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Fotoğrafı ışık, renk, kompozisyon ve mesaj ölçütlerine göre
değerlendirebilmek için gerekli olan bilgi ve becerilerin
verildiği öğrenme materyalidir.
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Fotoğrafı değerlendirebilmek
Genel Amaç
Fotoğrafı ışık, renk, kompozisyon ve içerdiği mesaj
ölçütlerine göre değerlendirebileceksiniz.
Amaçlar
1. Fotoğrafı, ışık ayarlarına göre değerlendirebileceksiniz.
2. Fotoğrafı, renk ayarına göre değerlendirebileceksiniz.
3. Fotoğrafı, kompozisyon kuralları ve içerdiği mesaja göre
değerlendireceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

ÖLÇME VE
DEĞERLERDİRME

Ortam: Sunum odası, çekim stüdyosu, sınıf ortamı.
Donanım: Slayt makinesi, projeksiyon, ışık düzeneği,
bilgisayar, CD, lazer ışık, sergi, film, fotoğraf
Modülün içinde yer alan her faaliyetten sonra, verilen ölçme
araçları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek kendi
kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmeniniz modül sonunda size ölçme aracı uygulayarak
modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri
ölçerek değerlendirecektir.
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GİRİŞ
GİRİŞ
İŞ
Sevgili Öğrenci,
Fotoğraf görsel iletişim aracıdır. Bu araçla verilmek istenen mesaj için elbette belli bir
birikim ve deneyim gerekir. İyi bir görsel düzenlemenin sağlanabilmesi için iyi bir görüş,
sağlam bir bilgi, tasarlayıcı bir yetenek ve bolca deneyim gereklidir. Çektiğiniz fotoğrafı
sıradanlıktan çıkarmak ve ona estetik bir değer katmak çeşitli kompozisyon kurallarına
uymaya bağlıdır. Bir görüntü çerçevesinin oluşturulması ve görsel düzenleme kurallarına
uygun olarak bir fotoğrafın ortaya çıkarılması, belirli rastlantıların bir araya getirdiği bir
düzenleme olmaktan çok, bilinçli, etkiyi artırıcı, estetik yönelimler yönünden doyurucu bir
uğraşın sonucudur.
Fotoğrafın temel unsurları ışık, renk ve kompozisyondur. Bu üç unsuru doğru ve
gerektiği şekilde seçmeliyiz. Bazen de gerek rengi gerekse ışığı bilinçli olarak değiştirmek
gerekebilir veya ortamın ışık ve renk yapısı normal çekim için uygun olmayabilir. İşte bu
durumda ışık ve renk filtrelerini kullanırız. Filtreler orijinal görüntüyü süzgeçten geçirip
fotoğrafik ortamda yeni bir görüntü oluşmasını sağlayan yardımcı malzemedir.
Çektiğimiz fotoğrafın, vermek istediğimiz mesaja uygunluğuna da dikkat etmeliyiz.
Fotoğrafımızla gerekli mesajı verebilmeli ve “Söze Gerek Yok” dedirtebilmeliyiz.
Fotoğraftaki her bir elemanın resmin bütünü ile nasıl bir ilişki içerisinde olduğunu göz
önünde bulundurmalı, bunun için gerekli ortamları oluşturmalı ve gerekli aparatları yerli
yerinde kullanmalıyız.
İşte bu modül ile çektiğiniz fotoğrafları öncelikle temel fotoğraf teknikleri açısından,
ardından ışık ve renge göre değerlendirecek; ışığın fotoğraf karesindeki yerini ve önemini
kavrayabileceksiniz. Işığın renk ısısını, ışığı ve renkleri değiştirmek için kullanılacak filtre
türünü de bu modülde öğreneceksiniz. Aynı zamanda foto muhabirliğine ilk adım olarak
haber-mesaj uygunluğu konusunu da bu modülde öğreneceksiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ

AMAÇ

Fotoğrafta ışık ayarının önemini kavrayacak ve çektiğiniz fotoğrafları ışık ayarlarına
göre değerlendirebileceksiniz.

ARAŞTIRMA
ARAŞTIRMA
 Işığın geliş açısının fotoğrafı nasıl etkilediğini araştırınız.

 Bir objeyi veya bir alanı farklı ışık değerleriyle fotoğraflayınız ve
aralarındaki farkı sınıfta arkadaşlarınızla tartışınız.

1. FOTOĞRAFI IŞIĞA GÖRE
DEĞERLENDİRME
1.1. Işığın Geliş Açısının Konuya ve Amaca Uygunluğu
Fotoğrafın birçok tanımı yapılmıştır. Ama tüm tanımlarda ışığın etkisi ve fotoğraftaki
önemi mutlaka vurgulanmıştır. Fotoğraf sonuçta “objenin bir anlık görüntüsünün ışık
yardımıyla dondurulması” olarak anılır. Bir çekimde fotoğraf makinesinin ayarları ışığa göre
yapılır. Çünkü fotoğrafın kaynağı ışıktır. Fotoğrafik görüntünün gerçekleşebilmesi için
aydınlık farklarını içeren ışıklı bir ortamın makine önünde bulunması zorunluluğu vardır.
Zaten bir objenin görülebilmesi için de, ya kendisinin bir ışık kaynağı olması ya da üzerine
düşen herhangi bir ışığı yansıtması gerekir. Işık kaynağı olmayan cisimler özelliklerine göre
kendi üzerlerine düşen ışınların bir kısmını az veya çok yansıtırlar.
Işık, bir nesneden yayılan/yansıyan boşlukta veya saydam ortamlarda dalga biçiminde
yol alabilen elektromanyetik bir enerjidir. Kaynağından çıktıktan sonra bütün yönlere dağılır
ve dalgalar şeklinde ilerler. Işığın yayılması esnasında dalga boyu ve frekansı ölçülebilir.
Dalga boyu, birbirine komşu iki dalganın tepe noktaları arasındaki mesafedir. Frekans ise
belli bir noktadan belli bir zaman birimi içinde geçen dalga adedidir. Dalga boyu ile
frekansın çarpımı ışığın yayılma hızını verir. Işığın dalga boyu, mavi ışık için yaklaşık 380
nanometre, kırmızı ışık için 760 nanometreye kadar uzanır. Işığın frekansı ise 600 milyar
adettir. Bu ifadeye göre ışığın saniyede 600 milyar defa yanıp söndüğünü söyleyebiliriz.
Yayılma hızı ise saniyede yaklaşık 300. bin km’dir. Bu ölçüler yaklaşık boşluk ortamı için
geçerlidir. Daha yoğun ortamlarda bu ölçüler değişir.
Işık, kaynağından çıkıp yayılırken ortamın yapısı ve çarptığı objelerin fiziksel ve
kimyasal yapılarına göre bazı tepkiler verir. Bu tepkilere ışığın cisimlere karşı tepkisi denir.
Bu özellikleri sırasıyla görelim:
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 Işığın Yansıması
Doğal ya da yapay ışık düz bir şekilde ilerler. Düz bir yüzeye çarpınca geniş açı
ile yansır.
 Işığın Dağılması
Dalgalı deniz, buruşuk alüminyum folyo, buzlu cam gibi düz olmayan yüzeyler ışığı
değişik yönlerde dağıtır.
 Işığın Geçmesi
Işık düz ve opal (beyaz, ışık geçiren, arkasını göstermeyen cam, flexplast ve opal
polietilen ile seyrek dokumalı kumaşlar gibi) yüzeylerden geçer.
 Işığın Ayrılması
Beyaz ışığın cam prizmadan geçirilerek yedi renge ayrıldığı bilinir.
Yalnız lazer denilen monokromatik ışık ayrılmayan özel bir ışıktır.
 Işığın Emilmesi
Kurutma kâğıdı mürekkebi, sünger suyu nasıl emerse; kumaşlar, kâğıtlar, özellikle
siyah gereçler renkleri (ışığı) emerek yansımayı önlerler. Bundan dolayı ışık kaynağı
ve yüzey, renkleri yansımayı etkiler. Fotoğraf sanatında değişik ışıklar ve filtreler
kullanılarak renkli fotoğrafın kalitesi denetlenebilir.
 Işığın Kırılması
Herhangi bir açıdan gelen ışık, su, cam gibi yoğunluğu olan bir maddeden geçerken
kırılır. Buna açı sapması denir.
 Işığın Polarlanması
Işık; su, kum, kar gibi yüzeylere çarpınca değişik açıdan yansımalar yapar. Bu
yansımalar gözün kamaşmasına neden olur. Renkli camlı gözlükler, mercekler ve
filtreler kullanılarak ışığın denetlenip tek yönde aynı açıyla ilerlemesi sağlanır.
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Resim 1.1: Işık cam, su gibi saydam yüzeylere geldiği açıyla dağılır.

Bu özellikler doğrultusunda fotoğrafı inceleyelim. Fotoğrafçılıkta temel kural, ışığın,
makinenin arkasından ve objeye dik gelmeden yumuşatılarak verilmesidir. Ancak bu kuralın
uygulanması her zaman mümkün olmayabilir. Objenin konumu, ışığın geliş açısı ve fotoğraf
çekerken bizim konumumuz fotoğrafı etkileyecektir. İşte böyle durumlarda makine
ayarlarıyla olumsuzlukları giderebiliriz. Işık, objeler üzerine düşerken ortamın ve objenin
yapısına göre farklı tepkilerle karşılaşır. Bu tepkiler, ışığın yukarıda saydığımız özellikleri
doğrultusunda değerlendirilir.
Gerek stüdyo gerekse açık alan çekimlerinde ışıklandırma, objenin konumu ve ışığın
geliş açısına göre düzenlenir. Bu açıdan bakacak olursak ışığı, ışığın obje üzerine gelişine
göre şu şekilde sıralayabiliriz:
Cephe ışığı: Fotoğrafta temel kural ışığın makinenin arkasında olmasıdır. Yani ışık
objeyi doygun olarak aydınlatabilmesi için üzerine karşı cepheden gelmelidir. Bu durumda
doğru renkler almak için cephe ışığı tavsiye edilse bile bu değerdeki ışıkta hacim ve derinlik
etkisinin en az seviyede olduğu bilinmelidir. Cephe ışığı her zaman bire bir düzgün açı
yakalayamaz. Çünkü ister fotoğrafçının arkasındaki güneş, ister makinenin üzerinde flaş
olsun, optik eksenden biraz uzak olunca objenin bir yanında ince gölgeler belirmeye başlar.
Bu da fotoğrafta bozulmalara neden olur.
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Resim 1.2: Cephe ışığı ile çekilen fotoğraflar kusursuz görüntü verirler.

Yanal ışık: Işığın objeye yan taraftan verilmesidir. Daha çok stüdyoda ve perspektif
görüntü alma uygulamalarında ağırlıklı olarak kullanılır. Objenin bir yönüne ışık tam
düşerken diğer yönünde gölge oluşabilir. Üç boyutluluk izleminin ve renk veriminin iyi
olması için sıkça başvurulan bir aydınlatma şeklidir. Yan ışık, kullanılması kolay bir
şekildir. Ancak gölge ve karanlık görüntü istenmiyorsa ters yönden de ışıklandırma
yapmanın yolunu aramalıyız.
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Resim 1.3: Yanal ışıkla çekilen fotoğraflarda ışık alan yön daha belirgin olurken diğer
yönde gölge oluşabilir.

Ters ışık: Aslında bu durum fotoğrafçılıkta bir hata olarak değerlendirilir. Işık
kaynağı, konunun arkasındadır ve konuyu arkadan aydınlatır, gölgeler kameraya doğru uzar.
Sanat amaçlı çekimler ve zorunlu durumların dışında bu yönteme başvurulmamalıdır. Ters
ışıkla yapılan çekimlerde diğer aydınlatma şekillerine göre daha inandırıcı bir mekân ve
derinlik hissi oluşur. Ancak objeler detaylarını kaybeder. Özellikle makinenin otomatik
modu ile yapılan çekimlerde makine doğrudan kendini ışık kaynağına odakladığından ışık
önündeki objelerin hemen tüm detayları karanlık görünür. Aşağıdaki fotoğrafta da görüldüğü
gibi ışığı aynı miktarda yansıtan öğeler belirgin iken diğer taraftan ışık kaynağı ile makine
arasındaki objeler karanlık siluet hâlinde görülmektedir.

Resim 1.4: Ters ışık objelerin belirgin yönlerini yok eder.
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Tepe ışığı: Işık kaynağı az çok konunun üzerindedir. Cephe ışığına benzer niteliktedir.
Çünkü düşey yüzeyler doğru renk verimi için yeterince aydınlanmazlar. Gölgeler çok
küçüktür ve derinlik ifadesi veremeyecek şekilde görüntüde yer alır. Stüdyo
aydınlatmalarında ağırlıklı olarak kullanılır. Hatta donanımlı gelişmiş fotoğraf stüdyoları ile
televizyon stüdyoları tepe ışığını daha fazla kullanırlar. Açık alanda ise öğlen vakti güneş
ışığı tepe ışığına örnektir. Fotoğrafa yeni başlayanlarca parlak ve güzel bulunduğu için tercih
edilir.

Resim 1.5: Tepe ışığı stüdyoda daha yaygın kullanılırken öğlen vakti güneş ışığı da tepe
ışığına örnektir.

Alttan gelen ışık: Genellikle stüdyo çekimlerinde ve sadece belirli bir noktayı
aydınlatmak amacıyla kullanılır. Bu yöntemle konular alttan aydınlatılır. Aşağıdan yukarıya
ağaç, bina gibi objeleri görüntülemek için de alttan ışıklandırma yöntemi kullanılır. İyi
kullanılması zordur. Genellikle gölgeleri yok etmek veya detayları ön plana çıkarmak için
kullanılan ışıklandırma yöntemidir.
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Resim 1.6: Daha çok stüdyoda ve makro çekimlerde bu tür ışıklandırma kullanılır.

Fotoğraf makinenizle, belirlediğiniz bir objeyi açık alanda veya stüdyo ortamında yukarıda
anlatılan ışık geliş açısıyla ve aynı değerlerle çekerek aradaki farkları yakalamaya çalışınız.

1.2. Işık Kaynaklarının Renk Isısı ve Fotoğrafa Etkileri
Işığın, bir nesneden yayılan/yansıyan ve boşlukta veya saydam ortamlarda dalga
biçiminde yol alabilen elektromanyetik enerji olduğunu yukarıda açıklamıştık. Işık olmayan
bir ortamda renkler varlıklarını sürdürürler ama görülemezler. Yani renk birçok yönüyle
ışığa muhtaçtır. Renk olgusunun bir ışık olduğu şöyle kanıtlanabilir: Günışığında beyaz
olarak görülen bir yapı, kapalı mekânda veya gece, kırmızı renkli ışık kaynakları ile
aydınlatıldığında kırmızı olarak gözükür.
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Resim 1.7: Işık, farklı ortamlardan geçerken farklı renklerle yansır.

Renk, ısının yükselmesiyle değişime uğrar ve çeşitlenir. Isı yükseldikçe önce donuk
kırmızı bir renk gözlenir, zaman geçtikçe bu renk turuncu ve sarıya dönüşür. Renkteki bu
değişim Kelvin derecesiyle ölçülmektedir. Kelvin "K" harfi ile gösterilmektedir Işıktaki renk
dengeleri, renk ısısı kavramı ile açıklanır. Isıya göre artan veya azalan renk farkının derece
olarak ölçülmesi de doğaldır. Düşük renk ısısına sahip ışık daha çok kırmızı dalga boyu
içerirken yüksek renk ısısına sahip ışık ise daha çok mavi dalga boyu içerir. Günışığının
(öğle vakti bulutsuz gökyüzü), renk ısısı derecesi 5500 K’dir. Bu renk ısısına
dengelenmemiş bir renkli film kullanıldığında doğal olmayan renkler elde edilecektir
(kırmızı veya mavi renge kaçan sonuçlar vb.)
Bu renklerin yansımasını sağlayan moleküller pigmentlerdir. Yani her maddenin
yansıttığı renk, kendisini oluşturan pigment moleküllerine bağlıdır. Her pigment
molekülünün atom özellikleri farklıdır. Daha açıkçası bu moleküllerdeki atomların sayısı,
çeşidi ve dizilişleri farklıdır. Birbirlerinden bu şekilde farklılaşan pigmentlere çarpan ışık,
farklı renk tonlarının yansımasına neden olur.
Işık, bir objenin görünmesini sağlar. Kaynaktan çıkan bir ışık kümesi objenin üzerine
düşünce, buradan yansıyarak gözümüze ulaşır. Böylece biz objeyi görürüz. Obje üzerine
düşen ışığın bir kısmı yansır, bir kısmı obje tarafından yutulur ve bir kısmı objeden kırılarak
geçer. Objeden yansıyarak gelen ışın, objenin rengini verir. Eğer objenin rengi gelen ışın
demeti içinde yoksa obje karanlık (tam siyah) olarak görülür. Fotoğrafçılıkta tüm renkleri
içinde bulunduran beyaz flaş ışığı veya güneş ışığı kullanılır.
Cisimler ısıtılınca elektromanyetik enerji açığa çıkarırlar. Isının yüksek olması
durumunda enerjinin bir bölümü üzerindeki renklerle görülebilir. Atmosferi geçerek müthiş
bir hızla yeryüzüne ulaşan ışık yeryüzündeki maddelere çarpar. Işık sahip olduğu dalga boyu
sayesinde bu hızla maddelerin atomlarına çarptığında renkleri oluşturacak dalga boylarına
ayrılır. Bu dalga boyları çevremizdeki objeler üzerine ulaşarak gözümüzün cisimleri seçmesi
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sağlanır. Ayrıca kullandığımız elektrik kaynakları da ısıtılınca enerji açığa çıkararak
gözümüze farklı renkleri ulaştırırlar. Basit bir örnek verecek olursak; elektrik ocağındaki
ısıtıcıyı ele alabiliriz. Ocak çalıştırıldığında elektrik enerjisi ısıya çevrilir ve maddenin
yapıldığı elementin ısısı yükselir. Önce elementten bir ısının yayıldığını hissetmek doğaldır
fakat ışık görülmez.
Çevremizdeki renkleri beynimiz çoğu kez, olması gerektiği gibi algılar. Örneğin;
beyaz bir gömleği hem yapay ışıkta, hem de gün ışığında beyaz olarak görürüz. Aslında
yapay ışık kaynaklarını oluşturan tungsten ev lambaları günışığına oranla daha fazla kırmızı
dalga boyu, daha az mavi dalga boyu içerirler. Cisimler, üzerine gelen ışığın tonu ve ısısına
göre tepki verir. Bu sonuca göre şöyle de söyleyebiliriz: Aslında cisimler renksizdir. Cismi
oluşturan moleküller; üzerine düşen ışığın içerdiği şiddete göre çevresine yaydıkları tepkiyle
renklenirler. Böyle olunca yapay ışık kaynağı altındaki beyaz bir gömlek daha çok kırmızı
renk yansıtmaktadır. Bu tür farklılıkları en iyi renkli film duyarkatlarında görebiliriz.
Bir prizmaya gelen beyaz ışık, içinde barındırdığı farklı dalga boyları nedeniyle her dalga
boyu için farklı bir kırılmaya uğrar. Bu olaya dispersiyon (gökkuşağı) denir.
GÜN IŞIĞI VE RENKLERİN OLUŞUMU
Güneşten gelen ışınlar dalga hareketi yaparak ilerleyen ve "foton" adı verilen
parçacıklardan oluşurlar. Fotonlar, yeryüzündeki maddeleri oluşturan atomların
elektronlarına çarptığında "renkleri yansıtacak" özel dalga boylarındaki ışığı ortaya çıkarır.
Örneğin Güneş ışığı bir yaprağa düştüğünde, ışığın fotonları yaprağın yüzeyindeki pigment
moleküllerinin atomlarına çarpmış olur. Bu çarpmadan doğan etkiyle yaprağın
atomlarındaki elektronları hareket ettirir. Bu çarpma hareketine tepki olarak atomlar da
dışarıya foton gönderirler.
Fotonların oluşturduğu "renk", maddenin atomları arasından gözümüze doğru yola
çıkar. Göze gelen ışık ışınları önce korneadan, sonra göz bebeğinden, ardından da
mercekten geçerek retinaya ulaşırlar. Rengin algılanması retinadaki koni hücrelerinde
başlar. Işığın belli renklerine yoğun biçimde reaksiyon veren üç ana koni hücre grubu
vardır. Bunlar mavi, yeşil ve kırmızı koniler olarak sınıflandırılırlar. Koni hücrelerinin
reaksiyon verdiği kırmızı, mavi ve yeşil; doğada bulunan üç ana renktir. İşte bu üç renge
hassas olan koni hücrelerinin farklı oranlarda uyarılmaları sonucunda milyonlarca farklı
renk tonu ortaya çıkar.
Koni hücreleri algıladıkları bu renk bilgilerini, sahip oldukları pigmentler sayesinde
elektrik sinyallerine dönüştürürler. Bu hücrelere bağlı olan sinir hücreleri de elektrik
sinyallerini beyindeki özel bir bölgeye iletirler. İşte hayatımız boyunca gördüğümüz
rengârenk dünyamızın oluştuğu yer beyindeki bu birkaç santimetreküplük bölgedir.

11

1.3. Filtreler ve Amaca Uygun Kullanımı
Fotoğraf çekimlerinde zorunlu olmadıkça fazla aparat kullanmamak gerekir. Çünkü
makineye takılan her bir parça doğal görüntü yakalamaktan biraz daha uzaklaştırır. Yalnız
amaç her zaman doğal görüntü yakalamak olmayabilir. Bilinçli olarak ortamı farklı renk
tonuyla yansıtmak isteyebiliriz. Bazen de bu aparatları zorunlu olarak kullanmamız
gerekebilir. İşte bu durumlarda bu parçaların işlevlerini tanımamız ve doğru yerde
kullanmamız gerekir.
Filtreler, “orijinal görüntüyü süzgeçten geçirip fotoğrafik ortamda yeni bir görüntü
oluşmasını sağlayan parça” olarak tanımlanır. Filtre kullanımı her zaman gerekli
olmayabilir. Üstelik filtrelerin kullanımında sert ve katı kurallar yoktur. Filtre kullanırken
istenilen ve fotoğrafa katılmak istenen etki fotoğrafçının isteğine bağlıdır.
Günümüzde daha çok stüdyo çekimlerinde özellikle renk değişimi ve renk dengesi
için ışık kaynağına, şeffaf yapıda ışığı farklı renklerle yansıtan filtreler daha çok tercih
edilmektedir. Hatta açık alan yakın çekimlerde de ışık kaynaklarına filtre kullanılmaktadır.
Bu da gerek stüdyo gerekse açık alanda çekim öncesi sonucu göstermesi açısından fotoğrafçı
için büyük bir kolaylık oluşturmaktadır.
Çekimlerde kullanacağımız filtreleri mekanik yapılarına göre şöyle sınıflandırabiliriz.

1.3.1. Mekanik Yapılarına Göre Filtreler
 Yapım Malzemesine Göre
Filtreler cam, organik cam, asetat, plastik, jelâtin, selofan gibi farklı maddelerden
yapılabilir. Cam tabanlı filtreler yapımlarında kullanılan yüksek sıcaklık nedeniyle çok
sınırlı renklerde üretilmektedir. Plastikten yapılan filtreler ucuz ve yapı olarak daha basittir.
Jelâtin filtreler çok hassastır. Organik camdan üretilen filtreler ise çok çeşitli ve hafiftirler.
Tüm filtrelerde ortak olan nokta boyaların zamanla değişebildiğidir.
 Monte Ediliş Tiplerine Göre
Vidalı filtreler en yavaş olanıdır. Kaydırmalı filtreler hızlıdır ancak her an düşebilir.
Objektif içine monte edilen filtreler çok sınırlı objektiflerde kullanılır. Vida+adaptör sistemi
her iki sitemin avantajlarını içerir. Filtreleri alırken ve monte ederken dikkat edilmesi
gereken nokta vignetting yanı köşelerde koyuluk oluşmamasıdır. Bu nedenle objektif ve
filtre üreticisi firmaların bu konudaki önerilerini dikkate almak gerekir. Parasoley (güneşlik)
kullanırken vignetting (köşelerde koyuluk oluşturma) yapmamasına dikkat etmek gerekir.
Renkli filtreler spektrumdaki (gökkuşağındaki) renklerin bir kısmını emerek çalışırlar.
Polarize filtreler kutuplaşmış ışınların filme ulaşmasını engeller. Yumuşatıcı filtreler
fotoğrafta sert geçişleri engelleyerek yumuşak bir atmosfer yaratırlar. Yıldız tipi filtreler
parlayan noktaları yıldız ve gökkuşağına çevirirler. Optik filtreler kırılma ve yansıma
özelliklerinden yararlanılarak yapılan filtrelerdir. Özel efekt filtreleri değişik etkiler
yaratırken yukarıdaki prensiplerden bir veya birkaçını birlikte kullanırlar.
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Filtreler ışığın rengini değiştirerek farklı kontrast ve tonlarda baskı elde edilmesini
sağlar. Fotoğraf çekiminde her zaman en iyi çözüm filtreyi makine önüne takmak değildir.
Işık kaynaklarını istenilen renge filtrelemek çok karmaşık ışık ortamlarında iyi sonuçlar elde
edilmesini sağlar. Eğer stüdyo ortamında veya kapalı mekânlarda çekim yapıyorsak
makineyi filtreleme yerine ışık kaynağını filtrelemek daha kolay ve daha net sonuç
almamızı sağlayacaktır.

1.3.2. Renkli Çekimler İçin Kullanılan Filtreler
Renkli çekimler için kullanılan filtreleri 5 ana başlık altında toplayabiliriz. Sırasıyla;
 Koruyucu Filtre
Fotoğraf makinemiz ister konvansiyonel olsun (film kullanan), ister sayısal olsun,
ucundaki objektifin her türlü darbeden, su damlacıklarından, buhardan ve tozdan korunması
gerekmektedir. Objektiflerin ön ve arkalarında bulunan lensler coated dır (ince bir film
tabakası ile kaplanmıştır) . Bu nedenle gerek ön gerekse arka kısımlarındaki lenslerin her
nasıl silinirse silinsin sonuçta objektife zararı vardır. Arka kısmı makinenin içinde olduğu
için güvendedir ama objektiflerimizin ön kısmının her zaman, toza, buhara, yağmura,
parmak izine ve her türlü darbeye açık olduğunu unutmamalıyız. Bu nedenle yeni bir makine
ve/veya objektif satın aldığımızda ilk satın almamız gereken filtre (muhakkak satın almamız
gereken) Koruyucu filtredir. Koruyucu filtre olarak siyah beyaz negatif film çekenler
genelde UV FİLTRE, renkli dia, negatif veya sayısal çekenler ise SKYLIGHT 1 A filtre
tercih etmektedirler.
 Polarize Filtre
Işık bir titreşim içinde düz olarak ilerler. Cam ve su gibi bir yüzeyle karşılaştığında bu
yüzeyler ışığın titreşimini engeller ve ışık titreşmesini kaybederek yansır. Buna
fotoğrafçılıkta polarize olayı denir. Bu polarize ışığın yarattığı yansımaları azaltmak ve
fotoğraftaki kontrastı artırmak için kullanılan filtreler polarize filtrelerdir. Polarize filtrelerin
oluşturduğu düzlemde; yansıyan ışınlar kırılarak etkisi azaltılır veya yok edilmeye çalışılır.
Polarize filtre kullanarak çekilmiş mavi gökyüzü üzerindeki bulutlar gözle gördüğümüzden
daha belirgin çıkarlar. Örneğin bir vitrin camı önünden geçerken, belli bir açıdan
baktığınızda vitrin camında yansımalar görürüz. Görüşümüzün açısını biraz
değiştirdiğimizde bu yansımalar kaybolur. Yansımalar sadece belli bir açıdan baktığımızda
görülür, çünkü yansımanın ortaya çıkması, ışık kaynağı ile bakan göz arasındaki açıyla
ilgilidir. Yansımanın görüldüğü açıdan fotoğraf çekildiğinde, yansımayı yok etmek veya
istenirse etkisini artırmak için polarize filtreler kullanılır. Bu tür filtreler yansımaları azaltıp
veya artırarak o nesnenin gerçek renginin görüntüsünü bize sağlar. (Artırdığımız durumlarda
ise yansıyan ışığın rengini ) Bu nedenle hem gökyüzünün mavisini hem de diğer nesnelerin
renklerini daha koyu ve doygun hale getirir.
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 Yoğunluk Filtreleri
(ND FİLTRELER- NEUTRAL DENSITY): Bazı durumlarda fotoğrafı çekilen
konudan çok fazla ışık makinemize yansır ve pozlama değeri (örtücü ve diyafram değerleri)
gelen bu fazla ışık için yeterli olmaz. Fotoğraf makinesine gelen ışığın gücünü azaltmak için
yoğunluk filtreleri kullanılır. Yoğunluk filtreleri gri renklidir ve gri renk her rengi aynı
oranda azaltır. ND–1, ND–2, ND–3, ND–4 diye farklı gri tonlarda filtreler mevcuttur. ND
filtreleri hem siyah beyazda hem de renkli çekimlerde kullanılabilir.
 Degrade Filtreler
Bu tür filtreler, fotoğraf karesinin bir bölümüne müdahale etmek için kullanacağımız
bir filtre türüdür. Bazı durumlarda tüm kadrajımızdaki ışığa aynı oranda müdahale eden
filtreler işimize yaramaz. Mesela filtrenin sadece gökyüzü kısmına etkimesi ve geri kalan
kısımda etkisiz olmasını isteriz. Böyle durumlarda degrade filtre kullanmakta yarar vardır.
Ancak bu filtreleri kullanmak için özellikle pozlama bilgimizin (yani temel makine ayarları)
tam olması gerekir. Objektif önüne takacağımız filtrenin yönünün de önemli olduğunu
unutmamalıyız.
 Renk Düzeltme Filtreleri
Gerek çekim gerekse çekim sonrası gördüğümüz renk sapmaları ve bilinçli olarak
renk değiştirmek için bu tür filtrelere ihtiyacımız vardır. Kullanılan film ile çekim
mekânındaki ışığın renk ısısının uyuşmadığı durumlarda daha çok ihtiyaç duyulur. Bu
filtrelere renk ısısını Gün ışığı ısı değerlerine getirmek için kullanılan filtre olarak da
bakabiliriz. Bu tür filtreler günümüzde yaygın olarak kullanılmaktadır ve şöyle
sınıflandırılır:


80 Serisi

İç mekânlarda tungsten ışığı ile aydınlatılmış alanlarda yapılan çekimlerde ortaya
çıkan sarı rengin etkisini azaltmak istediğimizde kullanabileceğimiz bir filtre türüdür. Yapı
bakımından mavi renklidir. Ayrıca tungsten ışıkta (3200 Kelvin) gün ışığı filmleri ile çekilen
fotografların kırmızıya kaçması durumunda da bu filtre grubunun 80 B serisi tercih edilir.
Kırmızılığın yoğunluğunu azaltmak için kullanılırlar. 80 B filtreler renk ısısını yaklaşık
olarak 2100 Kelvin artırarak gün ışığı ısısı seviyesine getirerek film düzlemi üzerine
düşmesini sağlar. Filtre rengi mavi olup filtre faktörü 2.4x'dir


81 Serisi

Hem havadaki pus etkisini azaltıcı, hem özellikle kentlerimizde meydana gelen pek
çok metalik yansımanın ortaya koyduğu metalik maviyi dengeleyici ve özellikle gölgede
fotoğraf çektiğimizde (konumuz gölgede olduğunda) üzerinde hâkim olan mavi rengi azaltıcı
filtrelerdir. Fotoğrafımızı azıcık ısıtarak daha canlı bir hale gelmesini sağlarlar. Özellikle 81
A filtresi çok kullanılır, bazı durumlarda ise daha koyu olan 81 B ve 81 C de tercih
edilebilir. 81 B serisi yüksek renk ısında çekilen fotoğrafların aşırı maviye kaçmasını
önlemek için kullanılır. Renk ısısını 300 Kelvin azaltır. Filtre rengi amber olup filtre faktörü
1.4x'dir.
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85 Serisi

85 A türü filtreler 80 B filtresinin tam tersine çalışır. Gün ışığı(5500 Kelvin)'de
Tungsten tipi filmlerle çekilen fotoğraflar maviye kaçar. Bu maviliğin yoğunluğunu
azaltmak için kullanılırlar. 85 A filtreler renk ısısını 2100 Kelvin azaltarak film düzlemi
üzerine düşmesine izin verirler. Filtre rengi turuncu olup filtre faktörü 2x'dir 85 B türü
filtreler ise 85 A'nın biraz daha kuvvetlisi olup aynı amaç için kullanılırlar. Renk ısısını 2300
Kelvin azaltırlar. Filtre rengi Turuncu olup filtre faktörü 2.4x'dir.


FL Serisi Filtreler

Floresan ışığı her ne kadar beynimizde düzeltilerek bize beyaz ışık veriyormuş gibi
gelse de, aslında yeşil renkli bir ışıktır. Floresanların olduğu bir mekânda çekim
yaptığımızda bu yeşil renk tüm görüntümüze hakim olur. Bu rengi düzeltmek için floresan
filtresi (FLD) kullanılır. Ancak bunların birçok farklı yapıda ve farklı sonuçlar ortaya
çıkaran türleri vardır. Daha çok FL serisi olarak adlandırılırlar. FL-D türü floresan lambaları
ile aydınlanmış mekânlarda gün ışığına duyarlı filmlerle yapılan çekimlerde fotoğrafta
oluşacak aşırı mavi-yeşil tonun etkisini azaltır. FL-B türü filtreler ise daha çok tungsten ışığa
duyarlı filmlerle floresan ışığında yapılan çekimlerde fotoğrafta aşırıya kaçan mavi-yeşil
tonların etkisini azaltır. FL-W türü filtre de floresan ışığında gün ışığı filmleri ile yapılan
çekimlerde fotoğrafta aşırıya kaçan yeşil-kahverengi tonların etkisini azaltır.


Kreatif Filtreler

Değişik efektleri yaratmak için kullanılan filtrelerdir. Görüntünün fiziksel yapısını
değişik göstermek istediğimizde bu yönteme başvururuz.

Resim 1.8: Dış görünüşlerine göre filtreler

1.3.3.Farklı Işıklar İçin Kullanılan Filtreler
 UV-Ultraviyole (Morötesi) Filtre
Mor ötesi (ultra-viyole) ışınların fazla olduğu yerlerde özellikle yüksek dağlarda,
deniz veya plajlarda, kar çekimlerinde; Gözle görülmeyen morötesi ışınların fotoğrafın
keskinliği ve berraklığı üzerine yaptığı etkiyi azaltmak ve objektifin ön camını çarpmalara
ve tozlanmalara karşı korumak üzere kullanılan renksiz ve saydam filtrelerdir. Fotoğrafa çok
hafif pembelik verir. Pozlamaya hiçbir etkisi yoktur.
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 A1-Skylight (Gökışığı) Filtre
Doğrudan gelen parlak gün ışığıyla çekilen fotoğraflarda mavi renk fazlalığını
gidermek ve fotoğrafa daha kontrast bir görüntü vermek için kullanılırlar. Pozlamaya hiçbir
etkisi yoktur.
 ND-Nötr Yoğunluk Filtresi
Bu filtreler film düzlemine düşen ışığın renk dengesini bozmadan sadece ışık şiddetini
azaltmak için kullanılır. Nötr yoğunluk filtreleri renklerin dalga boylarına hiçbir etkisi
yoktur. Kullanılan Nötr yoğunluk filtre faktörüne göre diyafram ayarını aşağıdaki tablodan
bakarak kolaylıkla yapabilirsiniz.

 Close-Up Filtreler
Normal objektiflere takılarak yakın plan konuların çekilmesini sağlar. Makro objektifi
olmayanların kullanabileceği filtreler olup makro objektiflerden daha ucuzdur fakat
kullanımı makro objektifler kadar kolay değildir. 2x, 4x, 8x gibi büyütme faktörleri vardır.
Renkli filtreler, siyah-beyaz ve renkli fotoğrafçılıkta farklı amaçlara yönelik
kullanılırlar. Renkli filtrelerden bazıları benzer etkiler için her iki alanda kullanılırlar. UV ve
Skylight filtreleri bunların en başında gelir. Bu filtrelerden sahip olduğunuz her objektif için
bir tane edinmelisiniz. Asıl görevleri filmi aşırı UV ışınlarından koruyarak iyi bir görüntü
sağlamak olan bu filtreler objektifinizi tozlanma ve çizilme gibi ciddi tehlikelerden de korur.
Hafif pembemsi olan skylight filtresinin farkı renkli dia çekiminde ortaya çıkar.
Gökyüzünden gelen maviliği düzelterek fotoğraftaki renklerin daha doğal çıkmasını sağlar.
Siyah-beyaz'da UV ve skylight arasında bir fark yoktur.

Filtre rengi

Baskılanan; Koyu çıkan renkler

Ortaya çıkan; açık çıkan renkler

Kırmızı
Sarı (k+y)
Yeşil
Turkuaz (y+m)
Mavi
Majenta (k+m)

Mavi (Yeşil) Turkuaz
(Majenta) Mavi (Turkuaz)
(Mavi) Majenta Kırmızı
(Majenta) Kırmızı (Sarı)
(Yeşil) Sarı (Kırmızı)
(Turkuaz) Yeşil (Sarı)

Kırmızı (Sarı)
(Kırmızı) Sarı (yaşil)
(Sarı) Yeşil (Turkuaz)
(Mavi) Turkuaz (Yeşil)
(Turkuaz) Mavi (Majenta)
(Mavi) Majenta (Kırmızı)

Tablo 1.1: Filtrelerin renklere etkisi. Kaynak: www.geocities.com
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GENEL FİLTRE KULLANMA TABLOSU
Konu
Parçalı beyaz
bulutlu açık mavi
gökyüzü
manzaraları

Aşağıdaki etki istenmiyorsa

Gökyüzü tabii haliyle
Gökyüzü tabii halinden biraz daha
koyu
Gökyüzü çok koyu
Gökyüzü tamamen siyah
Çiçekler
Koyu çiçek renkle için yeşil yaprak
renkleri açık hale getirilmek
Çiçekleri belirtmek için renk
tonlarını açıklaştırmak
Cam ve porselen
Yansımadan dolayı parıltıları önleme
eşyalar
Kontrastı azaltıp, şekli, desen ve
detayları meydana çıkartmak
Manzara
Tabii haliyle
fotoğrafları
Kontrastın ve pusluluğun azaltılması
Kontrastın fazlalaştırılıp pusluluğun
azaltılması
Deniz manzaraları Suyun tabii görünüşü
Koyu renk su
Gökyüzünün
Tabii ten tonları ve tabii gökyüzü
göründüğü açık
hava portreleri
Parlatılmış
Yansımadan olayı parıltıların
yüzeyler(cilalı
önlenmesi ve güzel detayların
yerler, çiniler,
belirtilmesi
formika vb)
Portre
Cilt lekeleri ile cilt rengi tonları
arasındaki farkı azaltmak
Cildi koyulaştırmak ve portrelerde
koyu cilt tonunu temin etmek
Güneşli açık mavi Tabii haliyle
havada plaj ve kar Kontrastı artırarak dokuyu belirtmek
manzaraları
Mobilya (ağaç
Maun gibi ağaçların dokularını
eşya)
belirtmek
Meşe, dişbudak, ceviz gibi sarımsı
ağaçların dokularını belirtmek
Açık, sarı renkli cila yapılmış
ağaçların dokularını belirtmek

Aşağıdaki filtre kullanılır
Orta sarı veya açık yeşil
Koyu sarı veya turuncu
Kırmızı
Koyu kırmızı
Açık yeşil
Çiçek rengine en yakın renkte
filtre
Polarizasyon filtresi
Konu renklerinden birinin
tamamlayıcı renkteki filtresi
Orta sarı veya açık yeşil
Koyu sarı veya turuncu
Kırmızı
Orta sarı veya açık yeşil
Turuncu veya koyu sarı
Polarize

Polarize

Orta sarı veya koyu sarı
Açık yeşil
Orta sarı veya açık yeşil
Koyu sarı, turuncu veya kırmızı
Kırmızı
Koyu sarı veya turuncu
Orta sarı

Tablo1. 2: Filtre kullanım tablosu Kaynak: www.fotografya.gen.tr/ Elif İNAN
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1.4. Işığın Kompozisyon Ögelerine Etkisi
Kompozisyon :“Ayrı parçalardan birleştirme yoluyla dengeli ve düzenli bir bütün
oluşturma işidir.” Fotoğrafta Kompozisyon ise “Kare içindeki konuları göze hoş gelecek
şekilde seçmek ve düzenlemek” işidir. Kompozisyon çalışmalarının amacını da “Fotoğrafta
verilmek istenen mesajın yerini bulması ve fotoğrafın akılda kalıcılığını artırması.” şeklinde
tanımlayabiliriz. Kompozisyon, fotoğrafa vermek istediğimiz anlamı kimsenin yardımı
olmadan bakan gözlerin kolay anlamasını ve akılda kalmasını sağlayan tekniklerdir.
Fotoğraf ışıkla şekillenir, deneyimle kompozisyon oluşturulur. Ancak kompozisyon
için de uygun ışığı seçebilmek gerekir. Bu durumda uygun bir kompozisyonu oluşturmuş
oluruz. Işık; obje üzerine geliş açısına göre farklı görüntü ortaya çıkarır. Ayrıca geliş
açılarına ya da doğal nedenlere (kar, yağmur, deniz kenarı, yüksek yerler) göre ışığın
durumu da değişir. Geliş açıları belki doğrudan fotoğrafın oluşumunda rol oynamasa da
birçok bağlamda da belirleyici olabilmektedir. Kullanılan ışık tarzı fotoğrafın estetik
değerinde etkili olur.

Resim 1.9: Işık objelerin bir yönünü aydınlatırken diğer tarafını gölgede bırakır.

Fotoğrafta ışığın kullanış biçimi gölgeyi belirler. Bu da bireysel farklılıkların getirdiği
bir ayrıcalık, bir tarz olabilir. Gölgenin sert olması grafik, yumuşak olması resimsel tavrı
oluşturabilir. Işık, hem doğa (açık alan) hem de stüdyo fotoğrafçılığında önemli bir
özelliktir. Fotoğraf çekiminde ışık bilgisine sahip olmak, çekilen fotoğrafın kaliteli olmasını
sağlar.
Işık fotoğrafı belirlemekle kalmaz ona birçok alanda katkılar da sağlar. Bu katkılar
temel kompozisyon öğelerinin yanında şu yönde de etkili olur:
 Işık, nesneleri görünür kılar.
 Işık, siyah-beyaz ayrıntıyı belirler.
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 Işık, mekân ve derinliği sembolize eder.
 Işık, atmosfer yaratır.
 Işık, imgesel anlatım aracı olarak kullanılabilir.
Temel kompozisyon öğeleri gibi ışıkla gerçekleştirilen bu öğeler de fotoğraf
çekimlerinde dikkate alınmalıdır. Ancak bu aşama artık amatör fotoğrafçılık üstü bir bilgiye
sahip olanlar içindir. Fotoğrafta temel kompozisyon değerlerini göz önüne aldıktan sonra
fotoğraf karesine ek bir özellik ve farklılık katmak için yukarıda saydığımız ışığın etkileri
kullanılır. Şunu da unutmamak gerekir ki; başarılı bir fotoğraf çekimine atılan ilk adım, tıpkı
resim sanatında ve diğer güzel sanat dallarında olduğu gibi, ışık bilgisi kadar deneyim de
gerektiren bir olaydır.
Işınlar ve birleşen çizgiler fotoğrafa derinlik hissi katar. Çizgilerin birleştiği nokta
enerji ve yaratma kaynağı olarak algılanır. Geniş açılı objektifler ile bu duygu daha güçlü
olarak ifade edilir. Yatay çizgiler sakin bir atmosferi anlatır. Dikey çizgiler ise güç ve güç
sembollerini anlatır, dikilme ve azamet duygusu verir. Dalgasız bir deniz, yatan bir insan
silahlı bir asker ve gökdelenlerin bize verdiği duyguyu fotoğrafı dik veya yatay çekerek
arttırabiliriz.
Fotoğrafı temel kompozisyon kurallarına göre incelerken fotoğraf karesi bir bütün
olarak ele alınır ve kare içerisinde objelerin dağılımı çok fazla dikkat çekmez. Ancak bu
dikkati biz ışığın fotoğraftaki önemini göz önünde tutup bilinçli bir şekilde farklı kullanarak
sağlayabiliriz. Objenin konumu ve kare içindeki dağılımına göre bunu şöyle açıklayabiliriz:

Resim 1.10: Fotoğraf kompozisyonunda 1/3 Kuralı Altın Noktalara örnek bir fotoğraf

Fotoğraf karesindeki öne çıkarmak istediğimiz objeyi Altın noktalar olarak
belirlediğimiz noktaya yerleştirdiğimizde obje daha belirgin olur. Bu nokta en çok çizginin
geçtiği dört noktadır ve bunların çoğu ortada değildir. Işık yoğunluğunu da bu noktaya
verdiğimizde daha dikkat çekici olur ve istediğimiz etkiyi sağlayabiliriz. Aynı şekilde
objelerin fotoğraf karesindeki dağılımına göre oluşan kurallar vardır ki yine ışığın etkisiyle
gerçekleşir. Bu dağılım genel sınıflandırmada objelerin üçgen şeklinde dağıtılması,
kompozisyonudur.
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Resim 1.11: Işığın geliş açısı ve konunun karede dağılımı fotoğrafa ilgiyi artırır.

Fotoğrafa dinamizm ve farklı bir bakış açısı katmak için çerçeve içindeki objeleri
farklı şekilde dağıtarak ve ışığın geliş açısını farklı yönlerde vererek sağlayabiliriz.
Objelerin dağılımıyla görüntülemek istediğimiz konuyu bir çarpı iskeleti üzerinde
sabitleştirebiliriz. Bu anlatımımıza bir dinamizm sağlar. Yatay ve dikey çizgilerin kesiştiği
nokta gözün ilgi merkezini oluşturur. Dengeli kullanılmış bir artı fotoğrafı güçlendirebilir.
Kare kompozisyonu dört noktadan veya iki çizgiden oluşur. Statik yapısı nedeniyle pek
önerilmez. Kareleri en iyi odak noktasını çerçevelemek için kullanabiliriz. Daire
kompozisyonda öğeler arasında eşitlik ve birlik vurgulanır. Aynı şekilde kompozisyonda
“1/3 Kuralı veya Oranlar” olarak bilinen kuralın uygulaması da ışığın karede kullanımıyla
ilgilidir. Fotoğrafı çekmeden önce fotoğraf karesini yatay ve dikey olarak üçe bölünmesi
sonucu çizgilerin kesim noktaları fotoğrafın ilgi merkezinin yerleştirilebileceği yerleri
gösterir.

1.5. Işığın Amaca Göre Kullanımı
Işığı amacına uygun kullanmak için temel ışık ve kompozisyon bilgimizin yeterli
olması gerekir. Temel aydınlatmada ışığın geliş açılarını amaca göre değiştirebiliriz.
Ortamın ışığı ve aydınlatılması, fotoğraf makinelerinin kullanması gereken değerleri de
belirlemektedir. Ancak bu konuda belirlenmiş bazı pratik değerler belirlenebilir. Bu değerler
çok da fazla detay değerler olmamakla birlikte iyi sonuçlar alınabilecek değerdedir. Ancak
bu değerleri miktar ve rakamsal belirleme ipucu olarak verebiliriz. Örneğin gündüz çok
güneşli ortamlarda ağaç veya bina gölgesinde yapılan çekimler ortalama değerleri
gerektirmektedir. Alacalı gölgelerden kaçınılmalı, güneşin dik vurduğu öğle saatleri
dışındaki zamanlar tercih edilmelidir.
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Işığı amaca göre kullanırken, ışıkla oluşturulan kontrastı da dikkate almamızda yarar
vardır. Işık kontrastı; ışık kaynağının yaydığı ışığın, konu üzerindeki kontrastını belirleyen
faktörler öncelikle konu-ışık kaynağı mesafesi ve ışık kaynağının konuya göre etkili ya da
geçerli boyudur. Konu-ışık kaynağı mesafesi arttıkça ya da ışık kaynağının konuya göre
etkili ya da geçerli boyu azaldıkça ışık kaynağının yaydığı ışınlar birbirlerine paralel hale
gelirler. Bu da ışık ve yarattığı gölge arasındaki yoğunluk farkının artmasına ve ışık-gölge
arasındaki geçiş bölgesinin daralmasına yol açar. Güneş, dünyaya oranla oldukça büyük
olmasına karşın çok uzak bir mesafede bulunduğundan noktasal ışık kaynağı konumundadır.
Bu da güneşten gelen ışınların birbirine paralel olmasını sağlar. Ancak bulutlu havalarda
güneş artık yalnızca bulutları aydınlatmaktadır. Bu durumda büyük ya da geniş bir ışık
kaynağı konumuna gelen bulutlar, yeryüzündeki konuları her yönden aydınlattığı ve
yeryüzüne olan mesafesi de az olduğundan daha yumuşak görüntülerin oluşmasını sağlar.
Fotoğrafçılıkta genel anlamda aydınlatma; objektif önü ışık durumu ile fotoğraf
baskısı aşamasında kullanılan ışıklandırma düzenlemesi ilkeleri doğrultusunda iki aşamaya
ayrılır.
 Dışa Ait Aydınlatma Düzenlemesi
Fotoğraf makinesinin önündeki nesnenin aydınlatılmasıdır. Bu aydınlatma en azından
gözün objeyi net olarak görebilmesi için gereken ışık miktarıdır. Hatta bazı objelerin
kimyasal yapıları gereği gözün görebildiği ışık miktarından daha fazla aydınlatma yapılması
gerekebilir. Aydınlatmanın amaca uygun düzenlenmesi ışık ve gölgeyi kontrol etmekle
mümkündür. Gölgeler, aydınlatmanın en önemli etki oluşturucu öğeleridir.
 İçe Ait Aydınlatma Düzenlemesi
Bu aşama fotoğraf filminin baskı aşamasında uygulanan yöntemdir. Başka bir
deyimle, negatif görüntünün ışık düzeni ile pozitif hale gelmesi aşamasında; negatifin
mevcut ışık yapısını etkilemek için agrandizörde ışığın şiddeti ve miktarıyla oynayarak
görüntünün istenilen nitelikte oluşmasının gerçekleşmesidir.
Aydınlatmada kullanılan ışık kaynaklarını fotoğraflanacak objelerin üzerine düşüş
şekline göre iki gruba ayırabiliriz.
 Sert Aydınlatma
Güneş ışığının veya yapay ışıkların fotoğraflanacak alana kırılmadan dik olarak
gönderilmesidir. Bu tür ışıklandırmalarda gölge sorunu çoğu zaman karşımıza çıkar. Ancak
çok güçlü spotların farklı açıdan birbirini kıracak şekilde yakılmasıyla gölge sorunu
çözülebilir.
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Resim 1.11: Işık kaynağının objeye yakın olması sert aydınlatmaya neden olur.

 Yumuşak Aydınlatma
Genel yöntem, ışık kaynağının obje üzerine dolaylı olarak gönderilmesidir. Yani ışık
şemsiye ve soft box veya filtrelerle yumuşatılarak objeye gönderilir. Ayrıca yapay ışıkların
aydınlatmada kullanılmasıyla ışığın fotoğraflanacak alana farklı açıdan veya filtre
kullanılmasıyla da ışık yumuşatılabilir.

Resim 1.12: Objektife takılan filtreler ışığı ve rengi yumuşatarak farklı görüntü
oluşturur.
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UYGULAMA FAALİYETİ

UYGULAMA FAALİYETİ -1
Kendinize bir alan veya bir obje belirleyiniz. Bu alanı farklı açılardan ve farklı ışık
değerleriyle fotoğraflayın. Fotoğraf çıktılarını gruplara ayrılarak değerlendirin. Sonuçları,
önce kendi grubunuzla daha sonra sınıfınızdaki diğer gruplarla değerlendirerek aralarındaki
farkları arkadaşlarınızla paylaşınız. Eksik gördüğünüz konularla ilgili bilgiler için öğrenme
faaliyetine dönerek konuyu tekrar ediniz.
Yukarıdaki ifadeleri dikkatlice okuduktan sonra uygulama faaliyetini gerçekleştiriniz.
İşlem Basamakları

Öneriler
 Fotoğrafta Işık ve Kompozisyon
modülündeki ışıkla ilgili kısmı
tekrar inceleyiniz.
 Temel ışık bilgisinin yanında obje
üzerine düşen ışığın yönünün
görüntüyü nasıl etkilediğini
uygulamada kontrol ediniz.

 Fotoğrafta ışığın önemini ve

ışık türlerini değerlendiriniz.
 Işığı, geliş açısı ve obje üzerine

düşüş açısına göre
değerlendiriniz
 Renk ısısı kavramını tanıyınız ve
ışığın renk ısısının fotoğrafta ne
anlama geldiğini araştırınız.

 Renk bilgisi ve renk ısısı
konularını yeniden gözden
geçiriniz.

 Fotoğraf çekimlerinde ışık
ölçümlerinin önemi ve ölçme
tekniklerini araştırınız.

 Konu ile ilgili detaylı bilgi için
pozometre konusuna dönünüz.

 Fotoğraf çekimi ve baskı
aşamalarında kullanılan filtreleri
tanıyınız.
 Işığı kullanım
değerlendiriniz.

amacına

göre
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 Temel filtre bilgisinin yanında,
filtrelerin hangi koşullarda hangi
türünün kullanılması gerektiğini
araştırınız
 Mompozisyon kuralları içerisinde
incelemeye çalışınız.

DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
Aşağıda hazırlanan değerlendirme ölçeğine göre kendi yaptığınız ya da arkadaşınızın
yaptığı çalışmayı değerlendiriniz. Davranışların gerçekleşme düzeyine göre “Evet / Hayır“
seçeneklerinden uygun olan kutucuğu işaretleyiniz.

1
2

3
4
5
6

Gözlenecek Davranışlar
Işığın fotoğraf kompozisyonuna katkıları ve önemini
kavrayabildiniz mi?
Geliş açılarına göre ışık türlerini ve fotoğraftaki etkilerini
sıralayabildiniz mi?
Işığın ve renk ısısını incelediniz mi?
Işığın şiddetini ve Kelvin değerinde ölçümünü yapabildiniz mi?
Fotoğrafçılıkta kullanılan filtrelerin yapısını, türlerini ve hangi
ortamlarda kullanılması gerektiğini tanıyabildiniz mi?
Işığın hangi ortamda hangi amaçla kullanılabileceğini
kavrayabildiniz mi?

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızda ‘Hayır’ seçeneği işaretli ise ilgili faaliyete dönerek tekrar ediniz.
Cevaplarınızın tümü ‘Evet’ ise bir sonraki faaliyete geçebilirsiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME 1
MODÜL DEĞERLENDİRME 1
Aşağıdaki soruları dikkatli bir şekilde okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
1. ‘Bir nesneden yayılan/yansıyan boşlukta veya saydam ortamlarda dalga biçiminde

yol alabilen elektromanyetik bir enerjidir.’
Yukarıdaki tanımı yapılan enerji türü aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Elektron
B)
Proton
C)
Nötron
D)
Işık
2. ‘Dalgalı deniz, buruşuk alüminyum folyo, buzlu cam gibi düz olmayan yüzeyler ışığı
değişik yönlerde dağıtır.’
Yukarıda verilen özellikler ışığın hangi özelliğini içerir?
A)
B)
C)
D)

Işığın yansıması
Işığın dağılması
Işığın geçmesi
Işığın ayrılması

3. Aşağıdakilerden hangisi ters ışıktır?
A)
B)
C)
D)

Işık, konunun arkasında ve konuyu arkadan aydınlatır.

Işık objeye yan taraftan verilir.
Işık konunun üzerinde gelir.
Işık makinenin arkasında gelir.

4. Fotoğrafta renklerin yansımasını sağlayan moleküllere ne ad verilir?
A)
Işın
B)
Obje
C)
Pigment
D)
Yansıyan ışık
5. Bir prizmaya gelen beyaz ışık, içinde barındırdığı farklı dalga boyları nedeniyle her dalga
boyu için farklı bir kırılmaya uğrar. Bu olaya ne ad verilir?
A)
Gökkuşağı (dispersiyon)
B)
Kırılma
C)
Yansıma
D)
Pigment
6. Orijinal görüntüyü süzgeçten geçirip fotoğrafik ortamda yeni bir görüntü
oluşmasını sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)

Bady
Tripod

C)
D)

Objektif
Filtre
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7. Kare içindeki konuları göze hoş gelecek şekilde seçmek ve düzenleme işi olarak
tanımlanan işlem aşağıdakilerden hangisidir.
A)
B)
C)
D)

Fotoğrafta kompozisyon
Fotoğrafı yorumlama
Fotoğraf düzenleme
Fotoğraf seçme

8. Fotoğraf makinesinin önündeki nesnenin aydınlatılması ilkesi hangi aydınlatma

düzenlemesi içerisinde değerlendirilir?
A)
B)
C)
D)

İçe ait aydınlatma
Dışa ait aydınlatma
Alttan aydınlatma
Üstten aydınlatma

9. Güneş ışığının veya yapay ışıkların fotoğraflanacak alana kırılmadan dik olarak
gönderilmesine ne ad verilir?
A)
B)
C)
D)

Sert aydınlatma
Dışa ait aydınlatma
Yumuşak aydınlatma
İçe ait aydınlatma

10. Mor ötesi ışınların fazla olduğu yerlerde özellikle yüksek dağlarda, deniz kenarı
plajlarda ve kar çekimleri için kullanılan filtre aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)

A1-skylight filtre
UV-ultraviole filtre
Close-up filtre
ND-nötr yoğunluk filtresi
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ
AMAÇ
Fotoğrafta renk ayarının
değerlendirebileceksiniz.

önemini

kavrayacak

ve

fotoğrafı

renge

göre

ARAŞTIRMA
ARAŞTIRMA
1. Fotoğrafta renk uyumu ve renk kontrastı ne anlama gelmektedir. Araştırınız.
2. Renk psikolojisi ile ilgili çalışmaları araştırarak renklerin insan üzerindeki
etkilerini sınıfta tartışınız.
3. Renk kontrastının yoğun olduğu birkaç fotoğrafı, sınıfta grup oluşturarak etki
bakımından tartışınız.

2. FOTOĞRAFI RENGE GÖRE
DEĞERLENDİRME
2.1. Renk Kontrastı
Kelime olarak kontrast; iki karşıt değerin bir arada bulunarak zıt bir yapı
oluşturmasıdır. Renk kontrastı dediğimizde ise bir fotoğraf karesinde değer ve görünüş
bakımından zıt iki rengin karşılaştırılmasını anlamalıyız. Renklerin doğada yansımasında
farklı değerlerde kontrast oluşturdukları görülür. Renk kontrastı ile ilgili birçok
sınıflandırma yapılmıştır. M. Nurettin ALABAY’ın sınıflandırmasının daha düzenli ve genel
kabul gören bir sınıflandırma olduğu görülmüştür. Bu kontrastlar şunlardır:
 Renk Kontrastı
Yedi kontrast arasında en basit kontrasttır. Renk kontrastı, renk dairesindeki renklerin
en saf şekillerini kullanarak oluşturulabilir. İki renk ile bir kontrast yaratırken örneğin karşı
karşıya gelen iki renk kullanılabilir. Mor/Sarı en basit diadlardan (renk molekülü) biridir.
Triadlar renk halkasından eşkenar bir üçgen oluşturacak şekilde seçilebilir. Ressamların en
çok sevdiği sarı/kırmızı/mavi bu şekilde oluşturulmuş güçlü bir triaddır. İkizkenar
üçgenlerin etkileri daha çok diadlara yakındır. Ayrıca kare kullanarak üç farklı tetrad (Dört
değere sahip renk) yaratmak mümkündür.
 Açıklık/Koyuluk Kontrastı
Gece gündüz tekrarlanan ve yaşamımızın en vazgeçilmez kavramlarından biridir.
Aydınlık, karanlık, açık ve koyu kutuplarını açıklayan en güzel renkler siyah ve beyazdır.
Beyaz gözdeki koni ve basillerin en şiddetli uyarılma, siyah ise dinlenme halidir. Grinin
tonları ve tüm renkler, siyah ve beyaz arasında yer alır. Açıklık/koyuluk kontrastı grinin
tonlarında kullanılabileceği gibi renklide de açık ve koyu renkler tarzında kullanılabilir.
 Sıcak /Soğuk Kontrastı
Yedi kontrast arasında en dikkat çekici kontrasttır. Alev ve sıcağı düşündüren renkler
arasında sarı, turuncu ve kırmızı sayılabilir. Yapılan deneyde Mavi bir odada oturanlar,
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kırmızı bir odada oturanlara göre daha çabuk üşümeye başlamışlar. Sıcak/soğuk kontrastını
bazı kelimelerin uyandırdığı duygularda görebiliriz. Gölge /Aydınlık, Şeffaf /Mat, Semavi
/Dünyevi, Uzak /Yakın, Buzul /Çöl, Islak /Kuru vs. Sıcak soğuk kontrastı kullanılarak çok
güçlü duygular elde edilebilir.
 Doygunluk Kontrastı
Renk dairesinin kenarında kalan renklerin hepsi doygun renklerdir. Dairenin ortasına
yaklaştıkça doygunlukları azalır ve grileşirler. Renkler saf halleriyle dikkat edici özellik
taşırlar. Doygun renkler doğada genelde zehirli ve tehlikeli olmanın işaretidir. Saf renklere
beyaz karıştırılınca daha barışçıl ve dinlendirici bir özellik kazanırlar. Siyahın karışması ile
renkler hastalıklı ve melankolik bir özellik kazanır. Renklerin saf olarak kullanılması “ben
önemliyim “ veya “ben buradayım “ anlamını taşır.
 Komşuluk Kontrastı
Büyük, kırmızı bir zemin üzerinde küçük, siyah bir kare ne renk görünür? Tuhaftır
ama kırmızıya komşu olan renkler koyu türkuaz rengine doğru bir değişiklik gösterir. Göz
başka renklere komşu olan renkleri tamamlayıcı renklere yaklaştırarak görür. Kırmızı
kravatlar üzerinde siyah iplik kullanan üretici ipliğin siyah olduğu konusunda ısrar edince
büyük zarara uğramıştır. Siyah iplik üzerine kahverengi iplik kullansa idi, büyük zararın
önüne geçilebilirdi. Beyaz etrafındaki renklerin parlaklığını azaltır ve sönük görünmelerine
sebep olur. Siyah ise etrafındaki renklerin daha parlak ve canlı görünmesini sağlar.
 Komplementer (Tamamlayıcı) Kontrast
Boyalar birbirine karıştırıldığı zaman, siyah/gri renk oluşturan renkler
tamamlayıcıdır. Bunlar Türkuaz +Kırmızı+Sarı+Mavi ve Magenta+Yeşildir. Fizyolog
Hering’e göre, insan gözü gri renk arar. Hering’e göre, grinin anlamı göz dibindeki algılama
hücreleri olan koni ve basillerin uyarılma durumunun dengelenmiş olmasıdır. Bu durumda
birleşmesinden gri renk doğan renkler,”harmonik” sayılırlar. Toplamı gri olmayan renkler
ise ilgi çekici veya uyumsuz olacaktır.
 Alan Genişliği Kontrastı
Her rengin etkisi kapladığı alan kadardır. Ancak birden fazla renk söz konusu
olduğunda hangisinden ne oranda kullanılacağı belirlenmelidir. Renkleri dengeye dayalı
kullanmak amacıyla Goethe, renklere dikkat çekme özelliklerine göre ağırlık değeri vererek
bazı rakamlar tahsis etmiştir. Sarı 9, turuncu 8, kırmızı 6, mor 3, mavi 4, yeşil 6. Tüm
renkleri kapsamamasına rağmen Goethe’nin değerleri benimsenmiş, bazı ressamlar bundan
yola çıkarak bu rakamlar ile uyumlu alan ölçümlerini tekrar hesaplamışlardır. Sarı 3, turuncu
4, kırmızı 6, mor 9, mavi 8, yeşil 6. Bu alan genişliği değerlerini kullanırsak denge için
mor/sarı oranı 9/3=3/1 olmalı.

2.2. Renklerin Psikolojik Etkileri
Renklerin insanlar üzerindeki etkileri bugün artık açık bir dille tanımlanmıştır. Zaten
farkında olunsa da, olunmasa da renkler insanlar üzerinde bir etki yapar. Çünkü insan gözü,
göz önüne alındığında ışığın renk, renk doygunluğu ve parlaklık gibi temel özelliği söz
konusudur. Renk, ışık kaynağının gözümüzde neden olduğu etkidir bu etkiler renklerin şu
özelliklerinden ortaya çıkar:
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Psikolojik olarak renk; insan beyninde uyanan bir duygudur. İnsanlar aynı cins ışıkla
ilgili duygularını benzer sözcüklerle ifade ederler. Örneğin, bir cismin renginin mavi
olduğunu söylerler. Ancak, bu insanların mavi sözcüğü ile tanımladıkları duygularının
eşitliği konusunda kesin bir şey söylenemez.
Farklı ışık türlerinin gözün retinasında ve görme sinirlerinde oluşturduğu fizyolojik
olaylar topluluğudur. Bu olaylar sonucunda beyinde psikolojik renk duygusu uyanır. Bir
cismin rengi aydınlatıldığı ışık kaynağına bağlı olarak değişik görünür. Beyin kendi
imkânları içinde ve gerekliyse bir düzeltme yapar. Renk duyumu açısından insan gözü
yetkin bir optik araç olmakla birlikte elektromanyetik spektrumun dar bir bölgesine karşı
duyarlıdır. Fiziksel olarak da bir ışığın dalga boyuna veya frekansına göre fiziksel olarak ve
sayılarla tanımlanmasıdır. Uyandırdığı psikolojik etki aynı olan iki ışığın fiziksel renkleri
(dalga boyları) farklı olabilir.
Renkler, fotoğraf karesine bakışı ve yorumlanışı da değiştirir. Gün batımında oluşan
turuncu-sarı tonlar bizi rahatlatır, romantikleştirir. Doğayı kapsayan yeşil tonlar içimize
bir ferahlık verir. Mor acıyı, üzüntüyü akla getirir. Kahverengi nostaljinin rengidir, geçmişe
özlemi hatırlatır. Beyaz saflığı, temizliği, mutluluğu, geleceği simgeler. Siyah ölümü,
geçmişi, mutsuzluğu anımsattığı bilinir.
Yaşadığımız çevrenin dönem dönem renk değişimi üzerimizde önemli etikler bırakır.
Mevsimlerin değişmesi, doğadaki renklerin değişmesi ile kendini belli eder. İlkbahar kendini
parlak ve aydınlık renkler ile takdim eder. Sarı beyaza en yakın renktir ve sarı-yeşil sarı
rengini şiddetlendirir. Doğada doğurganlık mevsimi başlamıştır. Pembe, pastel mavi, sarı
mor çiçekler menüsünü görmek mümkün. Sonbaharın renkleri ile ilkbaharın vaatleri
gerçekleşir ve renkler en doygun ve en sıcak halleri ile kendini ortaya koyarlar. Kış, tam
uyku zamanıdır. Renklerin duyguları aslında bizim duygularımızdır.
Renklerin bilincinde olsak da, olmasak da üzerimize olan etkilerini görürüz. Bu etkiler
pozitif de olabilir negatif de. Renkler üzerinde düşünmek doğanın ölümsüz yasaları üzerinde
kafa yormaktır. Renklerin üzerimizdeki etkisini onları var eden maddelerin etkilerinden ayrı
düşünebilir miyiz?
Evet, renkler insanlar üzerinde psikolojik bir etki yaratıyor. Ama tüm insanlar
üzerinde aynı etkiyi yarattığını söylemek zordur. Toplumdan topluma, kültürden kültüre
renklerin bu etkisi değişir. Aynı toplum üzerinde zamanla bu etkilerin de değiştiği bir
gerçektir. Öyle ki bazı renkler, sıcak renk sınıfında olmasına karışın soğuk gibi de
algılanabiliyor. Sıcak renk, soğuk renk nedir? Biraz da bu konuya değinelim.
Renkler insanlar üzerinde psikolojik olarak yarattıkları etkiye göre sıcak ve soğuk
diye ikiye ayrılır. Sıcak Renkler: Kırmızı, Turuncu, Sarı; Soğuk Renkler: Yeşil, Mavi,
Mor diye bilinir. Bunların dışında da sıcak veya soğuk diye bilinen renkler söz konusudur.
Bu renkleri tek tek ele alırsak:
Kırmızı: Sıcak renklerin başında gelir. Kırmızı siyah üzerinde şiddet ve ateşi temsil
ederken, beyaz üzerinde pembe manevi bir aşkın simgesidir. Beyaz üzerinde kırmızı kan ve
ölümü akla getirir. Yüzdeki kırmızılık utanma, kızgınlık ve ateşin belirtileridir. Dalga
boyunun büyüklüğünden dolayı göze hemen çarpar. Bu nedenle hemen hemen tüm uyarılar
(warning) kırmızı renkle yazılır, yapılır. Örneğin, trafik ışıklarında kırmızının kullanımı
gibi. Kırmızı hareketli, dinamik bir renktir. Bu nedenle (tonuna bağlı olarak) insanı tedirgin,
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rahatsız edebilir. Kısacası kırmızı önce insanı çeker; sonra da tedirgin, huzursuz edip, iter.
Kısacası kırmızı, hem çarpıcı, dikkat çekici, tahrik edici hem de tedirgin, rahatsız edici renk
olma özelliğini taşımaktadır
Turuncu: Kırmızıdan sonraki en sıcak renktir. Onun kadar olmasa da hareketli,
dinamik, dikkat çekici, çarpıcı bir renktir. Kırmızıdan farklı olarak insanı tedirgin, rahatsız
eden bir yanı yoktur. Kırmızıya göre daha yumuşak, daha iç açıcı, daha hoş bir renktir.
İnsanda coşku ve canlılık duyguları uyandırır, moral yükselticidir.
Sarı: Sıcak renk olarak bilinse de yeşile kaçan tonu soğuk renk gibi algılanır. Altın
sarısı, maddenin en yüksek değerini ifade eder. Sarı bolluk, kutsallık, güneş ve zenginliğin
simgesidir. Sarı parlaktır ama şeffaf değildir. Bazen karanlığın içinden çıkan ışık anlamında,
aydınlığın simgesi olmuştur. Bu anlamda sarı, bilgi anlamına gelir. Bu nedenle de insanlarda
değişik duygular yaratır. Sarı aydınlığın-ışığın rengi diye bilinir ve güneşi çağrıştırır.
Yıllardır ressamlara ilham kaynağı olan bu renk tuvallerde sarı başaklar şeklinde kendini
göstermiştir. Bir anlamda üretimin, verimliliğin, bolluğun rengidir. Ressamların yapıtlarını
incelediğimizde ışığın sarı; gölgenin mavi ile vurgulandığını görürüz. Güneşin, ışığın rengi
olan bu sarı insanda coşkuyu artırır, sevinç ve neşe duygusu yaratır. Ancak yeşile kaçan sarı
tonlar canlılığını kaybetmiş olup soğuk renk gibi algılanır. Ki sonbahar da hüznü yaratan da
sarıdır.
Yeşil: Rahatlatıcı, iç açıcı, huzur verici renktir. İnsanlarda ferahlık, dinlendirici etkisi
yaratır. Statik, durgun bir renk olduğu için sükûneti simgeler. İlkbaharı, doğuşu, canlanışı
çağrıştırır. Kısacası yeşil doğayı simgeler. Doğal olarak da tazeliği, gençliği ve umudu
yansıtmaktadır. İlaçların bitkilerden elde edilmesinden dolayı, Ortaçağdan beri yeşil renk
sağlıkla da ilişkilendirilmektedir. Hatta kimileri cerrahların yeşil giymesini buna bağlar.
Ancak yeşilin soğuran renk olması nedeniyle cerrahların elbiselerinde kanı belirgin şekilde
göstermediği de bir gerçektir.
Mavi: Dünyada en fazla görülen renktir. Mavi denilince akla önce gökyüzü, denizler
gelir. Ancak uzaktaki dağların da mavi göründüğü bir gerçektir. Sınırsızlığın, sonsuzluğun
ve de özgürlüğün rengidir mavi! Durağan, statik bir renktir. İnsanlarda, dinginlik, serinlik,
huzur, mutluluk duygusu yaratır. Sakinliğin, engin hoşgörünün simgesidir. Yapılan
araştırmalar sonucu mavinin hâkim olduğu ortamlarda yaşayanların sinir sistemlerinin çok
güçlü olduğu söylenmektedir. Ki nazar boncuklarının mavi olması da anlamlıdır. Dikkat
çekici bir renk olmadığı için fonda kullanımı yapıtın etkisini artırır.
Mor: Kırmızı ve mavinin birleşiminden oluştuğu için bu iki rengin oranlarına göre
değişik tonlar oluşturmaktadır. Ancak genelde mor rengin; acıyı, hüznü, üzüntüyü, içe
kapanıklığı, depresyonu, çağrıştırdığı bilinir. Hatta kimi insanlarda hastaneyi akla getirdiği
söylenir. Tonlarına göre hayal gücünü, sezgileri harekete geçirdiği çalışma şevkini ve de
yaratıcılığı artırdığı da söylenir.
Daha detaylı bilgi için bkz. www.journals.hacettepe.edu.tr
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2.3. Renklerin Mesaja Uygun Seçimi
Güncel hayatımızda renklerin yeri, önemi ve renklerin verdiği mesajı bir önceki
konuda gördünüz. Fotoğraf siyah-beyaz da olsa o haliyle renk açısından bir mesaj
içermektedir. Örneğin geçmişi anlatmak, üzüntü belirtmek istediğimizde siyah-beyaz veya
buna yakın renkleri kullanırız. Renklere gösterdiğimiz tepkiler biraz da geçmişteki
deneyimlerimize bağlıdır. Dinler, gelenekler, inançlar, moda, reklâm gibi etkenler bizim
renklere olan tepkimizi şekillendirir. Kısacası renklerin görsel, duygusal dilini öğrenmek işin
doruk noktasıdır.

Resim 2.1: Sonbahar anlatılacaksa fotoğraftaki renkler de mevsime uygun olmalıdır.

Renk yaşamdır. Objeleri ve bazı olayları renklerine göre değerlendirir, onları
renklerine göre görev yükleriz. Hem canlı-cansız tüm cisimlerin bir rengi vardır. Üstelik
dünyanın her yerinde aynı türdeki canlılarda aynı renkler vardır. Nereye giderseniz gidin
karpuzun rengi hep kırmızıdır, kiviler hep yeşildir, denizler mavidir ya da mavinin tonlarıdır,
kar beyazdır, limonlar sarıdır, fillerin rengi dünyanın her yerinde aynıdır, ağaçların rengi
aynıdır hiç değişmez. Yapay olarak elde edilen renklerde de durum değişmez.
Basın fotoğrafçılığında da haber-fotoğraf-mesaj uygunluğu için renk seçimi önemlidir.
Özellikle fotoğraf altı haberlerde yazacağımız metin fotoğrafı anlatmalıdır. Daha doğrusu
fotoğrafa bakıp mesajı tam olarak alamayanlara yardımcı olacak bir metindir. Yani burada
kullanacağımız kelimeler fotoğrafla verilen mesajı tamamlayıcı nitelikte olacaktır.
Gazetelerde kullanılan fotoğraflar, gazetenin yayın politikası ve sayfalarının
kriterlerini yansıtırlar. Bazı gazeteler siyah-beyaz yayın yapar haliyle fotoğraflar da siyahbeyaz olacaktır. Bu tür gazeteler yazıya fotoğraftan daha fazla önem verirken, ülkemizde
spor ve magazin gazeteleri fotoğrafı yazının önüne çıkarmışlardır. Yani mesajı ağırlıklı
olarak fotoğrafla vermeyi hedeflemişlerdir. Bunda okuyucu kitlesinin payı da büyüktür.
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UYGULAMA FAALİYETİ

UYGULAMA FAALİYETİ – 2
İşlem Basamakları


Fotoğrafta renk uyumu ve renk
kontrastının nasıl oluştuğunu
takip ediniz.



Renklerin insanlar üzerindeki
etkilerini sıralayınız ve
farklarını karşılaştırınız.



Renkleri mesaja göre
değerlendirme sistemini
inceleyiniz.

Öneriler

Renk uyumunun fotoğrafa verdiği akıcılığı
yakalamaya çalışınız.

Zıt renklerle oluşan renk kontrastının
fotoğrafa kattığı hareketliliği yakalayınız.

Güncel hayatta hangi renk insan üzerine
nasıl bir etki bırakıyor araştırınız.

Renk psikolojisi konusunda günümüzde
yapılan çalışmaları araştırınız.

Özellikle siyah-beyaz ve renkli
fotoğrafçılıkta mesajların renklerle nasıl
verileceğini araştırınız.

DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
Aşağıda hazırlanan değerlendirme ölçeğine göre kendi yaptığınız ya da arkadaşınızın
yaptığı çalışmayı değerlendiriniz. Davranışların gerçekl
eşme düzeyine göre “Evet / Hayır“ seçeneklerinden uygun olan kutucuğu
işaretleyiniz.
Gözlenecek Davranışlar

1

Renk uyumu ve kontrastını doğru değerlendirerek fotoğrafta
kullanılan renkleri psikolojik açıdan yorumlayabildiniz mi?

2

Fotoğrafta renklerin, verilmek istenen mesaja uygunluğunu
değerlendirebildiniz mi?

3

Gündelik hayatımızda renklerin önemini ve etkilerini
tanıyabildiniz mi?

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızda ‘Hayır’ seçeneği işaretli ise ilgili faaliyete dönerek tekrar ediniz.
Cevaplarınızın tümü ‘Evet’ ise bir sonraki faaliyete geçebilirsiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME-2
MODÜL DEĞERLENDİRME 2
Aşağıdaki soruları dikkatli bir şekilde okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi kontrast kelimesinin eşdeğer anlamlarından biri değildir?
A)
B)
C)
D)

Karşıt
Zıt
Benzer
Tezat

2. Alev ve sıcağı düşündüren renkler ile sarı, turuncu ve kırmızı renkler aşağıdaki
hangi kontrastı oluşturur?
A)

Sıcak/Soğuk Kontrastı

B)
C)
D)

Açıklık/Koyuluk Kontrastı
Doygunluk Kontrastı
Komşuluk Kontrastı

Aşağıdaki renklerden hangisinin saflığı, temizliği, mutluluğu, geleceği
simgelediğine inanılır?
3.

A)
B)
C)
D)

Mavi
Kırmızı
Yeşil
Beyaz

4. Aşağıdakilerden hangisi sıcak renklerden değildir?

A)
B)
C)
D)

Sarı
Mavi
Kırmızı
Turuncu

5. Dünyada en fazla görülen renk aşağıdakilerden hangisidir?
A)

Siyah
Mavi.
C) Sarı
D) Beyaz
6. Aşağıdakilerden renklerden hangisi ölümü, geçmişi, mutsuzluğu anımsattığına inanılır?
A)
Kırmızı
B)
Mavi
C)
Yeşil
D)
Siyah
B)

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız
sorularla ilgili konuları faaliyete dönerek tekrar inceleyiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3
AMAÇ
AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ–3

Fotoğrafı, kompozisyonun görsel ögeleri ve verilmek istenen mesaja uygun olarak
eksiksiz değerlendirebileceksiniz.

ARAŞTIRMA
ARAŞTIRMA
1. Çektiğiniz fotoğrafları önce temel kompozisyon kurallarına göre değerlendiriniz.
Ardından, fotoğraf karesinde yer alan objeler ile renk yoğunluğunun estetik olarak
dağılıp dağılmadığını inceleyiniz.
2. Fotoğrafı hangi amaçla çektiğinizi düşününüz. Sonuçta fotoğrafın amacınıza uyup
uymadığını kontrol ediniz.
3. Fotoğrafınızı haber fotoğrafı ölçütlerine göre değerlendiriniz. Bu fotoğrafla gazete
okuyucusuna nasıl bir mesaj verebileceğinizi belirleyerek, fotoğraf altı haber
yazımını deneyiniz.

3. FOTOĞRAFIN GÖRSEL ÖGELERİ
3.1. Görsel Tasarım İlkeleri
Kelime anlamıyla tasarım; bir şeyi zihinde kurgulama ve biçimlendirme olarak
tanımlanır. Görsel düzenleme, fotoğraf karesinde yer alan her türlü ayrıntının bir düzen ve
estetik anlayış içinde bir araya getirilmesidir. Objeleri, gerektirdiği dramatik yapıya uygun
biçimde düzenlemenin amacı, bakışları amaçlanan ilgi merkezine yönlendirerek elde
edilmek istenen etkinin güçlenmesini sağlamaktır. “Vermek istediğimiz mesajı en uygun
şekilde anlatmak” olarak ifade edebileceğimiz kompozisyonda önemli olan, anlatımda
kullanılan çerçeve, grafik düzenleme, ışık ve renk gibi öğelerin anlaşılır şekilde bir araya
getirilmesidir.
Fotoğraf makinenizin deklanşörüne basarken fotoğrafınızı sıradanlıktan kurtarıp, ona
estetik bir değer kazandırmanız çeşitli kompozisyon kurallarına uymanıza bağlıdır. Bir
görüntü çerçevesinin oluşturulması ve görsel düzenleme kurallarına uygun olarak bir
fotoğrafın yaratılması, belirli rastlantıların bir araya getirdiği bir düzenleme olmaktan çok,
bilinçli, etkiyi artırıcı, estetik yönelimler yönünden doyurucu bir uğraşın sonucudur. Görsel
düzenlemede iyi ve doğru yönelimler bilgi, yetenek ve deneyler ile kazanılabilir. Pasif
düzenlemede fotoğrafçı pozlandıracağı konuda vurgulamak istediği öğelerin, ışık şartlarının
kendiliğinden olmasını ve zihninde önceden oluşturduğu düzenlemenin gerçekleşmesini
bekler. Konunun düzenlenmesine hiçbir şekilde katkıda bulunmaz. Ancak deneyim
kazandıkça zamanla bilinçli olarak kural dışına çıkarak güzel görüntüler yakalayabiliriz. Bu
tür çalışmalar daha çok çocukların yaşantıları, portre çalışmaları, doğa fotoğrafçılığı ve
hayvanlar âleminin fotoğraflanmasında görülür. Daha önce zihninde canlandırmış olduğu bir
olayın oluşması için ona düşen görev, sadece beklemektir. Bazen zihnimizde tasarladığımız
olaylardan biri, ansızın karşımıza çıkar ve deklanşöre basarak istediğimiz bir fotoğrafı elde
edebiliriz. Bazen ise tasarladığımız düzenlemenin oluşması, çok uzun zaman alabilir ya da
hiç gerçekleşmeyebilir. Örneğin, bir defa gördüğümüz çocuğun gülümsemesi fotoğrafik
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olarak bizim için yeterli olabilir. O anda, makinemiz çekim için ayarlı değilse ya da herhangi
bir nedenden dolayı pozlandırmayı gerçekleştirememişsek, aynı olayın gerçekleşmesi için
çocuğun gözlemlenmesi gerekmektedir. Çocuk bizden etkilendiğinden ya da ilgisinin bir
başka konuya kaymasından dolayı, bizim beklediğimiz süre içerisinde gülümsemeyebilir.
Sonuç olarak, bize göre çok anlamlı ve güzel olabilecek bir fotoğraf ortadan kaybolur.
Pasif düzenlemede ortaya çıkan zaman kaybı ve olayların tekrarının rastlantılara bağlı
olması fotoğrafçıları aktif düzenleme yapmaya yöneltmiştir. Aktif düzenlemede, fotoğrafçı
konunun aydınlatılmasından, modelin duruşuna kadar her şeyi kendisi ayarlar. Fotoğrafçı ne
aradığını bilen ve bunu uygulamak için fotoğrafik unsurları bilinçli şekilde kullanan kişidir.
Aktif düzenlemede dikkat edilmesi gereken en önemli nokta düzenleme sırasında olayın ya
da konunun doğallığını bozacak durumlardan sakınmaktır. Bir portre çalışmasında modelle
konuşmak modelin sıkılganlıktan kurtulmasını ve daha doğal hareket etmesini sağlayabilir.
Fotoğrafta, kompozisyon kapalı ve açık biçimde düzenlenebilir. Kapalı
kompozisyonda fotoğrafçı, anlatmak istediği her şeyi fotoğraf karesinin içerisinde, izleyiciye
sunar. İzleyici kendine hazır olarak sunulan bu yorumla ve anlatımla yetinmek zorundadır.
Açık kompozisyonda ise, fotoğrafçı olayların devamını izleyiciye bırakır. İzleyici, fotoğrafçı
tarafından kendine sunulan temel bilgilerden hareket ederek, olayın devamını zihninde
tamamlar. Böylece bir fotoğrafın oluşumu ve değerlendirilmesinde fotoğrafçı ile izleyici
birlikte rol alır. Kapalı kompozisyonda, konunun sınırları fotoğraf karesi ile
sınırlandırılırken, açık kompozisyonda konu karenin dışına taşarak devam eder. Konuyu
oluşturan ögeler, izleyiciyi fotoğraf karesinden başlayıp başka dünyalara ve yorumlara
götüren bir görev üstlenir.
Görsel ağırlıklı çalışmalar, temel sanat bilgimizi ve görsel bilincimizi geliştirir.
Böylece çevremizi daha duyarlı bir biçimde gözlemleme, ona karşı tepki gösterme,
yorumlama ve yargılama alışkanlığını da kazanırız. Bu tür bir duyarlılığa sahip olan insanlar,
çevresine ve olaylara bakmasını bilen, baktığını gören, gördüğünü değerlendirebilen ve
bunlardan en doğru sonuçlara, yargılara, çözümlere ulaşabilen yaratıcı insanlardır. Görsel
çalışmak iki önemli değeri karşımıza çıkarır. Bu değerler; görsel keskinlik ve görsel ifadedir.
Görsel keskinlik; bireyin çevresindeki çok yönlü mesajları ve bilgiyi hızla ve açık bir
şekilde görebilme yeteneğidir. Görsel keskinlik, ilgi alanlarına göre ağırlık kazanmaktadır.
Bu nedenle görsel eğitim, ilgi alanlarının da genişlemesine katkıda bulunmaktadır.
Görsel ifade; görsel mesajları göstermek yeteneğidir. Görsel keskinlik aldığımız
mesajlarla ilgilenirken, görsel ifade, yolladığımız mesajlarla ilgilidir. Görsel eğitimi
başarmak için her ikisi de bilinçli olarak geliştirilmelidir.
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Resim 3.1: Fotoğraf karesi bakanın hayal gücünü az da olsa zorlamalıdır.

Hayal gücünün geliştirilmesi; gözleme dayalı tasarıma yönelik düşünmeye doğru
ilerlemek için hayal gücünün geliştirilmesi gerekmektedir. Çünkü yaratıcı bir tasarımcı için
en önemli araç, hayal gücünün gelişmesine katkıda bulunan görsel hafızadır. Birey, görsel
hafızanın zengin bir koleksiyonuna sahip olmalıdır. Hafızanın zenginliği iyi gelişmiş ve
etkin bir görsel algılamaya dayanmaktadır. Görsel imaj toplamanın ve algılamayı bilinçli
hale getirmenin en kolay yolu görsel not tutmadır.
Görsel eğitim sonucu görsel keskinlik ve ifade kazanan, gözlem yapan, doğru
algılayan, ayrıntıyı fark eden, hayal gücünü geliştiren birey çalışmalarını iyi bir
kompozisyonla ifadelendirir.

3.2. Konu Mesaj Uygunluğu
Gerek temel fotoğrafçılık, gerekse haber fotoğrafı açısından çerçeveye aldığımız
görüntülerin, vermek istediğimiz mesaja uygun olması gerekir. Haber fotoğraflarında dikkat
edilmesi gereken konu muhabir tarafından yazılan haber metni ile uyum oluşturmasıdır.
Yani fotoğrafa bakan haber metnini okumadan olay hakkında az da olsa bir bilgiye sahip
olmalıdır. Hatta fotoğrafla meraklandırıp haber metnini okumasını sağlamalıyız.
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Yandaki fotoğraf çok farklı
yönleriyle değerlendirilebilir ve
yorumlayana göre mesaj değişik
olabilir. Bu tür karmaşık
mesajlar içeren fotoğrafların
yorumlanması da hayli karmaşık
olur. Kimi ışık kontrastını mesaj
olarak algılarken kimi de su
birikintisi üzerine yansıyan ağaç
dallarını yakalamaya çalışır. Bir
başkası da görüntü üzerinde
oluşan yansımayı mesaj olarak
algılar.
Her fotoğrafın içerdiği bir mesaj vardır. Ancak bu mesaj fotoğrafı çeken ile fotoğrafı
izleyen için aynı olmayabilir. Yani fotoğraf çeken kareye aldığı objelerle veya kullandığı
ışık ve renk ile izleyene bir mesaj vermeyi hedeflerken; izleyici daha farklı bir mesaj
algılayabilir. Örneğin, portre veya ürün çekimlerinde güdülen amaç, izleyicinin dikkatini ana
konuya çekmektir.

Resim 3.2:Makro ve portre çekimlerde objenin öne çıkması için fon bilinçli olarak
flulaştırılır.

Daha modern bir tasarım yapılacaksa yerleştirme daha yaratıcı olabilir ancak
fotoğrafçı, izleyicinin dikkatini, değişik yöntemler kullanarak, çektiği kişiye veya konuya
yönlendirmek zorundadır. Bunun en iyi yöntemlerinden biri, arka planın flulaştırılmasıdır.
Ayrıca bu tür fotoğraflar normal objektifle makro çekimler sonucunda da ortaya çıkar.
Böylece insan gözünün alışkanlıklarından faydalanabiliriz: Bir insana baktığımızda,
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gözlerimiz ile ona odaklanırız ve çevrenin flu olmasını kabulleniriz çünkü almak istediğimiz
ana bilgi için, çevre bilgileri önemsiz kalır.

Bu fotoğrafı çeken
fotoğrafın adını “Ekmek
Teknesi”
koymuş.
Teknenin sahibi için
önemini
ön
plana
çıkarmış.
Ama
yayınlanan
internet
sitesindeki yorumlarda
ise daha çok renk
kontrastına ve teknenin
denizden uzak kalışı öne
çıkmış.

Resim 3.3: Fotoğraf: G.MAZLUM

3.3. Haber- Fotoğraf Uygunluğu
Gazeteler, ağırlıklı olarak fotoğrafı “habere kaynak teşkil eden materyal” olarak
değerlendirirler. Bu nedenle de günlük yaşamımızın ayrılmaz bir parçası olan gazeteler,
verdikleri haberleri görüntülemek, belgelemek amacıyla fotoğraftan yararlanırlar. Olayları
görüntülemek, delil oluşturmak ve okuyucunun olayları rahat yorumlamasını sağlamak foto
muhabirinin görevidir.
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Resim 3.4: Haberde kullanılan fotoğraf, haberi hem desteklemeli hem de okuyucuyu
olaya motive etmelidir.

Yukarıdaki haber, Kuzey Irak’taki bölücü örgüt yapılanmasının hızlandığı ve
Türkmenlere yönelik saldırıların yoğunlaştığı günlerde yayınlanmıştır. (18 Ocak 2007
Milliyet) Haberde, Kerkük bölgesindeki Türkmen semtine bombalı saldırı düzenlendiği ve
bu tür olayların arttığına yer verilmiştir. Haberde bu bilgileri belgeleyen ve destekleyen bir
fotoğraf kullanılmıştır.
Basında haber servislerinin olayları takip etme metodu genellikle olayı haber formatı
içinde servis edecek muhabirle; olayı görüntüleyip metni açıklayıcı fotoğraf çeken foto
muhabirinin oluşturduğu ekip şeklindedir. Basın fotoğrafının en belirgin özelliği kamuya
sunulmak üzere çekilmiş olmasıdır. Basın fotoğrafının her ne kadar izleyiciyi; yargılayan,
sorgulayan ve taraflı bakışlara sahip bir yapıda yönlendirdiğini savunsalar da bu pek kolay
olmamıştır. Haber fotoğrafı haberleri doğrulamak ve olayın detaylarını göstermek amacıyla
kullanılır. Aynı zamanda arşiv amacıyla kullanılır.
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UYGULAMA FAALİYETİ 3

UYGULAMA FAALİYETİ 3
İşlem Basamakları




Öneriler

Öncelikle temel kompozisyon kurallarını
Fotoğrafı kompozisyon
gözden geçiriniz.
kurallarına göre değerlendiriniz.

Işık ve renk ölçütlerine göre değerlendiriniz
Fotoğrafı konunun içeriğine

Çektiğiniz fotoğrafların hedeflediğiniz
göre değerlendiriniz.
mesajları ne kadar içerebildiğini araştırınız.

Günlük gazetelerde yer alan haber
Haber fotoğraflarını, habere
fotoğraflarını inceleyiniz.
uygunluğu açısından

Haber ajansları ve internet haber kanallarını
değerlendiriniz.
takip edip karşılaştırınız.

DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
Aşağıda hazırlanan değerlendirme ölçeğine göre kendi yaptığınız ya da arkadaşınızın
yaptığı çalışmayı değerlendiriniz. Davranışların gerçekleşme düzeyine göre “Evet / Hayır“
seçeneklerinden uygun olan kutucuğu işaretleyiniz.
Gözlenecek Davranışlar
1

Çektiğiniz fotoğrafları temel kompozisyon kurallarına göre
doğru ve eksiksiz bir şekilde değerlendirebildiniz mi?

2

Fotoğraflarınızı konunun içeriğine göre değerlendirebildiniz
mi?

3

Haber fotoğraflarını habere uygunluğu açısından
değerlendirdiniz mi?

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızda ‘Hayır’ seçeneği işaretli ise ilgili faaliyete dönerek tekrar ediniz.
Cevaplarınızın tümü ‘Evet’ ise bir sonraki faaliyete geçebilirsiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME 3
MODÜL DEĞERLENDİRME 3
Aşağıdaki soruları dikkatli bir şekilde okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
1. Bir şeyi zihinde biçimlendirme kurma ve tasarımlanan biçim olarak tanımlanan kelime
aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)

Kuram
Tasarım

C)
D)

Düzen
Stil

2. Aşağıdakilerden hangisi fotoğrafta görsel öğeler arasında yer almaz?
A)
B)
C)
D)

Çizgi
Renk
Düzlem
Biçim

3. “Bireyin çevresindeki çok yönlü mesajları ve bilgiyi hızla ve açık bir şekilde görebilme
yeteneğidir.” Bu terim aşağıdakilerden hangisini tanımlar?
A)
B)
C)
D)

İfade yeteneği
Yönelebilme yeteneği
Yönlendirebilme yeteneği

Görsel keskinlik.

4. “Belirli bir deneyim kazanmış, önceden bilgi birikimi olan bireyin sinir sisteminin ani
tepkisi” olarak tanımlanan yetenek aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)

Algılama
Düşünebilme
Yorumlama
Yetenek kazanma

5. Gazetelerde yer alan fotoğraflara aşağıdaki tanımlardan hangisi daha çok uyar?
A)
B)
C)
D)

Haberi tanıtan
Haberi yorumlayan kaynak
Habere kaynak teşkil eden materyal
Haberi açıklayan delil

6. Bir ülkenin gazetelerinde fotoğrafın fazla yer alması neyin göstergesi olarak kabul
edilebilir?

A)
B)

Okuyucu kitlesinin haberi okurken olayla ilgili fotoğrafa bakmaya alışık olduğu

C)
D)

Okuyucuların mesajı anlamada zorluk çektiği

Baskı teknolojisinin gelişmiş olduğu
Haberi yazan muhabirin mesajı metinle vermekte güçlük çektiği
41

Aşağıdaki ifadeleri dikkatli bir şekilde okuyarak doğru ifadelerin sonuna D; yanlış
ifadelerin sonuna Y koyunuz.
1.

Işık, bir nesneden yayılan/yansıyan boşlukta veya saydam ortamlarda dalga biçiminde
yol alabilen elektromanyetik bir enerjidir. ( )

2.

Herhangi bir açıdan gelen ışık, su, cam gibi yoğunluğu olan bir maddeden geçerken
kırılır. Bu olaya “Işığın Polarlanması” denir. ( )

3.

Fotoğrafçılıkta temel kural ışığın, makinenin arkasından ve objeye dik gelmeden
yumuşatılarak verilmesidir. ( )

4.

Obje üzerine düşen ışığın bir kısmı yansır, bir kısmı obje tarafından yutulur, bir kısmı
da objeden kırılarak geçer. Objeden yansıyarak gelen ışın, objenin rengini verir. ( )

5.

Fotoğrafçılıkta “orijinal görüntüyü süzgeçten geçirip fotoğrafik ortamda yeni bir
görüntü oluşmasını sağlayan parça” ya objektif denir. ( )

6.

Renkli filtreler spektrumdaki (gökkuşağındaki) renklerin bir kısmını emerek çalışırlar
( )

7.

Polarize ışığın yarattığı yansımaları azaltmak ve fotoğraftaki kontrastı artırmak için
kullanılan filtreler polarize filtrelerdir. ( )

8.

Gerek çekim sırasında, gerekse çekim sonrasında gördüğümüz renk sapmaları ve
bilinçli olarak renk değiştirmeleri için kullanılan filtreler Degrade Filtrelerdir. ( )

9.

Mor ötesi ışınların fazla olduğu yerlerde özellikle yüksek dağlarda, deniz veya
plajlarda, kar çekimlerinde kullanılan filtre türü UV-Ultraviole Filtre olmalıdır. ( )

10.

Close-Up filtreler Normal objektiflere takılarak konuya daha çok yaklaşarak yakın
plan konuların çekilmesini sağlar. ( )

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız.

11.

.“Kare

içindeki

konuları

göze

hoş

gelecek

şekilde

düzenlemek”………….. …………. olarak tanımlanır.
12.

Işık; obje üzerine geliş……………. göre farklı görüntü ortaya çıkarır.
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seçmek

ve

13.

Fotoğraf

karesindeki

öne

çıkarmak

istediğimiz

objeyi

……………..olarak

belirlediğimiz noktaya yerleştirdiğimizde obje daha belirgin olur
14.

Işık kontrastı; ışık kaynağının yaydığı ışığın, konu üzerindeki kontrastını belirleyen
faktörler

…………….kaynağı mesafesi ve ışık kaynağının konuya göre etkili

boyudur
15.

Fotoğraf makinesinin önündeki nesnenin aydınlatılma, ………………………’dır.

16.

İçe Ait Aydınlatma Düzenlemesi; fotoğraf filminin ……….aşamasında uygulanan
yöntemdir.

17.

Bir fotoğraf karesinde değer ve görünüş bakımından zıt iki rengin karşılaştırılmasına
………………… denir.

18.

Renkler içinde ………….ölümü, geçmişi, mutsuzluğu anımsattığı kabul edilir.

19.

Hem canlı-cansız tüm cisimlerin bir…………. vardır.

20.

Haber fotoğraflarında dikkat edilmesi gereken konu muhabir tarafından yazılan haber
metni ile …………….oluşturmasıdır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız
sorularla ilgili konuları faaliyete dönerek tekrar inceleyiniz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ -1 CEVAP ANAHTARI
1

D

6

D

2

B

7

A

3

A

8

4

C

9

5

A

10

B
A
B

ÖĞRENME FAALİYETİ 2 CEVAP ANAHTARI
1

C

4

B

2

A

5

B

3

D

6

D

1

B

4

A

2

C

5

C

3

D

6

A

ÖĞRENME FAALİYETİ 3 CEVAP ANAHTARI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI
D
11 Fotoğrafçılıkta Kompozisyon
Y
12 Açısına
D
13 Altın noktalar
D
14 Konu-ışık
Y
15 Dışa ait aydınlatma
D
16 Baskı
D
17 Renk kontrastı
Y
18 Siyah
D
19 Rengi
D
20 Uyum
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