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Magazin fotoğrafçılığı ile ilgili kavramları ve
kaynakları tanıyıp, gerekli hazırlıkları yaparak magazin
fotoğrafı çekme becerilerinin kazandırıldığı öğrenme
materyalidir.
40/ 32
Magazin fotoğrafı çekmek
Genel Amaç
Bu modül ile magazin fotoğrafçılığı ile ilgili
kavramları ve kaynakları tanıyıp, gerekli hazırlıkları yaparak
magazin fotoğrafı çekebileceksiniz.
Amaçlar
1. Magazin fotoğrafçılığı ile ilgili temel unsurları analiz
edebileceksiniz.
2. Magazin gündemini ve magazin fotoğrafı kaynaklarını
takip edebileceksiniz.
3. Magazin fotoğrafı çekebileceksiniz.
Ortam: Sınıf, işletme, kütüphane, ev, bilgi
teknolojileri ortamı, basın meslek örgütleri, sinema, tiyatro,
konferans gibi kendi kendine ve grupla çalışabileceğiniz tüm
ortamlar
Donanım: Fotoğraf makinesi, yardımcı malzemeler,
bilgisayar donanımlı atölye, projeksiyon, internet, süreli ve
süresiz yayınlar
Modülün içinde yer alan, her faaliyetten sonra verilen
ölçme araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi
kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen, modülün sonunda, ölçme aracı ( test, çoktan
seçmeli, doğru-yanlış, vb. ) kullanarak modül uygulamaları
ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi
değerlendirecektir.
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Magazin hayatın ta kendisidir. Bazen sokaktaki sıradan bir vatandaşın milyonlara
anlatacağı çok ilginç bir hayat öyküsü olabileceği gibi, bazen de ünlü kişilerin hayatlarından
kesitler olabilir. Gazetecilik marifeti, işte böylesi insanları bulmak, konuşturmak ve ilginç
öyküleri bize aktarmaktır.
Hem ülkemizde hem de dünyada magazin haberciliği ve magazin fotoğrafçılığı
basının belki de en çok tartışma ve eleştiri konusu olan dallarından biridir.
Tüm uğraşlar gibi magazin fotoğrafçısının da sahip olması ve uyması gereken bir
meslek etiği vardır. Zihinsel ve ahlaki önemli sorumlulukları göz önünde
bulundurulduğunda, magazin fotoğrafçısının da, gazeteci kadar gerçeğe saygı ilkesine
dayanan meslek ahlakına uyması gerektiği ortaya çıkar.
Bu modülde; magazin kavramı, magazin fotoğrafçısı ve çalışma koşulları ve magazin
haber kaynaklarını öğrenecek, magazin fotoğrafçısının uyması gereken etik değerleri ve bu
değerlere uymanın önemini kavrayacaksınız.
Ayrıca magazin fotoğrafçısının ihtiyaç duyacağı çekim tekniklerini öğrenerek magazin
fotoğrafı çekebileceksiniz. Öğrendiğiniz bilgiler ışığında bol bol uygulama yaparak gerekli
donanıma sahip olabileceksiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ
Magazin fotoğrafçılığı ile ilgili temel unsurları analiz edebileceksiniz.

ARAŞTIRMA



Gazetecilik Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ni okuyunuz.
Bir hafta süre ile magazin haberlerini takip ederek, incelediğiniz haberlerin
meslek etiğine uygunluğunu tartışınız.

1. TEMEL MAGAZİN BİLGİSİ VE
MAGAZİN FOTOĞRAFÇILIĞI
1.1. Magazin Kavramı Tanımı Önemi ve Özellikleri
Magazin; Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre halkın çoğunluğunu ilgilendirecek çeşitli
konulardan söz eden, bol resimli yayındır.
Magazin kavramının Türkçe’ye İngilizce’deki “magazine” kelimesinden geçtiği
düşünülse de, aslında bu kelimenin kökü Arapça “makhazin” kelimesinden gelmektedir.
“Depolama yeri” anlamına gelen bu sözcük, Arapça’dan İngilizce’ye geçmiştir.
Gazetecilik dünyasında bu kavram ilk kez bundan 273 yıl önce, 1731 yılında
İngiltere’de çıkarılan bir dergi için kullanıldı. Edward Cave adlı genç bir basın
müteşebbisinin çıkardığı bu derginin adı “Gentleman’s Magazine”di. Cave, eğitimini yarıda
bırakmış, sosyal açıdan pek de durumu hoş olmayan genç bir gazeteciydi. Önceleri
dergisinde politik haberler, edebi yazılar, makaleler yayınlıyordu. Ama parlamento
haberlerinin yayınlanması yasaklanınca ne yapacağını şaşırdı. Gazetecilikte fikir
mücadelesinden başka şeyler olduğunu da düşündü Edward Cave. Haber analizleri yaparak,
iki tarafı da temsil edebilirdi. Resimler ve şiir ekleyebilirdi. Halkın ilgisine bir ayna
tutabilirdi. Aynı zamanda doğal felsefenin gelişimiyle ilgili hikâyeler yazabilirdi. 1751’de
Benjamin Franklin’in “Elektrik Deneyleri ve Gözlemleri” adlı makalesini yayımladı.
Amerika’da magazin ise Cave’den 10 yıl sonra, 1741 yılında, “The American
Magazine” adıyla Andrew Bradford adıyla yayımlandı. İngiliz kolonilerinin politik
durumlarının genel durumunu anlatan bir aylık dergiydi bu. Aslında magazinlerin furya
haline gelmesi 19. yüzyılda oldu. 1893’te “McClure’s Magazine” dergisinin yayıncısı
Samuel Sydney McClure, 25–30 cent arasında değişen fiyatın okurlar için çok fazla
olduğunu düşünerek, fiyatı 15 cente indirdi ve aradaki farkı ilan geliriyle kapattı. Bugün
Amerika’da 31.000 civarında magazin bulunmaktadır.
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Türkiye’de magazin gazeteciliği ile ilgili olarak, ülkemizdeki ilk magazin, 1873’te
piyasaya çıkartılan “Cüzdan” olarak biliniyor. Sultan Abdülaziz zamanında çıkarılan bu
yayını daha sonra, “Şehbal”, “Resimli Kitap”, “İnci” ve “Süs” dergileri takip ediyor.
Cumhuriyet Türkiyesi’nde gazeteler, magazinin önemini kavrayınca “Beyoğlu Muhabiri”
kavramını geliştirdiler, daha sonra magazin gazetecileri basında yerlerini aldılar.

Fotoğraf 1.1: Magazin dergileri

Peki ya magazin gazeteciliği? İşte bu konuyla ilgili olarak, Akşam Gazetesi Eski
Genel Yayın Yönetmeni Nurcan Akad’ın şu yazdıklarına katılmamak elde değil.

“Magazin gazeteciliği kolay zannedilir. Oysa gazeteciliğin en zor
alanlarından biridir. Bu alanda kalite ile yüzeysellik arasındaki çizgi çok
incedir. O çizgiyi iyi tayin edemezseniz, bir anda kendinizi çukurun içinde
buluverirsiniz. Bu nedenle magazin risklidir. İlişkiler, gazeteciliğin diğer
alanlarına göre çok daha kaygan bir zeminde yürür. Kişisel çıkarlar, kaprisler
hep gündemdedir. İşin içinde ’dedikodu’ da bulunduğu için gerçeğe ulaşmak
büyük bir ustalık ister Bu nedenle magazin gazeteciliği sadece riskli ve zorlu
değil aynı zamanda çok ciddi bir iştir. Ustalık ister. Deneyim ister. Laçkalığı
kaldırmaz. Tabii eğer kaliteyi ön planda tutuyorsanız. O ince çizginin hep
üstünde kalmak istiyorsanız...”



Magazin Gazeteciliği Tanımı ve Özellikleri:

Bulvar, diğer adıyla magazin gazeteciliği, günümüzde çok yaygın olarak görülen
gazetecilik türüdür. Türkiye’de ve pek çok ülkede magazin gazeteciliğinin örneklerine
rastlamak mümkündür. İnsanları bilgilendirmekten çok hoşça vakit geçirmesini hedefleyen
magazin gazetelerinin izleyicisi, fikir gazetelerine oranla çok daha fazladır. Magazin
haberleri her eğitim düzeyine hitap edebildiğinden vakit geçirmek, oyalanmak için
okunurlar.
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Bol resimli, büyük puntolu fakat az haberin yer aldığı sayfa düzenine sahip magazin
gazetelerinin anlatımı genelde çok basittir. Kullanılan haberler hep tatlı haberlerdir. Haber
konuları ise çok çeşitlidir. Sosyete dedikodusundan, sanatçıların yaşamına, basit sokak
cinayetlerinden, hayat pahalılığına, çeşitli yemek reçetelerinden yıldız falına kadar çeşitli,
bazen de akla hayale gelmeyen konuları işler. Magazin gazetelerinde ciddi içerikli haber
malzemesi bulmak gerçekten çok güçtür.

Fotoğraf 1.2: Magazin haberi fotoğrafı

Magazin gazetelerinin amaçlarını, eğlendirirken bilgi vermek şeklinde özetleyebiliriz.
Haber olabilecek her konu haber yapılarak yayımlanır. Başarılı olurlar veya olmazlar. Bu
yönden, insanoğlunun hoşuna giden, onları düşünmeye yöneltmeyen haberler yanında, çoğu
kez yapay haberler de verilir. Günlük haberlerini, fantazyaya (kurmacaya) dönük, tatlı
haberler oluşturur. İnsanları oyalamak, modern yaşamın monoton, sıkıcı düzeninden düş
dünyasına götürmek, onların duygularına yönelmek için akla gelmedik yolları dener.


Magazin Gazeteciliğine Yöneliş Nedenleri:

Önce İngiltere’de denenen, daha sonraları ABD’ye ve diğer Avrupa ülkelerine yayılan
magazin gazeteciliği, halka dönük gazetecilik anlayışının yaygınlaşmasıyla gelişmiştir,
denebilir. 1830’lardan sonra tıpkı, fikir gazeteciliği gibi magazin gazeteciliği de halka
yönelik olarak çıkarılan gazetelerin uygulamalarıdır. Halka dönük gazeteciliğin iki önemli
amacı vardır:



İnsanın ilgisini çeken konuları işlemek
Ucuza gazete satmak

Aslında iki amaç birbiriyle uyuşmaktadır. Bir yandan okuyucuyu gazetelere
yöneltmek için onların ilgisini çekebilecek konuları bulmak, diğer yandan da ucuza gazete
satarak okuyucunun almasını sağlamak hedeflenmektedir. Bu şekilde amaca uygun kitle
gazeteciliği yönünde adımlar atılmıştır.
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Bu kadar tesadüf olamaz!
Londra Üniversitesi uzmanları ve ünlü İngiliz tarihçiler, geçtiğimiz 2 yüzyıl
içinde insanları 'birbirine yakınlaştıran' tesadüfleri sıraladı:
James Dean'in ölümüne neden olan otomobilinin hurdası birçok kişiye felaket saçtı.
Hurdayı garaja götüren tamirci, araba, bacağının üzerine düşünce sakat kaldı. Dean'in
arabasının motorunu satın alan bir doktor, araba kazasında öldü. Doktorun kardeşi de aynı
motorun sergilendiği salonda çıkan yangında can verdi. Yıllar sonra motor ve kaporta
yeniden sergilendi. İlk gece, araç bir seyircinin üzerine düştü. Seyirci ağır yaralandı.
İlk tesadüf hikâyesi ünlü aktör Anthony Hopkins'ten... Hopkins, George Feifer adlı
yazarın 'Petrovka'lı Kız' adlı kitabını bulamıyordu. Yazara telefon ederek kitabı istedi.
Yazar kitabı 2 hafta sonra Londra'ya getireceğini söyledi. Evden çıkan Hopkins, metroya
bindi. Aradığı kitabın yandaki koltukta unutulduğunu gördü. 2 hafta sonra yazarla buluşan
Hopkins, metrodaki kitabın, yazardan çalınan özel sayılı ilk baskı olduğunu öğrendi.
Yer Amerika'nın California eyaleti. Richard Bensinger adlı emekli demiryolu işçisi,
1957'de Eureka kasabasındaki köprüde yürürken fenalaşıp öldü. 2 yıl sonra oğlu Hiram,
aynı köprüde başına bir kalas isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. 6 yıl sonra Hiram'ın
oğlu David de aynı köprüde araba kazasına kurban gitti.
Ingiltere'nin Bristol limanı açıklarında 5 Aralık 1668'de bir şilep battı.
Yalnızca Hugh Williams adlı bir yolcu kurtuldu. 1784'de aynı bölgede yeni bir kaza oldu.
60 denizci arasında yalnızca ikinci kaptan Hugh Williams kurtuldu. 1952'de aynı yerde
üçüncü bir şilep battı. Kurtulan tek yolcunun adı Hugh Williams'tı.
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Cape Town Ticaret Odası'nın yıllık kongresinde,
İşadamı
Daniel
de
Toit
konuşmasını
şöyle
bitirdi:
“Hayat beklenmedik bir zamanda beklenmedik şekilde sona erebilir...” De Toit kürsüden
inerken ağzına attığı şekerin boğazına kaçması sonucu öldü.
James Langley, İngiltere'nin Eastbourne bölgesindeki evinden sokağa çıktı.
Şemsiyesini almak için geri dönerken ayağı kaydı, başını yere çarptı ve öldü. Bir hafta
sonra evden çıkan eşi Teresa, şemsiyesini almak için geri dönerken başını kapıya çarptı,
beyin kanamasından öldü.
Christina Veroni, 1991'de İtalya'nın Torino kentinde tramvay çarpması sonucu öldü.
4 yıl sonra babası Vittorio, aynı geçitte aynı sürücünün kullandığı aynı tramvayın çarpması
sonucu öldü.
Tesadüfler zincirinin en inanılmazı, 1981'de ABD'nin Boston kentinde meydana
geldi. Randolp Matika, yıldırım çarpması sonucu evinin önünde öldü. Adamın dul eşi
yeniden evlendi. Damat Pepero düğün gecesi sigara içmek için balkona çıktı. Düşen
yıldırım, damadın ölümüne neden oldu. Kadın sinir krizleri geçirdi. Tedavi için gittiği
klinikte bir doktora aşık oldu ve evlendi. 1 hafta sonra hastasını ziyarete giden doktoru da
yıldırım çarptı.
1898'de gazeteci-yazar Morgan Robinson 'Titan' adlı bir kitap yazdı. Kitapta büyük
bir yolcu gemisi, okyanusta buzdağına çarpıyordu. 14 yıl sonra 'Titanik' deniz faciasi
meydana geldi.
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Gelişen teknoloji, gazetenin ucuza mal edilmesini sağlarken üzerinde en çok durulan,
insanın ilgisini çeken konuların haber yapılabilmesi için yeni haber kaynaklarının
bulunmasıydı. Bu yönden çağdaş gazeteciliğe de damgasını vuran gelişmeleri iki Amerikalı
gerçekleştirmiştir. Bunlar James Gordon Bennett ile Joseph Pulitzer’dir. Her iki gazeteci de
sansasyonel haber vermeyi kendilerine amaç edinmişlerdir.
James Gordon Bennett haber kaynaklarını genişletirken nelerden yararlandı? Evlerin
yatak odalarından pansiyonlara, adi sokak cinayetlerine ve sokaktaki adamın cebindeki
cüzdanını ilgilendiren parasal konulara değindiği gibi; sosyete haberleri, sosyetede yer alan
dedikodular, skandallar, önemli kişiler de haber konusu oluyordu. Hatta kendi evlenme
törenini bile haber yapmaktan çekinmemişti.

Fotoğraf 1.3: Foto muhabirleri

Bennett’in yaklaşımı objektif haber vermekten ayrıydı. Amacı ise belli olmuştu:
İnsanlara dönük haber sunarken sokaktaki adamın haklarının sözcülüğünü yapmak, fakat
onun sağlıklı haber almasını önlemekti. Diğer yandan macera, serüven ve çeşitli gezileri
haber yapmaktan da beri kalmıyordu. Kendi sözleriyle yaptığı gazetecilikle “dünyanın doğru
bir resmini vermeyi” amaçlıyordu.
Joseph Pulitzer, Bennett gibi sansasyonel haberlere rağbet ederken, ayrıca gazeteciliğe
yeni bir boyut daha ekliyordu. Gazete sütunlarını çeşitli haber konularının mücadelesi için
ayırıyordu. Artık çeşitli savaş, macera, hükümet haberleri, şirket yolsuzlukları, Pulitzer ve
onun gazetecilik anlayışını benimseyenlerce haber halinde sunuluyordu. Bu yönden de,
Amerikan gazeteciliğinin buluşlarından olan söyleşiye fazlasıyla yer ayırıyordu.
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Fotoğraf 1.4: Magazin sayfasına örnek

Joseph Pulitzer’e William Randolph Hearst’ün katılmasıyla, sansasyona aşırı derecede
yer veren sansasyonel gazetecilik akımı daha çok hız kazandı. Gazetecilik tarihinde Hearst
ile birlikte “sarı gazetecilik” olarak bilinen bu akım, çeşitli şekillere, karikatürlere, komik
tiplere, resimlere, fotoğraflara, iri puntolara, yeni gelişen baskı teknolojilerine uygun,
renklerle zenginleştirilmiş olarak yer veriyordu. Sundukları içerikte ise, üstün nitelikli
dramatik eserler ucuz melodramlar haline getirilerek çarpıtılıyordu. Okuyucularına, önder
olacak haberler yerine cinsiyet, günah ve şiddet sunmayı yeğ tutmuşlardı.
Sarı gazetecilikle birlikte sansasyonel gazetecilik akımı iyice yerleşmiştir. Sarı
gazetecilik bitmekle birlikte sansasyonel akım XX. yüzyılda da devam etmiştir. Sansasyonel
haberlerin tutması üzerine geniş başlıklarla verilen açık saçık resimli, heyecanlı, saptırılmış,
çarpıtılmış, çoğu kez uydurma haberler gazetelerde görülmeye başlanmıştır. Buna ek olarak,
gazeteler ayrıca pazar günü ekleri, karikatür, mizah ekleri de çıkartmışlardır.
1. Dünya Savaşı’ndan sonra, sansasyonel gazetecilik doruk noktasına ulaşmıştır.
Savaşın acılarının sarıldığı yıllarda açık saçık resimli, cinayet haberleri gazetelerin
sayfalarına dolmuştur.
Bu tür gazetelere Avrupa’da bulvar gazeteleri demek yavaş yavaş alışkanlık haline
gelmiştir. Nedeni ise, bu tür gazetelerin, öğleden sonraları veya akşamüstleri bulvarlara
serilerek satılmasıdır. Buna karşılık, ABD’de magazin gazeteleri XX. yüzyılın başlarında
tabloid adı altında çıkarılmıştır. Tabloid gazetelerin en önemli özelliği ise, sansasyonel
haberi vermesi yanında, boyutlarının XVII. yüzyılda ilk çıkan İngiliz gazetelerininkiyle aynı
olmasındandır.
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1.2. Magazin Fotoğrafçısı Kavramı Tanımı Önemi ve Özellikleri
1.2.1. Magazin Fotoğrafçısı

Fotoğraf 1.5: Magazin fotoğrafçısı

Magazin fotoğrafçısı, magazin konularını gazete ve dergilerde fotoğraflarla anlatmaya
çalışan muhabirdir. Magazin haberciliği, görsel yönü ağırlıkta olan bir habercilik türüdür. Bu
nedenle magazin haberlerinde fotoğrafın ayrı bir önemi vardır. Çünkü magazin gazetelerinde
ve dergilerinde az yazı bol fotoğraf kullanılır. Olayın görüntülerle verilmesi hedeflenir.
Magazin fotoğrafları, titizlik ve kalite gerektirir. Çoğu zaman detay görüntüler
gerektiğinden muhabir bilinçli ve kurallara uygun fotoğraf çekmelidir. Bu kriterleri
muhabirin yerine getirmesi için yeterli donanım ve fotoğraf bilgisine sahip olması gerekir.

1.2.2. Magazin Fotoğrafçısının Nitelikleri ve Çalışma Koşulları
Magazin fotoğrafçıları güç koşullarda görev yapmaktadırlar. Koşulların güçlüğü,
haber kaynaklarıyla veya habere konu olan kişilerle kurulan ilişkiye de yansımakta, bu da
haberin içeriğini zedelemektedir.
Magazin fotoğrafçılarının çalışma saatleri genellikle belli değildir. Günün her saatinde
çalışmak zorunda kalabilmektedirler. Bunun yanında haber kaynaklarının dezenformasyonu
ve manipülasyonu altında kalan magazin fotoğrafçıları çok dikkatli olmak zorundadırlar. Bu
noktada magazin fotoğrafçısı etki altında kalmadan haber değeri taşıyan konulara
yoğunlaşmalıdır.
Magazin haberlerinin önemli bir kısmı, sadece dedikodu düzeyinde kalmakta ve bu
durumda haber niteliği de oldukça tartışmalı bir hale gelmektedir. Magazin fotoğrafçısının
görevi, haberi en iyi yansıtan görüntüleri yakalamaya çalışmaktır.
Magazin fotoğrafçısı, magazine konu olabilecek yeni yüzlere, insanların yaşam
hikâyelerine karşı meraklı olmalıdır. Ayrıca muhatap olduğu ünlü kişilerle ilişkilerine çok
dikkat etmelidir.
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Fotoğraf 1.6: Magazin fotoğrafçısı

Çok zor şartlarda çalışmak zorunda kalan magazin fotoğrafçısının sahip olması
gereken hususları şu şekilde sıralayabiliriz:
















Fotoğraf çekim tekniklerini çok iyi bilmelidir.
Gündemi ve özellikle magazin gündemini takip etmelidir.
Meraklı olmalıdır.
Sabırlı olmalıdır.
Girişken olmalıdır.
Haber kokusu alabilmelidir.
Araştırmacı bir kişiliğe sahip olmalıdır.
Etkili iletişim kurabilmelidir.
Alanına hâkim olmalıdır.
Röportaj tekniklerini iyi bilmelidir.
Saygılı olmalıdır.
Türkçeyi etkili bir şekilde konuşabilmelidir.
Yeni trendleri (eğilimleri) yakından takip etmelidir.
En az bir yabancı dil bilmelidir.
Meslek etiğine uygun hareket etmelidir.

Magazin etkinlikleri yer ve zamana göre belli özellikler taşır. Magazin fotoğraflarında
“an”ı yakalamak çok önemlidir. Çünkü fotoğraflar, ilgi çekiciliği artıran unsur olarak
kullanılmaktadır. Bunun için magazin fotoğrafçısı yeterli teknik donanıma sahip olmalıdır.
Etkinlikler geniş alana dağılırken milimetrik detayları görüntülemeyi gerektirebilir. Bu
nedenle magazin fotoğrafçısının tam donanımlı makineye sahip olması önemlidir.
Magazin olaylarını takip sanılandan çok daha zordur. Olayları kaçırmamak ve eksiksiz
fotoğraflayabilmek için iş disiplinine sahip olmak ve bazı konulara dikkat etmek gerekir. Bu
hususları şöyle sıralayabiliriz:
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Foto muhabiri görev yerine zamanında gitmelidir. Bulunduğu bölgenin trafik,
hava durumu görev yerinin uzaklığı vb. durumlarını göz önünde bulundurarak
gerekli tedbirlerini almalıdır.
Randevularına önem vermeli, görüşmelerini zamanında yapmalıdır. Muhabir,
daima zamanla yarış halinde olduğunu unutmamalıdır.
Görev yerine gitmeden önce çekim senaryolarını ve kurgusunu hazırlamalıdır.
Çekim sırasında karşılaşabileceği olumsuz durumlara karşı önlemler almalıdır.

Fotoğraf 1.7: Magazin fotoğrafçıları










Muhabirin öngörülebilen her duruma karşı mutlaka bir alternatifi olmalıdır.
Takip ettiği konuyu tüm yönleriyle çok iyi araştırmalıdır.
Ortama uygun makine ve gerekli aparatlara sahip olmalıdır. Karşılaşabileceği
değişik durumlar için hazırlıklı olmalıdır. Örneğin, uzaktan fotoğraf çekme
gerekliliği doğduğunda çekimi yapabilmesi için gerekli aparatları yanında
bulundurmalıdır.
Muhabir, alanda en iyi görüntü alacağı noktayı tespit etmelidir. Kısaca konunun
hangi noktada en iyi görüntülenebileceğini bilmeli ve o noktada yerini
almalıdır.
Magazin etkinlikleri eğlence içerikli etkinlikler olsa da her zaman riskli yönleri
vardır. Foto muhabiri bu tür riskleri göz önünde tutmalıdır. Görevini yaparken
çevresinde oluşacak tehlikelere karşı dikkatli olmalıdır.
Daima zinde ve sportif bir bünyeye sahip olmalıdır.
Farklı ve olayı aktaracak fotoğraf çekebilmesi için ışık, renk ve estetik bilgisine
sahip olmalıdır.

1.2.3. Magazin Fotoğrafçısının Çalışma Koşulları
Magazin fotoğrafçısının çalışma koşulları gerçekten güçtür.
Magazin fotoğrafçısı gerek gazetecilikle, gerekse fotoğraf çekimi ve kamu görevi
yapma ile ilgili kanuni haklarını bilmelidir. Çünkü özellikle ülkemizde basın mensupları
arasında şiddete ve hakarete en fazla foto muhabirleri ve kameramanlar maruz kalırlar.
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Magazin fotoğrafçılığının hem fiziksel hem de psikolojik açıdan büyük zorlukları
bulunmaktadır. Bu nedenle bir magazin fotoğrafçısının ruhen ve bedenen mesleğinin
gerektirdiği bu zorlukları karşılayacak ölçüde sağlıklı olması oldukça önemlidir.
Magazin fotoğrafçılarının çoğunlukla belirli bir mesai saati yoktur.
Gazeteler ve haber ajansları foto muhabirlerine teknik altyapıyı hazırlamaz. Daha çok
muhabirin kişisel olarak bu alt yapısını oluşturması beklenir. İyi bir fotoğraf makinesinin ve
gerekli aparatlarının çok pahalı olduğunu düşünürsek, bu mesleği yapacak kişilerin yeterli
bir maddi birikime sahip olmaları gereklidir. Magazin olayları daha çok görsel materyallerle
anlatıldığı için magazin fotoğrafları kusursuz ve teknik bakımdan da yeterli nitelikte
çekilmelidir. Bu özellikler de ancak tam donanımlı bir makine ile mümkündür. Ancak bu
durumun yetenekli ve hevesli bir muhabir tarafından aşılabileceği unutulmamalıdır.
Gazetecinin, okuyucuları ve haber kaynakları yanında haber yaptığı kişilere karşı da
sorumluluğu vardır. Basın Konseyi’nin meslek ilkeleri; hiç kimsenin, ırkı, cinsiyeti, yaşı,
sağlığı, bedensel özrü, sosyal düzeyi ve dini inançları nedeniyle aşağılanamayacağını
(madde 1), kişilerin özel yaşamının, kamu çıkarlarının gerektirdiği durumlar dışında, yayın
konusu olamayacağını (madde 5) belirtmektedir.

1.3. Magazin Servislerinin Yapısı
Magazin haberciliği, gazeteciliğin en önemli ve ciddi branşları arasında yer alır.
Okurun yüzünü gülümseten ve sayfaları renklendiren haberler, bu servisin ürünüdür. Haklı
ya da haksız çeşitli eleştirilere maruz kalsa da gazetelerin magazin haberlerine ayırdığı yer,
oran olarak giderek artmaktadır. Bu bile tek başına, magazin haberlerine yönelik talebin
göstergesi olarak değerlendirilebilir.
Günümüzde yazılı basın kuruluşlarında magazin haberleri için ayrı bir servis
bulunmaktadır. Fakat her serviste magazin fotoğrafçısı bulunmamakta, ihtiyaç duyulduğunda
(önemli röportajlar gibi) fotoğraf servisinden foto muhabiri görevlendirilmektedir.
Gazetelerin magazin servislerinde örgüt yapısı genellikle şöyledir:
Servis Sorumlusu: Bu kişi, magazin servisi müdürü, servis yönetmeni, servis şefi gibi
isimlerle de anılır. Görevi, gazetenin magazin sayfasının sorunsuz olarak yayımlanmasını
sağlamak ve gazetenin magazin servisinin koordinasyonunu yürütmektir. Servis sorumlusu
genellikle tecrübeli muhabirlerden seçilir. Üst yönetimce güvenilen, yönetici vasfı bulunan
ve sorumluluğuna verilen kişilerle uyumlu çalışabilecek kişiler bu göreve layık görülür.
Önemli olan servisin sorunsuzca görevini sürdürebilmesidir.
Muhabirler: Magazin sayfasında yer alacak bilgi ve haberleri takip eden ve olayları
atlamadan gazete sayfasına taşıyan kişilerdir. Magazin muhabirleri, haber yazma ve olayları
takip etme becerisine sahip olmalı, gündemi yakından takip etmeli ve haber atlamamaya
özen göstermelidir. Okuyucularının magazin eğilimlerini sezebilmeli ve haberlerinde
okuyucu beklentilerini yerine getirebilmelidir. Yani kısacası gazetenin istihbarat servisindeki
muhabirlerin yaptığı işlerin benzerini magazin konusunda yaparlar.
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Foto Muhabirleri: Daha çok muhabirlerle birlikte çalışırlar. Foto muhabiri belirlenen
haber konusunu en iyi şekilde görüntüleyip habere kaynak teşkil edecek materyalleri
hazırlar. Günümüz gazeteciliğinde muhabir aynı zamanda foto muhabirinin görevini
yaparken, foto muhabiri de fotoğraf çekiminin yanında olayı takip ederek haberi
yazabilmektedir. Yani foto muhabirinin de haber yazabilme becerisi olmalıdır. Foto
muhabirleri çektikleri fotoğrafları magazin sayfası editörüne vermeden önce gazetenin
fotoğraf servisine gönderir. Bu serviste fotoğrafın teknik yapısı incelenir. Gazetenin fotoğraf
yayınlama kurallarına uygunluğu gözden geçirilir. Varsa hatalar ve düzeltmeler yapılır.
Ardından ilgili bölüme servis edilir. Bu arada fotoğraf servisi aynı zamanda fotoğrafı
arşivlemeyi de ihmal etmez. Eğer gerekiyorsa fotoğrafı çeken muhabire fotoğrafla ilgili
gerekli uyarılar yapılır. Bu uyarılar foto muhabiri için çok önemlidir. Muhabir mesleki
gelişimi açısından uyarıları dikkate almalıdır.
Sayfa Editörü: Sayfanın baskıya hazır hale getirilmesi için gerekli teknik çalışmaları
yapan kişidir. Bazı gazetelerde bu kişilere sayfa editörü denirken, bazılarında da sayfa
sekreteri, teknik yönetmen gibi isimlerle anılır. Sorumlu kişi, genellikle gazetenin sayfa
tasarımını belirleyen genel editöre bağlı çalışır. Özellikle de genel yayın yönetmenine
bağlıdır. Çünkü gazetenin sayfalarının sorumluları vardır. Bu sorumluluk konulara göre
bazen bir bazen de birden çok sayfadır. Örneğin şehir haberlerine tek sayfa ile yetinilirken
ekonomi spor gibi konulara birden çok sayfa ayrılabilir. İşte bundan dolayı da sayfa
editörleri çoğu zaman genel yayın yönetmeninin sorumluluğunda çalışır.
Köşe Yazarları: Köşe yazarları veya yorumcular daha çok servis dışında ve bağımsız
çalışırlar. Bu kişilerin sayfadaki yerleri bellidir. Bazen ekstra yazı, yorum veya haber
istenebilir. Bazen de haberleri foto muhabiri veya muhabirlerle beraber takip edip onlarla
bilgi paylaşımı yaparlar. Röportaj, özel haber hazırlama durumlarında foto muhabiri ile
beraber çalışırlar.

1.4. Magazin Fotoğrafı Haber Kaynakları
Magazin gazeteciliğinde hep tatlı haberler yeğlenmekte, kaynakları da genelde,
eğlence dünyasından seçilmektedir. Sanatçıların yaşam öyküleri, sosyete dedikoduları,
yemek tarifleri ve yıldız falları konuları arasındadır.
Magazin haberciliğinde de genellikle gündemi takip eden bir işleyişten bahsedilebilir.
Bunun yanında muhabir, kendi gözlemleri ve bağlantıları sayesinde habere ulaşabilmektedir.
Böyle bir durum söz konusu olduğunda muhabir, haber müdürüne haber önerisini sunarak
haber üretebilmektedir. Ayrıca her haberin bir magazin yanı vardır.
Magazin haberciliğinin haber kaynaklarının diğer habercilik kaynaklarına oranla daha
geniş olduğunu söylemek mümkündür. Haber toplanırken yararlanılan haber kaynaklarını şu
şekilde sıralamak mümkündür:
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Ünlü kişiler
Ünlülerin kişisel internet siteleri
İnternet siteleri
Ünlülerin sıklıkla gittikleri mekânların çalışanları
Ünlülerin basın danışmanları, menajerleri
Ajanslar
Yapım şirketleri
Kuruma gelen istihbaratlar
Basın bültenleri
Muhabirin haber kaynakları
Diğer kitle iletişim araçlarının yayınları
Abone olunan ajanslardan gelen haberler
Büyük oteller
Büyük eğlence merkezleri
Yabancı kaynaklı yayınlar
Magazin dergileri
Sokaktaki insanlar vb.

1.5. Magazin Fotoğrafçılığının Etik Boyutu
Magazin fotoğrafçısının da, gerçeğe saygı ilkesine dayanan meslek ahlakına uyması
gerekir.
Haber fotoğrafçısı yüzlerce görüntü fırsatı ve olanağı arasından kendi seçtiği bakış
açısı ile fotoğrafını çeker. Bu fotoğrafların gazetenin hangi sayfasında, hangi büyüklükte ve
hangi kadrajla yer alacağına ise fotoğraf editörleri karar verir. Bir başka deyişle haber
fotoğrafını çeken her ne kadar haber fotoğrafçısı ise de bunları değerlendiren ve seçenler
fotoğraf editörleridir. Ancak Türkiye’de fotoğraf editörlüğü kurumu maalesef tam anlamıyla
her gazetede yer almamaktadır. Günümüzde halen haber editörlerinin, haber müdürlerinin ya
da sayfa sekreterlerinin bu işi üstlendiklerini biliyor ve görüyoruz. O nedenle haber
fotoğraflarındaki etik sorunların sadece haber fotoğrafçılarından kaynaklandığını söylemek
haksızlık olur. Bu sorumluluğun büyük bir çoğunluğu, fotoğraf editörlüğünü üstlenen
kişilere aittir. Esas olarak da fotoğraf editörlerini istihdam etmeyen basın kurum ve
kuruluşlarına ait bir sorumluluktur.
Prof. Dr. Ünsal Oskay, medyanın kirlenmesiyle ilgili yaptığı bir röportajda magazin
için; “Magazin hayatın ta kendisidir… Bazen sokaktaki sıradan bir vatandaşın milyonlara
anlatacağı çok ilginç bir hayat öyküsü olabilir. Gazetecilik marifeti, işte böylesi insanları
bulmak, konuşturmak ve ilginç öyküleri bize aktarmaktır” demiştir. Magazin gazeteciliği
ülkemizde maalesef, çok farklı bir düzlemde yapılıyor. Türkiye’de yapılan magazin
gazeteciliği, Avrupa’daki uygulamasıyla “Paparazzicilik” olarak tanımlanabilir. Ünlülerin ya
da şöhret meraklılarının peşinde koşan, attığı her adımı, aldığı nefesi haber yapan, öksürse
röportaj, aksırsa sürmanşet çeken bir gazetecilik anlayışı… İşte bu anlayış, ünlülerin
göstermelik polemikleriyle besleniyor, ucuz kavgaları reytinge tahvil ediyor, en sıradan
görüntüleri bile günlerce, haftalarca gına gelecek biçimde ekranlara getiriyor.”
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Paparazzi haberleri ünlülerle ilgilidir. Hiçbir paparazzi, sıradan bir vatandaşı haber
konusu yapmaz. Ünlülerin bir kısmı paparazzilerden rahatsız olur ve onlardan köşe bucak
kaçar ancak pek çoğu, paparazzilerden rahatsız olmak bir yana, varlığını ve şöhretini onlara
borçludur.
O halde ünlüler ve paparazziler arasında bir bağ vardır. Bunun en bilinen örneği Lady
Diana’dır. O, paparazzilerin çoğunu kişisel olarak tanımakta ve gittiği her yerden onları
haberdar etmekteydi. Ölümünden birkaç ay önce sevgilisi Dodi ile Sardunya Adası
açıklarında yapmış olduğu yat gezisini paparazzilere kendisi haber vermişti.

Fotoğraf 1.8: Haber fotoğrafı

Magazinciler ya da paparazziler şöhretli sınıfın yaratıcılarıdır. Yıldızların yaşamlarını
izleyip, beklenmedik anda fotoğraflarını çekerek okuyucuya iletirler. Mesai saatleri
18.00’den sonra başlar ve sabaha kadar sürer. Bu süre içinde objektifleri yalnızca gizli
aşklara değil, birçok olaya yönelir.

Resim 1.9: Fotoğraf çekimi

İlk paparazzi fotoğrafının çekildiği dönemden bugüne de kural değişmedi. Ünlülerle
ilgili yazı ve fotoğraflara yoğun ilgi gösteren halk, bunları kendilerine sunan paparazzilere
düşman kesildi. Ancak magazinciler iyi bilir; paparazzilere savaş açanların çoğu renkli
sayfalarda boy göstermek için çırpınır. Cemiyet sayfalarının, özellikle de pazar dergilerinin
yıldızlarıdır. Ömürleri bir kelebek kadardır. Yarattıkları skandal kadar vardırlar. Popüler
olmaları, para kazanmaları ve çöküşleri arasında geçen süre en fazla bir yıldır. Ertesi gün
kulüp kapısında sevgilisiyle çekilmiş fotoğraflarını bastığınızda ya da vergi borcunu ortaya
çıkardığınızda azılı düşmanı sayılırsınız. Soyadsız popçuların, podyuma çıkmayan
mankenlerin, işsiz güçsüz ünlülerin yanı sıra bir de “onun kızıyım/ oğluyum” diye ortada
dolaşan sosyetikler vardır. Sosyete sayfalarında boy gösterirler. Magazinciler, star olmak
isteyen, bu uğurda sürekli malzeme sunan isimleri sonuna kadar tüketirler.
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Batı ülkelerinde paparazzilerin medyaya getirdikleri sansasyonel fotoğraflara fahiş
rakamlar ödenir. Çünkü bu tür haber ve haber fotoğrafları gazete satışlarını iki üç katına
çıkarır. Orada çalışan paparazzilerin yıllarca kazanamayacağı parayı bir deklanşöre basmakla
kazanabilme şansı vardır. Bu durum paparazzileri tam bir fotoğraf avcısı haline getirir.
Avrupa’nın gözde semtlerinden birinde pusuya yatan bir paparazzinin ortalama aylık
masrafının 10 bin dolar olduğu bilinir. Ancak iş gereği helikopter ya da tekne kiralamak
gerektiğinde masraf katlanır. Batı’da paparazzilik mesleği ciddi masraflarla yürütülür.
Phil Rame’nin 1993’te Lady Diana’yı Batı Akdeniz’deki Vierges Adası sahillerinde
serbest stil yüzerken görüntülemek için küçük bir cep denizaltısı kiraladığını biliyor
muydunuz?
Paparazzilerin mesleki örgütlerinin açıklamalarına göre medya kuruluşlarının bazı
ünlülerin özel anlarında çekilen fotoğraflara ödediği bedeller şöyledir:
Monaco Prensesi Caroline’in özel görüntüsü için 2 milyon dolar; Papa II.Jean Paul’e
ait özel görüntüye 1.2 milyon dolar, Naomi Champbell, Cindy Crawford gibi tanınmış
mankenlerin özel fotoğraflarına ortalama 600 bin dolar, Michael Jackson fotoğraflarına ise
200 bin dolar ödenmektedir.

Fotoğraf 1.10: Magazin fotoğrafı

Bu örneklerde de görüleceği gibi paparazzilik artık büyük bir sektör durumundadır.
Söz konusu fotoğrafları alan bazı yayın organlarının tirajlarına da bakmak gerekir. “Paris
Match” haftalık 200 bin, “Gala” haftada 362 bin, “Hola” günlük 2.2 milyon, “People”
haftalık 3.2 milyon, “Bunte” haftalık 1 milyon satmaktadır. Günlük tirajı 4 milyon olan “The
Sun” ile 2.4 milyon tirajlı “Daily Mirror” gibi bulvar gazetelerine sahip olan İngilizler
dünyada magazinin A takımı olarak kabul edilir. Bu gazetelere çalışan paparazziler,
Amerikan magazin basınına binlerce dolar karşılığında transfer olur.
Özellikle Lady Diana’nın ölümünde paparazzilerin sorumlu tutulmasından sonra,
İtalya, yasal düzenlemelere giderek Paparazzi Yasası’nı yürürlüğe koymuştur
İtalya’da 18 Ağustos 1998’de yürürlüğe giren yasaya göre:
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Gazeteci, kişinin evine, bürosuna, ikamet ettiği yere, hastaneye, özel kliniğe
izinsiz giremez.
Gazeteci, 18 yaşından küçüklerin ismini, adının karıştığı olayı ve suçunu
kamuoyuna yansıtamaz.
Gazeteci, kişinin onurunu kırabilecek yazı yazamaz, resim yayımlayamaz.
Kişiyi din, ırk, siyasi görüş, cinsiyet, hastalık gerekçesiyle suçlayamaz.
Kişinin hastalığını, onur kırıcı biçimde açıklamak, sağlığı ile ilgili izinsiz
ayrıntılı bilgi vermek ya da amansız hastalığını açıklamak yasaktır.
Yorumlamak ve bunları yayımlamak yasaktır.
Gazeteci, tekzipleri mahkeme kararını beklemeden yayımlamak zorundadır.
Ünlülerle ilgili özel haber yapmak için yazılı olarak izinleri gerekmektedir.

Türkiye’de ise paparazziler için özel olarak hazırlanmış etik ilkeler yoktur.
Paparazziciliğin bir kuralı olmalı ve bu kuralın çerçevesi içinde meslek
sürdürülmelidir. Çünkü bu etkinlik, her an suiistimale açık bir etkinliktir.

Fotoğraf 1.11: Haber takibi

Paparazzilerin yaptığı iş aslında ahlâk sınırlarını zorlar mı? İlk bakışta bu uygulama
ahlâk dışı kabul edilir. Oysa bu gazetecilik alanının kendine özgü çalışma prensipleri vardır.
Kullandıkları ekipmanlar bile diğerlerinden farklıdır. Onlar da sözgelimi bir ekonomi
habercisi gibi habercilik endişesi ile çalışmakla birlikte bazı durumlarda haberlerini gizlice
izlerler, çalışma saatleri daha özeldir. Sonuçta sabahleyin haber müdürünün masasına bir
veya birkaç bomba haber bırakmak zorundadırlar. Diğer bir deyişle, paparazziler de aslında
kendi koşulları altında mesleklerini uygulamaktadırlar. Her mesleğin erdemli ve erdemsiz
çalışanları vardır. Etik ihlâli sadece bu mesleğe özgü bir şey değildir. Ancak magazin
gazeteciliği, diğer gazetecilik alanlarına göre etik ihlâli yapmaya en müsait alandır. Sonuçta
insanların özel alanlarına girmeye çalışmaktadırlar. Bu sınırı aştıkları an ya da o sınıra
yaklaşamadıkları an gazete içindeki konumları da tehlikeye girer.
Okur, bu tür haberlere ilgi gösterdiği sürece gazeteler, mahremiyeti hiçe sayan
haberler üreteceklerdir. Bu medya sistemi içine girip de sansasyon yaratabilecek her hangi
bir haberi “Aman bu etik ilkelere aykırı, çekemem.” diyen paparazzi, haberi ertesi gün rakip
gazete bastığında hala o gazetede çalışıyor olur mu bilinmez.
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Medya etiği konusunda ne kadar yazılıp çizilse de sonuçta gazeteci medya
kuruluşunun istediği şekilde çalışacaktır. Gazeteciyi etik ilkelere uygun çalışmaya
zorlayacak tek bir dinamik vardır, o da okurdur. Ancak okur kitlesinin geneli, sansasyonel
haberlere karşı aşırı ilgi göstermektedir. Bu da basın kuruluşlarını paparazzi fotoğraflarına
yönlendirmektedir.
Ancak okurlar bazı özel durumlarda sansasyonel haberlere karşı etkili tepkiler de
gösterebilmektedirler. İngiliz halkı, Diana’nın ölümünün ardından bulvar gazetelerini satın
almayarak, onları protesto etti. Aynı şekilde Almanya’nın en çok satan günlük gazetesi Bild
Zeitung, kazanın hemen ertesi sabahı, kaza kurbanlarını çıkarmaya çalışan kurtarıcıların
renkli fotoğrafını ilk sayfada kullandığı için halk tarafından ve Basın Konseyi tarafından
kınandı.
Paparazziler meslek ilkelerini iyi bilmeli ve buna uygun olarak çekimlerini
gerçekleştirmelidir. Böyle olduğu sürece yasal sorumlulukları da azalmış olur. Kamu yararı
olmadığı sürece insanların özel yaşamına müdahale etmemeleri, kişilik haklarına
saldırmamaları gerekir. Unutulmamalıdır ki kamuya mal olsun ya da olmasın her insanın,
kendine ait bir özel yaşam alanı bulunmaktadır. Medya, buradan içeri izinsiz girmemelidir.
Basında, mahremiyete saygı ilkesinin yerleşmesi gerekmektedir.
Etik çözümleme yaparken iki kriter çok önemlidir. Bunlardan birincisi, magazin
gazeteciliğinde kullanılan bir fotoğrafın “kamu ilgisine” mi yoksa “kamu yararına” mı
yönelik olduğu, ikincisi ise belirlenen bu fotoğrafın etik değerlere uygun olup olmadığıdır.
Bu çözümlemede “kamu yararı” kıstasının olduğu yerde “görev ahlâkı kuramı” nın ve
“faydacılık kuramı”nın birlikte işlediği, ancak “kamu ilgisi”nin ağır bastığı fotoğraflarda ise
iki etik teorinin de işlemediği görülür.
Etik, yaptırım gücü olmayan, hukukla ahlâk arası bir noktadadır. Belirlenmiş etik
ilkelere gazeteciler uymalılar. Ancak uymadıkları takdirde herhangi bir yaptırım gücüyle
karşılaşmazlar. İnsanların kişilik haklarına saldırdıklarında, özel hayatlarına müdahale
ettiklerinde, bilgisayar ortamından yararlanarak yalan haber ürettiklerinde mağdur kişiler bu
magazin gazetecileri veya paparazziler hakkında, dava konusuna uygun mahkemelere
başvurup dava açabilirler.
Magazin haberlerinde kullanılan haber fotoğraflarındaki etik sorunlar, Batı
gazetelerinde yer alan haberlerde de görülür. Ancak etik anlayışı toplumdan topluma;
kültürden kültüre ve aynı toplum içinde zamandan zamana değişir. Örneğin 1997, Ağustos
ayında Yasemin Yalçın’ın hamile fotoğrafını çeken gazeteci Yasemin Yalçın’ın eşi
tarafından dövülmüştü. O dönemde kamuoyunda bu habercilik tarzının doğruluğu günlerce
tartışıldı. Ancak aynı dönemde ABD’de Madonna’nın hamile fotoğrafları gazete ve
dergilerde boy boy yayımlanırken, bunun etik bir sorun olarak eleştirisi yapılmadı.
Sonuç olarak bir gazetecinin sahip olduğu meslek etiği anlayışını etkileyen üç boyut
olduğu rahatlıkla söylenebilir. Bunlar; gazetecinin kendi ahlâk anlayışı ve yapısı, çalıştığı
ülkenin belirlemiş olduğu gazetecilerin uymaları gereken etik ilkeleri içselleştirip
içselleştirmemesi ve son olarak da görev yaptığı kurumun ideolojisidir. Medyanın yüksek
sorumluluk bilincine ulaşması ancak ve ancak bireysel ahlâk boyutunun gelişmesine bağlıdır.
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ABD ULUSAL BASIN FOTOĞRAFÇILARI DERNEĞİ'NCE
(NPPA) KABUL EDİLEN:
FOTO MUHABİRLİĞİ ETİK KURALLARI

1. Hem bilim hem de sanat olarak foto muhabirliği, bu uğraşı meslek
olarak seçenlerin en iyi düşünce ve çabalarına layıktır.
2. Foto muhabirliği, kamuya sadece birkaç mesleğin edebildiği
düzeyde hizmet etme olanağı sağlar ve mesleğin bütün üyeleri, maddi hırslar
gütmeyen etik davranışların yüksek standartlarına sadık kalmaya çalışmalıdır.
3. Doğru, dürüst ve yansız bilgi veren fotoğraflar çekmek için çaba
harcamak, her foto muhabirinin kişisel sorumluluğu olmalıdır.
4. Gazeteci olarak en büyük değerimiz, güvenilirliktir. Belgesel foto
muhabirliğinde bir fotoğrafın içeriğini kamuyu aldatacak şekilde (elektronik
olarak ya da karanlık odada) değiştirmek yanlıştır. Bir fotoğrafta elektronik
olarak yapılabilecek değişiklikler ile ilgili karar alırken adil ve doğru
habercilik ilkelerinin kriter kabul edilmesi gerektiğine inanıyoruz.
5. Tanıtım, birçok durumda gereklidir. Ancak içeriği ne olursa olsun
doğru olmayan açıklamalar, profesyonel foto muhabirlerine yakışmaz. Bu tür
davranışları şiddetle kınıyoruz.
6. Mesleğimizin bütün üyelerine tek tek ve toptan cesaret vermek ve
yardımcı olmak görevimizdir. Foto muhabirliğinin kalitesi, ancak bu böyle
daha yüksek standartlara çıkarılabilir.
7. Basının hukuk tarafından tanınan tüm hak ve özgürlükleri ile bütün
haber ve görsel bilgi kaynaklarına ulaşma özgürlüğünü korumaya çalışmak,
her foto muhabirinin görevidir.
8. İş anlaşmaları, talepler ve ilişkilerdeki ölçütümüz, insanlığımızın ön
plana çıkarılması olmalıdır. Bu ölçüt, NPPA'nın üyeleri olarak görevlerimizi
daima dikkate almamızı zorunlu kılar. İş yaşamımızdaki her durumda ve
bizden
önce
gelen
sorumluluklarımızda
başlıca
düşüncemiz,
sorumluluklarımızı ve görevlerimizi yerine getirmek olmalıdır. Görevimizi
yerine getirirken, insan idealleri ile başarılarını var olan seviyeden daha
yukarılara çıkarmak için çaba harcamalıyız.
9. Hiçbir etik kuralı, her durum hakkında önceden hüküm veremez. Bu
nedenle etik ilkelerin uygulanmasında sağduyu ve doğru yargı zorunludur.
D. DEĞİŞTİRME
1. Madde XVII, sadece Yönetim Kurulu üyelerinin üçte ikisinin oyları
ile değiştirilebilir ya da feshedilebilir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
İşlem Basamakları

Öneriler
 Magazin haberlerinde sıkça kullanılan

 Magazinle ilgili temel bilgileri analiz

terimlerin anlamlarını öğreniniz.
 Gerekirse öğrenme faaliyetine dönerek

ediniz.

tekrar ediniz.
 Magazin

fotoğrafçısının

niteliklerini

sıralayınız.

 Magazin

 Gazetelerin

magazin

servisleriyle

görüşünüz.
 Hedef kitleleri dikkate alınız

fotoğrafçısının

çalışma  Dikkatli olunuz.
 Basın meslek ilkelerini gözden geçiriniz.

koşullarını inceleyiniz.

 Magazin fotoğrafçılığının kaynaklarını
sıralayınız.
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 Çok yönlü düşününüz.

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Aşağıda hazırlanan değerlendirme ölçeğine göre yaptığınız çalışmayı değerlendiriniz.
Gerçekleşme düzeyine göre “Evet / Hayır“ seçeneklerinden uygun olan kutucuğu
işaretleyiniz.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
1.

Magazinle ilgili temel bilgileri analiz ettiniz mi?

2.

Magazin fotoğrafçısının niteliklerini sıraladınız mı?

3.

Magazin fotoğrafçısının çalışma koşullarını incelediniz mi?

4.

Magazin fotoğrafçılığının kaynaklarını sıraladınız mı?

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınız arasında “Hayır” yoksa bir sonraki öğrenme faaliyetine geçebilirsiniz.
Eğer “Hayır” cevabı vermişseniz, yapamadığınız işlemi ve varsa konularını tekrar ederek ya
da öğretmeninizden yardım alarak eksiğinizi gideriniz.

21

ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ
Magazin gündemini ve magazin fotoğrafı kaynaklarını takip edebileceksiniz.

ARAŞTIRMA



İlinizde yayım yapan bir gazete kuruluşunu ziyaret ederek magazin haberi
hazırlama süreciyle ilgili bir araştırma yapınız. Araştırma sonucunu
arkadaşlarınızla paylaşınız.
Magazin gazeteleri ile diğer gazetelerde yer alan magazin haberlerini
karşılaştırarak, aralarındaki farklılıkları arkadaşlarınızla birlikte inceleyiniz.

2. MAGAZİN GÜNDEMİ ARAÇLARI VE
KAYNAKLARI
2.1. Magazin Dergi ve Gazeteleri
Ekonomi gazetelerinin dışındaki tüm gazetelerde, haber metni ile fotoğraf dengeli bir
şekilde dağılır. Özellikle ülkemizde genel kabul gören uygulamaya göre metin ile fotoğraf
eşit oranda kullanılır. Birçoğunda fotoğraf daha azdır. Avrupa ve ABD’de yayımlanan
gazetelerde ise fotoğraf çok daha az kullanılır. Buna spor gazeteleri de dâhildir.
Magazin gazetelerinde ve dergilerinde bol fotoğraf kullanılır.

Fotoğraf 2.1: Ülkemizde yayımlanan magazin eklerinden örnekler
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Fotoğraf 2.2: Ülkemizde yayımlanan magazin dergilerinden örnekler

2.2.Gazetelerin Magazin Sayfaları
Gazetelerin, magazin haberlerine ayırdıkları yer, yayın politikalarına göre değişiklik
gösterir. Bulvar gazeteciliğine daha yakın yayın yapan kitle gazetelerinde magazin sayfaları
ağırlıklı olarak yer alırken, fikir gazetelerinin ise magazin sayfaları yoktur. Ancak ülkemizde
ulusal gazetelerin pek çoğunda magazin haberleri yer almaktadır. Gazetelerin çoğunda
magazine ayrılan sayfalar bulunmakta, ayrıca hafta sonları da magazin ekleri
yayımlanmaktadır.
Gazetelerin magazin sayfalarında haberler iri puntolu başlıklarla ve görsel unsurlarla
verilmekte, haber metinlerinin kapladığı yer fotoğrafların oldukça gerisinde kalmaktadır.
Magazin muhabirleri için gazete ve dergilerin magazin sayfaları çoğu zaman önemli
haber kaynağı olabilir. Kendi gazetesinin atladığı bir haber, emin olmadığı için yazamadığı
bir bilgi veya bir yorumcunun ortaya attığı iddialar muhabire yeni bir haber kaynağı olabilir.
Bazen de bu tür bilgilerden yola çıkarak yeni haberler yapılabilir. Bu nedenle muhabir
yayımlanan tüm gazetelerin magazin sayfalarını dikkatle takip etmelidir.

Fotoğraf 2.3: Ulusal gazetelerin magazin sayfalarından örnekler
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2.3. Magazin Ajansları
Magazin ajansı dendiğinde sadece magazin medyasına hizmet eden kurumlar anlaşılır.
Ancak ülkemizde bu tür bir yapılanma bulunmamaktadır. Bu nedenle büyük haber ajansları
gazetelerin tüm servisine haber sağlamaya çalışır. Ülkemizdeki haber ajanslarına
baktığımızda, gazetelerin bu tür taleplerini çoğunlukla yerine getirdiklerini görüyoruz.
Sadece magazin içerikli olmasa da bazı ajanslar magazin etkinliklerini fotoğraflayıp
uluslararası alanda basına servis etmektedirler. Fotoğraf ağırlıklı ajanslara en iyi örnek SIPA
ajansıdır. Türkiye kökenli olan bu ajansın merkezi Paris’tedir. Kurucusu Gökşin
SİPAHİOĞLU ’dur. Özellikle fotoğraf konusunda dünya basını tarafından itibar
görmektedir. Ajans, 120 kişilik ekibi ile oluşturduğu 20 milyonluk dia ve baskılı arşivi ile
zengin bir fotoğraf arşivine sahiptir.

2.4. Magazin Siteleri
İnternet teknolojisi, her alanda olduğu gibi magazin gazetecileri için de önemli haber
kaynağı haline gelmiştir. Fazla emek ve personel gerektirmediği ve genelde masa başı
habercilik yapıldığı için bugün magazin haberciliği alanında yüzlerce internet sitesi faaliyet
göstermektedir. Bunlara bir de yabancı siteleri eklersek sayının daha da arttığını görürüz. Bu
tür siteler, magazin muhabirleri için iyi bir kaynak olabilmektedir. Ayrıca ünlülerin kendi
internet siteleri de magazin basını için kaynak niteliği taşımaktadır.

2.5. Radyo ve Televizyonlarda Magazin Yayınları
Radyo ve televizyonlar gazetelere oranla daha çok ilgi görmekte ve okuyucular
çoğunlukla magazin etkinliklerini bu araçlardan takip etmeyi tercih etmektedirler. Gazetede
olduğu gibi özellikle televizyonlarda magazin servisleri bulunmaktadır. Gazetedeki foto
muhabirinin yerini televizyonda kameraman almaktadır. Ancak televizyon görüntüsü akıcı
olduğundan süresi kısıtlı ve geçicidir. İşte bu nedenle radyo ve televizyon gazetelere
alternatif olamamış, birbirini tamamlayan iki iletişim aracı olmuşlardır.
Magazin muhabirleri için televizyon iyi bir haber kaynağı olabilir. Televizyondaki
magazin programları, yapılan yorumlar ve canlı yayınlar muhabire haber kaynağı olabilir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
İşlem Basamakları











Öneriler

 Günlük bir gazetenin magazin sayfasında
hangi konuların haber olarak seçildiğini,
Magazin
haberlerinin
muhabirlerin kaynakları nasıl bulduğunu ve bu
kaynaklarını sıralayınız.
kaynaklarla olan diyaloglarını dikkatli
inceleyiniz.
 Türkiye ve dünya magazin gündemini takip
ediniz.
 Gazete ve dergilerin magazin sayfalarını
Magazin gündemini programlı
okuyunuz.
olarak takip ediniz.
 Radyo ve televizyon magazin programlarını
izleyiniz.
 Günün, haftanın hatta ayın önemli magazin
etkinliklerini yakından takip ediniz
 Çevrenizdeki magazin etkinliklerini yerinde
Magazin etkinliklerini takip
izlemeye gayret ediniz.
ediniz.
 Görevli foto muhabirlerinin nasıl çalıştığını
gözlemleyiniz.
Magazinle
ilgili
haber
 Size haber sağlayabilecek kurumları yakından
kaynaklarının rutin etkinliklerini
takip ediniz.
takip ediniz
 Haber ve fotoğraflardan özel haber çıkarmaya
Magazinle ilgili özel haber ya da
çalışınız.
fotoğraf araştırması yapınız.
 Çok yönlü düşününüz. Çünkü her konunun
magazin yönü vardır.
Magazin kaynaklarından bilgi,  Dikkatli olunuz.
belge ve fotoğraf toplayınız
 Girişken olunuz.
Haber ya da fotoğrafı yetkili  Sorgulayıcı olunuz.
kişilerden doğrulatınız.
 Etik değerleri dikkate alınız.
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DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Aşağıda hazırlanan değerlendirme ölçeğine göre yaptığınız çalışmayı değerlendiriniz.
Gerçekleşme düzeyine göre “Evet / Hayır“ seçeneklerinden uygun olan kutucuğu
işaretleyiniz.
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
1

Magazin haberlerinin kaynaklarını sıraladınız mı?

2

Magazin gündemini programlı olarak takip ettiniz mi?

3

Magazin etkinliklerini takip ettiniz mi?

4

Magazinle ilgili haber kaynaklarının rutin etkinliklerini takip
ettiniz mi?

5

Magazinle ilgili özel haber ya da fotoğraf araştırması yaptınız
mı?

6

Magazin kaynaklarından bilgi, belge ve fotoğraf topladınız mı?

7

Haber ya da fotoğrafı yetkili kişilerden doğrulattınız mı?

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınız arasında “Hayır” yoksa bir sonraki öğrenme faaliyetine geçebilirsiniz.
Eğer “Hayır” cevabı vermişseniz, yapamadığınız işlemi ve varsa konularını tekrar ederek ya
da öğretmeninizden yardım alarak eksiğinizi gideriniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME FAALİYETİ- 3
AMAÇ
Magazin fotoğrafı çekebileceksiniz.

ARAŞTIRMA



Magazin gazeteleri ve dergilerindeki fotoğrafları inceleyiniz.
İncelediğiniz fotoğrafların nasıl çekildiğini tartışınız.

3. MAGAZİN FOTOĞRAFI ÇEKİMİ
3.1. Çekim Planlaması
Magazin fotoğrafçısı da magazin muhabiri gibi, görev kendisine verildiği zaman
çekeceği konu hakkında mutlaka ön araştırma yapmalıdır. Örneğin, bir röportaj yapılacaksa
fotoğraflanacak kişinin karakter özellikleri, yaptığı çalışmalar gibi kişiye yönelik bilgileri
öğrenmesi gerekir. Kişi hakkında araştırma yapan foto muhabiri, kişilik özelliklerini de
fotoğrafına yansıtabilecek ve daha etkili fotoğraflar çekebilecektir. Örneğin bir defile
fotoğrafı çekilecek olduğunda; “Kim hazırlamış? Daha önceki çalışmaları nelerdir? Defilede
nasıl bir koleksiyon hazırlanmış? Giysilerin tanıtım sırası nedir? Giysileri hangi mankenler
taşıyacak?” gibi soruların yanıtlarını önceden öğrenirse çalışması daha kolay olacak,
defilenin en etkili anlarını daha kolay fotoğraflayabilecektir. Ayrıca çekim yapacağı ortam
hakkında da önceden bilgi edinmesi yanına alacağı malzemeler hakkında kendisine fikir
verecektir. Çekim yapılacak ortamın ışıklandırması, düzeni, açık ya da kapalı alan olması
gibi çekim yapacağı ortamın özelliklerini de tanıması gereklidir.
Magazin fotoğrafçısının bilgi edindikten sonra yapacağı ikinci çalışma, çekeceği
konuya uygun araç ve gereçleri hazırlamaktır. Ayrıca kafasında bir çekim kurgusu hazırlarsa
işleri kolaylaşır.
Bundan sonraki aşama ise etkinlik ortamına zamanında gidip kendisi için en uygun
konumu seçerek, çekim öncesi hazırlıklarını tamamlamasıdır.
Foto muhabiri, çekim planlamasına, kendisine görevin tebliğ edilmesiyle başlar. İlk iş
olarak görev yerini tanımaya çalışır. Görev zamanını ve ortamın gerektirdiği donanımı tespit
eder ve bu teçhizatı temin etmeye çalışır. Zamanını iyi kullanır. Kendince çekim senaryosu
hazırlar. Her türlü olumsuzlukları göz önünde bulundurur ve bu olumsuzluklara karşı
alternatifler üretmeye çalışır. Etkinlik alanına gidiş ve dönüşle ilgili sorunlarını giderir.
Kısacası görev öncesi kendisini göreve tam hazır hale getirir. Bu tür bir hazırlık her foto
muhabiri için gerekli olan ve titizlikle uyulması istenen bir uygulamadır.
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Çekim ortamındaki planlama ise foto muhabirinin gerek tecrübesi gerekse çekim
tekniklerini yerinde ve gerektiği gibi kullanması anlamına gelmektedir.
Foto muhabirinden bazen muhabir bazen de fotoğraf editörleri ısmarlama fotoğraf
isteyebilirler. Foto muhabiri bunlar için gerekli konumu seçmeli ve ihtiyaca cevap
verebilecek nitelikte alternatifli kareler yakalayabilmeli, çektiği fotoğrafların muhabirin
yazdığı haber metnine kaynak teşkil eden materyal olarak kullanılacağını unutmamalıdır.

3.2. Randevu ve Görüşme
Gazetecilikte temel kurallardan biri randevulu çalışmak ve randevuya önem vermektir.
Foto muhabiri çekeceği fotoğraf ve alacağı bilgilerin kaynakları ile önceden irtibata geçerek
onlardan gerekli izni almalı ve çekim yapacağı yer ve olayla ilgili ön bilgileri alarak çekime
uygun donanımla gitmelidir.
Randevu ve ön görüşme hem muhabir için hem de kaynak için dikkate alınma, önem
verilme ve işe özen gösterme olarak değerlendirildiğinden sürekli uygulanması gereken bir
yöntemdir. Ön görüşmede yapılacak çalışma ve çekilmesi gereken ortam ve karelerle ilgili
gerekli bilgiler verilmeli, gerekiyorsa ilgili yerlerden izin alınmalıdır. Randevu ve ön
görüşme, izin alarak varsa çekim önündeki engelleri ortadan kaldırmaya ve çekim sırasında
çıkabilecek problemleri önlemeye yöneliktir.
Görüşmeler genellikle yakın planda gerçekleşir. Bu durumu göz önünde bulunduran
foto muhabiri de yakın plan çekimi için gerekli donanımını hazır bulundurmalıdır. Aynı anda
birden çok foto muhabiri ile ortak çalışacağı için konumunu iyi ayarlamalı, aynı anda birden
çok flaş ve spotların ışık durumlarını hesap edebilmelidir. Görüş alınan kişinin uygun çekim
planına göre fotoğraflarının çekimi yapılmalıdır.

3.3. Çekim Ortamları
Magazin faaliyetlerini hızlı çekimler,
yavaş çekimler gibi ayırmak mümkün
değildir. Her olayın bir magazin yönü vardır.
Çekim ortamları da bazen bir portre, bazen
hareketli bir konu, bazen hareketsiz bir konu,
iç mekân, dış mekân kısaca her türlü ortam
olabilmektedir. Magazin fotoğrafçısı da her
türlü çekim tekniğini iyi bilmek zorundadır.
Magazin fotoğrafçısı her gün başka bir konu
işleyebilir. Çünkü çalıştığı koşullar bunu
gerektirir.
Fotoğraf 3.1: Farklı çekim ortamları
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Foto muhabirliğinde başarının ilk
koşulu, fotoğraf makinesinin teknik açıdan
kullanımının çok iyi kavranmış olmasıdır.
Olay sırasında tüm koşullar değişkendir:
Işık, süre, çevrenin görünümü, hareketlilik,
her şey… Foto muhabiri, kendini duruma
anında uyarlayabilmelidir. Canlı kişiliği,
açık gözlülüğü, öngörülemez durumlar
karşısında tepki verebilme yeteneği, haberin
en ilginç anlarını yakalayabilme güdüsü
taşımalıdır.
Çektiği
fotoğraflar
da
olağanüstü okunabilirlik özelliğine sahipse,
başarının yolu kendisine açıktır.
Fotoğraf 3. 2: Farklı çekim ortamları

Tanık magazin fotoğrafçısının çekim yerini, çekim anını, ışıklandırmayı, çalışacağı
açıyı seçebilme özgürlüğü bulunmaz. Önemli olaylar, çoğunlukla önceden belirlenemez,
anlık olaylar biçiminde gelişir. İşte o anı yakalamak, teknik düzeyde yetenek gerektirir.
Böyle bir durumda, tanık magazin fotoğrafçısının başarısı, hangi durumun daha önemli
olduğunu sezme becerisine, reflekslerine ve temel bilgileri içeren değişkenleri
değerlendirebilme yeteneğine bağlıdır. Olayın karar anını iyi belirlemeli ve o anda
deklanşöre basmalıdır.

3.4. Uygun Çekim Yeri
Foto muhabirinin zamanla kazanması gereken en
önemli tecrübe olayları, olayların anlarını ve okuyucunun
bakış açısını yakalayabilmektir. Bu olay, okuyucu ile
muhabirin zamanla kurduğu dolaylı ilişki ile ortaya çıkar.
Yani zamanla muhabir, örneğin, konserde hangi noktada
hangi mesafede ve hangi açı ile çektiği zaman okuyucusunun
temel bilgi alma ihtiyacını karşılayabileceğini kestirebilir.

Fotoğraf 3. 3: Uygun çekim anı

3.4.1. Çekim Noktası
Magazin fotoğrafları için çekim noktası konuya göre değişmektedir. Örneğin,
randevulu bir röportaj çekiminde çekim noktası farklı, bir defile fotoğrafındaki çekim
noktası farklıdır. Magazin fotoğrafçısı deneyimini kullanarak, en uygun çekim noktasını
belirlemelidir.
Foto muhabiri ortamların çalışma kurallarına uymak zorundadır. Ancak bu kurallar
hiçbir zaman gerekçe olmamalı, istenen nitelikte görüntü alabilecek noktalar tespit
edilmelidir. Bu tür ortamlar için gerekli aparatlar her zaman foto muhabirinin yanında
bulunmalıdır.
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Fotoğraf 3.4: Farklı çekim noktası

3.4.2. Bakış Açısı
Foto muhabirinin görevli olarak gittiği olayı izlerken tüm olayın gelişim süreci içinde
o anın kriterlerini, kendince, gazetesi ve okuru adına zihninde değerlendirmek zorundadır.
Metinden çok fotoğrafın etkin olduğu magazin gazeteciliğinde bu daha da önemlidir.
Muhabir, çekeceği fotoğrafın temel fotoğraf ve magazin haberciliği açısından
değerlendirmesini yaptıktan hemen sonra okuyucunun bakış açısını dikkate alarak fotoğrafını
çeker.

Fotoğraf 3.5: Fotoğrafta bakış açısı

Aslında bu da bazen yetersiz kalabilir. Çünkü foto muhabiri, olayı izlerken, olayın
tümü içinden hem okuru, hem gazeteyi ve editörü dikkate alan, kendi kişisel yorumlarını
kattığı, her şeyi en iyi anlatan doğru kareyi seçebilmelidir. Bu anın tespiti ve görüntülenmesi,
çok kısa süreli karar aşamalarını kapsayan bir süreç olarak, muhabirin deneyimini gerekli
kılmaktadır. Zira olayın bir an öncesi veya bir an sonrası, o an’ın anlatacaklarından eksik
veya etkisiz olacaktır. Bu açı daha çok içerik bakımındandır.
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Pratik olarak bakış açısını başka bir yönüyle de şu şekilde değerlendirebiliriz:
Magazin fotoğraflarında fotoğraf karesinin anlattığı içerik ve onun görsel öğeleri,
zengin yan anlamları da beraberinde taşımalıdır. Çünkü haber fotoğraflarında okurun,
haberle fotoğrafı değerlendirdiğinde kendince çok rahat bir çözümleyebilme kolaylığını
bulması gerekmektedir.

3.4.3. Çekim Mesafesi
Foto muhabiri kritik an’ı doğru yerden, doğru zamanda çekilmiş fotoğraf tanımını
destekleyecek şekilde kompozisyon oluşturmak zorundadır. Bu anlamda bakış yönünü, bakış
açısını, bakış yüksekliğini, konuya olan yakınlık ve uzaklığı ile uygun objektif kullanımını,
görüntüyü en iyi anlatacak şekilde organize etmelidir.
Fotoğrafladığımız etkinliği okuyucularımıza kusursuz sunabilmeliyiz. Bunun için de
uygun çekim mesafesi ile etkinliği tam olarak aktarabilmeliyiz. Her etkinliğin bir önemli anı
vardır. Bu anı iyi yakalayıp fotoğraflayarak okuyucumuzun haberi okumadan konu hakkında
gerekli kanıya sahip olabilmesini sağlayabiliriz.
Foto muhabiri çekim mesafesine uygun makinesi ve diğer aparatlarını da hazır
bulundurmalıdır. Aynı zamanda muhabirin kullanmış olduğu makineyi tanıması onunla
özdeşleşmesi vazgeçilmez birlikteliği oluşturur. Kritik an fotoğraflarında asıl olması gereken
fotoğraf karesinin anlattığı içerik ve onun görsel imgeleri, zengin yan anlamları taşımalıdır.
Magazin fotoğrafçıları zaman zaman da gösteri fotoğrafları ile natürmort fotoğraflar
da çekmek durumunda kalabilmektedirler. Şimdi bu tür fotoğrafların çekimiyle ilgili belli
başlı unsurları birlikte inceleyelim.


Gösteri Fotoğrafçılığı

Gösteri fotoğrafçılığı, zor alanlardan biridir. Genellikle ışıklandırma yetersizliğinden
kaynaklanan sorunlar, özel filmler ve objektifler gerektirmektedir. Geniş alanlarda dolaşarak
fotoğraf çekmek oldukça zordur.
Günümüzde, gelişen kitle iletişim araçlarıyla iç içe olan konserler, foto muhabirinin
çalışma koşullarını da olumlu bir biçimde değiştirmiştir. Ancak, fotoğrafçı yine de iyi
fotoğraflar çekebilmek için aşmak durumunda kaldığı engellerin benzerini, gerekli izinleri
alabilmek için oradan oraya koşturmak zorunda kaldığı zaman yaşamaktadır. Bu nedenle
geniş, dar, açık ya da kapalı alanlarda çalışacak olan foto muhabiri, bu alanlar üzerine daha
önceden bilgi edinmelidir. Söz gelimi, “Salonun biçimi nedir? Işıklandırma koşulları yeterli
midir?” gibi sorulara yanıt aramalıdır.
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Fotoğraf 3.6: Örnek gösteri fotoğrafı

Bir tiyatro ya da opera yapıtının ışıklandırılması ile bir “rock” konserinin
ışıklandırılması arasında çok büyük ayrım olduğu yadsınamaz. Burada gösterinin nasıl
gerçekleşeceğini, akışını bilmek önemlidir. Foto muhabiri gösterinin bütününü
izleyemeyecekse, buna zamanı yoksa rejisöre danışmalı, “Gösterinin can alıcı anları
hangileridir? Işıklandırma gösteride ne zaman ön plana çıkmaktadır? Başroldeki oyuncular
hangi sahnelerde yer almaktadır?” gibi sorulara yanıt bulmaya çalışmalıdır.
Projektörlerden yayılan ışık, yapılan yanlışlıkları açıkça ortaya koyar. Bu nedenle
şiddetli ışık, hücreleri etkileyeceğinden, diyafram kapatılarak ışıklandırma hafifletilebilir.
Durum ne olursa olsun, ışık ölçütleri oluşturulduğu zaman, çok güçlü ışık kaynaklarını
bakaçtan ayırmak gerekir. Sözünü ettiğimiz yöntemle görüntünün üstüne yansıyan çok
şiddetli ışık kaynağı fotoğrafçılığın temeli sayılmaktadır.
Bu bağlamda, çelişki yaratan durumlarda, gösterileri yansıtan renkli fotoğrafların,
yetkin bir ölçüm ve kimi karşıtlıkları ortadan kaldırabilecek objektifler gerektirdiği göz
önünde bulundurulmalıdır.
Sözgelimi, flaş kullanarak çekilen fotoğraflar, tüm ortamın özelliklerini birden yok
eder; ışıklandırmacının çalışmasını bozar.
Renkli fotoğrafta günlük film mi, yoksa yapay ışık filmi mi seçilmelidir? Öncelikle
yapay ışık filmi seçilir çoğu zaman. Fakat sorun çözümlenmiş olmaz. Çünkü sahne
ışıklandırması pek çok renk içerir. Bu nedenle, foto muhabiri, bir sahne ya da bir kişinin,
kırmızı ya da turuncuyla, hatta sarıyla ışıklandırıldığı zaman, günlük filmin daha uygun
düşeceğini unutmamalıdır. Kostümler için de aynı ölçüt söz konusudur. Her durumda, cilt ve
yüz daha renkli gözükecektir. Gösteri ortamları insanlar tarafından pek nesnel ve heyecan
verici olarak algılanmıştır. Bu nedenle renklere ilişkin kesin bir gerçeklik gerekli
olmayabilir. Buna karşın, beyaz baskın renk konumundaysa, güçlü ışıklandırmada yapay ışık
filmi kullanılmalıdır.
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Hangi Araç-Gereci Kullanmalı?

Gösteri fotoğraflarının daha etkili olabilmesini, ancak teleobjektif sağlamaktadır.
Değişik nitelikte ışıklandırma koşullarıyla f:1,8/100 ya da 105 ve f:2,8/180 mm gibi büyük
bir açıklık elde edilir. Daha az ışık veren teleobjektifin kullanımı ne denli zor olsa da, her şey
sonuçta diyafram açıklıklarına bağlıdır.
Teleobjektif kullanımında, kimi gösteri fotoğraflarının flu olarak güzel durmasına
karşın, oluşabilecek tüm titremelerin önlenmesi için tripodsuz çekimlerde en az 1/60’lik bir
enstantane hızı gerekmektedir.
Gösteri fotoğrafı, foto muhabirinin yaratıcılığını sergileyebileceği bir fotoğraf türüdür.
Daha önceden de değindiğimiz gibi gösteri fotoğrafçısı, gösteri sırasında rahatlıkla yer
değiştiremeyebilir. Bu nedenle provalar, fotoğrafçılara yer konusunda büyük kolaylıklar
sağlar.
Plak şirketleri, belgelerini kendileri hazırlar. Söz konusu belgeler, röportaj
düşüncesine zarar veren türdendir. Çünkü bunlar genellikle kitle iletişim araçlarına yönelik
promosyon görüntülerdir ve stüdyoda çekilmişlerdir. Bölgesel gazetelere düşen görev,
koşullar ne olursa olsun, kendi belgelerini kendilerinin oluşturmalarıdır.


Natürmort Fotoğrafçılığı

Magazin fotoğrafçısı, bazen özellikle dergiler için ürün fotoğrafları da çekmek
zorunda kalabilir. Bu nedenle natürmort çekim tekniklerini de bilmesi gerekir.
Biçim, doku ve nesneler arasındaki ilişkiler yönünden büyük ilgi toplar. Işıklar ve
genel kompozisyon da aynı değerde natürmortu etkiler. Günlük yaşamın objelerini anlamlı
olarak bir araya getirirken basitlik ve ahenkle bileşim büyük değer taşır.
Makineyi üçayak üzerine yerleştirdikten sonra çekim kompozisyonunu tespit
edebilirsiniz. Yavaş filmle çalışılmalıdır.
Tek boyutlu olan natürmortlarda gövde, içerik ve izlenim etkisini ışıkla
yaratabilirsiniz. Işık aslında fotoğrafçının kontrolünde olduğuna göre işin içinde yeni bir şey
yoktur. Kullanılan yapay ışık gün ışığının taklididir. Buna göre etki ve eğilimleri belirlemek
gerekir.
Arka planda üstten aydınlık, modeli ve nesneyi fondan ayırıp somut olarak karşınıza
getirir ve kenarlara iyi üç boyutlu ışık verir.
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Fotoğraf 3.7: Natürmort fotoğraf örneği

Süzme ışık hep tercih edilir; sert ham ışığın bir anlamı yoktur.
Işık kaynağı büyüdükçe ışık güzelleşir. Çeşitli reflektörlerle ışığın gönderimi
ayrıntılarda güzellik yaratır. Bu tür çalışma, karanlıkları ayrı ışıklarla aydınlatmadan daha iyi
sonuç verir.
Pek çok güzel natürmort, elektronik flaş bulunmadan önce, gün ışığı ile çekilmiştir. 35
mm’lik makineler ve dijital makinelerin sağladığı kolaylıklar her yerde bu tür fotoğraflar
çekmemize fırsat sağlamaktadır.
Natürmortlar resme ayrıntı getirir, normal çekimlere göre çağrışımlarda bulunur. Bunu
basit bir aranjman olarak da göremeyiz; yakından çekilmiş bir ayrıntının çekiciliği bazen
geniş anlam içeriğine sahip olur.


Dikkat Edilecek Hususlar

Karanlık alanlara yansıyan ışık için ayna tutmada karni (retort) stantları kullanınız.
İşe yarar arka planlar oluşturmak için siyah kadife ve saydam olmayan beyaz plastik
yüzeyler kullanınız.
Yansıtıcı olarak kullanmak için özellikle siyah, beyaz, gümüş ve altın renginde
yüzeylere sahip olun. Siyah kadifenin en üst noktası üzerindeki cam bir yüzey çok iyi
yansıtılmış bir görüntü verir.
Bir şişe kırmızı şarap fotoğrafı çekmek istediğinizde ışık ve sıvı nüfuz etmenizi
zorlaştıracaktır. Şayet buz parçacıkları çekilecekse gerçek buzlar çok çabuk eriyeceğinden
plastik içinde dondurulmuş olanları tercih ediniz.
Bir modelin ellerinin çekimi özel bir dikkat, aydınlatma ve hazırlık gerektirir. Aksi
takdirde eller bir pençe veya tavukayağı gibi görünecektir.
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Fotoğraf 3.8: Natürmort fotoğraflar

3.5. Magazin Fotoğrafı Seçme Kriterleri
Haberi takip edip fotoğraflarını çeken muhabir için yapılacak son çalışma haber
metnine uygun fotoğrafı seçmektir. Bu seçim elbette haberi takip eden ve metni yazan
muhabirle olmalıdır. Foto muhabiri çektiği fotoğrafları alternatifli olarak muhabire sunar.
Muhabir fotoğrafları iyice inceler ve yazacağı metin için de bazen bu fotoğraflar kaynak ve
hatırlatma görevi yapabilir.
Muhabir metni ve fotoğrafla birlikte sayfada alacağı konumu göz önünde
bulundurarak haberini hazırlar. Yani kendince bir ön tasarım yapar. Bu konuda foto
muhabirinden de öneri almalıdır. Sonuçta yayımlanacak haber foto muhabiri ile muhabirin
ortak ürünüdür.
Foto muhabiri ile muhabirin fotoğrafı seçerken, izledikleri olay bütününün içinden
uygun kareyi şu etkenleri ön plana çıkararak belirlemeye çalışırlar:









Konuyu en iyi anlatan ve en can alıcı, açıklayıcı ve her şeyi anlatan “an”ın
görüntüsü,
Okur için bu “an”ın ilginç, çarpıcı, belirgin ve olayı tanımlıyor olması,
Gazetenin yayın politikası açısından yayınlanabilir ve okuru çeken fotoğraf
olması,
Etik ve hukuksal açıdan sorun teşkil etmemesi,
Fotoğraf editörü açısından, gazetede kullanılabilir ve muhabirin yazdığı haberi
destekleyen en iyi ve doğru fotoğrafın olması,
Gazete sayfasında yer alışı açısından, mümkün olduğunca tek karede her şeyi
anlatıyor olması,
Olay yerinde çalışan diğer meslektaşlarından farklı açılardan çekilmiş fotoğrafı
üretmesi,
Teknik açıdan problemsiz bir fotoğraf olması.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
İşlem Basamakları

 Çekimle ilgili ön hazırlık
yapınız.

Öneriler











 Çekim yapacağınız yer ve
konu ile ilgili randevu ve izin
alınız.




 Göreve
seçiniz.

uygun

malzeme






 Görev yerine
gidiniz.

zamanında




Dikkatli olunuz.
Çekim yapacağınız konu ile ilgili araştırma yapınız.
Çekim yerini iyi etüt ediniz.
Çekim yapacağınız yere zamanında gidiniz.
Konu ile ilgili yazılmış haberlerden, makalelerden
yararlanınız.
Çalışacağınız bölgenin iklim ve meteorolojik
durumunu
göz
önünde
bulundurarak
malzemelerinizi ona göre seçiniz.
Çekimle ilgili gizlilik, ödeme vb. şartlar varsa
önceden gidermeye çalışınız.
İlgili kişi ve kuruluşlarla önceden görüşme yapınız.
Çekimle ilgili varsa şartlarını öğreniniz.
Çekim yapacağınız yer ve kişiler için izin ve
randevu gerekiyorsa yetkili kişilerden alınız.
Bazı organizasyonlarda görevli foto muhabirlerinin
isimleri önceden belirlenir. İzninizin ve adınızın
olup olmadığını kontrol ediniz.
Dikkatli olunuz.
Görev yapacağınız yeri iyi etüt ediniz.
Görev yapacağınız zamanın ışık durumunu göz
önünde bulundurunuz.
Gerekiyorsa yanınıza flaş, spot gibi ışık kaynakları
alınız.
Çekim yerine ve makinenize uygun farklı
objektifler alınız.
Disiplinli olunuz.
Bulunduğunuz bölgenin trafik durumuna dikkat
ediniz.
Çalışma yerini daha önceden gidip tanıyınız.
Etkinlik başlamadan saatler önce çekim yerine
gidip uygun çalışma konumu seçiniz.
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 Magazin
muhabiri
ile
değerlendirme ve iş planı
yapınız.

 Magazin haberinin konusuna,
okuruna, kurum politikasına,
fotoğraf öznesine ve çekim
kalitesine uygun fotoğraf
çekiniz.

 Uyumlu olunuz ve ortak çalışmanın önemini
kavrayınız.
 Muhabirin sizden istediği fotoğraf karelerini ve
konuları yakalamaya gayret ediniz.
 Muhabirle her an diyalog kurabilecek şekilde
donanıma sahip olunuz.
 Haberde metinle fotoğrafın uygun olması için
gerekli tasarımı ortak yapınız.
 Okuyucularınızın temel beklentilerini göz önünde
bulundurunuz.
 Çok yönlü düşünmeye çalışınız.
 Kararlı olunuz.
 Disiplinli çalışınız.
 Ekibinizle uyumlu çalışınız.
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DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Aşağıda hazırlanan değerlendirme ölçeğine göre yaptığınız çalışmayı değerlendiriniz.
Gerçekleşme düzeyine göre “Evet / Hayır“ seçeneklerinden uygun olan kutucuğu
işaretleyiniz.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
1.

Çekimle ilgili ön hazırlık yaptınız mı?

2.

Çekim yapacağınız yer ve konu ile ilgili randevu ve izin
aldınız mı?

3.

Göreve uygun malzeme seçimi yaptınız mı?

4.

Görev yerine zamanında gittiniz mi?

5.

Magazin muhabiri ile değerlendirme ve ortak iş planı yaptınız
mı?

6.

Magazin haberinin konusuna, okuruna, kurum politikasına,
fotoğraf öznesine ve çekim kalitesine uygun planlama yaptınız
mı?

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınız arasında “Hayır” yoksa bir sonraki öğrenme faaliyetine geçebilirsiniz.
Eğer “Hayır” cevabı vermişseniz, yapamadığınız işlemi ve varsa konularını tekrar ederek ya
da öğretmeninizden yardım alarak eksiğinizi gideriniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki ifadeleri okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Ülkemizde yayımlanan ilk magazin dergisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) İnci

B) Süs

C) Cüzdan

D) Şehbal

2.

Aşağıdakilerden hangisi magazin fotoğrafçısının sahip olması gereken niteliklerden
biri değildir?
A) Alanına hakim olmalıdır.
B) Magazin gündemini takip etmelidir.
C) Ünlülerin özel yaşamına ait görüntüleri ne pahasına olursa olsun çekebilmelidir?
D) Meslek etiğine uygun hareket etmelidir.

3.

Aşağıdakilerden hangisi magazin haberciliğinin haber kaynaklarından biri değildir?
A) Ünlü kişiler
B) Bankalar
C) Büyük eğlence merkezleri
D) Ajanslar

Aşağıdakilerden hangisi magazin fotoğrafçısının çekim öncesi yapması gereken
çalışmalardan biri değildir?
A) Konu hakkında araştırmayı muhabir yapacağından magazin fotoğrafçısı bu konuda
çalışma yapmak zorunda değildir.
B) Araç ve gereçlerini hazırlamalıdır.
C) Çekim yapacağı yere zamanında gitmelidir.
D) İzin gerektiren çekimlerde gerekli izinleri mutlaka önceden almalıdır.
4.

5.

Gösteri fotoğrafı çekimi yaparken aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
A) Teleobjektif kullanılır.
B) Büyük diyafram açıklıkları kullanılır.
C) Sahnede beyaz, baskın renk konumundaysa yapay ışık filmi kullanılır.
D) Flaş kullanılır.
Aşağıda verilen ifadelerin başındaki boşluğa doğru ise (D) yanlış ise (Y)koyunuz

6.

( ) Magazin; Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre, halkın çoğunluğunu ilgilendirecek,
çeşitli konulardan söz eden, bol resimli yayındır.

7.

(

8.

( ) Magazin haberi bireylerin özel yaşamına saygı gösteren ve onlara adil davranan
bir çerçeve içinde ele alınmalıdır.

) Her magazin servisinde mutlaka magazin fotoğrafçısı bulunur.
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) Ülkemizde sadece magazin medyasına hizmet eden ajanslar bulunmaktadır.

9.

(

10.

( ) Televizyonda yayınlanan magazin programları da magazin gazeteciliğine kaynak
oluşturabilir.

11.

(

) Magazin fotoğrafçısı her türlü çekim tekniğini iyi bilmek zorundadır.

DEĞERLENDİRME
Verdiğiniz cevapları cevap anahtarı ile karşılaştırarak performansınızı ölçünüz. Bu
öğrenme faaliyeti ile ilgili eksikleriniz varsa eksiklerinizi öğrenme faaliyetinden ya da
öğretmeninizden yardım alarak giderebilirsiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Modülü bitirdiniz.
Modül sonunda kazanacağınız yeterliliği kazanıp kazanmadığınızı ölçen bir ölçme
aracı öğretmeniniz tarafından hazırlanarak size uygulanacaktır. Bu uygulama sonucunda bir
üst modüle geçip geçmeyeceğiniz size öğretmeniniz tarafından bildirilecektir.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

C
C
B
A
D
D
Y
D
Y
D
D
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