21 years 
with his 7-year Eskişehir adventure.
Although his photographs have been 
exhibited in many group exhibitions, 
he held his first solo exhibition in 2011 
as part of the Young Photographers 
Festival of IFSAK, of which he is a 
member.

Anıl Tamer Yılmaz
Instagram: aniltameryilmaz

ANIL TAMER YILMAZ - TURKEY 
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Ulusal ve Uluslararası pek çok fotoğraf yarışmasında 
başarılı dereceler almış olmakla birlikte, 2015 yılında 
ülkemizin en köklü derneklerinden olan FOTOGEN 
tarafından düzenlenen 27. Şinasi Barutçu Kupası’nda 
üçüncü turda da başarılı olarak kupayı almaya hak 
kazandı. Yine aynı yıl FIAP tarafından verilen AFIAP 

unvanını elde etti.  2017 yılında Prof. Dr. Güler Ertan ve 
Leyla Emektar’ın hazırlamış olduğu “Fotoğrafımızda 
1960’tan Günümüze” adlı kitap içerisinde yer aldı. 
Yaptığı projeler dışında, daha çok sokak fotoğrafları 
çekmekte. 2019 yılından beri ANAFOD derneğinin 
başkanlığını yürütmektedir.

ANIL TAMER YILMAZ’s “Street” Series



X-POSURE - FEBRUARY  2022
40

Although it has received successful degrees in many 
national and international photography competitions, in 
2015, it was successfully awarded the cup in the third round 
of the 27th Şinasi Barutçu Cup, organized by FOTOGEN, 
one of the most rooted associations of our country. In the 
same year, he obtained the AFIAP title given by FIAP. In 

2017, Prof. Dr. It was included in the book titled “In Our 
Photography From 1960 to Today” by Güler Ertan and 
Leyla Emektar.
Apart from his projects, he mostly takes street photos. 
Since 2019, he has been the chairman of the ANAFOD 
association.
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PALLAVI MEHTA  - INDIA
I am an Indian citizen who has been 
residing in UAE for the last 22 years. 
Creating new recipes and fusion food 
has been my passion. In hopes of 
enhancing the visual narratives of 
food platting, I picked up the camera 
two years back. It has been a journey 
since and has helped me learn about 
different cultures and people around 
me through the eye of my lens. It gives 
me the freedom to express myself with 
visual story telling. 
My style of work is documentation 
and portraiture. I like documenting 
lives of ordinary people leading extra 
ordinary lives. My work revolves 
around connecting with people, trying 
to understand their ideologies, and 
the things which influence them, or 
which make up their character. My 
work involves hours of research and 
spending time with the subject in their 
environment. The mode of pictures is 

monochrome Because I connect more 
without the distraction of colors, and it 
enhances the raw emotion of the subject 
with highlights and contrast. My recent 
work has been with one 50 mm lens 
because it stops the distraction I believe 
in minimum accessories and gadgets, 
so I can focus more on the work. All the 
work has been in a natural environment 
and using natural light only. 
Connecting with people has helped me 
understand my raw emotions more and 
photography in general has helped me 
form a deeper connection with myself. 
My first interaction with the subject 
usually starts with a smile and some 
greeting and it also involves a lot of 
questions and general interest in what 
they are doing.

Pallavi Mehta
Instagram: insipringmomentsdaily
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Son 22 yıldır BAE’de ikamet 
eden bir Hint vatandaşıyım. 
Yeni tarifler ve füzyon 
yemekleri yaratmak benim 
tutkum oldu. Yemek 
tabaklarının görsel anlatımını 
geliştirmek umuduyla, 
kamerayı iki yıl önce elime 
aldım. O zamandan beri bir 
yolculuk oldu ve çevremdeki 
farklı kültürleri ve insanları 
kendi merceğimden 
öğrenmeme yardımcı oldu. 
Bana görsel hikaye anlatımıyla 
kendimi ifade etme 
özgürlüğü veriyor. Çalışma 
tarzım dokümantasyon ve 
portre. Sıra dışı hayatlar 
süren sıradan insanların 
hayatlarını belgelemeyi 
seviyorum. Benim işim 
insanlarla bağlantı kurmak, 
onların ideolojilerini ve onları 
etkileyen ya da karakterlerini 
oluşturan şeyleri anlamaya 
çalışmak etrafında dönüyor. 
Çalışmam, saatlerce 
araştırma ve konuyla kendi 

ortamlarında vakit geçirmeyi 
içeriyor. Resimlerin modu 
tek renklidir Çünkü renklerin 
dikkati dağılmadan daha 
çok bağlanırım ve vurgular 
ve kontrastla konunun ham 
duygusunu geliştirir. Son 
çalışmam 50 mm’lik bir 
lensle oldu, çünkü dikkat 
dağınıklığını durduruyor, 
minimum aksesuar ve alete 
inanıyorum, bu yüzden işe 
daha fazla odaklanabiliyorum. 
Tüm çalışmalar doğal bir 
ortamda ve sadece doğal ışık 
kullanılarak yapılmıştır.
İnsanlarla bağlantı kurmak, 
ham duygularımı daha fazla 
anlamama yardımcı oldu 
ve genel olarak fotoğrafçılık 
kendimle daha derin bir 
bağlantı kurmama yardımcı 
oldu. Konuyla ilk etkileşimim 
genellikle bir gülümseme ve 
biraz selamlama ile başlar ve 
aynı zamanda birçok soru ve 
ne yaptıklarına dair genel bir 
ilgi içerir.
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PALLAVI’s “ENVIRONMENTAL PORTRAIS”s Series 

This  project  involves  research about long run, 
hereditary, small businesses on the verge of extinction. 
The people I have photographed are a part of 
businesses that have been going on for generations. 
Due to modernization, diversified interests, external 
opportunities, and shifting in the Indian culture towards 
imported or regulated goods most of these businesses 
may see an end in the next 5-10 years, in my opinion.

Bu proje, yok olma eşiğinde olan uzun vadeli, 
kalıtsal, küçük işletmeler hakkında araştırmaları 
içermektedir. Fotoğrafını çektiğim insanlar, nesillerdir 
devam eden işletmelerin birer parçası. Modernleşme, 
çeşitlendirilmiş çıkarlar, dış fırsatlar ve Hint kültürünün 
ithal veya düzenlenmiş mallara doğru kayması 
nedeniyle, bu işletmelerin çoğunun önümüzdeki 5-10 
yıl içinde sona erebileceğini düşünüyorum.
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POTTER’s WHEEL
Kakani, a regional district about 20 kms from the city of 
Jodhpur is famously known for its clay toys and earthen 
pots. This family specializes in magic lamps and toys 
which have both been recognized by government 
institutions. The family has been running this business 
for 3 generations but due to the pandemic the business 
has been going down the hill. It has become close to 
impossible for these small and local artists to earn a 
living. 

Jodhpur şehrine yaklaşık 20 km uzaklıktaki bölgesel 
bir bölge olan Kakani, kil oyuncakları ve çömlekleriyle 
ünlüdür. Bu aile, her ikisi de devlet kurumları tarafından 
tanınan sihirli lambalar ve oyuncaklar konusunda 
uzmanlaşmıştır. Aile bu işi 3 kuşaktır yürütüyor ancak 
pandemi nedeniyle iş yokuş aşağı gidiyor. Bu küçük ve 
yerel sanatçıların geçimlerini sağlamaları imkansıza 
yakın hale geldi.
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PANKHI
Pankhi is a handmade fan that was originally used in 
the royal household. It is made up of dried palm leaves 
and is woven into different designs.  It’s handy and 
lightweight making it a necessity in hotter climates like 
Jodhpur, due to frequent electricity cuts and minimal 
rainfall.

PANKHI
Pankhi, aslen kraliyet evinde kullanılan el yapımı bir 
fandır. Kurutulmuş palmiye yapraklarından yapılır ve 
farklı desenlerde dokunur. Kullanışlı ve hafif olması, 
sık elektrik kesintileri ve minimum yağış nedeniyle 
Jodhpur gibi daha sıcak iklimlerde onu bir zorunluluk 
haline getiriyor.
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CHAKKI
One of the oldest 5th generation sweet shops in 
Mandore. The process and the taste of the Chakki 
has remained the same, the line of customers is ever-
growing. Chakki is one of my favorite sweets, its made 
with pure ghee and cooked on a traditional Bhatti stove 
on firewood. 

CHAKKI
Mandore’daki en eski 5. nesil tatlı dükkanlarından biri. 
Chakki’nin süreci ve tadı aynı kaldı, müşteri yelpazesi 
sürekli büyüyor. Chakki en sevdiğim tatlılardan 
biridir, saf ghee ile yapılır ve yakacak odun üzerinde 
geleneksel bir Bhatti sobasında pişirilir.
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QALAI WALE
The iron and brass utensils used 
by most of our grannies were 
coated inside with Qalai, which 
had to be done every 8-10 months. 
Qalai is basically a deposition 
of tin on inside of utensils. The 
price of the raw material has 
risen to 6000 inr per kg and the 
use of iron and brass utensils 
is at an all time low. Natthu 
Lal Qalai is a 5th generation 
business since 1915 that still 
has many acknowledgement 
certificates from the British rule, 
truly a heartbreaking sight to 
see this generation of Natthu 
Kha Qalai wale look for alternate 
employment opportunities. 

KALAYCI 
Anneannelerimizin çoğunun 
kullandığı demir ve pirinç 
kapların içi 8-10 ayda bir 
yapılması gereken kalay 
ile kaplandı. Kalay, temel 
olarak, kapların içinde kalay 
birikmesidir. Hammaddenin 
fiyatı kg başına 6000 
inr’ye yükseldi ve demir ve 
pirinç kapların kullanımı 
tüm zamanların en düşük 
seviyesinde. Natthu Kha Qalai 
Wale, İngiliz yönetiminden hala 
birçok onay sertifikasına sahip 
olan 5. nesil bir işletmedir ve bu 
nesil Natthu Kha Qalai Wale’nin 
alternatif istihdam fırsatları 
aradığını görmek gerçekten 
yürek burkan bir manzaradır.
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TORAN 
During Hindu  weddings, 
the groom touches his 
sword to the Toran and 
the toran is hung on the 
entrance of the house for 
minimum 15 months, the 
reason for this is because 
originally the groom would 
kill a parrot instead due to 
the belief that parrots had an 
evil soul, and since now we 
don’t kill parrots, the groom 

just touches his sword to 
the Toran. The toran is 
made of cardboard and 
is decorated with mirrors 
and ribbons, depending 
on various factors, a Toran 
can range from 250 – 1100 
INR. The art of making 
Toran is carried through 
generations. 



X-POSURE - FEBRUARY  2022
66

GAUSHAKA
Nakodaji, a Hindu temple located between Barmer 
and Jodhpur, trust runs a Gaushala which cares for 
approximately 1800 cows on a daily basis. Many 
workers work tirelessly to maintain the Gaushala and 
the cows.

GAUSHAKA
Barmer ve Jodhpur arasında bulunan bir Hindu 
tapınağı olan Nakodaji, günde yaklaşık 1800 ineğe 
bakan bir Gaushala işletiyor. Birçok işçi, Gaushala’yı 
ve inekleri korumak için yorulmadan çalışıyor.
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MATKA (Earthen Pot)
They are made with Clay and decorated with Khadiya 
Mitti and Gaeru. These Kora (unused) pots are taken 
as the first offering to the Ganesh Ji’s Temple during 
weddings and important festivals.

MATKA (Toprak Çömlek)
Kil ile yapılmış ve Khadiya Mitti ve Gaeru ile dekore 
edilmiştir. Bu Kora (kullanılmayan) kaplar, düğünler ve 
önemli festivaller sırasında Ganesh Ji’nin Tapınağına 
ilk teklif olarak alınır.
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NIRDAAN
A government run self-help scheme to promote female 
empowerment in India, which is run by the Gram 
Panchayat, the women of this village have been working 
with the government for approximately 50 years and 
get paid on a daily wage basis that they receive every 
two weeks. In this shot the women are taking a “Chai 
break” after a long day of work. 

NIRDAAN
Hindistan’da kadınların güçlendirilmesini teşvik 
etmek için devlet tarafından yürütülen bir kendi 
kendine yardım programı olan ve Gram Panchayat 
tarafından yönetilen bu köyün kadınları yaklaşık 50 
yıldır hükümetle birlikte çalışıyor ve her iki yılda bir 
aldıkları günlük ücret bazında maaş alıyorlar. haftalar. 
Bu çekimde kadınlar, uzun bir çalışma gününden sonra 
bir “Chai molası” veriyorlar.
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MERANGARH FLOUR MILL
The flour mill has a long list of customers including the Royal 
Household and has been a family-owned business for the past 
70-80 years, it is currently run by two tight knit brothers who 
enjoy the manual labor. The machinery was imported from 
England during the British rule 

MERANGARH UN DEĞIRMENI
Un değirmeni, Royal Household dahil olmak üzere uzun 
bir müşteri listesine sahiptir ve son 70-80 yıldır bir aile 
şirketidir, şu anda el emeğinden zevk alan iki sıkı örülmüş 
kardeş tarafından işletilmektedir. Makineler, İngiliz yönetimi 
sırasında İngiltere’den ithal edildi.
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JAIN MONK, (Lalit Prabh Sagar Ji Maharaj)
Jain Monks live life with 5 maha vraths (the five great vows), 
they  follow the teachings of Mahavira and live a minimalist life. 
They travel every 8 months to spread their teachings amongst 
the common people, they spend majority of their time in deep 
meditation in hopes of establishing a deeper connection with 
themselves and their surroundings.

JAIN MONK, (Lalit Prabh Sagar Ji Maharaj)
Jain Monks, hayatı 5 maha vraths (beş büyük yemin) ile yaşar, 
Mahavira’nın öğretilerini takip eder ve minimalist bir hayat 
yaşar. Öğretilerini sıradan insanlar arasında yaymak için her 
8 ayda bir seyahat ederler, zamanlarının çoğunu kendileri ve 
çevreleriyle daha derin bir bağlantı kurma umuduyla derin 
meditasyonda geçirirler. kardeş tarafından işletilmektedir. 
Makineler, İngiliz yönetimi sırasında İngiltere’den ithal edildi.



X-POSURE - FEBRUARY 2022 71

CHILD MARRIAGE 
Till today girl child in rural Rajasthan are being wed off by the 
age of 16-17, and due to this they leave any formal education 
much earlier than that so that they can focus on learning 
household skills instead, it’s a heartbreaking reality. 

ÇOCUK EVLILIK
Bugüne kadar Rajasthan kırsalındaki kız çocukları 16-17 
yaşlarında evlendiriliyor ve bu nedenle herhangi bir örgün 
eğitimden çok daha erken ayrılıyorlar, böylece bunun yerine 
ev becerilerini öğrenmeye odaklanabiliyorlar, bu yürek burkan 
bir gerçek.
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RANGREZ (People who dye clothes)
The process of printing cloth is a long and tedious one, 
involving preparation of dye, washing, drying, and 
ironing. These are the families of Rangrez, they have 
been in this business for 40+ years and all the members 
of the family are currently involved in the procedure 
somewhere or the other. Due to certain restrictions on 
disposal of the dye water which is technically harmful 
for the environment, these small businesses have been 
sprouting from home. 

RANGREZ (Giysi Boyayanlar)
Kumaşa baskı işlemi boyanın hazırlanması, 
yıkanması, kurutulması ve ütülenmesini içeren uzun 
ve meşakkatli bir süreçtir. Bunlar Rangrez’in aileleri, 
40 yılı aşkın bir süredir bu işin içindeler ve ailenin 
tüm üyeleri şu anda şu ya da bu prosedürde yer alıyor. 
Teknik olarak çevreye zararlı olan boya suyunun 
bertarafı konusundaki belirli kısıtlamalar nedeniyle 
bu küçük işletmeler evden filizleniyor.
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KUNDLI
Kundli’s are prepared by Pandits and are called 
astrological diaries in a nutshell.  They are prepared 
based on place, time and location of birth. Kundli’s are 
used to name the child and to check if marriage between 
two probable people would be suitable. Preparation 
requires an extreme meditative state.

KUNDLI
Kundli’ler Pandits tarafından hazırlanır ve kısaca 
astrolojik günlükler olarak adlandırılır. Doğum yeri, 
zamanı ve yeri esas alınarak hazırlanırlar. Kundli’ler 
çocuğa isim vermek ve olası iki kişi arasındaki evliliğin 
uygun olup olmadığını kontrol etmek için kullanılır. 
Hazırlık aşırı meditatif bir durum gerektirir.
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LOCAL VEGETABLE VENDOR
This old and inquisitive lady sells vegetables and other 
necessities to the neighborhood, while also maintaining a 
close eye on the proceedings of the day-to-day events in her 
locality.

YEREL SEBZE SATICISI
Bu yaşlı ve meraklı bayan, mahalledeki günlük olayları 
yakından takip ederken, mahalleye sebze ve diğer ihtiyaç 
maddeleri satıyor.
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MORJI (Shoes)
They are traditionally made by artisans mostly using tanned 
leather. The uppers are made of one piece of leather or textile 
embroidered and embellished with brass nails, cowry shells, 
mirrors, bells, and ceramic beads. They are usually made of 
sheep leather as camel leather is now banned in most places. 
This man is continuing his family business of 45-50 years. 

MOJRI (Ayakkabı)
Geleneksel olarak, çoğunlukla tabaklanmış deri kullanılarak 
zanaatkarlar tarafından yapılırlar. Üst kısımlar, pirinç çiviler, 
deniz kabukları, aynalar, çanlar ve seramik boncuklarla 
işlenmiş ve süslenmiş tek parça deri veya tekstilden 
yapılmıştır. Çoğu yerde deve derisi yasak olduğu için genellikle 
koyun derisinden yapılırlar. Bu adam 45-50 yıllık aile işini 
sürdürüyor.
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YOUNG SCULPTOR
The entire family of this boy is in the sculpting business, 
they use gypsum to make and produce beautiful 
sculptures which set quickly so that they can be mass 
produced. This young boy has all his basic needs taken 
care of and has loving siblings and parents, but he is 
not inclined towards education as of now, what lies in 
his future? I wonder.

GENÇ HEYKELTIRAŞ
Bu çocuğun tüm ailesi heykeltıraşlık işiyle uğraşıyor, 
hızlı bir şekilde seri üretilebilmesi için güzel heykeller 
yapmak ve üretmek için alçı kullanıyorlar. Bu genç 
çocuğun tüm temel ihtiyaçları karşılanmış, sevgi dolu 
kardeşleri ve ebeveynleri var ama şu an eğitime pek 
yanaşmıyor, gelecekte neler var? Merak ediyorum.
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FAKIR’s IDEOLOGY
A Fakir is a religious ascetic who lives solely on alms. A puff 
or two of “Chillam” to start your day, is it tobacco or something 
much stronger?

FAKIR’IN IDEOLOJISI
Fakir, sadece sadaka ile yaşayan dini bir münzevidir. Güne 
başlamak için bir veya iki nefes “Chillam”, tütün mü yoksa 
daha güçlü bir şey mi?
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BABA RAM DEV WORSHIPPER
A worshipper who recites baba ram dev’s ideologies and 
prayers everyday and is looked up to by the common people 
in terms of important matters.

BABA RAM DEV WORSHIPPER
Baba Ram Dev’in ideolojilerini ve dualarını her gün okuyan 
ve önemli konularda sıradan insanlar tarafından aranan bir 
ibadetçi.
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CLAUDIA MISSAILIDIS  - BRAZILIA
Claudia Missailidis was born in Brazil. She 
studied Biology and Physics at the State 
University of Rio de Janeiro. Her first steps 
in photography were taken at the Nucleus 
of Study in Contemporary Photography of 
the Fluminense Photography Society and 
subsequently in the study of Visual Arts. 
Since then, she has participated in more 
than 40 national and international 
exhibitions, primarily across Europe and 
the Americas, where her work has been 
awarded prominent positions in different 
categories, specifically within Fine Art and 
Contemporary photography. Part of her 
portfolio contains photos or series of photos 
that have composed collective exhibitions, 
whereas others have been selected in 
major international photography contests, 
such as YICCA International Contest 
of Contemporary Art, IPA International 
Photographic Awards, Julia Margaret 
Cameron Award Exhibition, Biennial of 
Fine Art & Documentary, among others, 
as interesting as, each in its own way. 

Claudia develops authorial works, 
in particular related to visual poetics 
as a means of personal expression 
and construction of meanings. Her 
photographic work is characterized by an 
intimistic visualization of the world and 
places of affection, bringing to life the 
unique emotional link between people, or 
between people and the places they have 
lived strong emotions which they carry in 
their memory. 
In the artist’s own words: “Photographic 
art, as a means of expression, comes to 
me as rupture and resignification. Escape 
from concerns, I look for art in areas 
of bleak human consent, as well as in 
human nature in its complexity. Present 
in my work are concepts such as time, sex, 
dreaming, secret impulses, innocence, 
anguish and pain. My work proposes to 
rescue hidden emotions through intimate 
ramblings, which encourage us to fable 
images in order to see ourselves in the 
other.”

Claudia Missailidis
Instagram: missailidis_claudia
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Claudia Missailidis Brezilya’da 
doğdu. Rio de Janeiro Eyalet 
Üniversitesi’nde Biyoloji ve Fizik 
okudu. Fotoğrafa ilk adımlarını 
Fluminense Photography 
Society’nin Nucleus of Study in 
Contemporary Photography’de 
ve ardından Görsel Sanatlar 
çalışmasında attı. O zamandan 
beri, başta Avrupa ve Amerika 
olmak üzere, 40’tan fazla ulusal 
ve uluslararası sergiye katıldı ve 
burada çalışmaları, özellikle Güzel 
Sanatlar ve Çağdaş fotoğrafçılık 
alanlarında, farklı kategorilerde öne 
çıkan pozisyonlarla ödüllendirildi. 
Portföyünün bir kısmı, toplu 
sergiler oluşturan fotoğraflar veya 
bir dizi fotoğraf içerirken, diğerleri 
YICCA Uluslararası Çağdaş Sanat 
Yarışması, IPA Uluslararası Fotoğraf 
Ödülleri, Julia Margaret Cameron 
Ödül Sergisi, Güzel Bienali gibi 
büyük uluslararası fotoğraf 
yarışmalarında seçilmiştir. Sanat ve 
Belgesel, diğerleri arasında, her biri 
kendi tarzında ilginç. Claudia, kişisel 

ifade ve anlamların inşası için bir 
araç olarak özellikle görsel poetika 
ile ilgili yazarlık eserler geliştirir. 
Fotoğraf çalışmaları, dünyanın ve 
sevgi yerlerinin samimi bir şekilde 
görselleştirilmesiyle karakterize 
edilir ve insanlar arasındaki veya 
insanlar ile yaşadıkları yerler 
arasındaki, hafızalarında taşıdıkları 
güçlü duyguların benzersiz 
duygusal bağına hayat verir.
Sanatçının kendi sözleriyle: 
“Fotoğraf sanatı, bir ifade aracı 
olarak bana bir kopuş ve yeniden 
anlamlandırma olarak geliyor. 
Endişelerden kaçarak sanatı, insan 
doğasının yanı sıra, karmaşıklığı 
içindeki insan doğasının kasvetli 
rıza gösterdiği alanlarda arıyorum. 
işimde zaman, seks, rüya görme, 
gizli dürtüler, masumiyet, ıstırap 
ve acı gibi kavramlar var.İşim, 
kendimizi ötekinde görebilmek için 
bizi masalsı görüntülere teşvik eden 
samimi dolaşmalar yoluyla gizli 
duyguları kurtarmayı öneriyor.”
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MURAT ASLAN  - TURKEY
1985 Kocaeli doğumluyum. Lisans 
eğitimimi Dokuz Eylül Üniversitesi Kamu 
Yönetimi Bölümü’nde aldım.  Akademik 
kariyerimi sosyoloji üzerine sürdürüyorum. 
Fotoğrafla yaklaşık 20 yıldır aktif şekilde 
ilgileniyorum.  Lisan eğitimimde üniversite 
bünyesinde olan fotoğraf topluluğu 
DİFOT’ta faaliyetler yürüttüm. Bu dönemde 
sahne sanatları, özellikle de tiyatro üzerine 
çekimler yaptım. Daha sonra kurguya 
dayalı fotoğraf anlayışından çıkarak 
hayatın gerçeklerini belgelemenin daha 
kıymetli ve faydalı olduğu düşüncesiyle 
fotoğraflar çekmeye başladım. Evlendikten 
sonra yerleştiğim baba memleketi Ağrı’da 
insani yardım faaliyetlerinde aktif olarak 
görevler aldığım süreçte şahit olduğum 
yaşam koşullarını belgeledim. Çektiğim 
fotoğrafların bir kısmını sosyal medya 
platformu instagram’da  Analogperver 
hesabım üzerinden paylaşıyorum. 
Artık eşim ve kızım Duha ile birlikte 
Bursa’da yaşamaya ve büyük şehir 
kavramına alışmaya çalışıyorum.

I was born in Kocaeli in 1985. I received 
my undergraduate education at Dokuz 
Eylül University, Department of Public 
Administration. I continue my academic 
career on sociology. I have been actively 
involved in photography for nearly 
20 years. During my undergraduate 
education, I carried out activities in the 
photography community DIFOT, which is 
within the university. During this period, 
I shot on performing arts, especially 
theater. Later, I started to take photographs 
with the thought that it would be more 
valuable and beneficial to document the 
realities of life, out of the fiction-based 
photography approach. I documented the 
living conditions that I witnessed during 
the period when I was actively involved 
in humanitarian aid activities in Ağrı, my 
father’s hometown, where I settled after my 
marriage. I share some of the photos I took 
on the social media platform Instagram via 
my Analogperver account.Now I am trying 
to live in Bursa with my wife and daughter 
Duha and get used to the concept of a big 
city.

Murat Aslan
Instagram: analogperver
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MURAT ASLAN’s  “ORPHANS of KENYA” Series  

Yaklaşık 10 yıldır içerisinde bulunduğun insani yardım 
faaliyetleri kapsamında, 2021 yılında Kenya’ya gideceğimi 
öğrendim. Kenya hayallerimdeki ülkelerden birisiydi, 
safarinin başkenti konumundaydı ve benim gibi fotoğrafla 
ilgilenen birisi için bulunmaz bir imkandı. Bir taraftan 
resmi işlemlerle uğraşırken diğer taraftan da çekebileceğim 
fotoğraflar üzerine düşünüyor ve ekipman ayarlamaya 

çalışıyordum. Arkadaşlarımdan eksik olan ekipmanları 
tedarik etmiştim ama beni rahatsız eden bir şey vardı 
içimde.. Benim oraya gidiş nedenim neydi? Bu sorunun 
cevabını net bir şekilde verebilmek adına tedarik ettiğim 
tüm ekipmanı bırakma kararı aldım, sadece küçük bir 
makineyi fırsat bulursam değerlendirmek adına yanıma 
aldım.
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I learned that I will go to Kenya in 2021 as part of the 
humanitarian aid activities you have been involved in for 
about 10 years. Kenya was one of my dream countries, it 
was the capital of safari and it was a unique opportunity for 
someone who is interested in photography like me. On the 
one hand, while dealing with official transactions, on the 
other hand, I was thinking about the photos I could take and 

trying to set up the equipment. I had supplied the missing 
equipment from my friends, but there was something in 
me that bothered me.. What was my reason for going there? 
In order to give a clear answer to this question, I decided 
to leave all the equipment I supplied, I only took a small 
machine with me to evaluate it if I had the opportunity.
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Uzun süren uçak yolculuğu sonrası Kenya’nın başkenti 
Nairobi’ye vardığımız andan itibaren insanların yaşam 
şartları arasındaki uçurumu fark etmeye başladım. 
Güvenlik gerekçesiyle filmle camları kaplanmış araçlarla 
seyahat ediyor, camı açmamamız konusunda yetkililer 
tarafından devamlı uyarılıyorduk. Ben bu seyahatler 
esnasında yanımda getirdiğim 35 mm lensi olan 

makinemle çekimler yapmaya çalışıyordum. Kenya’ya 
gitme nedenimiz olan insani yardım faaliyetlerini bir 
taraftan sürdürürken diğer yandan toplumun farklı yapıları 
hakkında bilgiler toplamaya çalışıyordum. Ve bir gerçekle 
yüzleşme anı geldi..
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From the moment we arrived in Nairobi, the capital of 
Kenya, after a long flight, I began to notice the gap between 
people’s living conditions. We were traveling in vehicles 
whose windows were covered with film for security reasons, 
and were constantly warned by the authorities not to open 
the windows. During these travels, I was trying to shoot 
with my camera with a 35 mm lens that I brought with me. 

While continuing the humanitarian aid activities, which 
was our reason for going to Kenya, I was trying to gather 
information about the different structures of the society on 
the other. And it’s time to face reality.
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Yetimhaneler..
Kenya’daki en büyük problemlerden birisi de yetimhaneler! 
Söz konusu yetimhanelerde binlerce çocuk kötü koşullar 
altında hayata tutunmaya çalışıyor. Bu yetimhanelerde 
yaşayan çocukların kiminin annesi kiminin babası ölmüş, 
kimi ailesini dahi tanımıyor, nereden geldiğini bilmiyor. 
Bazıları hayata gözlerini sokakta açmış ya da terk edilmiş, 

bazıları ise çocuk yaşına ağır gelen hastalıklarla yüzleşmek 
zorunda kalmış. Yetimhanelerde tecavüz kurbanı anneden 
doğan, AIDS’li anne babadan doğan ve kendileri de HIV 
taşıyan çocuklarda yaşıyor.
Yetimhanelerde sokağa terk edilmiş bebekten 18 yaşına 
kadar kız erkek yüzlerce çocuk beraber yaşıyor. 
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Orphanages..
One of the biggest problems in Kenya is orphanages! In 
these orphanages, thousands of children are trying to hold 
on to life under bad conditions. The parents of some of the 
children living in these orphanages have died, some of 
them do not even know their families, they do not know 
where they came from. Some of them opened their eyes 

on the street or were abandoned, while others had to face 
diseases that were severe for their childhood. In orphanages 
live children born to rape victims, children born to parents 
with AIDS, and who are themselves HIV-positive.
Hundreds of children, girls and boys, from the baby 
abandoned on the street to the age of 18, live together in 
orphanages.
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Bu çocuklar her ne kadar başlarını sokacak bir yer bulmuş 
olsalar da kaldıkları yerlerin şartları içler acısı durumda. 
Küçücük odalarda onlarca çocuk bir arada kalırken 
ranzalardaki yataklarda 3-4 çocuk beraber uyumak zorunda 
kalıyor. Şahit olduğum manzaraları imkan ölçüsünde kayıt 
altına alıyordum. Ancak bunu yaparken çocukların içinde 
bulunduğu durum karşısında gözlerine bakmaya adeta 
utanıyordum. Ama çocuklarla göz göze geldiğimde tüm 
sorunlara rağmen  mutluluğa ve umuda dair izler görmekte 
mümkündü..

Although these children have found a place to lay their heads, the 
conditions of the places where they stay are deplorable. While 
dozens of children stay together in tiny rooms, 3-4 children 
have to sleep together in beds in bunk beds. I was recording the 
scenes I witnessed as much as possible. However, while doing 
this, I was almost ashamed to look into the eyes of the children 
in the face of the situation they were in. But when I came face to 
face with the children, despite all the problems, it was possible 
to see traces of happiness and hope.
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KIVANÇ ŞEN  - TURKEY

1983 yılında Edirne’de doğdu. Resim-
İş Eğitimi Öğretmenliğini bitirdikten 
sonra Dokuz Eylül Üniversitesi’nde 
Fotoğraf ana sanat dalında yüksek 
lisansını birincilikle tamamladı ve 
ardından yine aynı üniversitede Sanat 
ve Tasarım Bölümünde doktorasına 
devam etmektedir. 20 yıla yakın  
süredir fotoğraf sanatı ile duygu ve 
düşüncelerini ifade etmektedir. Belgesel 
fotoğraf projeleri çalışmaktadır. Birçok 
projeyi hayata geçirerek sergi, sunum 
ve söyleşiler yaptı. Derneklerde, fotoğraf 
kulüplerinde ve halk eğitimlerde fotoğraf 
ve sanat eğitimi vermektedir. Bunun 
yanı sıra İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde 
Öğretim Görevlisi olarak Fotoğraf ve 
Stüdyo dersleri vermektedir. 

He was born in Edirne in 1983. After 
graduating from Painting Education 
Teaching, he completed her master’s 
degree in Photography at Dokuz Eylül 
University with the first place and then 
continues her doctorate at the same 
university in the Department of Art 
and Design. He has been expressing 
his feelings and thoughts with the art 
of photography for nearly 20 years. 
Documentary photography projects are 
working. He realized many projects and 
made exhibitions, presentations and 
interviews. He gives photography and art 
education in associations, photography 
clubs and public education. In addition, 
he gives Photography and Studio courses 
as an Instructor at Izmir University of 
Economics.

Kıvanç Şen
Instagram: kivanc_sen
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Ulusal ve Uluslararası birçok 
yarışmada dereceler ve 
ödüller aldı. Los Angeles’ta 
Düzenlenen La Photofest’e 
seçildi. Üç kez üst üste başarılı 
olarak Sami Güner Kupası 
ile 3 defa İFSAK Kupasını 
kazandı. Uluslararası 
renkli bienallerde ülkemizi 
eserleri ile temsil etti. İPA 
(International Photographers 
Awards) ödülünü kazandı. 
Uluslararası BursaFotoFest’e 
5 kez seçilerek sergiler açtı. 
Bunların dışında 7 kişisel 
sergisi bulunmakta. 

He received degrees and 
awards in many national and 
international competitions. 
He was selected for La 
Photofest in Los Angeles. He 
won the Sami Güner Cup 
and the İFSAK Cup 3 times 
with success three times 
in a row. He represented 
our country with his works 
in international colorful 
biennials. He won the IPA 
(International Photographers 
Awards) award. He was 
selected for the International 
BursaPhotoFest 5 times and 
opened exhibitions. Apart 
from these, he has 7 personal 
exhibitions.
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Erberto Zani (Italy, 1978) is a 
documentary photographer and 
journalist freelance. 
From 1998 to 2004 he worked as a 
photographer in the advertisement 
sector.  Journalist and 
photographer for the newspaper 
Gazzetta di Parma (2004-2007), 
he becomes freelance from 2008, 
and most of his works are focused 
on documentary-humanitarian 
issues.  During these years he 
realized many reportages like 
the devastation in Haiti after 
the earthquake,  the water crises 
in the Sahel region, the life of 
workers inside the shipbreaking 
yards in Bangladesh, the exodus of 
Rohingya’s people, the life inside 
refugee camps in Lebanon, Greece 
and Uganda. He is also working on 
long term documentary projects: Dark 
World, about illegally extractions of 
minerals from around the world, and 
Survivors, about acid attack survivors.

 

Erberto Zani (İtalya, 1978) bir 
belgesel fotoğrafçısı ve serbest 
gazetecidir. 1998-2004 yılları 
arasında reklam sektöründe 
fotoğrafçı olarak çalıştı. Gazzetta 
di Parma (2004-2007) gazetesi 
için gazeteci ve fotoğrafçı, 
2008’den itibaren serbest çalışıyor 
ve çalışmalarının çoğu belgesel-
insani konulara odaklanıyor. Bu 
yıllarda deprem sonrası Haiti’de 
yaşanan yıkım, Sahel bölgesindeki 
su krizleri, Bangladeş’te 
tersanelerdeki işçilerin yaşamı, 
Rohingya halkının göçü, Lübnan, 
Yunanistan ve  Uganda’daki 
mülteci kamplarındaki yaşam gibi 
birçok röportaj gerçekleştirdi. 
Ayrıca, Dark World, dünyanın dört 
bir yanından yasa dışı maden 
çıkarma hakkında ve Survivors 
ise asit saldırısından kurtulanlar 
hakkındaolmak üzere uzan vadeli 
birçok proje üzerine çalışmaya 
devam ediyor.

ERBERTO ZANI - ITALY  

Erbesto Zani
Instagram: zanierberto

Web Site: www.erbertozani.com
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ERBERTO ZANI’s  “INVISIBLE WAR” Series  

Awarded in several international contests (PX3, IPA, 
Smithsoniam Photo Annual, Chromatic, Art Limited, Umbra...), 
his photographs are published in dozens of catalogues.  Among 
the various magazines and television networks, he published 
his photographs and reportages on Der Spiegel, The Guardian, 
L’Espresso, RAI Tg3 Mondo, The Times. He cooperates with 
companies, magazines and humanitarian organizations, for 
photographs and editorial projects.  Actually, he lives in Basel, 
Switzerland.

Çeşitli uluslararası yarışmalarda (PX3, IPA, Smithsoniam Photo 
Annual, Chromatic, Art Limited, Umbra...) ödül alan fotoğrafları 
onlarca katalogda yayınlandı. Çeşitli dergiler ve televizyon ağları 
arasında Der Spiegel, The Guardian, L’Espresso, RAI Tg3 Mondo, 
The Times’da fotoğraf ve röportajlarını yayınladı. Fotoğraflar ve 
editoryal projeler için şirketler, dergiler ve insani yardım kuruluşları 
ile işbirliği yapıyor.
Aslında İsviçre, Basel’de yaşıyor.
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INVISIBLE WAR
It’s an invisible war, except for those who fight it and suffer it. 
A war that does not make news, so difficult to tell that for many is 
not even worth trying. Propaganda, fake news, blocking visas for 
journalists: this is a conflict that is not to be seen, where atrocious 
violence is carried out daily against the civilian population. A year 
after the outbreak of war in the Tigray region, strongly desired 
by Prime Minister Abiy Ahmed Ali, Nobel Peace Prize winner in 
2019, there are no signs of reducing violence in Ethiopia. A war 

that moves slowly but relentlessly, characterized by ambushes 
of the TPLF (Tigray People Liberation Front, of government 
troops who flee in the night and rage against everyone, of rape 
as a weapon of war. Talking about “the war in Tigray” is now a 
mistake, in fact, it is also fought in the regions of Amhara, Afar 
and soon it will reach the Oromo, where the capital Addis Ababa 
is located. Thousands of violence against women and children, 
almost one million displaced people trying to survive in refugee 
camps. 
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GÖRÜNMEYEN SAVAŞ
Görünmez bir savaş, onunla savaşanlar ve acı çekenler dışında.
Haber yapmayan, söylemesi o kadar zor olan bir savaş ki 
birçokları için denemeye bile değmez.
Propaganda, yalan haber, gazetecilere vize yasağı: Bu, sivil 
halka karşı her gün vahşice şiddetin uygulandığı, görülmeyen 
bir çatışmadır. 2019 Nobel Barış Ödülü sahibi Başbakan Abiy 
Ahmed Ali’nin şiddetle arzuladığı Tigray bölgesinde savaşın 
patlak vermesinden bir yıl sonra, Etiyopya’da şiddeti azalttığına 
dair hiçbir işaret yok.

TPLF’nin (Tigray Halk Kurtuluş Cephesi, gece kaçan ve herkese 
karşı öfkelenen hükümet birliklerinin, bir savaş silahı olarak 
tecavüzün) pusu kurduğu, yavaş ama amansız ilerleyen bir 
savaş. “Tigray’deki savaş”tan bahsetmek artık bir hata, hatta 
Amhara, Afar bölgelerinde de yaşanıyor ve yakında başkent 
Addis Ababa’nın bulunduğu Oromo’ya ulaşacak.
Kadın ve çocuklara yönelik binlerce şiddet, mülteci kamplarında 
hayatta kalmaya çalışan bir milyona yakın yerinden edilmiş 
insan.
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The reportage “The invisible war” focuses mainly on helpless 
people, on the run, who have lost everything, except hunger, 
despair and the looks that hide deep scars.The civil war in Ethiopia 
is continuing and almost one million people are displaced from 
their homes. A year after the outbreak of the conflict in the Tigray 
region, there are no signs of reducing violence in Ethiopia. A war 
that moves slowly but relentlessly, characterized by ambushes 
of the TPLF,  government troops who flee in the night and rage 
against everyone, thousands of rapes, perpetrated by both sides 
as instrument of war. 

“Görünmez Savaş” röportajı, esas olarak, açlık, umutsuzluk ve 
derin yara izlerini gizleyen bakışlar dışında her şeyini kaybetmiş, 
kaçan çaresiz insanlara odaklanıyor.
Etiyopya’da iç savaş devam ediyor ve yaklaşık bir milyon insan 
evlerini terk ediyor. Tigray bölgesindeki çatışmanın patlak 
vermesinden bir yıl sonra, Etiyopya’da şiddeti azalttığına dair 
hiçbir işaret yok. TPLF’nin pusuları, gece kaçan ve herkese 
öfkelenen hükümet birlikleri, her iki tarafça savaş aracı olarak 
gerçekleştirilen binlerce tecavüz ile karakterize, yavaş ama 
amansız bir savaş.
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Aslında Adanalı, biraz Diyarbakırlı, 
azıcık İstanbullu şimdi Ankaralı...
Belgesel fotoğraf projelerinin yanı 
sıra ulusal ve uluslararası fotoğraf 
yarışmalarında çeşitli derecelerde 
ödüller kazandı. İngiltere ve 
Lüksemburg’ta düzenlenen 
uluslararası bienallerde Türkiye’yi 
temsil eden takımda yer aldı. Yurt 
içinde 17, Belçika’da ve Vietnam’da 
ise 2 kişisel sergi açtı. 
Fotoğraf dünyasında yol alırken 
sinemaya karşı duyduğu ilgiye 
kayıtsız kalamadı ve 2 kısa film 
çekti. 

Çeşitli üniversitelerde göster-
gebilim  ve fotoğraf okuma ile film 
çözümlemeleri konularında konuk 
eğitmen olarak dersler verdi. 
Halen görsel okuryazarlık, temel 
fotoğraf eğitimi, fotoğrafta anlam 
yaratma ve göstergebilim, sinema 
da anlatım teknikleri ve film 
çözümleme teknikleri konusunda 
dersler veriyor...

Bu özetlemeye çalıştığım özgeçmiş 
Fotoğraf ve sinema eğitmeni Maruf 
Şinik’e ait...

Günümüz insan profillerinin 
dışında yaklaşımlarıyla dikkat 
çeken Maruf Şinik, bildiğini 
öğreten, tecrübesini paylaşabilen, 
iletişimin gücüne inanan ve 
eleştirel yaklaşımını, beğenilerini 
söyleyerek süsleyebilen, egosuz ve 
mütevazı biri. Ama düşüncelerini 
savunmak için kavgadan 
kaçmayan biri

MARUF ŞİNİK - TURKEY

Maruf Şinik
Instagram: marufet
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1. 1993 yılında Şırnak’ta görev yaparken sizi 
fotoğrafla ilgilenmeye yönelten ana nokta neydi?

İlk fotoğraf makinemi 1991 yılında almıştım 
sonrasında ise bir süre ara verdim   aslında buna 
ara vermek demek yanlış olur. Zira henüz fotoğrafı 
bilinçli çektiğim bir dönem değildi. Sadece elimde 
bir fotoğraf makinesi vardı; Zenith 11. 
Makinemi satın aldığım dükkân sahibi, bir 
etikete hangi ışık şartlarında nasıl çekeceğime 
dair bilgi notu yazmıştım. Ve onu da makinenin 
arkasına yapıştırmıştım. Ona göre çekimlerimi 
gerçekleştiriyordum. Ama sergisi olan bir 
fotoğrafçıya ilk fotoğraflarımı gösterdiğimde ilk 
çekimlerim olduğuna inandıramamıştım. 
Bu beni bir dönem motive etti. Sonrasında yeni 
görev yerimin zorluğu ve yoğunluğu nedeniyle 
bir süre elime makine almadım. Ama görsel 
egzersizler yapıyordum. Sevgili Ömer Lütfü 
Bakan’ın bir sözünü burada aktarmak isterim. 
“Ben hayatım boyunca fotoğraf çektim, yanımda 
fotoğraf makinesi olmasa bile “. Makine olmadan 
ben de fotoğraflar çekiyordum. 
Sonraki yıllarda bulunduğum ortamın dinamikleri, 
iç dinamiklerime yetmemeye başladığını fark 
ettim. Sürekli çatışma ortamındaydık ve her an 
ölebilecek bir ortam vardı. O sıralar kendimce 
mektuplar yazmaya başladım. Ama bunlar da 

düşünsel egzersizlerdi. (yani anlayacağınız o 
dönemde bol bol görsel, düşünsel egzersizler 
yapıyordum) Bir görev için gittiğimiz Cudi 
Dağı’nda müthiş bir manzara ile karşılaşmıştım. 
Anlatmaya kelimelerimin yetmeyeceği öylesine 
müthiş bir görüntü vardı ki fotoğraf makinesinin 
yokluğunu hissettim. Yıllık  iznimde bir fotoğraf 
makinesi almaya karar verdim. Bir daha öyle bir 
görüntüyle karşılaşmadım ama bol bol fotoğraf 
çektim. İlk çekimlerimi Adana’da Color82’ye 
teslim ettiğimde oradaki görevli kişiye Şırnak’tan 
geldiğimi söylemiştim. Banyolar ve baskılar 
yapıldıktan sonra çektiğim fotoğrafları görünce  
beni merak etmiş ve tanışmak istemiş. Vahap 
Akşen’le bu tanışmamızdan sonraki zamanlarda 
ise filmleri postayla yollayıp sonuçlarını saatlerce 
sıra bekledikten sonra telefonla alıyordum. 
İlk zamanlar daha çok doğa ağırlıklı çekimler 
yaparken sonrasında insan ve yaşam fotoğraflarına 
yöneldim. 
Yine aynı dönemde TÜBİTAK tarafından 
düzenlenen ve ilk kez katıldığım bir yarışmada 
ödül almam benim için çok büyük mutluluktu. 
Ve o dönemi fotoğrafın sayesinde salimen 
atlattığımı düşünüyorum. 
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2. Açıklamalarınızdan anladığım kadarıyla 
herhangi bir fotoğraf kursuna gitmediniz.

Hayır. Kendi gayretlerimle fotoğraf çekmeyi 
öğrendim. Sonrasında ise yakınımdaki bazı 
insanların katkılarıyla fotoğrafı ve sanatı 
anlamaya başladım. Birçok isim sayabilirim ama 
ben özellikle Uğur Kutay’ın bana katkısını ayrı bir 
yere koymam gerekiyor. 
Bir de çok merak eden biriyim. Çok soru sorarım. 
Bir şeyi denemeyi çok severim.
O zamanlar kendi imkanlarımla dürbün 
merceklerinden lens imal etmiştim. 
Pablo Picasso’nun bir sözü var “Her zaman 
yapamadığım şeyi yapıyorum ki, yapmayı 
öğrenebileyim.” 

Makinemi elime aldığımda kendimi geliştirebilmek 
için bazı yöntemler belirlemiştim. Onları çok doğru 
ve verimli uyguladığımı düşünüyorum. 
Mesela; ben ilk zamanlarda hiç 2 lens ile 
dolaşmazdım. Bu biraz şartların gereğiydi ama bu 
sayede fotoğraf çekmeyi öğrendim. O zamanlar 
sadece iki lensim vardı. 24mm ve 105mm.

Bir gün sadece 24 milimetre ile çekime çıkardım ve 
gözüm de beynim de 24 milimetreye odaklanırdı. 
Başka bir gün aynı yere 105 milimetre ile giderdim. 
Eğer şimdi bana tek lens şansın var deseler sadece 
35 milimetreyi alırım. Başka hiçbir şeye ihtiyacım 
olmaz. Biraz tecrübe kazandıktan sonra 28-70mm 
bir lens aldım. Neden böyle bir lens imal edildiğini 
merak ettim. Farkettim ki; bir yere gittiğimde en 
az üç plan çekmem gerektiğini bana söylüyordu 
elimdeki standart zoom-lens.
28mm (geniş plan) ile mekanı 
50mm (orta plan) ile özneyi  özneyi 
70mm (yakın plan) ile ruh halini çekeceksin.
Yani bir çalışma yaptığında her sahne en az şu üç 
soruya cevap verebilmeliydi. 
Nerede? Kim? Nasıl?
Bunu da sinema filmleri izleyerek öğrendim. 
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3. İlk katıldığınız fotoğraf yarışmasında 
(TÜBİTAK) ödül aldınız. Yarışmalar önemli midir? 

Kişinin yarışmalara yüklediği anlamla ilgilidir 
yarışmaların önemi. 
Yeni başlayanlar için motive aracı da olabilir bir 

başkası unvan sahibi olmak için de yarışmalara 
katılabilir. Bazı kurumlar da birçok fotoğrafçıyı bir 
yarışma bahanesiyle bir araya getirip çalışmalarını 
çok cüzi telif bedeli ödeyerek kullanma hakkına 
sahip olmak için de yarışma düzenleyebilir. 



X-POSURE - FEBRUARY  2022
168

4. Fotoğraf size göre yetenek işi mi teknik mi? 
Neden ?
Öncelikle bunu cevaplarken Teknik ve Yetenek 
kelimelerinin anlamlarını açıklamak gerekiyor.
Eski Yunancada sanat, meslek anlamını taşıyan 
“tekhne” kelimesinden gelen teknik, Bir sanat, bir 
bilim, bir meslek dalında kullanılan yöntemlerin 
hepsi diye tanımlanabilir. Kelime kökeni olarak 
da olarak ileriye götürmek, geliştirmek, üretmek 
anlamında olan ve bir iş için yöntem oluşturmaya 

ve bu yöntemleri uygulamaya dair işleri anlatan bir 
kelime.
Yetenek ise; Bir kimsenin bir şeyi anlama veya 
yapabilme niteliği, kabiliyet. Bir duruma uyma 
konusunda organizmada bulunan ve doğuştan gelen 
güç olarak tanımlanmaktadır. 
Dolayısıyla ikisinin birbirinden bağımsız olmadığını 
düşünüyorum. Her ikisinde de çalışma ile 
desteklenmedikten sonra ileriye gidebilme şansınız 
kalmıyor. 
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Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz’un bir sözünü 
aktarmak istiyorum “Yetenek sizleri ortalama 
insanların üzerine çıkartır. Çalışmak ise sizi yetenekli 
insanların üzerine çıkartır.” Bunun için fotoğrafçılıkta 
kullandığınız özgün bir yöntem bir dil oluşturabilmek 
için özverili bir çalışmayı gerektiriyor.
Sadece teknik donanıma sahip olmanız iyi bir sanat 
üreticisi olmanız için yeterli olmuyor. Fotoğraf ve 
fotoğraf sanatını bilmek de yeterli değildir. İçinde 
yaşanılan toplumsal -kültürel yapıyı derinlemesine 

tanımak gereklidir. Sanatçı kişiliğin gerektirdiği 
bilgisel altyapının ve yapıt üretmeye neden olan tüm 
kaynağı tarih, toplum, din, etik ve kültür değerleridir. 
Buradan da anlaşılacağı gibi fotoğraf sadece 
deklanşöre basmak değildir. ”Siz deklanşöre basın , 
biz gerisini hallederiz .” sloganıyla insanları sadece 
tüketime teşvik eden anlayışa tüm gücümüzle inatla 
karşı koymalı ve bunun için fotoğraflarımızdaki 
tonların doygunluğundan önce kendimizin yeterli 
doygunluğa ulaşması gerekiyor. 
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Teknik = biçim 
Yetenek =  içerik
Teknik + Yetenek = Sanat
Birikimlerimizi güncel uygulama alanlarında 
sunabilmek için yeterli doygunluğu yakalamız şarttır.
Barthes” Güncel olan dünyadır. Yoksa edebiyat değil” 
der. Sanatta değişime uğrayan   biçimlerdir, içerikler 
değil. Önemli  olan içeriğin güncel-çağdaş bir biçimde 
sunulmasıdır. Sonrasında, sizin teknik bir fotoğrafçı 
mı, sanatçı bir fotoğrafçı mı olacağınıza zaman ve 
çevresel faktörler belirleyecek. 

5. Teknik fotoğrafçı ile sanatçı fotoğrafçı arasında 
ne gibi farklar var? Bunu biraz açar mısınız?
Yaptığınız şey ne olursa olsun, temelde teknik 
donanımlı bir gerece ihtiyacınız var; fotoğraf 
makinesi.
Her türden fotoğrafçı kendini tamamen makinenin 
sınırları içerisinde fotoğraflarını üretmek  durumunda. 
Teknik fotoğrafçılar için ışık, beyaz ayarı, ISO vb. 
detaylara odaklanır. Daha keskin ve net teknik 
mükemmeliyetçiliğinin sonuçlarıdır. Beceri ön 
plandadır. Hatta bazıları için her şeydir.
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Adel’e göre
“Sanatçı fotoğrafçının 
vizyonu ve hayal gücü 
vardır ve sınırsızdır, teknik 
fotoğrafçının ise becerileri 
vardır ve makinenin 
kapasitesi ile sınırlıdır.”
Sanatçı fotoğrafçı bir durum, 
bir hikâye yaratan kişidir. Her 
görüntü çekim öncesinde 
kavramsallaştırılır ve çekim 
planları yapılır. 
Bir teknik fotoğrafçı ile 
sanatçı fotoğrafçı arasındaki 
fark budur. 

6. “Işıkla Çizdiğim 
Yaşam” adlı çok etkileyici 
bir çalışmanız var. Bu 
çalışmanızdan bize biraz 
bahseder misiniz?
İlk dönemlerde sadece 
fotoğraf çekme refleksini 
atmak için hocalarımızın, 
ağabeylerimizin önerileriyle 
proje kapsamında 
çalışmanın gerekliliğini 

kavradığımda aklıma gelen 
her konu absürd konular 
oluyordu. Değişik bir şeyler 
yapma, farklı davranma 
gayretine girdiğimi 
hatırlıyorum. Bu tür 
çalışmalarımı paylaştığım 
bir ustamızın anlatmak 
istediğim şeyleri hiç 
anlamayıp, tercihimin ve 
tarzımın teknik eksiklikmiş 
gibi yorumlamasına çok 
içerlemiştim. O zaman 
önce ışık, grafik, denge 
,oranlar gibi fotoğrafın temel 
unsurlarını öne çıkarıp  “ ben 
bu işin tekniğini biliyorum 
ama ben bu şekilde 
yapmak istiyorum” demek 
istememin bir sonucudur 
“Işıkla Çizdiğim Yaşam”. 
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Bir başka çalışmamda ise Athur Miller ‘ in Satıcının Ölümü eserinin sinemaya uyarlanmış bir filmi izlediğimde 
ben de bunu fotoğrafla yorumlamak istedim.”Yığılmalar” isimli çalışma ortaya çıktı. Semboller üzerinden bir 
anlatım oluşturmaya çalışmıştım. Bir yandan sistemin işine yaramayan ünitelere karşı sorumluluklarını 
yerine getirmiyor olmasını sorgulamaya çalışırken bir yandan da kitle hareketlerinin de anatomisi üzerinde 
kafa yordurmak isteyen bir çalışmaydı. Yine bir kitaptan Eric Hoffer’ın “Kesin İnançlılar- Kitle Hareketlerinin 
Anatomisi” ni okuduktan sonra “Yığınlar” isimli çalışmayı yaptım. 

Bunun dışında da çalışmalarımdan bahsetmek isterim Görev yaptığım özellikle güneydoğuda bol bol fotoğraf 
çekme şansı da buldum. Bunları çeşitli projelere monte edip sunumlarımda kullandım. Ama bir taraftan da 
askerleri anlatmak istediğim bir çalışma da yaptım “Onlar Hep Uzaktalar” isimli bir çalışmaydı. Askerin güncesi 
niteliğindeydi. Dramatik kurgusuyla, sekanslarıyla Sinematografik bir dil kullanmaya çalıştım. Gösterildiği 
yıllarda ve yerlerde çok farklı tepkiler aldım. Bunlar camiayı tanımam için referans oldu benim için. 
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Sonraki yıllarda kendime yöneldim yani Sandviç tekniği kullanarak bir iç yolculuk yaptım. Kendimi kendime 
anlatma durumuydu “ İçe Bakış” Bir erkek olarak kadının yeri, şiddet , emek, ayrımcılık, militarizim üzerine  
soran, sorgulayan bir tepki çalışmasıydı.
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Bunların dışında Barışarock, Türkiye’de HipHop, gibi belgesel çalışmalar da yaptım. Gezi parkı eylemleri 
sırasında çektiğim ve eylemin bir gününü anlattığım 11.06 
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Bunların yanında Kızılötesi fotoğraflardan oluşan bir seri hazırladım. 
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Ulucanlar Cezaevi’nin günümüze yansımalarını aktarmaya çalıştığım çalışmalarla, sokak fotoğrafçılığı  
kapsamında çeşitli seriler yaptım.
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Son olarak Pandemi döneminde bir dizi 
fotoğraf çalışmaları yaptım. Özellikle 
mahallemdeki esnaf ve komşularımı 
fotoğraf aracılığıyla tanımaya çalıştım. 
Benim için son derece keyifli bir süreçti.
Bunların dışında kısıtlı kaldığımız 
günlerde özellikle yeni fotoğrafa başlayan 
arkadaşların  fotoğraf çalışmalarına 
devam edilebilmesi için farklı dernek veya 
topluluklarda “Evde Fotoğraf Pratikleri“ 
başlığı altında çevrimiçi atölye yaptım
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7. Sizin fotoğraf üretmenin yanında eğitmen tarafınızı da biliyoruz. Bunlardan 
biraz bahsetmek ister misiniz?

Ben uzun zamandır çeşitli derneklerde veya üniversitelerde fotoğraf, sinema ve 
görsel okuryazarlık konularında sunum veya söyleşiler yapıyordum. Pandemi 
döneminde bunu çevrimiçi olarak yapmaya devam ettim. Fakat yüz yüze eğitimler 
her zaman benim için daha kıymetli ve daha verimli olduğunu düşünüyorum. Bu 
nedenle bu yılın başından itibaren çeşitli konularda eğitimler ve atölye çalışmaları 
yapak için bir atölye kurdum.  “864 Fotoğraf Atölyesi”
Burada katılmak isteyen arkadaşlara bilgilerimi tecrübelerimi aktarmayı 
hedefliyorum. İlerleyen zamanlarda da bunu bir fotoğraf kolektifine dönüştürmeyi 
hedefliyorum. 

8. 864’ün özel bir anlamı var mı? 

Bu aslında çok eski bir hikaye. Ben analog dönemden geliyorum. O zaman 
kullandığımız filmler Leica format diye adlandırılırdı. Yani her bir fotoğraf çerçevesi 
24x36mm ölçülerinde idi. Alanını hesapladığında 864mm2 yapıyor. 
Aslında biz 864mm2’ye bir hikâye, bir kavram, bir düşünceyi sığdırmaya 
çalışıyoruz. Buradan hareketle bu ismi kullanmayı uygun gördüm. Burada teknik 
fotoğrafçılıktan ziyade bir düşünsel, sanatsal yaklaşımı olan çalışmaları esas alan 
bir grup olmaya çalışacağız.
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9. Sizin için en güzel veya en çok sevdiğiniz üç fotoğrafınız hangisidir? 
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10. Neden bu üç fotoğrafı seçtiğinizi anlatır mısınız?

İnsanların bunalımlı ve sıkıntılı dönemlerini seviyorum. Aslında bu dönemlerin doğru kullanıldığı 
ve üstesinden gelinebildiği sürece de yaşanılması gerektiğini düşünüyorum. Bunalımı yaratan 
sebepler iyi tespit edilip, bir sonraki adım doğru planlanabilirse bulunduğumuz noktadan daha 
ileriye gidebiliriz diye düşünüyorum. Örnek vermek gerekirse; kişinin çalıştığı yerin dinamikleri 
kendi iç dinamiklerine yetmediğinde ve buna kafa yormaya başladığında bunalım dönemi 
de başlamış olur. Ama bir cesaretle bunu değiştirecek hamleyi yaptığı takdirde bunalımın 
faydalı olduğunu görebilir. İşte ben de böyle bir dönemde kuralların beni fazlasıyla bunalttığını 
düşündüğüm zamanlarda kuralların yanlışlığı veya kısıtlayıcı taraflarıyla didişmek yerine bunu 
farklı bir şekilde üretime dönüştürme sürecinin içinde kendimi buldum. Bu 3 karedeki gibi 
fotoğraflar çekiyor, kuralların, kimliklerin, kişi üzerindeki baskılarını fotoğrafla yansıtmaya 
çalışıyordum. Aynı dönemlerde sürekli birbirini takip eden çizgiler kullanışım ve kişileri 
köşelere veya arka taraflara net alan dışına bırakma gayretim de bu nedenleydi. Yıllar sonra 
bir dost grubuyla yaptığımız fotoğraf sohbetinde bir genç arkadaşımın bunları yorumlarken o 
dönemdeki ruh halimi tarif etmesi beni çok da şaşırtmadı ama bir ad koymak adına sevindirici 
bir gelişmeydi. Bu üç fotoğraf bir şekilde benim kurallara, toplumun kimlik dayatmalarına 
sessiz bir tepkiydi. O zamanki ruh halimi fotoğraf sayesinde doğru anlatabildiğim bu 3 fotoğrafı 
gerçekten ayrı tutuyor ve çok seviyorum. 

11. Çalışmalarınızda sizi besleyen başka unsurlar nelerdir?

Ben sanat tarihinden ve felsefe tarihinden çok besleniyorum. Bazı sokak fotoğrafı çalışmalarımda 
bile felsefe tarihinden izler bulunabilir.
Mesela bu fotoğraf Platonun Mağara Alegorisine benim fotoğrafik yaklaşımım. 
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Mağaradan çıkış



X-POSURE - FEBRUARY 2022 187

Bu ise yine Platonun  ayna teorisine bir göndermedir. 
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12. Göstergebilimsel yaklaşımla ve beden dilini okuma tekniğiyle fotoğraf okumaları 
yapıyorsunuz bu ilginizin nereden geldiğini bize anlatır mısınız?

Kayseri de Bilge Okur Kulübü etkinlikleri kapsamında sevgili dostum Uğur Kutay’ın sinema 
gösterimleri ve film çözümleme derslerinin bana çok büyük katkısı oldu. Ve bir fotoğraf sergim  
için yaklaşık 15 gün boyunca kafa yordu ve 30 sayfaya yakın bir çalışma koydu önüme. Benim gibi 
fotoğrafa yeni başlamış birisi için çalışmasının bu kadar önemsenmesi çok özel bir durumdur. 
Film çözümlemelerinde ise neredeyse sahne sahne inceleyip saatlerce üzerine konuşmak 
benim için terapi gibiydi, müthiş keyif alıyordum. O zamana kadar biçimsel incelemeden öteye 
gitmeyen izlemelerim artık okumaya doğru yol almaya başlamıştı ve işte o zaman fotoğrafı 
gerçekten sevmeye başladım. Benim için köşe taşlarından biridir Uğur Kutay.

13. Fotoğraf okuması bakmakla görmek arasındaki fark gibi mi? İyi bir fotoğraf çekebilmek 
için fotoğrafı okumayı bilmek gerekir mi?

Gösteren fotoğraflar vardır anlatan fotoğraflar vardır. Hangisi olursa olsun özellikle anlatan 
fotoğraflarla karşılaştığımızda fotoğrafın anlattığını bir izleyici olarak anlamamız ve 
yorumlamamız gerekir. 
Ayrıca bir fotografçı olarak da bir şey anlatabilmemmiz için görsel kodları biliyor olmamız gerek. 
Şimdi düşünelim. Bir kişi kağıda bir şeyler yazıyor ama yazdığı şeyi okuyamıyor .Ne kadar saçma 
bir durum değil mi? Ve şimdilerde bir sürü elinde fotoğraf makinesiyle dolaşan kişi var  belirli bir 
ekonomik düzeye ulaşmış pek çoğu yüksek okul mezunu ama görsel okuryazarlığı yok. Görsel 
cehalet maalesef  diz boyu. Bu sadece fotoğrafa yeni başlayanları kapsayan bir durum değil. 
Neredeyse her yarışmanın seçici kurulunda  yer alan fotoğraf büyüklerimizin bir kısmının da 
görsel cehalet içerisinde olmaları ne yazık ki gerçek .
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Görsel okuryazarlık ile ilgili kısaca biraz bilgi vermek isterim.
Görsel okuryazarlık kavramı ilk defa 1960’lı yılların sonunda ortaya çıkmıştır ve ilk tanım Debes 
(1968) tarafından yapılmıştır: 
“...Görsel okuryazarlık, insanın görme duyusunu kullanarak geliştirdiği bir dizi görme yeterliliğine 
verilen isimdir. Bu yeterliliklerin gelişimi, öğrenme için temel teşkil eder. Bu yeterliliklere sahip 
olan kişinin; görsel hareketleri, nesneleri, sembolleri ve çevresindeki diğer şeyleri ayırt etme ve 
yorumlama becerilerini geliştirmiştir. Bu yeterliliklerin yaratıcı bir şekilde kullanılması ile insan 
başkalarıyla daha etkili bir iletişim kurar ve görsel iletişimi daha iyi kullanır”...
Görsel kodları açmak ve yorumlamak şarttır. Derinlemesine bir okuma olmayabilir ama bir 
fotoğrafın içindeki göstergeleri okuyamadan “Aaaa çocuğun gözleri çok güzel çıkmış “diyerek 
bir görsel okuryazar olmazsınız.  

14. Bir söyleşinizde fotoğrafı değiştirmesi gerektiğini söylüyorsunuz?

İster belgesel, ister kurmaca çalışmalar yapıyor olalım fotoğrafın özelinde sanatın değiştirmesi 
gerektiğini fotoğrafa başladığım ilk zamanlarda benimsemiş biriyim. Bunu çeşitli ortamlarda 
da dile getirmeye devam ediyorum. Ama şunu da özellikle vurguluyorum; öncelikle kendimizi 
değiştirmesi gerekiyor. 
Fotoğraf tarihinde bunu pek çok örnekleri var. Ama ben özellikle basın kanalıyla son olarak  
öğrendiğim bir durumu aktarmak istiyorum. 
Mehmet Aslan’ın Suriye İdlib’e düşen bir bomba sonucu tek bacağını kaybeden bir babayla 
annesinin maruz kaldığı sarin gazının etkisiyle kolları ve bacakları olmadan dünyaya gelen 
oğlunu çektiği bir fotoğraf bir yarışmada öylesine etkili oldu ki bazıları duyarsız kalamadılar 
hem çocuğa hem babası için özel elektronik protez bacak ve kol için girişimler sonuç vermiş.
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15. Fotoğraf camiası diye bir kitle var. Kendinizi bu kitlenin neresinde görüyorsunuz. 

Fotoğraf camiası sadece fotoğrafçılardan oluşan bir kitle olduğu sanılır. Oysa Jirayr Gamsaragan 
olmasa tedarik ayağı eksik kalacak, Hüseyin Yılmaz olmadan yayıncılık kısmından söz edemeyiz. 
Yani fotoğraf camiası fotografçısı, tedarikçisi, yayıncısı, eleştirmeni ve en önemlisi izleyicisi ile 
bir bütündür. Ama izleyici kısmına ulaşımda yeterli değiliz sanırım. Sunumları izlediğimde 
fotografçı dışından katılım neredeyse hiç yok gibi. Fotoğrafçılarla sınırlı kalan bir etkinlikler 
dizisine dönüşmüş durumda.
Ben bu anlamda bu tür etkinliklerin kapsamının genişletilmesi gerektiğini düşünüyorum. 
Kayseri’de görev yaptığım zamanlarda camide dia gösterisi yapmıştım. 
Yine bir köy kahvesinde o köyle ilgili yaptığımız çalışmaları göstermiştik. Gösteri esnasında bir 
köylünün “Demek şehirliler bizi böyle görüyor.” demesi çok enteresan bir anekdottur benim için.
Önceleri şehirlerarası yolculukta videolar izletilirdi. Ben arşivimde olması için birkaç sunumumu 
kamera ile kaydedip VHS kasete kaydetmiştim. O yolculukta yolculara video film yerine benim 
fotoğraflarımı izletmiştim. Çok güzel tepkiler aldım. Sonrasında kasedi çoğaltıp firmaya verdim.
O nedenle ben etkinliklerimi derneklerden farklı mecralarda sunmayı daha çok seviyorum. 
Ayrıca fotoğrafçılar da birkaç isimden ibaret değil. 

16. Sanırım bu isimlerden bahsederken Ara Güler’i kastediyorsunuz. Sizin için önemli isimler 
kimlerdir?

Türk fotoğrafına çok önemli katkıları olan onlarca isim sayabilirim.  İlk aklıma gelen isim Şahin 
Kaygun’dur. Benim için son derece önemli bir isimdir. Şinasi Barutçu; Türkiye’de ilk fotoğraf 
dergisi, ilk fotoğraf kulübü, ilk renkli fotoğraf sergisi onun tarafından gerçekleştirilmiştir. Aynı 
zamanda ülkemizde fotoğraf eğitimini başlatan kişidir. Naciye Suman, Ahmet Esmer, İzzet 
Keribar, Sadık Demiröz gibi pek çok fotografçı isim sayılabilir. 
Ara Güler de Türk fotoğrafçılığında önemli isimlerden biri ama benim için değil. 
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17. Neden? 

Ara Güler hakkında son zamanlarda çok şeyler yazıldı çizildi. Bir kaç kelam da ben edeyim 
istedim. Tutarsız ve umarsız tavırları nedeniyle kesinlikle saygı duymadığım biri olmasına 
rağmen fotoğrafına saygı duyduğumu söylemeliyim. Bunların dışında benim için önemli biri 
değildir. 
Ara Güler sürekli fotoğrafın sanat olmadığını söyler durur.

“- SIZ “FOTOĞRAF SANAT DEĞILDIR” DIYORSUNUZ, NEDIR SIZCE FOTOĞRAF?
- BU KADAR KÜÇÜK BIR ŞEY SANAT OLMAZ. İKI ADAMI YANYANA KOYDUM, BEN ONLARI 
ÇEKTIM BIRAZ DA ESTETIK KATTIM DIYELIM... BU SANAT OLUR MU? SANATÇI MOZART’DIR, 
BETHOOVEN’DIR, PICASSO’DUR. BUNLARIN YAPTIĞI SANATTIR, SANAT BIR MESAJ VERIR.”
Bir başka söyleşisinde yine fotoğrafın neden sanat olmadığını şöyle aktarır.
“FOTOGRAF NIYE SANAT DEĞILDIR. ÇÜNKÜ HAKIKATIN PARÇASININI YAKALAYAN BIR 
ŞEYDIR. HAKIKAT OLDUĞU IÇIN FOTOGRAF MEVCUTTUR
BIZ TARIHÇIYIZ, ASLINDA TARIH YAZIYORUZ. GÖRSEL TARIH YAZIYORUZ. DEVIR GÖRSELLIK 
DEVRIDIR. YAZI EDEBIYAT DEVRI BITMIŞTIR.”
Diyen ara güler bu sözlerinden bir kaç yıl önce,
“MAGNUM GRUBU FOTOJURNALIZME SANAT FIKRINI DE KATAN GRUPTUR. (...) BU YENI 
FOTOMUHABIRLIK TARZINDA, FOTOJURNALIZM SANAT ILE BIRLEŞIYORDU. (...) BU ÖNCÜ 
GRUBUN RÖPORTAJLARI, KITAPLARI, DÜNYANIN HER TARAFINDA AÇILAN SERGILERI, 
GÜNÜMÜZÜN SANAT FOTOĞRAFÇILIĞINI YARATMIŞTIR. GAYESI SADECE SANAT 
FOROĞTARFI OLANLAR BUNUN TAMAMEN DIŞINDA KALMAKTADIR AMA, BIR ROPÖRTAJ 
FOTOMUHABIRI, ÇALIŞTIĞI KONULARIN IÇINDEN, KABILIYETI ÇERÇEVESINDE SANAT 
VASFINA HAIZ BIR ESER ÇIKARTABILIR” (YENI FOTOĞRAF, KASIM 1977, SAYI 14).” DEMIŞTIR. 
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Aynı Ara Güler fotoğrafın sanat olmadığını anlatırken kurgu fotoğrafı yapanları da ağır bir dille eleştirmiştir.

“ÖYLE KARANLIK ODA NUMARALARI YAPAN HERIFLER VAR BIR DE KURGU FOTOGRAFLARI YAPANLAR 
... BÜTÜN BUNLAR ASLINDA FOTOGRAFIN AMIPLERIDIR, MIKROPLARIDIR.”
Orient Ekspresi’nin kazasıyla ilgili anılarını anlatırken yine önceki söylemleriyle çelişen ifadeler kullanmıştır. 
Bakalım Ara Güler’in foto muhabirliği anlayışı nasılmış?
“HABER GELDI,ORIENT EXPRESS ÇATALCA’YA YAKIN BIR YERLERDE ÇARPIŞMIŞ,ÇOK ÖLÜ VAR.RESSAM 
FIRUZ AŞKIN’IN ARABASI VAR. DEDIM “BENI GÖTÜRSENE ORAYA KADAR”.BINDIK GITTIK KAZA 
YERINE, AMBULANSLAR GELMIŞ FALAN.YOKUŞ AŞAĞI TREN GÖRÜNÜYOR,VAGONLAR DEVRILMIŞ, 
BIRBIRININ ÜZERINE BINMIŞ , VAY ANASINI! BEN INIYORUM AŞAĞI, “BEN GELMEYEYIM ABI” DEDI.”NIYE 
GELMIYORSUN?” “BEN IRKILIRIM BÖYLE ŞEYLERDEN” DEDI “ULAN NE BIÇIM GAZETECISIN” FALAN 
FILAN ,MIDESI TUTTU, KUSUYOR.KUSSUN, BEN INDIM TEPEDEN AŞAĞIYA KI ÇOK KÖTÜ VAZIYET.
TRENLER BIRBIRINE GIRMIŞ. BEN GITTIĞIMDE BIR SÜRÜ INSANI ÇIKARMIŞAR AMA IÇERDE HALA 
ADAMLAR VARDI. BIR DE BAKTIM ADAMIN BIRI BIR YERDE SIKIŞMIŞ, SÖKEMEMIŞLER ORADAN. 
MECMUA FOTOĞRAFI ÇEKMEK BAŞKA BIR ŞEYDIR. ÇARPIŞMIŞ TRENLERI ÇEKINCE IŞ BITMEZ. DETAY 
LAZIM. SEMBOLIK DETAYLAR. ÖN PLANLARDA CESET GÖSTERMEK LAZIM. ORADA DA IMAJINASYON 
LAZIM BIR BAKTIM O HERIFIN ORAYA SIKIŞTIĞI VAGONDA IMDAT IŞARETI VAR. ADAMIN ELI DE 
IMDAT IŞARETINE 15 SANTIM UZAKTA DURUYOR. TUTMAYA ÇALIŞMIŞ DA TUTAMAMIŞ HAVASINDA 
FOTOĞRAF ÇEKMEK ISTIYORUM... ADAMIN, YANI ÖLÜNÜN ELINI ÇEKIYORUM, GELMIYOR. VÜCUDUNU 
ITMEYE ÇALIŞIYORUM, SIKIŞMIŞ, KIPIRDAMIYOR. ADAMIN ELINI IMDAT IŞARETINE TAKMAYA 
ÇALIŞIRKEN ÜSTÜM BAŞIM MAKINALAR KANA BULANDI AMA SONUNDA TAKTIM. SEMBOLIK RESIM 
ÇEKILDI IŞTE!
KAFAMDA HALA MIZANPAJ YAPIYORUM. DIYORUM KI, ORIENT EXPRESS OLDUĞU NASIL ANLAŞILACAK 
BUNUN? SIRKECI’YE GELDIM. TRENLERIN TABELALARI VARDIR ORADA. ORIENT EXPRESS TABLEASINI 
BULDUM. TABELAYI ÇALDIM YERINDEN. ALDIM RAYLARA VURA VURA ESKITTIM. SANKI KAZADA 
ÇARPILMIŞ... ATIVERDIM RAYLARIN ARASINA. ÖN TARAFTA TABELA, ARKADA TRENLER GÖZÜKÜYOR... 
PARIS MATCH’DA O ADAMIN ELIYLE BIRLIKTE TABELAYA IKI SAYFA VERDILER. ÖTEKI FOTOĞRAFLAR 
DA VAR TABII. RÖPORTAJ YAPMIŞLAR! BUNLARDIR GAZETECILIK..” (YENI DÜŞÜN, MAYIS 1985). 
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Bunların yanında bir de ödül konusu vardır ki bahsetmeden olmaz.
1991 Yılında cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından pek çok kişiye Devlet Sanatçısı 
ünvanı/ Ödülü verilmişti. Ara Güler kendisine ödül verilmeyişine içerlenerek “Ben azınlıktan 
olduğumdan dolayı bana ödül vermediler” diyerek veryansın etmişti. Ama sonrasında ise 
“CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SANAT ÖDÜLLERI HAKKINDA DÜŞÜNCENIZ? BU ÖDÜL 
DEVLET SANATÇILIĞININ ÜZERINDEDIR BENCE. ZATEN DEVLET SANATÇILIĞI KAVRAMINA 
DA KARŞIYIM.” diyerek sözlerindeki tutarsızlıklarını tutarlı bir şekilde sürdürmeye devam etmiştir. 
Buna benzer konularda tavırlarına saygı duymadığım bir kişidir Ara Güler. 
Kimlerin fotoğraflarını çektiği konusundaki düşüncelerim ise şudur. “Umurumda değil !!!”

18. Çok büyük linç gelecek gibi görünüyor?

Dücane Cündioğlu’nun çok güzel bir tespiti var. “Bazı insanlar edat gibidirler. Bir isim veya fiile 
ilişmek durumundadırlar. Yoksa tek başlarına anlam ifade etmezler. “ demiş. 
Fotoğrafçılar arasında bu tip kişiler çok fazla. Fotoğrafçılıkta sosyal ve/veya sanal ilişiklilerle 
ilerlemeye çalışan ve ancak bir grupla veya toplulukla adeta bir hemşeri tavrıyla birbirlerine 
destek veren, karşısındakine “hocam” derken kendisine de hocam denmesini bekleyen ve hatta 
kendisine “hocam” denmesi için karşısındakine “hocam” diye hitap eden “party animal” bir kitle 
var. Bun tip kişilerin varlığını pek önemsemiyorum. Ama geri kalan kısım ise zaten ne demek 
istediğimi ön yargısız şekilde anlayacağı için onlarla da tartışmaktan keyif alırım. 
19. Doğal ve kurgu fotoğraflar konusunda çok tartışma oluyor galiba?
Bir kere tartışma başlığı çok anlamsız. Tesadüfen çekilmiş bir fotoğraf neden haftalarca 
düşünülmüş, tasarlanmış bir düşünce ürünü fotoğraftan daha kıymetli olsun ki? Veya tam tersi. 

20. Çok teşekkür ederim bu sohbet için. Son olarak yeni başlayanlar için tavsiyenizi alabilir 
miyim?
Şiir okuyun.

Röportaj; Ayça İnceadam
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