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Kameradan amaç, doğada ya da ev veya Kameradan amaç, doğada ya da ev veya laboratuvarlaboratuvar gibi kapalı gibi kapalı 
mekanlarda görebileceğimiz mekanlarda görebileceğimiz belli bir hadiseyi görüntüleyerek ışığa belli bir hadiseyi görüntüleyerek ışığa 
duyarlı yüzey (film) üzerinde sabitleştirmekduyarlı yüzey (film) üzerinde sabitleştirmek yani tespit etmektir. yani tespit etmektir. 

Tipi, boyutları ya da fiyatı ne olursa olsun, temelde herhangi bTipi, boyutları ya da fiyatı ne olursa olsun, temelde herhangi bir ir 
kamera; istenmeyen ışınları içine sızdırmayacak şekilde imal kamera; istenmeyen ışınları içine sızdırmayacak şekilde imal 
edilmiş bir “edilmiş bir “karanlık kutukaranlık kutu” ve sadece arzu edilen özelliklerde bir ” ve sadece arzu edilen özelliklerde bir 
görüntüyü oluşturabilecek ışınların geçmesine izin verecek görüntüyü oluşturabilecek ışınların geçmesine izin verecek 
mekanik  ya da optik bir “görüntü mekanik  ya da optik bir “görüntü oluşturucu”oluşturucu”dandan ibarettir. ibarettir. 

Aslında karanlık kutunun bir iç cidarında istenilen tipte bir Aslında karanlık kutunun bir iç cidarında istenilen tipte bir 
görüntü oluşturabilmek için, kutunun karşı cidarında mekanik görüntü oluşturabilmek için, kutunun karşı cidarında mekanik 
olarak küçük çaplı bir “iğne deliği” oluşturmak yeterlidir (Şekiolarak küçük çaplı bir “iğne deliği” oluşturmak yeterlidir (Şekil 1). l 1). 

Fotoğraf Makinesinin (Kameranın) Çalışma PrensibiFotoğraf Makinesinin (Kameranın) Çalışma Prensibi

BİYOLOGLAR   İÇİN    FOTOĞRAF    TEKNİĞİBİYOLOGLAR   İÇİN    FOTOĞRAF    TEKNİĞİ
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Delikten geçebilen seçilmiş ışınlar karanlık kutunun arka duvarıDelikten geçebilen seçilmiş ışınlar karanlık kutunun arka duvarında nda 
dışarıdaki nesneye ait ters ve net bir görüntü oluştururlar.dışarıdaki nesneye ait ters ve net bir görüntü oluştururlar.
Kameranın bir diğer önemli bileşeni, görüntü oluşturulan düzlemeKameranın bir diğer önemli bileşeni, görüntü oluşturulan düzleme
yerleştirilecek ve bu görüntüyü muhafaza edecek olan ışığa duyaryerleştirilecek ve bu görüntüyü muhafaza edecek olan ışığa duyarlı lı 
yüzey (film gibi). Filmde oluşturulan “gizli görüntü”, bir seri yüzey (film gibi). Filmde oluşturulan “gizli görüntü”, bir seri kimyasal kimyasal 
işlemler (film banyosu) sonucu görülebilir hale getirilir. işlemler (film banyosu) sonucu görülebilir hale getirilir. 
Dijital fotoğraf makinelerinin temel işleyişi basittir. Işığa duDijital fotoğraf makinelerinin temel işleyişi basittir. Işığa duyarlı yarlı 
bir algılayıcı ışık enerjisini elektrik akımına (bir algılayıcı ışık enerjisini elektrik akımına (AnalogAnalog SinyalSinyal) ) 
dönüştürür. Bu da bir görüntü işlemcisine yönlendirilerek dönüştürür. Bu da bir görüntü işlemcisine yönlendirilerek 
görüntü verilerine çevirir (görüntü verilerine çevirir (Dijital SinyalDijital Sinyal); ardından da veriler ); ardından da veriler 
bellek kartına kaydedilir.bellek kartına kaydedilir.

“İğnedeliği

 kamerası”nda 
görüntü oluşturma 
prensibi. 
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Ancak “Ancak “iğnedeliğiiğnedeliği” sistemi, çalışabilirliğini olası kılan yapısı ” sistemi, çalışabilirliğini olası kılan yapısı 
gereği, kamera içine geçen ışık yoğunluğunu son derecede gereği, kamera içine geçen ışık yoğunluğunu son derecede 
kısıtladığından, kullanışlı ve pratik değildir. Yüksek kısıtladığından, kullanışlı ve pratik değildir. Yüksek 
enstantanelerde (çok kısıtlı zaman süreçleri dahilinde) resim enstantanelerde (çok kısıtlı zaman süreçleri dahilinde) resim 
çekebilmek için çekebilmek için kamera içine giren görüntü oluşturucu ışık kamera içine giren görüntü oluşturucu ışık 
yoğunluğunu arttırmak gerekiryoğunluğunu arttırmak gerekir ki, görüntü kalitesini ki, görüntü kalitesini 
bozmadan bu işlevi başarmak, “bozmadan bu işlevi başarmak, “objektifobjektif” denilen optik görüntü ” denilen optik görüntü 
oluşturucuları ile olasıdır. oluşturucuları ile olasıdır. 

Böyle bir kamera ile resim çekebilmek için Böyle bir kamera ile resim çekebilmek için kameranın resmi kameranın resmi 
çekilecek nesne ya da sahneye duyarlılıkla yönlendirilebilmesiçekilecek nesne ya da sahneye duyarlılıkla yönlendirilebilmesi, , 
oluşturulacak görüntünün netleştirilebilmesi (odaklanabilmesi)oluşturulacak görüntünün netleştirilebilmesi (odaklanabilmesi) ve ve 
filmin gerekli yoğunlukta ışık alabilmesi için filmin gerekli yoğunlukta ışık alabilmesi için pozlandırılabilmesipozlandırılabilmesi
gerekir. Bu amaçlara hizmet edebilecek tipik bir kamerada gerekir. Bu amaçlara hizmet edebilecek tipik bir kamerada 
bulunması gereken temel gereçler ise şunlardır:bulunması gereken temel gereçler ise şunlardır:
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a) Görüntü bulucu (Vizör), b) Film ve filmin (negatifin) muhafaza edileceği bir odacık,
c) Uygun bir film nakil sistemi,  d) Karanlık kutu (kamera gövdesi),

e) I. Işık kontrol (pozlandırma) sistemi (Diyafram), 
f) II. Işık kontrol (pozlandırma) sistemi (Obturatör),

g) Objektif adı verilen görüntü oluşturucu bir mercek takımı, h)

 
Görüntü netleştirme 

(odaklama) sistemi.
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Temel Fotoğraf Makinesi TipleriTemel Fotoğraf Makinesi Tipleri
Genellikle kameraların çok farklı tipleri söz konusudur. Ancak Genellikle kameraların çok farklı tipleri söz konusudur. Ancak 
biz burada görüntü izleme mekanizmalarına göre biz burada görüntü izleme mekanizmalarına göre 
sınıflandırılabilen kameralar içinde biyolojik amaçlarla sınıflandırılabilen kameralar içinde biyolojik amaçlarla 
kullanılabilen sadece 4 temel tipten bahsedeceğiz. kullanılabilen sadece 4 temel tipten bahsedeceğiz. 

Bunlar:Bunlar:

1. Telemetre1. Telemetre--vizörlüvizörlü kameralar (kameralar (ViewfinderViewfinder--RangefinderRangefinder, VF, VF--RF),RF),

2. Tek mercekli refleks kameralar (2. Tek mercekli refleks kameralar (SingleSingle Lens Lens ReflexReflex, SLR), SLR)

3. Çift mercekli refleks kameralar (3. Çift mercekli refleks kameralar (TwinTwin Lens Lens ReflexReflex, TLR), TLR)

4. Stüdyo tipi kameralar (4. Stüdyo tipi kameralar (ViewView CameraCamera, VC)’dır., VC)’dır.

5. Kompakt Kameralar5. Kompakt Kameralar

6. Dijital Kameralar6. Dijital Kameralar
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1. 1. Telemetre Telemetre VizörlüVizörlü
 

Kameralar:Kameralar:
Nispeten daha basit yapılı tiplerinde Nispeten daha basit yapılı tiplerinde hareketli mekanik parça hareketli mekanik parça 
sayısı azsayısı az olduğundan arıza yapma olasılığı çok düşüktür. Biraz olduğundan arıza yapma olasılığı çok düşüktür. Biraz 
daha komplike yapılı tiplerinde her çeşit aydınlanma şartı altındaha komplike yapılı tiplerinde her çeşit aydınlanma şartı altında da 
netlik ayarı yapımını son derece kolaylaştıran “netlik ayarı yapımını son derece kolaylaştıran “telemetretelemetre” adı ” adı 
verilen bir gereç mevcuttur.verilen bir gereç mevcuttur.

Şekil 3: Tipik bir telemetre vizörlü

 
kameranın önemli kısımları.
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Avantajları:Avantajları:

Bu tip kameraların Bu tip kameraların boyutları genellikle küçükboyutları genellikle küçük olduğundan olduğundan 
(çoğunlukla 35 mm eninde film formatı kullanırlar) ve dolayısıyl(çoğunlukla 35 mm eninde film formatı kullanırlar) ve dolayısıyla a 
ağır da olmadıklarından kullanımları hem seridir hem de kolaydırağır da olmadıklarından kullanımları hem seridir hem de kolaydır. . 
Uzun süreli arazi şartları altında, hafifliklerinden dolayı yoruUzun süreli arazi şartları altında, hafifliklerinden dolayı yorucu da cu da 
olmazlar.olmazlar.

VizörVizör içinden içinden çekimi arzu edilen sahnenin sınırlarını görmekçekimi arzu edilen sahnenin sınırlarını görmek belli belli 
mesafeler için mümkündür. mesafeler için mümkündür. 

Telemetreli modellerde Telemetreli modellerde vizördevizörde ışık kaybı az olduğundan (Şekil 3. ışık kaybı az olduğundan (Şekil 3. 
VizörVizör ve film karesi görüntüleri)  ve film karesi görüntüleri)  zayıf ışık şartları altındazayıf ışık şartları altında bile bile 
netleştirilmeleri hızlı ve kolaydır.netleştirilmeleri hızlı ve kolaydır.

Kullanımları esnasında nispeten sessiz çalıştıklarından yaban Kullanımları esnasında nispeten sessiz çalıştıklarından yaban 
hayvanlarının hayvanlarının yakın plan çekimleri gibi durumlarda ürkütücülükyakın plan çekimleri gibi durumlarda ürkütücülük
faktörleri düşüktürfaktörleri düşüktür..
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ŞŞekil 4.  Telemetreekil 4.  Telemetre--vizörlüvizörlü
kameralarda objeden gelen ışınlar kameralarda objeden gelen ışınlar 
vizördenvizörden göze ve bir başka mercek göze ve bir başka mercek 
sisteminden (objektiften) filme sisteminden (objektiften) filme 
ulaşırlar (kesitteki görünüm). Bu iki ulaşırlar (kesitteki görünüm). Bu iki 
görüş noktası arasındaki farklılık görüş noktası arasındaki farklılık 
(h), (h), parallaksparallaks hatasınahatasına yol açar. yol açar. 
Objenin yakın plan çekiminde obje, Objenin yakın plan çekiminde obje, 
vizörvizör görüş alanında kalırken (sol görüş alanında kalırken (sol 
alt şekil, kesikli çizgiler) alt şekil, kesikli çizgiler) parallaksparallaks
hatası sonucu, objenin baş kısmı hatası sonucu, objenin baş kısmı 
objektif görüş alanının (kesiksiz objektif görüş alanının (kesiksiz 
çizgiler) dışına taşmıştır. çizgiler) dışına taşmıştır. 
Telemetre ile odaklamada temel Telemetre ile odaklamada temel 
prensip, objeden prensip, objeden vizörvizör
gerisindeki göze ve telemetre gerisindeki göze ve telemetre 
penceresine gelen ışınların penceresine gelen ışınların 
(koyu ve açık ışınlar, sağ alt (koyu ve açık ışınlar, sağ alt 
şekil) oluşturduğu görüntülerin şekil) oluşturduğu görüntülerin 
döner prizma yardımıyla gözde döner prizma yardımıyla gözde 
çakıştırılması ve bu çakıştırılması ve bu 
odaklamanın mekanik olarak odaklamanın mekanik olarak 
objektife de aktarılması esasına objektife de aktarılması esasına 
dayanır.dayanır.
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DezavantajlarıDezavantajları: : 

Genellikle telemetre Genellikle telemetre vizörlüvizörlü kameralarda kameralarda vizörünvizörün yapısal yapısal 
özelliklerinden kaynaklanan ve “özelliklerinden kaynaklanan ve “parallaksparallaks (kayma) hatası(kayma) hatası” ” 
şeklinde adlandırılan (şeklinde adlandırılan (vizörvizör ve objektif optik eksenlerinin ve objektif optik eksenlerinin 
çakışmaması durumu) bir temel görüş hatası yüzünden, çakışmaması durumu) bir temel görüş hatası yüzünden, bilhassa bilhassa 
yakın plan çekimlerde (1 yakın plan çekimlerde (1 m’ninm’nin altındaki çekimlerde) altındaki çekimlerde) 
vizördenvizörden bakarak görüntü sınırlarını tespit edebilmekbakarak görüntü sınırlarını tespit edebilmek ancak ancak 
vizördevizörde varolabilen özel aksesuarlarla olasıdır.varolabilen özel aksesuarlarla olasıdır.

Bazı gelişmiş modellerde Bazı gelişmiş modellerde parallaksparallaks hatası komplike bir hatası komplike bir mekanomekano--
optik sistem ile ortadan kaldırılmıştır. Diğer modellerde ise saoptik sistem ile ortadan kaldırılmıştır. Diğer modellerde ise sadece dece 
sehpa (sehpa (tripodtripod) çekimleri esnasında ve özel bir adaptörün devreye ) çekimleri esnasında ve özel bir adaptörün devreye 
sokulmasıyla sokulmasıyla parallaksparallaks hatasını bir dereceye kadar gidermek hatasını bir dereceye kadar gidermek 
olasıdır. Ancak zaman sarfını gerektirdiğinden hareketli objelerolasıdır. Ancak zaman sarfını gerektirdiğinden hareketli objelerin in 
yakın plan çekiminde bu yöntemin uygulanması imkansızdır.yakın plan çekiminde bu yöntemin uygulanması imkansızdır.
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VizördeVizörde gözlenen görüntü büyük çoğunlukla, görüntünün gözlenen görüntü büyük çoğunlukla, görüntünün 
detaylarına bakmamıza olanak vermeyecek kadar küçüktür.detaylarına bakmamıza olanak vermeyecek kadar küçüktür.

VizördenVizörden bakarak saha derinliği bakarak saha derinliği zonuzonu hakkında bilgi edinmek hakkında bilgi edinmek 
olası değildir.olası değildir.

Makro (50Makro (50--20 20 cm’incm’in altındaki) ve mikro (mikroskop aracılığıyla altındaki) ve mikro (mikroskop aracılığıyla 
yapılan) çekimler genellikle ya çok zor ya da tamamen yapılan) çekimler genellikle ya çok zor ya da tamamen 
imkansızdır. Bazı modellerde ise sadece özel birtakım imkansızdır. Bazı modellerde ise sadece özel birtakım 
adaptörlerin devreye sokulmasıyla makro ve mikro çekimler adaptörlerin devreye sokulmasıyla makro ve mikro çekimler 
sağlanabilir.sağlanabilir.

Birkaç özel model ya da marka hariç telemetre Birkaç özel model ya da marka hariç telemetre vizörlüvizörlü
kameralarda objektif sabittir. Yani farklı objektif tiplerini kameralarda objektif sabittir. Yani farklı objektif tiplerini 
kullanmak imkansızdır.kullanmak imkansızdır.
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2. 2. Tek Mercekli Refleks Kameralar:Tek Mercekli Refleks Kameralar:
Bir fotoğraf makinesinin tespit edebildiği görüntünün özelliklerBir fotoğraf makinesinin tespit edebildiği görüntünün özelliklerini ini 
anlamanın en iyi yolu hiç şüphesiz “anlamanın en iyi yolu hiç şüphesiz “çekimi arzu edilen nesnelere doğrudan çekimi arzu edilen nesnelere doğrudan 
doğruya kameranın kendi objektifi içinden bakmaktırdoğruya kameranın kendi objektifi içinden bakmaktır”. Bu yöntemle çekimi ”. Bu yöntemle çekimi 
arzu edilen nesne, arzu edildiği gibi film dörtgenine oturtulabiarzu edilen nesne, arzu edildiği gibi film dörtgenine oturtulabilir ve lir ve 
herhangi bir sahnenin herhangi bir noktasının ne derecede net olherhangi bir sahnenin herhangi bir noktasının ne derecede net olup up 
olmadığı  (saha derinliği olmadığı  (saha derinliği zonuzonu) doğrudan doğruya gözlenebilir. İşte ) doğrudan doğruya gözlenebilir. İşte 
tek mercekli refleks kamera tek mercekli refleks kamera özel bir (hareketli) aynaözel bir (hareketli) ayna--(sabit) (sabit) pentaprizmapentaprizma
kombinasyonukombinasyonu yardımıyla bu amaca hizmet edebilir. yardımıyla bu amaca hizmet edebilir. 

Şekil 5. Tipik bir tek 
mercekli refleks kameranın 
önemli kısımları.
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ŞŞekil 6. Tek mercekli refleks ekil 6. Tek mercekli refleks 
kameraların temelinde hareketli kameraların temelinde hareketli 
bir ayna (a) yer alır. Objektiften bir ayna (a) yer alır. Objektiften 
gelen ışınlar ayna tarafından gelen ışınlar ayna tarafından 
yukarı yansıtılarak buzlucam yukarı yansıtılarak buzlucam 
gözetim ekranı üzerinde objektif gözetim ekranı üzerinde objektif 
netlik ayarı ile odaklanırlar. netlik ayarı ile odaklanırlar. 
Oluşan ters görüntü, Oluşan ters görüntü, 
pentaprizmapentaprizma ile sağile sağ--sol ve üstsol ve üst--alt alt 
yönlerinde düzeltilerek göze yönlerinde düzeltilerek göze 
aktarılır. Resim çekilirken ayna aktarılır. Resim çekilirken ayna 
(b) konumuna geçer, (b) konumuna geçer, obturatörobturatör
açılır ve gözetim ekranı ile açılır ve gözetim ekranı ile 
parfokalparfokal özellikte (aynı odak özellikte (aynı odak 
uzaklığı mesafesini paylaşan uzaklığı mesafesini paylaşan 
özellikte) olan film düzlemi özellikte) olan film düzlemi 
üzerine net görüntünün düşmesi üzerine net görüntünün düşmesi 
sağlanır. Yani gözetim ekranında sağlanır. Yani gözetim ekranında 
izlenmiş olan netleştirilmiş izlenmiş olan netleştirilmiş 
görüntünün aynısı film üzerine görüntünün aynısı film üzerine 
düşer.düşer.
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Avantajları:Avantajları:

Bu tip kameralarda  Bu tip kameralarda  parallaksparallaks hatası hatası sözkonususözkonusu değildir.değildir.

Uygun ışık şartları altında süratli fotoğraf çekimlerine izin Uygun ışık şartları altında süratli fotoğraf çekimlerine izin 
verecek şekilde kolay ve çabuk netleştirilir. verecek şekilde kolay ve çabuk netleştirilir. VizördeVizörde gözlenen gözlenen 
görüntü, telemetregörüntü, telemetre--vizörlüvizörlü kameralarda izlenen görüntüden daha kameralarda izlenen görüntüden daha 
büyük ve detaylıdır.büyük ve detaylıdır.

VizörVizör sistemi doğrudan kamera objektifini kullandığından farklı sistemi doğrudan kamera objektifini kullandığından farklı 
odak uzaklığı özellikleri olan uygun objektifler ile aynı odak uzaklığı özellikleri olan uygun objektifler ile aynı 
mükemmellikte kullanılabilir.mükemmellikte kullanılabilir.

Yakın plan, makro ve mikro çekimler için son derece uygun, Yakın plan, makro ve mikro çekimler için son derece uygun, 
kullanışlı bir sistemdir.kullanışlı bir sistemdir.
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Dezavantajları:Dezavantajları:

Telemetre Telemetre vizörlüvizörlü kameralara oranla oldukça ağır, keza hem kameralara oranla oldukça ağır, keza hem 
mekanik hem de elektronik yönden çok daha komplike mekanik hem de elektronik yönden çok daha komplike 
kameralardırkameralardır. Dolayısıyla arazi şartları altında kişiye ekstra bir . Dolayısıyla arazi şartları altında kişiye ekstra bir 
taşıma yorgunluğu bindirdiği gibi arazi şartlarında arızalanmasıtaşıma yorgunluğu bindirdiği gibi arazi şartlarında arızalanması
olasılığı da daha yüksektir.olasılığı da daha yüksektir.

Hareketli mekanik aynası ile çalışma esnasında çıkardığı ses düzHareketli mekanik aynası ile çalışma esnasında çıkardığı ses düzeyi eyi 
yüksektir. Keza bu tip kameralarda sıkça kullanılan odak düzlemiyüksektir. Keza bu tip kameralarda sıkça kullanılan odak düzlemi
(perdeli) (perdeli) obturatörlerininobturatörlerinin de çalışma esnasında oluşturdukları hem de çalışma esnasında oluşturdukları hem 
ses hem de titreşim düzeyi yüksektir. Doğal olmayan bu gibi ses hem de titreşim düzeyi yüksektir. Doğal olmayan bu gibi 
gürültülere duyarlı yaban hayvanlarının ya da kişilerin yakın plgürültülere duyarlı yaban hayvanlarının ya da kişilerin yakın plan an 
çekimlerinde bunlar çekimlerinde bunlar ürkütücüürkütücü faktörlerdir.faktörlerdir.

VizörVizör sistemi içinde sistemi içinde --objektif elemanlarından aynaya, oradan objektif elemanlarından aynaya, oradan 
buzlucam gözetim ekranına ve buzlucam gözetim ekranına ve pentaprizmadanpentaprizmadan gözegöze-- ışığın takip ışığın takip 
ettiği komplike yolettiği komplike yol nedeniyle, zayıf aydınlanma şartları altında, nedeniyle, zayıf aydınlanma şartları altında, 
vizördenvizörden gözleyerek gözleyerek kritik netlik ayarının yapılabilmesi çok zordurkritik netlik ayarının yapılabilmesi çok zordur..
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3. 3. Çift Mercekli Refleks Kameralar:Çift Mercekli Refleks Kameralar:
Çekimi arzu edilen sahnenin görüntüsünün nispeten daha büyük Çekimi arzu edilen sahnenin görüntüsünün nispeten daha büyük 
bir ekranda gözlenmesini olası kılan (genelde 6 x 6 cm bir ekranda gözlenmesini olası kılan (genelde 6 x 6 cm liklik daha daha 
büyük film formatı kullanan), büyük film formatı kullanan), uygun aydınlanma şartları altındauygun aydınlanma şartları altında ––
sadece en büyük sadece en büyük apertürapertür açıklığı, ya da diyafram değeri açıklığı, ya da diyafram değeri modundamodunda--
minimal saha derinliği minimal saha derinliği zonuzonu kontrolü kolayca yapılabilenkontrolü kolayca yapılabilen, keza üç , keza üç 
boyutlu bir objenin iki boyuta indirgenerek dikkatli bir şekildeboyutlu bir objenin iki boyuta indirgenerek dikkatli bir şekilde
incelenmesine ve kompoze edilmesine olanak veren bir incelenmesine ve kompoze edilmesine olanak veren bir 
sistemdir. sistemdir. 

Tek mercekli refleks kamera tipinde olduğu gibi, elde edilen Tek mercekli refleks kamera tipinde olduğu gibi, elde edilen 
görüntüyü gözetim ekranına yansıtmada görüntüyü gözetim ekranına yansıtmada yine 45yine 45oo açılı bir aynaaçılı bir ayna
kullanılır. Ancak bu durumda kullanılır. Ancak bu durumda ayna sabittirayna sabittir ve fotoğraf çekim ve fotoğraf çekim 
objektifi ile aynı odak özelliklerine sahip (objektifi ile aynı odak özelliklerine sahip (parfokalparfokal) ikinci bir ) ikinci bir 
objektifobjektifin oluşturacağı görüntüyü yukarı doğru yansıtarak in oluşturacağı görüntüyü yukarı doğru yansıtarak 
gözetim ekranıgözetim ekranında belirmesini sağlar. nda belirmesini sağlar. 
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Şekil 7. Tipik bir 
çift mercekli 
refleks kameranın 
önemli kısımları.
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ŞŞekil 8. Çift mercekli refleks kamera; biri gözetim, diğeri aktüeekil 8. Çift mercekli refleks kamera; biri gözetim, diğeri aktüel çekim için olmak l çekim için olmak 
üzere, üst üste üzere, üst üste iki iki parfokalparfokal optik sistemoptik sistem içerir. Alttaki çekim objektifi ile bağlantılı içerir. Alttaki çekim objektifi ile bağlantılı 
olarak netleştirilen üst objektiften gelen ışınlar olarak netleştirilen üst objektiften gelen ışınlar sabit ayna (a)sabit ayna (a) ile buzlucam ile buzlucam gözetim gözetim 
ekranına (b)ekranına (b) yansıtılır. Tüm ayna yansıtmalarında olduğu gibi, ekranda beliryansıtılır. Tüm ayna yansıtmalarında olduğu gibi, ekranda beliren görüntü en görüntü 
sağsağ--sol yönünde terstir. Büyüyen film formatı ile sol yönünde terstir. Büyüyen film formatı ile ekran da büyüdüğünden, oluşan ekran da büyüdüğünden, oluşan 
görüntü aydınlık değildirgörüntü aydınlık değildir. Yakın plan çekimlerde önemli bir . Yakın plan çekimlerde önemli bir parallaksparallaks hatası (h)hatası (h)
sözkonusudursözkonusudur..
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Avantajları:Avantajları:
Sabit ayna sistemi sayesinde mekanik açıdan yapı hem basit hem dSabit ayna sistemi sayesinde mekanik açıdan yapı hem basit hem de e 
arızalanma olasılığı azarızalanma olasılığı azdır.dır.
Çalışması telemetre Çalışması telemetre vizörlüvizörlü kameralar kadar kameralar kadar sessizsessizdir.dir.
Büyük boyutlu gözetim ekranı, kompozisyonu çok kolaylaştırırBüyük boyutlu gözetim ekranı, kompozisyonu çok kolaylaştırır. . 
Kameraya yukarıdan bakış yöntemi çok Kameraya yukarıdan bakış yöntemi çok değişik kullanım açılarınıdeğişik kullanım açılarını
devreye sokabilir (örn.: baş üzerinde tutulduğunda, duvar gibi devreye sokabilir (örn.: baş üzerinde tutulduğunda, duvar gibi 
yüksek bir engelin arkasında kalan obje ya da olayların çekiminiyüksek bir engelin arkasında kalan obje ya da olayların çekimini
olası kılar).olası kılar).

Dezavantajları:Dezavantajları:
Yakın plan çekimlerindeYakın plan çekimlerinde oldukça belirgin bir oldukça belirgin bir parallaksparallaks hatasıhatası
vardır. Ancak pahalı bazı modellerde yaklaşan çekim mesafesine vardır. Ancak pahalı bazı modellerde yaklaşan çekim mesafesine 
göre değişen göre değişen otomatik bir otomatik bir parallaksparallaks düzeltme sistemidüzeltme sistemi mevcuttur. mevcuttur. 
Diğer bazı modellerde ise sabit duran cisimlerin sehpa (Diğer bazı modellerde ise sabit duran cisimlerin sehpa (tripodtripod) ) 
çekimlerinde özel bir aksesuar kullanımı ile, önce görüntü kompoçekimlerinde özel bir aksesuar kullanımı ile, önce görüntü kompoze ze 
edilip sonra  edilip sonra  ((hh--parallaksparallaks kayması) kadar bir kayması) kadar bir vertikalvertikal yükseltme yaparakyükseltme yaparak
hata giderilebilir. Bu hata giderilebilir. Bu yapısal özellik nedeni ile makro çekimler zor, yapısal özellik nedeni ile makro çekimler zor, 
mikro çekimler ise genelde imkansızdır.mikro çekimler ise genelde imkansızdır.
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Gözetim ekranındaki Gözetim ekranındaki görüntü, izlenen sahneye göre sağgörüntü, izlenen sahneye göre sağ--sol sol 
yönünde terstiryönünde terstir. Bu nedenle,  hareketli bir hayvan ya da objenin . Bu nedenle,  hareketli bir hayvan ya da objenin 
ekrandan takibi alışık olmayanlar için zordur.ekrandan takibi alışık olmayanlar için zordur.

Kamera Kamera boyutlarının nispeten büyük ve kameranın oldukça ağır boyutlarının nispeten büyük ve kameranın oldukça ağır 
oluşuoluşu arazi şartlarında çalışmayı zorlaştırır, uzun süre taşınması daarazi şartlarında çalışmayı zorlaştırır, uzun süre taşınması da
yorucudur.yorucudur.

Gözetim ekranı üzerine Gözetim ekranı üzerine hariçten parlak bir ışıkhariçten parlak bir ışık düştüğünde, düştüğünde, 
ekrandaki görüntü zaten çok aydınlık olmadığından, ekrandaki görüntü zaten çok aydınlık olmadığından, izlenmesi izlenmesi 
zorlaşırzorlaşır..

Bu tip kameralarda, maliyet yüksek olduğu için (her objektif Bu tip kameralarda, maliyet yüksek olduğu için (her objektif 
takımında bir gözetim ve bir çekim objektifine ilaveten çoğu keztakımında bir gözetim ve bir çekim objektifine ilaveten çoğu kez
bir de bir de obturatörobturatör olması gereği), olması gereği), genellikle objektif değiştirilemezgenellikle objektif değiştirilemez..
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4. 4. Stüdyo Tipi Kameralar:Stüdyo Tipi Kameralar:

Genellikle çok büyük boyutlu film ya da cam negatifler ( 6 x 9 cGenellikle çok büyük boyutlu film ya da cam negatifler ( 6 x 9 cm m 
den 28 x 36 cm e kadar) üzerine resim çekebilen, den 28 x 36 cm e kadar) üzerine resim çekebilen, görüntü görüntü 
izlenmesini doğrudan çekim objektifi ile doğrudan negatif izlenmesini doğrudan çekim objektifi ile doğrudan negatif 
düzlemi üzerinde yapabilen, devamlı sehpa kullanımı gerektiren, düzlemi üzerinde yapabilen, devamlı sehpa kullanımı gerektiren, 
çok ağır ve hantal makinelerdirçok ağır ve hantal makinelerdir. . 

Film taşıyıcısına önce buzlucam gözetim ekranı konularak Film taşıyıcısına önce buzlucam gözetim ekranı konularak 
çekilecek sahne kompoze edilerek netleştirilir, sonra ekran yeriçekilecek sahne kompoze edilerek netleştirilir, sonra ekran yerine ne 
film konarak çekim yapılır. Hem objektif taşıyıcısında hem de film konarak çekim yapılır. Hem objektif taşıyıcısında hem de 
film taşıyıcısında var olan özel hareket mekanizmaları sayesindefilm taşıyıcısında var olan özel hareket mekanizmaları sayesinde
çekim öncesinde çekim öncesinde gerek duyulan perspektif ve görüntü gerek duyulan perspektif ve görüntü 
deformasyonu düzeltmelerideformasyonu düzeltmeleri de yapılabilir. de yapılabilir. 
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ŞŞekil 9. Tipik bir stüdyo kamerasının önemli kısımları.ekil 9. Tipik bir stüdyo kamerasının önemli kısımları.
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Avantajları:Avantajları:

Gözetim ekranındaki görüntü doğrudan çekim objektifince Gözetim ekranındaki görüntü doğrudan çekim objektifince 
sağlanır. Yani sağlanır. Yani parallaksparallaks hatası söz konusu değildirhatası söz konusu değildir..

Gözetim ekranı genellikle çok büyük olduğundan, Gözetim ekranı genellikle çok büyük olduğundan, ekran üzerinde ekran üzerinde 
doğrudan bir büyüteç yardımı ile kritik netlik kontrolüdoğrudan bir büyüteç yardımı ile kritik netlik kontrolü yapılabilir, yapılabilir, 
saha derinliği saha derinliği zonuzonu kontrol edilebilir.kontrol edilebilir.

Negatif Negatif boyutlarının büyük oluşu, çok kaliteli (yüksek boyutlarının büyük oluşu, çok kaliteli (yüksek 
rezolüsyonlurezolüsyonlu) fotoğraf ya da klişelerin ) fotoğraf ya da klişelerin eldesineeldesine imkan verir. imkan verir. 

Keza gerektiğinde, Keza gerektiğinde, doğrudan negatif üzerinde yapılabilecek doğrudan negatif üzerinde yapılabilecek 
düzeltmeler (rötuşlar)düzeltmeler (rötuşlar) kolaylaşır.kolaylaşır.
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Dezavantajları:Dezavantajları:

Genellikle el ile tutulup kullanılamayacak kadar Genellikle el ile tutulup kullanılamayacak kadar büyük ve ağırdırbüyük ve ağırdır..

Gözetim ekranına düşürülen Gözetim ekranına düşürülen görüntü ideal ışık şartları altında görüntü ideal ışık şartları altında 
dahi pek parlak olmadığındandahi pek parlak olmadığından hemen her zaman ışık geçirmez bir hemen her zaman ışık geçirmez bir 
esnek örtü (bez) altında kritik netlik ayarıesnek örtü (bez) altında kritik netlik ayarı gerektirir. gerektirir. 

Bu sistem ile Bu sistem ile seri resim çekmek imkansızdırseri resim çekmek imkansızdır. Netleştirme . Netleştirme 
sisteminin özellikleri nedeni ile sisteminin özellikleri nedeni ile hareketli nesnelerin resmi hareketli nesnelerin resmi 
çekilemezçekilemez ve her zaman doğal ya da yapay ve her zaman doğal ya da yapay güçlü aydınlanma güçlü aydınlanma 
şartları gerektirirşartları gerektirir..

Gözetim ekranında beliren Gözetim ekranında beliren görüntü gerek altgörüntü gerek alt--üst gerekse sağüst gerekse sağ--sol sol 
yönünde terstiryönünde terstir..
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ŞŞekil 10. Stüdyo tipi kameralarda doğrudan objeden gelen ışınlar ekil 10. Stüdyo tipi kameralarda doğrudan objeden gelen ışınlar objektiften objektiften 
geçerek geçerek gözetim ekranı (a)gözetim ekranı (a) üzerinde odaklanırlar. Görüntü doğrudan objektiften üzerinde odaklanırlar. Görüntü doğrudan objektiften 
geldiği için geldiği için sağsağ--sol ve üstsol ve üst--alt yönlerinde terstiralt yönlerinde terstir (sağ üstteki ekran görüntüsü). Ama (sağ üstteki ekran görüntüsü). Ama 
film üzerinde tespit edilecek aktüel görüntü de ekranda görülenifilm üzerinde tespit edilecek aktüel görüntü de ekranda görülenin aynısıdır (sağ alt n aynısıdır (sağ alt 
foto).foto).
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FOTOĞRAF MAKİNESİNİN FOTOĞRAF MAKİNESİNİN 
KONTROL SİSTEMLERİKONTROL SİSTEMLERİ

En önemli kontrol sistemlerinden birisidir. Kumanda En önemli kontrol sistemlerinden birisidir. Kumanda 
edilebilir netlik kontrolü olan kameralar iki ayrı edilebilir netlik kontrolü olan kameralar iki ayrı 
netleştirme sisteminden birini kullanmak zorundadırlar. netleştirme sisteminden birini kullanmak zorundadırlar. 
Bunlardan birincisi Bunlardan birincisi gözetim ekranı (buzlucam)gözetim ekranı (buzlucam), , 
ikincisi ise ikincisi ise telemetre sistemitelemetre sistemidir.dir.

1. 1. Netlik Ayarı (Odaklama) SistemleriNetlik Ayarı (Odaklama) Sistemleri
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(a)(a)
 

Gözetim EkranıGözetim Ekranı::
Tek mercekli refleks, Çift mercekli refleks ve Stüdyo tipi Tek mercekli refleks, Çift mercekli refleks ve Stüdyo tipi 
kameralarda kullanılmakta olan gözetim ekranı sisteminde kameralarda kullanılmakta olan gözetim ekranı sisteminde 
kamera objektifinden gelen ışık ya kamera objektifinden gelen ışık ya doğrudan doğruyadoğrudan doğruya, ya , ya bir ayna bir ayna 
yardımıylayardımıyla ya da ya da bir aynabir ayna--prizma yardımıylaprizma yardımıyla yarıyarı--opakopak karakterli karakterli 
bir bir buzlu cam üzerinebuzlu cam üzerine düşürülür. düşürülür. 
Yani camın diğer tarafından bakıldığında cam üzerine düşen Yani camın diğer tarafından bakıldığında cam üzerine düşen 
görüntüyü izlemek olasıdır. Eğer gözlenen görüntü net değil ise,görüntüyü izlemek olasıdır. Eğer gözlenen görüntü net değil ise,
net görüntü elde edilinceye kadar kameranın net görüntü elde edilinceye kadar kameranın netlik ayar kolunetlik ayar kolu ya ya 
da da halkasıhalkası yardımı ile objektif harekete geçirilerek netleştirme yardımı ile objektif harekete geçirilerek netleştirme 
yapılır. yapılır. 
Ancak bu tip ekranlarda görülen görüntü; Ancak bu tip ekranlarda görülen görüntü; ışığın takip ettiği ışığın takip ettiği 
komplike ve uzun yol nedeniyle, ayrıca buzlu cam ekranlarda ışıkkomplike ve uzun yol nedeniyle, ayrıca buzlu cam ekranlarda ışık
kaybı da fazla olduğundan, direkt kaybı da fazla olduğundan, direkt vizörvizör sistemlerinde sistemlerinde 
gözlenebilen hayal kadar parlak değildir. gözlenebilen hayal kadar parlak değildir. 
Dolayısıyla Dolayısıyla zayıf ışık şartları altında bu sistem ile kritik netlik ayarı zayıf ışık şartları altında bu sistem ile kritik netlik ayarı 
yapmak zordur.yapmak zordur.
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Şekil 11. Şekildeki gözetim ekranı sisteminde, bir ayna görüntüyü
 

objektiften buzlu  cama 
yansıtır. Tepedeki buzlu cam ve kamera gerisindeki film, objektiften aynı uzaklıkta 
olduğundan (parfokalite

 
özelliği), ekrandaki görüntü netleştiğinde film üzerine düşecek

 görüntü de netleşmiş olur. Obje, kameradan 1 m uzakta iken soldaki kamera 6 m ye 
ayarlanmış, ekranındaki görüntü oldukça flu

 
(netlikten uzak). Sağdaki kamera doğru mesafe 

olan 1 m ye ayarlandığında ekranındaki görüntünün de netleşmiş olduğu görülüyor. 
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(b) (b) Telemetre Sistemi Telemetre Sistemi ::

Bilhassa Bilhassa zayıf ışık şartları altındazayıf ışık şartları altında çoğu fotoğrafçı için çoğu fotoğrafçı için netlik ayarının netlik ayarının 
daha kolay yapılabildiği kullanışlı bir sistemdaha kolay yapılabildiği kullanışlı bir sistemdir. dir. 
Bu sistemde fotoğrafçının bütün yapması gereken; yine bir kontroBu sistemde fotoğrafçının bütün yapması gereken; yine bir kontrol l 
halkası ya da kolu yardımı ile halkası ya da kolu yardımı ile vizördevizörde görüntüye ait algılanan 2 ayrı görüntüye ait algılanan 2 ayrı 
hayali çakıştırmaktan, yahut da bazı telemetre sistemlerinde oldhayali çakıştırmaktan, yahut da bazı telemetre sistemlerinde olduğu uğu 
gibi ortadan ikiye ayrılmış gibi görülen hayali birleştirmekten gibi ortadan ikiye ayrılmış gibi görülen hayali birleştirmekten ibarettiribarettir. . 
Objektifin netlik ayarı, bu telemetre mekanizması ile bağlantılıObjektifin netlik ayarı, bu telemetre mekanizması ile bağlantılı
olduğundan telemetre olduğundan telemetre vizöründekivizöründeki görüntüler çakıştığında, objektifin görüntüler çakıştığında, objektifin 
film düzleminde oluşturacağı görüntü de netleşecek demektir.film düzleminde oluşturacağı görüntü de netleşecek demektir.
Netlik ayarı yapılabilen tüm kamera tiplerinde Netlik ayarı yapılabilen tüm kamera tiplerinde yüksek duyarlılıkta yüksek duyarlılıkta 
netlik sağlayabilmenin bir diğer yolunetlik sağlayabilmenin bir diğer yolu, genellikle objektif üzerinde , genellikle objektif üzerinde 
(bazen kamera gövdesi üzerinde) bulunan (bazen kamera gövdesi üzerinde) bulunan netlik (uzaklık) skalası, netlik (uzaklık) skalası, 
indeksi ve netlik (uzaklık) ayar halkası veya kolu aracılığıyla indeksi ve netlik (uzaklık) ayar halkası veya kolu aracılığıyla işlem işlem 
yapmakyapmaktır. Burada bilinmesi gereken, kamera ile çekilecek nesne ya da tır. Burada bilinmesi gereken, kamera ile çekilecek nesne ya da 
sahne arasındaki mesafedir (uzaklık). Bu mesafe ya tahmin edilirsahne arasındaki mesafedir (uzaklık). Bu mesafe ya tahmin edilir, ya da , ya da 
doğrudan ölçülerek uygun şekilde skalaya aktarıldığında, gereklidoğrudan ölçülerek uygun şekilde skalaya aktarıldığında, gerekli netlik netlik 
ayarı da yapılmış olur. Bu amaçla kameralarda varolan mesafe skaayarı da yapılmış olur. Bu amaçla kameralarda varolan mesafe skalaları laları 
genellikle hem metre, hem de genellikle hem metre, hem de feetfeet (ayak) cinsinden verilmiştir.(ayak) cinsinden verilmiştir.
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Şekil 12. Telemetreli vizör

 sisteminde objeden gelen 
ışınlar iki ayrı pencereden 
alınarak göze ulaştırılır. 
Mekanizma o şekilde 
ayarlanmıştır ki, film 
düzleminde net görüntü 
sağlanamadığı durumlarda 
(sol taraf) vizör

 penceresinden gelen görüntü 
ile telemetre penceresinden 
gelen görüntü (vizör

 
içindeki 

aydınlık küçük dörtgen) 
çakışmaz, göz bu bölgede iki 
hayal algılar. Netleştirme 
kumandası ile objektif ve 
telemetre prizması hareket 
ettirilerek vizörde

 
iki hayalin 

çakışması sağlandığında

 
(sağ 

taraf) film düzlemindeki 
görüntü de netleşecektir.
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2. 2. Işık Kontrolörü Olarak Işık Kontrolörü Olarak ObturatörObturatör
Ayarlanabilir bir kameranın en büyük avantajlarından bir tanesi Ayarlanabilir bir kameranın en büyük avantajlarından bir tanesi hem hem 
güneş altında hem de alacakaranlıkta resim çekebilmesidirgüneş altında hem de alacakaranlıkta resim çekebilmesidir. Bunu . Bunu 
sağlayan kontrol mekanizmalarından birisi sağlayan kontrol mekanizmalarından birisi obturatörobturatör adını alır. Diğeri adını alır. Diğeri 
ise ise diyaframdiyaframdır (ışık geçirmez diyafram mekanizmasının ortasında yer dır (ışık geçirmez diyafram mekanizmasının ortasında yer 
alan, boyutları değiştirilebilir açıklığa da alan, boyutları değiştirilebilir açıklığa da apertürapertür açıklığıaçıklığı denir). denir). 
ObturatörObturatör, ışık akımını açık kaldığı zaman süreci ile kontrol eder. 1 sn,, ışık akımını açık kaldığı zaman süreci ile kontrol eder. 1 sn,
½ sn gibi giderek kısalan süreler (enstantane ya da ½ sn gibi giderek kısalan süreler (enstantane ya da pozlandırmapozlandırma
süreleri) bazı modellerde 1/2000 hatta 1/10.000 sn ye kadar inebsüreleri) bazı modellerde 1/2000 hatta 1/10.000 sn ye kadar inebilir. ilir. 
Bu süreler Bu süreler deklanşördeklanşör ((obturatörüobturatörü çalıştıran düğmeçalıştıran düğme)) üzerine basıldığı üzerine basıldığı 
zaman çalışmaya başlar. zaman çalışmaya başlar. ObturatörObturatör skalası üzerinde görülebilecek skalası üzerinde görülebilecek 
değerler dizisi örn.: şöyle olabilir:değerler dizisi örn.: şöyle olabilir:
BB 11 2    4    8   15    302    4    8   15    30 60    125    250    500    1000    200060    125    250    500    1000    2000

Bu skalada sadece “Bu skalada sadece “11” rakamı aktüel ” rakamı aktüel pozlandırmapozlandırma süresini, yani süresini, yani 1 sn 1 sn yi yi 
temsil eder, diğer tüm rakamlar ise saniye kesirlerini (temsil eder, diğer tüm rakamlar ise saniye kesirlerini (22: : ½ sn½ sn, , 6060: : 1/60 1/60 
snsn, , 10001000: : 1/1000 sn1/1000 sn) belirlerler.) belirlerler.
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Bunların dışında arzu edilirse, Bunların dışında arzu edilirse, obturatörlerinobturatörlerin daha uzun süreli açık daha uzun süreli açık 
bırakılabilmeleri de olasıdır. 1 sn bırakılabilmeleri de olasıdır. 1 sn ninnin üstündeki çekimler için üstündeki çekimler için obturatörobturatör
““BB” (” (BulbBulb)) konumuna getirilir. Bu konumda iken deklanşöre konumuna getirilir. Bu konumda iken deklanşöre 
basıldığında basıldığında obturatörobturatör açılır, basık tutulduğu sürece açılır, basık tutulduğu sürece obturatörobturatör açık kalır, açık kalır, 
parmak çekildiğinde kapanır. parmak çekildiğinde kapanır. 
Bazı kameralarda ise Bazı kameralarda ise obturatörobturatör (enstantane) skalasında (enstantane) skalasında ““TT” (” (TimeTime))
konumu da bulunur. Çok daha uzun süreli konumu da bulunur. Çok daha uzun süreli pozlandırmalarıpozlandırmaları olası kılan olası kılan 
bu konumda deklanşöre basıldığında bu konumda deklanşöre basıldığında obturatörobturatör açılır, ikinci kez açılır, ikinci kez 
deklanşöre basılıncaya kadar deklanşöre basılıncaya kadar obturatörobturatör açık kalır.açık kalır.
ObturatörObturatör çalışma prensibi ile ilgili çok basit bir benzetme yapılabilir:çalışma prensibi ile ilgili çok basit bir benzetme yapılabilir:
diyelim ki bir diyelim ki bir su kabımız ve bu kap içine akan susu kabımız ve bu kap içine akan suyu açık kaldığı zaman yu açık kaldığı zaman 
süreciyle kontrol eden bir musluğumuz olsun. Eğer musluk sabit dsüreciyle kontrol eden bir musluğumuz olsun. Eğer musluk sabit debide ebide 
1/2 sn açık kalırsa, kap içine akan su miktarı, 1 sn açık kaldığ1/2 sn açık kalırsa, kap içine akan su miktarı, 1 sn açık kaldığında ında 
akanın yarısı kadar olur. Borudan birim zamanda akan su miktarı akanın yarısı kadar olur. Borudan birim zamanda akan su miktarı (debi) (debi) 
değişmez fakat zaman süresi arttıkça kap içine dolan su miktarı değişmez fakat zaman süresi arttıkça kap içine dolan su miktarı da da 
artacaktır. Kameranın bulunduğu ortamda da artacaktır. Kameranın bulunduğu ortamda da obturatörünobturatörün geçireceği geçireceği 
ışık miktarı (debisi) sabit olacağından, ışık miktarı (debisi) sabit olacağından, obturatörünobturatörün açık kalma süresine açık kalma süresine 
bağlı olarak kamera içine giren ışık miktarı da değişecektir.bağlı olarak kamera içine giren ışık miktarı da değişecektir.
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Şekil 13. Bu analojide kaba dolan su miktarı, kamerada film yüzeyine gelen 
ışığa; debisi değişmeyen, sadece açık kaldığı

 
zaman süresi değişen çeşme 

de obturatöre
 

benzetilebilir.
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ObturatörünObturatörün açık kalma süresine, diğer bir deyişle kamera içine açık kalma süresine, diğer bir deyişle kamera içine 
ışık geçirme süresine ışık geçirme süresine poz süresipoz süresi, , pozlandırmapozlandırma süresisüresi ya da ya da 
enstantaneenstantane şeklinde isimler verilir ve bu süreler şeklinde isimler verilir ve bu süreler farklı farklı obturatörobturatör
ayarları ile değiştirilebilirayarları ile değiştirilebilir. . 
Özel amaçlar için üretilen fotoğraf makineleri hariç, ayarlanabiÖzel amaçlar için üretilen fotoğraf makineleri hariç, ayarlanabilir lir 
kameralarda genelde kameralarda genelde 2 farklı 2 farklı obturatörobturatör tipitipinden bir tanesi nden bir tanesi 
bulunur. Bunlar tarihsel gelişim açısından sırasıyla; bulunur. Bunlar tarihsel gelişim açısından sırasıyla; 
yapraklı yapraklı obturatörobturatör ve ve perdeli perdeli obturatörobturatör tipleritipleridir. Perdeli dir. Perdeli 
obturatörobturatör tipine bulunduğu yöre nedeniyle “tipine bulunduğu yöre nedeniyle “odak düzlemi odak düzlemi 
obturatörüobturatörü” adı da verilir.” adı da verilir.

(a)
 

Yapraklı Obturatör:

Yapısı gereği iş görebilmesi için Yapısı gereği iş görebilmesi için ya objektifin hemen arkasındaya objektifin hemen arkasında ya da ya da 
objektifi meydana getiren mercek elemanları arasındaobjektifi meydana getiren mercek elemanları arasında bulunması gerekir. bulunması gerekir. 
Bu nedenle bu tip Bu nedenle bu tip obturatöreobturatöre sahip kameralarda objektif değiştirmek ya sahip kameralarda objektif değiştirmek ya 
imkansızdır ya da zor ve oldukça pahalı bir işlemdir. Yapraklı imkansızdır ya da zor ve oldukça pahalı bir işlemdir. Yapraklı 
obturatörlerobturatörler genellikle genellikle 5 adet üst üste binen çok ince ve hafif metal 5 adet üst üste binen çok ince ve hafif metal 
yapraktan oluşuryapraktan oluşur ..
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Deklanşöre basıldığında bir Deklanşöre basıldığında bir yay vasıtası ile aynı anda ışınsal bir yay vasıtası ile aynı anda ışınsal bir 
simetriyle açılan bu yapraklar bir saat mekanizmasının devreye simetriyle açılan bu yapraklar bir saat mekanizmasının devreye 
girmesiyle arzu edilen bir zaman dilimi süresince açık tutulurlagirmesiyle arzu edilen bir zaman dilimi süresince açık tutulurlarr. . Süre Süre 
dolumundadolumunda ikinci bir yay sisteminin devreye girmesiyle, yapraklar aynı ikinci bir yay sisteminin devreye girmesiyle, yapraklar aynı 
anda kapanarak tekrar ışık geçirmez duruma geçerler.anda kapanarak tekrar ışık geçirmez duruma geçerler.
Avantajları:Avantajları:
Yaprakların hafifliği ve Yaprakların hafifliği ve radialradial (ışınsal) simetrik hareket şekli nedeni ile (ışınsal) simetrik hareket şekli nedeni ile 
çalışma esnasında hem çalışma esnasında hem çok az ses çıkarançok az ses çıkaran hem de pek az sarsıntıya hem de pek az sarsıntıya 
neden olan bir neden olan bir obturatörobturatör tipidir.tipidir.
PozlandırmaPozlandırma esnasında film düzleminde diğer esnasında film düzleminde diğer obturatörobturatör tipine oranla tipine oranla 
daha daha homojen bir ışık dağılımı sağlarhomojen bir ışık dağılımı sağlar. . 
Yapraklı Yapraklı obturatörobturatör tipinin bir diğer avantajı tipinin bir diğer avantajı bütün enstantane bütün enstantane 
((pozlandırmapozlandırma süresi) ayarlarında gerek lambalı gerekse elektronik flaş süresi) ayarlarında gerek lambalı gerekse elektronik flaş 
sistemleri ile tam senkronize olabilmesisistemleri ile tam senkronize olabilmesidir.dir.
Dezavantajı: Dezavantajı: 
Bu sistemin karakteristik bir dezavantajı Bu sistemin karakteristik bir dezavantajı yüksek enstantanelere, yani yüksek enstantanelere, yani 
çok kısa süreli çok kısa süreli pozlandırmapozlandırma sürelerine olanak vermemesisürelerine olanak vermemesidir. Genellikle dir. Genellikle 
1/500 1/500 –– 1/750 sn ile sınırlı kalan yüksek enstantane limiti, yaprakları1/750 sn ile sınırlı kalan yüksek enstantane limiti, yaprakların n 
kesikli hareketinden (durur haldeyken hızla açılma, açık halde skesikli hareketinden (durur haldeyken hızla açılma, açık halde sabit abit 
kalma, aksi yönde hızla tekrar kapanma ve durma) kaynaklanır.kalma, aksi yönde hızla tekrar kapanma ve durma) kaynaklanır.
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Şekil 14. Yapraklı ve 
perdeli obturatörlerin

 kamera içindeki 
konumları, 
yapraklı obturatörün

 zıt yönlerde ışınsal 
simetrik

 
-

 
kesintili 

hareket
 

tarzı (sağ üstte) 
ve,

perdeli obturatörün
 tek yönde asimetrik

 
–

 kesintisiz hareket
 

tarzı 
(sağ altta).
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(b) (b) Perdeli Perdeli ObturatörObturatör
 

(Odak Düzlemi (Odak Düzlemi ObturatörüObturatörü))::

Bu tip Bu tip obturatörlerobturatörler yapraklı yapraklı obturatörlerdeobturatörlerde olduğu gibi objektif olduğu gibi objektif 
elemanları arasında ya da hemen arkasında değil, elemanları arasında ya da hemen arkasında değil, kamera gövdesi kamera gövdesi 
içinde filmin ya da odak düzleminin hemen önünde yer alırlar.içinde filmin ya da odak düzleminin hemen önünde yer alırlar.
Yapraklı Yapraklı obturatörobturatör tipine büyük bir tipine büyük bir üstünlüğü de bu konumlarından üstünlüğü de bu konumlarından 
kaynaklanırkaynaklanır..
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Perdeli Perdeli ObturatörünObturatörün
 

Çalışma Şekli:Çalışma Şekli:

Prensipte, Prensipte, genişliği ayarlanabilen bir pencere ya da yarık genişliği ayarlanabilen bir pencere ya da yarık 
oluşturacak şekildeoluşturacak şekilde birbirinden bağımsız, birbirinden bağımsız, art arda hareket art arda hareket 
edebilen 2 ayrı ışık geçirmez perdeedebilen 2 ayrı ışık geçirmez perde mekanizmayı oluşturur. mekanizmayı oluşturur. 

Her iki perdenin de Her iki perdenin de hızları birbirinin aynıdırhızları birbirinin aynıdır ve her zaman sabittir ve her zaman sabittir 
((VoVo). ). 

Bu sistemde farklı Bu sistemde farklı pozlandırmapozlandırma sürelerini olası kılacak şekilde sürelerini olası kılacak şekilde 
öndeki perdenin harekete başlamasıyla, arkadaki perdenin öndeki perdenin harekete başlamasıyla, arkadaki perdenin 
harekete geçmesi arasındaki zaman süreci değiştirilebilirharekete geçmesi arasındaki zaman süreci değiştirilebilir. Bir . Bir 
başka deyişle 2 perde arasında oluşacak olan yarık ya da başka deyişle 2 perde arasında oluşacak olan yarık ya da 
pencerenin genişliği değiştirilebilir. pencerenin genişliği değiştirilebilir. 

Bu sistem ile Bu sistem ile çok daha kısa süreli çok daha kısa süreli pozlandırmalarpozlandırmalar (yüksek (yüksek 
enstantaneler) elde edilebilirenstantaneler) elde edilebilir..
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Avantajları:Avantajları:

Kameraya takılabilecek Kameraya takılabilecek tüm objektif tipleri için fonksiyoneldirtüm objektif tipleri için fonksiyoneldir. . 

Daha da önemlisiDaha da önemlisi; ; obturatörobturatör objektif elemanları arasında yer objektif elemanları arasında yer 
almadığından netlik ayarı yapımı aşamasındaalmadığından netlik ayarı yapımı aşamasında filme ışık filme ışık 
düşürme tehlikesi yaratmadan çekimi arzu edilen sahneye düşürme tehlikesi yaratmadan çekimi arzu edilen sahneye 
doğrudan objektif içinden bakılabilmesini olası kılardoğrudan objektif içinden bakılabilmesini olası kılar..

Şekil 15. Perdeli obturatörün

 
çalışma prensibi. 35 mm lik

 
film formatı için 

verilen örneklerden de anlaşılacağı gibi, bu sistemde elektronik flaş ile 
obturatörün

 
senkronize olabilmesi (pozlandırma

 
esnasında flaşın faydalı 

ışınlarının tamamının film düzlemi üzerine aktarılabilmesi) için

 
1. perdenin 

tamamen pozlandırma

 
penceresinin (film dikdörtgeninin) önünden 

çekilmiş olması, 2. perdenin ise henüz bu pencereyi kapatmaya 
başlamaması şarttır.

 
Bu durum sadece en altta verilen 1/60 sn lik

 
düşük 

enstantanede (ve onun da altındaki tüm enstantanelerde) olasıdır. Örn.: 
daha yüksek 1/500 sn lik

 
enstantanede flaş sadece iki perde arasında kalan 

dar  yarıktan filme ulaşabilecektir (asenkronize

 
durum -

 
sol orta şekil).
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Yapraklı Yapraklı obturatörobturatör tipinde tipinde obturatörünobturatörün açılması, açık vaziyette açılması, açık vaziyette 
belli bir süre durması ve tekrar kapanması için hem hareket belli bir süre durması ve tekrar kapanması için hem hareket 
tarzının kesikli olması, hem de yaprakların hareket yönünün tarzının kesikli olması, hem de yaprakların hareket yönünün 
değiştirmesi gereği olduğundan bu tip değiştirmesi gereği olduğundan bu tip obturatörlerinobturatörlerin çoğunluğu çoğunluğu 
1/500 sn 1/500 sn liklik bir yüksek enstantane ile sınırlıdır. Buna karşın bir yüksek enstantane ile sınırlıdır. Buna karşın 
perdeli perdeli obturatörlerdeobturatörlerde mekanizma çok daha basit olduğundan, mekanizma çok daha basit olduğundan, 
hareketli perdeler tek bir yönde ve kesintisiz hareket ettiğindehareketli perdeler tek bir yönde ve kesintisiz hareket ettiğinden n 
çok daha yüksek enstantane değerleriçok daha yüksek enstantane değerlerine ulaşmak ne ulaşmak 
mümkündür.mümkündür.

Dezavantajları:Dezavantajları:

Hareketli parçaların boyutları nispeten büyük olduğundan Hareketli parçaların boyutları nispeten büyük olduğundan 
çalışma esnasında yapraklı çalışma esnasında yapraklı obturatördenobturatörden daha fazla daha fazla gürültü üretirgürültü üretir
ve perdelerin ve perdelerin hareket tarzı asimetrik olduğundan bilhassa düşük hareket tarzı asimetrik olduğundan bilhassa düşük 
enstantanelerde, yani uzun enstantanelerde, yani uzun pozlandırmalardapozlandırmalarda kamera gövdesinde kamera gövdesinde 
arzu edilmeyen sarsıntılara yol açararzu edilmeyen sarsıntılara yol açar..
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Perdeli Perdeli obturatörlerdeobturatörlerde elektronik elektronik flaş senkronizasyonu sadece flaş senkronizasyonu sadece 
düşük enstantanelerde (uzun süreli düşük enstantanelerde (uzun süreli pozlandırmalardapozlandırmalarda) ) 
mümkündürmümkündür. Belli bir değerin üzerindeki yüksek enstantanelerde . Belli bir değerin üzerindeki yüksek enstantanelerde 
ise elektronik flaş ile senkronizasyon mümkün değildir. 35 mm ise elektronik flaş ile senkronizasyon mümkün değildir. 35 mm 
formatlı kameralarda formatlı kameralarda HorizontalHorizontal hareket eden perdeli hareket eden perdeli 
obturatörlerobturatörlerdede 1/60 sn ve altındaki enstantanelerde 1/60 sn ve altındaki enstantanelerde obturatörobturatör
elektronik flaş ile senkronize olur. elektronik flaş ile senkronize olur. VertikalVertikal hareket eden hareket eden 
obturatörlerdeobturatörlerde ise flaş senkronizasyonu 1/100ise flaş senkronizasyonu 1/100--125 sn ve altındaki 125 sn ve altındaki 
enstantanelerde olasıdır.enstantanelerde olasıdır.

Film düzlemine paralel yönde hızlı hareket eden nispeten Film düzlemine paralel yönde hızlı hareket eden nispeten 
kameraya yakın objelerin fotoğrafı çekilmek istendiğindekameraya yakın objelerin fotoğrafı çekilmek istendiğinde böyle böyle 
objelerin görüntüsü, objelerin görüntüsü, istenmeyen bazı deformasyonlaristenmeyen bazı deformasyonlar gösterir. Bu gösterir. Bu 
deformasyon, hareket eden dairesel veya muntazam geometrik deformasyon, hareket eden dairesel veya muntazam geometrik 
cisimlerde çok daha barizdir.cisimlerde çok daha barizdir.
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ŞŞekil 16. Perde hareketi ekil 16. Perde hareketi vertikalvertikal
 

yönde aşağıdan yukarıya doğru olan bir perdeli yönde aşağıdan yukarıya doğru olan bir perdeli 
obturatörobturatör

 
aracılığı ile çekilen ve nispeten yakın planda film düzlemine paracılığı ile çekilen ve nispeten yakın planda film düzlemine paralel yönde aralel yönde 

hareket eden bir objenin fotoğrafında ortaya çıkan tipik görüntühareket eden bir objenin fotoğrafında ortaya çıkan tipik görüntü
 

deformasyonu. deformasyonu. 
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Şekil 17. Yapraklı ve perdeli 
obturatörlerin

 
farklı görüntü 

oluşturma prensipleri. Yapraklı tipte 
pozlandırma

 
esnasında kümülatif 

(biriken) bir görüntü oluşumu

 
söz 

konusudur. Yapraklar açılmaya 
başladığında filmin tamamı düşük 
yoğunlukta ışık almaya başlar, açıklık 
büyüdükçe ışık yoğunluğu artar, en 
açık konumda (temel pozlandırma) 
ışık düzeyi maksimumdur, sonra 
yapraklar kapanırken ışık giderek 
azalır. Bu birikimin tamamı en 
aşağıda gösterilen nihai parlak 
fotoğrafı verecektir. Perdeli 
obturatörde

 
ise genellikle, iki perde 

arasında kalan (ışığı filme aktaran) 
yarığın bir “süpürme” hareketiyle 
film, ard

 
arda gelen segmanlar 

şeklinde parça parça

 
pozlandırılır, 

bunların bileşkesi ise sağ alt köşede 
görülen fotoğrafı verir.
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ObturatörlerinObturatörlerin
 

Hareket Kontrolörü Olarak Hareket Kontrolörü Olarak 
Fonksiyonları:Fonksiyonları:

Herhangi bir obje kamera önünde hareket ettiğinde, bu objenin Herhangi bir obje kamera önünde hareket ettiğinde, bu objenin 
objektif tarafından kamera içindeki film üzerine düşürülen objektif tarafından kamera içindeki film üzerine düşürülen 
görüntüsü de hareket edecektir. görüntüsü de hareket edecektir. 

Eğer obje hızlı hareket ediyorsa, yahut ta Eğer obje hızlı hareket ediyorsa, yahut ta obturatörobturatör nispeten nispeten 
uzun bir süre açık kalıyorsa, bu film üzerinde hareket eden uzun bir süre açık kalıyorsa, bu film üzerinde hareket eden 
görüntü sonuçta net olmayan bir resim, yahut ta fotoğrafçı görüntü sonuçta net olmayan bir resim, yahut ta fotoğrafçı 
tabiriyle “tabiriyle “fluflu” olan bir resim verecektir. ” olan bir resim verecektir. 

Ancak eğer enstantane yükseltilirse, yani Ancak eğer enstantane yükseltilirse, yani pozlandırmapozlandırma süresi süresi 
kısaltılırsa bu kısaltılırsa bu flulukfluluk hali kısmen ya da tamamen önlenebilir. hali kısmen ya da tamamen önlenebilir. 
Kısaca Kısaca obturatörünobturatörün hareketi durdurma yahut dondurma hareketi durdurma yahut dondurma 
özelliğiözelliği vardır. Böylece elde edilecek görüntü net olur. vardır. Böylece elde edilecek görüntü net olur. 
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Fotoğrafçı enstantane ayarı ile Fotoğrafçı enstantane ayarı ile obturatörünobturatörün hareketi hareketi 
durdurma etkisidurdurma etkisini kontrol edebilir, hatta kendi avantajına ni kontrol edebilir, hatta kendi avantajına 
kullanabilir. kullanabilir. 

Örneğin, çok yüksek bir enstantane ile, hızlı uçan bir kuşun Örneğin, çok yüksek bir enstantane ile, hızlı uçan bir kuşun 
hareketini tamamen durdurabilir.hareketini tamamen durdurabilir.

Diğer taraftan eğer fotoğrafçı, Diğer taraftan eğer fotoğrafçı, çektiği fotoğrafta bir miktar çektiği fotoğrafta bir miktar 
hareket hissi bırakmak istiyorsa biraz daha düşük bir hareket hissi bırakmak istiyorsa biraz daha düşük bir 
enstantane seçerekenstantane seçerek kuşun hareket hissini fotoğrafta daha iyi kuşun hareket hissini fotoğrafta daha iyi 
yansıtabilir. yansıtabilir. 
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Enstantane değerinin dışında, hareket eden bir nesnenin Enstantane değerinin dışında, hareket eden bir nesnenin 
hareketini dondurmada etken bir diğer faktör; hareketini dondurmada etken bir diğer faktör; kameraya kameraya 
nispetle hareketin yönünispetle hareketin yönüdür. dür. 

Kameradaki Kameradaki film düzlemine paralel hareket eden cisimlerin film düzlemine paralel hareket eden cisimlerin 
hareketlerinin dondurulabilmesi için gerekli olan enstantanehareketlerinin dondurulabilmesi için gerekli olan enstantane, , 
aynı hareketin yönü film düzlemi ile bir açı yaptığında gereken aynı hareketin yönü film düzlemi ile bir açı yaptığında gereken 
enstantaneden daha yüksek olmalıdırenstantaneden daha yüksek olmalıdır. Zira açılı hareket söz . Zira açılı hareket söz 
konusu olduğunda, kameranın görüntü düzleminde hareketli konusu olduğunda, kameranın görüntü düzleminde hareketli 
objenin oluşturacağı görüntü kayması da oransal olarak daha az objenin oluşturacağı görüntü kayması da oransal olarak daha az 
bir mesafede oluşacak demektir. bir mesafede oluşacak demektir. 

Objenin kameraya göre Objenin kameraya göre hareketinin dikey yönde olması (hareket hareketinin dikey yönde olması (hareket 
yönü ile optik eksenin çakışması) durumunda ise sadece yönü ile optik eksenin çakışması) durumunda ise sadece 
yaklaşılan yahut uzaklaşılan mesafeler dahilinde çok az netlik yaklaşılan yahut uzaklaşılan mesafeler dahilinde çok az netlik 
bozulmaları ortaya çıkabileceğinden, oldukça düşük bozulmaları ortaya çıkabileceğinden, oldukça düşük 
enstantanelerde (uzun poz sürelerinde) bile hareketin enstantanelerde (uzun poz sürelerinde) bile hareketin 
dondurulması mümkündondurulması mümkün olacaktır.olacaktır.
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Şekil 18: Sabit bir “t” sürecinde sabit hızda doğrusal  hareket eden ışıklı bir noktanın, 
kendisinden sabit uzaklıktaki (L) ve “t” süresince obturatörü

 
açık kalan bir kamerada 

oluşturacağı görüntü tipleri.  “Paralel” durumda maksimal görüntü kayması film 
düzleminde uzunca bir flu

 
çizgi oluşturacak, “açılı” durumda daha az olan görüntü 

kayması daha kısa bir flu
 

çizgi oluşturacak, “dikey” durumda ise görüntü kayması sıfır 
olacağından, ışıklı noktanın net bir görüntüsü oluşacaktır.
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Şekil 21: Kameraya sabit 
uzaklıkta ve sabit hızda hareket 
eden bir bisikletlinin farklı 
enstantanelerde çekilen 
fotoğraflarının netlik-fluluk

 derecesi. 
Kameraya dik yönde hareket 
eden bisikletli fotolarında hayli 
düşük enstantaneler dahi 
hareketi dondurabilirken, 
kameradaki film düzlemine 
paralel yönde hareket eden 
bisikletlinin hareketini tamamen 
dondurmada yüksek bir 
enstantane gerekli olmuştur.
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Hareketli cisimlerin film üzerinde hareketlerinin dondurulmasındHareketli cisimlerin film üzerinde hareketlerinin dondurulmasında a 
etken bir diğer faktör, etken bir diğer faktör, hareket eden nesne ile kamera arasındaki hareket eden nesne ile kamera arasındaki 
ortalama uzaklıkortalama uzaklıktırtır. Sabit zaman dilimi içinde aynı mesafeyi kat . Sabit zaman dilimi içinde aynı mesafeyi kat 
eden bir eden bir obje kameradan ne kadar uzakta ise, hareketini dondurmak obje kameradan ne kadar uzakta ise, hareketini dondurmak 
için gerekli enstantane o kadar düşük oluriçin gerekli enstantane o kadar düşük olur; nesne ; nesne –– kamera arası kamera arası 
uzaklık azaldıkça aynı hareket miktarını dondurmak için gereken uzaklık azaldıkça aynı hareket miktarını dondurmak için gereken 
enstantane giderek yükselir.enstantane giderek yükselir.
Diğer taraftan, Diğer taraftan, az veya çok sabit hızda yol alan hareketli bir nesnenin az veya çok sabit hızda yol alan hareketli bir nesnenin 
hareketini film üzerinde geniş çapta dondururkenhareketini film üzerinde geniş çapta dondururken, bir yandan da elde , bir yandan da elde 
edilecek fotoğrafa edilecek fotoğrafa hareket hissihareket hissi kazandırmanın bir yolukazandırmanın bir yolu da, nispeten da, nispeten 
düşük enstantanelerdedüşük enstantanelerde (genelde (genelde 1/41/4 -- 1/301/30 snsn’ler’ler arasında) “arasında) “süpürmesüpürme” ” 
yöntemiyle (yöntemiyle (panningpanning) fotoğrafın çekilmesidir. ) fotoğrafın çekilmesidir. 
Bu yöntemin uygulanmasında; fotoğrafçının durduğu nokta Bu yöntemin uygulanmasında; fotoğrafçının durduğu nokta merkez merkez 
olmak üzere, hareketli nesnenin olmak üzere, hareketli nesnenin açısal hızıaçısal hızı ile kameranın ile kameranın açısal hızıaçısal hızı
çakıştırılacak şekilde obje kamera çakıştırılacak şekilde obje kamera vizörüylevizörüyle takip edilirken (takip edilirken (yani yani 
kamera ile obje aynı açısal hızda yer değiştirirkenkamera ile obje aynı açısal hızda yer değiştirirken)  çekim yapılır. Bu )  çekim yapılır. Bu 
durumda, durumda, düşük enstantaneye rağmendüşük enstantaneye rağmen, obje oldukça , obje oldukça netnet olarak olarak 
görüntülenirken, geri plandaki görüntülenirken, geri plandaki manzara kaymasımanzara kayması fotoğrafa belirgin fotoğrafa belirgin 
bir hareketlilik kazandıracaktır.bir hareketlilik kazandıracaktır.
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Şekil 19.  Hareket dondurmada düşük enstantane ile  açısal süpürme
 

yöntemi.
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Şekil 20. Açısal süpürme yöntemi ile düşük enstantanede çekilmiş
 

bir doğa sahnesi. 
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Şekil 20. Açısal süpürme yöntemi ile düşük enstantanede çekilmiş
 

bir doğa sahnesi. 
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3. 3. Işık Kontrolörü Olarak DiyaframIşık Kontrolörü Olarak Diyafram
Eğer bir kameradaki filme ulaşan ışık miktarını ayarlamada Eğer bir kameradaki filme ulaşan ışık miktarını ayarlamada 
enstantane (enstantane (obturatörobturatör hızı) değiştirilemiyor ya da değiştirilmek hızı) değiştirilemiyor ya da değiştirilmek 
istenmiyorsa, ikinci bir ışık ayar mekanizması olan istenmiyorsa, ikinci bir ışık ayar mekanizması olan diyaframdiyafram da da 
bu amaçla kullanılabilir.bu amaçla kullanılabilir.
DiyaframDiyafram teknik terminolojide “teknik terminolojide “apertürapertür ((apertureaperture))” şeklinde ” şeklinde 
adlandırılan ve kamera içerisine ışığın girmesini olası kılan adlandırılan ve kamera içerisine ışığın girmesini olası kılan 
açıklığın boyutlarını kontrol eder. açıklığın boyutlarını kontrol eder. 
Diyafram gözün iris tabakasına benzer bir prensiple, ışık kabul Diyafram gözün iris tabakasına benzer bir prensiple, ışık kabul 
edici açıklığın (göz bebeğinin edici açıklığın (göz bebeğinin –– kameradaki kameradaki apertürünapertürün) ) 
boyutlarını ayarlayarak ışık kontrolünü gerçekleştirir. Bir başkboyutlarını ayarlayarak ışık kontrolünü gerçekleştirir. Bir başka a 
deyişle, deyişle, belli bir fotoğraf çekiminin başarılı olabilmesi için gerekli belli bir fotoğraf çekiminin başarılı olabilmesi için gerekli 
olacak ışık miktarını ayarlayacak şekilde, diyafram açıklığının olacak ışık miktarını ayarlayacak şekilde, diyafram açıklığının 
boyutları arzuya bağlı olarak belli limitler dahilinde değiştiriboyutları arzuya bağlı olarak belli limitler dahilinde değiştirilebilirlebilir..
Ekseriyetle objektif elemanları arasında yer alan diyafram, üst Ekseriyetle objektif elemanları arasında yer alan diyafram, üst 
üste gelen çok sayıda ince metal yaprakçıkların oluşturduğu halküste gelen çok sayıda ince metal yaprakçıkların oluşturduğu halka a 
şeklinde bir mekanizmadır.şeklinde bir mekanizmadır.
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Objektif üzerinde yer alan ve bu yaprakçıklara kumanda eden özelObjektif üzerinde yer alan ve bu yaprakçıklara kumanda eden özel bir bir 
diyafram ayar çemberidiyafram ayar çemberi belli bir yönde döndürüldüğünde, tüm belli bir yönde döndürüldüğünde, tüm 
yaprakçıkların ışık yolundan çekilerek objektif üzerine düşen tüyaprakçıkların ışık yolundan çekilerek objektif üzerine düşen tüm m 
ışınların kamera içindeki film üzerine ulaşması sağlanır. ışınların kamera içindeki film üzerine ulaşması sağlanır. 
Çember aksi yöne çevrildiğinde ise çevirme derecesine bağlı olarÇember aksi yöne çevrildiğinde ise çevirme derecesine bağlı olarak ak 
kamera içerisine girecek ışık miktarı giderek azaltılabilir. Bu kamera içerisine girecek ışık miktarı giderek azaltılabilir. Bu durumda durumda 
yine bir çeşme benzetmesi ile açıklama yapabiliriz: burada zamanyine bir çeşme benzetmesi ile açıklama yapabiliriz: burada zamanın ın 
sabit olacağını varsayacağımızdan (enstantane ayarını sabit olacağını varsayacağımızdan (enstantane ayarını 
değiştirmeyeceğimizden), çeşmenin açıklık derecesine bağlı olaradeğiştirmeyeceğimizden), çeşmenin açıklık derecesine bağlı olarak k 
değişen sadece değişen sadece debidebi ((birim zamanda akan su miktabirim zamanda akan su miktarı) olacaktır. rı) olacaktır. 
Bir objektifin diyaframındaki ayarlanabilir Bir objektifin diyaframındaki ayarlanabilir apertürapertür boyutları boyutları ff--
numaralarınumaraları ya da asıl adı ile ya da asıl adı ile ff--stoplarıstopları şeklinde isimlendirilen şeklinde isimlendirilen 
standart bir sayılar skalası ile ölçülür. Bu husus genellikle standart bir sayılar skalası ile ölçülür. Bu husus genellikle 
karıştırıldığından, fkarıştırıldığından, f--stoplarıstopları mekanizmasını biraz daha detayları ile ele mekanizmasını biraz daha detayları ile ele 
almada yarar vardır. Çoğunlukla düşünülenin aksine, almada yarar vardır. Çoğunlukla düşünülenin aksine, ff harfinin harfinin 
netleştirme yani netleştirme yani fokuslamafokuslama (odaklama) işlemi ile ya da odak uzaklığı ((odaklama) işlemi ile ya da odak uzaklığı (fokalfokal
uzaklık) kavramıyla direkt bir ilişkisi yokturuzaklık) kavramıyla direkt bir ilişkisi yoktur. Bir objektif özelliği olan . Bir objektif özelliği olan 
odak uzaklığıodak uzaklığı kavramı ileride ayrıca ele alınacaktır.kavramı ileride ayrıca ele alınacaktır.
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ŞŞekil 22. Bu analojide kaba dolan su miktarı, kamerada film düzleekil 22. Bu analojide kaba dolan su miktarı, kamerada film düzlemine mine 
düşen ışık  yoğunluğuna; birim zamanda farklı miktarlarda su iledüşen ışık  yoğunluğuna; birim zamanda farklı miktarlarda su iletebilen tebilen 
değişken debili çeşme ise kameradaki değişken debili çeşme ise kameradaki apertürapertür açıklığı değiştirilebilen açıklığı değiştirilebilen 
diyafram mekanizmasına benzetilebilir. diyafram mekanizmasına benzetilebilir. 
Üstteki iki şematik kesit de kamera ile insan gözü arasındaki beÜstteki iki şematik kesit de kamera ile insan gözü arasındaki benzerliği nzerliği 
belirliyor. Burada dikkat edilmesi gereken temel fark, gözde ışıbelirliyor. Burada dikkat edilmesi gereken temel fark, gözde ışığa duyarlı ğa duyarlı 
tabakaya (retinaya) düşen görüntünün eğimli (tabakaya (retinaya) düşen görüntünün eğimli (kurvatürlükurvatürlü –– içbükey küre içbükey küre 
segmanından oluşan) bir yüzeyde odaklanması, kamerada ise film segmanından oluşan) bir yüzeyde odaklanması, kamerada ise film 
düzlemine düşen görüntünün düzlemsel (düzlemine düşen görüntünün düzlemsel (planarplanar) bir yüzeyde ) bir yüzeyde 
odaklanması gereğidir. odaklanması gereğidir. 
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Bütün kameralar için standardize edilmiş olan Bütün kameralar için standardize edilmiş olan ff--stopstop değerleri ya da değerleri ya da 
kısaca “kısaca “f/f/” rumuzu ile gösterilen değerler, ” rumuzu ile gösterilen değerler, fotoğrafçının fotoğrafçının 
makinesindeki filme ulaştırmak istediği ışık miktarını kesinliklmakinesindeki filme ulaştırmak istediği ışık miktarını kesinlikle e 
ayarlayabilmesiniayarlayabilmesini olası kılar. Yani fotoğrafçı belirli ışık şartları altında olası kılar. Yani fotoğrafçı belirli ışık şartları altında 
iyi netice alabilmesi için hangi fiyi netice alabilmesi için hangi f--stop değerinin kullanılması gerekeceği stop değerinin kullanılması gerekeceği 
hususunda bilgi sahibi ise, daha önce hiç kullanmamış olduğu birhususunda bilgi sahibi ise, daha önce hiç kullanmamış olduğu bir
kamerakamera--objektif kombinasyonu ile fotoğraf çekmek zorunda kalsa bile objektif kombinasyonu ile fotoğraf çekmek zorunda kalsa bile 
standardize edilmiş olan, yani modele göre değişmeyen fstandardize edilmiş olan, yani modele göre değişmeyen f--stop değerleri stop değerleri 
sayesinde daha ilk denemesinde mükemmel sonuç alabilir.sayesinde daha ilk denemesinde mükemmel sonuç alabilir.
Genellikle günümüzde kullanılagelen fGenellikle günümüzde kullanılagelen f--stop değerleri şunlardır:stop değerleri şunlardır:
f/:f/: 11,  ,  1.41.4,  ,  22,  ,  2.82.8,  ,  44, , 5.65.6,  ,  88,  ,  1111,  ,  1616,  ,  2222,  ,  3232,  ,  64 64 ((ApertürApertür SkalasıSkalası))

Değişik objektiflerde bu standart skalanın belirli bir kısmı yerDeğişik objektiflerde bu standart skalanın belirli bir kısmı yer alır. Diğer alır. Diğer 
bir deyişle tamamı karşımıza çıkmaz. bir deyişle tamamı karşımıza çıkmaz. 
Örneğin: Örneğin: f/:f/: 22,  ,  2.82.8,  ,  44,  ,  5.65.6,  ,  88,  ,  1111 , , 1616,  ,  2222 gibi. gibi. 
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Bu değerler dizisinin Bu değerler dizisinin en büyüğü (maksimal en büyüğü (maksimal apertürapertür açıklığına açıklığına 
karşılık geleni) karşılık geleni) f/f/ 11’dir.’dir. Yani teorik olarak birim zamanda bir Yani teorik olarak birim zamanda bir 
objektiften film üzerine en fazla miktarda, bir başka deyişle enobjektiften film üzerine en fazla miktarda, bir başka deyişle en
yoğun bir şekilde ışık ulaştıracak fyoğun bir şekilde ışık ulaştıracak f--stop değeri budur. stop değeri budur. 

Yani fotoğraf terminolojisinde, Yani fotoğraf terminolojisinde, en hızlıen hızlı ff--stop değeri 1’dir. stop değeri 1’dir. 

Bundan sonra gelen her fBundan sonra gelen her f--stop değeri kendisinden bir önceki fstop değeri kendisinden bir önceki f--
stop değerinin stop değerinin tam yarısı kadar tam yarısı kadar daha az hızlıdaha az hızlıdırdır. . 

Sözgelimi f/ 4’e ayarlanmış bir objektif, f/ 2.8’e ayarlanmış biSözgelimi f/ 4’e ayarlanmış bir objektif, f/ 2.8’e ayarlanmış bir r 
objektifin tam yarısı kadar ışık geçirme kapasitesine sahiptir. objektifin tam yarısı kadar ışık geçirme kapasitesine sahiptir. 

Yine f/ 4’e ayarlanmış bir objektif, f/ 5.6’ya ayarlanmış bir Yine f/ 4’e ayarlanmış bir objektif, f/ 5.6’ya ayarlanmış bir 
objektifin tam 2 katı ışık geçirme kapasitesindedir.objektifin tam 2 katı ışık geçirme kapasitesindedir.

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

© Bayram GÖÇMEN, Prof. D
r. 

Ege Üniversite
si F

en Fakültesi 

Biyoloji B
ölümü, Zooloji 

Anabilim
 Dalı 

Bornova, İzmir 

HER HAKKI SAKLIDIR! 

 

 



Prof. Dr. Bayram GÖÇMEN 15Ege Üni. Fen Fak. Biyoloji Böl. Zooloji

ŞŞekil 23. Her objektifte bulunan ekil 23. Her objektifte bulunan 
hareketli bir çember üzerinde o hareketli bir çember üzerinde o 
objektife ait fobjektife ait f--stoplar stoplar 
işaretlenmiştir. Bu örnekte işaretlenmiştir. Bu örnekte 
değerler değerler f/2.8f/2.8 den den f/22f/22 ye kadar  ye kadar  
değiştirilebiliyor ve her diyafram değiştirilebiliyor ve her diyafram 
durumu yukarıdan aşağıya, giderek durumu yukarıdan aşağıya, giderek 
küçülen küçülen apertürapertür açıklıklarıyla açıklıklarıyla 
gösteriliyor. gösteriliyor. 
Bir fBir f--stop değerinin seçilebilmesi stop değerinin seçilebilmesi 
için o fiçin o f--stop değeri beyaz okun stop değeri beyaz okun 
((apertürapertür indeksinin) karşısına indeksinin) karşısına 
gelene kadar diyafram çemberinin gelene kadar diyafram çemberinin 
çevrilmesi gerekir. Burada kamera çevrilmesi gerekir. Burada kamera 
f/8f/8 e ayarlanmıştır.”Diyafram e ayarlanmıştır.”Diyafram 
kısma”nınkısma”nın etkisi sağdaki iki etkisi sağdaki iki 
grafikle gösteriliyor. grafikle gösteriliyor. 
Buradaki ışık pencereleri aktüel Buradaki ışık pencereleri aktüel 
diyafram açıklıklarına eşittir, yani diyafram açıklıklarına eşittir, yani 
f/5.6f/5.6 ya ya kısılmıuşkısılmıuş bir diyafram, bir diyafram, 
birim zamanda birim zamanda f/2.8f/2.8 deki deki 
konumunun ancak ¼ ü kadar ışık konumunun ancak ¼ ü kadar ışık 
aktarabilir. aktarabilir. 
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ff--Stop Değerleri:Stop Değerleri:

Burada kullanılan Burada kullanılan ff--stop değeristop değerinin ya da asıl adı ile “nin ya da asıl adı ile “oransal oransal 
diyafram açıklığıdiyafram açıklığının (nın (rölatif rölatif apertürapertür) anlamı; kullanılan ) anlamı; kullanılan objektifin objektifin 
odak uzaklığıodak uzaklığının (nın (fufu) çekim yapılan andaki ) çekim yapılan andaki apertürapertür açıklığının açıklığının 
çapıçapına (na (aa) oranıdır.  Kısaca ) oranıdır.  Kısaca f/ = fu/af/ = fu/a şeklinde formüle edilebilir.şeklinde formüle edilebilir.

Şekil 24. Bir objektifte f-stop cinsinden odak uzaklığı ve apertür çapı ilişkisi. 
Diyafram mekanizmasının efektif çalışabilmesi için, objektifi oluşturan mercek 
elemanlarının optik merkezinden geçen ve optik eksene dik konumlu olan “optik 
merkez düzlemi”nde yer alması gerekir. f/ saptamasında gerekli ölçümler genellikle 
mm cinsinden alınırlar.
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Örneğin; tipik bir objektifte odak uzaklığı 56 mm ve diyafram Örneğin; tipik bir objektifte odak uzaklığı 56 mm ve diyafram 
açıklığı çapı (açıklığı çapı (apertürapertür) 20 mm ise o anda o objektifin rölatif ) 20 mm ise o anda o objektifin rölatif 
apertürapertür değeri (ışık geçirebilme kapasitesi), f/ 2.8 olur.değeri (ışık geçirebilme kapasitesi), f/ 2.8 olur.

Bir objektifin nümerik olarak Bir objektifin nümerik olarak en küçük fen küçük f--stop değeristop değeri o o 
objektifin maksimal rölatif objektifin maksimal rölatif apertürünüapertürünü, bir başka deyişle o , bir başka deyişle o 
objektifin hızıobjektifin hızınını belirler. belirler. 

Buna göre her objektifin bir maksimal rölatif Buna göre her objektifin bir maksimal rölatif apertürapertür değeri veya değeri veya 
hızı vardır .hızı vardır .

örn.: maksimal rölatif örn.: maksimal rölatif apertürapertür
 

değeri f/ 2.8 olan bir objektif, değeri f/ 2.8 olan bir objektif, 
değeri f/ 4 olan bir diğer objektiften iki kat daha hızlıdır, yadeğeri f/ 4 olan bir diğer objektiften iki kat daha hızlıdır, yani ni 
birim zamanda iki misli daha fazla ışık geçirebilme birim zamanda iki misli daha fazla ışık geçirebilme 
kapasitesindedir.kapasitesindedir.
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ApertürünApertürün
 

Saha Derinliği Kontrolünde Kullanımı:Saha Derinliği Kontrolünde Kullanımı:

Bir objektifte Bir objektifte apertürapertür boyutlarında yapılan herhangi bir değişiklik, boyutlarında yapılan herhangi bir değişiklik, 
sadece kamera içine giren ışık miktarını etkilemekle kalmaz. Aynsadece kamera içine giren ışık miktarını etkilemekle kalmaz. Aynı ı 
zamanda oluşturulan görüntünün zamanda oluşturulan görüntünün genel netlik derecesi genel netlik derecesi 
üzerinde de önemli bir etkiüzerinde de önemli bir etki yapar. yapar. 

ApertürApertür boyutça küçüldükçe (yani nümerik diyafram değerleri büyüdükçe),boyutça küçüldükçe (yani nümerik diyafram değerleri büyüdükçe),
belli bir hacimli sahnede netlik ayarı yapılmış olan düzlemin önbelli bir hacimli sahnede netlik ayarı yapılmış olan düzlemin önünde ve ünde ve 
gerisinde kalan nesnelerin görüntüleri de giderek netleşirler.gerisinde kalan nesnelerin görüntüleri de giderek netleşirler. İşte İşte apertüreapertüre
bağımlı olan bu kesin netlik bağımlı olan bu kesin netlik zonunazonuna ““saha derinliği saha derinliği zonuzonu” ” 
((SDZSDZ) adı verilir. ) adı verilir. 

Büyük Büyük apertürlerapertürler ((küçük f/ değerleriküçük f/ değerleri)) kullanıldığında nispeten kullanıldığında nispeten sığsığ
bir saha derinliği bir saha derinliği zonuzonu, , 

küçük küçük apertürlerapertürler ((büyük f/ değerleribüyük f/ değerleri)) kullanıldığında ise oransal kullanıldığında ise oransal 
olarak olarak daha geniş ya da daha derindaha geniş ya da daha derin bir saha derinliği bir saha derinliği zonuzonu elde elde 
edilir. edilir. 
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Saha derinliği Saha derinliği zonuzonununnun tayininde önemli rolü olan tayininde önemli rolü olan apertürapertür işlevinin işlevinin 
dışında, bu dışında, bu zonuzonu etkileyen bir diğer faktör: etkileyen bir diğer faktör: kamera ile çekimi yapılan kamera ile çekimi yapılan 
obje arasındaki mesafeobje arasındaki mesafedir. Bu dir. Bu mesafe azaldıkça saha derinliği mesafe azaldıkça saha derinliği zonuzonu giderek giderek 
daralır, mesafe arttığında ise bu daralır, mesafe arttığında ise bu zonzon giderek genişlergiderek genişler..
Bu durum, kamera ile obje arasındaki uzaklığın hayli azaldığı Bu durum, kamera ile obje arasındaki uzaklığın hayli azaldığı makro makro 
çekimlerçekimlerde önemli bir sorun oluşturur. Bu durumda de önemli bir sorun oluşturur. Bu durumda --makro makro 
derecesine bağlı olarakderecesine bağlı olarak-- SDZSDZ birkaç santimetreye, hatta milimetreye birkaç santimetreye, hatta milimetreye 
indirgenebilir. Bu halde hacimli bir objenin tümünün net görüntüindirgenebilir. Bu halde hacimli bir objenin tümünün net görüntüsünü sünü 
elde edebilmek için (objenin tümünü elde edebilmek için (objenin tümünü SDZSDZ içine alabilmek için) içine alabilmek için) 
nispeten yüksek nispeten yüksek ff--stopstop değerleri (nispeten dar değerleri (nispeten dar apertürapertür açıklıkları) açıklıkları) 
kullanarak  makro çekim şartları nedeniyle sığlaşmış olan kullanarak  makro çekim şartları nedeniyle sığlaşmış olan SDZ SDZ nu nu 
derinleştirmek gerekecektir.derinleştirmek gerekecektir.
FF--stop (stop (apertürapertür) değerlerinden ve kamera) değerlerinden ve kamera--obje arası mesafeden obje arası mesafeden 
bağımsız olarak, bağımsız olarak, saha derinliği saha derinliği zonuzonununu etkileyen bir üçüncü faktör de etkileyen bir üçüncü faktör de 
kamerada kullanılan objektifin kamerada kullanılan objektifin odak uzaklığıodak uzaklığı özellikleriyle ilgili özellikleriyle ilgili tipitipidir. dir. 
Genellikle kullanılan “Genellikle kullanılan “NormalNormal” ya da “” ya da “StandartStandart” objektiflere oranla; ” objektiflere oranla; 
objektifin odak uzaklığı mesafesi kısaldıkça, yani “objektifin odak uzaklığı mesafesi kısaldıkça, yani “Geniş AçıGeniş Açı” ” 
objektiflerine doğru gidildikçe, objektiflerine doğru gidildikçe, SDZSDZ giderek derinleşir ya da genişlergiderek derinleşir ya da genişler; ; 
objektifin odak uzaklığı mesafesi arttıkça, yani “objektifin odak uzaklığı mesafesi arttıkça, yani “Dar Açı Dar Açı –– TelefotoTelefoto” ” 
objektiflerine doğru gidildikçe ise, objektiflerine doğru gidildikçe ise, SDZ SDZ giderek sığlaşır ya da daralır.giderek sığlaşır ya da daralır.
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Özet olarak ifade etmek gerekirse, Özet olarak ifade etmek gerekirse, Saha Derinliği Saha Derinliği ZonunuZonunu
 Etkileyen Faktörler: Etkileyen Faktörler: 

1.1. Nispi Nispi apertürapertür (rölatif (rölatif apertürapertür):): çapı arttıkça çapı arttıkça SDZSDZ daralır, daralır, 
küçüldükçe genişler.küçüldükçe genişler.
2.2. Kamera ile kesin netlik ayarı yapılan cisim arasındaki mesafe:Kamera ile kesin netlik ayarı yapılan cisim arasındaki mesafe:
kısaldıkça kısaldıkça SDZSDZ daralır, uzadıkça daralır, uzadıkça SDZSDZ genişler.genişler.
3.3. Fotoğraf çekimi yapılan kameradaki objektifin tipi:Fotoğraf çekimi yapılan kameradaki objektifin tipi: Normal Normal 
objektiflere oranla, geniş açılı objektiflerde objektiflere oranla, geniş açılı objektiflerde SDZSDZ daha daha 
derin, dar açılı ya da telefoto objektiflerde ise derin, dar açılı ya da telefoto objektiflerde ise SDZSDZ daha daha 
sığdır.sığdır.
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ŞŞekil 25. ekil 25. Saha derinliği Saha derinliği 
zonuzonununnun tayininde tayininde diyafram diyafram 
açıklığıaçıklığının (nın (apertürünapertürün) rolü. ) rolü. 
Her iki örnekte kameraHer iki örnekte kamera--sahne sahne 
arası mesafe sabit tutulmuş ve arası mesafe sabit tutulmuş ve 
objektif netlik ayarı 2.2 m ye objektif netlik ayarı 2.2 m ye 
(“(“AA”daki”daki kişiye) yapılmıştır. kişiye) yapılmıştır. 
f/2f/2 seçeneğinde (solda) seçeneğinde (solda) 
objektifin objektifin SDZSDZ skalasına göre skalasına göre 
sadece 30 cm kadar bir netlik sadece 30 cm kadar bir netlik 
zonuzonu oluşacağından, bu oluşacağından, bu zonzon
içinde kalan sadece “içinde kalan sadece “AA” net ” net 
çıkarken “çıkarken “AA”nın”nın önündeki önündeki 
““BB” ve gerisindeki “” ve gerisindeki “CC” çok ” çok fluflu
çıkmışlardır. “çıkmışlardır. “AA” ve “” ve “CC”nin”nin de de 
netlik netlik zonunuazonunua girebilmeleri girebilmeleri 
için (sağda) diyaframın için (sağda) diyaframın f/16f/16 ya ya 
kısılması ve bu sayede kısılması ve bu sayede SDZSDZ
nunnun 250 cm ye kadar 250 cm ye kadar 
genişletilmesi gerekmiştir. genişletilmesi gerekmiştir. 
Yukarıdaki grafikte kameraYukarıdaki grafikte kamera--
sahne arası mesafe sabit sahne arası mesafe sabit 
tutulurken ve netlik 2.2 m ye tutulurken ve netlik 2.2 m ye 
ayarlanmışken ayarlanmışken apertüreapertüre
bağımlı olarak bağımlı olarak SDZSDZ nunnun nasıl nasıl 
değiştiği gösteriliyor. değiştiği gösteriliyor. 
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Saha Derinliği Saha Derinliği ZonununZonunun
 

Tayini Yöntemleri:Tayini Yöntemleri:
1.1. Gözetim ekranlı netleştirme sistemi olan kamera tiplerinde (tek Gözetim ekranlı netleştirme sistemi olan kamera tiplerinde (tek mercekli mercekli 
refleks kameralarda, stüdyo tipi kameralarda ve refleks kameralarda, stüdyo tipi kameralarda ve --bir dereceye kadarbir dereceye kadar-- çift çift 
mercekli refleks kameralarda) gerek diyaframın gerekse mesafeninmercekli refleks kameralarda) gerek diyaframın gerekse mesafenin netlik netlik 
düzeyine etkisi, düzeyine etkisi, uygun ışık şartları altındauygun ışık şartları altında, ekran üzerinde doğrudan , ekran üzerinde doğrudan 
gözlenebilir.gözlenebilir. Modern kameralarda Modern kameralarda otomatik diyaframotomatik diyafram sistemleri sistemleri 
((deklanşöre basıldığında devreye giren ve seçilen enstantane boyudeklanşöre basıldığında devreye giren ve seçilen enstantane boyunca devrede nca devrede 
kalan diyafram tipkalan diyafram tipi) kullanıldığından, gözetim ekranında saha i) kullanıldığından, gözetim ekranında saha 
derinliğinin doğrudan kontrolü için genellikle kamera derinliğinin doğrudan kontrolü için genellikle kamera 
gövdesinde, bazen de objektif üzerinde yer alan ve seçilen gövdesinde, bazen de objektif üzerinde yer alan ve seçilen 
apertürapertür değerini deklanşöre basmadan harekete geçiren bir değerini deklanşöre basmadan harekete geçiren bir 
düğme bulunur. Bu düğmeye basıldığı sürece, seçilen diyafram ve düğme bulunur. Bu düğmeye basıldığı sürece, seçilen diyafram ve 
yapılan netlik ayarı dahilinde, yapılan netlik ayarı dahilinde, SDZSDZ doğrudan gözetim ekranı doğrudan gözetim ekranı 
üzerinde gözlenebilir. üzerinde gözlenebilir. 

Ancak yüksek fAncak yüksek f--stop değerlerinde, ortamda yeterli aydınlatma stop değerlerinde, ortamda yeterli aydınlatma 
olsa bile, ekran bir hayli kararacağından, doğrudan ekrandan olsa bile, ekran bir hayli kararacağından, doğrudan ekrandan 
izleyerek izleyerek SDZ SDZ izlemesi yapmak çok zordur.izlemesi yapmak çok zordur.
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2.2. Objektif üzerindeki “Derinlik Skalası” yardımıyla hesaplanabilirObjektif üzerindeki “Derinlik Skalası” yardımıyla hesaplanabilir:: Bu Bu 
seçenekle seçenekle SDZSDZ büyük bir duyarlılıkla saptanabilir.büyük bir duyarlılıkla saptanabilir.

Objektif üzerinde, esas olarak Objektif üzerinde, esas olarak uzaklık (netlik) ayarı skalasıuzaklık (netlik) ayarı skalasının nın 
gerisinde, hareketsiz bir bilezik şeklinde yerleştirilmiş olan bgerisinde, hareketsiz bir bilezik şeklinde yerleştirilmiş olan bu u derinlik derinlik 
skalasıskalasında; uzaklık skalası ile aynı nda; uzaklık skalası ile aynı indeksindeksi  (i  (okbaşıokbaşı

 
şeklinde küçük bir şeklinde küçük bir 

üçgen ya da benek) paylaşan ve bu indeksin sağındaüçgen ya da benek) paylaşan ve bu indeksin sağında--solunda o objektife solunda o objektife 
özgü özgü ff--stop değerleristop değerlerini küçükten büyüğe doğru belli bir düzende ni küçükten büyüğe doğru belli bir düzende 
simetrik olarak içeren  bir seri rakamlar mevcuttur. Objektifin simetrik olarak içeren  bir seri rakamlar mevcuttur. Objektifin 
maksimal rölatif maksimal rölatif apertürapertürüü

 
(en küçük f(en küçük f--stop değeri) de genellikle tek stop değeri) de genellikle tek 

olarak indeks ile sembolize edilmiştir.  Objektif çekimi arzu edolarak indeks ile sembolize edilmiştir.  Objektif çekimi arzu edilen cisme ilen cisme 
odaklandığında; odaklandığında; pozlandırmapozlandırma

 
için seçilen için seçilen ff--stopstop

 
değeri, objektifin değeri, objektifin 

diyafram çemberi indeksidiyafram çemberi indeksinin karşısına gelen değerden okunur, bu nin karşısına gelen değerden okunur, bu 
değerin derinlik skalasındaki simetrik karşıtlarından uzaklık skdeğerin derinlik skalasındaki simetrik karşıtlarından uzaklık skalasına alasına 
çekilen çizgiler arasında kalan metraj, çekilecek sahnede hangi çekilen çizgiler arasında kalan metraj, çekilecek sahnede hangi metreler metreler 
arasında kalan nesnelerin arasında kalan nesnelerin net olaraknet olarak

 
görüntüleneceğini belirler.  görüntüleneceğini belirler.  
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Örneğin, Şekil 25’de sağ taraftaki objektif  2.2 m ye odaklanmışÖrneğin, Şekil 25’de sağ taraftaki objektif  2.2 m ye odaklanmış
 

ve ve 
diyafram halkası ile diyafram halkası ile pozlandırmapozlandırma

 
için f/16 seçilmiştir. Bu fiçin f/16 seçilmiştir. Bu f--stop stop saha saha 

derinliği derinliği zonuzonu
 

skalasıskalasındaki karşıtları olan simetrik “16” rakamlarına ndaki karşıtları olan simetrik “16” rakamlarına 
aktarıldığında ve bunlardan uzaklık skalasına paralel çizgiler aktarıldığında ve bunlardan uzaklık skalasına paralel çizgiler 
çekildiğinde; çizgiler arasında kalan 1.5 ve kabaca 4 (m) değerlçekildiğinde; çizgiler arasında kalan 1.5 ve kabaca 4 (m) değerleri, eri, 
çekilecek fotoğrafta 1.5 m ile 4 m arasında kalan ve objektifin çekilecek fotoğrafta 1.5 m ile 4 m arasında kalan ve objektifin gördüğü gördüğü 
tüm nesnelerin net görüntülerinin saptanacağı anlamına gelir. tüm nesnelerin net görüntülerinin saptanacağı anlamına gelir. 
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Fotoğraf Çekiminde Enstantane ve Fotoğraf Çekiminde Enstantane ve ApertürünApertürün
 Birlikte Kullanımı:Birlikte Kullanımı:

Her ne kadar Her ne kadar obturatörobturatör de, diyafram da ışığı kontrol eden de, diyafram da ışığı kontrol eden 
mekanizmalar ise de, bunların fotoğraf çekimindeki etkilerinin mekanizmalar ise de, bunların fotoğraf çekimindeki etkilerinin 
temelde birbirinden farklı olduğunu gördük. Bu farklı etkiler bitemelde birbirinden farklı olduğunu gördük. Bu farklı etkiler birlikte rlikte 
kullanıldığında değişik amaçlara uygun fotoğraflar elde edilebilkullanıldığında değişik amaçlara uygun fotoğraflar elde edilebilir. ir. 
Bir başka deyişle, belli bir resim çekimi için gerekli ışık yoğuBir başka deyişle, belli bir resim çekimi için gerekli ışık yoğunluğunu nluğunu 
verebilecek olan herhangi bir verebilecek olan herhangi bir ““enstantaneenstantane--apertürapertür” kombinasyonu” kombinasyonu
kullanılabilir. Zira kullanılabilir. Zira birbirini izleyen her bir fbirbirini izleyen her bir f--stop değeri kameraya girebilecek stop değeri kameraya girebilecek 
olan ışık miktarını bir önceki değerin yarısına indirdiği gibi, olan ışık miktarını bir önceki değerin yarısına indirdiği gibi, enstantane ayarında enstantane ayarında 
peş peşe gelen her yükseliş de aynı işlevi görürpeş peşe gelen her yükseliş de aynı işlevi görür.. Dolayısıyla diyafram ve Dolayısıyla diyafram ve 
obturatörünobturatörün birlikte kullanımı çok basit olacak demektir. birlikte kullanımı çok basit olacak demektir. 
Yani,  film karesi üzerine Yani,  film karesi üzerine aynı yoğunluktaaynı yoğunlukta ışık düşürebilmek amacı ışık düşürebilmek amacı 
ile ile enstantane yükseltildiğindeenstantane yükseltildiğinde ((pozlandırmapozlandırma süresi kısaltıldığında) süresi kısaltıldığında) 
diyafram açıklığı boyutlarının da arttırılması (diyafram açıklığı boyutlarının da arttırılması (apertürünapertürün
genişletilmesigenişletilmesi) gerekecektir. Kısaca film üzerine eşit yoğunlukta ışık ) gerekecektir. Kısaca film üzerine eşit yoğunlukta ışık 
düşürebilmek için diyafram açıklığı (düşürebilmek için diyafram açıklığı (apertürapertür) ve ) ve obturatörobturatör (enstantane) (enstantane) 
arasında aşağıdaki genel kaide uygulanmalıdır:arasında aşağıdaki genel kaide uygulanmalıdır:
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Diyafram Açıklığı
 

(Apertür) Obturatör (Enstantane)
a- Daraltılırsa (daha yüksek f-stop uygulanırsa) Düşürülür (poz süresi arttırılır)
b- Genişletilirse (daha düşük f-stop uygulanırsa) Yükseltilir (poz süresi azaltılır)

Bu durumu yine bir Bu durumu yine bir çeşmeçeşme benzetmesi ile açıklayabiliriz: bir su benzetmesi ile açıklayabiliriz: bir su 
kabının tamamen dolması, kabının tamamen dolması, çeşmenin açık kaldığı süreye ve açıklık dercesineçeşmenin açık kaldığı süreye ve açıklık dercesine
bağlı olacaktır.bağlı olacaktır. Şayet musluk Şayet musluk tamamen açıktamamen açık olduğunda su kabını olduğunda su kabını 1/2 sn de1/2 sn de
dolduruyor ise, dolduruyor ise, yarıyarı--açıkaçık halde iken (debisi yarıya düşürüldüğünde) aynı halde iken (debisi yarıya düşürüldüğünde) aynı 
su kabını ancak su kabını ancak 1 sn içerisinde1 sn içerisinde doldurabilecektir. doldurabilecektir. 

Şekil 26.

 
Su kabının 

tam dolabilmesi için 
gerekli iki farklı 
zaman-debi

 kombinasyonu.
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Çeşme örneğine benzer şekildeÇeşme örneğine benzer şekilde, f/ 4’de 1/1000 sn, f/ 4’de 1/1000 sn, , f/ 5.6’da f/ 5.6’da 
1/500 sn1/500 sn, , f/ 8’def/ 8’de 1/250 sn1/250 sn, , f/ 11’de 1/125 snf/ 11’de 1/125 sn ve ve f/ 16’da 1/60 f/ 16’da 1/60 
snsn olacak şekilde farklı olacak şekilde farklı pozlandırmapozlandırma kombinasyonları kombinasyonları 
uygulandığında filme ulaşacak ışık miktarları hep aynı olacaktıruygulandığında filme ulaşacak ışık miktarları hep aynı olacaktır..
Bununla beraber, benzer seçeneklerde elde edilecek fotoğraflarınBununla beraber, benzer seçeneklerde elde edilecek fotoğrafların
görüntülerinin de aynı olacağı söylenemez. görüntülerinin de aynı olacağı söylenemez. 
AmaçAmaç; ; 
--çekilecek fotoğrafa konu olan sahnede var olabilen hareketli çekilecek fotoğrafa konu olan sahnede var olabilen hareketli 
objelerin objelerin hareketlerinin mi dondurulmak istendiğinehareketlerinin mi dondurulmak istendiğine

 
((yüksek yüksek 

enstantane gereğienstantane gereği), ), 
--yoksa derinliği fazla olabilecek bir sahnede yoksa derinliği fazla olabilecek bir sahnede saha derinliği saha derinliği 
zonununzonunun

 
mu geniş tutulmakmu geniş tutulmak

 
istendiğineistendiğine

 
((kısık kısık apertürapertür

 
gereğigereği) ) 

bağlı olarak değişebilir. bağlı olarak değişebilir. 
Bu durumda doğru Bu durumda doğru pozlandırmayıpozlandırmayı

 
ayarlamak için, ayarlamak için, çok kısa bir çok kısa bir 

pozlandırmapozlandırma
 

süresisüresi
 

//
 

açıkaçık
 

diyaframdiyafram
 

ya da ya da daha uzun bir daha uzun bir 
pozlandırmapozlandırma

 
süresisüresi

 
//

 
kısık kısık bir diyaframbir diyafram

 
veya ikisinin ortası bir veya ikisinin ortası bir 

çözüm tercih edilebilir.çözüm tercih edilebilir.
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ŞŞekil 27. Film ekil 27. Film 
üzerine aynı ışık üzerine aynı ışık 
yoğunluklarını yoğunluklarını 
(çap ve (çap ve 
yükseklikleri farklı, yükseklikleri farklı, 
ama hacimleri aynı ama hacimleri aynı 
silindirlerle temsil silindirlerle temsil 
ediliyor) ediliyor) 
aktarabilen farklı aktarabilen farklı 
enstantane/fenstantane/f--stop stop 
kombinasyonlarınınkombinasyonlarının
çekilecek fotoğrafa çekilecek fotoğrafa 
saha derinliği saha derinliği zonuzonu
(SDZ) ve hareket (SDZ) ve hareket 
dondurma dondurma 
kapasitesi kapasitesi 
cinsinden olası cinsinden olası 
etkileri. etkileri. 
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Farklı kombinasyonlar kullanıldığında elde edilecek görüntülerdeFarklı kombinasyonlar kullanıldığında elde edilecek görüntülerde ne ne 
gibi farklar olabilir?gibi farklar olabilir?

Bu soruyu yanıtlamak için aynı mesafeden aynı hacimli bir sahnenBu soruyu yanıtlamak için aynı mesafeden aynı hacimli bir sahnenin in 3 3 
farklı kombinasyondafarklı kombinasyonda resimlerinin çekildiğini varsayalım. resimlerinin çekildiğini varsayalım. 

Çekimler esnasında kameranın konumunun ve netlik ayarının Çekimler esnasında kameranın konumunun ve netlik ayarının 
değiştirilmediğini, değiştirilmediğini, apertürapertür ve ve enstantaneenstantane ayarlarının ise sahne ayarlarının ise sahne 
çekimi için gerekli ışık yoğunluğunu filme yansıtabilecek çekimi için gerekli ışık yoğunluğunu filme yansıtabilecek 3 ayrı 3 ayrı 
kombinasyondakombinasyonda (örneğin (örneğin f/ 16’da 1/5 snf/ 16’da 1/5 sn, , f/ 4’de 1/100 snf/ 4’de 1/100 sn ve ve f/ 2’de f/ 2’de 
1/500 sn1/500 sn) uygulandığını varsayalım. ) uygulandığını varsayalım. 

Elde edilecek fotoğraflarElde edilecek fotoğraflar ışığa doymuşluk açısından birbirlerinin ışığa doymuşluk açısından birbirlerinin 
aynısı olacaklaraynısı olacaklardır. Ancak; dır. Ancak; saha derinliği saha derinliği zonuzonu (genel netlik (genel netlik 
durumu) karakteristiği ve görüntüye dahil hareketli nesnelerin durumu) karakteristiği ve görüntüye dahil hareketli nesnelerin 
hareketlerinin dondurulma derecelerihareketlerinin dondurulma dereceleri açılarından çok farklı açılarından çok farklı 
olacaklardır. olacaklardır. 
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ŞŞekil 28. Aynı sahnenin aynı kamera konumundan ve aynı netlik ekil 28. Aynı sahnenin aynı kamera konumundan ve aynı netlik 
ayarı ile (objektif, öndeki döşeme taşlarına odaklanmış) farklı ayarı ile (objektif, öndeki döşeme taşlarına odaklanmış) farklı 
apertürapertür/enstantane/enstantane kombinasyonlarında çekilmiş resimleri.kombinasyonlarında çekilmiş resimleri.

SoldaSolda; çok kısık ; çok kısık apertürapertür ((f/f/ 1616) derin bir saha derinliği ) derin bir saha derinliği zonuzonu
sağlamış, ilerideki ağaçlar bile net. Ama enstantanenin çok düşüsağlamış, ilerideki ağaçlar bile net. Ama enstantanenin çok düşük k 
oluşu (oluşu (1/5 sn1/5 sn) uçuş halindeki güvercinlerin hareketini ) uçuş halindeki güvercinlerin hareketini 
dondurmaktan çok uzak. dondurmaktan çok uzak. 

OrtadaOrtada; ; apertürapertür biraz açılarak biraz açılarak (f/(f/ 44) enstantane biraz ) enstantane biraz 
yükseltilebilmiş (yükseltilebilmiş (1/100 sn1/100 sn). Kısmen sığlaşan ). Kısmen sığlaşan SDZSDZ ilerideki ilerideki 
manzarada detay kaybına yol açmış, ama yükselen enstantane de manzarada detay kaybına yol açmış, ama yükselen enstantane de 
güvercinlerin hareketini geniş çapta dondurabilmiş. güvercinlerin hareketini geniş çapta dondurabilmiş. 

SağdaSağda ise, hayli yüksek bir enstantaneye (ise, hayli yüksek bir enstantaneye (1/500 sn1/500 sn) izin verecek ) izin verecek 
geniş bir geniş bir apertürapertür (f/ 2(f/ 2) geri plan görünümünü tamamen ) geri plan görünümünü tamamen fluflu
kılacak şekilde kılacak şekilde SDZSDZ nu çok daraltırken ön plandaki güvercinlerin nu çok daraltırken ön plandaki güvercinlerin 
hareketi tamamen dondurulabilmiştir.hareketi tamamen dondurulabilmiştir.
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4. 4. Işık Kontrolörü Olarak Objektif (Mercek Sistemi)Işık Kontrolörü Olarak Objektif (Mercek Sistemi)
Bir fotoğraf çekiminde niçin objektife gereksinim duyarız? Önce Bir fotoğraf çekiminde niçin objektife gereksinim duyarız? Önce bu bu 
konuya bakalım.konuya bakalım.

Fotoğraf çekimi her şeyden önce ortamda bulunan ışığa bağlıdır. Fotoğraf çekimi her şeyden önce ortamda bulunan ışığa bağlıdır. 

Işık bir objeye çarptığında, o objenin her noktasında hemen her Işık bir objeye çarptığında, o objenin her noktasında hemen her 
yönde yansımaya uğrar. yönde yansımaya uğrar. 

Bu nedenle, örneğin bir insanın görüntüsünü film üzerine aktarmaBu nedenle, örneğin bir insanın görüntüsünü film üzerine aktarmak k 
istediğimizde, bu kişinin önüne doğrudan doğruya ışığa duyarlı bistediğimizde, bu kişinin önüne doğrudan doğruya ışığa duyarlı bir ir 
film yerleştirmekle amacımıza ulaşamayız. film yerleştirmekle amacımıza ulaşamayız. 

Zira bu kişiden yansıyacak tüm ışınlar karmaşık bir düzensizlik Zira bu kişiden yansıyacak tüm ışınlar karmaşık bir düzensizlik içinde içinde 
film üzerine ulaşırlar ve amaçlanan görüntüyü de oluşturamazlar.film üzerine ulaşırlar ve amaçlanan görüntüyü de oluşturamazlar.

Problemi basitleştirmek için, bir adamın sadece iki noktasından,Problemi basitleştirmek için, bir adamın sadece iki noktasından,
piposunun ve pardösüsünün ucundan yansıyan ışınları dikkate piposunun ve pardösüsünün ucundan yansıyan ışınları dikkate 
alalım. Bu doğrusal yönelimli ışınların, tüm film yüzeyi üzerindalalım. Bu doğrusal yönelimli ışınların, tüm film yüzeyi üzerindeki eki 
gelişigüzel dağılımlarının yararlı bir görüntü oluşturmayacağı gelişigüzel dağılımlarının yararlı bir görüntü oluşturmayacağı 
kesindir.kesindir.
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ŞŞekil 29. Aydınlatılmış bir objenin temsili iki noktasından yansıekil 29. Aydınlatılmış bir objenin temsili iki noktasından yansıyan kontrol dışı yan kontrol dışı 
ışınlar, obje önüne yerleştirilmiş ışığa duyarlı film üzerine heışınlar, obje önüne yerleştirilmiş ışığa duyarlı film üzerine hemen her yönden men her yönden 
kontrolsüz bir şekilde ulaştığında bir görüntü oluşturamazlar, skontrolsüz bir şekilde ulaştığında bir görüntü oluşturamazlar, sadece her adece her 
noktası ışık almış, yani “yanmış” bir film karesi elde edilir. noktası ışık almış, yani “yanmış” bir film karesi elde edilir. 
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Arzulanan kalitede bir görüntünün oluşabilmesi için Arzulanan kalitede bir görüntünün oluşabilmesi için obje ile film obje ile film 
arasında bir cins ışık kontrol mekanizmasının bulunmasıarasında bir cins ışık kontrol mekanizmasının bulunması
gereklidir. Bu gereksinimi gerçekleştirebilecek iki gereklidir. Bu gereksinimi gerçekleştirebilecek iki alternatif alternatif 
vardır:vardır:

Çözüm 1. Işık Kontrolörü olarak “İğne Deliği”:Çözüm 1. Işık Kontrolörü olarak “İğne Deliği”:

Her ne kadar bir objeden gelişigüzel yansıyan ışınlar düz bir yüzey 
üzerinde bir görüntü oluşturamazlarsa da, ışınların belli amaçla
dikkatli bir seçimi arzu edilen görüntüyü oluşturabilir. Çekimi 
arzulanan konu ile film düzlemi arasına, objeden gelişigüzel yansıyan tüm 
ışınların geçmesini önleyecek tarzda, ışık geçirmez bir engel yerleştirip 
üzerinde küçük bir iğne deliği oluşturmak bu amaca hizmet edebilir. 
Bu durumda, objeden yansıyan ışınların sadece belirli bir kısmı 
(sadece iğne deliğine yönelmiş olanlar) bu engeli aşarak 
arkasındaki düz yüzeye (film düzlemine)  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. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

© Bayram GÖÇMEN, Prof. D
r. 

Ege Üniversite
si F

en Fakültesi 

Biyoloji B
ölümü, Zooloji 

Anabilim
 Dalı 

Bornova, İzmir 

HER HAKKI SAKLIDIR! 

 

 



Prof. Dr. Bayram GÖÇMEN 4Ege Üni. Fen Fak. Biyoloji Böl. Zooloji

Bu prensibe uyularak yapılan bir kameranın dezavantajı; iğne deliği 
boyutlarının küçük olması nedeniyle, normal ışık şartları altında 
filme yeterli ışık iletebilmek için, pozlandırma süresinin çok uzun 
olması gereğidir. Pozlandırma süresini kısaltmak için iğne deliği 
boyutlarını arttırmak gerekir ki, bu yapıldığında yani iğne deliği çapı 
genişletildiğinde ise artık arzu edilen netlik düzeyinde bir görüntü elde 
etmek mümkün değildir.

Işın yönlendiricisi iğne deliği olan bir kamerada işe yarar bir görüntünün nasıl 
oluştuğu (solda) ve görüntü oluşumu için süreyi kısaltma amacıyla iğne deliği 
genişletildiğinde görüntünün nasıl işe yaramaz hale geldiği (sağda) görülüyor. 
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iki fotoğraf da aynı sistemlerle çekilmiş; soldaki resmin çekimiiki fotoğraf da aynı sistemlerle çekilmiş; soldaki resmin çekiminde iğne deliği nde iğne deliği 
çapı 0.5 mm olan bir kamerada 6 sn çapı 0.5 mm olan bir kamerada 6 sn liklik bir bir pozlandırmapozlandırma süresi kullanılmış, süresi kullanılmış, 
sağdaki resmin çekimindeyse poz süresini 1/5 sn ye indirebilmek sağdaki resmin çekimindeyse poz süresini 1/5 sn ye indirebilmek için iğne için iğne 
deliği çapı 3 mm ye genişletilmiş. deliği çapı 3 mm ye genişletilmiş. 

Bu durumda ikinci bir çözüm gündeme gelir:Bu durumda ikinci bir çözüm gündeme gelir:
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Çözüm 2. Işık Kontrolörü olarak “Mercek” (Objektif):Çözüm 2. Işık Kontrolörü olarak “Mercek” (Objektif):

Yukarıda bahsettiğimiz ışık engelindeki açıklığı, yani iğne Yukarıda bahsettiğimiz ışık engelindeki açıklığı, yani iğne 
deliğini daha da büyütüp bu bölgeye deliğini daha da büyütüp bu bölgeye konveks konveks (dışbükey, (dışbükey, 
yakınsak) bir mercek yerleştirdiğimiz zaman, engelin yakınsak) bir mercek yerleştirdiğimiz zaman, engelin 
gerisindeki ışığa duyarlı film üzerine gerisindeki ışığa duyarlı film üzerine çok daha fazla miktarda çok daha fazla miktarda 
ışık aktarmak olası olabileceği gibiışık aktarmak olası olabileceği gibi dışbükey merceğin ışığı dışbükey merceğin ışığı 
kırma özelliklerinden dolayı, eğer gerideki düzlem kırma özelliklerinden dolayı, eğer gerideki düzlem 
merceğin merceğin odak uzaklığıodak uzaklığı mesafesimesafesine yerleştirilecek olursa, ne yerleştirilecek olursa, 
çok net görüntü elde etmekçok net görüntü elde etmek de olası olacaktır. de olası olacaktır. 

Engel gerisine geçen ışığın bollaşması nedeniyle bu net ve Engel gerisine geçen ışığın bollaşması nedeniyle bu net ve 
aydınlık görüntüyü sağlamamız için, iğne deliği çözümünde aydınlık görüntüyü sağlamamız için, iğne deliği çözümünde 
olduğu gibi olduğu gibi uzun bir süre beklememiz gerekmeyecektiruzun bir süre beklememiz gerekmeyecektir. . 
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ŞŞekil 31. Işık engelindeki iğne deliği hayli genişletilip içine bekil 31. Işık engelindeki iğne deliği hayli genişletilip içine bir yakınsak ir yakınsak 
mercek yerleştirilirse kamera içine çok daha fazla ışık girdisi mercek yerleştirilirse kamera içine çok daha fazla ışık girdisi sağlanır ve sağlanır ve 
mercek bu ışın demetini odaklayacağından film düzleminde net ve mercek bu ışın demetini odaklayacağından film düzleminde net ve parlak parlak 
bir görüntü oluşur (sağdaki çizim). Solda, böyle bir sistemle vebir görüntü oluşur (sağdaki çizim). Solda, böyle bir sistemle ve sadece sadece 
1/100 sn 1/100 sn liklik bir bir pozlandırmaylapozlandırmayla çekilen resim görülüyor.çekilen resim görülüyor.
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Fotoğraflanacak objeye ait net görüntünün, odak noktasındaki Fotoğraflanacak objeye ait net görüntünün, odak noktasındaki film film 
emülsiyonuemülsiyonu (filmin ışığa duyarlı kimyasal katmanı) üzerine (filmin ışığa duyarlı kimyasal katmanı) üzerine 
düşmesini sağlayan mercek veya mercekler topluluğuna düşmesini sağlayan mercek veya mercekler topluluğuna objektifobjektif
denir. Bir başka deyişle denir. Bir başka deyişle görüntüyü film üzerinde, yani odak görüntüyü film üzerinde, yani odak 
noktasında netleştiren komplike bir cam elemanlar sisteminden noktasında netleştiren komplike bir cam elemanlar sisteminden 
meydana gelen optik yapıya objektif denir.meydana gelen optik yapıya objektif denir. Kısacası, kameralarda Kısacası, kameralarda 
objektif kullanımındaki amaç: objektif kullanımındaki amaç: çok kısa sürelerde net ve aydınlık görüntü çok kısa sürelerde net ve aydınlık görüntü 
tespit edebilmektirtespit edebilmektir..

Mercek (Objektif) Tipleri:Mercek (Objektif) Tipleri:

Modern Bileşik ObjektifModern Bileşik Objektif

Kaliteli resimler veren fotoğraf makinelerinin objektifleri birdKaliteli resimler veren fotoğraf makinelerinin objektifleri birden fazla en fazla 
mercek elemanının belli bir gaye ile belli bir düzende bir arayamercek elemanının belli bir gaye ile belli bir düzende bir araya
getirilmeleri ile oluşur. Bu düzenlemede temel amaç: getirilmeleri ile oluşur. Bu düzenlemede temel amaç: çok farklı ışık çok farklı ışık 
şartları altında, daima arzu edilen netlikte görüntü elde etmektşartları altında, daima arzu edilen netlikte görüntü elde etmektirir.. Bir objektifi Bir objektifi 
oluşturan mercek elemanı sayısı oluşturan mercek elemanı sayısı basit makinelerdebasit makinelerde 2 iken2 iken, karmaşık , karmaşık 
bir objektif sisteminde, sözgelimi bir bir objektif sisteminde, sözgelimi bir zoomzoom objektifiobjektifinde 20 ya da nde 20 ya da 
daha fazladaha fazla olabilir. olabilir. 
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Kaliteli objektif sistemlerinde birden fazla mercek elemanının Kaliteli objektif sistemlerinde birden fazla mercek elemanının 
kullanılmasının temel nedeni; tek bir mercek kullanıldığında kullanılmasının temel nedeni; tek bir mercek kullanıldığında 
ortaya çıkan ve fiziksel olarak bu tek mercek ile önlenemeyen ortaya çıkan ve fiziksel olarak bu tek mercek ile önlenemeyen 
““renk bozulmalarırenk bozulmaları” yani ” yani kromatik aberasyonlarkromatik aberasyonlardır (dır (aberasyonaberasyon: : 
bir ayna ya da mercek sisteminde bütün ışınların bir noktaya bir ayna ya da mercek sisteminde bütün ışınların bir noktaya --
odak noktasınaodak noktasına-- toplanmaması durumu). toplanmaması durumu). 

Nedeni:Nedeni: bir prizma ya da konveks mercek yüzeyine bir prizma ya da konveks mercek yüzeyine dik dışında bir dik dışında bir 
açıdaaçıda gelen bir beyaz ışık ışınını oluşturan gelen bir beyaz ışık ışınını oluşturan spektrumspektrumun (tayfın) un (tayfın) 
mor ucuna doğru kısa ışık dalgalarının giderek daha fazla mor ucuna doğru kısa ışık dalgalarının giderek daha fazla 
kırılmaları ve uzun dalga boylu (kırmızıya kayan) ışıklara oranlkırılmaları ve uzun dalga boylu (kırmızıya kayan) ışıklara oranla a 
daha fazla optik merkeze yaklaşarak odaklanmalarıdır. daha fazla optik merkeze yaklaşarak odaklanmalarıdır. 

Bu kusur film üzerindeki hayali sınırlayan hatların renkli bir tBu kusur film üzerindeki hayali sınırlayan hatların renkli bir tayf ayf 
oluşturmasına, yani net olmamasına neden olur.oluşturmasına, yani net olmamasına neden olur.
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ŞŞekil 32. Bir yakınsak mercekte optik eksene paralel gelen beyaz ekil 32. Bir yakınsak mercekte optik eksene paralel gelen beyaz ışık ışık 
ışınının farklı renk bileşenlerinin farklı kırılma (ışınının farklı renk bileşenlerinin farklı kırılma (refraksyonrefraksyon) özellikleri ) özellikleri 
nedeniyle tayf oluşturması, yani tek noktada odaklanamaması durunedeniyle tayf oluşturması, yani tek noktada odaklanamaması durumu, mu, 
tek bir mercekle tek bir mercekle kromatik aberasyondankromatik aberasyondan kaçınılamamasının nedenidir.kaçınılamamasının nedenidir.
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Tek bir mercekle yapılan çekimlerde elde edilen fotoğrafın Tek bir mercekle yapılan çekimlerde elde edilen fotoğrafın hem hem 
netlik derecesini hem de renk kalitesini bozannetlik derecesini hem de renk kalitesini bozan bu bu kromatik kromatik 
aberasyonları önlemenin tek yoluaberasyonları önlemenin tek yolu, , hem yüzey eğimleri açısından hem yüzey eğimleri açısından 
hem de ışığı kırma indisleri açısındanhem de ışığı kırma indisleri açısından birbirinden farklı özelliklerde birbirinden farklı özelliklerde 
olan birden fazla mercek elemanını aynı optik eksen üzerinde, olan birden fazla mercek elemanını aynı optik eksen üzerinde, 
belli bir düzende bir arada kullanmaktır. belli bir düzende bir arada kullanmaktır. 

Bu amaçla genellikle Bu amaçla genellikle ana çekimana çekim (odaklama) (odaklama) merceği merceği ikiye ikiye 
kesilerekkesilerek ön ve arka elemanlar halinde, optik eksen boyunca, ön ve arka elemanlar halinde, optik eksen boyunca, 
birbirinden uzaklaştırılır. birbirinden uzaklaştırılır. 

Bu iki eleman arasına, onlarla aynı optik ekseni ve optik merkezBu iki eleman arasına, onlarla aynı optik ekseni ve optik merkezi i 
paylaşacak tarzda yerleştirilen ve genelde iki ayrı takım halindpaylaşacak tarzda yerleştirilen ve genelde iki ayrı takım halindeki eki 
konvekskonveks--konkav mercek çiftlerikonkav mercek çiftleri, ana çekim mercek çiftinin , ana çekim mercek çiftinin 
neden olacağı kromatik aberasyonların tam tersini oluşturacak neden olacağı kromatik aberasyonların tam tersini oluşturacak 
şekilde tasarlanmışlardır. şekilde tasarlanmışlardır. 

Sonuçta, kromatik aberasyonlardan genel anlamda arındırılmış birSonuçta, kromatik aberasyonlardan genel anlamda arındırılmış bir
““bileşik objektifbileşik objektif”” elde edilmiş olur.elde edilmiş olur.
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ŞŞekil 33. Bir bileşik objektifte ana çekim merceğinin ikiye ayrılekil 33. Bir bileşik objektifte ana çekim merceğinin ikiye ayrılarak ön arak ön 
ve arka elemanlar şeklinde birbirinden ayrılması ve aralarına abve arka elemanlar şeklinde birbirinden ayrılması ve aralarına aberasyon erasyon 
giderici elemanların (dışbükeygiderici elemanların (dışbükey--içbükey mercek takımları) monte içbükey mercek takımları) monte 
edilmesiyle sistemin kromatik aberasyonlardan arındırılması. edilmesiyle sistemin kromatik aberasyonlardan arındırılması. 
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ŞŞekil 34. Boyuna kesitte karmaşık optik ve mekanik yapısı gözler ekil 34. Boyuna kesitte karmaşık optik ve mekanik yapısı gözler önüne serilmiş önüne serilmiş 
bir modern objektifte bir modern objektifte A:A: ön çekim elemanı, ön çekim elemanı, D:D: arka çekim elemanı, arka çekim elemanı, B ve C:B ve C: bu bu 
elemanların kromatik aberasyonunu giderici mercek çiftleri görülelemanların kromatik aberasyonunu giderici mercek çiftleri görülüyor.üyor.
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Tüm Tüm fotografikfotografik
 

objektifler objektifler bir dereceye kadarbir dereceye kadar
 

kromatik kromatik 
aberasyonlardan arındırılmışlardır. Renk bozukluklarının aberasyonlardan arındırılmışlardır. Renk bozukluklarının 
giderilmesi açısından günümüzde de kullanılagelen genelde 2 giderilmesi açısından günümüzde de kullanılagelen genelde 2 
tip objektif sistemi vardır:tip objektif sistemi vardır:

1.1. AkromatAkromat ObjektiflerObjektifler:: Kameralarda en sık kullanılan Kameralarda en sık kullanılan 
objektiflerdir. Bunlar objektiflerdir. Bunlar beyaz ışıkbeyaz ışık spektrumundaki spektrumundaki maviden yeşilemaviden yeşile
kadar uzanan renk kadar uzanan renk zonundanzonundan kaynaklanan renklenme bozuklukları kaynaklanan renklenme bozuklukları 
(kromatik aberasyonları) giderilmiş sistemlerdir. (kromatik aberasyonları) giderilmiş sistemlerdir. MikroskopMikroskop
objektifleri de çoğunlukla akromatik tipte üretilmişlerdir. Geneobjektifleri de çoğunlukla akromatik tipte üretilmişlerdir. Genellikle llikle 
olağan olağan siyahsiyah--beyazbeyaz ve ve renkli renkli fotoğraf çekimleri ve fotoğraf çekimleri ve mikroskoptan mikroskoptan 
yapılacak gözlemleryapılacak gözlemler için yeterli sistemlerdir. Ancak, bilhassa için yeterli sistemlerdir. Ancak, bilhassa kritik kritik 
renk ayrımırenk ayrımını gerektiren uygulamalarda nı gerektiren uygulamalarda apokromatapokromat objektiflerle objektiflerle 
çalışılmalıdır.çalışılmalıdır.
2.2. ApokromatApokromat ObjektiflerObjektifler:: Mavi ve yeşilden kırmızıyaMavi ve yeşilden kırmızıya kadar kadar 
uzanan renk uzanan renk zonundanzonundan kaynaklanan renklenme bozuklukları kaynaklanan renklenme bozuklukları 
giderilmiş sistemlerdir. İlk tipe oranla çok daha geniş bir giderilmiş sistemlerdir. İlk tipe oranla çok daha geniş bir 
spektrumdaki kromatik aberasyonları düzeltmesine rağmen,  spektrumdaki kromatik aberasyonları düzeltmesine rağmen,  
kızılötesine yakın kırmızılarkızılötesine yakın kırmızılar ile ile mor ve morötesimor ve morötesi renklerle ilgili renklerle ilgili 
olan renklenme bozuklukları bu sistemle de giderilemez. olan renklenme bozuklukları bu sistemle de giderilemez. 
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Fotoğraf çekme amacıyla üretilmiş mikroskoplarda Fotoğraf çekme amacıyla üretilmiş mikroskoplarda 
((fotomikroskoplarfotomikroskoplar) kullanılması tercih edilen ) kullanılması tercih edilen objektifobjektiflerin ve lerin ve 
okülerokülerlerin (lerin (fotomikroskoplardafotomikroskoplarda oküler yerine oküler yerine projektifprojektif tabiri tabiri 
kullanılır) kullanılır) apokromatapokromat tipte olmalarının yanında, “tipte olmalarının yanında, “planarplanar” tipte  ” tipte  
de (düzlemsel) olmaları da arzu edilir. de (düzlemsel) olmaları da arzu edilir. ApokromatApokromat sistemlerin sistemlerin 
fotografidefotografide çok yaygın kullanılamamalarının nedeni; çok yaygın kullanılamamalarının nedeni; 
tasarlanmalarının daha zor olması, üretimlerinde daha fazla tasarlanmalarının daha zor olması, üretimlerinde daha fazla 
mercek elemanına gereksinim duyulması ve dolayısıyla çok daha mercek elemanına gereksinim duyulması ve dolayısıyla çok daha 
pahalı olmalarıdır.pahalı olmalarıdır.

Objektiflerde tasarım aşamasında ortadan kaldırılması arzu edileObjektiflerde tasarım aşamasında ortadan kaldırılması arzu edilen n 
bir diğer özellik, bir diğer özellik, görüntü deformasyonlarıgörüntü deformasyonlarıdır. Daha ziyade dır. Daha ziyade 
basit/ucuz kameraların objektiflerindebasit/ucuz kameraların objektiflerinde ve bilhassa ve bilhassa apertürapertür tamamen açık tamamen açık 
ikeniken çekilen resimlerde ortaya çıkan bu deformasyonlar; resmin çekilen resimlerde ortaya çıkan bu deformasyonlar; resmin 
kenar ortalarından merkeze yaklaşmalar (kenar ortalarından merkeze yaklaşmalar (yastık deformasyonuyastık deformasyonu) ) 
ya da merkezden uzaklaşmalar (ya da merkezden uzaklaşmalar (fıçı deformasyonufıçı deformasyonu) şeklinde ) şeklinde 
belirirler ve resmin merkezi bölgelerinde pek belirgin olmazken,belirirler ve resmin merkezi bölgelerinde pek belirgin olmazken,
kenarlara doğru gidildikçe giderek belirginleşirler.kenarlara doğru gidildikçe giderek belirginleşirler.
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ŞŞekil 35. Objektiflerden kaynaklanabilen tipik görüntü deformasyoekil 35. Objektiflerden kaynaklanabilen tipik görüntü deformasyonları. nları. AA: : 
Deformasyon içermeyen normal kafes görüntüsü, Deformasyon içermeyen normal kafes görüntüsü, BB: Yastık deformasyonu, : Yastık deformasyonu, 
CC: Fıçı deformasyonu.: Fıçı deformasyonu.

Kaliteli objektiflerde geniş çapta giderilmiş olan bu tip görüntKaliteli objektiflerde geniş çapta giderilmiş olan bu tip görüntü ü 
bozukluklarından bozukluklarından fıçı deformasyonufıçı deformasyonuna, yapıları gereği, kaliteli ama na, yapıları gereği, kaliteli ama 
ileri düzeyde ileri düzeyde geniş açı objektiflerindegeniş açı objektiflerinde rastlamak kaçınılmazdır rastlamak kaçınılmazdır 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

© Bayram GÖÇMEN, Prof. D
r. 

Ege Üniversite
si F

en Fakültesi 

Biyoloji B
ölümü, Zooloji 

Anabilim
 Dalı 

Bornova, İzmir 

HER HAKKI SAKLIDIR! 

 

 



Prof. Dr. Bayram GÖÇMEN 17Ege Üni. Fen Fak. Biyoloji Böl. Zooloji

ŞŞekil 36: Yakın planda aynı mesafeden ekil 36: Yakın planda aynı mesafeden çekimişçekimiş iki fotoğrafta; iki fotoğrafta; AA: Normal : Normal 
objektif kullanımında gözün alışık olduğu normal perspektif ve objektif kullanımında gözün alışık olduğu normal perspektif ve BB: Geniş açı : Geniş açı 
objektifi kullanımında ortaya çıkan abartılı perspektif. objektifi kullanımında ortaya çıkan abartılı perspektif. 
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Tipik Bir Objektif Üzerindeki Çeşitli Sembol ve Tipik Bir Objektif Üzerindeki Çeşitli Sembol ve 
Rakamların Anlamı (Objektif Rakamların Anlamı (Objektif NomenklatürüNomenklatürü):):

Kaliteli bir objektif üzerinde, belirgin yörelerde, objektifin çKaliteli bir objektif üzerinde, belirgin yörelerde, objektifin çeşitli eşitli 
özelliklerini belirleyici bilgiler yazıyla ve rakam kullanımıylaözelliklerini belirleyici bilgiler yazıyla ve rakam kullanımıyla

 verilmiştir. Bu bilgilerin bir grubuna, objektife önden baktığımverilmiştir. Bu bilgilerin bir grubuna, objektife önden baktığımızda, ızda, 
bir diğer gurubuna ise üstten baktığımızda ulaşabiliriz.bir diğer gurubuna ise üstten baktığımızda ulaşabiliriz.

(a)(a)
 

Objektife önden baktığımızda, genelde rastlayabileceğimiz verilObjektife önden baktığımızda, genelde rastlayabileceğimiz veriler:er:
Objektifin Markası (kalite belirlemede önemli bir kıstastır)Objektifin Markası (kalite belirlemede önemli bir kıstastır)
Objektifin Hızı (En küçük fObjektifin Hızı (En küçük f--stop, maksimal rölatif stop, maksimal rölatif apertürapertür değeri)değeri)
Objektifin Odak Mesafesi (mm cinsinden optik merkezden odak Objektifin Odak Mesafesi (mm cinsinden optik merkezden odak 
düzlemine olan uzaklık)düzlemine olan uzaklık)
Objektifi Üreten Firma ve Üretim Yeri (kalite belirlemede bir diObjektifi Üreten Firma ve Üretim Yeri (kalite belirlemede bir diğer ğer 
önemli kıstastır)önemli kıstastır)
Objektifin Seri Numarası (çalınma durumunda arama, bu numara Objektifin Seri Numarası (çalınma durumunda arama, bu numara 
ile yapılır)ile yapılır)
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(b)(b)
 

Objektife üstten baktığımızda, genelde rastlayabileceğimiz veriObjektife üstten baktığımızda, genelde rastlayabileceğimiz veriler:ler:
Uzaklık (Netleştirme) Skalası (gerek Uzaklık (Netleştirme) Skalası (gerek feetfeet --ayakayak-- gerekse metre cinsinden gerekse metre cinsinden 
verilmiştir)verilmiştir)
Saha Derinliği Skalası (simetrik fSaha Derinliği Skalası (simetrik f--stoplarıstopları şeklinde, uzaklık skalasına şeklinde, uzaklık skalasına 
komşu  olacak şekilde verilmiştir)komşu  olacak şekilde verilmiştir)
ApertürApertür (Diyafram) Değerleri Skalası (objektifin f(Diyafram) Değerleri Skalası (objektifin f--stop değerlerini içerir)stop değerlerini içerir)

Şekil 37. Buradaki önden ve üstten bakışlarda da görüldüğü gibi; bir 
objektifle ilgili tüm gerekli bilgiler objektif üzerinde verilmiştir 
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Bazı Temel Objektif TipleriBazı Temel Objektif Tipleri

Normal insan gözünün görebildiğine az çok eşit bir manzara yahutNormal insan gözünün görebildiğine az çok eşit bir manzara yahut
sahneyi insan gözünün algıladığı sahneyi insan gözünün algıladığı perspektifperspektifle film düzlemi üzerinde le film düzlemi üzerinde 
görüntüleyebilen objektiflere “görüntüleyebilen objektiflere “normal objektifnormal objektif” ya da “” ya da “normal odak normal odak 
uzaklıklı objektifuzaklıklı objektif” denir.” denir.
Normal objektifin görüş açısı, sağlıklı bir insan gözünün görüş Normal objektifin görüş açısı, sağlıklı bir insan gözünün görüş açısına açısına 
(~50(~5000)) aşağı yukarı eşit olduğundan, görüntüsü film üzerine düşürülen aşağı yukarı eşit olduğundan, görüntüsü film üzerine düşürülen 
objelerin birbirlerine göre oransal büyüklükleri, perspektifleriobjelerin birbirlerine göre oransal büyüklükleri, perspektifleri vs. de vs. de 
aşağı yukarı aynı olacaktır. aşağı yukarı aynı olacaktır. 
Ancak belli bir formatta film kullanan bir kamera tipi için Ancak belli bir formatta film kullanan bir kamera tipi için normal normal 
sayılabilecek bir objektif, farklı formatta film kullanan başka sayılabilecek bir objektif, farklı formatta film kullanan başka bir kamera bir kamera 
tipinde bir tipinde bir geniş açıgeniş açı ya da ya da dar açıdar açı objektifi gibi işlev görebilir. objektifi gibi işlev görebilir. 
Bir başka deyişle; belli bir fotoğraf makinesine has normal bir Bir başka deyişle; belli bir fotoğraf makinesine has normal bir objektif objektif 
tüm fotoğraf makinesi tiplerinde aynı işlevi göremez. tüm fotoğraf makinesi tiplerinde aynı işlevi göremez. 
O halde “O halde “normal objektifnormal objektif” olabilmenin ” olabilmenin ön şartıön şartı nedir? nedir? Bir objektifin normal Bir objektifin normal 
olup olmadığını; o objektifin olup olmadığını; o objektifin odak mesafesiodak mesafesi ve kullanılacağı makinedeki ve kullanılacağı makinedeki film film 
dörtgeninin/dörtgeninin/sensörsensör boyutlarıboyutları tayin eder.tayin eder.
Söyle ki:Söyle ki: bir bir objektifin odak mesafesi (objektifin odak mesafesi (fufu) kullanılacağı yahut kullanıldığı ) kullanılacağı yahut kullanıldığı 
kameradaki film dörtgeninin köşegen (diyagonal) uzunluğuna (kameradaki film dörtgeninin köşegen (diyagonal) uzunluğuna (dudu) eşit ya da ) eşit ya da 
yakın ise, o objektif o fotoğraf makinesi için normal objektif yakın ise, o objektif o fotoğraf makinesi için normal objektif sayılır.sayılır.

1. Normal (Normal Odak Uzaklıklı, Standart) Objektifler:
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ŞŞekil 37. Solda; normal objektifle çekilmiş, insan gözünün genel ekil 37. Solda; normal objektifle çekilmiş, insan gözünün genel perspektif ve perspektif ve 
objelerin oransal büyüklükleri açılarından yadırgamadığı bir fotobjelerin oransal büyüklükleri açılarından yadırgamadığı bir fotoğraf görülüyor. oğraf görülüyor. 
Sağda; bir objektifin bir kamera için “normal, standart”  olabilSağda; bir objektifin bir kamera için “normal, standart”  olabilmesinin mesinin ön şartıön şartı, , 
yani odak uzaklığı (yani odak uzaklığı (fufu) ) == film dörtgeni köşegen uzunluğu (film dörtgeni köşegen uzunluğu (dudu), şematik olarak ), şematik olarak 
gösterilmiş.gösterilmiş.
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Örneğin, 35 Örneğin, 35 mm’likmm’lik film şeridi (görüntü dörtgeni 24x36 mm) film şeridi (görüntü dörtgeni 24x36 mm) 
kullanan kameralarda film dörtgeninin köşegen uzunluğu (kullanan kameralarda film dörtgeninin köşegen uzunluğu (dudu) 43 ) 43 
mm mm dirdir. Dolayısıyla bu filmi kullanan kameraların normal objektif . Dolayısıyla bu filmi kullanan kameraların normal objektif 
odak uzaklığı (odak uzaklığı (fufu) da 43 mm olması gerekir. Diğer bir deyişle odak ) da 43 mm olması gerekir. Diğer bir deyişle odak 
uzaklığı 43 mm olan bütün objektifler 35 mm uzaklığı 43 mm olan bütün objektifler 35 mm liklik formatta film formatta film 
kullanan kameralar için ideal normal objektiftir. Pratikte ise bkullanan kameralar için ideal normal objektiftir. Pratikte ise bu u 
değer değer 4040--55 mm55 mm lerler arasında değişir. 35 mm arasında değişir. 35 mm liklik film formatı film formatı 
kullanan çoğu kamerada standart normal objektif 50 mm kullanan çoğu kamerada standart normal objektif 50 mm liklik odak odak 
uzaklığına sahiptir. uzaklığına sahiptir. 

60 mm eninde60 mm eninde film formatı kullanan (görüntü karesi 55 x 55 mm film formatı kullanan (görüntü karesi 55 x 55 mm 
olan) kameralar için olan) kameralar için normalnormal objektif objektif odak uzaklığı odak uzaklığı 78 mm78 mm
civarındadır. Yani bu tipte bir kamera için 50 mm civarındadır. Yani bu tipte bir kamera için 50 mm liklik bir objektif bir objektif 
geniş açı objektifi olarak iş görebilecektir. 35 mm geniş açı objektifi olarak iş görebilecektir. 35 mm liklik film formatı film formatı 
kullanan bir kamera için ise, 75 mm kullanan bir kamera için ise, 75 mm liklik bir objektif, dar açı bir objektif, dar açı 
(telefoto) objektifidir.(telefoto) objektifidir.. 
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ŞŞekil. İki farklı film formatında (genişliği 35 mm ve 60 mm olan ekil. İki farklı film formatında (genişliği 35 mm ve 60 mm olan 
filmler) görüntü dörtgenlerinin şekil ve büyüklüklerinin filmler) görüntü dörtgenlerinin şekil ve büyüklüklerinin 
karşılaştırılması. Farklı formatlar için objektif tiplerinin karşılaştırılması. Farklı formatlar için objektif tiplerinin 
saptanmasında, görüntü dörtgeninin köşegen (diyagonal) uzunluğu saptanmasında, görüntü dörtgeninin köşegen (diyagonal) uzunluğu 
bilinmelidir.bilinmelidir.
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SensörSensör
 

(CCD ,  CMOS) Boyutu tipleri(CCD ,  CMOS) Boyutu tipleri
Tip Genişlik

 
(mm) Yükseklik

 
(mm) Boyut

 (mm²)

1/3.6" 4.00 3.00 12.0
1/3.2" 4.54 3.42 15.5
1/3" 4.80 3.60 17.3

1/2.7" 5.37 4.04 21.7
1/2.5" 5.76 4.29 24.7
1/2" 6.40 4.80 30.7

1/1.8" 7.18 5.32 38.2
1/1.7" 7.60 5.70 43.3
2/3" 8.80 6.60 58.1
1" 12.8 9.6 123

4/3" 18.0 13.5 243
APS-C 25.1 16.7 419
35 mm 36 24 864
Back 48 36 1728
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SD card: 32 mm x 24 mm 
xD

 
card: 20 mm × 25 mm

CF card: 43 mm × 36 mm 
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Bu tip objektiflerin belirgin avantajı; aynı mesafeden kullanıldığında, normal 
objektife oranla, resmi çekilen bir sahnenin film düzlemi üzerine 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 aktarılmak istenen görüntü tespiti normal bir objektifle 
olmuyor ise, örneğin boyutları sınırlı kapalı bir hacim içinde geniş bir 
sahanın resmi alınmak isteniyorsa, böyle bir objektifin avantajı açıktır. Ancak 
bu avantaj, bilhassa çok geniş açılı objektiflerde aşırı abartılı perspektif 
bozulması şeklinde bir dezavantajı da beraberinde getirir. Yani bir obje ya da 
sahnenin kameraya daha yakın olan kısmı, uzak olan kısmına oranla olması 
gerektiğinden çok daha büyük olarak algılanır.
Keza, çok geniş açılı objektiflere doğru gidildiğinde “fıçı” tipi görüntü 
deformasyonu da giderek belirginleşir. 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  düzeyi sağlayabilme 
açısından maksimum saha derinliği önemli bir faktördür.

2. Geniş Açılı (Kısa Odak Uzaklıklı) Objektifler:
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ŞŞekil: Yakın planda aynı mesafeden ekil: Yakın planda aynı mesafeden çekimişçekimiş iki fotoğrafta; iki fotoğrafta; AA: Normal : Normal 
objektif kullanımında gözün alışık olduğu normal perspektif ve objektif kullanımında gözün alışık olduğu normal perspektif ve BB: : 
Geniş açı objektifi kullanımında ortaya çıkan abartılı perspektiGeniş açı objektifi kullanımında ortaya çıkan abartılı perspektif. f. 
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ŞŞekil. Solda bir geniş açı resminde fıçı deformasyonu görülüyor ekil. Solda bir geniş açı resminde fıçı deformasyonu görülüyor 
(aktüel kaldırım düzdür). Sağda geniş açı (aktüel kaldırım düzdür). Sağda geniş açı ojektifiojektifi olabilmenin ön olabilmenin ön 
şartı: “fu<şartı: “fu<dudu” şematik olarak gösterilmiş; ” şematik olarak gösterilmiş; dudu ya oranla fu küçüldükçe ya oranla fu küçüldükçe 
objektifin görüş alanı giderek genişleyecektir.objektifin görüş alanı giderek genişleyecektir.
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Teknik olarak bir objektife “Teknik olarak bir objektife “geniş açı objektifigeniş açı objektifi” diyebilmek için, ” diyebilmek için, 
objektifin odak uzaklığının objektifin odak uzaklığının ((fufu),), o objektifin kullanılacağı veya kullanıldığı o objektifin kullanılacağı veya kullanıldığı 
kameradaki film dörtgeni köşegeninden kameradaki film dörtgeni köşegeninden ((dudu)) kısa olması gerekirkısa olması gerekir. Örneğin . Örneğin 
fu/fu/dudu oranı oranı 2/32/3 olduğunda objektifin görüş açısı yaklaşık 75olduğunda objektifin görüş açısı yaklaşık 7500 olacaktır olacaktır 
ki,  bu değer insan gözünün görme açısından aşağı yukarı ki,  bu değer insan gözünün görme açısından aşağı yukarı %50%50 fazladır.fazladır.
35 mm 35 mm liklik film formatıfilm formatı kullanan kameralar için tipik bir geniş açı objektifi kullanan kameralar için tipik bir geniş açı objektifi 
28 mm 28 mm liklik odak uzaklığına, odak uzaklığına, 60 mm 60 mm liklik film formatı kullananfilm formatı kullanan kameralar için kameralar için 
ise tipik bir geniş açı objektifi  ise tipik bir geniş açı objektifi  55 mm  55 mm  liklik odak uzaklığına sahiptir. odak uzaklığına sahiptir. 

3. Telefoto (Dar Açılı -
 

Uzun Odak Uzaklıklı) Objektifler 
(Teleobjektifler):

Fotoğrafçıya uzak kalmış olan çeşitli objelerin büyütülmüş Fotoğrafçıya uzak kalmış olan çeşitli objelerin büyütülmüş 
(yakınlaştırılmış) görüntülerini film üzerine aktarabilen objekt(yakınlaştırılmış) görüntülerini film üzerine aktarabilen objektiflere iflere 
telefoto objektiftelefoto objektif ((teleobjektifteleobjektif) yahut ) yahut dar açılıdar açılı ((uzun odak uzaklıklıuzun odak uzaklıklı) ) 
objektif objektif adı verilir. adı verilir. Teknik açıdanTeknik açıdan ele alındığında, bir mercek sisteminin ele alındığında, bir mercek sisteminin 
teleobjektif olabilmesi için o teleobjektif olabilmesi için o sistemin odak uzaklığının (fu), kullanıldığı veya sistemin odak uzaklığının (fu), kullanıldığı veya 
kullanılacağı kameranın film dörtgeninin köşegen uzunluğundan (kullanılacağı kameranın film dörtgeninin köşegen uzunluğundan (dudu) daha fazla ) daha fazla 
olmasıolması gerekir (gerekir (fu > fu > dudu). ). 
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Telefoto objektiflerin büyük bir avantajı; ürkeklikleri ya da Telefoto objektiflerin büyük bir avantajı; ürkeklikleri ya da 
tehlikeli oluşları ile yakınlarına yanaşılamayan yaban hayvanlartehlikeli oluşları ile yakınlarına yanaşılamayan yaban hayvanlarının ının 
ya da kolay ulaşılamaz konumları nedeniyle resmi çekilemeyen ya da kolay ulaşılamaz konumları nedeniyle resmi çekilemeyen 
nesnelerin (örneğin uçurum kenarındaki bitki örneklerinin, bir nesnelerin (örneğin uçurum kenarındaki bitki örneklerinin, bir 
nehirinnehirin diğer yanında kalan hayvanların, v.s.) diğer yanında kalan hayvanların, v.s.) uzaktan uzaktan resimlerinin resimlerinin 
çekilmesini mümkün kılmasıdır.çekilmesini mümkün kılmasıdır.

Bu avantaja rağmen, geniş açı objektiflerinin aksine, telefotolaBu avantaja rağmen, geniş açı objektiflerinin aksine, telefotolarda rda 
saha derinliği saha derinliği zonununzonunun yok denecek kadar dar bir sahayı kapsaması yok denecek kadar dar bir sahayı kapsaması ilk ilk 
bakışta önemli bir dezavantajdır. Ancak, bilhassa yaban bakışta önemli bir dezavantajdır. Ancak, bilhassa yaban 
hayvanlarının çekiminde bu durum, yani hayvanlarının çekiminde bu durum, yani SDZSDZ’nun’nun kısıtlılığı, belli kısıtlılığı, belli 
kaidelere dikkat edildiği sürece fotoğrafçıya dezavantajdan ziyakaidelere dikkat edildiği sürece fotoğrafçıya dezavantajdan ziyade de 
avantaj sağlayabilir. Yani; hayvanın bulunduğu dar avantaj sağlayabilir. Yani; hayvanın bulunduğu dar zonunzonun
dışındaki (hemen ön ve arkasındaki) objelerin bile, filmde fazladışındaki (hemen ön ve arkasındaki) objelerin bile, filmde fazla
bir iz bırakmadan nihai resimde dikkat dağıtıcı bir netlikte bir iz bırakmadan nihai resimde dikkat dağıtıcı bir netlikte 
çıkmaları önlenebilir. Bu avantajı koruyabilmek için;çıkmaları önlenebilir. Bu avantajı koruyabilmek için;
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(a)(a)
 

objenin netlik ayarı büyük bir duyarlılıkla yapılabilmeli,objenin netlik ayarı büyük bir duyarlılıkla yapılabilmeli,

(b)(b)
 

objenin nispeten hareketsiz olduğu anlar çekim için seçilmeli,objenin nispeten hareketsiz olduğu anlar çekim için seçilmeli,

(c)(c)
 

obje uzun ekseninin objektif optik eksenine dik açıda olacak şeobje uzun ekseninin objektif optik eksenine dik açıda olacak şekilde kilde 
kameranın yönlendirilmesine çalışılmalı ve,kameranın yönlendirilmesine çalışılmalı ve,

(d)(d)
 

kamerakamera--objektif sisteminin çekim anında sarsılmaması için mutlaka kalitobjektif sisteminin çekim anında sarsılmaması için mutlaka kaliteli eli 
bir sehpa (bir sehpa (tripodtripod) kullanılmalıdır.) kullanılmalıdır.

Tüm bu gereksinimlerin yanı sıra güçlü (Tüm bu gereksinimlerin yanı sıra güçlü (yakınlaştırma katsayısı yüksekyakınlaştırma katsayısı yüksek) ) 
bir telefoto objektifinin yapısı gereği bir telefoto objektifinin yapısı gereği hızı düşükhızı düşük ((minmin. f. f--stop değeri yüksekstop değeri yüksek) ) 
olacağından, olacağından, ortam ışık şartlarının ve çekim için seçilen film özelliklerininortam ışık şartlarının ve çekim için seçilen film özelliklerinin yeterli yeterli 
seviyelerde olmasına da dikkat edilmelidir.seviyelerde olmasına da dikkat edilmelidir. Sözgelimi Sözgelimi çekim için kullanılacak filmçekim için kullanılacak film, , 
normal ışık şartları altındaki  normal ya da geniş açı çekimlerinormal ışık şartları altındaki  normal ya da geniş açı çekimlerinde nde 
kullanılana (100 kullanılana (100 -- 125 ASA) oranla 125 ASA) oranla daha hassas olmalıdırdaha hassas olmalıdır (200 (200 -- 400 ASA 400 ASA 
gibi). Zira objektif yavaş olduğu için düşük enstantanede (uzun gibi). Zira objektif yavaş olduğu için düşük enstantanede (uzun 
pozlandırmapozlandırma süresinde) çekim yapmak durumunda kalınır. Bu da süresinde) çekim yapmak durumunda kalınır. Bu da 
hareketlerin dondurulmasıhareketlerin dondurulmasında olduğu gibi, düşük enstantanenin kamera nda olduğu gibi, düşük enstantanenin kamera 
sisteminde oluşturabileceği sarsıntıdan kaynaklanacak sisteminde oluşturabileceği sarsıntıdan kaynaklanacak netlik kaymasınetlik kayması
açısından da dezavantajdır. Işığa duyarlılığı yüksek filmler kulaçısından da dezavantajdır. Işığa duyarlılığı yüksek filmler kullanmak lanmak 
suretiyle suretiyle pozlandırmapozlandırma süresi azaltılarak bu dezavantajlardan kaçınılabilir.süresi azaltılarak bu dezavantajlardan kaçınılabilir.
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ŞŞekil. Telefoto objektifin dar SDZ ekil. Telefoto objektifin dar SDZ nana ustaca sığdırılmış yaban kuşları ustaca sığdırılmış yaban kuşları 
fotoğrafının geri planında, kuşlara çok yakın olan sazların bilefotoğrafının geri planında, kuşlara çok yakın olan sazların bile nasıl nasıl 
netlik dışı bırakıldığına dikkat ediniz. Sağda, bir objektifin bnetlik dışı bırakıldığına dikkat ediniz. Sağda, bir objektifin bir ir 
kamera için telefoto işlevi görebilmesinin ön şartı şematik olarkamera için telefoto işlevi görebilmesinin ön şartı şematik olarak ak 
gösteriliyorgösteriliyor..
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Telefoto objektiflerin filme aktaracağı görüntü perspektifinin dTelefoto objektiflerin filme aktaracağı görüntü perspektifinin de gözün alışık e gözün alışık 
olduğu perspektife oranla çok daha silik, basık olacağı da açıktolduğu perspektife oranla çok daha silik, basık olacağı da açıktır.ır. Zira Zira 
objektif sahnedeki objeleri büyütmekle kalmayacak, objektif sahnedeki objeleri büyütmekle kalmayacak, farklı farklı 
mesafelerdeki nesneleri birbirlerine de yaklaştıracağındanmesafelerdeki nesneleri birbirlerine de yaklaştıracağından, gözün görmeye , gözün görmeye 
alışık olduğundan daha basık bir perspektife yol açacaktır. alışık olduğundan daha basık bir perspektife yol açacaktır. 

Ancak bu sayede, teleobjektiflerle çok uzaktaki Ancak bu sayede, teleobjektiflerle çok uzaktaki 
manzaraların/objelerin resimleri çekilebildiği gibi, nispeten damanzaraların/objelerin resimleri çekilebildiği gibi, nispeten daha ha 
yakındaki üç boyutlu cisimlerin çekiminde de, normal yakındaki üç boyutlu cisimlerin çekiminde de, normal 
objektiflerin bile neden olabileceği bazı objektiflerin bile neden olabileceği bazı görüntü deformasyonlarınagörüntü deformasyonlarına
yol açmadan çekim yapılması olasıdır. Örneğin portre çekiminde, yol açmadan çekim yapılması olasıdır. Örneğin portre çekiminde, 
orta odak uzaklıklıorta odak uzaklıklı (35 mm (35 mm liklik film formatlı kameralar için film formatlı kameralar için 135 135 
mmmm) telefotolar idealdir.) telefotolar idealdir.
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ŞŞekil. Yakın plan çekimlerde zayıf bir telefoto objektifi kullanıekil. Yakın plan çekimlerde zayıf bir telefoto objektifi kullanımı ile mı ile 
görüntü deformasyonlarından kaçınma. Solda geniş açı/normal, sağgörüntü deformasyonlarından kaçınma. Solda geniş açı/normal, sağda da 
telefoto objektifi görüntüsü.telefoto objektifi görüntüsü.
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Telefotolar odak uzaklığı çok fazla olabilen (Telefotolar odak uzaklığı çok fazla olabilen (35 mm35 mm formatlı film kullanan formatlı film kullanan 
kameralar için kameralar için 5555--2000 mm2000 mm) objektiflerdir. Bu nedenle ) objektiflerdir. Bu nedenle fazla uzun, ağır ve fazla uzun, ağır ve 
hantaldırlarhantaldırlar. Bazı telefoto objektiflerde bu uzun yapılanmayı kısaltmak (ola. Bazı telefoto objektiflerde bu uzun yapılanmayı kısaltmak (olağan ğan 
telefoto objektif boyunun telefoto objektif boyunun 1/3 üne1/3 üne indirmek), bu sayede kullanımını ve indirmek), bu sayede kullanımını ve 
taşınımınıtaşınımını kolaylaştırmak için özel bir kolaylaştırmak için özel bir mercek mercek -- ayna sistemiayna sistemi geliştirilmiştir. geliştirilmiştir. 
Asıl görüntüyü oluşturacak eleman olarak ortası delik bir Asıl görüntüyü oluşturacak eleman olarak ortası delik bir parabolik aynaparabolik ayna
kullanılmış, kullanılmış, görüntü ve kromatik aberasyonların giderilmesindegörüntü ve kromatik aberasyonların giderilmesinde bir ana mercek ya da bir ana mercek ya da 
““ön optik elemanön optik eleman” (bazı tiplerde ” (bazı tiplerde diğer objektif içi optik elemanlarla birliktediğer objektif içi optik elemanlarla birlikte) da ) da 
devreye sokularak “devreye sokularak “aynalı telefoto (aynalı telefoto (katadiyoptrikkatadiyoptrik) objektifler”) objektifler” üretilmiştir. üretilmiştir. 

ŞŞekil.ekil. Aynalı telefotolarda objektif uzunluğunun kısaltılmasını sağlayAynalı telefotolarda objektif uzunluğunun kısaltılmasını sağlayan an 
katadiyoptrikkatadiyoptrik optik sistemde ışınların takip ettiği yol (kesikli çizgiler).optik sistemde ışınların takip ettiği yol (kesikli çizgiler).
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Görüntüyü oluşturacak olan Görüntüyü oluşturacak olan ışık demetiışık demeti ön optik elemandan parabolik ön optik elemandan parabolik 
(içbükey, çukur) aynaya, oradan yansıyarak ve odaklanarak ön ele(içbükey, çukur) aynaya, oradan yansıyarak ve odaklanarak ön eleman man 
gerisindeki gerisindeki küçük düzlemsel aynaküçük düzlemsel aynaya ve oradan da yansıyarak (ya ve oradan da yansıyarak (aberasyon aberasyon 
gidericigiderici diğer merceklerden de geçerek) kamera içinde diğer merceklerden de geçerek) kamera içinde filmfilm (odaklanma) (odaklanma) 
düzlemidüzlemine ulaşır. Objektif içinde ne ulaşır. Objektif içinde çift yansımaçift yansıma nedeniyle sistem boyu nedeniyle sistem boyu 1/3 1/3 
oranında kısalmışoranında kısalmış, ama sistemin ışık toplama yeteneğini azaltmamak için , ama sistemin ışık toplama yeteneğini azaltmamak için 
objektif çapı artmıştırobjektif çapı artmıştır. Bu özel yapılanma nedeniyle, aynalı telefotolarda . Bu özel yapılanma nedeniyle, aynalı telefotolarda 
diyafram bulunmazdiyafram bulunmaz, yani , yani sabit bir fsabit bir f--stop  değerleristop  değerleri vardır. Bu nedenle, vardır. Bu nedenle, 
pozlandırmapozlandırma ayarıayarı sadece sadece obturatörobturatör değerlerinin değiştirilmesiyledeğerlerinin değiştirilmesiyle yapılabilir. yapılabilir. 

ŞŞekil. Aynalı telefoto objektiflerde boy kısalmasını sağlayan yanekil. Aynalı telefoto objektiflerde boy kısalmasını sağlayan yansıtıcı elemanların sıtıcı elemanların 
boyuna kesitte görünümü (solda), kısa ve geniş yapısıyla tipik bboyuna kesitte görünümü (solda), kısa ve geniş yapısıyla tipik bir aynalı telefoto (sağda).ir aynalı telefoto (sağda).
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4. 4. ZoomZoom
 

(Değişen Odak Uzaklıklı) Objektifler:(Değişen Odak Uzaklıklı) Objektifler:

Sabit mercek elemanlarına ilaveten, bu elemanlar arasında optik Sabit mercek elemanlarına ilaveten, bu elemanlar arasında optik 
eksen boyunca hareket edebilen ve aynı optik ekseni paylaşan eksen boyunca hareket edebilen ve aynı optik ekseni paylaşan ilave ilave 
elemanlarelemanlar da içeren, bu hareketli elemanlar sayesinde odak uzaklığı da içeren, bu hareketli elemanlar sayesinde odak uzaklığı 
mesafesini mesafesini belli limitler dahilinde arzuya göre değiştirebilenbelli limitler dahilinde arzuya göre değiştirebilen objektiflerdir. objektiflerdir. 
Yani bu tipte tek bir objektif, belli sınırlar içerisinde (örneğYani bu tipte tek bir objektif, belli sınırlar içerisinde (örneğin f/ 5.6, in f/ 5.6, 
2828--350 mm350 mm) hem geniş açılı, hem normal hem de telefoto ) hem geniş açılı, hem normal hem de telefoto 
merceklerinin görevlerini tek başına gerçekleştirebilir.merceklerinin görevlerini tek başına gerçekleştirebilir.

Fotoğrafçı açısından gerektiğinde farklı tipte objektiflerin taşFotoğrafçı açısından gerektiğinde farklı tipte objektiflerin taşınması ınması 
yerine böyle bir objektif sistemiyle çalışmak bazı durumlarda yerine böyle bir objektif sistemiyle çalışmak bazı durumlarda 
kolaylık sağlar, ancak yapısı gereği, olağan yani sabit odak uzakolaylık sağlar, ancak yapısı gereği, olağan yani sabit odak uzaklıklı klıklı 
objektiflere oranla daha objektiflere oranla daha ağır ve hantal oluşlarıağır ve hantal oluşları arazi şartlarında önemli arazi şartlarında önemli 
bir dezavantaj oluşturur.  Pahalı sistemler olmalarının yanında,bir dezavantaj oluşturur.  Pahalı sistemler olmalarının yanında,
bilhassa bilhassa ayırma güçlerinin (ayırma güçlerinin (rezolüsyolarınınrezolüsyolarının) daha düşük olması) daha düşük olması
nedeniyle, bu tip merceklerle çekilen fotoğrafların fazla büyütünedeniyle, bu tip merceklerle çekilen fotoğrafların fazla büyütülmesi lmesi 
((agrandismanıagrandismanı) iyi sonuçlar vermez.) iyi sonuçlar vermez.
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ŞŞekil.ekil. Tipik bir Tipik bir zoomzoom objektifiobjektifinin genel görünümü (üstte), boyuna nin genel görünümü (üstte), boyuna 
kesitte sabit ve hareketli optik elemanlarının dizilimi (altta).kesitte sabit ve hareketli optik elemanlarının dizilimi (altta).
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5. 5. Objektif Odak Uzaklığını Arttıran Aksesuarlar (TeleObjektif Odak Uzaklığını Arttıran Aksesuarlar (Tele--
 extender’lerextender’ler, Tele, Tele--converter’lerconverter’ler):):

TeleTele--extender’lerextender’ler makro çekimler için kullanılan makro çekimler için kullanılan uzatma tüpleriuzatma tüpleri
ve ve körükler körükler gibi gibi objektif ve kamera gövdesi arasına yerleştirilenobjektif ve kamera gövdesi arasına yerleştirilen, fakat , fakat 
onlardan farklı olarak onlardan farklı olarak optik elemanlar daoptik elemanlar da içeren içeren aksesuarlardır. aksesuarlardır. 

Birlikte kullanıldıkları objektiflerin odak uzaklıklarını Birlikte kullanıldıkları objektiflerin odak uzaklıklarını belli oranlardabelli oranlarda
arttırırlararttırırlar. En sık kullanılanları . En sık kullanılanları 2X2X ve ve 3X 3X gücünde olanlarıdır. gücünde olanlarıdır. 
Örneğin Örneğin 2X’lik2X’lik bir telebir tele--extenderextender odak uzaklığı 55 mm olanodak uzaklığı 55 mm olan bir bir 
objektif ile birlikte kullanıldığı zaman, objektifin objektif ile birlikte kullanıldığı zaman, objektifin efektif odak efektif odak 
uzaklığıuzaklığı 110 mm olacaktır. Bir başka deyişle, 35 mm 110 mm olacaktır. Bir başka deyişle, 35 mm liklik film film 
formatı kullanan bir kamera için “formatı kullanan bir kamera için “normalnormal” olması gereken objektif ” olması gereken objektif 
artık bir “artık bir “telefoto objektifitelefoto objektifi” olarak iş görecektir. ” olarak iş görecektir. 

Nispeten ucuz aksesuarlar olmaları bunları Nispeten ucuz aksesuarlar olmaları bunları cazipcazip hale getirmesine hale getirmesine 
rağmen, belirgin rağmen, belirgin dezavantajlarıdezavantajları da vardır:da vardır:
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(1)(1) birlikte kullanıldıkları objektiflerin hızını belli oranlarda birlikte kullanıldıkları objektiflerin hızını belli oranlarda 
düşürürlerdüşürürler. Örneğin,  2X’lik bir tele. Örneğin,  2X’lik bir tele--extenderextender kullanıldığında, kullanıldığında, 
pozlandırmanınpozlandırmanın doğru olabilmesi için objektif doğru olabilmesi için objektif apertürününapertürünün 2 2 
ff--stopstop değeri kadar daha açılması (ya da enstantanenin değeri kadar daha açılması (ya da enstantanenin 22--stopstop
düşürülmesi) gerekecektir (bir başka deyişle, hızı düşürülmesi) gerekecektir (bir başka deyişle, hızı f/ 2.8f/ 2.8 olan olan 
bir objektifin hızı bir objektifin hızı f/f/ 5.65.6 ya indirgenecektir).ya indirgenecektir).

(2)(2) TeleTele--extender’lerextender’ler birlikte kullanıldıkları objektifin ayırma birlikte kullanıldıkları objektifin ayırma 
gücünü (gücünü (rezolüsyonunurezolüsyonunu) de  belirli oranlarda düşürürler) de  belirli oranlarda düşürürler, dolayısıyla , dolayısıyla 
bunların aracılığıyla çekilecek fotoğrafların da bunların aracılığıyla çekilecek fotoğrafların da fazla büyütülmesi fazla büyütülmesi 
iyi sonuç vermeziyi sonuç vermez. . ZoomZoom tipitipi objektiflerle kullanılmaları da yine objektiflerle kullanılmaları da yine 
bu nedenle tavsiye edilmez.bu nedenle tavsiye edilmez.
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6. 6. Makro Çekim Aksesuarları:Makro Çekim Aksesuarları:
Telemetre Telemetre vizörlüvizörlü ve ve çift mercekliçift mercekli kameralar temel olarak yapıları gereği kameralar temel olarak yapıları gereği 
((parallaksparallaks hatası, hatası, obturatörünobturatörün mercek içerisinde yerleşmiş olması gibi mercek içerisinde yerleşmiş olması gibi 
nedenlerle) nedenlerle) yakınyakın planplan ve ve makromakro çekimler açısından uygun değildirler. çekimler açısından uygun değildirler. 
Pek çoğu, çekimi arzulanan obje kameraya 90 cm den daha yakın Pek çoğu, çekimi arzulanan obje kameraya 90 cm den daha yakın 
olduğunda odaklanamaz. olduğunda odaklanamaz. Tek mercekli refleksTek mercekli refleks ve ve stüdyo tipistüdyo tipi kameralar ise, kameralar ise, 
diğer tiplere oranla diğer tiplere oranla yakın plan ve makro çalışmalaryakın plan ve makro çalışmalar için çok daha uygundurlar. için çok daha uygundurlar. 
Tek mercekli kameralarla normal objektifle, genelde 45Tek mercekli kameralarla normal objektifle, genelde 45--50 cm e kadar 50 cm e kadar 
yerleşen objelerin net görüntülerinin alınması mümkün iken stüdyyerleşen objelerin net görüntülerinin alınması mümkün iken stüdyo tipi o tipi 
kameralarla çok daha yakın mesafelerdeki cisimlerin netleştirilmkameralarla çok daha yakın mesafelerdeki cisimlerin netleştirilmeleri eleri 
olasıdır.olasıdır.
Tek mercekli refleks kameralarTek mercekli refleks kameralarla çekim yapılırken, objektifin daha la çekim yapılırken, objektifin daha 
yakın konumlu nesnelere odaklanabilmesini sağlayan bazı temel yakın konumlu nesnelere odaklanabilmesini sağlayan bazı temel 
aksesuarlar vardır. Bunlar arasında aksesuarlar vardır. Bunlar arasında uzatma tüpleriuzatma tüpleri,, körükler, körükler, closeclose--upup
(yakınlaştırıcı) mercekler(yakınlaştırıcı) mercekler ve ve makro objektifler makro objektifler bulunur. Bunlardan başka; bulunur. Bunlardan başka; 
normal objektifle yakın plan/makro çekim çalışmaları yapılacağınnormal objektifle yakın plan/makro çekim çalışmaları yapılacağında, da, 
görüntü deformasyonunu en aza indirmede kullanılması gereken birgörüntü deformasyonunu en aza indirmede kullanılması gereken bir diğer diğer 
aksesuar, aksesuar, objektifi kamera gövdesine ters bağlama halkasıobjektifi kamera gövdesine ters bağlama halkasıdır.dır.
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Uzatma tüpleri Uzatma tüpleri objektif ile kamera gövdesi arasına yerleştirilirler. objektif ile kamera gövdesi arasına yerleştirilirler. 
Farklı boylarda olabilen uzatma tüpleriFarklı boylarda olabilen uzatma tüpleri tek başlarına ya da çeşitli yakın tek başlarına ya da çeşitli yakın 
odaklama seçenekleri sunacak şekilde bir arada kullanılabilirlerodaklama seçenekleri sunacak şekilde bir arada kullanılabilirler. . 

Toplam tüp uzunluğu arttıkça objektif daha da yakına odaklanabilToplam tüp uzunluğu arttıkça objektif daha da yakına odaklanabilir. ir. 
Biraz hantal olmalarına ve Biraz hantal olmalarına ve bazı görüntü deformasyonlarıbazı görüntü deformasyonları
oluşturabilmelerine karşın fazla pahalı olmadıklarından tercih eoluşturabilmelerine karşın fazla pahalı olmadıklarından tercih edilen dilen 
aksesuarlardır.  aksesuarlardır.  

Ters bağlama halkasıTers bağlama halkası ile birlikte kullanıldıklarında ile birlikte kullanıldıklarında görüntü görüntü 
deformasyonlarıdeformasyonları geniş çapta engellenir. geniş çapta engellenir. 

Mikroskoptan fotoğraf çekimlerindeMikroskoptan fotoğraf çekimlerinde de, uzatma tüplerinin özel bir tipi de, uzatma tüplerinin özel bir tipi 
olan (ve bazı olan (ve bazı optik elemanlaroptik elemanlar da içeren) da içeren) mikroskop adaptörlerimikroskop adaptörleri
yaygın şekilde kullanılırlar. yaygın şekilde kullanılırlar. 

Ayrıca slayt yahut diaların Ayrıca slayt yahut diaların duplikasyonundaduplikasyonunda (kopyalanmasında) da (kopyalanmasında) da 
başarılı sonuçlar verirler.başarılı sonuçlar verirler.

Uzatma tüpleriUzatma tüpleri
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KörüklerKörükler, bir akordeon gibi uzayıp, bir akordeon gibi uzayıp--daralabilen kartonsu, deri daralabilen kartonsu, deri 
yahut kumaş yapısında, ışık geçirmez (kare kesitli) tüplerdir. yahut kumaş yapısında, ışık geçirmez (kare kesitli) tüplerdir. 
Uzatma tüpleri gibiUzatma tüpleri gibi objektif ve kamera gövdesi arasına objektif ve kamera gövdesi arasına 
yerleştirilirler. Uzayanyerleştirilirler. Uzayan--daralan yapıları sayesinde daralan yapıları sayesinde oldukça geniş oldukça geniş 
limitler dahilindelimitler dahilinde yakınlaştırma seçenekleri sunarlar. yakınlaştırma seçenekleri sunarlar. 
Körüklerde de Körüklerde de amaçamaç, , uzatma tüplerinde olduğu gibiuzatma tüplerinde olduğu gibi, kamera (film , kamera (film 
düzlemi) ile objektif arasındaki düzlemi) ile objektif arasındaki mesafeyi arttırarakmesafeyi arttırarak objektifin daha objektifin daha 
yakın objelere odaklanabilmesini sağlamaktır; yani bunlar da yakın objelere odaklanabilmesini sağlamaktır; yani bunlar da 
yapılarında yapılarında optik elemanlar içermezleroptik elemanlar içermezler. . 
Ancak,  hantal bir aksesuar olduğundan iyi sonuçlar için Ancak,  hantal bir aksesuar olduğundan iyi sonuçlar için sehpasehpa
kullanımı gerektirir. kullanımı gerektirir. 
Ters bağlamaTers bağlama halkasıhalkası ilavesiyle, bilhassa ilavesiyle, bilhassa slaytların slaytların 
kopyalanmasındakopyalanmasında, mükemmel sonuçlar verirler. Bu sistemde , mükemmel sonuçlar verirler. Bu sistemde objenin objenin 
netlik ayarınetlik ayarı objektif üzerinden ziyade, körük açıklığını ve körükobjektif üzerinden ziyade, körük açıklığını ve körük--
obje mesafesini ayarlayan mekanizmalarla yapılır.obje mesafesini ayarlayan mekanizmalarla yapılır.

KörüklerKörükler
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““
 

CloseClose--upup” mercekler” mercekler

““CloseClose--upup” mercekler” mercekler, pasolu filtrelerin kullanımında olduğu , pasolu filtrelerin kullanımında olduğu 
gibi, kullanılacakları objektiflerin ön tarafına gibi, kullanılacakları objektiflerin ön tarafına pasolanarakpasolanarak
yerleştirilirler. Genel olarak, yerleştirilirler. Genel olarak, 1 1 -- 3 diyoptri3 diyoptrilik farklı lik farklı büyütme büyütme 
güçlerindegüçlerinde, takım halinde satılan merceklerdir. , takım halinde satılan merceklerdir. 

Tek olarak kullanılabilecekleri gibi, farklı büyütme güçlerine sTek olarak kullanılabilecekleri gibi, farklı büyütme güçlerine sahip ahip 
olanları (örneğin; 1X, 2X, 3X) ardışık şekilde kombine hale olanları (örneğin; 1X, 2X, 3X) ardışık şekilde kombine hale 
getirilerek de getirilerek de makro çekimleremakro çekimlere izin verecek şekilde, birlikte izin verecek şekilde, birlikte 
kullanıldıkları objektiflerde değişik odaklanabilmelere yol açarkullanıldıkları objektiflerde değişik odaklanabilmelere yol açarlar.lar.

Kompakt, kullanımı kolay ve ucuzdurlar. Bununla birlikte elde Kompakt, kullanımı kolay ve ucuzdurlar. Bununla birlikte elde 
edilen görüntüde az çok edilen görüntüde az çok rezolüsyonrezolüsyon kaybına ve bazı kaybına ve bazı 
deformasyonlara sebep olabilirler. deformasyonlara sebep olabilirler. 
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ŞŞekil.ekil. Tek mercekli refleks kameralarla kullanılabilecek çeşitli Tek mercekli refleks kameralarla kullanılabilecek çeşitli makro çekim makro çekim 
aksesuarlarıaksesuarları. Şekilde özel . Şekilde özel makro objektifmakro objektif kullanımı (normal objektif kullanımından kullanımı (normal objektif kullanımından 
farklı olmadığı için) gösterilmemiştir. Özel halkasıyla farklı olmadığı için) gösterilmemiştir. Özel halkasıyla ters çevrilmiş objektifters çevrilmiş objektif
kullanımı, kullanımı, uzatma uzatma tübütübü ve ve körük körük uygulamaları için de tavsiye edilen yoldur.uygulamaları için de tavsiye edilen yoldur.
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Makro objektiflerMakro objektifler
Makro objektiflerMakro objektifler, çekimi arzulanan obje ile kamera arasını yaklaşık , çekimi arzulanan obje ile kamera arasını yaklaşık 
20 cm20 cm e kadar indirebilen, ama e kadar indirebilen, ama normal objektif gibinormal objektif gibi sonsuza kadarsonsuza kadar da da 
netlik yapabilen objektiflerdir ve kameranın olağan objektifi yenetlik yapabilen objektiflerdir ve kameranın olağan objektifi yerine rine 
konularak kullanılırlar. konularak kullanılırlar. 
Bu tip objektiflerin Bu tip objektiflerin reprodüksiyon katsayısıreprodüksiyon katsayısı genelde genelde 1:21:2 kadardır, kadardır, 
ancak bazı modellerde ilave bir aksesuar uzatma ancak bazı modellerde ilave bir aksesuar uzatma tübütübü sayesinde sayesinde 
objeye daha da yaklaşarak objeye daha da yaklaşarak 1:1 1:1 liklik bir bir reprodüksyonreprodüksyon katsayısıkatsayısına na 
ulaşmak olasıdır. ulaşmak olasıdır. 
Medikal Medikal fotografifotografi (tıbbi (tıbbi fotografifotografi) için tasarlanmış bazı özel ) için tasarlanmış bazı özel 
modellerde modellerde 2:12:1 liklik, hatta , hatta 3:1 3:1 liklik reprep. katsayılarına ulaşmak da olasıdır.  . katsayılarına ulaşmak da olasıdır.  
((ReprodüksyonReprodüksyon KatsayısıKatsayısı makro makro fotografidefotografide sıkça kullanılan bir sıkça kullanılan bir 
kavramdır ve fotoğrafı çekilen obje ile film üzerindeki görüntüskavramdır ve fotoğrafı çekilen obje ile film üzerindeki görüntüsü ü 
arasındaki arasındaki münasebetimünasebeti belirler. belirler. ÖrneğinÖrneğin, bu katsayı , bu katsayı 1:21:2 olduğunda olduğunda 
objenin film üzerindeki görüntüsü aktüel büyüklüğünün objenin film üzerindeki görüntüsü aktüel büyüklüğünün ½ si kadar½ si kadar, , 
katsayı katsayı 1:11:1 olduğunda obje ile görüntüsü olduğunda obje ile görüntüsü eş boydaeş boyda, katsayı , katsayı 2:12:1
olduğunda ise görüntü objeden olduğunda ise görüntü objeden 2 kat2 kat büyükbüyük olacak demektir.olacak demektir.) ) 
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Makro objektiflerMakro objektifler makro çekim makro çekim modundamodunda dahi görüntü ve renk dahi görüntü ve renk 
deformasyonlarına yol açmayacak tarzda tasarlandıklarından deformasyonlarına yol açmayacak tarzda tasarlandıklarından yavaşyavaş
objektiflerdir. Diğer bir deyişle, en küçük objektiflerdir. Diğer bir deyişle, en küçük ff--stopstop değeri normal değeri normal 
objektiflere oranla daha yüksektir. objektiflere oranla daha yüksektir. 
Uzatma Uzatma tübütübü ya da ya da körük körük ilavesiyle kullanılacağında (yani ilavesiyle kullanılacağında (yani 
reprodüksyonreprodüksyon katsayısıkatsayısı yükseltilmekyükseltilmek istendiğinde) yine istendiğinde) yine ters ters 
bağlama halkasıbağlama halkası ile birlikte kullanımı önerilir. ile birlikte kullanımı önerilir. 

Objektifi kameraya ters bağlama halkası (“Objektifi kameraya ters bağlama halkası (“reversereverse” adaptör)” adaptör)

Objektifi kameraya ters bağlama halkası (“Objektifi kameraya ters bağlama halkası (“reversereverse” adaptör)” adaptör) tıpkı kısa bir tıpkı kısa bir 
uzatma uzatma tübütübü gibi iş görür. Bu sayede gibi iş görür. Bu sayede bir dereceye kadarbir dereceye kadar yakın plan yakın plan 
çekimlere izin verir, ama kullanımındaki çekimlere izin verir, ama kullanımındaki asıl amaçasıl amaç, objektif normal , objektif normal 
konumunda konumunda makro çekimmakro çekim için kullanılmak istendiğinde oluşacak için kullanılmak istendiğinde oluşacak 
görüntüdeki görüntüdeki kısmi renk bozulmalarınıkısmi renk bozulmalarını ve ve görüntü deformasyonlarınıgörüntü deformasyonlarını ortadan ortadan 
kaldırmaktır. kaldırmaktır. Bu halkaBu halka objektifin önüne objektifin önüne filtre pasosundanfiltre pasosundan pasolanarakpasolanarak, , 
objektifin objektifin kamera gövdesinekamera gövdesine ya da ya da --etkili makro çekimler içinetkili makro çekimler için-- körük körük 
veya veya uzatma uzatma tübünetübüne ters olarak monte edilmesine olanak tanır. ters olarak monte edilmesine olanak tanır. 
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ŞŞekil.ekil. Tek mercekli refleks kameralarla kullanılabilecek çeşitli Tek mercekli refleks kameralarla kullanılabilecek çeşitli makro çekim makro çekim 
aksesuarlarıaksesuarları. Şekilde özel . Şekilde özel makro objektifmakro objektif kullanımı (normal objektif kullanımı (normal objektif 
kullanımından farklı olmadığı için) gösterilmemiştir. Özel halkakullanımından farklı olmadığı için) gösterilmemiştir. Özel halkasıyla sıyla ters ters 
çevrilmiş objektifçevrilmiş objektif kullanımı, kullanımı, uzatma uzatma tübütübü ve ve körük körük uygulamaları için de uygulamaları için de 
tavsiye edilen yoldur.tavsiye edilen yoldur.
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Makro çekim amacıylaMakro çekim amacıyla,, asimetrik olarak tasarlanmışasimetrik olarak tasarlanmış (ön ve arka (ön ve arka 
görüntü oluşturucu yakınsak mercekleri birbirinin simetriği görüntü oluşturucu yakınsak mercekleri birbirinin simetriği 
olmayan) modern bir olmayan) modern bir normal objektifnormal objektifi sisteme i sisteme ters bağlama gereğiters bağlama gereği, , 
normal objektiflerin tasarım özelliklerinden kaynaklanır. Bu normal objektiflerin tasarım özelliklerinden kaynaklanır. Bu 
objektifler; nispeten objektifler; nispeten uzakta uzakta bulunan nesne ya da sahnelerin bulunan nesne ya da sahnelerin kısa kısa 
bir mesafedebir mesafede, yani , yani kamera içinde film düzlemindekamera içinde film düzleminde, net bir , net bir 
görüntüsünü görüntüsünü renk ve görüntü aberasyonlarına yol açmadan oluşturacak renk ve görüntü aberasyonlarına yol açmadan oluşturacak 
şekildeşekilde tasarlanmışlardır. tasarlanmışlardır. 

Makro çekim amacıyla kullanılmak istendiklerinde, objenin Makro çekim amacıyla kullanılmak istendiklerinde, objenin 
objektif ön elemanına objektif ön elemanına yaklaştırılmasıyaklaştırılması, bu durumda net , bu durumda net 
görüntünün sağlanabilmesi için ise objektifin (görüntünün sağlanabilmesi için ise objektifin (uygun tüpler, körükler uygun tüpler, körükler 
yardımıylayardımıyla) film düzleminden ) film düzleminden uzaklaştırılmasıuzaklaştırılması gerekir  (Şekil).gerekir  (Şekil).

Tasarımına uygun olmayan bu kullanım, elde edilecek Tasarımına uygun olmayan bu kullanım, elde edilecek görüntüde görüntüde 
hem hem renkrenk hem de hem de görüntü aberasyonlarınagörüntü aberasyonlarına neden olacaktırneden olacaktır. . 
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Bundan kaçınmak içinBundan kaçınmak için objektifi tasarımına uygun objektifi tasarımına uygun 
kullanabilmek gerekir ki, sisteme kullanabilmek gerekir ki, sisteme ters olarak monteters olarak monte edildiğinde edildiğinde 
arka mercek ile odak düzlemi (arka mercek ile odak düzlemi (bu durumda düzlem yerindebu durumda düzlem yerinde makro makro 
çekimi amaçlanan nesne yer alırçekimi amaçlanan nesne yer alır) arasında yine ) arasında yine kısa mesafekısa mesafe
bulunurken, ön mercek ile uzaktaki nesne (bulunurken, ön mercek ile uzaktaki nesne (bu durumda odak bu durumda odak 
düzlemidüzlemi) arası ) arası mesafemesafe de olması gerektiği gibi de olması gerektiği gibi fazla fazla olacaktır olacaktır 
(Şekil 44). Tasarım gerekleri yerine getirildiğinden fotoğrafta (Şekil 44). Tasarım gerekleri yerine getirildiğinden fotoğrafta 
istenmeyen aberasyonlar istenmeyen aberasyonlar da bulunmayacaktır. da bulunmayacaktır. 

Makro ve Makro ve closeclose--upup merceklermercekler pratikte ilave pratikte ilave pozlandırmapozlandırma ayarlarıayarları
gerektirmez. Bununla beraber gerektirmez. Bununla beraber körük ve uzatma tüplerikörük ve uzatma tüpleri
kullanıldığında kullanıldığında pozlandırmapozlandırma sürelerinin seçimi problem sürelerinin seçimi problem 
yaratabilir. Zira bu aksesuarlar film ile objektif arasındaki yaratabilir. Zira bu aksesuarlar film ile objektif arasındaki 
mesafeyi büyütürlermesafeyi büyütürler ve filme ulaşan ışık miktarını önemli ve filme ulaşan ışık miktarını önemli 
derecede azaltırlar. Bu nedenle iyi sonuçlar için derecede azaltırlar. Bu nedenle iyi sonuçlar için pozlandırmapozlandırma
süresinin uygun bir miktarda arttırılmasınısüresinin uygun bir miktarda arttırılmasını gerektirirler.gerektirirler.
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Bu Bu problemi gidermenin problemi gidermenin en iyi yoluen iyi yolu; ideal ışıklandırma ; ideal ışıklandırma 
sağlandıktan sonra, çekimi arzu edilen objenin hemen önüne sağlandıktan sonra, çekimi arzu edilen objenin hemen önüne 
yahut bulunduğu yöreye yahut bulunduğu yöreye %18’lik gri kart%18’lik gri kart ((üzerine düşen beyaz ışığın üzerine düşen beyaz ışığın 
%18’ini geriye ya da kameraya yansıtan kart%18’ini geriye ya da kameraya yansıtan kart) yerleştirerek doğrudan ) yerleştirerek doğrudan 
objektifobjektif--körük/tüp sistemikörük/tüp sistemi içinden içinden ışık ölçümü yapan pozometrelerışık ölçümü yapan pozometreler
kullanılarak kullanılarak pozlandırmapozlandırma süresinin tespit edilmesisüresinin tespit edilmesidir. dir. 

Makro çekimlerde Makro çekimlerde SDZ SDZ çok sınırlı olacağından, çok sınırlı olacağından, SDZ’nuSDZ’nu arttırmak arttırmak 
için; uzun süreli için; uzun süreli pozlandırmapozlandırma (daha düşük (daha düşük obtüratörobtüratör ayarı) ve daha küçük ayarı) ve daha küçük 
diyafram açıklığına (diyafram açıklığına (apertürapertür) ) imkan verecek şekilde imkan verecek şekilde tripodtripod ((sehpasehpa) ) 
kullanımı da faydalı olacaktır. kullanımı da faydalı olacaktır. 

Aynı amaca hizmet etmede, nispeten Aynı amaca hizmet etmede, nispeten hızlı hızlı (ışığa duyarlılığı daha (ışığa duyarlılığı daha 
fazla) fazla) filmlerfilmlerin (yüksek ASA/ISO) kullanımı da dikkate in (yüksek ASA/ISO) kullanımı da dikkate 
alınmalıdır.alınmalıdır.
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