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Hacettepe Üniversitesi GERİATRİK BİLİMLER Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yaşlanan Kadına Toplumsal Bakış
Hacettepe Üniversitesi Geriatrik Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi-GEBAM tarafından
1 Ekim “Uluslararası Yaşlılar Günü” nedeniyle düzenlenen; XVIII. Akademik Eğitim Etkinliği
kapsamında 1 Ekim 2018 Pazartesi günü Hacettepe Üniversitesi Kongre Merkezi S Salonu’nda
konuk konuşmacı Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Bilimleri Bölümü Emekli
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aksu BORA tarafından “Yaşlanan Kadına Toplumsal Bakış” konulu
bir konferans verilmiştir.

Yaşlı Hasta Odaklı Eczacılık
Ankara Eczacı Odası meslek içi eğitim programı ve
Hacettepe Üniversitesi Geriatrik Bilimler Uygulama ve
Araştırma Merkezi-GEBAM akademik eğitim etkinlikleri-XIX
çerçevesinde 1 Aralık 2018 tarihinde Yaşlı Hasta Odaklı
Eczacılık toplantısı düzenlenmiştir.
Doç.Dr. Özlem Erden Akı tarafından “Yaşlı Birey İle İletişim”
ve Prof.Dr. Yeşim Gökçe Kutsal tarafından “Yaşlılarda
Tedaviye Uyum” konulu konferanslar verilmiş olup;
Ankara Eczacı Odası üyelerinin katılımları ile aktif bir
paylaşım ortamı oluşturulmuştur.

GEBAM Yönetim Kurulu
Müdür Üyeler
Prof.Dr. Yeşim GÖKÇE KUTSAL Prof.Dr. Terken BAYDAR
Tıp Fakültesi Eczacılık Fakültesi
Müdür Yardımcıları Prof.Dr. Neslişah RAKICIOĞLU
Prof.Dr. Nur HERSEK Sağlık Bilimleri Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi Prof.Dr. Murat Caner TESTİK
Prof.Dr. Banu CANGÖZ Mühendislik Fakültesi
Edebiyat Fakültesi Doç.Dr. Özlem ERDEN AKI
Genel Sekreter Tıp Fakültesi

Prof.Dr. Murat ÖZBEK Dr. Öğr. Üyesi Zahide TUNÇBİLEK
Diş Hekimliği Fakültesi Hemşirelik Fakültesi

www.gebam.hacettepe.edu.tr
www.facebook.com/groups/gebam

www.gebam.hacettepe.edu.tr

7. GERİATRİ ve GERONTOLOJİ KURSU
International Institute on Ageing (Uluslararası Yaşlanma
Enstitüsü) destekli 7. Geriatri ve Gerontoloji Kursu
2-6 Mart 2020 tarihlerinde Neva Palas Ankara’da
gerçekleşecektir.
Bilimsel program ve diğer detaylar için adres:
www.gebam.hacettepe.edu.tr
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ULUSLARARASI YAŞLILAR GÜNÜ
Hacettepe Üniversitesi Geriatrik Bilimler Uygulama ve Araştırma MerkeziGEBAM tarafından 1 Ekim “Uluslararası Yaşlılar Günü” nedeniyle
XX. Akademik Eğitim Etkinliği kapsamında 1 Ekim 2019 Salı günü
Hacettepe Üniversitesi Beytepe Yerleşkesi Edebiyat Fakültesi
Prof.Dr. Tuğrul İnal Konferans Salonu’nda konuşmacı Doç. Dr. Sedat IŞIKLI
tarafından “Kayıp ve Yas Sürecinde Sanatın İyileştirici Gücü ” konulu
bir konferans verilecektir.

UZAKTAN EĞİTİM OKULU
Hacettepe Üniversitesi Geriatrik Bilimler Uzaktan Eğitim Okulu,
HÜ Geriatrik Bilimler Araştırma ve Uygulama Merkezi (GEBAM) ile
HÜ Uzaktan Eğitim Merkezi (HÜZEM) işbirliği ile hazırlanan multidisipliner eğitim
programı olup, bahar dönemi başvurular 24 Nisan 2019 tarihinden sonra açılmıştır.
Programa yaşlı sağlığı ile ilgilenen ve eğitim aşamasında olan lisans ve
lisansüstü öğrencileri ve yaşlılara hizmet sunan sağlık çalışanları başvuruda
bulunabilmektedir.
Başvuru linki: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6ivkRViUmmYYTbV6
HpeJH3FyVbEgi9SmrFLHzK0b_0r45fg/viewform?vc=0&c=0&w=1

YENİ KİTABIMIZ GERİATRİK BİLİMLER
HACETTEPE STORE’DA

Matbaa Ekibi ile...
GEBAM BÜLTENİ hazırlıklarını
özenle gerçekleştiren
Hacettepe Üniversitesi Basımevi yetkilileri
Sayın Süheyla KIYICI’ya ve
Sayın Ceren GÜNSEREN’e
teşekkürlerimizle…

www.gebam.hacettepe.edu.tr

YAŞ VE YAŞLI AYRIMCILIĞI*
*Yazarın aşağıdaki kitap
bölümü temel alınarak
hazırlanmıştır:
Örnek Büken N. Yaşlanmanın
Etik Boyutu ve Hekim-Hasta
İlişkisinde Yaşlı Hastaya
Yaklaşım. In: Gümüş Yıllar
Akademisi kitabı, Hacettepe
Üniversitesi GEBAM yayını,
Ankara 2019; pp: 69-83.
Giriş
“Irkçılık (racism)” ve
“cinsiyetçilik (sexism)”
modelleri üzerine sonradan
icat edilmiş olan “yaşa bağlı
ayrımcılık”, yaş nedeniyle
uğranılan haksız ya da
yersiz ayrımcılık olarak
tanımlanabilir. Fakat yaş
ayrımcılığı, ne ırkçılığa ne
de cinsiyet ayrımcılığına tam
olarak benzemektedir. Beyaz
ya da siyah, erkek ya da
kadın tüm insanlar, bunları
değiştirme şansına sahip
olmadan yaşamaktadır ve
düzeltilmediği sürece, her ırk
ya da cinsiyet ayrımcılığı, ona
maruz kalan insanın sonuna
kadar karşısında olacaktır.
Oysa yaşa bağlı ayrımcılık,
geçici bir durumdur, belli bir
yaş dönemini kapsamaktadır ve
herkes içindir, yani toplumun
tüm kesimleri tarafından
paylaşılır. “Yaşlılar” sürekli
değişen bir gruptur ve her
birey sırası geldiğinde, olduğu
varsayılan bu grubun bir
üyesi olacaktır. Bu açıdan yaş
dağılımı, ırk ya da cinsiyet
dağılımından önemli ölçüde
farklıdır. Dolayısıyla, mevcut
uygulamalarımız yaşa bağlı
ayrımcılığa neden olsa bile,
bunun farkına varmak ve
ortadan kaldırmak konusunda
güçlü argümanlar geliştirmek
mümkündür.
Yaşlanmayla birlikte mental
kapasite korunsa da, enerji ve
uyum yeteneği giderek azalır ve
iş yapma yeterliliği kaybedilir.
Bizler yeteneklerimizle
doğmayıp, bunları yaşla birlikte
elde ederiz; dolayısıyla eğer
yeterince uzun yaşarsak,
bunların çoğunu da yeniden
kaybederiz (burada hepsinin
kaybolmadığı, özellikle
de algılama yeteneği ve
sağduyunun asla kaybolmadığı
belirtilmelidir).
Yaşlılıkta Yeterliğin ve
Yetkinliğin Kaybolması
Yaşlılıkta yeterliğin ve
yetkinliğin kaybolmasının,
açıkça bir yaş ayrımcılığı
(ageism) argümanı olduğunu

Prof. Dr. Nüket ÖRNEK BÜKEN

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıp Tarihi ve Etik Ana Bilim Dalı Başkanı
H.Ü. Biyoetik Merkezi Müdürü
söyleyenler bulunmaktadır.
Bu savı savunanlara göre
yeterlik, değişik insanlarda
(eğer kaybolursa) değişik
yaşlarda kaybolur ve
herkes için belirli bir yaşta
kaybolacağını varsaymak,
yanlış ve yaş ayrımcılığı yaratan
bir varsayımdır. Ancak her bir
vaka için yeterlik ve yetkinliğin
test edilmesinin, zamanı boşa
harcayan ve haksız bir çaba
olacağını iddia edenler de
olacaktır. Ancak bilinmelidir
ki, hem insanlar artık sadece
daha uzun yaşamayıp, aynı
zamanda daha uzun süre
sağlıklı kalmaktadırlar, hem
de yeterlik ve yetkinlik bilişsel
ve istençsel düzeyde oldukça
kişiseldir ve bireysel/sosyal
birçok belirleyene bağlı olarak
azalır veya kaybolur. Bu
nedenle her bir vakanın kendi
başına ve kendi belirleyenleri
ile değerlendirilmesi önemlidir.
Yaş Ayrımcılığı
Yaş ayrımcılığı, kişi ya da kişi
gruplarının, yaşlarından dolayı
toplumsal çevrelerinde ya
da o zamana kadarki sosyal
pozisyonlarında (rol) sosyal
ve ekonomik açıdan mağdur
edilmeleridir.
Kişilere yaşları nedeniyle
önyargılı bakış, bir ayrıma
yol açıyorsa buna “yaş
ayrımcılığı” denir. Bazı ülkeler
yaş ayrımcılığı ile etkin
mücadelenin yollarını aramış
ve yaptıkları özel ve daha
kapsamlı düzenlemelerle
yaş ayrımcılığının önüne
geçebilmeyi hedeflemişlerdir.
Yaşlanmanın beklenen bir
sonucu, birden çok hastalığa
maruz kalan insan sayısındaki
artış, bu nedenle de etkileşim
potansiyeli olabilen çok sayıda
tedavinin bir arada verilmesi
gerekliliğidir. Bu durum,
sağlık hizmetleri ile ilgili yeni
problemler oluşturmakta ve tek
bir hekim- hasta ilişkisinden
kurulu sistemden, birden fazla

uzmanlık alanının ilgilendiği ve
çok belirleyenli bir hekim-hasta
ilişkisine ve çok seçenekliliğin
olduğu bir sisteme geçişe
neden olmaktadır. Diğer
taraftan sağlık kaynaklarının
onlara ihtiyaç duyan kişilere
harcanması tamamıyla
adildir ve bu kişiler de en
sık hastalanan yaşlılardır.
Yaşlıların sağlık hizmetlerinde
adil paylarından daha fazlasını
tükettiklerini söylemek, bir
bakıma, kadınların doğum
yardımlarından almaları
gereken adil payın fazlasını
tükettiklerini söylemeye
benzer. Eğer yaşlılar en çok
ihtiyacı olan bireylerse, adil
olan, onların daha fazla pay
almalarıdır.
Üzerinde genellikle uzlaşıldığı
gibi, nezaketin, bilgi vermenin
ve bir insanın sağlığı, refahı,
huzuru ile ilgilenmenin
standartları, yaşa bağlı
olarak değişmemelidir.
Ancak diğer taraftan,
hastanelerde ve sağlık hizmeti
sunulan yerlerde, yaşlılar
için uygulamalarda farklı
tutumların gerekebileceğinin
de farkına varılmalıdır.
Gelenekler ve geleneksel hekim
tutumları zamanla değişir.
Örneğin gençler ilk isimleri ile
çağırılmayı dostça bir davranış
gibi görseler de, geçmişte ve
günümüzde yaşlılar bunu aşırı
laubali bulabilirler. Yaşlı hasta
ile iletişim onlara nasıl hitap
edileceği ile başlar, empatik ve
karşılıklı katılımı içeren iletişim
süreci ile devam eder. Anamnez
alırken, muayene ederken
ve aydınlatılmış onam alma
sürecinde yaşlılara ayrılan süre
daha fazla ve daha doyurucu
olmak durumundadır.
Yaşlı insanlar, durumlarından
tam olarak haberdar ve
yetkin/yeterli olsalar da,
örneğin işitme sorunları
nedeniyle, bazı şeylerin onların
anlayabileceği şekilde ve belki
de tekrar tekrar anlatılmasına

gereksinim duyabilirler. Mental
olarak sağlıklı olan bir kişi,
hastanede olduklarının ve
neden orada bulunduklarının
hatırlatılmasına ihtiyaç
duyabilir. Tekrar etmek
gerekirse, yaşlıların
rahat etmek için ihtiyaç
duyduğu şeyler, her zaman
gençlerinkiyle aynı değildir.
Adil tedavi, sadece benzer
tedaviyi gerektirmez, belirli
kişilerin belirli ihtiyaçları
çerçevesinde, gerekli
olduğunda farklı tedaviyi
de gerektirir. Kişiden kişiye
değişse de, belirli bir yaş
grubunun ihtiyaçlarının bir
dereceye kadar ortak olduğu
saptanmıştır. Yaşlıların sağlık
hizmeti alımında, belirli
gereksinimlerinin tanımlanması
için, bugüne kadar çok az şey
yapılmıştır ve bu durum da
kendi başına yaş ayrımcılığıdır
(benzer bir saptama çocuklar
için de yapılabilir. Çocukların
ihtiyaçları için daha çok çalışma
yapılmış olmakla birlikte,
insanların “bakıp incelemeden”
neye ihtiyaç duyulduğunu
bildiklerini sanmaları yüzünden,
sınırlı başarı sağlanmıştır).
İkinci olarak, yaşlılara kendi
durumlarından haberdar
olmayan ya da ne istediklerine
karar veremeyen insanlarmış
gibi davranmak konusunda
sağlık hizmet sunucularında
genel bir kabullenme vardır.
Elbette ki, bazı yaşlılar
fiziksel, psikolojik ya da diğer
nedenlerle mental /bilişsel
bozukluk gösterebilirler ve bir
kısmı da kendileri hakkında
karar vermekten aciz olabilir.
Fakat şu da eşit oranda
belirgindir ki; ya yetersiz
delillere dayanılarak, bilişsel
ve istençsel olarak yetkin ve
yeterli oldukları halde, böyle
olmadıkları düşünüldüğünden
ya da gerekli bilgiler
yaşlıların onları algılayıp,
kullanabilmelerini sağlayacak
yavaşlıkta ve itinayla/özenle
verilmediğinden, bazı fırsatlar
onlardan esirgenebilir.
Sonuç
Bilinçli veya bilinçsizce, belirli
bir yaşın üzerindeki tüm
insanların mental olarak yetkin
ve yeterli olmadığı yönünde
geniş kapsamlı bir varsayımın
olduğudur ki; bu ön kabul
açık bir yaş ayrımcılığıdır.
Kalıplaşmış yaşlılık imajlarının
toplumsal kabulünün olası
sonucu, her durumda bir yaşlı
ayrımcılığı olarak karşımıza
çıkacaktır.
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Gümüş
Yıllar
Akademisi
GÜMÜŞ
YILLAR
AKADEMİSİ

Yaşlıların çoklu sorunlarına odaklanmış spesifik akademik
programlar yanında halk eğitimini de önceleyen GEBAM;
Gümüş Yıllar Akademisi ile ileri yaşlardaki katılımcılarımızın
bilgi ve becerilerinin geliştirilmesini ve güncellenmesini,
farklı konularda yol gösterici olunabilmesini, yaşamlarına
renk ve değer katacak bir eğitim etkinliği gerçekleştirilmesini
amaçlamıştır.
Gümüş Yıllar Akademisi konulara güncel ve çok yönlü bir
perspektiften bakılarak, Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye ve
Beytepe yerleşkelerinden pek çok farklı alandan ve meslekten
öğretim üyelerinin eğitici olarak katkıları ile,
6 Şubat-24 Nisan 2019 tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi
Kültür Merkezi’nde gerçekleşmiştir.

Açılış Töreni

r
a
l
ı
n
A
n
e
d
r
e
l
s
Der

www.gebam.hacettepe.edu.tr

ni
e
r
ö
T
ş
ı
n
a
p
Ka

si
e
z
ü
M
t
a
n
a
S
e
p
e
tt
e
c
a
H
Gümüş Yıllar Akademisi öğrencileri Hacettepe Sanat Müzesi’ni
müze müdürü Sayın Dilek Şener rehberliğinde gezdiler.
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YAŞLILARDA ÜRİNER İNKONTİNANS
DETRUSOR HASARI VE
ECZACI BAKIŞ AÇISI İLE
TEDAVİ YAKLAŞIMLARI*
Prof. Dr. N. Tuğba
DURLU-KANDİLCİ

Hacettepe Üniversitesi
Eczacılık Fakültesi
Farmakoloji A. D.
*Yazarın aşağıdaki makalesi
temel alınarak hazırlanmıştır:
Durlu-Kandilci, N.T. Urinary
incontinence in elderly from a
view of a pharmacist: detrusor
impairment and treatment,
Turkish Journal of Geriatrics
2018; 21(1): 100-7.
Giriş
Yaşlanma, mesane
fonksiyonlarında bozukluklara
yol açmakta ve mesanenin
dolum, depolama ve
boşaltım fonksiyonlarını
azaltmaktadır. Deneysel
çalışmalarda, yaşlanmanın
mesane fonksiyonlarını
işeme efektivitesinde azalma
ve mesane aktivitesinde
istenilmeyen artış gibi bazı
semptomlarla karakterize
bir şekilde değiştirdiği
gösterilmiştir. Bu tablo,
idrar tutamama yani üriner
inkontinans gibi bazı sosyal
problemleri beraberinde
getirmekte ve hastanın yaşam
kalitesini olumsuz yönde
etkilemektedir. Özellikle
kadınlarda, üriner inkontinans
görülme sıklığı artan yaşla
doğru orantı göstermekte,
tedavide kullanılan ilaçların
yan etkileri ve hastaların uyunç
problemi ise radikal bir tedaviyi
zorlaştırmaktadır.
Mesane Fonksiyonu
Sağlıklı ve genç bir bireyde
mesane fonksiyonu, dolum
fazı esnasında detrusor
kasının gevşemesi ve üretral
sfinkterin kasılması, boşaltım
fazında ise bu durumun
tersi ile sağlanmaktadır. Bu

fonksiyonlar; spinal cord,
pons ve önbeyindeki eksitatör,
inhibitör ve duyu sinirlerinin
ortak çalışması ile elde
edilmektedir. Mesanenin
kasılmasına yol açan
agonistler arasında asetilkolin,
norepinefrin, histamin,
prostaglandinler ve serotonin
bulunmaktadır. Mesanenin
inervasyonunda ise kolinerjik,
pürinerjik, monoaminerjik ve
peptiderjik mekanizmaların
rolü olduğu bilinmektedir.
Mesane duvarında yer alan
detrusor düz kası mesanenin
hem idrar depolamasında
hem de idrarı boşaltmak için
gerekli basıncın üretilmesinde
önemli bir rol oynamaktadır.
Bu nedenle, detrusorun
inervasyonunda rolü olan
mediyatörlerin hücreiçi etki
mekanizmalarının anlaşılması
mesanenin fonksiyon
bozukluklarının tedavisinde
önemlidir.

başlıcası olan sarkoplazmik
retikulum, hem serbest
kalsiyum konsantrasyonundaki
artış ile aktive olan ryanodin
reseptörlerine, hem de
agonist ile stimülasyon
sonucunda üretilen inozitol
trifosfat ile aktive olan
reseptörlere sahiptir. Dolayısı
ile, sarkoplazmik retikulum
membranındaki kalsiyum
kanallarının açılması,
G-proteinlerini aktive
ederek veya direkt kalsiyum
indüksiyonu yaparak hücre içi
kalsiyum konsantrasyonunu
artırır. Detrusorun hücreiçi
kalsiyum konsantrasyonunun
artması kalsiyum-kalmodulin
etkileşimi ve böylece
kalsiyumun myozin hafif zincir
kinaza afinitesinin artması
ile sonuçlanır. Bu enzim
ile miyozin hafif zincirleri
fosforillenir, bunu takiben
çapraz köprüler gerim üretir
ve detrusor kasılır. G proteinine
kenetli reseptörler, agonistler
Araştırmalar
ile aktive olduklarında, bazı yan
Bugüne kadar yapılan
mekanizmalar ile de kalsiyum
çalışmalarda, sıçan
miktarını değiştirmeksizin
mesanesinde agonistlerle
kasılma proteinlerinin ve
indüklenen kasılmalarda
düzenleyici proteinlerin
hücreiçi sinyal iletim
mekanizmalarının yaşlanmaya kalsiyuma olan duyarlılıklarını
artırarak kas kasılmasına
bağlı olarak değişebileceği
yol açabilirler. Kalsiyum
öngörülmüştür. Mesane
sensitizasyonu da denilen bu
düz kası olan detrusorun
yolağın majör elemanı olarak
kasılmasında rol oynayan
G proteinlerinin Ras grubuna
proteinlerin ve hücre içi
ait Rho altbiriminin üyesi
organellerin fonksiyonlarını
olan RhoA tanımlanmaktadır.
araştırmak için sıklıkla
RhoA aktif hale geçtiğinde
kullanılan değerli bir yöntem
permeabilize düz kas modelidir. sitoplazmadaki Rho kinaz
enziminin aktive olmasını
Düz kas kasılması, voltaja
sağlar ve Rho kinaz da miyozin
duyarlı kalsiyum kanalları
hafif zincir fosfatazı MYPT1
aracılığı ile hücreye kalsiyum
alt birimini fosforile ederek
girişi veya sarkoplazmik
inhibe eder. Böylece miyozinin
retikulumdan kalsiyum
fosforilasyonu arttığı için
salıverilmesi sonucunda
sitoplazmadaki kalsiyum artışı detrusorun kasılması da artar.
Bu bilgilerden yola çıkarak,
ile aktive olmaktadır. Hücre
mesane düz kas tonusu ve
içi kalsiyum depolarından

kasılmasında önemli role
sahip olduğu bilinen Rho
kinazın inhibitörlerinin üriner
inkontinans tedavisinde
kullanılabilirliğinin
araştırılması yeni bir tedavi
yaklaşımıdır. Sıçanda
yaşlanmanın mesane üzerine
etkilerini inceleyen çalışmalara
göre, yaşlanmanın kontraktil
proteinleri etkilemediği ancak,
ikincil ulakları da içeren
birçok hücre içi sinyal iletim
mekanizmasının yaşlanma ile
değişebileceği ve mesanenin
agonistlere verdiği cevapları
etkileyebileceği bilinmektedir.
Tedavi Yaklaşımları
Yaşlılarda üriner inkontinans
tedavi yaklaşımları arasında
ilk sırada antimuskarinik
ilaçlar gelmektedir. Uzun
yıllar kullanıldıklarında,
efikasitelerinde azalma olması
ve yan tesirlerin ortaya çıkması
nedeni ile yeni ilaç terapilerinin
geliştirilmesi önemlidir.
Mesanenin ürotelyum
tabakasını hedefleyen bazı
yaklaşımların yanı sıra, son
yıllarda ϐ3 adrenerjik reseptör
agonistleri ile erkek hastalarda
fosfodiesteraz tip 5 inhibitörleri
de kullanıma girmiştir.
Intravezikal botulinum toksin A
ise özellikle kadın hastalarda
inkontinans için potansiyel
bir terapötik ajandır ancak
hematüri, disüri gibi bazı yan
etkilerin yanı sıra viral kaynaklı
üriner sistem infeksiyonlarının
gelişmesine yol açabilmesi
nedeni ile kullanımı kısıtlıdır.
Sonuç olarak, yaşlanma
nedeniyle mesane
disfonksiyonlarında artış
gözlenmektedir. Özellikle
detrusor kasılmasındaki
hasar ile oluşabilecek bu
problemlerin altta yatan hücre
içi mekanizmalarının açıklığa
kavuşturulabilmesi ise yan
tesirleri azaltılmış yeni ilaç
terapilerinin geliştirilmesinde
rol oynayacaktır.
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*Yazarın aşağıdaki kitap
bölümü temel alınarak
hazırlanmıştır:
Demirhan G. Fotoğraf sanatının
yaşama katkıları. In: Gümüş
Yıllar Akademisi kitabı,
Hacettepe Üniversitesi GEBAM
yayını, Ankara 2019; pp: 10
Giriş
İnsanın yaratıcılığı ve güzele
olan tutkusu, doğa, insan ve
kültüre ait nesnelere yüklediği
anlam yaşamımızda bir farklılık
yaratır. Bu farklılık “merakla”
birlikte sanatı ortaya çıkarır.
Fotoğrafa sanat boyutuyla
bakıldığında sıradan olandan
ayırt etmek zor değildir.
Sanatsal fotoğraf çekmek için
öncelikle beyin, yürek, göz ve
daha sonra bilgi ve teknoloji
gerekir. Sadece fotoğrafta değil
tüm görsel sanatlarda öncelik
beyin, yürek ve gözdedir. Daha
sonra her sanatın kendine özgü
malzemeleri ve diğer ögeleri
gelir. Çünkü önce hissetmek,
hayal etmek ve gözle de
canlandırmak gerekir
Fotoğrafla Sanatsal
Uğraşan Kişi;
• Seçici ve sorgulayıcıdır,
• Her zaman güzeli arar,
• Fotoğraf sanatının bilinen
evrensel kuralarını doğru
uygulamaya çalışır,
• Ürettiği fotoğrafla “kısacık
bir zamanı” kalıcı ve sonsuz
kılmaya çalışır,
• Özgün ve sanat yönü güçlü
bir eser yaratmak için
yapacaklarının sınırını zorlar.
Çünkü ürettiği fotoğrafın
hayatın içinde yer alan albüm,
ya da albümlerin bir
parçası olmasını ister.
Fotoğraf sanıldığı gibi salt
mekanik kayıt değil, bir şeyi
kaydedilmeye değer
gördüğümüzde, verdiğimiz

FOTOĞRAF
VE
YAŞAM*
kararın sonucudur, yakalanıp
sabitlenen, kalıcı hale getirilen
yaşamdır. Hangi amaçla
fotoğraf çekerseniz çekin her
fotoğrafın bir hikayesi olduğu
söylenebilir.
Her yaşantıya, bununla
bağlantılı olarak da her kareye
ait bir hikaye söz konusudur. İyi
hikayelerde olduğu gibi iyi
fotoğrafta bizi içine alır.

Örneğin, iyi bir doğa fotoğrafı
gördüğümüzde kendimizi
doğada hissederiz.
Fotoğraf çekerken hayatı
anlamak, anlatmak isteriz.
Belki de hayatın “anına” anlam
yükleriz, kalıcı hale getiririz,
hayata dair ne varsa fotoğrafla
anlatabiliriz. Çünkü fotoğraf
etkili bir iletişim ve anlatma
aracı, farklı dilleri konuşan tüm
insanların belki de aynı şeyi
anladıkları tek ifade biçimidir.
Fotoğraf Çekmek Bize Neler
Kazandırır?
• Güzel bir hobi edinirsiniz.
• Dünyayı farklı boyutlarıyla
tanıyıp farklı bir bakış açısı ile
yorumlarsınız.
• Farklı bakış açılarına
sahip fotoğraf sanatçılarını
tanırsınız.

• Romantizm, izlenimcilik,
dinamizm, yeni gerçekçilik,
gibi sanat akımları ile
tanışırsınız.
• İyi bir sanat ürünü izleyicisi
olursunuz.
• Farklı kültürlerle tanışırsınız.
• Fotoğraf gezi ve sergilerine
katılarak geniş çevre edinir,
• En önemlisi esnek, hoşgörülü
ve önyargısız olursunuz.

Fotoğraf Çekmek
Başarılı bir fotoğraf beyinde ve
yürekte doğar ve gözde oluşur.
Göz görür, beyin ve yürek seçer,
hisseder ve hayal eder. Eğer
fotoğrafçı meraklı, gözlemci
ve sabırlı ise, kullandığı aleti
iyi tanıyıp mekanı iyi seçerse,
sıradanlıktan uzak davranıp
etrafıyla ilgilenirse, hızlı olup
olaylara dikkat ederse daha
başarılı fotoğraf çeker. Çünkü
fotoğrafçı dünyayı daha iyi
anlamak ve anlatmak için
fotoğraf çeker. Neyin fotoğrafını
çekmek isterseniz onu iyi
tanımanız gerekir.
İyi Fotoğraf Çekmek İçin
Gerekli Asgari Koşullar
• Temel Konunun doğru
belirlenmesi,
• Işığın yeterli ve uygun olması
ve ayarlanması,

• Temel Konunun hareketli
veya sabit olup olmadığının
belirlenerek değişkenlerin
(diyafram, enstantane)
ayarlarının yapılması,
• Temel Konunun net olması,
• Çerçeve içerisindeki diğer
nesnelerin netliğinin temel
konuya göre ayarlanması,
• Işığın renginin doğru
seçilmesi gerekir,
• Kompozisyonun kurallara
uygun ve özgün olmasıdır.
Sonuç
Kompozisyon, ışık ve rengin,
diyafram ve enstantane
değerlerinin doğru kullanımı
iyi bir fotoğraf için gereklidir.
Bu özellikleri iyi kullanan
iyi fotoğraf çeken insan iyi
fotoğrafçı olarak kabul edilir.
Ancak sanatçı diyebilmek için
farklı ve özgün olanı sürekli
şekilde üretmesi gerekir.
Fotoğrafın ustası Ara Güler,
“En iyi makine en iyi fotoğrafı
çekseydi, en iyi daktiloya sahip
olan da en iyi romanı yazardı”
demiştir. Yine çok önemli
fotoğraf sanatçılarından Henri
Cartier Bresson, “Fotoğrafı
makine değil, insan çeker”
diyerek fotoğrafı çeken kişinin
insan olduğunu vurgulamıştır.
Sanatçı olmak doğuştan bir
takım özelliklere sahip olmakla
ilgilidir. Bir takım bilgiler,
yetenekler, deneyimler
sonradan kazanılabilir ve
geliştirilebilir. Fotoğraf
çekmek için sanatçı olunması
gerekmez. Fotoğraf sanatçı
olmayanların da kullanabileceği
bir alandır. Fotoğraf insanı
rahatlatır, sanata ve mutluluğa
yönlendirir. Bu da insanın
yaşamı için çok önemlidir…
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