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Bu sayı için bir konu belirleyerek, portfolyolarımızı, 
konusunda yetkin kişilere ayıralım, diye 
düşündüğümüzde editoryal olarak hiç tereddüt 

etmeden Belgesel Fotoğrafçılığı seçtik.
Toplumsal değişim ve ilerlemede bir katalizör olarak görülen 
Belgesel Fotoğrafçılık, hayata ve insana dair belli bir tema 
etrafında şekillenmiş, konuları genel olarak savaşlar, göçler, 
işçiler, açlık, insan hakları ihlalleri, politik şiddet, çevresel ve 
insani felaketler olarak sayılabilecek, uzun soluklu projeler 
olarak tanımlanabilir.
Bu sayıda sizleri çok değerli fotoğrafçılarla tanıştıracağız. 
Italya’dan Andrea, Etiyopya Argoppa halkına ait projesini,  
Massimillano yaşadığımız pandemiye ait projesini paylaştı. 
Özcan Yaman, Belgesel Fotoğraf nedir ne degildiri bize 
örnekleriyle uzun uzadıya anlattı. Yusuf Aslan, Türkiye 
tarihinde acılarla dolu kara bir sayfa olan,  Soma ile bizimle 
beraber oldu. Ingiltere’den Tamsyne, kendi özel tarihi için çok 
önem arz eden projesini ve Martin birden fazla projesinden 
seçilmiş fotoğraflarını paylaştı.  Malezya’dan Philippe özel 
bir köyü çok uzun zamandır fotoğraflıyordu ve seçilmiş 
fotoğraflarını paylastı. 
Hazırlarken çok keyif aldığımız Temmuz sayısını sizlerle 
paylaşmaktan çok mutluyuz.
Keyifle okuma ve izlemeniz
Güzel günlerde görüşmek dileğiyle.

Habip KOCAK
Editor

While choosing a topic for this issue, we chose Documentary 
Photography without any hesitation, when we thought that we 
should  allocate our portfolios to people who are competent 
in their fields.
Documentary Photography, which is seen as a catalyst in 
social change and progress, is shaped around a certain theme 
about life and human, and its subjects can be considered as 
wars, migrations, workers, hunger, human rights violations, 
political violence, environmental and humanitarian 
disasters, as long-term projects.
In this issue, we will introduce you to very valuable 
photographers. Andrea from Italy shared the project of the 
Ethiopian Argoppa people, Massimillano shared the project 
of the pandemic life we live in. Özcan Yaman explained 
Documentary Photography with  many examples. Yusuf 
Aslan was with us in showing Soma , which is a big disaster 
in Turkey’s painful history. Tamsyne from England shared 
her project, which is very important for her special history, 
and we have selected photos from Martin’s multiple projects. 
Philippe from Malaysia has been photographing a special 
village for a very long time and has shared selected photos.
We are very happy to share with you the July issue that we 
enjoyed very much while preparing it.
We hope you like reading and watching.
See you in good days.

 
 

EDITOR’S LETTER - EDİTÖR MEKTUBU
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MASSIMILIANO FALSETTO - Italy 
Born in Naples in 1966, he moved 
to Ghedi (Brescia) for work in 1988, 
where he still lives with his wife and 
two children. He began photograph 
in the nineties, preferring color, 
which he personally edited by 
printing slides. His favorite genres 
are reportage and storytelling by 
images; the prevailing subject is the 
world of adolescents. Since 1996 
he has successfully participated 
in national and international 
competitions and exhibited his 
photos in numerous national 
exhibitions. The photo “Skaters in 
the square”, taken in Piazza Vittoria 
in Brescia, was selected among the 
five finalist images for “The photo of 
the year 2017”. 

1966’da Napoli’de doğdu, 1988’de 
çalışmak için Ghedi’ye (Brescia) 
taşındı. Halen karısı ve iki çocuğuyla 
birlikte orada yaşıyor. Doksanlarda, 
slaytları basarak kişisel olarak 
düzenlediği rengi tercih ederek 
fotoğraf çekmeye başladı. En sevdiği 
türler röportaj ve görsellerle hikaye 
anlatımı; hakim konu ergenlerin 
dünyasıdır. 1996 yılından bu yana 
ulusal ve uluslararası yarışmalarda 
başarılar elde etti ve fotoğrafları 
çok sayıda ulusal sergide yer aldı. 
Brescia’daki Piazza Vittoria’da 
çekilen “Meydandaki Patenciler” 
fotoğrafı, “2017 yılının fotoğrafı” için 
finalist olan beş fotoğraftan biri oldu. 

Massimiliano Falsetto
www.instagram.com/massimiliano.falsetto/
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In 2017 he joined the Circolo Fotografico 
“Lambda”BFI in Ghedi, where he currently holds 
the position of vice-president. In 2018 he is the 
most awarded author in competitions sponsored 
by FIAF, with 32 awards.

Honors:
AFI (2002), AFIAP (2018),
EFIAP (2019), EFIAF (2020), EFIAP/b (2020),  
EFIAF/b (2021), EFIAP/s (2021) 

MASSIMILIANO FALSETTO’ s “Covid Crisis” Series  
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2017’de Ghedi’deki Circolo Fotografico “Lambda” 
BFI’ye katıldı ve şu anda başkan yardımcısı olarak 
görev yapıyor. 2018’de FIAF sponsorluğunda 
düzenlenen yarışmalarda 32 ödülle en çok ödül alan 
yazar oldu.  

Ünvanları:
AFI (2002), AFIAP (2018),
EFIAP (2019), EFIAF (2020), EFIAP/b (2020),  
EFIAF/b (2021), EFIAP/s (2021) 
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1958 Darende doğumlu. 
Gazetecilik ve Halkla İlişkiler 
okudu. Kuşadası Fotoğraf ve 
Sinema Sanatı Derneği (KUFSAD)’ 
da yönetim kurulunda görev aldı. 
Hollanda Haber Ajansı’nın 
Avrupa’nın mülteciler 
karşısındaki tutumunu insan 
hikayeleri üzerinden eleştiren, 
“Avrupa Kale Kapısı” projesinde  
Jessica Maas ile birlikte çalıştı. 
Batı ülkeleri basınında haber 
fotoğrafları yayınlandı. Ulusal 
ve Uluslararası alanda yapılan 
fotoğraf festivallerinde sergi ve 
gösterileriyle yer aldı.    
TFSF’nin geniş katılımlı 
“Memleketimden Görsel 
Hikayeler” projesinde yer aldı 
ve en son ortaklaşa bir editöryal 
fotoğraf çalışması olan “Korona 
Günlerinde Fotoğraf” projesinin 
editörleri arasında yer aldı.  
 

He was born in 1958 in Darende. 
Studied Journalism and Public 
Relations. He served on the 
Board of Directors of Kuşadası 
Photography and Cinema Art 
Association (KUFSAD).
He worked with Jessica Maas 
on the Dutch News Agency’s 
“Europe Castle Gate” project, 
which criticizes Europe’s attitude 
towards refugees through human 
stories. News photos were 
published in the press of Western 
countries. He joined to national 
and international photography 
festivals with his exhibitions and 
shows.
He took a part  in the “Visual 
Stories from My Country” project 
of the Turkish Photography Art 
Federation (TFSF)  and was one 
of the the editors of  “Photography 
in the Days of Corona” project, 
which is a collective editorial 
photography project.

Yusuf Aslan
https://www.instagram.com/yusufaslan_09/

YUSUF ASLAN - Turkey 
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Soma Faciası, 13 Mayıs 2014’te Soma’da kömür  madeninde çıkan yangın nedeniyle  301 madencinin 
ölümüyle sonuçlandı. Facia, Türkiye’de en çok can kaybı ile sonuçlanan iş ve madencilik kazası ve dünya 
madencilik tarihinin en acı olaylarından biri olarak kayıtlara geçti. 
2009 yılında Soma Kömürleri A.Ş.`ne devri yapılan ocakta 2009 yılında 230 bin ton olan üretim 15 kattan 
fazla arttırılarak 2012 yılında 3,8 milyon tona yükseltilmişti. TMMOB Maden Mühendisleri Odası yayınladığı 
raporda: “Bu üretim modelini yaratan, kömür madenleri ve linyit sahalarını ihalelerle devredenler ve 
denetim sorumluluklarını yerine getirmeyenler yaşanan iş cinayetlerinden birinci derecede sorumludur” 
açıklamasında bulundu.
Olayla ilgili  hiçbir tutuklu sanık bulunmamaktadır.

YUSUF ASLAN’s  “THE MINING DISASTER in SOMA” Series 
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The Mining Disaster in Soma    resulted with death of 301 miners due to the fire in the coal mine in Soma on 
May 13, 2014. The disaster was recorded as the accident that resulted with most loss of life in Turkey and one 
of the most painful events in the world’s mining history.
In the quarry, which was transferred to Soma Coal I.C in 2009 produced 230 thousand tons of coal in the 
same year, than increased more than 15 times and reached 3.8 million tons in 2012.
In the report published by the Chamber of Mining Engineers (TMMOB): “Those who created this production 
model, transferred coal mines and lignite fields through tenders and did not fulfill their inspection 
responsibilities, are primarily responsible for the occupational homicides.”
There are no detained suspects related to the incident.
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BELGESEL FOTOĞRAF NEDİR? NE 
DEĞİLDİR?

Fotoğraf deyince ilk akla gelen belgesel 
fotoğraf oluyor. Neden? Çünkü, 
fotoğrafın gerçeklikle,  gerçekliğin de 
fotoğrafla olan ilişkisi bunu sağlıyor. 
Fotoğraf, nesnel olan gerçeklikten  bir  
kare  almaktır.  Dolayısıyla tarihe bir 
kare bırakmaktır. Belge nedir? Kanıttır. 
Kimlik cüzdanı, kurum kimliği resmi 
onaylı kağıtlar, tapu belgeleri vs. Belgenin 
yarına kalması geçmiş için bilgi verir. 
Bu yanıyla bakarsak neredeyse çekilen 
her fotoğraf belgesel bir karedir.  Hatıra 
fotoğrafları, sokak fotoğrafları, Doğa/
manzara fotoğrafları, İster sanatsal ister 
kurgusal isterse gelişigüzel çekilmiş 
olsun ve hatta mobese kameraların 
çektiği kareler birer belge yani çekilen 
şeyin varlığının kanıtıdır. Peki, tüm 
bunlar yeterli mi? Tabii ki, yetersiz…
En sonda söylenecek olanı baştan 
söyleyerek uzun yazı okumaktan 
sıkılanlara yardımcı olayım.  Mesele 
gerçeklikle olan ilişkide.

WHAT IS DOCUMENTARY PHOTO? 
WHAT IS NOT?

When you think of photography, the first 
thing that comes to mind is documentary 
photography. Why is that? Because the 
relationship of photography with reality 
and reality with photography provides 
this. Photography is taking a frame 
from the objective reality. Therefore, it is 
a proof , leaving to history.
What is a document? It is proof. Identity 
wallets, official  papers , title deeds etc…
Keeping the document until tomorrow 
gives information for the past.
If we look at it from this side, almost every 
photograph taken has a documentary 
frame. Souvenir photographs, street 
photographs, nature/landscape 
photographs, whether artistic, fictional 
or randomly taken, and even the 
frames taken by security cameras are 
documents, that is, the proof of the 
existence of the thing. So is all this 
enough? Of course not enough…Let me 
help those who are tired of reading long 
articles by saying what will be said at the 
end. The issue is in relation to reality.

ÖZCAN YAMAN - Turkey 

Özcan Yaman
https://www.instagram.com/ozcan_yaman/
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 Bu fotoğraf bize ne söylüyor?
Mutlu neşeli oynayan bir çocuk fotoğrafı 
diyebiliriz. 
Acaba öyle mi?
Bağlamından kopartılan görüntüler ne 
kadar gerçeği gösterir? 

O halde gerçek nedir? 

Şeyh Bedreddin gerçeği sorgulamaya 
başlayınca bakmış işin içinden çıkamıyor 
hocası Ahlatiye’ ye gitmiş ve “Gerçek ne?” 
diye sormuş.
Ahlati en kısa ve öz olarak nasıl 
açıklayacağını düşünmüş ve şu fıkrayı 
anlatmış;
Bir gün kadı, Hoca Nasreddini huzura 
çağırtmış ve sormuş, “Kaç yaşındasın?”
“Kırk” demiş hoca Nasreddin, kadı 
şaşırmış, sinirlenmiş. “Beş yıl öncede 
çağırttığımda da kırk demiştin” der.
Hoca gururla “Adaletin temelleri benim 
üstümde yükselebilir kadı efendi! Çünkü 
sözünün eri adamım ben, yıllar önce ne 
dediysem yine aynını söylüyorum.  

What does this photo tell us?
We can say that it is a photo of a child 
playing happily.
Is that so?
How much truth do images taken out of 
context reveal?

So what is the truth?

When Sheikh Bedreddin started to 
question the truth, he could not get out 
of it,  he went to his teacher  Ahlati and 
said, “What is the truth?” he asked.
Ahlati thought about how to explain it 
briefly and concisely and told the following 
joke: One day, the kadi summoned Hodja 
Nasreddin to the presence and asked,
“How old are you?” “Forty,” said Hodja 
Nasreddin, and Kadi was surprised 
and angry. “You said forty when I called 
you five years ago,” he says.  Hodja told 
proudly ‘’May the foundations of justice 
rise above me, lord! Because I’m a man 
of my word, I’m saying the same thing I 
said years ago.’’



X-POSURE - JULY 2021
50

Peki bu fotoğraf bize ne söylüyor? Darp edilen 
bir çocuk! Konuya yaklaşım, kadraj, bakış açısı 
önemli…
Genellikle çıplak gözle gördüğümüz ile fotoğrafın 
görüntüsü arasında  hep bir aynılık varmış gibi 
yani, fotoğraf gerçekteki görüntüyü kopyalayıp 
kalıcılaştırır diye düşünülür. Bu yüzden çıplak gözle 
gördüğünün fotoğrafını çekmek isteyenler hayal 
kırıklığına uğrarlar.

So what does this photo tell us?
A battered child! Approach to the subject, framing, 
perspective are important…
It is generally thought that there is always a sameness 
between what we see with the naked eye and the 
image of the photograph, but the photograph copies 
the real image and makes it permanent. And mostly, 
those who want to photograph what they see with 
the naked eye will be disappointed.
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“O kadar güzeldi ki, çektim ama öyle çıkmadı” 
denir ve kullanılan fotoğraf makinasının kalitesiyle 
uğraşılır “Amatör makineyle bu kadar oldu, 
profesyonel makine olsaydı daha güzel olurdu” 
şeklinde yorumlanır. Bu nedenle çıplak gözle 
gördüğünü makine aracılığıyla kalıcılaştırmak 
isteyenler önce fotoğrafa merak sarar ve kurslara 
gider, kimi pahalı makineler alır biraz uğraşır ve 
sonra vazgeçer. Fotoğrafı küçümseyip, “Ne var 
ya makineler şimdi otomatik düğmeye bastın mı 
çekiyor zaten” diyenler bu işin hiç de öyle olmadığını 
öğrendikçe “Abi bana göre değil fotoğraf çekmek 
zormuş” deyip uzaklaşıyorlar.
Göz üç boyutlu olarak görür. Fotoğraf ise yüzey 
üzerine iki boyutlu olarak kaydedilir.  Beyin gözün 
gördüğünü sürekli düzeltir. Çoğu insan bunun 
farkında değildir. Farkında olmadığı şeyin nedenini 
de doğal olarak merak etmez. Bu anlamda biraz 
teknik bir yazı okuyorsunuz. Gelişen teknoloji 
fotoğraf makinelerine beyin takmaya çalışmakta. 
Eski yıllara oranla da kısmen başardılar.

It is said, “It was so beautiful, I took it, but it didn’t 
come out like that” and the quality of the camera 
used is questioned, it is interpreted as “This is 
what happened with the amateur camera, it would 
be better if it was a professional camera”. For this 
reason, those who want to perpetuate what they see 
with the naked eye through the camera first become 
interested in photography and go to courses, buy 
some expensive cameras, try a little and then give 
up. Those who belittle photography says, “ you just 
press the automatic button, the machines take it by 
itself “ and some who recognize that this is not the 
case at all  says, “It’s not for me, it’s hard to take 
pictures” and walk away.
The eye sees in three dimensions. The photograph 
is recorded in two dimensions on the surface. The 
brain constantly corrects what the eye sees. Most 
people are not aware of this. They do not naturally 
wonder why they are unaware. In this sense, you are 
reading a technical article. Developing technology 
is trying to attach brains to cameras. Compared to 
previous years, they have partially succeeded.
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Kelvin, diyafram,  enstantane ve İSO ayarlarının 
otomatikleşmeleri ya da  manuel  dışında seçenek 
olarak sunulması. Genel olarak bu sorunları 
teknikle ilgili olarak değerlendirsek de, makinelerin 
bu özellikleri fotoğrafçıların nesnel gerçekliği 
yorumlamalarında önemli işlevler görür.
Ve siz bu gördüklerinizi anlamlandırıp, 
isimlendirerek  bir  gerçeklikten  bahsetmiş olursunuz. 
Okuduğunuz bir gazetedir. Yanında çay bardağı 
vardır.  Biraz   ötede masa sandalye vs. gazeteyi   
kağıt, çay bardağını cam, masayı tahta olarak 
düşünmezsiniz. Çünkü bu maddelerden olsalar 
dahi değişip dönüşmüşler ve nesneleşmişlerdir.
Gerçeklik; maddeye nesnellik özelliklerinin 
kazandırılmasıdır. Nesnenin algılanmasıdır, 
bilinmesidir. Her maddenin (katı, sıvı ve gaz) nicelik 
hali, nitelikleriyle  algılanır. Gerçekliklerinden 
bilinir. Çıplak gözle gördüğümüz, üç boyutlu bir 
dünyada obje ve nesnelerin değişik hallerinin 
bilinebilir ve anlamlandırılabilir olması o nesnelere 
kazandırılan niteliktir/gerçekliktir.

Kelvin, aperture, shutter speed and ISO settings are 
automated or offered as an option other than manual. 
Although we generally consider these problems as 
technical, these features of the cameras play an 
important role in the photographers’ interpretation 
of objective reality. And by making sense of and 
naming what you see, you talk about a reality. It 
is a newspaper you read. Next to it is a cup of tea. 
Table chair etc. a little further away. You don’t think 
of the newspaper as paper, the teacup as glass, and 
the table as wood. Because even though they are 
made of these substances, they have changed and 
transformed and become objects.
Reality; is the acquisition of objectivity properties 
to a matter. It is the perception of the object. The 
quantitative state of each substance (solid, liquid and 
gas) is perceived by its qualities. It is known for its 
facts. The fact that objects and different states of objects 
can be known and interpreted in a three-dimensional 
world that we see with the naked eye is the quality/
reality that is given to those objects.
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Eğer   gözümüzde  bozukluk yoksa derinliği net 
olarak görürüz. En önde duran çay bardağı da 
pencerenin dışındaki karşı kaldırım da nettir. 
Önümüzde kalemlikte duran bir deste kalemin 
hepsini net görürüz. Hangi ışık ortamına girersek 
girelim belli bir sınıra kadar beyazı beyaz olarak, 
renkleri  algımızdaki renkler olarak görürüz. 
Fotoğraf o yüzden de gerçeğin kopyalanması 
olarak algılanır. İşte bu nokta önemli. Çünkü 
fotoğrafın gerçekliği, çıplak gözle gördüğümüz 
gerçeklikten farklıdır. Her ne kadar benzeş gibi 
görünse de Fotoğraf makinesi denilen araçların 
ayarları, kullanılan objektiflerin odak uzaklıkları, 
ışık kaynağının özellikleri, perspektifin durumu vb. 
her şey gerçekliğin değiştirilerek aktarımı olarak 
karşımıza çıkar.
Yüksekçe binaların olduğu bir caddeden geçerken 
başımızı kaldırıp baktığımızda gördüğümüz ile 
fotoğrafını çektiğimiz de baktığımız görüntü 
farklıdır. Farklı ışık koşullarında gördüğümüz 
ile fotoğrafını çektiğimiz görüntü farklıdır. O 
halde, fotoğraf çıplak gözle gördüğümüzün aynen 
kopyalanması olmuyor. 

If  there is no defect in our eyes, we can see the depth 
clearly.  The teacup standing in the foreground 
seems clear, as the opposite sidewalk outside the 
window seems so. We can clearly see all the stacks of 
pencils in the pencil holder in front of us. No matter 
what light environment we enter, we see white as 
white and colors as colors in our perception up to a 
certain limit. Photography is therefore perceived as 
a copying of reality. This point is important. Because 
the reality of the photograph is different from the 
reality we see with the naked eye. Although it seems 
similar, the settings of the tools of the camera, the 
focal lengths of the lenses used, the characteristics 
of the light source, the state of the perspective, etc. 
everything play a role in transferring of reality by 
changing it. The image we see when we take a photo 
is different from what we see when we look up  while 
passing through a street with high buildings. What 
we see in different light conditions is different from 
what we photograph. So, a photograph is not a copy 
of what we see with the naked eye.
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Teknik özelliklerin 
ayarlanmasıyla ortaya çıkan 
fotoğraftır. Fotoğrafın ‘nesnel 
gerçeklik’le olan bağlantısına 
Belge özelliği kazandırdığında 
“Belgesel Fotoğraf” oluyor. 
Teknik, İçerik ve Biçim 
tamamlandığında ister tek 
kare isterse seri fotoğraf olsun 
o çalışmayı Belgesel fotoğraf 
veya fotoroportaj olarak 
tanımlayabiliriz. Konusu doğa 
manzara insan olabilir.  

When the technique, content 
and format are completed, 
we can define that work as 
Documentary photography 
or photoportrait, whether it is 
a single frame or a series of 
photographs. The subject may 
be nature, landscape, human.

Mesela; AP Muhabiri Nick Ut’un 8 Haziran 1972’de 
Saygon’un yaklaşık 40 kilometre kuzeybatısında 
çektiği, napalm bombardımanı sonrası çıplak ve çığlık 
atarak koşan kız fotoğrafı. Bu fotoğrafın yayımlanması 
ve yayımlamdıktan sonrası olay oldu. Dönemin ABD 
Başkanı Richard Nixon’un “Fotoğrafın sahte olup 
olmadığını merak ettiğini” söylemesi üzerine Nick Ut, 
“Benim kaydettiğim Vietnam Savaşı’nın dehşetinin 
düzeltilmesi gerekmiyor mu?” diye cevaplamıştı. 1973’te 
Pulitzer Komitesi fotoğrafın sahte olmadığını kabul etti 
ve Pulitzer ödülünü verdi.

A photo of a girl running, screaming, naked after a 
Napalm bombardment, taken by AP Reporter Nick 
Ut on June 8, 1972, about 40 kilometers northwest of 
Saigon. This photo had a great impact in the world 
after taken and published.  US President Richard 
Nixon said that he was “wondering whether the photo 
is fake or not” and Nick Ut replied, “Doesn’t the horror 
of the Vietnam War I recorded need to be corrected?” 
In 1973, the Pulitzer Committee acknowledged that 
the photo was not fake and awarded the photograph 
with Pulitzer Prize.
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Associated Press (AP) Ajans Muhabiri Eddie 
Adams’ın 1 Şubat 1968’de çektiği Güney 
Vietnam Polis Şefi Nguyen Ngoc Loan’ın, 
Saygon’da bir Vietcong savaşçısı olan Nguyen 
Van Lem’i infaz ettiği kare. Eddie Adams bu 
fotoğrafıyla Pulitzer Ödülü’nü kazandı. Bir 
fotoğrafçı olarak 50 yılı aşkın çalışmalarının 
onuruna 500’den fazla ödül aldı. 

E.g; A shot by Associated Press (AP) Agency 
Correspondent Eddie Adams on February 
1, 1968, where South Vietnam Police Chief 
Nguyen Ngoc Loan executes Nguyen Van Lem, 
a Vietcong fighter, in Saigon. Eddie Adams 
won the Pulitzer Prize for this photo. He has 
received more than 500 awards in honor of his 
more than 50 years of work as a photographer.
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Türkiye’den de bir örnek verelim…
Dicle Haber Ajansında muhabirlik yapan (Ajans daha 
sonra KHK ile kapatıldı) şimdi ise Mezopotamya 
Ajansında editörlük yapan Gazeteci Abdurrahman 
Gök’ün yaşadıkları. Çektiği fotoğraflar büyük yankı 
uyandırsa da fotoğraf dünyasında foto jurnalizm 
adına sessizlik yerini koruyor. Bugün yukarıda 
saydığım değerli fotoğrafçılar hakkında yazan çizen 
ve basın tarihinden örnekler yorumlayan arkadaşlar, 
kurumlar acaba Abdurrahman’ın fotoğrafları için ne 
diyorlar? Bu sorunun cevabının sansür/otosansür 
olduğu düşüncesindeyim. İlerde bir gün yazacaklar 
ve zamanında neden yazmadıklarına türlü nedenler 
sunacaklar.

Let’s give an example from Turkey…
The experiences of Journalist Abdurrahman Gök, 
who worked as a reporter at Dicle News Agency 
(the agency was later closed with a statutory decree) 
and now as an editor at the Mezopotamya Agency. 
Even though the photographs he took had great 
repercussions, silence remains in  photojournalism. 
I wonder what my friends and institutions say about 
Abdurrahman’s photographs, who write about the 
valuable photographers I mentioned above and 
comment on examples from the history of the press. 
I think the answer to this question is censored/ 
autocensored. Someday they will write, and they will 
give all kinds of reasons why they did not write on 
time.
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Bu fotoğrafın gerçekliği her 
daim sürecek. Nick Ut’un, 
Eddie Adams’ın fotoğrafları 
savaşların, baskının ve zulmün 
durdurulmasındaki etkisi 
hep örnek olmuştur. Oysa 
Abdurrahman için 20 yıl hapis 
istendi.
Bir fotoğrafın belgesel olabilmesi 
için  birkaç noktaya dikkat 
etmek gerekir.
1-Doğrudan çekilmiş olması 
(kolaj-montaj gibi üzerinde 
oynamalar olmaması. 2- Yer, 
zaman, kim gibi sorulara cevap 
verebiliyor olması (5 N 1K kuralı-
NE/Konuyu verir, NEDEN/
Amacı verir, NASIL/ Yöntemi 
belirler, NEREDE/Mekan ve yer 
kavramları, NE ZAMAN/Süre – 
süreç kavramları, KİM/İlgili ve 
sorumlu kişileri belirler. Yani 
foto altı olarak olabilir).

The reality of this photo 
will always remain. The 
photographs of Nick Ut and 
Eddie Adams have always been 
exemplary in stopping wars  and 
oppression. However, 20 years 
imprisonment was requested 
for Abdurrahman.

In order for a photograph to be a 
documentary, it is necessary to 
pay attention to several points.
1-To be taken directly (no 
modifications such as collage-
montage).
2- Being able to answer questions 
such as place, time, who ( WHAT 
/ Gives the subject, WHY / Gives 
the purpose, HOW /Determines 
the method, WHERE/Concepts 
of space and place, WHEN/ 
Duration - concepts of process, 
WHO / It determines the relevant 
and responsible persons. That 
is, it can be as under the photo)
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3- Gerçeklik/Bağlam (İçerik-Biçim / kurgu)
Konuya müdahale edilmesi ve yaşanılan ortamdan 
koparılması gerçekliğe etkilemek olur. Örneğin, 
bir inşaatta çekilen fotoğrafta işçiler manken gibi 
kullanılırsa o fotoğraf belgeselliğinden kopmuş olur. 
Hatta Robert Capa’ya göre ‘normal objektif dışında 
objektif kullanmak gerçekliği tahrif etmek’ oluyor. 
Ya da Roger Fentom’ un Kırım savaşı fotoğrafları. Bir 
mantığa göre biçimsel olarak belgesel olabilirler. 
3- Reality/Context (Content-Form/fiction)

Interfering with the subject and removing it from the 
it’s own environment is to affect reality. For example, 
if workers are used as models in a photograph taken 
in a construction, that photograph will be broken from 
documentary.  Also, according to Robert Capa, ‘to use 
a lens other than a normal lens is to distort reality’. 
Or Roger Fentom’s photographs of the Crimean war. 
According to a logic, they can be documentary in 
form.
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Örneğin, o fotoğrafların çekildiği zamanın elbiseleri, 
eşyaları nasılmış? iye sorduğumuzda ya da Kırım 
savaşının filmi çekilecek olsa o dönemin izlerine 
ihtiyaç olur ve o zaman Roger Fentom’un fotoğrafları 
yardımcı olur. Askerlerin elbiseleri, silahlar nasılmış 
diye. Gerçeklik dediğimizde anlamayı o anın ruh 
halini görebiliyor muyuz? İşte bir fotoğrafı belgesel 
yapan önemli özellik.

For example, what were the clothes and things like 
when those photos were taken? When we ask, or if 
the Crimean war is to be filmed, traces of that period 
are needed, then Roger Fentom’s photographs will 
help  how the soldiers’ clothes and weapons were. 
When we say reality, can we see the mood of the 
moment. Here is the important feature that makes a 
photo documentary.
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Sosyal Belgesel/Toplumcu 
Belgesel nasıl olur? diye 
sorulabilir. 
Konuya içerik öncelikli 
yaklaşmak, neden - sonuç 
ilişkisinin sorgulandığı 
ve fotoğraflarla bir hikaye 
anlatımıdır. Örneğin, bir 
grev çalışmasıysa birkaç 
kare çekilip gidilebilir. Bu 
haber fotoğrafı olur. Grevi 
olumlar ya da olumsuzlar.  
Ama toplumcu/sosyal 
belgesel açıdan  ele  
alınacaksa;   Grevin 
nedenlerini, gelişimini ve 
sonuçlanmasını gösterecek 
şekilde çalışılması. 
Fotoğrafçının grevdeki 
işçilerle yaşaması gerekir. 
Grevin başarı veya 
başarısızlıklarıyla sürecin 
fotoğraflanması demektir. 
Geçmişte  bolca örnekleri 
vardır.

How about a Social 
Documentary it may be 
asked.
It is a storytelling with 
photographs, approaching 
the subject with priority over 
the content, questioning the 
cause-effect relationship. 
For example, if it is a strike 
work, a few photos can be 
taken and leave the place. 
This would be a news photo. 
They affirm or negate the 
strike. But if it is to be 
considered from a socialist/
social documentary point of 
view; Study must show the 
causes, development and 
outcome of the strike. The 
photographer must live with 
striking workers. It means 
photographing the process 
with success or failure of 
the strike. There are many 
examples from the past.
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Depremler, toplumsal ayaklanmalar 
(Gezi Direnişleri, 15-16 Haziran 1970 
işçi direnişi, Zonguldak eylemleri, 
Tekel direnişleri gibi…)
Konunun nesnel  gerçekliğine bağlı 
kalarak, gerçekliği tahrif etmeden en 
etkili ve çarpıcı biçimde anlatmak 
diyebiliriz. Bu da yetmez çalışılan 
konunun takip edilerek etkisinin 
görünür kılınmasına çalışılır. Bu 
durumda fotoğrafçının bir aktivist 
olarak toplumsal mücadelede yer 
almasını da gerektirir. Burada 
fotoğrafçının hayata bakışı olay ve 
olguları açıklaması yorumlayışı 
önemlidir.  Bunun içinde bir yönteme 
ihtiyaç duyulur.
“Görünenler gerçek olsaydı bilimlere 
gerek kalmazdı.” K. Marx
Filozoflar  yüzlerce yıldır ‘Dünyayı 
açıklamak’ la yetinmişlerdir. 
Oysa ki, ‘aynı zamanda değiştirmekte 
önemli olmalıydı’. Der Marx.
Marksizm, dünya ve insanlık tarihini 
açıklarken de ‘Tarihsel Materyalizmi’ 
bir yöntem olarak sunmuştur. ‘Tarihi 
yapan sınıf mücadeleleridir.’ der 
Marks.

Earthquakes, social upheavals (such 
as Gezi Protests, 15-16 June 1970 
workers protests , Zonguldak protests, 
Tekel protests…)
Adhering to the objective reality of 
the subject, we can say that it is to tell 
the reality in the most effective and 
striking way without distorting it. It is 
not enough to follow the subject studied 
and try to make its effect visible. In this 
case, it also requires the photographer 
to take part in the social struggle as an 
activist. Here, the photographer’s view 
of life and his interpretation of events 
and phenomena are important. This 
requires a method.
“If appearances were real, there would 
be no need for sciences.” K.Marx
Philosophers have been content with 
‘explaining the world’ for hundreds of 
years.
Whereas, ‘it should also have been 
important to change it’ says Marx.
While explaining the world and 
human history, Marxism presented 
“Historical Materialism” as a method. 
“Class struggles make history,” says 
Marx.
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Buradan   hareketle  
fotoğrafın gücünü açıklarken 
de, Marksist bakış açısıyla ele 
almak önemli.  Fotoğraf ne tek 
başına bilimle ne de sanatla 
ele alınabilir.  Fotoğrafın 
teknolojik gelişimi tek başına 
fotoğrafın gücü olarak 
okunamaz. Aynı şekilde 
sanatsal alandaki gelişimi de 
fotoğrafın gücünü anlatamaz. 
Fakat fotoğrafın gücünden 
ve etkisinden bahsedilince 
bilmem kaç megapiksel 
ve teknolojik gelişmişlikle 
değerlendirilir. Ya da suya 
sabuna dokunmamak 
uğruna ‘resim gibi fotoğraf’ 
mantığı ile teknoloji 
kullanılarak ortaya çıkarılan 
günbatımında saçları 
uçuşan kadınların fotoğrafı, 
makro çekilmiş çiçek ve 
böceklerle resim sanatının 
beceremeyeceği bir şeyleri 
beceren fotoğraf’ olarak 
bahsedildiğini görüyoruz.

From this point of view, while 
explaining the power of 
photography, it is important 
to consider it from a Marxist 
perspective.
Photography cannot be 
handled with science or art 
alone. The technological 
development of photography 
cannot be read as the power of 
photography alone. Likewise, 
its development in the artistic 
field cannot explain the 
power of photography. But 
when the power and effect of 
photography is mentioned, 
many megapixels and 
technological advances are 
evaluated. Or, we see that the 
photograph of women with 
their hair flying at sunset, 
created using technology 
with the logic of “photo like 
painting” , is referred to as 
a photograph that the art 
of painting cannot do, with 
macro-shot flowers and 
insects.
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Dünya tarihini, yani fotoğrafın icadıyla başlayan süreci 
bilimsel, sanatsal ve toplumsal gelişim olarak incelemek 
gerekir. Bu süreç ‘üretim ilişkileri’ ele alınmadan 
yapılamaz.
Dünya tarihi ile fotoğrafın tarihlerini senkronlarsak;
Yaklaşık 200 yıllık tarihi incelediğimizde neredeyse 
belgesel fotoğraf, sınıf mücadeleleri tarihi ile gelişimini 
bir eş zamanlılık ile kuruyor. Fotoğrafın icadından bu 
yana olan gelişmeler toplumsal değişim ve mücadeleler 
tarihiyle senkronlanıyor.
Anlamak ve sorgulamak her bilim ve sanat insanının 
sorunu olmaktadır. Kısaca, sınıflı toplumlar olduğu 
sürece, bilim ve sanat bir sınıfsallığa sahip olacaktır. 

It is necessary to examine the history of the world, that is, 
the process  started with the invention of photography, 
as scientific, artistic and social development. This 
process cannot be done without addressing the 
‘relationships of production’. If we synchronize the 
history of the world with the dates of the photograph; 
When we examine the nearly 200-year history, almost 
documentary photography establishes the history of 
class struggles and its development with a synchronicity. 
The developments since the invention of photography 
are synchronized with the history of social change and 
struggles.derstanding and questioning is the problem 
of every person of science and art. In short, as long as 
there are class societies, science and art will have also 
a class.
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Bu sınıfsal bakış açısı kavramların literatüre göre 
değerlendirilmesi ve yorumlanması şeklinde hayat 
bulur. Bu da yöntem bilimsel bir çalışmanın sonucu 
olarak bizi yönlendirir. 
Sanatçıyı, nesnel dünyanın, öznel tasarımı sürecinde 
durduğu yer ve hayata bakışı yönlendirir. Bu da 
tarafsız sanat eseri yaratılamayacağına işaret eder. 
“…Genellikle güzelin bilimi olarak sunulan estetik, 
Gerçekliğin sanatsal özümsenmesinin bilimidir.” 
diyor  Avner Ziss. Estetik duygular, insanın estetik yeti 
ve gereksinmeleri, nesnel dünya ile olaylar üstüne 
yapılan değerlendirmeler  pratik içinde oluşur. 
This  point of view comes to life as the evaluation and 

interpretation of concepts according to the literature. 
That guides us as a result of a methodological study.
The artist’s position in the subjective design process 
of the objective world and its view of life guides it. This 
indicates that it is not possible to create a neutral work 
of art. “…Aesthetics, often presented as the science 
of beauty, the science of the artistic assimilation of 
Reality’’ says Avner Ziss. Aesthetic feelings, human 
aesthetic abilities and needs, evaluations on the 
objective world and events are formed in practice.
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Bilimin ve sanatın, son tahlilde her zaman sınıfsal bir 
niteliği vardır ama bu nitelik toplumsal çelişkilerin 
keskinleştiği dönemlerde daha bir netlik kazanır. Bu  
yüzden  yaşadığımız  dönemde  ideolojik  savaşımın 
büyük bir yoğunluk kazanması doğaldır.
Sanatçı olmanın (Yazar, müzisyen, ressam ya da 
fotoğrafçı) tarafsızlık ve ideolojisiz olma anlamına 
gelmediğine güzel bir örnek; 
Sanatın ideolojik yapısını ve bir aydın olma bilincini 
özetleyen şu notu hatırlatayım:
Louis Aragon’a sormuşlar; ”Nesiniz siz, yazar mı yoksa 
komünist mi?”
Aragon, ”Her şeyden önce bir yazarım ben. Onun için 
de komünistim.”

In the last analysis, science and art always have a class 
character, but this quality becomes clearer in times of 
sharpening social contradictions. Therefore, it is natural 
for my ideological struggle to gain great intensity in 
the period we live in. A good example is that being an 
artist (Writer, musician, painter or photographer) does 
not mean being neutral and without ideology; Let 
me remind you the following note summarizing the 
ideological structure of art and the consciousness of 
being an intellectual: They asked Louis Aragon; “What 
are you, a writer or a communist?” Aragon said, “I am a 
writer first and foremost. That’s why I’m a communist.”
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Yaşanan an akıp gider ve o an kalır yarınlara…
“…Fotoğraf makinesi silah gibidir deriz. Tetik yerine 
deklanşöre basarız. Deklanşöre basma anı önemlidir. O 
an bizim için karar anıdır. Bizim dışımızda olanı, belki de 
bizimle olanı kadrajlarız, saniyenin bilmem kaçta kaçında 
deklanşöre basarız. O an artık olan olmuştur. Ortaya çıkan 
akıp giden zamandan bir görüntüdür. Fakat bu öylesine bir 
görüntü değildir. Geleceğe dair sözü olan ve çekildiği anı 
kalıcılaştıran ve  de aslında yaşayan bir karedir.  Fotoğrafçı 
deklanşör ve karar anının birlikteliği içinde geleceği taşır. 
O yaşanan an akıp gider ve o an kalır yarınlara…

The moment passes and the moment remains for the 
future…
 “…We say the camera is like a weapon. Instead of the trigger, 
we press the shutter. The moment of pressing the shutter is 
important. That is the moment of decision for us. We frame 
what is outside of us, perhaps what is with us, and we press 
the shutter button in a fraction of a second. That moment 
has now happened. What emerges is an image from the 
passing time. But this is not such an image. It is a frame 
that has a promise about the future and perpetuates the 
moment it was taken, and actually lives. The photographer 
carries the future in the union of the shutter and the 
moment of decision. That moment flies by, and that 
moment remains for tomorrow.
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Peki deklanşör yerine tetiğe basılırsa ne olur? 
Yukarıda söylediklerimin tersi diyebilirim. Bir silah 
ateşlendiği anda ölüm kusar. Silahın karşısında olan için 
bu bir son demektir. Yarına ne kalır? Ölüm. Başka? Acı 
ve son.  Tetiğe basılınca yarın yok olur, yani tetik geleceği 
sonlandırırken, deklanşör geleceği yaşatır…Sonuç, 
Sennur Sezer ablanın çağından sorumlu fotoğrafçılar 
için yaptığı tanımlama ile “Fotoğraf; Faşizme Giden 
Yolun Ustura Ağzında Duran Bir Silahtır’ diyebiliriz.   
İşte faşizm bu yüzden fotoğraf makinasından korkar.   
Ama gerçek ve bu gerçeğin tanıklığını, sorumluluğunu 
taşıyan fotoğrafçılar oldukça ustura keskinliğinde 
fotoğraflarda olacaktır. Tetiğe basanların korkuları 
fotoğrafçıların karşısında diz çöker. 

But what happens if the trigger is pressed instead of the 
shutter button?
I can say the opposite of what I said above. Death spreads 
as soon as a gun is fired. For those who are in front of the 
gun, this means an end. What will be left for tomorrow? 
Death. Another? Pain and end. When the trigger is pressed, 
tomorrow disappears, so while the trigger ends the future, 
the shutter makes the future live. The result is the definition 
that Sennur Sezer  made for the photographers responsible 
for , “Photography; We can say that it is a weapon standing 
in front  of the road to fascism. This is why fascism is afraid 
of the camera. But the truth and the photographers who 
bear the witness and responsibility of this truth will be in 
very razor-sharp photographs. Fears of those who press the 
trigger kneel in front of the photographers.
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Sonuç olarak;
Fotoğraf ne zaman kendini gösterir? Bence demlendikten 
sonra. Nasıl demlenir? 
Fotoğraf, önce bugünü okuyan ve gelecekle bağlantısını 
kuran, sonra bugün için sıradan olanı ayırt edebilen 
bir beyin ister. Sonra bu durumu görselliğin diliyle yani 
fotoğrafla yapabilecek bir göz ister. Sonra teknik becerilerle 
uğraşmak ister, en sonunda da arşivlenmek ister. Bu 
durum bir anlamda fotoğrafın demlenmesi olur. Zamanı 
gelince de paylaşılır. Tüm bunlar bilgi, yetenek, beceri 
ve sezgi ile başarılır. Sanatçı olmak da zaten bu durumu 
yaşamak/ yaşatmakla mümkündür.
Fotoğrafın demlenmesi bazen saniyeler içinde gerçekleşir 
bazen yıllarca sürer. Bu hayat ile fotoğraf arasındaki o güzel 
ilişkidir. Fotoğrafın başarılı ve amaca yönelik işlenmesidir.
Derler ki; “Sanatçı geleceği gören insandır.” Sosyal/
Toplumcu Belgesel Fotoğrafçı olmak, sanatla mesleğin bir 
arada olması demektir. Başarılı olmanın yolu yaşadığımız 
anı okumayı bilmekten geçiyor. Sonra ister sanat yap, ister 
başarılı bir haber ya da ne istersen…

As a result;
When does the photo show itself? I think after brewing. 
How is it brewed?
Photography requires a brain that first reads the present 
and connects it with the future, and then can distinguish the 
ordinary for today. Then it wants an eye that can do this with 
the language of visuality, that is, with photography. Then it 
wants to deal with technical skills, and finally wants to be 
archived. In a sense, this is the brewing of photography. It 
will be shared when the time comes. All this is achieved 
with knowledge, talent, skill and intuition. Being an artist is 
also possible by living / keeping this situation alive. Photo 
brewing sometimes happens in seconds, sometimes it 
takes years. It is the beautiful relationship between life and 
photography. It is the successful and purposeful processing 
of the photograph. “We saw/experienced the equivalent 
of art in general, and photography in particular, during 
the Gezi protest. The spirit of the protestors was embodied 
in art. Art, which could not reach to sheltered areas for 
years, showed itself especially with the  intelligence of the 
youth during the Gezi prostests. (…) Art was in the street 
and the street was teaching…” They say; “An artist is a 
person who sees the future.” Being a Social/Community 
Documentary Photographer means combining art and 
profession. The way to be successful is to know how to 
read the moment we live. Then, whether you make art, 
successful news or whatever you want…
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7. Jacob Riis, “How Does The Others Live”

8. Lewis W. Hine, “Men At Work”

9. Lewis W, Hine, “Men At Work”

10. Lewis W, Hine, “Kids At Work”

11. Dorothea Lange, “Migrant Mother”

12. Marc Riboud, “Autonomies”

13. Margaret Bourke-White 

14. Margaret Bourke-White

15. Dorothea Lange, “Migrant Family”

16. Özcan Yaman, “ Gezi Resisdance”

17. Özcan Yaman, “ Gezi Resisdance”
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Traveling and taking 
photographs has become one 
thing in the last years. I cannot 
imagine myself without a 
camera  that always reminds 
me to slow down my pace and 
enjoy the everyday life routine 
with its many unexpected 
facets.
My work spans different genres. 
From portraiture in studio which 
I started with when I learnt 
the basics of photography. To 
landscape that made me travel a 
lot in my country, Italy, enjoying 
new and interesting places and 
discovering the magic of light. 
Light is indeed very important 
in my work, it is a strong part of 
the narrative. 

Seyahat etmek ve fotoğraf 
çekmek son yıllarda tekil bir 
eyleme dönüştü. Kendimi, 
yürürken adımlarımı yavaşlatan 
ve günlük yaşam rutininde 
beklenmedik şeylerin tadını 
çıkarmamı sağlayan kameram 
olmadan  hayal edemiyorum.
Çalışmalarım farklı türleri 
kapsıyor. Fotoğrafçılığın 
temellerini stüdyoda çektiğim 
portelerden öğrendim. 
İtalya, benim karış karış 
gezdiğim yeni ve ilginç yerler 
görmekten keyif aldığım, ışığın 
büyüsünü keşfettiğim ülkem. 
Çalışmalarımda ışık gerçekten 
çok önemli, anlatının güçlü bir 
parçası.

Andrea Torrei
https://www.instagram.com/andreatorrei/

https://www.andreatorrei.com

ANDREA TORREI - Italy 
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With time I understood that there is nothing 
more interesting than people and there is nothing 
more rewarding than photographing them with 
their unique stories. Street and documentary 
photography then are my main focus. I feel 
comfortable walking the streets and be confronted 
by the chaos I like to be lost in. 

Zamanla anladım ki insanlardan ve onları 
benzersiz hikayeleriyle fotoğraflamaktan daha 
ilginç ve tatminkâr bir şey yok, haliyle sokak 
ve belgesel fotoğrafçılığı benim odak noktam 
oldu. Sokaklarda yürürken kendimi rahat 
hissediyorum ve içinde kaybolmayı sevdiğim 
kaosla yüzleşiyorum.

ANDREA TORREI’s “Argobba” Series 
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Some people say the Argobba came to Ethiopia 
from Arabia and are descendants of the Prophet 
Muhammad. Others say they came from Persia 
around the 6th Century A.D. establishing villages 
along trade routes. According to another version, 
the Argobba are not immigrants, but an ancient and 
indigenous people who accepted Islam very early 
from religious leaders who came from Arabia. 

Argobba  halkının Arabistan’dan Etiyopya’ya 
geldiği ve kökenlerinin Hz.Muhammed’in soyuna 
dayandığını söylenir. Başka bir söylem, ticaret 
yolları boyunca köyler kurarak MS 6. yüzyılda 
İran’dan geldiklerini anlatır. Diğer  anlatıya göre 
de, Argobba’nın göçmen değil, Arabistan’dan gelen, 
islamı dini liderlerden çok daha erken kabul eden 
eski ve yerli bir halk olduğuna dairdir.
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No-one can assert definitively the date of the coming of 
the Argobba, the direction they came from, or the reason 
why.  But it can be said that they became a Muslim 
political force within Ethiopia, a Muslim enclave in a 
Christian kingdom, developing peaceful relationships 
with the many local cultures. Argobba are spread out 
through Ethiopia in isolated villages, all located on hills 
very difficult to reach out.  A way to protect their culture. 

Hiç kimse Argobba’nın geliş tarihini, nereden 
geldiklerini veya nedenini kesin olarak söyleyemez 
ancak Etiyopya’da, bir hıristiyan krallığının içinde 
müslüman yerleşim bölgesi olarak, birçok yerel kültürle 
barışçıl ilişkiler geliştiren bir İslami siyasi güç haline 
geldikleri ifade edilebilir. Argobba, Etiyopya boyunca, 
ulaşılması çok zor olan tepelerde bulunan izole köylerde 
yayılmıştır. Kültürlerini dışarıdan gelenlerin köylerine 
girmesine izin vermeyerek korumaya çalışıyorlar.
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Outsiders are not allowed to enter the villages. The 
Argobba are indeed very conservative and have no 
contact with the outside world. Koromi, where the 
project takes place, is deemed the oldest Argobba 
settlement in Ethiopia. It sits on a remote hilltop 
several miles away from Harar, and it is a labyrinth 
of stone houses, many of them, they say, are 
hundred of years old. The time here has stopped and 
everything seems suspended. Farmers and traders, 

the Argobba are hard workers and developed and 
use sophisticated methods of terracing to grow cash 
crops such as coffee and chat. The basis of their 
livelihood is primarily agriculture but they also raise 
livestock. Despite the deep transformation taking 
place in the country, the Argobba community still 
practice their cultural traditions, religious rituals and 
social customs and norms.
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Argobba halkı gerçekten çok muhafazakar ve dış 
dünyayla hiçbir bağlantısı olmayan bir topluluk.
Projenin gerçekleştiği Koromi, Etiyopya’nın en eski 
Argobba yerleşimi olarak kabul ediliyor. Harar’dan 
birkaç mil uzakta, ücra bir tepenin üzerinde 
birçoğunun ortalama yüzyıllık olduğu tahmin edilen 
taş evlerden oluşan labirent şeklinde bir yerleşke 
şeklinde görülüyor.

Çiftçilik ve tüccarlık yapan çalışkan Argobba halkı 
kahve ve diğer  mahsullerini yetiştirmek için 
gelişmiş teraslama yöntemlerini kullanıyorlar. Geçim 
kaynaklarının temeli öncelikle tarımdır, ancak aynı 
zamanda hayvancılık da yapmaktadırlar.
Ülkede meydana gelen derin dönüşüme rağmen, 
Argobba topluluğu hâla kültürel geleneklerini, dini 
ritüellerini, sosyal gelenek ve normlarını korumayı 
sürdürüyor.
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The idea for the project ‘Sober 
Exposure’ originated from my 
own personal experiences of 
using alcohol at university. 
I regularly drank to excess. 
Looking back, I can now see how 
it had a detrimental effect on my 
studies, friendships, mental and 
physical health. 
I stopped drinking in my early 
40’s. Fast forward to aged 45 
years  I was diagnosed with 
cancer. Three years later I was 
in remission and my entire 
outlook on life had changed. My 
teenage dream of becoming a 
photographer took centre stage 
as I realized that the only time is 
now. It’s all that any of us have 
got. I picked up my camera and 
embarked upon creating an 
exhibition which I hoped would 
positively impact the lives of 
young people at university. 

‘Ayık  Kalma’ projesi fikri, 
üniversitedeyken alkol 
kullanma konusundaki kişisel 
deneyimlerimden ortaya çıktı. 
Düzenli olarak aşırı derecede 
alkol tüketiyordum. Geriye 
dönüp baktığımda, derslerim, 
arkadaşlıklarım, zihinsel ve 
fiziksel sağlığım üzerinde nasıl 
zararlı etkilerinin olduğunu şimdi 
görebiliyorum.
40’lı yaşlarımın başında alkolü 
bıraktım. 45 yaşındayken, hızlı 
ilerleyen bir kansere yakalandım. 
Teşhisten üç yıl sonra hastalığım 
remisyona girdi ve bu süreç hayata 
dair tüm bakış açımı değişti. 
Fotoğrafçı olma konusundaki 
gençlik  hayalim, elimdeki tek 
zamanın ‘şimdi’ olduğunu fark 
ettiğimde yeniden ortaya çıktı. 
Fotoğraf makinemi aldım 
ve üniversitedeki gençlerin 
hayatlarını olumlu yönde 
etkileyeceğini umduğum bir sergi 
oluşturmaya başladım.

Tamsyn Warde
https://www.tamsynewarde.com

https://www.instagram.com/tamsyn_warde/

TAMSYN WARDE - United Kingdom 
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The   collection   of       
photographs show real 
young people who chose to 
live without alcohol. Each 
person has a different story 
which lead them to live their 
lives this way. The stories 
explore issues in an open 
and honest way touching on 
subjects such as addiction, 
mental health, spiritual 
and religious beliefs, 
bereavement and physical 
fitness.  The exhibition is 
currently touring universities 
in the UK. It provides space 
for sober role models and 
challenges the idea that sober 
living is dull and boring. 
The exhibition encourages 
the audience to reflect on 
their own relationship with 
alcohol. It also provides a 
platform for universities to 
openly discuss these issues.

Fotoğraf koleksiyonum, 
alkolsüz yaşamayı seçen 
gerçek gençleri gösteriyor. 
Herkesin hayatını bu yola 
iten  farklı bir hikayesi var. 
Gösterdiğim hikayeler; 
bağımlılık, akıl sağlığı, 
manevi ve dini inançlar, 
yaş ve fiziksel uygunluk gibi 
konulara değinerek olayları 
açık ve dürüst bir şekilde 
keşfediyor.
Sergi şu anda İngiltere’deki 
üniversiteleri gezerken, 
ayık rol modelleri için bakış 
açısı sağlıyor. Ayık yaşamın 
sıkıcılığı ya da sıkıcı olduğu 
fikrine meydan okuyor. 
Sergi, izleyiciyi alkolle 
kendi ilişkileri üzerinde 
düşünmeye teşvik ediyor.

TAMSYN WARDE’s “Sober Exposure” Series  
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I’m passionate about using photography to explore 
human emotion. I love street photography and will 
spend hours observing life on the streets. Body 
language, facial expressions and how these weave 
into the backdrop of the street fascinate me. I also love 
taking portraits of people in a real life settings. The 
participants of Sober Exposure were photographed in 

places that had a specific meaning to them, or  an 
emotional connection. I enjoy finding the candid 
moment in these kind of organized shoots. 
There is a whole world of fascinating stories and 
experiences out there, and I can’t wait to explore them 
further with my camera.
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Ayrıca üniversitelere bu 
konuları açıkça tartışmaları 
için bir platform sağlıyor.
İnsani duyguları keşfetmek 
için fotoğrafçılığı kullanma 
konusunda büyük bir tutkum 
var. Sokak fotoğrafçılığını 
seviyorum ve sokaklardaki 
hayatı gözlemleyerek saatler 
geçiriyorum. Beden dili, yüz 
ifadeleri ve bunların sokağın 
arka planına nasıl işledikleri 
beni büyülüyor. Ayrıca 
insanların gerçek yaşam 
alanlarında portrelerini 
çekmeyi seviyorum. Ayık 
Pozlama katılımcılarını, 
kendileri için özel bir anlamı 
olan veya duygusal bir bağı 
olan yerlerde fotoğraflıyorum. 
Bu tür organize çekimlerde 
samimi anlardan çok keyif 
alıyorum.

Dışarıda bir sürü büyüleyici 
hikaye ve deneyim var 
ve onları kameramla 
daha fazla keşfetmek için 
sabırsızlanıyorum
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In the last 50 years, I have lived 
and worked in 16 countries and 
travelled in more than 40 others 
allowing me to photograph many 
incredible places, faces and 
moments. I developed a passion 
for photography at 15 when I 
bought my first camera for a trip 
in Scandinavia.
I have always been a visual 
person amazed by light, shadows, 
colours, flow and feel. Most of
my analog shoots from the past 
are lost but have over 75.000 
images from the recent travels 
and discoveries on hard drives. 
Photography remained a 
hobby because of professional 
commitments until 2018 when I 
decided to devote all my time for 
it. I took it to a new dimension 
by improving my techniques 
and skills in various ways and 
upgrading my equipment.

Son 50 yılda 16 ülkede yaşadım 
ve çalıştım,  40 ‘tan fazla ülkeye 
de seyahat ettim. 
İnanılmaz yerler, yüzler ve 
anılar fotoğrafladım. Henüz 15 
yaşındayken, İskandinavya’ya 
yaptığım bir gezi için ilk fotoğraf 
makinemi aldığımda içimde 
fotoğrafçılığa dair bir tutku 
oluşmaya başladı .
Her zaman ışık, gölgeler, renkler, 
akış ve his karşısında büyülenen, 
görselliğe hayran bir insan 
oldum. 
Geçmişte çektiğim çoğu analog 
fotoğraflarımı kaybettim ancak 
son seyahatlerimde çektiğim  
75000’den fazla görüntüyü sabit 
disklere kaydettim . Fotoğrafçılık, 
tüm zamanımı buna ayırmaya 
karar verdiğim 2018 yılına kadar 
profesyonel işlerim nedeniyle 
bir hobi olarak kaldı.

Philippe Durant
https://www.facebook.com/philippe.durant/
https://www.instagram.com/durantphilippe/

PHILIPPE ANDRE DURANT - Malaysia 
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I moved to Malaysia 8 
years ago and took over 
50,000 captures in my host 
country, did 2 exhibitions, 
offered various talks about 
my photography and ran a 
couple workshops. I believe 
that I am a witness with 
a camera, immortalising 
moments forever. In the past 
12 month, I did in-depth 
photography work on a 
small village named Papan. 
I visited it and its left over 
inhabitants for more than 
hundred times camera in 
hand, did two videos and
created a dedicated FB page. 

8 yıl önce Malezya’ya 
taşındım ve ev sahibi 
ülkemde 50.000’den fazla 
fotoğraf çektim. 2 tane 
sergi yaptım, fotoğrafçılık 
hakkında çeşitli söyleşiler 
organize ettim ve birkaç 
atölye çalışması yürüttüm. 
Ben anları sonsuza dek 
ölümsüzleştiren kameralı bir 
tanık olduğuma inanıyorum. 
Geçtiğimiz 12 ay boyunca, 
Papan adında küçük bir 
köyde fotoğraf çalışmaları 
yapıp buna dair özel bir FB 
sayfası oluşturdum.
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My photography has 
been published in a 
Malaysian travel magazine 
(Travelution) and displayed 
on two occasions at the KLPF 
(Kuala Lumpur Photography 
Festival) alongside with
International and Local 
photographers. I like to take 
candid portrait after asking 
but also landscape, heritage 
sites, street captures and 
nature. Photography has 
allowed me to discover 
the forgotten world of 
indigenous the Orang Asli 
in Malaysia, to the point that 
I decided to help several 
settlements and create more 
public awareness about their 
desperate situation.  As you 
can see, I like to add a small 
border to my images. I think 
it enhance beautifully the

subject captured in printed 
or digital formats.
“Things  move on, time 
passes, people go away. 
Maybe they don’t come back. 
Only the pictures remain.” 
quote by Robert Frank 
illustrates best my views on 
the role of the
photographer. Sebastião 
Salgado is the photographer 
I admire the most. I will end 
this synopsis of myself, as 
a photographer, by another 
quote by Yann Arthus 
Bertrand:” The Earth is the 
Art, the photographer is only 
a witness”.
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Fotoğraflarım bir Malezya 
seyahat dergisinde 
(Travelution) yayınlandı. İki 
kez KLPF’de (Kuala Lumpur 
Fotoğraf Festivali) yerel ve 
uluslararası fotoğrafçıların 
eserleriyle sergilendi.
Bazen samimi gördüğüm bir 
portreyi çekmeyi severim 
bazen de bir manzara, sokak 
ya da doğa fotoğrafı çekerim. 
Malezya’da çektiğim fotoğ-
raflar yerlilerin unutulmuş 
dünyasını keşfetmemi 
sağlarken, çaresiziliklerini de 
ortaya koydu ve yardım adına 
kamu bilinci oluşmasını 
destekledi. Gördüğünüz 
gibi fotoğraflarıma küçük 
bir kenarlık eklemeyi 
seviyorum.  Bence sunu-
munu güzelleştiriyor.

“İşler ilerler, zaman geçer, 
insanlar gider. Belki geri 
gelmezler, fotoğraflar kalır.” 
diyor örnek aldığım bir 
fotoğrafçı olan Robert Frank. 
Sebastiao Salgado ise en çok 
hayran olduğum fotoğrafçı.
Bir fotoğrafçı olarak kendimi 
özetlemek adına, yazımı Yann 
Arthus Bertrand’ın başka 
bir alıntısıyla bitireceğim: 
“Dünya Sanattır, fotoğrafçı 
sadece bir tanıktır.’’
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PHILIPPE DURANT’s ““Papan, The Forgotten Village” Series  

Papan is a small village, 18km South West of Ipoh, 
Kinta District in the State of Perak, Malaysia, a true 
witness of the prestigious past era when Perak’s tin 
industry thrived, lost in a “cul-de-sac” road. The village 
was established as a settlement of the Mandailing 
people, coming from Indonesia under their leader  
Raja Bilah around 1870. Papan means “plank” in 
Malay and probably refers to its early days in the mid 
19th century  when it was a timber town with sawmills. 
A few years later, it became a tin mining village after 

the discovery of ores in large quantity in the area, 
which sparked the formation of Malaysia.
Once a pulsating center of people and activity, the 
village is, today, probably but a shadow of its glorious 
tin mining past and almost no one knows about it. 
However, to me, it still has so much to offer to those who 
can take the time to observe and feel extraordinary 
places; meet the inhabitants and discover the area 
extensively.
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Papan, Malezya’nın Perak Eyaletindeki Kinta 
Bölgesi’nde, Ipoh’un 18 km güneybatısında bulunan 
küçük bir köydür ve Perak’ın teneke endüstrisi 
büyürken,  “çıkmaz” bir yolda kaybolduğu prestijli 
geçmiş döneminin gerçek bir tanığıdır. Köy, 1870 ‘lerde  
liderleri Raja Bilah ile Endonezya’dan gelen Mandailing 
halkının yerleşim yeri olarak kuruldu. Papan Malayca 
“tahta” anlamına geliyor ve muhtemelen 19. yüzyılın 
ortalarında, kereste fabrikaları kurulan bir kasaba 
olduğu ilk günlerine atıfta bulunuyor. Sonraları, 
bölgede bol miktarda cevher bulunmasının ardından 

Malezya’nın oluşumuna yol açan bir kalay madenciliği 
köyü haline geldi.
Bir zamanlar insanların ve faaliyetlerin nabzını tutan 
bir merkez olan köy, bugün muhtemelen şanlı kalay 
madenciliği geçmişinin gölgesinden başka bir şey 
değil ve neredeyse kimse bunu bilmiyor. Ancak bana 
göre, olağanüstü yerler gözlemlemek ve hissetmek 
adına; sakinleri ile tanışıp bölgeyi kapsamlı bir şekilde 
keşfetmeye vakit ayıranlar için çok güzel görseller 
sunuyor.
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I am probably the only one who has gone there over 
100 times, capturing thousands of images. Locals 
called me the “Papan Gwailo” (the papan white ghost). 
What is so fascinating about Papan? 
- Is it the traditional colonial Chinese houses in 
various conditions but with incredible pallet of colors? 
(A few are slightly maintained and have rudimentary 
renovations to allow few families to still live there 
with the bare minimum. Many are dilapidated and 
in a state of disrepair with branches of invading trees 
clawing their way up the old stone walls.)

- Is it the trees and roots are taking over and invading 
these inside of these houses looking like the tentacles 
of a giant wooden octopus?
- Is it the house of war heroine Sybil Kathigasu who 
saved many resistant fighters during WW2 and who 
was tortured and killed by Japanese occupants? 
- Is it the vestige of the barber house witnessing the 
past activity? 
- Is it the former Palace of founder and ruler of the 
village, Raja Bilah, its wooden mosque and adjacent 
houses?
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Muhtemelen oraya 100’den fazla kez gidip binlerce 
görüntü ile dönen tek kişi benim. Yerliler bana “Papan 
Gwailo” (papan beyaz hayaleti) diyor.
Papan hakkında bu kadar büyüleyici olan ne?
Çeşitli açılardan inanılmaz renk paletlerine sahip 
geleneksel sömürge Çin evleri mi? ( Az sayıda ev birkaç 
ailenin asgari düzeyde yaşamasına izin vermek için 
ilkel tadilatlarla düzenlense de birçoğu harap ve eski 
taş duvarları pençeleyen istilacı ağaçların dalları ile 
bakımsız bir durumda.)

-Bu evlerin içini istila eden, dev ahşap bir ahtapotun 
kollarına benzeyen ağaçlar ve kökler mi?

-2. Dünya Savaşı sırasında birçok savaşçıyı kurtaran 
ve Japon işgalciler tarafından işkence edilip öldürülen 
savaş kahramanı Sybil Kathigasu mu?

-Geçmişe tanık olan berber evinin izi mi?

-Köyün kurucusu ve hükümdarı Raja Bilah’ın eski 
sarayı, ahşap camisi ve bitişik evleri mi?
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- Is it the absence of any human activity in its center, 
no shops, no business, just a simple life? 
- Is it the 130 years old Guan Yin Gu Miao Chinese 
temple?
- Is it the small wood houses from the communist 
times still intact?
- Is it the forest, the former tin lakes, the cascades of 
the river Johan? 
- Is it the flocks of egrets flying every evening over the 
village? 
- Is  it  the  lay  back, peaceful and out of time 
atmosphere that I feel every time I go?

-Merkezinde herhangi bir insan faaliyetinin olmaması, 
dükkân olmaması, iş olmaması, sade ve basit bir yaşam 
sürülmesi mı?
-130 yıllık Guan Yin Gu Miao Çin tapınağı mı?
-Komünist zamanlardan kalma küçük ahşap evler mi?
-Orman mı, eski teneke göller mi, Johan nehrinin 
şelaleleri mi?
-Her akşam köyün üzerinde uçan ak balıkçıl sürüleri mi?
-Her gittiğimde hissettiğim huzurlu ve zamanın ötesinde 
bir atmosfer mi?
Bana göre bunların hepsi Papan’ı ev sahibi ülkemde 
eşsiz bir yer yapıyor



X-POSURE - JULY 2021 109



X-POSURE - JULY 2021
110



X-POSURE - JULY 2021 111



X-POSURE - JULY 2021
112



X-POSURE - JULY 2021 113



X-POSURE - JULY 2021
114



X-POSURE - JULY 2021 115



X-POSURE - JULY 2021
116



X-POSURE - JULY 2021 117



X-POSURE - JULY 2021
118



X-POSURE - JULY 2021 119



X-POSURE - JULY 2021
120

I first found photography while 
studying art and design at 
college as a teenager in London. 
Although it was a long process 
from camera to print by today’s 
standards it was still much 
quicker than drawing!
At that time I shot a lot of street 
photography all black and white, 
selling a few images to local 
papers and magazines. Like 
most photographers I loved 
seeing my work published 
and I was hooked. After some 
travelling I secured a full time 
post on a group of north London 
local papers with the then prime 
minister Margaret Thatcher as 
the Finchley constituency MP. 
It was a busy newsy area but 
I left after four years, as chief 
photographer for 2 years. It was 
whilst here that I really developed 
a love of UK news and features 
photography.

Fotoğrafla ilk kez gençlik 
yıllarımda Londra’da 
üniversitede sanat ve tasarım 
okurken tanıştım. Günümüz 
standartlarına göre kameradan 
baskıya kadar uzun bir süreç 
olmasına rağmen, yine de çizim 
yapmaktan çok daha hızlıydı.
O zamanlar, tamamı siyah 
beyaz sokak fotoğrafları 
çekip, bunları yerel gazete ve 
dergilere  satıyordum. Çoğu 
fotoğrafçı gibi, çalışmalarımın 
yayınlandığını görmeyi giderek 
daha çok sevdim. Bir müddet 
seyahat ettikten sonra, dönemin 
başbakanı Margaret Thatcher 
‘ın  Finchley seçim bölgesi 
milletvekili olduğu kuzey Londra 
‘da bir grup yerel gazetede tam 
zamanlı göreve başladım. Yoğun 
bir haber sahasında, son 2 yılı 
baş fotoğrafçı olmak üzere 4 yıl 
boyunca çalıştım. Bu süreçte, 
haberciliğe karşı gerçek bir ilgi 
duydum ve fotoğrafçılıkla daha 
yakından tanıştım.

MARTIN POPE - United Kingdom 

Martin Pope
http://www.martinpopephotographer.com
https://www.instagram.com/martin_pope_

photographer/
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Internationally I had already travelled to Somalia 
covering the civil war and famine, Romania a few 
times after Ceausescu’s downfall, spent a month 
with the Kurds in the north of Iraq, to cover the first 
democratic elections in Albania and the Zapatista 
rebellion in Mexico. 
It was then that I decided to leave and go and set up 
in South Africa so I would be well positioned to cover 
the Mandela elections there. I worked there for nearly 
2 years. 

Uluslararası alanda, Çavuşesku’nun düşüşünden 
sonra birkaç kez Romanya’ya, iç savaş ve kıtlığı konu 
alarak Somali’ye gittim, Arnavutluk’taki ilk demokratik 
seçimleri ve Meksika’daki Zapatista isyanını izlemek 
için yollara düştüm. Irak’ın kuzeyindeki Kürtlerle bir 
ay geçirdim.
Bir zaman sonra düzenimden ayrılıp  Güney Afrika’ya 
gitmeye karar verdim, böylece oradaki Mandela 
seçimlerini ele almak için iyi bir konumda olacaktım. 
Yaklaşık 2 yıl orada çalıştım.
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On my return I joined the Daily Telegraph features 
department full time and what was an intended temporary 
arrangement ended up lasting 20 years. I broadened 
my photographic skills here shooting a lot of celebrity 
portraiture and the BAFTAS working with studio lights. 
I also worked in Kenya, Rwanda after their genocide and 
a number of countries in the Middle East. All my work 
syndicated by Camera Press.
Six  years ago I moved on and became freelance, finding 
my own stories or shooting commissioned work. 

Döndüğümde Daily Telegraph’ın özellikli işler 
departmanında geçici olarak tam zamanlı çalışmaya 
başladım ancak bu süreç 20 yıl sürdü. Burada birçok 
ünlü portresini ve stüdyo ışıklarıyla çalışan BAFTAS’ı 
çekerek fotoğrafçılık becerilerimi genişlettim. Ayrıca 
Kenya’da, soykırımdan sonra Ruanda’da ve Ortadoğu’da 
birçok ülkede çalıştım. Tüm çalışmalarım Camera Press 
tarafından dağıtıldı.
Altı yıl önce kendi hikayelerimin peşine düşmeye veya 
görev olarak aldığım işleri çekmeye karar vererek, serbest 
çalışmaya başladım.
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I recently signed up to instagram @Martin_pope_
photographer to post current work regularly. I 
photographed the rise and the fall of the Brexit Party 
for over a year, BLM, Covid and especially the freedom 
protesters that are still fighting for no vaccine passports 
and other rights they feel the government have taken 
away.If ever there was a time to be a photographer 
with easy access to exciting street events it is now.

Yakın zamanda, güncel çalışmalarımı düzenli 
olarak yayınlamak için instagram @Martin_pope_
photography hesabımı açtım. Bir yılı aşkın süredir  
Brexit Partisi’nin yükselişini ve düşüşünü, BLM’yi, 
Covid’i ve hükümetin ellerinden aldığını düşündükleri 
haklar için savaşan özgürlük protestocularını 
fotoğraflıyorum.
Fotoğrafçı olarak düşüncem, heyecan verici sokak 
olaylarını gözlemlemek için doğru bir zaman varsa, 
o da şimdidir.
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SELECTED PHOTOS  

Yonca Inceoğlu: (Instagram @yoncanin.izi), Exif: f/9.0, 1/1600, ISO:500 
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Müge Bahar Saner: (Instagram @aktivisthnm), Exif: f/4.0, 1/250, ISO:160 
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Emine Töke: (Instagram @tosbaaemos), Exif: f/20, 1/15, ISO:200 
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Bjoern Kupper: (Instagram @bjoern_kupper), Exif: f/8.0, 1/480, ISO:400 
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Bülent Küreş: (Instagram @bulentkures), Exif: f/22, 1/30, ISO: 100
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Bülent Küreş: (Instagram @bulentkures), Exif: f/8.0, 1/250, ISO: 100
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Can Kalkavan: (Instagram @klkvncn), Exif: f/5.6, 1/3000, ISO: 800
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Can Kalkavan : (Instagram @klkvncn), Exif: f/1.4, 1/35, ISO: 800
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Metin Sel: (Instagram @metinsel24), Exif: f/4.0, 1/4000, ISO: 400
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Metin Sel: (Instagram @metinsel24), Exif: f/4.0, 1/30, ISO: 600
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Jorge Fernandez: (Instagram @jorfer2906), Exif: f/2.2, 1/60, ISO:50 
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Orhan Ertan: (Instagram @istanbul_page), Exif: f/2.8, 1/2000, ISO:125 
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Ekrem Öztürkmen: (Instagram @ekremrmzn), Exif: f/5.6, 1/800, ISO:200 
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Hatice Seyfioğlu Çelik: (Instagram @hatice_seyfioglu), Exif: f/13.0, 1/60, ISO:800 
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Meltem Çavuşoğlu: (Instagram @meltemcvsoglu ), Exif: f/4.0, 1/400, ISO:100 
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Işık Şahin: (Instagram @isiksahin), Exif: f/1.7, 1/320, ISO:40 
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