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Son dönemde sizlerden, dergimize yönelik olumlu 
birçok eleştiri geldi. Yapılan işlerin ve verilen  
emeklerin, fotoğraf dostlarından bu şekilde olumlu 

geri dönmesi bizleri çok mutlu etti. 
Fotoğrafa ait teknik okumaların daha fazla olması talebi 
bizim için oldukça önemliydi. Çünkü dergimizin ana 
amaçlarından da birisi de, fotoğrafa dair okumalarla, 
izleyicilerimizi okuyucularımıza dönüştürmekti. 
Bu sayıda bunu baz alarak Editörlerimizden Bekir Tuğcu, 
fotoğraf tarihine bir bakış atarak ikonik fotoğraflar 
hakkında öznel düşünlerini sizlerle paylaştı. 
Bir ilk olarak bu sayıda Dünyadan haberlere de yer vermek 
istedik. Şili’den Fransa’ya, İngiltere’den Türkiye’ye uzan bir 
çerçevede geçtiğimiz aya fotoğraflarla bir bakış sunmak 
istedik.
Güzel bir sonbahar geçirmenizi ve dergimizi keyifle 
izlemenizi dilerim.
Güzel günlerde buluşmak dileğiyle.

Recently, we have received many positive criticisms of 
our magazine from you. We are very happy that the work 
done and the efforts put in are such positive feedback 
from our photography friends.
The demand for more technical readings of photography 
was very important to us. Because one of the main 
purposes of our magazine is to turn our audience into 
our readers with readings about photography.
In this issue, one of our Editors, Bekir Tuğcu, took a look 
at the history of photography and shared his subjective 
thoughts about iconic photographs with you.
Firstly, we’d like to include news from the world in this 
issue. We wanted to present a glimpse of the past month 
with photographs, within a framework stretching from 
Chile to France, from England to Turkey.
I hope you have a nice autumn and enjoy reading our 
magazine.
Hoping to meet you.

Habip KOÇAK
Editor

EDITOR’S LETTER - EDİTÖR MEKTUBU
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I am a Japanese born British 
documentary photographer. My 
photographic journey began 
documenting the streets of 
Liverpool in the 1980s.  More 
recently my work explores 
themes present in my everyday 
life, touching on issues relating 
to family, ageing and loneliness, 
transience and departure. My 
interests lie in documenting 
people and a desire to allow them 
to tell their stories.  Currently, I am 
resident in Milton Keynes where 
I continue to document ageing as 
well as create work which explores 
the development of a new town 
and the lived experience of its 
residents.

Japonya doğumlu bir İngiliz 
belgesel fotoğrafçısıyım. Fotoğraf 
yolculuğum 1980’lerde Liverpool 
sokaklarını belgelemeyle başladı. 
Son dönemde işlerimde günlük 
hayatımda mevcut olan temaları 
örneğin  aile, yaşlanma ve 
yalnızlık, geçicilik ve ayrılma 
ile ilgili konuları araştırmak 
şeklindedir. İlgi alanlarım insanları 
belgelemek ve onların hikayelerini 
anlatmalarına izin vermektir. 
Şu anda, ikamet ettiğim Milton 
Keynes’ de yaşlanma ile yeni bir 
şehrin gelişimini ve sakinlerinin 
yaşanmış deneyimlerini araştıran 
çalışmalar yaratmaya devam 
etmekteyim.

RUTH TODA NATION - ENGLAND  

Ruth Toda Nation
Instagram: ruthtodanation
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RUTH TODA NATION’s “Love is a Life Story’” Series  
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The work, ‘Love is a Life Story’ documents the 
pandemic lockdown experience of my father John (91) 
and his friend Mary (97) as residents of an independent 
care facility in Milton Keynes, UK. John and Mary’s 
friendship and journey through lockdown reflects 
many of our eldest citizens experiences as friendships 
replaced family. 

Given their age they were aware that they may never 
have come out of lockdown, yet their personal voices 
were lost amongst the incessant news bombarding us 
with the mortality figures of this very vulnerable group. 
with no requirement to test discharged patients being 
sent back into care from hospital, deaths in care homes 
rose sharply.
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‘Aşk Bir Hayat Hikayesidir’ çalışması, babam John (91) 
ve arkadaşı Mary’nin (97) İngiltere’nin Milton Keynes 
kentindeki bağımsız bir bakım tesisinin sakinleri 
olarak pandemi kilitlenme deneyimini belgeliyor. 
John ve Mary’nin arkadaşlığı ve karantina sürecindeki 
yolculuğu, ailelerin yerini dostlukların aldığı en yaşlı 
vatandaşlarımızın deneyimlerini yansıtıyor.

Yaşları göz önüne alındığında, kilitlenmeden asla 
çıkamayacaklarının farkındaydılar, ancak kişisel 
sesleri, bu çok savunmasız grubun ölüm rakamlarıyla 
bizi bombalayan aralıksız haberler arasında kayboldu. 
Taburcu edilen hastaların hastaneden bakıma geri 
gönderilmesi için test yapılmasına gerek kalmadan 
bakım evlerindeki ölümler keskin bir şekilde arttı.
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As a result, it is estimated that a quarter of known 
coronavirus deaths in Great Britain took place in care 
homes. 
The invisibility of this generation, The Silent Generation, 
was amplified during the pandemic, and many spent 

their last moments alone and deprived of their loved 
ones. If a society’s humanity is measured by how it 
treats its most vulnerable members, then I can’t help 
asking: did we do enough? 
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Sonuç olarak, Büyük Britanya’da bilinen koronavirüs 
ölümlerinin dörtte birinin bakım evlerinde gerçekleştiği 
tahmin ediliyor.
Bu neslin, yani Sessiz Kuşak’ın görünmezliği pandemi 
döneminde daha da güçlendi ve birçoğu son anlarını 

yalnız ve sevdiklerinden mahrum geçirdi. Bir toplumun 
insanlığı, en savunmasız üyelerine nasıl davrandığıyla 
ölçülürse, sormadan edemiyorum: Yeterince yaptık 
mı?
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ERDAL KINACI  - TURKEY
Yaklaşık 25 yıldır fotoğraf çekiyorum. 
Bu süre zarfında birçok uluslararası ödül 
aldım. National Geographic’in 2006’da 
düzenlediği uluslararası yarışmada 
bile birinci oldum. Tüm bunlara 
rağmen daha iyi fotoğraflar çekmek 
için hala hırsla çalışıyorum. İyi bir   
fotoğraf  veya  fotoğrafçı  gördüğümde 
kıskanırım. Sanırım bu tutku ölene 
kadar benimle kalacak. 1966  yılında 
Malatya’da dünyaya gelen Kınacı, 
Ortaöğretim sırasında başladığı resim 
çalışmalarına, Üniversite yıllarında 
fotoğraf ile devam etti. Okuduğu 
Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin fotoğraf 
derneğini arkadaşları ile birlikte kurdu. 
80 li yıllarda İFSAK üyesi olarak 
çalışmalarına devam etti.Profesyonel 
mesleği olan Tıp Doktorluğu nedeniyle 
Anadolu’nun çeşitli yerlerinde çalıştı.

I have been photographing for about 
25 years. During this time, I received 
many international awards. I even 
won the first place in the international 
competition organized by National 
Geographic in 2006. Despite all this, I’m 
still working hard to take better pictures. 
I get jealous when I see a good photo or 
photographer. I think this passion will 
stay with me until I die.
Kınacı, who was born in Malatya in 1966, 
continued his painting studies, which 
he started during secondary education, 
with photography during his university 
years. He founded the photography 
association of the Cerrahpaşa Medical 
Faculty, where he studied, together with 
his friends. He continued his works as a 
member of IFSAK in the 80s.
He worked in various parts of Anatolia 
due to his professional work as being a 
medical doctor.

Erdal Kınacı
Instagram: erdalkinaci

Web: www.tsfm.org/x_erdalkinaci.html
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Halen Mersin’de görev 
yapmakta, video ve fotoğraf 
çalışmalarına devam 
etmektedir. Günümüze kadar 
13 adet kişisel sergisi olan 
Kınacı birçok karma sergiye 
de iştirak etmiştir. Fotoğraf 
dernek ve topluluklarında 
eğitmenlik yapmış, fotoğraf 
yarışmalarında jüri olarak görev 
almıştır. Fotoğraf kariyerinde, 
dört yüzden fazla ulusal ve 
uluslararası ödülü vardır. 
National Geografic dergisinin 
düzenlediği uluslararası 
yarışmada ülkemizi insan ve 
doğa kategorilerinde temsil 
etmiş, insan kategorisinde 
dünya birinciliğini almıştır. 

He still is a doctor in Mersin and 
on the other hand continues to 
work on video and photography. 
Kınacı, who has 13 solo 
exhibitions until today, has also 
participated in many group 
exhibitions. He has taught in 
photography associations and 
societies, and served as a jury 
in photography competitions. 
In his photography career, he 
has more than 400 national 
and international awards. He 
represented our country in the 
human and nature categories in 
the international competition 
organized by the National 
Geographic magazine, and 
took the first place in the world 
in the human category. almıştır. 
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MATT HALL  - ENGLAND
My name is Matt Hall and I am 
a photographer originally from 
Cambridge, UK and who now resides 
in Cliftonville, Margate, UK.
I describe my work as falling within a 
sub genre of street photography, as it 
doesn’t necessarily follow any of the 
traditional documentary style rules. I 
prefer to shoot in colour not black and 
white, and instead of creating street 
portraits I prefer to conceal my subjects 
identity through shadow, obfuscation 
and abstraction, maintaining their 
anonymity and creating an element of 
mystery. 
I also choose to photograph the lesser 
seen environs of the towns where 
I shoot, eschewing the landmark 
architecture for the damp alleyways 
and the backdrops of coastal scenes for 

derelict buildings. I want to document 
these areas in a way that creates a 
striking piece of art that aims to elevate 
the subject over their environment. 
I find it important to create depth in 
my images by including foreground 
elements, texture and layers, hoping 
to place the audience momentarily 
behind the same window, the same 
scratched glass and the same frame in 
which the image was taken.

Matt Hall
Instagram: the13second

Web: www.the13thsecond.co.uk
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İsmim Matt Hall  aslen 
Cambridge’li olan, Cliftonville/
Margate, İngiltere’de ikamet 
eden bir fotoğrafçıyım.
İşimi, geleneksel belgesel 
stil kurallarının hiçbirine 
uymadığı için sokak 
fotoğrafçılığının bir alt 
türü olarak tanımlıyorum. 
Siyah beyaz değil renkli 
çekim yapmayı tercih 
ediyorum ve sokak portreleri 
çekmek yerine öznelerimin 
kimliğini gölge, karartma ve 
soyutlama yoluyla gizlemeyi, 
anonimliklerini korumayı ve 
bir gizem unsuru yaratmayı 
tercih ediyorum.
Sokaklarda simgesel 
mimariyi ve metruk binaların 
görünen sahnelerini fon 
yapmaktan kaçınarak, 
çekim yaptığım kasabaların 

daha az görülen çevrelerini 
fotoğraflamayı seçiyorum. 
Bu alanları, konuyu çevre 
görselinden daha yükseğe 
taşıyarak çarpıcı bir sanat eseri 
yaratacak şekilde belgelemeyi 
amaçlıyorum.
İzleyiciyi aynı pencerenin, aynı 
çizik camın ve görüntünün 
çekildiği aynı çerçevenin 
arkasına yerleştirmeyi  
deneyerek, ön plan öğeleri, 
doku ve katmanları dahil 
ettiğim görüntülerimde 
derinlik yaratmayı önemli 
buluyorum. 
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Hepimiz hayatımıza fotoğrafı bir ucundan 
tutturuyoruz.  Kimimiz      profesyonel   olarak   fotoğrafçılığı 
icra ederken birçoğumuz için hayatın girdapları 
içinde sakin bir liman ya da stresli dünyalarımızda bir 
kaçış noktasıdır. Hobi olarak da adlandırabileceğimiz 
fotoğraf sanatını bu şekilde hayatına sokanlar için 
temel amaç bence kendi hayatlarına dokunmaktır 
daha çok kişisel bir seyahattir. Ama fotoğraf, tarihsel 
gelişimi sırasında daha çok dünyayı değiştirmek 
için fotoğraf çekenlerin elinde yücelmiştir. Birçoğu 
toplumsal belleğe silinmemek üzere yerleşmiş olan 
bu fotoğrafların kamera arkası da oluşturdukları etki 
kadar  renklidir. 
    

Gelin bu tarihe yön veren imza fotoğrafların bir 
kısmına bakalım irdeleyelim. 
Bir kısmının hikayelerini biliyor olacaksınız bir 
kısmına ise şaşıracaksınız. Bir kısmı ise üzerindeki 
esrar perdesini hala koruyor.
Tarihin önemli fotoğraflarından bahsederken Joseph 
Nicéphore Niépce’nin bu fotoğrafı ile başlamak 
herhalde artık yerleşik bir davranış şeklidir. Hangi 
fotoğraf, ilk olmanın ötesinde fotoğraf sanatına daha 
büyük katkı yapmış olabilir ki? Tarihler 1820’li yılları 
gösterdiğinde Niepce, çatı katında tam 8 saatlik 
pozlama ile bu görseli oluşturduğunda tarih yeniden 
yazılıyordu.  ¨Le Grasse’da pencereden¨

İMZA FOTOĞRAFLAR - Bekir Tuğcu
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We all attach the photo to our lives at one end. While 
some of us practice photography professionally, for 
many of us it is a quiet haven in the whirlpools of 
life or an escape from our stressful worlds. For those 
who bring the art of photography, which we can also 
call as a hobby, into their lives in this way, I think the 
main purpose is to touch their own lives, it is more 
of a personal journey. But photography, during its 
historical development, has been exalted in the hands 
of those who take photographs to change the world. 
The behind-the-scenes of these photographs, many 
of which are indelible in the social memory, are as 
colorful as the effect they create. 

Let’s take a look at some of the signature photographs 
that shaped this history. You will know the stories of 
some of them, and you will be surprised by some of 
them. Some still retain  a veil of mystery on them. 
When talking about important photographs of 
history, it is probably a settled behavior to start with 
this photograph of Joseph NIcephore Niepce. Which 
photograph could have made a greater contribution 
to the art of photography beyond being the first? 
When the dates showed the 1820s, history was being 
rewritten when Niepce created this image with a full 
8-hour exposure on the rooftop. ¨From the window at 
Le Grasse¨

WELL-KNOWN PHOTOS - Bekir Tuğcu
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Kimine göre içinde yaşanmışlık içermeyen fotoğraf 
fotoğraf değildir. Elbette katılmak mümkün değildir. 
Makro, manzara stil life gibi birçok fotoğraf alt ilgi 
alanını yok saymak nasıl mümkün olabilir. Ama 
insan faktörünün fotoğrafa çok şey kattığını da inkar 
etmek mümkün değildir. Bunu da acaba Daguerre’e 
borçlu olduğumuzu söyleyebilir miyiz? 1839 yılında 
kamerasını sokağa çevirdiğinde belki de kalabalık 
olan bir sokakta 10 dk’ya yakın pozlama yaptığında 
sonucu tahmin edebilir miydi? Fotoğrafa dikkatle 
baktığınızda sol alt kısımda bir ayakkabı boyacısı ve 
müşterisinin biraz siluetimsi de olsa fotoğrafa kalıcı 
olarak kaydedildiğini görürsünüz. İnsan faktörü 
ilk kez görüntü olarak kaydedilmişti ve boyacı ile 
müşterisi belki de tarihte fotoğraflanan ilk kişiler 
olduklarını hiçbir zaman bilemediler.

Zaman ilerledikçe fotoğraf teknik gelişmesini 
gerek optik gerekse kimyasallar temelinde devam 
ettirmekteydi. Seri fotoğraf çekimi belki de bugünkü 
sinemanın temelini oluşturmuştur ve sinemanın 
babası olarak Eadweard MuybrIdge bu anlamda 
kabul edilebilir. Bir çok seri çekim gerçekleştiren 
Muybridge’in bu fotoğrafı o yıllarda İngiltere’de çokça 
tartışılıp üzerinde bahisler oynanan bir konuya da 
açıklık getirmişti. Acaba atlar koşarken 4 ayağı aynı 
anda havada olabilir miydi? Buna kanıt fotoğraf 
sanatından geldi. Fotoğraf artık gerçekliğin de bir 
göstergesi olmuştu. Üstten 3. Kesitte cevap gelmişti… 
Evet 4 ayak birden havada olabiliyordu. Ama o 
zamana kadar resim sanatında resmedildiği şekilde 
ön ve arka bacaklar açılmış vaziyette değildi. Atası 
olan resim sanatı, fotoğraf tarafından yalanlanmış 
mıydı?



X-POSURE - OCTOBER 2021 69

According to some, a photograph that does not contain 
experience is not a photograph. Of course, it is not 
possible to agree. How is it possible to ignore many 
photographic sub-interests such as macro, landscape 
stil life. But it is impossible to deny that the human 
factor adds a lot to photography. Can we say that we 
owe this to Daguerre? Could he predict the result when 
he turned his camera to the street in 1839 and took an 
exposure for close to 10 minutes in a crowded street? 
When you look carefully at the photo, you will see 
that a shoe shiner and his customer are permanently 
recorded in the photo, albeit slightly silhouetted, in the 
lower left part. The human factor was first recorded as 
an image, and the painter and his client never knew 
that they were perhaps the first people in history to be 
photographed.

As time progressed, photography continued its 
technical development on the basis of both optics 
and chemicals. Serial photography perhaps formed 
the basis of today’s cinema, and Eadweard MuybrIdge 
can be accepted as the father of cinema in this sense. 
This photograph of Muybridge, who took many serial 
shots, also clarified a subject that was discussed and 
bet on in England in those years. Could horses be in the 
air with all four legs at the same time while running? 
Evidence for this came from the art of photography. 
Photography has now become an indicator of reality. 
The answer came in the 3rd section from the top… 
Yes, 4 feet could be in the air at once. But until then, 
the front and hind legs were not spread as depicted in 
the art of painting. Was the art of painting, which was 
its ancestor, refuted by photography?
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Çoğumuzun bakarken iç geçirdiği bir fotoğraf. Ne çeken 
tam biliniyor ne çekilenlerin kimlikleri. Charles Ebbets, 
William Left Which ya da Thomas Kelly. Fotoğrafı çeken 
bu üçlüden biri. Yıl 1932 yer New York City, Rockefeller 
binasının inşaatı ve yerden 240 metre yukarda 11 
adam öğlen yemek molasında kumanyalarını yiyorlar. 
                                                                                                                                                            

Sadece bir demir parçasının üzerinde. Dahası bu üç 
cesur fotoğrafçının kendilerinin fotoğraflanmasında 
gizli. Yerden 240 metre yüksekte fotoğrafladıkları 
işçiler kadar tehlike içinde ve beni hayran bırakan 
şıklıkları içinde… 
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A photo that most of us sigh while looking at. Neither 
the shooter is known exactly, nor the identities of those 
who were shot. Charles Ebbets, William Left Which or 
Thomas Kelly. It’s one of the three that took the photo. 
The year is 1932 in New York City, the construction 
of the Rockefeller Building, and 240 meters above 

the ground, 11 men are eating their food during their 
lunch break. Just on a piece of iron. What’s more, these 
three brave photographers are secretly photographing 
themselves. They were in danger as the workers they 
photographed 240 meters above the ground, and in 
their elegance that amazes me…
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Hepinizin evet bu bakışlardan etkilenmemek mümkün 
mü dediği bu fotoğrafın sahibi Dorothea Lange. Fotoğrafın 
tanınan ismi ¨Göçmen anne ¨-¨Migrant mother¨. 
Zaman Amerika Birleşik Devletlerini kasıp kavuran 
büyük buhran diye tanımlana zamanların hemen ardı. 
Amerikan hükümeti, büyük ekonomik krizin izlerini 
silmek üzere kırsal alanlara göçü sağlamak üzerine bir 
proje içine girer ve 16 fotoğrafçı ile anlaşır. Kırsal kesim 
fotoğraflanacaktır. Lange o fotoğrafçılardan biridir ve bir 
gün Kaliforniya’da arabası ile bir eski çadırın önünden 
geçer gider ve 10 dk sonra içinde önlenemez bir istekle 
geri döner. Bir bezelye toplama kampının çalışanı olan 
Florence Owens Thompson sadece 32 yaşındadır ve tam 7 
çocuğu vardır. Lange o gün 6 fotoğraf daha çeker ama bu 
fotoğrafta çocukların vücut dii ve kadının ifadesi çaresizlik 

umutsuzluk imajı gazetelere kapak olur. Kampların şartları 
tartışılmaya başlayınca hükümet büyük miktarlarda 
maddi kaynak aktarmak zorunda kalır. İstenen sonuç bu 
değildir ve fotoğrafçıların görevleri iptal edilir. Fotoğraf 
bugün Amerikan ulusal kütüphanesinde yer almaktadır. 
Bu fotoğraf gizemini sürdürmeye devam etmektedir. 
Tartışılan şeylerden biri kadının kökenidir ve bir Cherokee 
yerlisi olduğu söylenir. Acaba kadının kökeninin Kızılderili 
olduğu bilinseydi toplumsal tepki bu derece ortaya konur 
muydu? Bir diğer tartışma kadının sol el başparmağına 
yapılan manipülasyondur. Belgesel fotoğrafta ilk 
müdahalenin bu olduğu da tarihe not düşülmüştür. Ve 
bu fotoğrafın bir sonucu daha vardır, Steinbeck ünlü eseri 
Gazap Üzümlerinin bu ifade üzerin yazıldığı bilinmektedir. 
Bir fotoğraf nelere kadir…
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Dorothea Lange is the owner of this photograph, which you 
all say yes is it possible not to be affected by these scenes. 
The recognized name of the photo is ¨Immigrant mother¨- 
¨Migrant mother¨. The time is just after what has been 
described as the great depression that swept the United 
States. In order to erase the traces of the great economic 
crisis, the American government embarks on a project 
to ensure rural migration and hires 16 photographers. 
The countryside will be photographed. Lange is one of 
those photographers. One day in California, she drives 
past an old tent and returns 10 minutes later with an 
irrepressible desire. Florence Owens Thompson, an 
employee of a pea farm, is only 32 years old and has 
7 children. Lange took 6 more photos that day, but in 
this photo, the body language of the children and the 
expression of the woman, the image of helplessness 
and hopelessness, were on the cover of the newspapers. 
When the conditions of the camps began to be 

discussed, the government was forced to transfer large 
amounts of financial resources. This is not the desired 
result and the photographers’ duties are cancelled. The 
photograph is in the American national library today. 
This photo continues to remain a mystery. One of the 
things discussed is the origin of the woman and is said 
to be a Cherokee Indian. If it was known that the origin 
of the woman was Native American, would the social 
reaction have been revealed to this extent? Another 
controversy is the manipulation of the woman’s left 
thumb. It has been noted in history that this was the 
first intervention  of a documentary photograph. And 
there is one more consequence of this photograph, 
Steinbeck’s famous work The Grapes of Wrath is known to 
have been affected by this expression. What can a photo 
do…
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Çok beğendiğim fotoğraflardan biri ünlü siyasetçi 
Churchill’in ¨Bulldog face -Roaring lion¨olarak bilinen 
betimlemesidir. Yousuf Karsh tarafından 1941 yılında 
çekilmiştir. Dünya savaşı devam ederken son derece 
zorlu bir yolculuk sonrası İngiliz başbakan Kanada’ya 
gelmiş ve görüşmelerde bulunmuştur. Kendisinin 
bir fotoğrafının çekileceği söylendiğinde, programda 

olmadığını söyleyip çok kızan başbakan, Karsh 
tarafından tek bir fotoğraf için ikna edilir. Ama Churchill 
ağzındaki puroyu çıkarmayı reddedince ayarları yapan 
fotoğrafçı hızlı bir hamle ile ağzındaki puroyu çıkarıp 
hızla deklanşöre basar. Sonuç bu ifade. Ama Churchill bu 
durumdan hoşlanmış ve Karsh’a şu sözleri söylemiştir. 
¨sen bir aslana bile poz verdirebilirsin¨.
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One of my favorite photos is the famous politician 
Churchill’s depiction, known as “Bulldog face -Roaring 
lion”. Taken by Yousuf Karsh in 1941. During  World War 
II, after an extremely difficult journey, the British prime 
minister came to Canada and held talks. When told 
that a photo of him would be taken, the prime minister, 
who was so angry that he was not on the program, is 

persuaded by Karsh to take a single photo. But when 
Churchill refuses to take the cigar out of his mouth, the 
photographer who makes the adjustments takes the 
cigar out of his mouth with a quick move and presses 
the shutter button. The result is this expression. But 
Churchill liked this pose and said the following words 
to Karsh. ¨you can even pose a lion¨
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Çok bilinen bir fotoğraf, Alfred EIsenstaedt tarafından çekilen 1945 yılına ait ikinci dünya savaşının bitişini 
simgeleyen ikonik fotoğraf. Times meydanında savaştan dönen denizcileri takip eden fotoğrafçı bu an’ı şöyle 
anlatıyor. ¨Bir denizci gördüm, diğerlerinden farklı olarak önüne geleni, genç yaşlı, çirkin güzel, şişman zayıf 
herkesi öpüyordu farklıydı ve onu takip ettim, bir hemşireyi öptüğü anda da deklanşöre bastım¨. Life dergine 
kapak olan fotoğraf o kadar etkili ve akılda kalıcıydı ki, 65 yıl sonra aynı meydanda yüzlerce kişi hemşire ve 
denizci kıyafetiyle bu anı anıyorlardı.
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A well-known photograph is the iconic 1945 photograph of the end of the second world war, taken by Alfred 
EIsenstaedt who followed the sailors returning from the war. In Times Square, describes this moment as 
follows. ¨I saw a sailor, unlike the others, he was kissing everyone, young and old, ugly, beautiful, fat and thin. 
The photo on the cover of Life magazine was so effective and memorable that, 65 years later, hundreds of 
people were commemorating this moment in the same square, dressed as nurses and sailors.



X-POSURE - OCTOBER  2021
78

Üstte soldaki, Dali’nin çok bilinen tablosu ¨Leda atomica¨.  Sağdaki görsel ise Philippe Halsman’ın 
¨Dali Atomicus¨isimli fotoğrafıdır. Halsman ünlülerin fotoğraflarını, kişiliklerini yansıtacak şekilde 
çekmesiyle meşhurdur. 1948’de Dali’nin fotoğrafını çekmeyi planladığında onun bir tablosundan 
esinlenerek çekimi gerçekleştirir. Bunu yaparken zamanın şartlarında eşi ve iki çocuğundan 
yardım alır. Tablo ve sandalye iple yukarı kaldırılır, kediler ve su aile bireyleri tarafından havaya 
atılır ve Dali’ye direktif verilir… zıpla.
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This image is Dali’s well-known painting ¨Leda atomica¨. The image below is Philippe Halsman’s 
photograph ¨Dali Atomicus¨. Halsman is famous for taking photographs of celebrities to reflect their 
personalities. When he planned to take a photograph of Dali in 1948, he took inspiration from a painting 
of Dali. While doing this, he gets help from his wife and two children in the conditions of the time. The 
table and chair are lifted by a rope, the cats and water are thrown into the air by family members, and 
Dali is instructed… jump.
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1950 yılında Elliott Erwitt tarafından 
North Caroline’da çekilen bu fotoğrafta 
ırklığın ulaştığı noktaya şahit oluyoruz. 
Bilmiyorum tek bir kareden daha iyi 
ırkçılık tanımlanabilir mi? En temel 
ihtiyaçlardan biri olan lavaboda bile 
beyazlar ve renkliler diye tanımlanma, 
fotoğrafçının kamerasına kalıcı olarak 
kazınıyordu.

Yıl 1950… fotoğrafçı Arthur Sasse, 
fotoğraflanan kişi Einstein. Bilimin 
soğuk yüzü sempatik olabilir mi? 
Fotoğraf bunu sağlayabilir mi?
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In this photograph taken by Elliott Erwitt 
in North Carolina in 1950, we witness 
the extent that racism has reached. 
I don’t know, can racism be defined 
better than a single frame? Even at the 
sink, which is one of the most basic 
needs, the identification of whites and 
colors was permanently engraved on 
the photographer’s camera.

The year is 1950… photographer Arthur 
Sasse, photographed by Einstein. Can 
the cold side of science be sympathetic? 
Can photography provide that?
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Dünyada direnişin simgelerinden biri bu fotoğrafıdır. 60’lı yıllar Vietnam’da devlet politikalarının Budist 
rahipler üzerinde büyük baskı oluşturduğu zamanlardır. Tüm başvurulara karşılık seslerini duyuramayan 
rahiplerin sesi, kendini yakan Budist rahip Thich Quang Duc ve bu an’ı ölümsüzleştiren Malcolm Browne 
sayesinde duyulmuştur. Rahip kendini iki öğrencisi yardımı ile yakarken ölene kadar ne ses çıkarmış ne 
hareket etmiştir. Bu durum tıbbi olarak açıklanamaz bir durumdur. Ama bu an, amacına ulaşmış ve hükümet 
politikalarını değiştirmek zorunda kalmıştır.
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This photograph is one of the symbols of resistance in the world. The 60s were a time when government 
policies put great pressure on Buddhist monks in Vietnam. The voice of the monks, who could not be heard 
despite all the attempts, was heard thanks to the Buddhist monk Thich Quang Duc, who burned himself, and 
Malcolm Browne, who immortalized this moment. The priest did not make a sound or move until he died as 
he burned himself with the help of two of his disciples. This is a medically inexplicable condition. But this 
moment has achieved its purpose and the government had to change its policies.
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Müthiş bir fotoğrafçı, Josef Koudelka’nın, ¨Hand and WrIstwatch” (El ve Kol Saati) isimli fotoğrafı… 
tarih 1968 Ağustosunu işaret ederken Koudelka romen çingenelerini fotoğrafladığı geziden Prag’daki 
evine döndükten 3 gün sonra Sovyetler Çekoslavakya’yı işgal edecektir. O an’ı ölümsüzleştiren fotoğrafı 
zamanın şartlarında ülke dışına gizli şekilde ̈ PP¨imzasıyla çıkaracaktır, ̈ Praglı Photographer¨. O güne 
dair çok sayıda fotoğraf çeken Koudelka’nın tankların üzerine çıktığı silahların namlusunun önüne 
geçtiği fotoğraflar tam bir cesaret işidir ve tarihe damga vurmuştur.



X-POSURE - OCTOBER 2021 85

A terrific photographer, Josef Koudelka’s photograph ¨Hand and WrIstwatch’… as the date marks 
August 1968, the Soviets will invade Czechoslovakia 3 days after Koudelka returned to his home in 
Prague from his trip where he photographed romanian gypsies. Under the conditions of the time, he 
will secretly release the photograph that immortalizes that moment of the country with the signature 
of ¨PP¨, ¨Prague Photographer¨. The photographs in which Koudelka, who took many photographs of 
that day, climbed on the tanks and in front of the barrels of the guns, are a work of courage and left 
their mark on history.



X-POSURE - OCTOBER  2021
86

Müthiş bir hikayenin fotoğrafı ¨Siyah eldivenler¨ 1968 
yılında John Dominis tarafından çekildi. Irkçılığa karşı 
dimdik duruşun fotoğrafının kahramanları Tommie 
Smith, John Carlos  ve Peter Norman. Smith ve Carlos 
Amerikalı, Norman ise Avustralyalı olimpik atletler. 
Mekan Meksika 1968 olimpiyatları. O yıllar Amerika’da 
ırkçılığın zirve yaptığı yıllar ve iki atlet 400 m yarışında 
favoriler. Yarış öncesi bir plan yaparak bir protesto 
düşünürler. Birer çift siyah eldivenle kürsüye çıkacaklar, 
çıplak ayakla başlarını öne eğecekler ve yumruklarını 
kaldıracaklardır. Evet Smith birinci, Carlos 3. olur, 
Norman ise 2. olur. Ancak bir çift eldiven olimpiyat 
köyünde unutulur.

Norman fikrini söyler ve bir çifti ikisinin birer ellerine 
giymesini o eli kaldırmalarını önerir. Kendisi de 
yakasına insan hakları rozeti yapıştırır. Ve eylemlerini 
gerçekleştirirler. İlk tepki, olimpiyat komitesi tarafından 
köyden ihraç edilmeleri olur. Bir linç eylemine konu 
olurlar ve spor hayatları her üçü için de zedelenir. 
Dahası eşleri de kendilerini terk eder. Norman da 
Avustralya’da benzer bir tepki ile karşılaşır. Bir beyazın 
o dönemde böyle bir protestoyu desteklemesi takdire 
şayan bir harekettir. Ama yüzleştikleri gerçeklere karşılık 
istedikleri tepkiyi dünyada oluşturmuşlardır. Bedel 
ödemelerine karşın. Yıllar sonra Norman öldüğünde 
tabutuna omuz veren iki kişi Smith ve Carlos’dur.
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Photograph of an amazing story ¨Black gloves¨ was 
taken by John Dominis in 1968. Tommie Smith, John 
Carlos and Peter Norman are the protagonists of the 
photo who  stand against racism. Smith and Carlos 
are American, and Norman is an Australian Olympic 
athlete.The venue is Mexico 1968 Olympics. Those 
were the years when racism peaked in America and 
two athletes were favorites in the 400m race. They 
contemplate a protest by making a pre-race plan. They 
will stand on the podium with a pair of black gloves, bow 
their heads barefoot, and raise their fists. Yes, Smith will 
be 1st, Carlos will be 3rd, Norman will be 2nd. But a pair 
of gloves is forgotten in the Olympic village

Norman voices his opinion and suggests that a pair 
be worn on one of their hands, and that they raise that 
hand. He also puts a human rights badge on his collar. 
And they carry out their actions. The first reaction is to 
be expelled from the village by the Olympic committee. 
They become the subject of a lynching action and their 
sporting lives are damaged for all three. Moreover, their 
spouses also abandon them. Norman faces a similar 
reaction in Australia. It is admirable for a white person 
to support such a protest at that time. But they created 
the reaction they wanted in the world in response to the 
realities they faced. Despite the back lash. Years later, 
when Norman dies, the two people who shoulder his 
coffin are Smith and Carlos.
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Eddie Adams, 1968 Vietnam. Vietnam savaşının devam ettiği yıllarda eli arkadan zincirli bir Vietkonglu 
Nguyen Van Lem, o bölgenin en rütbeli polis komutanı General Loan’ın önüne getirilir ve Loan silahını 
çekip esiri katleder. Ve bu an ölümsüzleştirilerek tarihteki yerini alır. Savaş biter Loan önce Avustralya’ya 
taşınır ama tedavisi doktorlar tarafından reddedilir. Amerika’ya taşınır ve hiçbir eyalette barınamaz 
her yerde kendisini tanıyanlarla yüzleşir. En son ufak bir kasabada açtığı lokantanın camına kağıt 
yapıştırılır… ¨kim olduğunu biliyoruz¨. Adams ise Pulitzer ödülü aldığı bu fotoğrafı için tarihi sözü söyler, 
Loan Vietkongluyu silahı ile bense onu kameramla öldürdüm…
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Eddie Adams, 1968 Vietnam. During the years of the Vietnam War, Nguyen Van Lem, a Vietcong hand 
chained behind his back, is brought before General Loan, the highest ranking police commander of that 
region, and Loan draws his gun and kills the prisoner. And this moment is immortalized and takes its 
place in history. The war ends, Loan first moves to Australia, but his treatment is rejected by the doctors. 
He moves to America and cannot stay in any state, he confronts those who know him everywhere. Posters 
are pasted on the window of the restaurant he recently opened in a small town… We know who he is. 
Adams, on the other hand, speaks the historical word for this photograph for which he received the 
Pulitzer Prize, Loan killed the Vietcong with his gun and I killed him with my camera…
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Sizi  zarif ve güçlü bir 
kadınla tanıştırmak 
isterim, Kim Phuc…
Bu hali ile belki çoğu kişiye 
tanıdık gelmemiş olabilir, o 
zaman şu ikonik fotoğrafa 
bakalım.

Napalm’den kaçan kız Kim Phuc olarak daha kolay tanınacaktır. 
Nick Ut tarafından 1972 yılında fotoğraf çekilmiştir. Köyüne atılan 
yanıcı napalm bombası sonrası elbiseleri yanan ve kaçan çocuğun 
fotoğrafı. Ut fotoğrafı çektikten sonra kızı en yakın sağlık merkezine 
teslim etmiştir ve kendisine yaşamaz dendiğini de not etmiştir. 
Ama bu güçlü kız yaşama tutunmuş ve daha sonra tıp fakültesini 
bitirmiş, Vietnam hükümeti tarafından görevlendirilerek savaş 
karşıtı gönüllüsü olarak görev almıştır. Yıllar sonra bir konuşmada 
¨o bombayı atan kişi ile karşılaşsak ve beraber gelecek savaşları 
engellesek, olanı değiştiremesek de olacakları değiştirsek¨ demiştir.
Uçağın pilotu John Plummer, bu fotoğrafın bir replikasını cüzdanına 
koymuş ve savaş karşıtı olmuştur. Fotoğrafın gücü nasıl anlatılabilir 
ki…
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I would like to introduce 
you to an elegant and 
strong woman, Kim Phuc…
She may not be familiar to 
most people in this state, 
so let’s take a look at this 
iconic photo.

The girl who tried to escape the napalm will be more easily recognized 
as Kim Phuc. Photographed by Nick Ut in 1972. A photograph of a 
child whose clothes were burned after a flammable napalm bomb 
was dropped on his village and she ran away. After taking the photo, 
Ut delivered the girl to the nearest health center and noted that he 
was told that she would not survive. But this strong girl clings to 
life and later graduated from medical school and was recruited by 
the Vietnamese government as an anti-war volunteer. Years later, 
in a speech, she said ‘if we meet the person who dropped the bomb 
and together we prevent future wars, even if we cannot change what 
has happened, we will change what will happen’ John Plummer who 
was the pilot bomber, put a copy of this photograph in his wallet and 
became anti-war. How can the power of photography be explained…
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Zbigniew Religa, Polonyalı bir kalp cerrahıdır. 1987 yılı Polonya’da ilk kez kalp naklinin yapıldığı yıl 
olarak tarihe geçecek ve James Stansfield tarafından çekilen bu fotoğrafta 20 saati aşkın ameliyat 
ardından cerrahın ve arkada asistanının yorgunluğu müthiş bir şekilde gözler önüne serilmiştir. 
O dönemde Polonya ‘da inançlar nedeniyle bu ameliyatın yapılması çok zordur ve daha önce hiç 
bu ameliyatı yapmamış Zbigniew Religa için de bu bir ilktir. Sonuç son derece başarılı olmuş ve 
cerrahından daha çok yaşayan Tadeusz Zitkevits tam 25 yıl sonra bu ikonik fotoğrafla yeni bir fotoğraf 
çektirmiştir. 
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Zbigniew Religa is a Polish heart surgeon. 1987 will go down in history as the year of the first heart 
transplant in Poland, and in this photograph taken by James Stansfield, the fatigue of the surgeon and 
his assistant  after more than 20 hours of surgery is spectacularly revealed. At that time, it was very 
difficult to perform this surgery in Poland due to beliefs, and it was a first for Zbigniew Religa, who had 
never had this surgery before. The result was extremely successful and Tadeusz Zitkevits, who lived 
longer than his surgeon, took a new photo with this iconic photo 25 years later.
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Direnişin bir başka ikonik fotoğrafı, ¨Tank 
adam–meçhul asi¨. Tarih 1989’u gösterirken 
Çin Halk Cumhuriyeti Tianenman meydanında 
özgürlükçü gençler özgürlük beklentileri içinde 
tepkilerini gösterirlerken hükümet büyük bir 
askeri yığınak yapmıştı. Binlerce insanın can 
verdiği bu gösterilerde elinde bir market poşeti 
ile ortaya çıkan ve bugün hala kim olduğu 
ve akıbetinin ne olduğu hakkında hiçbir şey 
bilinmeyen bir adam 4 tankın önünde durup 
ilerlemelerine engel olmuştur. 

Koca tanklar ilerleyememektedir. Müthiş bir cesaret 
örneği değil mi? Sıkıntılı sokaklara çıkışlarına izin 
verilmeyen yabancı basın ise yakındaki otelde 
beklemektedir. Jeff Widener bir foto muhabiri 
olarak kaldığı kattan uzun fokal bir lensle bu ikonik 
fotoğrafı çekmiştir. Gerçeği ortaya koyan ise birkaç 
kat yukarıda kalan bir başka foto muhabirinden 
gelmekteydi. beklemektedir. Jeff Widener bir foto 
muhabiri olarak kaldığı kattan uzun fokal bir 
lensle bu ikonik fotoğrafı çekmiştir. Gerçeği ortaya 
koyan ise birkaç kat yukarıda kalan bir başka foto 
muhabirinden gelmekteydi.

Meçhul adam sadece 4 tankı durdurmuyordu 
ardındaki koca bir orduya dur diyordu.
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Another iconic photo of the Resistance, ¨Tank 
man – faceless rebel¨. While the date was 1989, 
while libertarian youths showed their reactions 
in the Tianenman Square of the People’s 
Republic of China with expectations of freedom, 
the government had made a large military build-
up. A man who appeared with a grocery bag in 
his hand during these demonstrations, in which 
thousands of people died, and whose fate is still 
unknown today, stopped in front of 4 tanks and 
prevented them from advancing

Big tanks cannot advance. Isn’t that an incredible 
example of courage? The foreign press, who are not 
allowed to take to the troubled streets, waits at the 
nearby hotel. Jeff Widener took this iconic photo 
with a focal lens from his floor as a photojournalist. 
The truth was revealed by another photojournalist a 
few floors up.

The unknown man was not only stopping 4 
tanks, he was saying stop to a huge army behind 
him.
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Belki de üzerinde en çok tartışma yapılan belki de en trajik fotoğraf hikayesidir Kevin Carter’in 
Sudan’da çektiği bu fotoğraf. Gerçi uzun fokal lensin hacimsel yığılma etkisi bir miktar yanıltıcı 
şekilde kuşu fazla yakın gösteriyor olabilir. Üstelik Carter’in ifadesiyle akbabanın kanatlarını açtığı bir 
an beklenmiş de olabilir. Kanatlarını açmayınca bu pozla yetinmiştir fotoğrafçı. Ölmek üzere olduğu 
gözlenen bir çocuğun arkasında bekleyen bir leş yiyici. Carter çocuğa yardım etmemişti, hatta rivayet 
odur ki akbabaya kışt da dememiştir. Carter, kendisine eleştiri oklarını yöneltenlere karşı kendisini 
savunurken, bir fotoğrafçı olduğunu ve insani yardım örgütü çalışanı olmadığını ve kendilerinin yerel 
halkla temas etmemeleri gerektiği şeklinde savunmuştur. Ama eleştiri bombardımanı ve bir nevi linç 
operasyonuna maruz kalır Carter. Plutzer ödülü o yıl kendisine verilir ama dayanamayan fotoğrafçı, 
bir çocuklara yardım kampının önünde arabasında intihar eder.
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Perhaps the most controversial and perhaps the most tragic photographic story is this photograph Kevin 
Carter took in Sudan. Although, the volumetric agglomeration effect of the long focal lens may be somewhat 
misleading, making the vulture appear too close. Moreover, as Carter puts it, the moment he has been 
waiting for when the vulture opened its wings. When he did not spread his wings, the photographer was 
content with this pose. A scavenger waits behind a boy who appears to be dying. Carter did not help the 
child, and the rumor is that he did not scare off the vulture. While defending himself against those who 
pointed the arrows of criticism at him, Carter argued that he is a photographer and not a humanitarian 
organization worker and that they should not come into contact with the local people. But Carter is subjected 
to a bombardment of criticism and a kind of lynching operation. The Plutzer award is given to him that 
year, but the photographer, who can’t stand it, commits suicide in his car in front of a children’s aid camp.
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Yer Pakistan’da bir Afgan mülteci kampı. Ve objektifin yöneldiği 13 yaşında bir kız çocuğu… Sharbat Gula. 
Tarih 1984. Bu fotoğrafı özel kılan tartışmasız izleyen gözlerden beyne kazınan, delip geçen bakışlar. 
Belki de bu fotoğraf için umudun fotoğrafı denebilir. Mülteci kampından, yaşadığı coğrafyadaki kız 
çocuklarının kaderinden kaçabileceğini gösteren bir umut bakışı. National Geographic kapağında bu 
portre yer aldığında, herkesin bildiği bir ifade olacağı tahmin edilebilir miydi? Aradan geçen zamanda 
bölge coğrafyasının batılı bir fotoğrafçı için ulaşılamaz hale gelmesi ile bu ifade gözlerden yıllarca 
saklandı. Ta ki 2002 yılında, McCurry’nin tekrar bölgeye Gula’yı aramak üzere geri dönünceye kadar.  
Retina testleri ile Sharbat Gula olduğu teyit edildiğinde artık erişkin olan bu umut bakışının bence 
kaybolduğu görülüyordu ve Yöresindeki yaşam tarzından uzaklaşamadığı ortaya çıkıyordu. Küçük Afgan 
kız çocuğunun umutlu bakışları sönmüştü.

Ve sırada tarihin en bilinen fotoğrafı unvanına sahip bir fotoğraf var. Fotoğrafçısı Steve Mccurry, ve 
tarih 1984’ü gösteriyordu.
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The place is an Afghan refugee camp in Pakistan. And a 13-year-old girl to whom the lens is directed… 
Sharbat Gula. The date is 1984. What makes this photograph special is indisputably the penetrating glances 
from the eyes that are engraved on the brain. Maybe this photo can be called the photo of hope. A glance of 
hope that shows that she can escape from the refugee camp and the fate of the girls in the region she lives 
in. When this portrait was featured on the cover of National Geographic, was it predictable that it would 
become a familiar expression? In the intervening time, this expression was hidden from the eyes for years 
as the geography of the region became inaccessible to a western photographer. Until 2002, when McCurry 
returned to the area in search of Gula. When it was confirmed by retinal tests that she was Sharbat Gula, 
this look of hope, which was now an adult, seemed to have disappeared, and it turned out that she could not 
move away from the lifestyle in his region. The hopeful eyes of the little Afghan girl had faded.

And next, there is a photograph that has the title of the most well-known photograph in history. Its 
photographer was Steve Mccurry, and the date was 1984.
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Ve tarihe damga vuran daha birçok karenin önde gelenleri. 11/09/2001’de Richard Drew’in ̈ düşen 
adam¨ fotoğrafı ne kadar dramatikse, aynı gün koştura koştura oraya giden Thomas Hoepker’in 
yol üstünde çektiği aşağıdaki fotoğraf da bir o kadar dejenere gençliğe bir bakıştır.
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And the leaders of many other frames that left their mark on history. As dramatic as Richard 
Drew’s ‘falling man’ photo on 11/09/2001 is, the photo below taken by Thomas Hoepker, who 
rushed there on the same day, on the road, is a look at just as much degenerate youth.



X-POSURE - OCTOBER  2021
102

Fotoğraf günümüzde bu derece etken değil midir? Bu sorunun cevabını Nilüfer Demirin bu 
fotoğrafında bulmuyor muyuz? Almanya’nın, Suriye’den kaçan mültecilerden bir çocuğun, Aylan 
Kurdi’nin kumsala vurmuş ölümünün fotoğrafı nelere kadir?

Bu fotoğrafın dünyada elden ele geçmesi, Avrupa birliğinin mültecilere bakışını ve politikalarını 
değiştirmeye zorlamıştır. 
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Isn’t photography such a factor nowadays? Don’t we find the answer to this question in this 
photograph of Nilüfer Demir? What can Germany do with the photo of the death of Aylan Kurdi, 
a child of refugees fleeing from Syria, on the beach?

The fact that this photo was passed from hand to hand in the world forced the European Union to 
change its perspective and policies towards refugees. 
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Dünyanın en bilinen mantar şeklindeki formunu (Lieutenant Charles Levy, 1945) görünce 
gözümüze on binlerce insanın can vermesi gelmiyor mu?
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When we see the world’s most known mushroom-shaped form (Lieutenant Charles Levy, 1945), 
don’t we see tens of thousands of people dying?
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Alberto Korda 1960 yılında Che’nin fotoğrafını çektiğinde bu görselin dünyada en fazla replikası yapılan 
fotoğrafı olacağını tahmin edememiştir herhalde. 

Daha birçok fotoğraf bu seçkinin içinde yer alabilirdi elbet ama saatlerce sürecek bir sunum ya da kitap 
haline gelebilecek bir görsel haline gelmesini istemedim. Fotoğraf tek bir an’ı hapsedebilir ama devinimi 
içindeki bir yaşantıyı yansıtır.
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When Alberto Korda took the photograph of Che in 1960, he probably could not have guessed that this 
image would become the most replicated photograph in the world.

Of course, many more photographs could have been included in this selection, but I did not want it to 
become a presentation that could take hours or a visual that could become a book. Photography can catch 
a single moment, but it reflects a life in motion.
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REYHAN MENTE  - TURKEY
Lisede grafik tasarımı ve fotoğrafçılık 
üzerine eğitim aldım. Bu sebeple de 
fotoğraf ile olan serüvenim 14 yaşımda 
başladı. Her ne kadar resim alanında 
eğitim alıyor olsam da kendimi 
fotoğraf ile daha iyi ifade ettiğimi 
düşünüyorum. 
Son 2 yıldır tüm dünyayı etkisi altına 
alan Covid-19 pandemisi nedeniyle 
yaşanan uzun karantinalar süreci, 
ev içinde kendimi ve çevremi daha 
fazla gözlemleyebilmeme neden oldu. 
İçinde bulunduğumuz 4 duvar sahip 
olduğumuz tek alan olduğundan, ev 
içindeki eylemler ve gördüğümüz 
insanlar birbirini tekrar etmeye başladı. 
Bu durumdan yola çıkarak “Karantina” 
ismini verdiğim fotoğraf serisini 
oluşturdum. Güncel çalışmalarımı 
analog ve deneysel fotoğraf alanında 
devam ettirmekteyim.
 

I studied graphic design and 
photography in high school. For this 
reason, my adventure with photography 
started when I was 14 years old. Even if 
I am studying in the field of painting, I 
think that I express myself better with 
photography. 
The long quarantine process due to the 
Covid-19 pandemic, which has been 
affecting the whole world for the last 2 
years, has caused me to observe myself 
and my surroundings more at home. 
Because of the 4 walls we are in is the 
only space we have, the actions in the 
house and the people we see started to 
repeat each other. Based on this situation, 
I created the photo series “Quarantine”. I 
continue my current studies in the field 
of analog and experimental photography.

Reyhan Mente
Instagram: reyhanmente
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REYHAN MENTE’s  “Quarantine” Series  
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Evli ve iki çocuk annesi Gökçe 
ÇAKIR ERCAN, “Ankara 
Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesi” ile “Anadolu Üniversitesi 
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık” 
bölümlerinden mezundur. Aldığı 
eğitim doğrultusunda çalışmalarını 
sanat fotoğrafçılığı üzerine 
yoğunlaştırmıştır. 
Çalışmalarında resimsel ve zamansız 
kavramsal imgeler yaratmak, bu 
imgeleri yaratırken çoğunlukla 
otoportre kullanmak öne çıkan 
özellikleridir.  2020 yılında  Paris’te 
gerçekleşen Profesyonel Fotoğrafçılar 
Avrupa Topluluğu’nun “WPE Awards 
International Photography-2020 
Yılı Final Yarışması”nda 
Fotomanipülasyon kategorisinde 
3’üncü olmuştur. “6ncı 35Awards-
Uluslararası Fotoğraf Yarışması”nda 
derece alarak dünya sıralamasında “İlk 
50 Kavramsal Fotoğraf Fotoğrafçısı”, 
“İlk 35 Türkiye Fotoğrafçısı” ve “İlk 10 
Ankara Fotoğrafçısı” arasına girmeyi 
başarmıştır.

Gokce CAKIR ERCAN (married 
and mother of two children) has 
graduated from “Ankara University-
Faculty of Political Science” and 
“Anadolu University-Photography 
and Camera Operation” departments. 
In accordance with her education, 
she focused working on fine art 
photography. 
Creating painterly and timeless 
conceptual images, and mostly using 
self-portraits to create these images 
are her prominent features.
In 2020, she has participated 
“WPE Awards International 
Photography-2020 Final 
Competition” which was organized by 
Professional Photographers Europe 
Community in Paris, She took 3rd 
place in Photomanipulation Category 
and won silver medal.
She also participated “6th 35 Awards-
International Photo Competition” 
and  She got “Top 50 Conceptual 
Photo Photographer”, “Top 35 Turkey 
Photographers” and “Top 10 Ankara 
Photographers”

Gökçe Çakır Ercan
Instagram: gokcecakirercan

GÖKÇE ÇAKIR ERCAN - TURKEY 
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DÜNYA’ DAN HABERLER - NEWS  

CHILE: 
Demonstration and protest for indigenous resistance, as part of the commemoration of the 
international day of the race. Persons of the Mapuche people-nation (Indigenous), called to march 
through the centre of Santiago, Chile. 
October 10, 2021. Santiago, Chile. (Photos Credit: Claudio Abarca Sandoval)
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CHILE: 
Şili halkının eşitsizliğe karşı, onurlu bir yaşam için verdiği mücadele 2019’da bir toplumsal ayaklanmaya yol açtı. 
Yüzlerce kişi polis tarafından, terörizmle suçlanıp hiçbir delil olmaksızın tutuklandı. Tek tutuklama gerekçesi 
polis ifadeleri oldu. Yerlilerin toprakları için verdiği mücadele (Mapuche) ve siyasi mahkumların özgürlüğü 
de dahil olmak üzere 2019 toplumsal ayaklanmalarının temelinde tüm siyasi mahkumların özgürlüğünü 
talep etmek yatıyor. 2021. Santiago, Şili. (Fotoğraflar: Claudio Abarca Sandoval)
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FRANSA :   
Fransa’da geçen yıl salgın yüzünden yatırımlar yüzde 9,8, ihracat yüzde 16,7, ithalat yüzde 11,6 azalırken, 
tüketim yüzde 7,1 oranında düştü. Hükümet, Mart 2020’de COVID-19 salgını nedeniyle emeklilik reformuna 
ilişkin çalışmaları durdurmuştu. Cumhurbaşkanı Macron, reforma ilişkin çalışmaların yeniden başlayacağını 
açıklaması üzerine, binlerce gösterici 05 Ekim Salı günü Fransa’nın farklı büyük kentlerinde maaşları, işleri 
savunmak ve emeklilik ve işsizlik sigortası reformlarını protesto etmek için sokaklardaydılar.  
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Emeklilik yaşının 62’den 64’e çıkartılmasını öngören  yasa tasarısı, güvenlik yasa tasarısında, 
“Polis veya jandarmalara fiziki veya psikolojik zarar verme niyeti taşıyan video veya fotoğrafları 
yayınlayanlara 1 yıl hapis ve 45 bin euro para cezası öngörmesi”,  demiryolu hizmetini veren SNCF 
nin özelleştirmesi vs.   Yapılmak istenen reformlar,  Macron’un zengini kollayıp fakiri yok sayması, 
fakirlerin daha da fakirleşmesine yol acmaktadır. 2021, Fransa,  (Fotoğraflar: Faruk Bilal)
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FRANCE
Due to the epidemic in France last year, investments decreased by 9.8 percent, exports by 16.7 percent, imports 
by 11.6 percent, while consumption decreased by 7.1 percent. The government halted work on pension reform 
in March 2020 due to the COVID-19 pandemic. Thousands of demonstrators took to the streets in different 
major cities of France on Tuesday (October 5th) to defend wages, jobs and protest pension and unemployment 
insurance reforms, after President Macron announced that work on reform would resume. 
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The draft law, which envisages raising the retirement age from 62 to 64, stipulates in the draft security law, 
“Those who publish videos or photographs with the intention of causing physical or psychological harm to the 
police or gendarmerie provide a penalty of 1 year in prison and a fine of 45 thousand euros”, the privatization 
of the railway service provider SNCF. etc. The reforms that are wanted to be made, Macron’s ignoring the rich 
and ignoring the poor, cause the poor to become even poorer. 2021, France, (Photo Crredit: Faruk Bilal)
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TÜRKİYE :   
Öğrenci olmak hele hele üniversite öğrencisi olmak zor iş. Fırsat eşitliğinin olmadığı bir yarış hali. Bir sürü sınavlar, 
gelecek hayalleri ve yaşanılan gerçeklik. Ülkelerin eğitim sistemleri ve Ekonomi politikaları her alanda olduğu 
gibi kendini en çok üniversite gençliğinde gösteriyor. Tüm bunların üzerine anti demokratik uygulamaları da 
eklediğinizde üniversitelerin durumları da tartışılır duruma gelmekte.  Üniversitelerin özneleri olan öğrencilerin 
sorunları, ülke sorunlarıyla birlikte değerlendirilebilir. Her ne kadar ülkelerin isimlerinde veya anayasalarında 
olsa da gerçekte uygulanmayan “Demokrasi ve sosyal devlet olmak” gibi. Üniversitelerin ticarethane öğrencilerin 
müşteri olarak görüldüğü, ranta dayalı eğitim sistemi Barınma ve Yurt sorununu da kaçınılmaz olarak ortaya 
çıkarmaktadır. 
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Türkiye’de de olduğu gibi bir çok ülkede meydana gelen öğrenci direnişleri barınma sorununun çözümü için 
taleplerini dile getirerek, yöneticileri göreve çağırmaya başlamaları hak arama eylemleri olarak demokratik bir 
mücadeleyi getirmiştir.  Barınma sorununun mağduru olan öğrenciler “Barınamıyoruz” eylemlerine devam ediyorlar. 
Tüm tartışmaları bir yana bırakalım. Somut rakamlara baktığımızda sosyal bir devletin sosyallikten ne kadar uzak 
olduğunu görürüz. Türkiye’den örneklersek, resmi rakamlara göre; 2021 yılı itibarıyla, toplam 769 devlet yurdu 
bulunuyor. Bu yurtların yatak kapasitesi 719 bin 567. Yüksek Öğrenim Kurumu’nun (YÖK) istatistiklerine göre ise 
2019-2020 döneminde üniversitelerde eğitim alan 7 milyon 940 bin 133 öğrenci bulunuyor.  Toplayın çıkarın sonuç 
ortada. Yok demeyle gerçekler yok olmuyor. 2021, Türkiye, Özcan Yaman. (Fotoğraflar: Erdem Şahin, EPA)
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TURKEY:   
Being a student is hard work, especially being a university student. A race where there is no equal opportunity. A 
lot of exams, dreams of the future and living reality. Education systems and economic policies of countries show 
themselves mostly in university youth, as in every field. When you add anti-democratic practices on top of all these, 
the status of universities becomes debatable. The problems of students, who are the subjects of universities, can be 
evaluated together with the problems of the country. Although it is in the names or constitutions of the countries, it 
is like “Democracy and being a social state”, which is not actually implemented. The rent-based education system, 
in which universities are seen as business and students as customers, inevitably reveals the problem of Housing 
and Dormitory.
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The student resistances that took place in many countries as in Turkey, expressing their demands for the solution 
of the housing problem and calling the administrators to duty, brought a democratic struggle as actions to seek 
rights. Students, who are victims of the housing problem, continue their “We Can’t Accommodation” protests.
Let’s put all the arguments aside. When we look at concrete figures, we see how far a social state is from being social.
If we give an example from Turkey, according to official figures; as of 2021, there are a total of 769 state hostels. 
The bed capacity of these dormitories is 719 thousand 567. According to the statistics of the Education Institution 
(YÖK), there are 7 million 940 thousand 133 students studying at universities in the 2019-2020 period. Collect and 
subtract, the result is clear. By saying no, the facts do not disappear. 2021, Turkey, Özcan Yaman. (Photo Credit: 
Erdem Şahin, EPA)
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ENGLAND:   
Many people unhappy with post covid England and the government used the Conservative Party annual 
conference in Manchester as an opportunity to tell everybody about it, take to the street and demonstrate for 
change. representatives from Kill the Bill, Black Lives Matter and many unions took part.
Especially unpopular  is the Police, Crime, Sentencing and Courts Bill that is in the Lords (that Kill the Bill refers to). 
If the bill passes unamended the protesters argue it will greatly restrict the right to protest in future and will give the 
police even greater powers. It particularly affects the gypsy, Roma and traveller communities as they believe it will 
outlaw nomadic gypsy and traveller cultures across the UK. 2021, England. (Photo Credit: Martin Pope)
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İNGİLTERE:   
Covid sonrası İngiltere’den ve hükümetten memnun olmayan birçok insan, Manchester’daki Muhafazakar Parti 
yıllık konferansını herkese anlatmak, sokağa çıkmak ve değişim için gösteri yapmak için bir fırsat olarak kullandı. 
Kill the Bill, Black Lives Matter ve birçok sendikadan temsilciler katıldı. Lordlar’da bulunan Polis, Suç, Hüküm ve 
Mahkemeler Yasası (Kill the Bill’in kastettiği) özellikle popüler değildir. Tasarı değiştirilmeden geçerse protestocular, 
bunun gelecekte protesto hakkını büyük ölçüde kısıtlayacağını ve polise daha fazla yetki vereceğini savunuyorlar. 
Özellikle Çingene, Roman ve gezgin toplulukları, Birleşik Krallık genelinde göçebe çingeneleri ve gezgin kültürleri 
yasaklayacağına inandıkları için etkiliyor.2021, England. (Photo Credit: Martin Pope)



X-POSURE - OCTOBER  2021
162



X-POSURE - OCTOBER 2021 163



X-POSURE - OCTOBER  2021
164



X-POSURE - OCTOBER 2021 165



X-POSURE - OCTOBER  2021
166



X-POSURE - OCTOBER 2021 167



X-POSURE - OCTOBER  2021
168

SEÇİLMİŞ FOTOĞRAFLAR - SELECTED PHOTOS  

Aylin Erözcan : (Instagram @aylinerozcan), Exif: f/11, 1/160, ISO:100 
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Aylın Erözcan : (Instagram @aylinerozcan), Exif: f/3.5, 1/8000, ISO:100 
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Gamze Doğru : (Instagram @gamzedgru_gallery), Exif: f/7.1, 1/800, ISO:100 
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Gamze Doğru : (Instagram @gamzedgru_gallery), Exif: f/6.0, 1/500, ISO:100 
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Dilek Aşkın : (Instagram @dilekaskin), Exif: f/2.8, 1/10, ISO:100 
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Dilek Aşkın : (Instagram @dilekaskin), Exif: f/4.0, 1/60, ISO:200
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Emine Töke : (Instagram @tosbaaemos), Exif: f/5.6, 1/2000, ISO:400 
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Emine Töke : (Instagram @tosbaaemos), Exif: f/3.5, 1/150, ISO:200 
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