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Zaman hızla geçiyor ve biz yine bir yılın sonuna 
geldik. Her yıl sonu olduğu gibi, bu yıl da insan 
geçirdiği yılı gözünün önünden geçiriyor. Klasik 

söylemde acısıyla tatlısıyla denir. Söylerken çok kolay olan 
şeyler acaba yaşarken de aynı şekilde kolay mıdır? Tabii 
ki, olmadığını sizler gibi ben de çok iyi biliyorum. Zorlu 
bir yıldı. Sadece öznel bir durum değil, tüm insanlık adına 
da zorlu bir yıldı. Umutlar hep bir sonraki güne, geceye, 
aya en sonunda da yıla atıldı ve her şeye rağmen iyi ki 
umutlarımız var. Güneşli güzel günlere inanıyoruz.
XPOSURE ailesi olarak 2021 oldukça yoğun ama çok da 
keyifli geçti. Birçok değerli fotoğrafçıyı sizlerle buluşturduk 
ve her ayın başında sizlerden gelecek eleştirileri heyecanla 
bekledik. Siz, fotoğraf dostları hiçbir sayıda bizi yalnız 
bırakmadınız ve bu karşılıksız emekleri beğenilerinizle 
taçlandırdınız. Ekibimiz adına teşekkürü borç bilirim.
Dopdolu bir sayı ile sizlerleyiz. Birçok farklı ülkeden çok 
değerli fotoğrafçıları konuk ettik. 
Keyifli bir ay diliyorum. Yeni yıl tüm dileklerinizin 
gerçekleştiği bir yıl olsun ve sağlıcakla kalın.

Time passes quickly and we have come to the end of 
a year again. As with the end of every year, this year 
too, people think about the year they spent before their 
eyes. In classical discourse, it is called bitter and sweet. I 
wonder if things that are easy to say are also easy to live. 
Of course, I know as well as you do that it is not. It was a 
tough year. It was a difficult year not only for a subjective 
situation but also for all humanity. Hopes are always 
thrown into the next day, night, month, and finally the 
year, and despite everything, we have hopes. We believe 
in sunny days.
As the XPOSURE family, 2021 was quite busy but 
very enjoyable. We brought together many valuable 
photographers and we eagerly awaited your criticisms at 
the beginning of each month. You, photography friends, 
have never left us alone and crowned these unrequited 
efforts with your appreciation. On behalf of our team, I 
would like to thank you.
We are with you with a full issue. We hosted very valuable 
photographers from many different countries.
I wish you a pleasant month. May the new year be a year 
where all your wishes come true and stay safe.

Habip KOÇAK
Editor

EDITOR’S LETTER - EDİTÖR MEKTUBU
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Titus Poplawski born in March 3, 
1972 is an analog photographer 
from Poland. He holds a degree 
in architecture and order and 
composition are distinct elements 
of his photography.  Working 
with photographic film gives you 
much more satisfaction from 
your work. It’s   not  about  the 
advanced technical challenges. 
It’s more about letting the film 
influence the final artistic result 
of the picture. He focuses on 
narrative photography, which is a 
metaphor that tells about a human 
being. Thus a human being is 
the main subject of his photos. 
The  source of his inspiration is 
the broadly understood world 
of art. “Throughout our lives, we 
absorb the world and art around 
us and this is the main source of 
inspiration.

3 Mart 1972 doğumlu Titus 
Poplawski, Polonyalı bir analog 
fotoğrafçı. Mimarlık diplomasına 
sahiptir ve düzen ve kompozisyon, 
fotoğrafçılığının farklı unsurlarıdır. 
Fotoğraf       filmi  ile  çalışmak,  
işinizden çok daha fazla tatmin 
olmanızı sağlar. Gelişmiş 
teknik zorluklarla ilgili değil. 
Daha çok filmin, resmin nihai 
sanatsal sonucunu etkilemesine 
izin vermekle ilgili. Bir insanı 
anlatan bir metafor olan anlatı 
fotoğrafçılığına odaklanır. 
Dolayısıyla fotoğraflarının ana 
konusu insandır. İlhamının 
kaynağı, geniş çapta anlaşılan 
sanat dünyasıdır. “Yaşamlarımız 
boyunca çevremizdeki dünyayı ve 
sanatı özümseriz ve bu ana ilham 
kaynağımızdır.

TITUS POPLAWSKI - POLAND  

Titus Poplawski
Instagram: tituspowlaski

Web Site: www.tituspowlaski.com



X-POSURE - DECEMBER  2021
6

TITUS POPLAWSKI’s Series  
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“I create my own imaginary worlds and stories in 
the pictures. I like when photography leaves a large 
margin of understatement and allows the viewer to 
interpret the image. For this reason, I often transfer 
my actions to some unreal dream world. This world 
has no limits and lets your fantasies flow.I only work 
with analog cameras. Working with an analog camera 
is like working with a partner; I mean here, it has its 

own artistic contribution, and I am talking here more 
about the photographic film than the device itself. The 
photographic film has its own character, and I am not 
talking only about its imperfections, which I love, but 
about the real impact on the final effect. This effect is 
independent and variable. It can be said that the film 
paints with light and can surprise the photographer 
himself.” Titus Poplawski
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“Resimlerde kendi hayal dünyalarımı ve hikayelerimi 
yaratıyorum. Fotoğrafın büyük bir yetersizlik payı 
bırakması ve izleyicinin görüntüyü yorumlamasına 
izin vermesi hoşuma gidiyor. Bu nedenle, çoğu zaman 
eylemlerimi gerçek olmayan bazı hayal dünyalarına 
aktarırım. Bu dünyanın sınırı yok ve fantezilerinizi 
akışına bırakıyorsunuz. Ben sadece analog kameralarla 
çalışıyorum. Bir   analog kamerayla çalışmak, bir 

partnerle  çalışmak gibidir;  Burada kendi  sanatsal  
katkısı  var ve cihazın kendisinden  çok fotoğraf  
filminden bahsediyorum. Fotoğraf filminin kendine has 
bir karakteri var  ve  sadece  sevdiğim kusurlarından 
değil, nihai etki üzerindeki gerçek etkiden de 
bahsediyorum. Bu etki bağımsız ve değişkendir. 
Filmin ışıkla boyadığı ve fotoğrafçının kendisini bile 
şaşırtabileceği söylenebilir.” Titus Poplawski
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1970 doğumlu.
Memur bir ailenin çoçuğu olmasından  
dolayı, neredeyse güzelim 
Anadolu’nun her yerini gezdi.
Her kaldığı, yaşadığı yeri ve insanları 
çok sevdi. Herkes  her yer hep 
belleğinde kaldı. İnsanlar, kültürler, 
yaşam, mucadele  hep aklında kaldı.
Tıp fakültesine girdiği 1990 yılının 
ilk yarısında fotoğraf sevdası başladı. 
Ve her an da hep yanında oldu... 
Öğrencilik yıllarında  kurduğu 
karanlık odalarda, fotoğrafın baskısı 
esnasında  en büyük duyguları 
yaşadı. Bir canlının doğum anı gibi 
kağıt üzerinde banyoda fotoğrafın 
oluşmaya başladığı anı izlemek kadar 
zevki nerdeyse başka bir şeylerde 
yaşamadı.
Yılların verdiği süreklilikle birçok 
fotoğraf çalışmalarına katıldı.
Birçok karma ve bireysel sergileri 
oldu, bir çok yarışmalardan ödüller 
aldı. Pakistan Depremi,  Madenciler  
sergileri kişisel sergileri oldu.

Born in 1970.
Since he was the child of a civil servant 
family, he traveled almost all over the 
beautiful Anatolia.
He loved every place he stayed, 
where he lived, and people. Everyone, 
every place has always remained in 
his memory. People, cultures, life, 
struggle have always remained in his 
mind.
His passion for photography began 
in the first half of 1990, when he 
entered medical school. And he was 
always with him at every moment... 
He experienced the greatest emotions 
during the printing of the photograph 
in the dark rooms he set up during 
his student years.
He has participated in many 
photography works over the years.
He had many group and individual 
exhibitions, he received awards 
from many competitions. Pakistan 
Earthquake, Miners exhibitions were 
personal exhibitions.

Ergün Karadağ
Instagram: ergun.karadag

ERGÜN KARADAĞ - TURKEY 
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Insanları ve yaşamlarının kesitlerini  derinden 
hissetti. Yalova depremi sonrası çalışmaları 
yoğunlaşarak  Pakistan  özerk bölgesi Kashmir’deki  
deprem sonrası bulunduğu görev, yaşananlar olarak 
farklı dünya ve duyguların olduğunu da tekrar 
ispatladı. Pakistan depremi sonrası,bir kişisel sergiyle 
depremin yıkımını anlatmaya çalıştı. Birçok foto 
belgesel çalışmaları oldu. Küçük dünyanın   birçok  

ülkesine  ve  kültürüne yol aldı ve bu çalışmalarım 
da hala sürmekte.
Asla yaşanmışlıkları gizlemeyen yüzler ve 
üzerlerindeki yıllanmış çizgiler  hep hayatının en 
canlı ve yakın tanıkları oldu. Fotoğraf anlayışın  asıl 
temasını bundan dolayı da insan belirlemektedir.
Yurtiçi ve yurtdışından birçok ödüller  aldı. Halen 
Şanlıurfa’da   hekim olarak çalışmakta.
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He  always  felt  deeply  about people and sections 
of their lives. After the Yalova earthquake, his work 
intensified and his post in the Pakistani autonomous 
region Kashmir proved again that there are different 
worlds and emotions as what happened. After 
the Pakistan earthquake, he tried to explain the 
destruction of the earthquake with a solo exhibition. 
He has made many photo documentaries. It has 

made its way to many countries and cultures of the 
small world and this still continues in my work.
The faces that never hide their experiences and the 
aged lines on them have always been the most vivid 
and close witnesses of his life. Therefore, human 
determines the main theme of photography.
He received many awards at home and abroad. He 
is still working as a doctor  in Şanlıurfa.
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TRISHA LYON O-NEILL  - ENGLAND
I am a documentary, street and portrait 
photographer based in North London. 
Photography has always been part of 
my life. 
In our family, as I was growing up, we 
had a polaroid instant camera. I loved 
the images that emerged from the 
dark, it always seemed to fascinate 
me. I acquired my own film camera as 
a young adult. I couldn’t read or write, 
being dyslexic, so it gave me a freedom 
I had never known before and I was 
always happy to walk alone, seeing & 
looking at the world around me. 
Street photography is a connection 
between people and the environment. 
I find it very interesting to use the 
surroundings as the backdrop of my 
street portraiture. I love capturing 
the essence of the human spirit, their 
individuality. On a human level, 
everyone wants to be seen or heard. 

Kuzey Londra’da yaşayan bir belgesel, 
sokak ve portre fotoğrafçısıyım. Fotoğraf 
her zaman hayatımın bir parçası oldu. 
Ailemizde, ben büyürken polaroid bir 
şipşak kameramız vardı. Karanlıktan 
çıkan görüntüleri çok sevdim, beni her 
zaman büyüledi. Genç bir yetişkin olarak 
kendi film kameramı aldım. Okuma 
yazma bilmiyordum, disleksik olduğum 
için bu bana daha önce hiç bilmediğim 
bir özgürlük verdi ve etrafımdaki dünyayı 
görmek ve bakmaktan her zaman yalnız 
başıma yürümekten mutlu oldum.
Sokak fotoğrafçılığı, insanlar ve çevre 
arasındaki bir bağlantıdır. Çevreyi 
sokak portrelerimin arka planı olarak 
kullanmayı çok ilginç buluyorum. İnsan 
ruhunun özünü, onların bireyselliğini 
yakalamayı seviyorum. İnsan düzeyinde, 
herkes görülmek veya duyulmak ister.

Trisha Lyon-O’Neill
Instagram: trishaneill2

Web Site: www.trishaoneillart.com
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Without a doubt, I am drawn 
to the uniqueness and 
individuality of the people I 
encounter in my walks . Those 
short spontaneous moments 
become very precious. I love 
the spark people give me. 
They are real people with real 
hopes, dreams, philosophies, 
troubles and secrets.  And so 
often there is an extraordinary 
connection between the subject 
and the environment that can 
not be explained and links 
everything together.  I have 
had a photograph displayed at 
the V&A after coming second 
in a competition. My photos 
have been printed in various 
newspapers & publications, 
Amateur Photography being  
one of them. I have also 
contributed to Humans of 
Greater London.

Şüphesiz, yürüyüşlerimde 
karşılaştığım insanların 
benzersizliği ve bireyselliği 
beni çekiyor. Bu kısa spontane 
anlar çok değerli hale geliyor. 
İnsanların bana verdiği  kıvılcımı  
seviyorum. Gerçek umutları, 
hayalleri, felsefeleri, dertleri ve 
sırları olan gerçek insanlardır.
Ve çoğu zaman konu ile çevre 
arasında açıklanamayan ve 
her şeyi birbirine bağlayan 
olağanüstü bir bağlantı vardır.
Bir yarışmada ikinci olduktan 
sonra V&A’da sergilenen 
bir fotoğrafım oldu. Amatör 
Fotoğrafçılık da dahil olmak 
üzere çeşitli gazete ve yayınlarda 
fotoğraflarım basıldı. Humans of 
Greater London’a da katkıda 
bulundum.
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FRED BEVEZIERS  - FRANCE

In 2006, I bought my first Leica M. 
After years of working my eyes with 
iconic photographers, in particular 
from the Magnum agency, I practice 
street photography in France and 
during my travels abroad.
I realize that photography is a real 
vector of meeting, of pretext to know 
the other. I mainly use film material 
because it is the tool that suits me best.
My practice is oriented towards the 
portrait, the simple portrait, like the 
gaze that I like to wear on the other. 
I’m not comfortable with staging, I like 
natural light, and I usually take my 
photos very frontally.
Today, photography is as important in 
my life as travel or literature.

2006’da ilk Leica M’mi satın aldım. 
Yıllarca özellikle Magnum ajansından 
ikonik fotoğrafçılarla çalıştıktan sonra, 
Fransa’da ve yurt dışı seyahatlerimde 
sokak fotoğrafçılığı yapıyorum.
Fotoğrafın gerçek bir buluşma vektörü, 
ötekini tanıma bahanesi olduğunun 
farkındayım. Bana en uygun araç 
olduğu için ağırlıklı olarak film 
malzemesini kullanıyorum.
Benim  pratiğim  portreye,  basit 
portreye yönelik, tıpkı diğerinde 
takınmayı sevdiğim bakış gibi. 
Sahneleme konusunda rahat değilim, 
doğal ışığı severim ve genellikle 
fotoğraflarımı çok önden çekerim.
Bugün fotoğraf, hayatımda seyahat ya 
da edebiyat kadar önemli.

Fred Beveziers
Instagram: fredbeveziers

Web Site: www.beveziers.format.com 
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Genellikle fotoğrafla uğraşanların en çok sorduğu soru, bu 
olsa gerek. Kavramsal fotoğrafçı mı olmalı yoksa Belgesel 
fotoğrafçı mı? 
Kavramsal fotoğrafçılar bir anlamda sanat fotoğrafçıları 
olarak da düşünülür. “Ben fotoğrafla sanat yapmak 
istiyorum.” O halde kavramsal fotoğrafçı olmalıyım. 
Fotoğraf başlıca ikiye ayrılır. 
Belgesel Fotoğraf (Doğa-Manzara-Portre-Haber 
fotoğrafçılığı-Enstantane/Sokak fotoğrafçılığı)  ve  
Kavramsal Fotoğraf (Soyut-Deneysel-Minimalist-
Resimsel). Bazen de Photoshop’la manipüle edilen 
fotoğraflar Kavramsal olarak nitelendirilir. 
Fotoğrafın başlıca dalları olsalar da üst başlık fotoğraftır. 
Yerine göre belgesel bir fotoğraf Kavramsal ve Kavramsal 
bir fotoğraf da belgesel olabilir. 
Her Kavramsal fotoğrafın sanat fotoğrafı olamayacağı gibi 
her belgesel fotoğrafta sanat dışı fotoğraf değildir. 
Şimdi konuyu biraz derinleştirelim.
Kavram düşünmek demektir. Yani yaptığımız çalışmanın 
fikirsel yanıdır. İster doğrudan olsun ister manipüle 
edilerek olsun her fotoğrafta fikir vardır. Yani sıradan bir 
fotoğrafta bile fikir vardır. 
Ben doğrudan fotoğrafla kavramsal fotoğraf farkını şöyle 
düşünüyorum. 

This is probably the most frequently asked question by 
photographers. Should it be a Conceptual photographer or 
a Documentary photographer?
Conceptual photographers are also considered as art 
photographers in a sense. “I want to make art with 
photography.” Then I must be a conceptual photographer. 
Photography is mainly divided into two.
Documentary Photography (Nature-Landscape-Portrait-
News photography - Snapshot/Street photography) 
and Conceptual photography (Abstract-Experimental-
Minimalist-Pictorial). Sometimes    photographs  
manipulated  with  photoshop  are  described  as   
Conceptual.
Although they are the main branches of photography, the 
top title is Photography. Where appropriate, a documentary 
photograph can be a Conceptual and a conceptual 
photograph can be a documentary. Not every Conceptual 
photo can be an art photo, and not every documentary 
photo is a non-art photo. Let’s dig deeper now. Concept 
means thinking. In other words, it  is  the  intellectual side 
of our work. There is an idea in every photo, whether it 
is direct or manipulated. So even an ordinary photograph 
has an idea.
This is how I think of the difference between direct 
photography and conceptual photography.

WHAT IS THE CONCEPTUAL PHOTOGRAPHY? (Özcan Yaman)
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Olay ve olguları yorumlarken yaptığımız/yapacağımız 
çalışmanın uygulanmasındaki yol ve yöntemlerdir. 
Örneğin; Kadın cinayetleri ya da çocuk tacizlerini anlatmak 
istiyoruz.  Doğrudan çekilen fotoğraflarla yani konuyla ilgili 
mitinge giderek, eylem ve etkinliklerin içinde yer alarak 
fotoğraf çekebiliriz. Burada ortama ve etkinliğin durumuna 
göre nesnellikten kareler olabilir.  Ya da çok etkilendiğimiz 
böyle bir konunun bizde yarattığı etkiyi önce kafamızda 
oluşturur gerekli hazırlıkları yapar ister stüdyoda ister 
sokakta kurgulayarak çekeriz. Gazete, dergi ve makas 
yetmezse Photoshop’la kolaj montaj yaparak kurgularız. 
Aynı sorunu farklı yolla çözebiliriz. 
Mesele, olaya  nasıl baktığımız ve ne söylemek 
istediğimizdir. Biri doğrudan diğeri tasarımlayarak. 
Kurgu en sıradan, doğrudan çekilen fotoğrafta bile vardır. 
Dolayısıyla doğrudan çekilen fotoğrafla da, masa başında 
düşünüp taşınıp manipülasyonla da Kavramsal fotoğraf 
yapılır.  Konunun içeriği ve  ne söylemek istediğimiz 
önemlidir. Yerine ve durumuna göre biri diğerinden daha 
uygun olabilir. Dolayısıyla bir fotoğrafçı hem kavramsal 
hem doğrudan (belgesel) tarzda çalışabilir. 
Yalnız kavramsal çalışmak için yalnızca fotoğraf tekniği 
bilmek yetmiyor, aynı zamanda sanat tekniklerini de 
bilmek, öğrenmek gerekiyor. Belki de bunun için doğrudan/
belgesel çalışan bazı fotoğrafçılar kavramsal fotoğrafa sıcak 
bakmıyor olabilir.

They are the ways and methods in the application of the 
work we do or will do while interpreting events and facts.
We want to tell about femicides or child abuse. We can take 
photos with the photos taken directly, that is, by going to the 
rally on the subject and taking part in the actions and events. 
Here, there may be squares of objectivity depending on the 
environment and the status of the event. Or, we first create 
the effect of such a subject, which we are very impressed 
with, in our minds, make the necessary preparations, 
or shoot it by editing it in the studio or on the street. If 
newspapers, magazines and scissors are not enough, we 
construct a collage with photoshop by montage. We can 
solve the same problem in a different way. The issue is how 
we look at the event and what we want to say. One directly 
and the other by designing. Fiction exists even in the most 
mundane, direct photograph. Therefore, a Conceptual 
photograph is also made with direct photographs, by 
thinking and manipulating at the desk.
The content of the subject and what we want to say are 
important. Depending on the location and situation, one 
may be more suitable than the other. Thus, a photographer 
can work in both conceptual and direct (documentary) 
fashion. In order to work conceptually, it is not enough to 
know only photography techniques, but also to know and 
learn art techniques. Maybe some photographers working 
directly/documentary for this may not be interested in 
conceptual photography.

KAVRAMSAL FOTOĞRAF NEDİR? (Özcan Yaman)
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Örneklersek fena olmaz herhalde...
Doğrudan çekilmiş fotoğraflar... 

                                             

 Fotoğraf: H.C.Bresson

Felsefenin önemli sorunsallarından olan “Ölüm ve Yaşam” kavramlarının fo-
toğrafı. Gözlem gücü ve çekerken kurgulamak. Photoshop yok, manipülasyon 
yok. Doğrudan. Ölüm varsa yaşam olduğu için, Yaşam varsa ölüm olduğu için. 
Diyalektiğin kuralını anlatmış.

Bu fotoğrafta düz mantıkla bakarsak “sudan atlayan adam fotoğrafı” deriz. 
Halbuki fotoğrafın yaptığı göndermeyi görmek gerek. 
Bize söylediği belki de 
“Kendine rağmen engelleri aşmak için çalış”tır. 

Fotoğraf: H.C.Bresson
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It wouldn’t be bad if we give an example...
Directly taken photos...

                                             

 Photo: H.C.Bresson

Photograph of the concepts of “Death and Life”, one of the important problemat-
ics of philosophy. Power of observation and editing while shooting. No Photo-
shop, no manipulation. directly. If there is death, because there is life, if there is 
life, because there is death. He explained the rule of dialectics.

If we look at this photo logically, we say “photo of man jumping out of water”.
However, it is necessary to see the reference made by the photo.
Maybe he told us
“Work to overcome obstacles in spite of yourself”. 

Photo: H.C.Bresson
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“Toplum mühendisliğinin ya da insanların algılarıyla 
nasıl oynandığını” anlatan bu çalışmada yukarıdaki gibi 
kurgulanarak doğrudan fotoğraflanmış. 

Fotoğraflar: Nader Farid

Yine aynı fotoğrafçıya ait bir çalışma.
“Zaman” kavramından yola çıkarak gerekli obje ve nesneleri 
bir araya getirip doğrudan fotoğraflayarak Kavramsal bir 
fotoğraf oluşturmuş. Yani illaki Photosop’ta manipüle 
etmesine gerek kalmamış.

Doğrudan çekilmiş bir fotoğraf. Hem belgesel hem de 
Kavramsal fotoğrafa güzel bir örnek.



X-POSURE - DECEMBER 2021 97

                                             

In this work, which tells about “how social engineering or 
people’s perceptions are manipulated”, it was edited as above 
and photographed directly.

Photos: Nader Farid

In this work, which tells about “how social engineering or 
people’s perceptions are manipulated”, it was edited as above 
and photographed directly. 

A direct photograph. A good example of both documentary 
and Conceptual photography.
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Fotoğraflar: Aleksander Rodchenko

Fotoğraf: Elliot Erwitt
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Photos: Aleksander Rodchenko

Photos: Elliot Erwitt
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Fotoğraf: Abbas

Fotoğraf: Boris Ignatovich

Fotoğraf: Tina Madotti
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Photo: Abbas

Photo: Boris Ignatovich

Photo: Tina Madotti
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Fotoğraflar: Chemo Madoz

Fotoğraflar: Man Ray
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Photos: Chemo Madoz

Photos: Man Ray
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İster “Karanlık Oda”da, İster “Photoshop” ya da makas ve kağıtla kolaj montaj yapılsın..
Manipülasyonla yapılan fotoğraflar ... 

Fotoğraflar: J. Heartfield



X-POSURE - DECEMBER 2021 105

Whether in the “Dark Room”, “Photoshop” or collage montage with scissors and paper..
Photographs made with manipulation...

Photos: J. Heartfield
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Fotoğraflar: Betül Kılıç

Fotoğraflar: Jerry N. Uelsmann

Fotoğraflar: Jerry N. Uelsmann
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Photos: Betül Kılıç

Photos: Jerry N. Uelsmann

Photos: Jerry N. Uelsmann
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Evet buraya kadar bol fotoğraf örnekleriyle ne anlatmak istedim? Şimdi açıklamaya ve tekrar etmeye devam 
edeyim...

Fotoğrafı temel anlamda 2 ye ayırabiliriz. 
Bunları teknik ve sanatsal diye de gruplandırabiliriz.  Aralarında fark olsa da duruma göre birbirlerini 
kapsayabilirler.  Yani bir fotoğraf aynı anda hem belgesel kategorilerden birine sahipken Kavramsal da olabilir. 
Ya da Kavramsal bir fotoğraf aynı zamanda Belgesel bir fotoğraf da olabilir. 
Aradaki sınır TASARIM VE KURGUDUR. 
Eğer belgesel çalışma ise onun kriterlerine uyulur. Kavramsal çalışma ise onun kriterlerine uyulur.
Kurgu kavramsal fotoğrafta olduğu gibi Belgesel fotoğraflarda da olabilir.  Diğer bir anlamda da METAFOR VE 
METONOMİ kavramlarının ne kadar ve nasıl kullanıldığı ile ilgilidir. Durum tespiti nesnellik, objektiflik, içerik, 
ANALİZ + ideoloji, gerçeklik SENTEZ + Sübjektif yaklaşım YORUMLAMA + Biçimlendirme değerlendirme 
SOYUTLAMA ...
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Yes, what did I want to tell you with plenty of photo examples so far? Now let me continue to explain and 
repeat...

We can basically divide the photo into two.
We can also group them as technical and artistic. Although there are differences between them, they can cover 
each other depending on the situation. In other words, a photograph can be Conceptual while having both 
documentary categories at the same time. Or a Conceptual photo can also be a Documentary photo.
The limit is DESIGN AND FICTION.
If it is a documentary work, its criteria are followed. Conceptual work, on the other hand, complies with its 
criteria.
Fiction can be in conceptual photography as well as in Documentary photography. In another sense, it is about 
how and how the concepts of METAPHOR AND METONOMY are used. Due diligence objectivity, objectivity, 
content, ANALYSIS + ideology, reality SYNTHESIS + Subjective approach INTERPRETATION + Formatting 
evaluation ABSTRACT ...
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SANAT-FOTOĞRAF VE KAVRAMSALLAŞTIRMA
‘’Bir fotoğraf sayfalarca yazıya bedeldir.’’ 
Bu cümleyi birçok kez duymuş ve söylemişizdir. Üstüne dikkat çekiciliği, estetiği ve hızı eklerseniz aslında 
bir fotoğrafın sanat dalları arasındaki gücünü de anlatmış olursunuz.  Fotoğraf çekildiği gibi kullanılabilir. 
(Belgesel, haber, sokak vb. amaçlı doğrudan fotoğraf da diyebiliriz.) Fotoğraf üzerinde oynanmış olarak da 
kullanılabilir.  Fotoğrafın gerçeğinde olmayan ekleme veya çıkarmalar yapılarak sahte bir görüntü oluşturmak. 
Manipülasyon,  reklamcılık vb. alanlarda kullanılır.  ‘’Hah işte fotoşoplu diyebiliriz.’’  ya da  iki veya daha 
çok fotoğrafın birleşimiyle kolaj yapılmış olabilir. (‘’Ben açıkça birden çok fotoğrafı kullanarak, bir şeyler 
anlatmaya çalışıyorum’’ deriz).   Fotoğraf günlük ihtiyaçlar listesinden, toplum, sanat ve kültür alanlarında 
vazgeçilmez olarak hayatımıza girmiştir.  Her fotoğraf bir şeyler anlatabilir.  Çekildiği andaki gerçekliği 
anlatabilir.  Gerçeği çarpıtsa da, amaç sahte bir gerçek etkisi yaratmak ta olabilir. Bir sanatçı sorgulayıcıdır. 
Neden, niçin  sorularına yanıt arar ve kendisince bulduğu (ki bence ideolojiktir)  cevapları da fotoğrafı 
araç olarak kullanarak verir. Düşündürmek, sorgulatmak ister.  Kavramsallaştırma işte burada devreye 
girer. Fotoğraf bu anlamda bir araçtır. Sanatın dili önemlidir. O dil tasarımdır.  Duygu ve düşüncelerimizin 
tasarımlanması kavramsallaştırma olur. 
Örneğin; 
Mülteciler veya savaşın felaketleri hakkında bir şeyler söylemek istiyorsunuz ve yazıyla açıklamaya 
çalışıyorsunuz sayfalarca yazarsınız. 
• Fotoğrafla sayfalarca yazılacak konu bir anda çarpıcı, etkileyici, sorgulayıcı ve hafızada kalıcı hale gelir. 
• Özellikle güncel toplumsal (tabii bireysel de olabilir) konularda bizleri etkiliyor.
• Soyutlama yeteneği kavramsallaştırmayı getirir. 
       –İster Henri Cartier Bresson gibi tek karede doğrudan fotoğrafla yapın, isterseniz Chema Madoz     
         gibi kolaj montaj olarak yapın.... 
• DÜŞÜNCEYİ BİÇİMLENDİRME’ DE FOTOĞRAF BİR ARAÇTIR.
• ANLAM KATMA ÇABASI KAVRAMSALDIR.
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ART-PHOTO AND CONCEPTUALIZATION
“A photo is worth a page of text.”
We have heard and said this phrase many times. If you add attention-grabbing, aesthetics and speed, you will 
actually explain the power of a photograph among the branches of art. It can be used as the photo is taken. (We can 
also call it a direct photo for documentary, news, street, etc.) It can also be used as a photo manipulated. Creating a 
fake image by making additions or deletions that are not in the real photo. Manipulation used in advertising and 
the other fields . “Hah, we can say it’s photoshopped” or A collage can be made with a combination of two or more 
photos. (We say, “I am trying to explain something by using more than one photograph, obviously.”) Photography 
has entered our lives from the list of daily necessities, indispensable in the fields of society, art and culture. Every 
photo can tell something. It can tell the reality at the time it was filmed. Although it distorts the truth, the goal 
may also be to create an effect of false truth. An artist is a questioner. He seeks answers to the questions Why, and 
gives the answers he finds (which I think is ideological) by using photography as a tool. He wants to think and 
question. This is where conceptualization comes into play. Photography is a tool in this sense. The language of art 
is important. That language is design. The design of our feelings and thoughts becomes conceptualization.
E.g;
You want to say something about refugees or the disasters of war and you try to explain it in writing, you write for 
pages.
• The subject that can be written for pages with a photograph suddenly becomes striking, impressive, inquisitive 
and memorable.
• It affects us especially in current social (of course, individual) issues.
• The ability to abstract brings conceptualization.
       – Whether you do it directly in a single frame like Henri Cartier Bresson or Chema Madoz
         Make as collage montage like....
• PHOTOGRAPHY IS A TOOL IN FORMATTING THOUGHT.
• EFFORT TO ADD MEANING IS CONCEPTUAL.
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KAVRAMSAL FOTOĞRAFIN GELİŞİMİ:
Fotoğraf tarihine baktığımızda belgesel dalın öncelikli olduğunu zannederiz. Oysaki fotoğrafın gelişim 
aşamalarından itibaren kavramsal fotoğrafın da başladığını görürüz. Sanatın kuramsal çalışmaları 
1960 lar da kavramsal teriminin yer almasıyla fotoğrafta da kavramsal fotoğraf tarzı bilinir ve kullanılır 
olmuştur.
KAVRAMSAL SANAT’tan Kavramsal Fotoğrafa
1960’larda artık kendilerini alışılageldik sanat eseri biçiminde göstermeyen sanat eserleri için 
kullanılmaya başlanmıştır. Fikir sanatı olarak da geçer. Kavramsal sanatçılar, bir resim veya heykel 
yapmak üzere yola koyulup bu amaca yönelik fikirler üretmek yerine geleneksel gereçlerin ve biçimlerin 
ötesinde düşünüp fikirlerini uygun malzemeler ile ifade etme amacı güderler. Klasik anlamda resim 
veya heykel tarzı nesneler, ticari mal olmaya elverişli olduklarından sanatsal yaratı ve beğeninin 
dışında tutulur. İlk olarak 1960’ların başında Henry Flynt tarafından bir Fluxus yayınında kavram 
sanatı olarak anılmıştır. Kavram sanatı, Joseph Kosuth ve Art&Language grubu tarafından daha sonra 
farklı anlamlarda kullanılmış, 1970’lerden itibaren ise ‘kavramsal’ kullanımı yaygınlaşmıştır.
Kavramsal sanatta öncelik kavramda olduğundan ve metin (anlatı) ile de yakından bağlantılı 
olduğundan, bu sanat üretim şekli kendini her biçim ve malzemede gösterebilir. 1960’lardan itibaren 
özellikle performans sanatı, arazi sanatı, Arte Povera eğilimleri yaygınlaşmıştır. Bazı kavramsal sanat 
eserleri atık, buluntu nesneler, karalamalar, yazılı ifadeler veya kılavuzlardan oluştuğu gibi fotoğraf, 
film ve video da kullanılan gereçler arasındadır. 
Kavramsal Sanat: Özünü kavram’ın oluşturduğu, Kavram ve anlamın plastik biçimin önüne geçtiği, 
Sanatçının tepkisel tavrının, yapıtın içeriği haline geldiği, Form ve içerik bakımından, toplumsal ve 
politik bakımdan devrimci, düşünsel temelleri olan, bilgiye dayalı bir sanat hareketidir. 
(http://blog.kavrakoglu.com/cagdas-sanata-varis-270cagdas-kavramsal-sanat-1/)  
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DEVELOPMENT OF CONCEPTUAL PHOTO:
When we look at the history of photography, we think that the documentary branch has priority. 
However, we see that photography begins in conceptual photography from its developmental stages. 
The theoretical studies of art became known and used in photography with the introduction of the term 
conceptual in the 1960s.
From CONCEPTUAL ART to Conceptual Photography
In the 1960s it began to be used for works of art that no longer present themselves in the usual form 
of artwork. It is also referred to as the art of thought. Conceptual artists set out to make a painting or 
sculpture and instead of producing ideas for this purpose, they aim to think beyond traditional tools and 
forms and express their ideas with appropriate materials. In the classical sense, objects in the style of 
painting or sculpture are excluded from artistic creation and taste, as they are suitable for commercial 
property. It was first referred to as concept art in a Fluxus publication by Henry Flynt in the early 1960s. 
Concept art was later used in different meanings by Joseph Kosuth and the Art&Language group, and 
the use of ‘conceptual’ has become widespread since the 1970s.
Since the priority in conceptual art is in the concept and it is closely linked with the text (narrative), 
this form of art production can manifest itself in any form and material. Since the 1960s, especially 
performance art, land art, Arte Povera trends have become widespread. Some conceptual works of art 
consist of waste, found objects, doodles, written expressions or guides, as well as photography, film and 
video.
Conceptual Art: It is an art movement based on knowledge, whose essence is formed by the concept, 
Concept and meaning precedes the plastic form, The reactive attitude of the artist becomes the content of 
the work, Social and political revolutionary in terms of form and content, and has intellectual foundations.
(http://blog.kavrakoglu.com/cagdas-sanata-varis-270cagdas-kavramsal-sanat-1/)  



X-POSURE - DECEMBER  2021
114

Marcel Duchamp (1887-1968 ) Fransız-Amerikalı sanatçı. Asıl adı Henri-Robert-Marcel Duchamp’dır. 
Yirminci yüzyılda Avrupa ve Kuzey Amerika’nın en önemli sanatçılarından olmuş, II. Dünya Savaşı 
sonrası Amerika’da pop sanatı ve kavramsal sanat akımlarının temellerinin atılmasında  etkili  olmuştur.

Geleneksel ve kabul gören sanat üretim yöntemlerini ironi ve yergi eşliğinde yıkmak Duchamp’ın 
kariyerinin ana fikirlerinden olmuştur. En çarpıcı ve ikonoklastik üretimi ise diğer sanatçılara en fazla 
ilham vermiş olan buluntu nesnelerdir. 1913’te ortaya koyduğu ilk hazır nesne olan Bisiklet tekerleği 
ile birlikte Duchamp sanatsal yeteneğin antitezi olan bir yaratıcı sürece girmiştir. Kendisini geleneksel 
resimden uzak tutmaya ve sanat eserinin kavramsal değerinin ortaya çıkarmaya çalışmıştır. Nesne sanat 
eseri olur, çünkü sanatçı onu o şekilde tasarlamıştır. Duchamp’ın diğer belki de en ünlü hazır nesnesi 
başaşağı duran bir pisuar olan “Çeşme”’dir. Bu çalışma halkın beğenisinin ve sanatsal tekniklerin sınırlarını 
zorlamıştır. Duchamp’ın en ünlü hazır nesnesi; yan yatırıp Çeşme diye adlandırdığı ve “R.Mutt” imzasını 
attığı, daha sonra da 1917’de New York’taki Bağımsız Sanatçılar Topluluğu’nun ilk sergisine gönderdiği bu 
porselen pisuardır. 
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Marcel Duchamp (1887-1968) was a French-American artist. His real name is Henri-Robert-Marcel 
Duchamp. He became one of the most important artists of Europe and North America in the twentieth 
century. He was instrumental in laying the foundations of pop art and conceptual art movements in 
America after World War II.

Destroying traditional and accepted art production methods with irony and satire has been one of the 
main ideas of Duchamp’s career. The most striking and iconoclastic production is the found objects that 
have inspired other artists the most. With the bicycle wheel, the first ready-made object he created in 1913, 
Duchamp entered a creative process that was the antithesis of artistic talent. He tried to distance himself 
from traditional painting and to reveal the conceptual value of the artwork. The object becomes a work 
of art because the artist designed it that way. Duchamp’s other perhaps most famous ready made object 
is the “Fountain,” an upside-down urinal. This work has pushed the limits of public taste and artistic 
techniques. Duchamp’s most famous ready made object; It is this porcelain urinal, which he tilted on its 
side and called the Fountain and signed “R.Mutt”, which was later sent to the first exhibition of the Society 
of Independent Artists in New York in 1917.
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Sergi resimlerini seçen komite tarafından yakışıksız bulunduğu, özgün olmadığı ve bir sanat eserini 
oluşturan şeylere saldırdığı için reddedilmiş olsa da Çeşme  modern  sanatın   gidişatını değiştirdi. 
Duchamp, Amerikan avangard sanatında gösterişçilik diye nitelendirdiği şeylerle dalga geçmeyi 
amaçlamıştı. Mahlas olarak kullandığı “R.Mutt” dikkatle seçilmişti. R, Fransız jargonunda “para babası” 
demek olan Richard’ı ifade ediyordu. Mutt’la ise bu pisuarı üreten JL Mott Ironworks şirketini kastediyordu. 
Eser, Bağımsız Sanatçılar Topluluğu tarafından reddedildikten sonra, her nasılsa, başkaları, bir sanatçı 
tarafından sergilenmek için sunulan bir nesneye yeni bir anlam aşılandığını ileri sürdüler. Duchamp, 
sanatın sanatçının eliyle yapması gerektiğine dair geleneksel görüşe meydan okuyor, sanatçının fikirlerinin 
yapımından daha önemli olduğunu iddia ediyordu. Prefabrik nesneler sayesinde, belirli bir stile uyma 
“tuzağı”ndan kurtulduğunu da söylemişti. Duchamp’ın fikirleri daha sonra, 20. yüzyıl sanatının kavramsal 
gelişiminin temelini oluşturdu.[1]

• 1960’larda kendilerini alışılageldik sanat eseri biçiminde göstermeyen sanat eserleri için kullanılmaya 
 başlanmıştır.
• Fikir sanatı olarak da geçer. 
• Kavramsal sanatçılar, bir resim veya heykel yapmak üzere yola koyulup bu amaca yönelik fikirler 
 üretmek yerine geleneksel gereçlerin ve biçimlerin ötesinde düşünüp fikirlerini uygun malzemeler 
 ile ifade etme amacı güderler. 
• Klasik anlamda resim veya heykel tarzı nesneler, ticari mal olmaya elverişli olduklarından sanatsal 
 yaratı ve beğeninin dışında tutulur.
• 1960’ların başında Henry Flynt tarafından kavram sanatı olarak anılmıştır. 
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Even though it was rejected by the committee that selected the exhibition paintings because it was deemed 
indecent, unoriginal and attacked what constitutes a work of art, Çeşme changed the course of modern 
art. Duchamp intended to make fun of what he called pretentiousness in American avant-garde art. The 
pseudonym “R. Mutt” was carefully chosen. R denotes Richard, which in French jargon means “the father 
of money.” By Mutt, he meant the company JL Mott Ironworks, which produced this urinal. After the work 
was rejected by the Society of Independent Artists, however, others suggested that a new meaning was 
instilled in an object presented by an artist for display. Duchamp challenged the traditional view that art 
should be made by the hand of the artist, claiming that the artist’s ideas were more important than his 
making. He also said that thanks to prefabricated objects, he escaped the “trap” of conforming to a certain 
style. Duchamp’s ideas later formed the basis of the conceptual development of 20th century art.[1]

• Used in the 1960s for works of art that did not present themselves in the usual form of artwork.
    has been started.
• It is also referred to as the art of ideas.
• Conceptual artists set out to make a painting or sculpture and develop ideas for this purpose.
   think beyond traditional tools and forms, instead of producing they aim to express.
• In the classical sense, objects such as paintings or sculptures are artistic because they are suitable for   
   commercial property excluded from creation and taste.
• It was referred to as concept art by Henry Flynt in the early 1960s.
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Kavramsal sanatta öncelik kavramda olduğundan ve metin (anlatı) ile de yakından bağlantılı olduğundan, 
bu sanat üretim şekli kendini her biçim ve malzemede gösterebilir. 
1960’lardan itibaren, performans sanatı, arazi sanatı, Arte Povera eğilimleri yaygınlaşmıştır. 
Bazı kavramsal sanat eserleri atık, buluntu nesneler, karalamalar, yazılı ifadeler veya kılavuzlardan 
oluştuğu gibi fotoğraf, film ve video da kullanılan gereçler arasındadır. 
Temel olarak 1960 ve 1970’lere ait bir akım olmasına rağmen hala etkisi büyüktür.
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Since the priority in conceptual art is in the concept and it is closely linked with the text (narrative), this 
form of art production can manifest itself in any form and material.
From the 1960s, the trends in performance art, land art, Arte Povera became widespread.
Some conceptual works of art consist of waste, found objects, doodles, written expressions or guides, as 
well as photography, film and video.
Although it is basically a movement from the 1960s and 1970s, it still has a great influence.
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Sanat yapıtı, belirlenmiş özellikleri, nitelikleri olan bir objedir. 
Bütün özellikleri ve varlığındaki nitelikler; isim, kavram altında toplanır. Dolayısıyla, içinde kavram 
olmayan sanat eseri yoktur.  Her türlü sanat yapıtı kavram içerir. ‘Kavramsal bir sanat eseri ancak fikir 
iyiyse iyidir’. ‘Kavramsal sanat izleyicinin gözüne hitap etmekten çok beynine hitap eder’. 
(Sol LeWitt Paragraphs on Conceptual Art )
Sanat estetik bir uğraştır.
•Bir sanat sunumunda estetik yoksa o zaman herhangi bir ifade şekli olur. Buna da ısrarla sanat demenin 
hiçbir yararı yoktur. 
•Estetik sanatın olmazsa olmaz özelliğidir. 
•Başka  amaç için  üretilmiş  bütün eşyalarda bile estetik kaygısı vardır. 

Birçok eşya üretilme gereği, ne işe yarayacaksa, yapı olarak  ona uygun  tasarlanırken aynı zamanda estetik 
olması da  üretilme planının bir parçasıdır. Hatta estetik olması, satış için mutlaka gerekli unsurlardandır. 
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A work of art is an object with specified characteristics and qualities.
All its features and qualities in existence; The name is gathered under the concept. Therefore, there is no 
work of art without a concept in it. All kinds of artworks contain concepts. ‘A conceptual work of art is only 
good if the idea is good’. ‘Conceptual art appeals to the brain rather than the viewer’s eyes’
(Sol LeWitt Paragraphs on Conceptual Art )
Art is an aesthetic pursuit
• If there is no aesthetic in an art presentation then it is just any form of expression. There is no use in 
calling it art persistently.
• Aesthetics is an indispensable feature of art.
• There is an aesthetic concern even in all items produced for other purposes.
While many items are designed according to the need to be produced, what will be useful, in terms of 
structure, it is also part of the production plan to be aesthetic. In fact, being aesthetic is one of the essential 
elements for sales.
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•Sanat, herhangi bir yarar amacı olmadan içerdiği konuyu estetik olarak sunma eylemidir. 
•Sanatı estetikten ayırırsanız, ortaya çıkan şey diğer kategorilerdeki nesnelere ve iletişim araçlarına 
dönüşür ve sanat olmaktan çıkar. 
Bu tür sunumlara sanat yerine nesne dizaynı demek daha uygundur. Dilsel yapıyı kullandıkları için 
göstergesel sunum da olabilir.
Zaman içerisinde her ne kadar farklı tanımlamalar yapılsa da,  uygulama ve sunumlarına baktığınızda 
basit olarak bir ifade ediş yöntemidir. Kısaca fikir sanatı da denir. 

Kavramsal sanatın hareket noktası sanatçısı olarak kabul edilen Marcel Duchamp 
”Ben bir endüstriyel üretim parçasına ‘sanat eseri’ diye bakarsam, ‘’O’ ’o andan itibaren galeri mekanında 
o parça sanat eseri statüsüne geçmiş olur“ der.
Amerikalı bir sanatçı olan Robert Barry
sanatın ’ille de bir nesnesi olması gerekmiyor’ diyor. 
‘Eseri hazırlayıp zihninde imgeleştiriyor ve eserin nesnesini terk ediyor.  Daha sonra da zihnindeki eserini 
telepatik yöntemle izleyicinin zihnine aktarmaya uğraşıyor’ diye açıklıyor.
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• Art is the act of presenting the subject it contains aesthetically without any benefit.
• If you separate art from aesthetics, what emerges turns into objects and means of communication in 
other categories and ceases to be art.
It is more appropriate to call such presentations object design rather than art. It can also be a semiotic 
presentation as they use the linguistic structure.
Although different definitions have been made over time, it is simply a method of expression when you 
look at its applications and presentations. It is also called the art of ideas.

Marcel Duchamp, considered the starting point of conceptual art
“If I look at an industrial production piece as a work of art, he says, “From that moment on, that piece will 
have the status of a work of art in the gallery space.”
Robert Barry, an American artist
art, he says, ‘does not necessarily have an object’.
‘He prepares the work and visualizes it in his mind and leaves the object of the work. Afterwards, he tries 
to transfer the work in his mind to the mind of the audience with the telepathic method,’ he explains.
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FOTOĞRAF’ın sanatla ilişkisi

•Fotoğrafın icadı sanat kavramının içeriğinin değişmesine yol açmıştır.
•İlk icat edildiğinde fotoğrafın sanatla olan ilişkisi, ki dönemin birçok ressam ve sanatçıları tarafından 
alaya alınmıştır.
•Fotoğrafçılık 1839’dan sonra resmi öldürmese de ilerleyen dönemlerde ucuz minyatür portre gibi kimi 
işlevsel resim türleri iyice gözden düştü ve hatta neredeyse tamamen ortadan kalktı.
•1840-1880 arasında dünyanın dört bir yanındaki profesyonel ve amatör fotoğrafçılar, hızlı gelişen 
kâğıtlar, objektifler ve mekanizmaları deneyerek milyonlarca imge ürettiler. 
•Görünenleri kaydetmenin yarattığı bu coşku arasında bazı fotoğrafçılar güzel sanat statüsüne göz diken 
resimler çekmeye çalıştılar.
•Fotoğrafın bir sanat olup olmadığı konusunda baş gösteren tartışmanın her iki tarafı da aynı şekilde 
modern sanat söylemindeki kutupsallık çerçevesinde yürüyordu:
•Güzel sanat ve zanaat ayrımı akıl ve mekanikçilik ayrımına,  sanatçı ve zanaatçı ayrımı hayal gücü ve 
teknik beceri ayrımına, estetik ve araçsal ayrımı ise sadece kendisi için seyredilen tekil eser ile kullanım 
ya da eğlencelik olarak yapılan çoklu kopyalar ayrımına dönüştü.
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PHOTOGRAPH’s relationship with art

• The invention of photography has led to a change in the content of the concept of art.
• The relationship between photography and art when it was first invented, which was ridiculed by many 
painters and artists of the period...
• Although photography did not kill painting after 1839, some functional painting genres, such as cheap 
miniature portraits, fell out of favor and almost disappeared in the following periods.
• Between 1840 and 1880, professional and amateur photographers around the world experimented with 
rapidly evolving papers, lenses and mechanisms, producing millions of images.
• Amid the enthusiasm for capturing sights, some photographers tried to take pictures that coveted fine 
art status.
• Both sides of the debate about whether photography is an art or not was similarly driven by the polarity 
of the modern art discourse:
• The distinction between fine arts and crafts and the distinction between mind and mechanics, the 
distinction between artist and craftsman, imagination and technical skill the distinction between aesthetics 
and instrumentals turned into a distinction between a single piece watched only for itself and multiple 
copies made for use or entertainment.
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Fotoğrafın bir güzel sanat olduğu yolundaki iddialara karşı itirazlar: Lady Eastlake (1857)
Kusursuz röprodüksiyonun fotoğrafçılığın apaçık erdemlerinden biri olduğunu fotoğrafçılığın, resmi en 
nihayetinde taklitten kurtarabileceğini ancak bu durum fotoğrafçılığı güzel sanat yapmaya yetmezdi.
•Sanatçı “zeki varlığın özgür iradesi”ni kullanıyor, fotoğrafçı ise sadece “makine”ye itaat ediyordu.
•Fotoğrafçılığın güzel sanat olamamasının ikinci bir sebebi pratik amaçlara hizmet etmesiydi (Eastlake [1857] 
1981, 98). 
•Sanat “esas itibarıyla sanat için” icra “edilmeli” ydi. 
•Fotoğrafçılığın güzel sanat değil de ticari bir mal olduğunun kesin işaretlerinden biri de fotoğrafçının 
çoğaltılan matbu resimler üretmesiydi; halbuki sanatçı tekil eserler yaratırdı. 
•Tam da “bu çağ”a yakışıyor çünkü “ bu çağda sanat arzusu küçük bir azınlığın; ucuz, hazır ve hatasız olgulara 
heves ise geniş kitlelerin niteliğidir”.
Baudelaire, Sanatın “doğanın aynen taklidi” ve “fotoğrafçılığın da mutlak Sanat” olduğuna inanan “pespaye 
kitle”nin “bir metal kırıntısının üzerindeki bayağı imgesini Narcissus gibi seyre koşması’ ile alay ediyordu.
Sonraki 70 yıl boyunca bu itirazlara:  
Fotoğrafçılar ve eleştirmenler işin temelindeki güzel sanat ve zanaat kutupsallığını hedef almayıp, sadece 
bazı fotoğraf türlerinin fotoğrafın “sanat” yönüne ait olduğunu iddia ettiler. 
Alfred Stieglitz’e göre fotoğrafçılık “mekanik değil plastik bir süreç”tir . “Tıpkı sırf kopya resimler yapan birisinin 
ellerinde fırçanın mekanik bir vasıtaya dönüşmesi gibi, zanaatçıların elinde de mekanikleşebilir”idi. 
“Fotoğrafçılığı soylu kılmak. Yüksek Sanat karakterine ve konumuna büründürmek” 
•Sıradan fotoğraflardan ayrılan baskılar üretmek
Julia Margaret Cameron: Planlı bir kostüm ve ışık çalışmasıyla ruh gibi flu bir görüntü oluşturarak portre 
öznelerini idealize etti.
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Objections to claims that photography is a fine art: Lady Eastlake (1857)
That perfect reproduction is one of the obvious virtues of photography, that photography could ultimately 
save painting from imitation, but that wasn’t enough to make photography fine art.
• The artist used the “free will of the intelligent being”, while the photographer simply obeyed the “machine”.
• A second reason why photography did not become fine art was that it served practical purposes (Eastlake 
[1857] 1981, 98).
• art was to be ‘performed’ ‘essentially for art’.
• a sure sign that photography was a commodity, not a fine art, was the photographer’s production of reproduced 
printed images; whereas the artist created singular works.
• It suits “this age” precisely because “in this age, the desire for art is for a small minority; enthusiasm for 
cheap, ready-made and error-free facts is the characteristic of large masses”.
Baudelaire ridiculed the “disgraceful mass”, who believed that Art was “the imitation of nature” and “photography 
is absolute Art”, “watching like Narcissus its vulgar image on a scrap of metal”.
To these objections over the next 70 years:
Photographers and critics did not target the underlying polarity of fine arts and crafts, claiming that only 
certain types of photography belonged to the “art” aspect of photography.
According to Alfred Stieglitz, photography is “a plastic process, not a mechanical one”. It could become 
mechanized in the hands of craftsmen, just as the brush becomes a mechanical tool in the hands of someone 
who makes mere copies.
“To ennoble photography. To embody the character and position of High Art”
• Producing prints that differ from ordinary photographs
Julia Margaret Cameron: She idealized the portrait subjects by creating a soul-like blurry image with a planned 
costume and light work.
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Oskar Rejlander ve Henry Peach Robinson ise,  özenle ayarlanmış simgesel ya da anlatısal sahnelerin çok 
sayıda negatiflerini kullanarak Raphael öncesi resimlerin çağdaş örnekleri gibi görünen fotoğraflar üretmeye 
çalıştılar. Fotoğrafçılığın bir güzel sanat aracı ve fotoğrafçının da bir sanatçı olduğu iddialarına saygınlık 
kazandırmada en başarılı olan akım:
Izlenimci hafif flu ve estetize pozlarıyla yüzyılın sonundaki resimselci  [pictorialist] hareketti.
XIX. yüzyıl sonlarında fotoğrafçılığın güzel sanat olduğunu savunanların çoğunun kullandığı kilit argüman, 
ifade ve özgünlüktü. 
Stieglitz, “Mesele, ne söylemek istediğiniz ve bunu nasıl söylediğiniz”dir. 
“İster şiirde, ister fotoğrafçılıkta, isterse de resimde olsun bir sanat eserinin özgünlüğü, ifade edilen şeyin ve 
ifade ediş tarzının özgünlüğüyle ilgilidir.” Sanat ve zanaat kutupsallığının fotoğrafçılığa uygulanması, yeniden 
resim sanatını etkileyebiliyor ve fırça darbelerindeki el izlerinin yeniden önem kazanmasını doğuruyordu. 
Richard Shiff’e göre fotoğrafçılık, artık çok fazla fotoğrafik resimler üreten bir klasisizmin reddini 
kolaylaştırıyordu. Bir zamanlar sanatçıyla zanaatçı arasındaki fark, sanatçıyı centilmenler sınıfına terfi 
ettirebilmek uğruna, zihinsel iş ve el işi ayrım çerçevesinde tanımlanıyordu. 
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Oskar Rejlander and Henry Peach Robinson, on the other hand, sought to produce photographs that looked 
like contemporary examples of pre-Raphaelites, using multiple negatives of carefully tuned symbolic or 
narrative scenes. The movement most successful in giving credit to the claims that photography is a medium 
of fine art and that the photographer is an artist:
It was the pictorialist movement of the turn of the century, with its impressionist slightly blurred and 
aestheticized poses. XIX. Expression and originality were the key arguments used by most proponents of 
photography as fine art in the late 19th century.
“The point is what you want to say and how you say it,” says Stieglitz.
“The originality of a work of art, whether in poetry, photography or painting, is related to the originality of what 
is being expressed and the way it is expressed.” The application of the polarity of arts and crafts to photography 
could once again affect the art of painting and led to the re-importance of handprints in brushstrokes.
According to Richard Shiff, photography facilitated the rejection of a classicism that now produced too many 
photographic images. Once upon a time, the difference between artist and craftsman was defined in terms of 
mental work and handicraft, in order to promote the artist to the gentlemen’s class.
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Dönemin önemli sanatçılarından Daumier’in fotoğrafla dalga geçtiği bir karikatürü...
Sanat fotoğrafçıları, ressamlar gibi sadece el işi karşısındaki bir önyargıyla değil aynı zamanda kafasız 
mekanikçilik suçlamasıyla da mücadele ediyorlardı.
Bazı fotoğrafçılar (örn. Edward Steichen) elle boyadıkları fotoğrafların üzerine fırça izleri bile koyuyorlardı.
El işinin taklidi ya da bazı sanat eleştirmenlerinin entelektüel dönüşümleri fotoğrafın güzel sanat olarak 
kutsanması için yeterli değildi. Fotoğrafçılığın sanat kurumları tarafından tanınması da gerekiyordu. 
•Bir sanat müzesinde açılan ilk fotoğraf sergisi: serginin cesur müdürü: “Bu durum kilisede doğa tarihi 
kongresi düzenlenmesi gibi geliyor insanlara.” 
•1910 senesinde Buffalo’daki Albright Sanat Galerisi: Stieglitz tarafından düzenlenen uluslararası bir resimsel 
fotoğraf sergisine ev sahipliği yapıp, fotoğraflardan on iki tanesini müzede sürekli sergilemek üzere satın 
alıyordu.
Stieglitz bir arkadaşına yazdığı mektupta: “1885 yılında Berlin’de kurduğum düş gerçeğe dönüştü; önemli bir 
kurum fotoğrafçılığı tamamen tanıdı.” (NewhaJJ 1980, 189).
Gerçi fotoğrafçılığın sanat müzeleri ve güzel sanat okullarının çoğu tarafından tamamen kabul edilmesi 
ancak yüzyılın ortalarına doğru gerçekleşecekti artık. 
Fotoğrafçılığın tanınması yolundaki bu uzun mücadelenin anahtarı sanat ve zanaat, sanatçı ve zanaatçı 
kutupsallıklarının fotoğrafçılığa da uygulanmasıyla sanat fotoğrafçılığının müze, sanat eleştirmenliği ve çok 
daha sonraları da, üniversitelerin güzel sanat fakülteleri gibi sanat kurumları tarafından onaylanmasıydı. 
Fotoğrafın icadıyla sanatın içeriği değişmiş, fotoğrafsız bir sanat dalı düşünülemez hale gelmiştir. Kavramsal 
sanatın gelişmesinde de fotoğraf önemli olmuştur.
(Alıntılar; Larry Shiner’ın ’’Sanatın İcadı’’ kitabından...)
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A caricature of Daumier, one of the important artists of the period, in which he makes fun of photography...
Art photographers, like painters, struggled not only with a prejudice against handicraft, but also with the 
accusation of mindless mechanics.
Some photographers (eg Edward Steichen) even put brush marks on their hand-painted photos.
The imitation of handicraft or the intellectual transformations of some art critics were not sufficient for 
photography to be celebrated as fine art. Photography also needed to be recognized by art institutions.
• The first photography exhibition in an art museum: the brave director of the exhibition: “This situation feels 
like a natural history congress in the church.”
• In 1910, the Albright Art Gallery in Buffalo was hosting an international exhibition of pictorial photography 
organized by Stieglitz, and was purchasing twelve of the photographs for permanent display at the museum.
Stieglitz wrote to a friend: “My dream in Berlin in 1885 came true; an important institution fully recognized 
photography.” (NewhaJJ 1980, 189).
It was only towards the middle of the century, though, that photography would be fully accepted by most art 
museums and fine art schools.
The key to this long struggle for the recognition of photography was the application of the polarities of arts 
and crafts, artist and craftsman to photography, and the endorsement of art photography by art institutions 
such as the museum, art criticism, and much later, fine arts faculties of universities.
With the invention of photography, the content of art has changed and a branch of art without photography 
has become unthinkable. Photography has also been important in the development of conceptual art.
(Excerpts from Larry Shiner’s book “The Invention of Art”...)
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Henry Peach Robinson dünyanın ilk fotomontajı... 1858’de Henry birçok negatifi birleştirerek tek bir fotoğraf 
oluşturmuş. Fotoğraf beş negatiften oluşuyor. Tüberkülozdan ölen bir kızın etrafında bu komposizyonu 
oluşturmuş. Fotoğrafın ismi ‘Fading Away’ .
O halde Kavram NEDİR? 
1-Bir nesnenin, bir duygunun ya da düşüncenin zihindeki soyut ve genel tasarımı, anlamı, anlam yükü.
2- Nesnelerin ya da olayların ortak özelliklerini içine alan ve onları bir ortak ad altında toplayan genel tasarım.
3- Ortak özellikler taşıyan bir dizi olguya ya da nesneye ilişkin genel nitelikli bir anlam içeren, dilsel kökenli 
her türlü simgesel tasarım, bir nesne ya da olgunun zihinsel imgesi.
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Henry Peach Robinson The world’s first photomontage... In 1858, Henry created a single photograph by 
combining many negatives. The photograph consists of five negatives. He created this composition around a 
girl who died of tuberculosis. The name of the photo is ‘Fading Away’.
So WHAT IS the Concept?
1-The abstract and general design of an object, an emotion or a thought in the mind, its meaning, meaning 
load.
2- A general design that includes the common features of objects or events and gathers them under a common 
name.
3- Any symbolic representation of linguistic origin, mental image of an object or phenomenon, containing a 
general meaning related to a set of facts or objects with common characteristics.
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Sanatsal yaratıda başvurulan metafor ve metonomi kavramları...
METAFOR
Anlatımı güçlendirmek için benzeşim yapılarak başka bir şeyden ödünç alınan isimlere metafor denir.
Türkçe’de  istiare, eğretileme ve mecaz aynı anlamda. 
Bir düşünceyi ya da kavramı anlatmak için onunla özdeşleşmiş olan başka bir kavram ya da nesnenin 
kullanılmasıdır.
“Sevgilim çiçek gibidir” cümlesinde benzetme yolu ile bir metafor yapılmıştır. “gibi” ve “kadar” kelimeleri 
kullanılarak yapılan bu metaforlar daha zayıf olan metaforlar Güvercin ya da kartal daha güçlü birer 
metafordurlar. Beyaz güvercinler barışın, kartallar ise özgürlüğün temsilidir. Güvercin ile barışın ya da kartal 
ile özgürlüğün arasında doğrudan bir bağ yoktur.  Bu bağ benzeşimler yolu ile zihnimizde oluşturulmuş bir 
ilişkidir. Metafor benzemeyen ve buna rağmen ortak yönleri olan iki farklı şeyin birbirlerini anımsatacak 
şekilde karşılaştırılmasıdır.
METONIMI
Türkçe’de ad aktarması, mecaz-ı Mürsel, düz değişmece 
Metonimi kavramı aralarında nitelik açısından bağ olan iki şeyin birbirinin yerine kullanılmasıdır. 
Bütünün parça yerine geçip daralması ya da parçanın bütün yerine geçip genişlemesi biçiminde de metonimi 
ortaya çıkar. 
Ankara’nın Avrupa Birliği’ne üye olduğuna dair bir cümle kurulduğunda il olan Ankara’nın Türkiye’nin yerine 
geçmesi, Türkiye’nin Dünya Kupası elemelerinde gösterdiği bir başarıdan bahsederken Türkiye milli takımın 
yerine kullanılmıştır. 
Tek tek parçaların bir bütünün yerini alması metonimik bir anlatım biçimidir.
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The concepts of metaphor and metonymy used in artistic creation...
METAPHOR
Names borrowed from something else by analogy to strengthen the expression are called metaphors.
Word of Metaphor also used in Turkish language.
It is the use of another concept or object that is identified with it to describe a thought or concept.
In the sentence “My lover is like a flower”, a metaphor was made by way of simile. These metaphors made by 
using the words “like” and “as much” are weaker metaphors, while pigeon or eagle are stronger metaphors. 
White doves represent peace, eagles represent freedom. There is no direct connection between the dove and 
peace, or between the eagle and freedom. This bond is a relationship created in our minds through analogies. 
A metaphor is the comparison of two different things that are unlike and yet have common aspects, in a way 
that reminds them of each other.
METONYMY
Name transfer in Turkish, metaphor, plain morpheme
The concept of metonymy is the interchangeability of two things that are qualitatively related.
Metonymy also occurs in the form of the whole shrinking instead of the part, or the part expanding by replacing 
the whole.
Ankara, which was the province when a sentence was made about Ankara’s membership in the European 
Union, was used instead of Turkey, while talking about Turkey’s success in the World Cup qualifiers, it was 
used instead of the Turkish national team.
It is a metonymic form of expression that individual parts replace a whole.
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Metafor ve Metonimi Farkları
Şaha kalkmış bir komutan heykelinde komutan, atı ve kılıcı kontrol eden kuvvetlerin bir metonimisi olurken 
cesaretin de metaforu olur. 
Benzetme yolu ile bir kavramın yerine geçmiş olan somutlaşmış bir nesne metaforda vardır. 
Metonimi ise somut olan bir nesnenin birtakım özelliklerinden birinin çağrışım yolu ile somut biçimde 
gösterilmesidir.
Metoniminin bir araya getirici, metaforun ise seçmeci olduğunu söylenebilir. 
Birbirleri ile bağlantılı olan kavram veya terimler yan yana gelmek sureti ile bütün oluştururlar. Bu bütün 
dilin yatay eksenini oluşturur. 
Seçmeci olan metafor, metoniminin tersine dikey bir eksen oluşur. Burada benzerlik ya da karşıtlık durumlarına 
bağlı olarak birbirlerinin yerlerine geçen bir takım terim ve kavramlar söz konusudur. 
(Kaynakça:İnsan ve İnsan Bilimi Dergisi)
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Metaphor and Metonymy Differences
In a statue of a reared commander, the commander becomes a metonymy of the forces controlling the horse 
and the sword, while also being a metaphor for courage.
There is an embodied object in metaphor that replaces a concept by analogy.
Metonymy, on the other hand, is the concrete representation of one of the features of a concrete object through 
connotation.
It can be said that metonymy is associative and metaphor is selective.
Concepts or terms that are related to each other form a whole by coming together. This forms the horizontal 
axis of the whole language.
The metaphor, which is eclectic, forms a vertical axis as opposed to metonymy. Here, there are a number of 
terms and concepts that replace each other depending on their similarity or opposition.
(Source: Journal of Human and Human Sciences)
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CATHERINE AUZURET  - FRANCE
My name is Catherine Auzuret. 
I walk on several bands, far from being flat.  
The most borrowed is the street. 
I take my time to look, then to see and click 
on the fleeting moments, to keep alive 
images, comical, tender that belong to my 
time but which could be of from another. 
Street Photography is a meditative exercise 
that leads to my creative expression 
unprepared, not put in place, without 
artifice. 
The composition belongs first of all to 
the unknown strangers who offer me in 
a second the attention I am going to pay 
on them. I am trying to listen to the ones 
who tell and being ready to catch the right 
moment to tell it by my own, adding my 
emotion.  Paris is my playground and I will 
continue to go out and wander for hours 
to feed my curiosity and my appetite to 
photograph the ordinary and the extra 
ordinary. 
 

Benim adım Catherine Auzuret.
Düz olmaktan çok uzak, birkaç bant üzerinde 
yürüyorum. En çok ödünç alınan sokaktır. 
Zamanımı bakmaya, sonra gelip geçen 
anları görmeye ve tıklamaya, zamanıma 
ait olan ama bir başkasından olabilen 
komik, hassas görüntüleri canlı tutmak için 
ayırıyorum. Sokak Fotoğrafçılığı, yaratıcı 
ifademi hazırlıksız, yerine koymamış, 
yapay olmayan bir şekilde ortaya çıkaran 
meditatif bir egzersizdir. 
Kompozisyon her şeyden önce, onlara 
göstereceğim ilgiyi bir an önce bana sunan 
bilinmeyen yabancılara ait. Anlatanları 
dinlemeye çalışıyorum ve kendi kendime 
anlatmak için doğru anı yakalamaya hazır 
olup duygularımı katıyorum. Paris benim 
oyun alanım ve merakımı ve sıradan ve sıra 
dışı olanı fotoğraflama iştahımı beslemek 
için dışarı çıkıp saatlerce dolaşacağım. 

Catherine Auzuret
Instagram: sawadicat
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CATHERINE AUZURET’s  “Street” Series  

Walking, hunting with my camera became for years now 
a way to be, to improve my self confidence, to tease my 
ability to take time, to be charmed and keep going on. Street 
photography can’t be another than walking. 
You go to meet the pictures and for this, indeed I walk for 
hours and wait for my senses completely awake. Then I 
feel the moment arrives. I enter a bubble of perceptions, 
of capacity to see so many details or targets from far. And 
then as soon this unique productive phase expired, it goes 
away. I feel tired and I am not as much focused and the 

energy falls down. 
San anecdote comes out in my mind.
I do remember a few years ago when a talented street 
photographer I was following on Instagram asked me “but 
don’t you take street photographs? So you should show 
them”. Then I start to post my pictures. And I suppose, in 
some way, he “pushed” me to continue and I thank him for 
that as he probably thought I would be good in this practice.
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Yürümek, fotoğraf makinemle avlanmak, yıllardır bir var 
olma, özgüvenimi geliştirme, zaman ayırma, büyülenme 
ve devam etme yeteneğimi şımartmak için bir yol haline 
geldi.
Sokak fotoğrafçılığı yürümekten başka bir şey olamaz. 
Resimlerle tanışmaya gidiyorsunuz ve bunun için 
gerçekten saatlerce yürüyorum ve duyularımın tamamen 
uyanmasını bekliyorum. Sonra o anın geldiğini 
hissediyorum. Çok fazla ayrıntıyı veya hedefi uzaktan 
görme kapasitesi olan bir algı baloncuğuna giriyorum. 
Ve sonra, bu eşsiz üretken aşama sona erer ermez, 

ortadan kaybolur. Yorgun hissediyorum ve o kadar 
odaklanmıyorum ve enerji düşüyor.
Aklıma bir anekdot geliyor.
Birkaç yıl önce Instagram’da takip ettiğim yetenekli bir 
sokak fotoğrafçısının bana “ama sen sokak fotoğrafı 
çekmiyor musun? Onları göstermelisin”. Ardından 
resimlerimi paylaşmaya başlıyorum  ve  sanırım,  bir şekilde, 
devam etmem için beni “motive etti” ve muhtemelen bu 
uygulamada iyi olacağımı düşündüğü için ona teşekkür 
ediyorum.
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