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Fotoğraf Makinesi
Fotoğraf Makinesinin Çalışma Prensibi
Fotoğraf makinesinden amaç, doğada ya da laboratuvarda görebileceğimiz belli bir
hadiseyi görüntüleyerek sabitleştirmek yani tespit etmektir. Tipik bir fotoğraf makinesinde
görüntü oluşturmak için 2 temel gereksinim vardır:
(1) İstenmeyen ışınları sızdırmayacak şekilde imal edilmiş bir “karanlık kutu”.
(2) Sadece arzu edilen görüntüyü oluşturacak ışınların geçmesine izin verecek küçük
bir delik ya da özel bir mercek sistemi (objektif).
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a) Bir karanlık kutu (kamera gövdesi),
b) Filmin (negatifin) muhafaza edileceği bir odacık ve uygun bir film transport sistemi,
c) Objektif adı verilen bir mercek takımı,
d) I. Işık kontrol sistemi (Diyafram),
e) II. Işık kontrol sistemi (Obturatör),
f) Görüntü bulucu (Vizör).
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Temel Fotoğraf Makinesi Tipleri
Genellikle fotoğraf makinelerinin çok farklı tipleri söz konusudur. Ancak biz burada
görüntü izleme mekanizmalarına göre sınıflandırılabilen kameralar içinde sadece 4 temel
tipten bahsedeceğiz. Bunlar:
1. Telemetre vizörlü fotoğraf makineleri (Viewfinder, VF),
2. Tek mercekli refleks fotoğraf makineleri (Single-Lens Reflex, SLR)
3. Çift mercekli refleks fotoğraf makineleri (Twin-Lens Reflex, TLR)
4. Stüdyo tipi fotoğraf makineleri (View Camera, VC)’dir.
1. Telemetre Vizörlü Fotoğraf Makineleri:
Nispeten daha basit yapılı tiplerinde hareketli mekanik parça sayısı az olduğundan arıza
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Avantajları:
Bu tip kameraların boyutları genellikle küçük olduğundan ve dolayısı ile ağır da
olmadıklarından kullanımları hem seridir hem de kolaydır.
Vizör içinden çekimi arzu edilen sahnenin sınırlarını görmek belli mesafeler için
mümkündür.
Telemetreli modellerin zayıf ışık şartları altında bile netleştirilmeleri kolaydır.
Dezavantajları:
Genellikle telemetre vizörlü kameralarda vizörün yapısal özelliklerinden kaynaklanan ve
“parallaks (kayma) hatası” şeklinde adlandırılan bir temel görüş hatası yüzünden,
bilhassa yakın plan çekimlerinde (1.5-2 m’nin altındaki çekimlerde) vizörden bakarak
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imkansızdır. Bazı modellerde ise sadece özel birtakım adaptörlerin devreye sokulmasıyla
makro ve mikro çekimler sağlanabilir.
Birkaç özel model ya da marka hariç telemetre vizörlü kameralarda objektif sabittir. Yani
farklı objektif tiplerini kullanmak imkansızdır.
2. Tek Mercekli Refleks Fotoğraf Makineleri:
Bir fotoğraf makinesinin tespit edebildiği görüntünün özelliklerini anlamanın en iyi yolu
hiç şüphesiz “çekimi arzu edilen nesnelere doğrudan doğruya kameranın kendi objektifi içinden
bakmaktır”. Bu yöntemle çekimi arzu edilen nesne, arzu edildiği gibi figür karesine oturtulabilir
ve herhangi bir sahnenin herhangi bir noktasının ne derece net olup olmadığı doğrudan doğruya
gözlenebilir. İşte tek mercekli refleks kamera özel bir (hareketli) ayna–(sabit) prizma
kombinasyonu yardımıyla bu amaca hizmet edebilir.
Avantajları:
Bu tip kameralarda parallaks hatası sözkonusu değildir.
Uygun ışık şartları altında süratli fotoğraf çekimlerine izin verecek şekilde kolay ve çabuk
netleştirilir.
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Vizör sistemi doğrudan kamera objektifini kullandığından farklı uygun objektifler ile aynı
mükemmellikte kullanılabilir.
Makro ve mikro çekimler için son derece uygun, kullanışlı bir sistemdir.
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Dezavantajları:
Telemetre vizörlü kameralara oranla çok ağır, keza hem mekanik hem de elektronik
yönden çok daha komplike kameralardır. Dolayısı ile arazi şartları altında kişiye ekstra bir
taşıma gücü bindirdiği gibi arazi şartlarında arızalanması olanağı daha yüksektir.
Hareketli mekanik aynası ile çalışma esnasında çıkardığı ses düzeyi yüksektir. Keza bu tip
kameralarda sıkça kullanılan odak düzlemli veya perdeli obturatörlerin de çalışma
esnasında oluşturdukları hem ses hem de titreşim düzeyi yüksektir. Doğal olmayan bu gibi
gürültülere duyarlı yaban hayvanlarının yakın plan çekimlerinde bunlar ürkütücü
faktörlerdir.
Vizör sistemi içinde ışığın takip ettiği komplike yol nedeniyle zayıf ışık şartları altında,
vizörden gözleyerek kritik netlik ayarının yapılabilmesi çok zordur.
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3. Çift Mercekli Refleks Fotoğraf Makineleri:
Çekimi arzu edilen sahnenin görüntüsünün nispeten daha büyük bir ekranda gözlenmesini
olası kılan, keza üç boyutlu bir objenin iki boyuta indirgenerek dikkatli bir şekilde
incelenmesine ve kompoze edilmesine olanak veren bir sistemdir. Tek mercekli refleks
kamera tipinde olduğu gibi elde edilen görüntüyü gözetim ekranına yansıtmada yine 45o açılı
bir ayna kullanılır. Ancak bu durumda ayna sabittir ve fotoğraf çekim objektifi ile aynı odak
özelliklerine sahip ikinci bir objektifin oluşturacağı görüntüyü yukarı doğru yansıtarak
gözetim ekranında belirmesini sağlar.
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Sabit ayna sistemi sayesinde mekanik
Çalışması telemetre vizörlü kameralar kadar sessizdir.
Büyük boyutlu gözetim ekranı, kompozisyonu çok kolaylaştırır.
Kameraya yukarıdan bakış yöntemi çok değişik kullanım açılarını olası kılar.
Dezavantajları:
Yakın plan çekimlerinde oldukça belirgin bir parallaks (kayma) hatası vardır. Ancak pahalı
bazı modellerde yaklaşan mesafeye göre değişen otomatik bir parallaks düzeltme sistemi
mevcuttur. Diğer bazı modellerde ise sabit duran cisimlerin sehpa (tripod) çekimlerinde özel
bir aksesuar kullanma yolu ile –h kadar bir vertikal yükseltme yaparak- hata giderilebilir. Bu
yapısal bozukluk nedeni ile makro çekimler zor, mikro çekimler ise genelde imkansızdır.
Gözlem ekranındaki görüntü, izlenen sahneye göre sağ-sol istikametinde terstir. Bu nedenle,
sözgelimi hareketli bir hayvanın ekrandan takibi alışık olmayanlar için zordur.
Kamera boyutlarının nispeten büyük ve kameranın oldukça ağır oluşu arazi şartlarında
çalışmayı zorlaştırır.
Gözetim ekranı üzerine hariçten parlak ışık düştüğünde, vizörün apekste ve geniş olması
nedeniyle ekrandaki görüntünün izlenmesi zorlaşır.
Bu tip kameralarda, maliyet yüksek olduğu için, genellikle objektif değiştirilemez.
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4. Stüdyo Tipi Fotoğraf Makineleri:
Genellikle çok büyük boyutlu film ya da cam negatifler (örneğin 9 x 12 cm) üzerine resim
çekebilen, görüntü izlenmesini doğrudan çekim objektifi ile doğrudan negatif düzlemi üzerinde
yapabilen, devamlı sehpa kullanımı gerektiren, çok ağır ve hantal makinelerdir. Hem objektif
taşıyıcısında hem de film taşıyıcısında var olan özel hareket mekanizmaları sayesinde çekim
esnasında perspektif ve görüntü deformasyonu düzeltmeleri yapılabilir.
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Avantajları:
Gözleme ekranındaki görüntü doğrudan çekim objektifince sağlanır. Yani parallaks hatası söz
konusu değildir.
Gözleme ekranı çok büyük olduğundan, ekran üzerinde doğrudan bir büyüteç yardımı ile
kritik netlik kontrolü yapılabilir.
Negatif boyutlarının büyük oluşu, çok kaliteli fotoğraf ya da klişelerin eldesine imkan verir.
Keza gerektiğinde, doğrudan negatif üzerinde yapılabilecek düzeltmeler (rötuşlar) kolaylaşır.
Dezavantajları:
Genellikle el ile tutulup kullanılamayacak kadar büyük ve ağırdır.
Gözetim ekranına düşürülen görüntü ideal ışık şartları altında dahi pek parlak olmadığından
hemen her zaman ışık geçirmez bir esnek örtü (bez) altında kritik netlik ayarı gerektirir.
Bu sistem ile seri resim çekmek imkansızdır. Netleştirme sisteminin özellikleri nedeni ile
hareketli nesnelerin resmi çekilemez ve her zaman doğal ya da yapay ölçülü ışık şartları
gerektirir.
Gözetim ekranında beliren görüntü gerek alt-üst gerekse sağ-sol yönünde terstir.
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Fotoğraf Makinesinin Kontrol Sistemleri
1. Netlik Ayarı (Odaklama) Sistemleri
En önemli kontrol sistemlerinden birisidir. Hareket edebilir netlik kontrolü olan kameralar
iki ayrı netleştirme sisteminden birini kullanmak zorundadırlar. Bunlardan I. si gözetim ekranı
(buzlu cam), II. si ise telemetre sistemidir.
(a) Gözetim Ekranı:
Tek mercekli refleks, Çift mercekli refleks ve Stüdyo tipi kameralarda kullanılmakta
olan gözetim ekranı sisteminde kamera objektifinden gelen ışık ya doğrudan doğruya, ya bir
ayna yardımıyla ya da bir ayna-prizma yardımıyla yarı-opak karakterli bir buzlu cam üzerine
düşürülür. Yani camın diğer tarafından bakıldığında cam üzerine düşen görüntüyü izlemek
olasıdır. Eğer gözlenen görüntü net değil ise, net görüntü elde edilinceye kadar kameranın
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netlik ayar kolu ya da halkası yardımı ile objektif harekete
f. D geçirilerek netleştirme yapılır.

(b) Telemetre Sistemi (Çift Görüntü Bulucu Sistem):
Bilhassa zayıf ışık şartları altında çoğu fotoğrafçı için netlik ayarının daha kolay
yapılabildiği kullanışlı bir sistemdir. Zira fotoğrafçının bütün yapması gereken; yine bir kontrol
halkası ya da kolu yardımı ile vizörde görüntüye ait algılanan 2 ayrı hayali çakıştırmaktan, yahut da
bazı telemetre sistemlerinde olduğu gibi ortadan ikiye ayrılmış gibi görülen hayali birleştirmekten
ibarettir. Objektifin netlik ayarı, bu telemetre mekanizması ile irtibatlı olduğundan telemetre
vizöründeki görüntüler çakıştığında, objektifin film düzleminde oluşturacağı görüntü de netleşecek
demektir.
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2. Işık Kontrolörü Olarak Obturatör (II. Işık Kontrol Sistemi)
Ayarlanabilir bir kameranın en büyük avantajlarından bir tanesi hem güneş altında hem de
alacakaranlıkta resim çekebilmesidir. Bunu sağlayan kontrol mekanizmalarından birisi obturatör
adını alır. Diğeri ise I. ışık kontrol sistemi olarak da isimlendirilen diyaframdır (apertür
açıklığı). Obturatör ışık akımını açık kaldığı süreci ile kontrol eder. Sözgelimi; 1 sn, ½ sn vs. gibi
bir takım açık kalma süreleri mevcuttur. Bu süre deklanşör (kamerayı yani obturatörü çalıştıran
düğme) üzerine basıldığı zaman çalışmaya başlar. Obturatör skalası üzerinde, genelde görülen
değerler şöyledir:
B (bulb) – 1 sn – 30 (1/30 sn) - ............. – 1000 (1/1000 sn)
Obturatörün bu açık kalma süreleri 1/2000 sn ye kadar genelde değiştirilebilir. Bunun
dışında arzu edilirse, obturatörlerin çok daha uzun süreli açık bırakılabilmeleri de mümkündür. 1
sn nin üstündeki çekimlerde obturatör skalası “B” konumuna getirilir. Bu konumda iken
deklanşöre basıldığı sürece, parmak deklanşörden tekrar kaldırılıncaya dek, obturatör açık kalır.
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Bazı kameralarda ise obturatör skalasında bazen “T” (time) konumu da bulunur. Burada
ikinci kez deklanşöre basılana dek obturatör açık kalır.
Obturatör çalışması ile ilgili çok basit bir benzetme yapılabilir: diyelim ki çok basit bir
su kabımız ve bu kap içine akan suyu kontrol eden bir musluğumuz olsun. Eğer musluk 1/2 sn
açık kalırsa, kap içine akan su miktarı, 1 sn açık kalandan yarısı kadar az olur. Borudan birim
zamanda akan su miktarı (debi) değişmez fakat zaman süresi arttıkça kap içine dolan su
miktarı artacaktır. Burada da ışığın yoğunluğu sabit olacağından, obturatörün açık kalma
süresine bağlı olarak kamera içine giren ışık miktarı da değişecektir.
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E
obturatör tipi ve perdeli obturatörHtipidir. Perdeli obturatör tipine bulunduğu yöre nedeniyle
“odak düzlemi obturatörü” adı da verilir.
(a) Yapraklı Obturatör:
Yapısı gereği iş görebilmesi için ya objektifin hemen arkasında ya da objektifi
meydana getiren mercek elemanları arasında bulunması gerekir. Bu nedenle bu tip obturatöre
sahip kameralarda objektif değiştirmek ya imkansızdır ya da zor ve oldukça pahalı bir
işlemdir. Yapraklı obturatörler genellikle 5 adet üst üste binen çok ince ve hafif metal
yapraktan oluşur. Deklanşöre basıldığında bir yay vasıtası ile aynı anda açılan bu yapraklar
bir saat mekanizmasının devreye girmesiyle arzu edilen bir zaman dilimi süresince açık
tutulurlar. Süre dolumunda ikinci bir yay sisteminin devreye girmesiyle, yapraklar aynı anda
tekrar kapanarak ışık geçirmez duruma geçerler.
Avantajı:
Yaprakların hafifliği ve radial (ışınsal) simetrik hareket şekli nedeni ile çalışma esnasında
hem çok az ses çıkaran hem de pek az sarsıntıya neden olan bir obturatör tipidir.
Yapraklı obturatör tipinin bir diğer avantajı bütün enstantane (poz süresi) ayarlarında
gerek lambalı gerekse elektronik flaş sistemleri için tam senkronize olabilmesidir
(Elektronik flaşın poz süresi maksimum 1/2000 sn, minimum 1/35000 sn dir).
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Dezavantajı:
Bu sistemin karakteristik bir dezavantajı yüksek enstantanelerde, yani çok kısa süreli
pozlandırma sürelerinde iş görmemesidir. Yüksek enstantaneler kullanıldığında filmimizin
köşe kısımlarına daha az ışık düşmesi ve orta kısımlarında ışık şiddetinin çok olması
nedeniyle film emülsiyonu üzerinde poz yoğunluk farkları oluşacaktır.
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(b) Perdeli Obturatör (Odak Düzlemi Obturatörü):
Bu tip obturatörler yapraklı obturatörlerde olduğu gibi objektif elemanları arasında ya
da hemen arkasında değil, kamera gövdesi içinde negatifin ya da odak düzleminin hemen
önünde yer alır. Yapraklı obturatör tipine büyük üstünlüğü de buradadır.
Avantajları:
Kameraya takılabilecek tüm objektif tipleri için fonksiyoneldir.
Daha da önemlisi; obturatör objektif elemanları arasında yer almadığından netlik ayarı yapımı
aşamasında filme ışık düşürme tehlikesi yaratmadan çekimi arzu edilen sahneye doğrudan
objektif içinden bakılabilir.
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Üçüncü bir diğer üstünlüğü de şudur: Yapraklı obturatör tipinde obturatörün açılması, açık
vaziyette belli bir süre durması ve tekrar kapanması için yaprakların yönünü değiştirme
gereği olduğundan bu tip obturatörlerin çoğunluğu 1/500 sn lik bir enstantane ile sınırlıdır.
Buna karşın perdeli obturatörlerde mekanizma çok daha basit olduğundan hareketli
perdeler tek bir yönde ve kesintisiz hareket ettiğinden çok daha yüksek enstantane
değerlerine ulaşmak mümkündür.
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Perdeli Obturatörün Çalışma Şekli:
Prensipte genişliği ayarlanabilen bir pencere ya da yarık oluşturacak şekilde birbirinden
bağımsız, art arda hareket edebilen 2 ayrı ışık geçirmez perde mekanizmayı oluşturur. Her iki
perdenin de hızları birbirinin aynıdır ve her zaman sabittir (Vo). Bu sistemde farklı pozlandırma
sürelerini olası kılacak şekilde öndeki perdenin harekete başlamasıyla, arkadaki perdenin harekete
geçmesi arasındaki zaman süreci değiştirilebilir. Bir başka deyişle 2 perde arasında oluşacak olan
yarık ya da pencerenin genişliği değiştirilebilir. Bu sistem ile çok daha kısa süreli pozlandırmalar
elde edilebilir.
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Perdeli Obturatörün Birkaç Küçük Dezavantajı:
Hareketli parçaların boyutları nispeten büyük olduğundan çalışma esnasında yapraklı
obturatörden daha gürültülü ve perdelerin hareket şekli asimetrik (tek yönlü) olduğundan
bilhassa düşük enstantanelerde, yani uzun pozlandırmalarda kamera gövdesinde arzu
edilmeyen sarsıntılara yol açar.
Perdeli obturatörlerde flaş senkronizasyonu sadece düşük enstantanelerde (uzun süreli
pozlandırmalarda) mümkündür. Belli bir değerin üzerindeki yüksek enstantanelerde ise
elektronik flaş ile senkronizasyon mümkün değildir.
Yüksek enstantanelerde senkronizasyon bozulacağından sadece yarık kısmı ışık alacaktır.
Horizontal hareket eden perdeli obturatörlerde 60 ve altındaki enstantanelerde pozlandırma
elektronik flaş ile senkronize olur. 60’ın üzerindeki enstantanelerde ise olmaz. Vertikal hareket
eden obturatörlerde ise flaş senkronizasyonu daha da çoğalır ve 125 enstantaneye kadar yükselir.
125’in üzerindeki enstantanelerde ise senkronizasyon bozulur.
Film düzlemine paralel yönde hızlı hareket eden objelerin düşük enstantanelerle (uzun poz
süreleriyle) fotoğrafı çekilmek istendiğinde böyle objelerin görüntüsü, istenmeyen bazı
deformasyonlar gösterebilir. Bu deformasyon, hareket eden küresel cisimlerde çok daha barizdir.
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Obturatörlerin Hareket Kontrolü Olarak Fonksiyonları:
Herhangi bir obje kamera önünde hareket ettiğinde, bu objenin objektif tarafından
kamera içindeki film üzerine düşürülen görüntüsü de hareket edecektir. Eğer obje hızlı
hareket ediyorsa, yahut ta obturatör nispeten uzun bir süre açık kalıyorsa, bu film üzerinde
hareket eden görüntü sonuçta net olmayan bir resim yahut ta fotoğrafçı diliyle “flu” olan bir
resim verecektir. Ancak eğer enstantane yükseltilirse, yani pozlandırma süresi kısaltılırsa bu
fluluk hali kısmen ya da tamamen önlenebilir. Kısaca obturatörün hareketi durdurma
yahut dondurma özelliği vardır. Böylece elde edilecek görüntü net olur.
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Fotoğrafçı enstantane ayarı ile obturatörün hareketi durdurma etkisini kontrol
edebilir, hatta kendi avantajına kullanabilir. Örneğin, çok yüksek bir enstantane ile, hızlı uçan
bir kuşun hareketini tamamen durdurabilir. Diğer taraftan eğer fotoğrafçı, çektiği fotoğrafta
bir miktar hareket hissi bırakmak istiyorsa biraz daha düşük bir enstantane seçerek kuşun
hareket hissini fotoğrafta daha iyi yansıtabilir.
Hareket eden bir nesnenin hareketini dondurmada etken, enstantaneden başka, bir
diğer faktör; kameraya nispetle hareketin yönüdür. Kameradaki film düzlemine paralel
hareket eden cisimlerin hareketlerinin dondurulabilmesi için gerekli olan enstantane, aynı
hareketin yönü film düzlemi ile bir açı yaptığında gereken enstantaneden daha yüksek
olmalıdır. Zira açılı hareket söz konusu olduğunda, kameranın görüntü düzleminde, konunun
oluşturacağı görüntü de oransal olarak daha az bir mesafede oluşacak demektir. Konunun
kameraya göre hareketi dikey olması durumunda ise sadece yaklaşılan yahut uzaklaşılan
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mesafeler dahilinde çok az netlik bozulmaları ortaya çıkabileceğinden, oldukça düşük
enstantanelerde (fazla poz sürelerinde) bile hareketin dondurulması mümkün olacaktır.
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3. Işık Kontrolörü Olarak Diyafram (I. Işık Kontrol Sistemi)
Eğer bir kameradaki filme ulaşan ışık miktarını ayarlamada enstantane (obturatör hızı)
değiştirilemiyor ya da değiştirilmek istenmiyorsa, ikinci bir ışık ayar mekanizması olan diyafram
kullanılır. Diyafram teknik terminolojide “apertür (aperture)” şeklinde adlandırılan ve kamera
içerisine ışığın girmesini olası kılan açıklığın boyutlarını kontrol eder. Apertür ya da diyafram gözün
iris tabakasına benzer bir prensiple, ışık kabul edici açıklığın boyutlarını ayarlayarak ışık kontrolünü
gerçekleştirir. Bir başka deyişle, belli bir fotoğraf çekiminin başarılı olabilmesi için gerekli olacak
ışık miktarını ayarlayacak şekilde, diyafram açıklığının boyutları arzuya bağlı olarak belli limitler
dahilinde değiştirilebilir. Ekseriyetle objektif elemanları arasında yer alan diyafram, üst üste gelen
çok sayıda ince metal yaprakçıkların oluşturduğu halka şeklinde bir mekanizmadır. Objektif
üzerinde yer alan ve bu yaprakçıklara kumanda eden özel bir diyafram ayar çemberi belli bir
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ışınların kamera içindeki negatif üzerine ulaşması sağlanır.
rof Çember
si aksi yöne çevrildiğinde ise

Bir objektifin diyaframındaki ayarlanabilir apertür boyutları f-numaraları ya da asıl adı
ile f-stopları şeklinde isimlendirilen standart bir sayılar skalası ile ölçülür. Bu husus genellikle
karıştırıldığından, f-stopları mekanizmasını biraz daha detayları ile ele almada yarar vardır.
Çoğunlukla düşünülenin aksine f harfinin netleştirme yani fokuslama (odaklama) işlemi ile ya
da odak uzaklığı (fokal uzaklık) kavramıyla direkt bir ilişkisi yoktur. Bir objektif özelliği olan
odak uzaklığı kavramı ileride ayrıca ele alınacaktır.
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Bütün kameralar için standardize edilmiş olan f-stop değerleri ya da kısaca “f/” rumuzu
ile gösterilen değerler, fotoğrafçının makinesindeki filme ulaştırmak istediği ışık miktarını
kesinlikle ayarlayabilmesini olası kılar. Yani fotoğrafçı belirli ışık şartları altında iyi netice
alabilmesi için hangi f-stop değerinin kullanılması gerekeceği hususunda bilgi sahibi ise, daha
önce hiç kullanmamış olduğu bir kamera-objektif kombinasyonu ile fotoğraf çekmek zorunda
kalsa bile standardize edilmiş olan, yani modele göre değişmeyen f-stop değerleri sayesinde
daha ilk denemesinde mükemmel sonuç alabilir.
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f-Stop Değerleri:
Genellikle günümüzde kullanıla gelen f-stop değerleri şunlardır:
f/: 1, 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22, 32, 64 (Apertür İndeksi)
Değişik kameralarda bu indeksin belirli bir kısmı yer alır. Diğer bir deyişle tamamı
karşımıza çıkmayabilir. Örneğin: 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22.
Bu değerler dizisinin en büyüğü (maksimal apertür açıklığı) f/ 1’dir. Yani teorik olarak
bir objektiften film üzerine en fazla miktarda, diğer bir deyişle en yoğun bir şekilde ışık
ulaştıracak f-stop değeri budur. Bir başka deyişle fotoğraf terminolojisinde, en hızlı f-stop
değeri 1’dir. Bundan sonra gelen her f-stop değeri kendisinden bir önceki f-stop değerinin tam
yarısı kadar daha az hızlıdır. Sözgelimi f/ 4’e ayarlanmış bir objektif, f/ 2.8’e ayarlanmış bir
objektifin tam yarısı kadar ışık geçirme kapasitesine sahiptir. Yine f/ 4’e ayarlanmış bir objektif,
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f/ 5.6’ya ayarlanmış bir objektifin tam 2 katı ışık geçirme kapasitesine
sahiptir.
Dr

Örneğin; tipik bir objektifte odak uzaklığı 56 mm ve diyafram açıklığı çapı (apertür) 20
mm ise o anda o objektifin rölatif apertür değeri (en fazla ışık geçirebilme kapasitesi, f/) 2.8 olur.
Bir objektifin en küçük f-stop değeri o objektifin maksimal rölatif apertürünü, bir başka
deyişle o objektifin hızını belirler. Buna göre her objektifin bir maksimal rölatif apertür değeri veya
hızı vardır.
Apertürün Saha Derinliğinin Kontrolü olarak Kullanımı:
Bir objektifte apertür boyutlarında yapılan herhangi bir değişiklik, sadece kamera içine giren
ışık miktarını etkilemekle kalmaz. Aynı zamanda oluşturulan görüntünün genel netlik derecesi
üzerinde de önemli bir etki yapar. Apertür boyutça küçüldükçe, belli bir hacimli sahnede netlik
ayarı yapılmış olan düzlemin önünde ve gerisinde kalan nesneler de giderek netleşirler. İşte
apertüre bağımlı olan bu kesin netlik zonuna “saha derinliği zonu” (SDZ) adı verilir. Büyük
apertürler (küçük f/ değerleri) kullanıldığında nispeten sığ bir saha derinliği zonu, küçük apertürler
(büyük f/ değerleri) kullanıldığında ise oransal olarak daha geniş ya da daha derin bir saha derinliği
zonu elde edilir.
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Saha derinliği zonunu ayarlamada bu önemli apertür işlevinin dışında, bu zonu etkileyen bir
diğer faktör: kamera ile çekimi yapılan obje arasındaki mesafedir. Bu mesafe azaldıkça saha
derinliği zonu giderek azalır, mesafe arttığında ise bu zon giderek genişler. Bu durum makro
çekimlerde önemli bir sorun oluşturur. Buna göre, eğer hacimli bir yerde fotoğraf çekip bütün
nesnelerin net çıkması isteniyorsa, o zaman minimal apertür yahut diyafram açıklığı (büyük f/
değerleri) kullanıldığında iyi sonuç alınabilir.
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Saha Derinliği Zonunu Etkileyen Faktörler:
1. Nispi apertür (rölatif apertür): arttıkça SDZ daralır, küçüldükçe genişler.
2. Kamera ile kesin netlik ayarı yapılan cisim arasındaki mesafe: küçüldükçe SDZ daralır,
mesafe büyüdükçe SDZ genişler.
3. Fotoğraf çekimi yapılan kameradaki objektifin tipi: sözgelimi, geniş açılı objektiflerde SDZ
daha geniş, dar açı ya da telefoto objektiflerde ise SDZ daha sığdır.
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Saha Derinliği Zonunun Tayini Yöntemleri:
1. Gözetim ekranlı netleştirme sistemi olan kamera tiplerinde (tek ve çift mercekli refleks
kameralarda) gerek diyaframın gerekse mesafenin etkisi uygun ışık şartları altında, ekran
üzerinde doğrudan gözlenebilir. Modern kameralarda otomatik diyafram sistemleri
(deklanşöre basım ile birlikte devreye giren ve seçilen enstantane boyunca devrede kalan
diyafram tipi) kullanıldığından, gözetim ekranında saha derinliğinin doğrudan kontrolü için
genellikle objektif üzerinde, bazen de kamera gövdesinde yer alan ve seçilen apertür değerini
harekete geçiren bir düğme bulunur. Parmak bu düğmeye basıldığı sürece, seçilen diyafram
ve yapılan netlik ayarı dahilinde, SDZ doğrudan gözetim ekranı üzerinde gözlenebilir.
2. Objektif Üzerindeki “Derinlik Skalası” yardımıyla hesaplanabilir: SDZ büyük bir duyarlılıkla,
objektif üzerine yerleştirilmiş olan özel bir derinlik skalası yardımı
. ile saptanabilir.
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birlikte kullanıldığında değişik amaçlara uygun fotoğraflar elde edilebilir. Bir başka deyişle, belli bir
resim çekimi için gerekli ışık yoğunluğunu verebilecek olan herhangi bir “enstantane-apertür”
kombinasyonu kullanılabilir. Zira birbirini izleyen her bir f-stop değeri kameraya girebilecek olan
ışık miktarını bir önceki değerin yarısına indirdiği gibi, enstantane ayarında peş peşe gelen her
yükseliş de aynı işlevi görür. Dolayısı ile diyafram ve obturatörün birlikte kullanımı çok basit olacak
demektir. Diğer bir deyişle, negatif karesi üzerine aynı yoğunlukta ışık düşürebilmek amacı ile
enstantane yükseltildiğinde (pozlandırma süresi kısaltıldığında) diyafram açıklığı boyutlarının da
artırılması gerekecektir. Kısaca negatif üzerine eşit yoğunlukta ışık düşürebilmek için diyafram
açıklığı (apertür) ve enstantane arasında aşağıdaki kombinasyonlar uygulanmalıdır:
Diyafram Açıklığı (Apertür)
a- Daraltılırsa (daha yüksek f-stop uygulanırsa)
b- Genişletilirse (daha düşük f-stop uygulanırsa)

Enstantane
Düşürülür (poz süresi yükseltilir)
Artırılır (pozlandırma süresi azaltılır)

Bu durumu yine bir çeşme benzetmesi ile açıklayabiliriz: bir su kabının tamamen
dolması, çeşmenin açık kaldığı süreye ve açıklık dercesine bağlı olarak değişecektir. Şayet
musluk tamamen açık olduğu durumda su kabını 1/2 sn de dolduruyor ise, yarı-açık halde
iken aynı su kabını ancak 1 sn içerisinde doldurabilecektir.
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Çeşme örneğine benzer şekilde, f/ 4’de 1/1000 sn, f/ 5.6’da 1/500 sn, f/ 8’de 1/250 sn,
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f/ 11’de 1/125 sn ve f/ 16’da 1/60 sn pozlandırmalar yapıldığında
. D filme ulaşacak ışık miktarları
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Farklı kombinasyonlar kullanıldığında elde edilecek görüntülerde ne gibi farklar
olabilir? Bu soruyu yanıtlamak için aynı mesafeden aynı hacimli bir sahnenin 3 farklı
kombinasyonda resimlerinin çekildiğini

varsayalım.

Çekimler esnasında kameranın

konumunun ve netlik ayarının değiştirilmediğini, diyafram ve enstantane ayarlarının ise sahne
çekimi için gerekli ışık yoğunluğunu filme yansıtabilecek 3 ayrı kombinasyonda (örneğin f/
16’da 1/5 sn, f/ 4’de 1/100 sn ve f/ 2’de 1/500 sn) uygulandığını varsayalım. Elde edilecek
fotoğraflar ışığa doymuşluk açısından birbirinin aynı olacaklardır. Ancak;
1. Sahne derinliği (SDZ, yani genel netlik) ve
2. Sahne içindeki hareketli objelerin hareketlerinin dondurulma dereceleri
açılarından elde edilen fotoğraflar çok farklı olacaktır.
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4. Işık Kontrolörü Olarak Objektif (Mercek Sistemi)
Bir fotoğraf çekiminde niçin objektife gereksinim duyarız? Önce bu konuya bakalım.
Fotoğraf çekimi her şeyden önce ortamda bulunan ışığa bağlıdır. Işık bir objeye
çarptığında, o objenin her noktasında hemen her yönde yansımaya uğrar. Bu nedenle, örneğin
bir insanın görüntüsünü film üzerine aktarmak istediğimizde, bu kişinin önüne doğrudan
doğruya ışığa duyarlı bir film yerleştirmekle amacımıza ulaşamayız. Zira bu kişiden
yansıyacak tüm ışınlar karmaşık bir düzensizlik içinde film üzerine ulaşırlar ve amaçlanan
görüntüyü de oluşturamazlar. Problemi basitleştirmek için, bir adamın sadece iki noktasından,
piposundan ve pardösüsünün ucundan yansıyan ışınları dikkate alalım. Bu doğrusal yönelimli
tüm ışınların, tüm film yüzeyi üzerindeki gelişigüzel dağılımlarının yararlı bir görüntü
oluşturmayacağı kesindir.
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Biy“İğneADeliği”
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Her ne kadar bir objeden gelişigüzeloyansıyan
B KKI ışınlar düz bir yüzey üzerinde bir görüntü
oluşturamazlarsa da, ışınların dikkatli bir seçimi
A arzu edilen görüntüyü oluşturabilir. Çekimi
H
arzulanan konu ile negatif düzlemi arasına,
ER objeden yansıyan tüm ışınların geçmesini önleyecek
H
tarzda, ışık geçirmez bir engel üzerinde küçük bir iğne deliği (pinhole) bu amaca hizmet edebilir.
Bu halde objeden yansıyan ışınların sadece belirli bir kısmı bu engeli aşarak arkasındaki düz
yüzeye ulaşacak demektir. İşte bu şekildeki bir engeli aşarak gerisindeki düzleme ya da bu
düzleme konacak ışığa duyarlı filme ulaşacak olan az sayıdaki seçilmiş ışınlar, arzu edilen tipte
bir görüntü oluşturabileceklerdir. Bu prensibe uyularak yapılan bir kameranın dezavantajı; iğne
deliği boyutlarının küçük olması nedeniyle, normal ışık şartları altında negatife yeterli ışık
iletebilmek için, pozlandırma süresinin çok uzun olması gereğidir. Pozlandırma süresini
kısaltmak için iğne deliği boyutlarını artırmak gerekir ki, bu yapıldığında yani iğne deliği çapı
artırıldığında ise artık arzu edilen netlik düzeyinde bir görüntü elde etmek mümkün değildir.
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Fotoğraflanacak objeye ait görüntünün, odak noktasındaki film emülsiyonu üzerine

düşmesini sağlayan mercek veya mercekler topluluğuna objektif denir. Bir başka deyişle
görüntüyü film üzerinde, yani odak noktasında netleştiren komplike bir cam sisteminden meydana
gelen optik yapıya objektif denir. Kısaca, objektif kullanımındaki amaç: çok kısa sürelerde net
görüntü elde etmektir.
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Mercek (Objektif) Tipleri:
Modern Bileşik Objektif
Kaliteli resimler veren fotoğraf makinelerinin objektifleri birden fazla mercek elemanının
belli bir gaye ile belli bir düzende bir araya getirilmeleri ile oluşur. Bu düzenlemede temel amaç:
çok farklı ışık şartları altında, daima arzu edilen netlikte görüntü elde etmektir. Bir objektifi
oluşturan mercek elemanı sayısı basit makinelerde 2 iken, karmaşık bir objektif sisteminde,
sözgelimi zoom objektifinde 20 ya da daha fazla olabilir.
Kaliteli objektif sistemlerinde birden fazla mercek elemanının kullanılmasının temel
nedeni; tek bir mercek kullanıldığında ortaya çıkan ve fiziksel olarak tek mercek ile önlenemeyen
“renk bozulmaları” yani kromatik aberasyonlardır (aberasyon: bir ayna ya da mercek
sisteminde bütün ışınların bir noktaya toplanmaması durumu). Nedeni: spektrumun (tayfın) mor
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ucundaki kısa ışık dalgalarının daha fazla kırılmaları ve uzun
Dr dalga boylu kırmızı ışıktan daha

Tek bir mercekle çekilen resimlerde, elde edilen fotoğrafın hem netlik derecesini hem de
renk kalitesini bozan bu kromatik aberasyonları önlemenin tek yolu, hem yüzey eğimleri
açısından hem de ışığı kırma indisleri açısından birbirinden farklı özelliklerde olan 1’den fazla
mercek elemanını belli bir düzende bir arada kullanmaktır. Bu amaçla ana mercek 2’ye bölünür
ve araya çeşitli mercekler konur.
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Tipik Bir Objektif Üzerindeki Çeşitli Sembol
ER ve Rakamların Anlamı (Objektif Nomenklatürü)
H
(a) Objektife önden baktığımızda, genelde rastlayabileceğimiz veriler:
Objektifin Markası
Objektifin Hızı (En küçük f-stop değeri)
Objektifin Odak Mesafesi (mm cinsinden)
Objektifi Üreten Firma ve Üretim Yeri
Objektifin Seri Numarası
(b) Objektife üstten baktığımızda, genelde rastlayabileceğimiz veriler:
Uzaklık Skalası (gerek feet –ayak- gerekse metre cinsinden)
Saha Derinliği Skalası (f-stopları ve feet/metre ilişkisi)
Apertür (Diyafram) Değerleri Skalası (f-stop değerleri)
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Bazı Temel Objektif Tipleri
1. Normal (Normal Odak Uzaklıklı, Standart) Objektifler:
Normal insan gözünün görebildiğine az çok eşit bir manzara yahut sahneyi film düzlemi
üzerinde aynen görüntüleyebilen objektiflere “normal objektif” ya da “normal odak uzaklıklı
objektif” denir. Normal objektifin görüş açısı, sağlıklı bir insan gözünün görüş açısına (~500)
aşağı yukarı eşit olduğundan, görüntüsü film üzerine düşürülen objelerin birbirlerine oransal
büyüklükleri, perspektifleri vs. de aşağı yukarı aynı olacaktır. Ancak belli bir kamera tipi için
normal sayılabilecek bir objektif, farklı bir kamera tipinde bir geniş açı objektifi gibi işlev
görebilir. Bir başka deyişle; belli bir fotoğraf makinesine has normal bir objektif tüm fotoğraf
makinesi tiplerinde aynı işlevi görmez. O halde “normal objektif” olabilmenin ön şartı nedir? Bir
merceğin normal olup olmadığını; o merceğin odak mesafesi ve kullanılacağı makinedeki filmin
yani negatifin boyutları tayin eder. Söyle ki: bir merceğin odak mesafesi (fu) kullanılacağı yahut
.
ruzunluğuna
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Örneğin, 35 mm’lik film şeridi (görüntü dörtgeni 24x36 mm) kullanan kameralarda film
dörtgeninin köşegen uzunluğu (du) 43 mm dir. Dolayısıyla bu filmi kullanan kameraların
normal objektif odak uzaklığı (fu) da 43 mm olması gerekir. Diğer bir deyişle odak uzaklığı 43
mm olan bütün objektifler bu kamera için ideal normal objektiftir. Pratikte bu değer 40-55 mm
ler arasında değişir. 35 mm lik film kullanan kameralarda standart normal mercek 50 mm lik
odak uzaklığına sahiptir. 60 mm’lik negatifler kullanan (görüntü karesi 55 x 55 mm) olan
kameraların normal mercek odak uzaklığı 78 mm civarındadır.
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2. Geniş Açı (Kısa Odak Uzaklıklı) Objektifler:
Bu tip merceklerin belirgin avantajı; normal merceğe oranla, aynı uzaklıktan bakıldığında
film düzlemi üzerine resmi çekilen bir sahnenin daha fazlasını aktarabilmesidir. Bir başka deyişle,
fotoğrafçının resmini çektiği nesneye daha yakın durmasını, ama yine de nesne görüntüsünün
tamamını filme aktarmasını mümkün kılar. Fiziksel olarak filme aktarılan görüntü tespiti normal
bir mercekle olmuyor ise, örneğin boyutları sınırlı kapalı bir hacim içinde geniş bir sahanın resmi
alınmak isteniyorsa, böyle bir merceğin avantajı açıktır. Ancak bu avantaj, bilhassa çok geniş açılı
merceklerde aşırı perspektif bozulması (deformasyon) şeklinde bir dezavantajı da beraberinde
getirir. Bunun yanında, geniş açı objektiflerinin bir diğer avantajı; normal merceklere oranla saha
derinliği zonlarının (SDZ) çok daha geniş olmasıdır. Yakın plan nesnelerin hareketli
çekimlerinde, önceden de değinildiği gibi yeterli netlik sağlayabilme açısından maksimum saha
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derinliği önemli bir faktördür. Bu tür objektiflerle çekilen resimlerde
ön planda yerleşen nesneler,
Dr

Teknik olarak bir objektife “geniş açı objektifi” diyebilmek için, merceğin odak uzaklığının
(fu) o objektifin kullanılacağı veya kullanıldığı kameradaki film dörtgeni köşegeninin yaklaşık 2/3 ü
kadar olması gerekir ki, bu halde görüş açısı yaklaşık 750, yani insan gözünün görme açısından
aşağı yukarı %50 fazladır.
Örneğin; 24x36 mm lik film kullanan kameralar için tipik geniş açı objektifleri 28 mm
odak uzaklığı, 6x6 cm boyutlarında film karesi kullanan kameralarda ise tipik bir geniş açı
objektifinin odak uzaklığı 55 mm civarındadır.
3. Telefoto (Dar Açılı-Uzun Odak Uzaklıklı) Objektifler (Teleobjektifler):
Fotoğrafçıya uzak kalmış olan çeşitli objelerin büyütülmüş görüntülerini film üzerine
düşürebilen objektiflere telefoto objektif (teleobjektif) yahut dar açılı (uzun odak uzaklıklı)
objektif adı verilir. Teknik açıdan ele alındığında, bir mercek sisteminin teleobjektif olabilmesi
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için o sistemin odak uzaklığının (fu), kullanıldığı veya kullanılacağı kameranın film dörtgeninin
köşegen uzunluğundan (du) daha fazla olması gerekir (fu > du).
Telefoto objektiflerin büyük bir avantajı; ürkeklikleri ya da tehlikeli oluşları ile yakınlarına
yanaşılamayan yaban hayvanlarının ya da kolay ulaşılamaz konumları nedeniyle resmi çekilemeyen
nesnelerin (örneğin bitki örneklerinin) uzaktan resimlerinin çekilmesini mümkün kılmasıdır.
Bu avantaja rağmen, geniş açı objektiflerinin aksine telefotolarda saha derinliği zonu yok
denecek kadar dar bir sahayı kapsar. Ancak, bilhassa yaban hayvanlarının çekiminde bu durum,
yani SDZ’nun kısıtlılığı belli kaidelere dikkat edildiği sürece fotoğrafçıya dezavantajdan ziyade
avantaj sağlar. Sözgelimi; hayvanın bulunduğu zonun dışındaki (ön ve arkasındaki) objelerin, filmde
fazla bir fluluk bırakmadan nihai resimde çıkmamaları sağlanabilir. Bu avantajı koruyabilmek için;
(a) objenin netlik ayarı büyük bir duyarlılıkla yapılabilmeli,
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düşük enstantanede (yüksek poz süresinde) çekim yapmak durumunda kalınır. Bu da hareketlerin
dondurulmasında dezavantajdır. Hassasiyeti yüksek filmler kullanmak suretiyle poz süresi azaltılabilir.

Telefoto objektiflerin filme aktaracağı görüntü perspektifinin de gözün alışık olduğu
perspektife oranla çok daha abartılmış olacağı da açıktır. Zira objektif sahnedeki objeleri büyütmekle
kalmaz, keza tüm detayları da yakına getirmektedir. Bu nedenle, teleobjektiflerle çok uzaktaki
manzaraların resimleri çekilebildiği gibi, çok yakındaki cisimlerin; örneğin çiçek veya portre
resimleri de pek güzel çekilebilir. Bu iş için orta odak uzaklıklı (115-135 mm) telefotolar idealdir.
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4. Zoom (Değişen Odak Uzaklıklı) Objektifler:
Sabit mercek elemanlarına ilaveten, bu elemanlar arasında optik eksen boyunca hareket
edebilen ve aynı optik ekseni paylaşan, bu elemanlar sayesinde odak uzaklığı mesafesini belli
limitler dahilinde arzuya göre değiştirebilen objektiflerdir. Yani bu tipte tek bir objektif, belli sınırlar
içerisinde (örneğin f/ 5.6, 24-500 mm) hem geniş açılı, hem normal hem de telefoto merceklerinin
görevlerini tek başına gerçekleştirebilir.
Fotoğrafçı açısından gerektiğinde farklı tipte objektifleri taşıması yerine böyle bir objektif
sistemiyle çalışmak bazı durumlarda kolaylık sağlar. Bununla beraber, yapısı gereği olağan, yani
sabit odak uzaklıklı merceklere oranla daha ağır ve hantal oluşları arazi şartlarında önemli bir
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dezavantaj oluşturması yanında, pahalı sistemler olmaları ve bilhassa ayırma gücünün (rezolüsyon)
daha düşük olması nedeniyle, bu tip merceklerle çekilen fotoğrafların fazla büyütülmesine
(agrandismana) olanak vermez.
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kullanıldığında, objektifin efektif odakHuzaklığı 110 mm olacaktır. Bir başka deyişle, normal mercek
artık bir telefoto objektifi şeklinde iş görecektir. Fotoğrafçı için masraflı olmaması bakımından
faydalı olmalarına rağmen,
(1) birlikte kullanıldıkları objektiflerin hızını düşürürler. Bu nedenle 2X’lik bir teleextender kullanıldığında, objektifin apertürünün de 2 f-stop değeri kadar daha
açılmasını gerektirecektir.
(2) Tele-extender’ler keza birlikte kullanıldıkları objektifin ayırma gücünü (rezolüsyonunu) de
düşürdüklerinden, bunlarla çekilecek fotoğrafların da fazla büyütülmesi iyi sonuç vermez.
6. Makro Çekim Aksesuarları:
Telemetreli ve çift mercekli kameralar temel olarak yapıları gereği (parallaks hatası,
obturatörün mercek içerisinde yerleşmiş olması gibi nedenlerle) yakın plan çekimler açısından
uygun değildir. Pek çoğu çekimi arzulanan objeye 90 cm den daha fazla yakına odaklanamaz.
Bununla beraber tek mercekli refleks ve stüdyo tipi kameralar, diğer tiplere oranla yakın plan
çalışma için çok daha uygundur. Tek mercekli kameralarla normal objektifle, genelde 45 cm e kadar
yerleşen objelerin görüntülerinin alınması mümkün iken stüdyo tipi kameralarla çok daha yakın
mesafelerdeki cisimlerin netleştirilmeleri olasıdır.
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Tek mercekli refleks kameralarla çekim yapılırken, objektifin daha yakın konumlu nesnelere
odaklanabilmesini sağlayan belli başlı aksesuarlar bulunur. Bunlar arasında uzatma tüpleri
(extention tube), körükler, close-up (yakınlaştırıcı, makro) mercekler ve makro objektifler bulunur.
Bunlardan başka; normal objektifle yakın plan çekim çalışmaları yapılacağında, görüntü
deformasyonunu en aza indirmede kullanılması gereken bir diğer aksesuar, objektifi kamera
gövdesine ters bağlama halkasıdır (reverse adaptor).
Uzatma tüpleri mercek ve kamera gövdesi arasına yerleştirilir. Tek başlarına ya da çeşitli
yakın odaklama seçenekleri sunacak şekilde kombine tarzda kullanılabilirler. Tüp uzunluğu arttıkça
objektif daha da yakına odaklanabilir. Biraz hantal olmalarına ve görüntünün rezolüsyonunu çok az
azaltmalarına karşın fazla pahalı olmayan aksesuarlardır. Mikroskoptan fotoğraf çekimlerinde
yaygın şekilde kullanılırlar. Ayrıca slayt yahut diaların duplikasyonunda (kopyalanmasında) da
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uzaklıklarına ulaşılabilir. Kompakt, kullanımı kolay ve ucuzdurlar. Bununla birlikte elde edilen
görüntüde az çok rezolüsyon kaybına sebep olurlar.
Makro objektifler, çekimi arzulanan konudan yaklaşık 20 cm e kadar bir mesafede
netleştirme yapmaya izin veren aksesuarlardır. Bu tip objektiflerin reprodüksiyon katsayısı
genelde düşüktür (1:2). Bazı modellerde ilave bir aksesuar tüp sayesinde 5 cm e kadar
netleştirme yapabilme olasıdır. Bu durumda reprodüksiyon katsayısı 1:1 oranına ulaşır. Yavaş
merceklerdir. Diğer bir deyişle, en küçük f-stop değeri normal objektiflere oranla daha
yüksektir. Özgün optik yapıları nedeniyle normal objektiflere oranla SDZ biraz daha sığdır.
Objektifi kameraya ters bağlama halkası (reverse adaptör) tıpkı bir uzatma tübü gibi iş
görür. Bu sayede hem yakın plan çekimlere izin verir hem de oluşacak görüntüdeki perspektif
bozulmalarını, objektifin ters bağlanmasını sağladığı için en aza indirir.
Makro ve close-up mercekler ilave pozlandırma ayarları gerektirmez. Bununla beraber
körük ve uzatma tüpleri kullanıldığında pozlandırma sürelerinin seçimi problem yaratabilir.
Zira bu aksesuarlar film ile objektif arasındaki mesafeyi büyütürler ve filme ulaşan ışık
miktarını önemli derecede düşürürler. Bu nedenle iyi sonuçlar için ilave pozlandırma
gerektirirler. Bu problemi gidermenin en iyi çözümü; çekimi arzu edilen objenin hemen önüne
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yahut bulunduğu düzleme %18’lik gri kart (üzerine düşen beyaz ışığın %18’ini geriye ya da
kameraya yansıtan kart) koyarak doğrudan objektif içinden ışık ölçümü yapan pozometreler
kullanılarak pozlandırma süresinin tespit edilmesidir. Hızlı film kullanmak bir diğer çözüm olabilir.
Yakın mesafede SDZ en az olacağından, SDZ’yi artırmak için; uzun süreli pozlandırma (daha
yavaş obtüratör hızı) ve daha küçük apertür seçimine imkan verecek şekilde tripod kullanımı da
faydalı olur.
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Fotoğraf Filmleri
A. Siyah-Beyaz Fotoğraf Filmlerinin Çalışma Sistemi
Modern filmlerde ışık; gümüş bromür (AgBr) olarak adlandırılan, genellikle bünyesinde
bir miktar da gümüş iyodür (AgI) içeren bir kimyasal bileşiğin mikroskobik boyutlu kristalleri
tarafından tutulur. Işığa duyarlı olan bu kristaller (%40), genellikle temelinde jelatin bulunan
saydam bir matriks (%60) içinde yer alırlar. “Emülsiyon” veya “emülsiyon tabakası” olarak
adlandırılan bu karışım, kendisine destek oluşturacak şekilde, genellikle selüloz-asetat’tan
meydana gelen plastik esaslı bir kaide üzerine, ince ve homojen bir tabaka halinde sıvanmıştır.
Emülsiyon tabakasını ışığa karşı saydam olması gereken selüloz-asetat kaide üzerine bağlamada;
yine ışığa saydam, yapıştırıcı bir madde kullanılır. Emülsiyon tabakasının üzerinde, bu yumuşak
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Pozlandırma esnasında ışık fotonu almamış olan gümüş bromür ya da gümüş iyodür mikrokristallerinin kimyası değişmediğinden, developman banyosunda herhangi bir değişikliğe
uğramazlar. Işığa duyarlılığı devam eden bu malzemenin emülsiyon katmanından uzaklaştırılması;
tespit banyosu kimyasallarının kullanılması ile sağlanır. Bu sayede “negatif” olarak adlandırılan
“gerçek görüntü” ortaya çıkar.
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Herhangi bir filmin ışığa karşı olan duyarlılık derecesini etkileyen önemli bir faktör;
içerdiği gümüş bromür ve gümüş iyodür kristallerinin boyutlarıdır. İri kristaller içeren bir
emülsiyon, belli bir görüntüyü oluşturmada, küçük kristaller içeren bir başka emülsiyona oranla
daha az düzeyde ışığa gereksinim duyar. Diğer bir deyişle büyük kristal boyutlu emülsiyonların
ışığa karşı olan duyarlılıkları daha fazladır.
Işığa karşı yüksek duyarlılık, fotografide her zaman arzu edilen bir özellik olduğuna göre;
film üreten firmaların sadece iri kristaller içeren emülsiyona sahip filmler üretmeleri beklenebilir.
Fakat kristal büyüklüğünün beraberinde getirdiği bir dezavantaj vardır. Bir filmdeki kristal
boyutları arttıkça o filmin saptayabileceği görüntü de giderek grenleşir. Bir başka deyişle
fotoğraf filminin rezolüsyonu giderek düşer ve neticede bu filmden elde edilen görüntünün
kalitesi de bozulur. Diğer bir deyişle ışığa çok duyarlı, yani rkaba
. kristalli bir emülsiyon, ince

D
r
tes ve daha az grenli, keza çok az
, Paz duyarlı
l
edecek şekilde; çok duyarlı fakat kaba grenli, daha
ü
N
E Fak ji
M
duyarlı ama çok ince grenli olabilen çeşitliÇ
filmler eüretilebilmektedir.
n oolo
Ö
F
G tesi ü, Z
m
a ersi lüm alı
r
y
Ba Üniv ji Bö lim D mir DIR!
© ge olo abi , İz LI
E Biy An ova AK
rn I S
o
B KK
A
H
R
HE

detaydan yoksun grenli bir fotoğrafa yol açacak demektir.
çeşitli amaçlara hizmet
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i

Kristal boyutu arttıkça o filmin saptayabileceği görüntü de giderek grenleşir ve o filmin
rezolüsyonu düşer. Bu nedenle, bu tip filmiler agrandismana uygun değildir. Neticede ince
detaydan yoksun, grenli bir görüntü ortaya çıkar.
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Herhangi bir filmin tipini belirlemede olağan yol, “ışığa karşı olan duyarlılık derecesini”
ya da “hızını” belirtmektir. Filmler, normal bir görüntü oluşturmaya yetecek ışık miktarına
dayanan sayısal (nümerik) sistemlere göre sınıflandırılırlar. Bu sınıflandırmalar her ne kadar farklı
ülkelerde farklı standartlara göre yapılıyorlarsa da, Amerikan-İngiliz standardına göre yapılan
ASA/BSI sınıflandırması geniş çapta “milletlerarası” bir sınıflandırma olarak kabul edilmekte ve
uygulanmaktadır [ASA: American Standard Association; BSI: Brtitish Standard Institute; DIN:
Deutch Industrie Normen (Alman sınıflandırması)].
Tablo1: Farklı standartlara göre film hızları ve denklikleri.
ASA/BSI
BSI (Logaritmik)
ABD-İngiltere
İngiltere
3
16o
4
17o
5
18o
6
19o
8
20o
10
21o
12
22o
16
23o
20
24o
25
25o
32
26o
40
27o
50
28o
65
29o
80
30o
100
31o
125
32o
160
33o
200
34o
250
35o
320
36o
400
37o
500
38o
650
39o
800
40o
1000
41o
1200
42o
1600
43o

GOST
Rusya
6
8
10
12
16
20
25
32
40
50
65
80
100
125
160
200
230
320
400
500
650
800
1000
1250
1600
2000
2400
3200

DIN
SCHEINER
Almanya Almanya
6
17o
7
18o
8
19o
9
20o
10
21o
11
22o
12
23o
13
24o
14
25o
15
26o
16
27o
17
28o
18
29o
19
30o
20
31o
21
32o
22
33o
23
34o
24
35o
25
36o
26
37o
27
38o
28
39o
29
40o
30
41o
31
42o
32
43o
33
44o
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Bu sistemlerde numaralar yükseldikçe, filmin ışığa karşı olan duyarlılık derecesi ve kristal
boyutları da artar. Ancak rakamsal değerler büyüdükçe, filmlerin rezolüsyonu (ince detay verme
gücü, ayırma gücü) giderek azalır. Bir kolaylık sağlamak amacıyla, filmler genelde “yavaş”, “orta”
ve “hızlı” olmak üzere 3 temel kategoriye ayrılırlar:
1) Yavaş Filmler: 20-50 ASA arasındaki filmler. Maksimum ayırma gücüne sahip olan ve ışığa
karşı hassasiyeti çok düşük olan filmler. Mikroskoptan fotoğraf çekimi gibi yüksek
ışık şartları altında çalışılırken veya negatiften slayt yapımında ideal olan filmlerdir.
2) Orta Filmler: 100-200 ASA arasındaki filmler. Gün ışığı şartları altında çekim için ideal
filmlerdir.
3) Hızlı Filmler: 400-1250 ASA. Minimum ayırma gücüne sahip olan ve ışığa karşı hassasiyeti
yüksek olan filmlerdir. Zayıf ışık şartları altında çalışılırken, örneğin geceleyin
fotoğraf çekiminde ideal filmlerdir.
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Herhangi bir amaç için siyah-beyaz film seçiminde, duyarlılık ve grenlilik faktörlerinin yanı
sıra filmin hangi renklere karşı duyarlı olduğu da önemli bir faktördür. Siyah-beyaz filmlerde
renk duyarlılığı açısından bir biyoloğu ilgilendirebilecek genelde 3 farklı film tipi vardır;
1. Pankromatik Filmler: Herhangi bir sahnedeki çeşitli renklerin oransal parlaklık derecelerini
kabaca insan gözünün tespit ettiği şekilde kaydeden ve bilimsel fotoğrafçılıkta en çok kullanılan
film tipidir. İnsan gözünün algılayabildiği tüm renklere, yani tüm ışık dalga boylarına duyarlıdır.
Bununla birlikte, farklı renklere, yani farklı ışık dalga boylarına duyarlılık derecesi az çok
farklılıklar gösterir. Açık sarı renkte bir renk filtresi ile birlikte kullanıldığında farklı dalga boylarına
(renk tonlarına) olan duyarlılığı daha da homojenleşir.
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Normal Bir İnsan Gözünün Farklı Dalga Boylarındaki Işığa Karşı Duyarlılık Eğrisi

2. Orthokromatik Filmler: Bu tip filmler sarı, yeşil, mavi ve mor renklere duyarlı, kırmızı renge
ise duyarsızdırlar. Çekimi arzu edilen bir sahnenin renkleri, orthokromatik filmlerin duyarlılık
sınırları dahilinde kaldığında, yani sahnede kırmızı ton yoksa, bu renklerin birbirine çok yakın
farklı tonlarını siyah-beyaz ortama aktarmada pankromatik filmlere oranla çok daha yeteneklidirler.
Sözgelimi, yeşilin birbirine yakın tonlarını içeren bir orman altı görüntüsünü tespit etmede
pankromatik film homojene yakın gri tonda bir sonuç verirken; orthokromatik film birbirine yakın
farklı yeşil tonları, koyulukları farklı gri tonlara çevirerek tespit eder.
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Orthokromatik filmlerin bir diğer geniş kullanım sahası da çeşitli dokümanların kopyasını
çıkarmak ve siyah-beyaz slayt yapmaktır.
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3. Enfraruj (İnfrared, Kızılötesi) Filmler: İnsan gözüyle görülemeyen kızılötesi ışık dalga
boylarına ve spektrumun görünür ışık dalga boylarından kırmızıya karşı son derece duyarlı olan
filmlerdir. Bu hassasiyet mor ötesine doğru giderek azalır ve kaybolur. Bazı tiplerinde diğer ışık
dalga boylarına hassasiyet tamamen ortadan kaldırılmıştır. Görünür kırmızı ışık dalga boyuna
göre çok daha uzun dalga boylarına sahip olan kızılötesi ışık dalga boyları termal özellikli, yani
temperatür meydana getirme özelliğine sahiptirler. Temperatür farklılıklarını saptayabilmeleri
nedeniyle enfraruj filmler amaca uygun olarak karanlıkta fotoğraf çekiminde kullanılabilirler.
Kızılötesi ışık kaynakları arasında; güneş, tungsten lambalar, lambalı ve elektronik flaşlar sayılabilir.
Kızılötesi ışık dalga boyları görünür ışık dalga boylarından farklı şekilde abzorbe edilir.
Canlı bitki örtüsü, örneğin çayırlık ve yapraklar kızılötesi ışık dalga boylarını yansıtırlar ve
enfraruj fotoğraflarda oldukça açık tonda, parlak ve beyaz görünürler. Bulutlar da kızılötesi ışık
dalga boylarını çok daha fazla miktarda yansıttıklarından olağan fotoğraflarda görülenden çok
daha parlak ve açık tonda olurlar. Buna zıt olarak mavi gökyüzünde kızılötesi ışık dalga boyu hiç
yoktur. Bu nedenle nihai fotoğrafta olağan dışı koyu veya siyah görünür.
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Bu tip filmler bilimsel, tıbbi, zirai, askeri ve forensik (adli tıp) sahada kullanılır.
Sözgelimi, sınırlı bir alanda gece aktif bir memelinin davranışlarını incelerken belli aralıklarla
çekilen enfraruj resimler, sonuçta o memelinin davranışları hakkında fikir verebilir. Zirai olarak
gündüz ışığında uçaktan çekilen bir bitki örtüsüne ilişkin enfraruj resimlerde bitki örtüsünde
görülen beyaz lekelenmeler bir hastalık belirtisi olarak değerlendirilebilir. Keza adli tıpta bir
cinayet mahallinde çekilen resimlerde (thermogramlarda) zeminde görülebilecek “beyaz
gölgeler” cinayetin işlendiği yer hakkında fikir verir. Yansıyan enfraruj ışık dalga boylarına dayalı
resimler, bilimsel bakımdan ziyade sanatsal öneme sahiptir. Bununla beraber, canlı bünyede
ortaya çıkan sıcaklık farklılıkları, canlı aktivitesindeki anormallikleri ve keza farklılıkları
göstermesi bakımından biyolojik bilimler açısından yararlıdır.
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Bu tip filmlerin sıcaklığa ve ışığa hassasiyetleri çok daha fazla olduğundan mutlaka
buzdolabında saklanmalıdır. Zira sıcaklık buğulanmaya sebep olur. Kullanmaya geçmeden evvel,
ambalajından çıkartılmaksızın film önce oda temperatürüne yakın hale getirilmelidir. Film
kasetinde meydana gelebilecek bir buğulanma ve film üzerinde damlacıkların oluşmasını önlemek
için bu işlem şarttır. Olağan filmlere göre ışığa hassasiyetleri fazla olduğundan, film kasetinin
takılıp-çıkarılması da tam karanlık ortamda yapılmalıdır.
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Enfraruj filmlerle çalışılırken, pek çok kamerada netlik ayarının yapılabilmesi için kırmızı
bir nokta, kırmızı bir çizgi veya kırmızı R harfi ile işaretlenen özel bir enfraruj indeksi bulunur.
Kırmızı ışık ve daha ötesinde bulunan ışık dalga boylarının spektrumda bulunan diğer ışık dalga
boylarına göre çok daha fazla olması nedeniyle, beyaz ışıkla çalışılırken sağlanan odak düzlemi
(negatif düzlemi) objeye göre daha da geride olacağından, objektifin objeye bir miktar
yaklaştırılmasıyla görüntünün negatif düzlemine düşmesi sağlanır. Uygulamada, netlik ayarı
yapıldığında görünen değer, objektif üzerindeki enfraruj indeksine getirilerek netlik sağlanmış olur.
Enfraruj filmler ile çekim yapılırken, mavi ışık dalga boylarını abzorbe ederek enfraruj
etkisini artıran koyu kırmızı filtre kullanımı (örneğin Kodak’ın 25 No’lu kırmızı filtresi) tavsiye
edilir.
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B. Renkli Filmler

2. B Tipi Filmler: 3200 Kelvinlik temperatürde ışık veren tungsten flamanlı lambalarla çalışmak
için ayarlanmış filmlerdir.
3. “Gündüz Işığı” Tipi (Daylight Type) Filmler: Ortalama 5500 Kelvinlik renk temperatüründe
olduğu kabul edilen gün ışığı altında renkli çekim için ayarlanmış olan filmlerdir. Aynı
film tipi, mavi lambalı flaş ve elektronik flaş çekimlerinde de kullanılabilir. Bu filmlerin
gün ışığı altında amaca uygun şekilde kullanılabilmeleri için, ülkemizde ilkbahar ve yaz
aylarında çekimler saat 09:30-04:30 arasında yapılmalı, sonbahar ve kış aylarında ise
çekim saatleri 10:30-03:30 arasında kısıtlanmalıdır.
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Pozlandırma ve Pozometreler
Çekimi arzulanan bir sahnenin film üzerine kaydedilmesinde, amaca uygun film tipinin
seçiminden ve ışıklandırma şeklinin tespitinden sonra yapılması gereken son basamak;
pozlandırma tayinidir. Birçok fotoğrafçı için teknik bakımdan “iyi” bir negatif elde edebilmenin
ön şartı; maksimum detay tespit etmeye elverişli pozlandırmayı tayin edebilmektir. Zira bir
negatifteki arzu edilmeyen detaylar daha sonraki basım işlemi esnasında, karanlık odada, özel
bir takım teknikler aracılığıyla geniş çapta yok edilebilir. Ancak, çekim esnasında negatif üzerine
tespit edilememiş olan detayların basım esnasında ortaya çıkarılması mümkün değildir.
Siyah-beyaz çekimlerde maksimum detay sağlayabilmenin temel kaidesi: “çekilecek
sahnedeki gölgede kalmış yöreleri esas alarak pozlandırmayı saptamaktır”. Bu şekilde sahnenin
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modern filmlerin çoğunluğu, “az pozlandırmaya” oranla “fazla pozlandırmaya” karşı çok daha
toleranslıdırlar.
Zaman ve şartlar, yani objenin durumu ve ışık şartları uygun olduğunda, bir fotoğrafçı

çektiği sahneden maksimum detay elde edeceğinden emin olmak için “bir yerine üç ayrı çekim”
yapmalıdır. Bu çekimlerde ideal olduğu farz edilen pozlanmanın dışında, bu pozlanmanın “1 stop
fazla” ve “1 stop az” olmak üzere iki ayrı pozlandırma daha uygulanır. Bu amaçla ya apertür çapı
yahut poz süreleri değiştirilebilir. Sözgelimi, ideal pozlandırması 1/30 sn ve f/4 olan bir çekim
için ikişer farklı alternatif olabilir;
Alternatif
1 (artırma)
2 (azaltma)

İdeal Pozlandırma: 1/30 sn – f/4
Apertür Değerleriyle
Poz Süreleriyle
1/30 sn – f/2.8
1/15 sn – f/4
1/30 sn – f/5.6
1/60 sn – f/4

Ancak, hareket halindeki bir objenin çekiminde ya da devamlı değişen ışık şartları altında
bu garantili çekim yöntemi uygulanamaz. Bir film üzerinde herhangi bir sahnenin ideale yakın
pozlandırılmasını sağlamada fotoelektrik metrelerin ya da özel pozometrelerin (poz ölçerlerin)
kullanılması çok yararlı olur.

41
Tamamen bağımsız araçlar olarak kullanılabildikleri gibi, fotoğraf makinelerinin integral bir
parçası olarak da kullanılabilen, farklı duyarlılık derecelerinde birbirinden çok farklı pozometreler
vardır. Fotoğraf makinelerinin bir bileşeni yahut integral parçası halindeki pozometreler, çok
kullanışlı ve pratik olmaları nedeniyle giderek tercih edilir duruma gelmişlerdir. Ancak,
kameradan bağımsız “el pozometreleri” ile alınabilen ölçümler, örneğin direkt ışık ölçümleri,
kamera pozometreleri ile gerçekleştirilemez.
Günümüzde kullanılmakta olan pozometreler iki ışık algılama sisteminden birini esas
alırlar; daha basit yapılı olanlar Selenyum algılayıcıları kullanırlar. Bunlar; üzerlerine düşen ışık
enerjisini elektrik enerjisine çevirerek duyarlı bir ampermetre yardımıyla poz okunmasını sağlarlar.
Selenyum hücresi üzerine düşen ışığın şiddeti arttığında ampermetrenin gösterdiği akımın şiddeti
de artar. Bu tip pozometrelerde zayıflama ya da tükenme tehlikesi olan bir pil yoktur. Basit yapısı
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Pozometreler; ışığı ölçme yöntemlerine göre de farklılık gösterirler. Kameraların entegre
parçası durumundaki pozometreler ve kameralardan bağımsız el pozometrelerinin çoğunluğu
“yansıyan ışınları” ölçecek şekilde düzenlenmişlerdir (Yansıyan Işık Tipi Pozometreler,
Reflected Light Type). Yani, çekimi arzu edilen nesneden çekimi yapan kameraya doğru yansıyan
ışınları ölçebilirler. Bu amaçla ölçüm için, kamera ya da el pozometresi, çekimi arzu edilen
nesneye büyük bir duyarlılıkla yönlendirilmelidir. Bu tip pozometrelerin ışık algılama açıları
normal bir objektifin görüş açısına (30-50o) yakındır. Bazı modellerde ise, çekimi arzulanan
objenin sadece belli bazı bölgelerinin büyük duyarlılıkla pozlandırılmalarını mümkün kılma
gayesiyle bu görüş açısı 5-0.5o ye kadar daraltılmıştır. Bu tip pozometrelere spotmetre denir.
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El pozometrelerinin ikinci bir tipi; objeden kameraya doğru yansıyan ışınları değil de,
doğrudan doğruya söz konusu “objeyi aydınlatan ışınları” ölçecek şekilde düzenlenmişlerdir
(Direkt Işık –Incident Light- Ölçen Pozometreler). Bu nedenle genelde çok daha geniş bir görüş
açıları vardır. İdeal pozometrelerde bu açı yaklaşık 180o dir. Bu sayede fotoğrafı çekilecek olan
obje üzerine bir taraftan düşen bütün ışınları aynı anda ölçüp değerlendirebilirler. Direkt ışık ölçen
pozometreler ile, objeye doğru değil de, çekimi yapacak olan kamera yönünden objeye doğru
ulaşan direkt ışınlara doğru yönlendirilerek okuma yapılır. El pozometrelerinin bazılarında basit
bir adaptör yardımı ile hem yansıyan, hem de direkt ışınları okumak mümkündür.
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Kameraların İntegral Parçası Durumundaki Pozometreler
1. Averaj (Ortalama) Ölçüm Alan Pozometreler:
Bugünkü kameralarda her ne kadar iki düzineden fazla farklı ölçme tipinde pozometre
kullanılmakta ise de, bunların çoğunluğu averaj ölçüm yönteminden geniş çapta yararlanırlar.
Tıpkı yansıyan ışık ölçümü yapan olağan el pozometreleri gibi, bunlar da görüş alanlarında,
önlerinde bulunan sahneden yansımakta olan ortalama ışık parlaklığı seviyesini ölçerek uygun
pozlandırmaları belirlerler.
Çoğu tek mercekli refleks kamerada yer alan averaj pozometreler, kamera objektifinden
gelen ışığı 2 ayrı kadmiyum sülfit (CdS) hücresi yardımıyla değerlendirerek, bu iki ayrı hücrenin
verdiği ortalama ölçüm sonuçlarını fotoğrafçıya yansıtırlar.
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fazla olmadığında averaj ölçüm sistemi iyi sonuç verir.
Pro Ancak
esi söz konusu kontrastlık derecesi

Şekil A da bir tek mercekli refleks kamerada averaj ölçüm alabilen bir pozometre şematik olarak
görülmektedir. Kontrastı yüksek bir sahne kompoze edilerek ölçüme gidilirse, örneğimizin geri planındaki
parlak gökyüzü aydınlanması pozometreyi yanıltacak ve sonuçta ön plandaki objeler karanlık (siluet)
çıkacaktır (B). Bu hatadan kaçınmak için kamera bakış yönü değiştirilerek, verilen örnekte görülen parlak
gökyüzü aydınlanması devre dışı bırakılır ve ölçüm alınır (C), sonra bu ölçüm değiştirilmeden orijinal
kompozisyona dönülür ve çekim yapılır (D).
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2. Merkezi Ağırlıklı Ölçüm Alan Pozometreler:
Çoğu fotoğrafçı çekmek istediği sahnenin önemli bir kısmını, çektiği fotoğraf karesinin
merkezi bir yöresine yerleştirmek ister. Dolayısıyla negatif karesinin orta ya da ortaya yakın
bölgelerinden optimum detay elde etmesine olanak sağlayacak bir pozlandırma yapmaya çalışır.
Birçok fotoğraf makinesi imalatçısı da bu düşünceden hareket ederek, vizörde görülen görüntünün
bilhassa merkezi bölgelerine gelen ışınlara ağırlık verecek şekilde ölçüm yapabilen tipte
pozometreler geliştirmişlerdir. Bu sistemde de; ortalama ağırlıklı ölçüm sisteminde olduğu gibi,
genelde iki ayrı CdS hücresi kullanılır. Ancak, farklı olarak bu iki hücrenin ışık okuma sahaları,
görüntünün merkezi bölgesinde kısmen çakışacak şekilde ayarlanmıştır. Bir başka deyişle, çekilen
sahnenin merkezi bölgesinden gelen ışınların ölçümüne ve nihai değerlendirilmesine ağırlık
verilmiştir.
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Şekil A da bir tek mercekli refleks kamerada merkezi ağırlıklı ölçüm alabilen bir pozometre şematik olarak
görülmektedir (B deki taramalı saha merkezi ağılıklı ölçüm alanını işaret eder). Yüksek kontrastlı sahne
çekimlerinde pozometrenin yanılması yine olasıdır. B deki kompozisyonda yine parlak gökyüzü
aydınlanmasına ağırlık verilecek ve resim siluet çıkacaktır. Merkezi ağırlık ölçüm zonu çekilecek objeye
kaydırılarak ölçüm alınır (C) ve bu ölçüme göre orijinal kompozisyon çekilirse (D) söz konusu hatadan
kaçınılabilir.
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3. Spotmetreler (Nokta Ağırlıklı Ölçüm Alan Pozometreler):
Bu tip pozometreler, adından da anlaşılacağı gibi, çekimi arzulanan sahnenin pek küçük
bir kısmından yansıyan ışınları algılayacak ve ölçecek şekilde ayarlanmışlardır. Genellikle çekimi
arzulanan sahnenin, seçilen belli bir kısmından yansıyan ışık şiddetinin ölçüldüğünü belirtecek
şekilde küçük bir daire ya da kare vizör üzerinde işaretlenmiştir. Kamera tipine ve modeline göre,
ölçülen bu saha az çok değişirse de, genelde vizörde izlenen sahnenin sadece %5-15 inden gelen
ışınlar değerlendirilerek ölçüm alınır ve çoğunlukla tek bir CdS hücresi kullanılır. Bu tip
pozometre sistemlerinde, kamera gövdesi içinde yer alan ve görüntüyü vizörden görmeyi
sağlayan aynanın sadece belli çapa sahip bir noktası ışığa geçirgen olup, ikinci bir ayna yardımı
ile buradan geçebilen ışık ışınları kamera gövdesinin altında bulunan bir kadmiyum süflit
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hücresine yönlendirilerek ışık ölçümü yapılır.

Şekil A da bir tek mercekli refleks kamerada spotmetre ile ölçüm tekniği şematik olarak gösterilmektedir.
Bu sistemin de bilinçsiz kullanımı, yüksek kontrastlı sahnelerde hatalı çekimlere yol açabilir. B deki
kompozisyonda sadece parlak gökyüzü aydınlanmasını algılayan bir spot yine bir siluete neden olacaktır.
Bundan kaçınmak için yine okuma spotunun kaydırılması gerekecek (C), ve bu okumaya göre çekilecek
orijinal kompozisyonda (D) hata giderilmiş olacaktır.
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Fotoğraf Çekim Filtreleri
Fotografide “filtre” sözcüğünden kastedilen; renk, dalga hareketi veya bolluk derecesi
(miktar) açılarından filme ulaşan ışığı seçici olarak etkileyebilecek şekilde ışık yolu üzerine
yerleştirilebilen saydam nesnelerdir. Doğal olarak, bütün filtreler “substraktif” (ışığı eksiltici)
karakterdedirler. Diğer bir deyişle, üzerlerine düşen ışığın bir kısmını diğer tarafa geçirmezler ya da
tutarlar. Bu şekilde pozlandırma esnasında filmde oluşacak olan “gizli görüntüyü” belli şekillerde
modifiye ederler. Bunu gerçekleştiriş şekilleri ise, absorbtif (emici) ve reflektif (yansıtıcı) karakterleri
ile refraktif (kırıcı) kapasiteleri tarafından tayin edilir.
1. Işığın Absorpsyonu, Refleksyonu ve Transmisyonu
Fotografik filtrelerin çoğunluğunun primer karakteristiği ışığın absorpsyonudur. Uygun
bir kaynak tarafından üretilen ışık ışınları genelde çeşitli dalga. boylarında yayılır. Gözümüz bu
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reseptörler vardır. Bu reseptörler yılanı, karanlıkta avlayacağı hayvanın mevcudiyetinden ve avın
yerinden haberdar eder. Hayvanlar vücut sıcaklıkları nedeniyle kızılötesi radyasyon yaydıklarından,
bahsedilen yılan türlerinin kızılötesi radyasyon reseptörleri aslında bir sıcaklık yahut ısı reseptörleri
olarak iş görmektedir.
Fotografide elektromanyetik spektrum içinde insan gözünün görebildiği dalga boylarının
algılanmasına ağırlık verilmiştir. Ancak özel yöntemler, özel film tipleri aracılığı ile, insan
gözünün fark edemeyeceği dalga boylarına, yani kızılötesi ve morötesine doğru da belli bir limit
dahilinde kaymak mümkündür.
(a) Filtrelerin Renk Etkileri:
Gözle fark edilebilir renklenmeleri olan filtrelerin amacı; dalga boyu ya da renk ayırımı
yapabilmektir. Gözle görülebilir tüm dalga boylarını bir arada içeren doğal güneş ışığına genelde
“beyaz ışık” demekteyiz. Fotoğrafik amaçlarla, görülebilir spektrumdan oluşan beyaz ışığı 3
kısma (temel renge); yani mavi, yeşil ve kırmızı renklere ayırarak değerlendirmek konuya bir
pratiklik, kolaylık getirir. Bu şekilde; sarı filtrelerin mavi ışığı, yeşil filtrelerin kırmızı ve mavi
ışığı, kırmızı filtrelerin ise mavi ve yeşil ışığı absorbe ettikleri, bir başka deyişle, bu renklerdeki
ışıkların negatife ulaşmalarını geniş çapta engelledikleri söylenebilir.
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R
dışındaki diğer tüm renkler ise, filtre Etarafından
herhangi bir absorpsyona ya da engellemeye
H
maruz kalmayacaklarından, doğal ışık parlaklıklarını yansıtacak şekilde kendilerine has farklı gri
tonlar oluşturacaklardır.
Bu tip çekimlerde sarı renklenmesi olan filtre, gökyüzü tonunu yeknesak bir şekilde
koyulaştırabileceği gibi, eğer söz konusu gökyüzü kesimi içerisinde farklı renkte olan bulut,
duman vs. gibi yapılar var ise, filtre bu renk farkını abartılı bir şekilde yansıtarak, böyle farklı
renkteki yapıların daha da belirgin hale gelmesine yol açar. Bir başka deyişle, nihai fotoğrafın
kontrastlığını pozitif yönde artırmış olur.
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Benzer uygulama örnekleri diğer renklerdeki filtreler için de verilebilir. Örneğin,
gökyüzü ve bitki örtüsü gibi doğal objeleri içeren bir manzara, kırmızı renkte bir filtre kullanımı
ile çekildiğinde, gökyüzünün nihai gri tonu, sarı filtre ile elde edilemeyecek kadar koyulaştırılmış
olur. Bunun yanında sarı filtreden pek etkilenmeyen farklı yeşil tonlarındaki bit ki örtüsünde de
genel bir koyulaşma, ve sonuçta kontrastı yüksek, daha dramatik bir fotoğraf elde edilir. Kırmızı
filtre mavi ve yeşil renklerden ışınları absorbe ederek, bu tip renklere sahip objelerden yansıyan
daha az miktarda ışığın negatif karesine düşmesini sağlayacak ve negatifte daha açık, nihai kart
baskısında ise daha koyu olarak görünmelerini sağlayacaktır. Bu tip filtre özellikle sahne içerisinde
yer alan gölgeli bölgelerin daha abartılı gösterilmesinde iyi sonuç verir.
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Doğada yeşil yapraklar üzerinde duran kırmızı bir kelebeği veya yeşil yapraklar arasında
duran kırmızı bir çiçeği normal insan gözü ile ayırt etmek mümkündür. Ancak, böyle bir sahne
siyah-beyaz fotoğraf çekimi ile görüntülenmek istendiğinde, normal gözün çok farklı bir şekilde
algılayabildiği kırmızı ve yeşil renklerin neredeyse aynı tonlarda fotoğrafa aktarıldığı görülür.
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Çekilen resmin amaca uygun olabilmesi için, yani kırmızı renkli nesnenin (kelebek veya çiçeğin)
oluşturacağı gri ton ile yeşil renkli nesnelerin oluşturacağı gri ton arasında, koyuluk farkı
yaratabilmek için yeşil veya kırmızı renkli filtre seçilebilir. Amaç, kırmızı renkteki nesneyi daha
açık gri tonda göstermek ise kırmızı filtre, olduğundan daha koyu gri tonda göstermek ise yeşil
filtre kullanılmalıdır. Yeşil renkte bir filtre, kırmızı ışınları bloke edeceğinden kırmızı
renklenmesi olan nesnenin negatifteki görüntüsünün daha açık olmasını ve nihai fotoğrafında ise
daha koyu bir tonda çıkmasına neden olarak arzulanan kontrast artırımını sağlayabilecek demektir.
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(b) Filtrelerin Pozlandırma
Biy An rnov SAK
Optik özelliklerinden dolayı, filtrelerin
KI işlevi subtraktif tabiatta olduğuna göre,
Bo filtreleme
K
Aetkilemesi doğaldır. Ancak, bu negatif etkinin tek
H
filtre kullanımının pozlandırmayı negatif yönde
R
HEdeğildir. Filtre yüzeyleri tarafından ışığın belli miktarlarda
nedeni optik filtrenin absorpsyon özelliği
yansıtılması (refleksiyon) da bu etkiye katkıda bulunur. Bir başka deyişle, herhangi bir optik filtre
kullanımında, sadece filtre tarafından absorbe edilemeyen ve yansımaya uğratılamayan ışık
ışınları filme ulaşabilir. Dolayısıyla, fotografide filtreler kullanıldığında, filtrenin filme ulaşmasını
engellediği ışık miktarı cinsinden olan bir kaybı telafi etmek için pozlandırmayı belli bir miktar
artırmak gerekir. Bu “pozlandırma telafisi”, “filtre faktörü” olarak bilinen nümerik bir değer
yardımıyla hesaplanır. Her filtrenin kendine özgü ışık geçirme ya da bir başka deyişle ışık
engelleme özelliklerini yansıtan filtre faktörleri, her filtrenin bizzat üzerinde ya da kullanma
kılavuzunda belirtilen değerlerdir.
Örneğin, filtre faktörü 2 olan bir filtre kullanıldığında, pozlandırmayı tam 2 misli (%100)
artırmak gerekir. Diğer bir deyişle; önceden saptanmış filtresiz pozlandırmaya göre ya diyafram 1
stop açılmalı ya da enstantane 1 basamak düşürülmelidir. Örnek vermek gerekirse; filtresiz normal
pozlandırma 1/60 sn-f/11 ise, filtre faktörü 2 olan bir filtre takıldığında ideal pozlandırma amacıyla
1/60 sn-f/8 veya 1/30 sn-f/11 alternatiflerinden birisi uygulanabilir.
Filtre faktörü 4 olan bir filtre kullanılacağı zaman, pozlandırma 4 misli (%200) artırılacak
demektir. Yani ya diyafram 2 stop açılmalı, ya da enstantane 2 aşağı düşürülmeli, yahut da diyafram
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1 stop açılırken, enstantane de aynı anda bir aşağı düşürülmelidir. Diğer bir deyişle, bu durumda ışık
yoğunluğu aynı olan 3 farklı alternatif uygulanabilir. Sözgelimi, çekimi arzulanan sahnenin filtresiz
normal pozlandırması 1/60 sn-f/11 ise; filtre faktörü 4 olan bir filtre ile 1/60 sn-f/5.6, 1/15 sn-f/11
veya 1/30 sn-f/8 seçeneklerinden birisi uygulanabilir.
Filtre faktörü 8 ise, diyafram, enstantane ya da her ikisi de birlikte kullanılarak toplam 3
stopluk düzeltmeye gidilmelidir.
Eğer sahne çekimi için kullanılan kamera, poz tayinini doğrudan objektif içinden yapan tek
mercekli refleks tip (TMR, SLR) ise ve filtre takıldıktan sonra pozometre ile ölçüm alınır ise “filtre
faktörü düzeltmesi” yapmak gerekmez. Bununla birlikte, orthokromatik filmler kırmızıya karşı
duyarsız olduklarından, bu tip filmlerle çekim yapılacağında kırmızı filtre kullanılacak ise, bu
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yapılması gerekir.

filtreden geçen ışınlarda aşırı bir “kırılma kayması” oluşturacağından film üzerinde nihai bir
“netlik kayması” olur. Bu nedenle makro çekimlerde oldukça ince olan “jelatin filtreler” kullanılır.
Ancak bu tip filtrelerin ömrü kısadır.
Tüm bu dezavantajlarına rağmen, gerekli önlemler alındığında, filtrelerin beraberinde
getirdikleri avantajlar inkar edilemez. Fotografide filtre kullanımı ile ilgili belli başlı noktalar
daima göz önünde tutulmalıdır:
1. Filtreler sadece belli bir amaca kesin pozitif katkıları olacak ise kullanılmalıdırlar.
2. Amaca uyacak filtre tipi özenle seçilmelidir.
3. Filtre alınırken ucuzluğundan ziyade kalitesi ön planda tutulmalıdır.
4. Filtre objektife hatasız şekilde yerleştirilmelidir.
5. Buzlu camlı veya refleks kamera tiplerinde son netlik ayarı, mümkünse filtre yerine
takıldıktan sonra yapılmalıdır. Eğer yapılamıyor ise, bilhassa makro çekimlerde ince
yada jelatin filtre kullanılmalıdır.
6. Pozlandırma ile ilgili düzenlemeler, objektif içinden poz ölçme sistemi olmayan kameralarda,
kullanılan filtrenin “filtre faktörüne” ve keza “ışıklandırma tipine” göre yapılmalıdır.
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Çizelge 2: Siyah-beyaz film filtreleri.
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3. Nötral Densite Filtreleri
HE
Bu filtrelerin amacı, dalga boyu yani renk ayırımı yapmaksızın filme ulaşacak olan ışık
miktarını tümüyle ve homojen bir şekilde ayarlamaktır. İdeal bir nötral densite (ND) filtresi, gözle
görülebilir tüm ışık dalga boylarını, eşit miktarlarda azaltarak (absorbe ederek) filme iletebilmelidir.
Diğer bir deyişle; hiçbir renk ya da dalga boyuna spesifik engelleyici veya daha fazla geçirici bir
özellik taşımamalıdır. Dolayısı ile ND filtreleri siyah-beyaz filmlerde olduğu gibi renkli filmlerde
de aynı etkinlikle kullanılabilirler. Bu tip filtrelerin kullanımında da renkli filtrelerde olduğu gibi
pozlandırma esnasında eğer objektif içinden poz ölçümü yapan kameralar kullanılmıyorsa, “filtre
faktörleri” mutlaka dikkate alınmalıdır.
Nötral Densite (ND) Filtrelerinin Başlıca Kullanım Sahaları:
(a) Hareketli objelere belli bir fluluk (netlik kayması) kazandırarak hareket belirlemede kullanılırlar.
Bazen hareket belirlemede ya da hareketin yönünü fotoğrafta göstermede nispeten düşük
enstantaneler (örneğin; 1/5 sn, 1/10 sn) kullanmak gerekir. Ancak çekim yapılan kamerada hızlı
bir film (>400 ASA) mevcut ise, ya da SDZ’nin daraltılması istenmiyor ise, ve de ortamın
aydınlanma seviyesi çok yüksek ise, enstantaneyi amaçladığımız derecede düşürmek ya da
pozlandırmayı gerektiği kadar artırmak olası olmaz. O halde ancak uygun bir ND filtresi kullanımı
istediğimiz amaca ulaşmamızı sağlar.
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(b) Bir manzara çekiminde, manzara içindeki hareketli obje ya da olayların elimine edilmesinde
kullanılırlar.
Uygun ND filtreleri ile belli bir sahnenin çekiminde yavaş filmlerin de kullanılmasıyla
enstantaneyi son derece düşürmek yani pozlandırma süresini çok fazla artırmak mümkündür. Bu
durumda sahne içinde yer alıp da fotoğrafa geçmesi istenmeyen hareketli nesnelerin negatif
üzerinde iz bırakmaları engellenmiş olur.
(c) Saha derinliği zonunu (SDZ) daraltmada kullanılırlar.
ND filtrelerinin kullanımı ile enstantane değiştirilmeden diyafram istenildiği kadar açılarak
SDZ kısıtlanabilir. Bu sayede belli bir düzlemin önünde ve arkasında kalan istenilmeyen nesne ya
da olayların filme ulaşması engellenebilir.
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(d) Kuvvetli ışık şartları altında, hızlı filmlerin gereğinden
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Fotografik pozlandırma için uygun ortalama değerlerdir.
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4. Polarizasyon Filtreleri (Polarize= Polarizan Filtreler)
Polarize filtreler önceden değindiğimiz diğer filtrelerden işlev bakımından çok farklıdırlar.
Sözgelimi, renkli filtrelerde olduğu gibi renk ya da dalga boyu ayırımı yapmazlar. Aksine, gözle
görülebilir tüm renkleri, tıpkı yoğunluğu düşük ya da zayıf olan ND filtreleri gibi, hemen hemen
birbirlerine eşit oranlarda, yani homojen bir şekilde engelleyerek geçirirler. Fotoğrafik yönden
enteresan olan “filtrasyon etkileri” farklı bir fiziksel prensibe yani; herhangi bir ışık ışınının
çeşitli titreşim düzlemlerinin selektif olarak absorpsyonuna ya da transmisyonuna bağlıdır.
Bir başka deyişle polarize filtreler, ışığın ilerleme yönüne dik olan bütün düzlemlerde titreşen
ışın demetlerini, sadece tek bir düzlemde titreşen ışın demetleri haline getirirler.
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siyah-beyaz ve renkli fotoğraf çekimlerinde
gökyüzünü olduğundan koyu gri tonlarda veya daha
H
R
E
koyu mavi renklerde tespit etmede H
kullanılırlar.
Bu amaçla arzu edilen etki elde edilinceye kadar polarize filtre, çekimi arzu edilen
sahneye yönlendirilerek, eğer kullanılan kamera TMRK ise doğrudan objektif üzerinde veya göz
önünde, optik ekseni etrafında döndürülür. İstenen etki elde edildikten sonra filtrenin pozisyonu
değiştirilmeden resim çekilir.
Bu tekniğin başarılı olabilmesi için arazide kısmi doğal ışık polarizasonunun hangi
şartlar altında maksimum düzeyde olacağı fotoğrafçı tarafından iyi bilinmelidir. Maksimum
polarizasyon etkisi, özellikle tamamen bulutsuz veya az bulutlu hava şartları altında sağlanır.
Doğal olarak çok bulutlu ya da sisli havalarda polarizasyon etkisi minimumdur. Bu etki ayrıca
güneşin ufuktan yüksekliğine ve kameranın bakış açısına yani kameranın yönlendirilmesine de
bağlıdır. Örneğin; şafak ve gurup vaktine yakın güneş pozisyonlarında kuzey-güney
doğrultusunda ve güneşin zenith (zirve) noktasına yakın yörelerde gökyüzü ışığı polarizasyonu
maksimal; ufuk hattı yakınlarında ve doğu-batı yönünde ise minimaldir. Bunun aksine; öğle
saatlerinde polarizasyon ufuk hizasına yakın yörelerde doğu-batı yönünde maksimal olurken,
zenith yakınlarında ve kuzey-güney yönünde ise minimal olacaktır.
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105 mm telefoto objektif ve 35 mm pankromatik film kullanılarak filtresiz çekilmiş bir manzara (solda) ile aynı
manzaranın maksimum koyulaştırıcı gökyüzü etkisi oluşturmak üzere döndürülmüş bir polarize filtre ile çekilmiş
görünümü (sağda). Polarize filtrenin çayırlı tepelikler ve koyu yeşil bitki örtüsünün tonlarını da etkilediğine dikkat ediniz.

(b) Metalik olmayan yüzeylerden yansıyan ve bu esnada kısmen polarize olmuş olan ışınları elimine
ederek, gerek siyah-beyaz gerekse renkli fotoğraf çekimlerinde, çekimi amaçlanan sahnede arzu
edilmeyen yansımaların filme ulaşmasını engellemede kullanılırlar.
Bu amaçla sahnede arzu edilmeyen yansımalar giderilinceye kadar polarize filtre ya
doğrudan objektif üzerinde ya da göz önünde optik ekseni etrafında sağa veya sola yavaş yavaş
döndürülür. Arzu edilen etki oluştuğunda, filtre pozisyonu değiştirilmeden resim çekilir. Yansıyan
ışığın polarizasyonu her ne kadar yansıtıcı yüzeyin yapısına bağlı ise de, ortalama 30-40o lik açılar
arasında olduğunda, yansıyan ışığın polarizasyonu en yüksek düzeyde olur. Bu açının dışına
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çıkıldığında polarizasyon etkisi giderek azalır. Sözgelimi, yansıtıcı yüzey ile çekim yapacak
kameranın optik ekseni arasında 90o lik açıya ulaşıldığında ise polarizasyon etkisi “0” olur.
Dolayısıyla, polarizasyon filtresi taşıyan bir kamera, metalik olmayan yansıtıcı bir yüzeye
bu ideal açı limitleri dahilinde yönlendirildiğinde, filtre vasıtasıyla sağlanacak “istenmeyen
yansımaların eliminasyonu” maksimal düzeyde olacaktır. İdeal açıdan uzaklaştırıldığında ise
etkinlik giderek azalacaktır.
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HE açısı, maksimal düzeyde polarizasyona yol açan yansıma açısıdır.
Bu açıyı 900 ye tamamlayan açıya da Brewster açısı denilir. Bu açı dahilinde “Normal” e yaklaştıkça yansıyan ışının
polarize olma etkisi giderek azalır. Titreşim düzlemi yansıyan polarize ışığın titreşim düzlemine dik konuma getirilen bir
polarize filtre, bu yansımayı tamamen absorbe edecektir.

Cam, su ve hatta kağıt gibi yüzeylerden yansıyan ışık ışınları kısmen polarize olmuş ışık ışınları olup, bir fotoğrafçının
dilediğinde fotoğrafından uzaklaştırmak isteyebileceği yansımalardır. Soldaki fotoğraf filtre kullanılmadan çekilmiştir ve
kamera bakış açısında yer almayan bir evin sudaki yansımasını da içermektedir. Sağdaki fotoğrafın çekimindeyse bir
polarize filtre uygun şekilde devreye sokularak (bkz. önceki şekil) su yüzeyinden yansıyan ev görüntüsü elimine edilmiş,
sadece su yüzeyinde yüzen yapraklar resmedilmiştir.
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Düzlemsel polarize olmuş bir ışık ışınının anizotropik birAmadde
H derecesi aynı değildir. Dönüş açısı 900 ye ne kadar yakın ise
maddelerin polarizasyon düzlemini döndürme yönü
ve
R
E
obje, ikinci polarize filtre (analizör)
H arkasından bakıldığında o kadar aydınlık olur.

Çapraz (titreşim düzlemleri birbirine dik konumlu) polarizan filtreler arasına yerleştirilmiş ve düzlemsel polarize ışıkla
aydınlatılan bir anizotropik objenin (kemik – kaplumbağa femuru enine kesit) analizör tarafından bakıldığında
görünümü. Foto: M. K. Atatür.
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Karanlık Oda Uygulamaları
Her ne kadar zaman zaman renkli fotografiden bahsediyorsak da, bu bölümde dikkate
alacağımız sadece siyah-beyaz fotoğrafçılığa ilişkin karanlık oda uygulamaları olacaktır. Bu bölüm
süresince normal kullanım sıralarına göre gerekli materyallere ve prosedürlere değineceğiz.

1. Karanlık Oda (Fotoğraf Laboratuvarı):
Laboratuvar bilgisi profesyonel bir fotoğrafçı için vazgeçilmez bir unsurdur. Karanlık odada
laboratuvar çalışmalarına başlamadan önce, bu laboratuvarın düzenlenmesi ve gereçleri hakkında
bilgi edinmek gerekir. Öncelikle gerektiğinde tamamen ışık sızdırmaz özellikler taşıyacak şekilde
inşa edilmiş ve içerisinde rahatlıkla hareket edilebilecek bir karanlık oda laboratuvarına gereksinim
vardır. Pencereler ışık geçirmez kağıt yahut kumaş ile kaplanabileceği gibi kapılar da siyah kumaş
perdeler ile karartılmalıdır. Işık sızmalarına sebebiyet verebilecek
. kapı yahut pencere kenarındaki
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H

açıklıklar, bir tarafı yapışkan özellikli olan siyah kauçuktan
f. D yapılmış şeritsi malzeme ile

karanlığı yeğlemek daha uygundur. Diğer önemli bir ışık ise, Laboratuvarın çalışma için

hazırlanması aşamasında ve resimlerin değerlendirilmesinde kullanılan beyaz ışıktır. Ancak
laboratuvarda çalışan kişinin zararsız ışık düğmesi ile odayı tamamen aydınlatacak normal ışık
düğmesini karıştırmaması için, mümkünse açma kapama düğmelerinin birbirlerinden farklı
yerlerde olmasına dikkat edilmelidir. Yanlışlıkla yanan beyaz ışık, yapılan tüm işlemlerin altüst
olmasına sebebiyet verebilir (kartlar ve negatifler yanabilir, developman banyosu bozulabilir).
Laboratuvarın temperatürünün, yapılacak işlemlerde en iyi etkin sonuç alma açısından 180

20 C civarında sabit tutulması gerekir. Bu amaçla gerekli önlemler alınmalıdır.
Film ve kart banyolarının son aşamalarının gerçekleştirilmesi açılarından, laboratuvarda
istendiğinde daimi olarak su akıtabilen muslukların bulunması önemli bir gereksinimdir.
Laboratuvarda bulunması gereken diğer malzemeler aşağıdaki şekilde maddeler halinde verilmiştir.
Negatiflerin banyo edilmesi için spiral bobinli, su ve ışık geçirmez bit tank (örneğin Patterson
Tankı).
Kart basımı aşamalarında kullanılmak üzere plastik, cam, emaye yahut paslanmaz çelikten 3
adet küvet (developman, stoper ve fiksatif için).
Film banyosu ve kart basım işlemlerinin sonunda yıkama için kullanılan ve mümkünse
musluklu ve daimi su akıtabilen büyük boyda bir küvet.
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Bir fotoğraf laboratuvarının genel bir dizaynı ve gerekli malzeme.

Çalışma esnasında kartları banyolardan geçirirken gerek elimizi kartlara değdirmeden gerekse
banyolara sokmadan develope etmek için her bir banyo için ayrı ayrı olacak şekilde 2-3 maşa.
Sulandırma banyolarının hazırlanmasında hacim ölçümlerinde kullanılacak ölçekli cam kaplar
(250 ml, 500 ml, 1-2 lt’lik beher, mezür vs.).
Banyoları muhafaza etmek için ağzı hava ve ışık geçirmeyen, yeşil yahut kahverengi cam
şişeler.
Banyoların ya da solüsyonların hazırlanmasında temperatür kontrolünü yapabilmek için dakik
bir termometre.
Solüsyonların hazırlanmasında karıştırmada kullanılan cam yahut paslanmaz çelikten
yapılmış çubuklar (bagetler).
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Kurutma esnasında filmleri asmada kullanmak üzere mandallar.
Banyo sürelerinin takibinde kullanmak üzere saniyeli saat (kronometre).
Negatiflerde yer alan konuların büyütülerek emülsiyonlu kartlara aktarılması için tam
teşkilatlı bir agrandizör cihazı. Agrandizörün yanında istenildiğinde kullanılabilecek bir
makas, kartların ışık almasını önleyici kutu yahut siyah poşetler bulunmalıdır.
Kart pozlandırma süresini belirleme ve ayarlamada kullanılan timer (pozlandırma saati).
Kart basımı esnasında kritik netlik ayarı yapılırken, fotoğraf kartı üzerinde netliği ayarlamada
kullanılan özel görüntü netleştirme büyüteci.
Banyo bileşenlerinin oluşturulmasında katı maddelerin ağırlıklarının tespiti için miligram
düzeyinde, duyarlı bir terazi.
Fotoğraf kartlarının uygun boyutlarda ve düzgün şekilde kesiminde Giyotin adı verilen
bıçaklı aygıt.
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Fotoğrafik kimyasal malzemeler,
HE farklı amaçlara hizmet edecek çeşitli şekillerde piyasaya
2. Film Banyosu

sürülmüşlerdeir. Bu malzemenin çoğunluğu, birkaç temel bileşenin bir araya gelmesiyle oluşan
karışımlardır.
(a) Sıvı Karışımlar: Kimyasal karışımların çoğu ya önceden hemen kullanıma uygun şekilde
hazırlanmış sıvı solüsyonlar ya da kullanımın hemen öncesi su ile sulandırmaya uygun “stok”
solüsyonlar halindedirler. Çok kullanışlı olan bu malzemenin ana dezavantajı pahalı olmasıdır.
(b) Kuru Karışımlar: Görüntü geliştirici banyolar, yani “developman banyoları”, tespit
(fiksasyon) banyoları ve diğer bazı kimyasal malzeme, kuru kimyasal maddeler halinde
ambalajlanmış şekilde de piyasaya arz edilirler. Bu tip ambalajlama ya konserve tenekeleri içinde,
ya da karton paketler içinde yapılır. Bunlar kullanım öncesi genellikle 20 oC ın üstünde bir
temperatürde, su içinde eritilmelidirler. Bu tip malzeme genelde sıvı karışımlardan daha ucuza
mal olur. Ama bu solüsyonların hazırlanması belli bir zaman ve uğraş gerektirir.
Sonuçta elde edilen karışım doğrudan doğruya kullanılabildiği gibi, kullanım öncesi tekrar
sulandırmayı gerektiren “stok” solüsyonlar şeklinde de kullanılabilirler.
(c) “Ham Madde” Karışımları: Ayrı ayrı kimyasal maddeleri belli formüllere göre bir araya
getirerek elde edilen fotoğrafik karışımlar, en ucuza çıkan malzemeleri oluştururlar. Ama kullanılan
kimyasal malzemenin saflık derecesi şüpheli olduğunda ya da yeterince saf kimyasal maddeleri
teker teker bulmak mümkün olmadığında bu yönteme baş vurulmalıdır.
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(d) Bir-Kullanımlık Malzeme: Bazı kimyasal malzeme, bilhassa developman banyoları, bir kez
kullanılıp atılacak şekilde yapılmışlardır. Bu sistemin avantajı, her film banyosunda yeni, yani daha
önceki kullanımlarla eskiyip kimyasal gücünden kaybetmemiş kimyasallarla çalışmayı mümkün
kılmasıdır. Stok solüsyonlardan sulandırılarak elde edilen banyolar da bu şekilde kullanılmalıdır.
(e) Art-Arda Kullanma: Bazı kimyasal malzeme, bilhassa tespit banyoları, yeni malzeme ilave
edilmeden defalarca kullanılacak şekilde hazırlanırlar. Ama bu kullanım, banyo iş görmeyecek
hale gelene kadar devam etmemeli, yani bu tip banyoların belli olan kapasiteleri aşılmamalıdır.
2.1.2. Zamanlama:
Tüm film banyosu süresince, her bir banyo solüsyonunda filmin ne süre tutulması gerektiği,
film ya da banyo kullanma tariflerinde belirtilmiştir. Örneğin, gereğinden kısa developman banyosu
süresi, gereğinden düşük pozlandırmaya tabi tutulmuş filmlerin normal
r. banyoları sonucu verecekleri
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olmalıdır. Ancak bu temperatürün kendisi o kadar kritik değildir. Gerek film gerekse banyo

kullanım kılavuzlarında o film ya da banyo için uygun olan temperatür-zaman değerleri oldukça
geniş limitler dahilinde verilirler.
Burada fotoğrafçının yapacağı; verilen bir temperatürü seçme, yahut da en kolay
uygulayabileceği temperatürü tespit etmek ve sonra bu temperatüre karşılık gelen banyo süresini
uygulamaktan ibarettir. Sıvı banyolar arasında temperatür uyumu sağlanmadığında, yıkanan film
olması gerektiğinden daha grenli görülebilir. Ekstrem hallerde, film emülsiyonunda düzelmesi
imkansız kırışıklıklar (retikülasyonlar) belirebilir.
2.1.4. Karıştırma:
Fotoğrafik anlamda «karıştırma» dan kast edilen, kimyasal olayların homojen bir şekilde
ilerlemelerini sağlama amacı ile, film veya kart emülsiyonunun banyo solüsyonları ile çok iyi
temasa geçmelerini mümkün kılmak için, film ya da kartlara banyo solüsyonlarına oranla hareket
verebilmektir. Bir başka deyişle, amaç; film ya da kart emülsiyon yüzeyi ile daima taze banyo
sıvısının temasını sağlamaktır. Fakat bu karıştırma işleminde aşırıya kaçmamak, yani ara
vermeksizin devamlı karıştırmak da zararlıdır. Banyo tankı içinde yapılan film yıkamalarında
dakikada 8-10 kez (veya 8-10 sn süre ile) tankı yavaşça alt-üst etmek yeterlidir.
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2.2. Normal Bir Siyah-Beyaz Film Yıkama
Normal bir siyah-beyaz film yıkama, birkaç farklı kimyasal işlemi gerektirir. Benzer
basamaklar kart yıkamada da hemen hemen aynıdır. Bu işlemler sırasıyla aşağıda verilmiştir.
2.2.1. Developman (Görüntü Geliştirme) Banyosu: Bu ilk basamakta filmin pozlandırılması
esnasında oluşan “gizli görüntü”, fiziksel ve kimyasal yollarla görünür hale getirilir. Bir başka
deyişle; ışık almış olan gümüş halidler -AgBr ve AgI kristalleri- görülebilir görüntüyü oluşturacak
şekilde meydana çıkarılır, yani metalik gümüşe dönüştürülür. Bazik özellikli bir banyodur.
Emülsiyonda pozlandırma anında ışık almamış olan kısımların banyo esnasında ışık
almalarını önleme gayesiyle, pankromatik filmler için, bu ilk banyo genelde tam karanlıkta
yapılmalıdır. Orthokromatik filmlerin yıkanmasında ise kırmızı ışık kullanılabilir.
2.2.2. Stop Banyosu: Bu ikinci basamakta developman banyosunun işlevi durdurulur. Yani bazik
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esnasında yetersiz karıştırma yapılmış demektir. Bu halde fiksasyon işlemi, tercih olarak taze
fiksatif ile yenilenmelidir. Fiksatifin yaptığı iş genelde 3 madde halinde özetlenebilir:
a. Developman işlemini durdurmak,
b. Işık görmemiş olan gümüş halürleri emülsiyondan temizlemek,
c. Developman banyosunda yumuşamış olan jelatin matriksi sertleştirmek.
2.2.4. Yıkama: Tespit banyosunu takiben, emülsiyondan, kullanılmış olan tüm kimyasal
sölüsyonların izlerini uzaklaştırarak negatif görüntünün sabitliğini tamamen garanti altına almak için
film su altında yıkanır. Bu işlemde filmden uzaklaştırılmak istenen birincil derecede önemli madde
fiksatiftir. Bu uzaklaştırma gereği kadar yapılmazsa, yani filmin yıkanmasına gereği kadar devam
edilmezse, filme bulaşmış olarak kalan fiksatif zamanla görüntünün solmasına neden olacaktır. 36
pozluk bir filmin akarsu altında, film yıkama tankında yıkanmasında 30 dk yeterlidir.
2.2.5. Deterjanlama: Yıkama sonrası, filmi kısa süre (20-30 sn) zayıf bir deterjan solüsyonuna tabi
tutma, kurutma esnasında film üzerinde oluşabilecek su damlacıkları lekelerini veya kireç çökmesi
sonucu oluşabilecek lekeleri önleme açısından gereklidir. 1/200-1/300 oranında sulandırılmış herhangi
bir sıvı deterjan bu amaca hizmet edebilirse de, ideali Kodak Photo-Flo gibi kaliteli bir fotoğrafik
deterjan kullanmaktır.
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2.2.6. Kurutma: Plaka halindeki filmler bir köşelerinden paslanmaz çelik veya tahta mandal
yardımı ile asılarak tozsuz-cereyansız bir ortamda kurutulurlar. Bobin halindeki filmlerin
kurutulması da benzer ortamda yapılmalı; bir ucundan mandala asılan filmin öbür ucuna ağırlıklı
ikinci bir mandal tutturularak filmin dik konumda kuruması sağlanmalıdır.
2.3. Örnek Bir Film Yıkama İşlemi: KODAK D-76 İle Film Banyosu
2.3.1. Filmin Spirale Sarılması: Öncelikle film kasetinin kapağı karanlık odada açılarak filmin
ucu kasetten dışarı çıkarılır ve uç kısmı filme dik olarak kesilir. Bir elle film bir elle de film sarma
spirali tutularak filmin ucu spiralin dişleri arasına sokulur. Daha sonra spiralin iki kenar makarası
ileri-geri hareket ettirilerek film kasetin sonuna kadar sarılır ve son kısmı kasetten kesilir. Film
sarılmış olan spiral, daha sonra tankın merkezi çubuğuna takılır ve sıkıştırıcı halkalar ile çubuk
üzerinde kilitlenir. Böylelikle yıkama işlemi esnasında spiralin tank içerisindeki hareketliliği
engellenmiş olur. Tankın kapağı kapatılır. Buraya kadar olanr.tüm işlemler tamamen karanlıkta
D
yapılır. Tankın kapağının kapanmasından sonra normal ışık
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Bir film yıkama işleminde yer alan bazı basamaklara ilişkin görüntüler.

2.3.2. Developman Banyosunun (Kodak D-76) Hazırlanması: Filmde görüntü oluşturulmasında
kullanılan 1. banyo, tank imalatçısı olan firmanın belirttiği miktarlarda ölçekli kapta uygun
sıcaklığa göre hazırlanır. Stok solüsyon aşağıdaki maddeler sırayla karıştırılarak hazırlanır.
Aq.D. (Aqua distile, Saf Su) ................................... 750 cc (ml)
Kodak Elon (=Metol) .............................................. 2 gr
Sodyum Sülfit, anhidröz(= susuz) .......................... 100 gr
Hidrokinon (rafine) ................................................. 5 gr
Borax (granüler) ...................................................... 2gr
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Bu maddelerin erimesi karıştırılmayla sağlandıktan sonra soğuk Aq.D. ile 1 lt!ye
tamamlanır. Sonuçta oluşan bu stok solüsyon, ağzı sıkı bir şekilde kapanabilen kahverengi bir
şişeye aktarılır ve buzdolabında -4 0C’da muhafaza edilir.
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siyah-beyaz filmler yıkanacaksa; 18 0H
C’da
gibi süreler alınır. 50 ASA film için aynı temperatürlerde, bu süreler 1’er dk daha kısa tutulmalıdır.
Yıkama işi şöyledir: her dk (60 sn) içerisinde tank, son 10 sn birkaç kez alt-üst edilerek
filmin veya filmlerin her yüzeyinin homojen bir şekilde yıkanması sağlanır. Yıkamadan sonra
tankın sadece sıvı alan kapağı (kendisi değil!) açılarak developman banyosu dökülür. İyice
süzdürülerek süratle içerisine stop banyosu boşaltılır.
(b) Stop Banyosu: Stop banyosu olarak 300 cc %1’lik sulu asetik asit solüsyonu kullanılır. Süre
30 sn olarak alınır. Bu süre içerisinde tank devamlı çalkalanır. Aynı solüsyon 10 tane 36 pozluk
filmi stoplar.
(c) Film Fiksatifi (Tespit Solüsyonu): Bu amaçla örnek olarak Kodak firmasının Kodak F-5’i
önerilir. İçeriği şöyledir:
Aq.D. (Aqua distile, Saf Su) .............................
Sodyum thiosülfat (.5H2O) ...............................
Sodyum Sülfit, anhidröz ...................................
%28’lik Asetik Asit**........................................
Borik Asit (=Borax )(granüler) ........................
Potasyum Alum (.12H2O) ................................

600 cc
240 gr
15 gr
48 cc
7.5 gr
15 gr

**Not: Aq.D. 8 kısım ve Glasiyal Asetik Asit 3 kısım alınarak hazırlanır.
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Bu maddeler biri erimeden diğeri ilave edilmeksizin, sırayla karıştırılarak eritilirler. Erime
tamamen sağlandıktan sonra soğuk Aq.D. ile 1000 cc’ye tamamlanır ve kullanım solüsyonu olarak
muhafaza edilir. Taze solüsyon 36 pozluk siyah-beyaz filmin 26 tanesinin tespitini sağlar. 36 lık
tek film için en az 500 cc olacak şekilde tanka boşaltılır. Yıkama yine her dk nın son 10
saniyesinde çalkalama şeklinde gerçekleştirilir. Tespit süresinin sonunda fiksatif atılmaz. İlk 8
film 20 0C’da 5 dk, ikinci 8 film 7.5 dk ve son 10 film ise 20 0C’da 10 dk süreyle yıkanmalıdır.
Böylelikle 1 lt lik kullanım solusyonu ile en azından 26 tane 36 pozluk film tespit edilebilir. Daha
fazla kullanılmak istendiğinde tespit süresi daha da artırılmalıdır. Bununla birlikte 26 film den
sonra tekrar kullanmamak daha uygun olur.
(d) Yıkama Banyosu: Fiksasyon süresinin sonunda fiksatif boşaltılır ve film, tank içinde çeşme
suyu ile 30 dk-1 saat süreyle daimi ve yavaş akan su ile yıkanır. Yıkama için hortum tank
kapakçığından, tankın orta kısmında yer alan iki ucu açık plastik
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vs.), üzerlerinde developman, stoper ve fiksatif gibi kimyasal artık maddelerin kalmaması için bol
su ile yıkanmalı ve kurumaya terk edilmelidir. Banyo edilmiş ve kurutulmuş filmler pelür kağıtları
arasına yerleştirilerek ve gerekirse bir zarfa yerleştirilerek muhafaza edilmelidir. Bu iş için piyasada
filmleri dosyalama imkanı da veren özel negatif saklama kılıfları bulunmaktadır.

3. Kart Tipleri, Karta Basım ve Kart Banyosu
Karanlık odada çalışmaya başlamadan önce, ortamın amaca uygun şekilde ve
karanlıktayken kullanışlı olacak şekilde düzenlenmesi, odanın ışık geçirmezliğinin kontrol edilmesi,
kullanılacak malzemelerin el altında olacak şekilde yerleştirilmesi, agrandizör ve emniyet ışıklarının
kontrol edilmesi, odanın tozsuz, 20-25 0C civarında ve havalandırılmış olması gerekir. Karta basım
işlemine geçmeden önce, her şeyden önce kartların da yapısının temel olarak negatif yapısına benzer
olduğunu söylemek yararlı olur. En temel farklardan birisi, emülsiyon tabakasının altında yer alan
kaide tabakası yani selüloz-asetat tabakasındadır. Bu tabakanın kalınlığı ve içerdiği selüloz yahut
asetat oranı kart tiplerine göre değişir (tamamen kağıt ya da plastik tabanlı kartlar gibi).
3.1. Kart Tipleri
Siyah-beyaz kartlar; boyutlarına, sayılarına, kalınlıklarına, yüzey özelliklerine ve duyarlılık
(kontrastlık) derecelerine göre farklı tipler gösterirler.
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(1) Boyutlarına göre kartlar:
En küçük kart ............. 7 x 11 cm
Standart kart ............... 18 x 24 cm
Büyük kart .................. 30 x 40 cm
En büyük kart ............. 50 x 60 cm
Biyolojide en çok tercih edilenler küçük ve standart boyutlardaki kartlardır.
(2) Sayılarına göre kartlar: Genellikle –10’luk veya –100’lük paketler halinde imal edilirler.
(3) Kalınlıklarına göre kartlar: Selüloz-asetat tabakasının kalınlığı esas alınarak 2 tip ayırt edilir.
Single Weight (SW, tek katlı) Kartlar: Genellikle parlak (glossy) kartların altlıkları
böyledir. Biyolojik çalışmalarda tercih edilen tiptir.
Double Weight (DW, çift katlı) Kartlar: Genellikle büyük boyutlu kartlar ile mat
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anlamda, yumuşak kartlar ve sert kartlar olmak üzere iki tip ayırt edilir.
Yumuşak Kartlar: Işığa karşı duyarlılığı fazla olan, yani hızlı kartlar olup, az kontrast
kartlardır. Kontrast filmlerle normal sonuçlar alınmak istendiğinde kullanılırlar. Düşük
numaralı kartlardır.
Sert Kartlar: Işığa karşı duyarlılığı az olan, yani yavaş kartlar olup, çok kontrast kartlardır.
Kontrastlık düzeyi düşük olan negatiflerden normal kontrastlı sonuçlar arzu edildiği zaman
kullanılırlar. Yüksek numaralı kartlardır.
Genel anlamda kart üzerindeki duyarlılık numarasına bağlı olarak kartların sertliği ya da
yumuşaklığı şu şekilde gösterilebilir:
Yumuşak Kartlar
(Işığa en duyarlı, az kontrast olan)

Sert Kartlar

0-1-2-3-4-5-6 (Işığa çok az duyarlı, çok kontrast olan)

3.2. Karta Basım
Kart basımı iki şekilde yapılabilir.
(a) Kontakt Basım: Resmi basılacak film ya da obje ile kart arasında direkt temas vardır. Bu tip
baskı, obje yahut filmin kendi boyutlarında gerçekleşir. Işık kaynağı en üstte olacak şekilde, düz
bir zemin üzerinde kartın emülsiyon tabakası yukarı, filmin emülsiyon tabakası alt yüzeye gelecek
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şekilde yerleştirilir. Bunların üstüne de ışık geçiren ve ağırlık yaparak kart ve filmin düzlemsel
durmasını sağlayacak düz bir cam yerleştirilir. Film yerine herhangi bir saydam yahut yarısaydam
obje konarak da (örneğin bir zar kanatlı böceğin kanadı veya bir bitki yaprağı) kontakt baskı
yapılabilir. Bu iş için ışık kaynağı olarak, evleri aydınlatmada kullanılan normal bir lamba ya da
masa lambası idealdir. Ancak agrandizörün beyaz ışığı da başarılı bir şekilde bu iş için kullanılabilir.

Kontakt baskıda uygulanan yöntem. .
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Bir agrandizörün temel yapısı.

İki tip agrandizör bulunur:
(a) Diffuzer Tip: Yumuşak, kontrast düzeyi az olan kartlar için kullanılır.
(b) Kondansör Tip: Sert, kontrast düzeyi fazla olan kartlar için kullanılır.

büyüteci,
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Agrandizör filmin görüntüsünü küçültüp-büyütmeye yarayan bir çeşit projeksiyon
cihazıdır. Film tipine göre değişik boyut ve markalarda agrandizörler vardır. Agrandizörde yer alan
ışık kaynağı 75-150 watt arasında beyaz ışık veren, süt beyazı buzlu foto ampulü (photoflood)’dür.
Kondansatör kısmı; ışık şiddetinin aydınlatılan yüzey üzerinde her yerde aynı olmasını sağlayan ince
kenarlı merceklerden yapılmış (bazen buzlu cam da olabilir) bir sistemdir.
Baskıya Giriş: Baskıya başlamadan evvel önce kart banyolarının ve agrandizörün bu işlem için
hazırlanması şarttır. Kart banyolarının hazırlanışı ve basım işinin tamamlanması bir sonraki başlık
altında verilmiştir. Burada sadece agrandizörde yapılacak işlemlere değinilecektir.
(1) Öncelikle agrandizörün film taşıyıcısının toz ve pisliklerden temizlenmesi gerekir. Camların ve
merceklerin temizlenmesi için yumuşak bir temizleme kağıdı kullanılır. Camların temizliği karttaki
görüntünün de temiz olmasını sağlayacağından bu işlem çalışma süresince birkaç kez tekrarlanabilir.
(2) Agrandizörün negatif taşıyıcısı çıkarılır, film iki camlı yüzeyin
arasına, filmin mat yüzeyi
.
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E sokulur. Genel bir kaide olarak: basılacak fotoğrafların;
H
kontrastlık düzeyi yüksek olsun isteniyorsa diyafram açılır, kontrastlık düzeyi düşük olsun isteniyorsa
diyafram kısılır.
(4) Bir tabaka fotoğraf kartı marjörün içine, emülsiyonlu yüzü üste gelecek şekilde yerleştirilir.
(5) Arzu edilen görüntüyü oluşturacak olan en uygun seçeneklerin (poz süresi, diyafram boyutları
vs.) belirlenmesi amacıyla, öncelikle “test kartı” yapılması gerekir. Normal bir pozlandırmada olay
kısaca söyledir: agrandizör test poz saati belli bir süreye (örneğin 30 sn) ayarlanır ve poz saati
çalıştırıldığı anda agrandizörün kırmızı filtresi ışık yolundan uzaklaştırılır (açılır). Poz saatinin
çalıştırma düğmesi ile otomatik olarak agrandizör gövdesinde yer alan obturatör devreye girer ve
ışık yolu açılır. Böylelikle marjör içine yerleştirilmiş olan önceden hiç beyaz ışık almamış kart, ışık
yolu üzerinde bulunan negatifteki gerçek görüntüden geçerek, beyaz ışıkla pozlanmış olur. Bu
şekilde pozlanmış kartlar önce developmanda arzu edilen görüntü elde edilinceye dek yıkanır,
ardından stop banyosunda işlem geçici olarak durdurularak, daha sonra da fiksatif solüsyonunda
kalıcı görüntü tespiti gerçekleştirilir.
Esas basım işine başlamadan önce, marjördeki kartın (18 x 24 cm) üzerine, sadece 3 cm
genişliğindeki bir bölgeyi açık bırakacak şekilde, ışık geçirmez siyah bir kağıt yahut karton kapayıp
her 5-10 sn de kartı 3 cm açarak arka arkaya pozlandırmalar yapılır. Böylelikle aynı kart üzerinde
birbirlerinden 5-10’ar sn daha fazla pozlandırılmış 3’er cm genişliğinde 6 değişik koyulukta (şeritler
halinde) deneme kartı elde edilir. Bu tekniğe “kısmi örterek pozlandırma tekniği” adı da verilir.
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“Kısmi örterek pozlandırma süresi tayini” tekniği ile elde edilen bir “test kartı”. Görünüş olarak basım için en uygun sürenin
9 sn olduğu söylenebilir.”

(6) Pozlandırılmış test kartı marjörden çıkarılır ve içinde önceden hazırlanmış olan developman
banyosu bulunan küvete yavaşça emülsiyon yüzü (pozlandırılan yüzey) aşağı gelecek şekilde yavaşça
daldırılır. Plastik yahut metal bir kart maşası yardımı ile kart küvetin içinde yavaşça çalkalanır.
Arada bir ters yüz edilerek, karanlık yerler iyice koyulaşıncaya dek (90-120 sn)t banyoda tutulur.
(7) Kart maşa yardımıyla, developman küvetinden stoper banyosu küvetine, sonra da tespit banyosu
küvetine aktarılır. Kart tespit banyosunda en az 1 dk kaldıktan sonra, developman banyosununun
ışık almayacak şekilde üzerini örterek ve ortamda pozlanmamış kartlar varsa, ışık geçirmez emniyeti
bir yere (dolap veya siyah kapalı poşet) kaldırarak, odanın normal aydınlatma ışığı açılır ve dikkatle
kartın üzerindeki deneme şeritleri incelenir. Tonları en çok beğenilen şeride verilen poz süresi
hesaplanır. Bu şekilde basım için kullanılacak poz süresi ve diyafram açıklığı saptanmış olur.
(8) Marjöre yeni bir fotoğraf kartı yerleştirilerek, saptanan poz süresi ve diyafram açıklığı ile
negatifteki konuya ait yeniden baskı ve banyo işlemi (sırasıyla developman, stoper) gerçekleştirilir.
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(9) Baskısı gerçekleştirilen kartlar fiksatifte hafifçe, maşa ile hareket ettirilerek 10-15 dk yıkanır.
Ardından buradan çıkarılarak, akan musluk altındaki bir küvette en az 30-60 dk (ideal olarak 90-120
dk) yıkanmaya terk edilir.
(10) Yıkanması biten kartlar, tek tek sudan çıkarılarak, parlak yüzeyleri kurutma makinesinin
(glase) çelik silindir yüzeyine gelecek şekilde, makinenin bezi üzerine dizilir. Isıtılan silindirden
geçen kartların yüzeyi kurur. Glase makinesinde kurutma yapılırken öncelikle bezin dönmesini
sağlayan düğme açılır. Ardından silindiri ısıtan düğme devreye sokulur. Kartların kurutulması işi
bitince, önce glase cihazının ısıtıcısı kapatılır. Silindir soğuduktan sonra (5-10 dk sonra) bu defa
bezin ilerlemesini çalıştıran düğme devre dışı bırakılarak glase cihazı tamamen kapatılmış olur.
Glase cihazının bezini çalışmaya sevk eden düğme, silindiri ısıtan düğmeden önce kapatılır ise bez
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olmalıdır. Hazırlanan stoper (durdurma banyosu) ve fiksatif (tespit banyosu) de 20 0C civarında
hazırlanarak küvetlerine yerleştirilir. Fiksatifi 1 lt civarında kullanmak, banyonun tüm kartların
üzerini örterek tespit işleminin en ideal şekilde gerçekleşmesi bakımından yararlı olur. Her üç
banyonun (developman, stoper, fiksatif) karışmasını önlemek açısından 3 değişik renkte küvet
kullanılması tavsiye edilir. Ayrıca kartların banyolar arası transferinde her bir banyo sıvısının
diğerine naklini önleme bakımından her bir banyo için ayrı bir kart tutucu (pens, maşa)
kullanılması şarttır. Kart basımında kullanılacak banyolar ve hazırlanışları şöyledir:
(a) Developman Banyosu: 1 lt stok solüsyon olarak hazırlanır. 1:2 oranında Aq.D. ile sulandırılarak
kullanım solüsyonu elde edilir. Bu banyo ile 30 adet 18 x 24 boyutunda kart yıkanır. Örnek olarak
Kodak D-72’nin hazırlanışını verebiliriz:
Aq.D. (Aqua distile, Saf Su, 50 0C) ...................................... 600 cc
Kodak Elon (=Metol, en beyazı saftır) ................................. 3 gr
Sodyum Sülfit, anhidröz(= susuz) ........................................ 45 gr
Hidrokinon (rafine, beyaz kristalize olanı en iyisidir........... 5 gr
Sodyum Karbonat (.1H2O: kristal sulu) .............................. 80 gr
Potasyum Bromid, anhidröz ................................................. 2 gr
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Maddeler sırayla eritilir. Hiçbir zaman biri erimeden diğeri konulmamalıdır. Erime
mekanik karıştırıcılarla veya bir cam bagetle karıştırılarak sağlanır. Erime tamamlandıktan sonra
solüsyon soğuk Aq.D. ile 1000 cc’ye tamamlanır. Şonuçta elde edilen bu stok solüsyon,
kahverengi şişede ve 4 0C’a ayarlı buzdolabında, karanlıkta saklanır. Bu şekilde 1 yıl kadar
kalabilir. Kullanılacağı zaman, stok solüsyon, 1:2 oranında sulandırılarak 20 0C’ye ısıtılarak
kullanım solüsyonu elde edilir. Kartın pozlanma süresi, kart tipi, banyonun eskilik durumu, vs
göre banyoda hayal geliştirme süresi değişir. İdeal süre 2 dk dır.
(b) Stop Banyosu (Stoper): 500 cc Aq.D. ve 5 cc glasiyal Asetik Asit alınarak, %1’lik solüsyon
halinde hazırlanır. 30 adet 18 x 24 cm’lik kartı yıkama kapasitesine sahiptir.
(c) Tespit Banyosu (Fiksatif):
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HE
süresi de artırılmalıdır.
Tespit süresinin sonunda, önceden de belirtildiği gibi, kartlar akarsu altında 90-120 dk
süreyle yıkanır. Elektrikli kurutma makinesinde (glase) kurutulurlar. Kartlar makineden alındıktan
sonra emülsiyonlu yüzleri yukarı bakacak şekilde, düz bir platform üzerinde bekletilirler. Böylece
bekleme süresince kartların, kurutma makinesinde aldıkları içe kıvrılmış şekli düzleşir.
Önemli Not: Kart banyosu yapılırken, şayet kağıt tabanlı fotoğraf kartları değil de, plastik tabanlı
(örneğin Ilfospeed RC) karta fotoğraf basımı yapılacaksa; yıkama ve kurutma işlemlerinde
farklılıklar söz konusudur. Fiksasyon süresi 2 dk’dır ve kartlar bu süre içerisinde durmaksızın
sürekli olarak çevrilerek yıkanırlar. Akarsuda yıkama süresi en fazla 5 dk dır. Kurutma açıkta
kartlara eğim verilerek yapılır. Kesinlikle kurutma makinesi kullanılmaz.
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Konunun Işıklandırılması ve Farklı Aydınlatma Teknikleri
1. Konunun Işıklandırılması ve Aydınlatma Prensipleri
Laboratuvar yahut stüdyoda çekilen bir fotoğrafın, bir manzara, portre ya da aile
fotoğrafının, hatta az da olsa bir haber fotoğrafının başarısını ya da başarısızlığını belirleyen en
temel koşullardan birisi, ışıklandırmadır. Hareketsiz objelerin çekimi esnasında ışığı tam anlamıyla
kontrol etmek mümkündür. Oysa haber fotoğrafçıları ya da hareketli objelerle çalışan fotoğrafçılar
yalnızca ışık bilgilerini kullanıp, nerede ve ne zaman görüntü alabileceklerini seçebilirler. Işığın
etkileri her durumda aynıdır. İyi bir ışıklandırma, “en çok detay veren ve aynı zamanda ifade
edilmek isteneni en iyi şekilde vurgulayan” ışıklandırmadır. Doğal ya da yapay ışıkla aydınlatmada,
her fotografik çekim için kullanılabilecek basit ve uygulanabilir bazı prensipler vardır. Işık
kaynağından gelen ışık çevreyi, hacmi, gölgeleri vs tayin eder.
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Tek ve yoğun bir ışık kaynağından gelen ışıkla gölgelerin oyunu ve ışıklandırmada ışığın genel prensiplerini anlama. Top
sabit durmasına rağmen aydınlatma şekli ne göre görüntü detaylarında meydana gelen farklara ve oluşan gölgelenmeler
ile topta meydana gelen hareket hislerine dikkat ediniz.

Çekimi arzulanan sahne ya da objeyi karşıdan aydınlatan ışık (a), sahne ya da objedeki
derinlik içeren kısımları (rölyef) kırar ve genellikle, düz ve kontrastı düşük bir resim verir.
Buna karşın baskın olan ışık kaynağı, objeyi biraz yukardan ve kameranın optik eksenine
450 ye yakın bir açıyla aydınlatıyor ise (b, d), elde edilen resimde obje daha hoş bir derinlik
(rölyef) kazanır ve objenin en doğal şekli ortaya çıkar.
Baskın ışık tepeden geliyor ve kamera 450’lik bir açıyla objeye yönlendirilip fotoğrafı
çekiliyor ise (c), ışık kaynağının objeye göre olan mesafesi ve objenin (küresel, dikdörtgen, küp,
vs) şekline bağlı olarak objenin bulunduğu zeminde ve obje üzerinde gölgelenmeler ortaya
çıkabileceği gibi, obje üzerindeki derinlik gösteren özellikler çok fazla belirgin olmaz. Bununla
beraber objenin şekli çok belirgin bir şekilde ortaya çıkar.
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Konuya teğet olarak gelen ışık (d) ya da yandan gelen ışıklandırma (b, e) konunun en
küçük detaylarını da belirgin duruma getirir. Gölgeler uzar ve konuyu oluşturan objenin yapısı
tam olarak ortaya çıkmış olur.
Ana yahut baskın ışık konunun arkasından geliyor ise (f), bir yarı-siluet etkisi yapar. Bu tür
ışıklandırmalar nihai resme şiddetli bir kontrast verir. Sahnedeki objelerin sınırlarını
belirginleştirir, fakat kameranın karşısına rastlayan konunun tüm kısımlarını gölgede bırakır.

2. Işıklandırmanın İncelenmesi
Fotografide ışığı tarif etme bakımından çoğu kez sert ışık, yumuşak ışık, doğrudan ışık,
yansıyan ışık, arkadan ışık gibi değişik sözcükler kullanılır. Farklı kişiler bu sözcükleri farklı
anlamlarda kullanabilirler, bu nedenle bu sözcükler ışığı tanımlamak için yeterli değildir. Daha iyi
bir yöntem; aydınlatmayı 5 temel özelliğe dayandırarak anlamaya çalışmaktır. Bunlar: ışık kaynağının
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yerleştirilmiş, reflektörler kullanmak (ozalit kağıt, alüminyum kaplama kağıdı, beyaz kağıt, vs) en
güvenilir yöntemdir. Benzer şekilde istenmeyen yansımaları ve parlamaları yok etmek üzere de
ışığı emici siyah renkli karton, kağıt yahut mukavvalar kullanmak gerekebilir. Gölgelerdeki ışık
sorunu dışarıda hayati önem taşır. Doğrudan güneş ışığında, gölgeler siyah olur, önemli detaylar
ortadan kalkar, resmin bir bölümü kaybolur. Eğer bir portre çekiyor iseniz, bir parça beyaz kağıt,
hatta gazete reflektör şeklinde kullanılarak sorun giderilebilir. Benzer şekilde haber fotoğrafçıları
bazen reflektör olarak beyaz gömlek giyerler. Beyaz ya da açık renk bir duvarın önünde çalışmak
da gölgelenme sorununu gidermeye yardımcı olur. Yahut güneş bir bulutla gizlenip, bir sis etkisi
yaratarak ışığı dağıtması beklenebilir. Akşam üzeri güneşin gücü topraktan yansıyan ışığa göre
daha zayıf kalır ve hafif bir sis gölgelenme sorunlarını ortadan kaldırabilir.
Gölgeleri ne kadar ışıklandıracağınız, gölgede görünmesini istediğiniz detayları mı yoksa
koyu bir gölgenin yaratacağı güçlü ve doyurucu etkiyi mi seçtiğinize göre değişir. Bu konuda karar
verirken, çekeceğiniz fotoğrafın kameradan nasıl görüneceğini anlamak için gözlerinizi kısarak
sahneye bakınız. Esasen her şey kime neyi göstermek istediğinize bağlı olarak düzenlenebilir. Bu,
fotoğrafı çekenin ışığı anlama ve kullanma becerisine kalmıştır.
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3. Yapay Işıklandırma İle Makro Çekim Teknikleri
Işıklandırma ile ilgili yukarıda değinilen temel bilgilerden sonra, biyolojide sıkça kullanılan
yapay ışıklandırma ile makro çekim tekniklerini ele alalım. Bu amaçla öncelikle çekim yapılacak
laboratuvarda belli başlı hazırlıkların önceden yapılması gerekir. Öncelikle fotoğraf makinesine
makro objektif ve gerekirse uzatma tübü (örneğin Nikon’un M2 Halkası) takılmalıdır. Bunun
dışında, çekim yapılacak ortamın ışıklandırma ve zemin özelliklerinin seçimine dikkat edilmesi
büyük önem arz eder.
Işıklandırma: kamera tripoda adapte edilir ve resmi çekilecek olan objeyi, her biri 1800 görecek
şekilde 2 ışık kaynağı kullanılır. Bu ışık kaynakları 200 Watt’lık ev ampulleri olabileceği gibi, 275500 Watt’lık fotoflud (photoflood) gibi biraz güçlü lambalar da olabilir. Şayet ışıklandırma için 3
0
ışık kaynağı kullanma arzulanıyor ise, o zaman her bir ışık kaynağı,
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şekilde yerleştirilir.
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Yapay Işıklandırma ile bir makro çekim düzeneğinin yandan (solda) ve üstten (sağda) görünümü.

Zemin: Resmi çekilecek olan objenin üzerinde durduğu zemin homojen düz olmalı, desenli
olmamalıdır. Zemin olarak ya tam beyaz veya tam siyah ortamlar seçilir. Kontrastlığı sağlama
açısından;
Nispeten açık renkli bir nesne çekilecek ise siyah zemin,
Nispeten koyu renkli bir nesne çekilecek ise beyaz zemin tercih edilmelidir.
3.1 Beyaz Zeminde Makro Çekim Tekniği:
Bu amaçla hacimli bir objenin görüntülenmesinde, iki tip yöntem uygulanabilir. I. yöntemde
gölgelenmeyi önlemek amacıyla, objenin bulunduğu saydam, çiziksiz ve temiz platform beyaz
zeminden belli bir mesafe yukarıya alınır ve yandan ekstra bir ışıklandırma ile objenin yan alt
kısımlarında, keza beyaz zeminde ortaya çıkan gölgelenmeler bertaraf edilir. II. yöntemde ise obje
doğrudan beyaz zemin üzerine oturtulur ve gölgelenmeler alttan gelen güçlü ışık ile bertaraf edilir.
Bu amaçla fotoğraf çekilecek zemin olarak, alttan flüoresan bir lamba ile homojen şekilde
aydınlatılabilen ve kısmen ışık geçirebilen süt beyazı renkte mika kaplı bir platform (pano)
kullanılabilir.
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Beyaz zeminde pozlandırma nasıl yapılır?
Pozlandırma, eğer kamera pozometresi ile yapılıyor ise, o zaman genel kaide olarak “1
stop fazla” alınır, diğer bir deyişle pozlandırma artırılır. Zira pozometre beyaz zeminden gelen
ışıktan dolayı yanılacak ve gereğinden daha az pozlandırma gösterecektir. Bu nedenle “1 stop fazla”
kaidesi uygulanır. Örneğin; pozometre f/16 ve 1/8 sn’yi gösteriyor ise, iki alternatiften (apertürenstantane) birisine göre ayar yapılır. Saha derinliği zonunun (SDZ) geniş olması isteniyorsa o
zaman f/ değerine dokunulmaz. Sadece enstantane ile ayarlama yapılır.
1. Seçenek: f/16 – 1/4 sn (SDZ’nun değişmesi istenmiyor ise tercih edilir)
2. Seçenek: f/11 – 1/8 sn (SDZ önemli değilse seçilebilir)
Pozlandırma tayini için “direkt ışık ölçen pozometreler” en uygunudur. Burada önemli bir
husus; makro objektifin SDZ’nun dar olduğunu düşünerek pozlandırma için en büyük f-stop
değerini seçme yoluna gidilmesidir.
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kamera objektifine takılan ya siyah karton bir siper veya aydınger kağıdından bir koni yapılır.

Siyah Zeminde açık renkli bir obje çekimi için tasarlanmış bir düzenek..

Siyah zeminde pozlandırma nasıl yapılır?
Siyah zeminde makro çekim esnasında, pozlandırma için genel kaide ise; daha az
ışıklandırma yapmaktır. Zira pozometre ile ölçüm nesneye göre yapıldığından, filmde nesne daha
açık tonda ve kartta ise koyu tonda gelişir. Böylece kontrastlık sağlanamaz. Bu nedenle, siyah
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zeminde makro çekim yaparken, genel kaide “1 stop azaltma” şeklindedir. Örneğin, pozometrenin
verdiği değerler f/16 ve 1/8 sn ise, yine bu kaideye uygun olarak 2 alternatiften biri seçilir (1.
Seçenek: f/16 – 1/16 sn; 2. Seçenek: f/22 – 1/8 sn). Burada önemli bir husus; SDZ sığ olduğu için
üç boyutlu nesnenin orta düzeyine göre pozometrik ölçüm alınması gereğidir. Ancak mesafe
arttıkça SDZ da artacağı için, en iyisi bu ölçümün yani pozlandırmanın saptanacağı düzlemin,
diğer bir deyişle ortanın biraz gerisinden alınmasıdır. Buna “1/3 kaidesi” denir. Böylece
objenin totalinde daha da iyi bir netlik eldesi sağlanmış olur.

4. Aydınlatma Gereçleri
Fotoğrafçı pek çok kez arzuladığı türde bir görüntü elde etmek yapay ışıktan faydalanmak
durumundadır. Genel olarak kullanılan 4 tip temel ışıklandırma gereci bulunur. Bunlar, fotofludlar,
kuvartz-halojen lambalar, flaşlar (şimşek lambaları, balon ampuller, küpler), elektronik
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(b) Kuvartz-Halojen Lambalar: Fotoğraf
Rve sinema filmi çekimlerinde, nispeten son zamanlarda
E
H
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yapılmış bir tel, ayrıca az bulunur gazlar ile iyot
flaşlar (aynı zamanda otomatik flaşlar)’dır.

zerrecikleri türünden madensi bir cisim bulunduran küçük bir tüpten yapılmışlardır. Bu tür bir
lamba, içinde bulunan telini kendiliğinden sürekli yenileme özelliğine sahip olduğundan, bu tür
lambalar oldukça uzun ömürlüdürler ve yaydığı ışık daima aynıdır. Bu tip lambaların gücü
çoğunlukla 250-1200 watt arasında değişir. Bazen 2000 watt’a ulaşan tipleri de vardır. 320034000 K’lik renk temperatüründe ışık verirler. Bu sıcaklık renkli filmler (A ve B tipi) ile fotoğraf
çekimlerine uygundur. Bu tür lambalar oda içi ve stüdyo çekimleri açısından en mükemmel
sonuçları verirler. Bununla beraber, kullanılışları bazı tedbirler gerektirir. Lamba söndürüldükten
sonra, hele de uzun bir süre çok açık kalmışsa, hafif bir ıslaklık bile ampulün tehlikeli bir şekilde
patlamasına neden olabilir.
(c) Flaşlar (Şimşek Lambaları): Günümüzde profesyoneller açısından kullanılışı pek de fazla
olmayan, ancak daha çok amatörler tarafından tercih edilen ışıklandırma yahut aydınlatma tipidir.
Değişik tipleri vardır: balonlu, küp vs. İçinde alüminyum, zirkonyum ya da magnezyumdan yapılmış
bir tel ve bunun 2 yanında elektrotlar bulunduran bir lamba olup, patlayıcı iki pastil sayesinde içindeki
oksijeni yakarak ışık yayar. Patlama, düşük bir elektrik veren bir pil sayesinde olur. Küçük ampuller
bazen küp şeklinde yapılanmıştır. Bu tip lambaların ışık verme süreleri genellikle oldukça sınırlıdır.
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Senkronizasyon Sorunu: Flaşın harekete geçmesi yani çakması, obturatörün açık olduğu an
olmalıdır. Gerek yapraklı gerekse perdeli tipte olsun, primitif tip kameralar haricinde, hemen her
obturatörün bir senkronizsyon (eşleştirme) elektrik kontağı vardır ve uygun anda devreyi kapayarak
flaşın çakmasına sebep olur. Obturatör ile flaş lambası arasındaki senkronizasyon bir kordon yahut
kablo ile yapılabileceği gibi, bazı kameralarda kamera gövdesinin üst kısmında bulunan kızaklı yuva
sayesinde, flaş buraya yerleştirilerek de senkronizasyon bağlantısı sağlanır. Daha önceden de ifade
edildiği gibi, yapraklı obturatör tipinin önemli bir avantajı bütün enstantane (poz süresi) ayarlarında
gerek lambalı flaş gerekse elektronik flaş sistemleri için tam senkronize olabilmesidir. Obturatörün
senkronizasyon kolu M konumuna getirilir. Buna karşın perdeli obturatörlerde mekanizma çok daha
basit olduğundan, hareketli perdeler tek bir yönde ve kesintisiz hareket ettiğinden, çok daha yüksek
enstantane değerlerine, yani daha kısa poz sürelerine ulaşmak mümkündür. Bu durumda da perdeli
obturatörlü bir kamera ile çalışırken, senkronizasyon ancak yapımcı firma tarafından tayin edilen
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(d) Elektronik Flaşlar: 1945’li yıllardan günümüze dek kullanıla gelen bu tip flaşlar, renkli film
emülsiyonlarına da uyum gösterebilen, profesyonel fotoğrafçılarca en çok rağbet gören aydınlatma
tipidir. Güçlü, yoğun ve güzel bir ışık kaynağına sahiptir. Bu tip flaşların maksimum pozlandırma
(ışık verme) süresi 1/2000 sn dir. Bu tür flaşların çalışma tarzı kısaca şu şekildedir: çok daha önceden
kondansatörlere stok edilmiş olan büyük miktardaki elektrik enerjisi, aniden az bulunur gazlardan
xenon’la (zenon) doldurulmuş bir tüpe boşaltılır. Elektrik deşarjı gazı iyonlaştırarak şimşek gibi bir
ışık parıltısını meydana getirir. Modeli ne olursa olsun elektronik flaşlar, bir elektrik enerji kaynağı,
voltajı artırmaya yarayan elektronik bir düzenleyici, enerji deposu görevini üstlenen kondansatörler
ve elektrik ışık lambasından meydana gelmiştir. Bir elektronik flaşın gücü, genellikle jul ya da
watt/sn olarak verilir. Bu değer, esasen kondansatörlerde toplanmış elektrik gücünü ifade eder.
Profesyonellerin kullandığı elektronik flaşlarda, genelde flaşır.patlatma işlemi aygıtın üzerinde
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halkada kullandığımız diyafram değerinin karşısına gelen rakamlar, metre ve feet olarak flaş ışığının
tesir sahasını gösterir. Elektronik flaş, makinenin üst kısmındaki kızağa oturtulur (istenirse
kameradan ayrı olarak da kullanılabilir) ve senkronizasyon kablosu ile X-senkronize soketine
irtibatlandırılır. Elektronik flaşların verdiği ışık yoğunluğu sabit olduğuna göre; pratik olarak (a)
uzak mesafelerde diyafram açılır, (b) kısa mesafelerde ise diyafram kapatılır.
Otomatik Flaşlar: Bunlar ayrı aygıtlar olarak değil de, çoğunlukla manuel çalışan elektronik
flaşlara ilave bir seçenek konulmasıyla geliştirilen flaş tipidir. Elektronik flaşın manuel seçeneği ile
maksimum 1/2000 sn ışık verme süresi varken, bu süre otomatik flaş seçeneği ile 1/35000 sn ye kadar
azaltılabilir. Bu tip flaşta, flaş lambasının yanında, flaş yakıldığı zaman objeden yansıyan ışınları
ölçen fotosel dediğimiz bir elektrik devre vardır. Bu devre sayesinde 1/2000 sn’lik ışık verme süresi
1/35000 sn’ye kadar kısaltılabilir.
Elektronik flaş ışığı sabit olduğu için, obje yaklaştıkça veya uzaklaştıkça buna paralel
olarak, devamlı bir şekilde sırasıyla diyafram açıklığını küçültmemiz ya da artırmamız gerekir.
Örneğin f/16 iken obje uzaklaşırsa diyafram açıklığı büyültülür yani f/ düşürülür. Örneğin f/2’ye
getirilir. Bu işlemi devamlı olarak yapmak istemiyorsak, yani bir diğer deyişle, diyafram değerini
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objenin yer değiştirmesine paralel olarak sürekli değiştirmek istemiyorsak, o zaman “otomatik flaş”
seçeneği devreye sokulur. Bu geçiş için, flaş üzerindeki kol “manuel” (elektronik flaş) seçeneğinden
“otomatik flaş” seçeneğine getirilir. Otomatik flaş kadran üzerinde 3 çeşit renk ile temsil edilir.
Bunun için arzu edilen farklı manadaki renklerden biri seçilebilir. Flaş seçim kadranı otomatik flaşta
iken, flaş-obje arası mesafe arttıkça flaşın ışık verme süresi 1/2000 sn’ye kadar artar. Mesafe
azaldıkça ışık verme süresi 1/35000 sn’ye kadar kısalır. Bu sayede devamlı olarak diyafram ayarı
yapmak gerekmez. Elektronik flaş ile çekimde işlem sırası şöyledir: film hassasiyetini ayarlama (1),
f-stop seçimi (2), metraj ayarı (3), flaşın devreye sokulması (4) ve çekimdir (5).
Flaş Kullanımı: Flaşlar genellikle 6 metre kadar uzaklıktaki konuları aydınlatır. Günbatımını
görüntülemek için flaş kullanmak boşunadır. Aynı şey uzaktaki görüntüler ve yüksek binalardan
çekilen resimler için de geçerlidir. Doğrudan doğruya konunun
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Bir flaş çekiminde yansıtılan flaş ışığı ile yumuşak bir aydınlatma yapma. Soldaki resimde adam doğrudan flaş ışığı ile
sağdaki resimde ise tavandan yansıtılan flaş ışığı ile çekilmiştir. Yansıtılan flaş ışığı ile daha hoş, hemen her yeri benzer
derecede aydınlanmış bir fotoğraf elde edilir, ancak diyaframın yaklaşık 2 stop daha fazla açılması gerekir.
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Özel Bazı Fotoğrafik Gereçler ve Kullanımları
1. Tripod (Sehpa, Taşıyıcı Ayaklar) ve Kullanımı: Günümüzde ancak özen isteyen durumlarda,
az ışıkta çok yakın plandaki, örneğin slayt-resim kopyalanması ve portre çekimlerinde, yahut
uzaktaki bir konunun fotoğrafı çekilmek istendiğinde, keza panaromik çekimlerde (L. pan:
toplu, aroma: manzara), bazı arazi çekimlerinde ve mikroskoplardan fotoğraf çekimlerinde de
yaygın olarak kullanılırlar. En iyi bilinenleri 3-ayaklı olanlarıdır. Piyasada küçülüp cebe girecek
büyüklüğe dahi indirgenebilen açılır-kapanır ayaklıların yanısıra, stüdyo ve arazi çalışmalarında
kullanılan oldukça ağır tripodlara da rastlanır. Etüt fotoğraflarında (mimarlık, portre, arazi) büyük
yahut küçük boyutlu makinelere, tam bir hareketsiz duruş sağlamaları, ayrıca fotoğrafçının da
çekim anında hareket serbestisi kazanması bakımlarından tripodlar faydalı gereçlerdir. Bu
serbestlik çoğu kez, fotoğrafçının da çektiği konunun içinde bulunmasını
arzuladığı durumlarda,
.
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Çekim işine geçmeden evvel kameranın tripoda uygun şekilde bağlanması gerekir. Bu
amaçla kaliteli bir sehpa kullanılır. Bu sehpa bir su terazisi yardımı ile yatay duruma getirilip
kilitlenmeli ve lateral olarak hareket edebilmelidir. T şeklindeki raydan faydalanarak, mercek
optik merkezi, yani diyaframın bulunduğu yer ve tripodun hareket merkezi çakıştırılarak, kamera
tripoda sabitlenmelidir. Çekilen filmlerden elde edilen kartların birleştirilmesi ise şöyledir;
sahneye ait art arda çekilen iki görüntü üst üste getirilerek çakıştırılır, çakışmanın sağlandığı ve
kartların üst üste bindiği kısmın tam ortasından düzgün bir kesim yapılarak karlar birleştirilir.
Benzer işlem diğer art arda gelen çekimler için de yapılır. Neticede oldukça uzun bir panaromik
görüntü ortaya çıkmış olur. Panaromik çekim için gerekli şartlar kısaca şöyledir:
Kaliteli bir tripod
Kamera mercek optik merkezi ile tripod hareket merkezi çakışacak şekilde kameranın
tripoda bağlanması,
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Tripod tablasının yatay hareket edecek şekilde terazilenip kilitlenmesi,
Hem çekim hem de kartların birleştirilmesinde %50’lik kullanılabilir çekim alanının
dışına çıkılmaması gerekir.
2. Deklanşör Kablosu: Fotoğraf makinesi tripoda bağlandığı zaman, fotoğrafçının deklanşöre
parmağı ile basarak obturatörü harekete geçirmesi, kamera gövdesinde istenmeyen sarsıntılara ve
neticede net olmayan resimlerin ortaya çıkmasına sebebiyet verebilir. Bu durum bilhassa yakın
plan çekimlerinde önem kazanır. Bu tip sarsıntıları ortadan gidermek amacıyla, obturatörü
harekete geçiren deklanşör, kamera gövdesine takılan bir kablo sayesinde kamera gövdesinden
uzaklaştırılır. Bu sayede arzu edilmeyen sarsıntılardan kaçınılmış olur.
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Mikroskoptan Fotoğraf Çekme
Burada sadece ışık ve faz-kontrast mikroskoplarından fotoğraf çekimine değinilecektir.
Mikroskoptan fotoğraf çekimine geçmeden önce uygun bir mikroskop ve kameranın seçimi gerekir.
Kullanılacak mikroskop ve kamerada olması gereken temel özellikler şunlardır:
Hareketsiz, sağlam bir zemin üzerinde yatay durumda oturabilmeli,
Aydınlatması homojen olan bir mikroskop ile çalışılmalı. Bu amaçla yapay ışık kullanılmalıdır.
Ayrıca aydınlatma sisteminin yoğun ışık vermesi gerekir.
Kullanılan mikroskop merceğinin, oküler ve aydınlatma sistemlerinin optik eksenlerinin
çakıştırılması, yani aynı optik ekseni paylaşmaları sağlanmalıdır.
Kullanılan mikroskop merceğinin yani objektifin planar (düzlemsel) olması gerekir. Zira
planar karakterli objektif kullanılmadığı takdirde, merkezi zonun dışında kalan objeler yahut
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Kamera gövdesinde de belli başlı özelliklerin bulunması şarttır. Bunlar:
Kullanılan kameranın buzlu cam ekranının değiştirilebilme özelliğinin olması ve normal
çekim için kullanılan ekran yerine, netlik ayarı yapımını kolaylaştırabilmesi bakımından çok
ince grenli bir buzlu cam ekranının takılması gerekir (Bu amaçla Nikon F2 Klasik Modeli
TMRK’sı ve aksesuarları tercih edilebilir). Zira normal ekranlı kamera ile objektif çekimi
yapılan nesneye yaklaştıkça, SDZ’nun sığlaşması haricinde, grenlenme artar ve kritik netlik
ayarı yapmak zorlaşır.
Çekim esnasında sağlanan netliği bozucu, sarsıntı yapabilecek kısımların (ayna ve obturatör),
sarsıntı yapmalarını önleyici tedbirler alınmalıdır. Bu amaçla kameradaki aynanın kilitlenmesi
ve otomatik çekime ayarlanması gerekir.
Günümüzde kullanılan bazı gelişmiş sistemlerde, kamera gövdesi ile bağlantılı olacak şekilde,
kamera gövdesi önünde bulunan bazı adaptörler vasıtasıyla, otomatik ve harici direkt poz ölçerler
kullanmak suretiyle pozlandırma yapılır. Bu şekilde denklanşör, harici pozometre üzerinde yer
aldığından, obturatör kaynaklı sarsıntılar da bertaraf edilmiştir. Ayrıca bu sistemlerde, kamera içindeki
buzlu cam ekranı üzerinden değil de doğrudan objeden gelen görüntü üzerinden kritik netlik ayarı
yapma imkanı sağlayan yanal vizörler yardımı ile daha kolay netlik yapabilme imkanına kavuşulur.
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Yukarıda değinilen tüm koşullar sağlandıktan sonra, oküler ve kamera gövdesi arasında
mekanik bir bağlantı kurulması gerekir Bu amaçla, her bir kamera için özel olan bir “mikroskop
adaptörü” vardır. Bu esas olarak bir “uzatma tübü” şeklindedir. Mikroskobun oküler ve objektif
büyütmesi haricinde, bu uzatma tübünün de kendine has bir büyütmesi söz konusudur. Böylelikle
çekimi yapılan obje yahut konunun ne kadar büyütüldüğü; “oküler büyütmesi x objektif büyütmesi x
tüp büyütmesi” şeklinde hesaplanır.
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gözü veya fotoğraf filmi ayırt edemez. Son zamanlarda ışık mikroskobuna bazı özel optik kısımlar,
(aynalı kondansatör ve planar objektifler) ilave edilerek, hücrenin farklı bölgelerinden geçen ışık
şiddetindeki farkın artırılması sağlanmıştır. Böyle mikroskoplara Faz-Kontrast Mikroskobu denir.
Böylelikle vital haldeki veya boyasız saydam ve hareketsiz bir objenin, farklı kırma indislerine sahip
farklı kısımları arasındaki kontrastlık derecesi artırılarak görülebilmesi sağlanmış olur.
Aynalı kondansatör yapısında iç içe giren çemberler şeklinde ve aralarında ışık ışınlarının
geçmesine izin veren açıklıkların bulunduğu aynalar bulunur. Objeden geçerek gelen ışık ışınlarının
bir kısmı aralardaki açıklıklardan geçerek doğrudan negatife ulaşırken, diğer bir kısmı aynalı
kısımlarda geri yansıtılarak, takip edecekleri yol uzatılmış olur. Bu şekilde görüntü de bir mübalağa,
derinlik, yani kontrastlık ortaya çıkar. Işık mikroskobundan faz-kontrast mikroskoba geçişte, aynalı
kondansatör, mikroskobun tabla-altı kondansatörünün altına, özel bir adaptör halkası ile monte
edilir. Mikroskoptaki gözlenen objenin kritik netlik ayarı makro- ve mikrovida kullanılarak
yapıldıktan sonra, Lamba diyafram ve kondansatörü suna kadar açılarak, ışık şartları maksimum
düzeye getirilir. Oküler yerinden çıkarılır ve yerine özel bir “faz merkezileştirme teleskopu”
yerleştirilir. Aynalı kondansatör devreye sokulur ve oküler bölgesinden bakılarak aynalı
kondansatör içindeki ışık yansıtan bölgeler (karanlık) ile doğrudan ışık geçişine izin veren halkalar
(aydınlık) optik eksenin çakıştırılması açısından düzenlenir. Bu şekilde aydınlık alanlar (halkalar),
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karanlık alanlar (halkalar) içerisine yerleşinceye kadar, aynalı kondansatörün yan tarafında bulunan
vidalar hareket ettirilerek merkezileştirilirler. Bu durum sağlandığında faz-kontrast mikroskobu
düzeneği sağlanmış demektir. Faz merkezileştirme teleskopu çıkarılır ve yerine projektif oküler takılır.
Çekim için kullanılan filtrenin yeşil renkte olması, gerek detay elde etme ve kontrastlık düzeyini
artırma, gerekse kullanılan film tipi (pankromatik) açısından en iyi sonuçların elde edilmesine
olanak verir.
Mikroskoptan fotoğraf çekimi esnasında, kameranın objektifi kullanılmadığından ve
dolayısıyla diyafram da devre dışı kaldığından, pozlandırma sadece enstantaneyi ayarlayarak
saptanır. Şayet ışık kaynağında ışık miktarını ayarlayıcı uygun bir sistem varsa, bunu ayarlayarak da
pozlandırma saptanabilir. Fotoğraf çekiminde tıpkı beyaz zeminde fotoğraf çekiliyormuş gibi, ışık
mikroskobunda “1 stop” ve faz-kontrast çekimlerde ise “1/2 stop” fazladan pozlandırma yapılır.

Diğer bir deyişle pozlandırma artırılır. Böylece zeminden gelenr. fazla yansımalar bertaraf edilmiş
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Kameraya doğru, ışık kaynağı diyaframı önüne bir polarize filtre ve çekim yapılan
mikroskop oküleri önüne ikinci bir polarize filtre yerleştirilecek olursa, bu şekilde anizotropik yapı
sergileyen (örneğin kemik doku, vs.) cisimlerin görüntülenmesinde de mükemmel sonuçlar elde
edilebilir. Esasen bu işlem yapıldığında, normal ışık mikroskobu bir polarize ışık mikroskobuna
dönüştürülmüş demektir. Polarize filtrelerin uygun şekilde döndürülmesi ile karanlık bir alan içinde
konu aydınlık alanlar halinde belirir.

Faz-kontrast mikroskobunda “faz merkezileştirme teleskopu ile oküler yuvasından objektif ve aynalı kondansatöre
bakıldığında görülen aydınlık ve karanlık sahalar. En iyi merkezileştirme ve dolayısı ile faz-kontrast ortada gösterilmiştir.
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Nikon F2 Klasik Model Fotoğraf Makinesinin Yapısı ve Özellikleri
Bu tek mercekli refleks kamera modeli biyolojik fotoğraf çekimlerinde ideal bir çekim aygıtı
olarak kullanılabileceğinden burada özellikle tanıtılacaktır. Makinenin vizöründen bakıldığında,
vizör penceresinin orta kısmında iç içe giren iki küresel alan görülür. Bu alan vizör penceresi
alanının %8 kadarı olup, merkezi ağırlıklı ölçüm alan bir pozometre sisteminin ağırlıklı ölçüm
yapılan bölgesidir. Bu alan içerisinde pozometre hassasiyet düzeyi %60 kadardır. Ortadaki küresel
alan ise, yatay bölünmüş olarak görülür ve kritik netlik ayarı yapımında kullanılan “yalancı”
telemetre vizör penceresini oluşturur. Vizör penceresinin sağ alt tarafında, obturatör kurma ve
film nakil kolu açık tutulduğunda devreye giren pozometre ve iğnesi görülür. Pozometre iğnesinin
sol tarafı “+” sağ tarafı “-” olarak işaretlenmiştir. Pozometre iğnesinin sol alt tarafında o andaki
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Bu kamera TMRK (SLR) tipinde bir aygıt olduğu için (hareketli ayna ve perdeli obturatöre
sahip olması nedeniyle) çekim esnasında fazla gürültü ve sarsıntı meydana getirecek demektir. Bu
nedenle önceden yapılmış olan kritik netlik ayarı bozulabilir. Bunu önlemek için, bu kamerada bir
ayna kilitleme mekanizması ve deklanşöre basıldığı anda meydana gelebilecek sarsıntıyı önlemek
için, otomatik çekim düğme ve lövyesi (kurma kolu, self-timer) bulunur. Ayna kilitleme
mekanizması (lövyesi) makro- ve özellikle mikroskoptan fotoğraf çekimlerinde sarsıntı meydana
getirmeksizin çekim için büyük avantaj sağlar. Vizör içerisinde görüntünün izlendiği buzlu cam
değiştirilebilir; bu amaçla kamera gövdesi üzerinde vizörü serbest bırakan, bir vizör gevşetme
kolu ve vizör değiştirme düğmesi bulunur. Bu sayede buzlu cam ekranı değiştirilebilir ve özellikle
mikroskoptan fotoğraf çekimlerinde, normal grenli buzlu cam yerine, kritik netlik ayarı yapımını
kolaylaştıran çok daha ince grenli buzlu cam görüntü ekranı takılabilir.
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Bu kamera tipi için özel olarak imal edilmiş bir makro objektif (Auto-mikro-Nikov)
bilhassa yakın plan çekimlerine izin veren bir objektiftir. f/3.5 olup FU (odak uzaklığı) 55
mm’dir. Sonsuza ayarlandığında görüş açısı 430’dir. Bu objektifin 2 kısmı vardır: Bunlar gövde
ve kamera ana gövdesi ile objektif arasına takılan M2 halkası’dır. Objektifin röprodüksiyon
katsayısı sonsuzda (net çıkma için) 1:2’dir. Bunun anlamı şudur: çekilen cisim 1 cm fakat
görüntüsü 0.5 cm demektir. Objektif normal durumda 1:2 oranında görüntü almaya imkan verir.
Ancak 1:1 (bire bir)’e varan makro çekim yapılmak isteniyor ise, o zaman M2 halkası kamera
gövdesi ile objektif arasına takılır. Esasen bu halka bir “uzatma tübü” olup 1:1 oranında
röprodüksiyon sağlar. Diğer bir deyişle, resmi çekilen obje 1 cm ise ve görüntüsü de 1 cm oranında
olur. Ancak unutulmaması gereken birkaç önemli husustan birisi; bu tip objektiflerde SDZ’nun
ekstrem derecede sığlaştığı ve bu nedenle kritik netlik ayarının
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