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Fotoğraf, herhangi bir şeyin, herhangi bir anda, ışık , renk, doku ve ton olarak iki boyutlu bir
düzeydeki yansımasının saklanmasıdır.
Aslında size kötü bir haber vereceğim. Evren’de renk yoktur.
Renk, yalnızca bizlerin üzerine ışık çarpan nesnelerden, gözümüze yansıyan ışık frekanslarının
beynimizde yaptığımız bir yorumudur. Örneğin renk körlüğü, bu yorumun yanlış yapılması
veya hiç yapılamaması hastalığıdır.
Renkleri sadece üzerlerinden yansıyan ışık frekansı ile değil, içinde bulundukları ortama göre
de yorumlarız.
Size şimdi iki örnek vereceğim.
Örneğin şu fotoğrafa bir bakalım :

Bu fotoğrafta ön yüzdeki ortadaki turuncu kare ile, üst yüzdeki ortadaki kahverengi kare,
aslında AYNI RENK’tir. Bunu resmi bir yazıcı ile basıp renkleri yan yana getirdiğimizde
şaşkınlıkla görebiliriz.
Çünkü insan gözü, herhangi bir nesneyi çevresine göre yorumlar. Öndeki kare gölgededir.
Onun için ortasındaki kare açık renkmiş gibi algılanır. Oysa üstteki kare ışık içindedir, dolayısı
ile koyu olmalıdır.
Bunu daha kolay anlatabilmek için bir de şu şekle bakalım :

Size her iki karenin de grinin aynı tonu olduğunu söylesem inanmazsınız.
Oysa gerçekten her ikisi de bire bir aynı renkte. Bunu göstermek kolay. Her iki karenin
birleşim çizgisindeki gölgelemeyi elimizle kapatalım. Ta taaaa….
Gördüğünüz gibi her ikisi de bire bir aynı renk.

Şimdi bunu niye anlattım ?
Fotoğraf, o ışık, o çevre koşulları ve o bakış açısı ile bir nesnenin sadece bir anının tespitidir.
Yani o nesnenin çok farklı biçimlerde sunulması kendi elimizde, kendi becerimize ve bakış
açımıza bağlı.
O zaman, demek ki iyi bir anlatım, sadece elimizdeki fotoğraf makinesinin ne kadar sofistike
olduğuna bağlı değil, bizim bakış açımıza ve onu nasıl sunduğumuza bağlı.
Bu da biraz deneyimle, biraz daha fazla zaman harcanarak çok daha iyi fotoğraflar
çekebilmemizi sağlar.

Renklerin dışında bir fotoğrafın kompozisyonu da çok önemli.
Kompozisyondan, o fotoğrafa giren nesnelerin o fotoğraf içindeki yerleşimini kastediyorum.
Bildiğiniz Türkçe Kompozisyon değil yani. Çünkü yazılı bir kompozisyon, bir süreçtir. Sizi bir
yerden alır, bir yere götürür. Oysa fotoğraf sabit. Ona baktığınızda sunum bitiyor, bir anlık bir
sunum.
Burada fotoğraftaki kompozisyon ilkelerinden söz etmek gerek.
Altın oran’ı bilmeyeniniz yoktur. ( GOLDEN RATIO )
Doğada çok kez karşılaşılan, DNA’mıza işlemiş bir hoş oran, ALTIN oran…
Kısacası 1 ile 1.61803398875 sayılarının birbirine oranı.
Biz fotoğrafçılıkta bu oranı veya daha basitçe 1/3 oranını sıklıkla kullanırız.

Bu oran neden önemli ?
Çünkü beynimiz bundan hoşlanıyor, bu orana tutkun.
Hatta bir insanın yüzünün güzel veya çirkin olduğuna da bu orana bakarak karar veririz.
En güzel yüzler, altın oranın en çok yinelendiği yüzlerdir. Gözler, kaşlar, burun, çene, alın ve
hatta kafanın şekli altın oranları taşıyorsa, o insanı daha güzel buluruz.
Bunun fotoğrafla ne ilgisi var derseniz, izlediğiniz filmleri bir anımsayın.
Tek bir kişinin portre çekiminde yönetmen-sinematograf, o kişiyi görüntünün tam ortasına
veya bir kenarına çok yakın koymaz :

Meşhur JAWS filmi… Burada dikkat ederseniz filmin karakteri ortada değil. Yaklaşık soldaki
1/3 – altın oran çizgisine yerleştirilmiş. Hatta, fondaki görünen ikinci kişi de sağdaki bölümün
yine 1/3 – altın oran aksında. Bu bir tesadüf değil. Şimdi izleyeceğiniz filmlerde dikkat edin.
Filmin ana karakteri konuşurken veya görüntülenirken film karesinin neresine yerleştirilmiş.
Hayret edeceksiniz belki ama, hemen hemen tümünde altın oran devrededir.
Demek ki fotoğrafın kompozisyonunda ALTIN ORAN kullanmaya gayret edeceğiz.
Hatta şu aralar çok popüler olan SELFIE ( özçekim ) çekimlerinde bile 

ALTIN SAATLER ( Golden Hours )
İş altın oranla bitmiyor. Bir de altın saatler var.
Fotoğraf çekiminde IŞIK şart. Karanlıkta flaş kullanıyoruz, pek sevmemekle birlikte. Çünkü
flaşın kendisi yapay olduğu için sonucu da yapay bir görüntü elde edilir. Flaş konusu apayrı bir
seminer gerektirebilir.

Altın saatlerden kastımız, güneşin daha yatay ışıklarıyla geldiği ve ultraviyole ışınımının
minimum olduğu saatler. Yani sabahları hemen güneş doğduktan sonraki birkaç saat, ve
güneş batmandan önceki birkaç saat.
Bu saatlere altın saat denmesinin nedeni de, doğal ışığın en iyi yansımalar yaptığı ve renkleri
çok daha coşkulu verdiği, gölgelerin çok keskin olmadığı saatler olması.
Bu saatlerde çekilen fotoğraflar, diğerlerine oranla çok daha zengin görüntüler sunar.

Fotoğraf çekmek, rastgele yapılacak bir iş değil. Sabır gerektiren bir iş. Her gün dünyada
milyarlarca fotoğraf çekiliyor, hele hele akıllı telefonlar ( smart phones ) çıktığından bu yana.
Bu fotoğrafların tümünü düşünürsek belki yüzbinde biri gerçekten kaliteli bir fotoğraf
kategorisine girer. Modern yaşamın hızı içinde anı sabitlemek için çekilmekte fotoğraflardan
bir çoğu. Bunları fotoğraf olarak ayrı bir kategoride değerlendirmek gerekir : SNAP SHOT,
Türkçesi ŞİPŞAK FOTOĞRAF. Ama konumuz bu değil.
SPOR fotoğrafları, GAZETECİLİK fotoğrafları ise tamamen ayrı bir kategori. Çünkü bu
fotoğraflarda fotoğrafçı zamana, ışığa hakim değil. Her an bir fotoğraf çekmek gerekebilir.
Ama yine de fotoğrafçılığın altın oran ve kompozisyon gibi ilkeleri, fotoğrafın çekiliş açısı,
sofistike kameralar kullanılarak bu fotoğraflar da kaliteli fotoğraflar arasına girebilir.

Mimari fotoğrafta ise objemiz durduğu yerde durmakta. Fotoğrafın nasıl, nereden, ne zaman,
hangi ışıkta ve hangi açı ile çekileceği tamamen bizim kontrolümüzde. Yani her koşul lehimize
işliyor. O zaman çektiğimiz fotoğrafın başarısı veya başarısızlığı tamamen bize ait ( biraz da
ekipmanımıza tabii ).
Demek ki, belli kuralları üşenmeden uygularsak hepimiz iyi mimari fotoğraflar çekebiliriz.

Bu kurallardan ilk ikisine daha önce değindim.
ALTIN ORAN ve ALTIN SAATLER.
Şimdi ise bir kompozisyonda başka nelere dikkat etmemiz gerektiğini irdeleyelim.

Fotoğraf çekiminde ilk ve en önemli kurallardan biri, makinamızı fotoğraf çekerken sabit
tutmamızdır. Çünkü ne olursa olsun, makine fotoğrafı çekerken çok küçük bir zaman da
geçse, merceğin gördüğü görüntünün bu süre içinde değişmemesi gerekir. Yani makinemizi
sallamayacağız ! Buna emin olmanın en iyi yolu bir TRİPOD kullanmak. Makineyi fotoğraf
çekilirken bir yere sabitlemek yani. Bu tripod da olabilir, monopod da, ya da fotoğraf
makinesini sabitleyeceğimiz herhangi bir nesne de, örneğin bir arabanın tavanı 
Bunların hiçbiri mümkün değilse, o zaman da fotoğraf makinemizi her iki elimizle tutacağız,
ve fotoğraf çekerken nefes bile almayacağız !
Bu neden önemli ? Çünkü çok iyi ışık koşulları yoksa, makinemizin pozlama süresi artar (
enstantane ) ve bu süre içinde aynı görüntünün elde edilmesi için makinenin sabit tutulması
gerekir. Bu olamazsa o zaman çektiğimiz bulanık bir fotoğrafı sosyal paylaşım sitelerinde bile
paylaşmaktan utanırız, onun için. Şaka bir yana, fotoğraf net ve pırıl pırıl olmalıdır. Sonuçta
gözümüzle gördüklerimizle kıyaslıyoruz fotoğrafı değerlendirirken.
Makinemizi sabitledik.
Ama acaba doğru sabitledik mi ?
Kompozisyonumuz istediğimiz gibi mi ?
En çok yapılan hatalardan biri, ufuk çizgisine dikkat etmemektir.
Ufuk çizgisi tam yatay olmalıdır. ( Farklı açıdan daha sanatsal bir fotoğraf çekmiyorsak tabii… )
İstem dışı olarak ufuk çizgisinin açı yaptığı fotoğraflar, en azından hoş değildir.

Süleymaniye’nin minarelerinin bir tarafa yatmış olduğunu görmeyi kim ister ?
İkinci önemli nokta, ışığın iyi ayarlanması. Işığın ve gölgenin. Altın saatlerde iyi bir ışık
yakaladık, peki bunu iyi mi kullanıyoruz ?
Güneşi mümkünse karşımıza almamalıyız ( çünkü o çok güçlü ), tabii bir silüet çekmiyorsak !

Bir de şuna dikkat etmemiz gerek. Işığı arkamıza aldığımızda nesneyi iyi aydınlatıyoruz ya,
aman kareye kendi silüetimizi de ilave etmeyelim, komik olmayı amaçlamıyorsak tabii…

Bir önemli nokta da fotoğrafını çektiğimiz nesnenin eğer bir detayına yoğunlaşmıyorsak,
mümkünse tamamını karenin içine almak. Yani rastgele bir kısmını, tabanını, tepesini veya bir
yanını rastgele kesip fotoğraflamamak. Bu olsa olsa SNAP SHOT – ŞİPŞAK fotoğraflarda olur.
Oysa bizim zamanımız var, fotoğrafa özen gösteriyoruz, değil mi ?

İşte size 3 minareli Ayasofya ( Ayasofya’nın 4 minaresi yok muydu ? ) :

Ama bazen çevreden soyutlayıp farklı açılar yakalamak ta hoş olabiliyor :

Mimari nesneler BÜYÜK’tür.
Dolayısı ile eğer yakınlarında iseniz, bazen size kendilerini aynı kare içinde sunamazlar.

Bunun çözüm yolları da yok değil tabii…
Örneğin GENİŞ AÇI mercekler ( Wide-Angle Lenses ) size bu imkanı sunar. Ama biraz ödünle…
Çünkü bu mercekler görüntüde genelde bir deformasyon yaparlar. En iyi örneği balık gözü
mercekler ( FISH-EYE lenses ). Onlar 180 derecenin fotoğrafını çekebilir. Ama görüntü
gözlerimizle gördüğümüze hiç benzemez. Kaliteli geniş açılar bile görüntünün her iki yanını
uzatarak, düz çizgileri eğip bükerek gerçek dışı bir görünüm gösterir.

Bu fotoğraf, Ataköy sahilindeki TOKİ yapılaşması tespitlerinden biri. Aşağıda gördüğünüz sahil
yolu aslında dümdüz. Ama sanki bir viraj gibi görünüyor. Bu kadar geniş bir açıyı
fotoğraflamak için verilmiş bir ödün. Çok geniş açılı bir mercekle çekilmiş.
Bu tip fotoğrafları artık akıllı telefonlar ile de çekmek mümkün. Bu iş için yazılmış
aplikasyonlar var. Android veya iPhone’larda örneğin DEMANDER gibi çok sayıda yan yana
fotoğrafı çekip birleştirebildiğimiz ve çok geniş açıları tek bir fotoğrafta birleştirebildiğimiz
akıllı yazılımlar geliştirildi. Windows işletim sistemini kullanan PC veya notebooklar için
Microsoft’un ICE adında tamamen bedava bir yazılımı da mevcut.

Demek ki, bazen gerekli olunca temel kabullerimizden de ödün vermek gerekebiliyor.
Gelelim, ekipmana :
Sayılmayacak kadar çok paranız varsa, ekipman için onbinlerce lira para harcayabilirsiniz.
Bu yine de iyi fotoğraflar çekeceğiniz anlamına gelmez !

Öncelik yukarıda saydığım birkaç ilkeyi iyi anlamak ve fotoğraf için zamanınızı ayırmada…
Profesyonel makinelerden birinin bir saatlik bir tanıtım videosu vardı. Makineyi tanıtan kişi
daha ilk sahnede makineyi “otomatik” mod’a getirdi, ve şunları söyledi:
“Eğer bu fotoğraf makinesi ile otomatik mod’da fotoğraf çekecekseniz, hiç zahmet etmeyin.
Hatta hiç bu makineyi satın almayın. Size kompakt bir makine, hatta akıllı telefonunuzla
fotoğraf çekmeyi öneririm.”
Fotoğraf makinenizi, her ne olursa olsun, iyi tanımanız ve verdiği olanakları doğru olarak
kullanmanız gerekir. Verdiğiniz paranın karşılığını almak için onun yapabildiklerini, parasını
peşin verdiğiniz tüm özelliklerini kullanmalısınız. Yoksa pahalı bir süs eşyası olmaktan öteye
gitmezler.

Ayrıca DSRL yarı-profesyonel veya profesyonel makineler ancak çok iyi ve pahalı merceklerle
çok iyi sonuçlar verebilirler. Her amaç için farklı bir mercek ( portre, tele, geniş açı, makro )
gerekeceği için de başlangıçta göründüğünden çok daha da pahalıya mal olurlar.
Fotoğraf yaşamınızın gerçekten bir parçası değil ise, veya bundan para kazanmıyor iseniz,
geçici bir heves için bu paraları harcamanız gerekmez.
İlk başta anlattığım ilkelere uyarak, çok daha basit makinelerle çok güzel fotoğraflar
çekebilirsiniz.
Ama diyorsanız ki ben bu yola baş koydum, o zaman iyi bir DSRL makine almanızın da vakti
gelmiş demektir.
Piyasada çok sayıda marka, çok başarılı fotoğraf makineleri var. Başı çekenler, şu an fotoğraf
dünyasının Real Madrid ve Barselona’sı olan CANON ve NİKON. Çok daha profesyonel
Hasselblad gibi markalar da var tabii, ama onlar İstanbul trafiğinde Ferrari kullanmak gibi
konumuz dışında…
Ben bir CANON’cuyum. CANON’la başladım. Yaptığım mercek yatırımları nedeni ile NİKON’cu
olmam neredeyse olanaksız artık. Çünkü aynı mercekleri bir NİKON’da kullanamıyorum. Onun
için başta bir tercih yapacaksınız. Bunun da tam bir doğrusu/yanlışı da yok. Her ikisi de
mükemmel makineler üreten firmalar. Onların yanında Fuji, Sony, Panasonic gibi markalar da
tercih edilebilir. Ama bu bir yerde bir otomobil almaya benziyor. Bildiğiniz gibi otomobillerde
de çok yaygın olmayan markalar ikinci elde çok daha fazla değer yitiriyor. Bir de aksesuar,
yedek parça bulmak biraz daha zor ve pahalı. Yaygın kullanılanları tercih etme önerim bunun
için.
DSRL fotoğraf makinesi alırken de kaç megapiksel olduğu çok ta önemli değil. Bugün 40
megapiksel fotoğraf çektiğini iddia eden akıllı telefonlar var. Oysa benim yıllardır kullandığım
Canon EOS 1D mark IV, sadece 16 megapiksel. Her ikisinin çektiği fotoğrafları
kıyaslayamazsınız bile. Önemli olan makinenin görüntü-renk işlemcisi. Sizin çabanızı işleyip
fotoğraf haline getiren de o çünkü.
Artık kompakt makinelerin yerini akıllı telefonlar aldığına göre, ve biz daha profesyonel
fotoğraflar çekmek istediğimize göre, DSRL makinelerle anlatımımıza devam edelim.
Fotoğrafların film ile çekildiği yıllardaki görüntü-ışık ilkeleri ile dijital oldukları dönemdeki
görüntü-ışık ilkeleri HİÇ DEĞİŞMEDİ.
Hepiniz biliyorsunuzdur, ama kısa bir tekrarda zarar yoktur, öncelikle fotoğrafta ışığın ve
nesnenin nasıl fotoğraf haline getirildiğini bilmemiz gerekiyor.
Görüntü, mercekle yakalandığında, ışığın azlığı ve çokluğu ile nesnenin sabit veya hareketli
oluşuna göre İKİ KONTROL ile elde edilir.
ENSTANTANE ( hız ) ve DİYAFRAM ( merceğin açıklığı, odak mesafesi ).
ENSTANTANE ile pozlamanın yapıldığı süreyi ayarlarız. Bu çok uzun bir süre B ( BULB ) da
olabilir ( saatler süren ), eğer nesnemiz olduğu yerde durup duruyorsa, çok çok kısa bir süre
de olabilir ( saniyenin 4000’de biri gibi ), bir yüz metre koşucusunu veya 300 kilometre/saat
hızla giden bir Ferrari’yi fotoğraflıyorsak. Demek ki enstantane nesnenin hareketli veya ne

kadar hareketli olduğuna bağlı bir değer. Tabii enstantane düştükçe alınan ışık artar, arttıkça
azalır.

Burada süte düşen bir çilek 1/4000 saniyede fotoğraflanmış…
DİYAFRAM ise bir merceğin ne kadar alanını kullandığımızı belirler. Nasıl gözlerimiz çok ışıkta
kısılır, göz bebeklerimiz minnacık olur, ama karanlıkta açılır ve kocaman olur, aynen öyle.
Yalnız diyafram büyüdükçe, başka bir sorun çıkar. NET gördüğümüz alan daralır. Yani birkaç
metre uzağımızdaki insanın yüzünü netleştirirsek, onun arkası ve önündeki nesneler bulanık
görünür. Bu kimi zaman, hatta çoğunlukla istenen bir durumdur da. Çünkü fotoğrafta asıl
fotoğrafını çektiğimiz nesneyi ön plana çıkarmış oluruz. Aynı şey gözümüz için de geçerli.
Odaklandığımızı net, etrafını bulanık görmemiz bir nimet. Eğer hepsini net görseydik,
beynimizdeki işlemci bununla başa çıkamayacaktı 
Oysa özellikle doğa fotoğraflarında kısılmış bir diyafram ile çok geniş bir alanın tamamını da
çok net fotoğraflamamız da gerekebilir.
Doğal olarak kısık diyafram daha az ışık alır. Merceği sonuna kadar açarsak daha çok ışık alırız.
Bu bir denge meselesi.
Çok fazla ışık almış bir fotoğraf, doğal bir görüntü olmaktan çıkar. Çok az ışık almış bir
fotoğraf ta karanlık olup nesneyi doğru dürüst görmemizi engeller.
Bunun için ENSTANTANE ve DİYAFRAM değerleri birbirine göre ve gelen ışığa göre bir denge
içinde tespit edilir. Bunu modern fotoğraf makinelerinin hepsi yapıyor. Otomatik modda
makine bu değerlerin her ikisine de kendi karar veriyor.
Ama biz otomatik mod kullanmayalım.
Çünkü makinenin anlattığını değil, kendi anlatmak istediğimizi fotoğraflamak istiyoruz.
İşte bunun için DSRL makinelerde Av ve Tv modları var.

Bunlardan ilkinde ( Av – Apperature Priority – Diyafram öncelikli ) diyaframa siz karar
veriyorsunuz, ışığın durumuna göre enstantane makine tarafından ayarlanıyor. Bu sabit duran
objelerde sadece netliğin obje üzerinde olmasını sağlamak için, veya aksine bir doğa veya
kent fotoğrafında karenin içine giren herşeyin net olmasını sağlamak için iyi bir çözüm.

Netlik derinliğine iyi bir örnek, tüm nesneler NET.

Netlik derinliğine iyi bir örnek ( sadece nesne NET )
Diğerinde ( Tv – Speed Priority ) enstantaneye siz karar veriyorsunuz, makine diyaframı
gerektiği kadar açıyor. Hızlı bir nesneyi yakalamak için iyi bir çözüm.
Bir de M ( Manuel ) mod var ki, bunda makine size teslim, her ikisini de siz ayarlıyorsunuz,
ama bunun için biraz tecrübe gerekli…
P ( Program Mode ) ise ya daha önceden programladığınız bir pozlamayı kullanmanızı sağlar,
ya da otomatik modun ayarlanabilir halidir denebilir. )
Bulb Mode ise objektifi uzun süre açık tutabileceğiniz bir mod. Gece fotoğrafları için. Burada
objektifi uzun süre 5 – 10 saniyeden saatlere kadar, siz açık bırakıyorsunuz.

BULB modunda 181 dakika ( 3 saat ) açık bırakılan objektifle yıldızlar….
Işığın işlemci ( eskiden film ) üzerindeki etkisini sağlayacak bir ayar daha var, söz etmeden
geçemeyeceğim. O da HASSASLIK ( ASA değeri ). Eskiden normal filmler 100 ASA idi. Ama
daha karanlıkta veya daha hızlı nesneleri çekmek için 400 hatta 800 ASA filmler vardı. Burada
film ışığa daha hassas, daha az ışıkla daha normal fotoğraf çekme şansı tanıyor. Şimdi dijital
makinelerde bu 50 – 100 – 200 – 400 – 800 – 1600 – 2000 – 4000 – 8000 – 19200 hatta
100.000 ASA’lara kadar kendinizin ayarlayabileceğiniz bir değer. ASA yükseldikçe işlemci ışığa
çok daha hassas oluyor. Çok daha az ışıkla fotoğraf çekilebiliyor. Ama bunun da bir sakıncası
var tabii… Çok yüksek değerlerde GREN dediğimiz bir noktalaşma oluyor fotoğrafta. Çünkü
işlemciye ışığı algılama zamanı tanımıyorsunuz. Bunu en iyi akıllı telefonlarda gece çektiğiniz
ve INSTAGRAM’da paylaştığınız fotoğraflarda göreceksiniz  Gündüz çektiğiniz fotoğrafların
netliği ile gece çektikleriniz bulanıklığı bundan… Bu nedenle mümkün olan en düşük ASA
değerini kullanmaya gayret edin. Zorunlu durumlarda, az ışık, gece çekimleri arttırarak
kullanabilirsiniz. Şimdiki kaliteli dijital makineler 1000 – 2000 ASA’da çok çok iyi sonuçlar
veriyor.
Bu kadar teknik bilgi yeter…. Biraz sıkıldınız biliyorum.
Mimarlıkla ilgili fotoğraf çekimlerinde elinizi çok sıkı tutmayın, aynı nesnenin değişik ışıklarda,
değişik pozlamalarda ve değişik açılarda bol bol fotoğrafını çekin. Hepsini kullanmanız şart
değil. İçlerinden en iyilerini seçebilirsiniz nasıl olsa. Eskisi gibi 36 pozluk filmlere mahkum
değilsiniz. Artık bellekler binlerce fotoğrafı biriktirebiliyor. Çekebildiğiniz kadar çok çekin.
Son olarak söyleyeceğim, fotoğrafın her hobi ve her uğraş gibi emek ve zaman isteyeceğini
bilmeniz. Ona ne kadar zamanınızı ayırırsanız, ne kadar çok deneme-yanılma ile fotoğraf
çekerseniz, kendinizi o kadar geliştirirsiniz. Unutmayın ki, en profesyonel fotoğrafçıların bile

çektikleri yüzbinlerce fotoğrafın ancak birkaç tanesi şaheser olarak adlandırılabilir. Bu
herşeyde olduğu gibi biraz da şansa bağlı tabii…
Ama alın teri, deneyim ve bilgi olmadan da hiçbir şey mükemmel olmaz.
İyi fotoğraflar…
Şimdi çekmekten keyif aldığım birkaç fotoğrafı sizlerle paylaşacağım:

Venedik, Burano adası…

Venedik – Murano

Suriye – Halep – Ermeni Mahallesi’nde gece

Lübnan – Byblos

Suriye –Şam – Emeviye camii

Çin Halk Cumhuriyeti

İtalya – Campodersego

Italya- Toskana

İtalya – Enzo Ferrari

Edirne – Selimiye

Süleymaniye

