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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Gazete ve dergilerde karşılaştığımız fotoğrafları dikkatli incelediğinizde bu
fotoğrafların diğer fotoğraflardan farklı olduğunu göreceksiniz. Genelde haber fotoğrafı
olarak tanımladığımız görüntüleri farklı kılan, bir haberi destekler nitelikte çekilmiş
olmalarıdır. Peki, haber fotoğrafı nedir? Onu diğer fotoğraflardan ayırt eden özellikler
nelerdir?
“Temel Fotoğrafçılık” modülleriyle kazandığınız mesleki altyapınıza yeni yeterlikler
ve beceriler inşa etmek üzere başladığınız bu modül, fotoğraf konusunda ufkunuzu biraz
daha açacak ve sizi mesleki ideallerinize biraz daha yaklaştıracaktır.
Bu modülle size haber fotoğrafı çekme ve seçme konusunda gerekli bilgi ve becerileri
oluşturmanız amacıyla haber fotoğrafının nitelikleri, diğer fotoğrafçılık türlerinden farkları,
basın ve okur açısından önemi, hangi estetik ve teknik özelliklere sahip olması gerektiği gibi
alana özgü bilgiler sunulmaktadır. Kendinizi artık güzel haber fotoğrafı çekmek üzere
hazırlamalı, çekimleriniz için uygulama faaliyetlerinin gereğini yapmalısınız. Basının
gücünü iki temel araç olan haber metni ve fotoğraftan aldığını ve ikisinin bir bütün olduğunu
biliyorsunuz. Gazeteciliğin hangi alanında uzmanlaşmak isterseniz isteyin bu modülü
başarıyla tamamlamanın yararını mutlaka göreceksiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ
Haber fotoğrafı ile ilgili temel unsurları analiz edebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Günlük gazetelerde kullanılan haber fotoğraflarını inceleyerek ne gibi özelliklere
sahip olmaları gerektiğini belirlemeye çalışınız.



Ülkemizde ve uluslararası alanda ödül almış haber fotoğrafları ile ilgili araştırma
yaparak haber fotoğraflarını arkadaşlarınızla inceleyiniz.



Magnum ajansı ve Magnum geleneğindeki ajanslar hakkında araştırma yapınız.

1. HABER FOTOĞRAFI VE HABER
FOTOĞRAFÇILIĞI
1.1. Haber Fotoğrafı
Fotoğrafsız bir gazete ya da dergi düşünmek günümüz koşullarında artık neredeyse
imkânsızdır. Okur, gazetede yer alan haberin fotoğrafını da görmeyi talep eder. Fotoğraf
artık gazete ve dergiler için yazı kadar hatta bazen ondan da önemli bir unsurdur. Fotoğraf
haber metnine yeni boyutlar kazandırır. Okurun haberi anlamlandırma süreci fotoğrafın
kullanılmasıyla değişir. Fotoğraf haber metninin kurduğu anlamı tek bir anda, haber
metninden önce kurar, okur ise anlamı haberin metninden önce fotoğrafla algılar.
Bugün fotoğrafın olmadığı bir alan düşünmek neredeyse imkânsızdır. Kişisel
tarihimizin de en önemli görsel tanıkları fotoğraflardır. Anlar, daha sonra hatırlanmak üzere
fotoğraflanır ve albümlere kaldırılır. Kişisel tarihlerimiz fotoğraf albümlerinde saklanırken
toplumsal tarihe tanıklık eden ve onu görsel olarak yeniden üreten fotoğraflar gazete ve
dergilerde yer alır. Bazı haberlerin yeterince fotoğrafı olmadığından dergilerde yer
almadıkları çok olur.
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Fotoğrafın icadından bu yana yaşadığımız zamanlar, aynı zamanda belgesel ve haber
fotoğrafçılığının tarihidir. Geriye dönüp bakıldığında, fotoğrafların bize yaşadığımız devre
ilişkin önemli tarihsel belgeler bıraktığını görürüz. Fotoğraf tarihçileri haber fotoğrafçılığına
Amerikan İç Savaşı’nın önemli bir etkinlik kazandırdığını iddia ederler. Amerikalı fotoğrafçı
Mathew Brady bu dönemde Abraham Lincoln’e düzenlenen suikastın fotoğraflanmasını
başarmış ve bu alanda önemli bir belge oluşumunu sağlamıştır. Hatta Brady, Başkan
Lincoln’ün seçimler sırasında portresini gazetelerde yayımlayarak hakkındaki ön yargıların
değişmesini sağlamış hem portre fotoğrafının basında kullanımına öncülük etmiş hem de
fotoğrafın ilk kez siyasi alanda propaganda malzemesi olarak kullanımını gerçekleştirmiştir.
Siyaset bilimcileri Lincoln’ün seçilmesinde bu tür propagandaların büyük etkisinin olduğunu
belirtiyor. Lincoln de anılarında Brady’nin portreleri sayesinde başkanlığı kazandığını itiraf
etmiştir.

Fotoğraf 1.1: Mathew Brady’nin Abraham Lincoln fotoğraflarından örnekler

Gazetecilikte genel ilke “habere göre fotoğraf”tır. Ancak özellikle magazin
gazeteciliğinde “fotoğrafa göre haber” yapmak ağır basmaktadır. Bu da zamanla fotoğrafın
haber metninin önüne geçmesine neden olmakta ve renkli gazeteciliğin rağbet görmesini
sağlamaktadır.
Basın fotoğrafı genel habercilik ilkelerine ve etik değerlere bağlı kalınarak
kullanılmadığı takdirde çok önemli sorunlara neden olabilir. Bu yanıltıcı gerçekliğin bir
örneğine l992 Körfez Savaşı’nda tüm dünya şahit oldu. Savaş sırasında yapılan her türlü
katliam, hak ihlalleri, 750 bin asker ve sivilin akıbetini kamufle etmek için televizyonlar,
basın kuruluşları ve kamuoyu Amerikan kaynaklı propagandacılar tarafından kasıtlı olarak
yönlendirilmiş ve petrole bulanmış bir karabatağın acındırıcı fotoğrafı tüm dünya medyasına
servis edilerek hedef bir anda saptırılmıştır. Üstelik bu görüntünün savaş bölgesinden mi
yoksa doğal ortamdan mı çekildiği otoriteler tarafından kuşkuyla karşılanmıştır. Fotoğraf
uzmanları fotoğrafın stüdyo ortamında çekildiğini, birden fazla ışık kaynağının kullanıldığını
gösteren açıklayıcı birçok ipucu tespit etmişlerdir. İşin diğer bir ilginç yanı ise bu fotoğrafı
çeken Steve Mc. Curry’nin Afganistan Savaşı’nda medyaya servis edilen “Afganlı Genç
Kız” fotoğrafına da imza atmasıdır.
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Fotoğraf 1.2: Steve Mc. Curry tarafından çekilen fotoğraf örnekleri

Günümüz basını bu yönteme çok sık başvurmakta ve hedef kitle oluşumunda dengeyi
hep kendi tarafına yönlendirebilmektedir. Buna benzer yöntemler kamuoyu oluşturmakta çok
etkili olmaktadır.
Haber fotoğrafçıları, insanlık ailesinin duygularını; acı ve sevinçlerini, doğayı ve
yaşadıkları fiziksel çevreyi anlatmak için aracılık eder. Yirminci yüzyılın ortasına doğru,
baskı ve fotoğraftaki teknik gelişmelerin ardından haber ajanslarının yaygınlaşması ile
basında yaşanan gelişmeler “öteki”ni merak ve anlama çabası, haber fotoğrafçılığını olmazsa
olmaz bir konuma getirmiştir. Bugüne kadar dünyanın her yerinden acı, sevinç, savaş,
politik, çevre, portre, keşif gibi çeşitli konularda foto röportajlar çekme geleneğini sürdüren
seçkin Magnum geleneğindeki ajanslar, Henri Cartier-Bresson, E. Smith, R. Capa,
Koudelka, Ara Güler, Sebastıao Salgado gibi fotoğraf ustaları dünyayı anlamamıza ve
yorumlamamıza yardımcı olmuşlardır.

Fotoğraf 1.3: Ara Güler, Henri Cartier-Bresson

Haber fotoğrafı, en basit anlamda, okurun haberle ilgili bilmesi gereken bilgileri
görsel bir biçimde sunar. Diğer bir deyişle, haberi bir fotoğraf karesinde özetleyen ve
destekleyen fotoğraftır. Fotoğraf görüntüsünün somutluğunun verdiği bilgi, haberin okuyucu
tarafından daha kolay anlaşılmasını ve olayın aklında canlandırılmasını sağlayacaktır.
Okuyucu, haberle ilgili bilgileri görme beklentisindedir. Bu beklentinin karşılanması, aynı
zamanda okurun haberle ilgili taşıdığı şüpheleri de giderecektir.

4

Fotoğrafın özellikleri ve haberin görselleştirilmesi olgusunu, haber fotoğrafı özelinde
fotoğrafçı Arthur Rothstein şöyle özetlemektedir: "Haber fotoğraflarının temel özellikleri;
okurun bilmek istediğini gösterme beklentisini karşılamak, fotoğrafın gösterdiği şey
olduğuna inanılırlığı sağlamak ve okurun dikkatini kaybetmeyecek derecede dikkat çekici
olmaktır." Bu üç özellik (gösterme, inanılırlık ve dikkat çekicilik) ile gazetelerin haberleri
fotoğraflı sunma gerekçeleri de ortaya konulmaktadır.
Sözel iletişim, yapısındaki çeviriden dolayı, aktarılırken bozulmalara
uğrayabilmektedir. Ancak görsel iletişim daha doğrudan ve somut bilgi aktarmaktadır.
Fotoğraflar, gazete sayfasında yer alan diğer haber sunum ögelerine oranla daha gerçeğe
yakındır. Fotoğraf, sahip olduğu inandırıcılık ile insanların kendi gözlerinden sonra en
güvendikleri araç konumundadır. Bu yüzden, doğru haber vermekle yükümlü olan gazeteler,
olayların doğruluğunu pekiştirmek amacıyla, yoğun olarak fotoğraf kullanmaktadır. Bunun
yanında, yazıyla dolu olan gazetelerde, fotoğraflar dikkat çekici ögeler olarak da
kullanılmaktadır. Binlerce kelime arasında fotoğraflar hem gazeteyi görsel açıdan daha
güzelleştirmekte hem de okurun dikkatini toplamakta ve okuru yönlendirmektedir.
Yazılı basında kullanılan fotoğraflar genellikle doğrudan fotoğraflardır. Çoğu zaman
doğrudan fotoğraf, haber fotoğrafı ile birlikte tanımlanır. Doğrudan fotoğraf anlayışında
fotoğrafik görüntünün hiçbir teknik müdahaleye uğramadan doğrudan doğruya çekildiği gibi
basılması esas alınır. Doğrudan fotoğraf hem belgesel hem de haber fotoğrafını kapsar çünkü
hem bir yaklaşım hem de bir tekniktir.

Fotoğraf 1.4: Tayland’daki mülteci kampında yemek dağıtılmasını bekleyen Kamboçyalı anne
ve bebeği
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Buna rağmen belgesel fotoğraf hem doğrudan fotoğraftan hem de haber fotoğrafından
pek çok noktada ayrılır. Uzak ülkeler ve buralarda yaşayan insanların hayatları ile doğa,
doğrudan fotoğrafın konusu olabilir.
Her doğrudan fotoğraf, belgesel fotoğraf örneği değildir. Belgesel fotoğraf bir mesaj
taşımalı, söyleyecek bir şeyleri olmalıdır. Toplumsal bir olayı yansıtabilmeli, yaşadığımız
dünyaya ilişkin farklı bakış açıları geliştirebilmelidir. Belgesel fotoğrafın taşıdığı mesajlar,
haber fotoğrafının tersine spesifik (özel) olarak tek bir olay üzerinde yoğunlaşmaz. Belgesel
fotoğraf ise daha uzun ömürlüdür ve sosyal mesajlar yaratır.
Haber ve belgesel fotoğrafın çıkış noktaları ve amaçları aynıdır. İkisi de dış gerçeğin
değiştirilmeden sunulması ilkesini benimser. Hem haber hem de belgesel fotoğrafının
işlevleri bildirmek, öğretmek, açıklamak, etkilemek, saklamak, tarihe tanıklık etmek olarak
tanımlanabilir. Her ikisi de “Doğrudan Fotoğraf” yaklaşımı içinde yer alır, bu nedenle de
belge niteliği taşır.
Ancak var olan tüm bağlara karşın fotoğrafın belgesel olma niteliği ile haber olma
niteliği birbirinden farklı şekilde tanımlanmalıdır. Her haber fotoğrafı aynı zamanda bir
belgedir ancak her haber fotoğrafı belgesel fotoğraf değildir. Belgesel fotoğraf ile haber
fotoğrafları arasındaki ayrım üzerinde dururken ilk olarak haber değeri kavramını ele almak
gerekmektedir. Haber fotoğrafıyla belgesel fotoğrafı birbirinden ayrı tanımlamamıza neden
olan diğer önemli unsurlar ise fotoğrafın yayınlandığı taşıyıcının (support) türü ve fotoğrafın
taşıdığı estetik, tarihsel değerler ve yan anlamlardır.

Fotoğraf 1.5: Dünya tarihinden belgesel fotoğraf örnekleri
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Bazı haber fotoğrafları yayımlandıktan sonra kısa sürede tüketilir ve bir daha hiç
hatırlanmazken bazıları zamanı aşarak belgesel niteliği kazanır ve farklı bir biçimde bizim
için var olmaya devam eder. Haber fotoğrafının kısa ömrünü uzatan ve onu zamansal
sınırlılıklardan kurtarıp belgesel fotoğraf kategorisine taşıyan estetik ve evrensel değerler ile
fotoğrafın tarihsel tanıklığı ve taşıdığı yan anlamların zenginliğidir. Haber fotoğrafları
gündelik bir dil içinden kurulur. Tarihsel ve evrensel yan anlamlara fazla yer veremez.
Verebilenler ise tarihsel süreç sonunda haber fotoğrafının kısa ömürlülüğünden kurtulup
tarih içinde yerlerini alabilen başarılı örneklerdir.
Daha çok dergilerde kullanılan ve hem belgesel hem de haber fotoğrafı özellikleri
taşıyan foto-röportaj ise birden fazla fotoğrafla tek bir tema etrafında birleşerek daha derin
daha ayrıntılı foto öyküler yaratılması olarak tanımlanabilir. Bu tema bir yer, bir kişi ya da
bir olay olabilir. Günümüzde foto-röportaj, fotoğrafların tarihsel ya da tematik olarak
sıralanarak ortaya bir foto öykü çıkarılmasıdır. Foto-röportajda önemli olan fotoğrafların tek
başlarına çok iyi olmaları değil, birlikte bir bütün oluşturabilmeleridir. Günümüz fotoröportaj tanımlamasının temelleri çok eskilere dayanmaktadır. Mathew Brady’nin Amerikan
İç Savaşı’nı fotoğraflaması, Paul Nadar’ın babasının bir röportajını görüntülemesi ilk fotoröportaj örneklerindendir. Türkiye’de foto-röportajın en önemli iki ismi Ara Güler ve Fikret
Otyam’dır. Otyam, Güler ve Yaşar Kemal’in birlikte yaptıkları Anadolu röportajları
dönemin gazetelerinde büyük ilgi toplamıştır.
Haber fotoğrafı ve belgesel fotoğrafı, sık sık birbirinin yerine kullanılmakla birlikte,
bu iki fotoğraf türünün farklılığını ortaya çıkaran unsurlar ve haber fotoğrafının zaman
içinde belgesel fotoğraf niteliği kazanmasının koşullarını şöyle sıralayabiliriz:





Standart haber değeri ölçütlerini taşımayan bir fotoğraf, haber fotoğrafı olarak
tanımlanamaz. Haber fotoğrafının varlık koşulları olan standart haber değeri
ölçütleri belgesel fotoğrafta her zaman bulunmaz.
“Kötü haber, iyi haberdir.” anlayışının bir uzantısı olarak haber fotoğraflarında
negatif olaylar daha fazla ön plandadır. Örneğin fotoğrafta şiddet, haber
değerini artırıcı bir unsur olarak karşımıza çıkar. Profesyonellere göre şiddetin
dozajı arttıkça haber değeri de artar. Belgesel fotoğraflar da negatif olayları
kendilerine konu edebilir ancak buradaki negatiflik, sansasyon yaratmak ya da
okuru etkilemek amacıyla değil, var olan koşulların değiştirilmesi amacıyla
kullanılır (toplumcu belgeci fotoğraf). Belgesel fotoğrafta çarpıcılık, fotoğrafın
sadeliği ile birlikte gelir.
Haber fotoğrafları spesifik olaylar üzerine kurulur. Belgesel fotoğraf ise
konusunu daha uzun soluklu öykülerden ve çoğunlukla sıradan insanların
yaşamından seçer.
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Fotoğraf 1.6: Salvador Dali



Toplumca tanınmış kişi ya da kişiler haberin nesnesi olunca haber değeri de
artar. Bu nedenle foto-muhabirleri tanınmış kişilerin sıra dışı pozlarını
yakalamaya çalışır. Belgesel fotoğraf ise konularını çoğunlukla sıradan
insanların sıradan yaşamlarından seçer, ünlüler belgesel fotoğrafın özel konuları
arasında değildir. İlk belgesel fotoğrafların aile fotoğrafları olduğunu
unutmamak gerekir. Günümüz belgesel anlayışı da 1930’lardaki toplumcu
belgeselci yaklaşımdan uzaklaşarak daha kişisel olana doğru kaymaktadır.
Haber fotoğrafında olayın kendisi, fotoğrafın teknik ve estetik kalitesinden daha
önemlidir. Haber fotoğrafının amacı olayın en açık biçimde anlatılabilmesi,
gösterilebilmesidir. Bazı durumlarda kötü karelenmiş, netliği olmayan
fotoğraflar bile yayımlanabilir. Ancak bu durum haber fotoğraflarında teknik ve
estetik değerlerin hiç aranmadığı anlamına gelmez. Bazı haber fotoğrafları
zaman içinde unutulurken bazıları akıllardan hiç çıkmaz ve belgesel fotoğraf
olarak kabul edilir. Bunun nedenlerinden biri fotoğrafın taşıdığı estetik ve
teknik değerdir.

Fotoğraf 1.7: ABD’nin Irak işgali sırasında çekilen büyük yankı uyandıran bir fotoğraf
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Haber fotoğrafları yayımlandıkları medya (taşıyıcı) nedeniyle kısa ömürlüdür.
Haberin sahip olduğu zaman kipleri yayımlandığı gazete veya derginin zaman
kipleriyle sınırlanır. Günlük bir gazetede yer alan bir haber fotoğrafı okur
tarafından hemen tüketilir. Belgesel fotoğrafın ömrü çok daha uzundur.
Albümlerde, aylık veya haftalık dergilerde yayımlanır. Bizim için daha uzun
süre var olur.
Haber fotoğrafının taşıdığı tarihsel önem arttıkça belgesel fotoğraf olarak kabul
edilme olasılığı da artar. Haber fotoğrafları daha çok günlük bir dil üzerinden
kurulur. Bu nedenle de hemen unutulur gider. Ancak foto-muhabirinin
görüntülediği bir olayın tarihsel önemi arttıkça vaktiyle anlık bir haber
görüntüsü olan o fotoğraf, belgesel fotoğraf hâline gelir.

Fotoğraf 1.8: Belgesel fotoğrafa bir örnek



Haber fotoğrafının taşıdığı yan anlamların zenginliği arttıkça belgesel fotoğraf
olma olasılığı artar. Günlük dil üzerine kurulu olan haber fotoğrafları daha çok
düz anlamlara sahiptir. Bazı haber fotoğrafları ise taşıdıkları yan anlamların
zenginliği ile zaman karşısında daha güçlü olabilen fotoğraflardır. Belgesel
fotoğraflarda haber fotoğrafının aksine yan anlamlar düz anlama göre daha çok
önem taşır.

Sayfa sorumlularının gazete sayfalarında yer alacak içeriği belirlerken temel hedefleri
konunun tüm yönleriyle eksiksiz bir şekilde okuyucuya aktarılmasıdır. Metnin görsel bir
malzemeyle desteklenmesi inandırıcılığını artıracağından genellikle haberler görsel
malzemeyle birlikte sunulmaktadır. Ancak kullanılacak görsel malzemelerin nitelikleri bu
noktada çok önemlidir. Seçilecek görsel malzemelerin metni destekler tarzda olması gerekir.
Bazen fotoğrafın kendisi başlı başına haber konusu olabilmektedir.
Prof. Dr. Suat Gezgin yazılı basında kullanılan fotoğrafları üç kategoriye
ayırmaktadır.
Haber fotoğrafı: Okuyucuyu bilgilendirici işlev üstlenir. Haberin görsel kanıtıdır.
Renklendirici fotoğraf: Birlikte yer aldığı metnin konusunu ele alır. Ancak
bilgilendirici görevi yoktur.
Kavramsal fotoğraf: İrdelenen konunun merkezindeki kavramı görselleştirmeye
yarar.
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Haber fotoğrafı

Renklendirici fotoğraf

Kavramsal fotoğraf

Fotoğraf 1.9: Örnek fotoğraflar
Okuyucuyu bilgilendirme işlevi olan haber fotoğrafının sahip olması gereken özellikleri ise şu
şekilde sıralayabiliriz:












Olayı anlatan bir fotoğrafın, haberciliğin temel formülü olan “5 N 1 K”deki
sorulara yanıt vermesi beklenir.
Fotoğraf, olay hakkında bilgi vermelidir.
Olay konusu haberle ilgili olmalıdır.
Olaya tanıklık etmelidir.
Haber fotoğrafı hareket, aksiyon içermeli, haber konusu olayla ilgili ilginç
kareler bulunmalıdır.
Haberi tanımlamalı, desteklemeli, güçlendirmelidir.
Fotoğrafın daha çok ilgi uyandırması için değişik açılardan çekilmelidir.
Fotoğraf haberin gerçekleştiği yerde çekilmeli, haberdeki eylemi vermelidir.
Fotoğraf doğal olmalıdır.
Fotoğrafta mümkünse en çok beş kişi olmalıdır. Ancak bir olayla ilgili
kalabalığı göstermek için geniş açı fotoğraflar kullanılabilir.

Fotoğraf 1.10: Anadolu Ajansı foto muhabiri Tolga Adalı’nın “Su Savaşı” adlı ödüllü
fotoğrafları

1.2. Haber Fotoğrafının Farklılıkları
Haber fotoğrafçılığını diğer fotoğraf türlerinden ayıran bazı temel özellikler vardır. Bu
özellikleri şöyle sıralayabiliriz:
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Haber fotoğrafçılığı, bir iletiyi yaymaya yönelik fotoğrafçılıktır. Haber
fotoğrafçısının hedefi, okuyucunun hızlı algılayabilmesi için iletiyi açık bir
şekilde iletmektir.
Haber fotoğrafçılığının iletişim ortamı gazeteler, haber dergileri ve haber
ajansları gibi basılı kitle iletişim araçlarıdır.
Haber fotoğrafçılığı bildirme amaçlıdır. Haber fotoğrafçısının bütün çabası,
haberin belirli yönlerini bildirmeyi amaçlamaktır.
Haber fotoğrafçılığı sözcükler ve fotoğrafların birleşiminden oluşan bir dil ile
iletişim kurmaktadır.
Haber fotoğrafçılığının konusu insandır.
Haber fotoğrafçılığı büyük bir kitleyle iletişim kurmaktadır. Bu yüzden mesaj
birçok farklı insan tarafından anında anlaşılabilecek kadar özlü olmalıdır.
Haber fotoğrafçılığı, iletileri daha etkili hâle getiren, yetenekli bir editör
tarafından sunulmaktadır.
Haber fotoğrafçılığının temel düşüncesi, bugünün karmaşık dünyasında halkı
bilgilendirmektir.

Haber fotoğraflarının birincil işlevinin, bir olayın gerçekliğinin yansıtılması olması,
haber fotoğraflarının estetik fotoğraflar olamayacağı anlamına gelmez. Öncelikle bir haber
fotoğrafının, habere konu olan olayı aktarması beklenir. Ancak fotoğrafçının yeteneği
doğrultusunda, haber fotoğrafı da bir sanat eseri kadar üstün teknik ve estetik ögelere sahip
olabilmektedir.

Fotoğraf 1.11: Farklı bakış açısına örnek fotoğraflar

O hâlde sanat fotoğrafı ile haber fotoğrafı birçok yönden farklılıklar göstermektedir.
Sanat fotoğrafında sanatçının iç dünyasını fotoğrafına yansıtması beklendiği için kendine
özgü anlatım yolu olan biçemi de ön plana çıkmaktadır. Biçem olmadan sanat fotoğrafçılığı
da düşünülemez. Haber fotoğrafında ise yaşanan gerçekleri yansıtmak ilk hedeftir. Ancak
haber fotoğrafçılığında da mükemmeliyetçi yaklaşıma sahip fotoğrafçıların varlığı ve bu
kişilerin gerçekliği yansıtmanın ötesinde, kendi kişisel biçemlerini de sergilemeleri, bazı
haber fotoğraflarının sanat fotoğraflarında olan estetik ögeleri taşımasını olanaklı
kılmaktadır.
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1.3. Haber Fotoğrafının Nitelikleri
1.3.1. Düşünsel Bir Ürün Olması
Haber fotoğrafı her şeyden önce salt teknik değil aynı zamanda düşünsel bir üründür.
Fotoğrafçılıktan bahsedilirken kullanılan ekipman ve tekniğin gereğinden fazla
önemsenmesi, fotoğrafın bir zanaat olarak algılanması yanılgısına yol açmaktadır. Özellikle
yeni elektronik fotoğraf makinelerinin, her türlü teknik işi kullanıcı için yapması, fotoğrafın
bir zanaat olmadığını açıkça ortaya çıkarmıştır. Fotoğraf çekiminde kullanılan teknikler,
yapılan işin sadece çok küçük bir parçasıdır. Fotoğrafı sanatın ortamına taşıyan ve bir ileti
aktarma aracı olarak önemini ortaya çıkaran asıl ögeler ise bir fotoğraf çekerken
gerçekleştirilen düşünsel, teknik ve estetik yapının bir bileşkesidir.
Aslında her haber fotoğrafçısı aynı zamanda bir habercidir. Haber fotoğrafçısı
karşısındaki bir olayı çekerken tıpkı muhabirin yaptığı gibi düşünsel bir ürün ortaya
çıkarmaktadır. Haber fotoğrafçısı muhabirin kalemiyle yarattığı düşünsel ürünü makinesiyle
yapandır.

Fotoğraf 1.12: İsrail’in Lübnan saldırısının yol açtığı felaketin boyutları ve insanların kaçışı

Fotoğraf çekme kolaylığının yarattığı cazibe, insanların kolayca birer fotoğrafçı
olabilecekleri yanılgısını ortaya çıkarmaktadır. Herkes fotoğraf çekebilir. Ancak teknik ve
estetik olarak nitelikli, anlatım dili güçlü haber fotoğrafları çekmek kolay değildir.
Haber fotoğrafçılığı, yoğun emek gerektiren bir iştir. Haber fotoğrafının niteliğini
belirleyen en önemli öge, fotoğrafı çeken kişinin teknik, estetik ve düşünsel birikimini
fotoğraf karesine aktarabilme yetisidir.

1.3.2. İkna Etme Gücünün Olması
Haber fotoğraflarının bir diğer özelliği de ikna edicilik gücüdür. Haber fotoğraflarının
görselliği, gerçeğe uygunluk ve gerçeği çağrıştırma gücü, gazete sayfasında yer alan diğer
görsel ögelere göre daha üstündür. Fotoğraf okur için habere açılan penceredir.
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Fotoğrafla birlikte, okuyucu gazetedeki görüntüleri, kendi gözleriyle gördüğü gibi
algılamaya başlamıştır. Doğrudan fotoğraflama tekniğiyle oynama yapılmadan üretilmiş bir
fotoğrafın gerçekliği, sorgulanmadan onaylanmaktadır.
Haber fotoğrafçılığının inandırıcılığı, gazetelerde kullanılan haber fotoğraflarının,
herhangi bir gerçeği çarpıtıcı müdahaleye uğramaksızın olabildiğince dürüst ve doğrudan
aktarımından kaynaklanmaktadır.
''Fotoğrafın basında kullanılmasıyla, okuyucu kitle ilk defa fotoğrafa özgü bir ikna
edici gerçeklik duygusuna sahip resimler görüyorlardı; hiçbir ressam ya da çizer, okuyucu
ile fotoğraf makinesinin kaydettiği gerçekler arasındaki aracılığı sağlayamamaktaydı."
(Time- Life Editors, 1972)

Fotoğraf 1.13: Savaşın vahşetini tüm çarpıcılığıyla okura aktaran fotoğraflar

1.3.3. Tarihe Tanıklık Etmesi
Haber fotoğrafının bir başka özelliği de tarihe tanıklık etmesidir. Haber fotoğrafları bir
yönüyle de insanlık tarihini belgelemektedir. Fotoğrafçı Howard Chapnick haber
fotoğraflarının en üstün antropolojik ve tarihi belgeler olduğuna dikkat çekerek "Fotoğraf
haberciliğine (photojournalisme) önem vermemek, tarihe önem vermemektir." demiştir.
Haber fotoğrafları tarihin görsel parçalarıdır. Çünkü gerçekleşen her önemli olayda;
öncesinde, olay sırasında ya da sonrasında mutlaka fotoğraflar çekilmektedir. Bu
fotoğrafların arşivlenerek bir araya getirilmesi, tarihin görsel olarak yazılması anlamına
gelmektedir. Nitekim, Time-Life gibi fotoğrafa önem veren basın kuruluşlarının,
arşivlerinden derleyerek yayınladıkları Eyewitness-150 Years of Photojournalism (Görgü
Tanığı- Fotoğraf Haberciliğinin 150 Yılı) gibi kitaplara bakıldığında, ele alınan süreç içinde
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insanlığın yaşadığı bütün önemli olayların fotoğraflar aracılığıyla gözler önüne serildiği
görülmektedir.
Haber fotoğraflarında da tıpkı haber metinlerinde olduğu gibi objektif olmak
önemlidir. Ancak tamamıyla tarafsız olmak mümkün değildir. Çünkü her fotoğrafta karar
verilmesi gereken, bakış açısı, kadraj, görsel düzenleme ve çekim anı gibi seçimler söz
konusudur. Verilen her karar, tarafsızlıktan bir adım uzaklaşmak anlamındadır. Fotoğrafçı bu
kararları kendi düşünce ve birikimi doğrultusunda vermektedir. Bu anlamda tarafsızlığı ve
dürüstlüğü sağlayan tek öge, fotoğrafçı, editör ve yayın organının taşıdığı iyi niyettir. Bu
yüzden haber fotoğrafıyla uğraşan kişiler, olabildiğince dürüst bir şekilde gerçeği aktarma
çabası içinde olmaları gerekir.
Reuters Haber Ajansının Beyrut'ta çalışan bir foto muhabirinin bazı fotoğraflar
üzerinde oynama yaparak yayına verdiği anlaşıldı. Olayın ortaya çıkmasının ardından
ajans, foto muhabiri ile ilişkisini kesti ve bugüne kadar yayımlanan 920 fotoğrafı geri
çekti.
Lübnanlı fotoğrafçı Adnan Hajj'ın ilk olarak Beyrut'taki bir bombardımanda
evlerden yükselen dumanları daha da koyulaştırdığı ortaya çıktı. Reuters Ajansı,
photoshop programı ile yapılan işlemde fotoğraftaki bazı yerlere de fazladan duman
konulduğunun anlaşıldığını açıkladı.
Hajj'ın İsrail savaş uçağının fırlattığı füze sayılarıyla da oynadığı belirlendi. Aynı
program ile görüntüye iki füze daha eklendiği anlaşıldı.
İddiaları reddeden Adnan Hajj, resimleri daha belirgin hâle getirmek için bu
yönteme başvurduğunu söyledi.

Fotoğraf 1.14: Hajj'ın füze sayılarıyla da oynadığı belirlenen fotoğrafı
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Fotoğraf 1.15: Tarihe tanıklık işlevi olan fotoğraf örnekleri

1.3.4. Anlık Olması
Fotoğraf anlık bir anlatım aracıdır. Haber fotoğrafları genellikle kısıtlı bir zaman
içinde çekilir. Bir konunun fotoğraflanması, bazen saniyeler bazen de saliseler kadar kısa bir
zaman dilimi içinde gerçekleşebilmektedir.
Doğal bir ortamda meydana gelen bir olayın haber fotoğrafının çekilmesi için
mekânda bir fotoğrafçının bulunması yeterlidir. Boynunda fotoğraf makinesi asılı bir
fotoğrafçının konuyu aktarması için yapacağı tek şey makinesini konuya doğrultup
deklanşöre basmaktır. Anlık ifadeler ve olaylar, oluş anında, fotoğraf teknolojisinin sağladığı
kolaylıkla, bir fotoğraf makinesinin içindeki filme sabitlenebilmekte ve bu görüntü istendiği
anda istenen yayın organında basılabilmektedir. Haber fotoğrafının anlık kayıt mekanizması,
olayı bütün doğallığıyla yansıtabilme özelliğine sahiptir.

Fotoğraf 1.16: Anın yakalanmasının haber fotoğrafçılığındaki önemi
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Fotoğrafın en önemli özelliklerinden biri, zamanı dondurabilmesidir. Fotoğrafın
çekildiği anda, akan zaman içinden anlık bir dilim, daha sonraki bir zaman boyutunda
kullanılmak üzere dondurulup saklanabilmektedir. Her olay kendi zamanına kayıtlıdır.
Ancak haber fotoğrafı, olayın kendi zamanında farklı bir kayıt mekanizması oluşturarak o
olayın farklı zaman boyutlarına taşınmasına olanak sağlamaktadır. Böylece, haber
fotoğrafçılığı sayesinde, kendi zamanında yaşanan olay, daha sonraki zaman boyutlarına
taşınabilme esnekliğine kavuşmaktadır.

1.3.5. Yazıyla Desteklenmesi
Haber fotoğrafçılığının bir diğer önemli özelliği ise sözcüklerle, bir başka deyişle
yazıyla desteklenmesidir. "Yazı ve fotoğrafın bir arada kullanımı, gerçekten haber
fotoğrafçılığının temel ilkesi ve en önemli özelliğidir." Gazete sayfasında, fotoğraflar yazıyı,
yazı da fotoğrafları desteklemektedir.

Fotoğraf 1.17: Çocukları sınavda olan velilerin heyecanını yansıtan bir fotoğraf

Sadece yazıdan oluşan bir gazete sayfası, inandırıcılık yönünden zayıf kalmaktadır.
Çünkü sözcükler, görsel olarak algılanan bir olayın yazıya çevirimidir. Her türlü çeviride bir
anlam kayması olasılığı vardır. Haberi yazan kişi olayı kendince sözcüklere dökmekte ve
algılayan kişi de bu kodlamayı açarken yine bir yorumlama yapmaktadır. Bu durum, olayın
aktarılırken anlamının da değişime uğrama riskini içinde barındırmaktadır. Fotoğrafın
doğrudan gösteren olma özelliği, sözcüklerin soyutluğunu gidererek olayla ilgili somut bir
kanıt oluşturmaktadır. Ancak salt fotoğraf da kendi başına yeterli tanımlamayı
yaratamamaktadır. Fotoğrafta görülen nesnelerin tanımlanması gerekmektedir ki bu da
sözcüklerin görevidir. Dolayısıyla, fotoğraf ve sözcüklerin bir arada kullanıldıkları anlatım
yolu hem fotoğraftan hem de yazıdan daha güçlü, yeni bir anlatım biçemi oluşturmaktadır.
Bu sayede okuyucu üzerinde, en üst düzeyde bir anlaşılma ve etki yaratılabilmesi olanaklı
duruma gelmektedir.
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"Fotoğraf ve sözcükler arasındaki ilişkide, fotoğraf yorum için yalvarır ve sözcükler
genellikle yorumu sağlar. Fotoğraf kanıt olarak reddedilemez ancak anlam olarak zayıftır.
Anlam sözcükler tarafından verilir. Sözcükler ise kendi başlarına kullanıldıklarında
genelleştirme düzeyinde kalır. Fotoğrafın itiraz kaldırmayan yapısı sözcüklere özel bir
özgünlük katar. İkisi birlikte çok güçlü olur, sorulan sorular tamamıyla cevaplarını bulur."
(Berger ve Mohr, 1989, s. 92)

1.4. Haber Fotoğrafçılığı

Fotoğraf 1.18: Foto muhabirlerinin her zaman tetikte olması

Objektif olarak bakıldığında günümüz basın fotoğrafçılığı önemli bir konuma sahip
olmuştur. Çünkü fotoğrafsız haber çok da inandırıcı görülmemektedir. Bu özelliği nedeniyle
basın, fotoğrafa ayrı bir önem vermekte ve foto muhabirliği önemli konumda bulunmaktadır.
Türk basınında genellikle muhabirin takip ettiği haberin fotoğrafını da çektiği bir
işleyiş söz konusudur. Bununla birlikte bazı servislerde foto muhabirleri servis bünyesinde
istihdam edilir (spor servisleri, magazin servisleri, haber ajansları, dergiler vb.). Foto
muhabiri istihdam edilmeyen servisler ise gerekli durumlarda diğer servisler, fotoğraf servisi
veya haber merkezinde istihdam edilen foto muhabirlerinden yararlanır.
Gazeteler, ağırlıklı olarak fotoğrafı “habere kaynak teşkil eden materyal” olarak
değerlendirir. Bu nedenle de günlük yaşamımızın ayrılmaz bir parçası olan gazeteler,
verdikleri haberleri görüntülemek, belgelemek amacıyla fotoğraftan yararlanır. Olayları
görüntülemek, delil oluşturmak ve okuyucunun olayları rahat yorumlamasını sağlamak foto
muhabirinin görevidir.
Haber fotoğrafçısı, sıradan bir fotoğrafçıya oranla daha büyük bir özveriyle, haberin
olduğu her yerde bulunarak gazete okuyucuları için haberleri görselleştirmektedir. Haber
fotoğrafçılığının bu özelliği sayesinde, olan olaylardan, o anı yaşamayan insanlar haberdar
olabilmektedir. Haber fotoğrafçılığının en önemli özelliği, haber fotoğraflarının, insanların
bilme ve öğrenme gereksinimlerine cevap vermesidir.
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Fotoğraf 1.19: Foto muhabirinin olaylara bakış açısını yansıtarak farklı mesaj vermesi

Haber fotoğrafçısı, kendi öznel görüş açısıyla, olayların gerçekleştiği mekânlarda
doğrudan bulunarak nesnel gerçeklikleri okuyuculara aktarmaktadır. Aslında yaptığı şey
olayları okuyucuya yansıtmak amacıyla tanıklık etmektir. Ancak olayların oluş anında
fotoğraf çekebilmesi için fotoğrafın anlık kayıt mekanizması ile kendi gözlem yeteneği ve
her zaman tetikte olan habercilik içgüdüsünden yararlanması gerekmektedir.
Her zaman hızlı davranması gerekmese de bazı durumlarda olayın meydana geliş hızı,
fotoğrafçının anlık karar vermesini ve olayı saniyenin dilimleri içinde yakalamasını
gerektirmektedir. Bu duruma en güzel örneklerden biri, Robert Capa'nın 5 Eylül 1936
tarihinde İspanyol İç Savaşı'nda çektiği, gelmiş geçmiş en büyük savaş fotoğraflarından biri
olarak anılan "Sadık Askerin Ölümü" isimli fotoğrafıdır. Bu fotoğraf, haber fotoğrafının
çekildiği anın önemini vurgulayan en güzel örneklerden biridir. Capa; içgüdüsel, belki de
rastlantısal olarak, askerin tam kafasından vurulduğu anda deklanşöre basarak, savaş içindeki
en dramatik an olan ölümün gerçekleşmesini fotoğraflamıştır. Bu fotoğraf bir saniye önce ya
da bir saniye sonra çekilmiş olsaydı, belki de çok sıradan bir savaş fotoğrafı olarak tarihteki
yerini alacaktı. Oysa Capa, her an her şeyin olabileceği savaş ortamında tetikte bekleyerek,
fotoğrafın zaman içindeki küçük bir anı kaydedebilme özelliğini başarıyla kullanarak,
savaşla özdeşleşen bir ikon ortaya çıkarmıştır.

Fotoğraf 1.20: Robert Capa'nın “Sadık Askerin Ölümü” fotoğrafı
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Fotoğraf 1.20: Haber fotoğrafları

Haber fotoğrafçısının gün içerisinde haber fotoğrafı çekme sürecini şu şekilde
sıralayabiliriz:





Foto muhabiri olay yerinde fotoğrafını çeker ve kendine göre haber metnini de
az çok tahmin ederek yayımlanacak gazetenin politikasını göz önünde
bulundurup fotoğraf karesine son şeklini verir.
Çektiği fotoğrafların filmlerini ajans veya gazetenin fotoğraf servisine teslim
eder. Burada baskısının veya dijital çekimin ise bilgisayar ortamına
aktarılmasını sağlar.
Olayı haberleştiren muhabirle ortak çalışır. Haber yazıldıktan sonra metne
uygun fotoğraf kareleri seçilir. Ardından haber müdürüne veya ajans ise
abonelere servis edilir.
Gazeteler için arşiv en önemli kaynaktır. Her fotoğraf zamanla tekrar gündeme
gelebilir. Bu yönü göz önünde tutularak fotoğrafların arşiv servisine teslim
edilmesiyle foto muhabiri görevini tamamlamış olur.

Gazetelerde haber fotoğrafçılarının başında fotoğraf editörleri bulunur. Fotoğraf
editörü, bir yayında kullanılacak fotoğrafları, seçen kişidir. Ancak bu unvanı taşıyan kişinin,
hangi fotoğrafların yayında kullanılacağı konusundaki son sözü söylemesi zorunlu değildir.
Fotoğrafların yayına hazırlanması konusundaki en önemli işlem, doğal olarak fotoğrafların
seçimidir. Bazı yayın kuruluşlarında, fotoğraf seçim işlemi fotoğraf editörüne bırakılırken
bazılarında yayın yönetmeni ve diğer yöneticiler de fotoğraf editörünün seçimine
karışabilmektedir ya da doğrudan kendileri yayımlanacak fotoğrafı seçmek
isteyebilmektedir. Bu durum, yayın kuruluşunun iç organizasyonuna bağlıdır. Hatta her
yayın kuruluşunda unvan olarak fotoğraf editörü bile bulunmamaktadır. Fotoğraf şefi,
başfotoğrafçı, fotoğraf sorumlusu gibi unvanlar fotoğraf editörlüğü kavramının yerine
kullanılmaktadır. Haber fotoğraflarının seçiminde en önemli unsur, fotoğrafın olayı yazıya
fazla ihtiyaç duymayacak kadar iyi açıklayabilir olmasıdır. Ayrıca haber fotoğrafının
gündeme uygunluğu, gazetenin hedef kitlesinin beklentilerine cevap verebilirliği ve yayın
politikalarıyla örtüşebilirliği de seçimi etkileyen diğer faktörlerdir.
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Fotoğraf editörü ancak kullandığı fotoğrafları çeken fotoğrafçılar kadar; fotoğrafçılar
ise ancak çektikleri fotoğrafları kullanan ve onları görevlendiren editörler kadar iyidir. Bu,
bir takım işidir. Takımda görevini yerine iyi getirmeyen taraflar olduğunda, takımın tamamı
başarısız olur. Çok iyi fotoğrafçıların çektiği fotoğraflar, kötü seçilirse ve başarısız bir
biçimde yayına hazır hâle getirilirse sonuçta etkisiz fotoğraflar ortaya çıkabilir. Aynı şekilde,
fotoğrafçıları kendisine kötü fotoğraflar getirdiğinde çok iyi bir fotoğraf editörünün de
yapabileceği çok şey yoktur. Bu nedenle, yayımlanacak fotoğrafların en yüksek etkiyi
yaratabilmesi için hem fotoğrafçılar hem de editör üzerine düşen görevi en iyi şekilde
yapmaya çalışmalıdır.
Habercilik mesleğinde çalışan fotoğraf editörleri, haber bilgisine sahip olmanın
yanında, fotoğrafa ilişkin ciddi bir birikime de sahip olmalıdır. Bu özellikler, foto
muhabirlerinin işlerini daha iyi yapabilmelerine yardımcı olabilmek için gereklidir. Bir
gazetedeki foto muhabirlerinin danışma makamı fotoğraf editörleridir. Fotoğraf editörleri,
özellikle deneyimsiz foto muhabirler için bir yol gösterici olmalıdır. Fotoğrafın teknik
kontrol mekanizmaları ile haberin görselleştirilmesindeki etkinin nasıl artırılabileceği
konusunda gazetelerde danışılabilecek tek sorumlunun fotoğraf editörü olduğu
düşünülmektedir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Haber fotoğrafının belirgin özelliklerini göz önünde bulundurarak aşağıdaki
uygulama faaliyetini gerçekleştiriniz.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Haber fotoğrafını diğer fotoğraf
türlerinden ayıran özellikleri
sıralayınız.

 Haber fotoğrafının niteliklerini
sıralayınız.

 Dikkatli olunuz.
 Gerekirse öğrenme faaliyetine dönerek tekrar
ediniz.

 Bir haber fotoğrafçısının haber
fotoğrafı çekme sürecini
inceleyiniz.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Haber fotoğrafını diğer fotoğraf türlerinden ayıran özellikleri
doğru ve eksiksiz bir şekilde sıralayabildiniz mi?
2. Haber fotoğrafının niteliklerini doğru ve eksiksiz bir şekilde
sıralayabildiniz mi?
3. Bir haber fotoğrafçısının haber fotoğrafı çekme sürecini
inceleyebildiniz mi?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıdakilerden hangisi belgesel fotoğrafın özellikleri arasında yer almaz?
A) Belgesel fotoğraf bir mesaj taşımalı.
B) Spesifik (özel) olarak tek bir olay üzerinde yoğunlaşmalı.
C) Toplumsal bir olayı yansıtabilmeli.
D) Yaşadığımız dünyaya ilişkin farklı bakış açıları geliştirebilmeli.

2.

Aşağıdakilerden hangisi haber fotoğrafı kullanımı ve seçiminde dikkate alınan
unsurlar arasında yer almaz?
A) Haber fotoğrafında olayın kendisi, fotoğrafın teknik ve estetik kalitesinden daha
önemlidir.
B) Günlük dil üzerine kurulu olan haber fotoğrafları daha çok düz anlamlara sahiptir.
C) Haber fotoğrafları spesifik olaylar üzerine kurulur.
D) Haber fotoğraflarında pozitif olaylar daha fazla ön plandadır.

3.

Haber fotoğrafının sahip olması gereken özellikler arasında yer almaz?
A) Fotoğrafın daha çok ilgi uyandırması için tek bir açıdan çekilmesi yeterlidir.
B) Fotoğraf, olay hakkında bilgi vermelidir.
C) Fotoğraf haberin gerçekleştiği yerde çekilmeli, haberdeki eylemi vermelidir.
D) Haber fotoğrafı hareket, aksiyon içermeli; haber konusu olayla ilgili ilginç kareler
bulunmalıdır.

4.

Aşağıdakilerden hangisi haber fotoğrafının nitelikleri arasında yer almaz?
A) Düşünsel bir ürün olması
B) İkna etme gücünün olması

C) Estetik özellikleri iyi olması
D) Tarihe tanıklık etmesi

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ
Haber fotoğrafı ölçütlerine uygun fotoğraf çekebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Farklı gazete ve dergilerde yayımlanan aynı konulu haberlerde kullanılan
fotoğrafları karşılaştırınız.

2. HABER FOTOĞRAFI ÇEKMEK
2.1. Haber Fotoğrafının Değerini Belirleyen Ölçütler
Haber konusuyla ilgili olarak çekilen her fotoğrafın yayınlanma olasılığı aynı değildir.
Haber fotoğrafının değerini belirleyen birtakım ölçütler söz konusudur. Bu ölçütleri şu
şekilde sıralayabiliriz:


Etki: Bir olayın, durumun ya da düşüncenin kaç kişiyi ve ne ölçüde etkilediği o
konunun haber fotoğrafı olarak önemini belirler. Çok sayıda insanı ilgilendiren
bilgi önemli bilgidir.



Yakınlık: Aynı olayın dünyanın diğer bir ucunda olmasındansa bulunduğunuz
bölgede gerçekleşmesi daha büyük bir haber oluşturur. Okuyucunun ilgisini
özellikle yaşadığı bölgede olan olaylar çekmektedir.



Zamanındalık: Haber zamanlı bir bilgidir. Bugünün haberi yarına
bayatlayabilir. Bununla beraber büyük etki yaratan bazı konular zaman sınırı
tanımaz. Önemli bir haberi ve fotoğrafı aktarmanın en iyi zamanı, olası en kısa
zamandır.



Şöhret: Tanınmış kişilerin ya da kurumların karıştığı olayların görüntüleri
önemli olmasa bile ilgi çekici olabilir. Sıradan bir insanın nezle olması ilgi
çekmezken Başbakan’ın nezle haberinin fotoğrafı ilgi çekicidir.



Sıra dışılık: Sıra dışı olaylar haber yaratır. Sıra dışı olaylar ve bunların
görüntüleri okurun ilgisini çeker (bir insanın köpeği ısırması örneğinde olduğu
gibi).



Çatışma: Çatışmalar her zaman okurun ilgini çeker. Bunun nedeni,
çatışmaların, yaşamın normal akışında beklenmeyen olaylar olmasıdır (savaş,
toplumsal olaylar, canice işlenmiş cinayetler, politika vb.).
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Duygu: Fotoğrafın okuyucuya bir duygu aktarması hedeflenmelidir. Duygudan
yoksun olan bir fotoğrafın ilgi çekme olasılığı düşüktür.

Fotoğrafın içeriği de yayımlanabilmesi açısından önemlidir. Haber fotoğrafının
içeriğinde olması gereken hususları ise şu şekilde sıralamak mümkündür:


Fotoğrafın anlatımında canlılık olmalıdır. Basmakalıp fotoğraflar okurun
ilgisini çekmez. Haber fotoğrafçısı, düz durmuş, poz veren insanların
fotoğraflarının ötesine geçmeli, farklı anlatımlara yönelmelidir. İyi haber
fotoğrafçısı bir olayı fotoğraflarken aynı zamanda kişilerin duygularını da
fotoğrafa yansıtmaya çalışır, kötü fotoğrafçı ise sadece görüntüler. Fotoğrafta
yaşam olmalı, Fotoğraflarda yaşamın canlılığı hissedilmelidir. Durağan ve sıkıcı
fotoğraflar okurun ilgisini daha az çeker.



Fotoğraf habere uygun olmalıdır. Habere ilişkin bilginin fotoğrafta
yansıtılması gerekir. Fotoğraf, haberde yazılan bilgiyle aynı doğrultuda olmalı,
haberle çelişmemelidir. Etki, yakınlık, zamanındalık, şöhret, sıra dışılık,
çatışma, okuyucu ilgisi gibi haberin değerini belirleyen unsurlar fotoğrafta da
vardır. Bilinçli bir görsel düzenleme yapılmadığında fotoğraf, karmaşık
şekillerden başka bir anlam taşımaz.



Fotoğraf habercilik etiğine uygun olmalıdır. Etik kurallara uymayan herhangi
bir fotoğrafın kamuoyunun ilgisini çekme ve kabul görme olasılığı düşüktür.

2.2. Teknik Özellikler ve Kompozisyon Ögeleri
Haberle birlikte kullanılacak olan fotoğrafın teknik açıdan ve kompozisyon ögeleri
açısında da yeterli olması gerekir. Çok açık ya da çok koyu bir fotoğraf, fotoğraftaki
nesnelerin ne olduğu anlaşılmayacak kadar netsiz bir fotoğraf, kompozisyon ögeleri başarısız
veya yetersiz bir fotoğraf iletisini aktarmada zorluk çekecektir. Gazeteler ucuz, düşük kaliteli
kâğıtlara basılmaktadır. Fotoğraflar yüksek baskı kalitesini gerektiren ögeler olarak
gazetelerde kalite kaybına uğramaktadır. Teknik olarak yetersiz bir fotoğraf, baskı
aşamasında kalite kaybıyla birlikte, gazete sayfasına ulaştığı zaman, iletisini aktaramayacak
kadar belirsiz olma tehlikesine sahiptir. Buradaki amaç, seçimde teknik kalitesi yüksek
fotoğraflar seçerek baskıda oluşacak kalite kaybını en aza indirmektir. Ayrıca aynı konuya
ilişkin birçok fotoğraf içerisinden, fotoğraf editörünün öncelikle teknik olarak yetersiz
fotoğrafları eleyeceği unutulmamalıdır.
Teknik açıdan fotoğrafın yeterli olabilmesi için malzeme seçiminden malzeme
kullanımına; doğru pozlandırmadan, doğru yerde olmaya kadar pek çok unsur yer alır.
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Tüm fotoğraf türlerinde olduğu gibi haber fotoğrafçılığında da kompozisyon ögelerini
işlevine ve amacına uygun olarak kullanmak çok önemlidir. Haber fotoğrafını diğer
fotoğraflardan ayıran en temel özelliği haber fotoğraflarının bilgi aktarma, haberi
destekleme, okuru ikna etme zorunluluğundan kaynaklanır. Haber fotoğrafı haberi
anlatmalıdır. Fotoğrafta, kompozisyon kapalı ve açık biçimde düzenlenebilir. Kapalı
kompozisyonda fotoğrafçı, anlatmak istediği her şeyi fotoğraf karesinin içerisinde hedef
kitleye sunar. Hedef kitle 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.

Fotoğraf 2.1: Solda açık kompozisyona; sağda kapalı kompozisyona örnek birer fotoğraf

Haber fotoğraflarında kompozisyon düzenlemesi ile ilgili olarak şunları söylemek
mümkündür:


Muhabirin stili

Bir haber konusunun sınırsız sayıda foto muhabir tarafından çekildiğini düşünün.
Fotoğraflar arasında büyük oranda bir farklılık olurdu. Bu farklılığı yaratan, fotoğrafı çeken
kişinin geçmiş deneyimleri, eğitimi ve dünyayı kavrayış şeklinden kaynaklanan tarzıdır. Bu
tarz, konunun görselleştirilmesi aşamasında, fotoğrafa yapılan kişisel katkıdır. Benzer
fotoğrafların sunulduğu durumlarda, farklılık çoğunlukla üstünlük yaratabilir.

Fotoğraf 2.2: Konunun görselleştirilmesi aşamasında, fotoğrafa yapılan kişisel katkının mesajı
farklılaştırması
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Anın yakalanması

Karar anı, haber fotoğrafçısının deklanşöre bastığı anın ötesinde, fotoğrafa konu olan
ögelerin hareketinin ve dış faktörlerin görsel düzenlemesinin belirli bir anda anlatımının en
üst düzeyine ulaşması ve fotoğrafı çeken kişinin bu anı yakalamasıdır. Aynı konunun farklı
anlarında çekilen fotoğraflar farklı anlama yol açabilir ve aynı güçlü etkiyi yaratmaz.
Basında her gün görsel imgeler dizgesi içerisinde gördüğümüz fotoğraflarda neden “o
an” seçilir? Görsel tüketimimize sunulan haber fotoğrafları ve olayların sunumuyla ilgili
olarak foto muhabirinin “o an”ı seçiminde; gazete editörünün mutfağına giden fotoğrafların
veya onların içerisinden bir ya da birkaçının seçilme nedenlerindeki ölçütler hep sorgulanır.
Muhabirin çalışma sürecindeki zorlukları pek bilinmez. Oysa editör açısından bakıldığında,
haberi destekleyen fotoğraflar içerisinden “o an”ı en iyi destekleyen fotoğrafın seçimi hep
gazetenin yayın politikasına göre değerlendirilir.

Fotoğraf 2.3: Anın yakalanmasının hız gerektirmesi

Basında kullanılan fotoğraflarda “kritik an”ı yakalamak amacıyla görevlendirilen foto
muhabirinin “o an”ı değerlendirme kriterleri, çekim anını, foto muhabirinden bu fotoğrafı
bekleyen editörü, olay yerinde bulunmayan fakat olay ile ilgili haber ve fotoğrafı bekleyen
okuru, yayımlanacak gazete açısından iç içe geçmiş bir şekilde yürüyen bir bağlantı ağını
kapsar.
Foto muhabirinin görevli olarak gittiği olayı izlerken tüm olayın gelişim süreci içinde
“o an”ın kriterlerini, kendince gazetesi ve okuru adına zihninde değerlendirmek zorundadır.
Bu anlamda öncelikle belirtmek gerekir ki bütün fotoğraflar zaten süreklilik gösteren olgular
içinden alınmış “an” görüntüleridir. Burada “an”ın saptanmasıyla zaman zaman bir ışığın,
zaman zaman bir yaşam öyküsünün iyi veya kötü yönleriyle, bazen de tarihin sürekliliği
içinde “o an”, yer, zaman, mekân ve kişiler ile belgelenir. Basında kullanılan “kritik an”
fotoğraflarında ise aktif düzenleme ürünü olan, hareket içeren görüntüler söz konusudur.
Bu görüntülerin içeriğinde ise yaşanan ya da foto muhabiri tarafından izlenen olayın içinden
en can alıcı olanın ne olduğuna ilişkin görüntüleri yansıtan karenin yakalanması ve
fotoğrafta yansıtılması gerekir. Bu anlamda foto muhabiri, olayı izleyen, gören,
değerlendiren kişi olarak elindeki mevcut tekniği en iyi şekilde kullanarak editörün isteği
doğrultusunda gazetenin yayın politikasına uygun olayın “kritik an”ını yakalamayı amaçlar.
Bu an’ın tespiti ve görüntülenmesi, çok kısa süreli karar aşamalarını kapsayan bir süreç
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olarak muhabirin deneyimini gerekli kılmaktadır. Zira olayın bir an öncesi veya bir an
sonrası, “o an”ın anlatacaklarından eksik veya etkisiz olacaktır.
“Kritik an” fotoğrafları okuru gazeteye, habere, fotoğrafa yönlendiren imgelerdir.
Okurda fotoğraflarla şok etkisi yaratmak amacı, burada foto muhabirinin ilk yaklaşımıdır. Bu
anlamda foto muhabiri, okurda fotoğrafla “şok” etkisi yaratmayı ve onun gazeteye ve habere
yönelmesini sağlayacak “an”ı yakalamayı amaçlamaktadır. Okurun beklentileri bu bağlamda
foto muhabirinin dikkate aldığı önemli bir unsurdur. Zira “an”ı yakalayan fotoğraf, hem
gazete hem de muhabirin prestijini de artıracaktır.
Bunların dışında foto muhabirinin “kritik an”ı belirlerken gazete sayfasındaki
kullanım yerini, konumunu da düşünmesi söz konusudur. Gazete sayfasında yer alacak
fotoğrafların her zaman tek karede her şeyi anlatıyor olması beklenir. Çünkü sayfalarda yer
kısıtlıdır ve doğru zamanda, doğru yerden çekilmiş ve doğru an’ı tespit eden bir fotoğraf
sayfa sekreterleri ve editörler açısından her zaman tercih edilir. Foto muhabiri bir olay anını
tek karede ve o karede olayla ilgili en can alıcı an’ı çektiğinde gazetede de işleyiş ve
düzenleme kolaylığını sağlamıştır. Dolayısıyla muhabirin fotoğraf üretimindeki rolü, editör
ve sayfa sekreterinin mizanpajı oluştururken daha rahat çalışmasını sağlamaktadır.
Tüm bunların arasında foto muhabiri kritik an’ı doğru yerden, doğru zamanda
çekilmiş fotoğraf tanımını destekleyecek şekilde kompozisyon oluşturmak zorundadır. Bu
anlamda foto muhabiri bakış yönünü, bakış açısını, bakış yüksekliğini, konuya olan yakınlık
ve uzaklığı ile uygun objektif kullanımını, görüntüyü en iyi anlatacak şekilde organize
etmelidir.

Fotoğraf 2.4: “Kritik an”a örnek fotoğraflar

Fotoğrafçının kullanmış olduğu makineyi tanıması, onunla özdeşleşmesi vazgeçilmez
birlikteliği oluşturur. Kritik an fotoğraflarında asıl önemli olan fotoğraf karesinin anlattığı
içerik, konunun görsel imgeleri ve zengin yan anlamları taşımasıdır. Çünkü fotoğrafı tüketen
her okur “kritik an” değerlendirdiğinde, kendince çok rahat bir çözümleyebilme kolaylığını
bulması da gerekmektedir. “Kritik an”ı iyi yakalamış fotoğraflar, gazete sayfasında yer
bulma şansını da perçinlemiş olur.
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Konuya uygun bakış açısı: Fotoğraf makinesinin konunun karşısında aldığı konumla,
fotoğrafın görsel etkisi kontrol edilebilir. Bakış açısı olarak alt açı, göz seviyesi ve üst açı
olarak üçe ayrılan, fotoğraf makinesinin çekmekte olduğu nesneye ilişkin seviye konumu, alt
açıdan nesnenin yüceltilme, üst açıdan gösterilmesi de küçümsenme etkisi yaratacaktır.

Fotoğraf 2.5: Değişik bakış açılarını yansıtan fotoğraf örnekleri

Konuya ilişkin objektif seçimi: Arka planda gereksiz detayların yer aldığı
fotoğraflarda, derinliğin azaltılması ve derinliğin daha açık biçimde vurgulanması için
fotoğraf editörü dar açı bir objektifle çekilmiş fotoğrafları seçme eğilimindedir. Geniş açı ise
geniş net alan derinliği sağlar, mekân hakkında bilgi verir, derinlik sağlar. Daha çok bilgi
içerir ve ön plandaki nesnelerin arka plandakilerle ilişkilendirilmesi daha kolaydır.

Fotoğraf 2.6: Objektif etkisinin ön plana çıktığı fotoğraflar

Renk ve kontrastlık kullanımı: Renk ve kontrastlık bilgisi doğru olmalı, canlı
renklerin ve kontrast yerlerin daha dikkat çekici olduğu da göz önünde bulundurulmalıdır.
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Fotoğraf 2.7: Fotoğrafta renk ve kontrast kullanımına örnek kullanımlar

Konunun karede kapladığı alan: Fotoğrafın gazetede kullanıldığı yerin hakkını
verebilmek için habere konu olan olay ya da kişinin fotoğrafta asıl göze çarpan öge olması
gerekir. Bir haber fotoğrafında konunun seçilemeyecek kadar küçük yer tutması, fotoğraf
alanının gereksizce harcanması anlamına gelir. Çekim aşamasındayken uygun konum ve
objektif seçiminin birlikte kullanımı ile fotoğrafta yer alacak konunun göze çarpıcı bir
şekilde sunulması gerekir.

Fotoğraf 2.8: Soldaki fotoğrafın bu kritere uygun olması (sağdaki fotoğrafın uygun olmaması)

Bilinçli bir kompozisyon oluşturabilmemiz için yalın tasarım, güçlü bir ilgi merkezi,
bilinçli çerçeveleme, seçici netlik yapılmalıdır. Bu noktada dikkat edilmesi gereken husus
fotoğrafın mesajının açık olup olmadığına, okuyucunun anlaması için temel bilgileri içerip
içermediğine, fotoğrafın klişenin ötesine geçip geçmediğine, okuyucuyu etkileyecek güce
sahip olup olmadığına bakmak gerekir.

2.3. Haber Fotoğrafı Çekme
2.3.1. Haber Fotoğrafı İçin Ön hazırlık
Haber fotoğrafçısı ister bir basın toplantısını, bir olayı ya da bir mitingi isterse de bir
savaş durumunu fotoğraflayacak olsun, konusu hakkında önceden bilgi ve fikir sahibi
olmalıdır. İşe başlarken toparlanacak yüzeysel bir bilgiyle yetinmemeli, konunun arka
planına, oluş nedenine ve olası sonuçlarına ilişkin görüş sahibi olmalıdır. Bu durum, foto
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muhabirinin dünya, ülke ve yaşadığı yer konusunda politikalar, dinamikler, çelişkiler ve
durumlar hakkında merak ve ilgi sahibi olmasını gerektirir. Bir fotoğrafı güçlü kılan en
önemli öge, fotoğrafçının işindeki ustalığı kadar entelektüel birikimi ve konusu hakkındaki
bilgisinin derinliğidir. Türkiye’de foto muhabirlerinin çalışma koşulları ve görev trafikleri
entelektüel bir altyapı kazanmalarını zorlaştırsa da fotoğrafı bir yaşam biçimi olarak seçen
muhabir ancak bu temel üstünde kendini var edebilir.
Foto muhabiri görevini yaparken karşı karşıya bulunduğu olayı, haber metnini
yazacak muhabir kadar araştırmalıdır. Bu araştırma, zamana karşı yarışan fotoğrafçı için
zaman kaybı gibi görünse de topladığı bilgi sayesinde çekeceği görüntülerin ana başlıkları
kafasında oluşacağı için doğru ve isabetli kararlar vermesini sağlayacaktır. Foto
muhabirlerinin çalışırken yaşadığı temel sorun olan ne çekeceğini bilememe hâli ya da klişe
görüntülerle yetinme durumu bu sayede ortadan kalkar. Bir basın toplantısı gibi son derece
durağan konularda bile farklı bakış açıları, farklı söyleyişler geliştirebilir. Çekime
başlamadan önce foto muhabirinin yapması gereken işlerden biri de çalışacağı alanı
gözlemektir. Muhabirin gerek ışık gerek olaya yakınlık gerekse bütünü görebileceği yeri
seçmek için çalışma alanını taraması gerekir.


Doğal (doğrudan) çekim

Doğal çekim fotoğrafçılığı en basit tanımıyla insanların poz vermeden, habersiz ve
kurgusuz olarak fotoğraflanmasıdır. Çekim teknikleri, sahne, makyaj, poz verme gibi araçları
kullanmadan, gerçeği en yalın hâliyle yansıtma amaçlanmaktadır. Bu özelliğiyle sokak
fotoğrafçılığı ile benzerlikler taşımaktadır. Burada söz konusu olan doğal çekim paparazzi
olarak da tanımlanan görünmeden gizli çekim yapmayla karıştırılmamalıdır.

Fotoğraf 2.9: Fotoğraflarda doğal çekimin hemen fark edilmesi

Doğal çekim fotoğrafçılığı için şu öneriler göz önünde bulundurulmalıdır:
Dikkat çekmeyin: Doğal fotoğrafçılıkta temel mantık çekilecek objenin dikkatini
çekmemek ve böylece en doğal anı yakalamaktır.
Yakınlaşamıyorsanız uzaklaşın (telezoom objektif kullanın): Eğer konuya
yeterince yaklaşılamıyorsa telezoom objektif kullanımı zorunlu olacaktır. Ancak telezoom
objektifler yüksek odak uzunluklarda kullanıldığında makinenin titreşimine karşı hassasiyeti
çok artacağından ve alan derinliği oldukça azalacağından istenen karenin yakalanması
zorlaşacak ve bu gibi durumlarda çok kullanışlı olmayacaktır.
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Titreşim engelleyici özellikli fotoğraf makineleri veya objektif kullanımı ve çekim
sırasında olabildiğince sabit bir vücut ve kol pozisyonu sağlamak daha net fotoğraflar elde
etmenize yardımcı olacaktır.
Sessiz olun: Ses ile dikkati çekmemek için sessiz obtüratör mekanizmalı ya da aynasız
sistemle çalışan kompakt dijital makineler seçilmelidir. Kompakt dijital makineler gelişen
yüksek ISO kabiliyetleri ve görüntü kalitelerini, ufak boyutlarıyla birleştirdiğinde doğal
çekim fotoğrafçılığı için ideal bir araç olmaktadır.
Hep hazır olun: Amaç anı yakalamak olduğundan kamera ayarlarıyla oynamak için
yeterli zamanın olmayacağı açıktır. Bu yüzden fotoğraf makinesinin netlik ve pozlama
ayarını sürekli otomatik modda ve açık olarak çekime hazır bir şekilde taşıyın.

Fotoğraf 2.10: İlginç olayları görüntüleyebilmek için her zaman çekime hazırlıklı olmak

Pozisyon değiştirin: Dikkat çekmemek için göz hizası yerine bel hizasından çekim
yapılabilir. Bunun için çevrilebilen vizör ya da LCD’li fotoğraf makineleri işinizi
kolaylaştıracaktır. Ancak bu tip makineler çok yaygın olmadığından, görmeden fotoğraf
çekme konusunda alıştırma yaparak bu yeteneğinizi geliştirebilirsiniz.
İletişim kurun: Doğal ya da gizli fotoğraf çekmenin bazı insanları rahatsız
edebileceğini unutmayın. İletişim yetenekleri güçlü ve insanlara güven veren fotoğrafçıların
topluluk içine daha kolay karışması ve daha az tepki alması olasıdır. Yine de objenin
vereceği tepkiden emin olamıyorsanız bazı durumlarda ondan izin almayı deneyebilir, doğal
hâlini bozmadan ve de poz vermeden fotoğrafının çekilmesine razı olmasını
sağlayabilirsiniz.
Her daim çekim: En son ve en önemlisi fotoğraf makinenizi her zaman yanınızda
taşıyın ve çekebildiğiniz kadar fotoğraf çekin.
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2.3.2. Çekim Süreci


Yer seçmek

Foto muhabiri duracağı yeri seçerken gözlerini tıpkı fotoğraf makinesi gibi kullanarak
nerede durarak nasıl bir görüntü oluşturabileceğini kestirmelidir. Kuşkusuz bu kararı çabuk
verebilmesi için pratik sahibi olması gerekir. Deneyimli foto muhabirlerinin çoğu, bu pratiği
iş deneyimiyle edindikleri gibi iş dışında kamerasız uygulamalar yaparak sezgilerini ve karar
yeteneklerini keskinleştirirler. Fotoğraflayacağı konu çevresinde sürekli hareket ederek
kendine yer arayan foto muhabiri, tıpkı diğer muhabirlerin toplandığı yeri en doğru yer
olarak gören fotoğrafçılar gibi verimsiz olur. Unutulmamalı ki fotoğrafçılık tek kişilik bir
iştir. Mesleki dayanışmayı göz ardı etmeden bireysel duruşunu gerçekleştiren fotoğrafçı
kendi görsel dilini de yaratabilir.

Fotoğraf 2.11: Bir ajans muhabirinin olay yerini genel plandan gösterebilmek için bir vinç
getirtip en ucuna çıkarak çektiği bir fotoğraf



Çekim açısı

Kullanılan çekim açısı, konunun anlamını güçlendirir ya da zayıflatır. Kamera
açılarının özellikle sinema dilindeki kullanımı bu konuda pratik geliştirmek için önemli bir
kaynaktır. Fotoğrafçı, ortaya çıkaracağı görüntüde insanların genellikle çevrelerine baktıkları
yükseklikten farklı açıları kullanırsa daha ilginç dolayısıyla daha uzun süre bakılacak bir
görüntü yaratabilir. Aynı zamanda farklı odak uzaklığındaki objektifler, örneğin teleobjektif
ya da geniş açılı objektif kullanarak nesnelerin dizilişlerini ve birbirleriyle ilişkilerini de
düzenleyebilir. Optik yasalarının görüntü üstünde yarattığı etkiler fotoğraf dilinde bir araç
olarak kullanılsa bile özellikle mesleğe yeni başlayan foto muhabirlerinin en önemli aracının
50 mm’lik normal lensler olduğu unutmamalısınız. İnsan gözüne en yakın perspektif etkisi
veren bu objektiflerle çekilecek fotoğraflar konunun içeriğine, doğru çekim açısına ve doğru
an’a karar verebilmeniz için dikkatinizi toplamanıza yarar.
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Fotoğraf 2.12: Farklı açılardan çekilmiş fotoğraf örnekleri



Seri çekim

Yeterli anlatım gücüne sahip bir haber fotoğrafının ortaya çıkması için ne yazık ki tek
bir kare fotoğraf çekmek yetmez. Fotoğrafçı karar verdiği doğru çekim açılarından ve
“an”lardan çok sayıda çekim yapmalıdır ki içlerinden bir tanesi anlatım gücüne sahip
fotoğraf olabilsin. Bu nedenle bir noktadan tek bir durum fotoğraflarken genellikle art arda
çok sayıda çekim yapmalısınız ki hem bir hikâye hem de kritik an oluşturabilsin.

Fotoğraf 2.13: Seri çekilmiş fotoğraf örnekleri



Beş plan (marj ayarı)

Bu planlara marj ayarı veya çerçeveleme de denir. Fotoğrafik objeler fotoğraf karesi
içerisinde bulunduğu nokta ile değerlendirilir. Bu nedenle ana obje bazen yardımcı obje
konumuna düşebilir. Bu tür yanlışları önlemek için plan içinde objenin yerini dikkatli
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seçmelisiniz. Haber fotoğrafçısı çalıştığı her konuda mutlaka genel plan, orta plan ve yakın
plan; dik ve yatay plan ile değişik bakış açılı olmak üzere beş planda da çekim yapmalıdır.
Bir basın toplantısı, bir trafik kazası, bir gösteri ya da bir çatışma durumundan hangisini
fotoğraflayacak olursanız olun, çekim sonrasında ortaya çıkaracağınız fotoğraflar içinde bu
beş plandan çekilmiş kareler bulunmalıdır.


Genel plan
Olay yerinin veya objelerin tümünün çerçeveye sığacak şekilde
fotoğraflanmasıdır. Olayı anlatan genel fotoğraf olayın cereyan ettiği yeri
tanımlayarak atmosferi belirtir. Eğer fotoğraf kanıt niteliğinde olacaksa
olay yerinin, çevre, arazi ve bina boyutuyla geniş çaplı bir planla
tanımlamanız gerekir. Ancak ana objenin çerçevenin tam ortasına
oturmasına dikkat edilmelidir.



Orta plan
Olayda yer alan kişilerin ya da nesnelerin birbiriyle ilişkisini
tanımlayarak durum belirtir. Özellikle objesi insan olan çekimlerde
kişinin en fazla tanınmasını sağlayan kısımlarının ön planda olduğu
çekim türüdür. Genel çekim kadar detaylı olmasa da konunun yer ve
gerçek boyutlarıyla ortaya konulmasında önemli rol oynar.
Yakın plan
Çevre veya objelerin detaylarını ön plana çıkaracak şekilde yapılan çekim
türüdür. İzleyiciye bilinçli olarak ipucu vermek, dikkatini ve ilgisini
belirli noktalara çekmek hedeflenir. Yakın plan çekim olarak da
adlandırılan fotoğraflama çeşidinde dar açılı objektif kullanılmasında
yarar vardır.





Dik ve yatay plan
Makinenin konuya olan mesafesiyle ilgili olan bu üç plan çekimi yanında
bir de fotoğrafın yatay ve dikey çekimiyle ilgili olan dik format (plan) ve
yatay format (plan) vardır. Bu iki planı diğerlerinden ayırmak için format
demeyi tercih ediyoruz. Yapacağınız genel plan, orta plan ve yakın plan
fotoğraflarının hepsini biri dik diğeri yatay olacak biçimde ikişer adet
çekmeye çalışmalısınız. Ancak bunu yaparken konunun yatay ve dikey
formata uygunluğuna dikkat etmeli, konu iki formata da uygun değilse
uygun olanı tercih etmelisiniz.



Değişik bakış açılı plan
Bu planlar dışında ayrıca özgün bakış planı diyebileceğimiz değişik bir
bakış açısıyla çekilmiş bir plan daha söz konusudur. Muhabir diğer
planlara uygun çekimlerini tamamladıktan sonra kendine özgü,
yaratıcılığını öne çıkartacak, yan anlamlar ya da bilgiler veren farklı bakış
açısına sahip fotoğraflar çekmeye çalışmalıdır.
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Genel plan

Orta –değişik bakış açılı plan

Yatay plan (format)

Dikey planı (format)

Yakın plan –değişik bakış
açılı plan

Fotoğraf 2.14: Farklı marj ayarları ile çekilmiş fotoğraf örnekleri

Bu fotoğraflar, sayfa düzenini yapan kişiye, fotoğrafın gazeteye yerleştirilmesi ve
olası en etkili tasarımın yapılabilmesi konusunda tam bir özgürlük sağlayacaktır. Haber
fotoğrafının gazete sayfasında hak ettiği değere kavuşabilmesi için sayfayı düzenleyen
kişinin fotoğrafla ilgili gereksinimlerini karşılamak gerekmektedir. Bu beş değişik seçenek,
teknik hataları olmadığı sürece bir sayfa sekreterinin haberle ilgili tüm gereksinimini
karşılayacaktır.

Genel plan

Orta plan

Yakın plan

Fotoğraf 2.15: Farklı planlardan çekilmiş fotoğraflar



Kritik an

Fotoğrafçının deklanşöre basacağı an, fotoğrafladığı konunun en belirgin özelliklerini
içeren, hikâyeyi bir bütün olarak anlatan, üstelik ilginç bir görüntü oluşturacak unsurları
barındıran andır.
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Foto muhabiri bu ana karar verirken sadece fotoğrafında öne çıkarmaya çalıştığı ögeye
değil, çevresinde olan bitene, ön ve arka planlarına da dikkat etmelidir. Bir fotoğraf
karesinde yer alan gereksiz unsurların tümü konunun gücünü azaltır. Eğer bir karede yer alan
imgelerden her biri konuyu destekleyen duruşa, bakışa, konuma vb. sahip değilse fotoğrafın
etkisini düşürür.

Fotoğraf 2.16: Futbolcuların ve köpeğin aldığı pozisyon ve Matador José Ignacio Ramos'un zor
anları “kritik an”a iyi bir örnek

2.4. Fotoğrafın Değerlendirilmesi
Haber fotoğrafının değerlendirmesi ülkemizdeki yaygın uygulamada sayfa editörleri
tarafından yapılır. Oysa doğru uygulama, fotoğraf kullanan her yayın organının bir de
fotoğraf editörü olmasıdır. Fotoğraf editörünün foto muhabiriyle yapacağı ortak çalışma
haber diline sahip daha çok fotoğrafın ortaya çıkmasını, gazete ve dergilerde daha nitelikli
fotoğraf kullanılmasını sağlar.
Fotoğraf editörünün bulunduğu koşullarda da bulunmadığı koşullarda da ilk elemeseçme foto muhabiri tarafından yapılmalıdır. Bu seçimin sonrasında fotoğrafçıyla bir araya
gelecek foto editörü ya da sayfa editörü kullanılacak fotoğrafa birlikte karar vermelidir. Bu
sürecin işlemesi aynı zamanda o yayın organında ortak bir görsel dilin oluşması ve gelişmesi
açısından da gereklidir. Ülkemizde her ne kadar fotoğraf bir süsleme ya da sadece gösterme
aracı olarak kullanılsa da iletişimin önemli kanallarından biri olan haber fotoğrafının işlevini
gerçekleştirebilmesi için bu işleyişe ihtiyaç olduğu açıktır.
Gazete ve dergi sayfalarında ya da haber portallarındaki fotoğrafların dekupe edilmesi
bir yana, yeniden kadrajlaşarak kullanılması bile kabul edilemez. Fotoğrafçının çektiği ve
editörle birlikte yayımlanmasına karar verdiği kadrajın değişmesi, bir haber metnindeki son
paragrafın başa alınmasından farksızdır.
Bir fotoğrafın yayına hazır hâle gelmesi için tarih yer ve konuyu belirten alt yazısı ile
fotoğrafçı imzasının bir arada bulunması gerekir. Fotoğrafın ayrılmaz parçası olan bu kısa
metinler, görüntüyü bağlamından ve muhabirin kimliğinden koparmayacak en önemli
unsurdur.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Haber fotoğrafı ölçütlerine uygun fotoğraf çekme tekniklerini göz önünde
bulundurarak aşağıdaki uygulama faaliyetini gerçekleştiriniz.

İşlem Basamakları

 Olayı ve olay yerini inceleyiniz.

 Olayla ilgili detayları inceleyiniz.
 Olayın belirgin yönlerini tespit
ediniz.
 Konunun arka planına alacağınız
objeleri ve ara objeleri dikkatli bir
şekilde yerleştiriniz.

Öneriler
 Zamanınız uygun ise haber takibine
gitmeden önce olay ve olay yeri ile ilgili
araştırma yapınız.
 Olay yerine en kısa zamanda ulaşmaya
çalışınız.
 Temel haber kurallarını göz önünde
bulundurunuz.
 Olayın ilginç yönlerini yakalamaya
çalışınız.
 Fotoğrafın habere kaynak teşkil etmesi
ilkesini unutmayınız.
 Kadraja alacağınız objeleri eleyerek
fotoğrafta objelerin konunun önüne
geçmesini engelleyiniz.

 Kritik anı yakalayınız.

 Objesi insan olan çekimlerde kişinin
duygularını görüntüye yansıtmanın önemini
unutmayınız.
 Seri çekimler yapınız.

 Fotoğraf çekim tekniklerine göre
çekim yapınız.

 Fotoğrafı birkaç açıdan çekiniz.

 Haberi en iyi yansıtan fotoğrafı
seçiniz.

 Fotoğrafta yer alması gereken unsurları
tekrar kontrol ediniz.
 Fotoğrafın ışık, renk, kontrastlık
düzeylerini kontrol ediniz.
 Kompozisyon açısından kontrol ediniz.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Olayı ve olay yerini incelediniz mi?
2. Olayla ilgili detayları incelediniz mi?
3. Olayın belirgin yönlerini tespit edebildiniz mi?
4. Konunun arka planına alacağınız objeleri ve ara objeleri dikkatli bir
şekilde yerleştirebildiniz mi?
5. “Kritik an”ı yakalayabildiniz mi?
6. Fotoğraf çekim tekniklerine göre çekim yaptınız mı?
7. Haberi en iyi yansıtan fotoğrafı seçebildiniz mi?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.
Aşağıdaki ifadeleri dikkatli bir şekilde okuduktan sonra doğru seçeneği
işaretleyiniz.
1.

Aşağıdakilerden hangisi haber fotoğrafının sahip olması gereken özelliklerden biri
değildir?
A) Fotoğraf olay hakkında bilgi vermelidir.
B) Fotoğraf olaya tanıklık etmelidir.
C) Fotoğraf; haberi tanımlamalı, desteklemeli, güçlendirmelidir.
D) Fotoğrafçının iç dünyası fotoğrafa yansımalıdır.

2.

Aşağıdakilerden hangisi haber fotoğrafının niteliklerinden biri değildir?
A) İkna etme gücünün olması
B) Fotoğrafta teknik ve estetik kalitenin her şeyden önemli olması
C) Tarihe tanıklık etmesi
D) Yazıyla desteklenmesi

3.

Aşağıdakilerden hangisi haber fotoğrafı çekecek olan foto muhabirinin dikkat etmesi
gereken hususlardan biri değildir?
A) Kişilik özelliklerini fotoğrafa yansıtması
B) Habercilik değerleri
C) Fotoğrafın teknik özellikleri
D) Gazete veya derginin yayın politikası

4.

Aşağıdakilerden hangisi haber fotoğrafının değerini belirleyen ölçütlerden biri
değildir?
A) Yakınlık
B) Sıra dışılık
C) Estetik kaygı
D) Zamanındalık

5.

Aşağıdakilerden hangisi haber fotoğrafçısının fotoğraf çekerken kullanması gereken
planlardan biri değildir?
A) Genel plan
B) Yakın plan
C) Orta plan
D) Yanal plan
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Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri doğru ifadelerle doldurunuz.
6.

Fotoğrafçılıkta en basit tanımıyla insanların poz vermeden habersiz ve kurgusuz
olarak fotoğraflanması yöntemine…………………………………….denir.

7.

Standart haber değeri ölçütlerini taşımayan bir fotoğraf ……………olarak
tanımlanamaz.

8.

Haber fotoğrafları yayımlandıkları medya (taşıyıcı) nedeniyle
………………ömürlüdürler.

9.

Yazılı basında haberle birlikte kullanılacak fotoğraflarda ilk eleme-seçme
………………
tarafından yapılmalıdır.

10.

Fotoğrafik görüntünün hiçbir teknik müdahaleye uğramadan doğrudan doğruya
çekildiği gibi basılması esasına dayanan fotoğrafçılık
türüne……………………………………denir.

DEĞERLENDİRME:
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme” ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

( ) Gazetecilikte genel ilke “habere göre fotoğraf”tır.

2.

( ) Haber fotoğrafının taşıdığı yan anlamların zenginliği arttıkça belgesel fotoğraf
olma olasılığı azalır.

3.

( ) Haber fotoğrafı her şeyden önce salt tekniktir.

4.

( ) Haber fotoğrafçısı, ister bir basın toplantısını, bir olayı ya da bir mitingi isterse de
bir savaş durumunu fotoğraflayacak olsun, konusu hakkında önceden bilgi ve fikir
sahibi olmalıdır.

5.

( ) Bir hikâye ve “kritik an” oluşturabilmek için seri çekim yapılmalıdır.

6.

( ) Muhabir diğer planlara uygun çekimlerini tamamladıktan sonra kendine özgü,
yaratıcılığını öne çıkartacak, yan anlamlar ya da bilgiler veren farklı bakış açısına
sahip fotoğraflar çekmeye çalışmalıdır.

7.

( ) Haber fotoğrafının değerlendirmesi ülkemizdeki yaygın uygulamada sayfa
editörleri tarafından yapılır.

8.

( ) Kullanılan çekim açısı, konunun anlamını güçlendirir ya da zayıflatır.

9.

( ) “An’ı yakalayan fotoğraf, hem gazete hem de muhabirin prestijini de artıracaktır.

10.

( ) Fotoğraf ve sözcüklerin bir arada kullanıldıkları anlatım yolu, hem fotoğraftan
hem de yazıdan daha güçlü, yeni bir anlatım biçemi oluşturmaktadır.

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
11.

Fotoğrafik görüntünün hiçbir teknik müdahaleye uğramadan doğrudan doğruya
çekildiği gibi basılması esas alındığı ……………………. tekniğidir.

12.

Fotoğrafların tarihsel ya da tematik olarak sıralanarak ortaya bir foto öykü çıkarılması
………………………………dır.

13.

Haber fotoğrafının taşıdığı ………………..arttıkça belgesel fotoğraf olarak kabul
edilme olasılığı da artar.

14.

Olayı
anlatan
bir
fotoğrafın,
haberciliğin
…………………sorularına yanıt vermesi beklenir.
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temel

formülü

olan

15.

Haber fotoğraflarının temel özellikleri: ……………………………………...
,………………………………… ve …………………….dır.

16.

Olay
yerinin
veya
objelerin
fotoğraflanması……………dır.

17.

………………………………………………veya……………………………………..
ve çekim sırasında olabildiğince sabit bir vücut ve kol pozisyonu sağlamak daha net
fotoğraflar elde etmenize yardımcı olacaktır.

18.

Canlı renklerin ve kontrastlık kullanımı daha ………………….dır.

19.

19. Türk gazeteciliğinin uygulamada uyması gereken temel iki etik düzenleme
……………………………………ve…………………………………………………..
dir.

tümünün

çerçeveye

sığacak

şekilde

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ–1’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4

B
D
B
C

ÖĞRENME FAALİYETİ–2’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9

D
B
A
C
D
Doğal Çekim
Haber Fotoğrafı
Kısa
Foto Muhabiri
Doğrudan
Fotoğraf

10
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MODÜL DEĞERLENDİRME’NİN CEVAP ANAHTARI
1

Doğru

2

Y

3

Y

4

D

5

D

6

D

7

D

8

D

9

D

10

D

11

Doğrudan Fotoğraf

12

Foto-Röportaj

13

Tarihsel önem

14

5N1K
Gösterme, İnanılırlık Ve
Dikkat Çekicilik
Genel Plan
Titreşim Engelleyici
Özellikli Fotoğraf
Makineleri Veya Objektif
Kullanımı
Dikkat Çekici
“Gazetecilik Meslek
İlkeleri” ve “Türkiye
Gazeteciler Cemiyeti
Gazetecilerin Hak ve
sorumluluk Bildirgesi”

15
16
17
18

19
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