
KADRAJDA ALTIN NOKTA

        İlk çağlardan beri insanların en değer verdiği madenlerin 
başında gelir, “Altın.” Tarihin derinliklerine gittiğimizde yaşayan 
bütün kralların, hükümdarların gücünü, zenginliğini göstermek için 
altından yapılmış heykellerini, masklarını, özel olarak yaptırdığı 
eşyaları görürüz. Bir çok efsaneye konu olmuştur Altın. Kral 
Midas’ın elinin değdiği her şeyin altına dönüşmesi ile ilgili efsane 
herkesçe bilinir. Altın yumurtlayan kaz masalını bilmeyenimiz 
varmıdır acaba ? Altın orta çağ’ın sonlarında Merkantalizm olarak 
ekonomiye de damgasını vurmuş ve bir ülkenin zenginliği sahip 
olduğu altın miktarı ile ölçülür olmuştur. Günümüzde de en önemli 
yatırım araçlarından biri değilmidir “Altın”?

Yaşamımızın her alanına değeri ile girmiş ve en değerli kabul edildiğinden standartların
ölçülmesi yönünde de altın’ın ismi kullanılmış , en üst seviyede, mükemmele yakın
yöntemler “altın standart” olarak kabul edilmiştir, Örneğin tıpta ; anjiyo, tur gibi müdahaleler
altın standart olarak isimlendirilmiştir.

Bu şöhreti boşuna almamıştır altın. Öncelikle doğada çok fazla bulunmaması değerli
olması için bir sebeptir başlı başına. Asal madenlerin başında gelir. Hiç bir şartta paslanmaz
ve bu özelliğini her zaman korur . Bu özelliği ile dilimizde de etkisini göstermiştir. “Altını
çamura batır, altın yine altındır.” “Söz gümüşse, sükût altındır.” “Altın gibi kalbi var.”
Benzeri değerini vurgulayan bir çok ata sözü yaratmıştır değerli olması ile altın.

Bilindiği gibi resim, en eski sanatların başında gelir. Mağara duvarlarına kazınan
resimler bunun en büyük kanıtıdır insan tarihiyle birlikte. Asırlar boyu gelişmekte olan resim
sanatı orta çağlarda en yüksek seviyesine ulaşmıştır rönesansla birlikte. Akıllara durgunluk
verecek kadar güzel olan bu resimlerde ışığın ne kadar güzel kullanıldığı insanda hayranlık
uyandırır. Peki bu güzellikleri sadece ışık mı yaratır? Genellikledikkatten kaçırdığımız bir şey
vardır bu resimlerde. Objelerin tuval üzerindeki yerleşimi.

Ressamlar o zamanlar farkına varmışlar gözün görüp, beynin doğruyu algılamasını, bu
sebepten en önemli objeleri tuvalin en değerli noktalarına yerleştirmişler beynin doğruyu
böyle algılamak istediğini bildikleri için. Çünkü o kadar doğrudur ki bu noktalar, kusur
bulmamız imkansızdır adeta. İşte değerli oldukları için bu noktalara veya bölgelere altın
nokta ,bazen de altın bölge denmiştir.

İşte sonucu buraya bağlamak için anlatmaya çalıştım zaten bildiğiniz altın’ın değerini.
Bu nokta, altın kadar değerli olduğu için adına: “Altın nokta.” denmiştir. Baştan itibaren uzun ,uzun 
methiyeler yağdırdığımız altının önemi burada da ortaya çıkıyor. O halde konumuz
fotoğraf olduğu için fotoğrafçılıkta altın noktanın tarifini yapalım artık. 

Bir film boyutu alalım örneğin 24/36. Bu ölçü boyut oranlarının 2/3 olduğunu gösterir.
Buradan hareketle kadrajın kısa kenarı 2 birim ise ,uzun kenarı 3 birim olur. Şimdi bu orana
göre kadrajımızı belirleyelim ve uzun kenarını 3 eşit parçaya, kısa kenarını da 3 eşit parçaya
bölelim. İşte yatay ve dikey çizgilerin birbirini kestiği yerlerde ortaya çıkan noktalar altın
noktalardır. (Altın kesim ) Bu noktalardan merkez olarak alınarak birbirine teğet olarak
çizilen daireler ise objelerin yaklaşık sınırlarını belirleyen bölgelerdir.Yani bir kadrajın en
değerli ya da en önemli bölgeleridir. Yani altın değerindedir fotoğraftaki düzen ve estetik
için. Bu bölgeleri önemine göre sıralarsak; sağ alttaki bölge 1. altın nokta , sol alttaki bölge 2.
altın nokta ,sol üst bölge 3. altın nokta , sağ üst bölge ise 4. altın noktadır



Bu noktaları öğrendiğimize göre , şimdi bize düşen fotoğraf içinde vurgulamak
istediğimiz en önemli objeleri, bu noktaların üzerine yerleştirmektir artık . Böylelikle
algılamamız yanlışı hissetmeyecek ve rahatsız olmayacaktır. Kompozisyon bir düzen içinde
görünecek,bununla beraber fotoğrafa bir dinamizm ve estetik de katılmış olacaktır. Fotoğraf
içinde öne çıkarmak istediğimiz birkaç obje var ise ve bunları altın noktalar üzerine
dağıtabilirsek fotoğraf daha da güzel, düzenli ve ilgi çekecek hale gelecektir şüphesiz . Bütün
bunların belli kural ve düzen içinde uygulanabilmesi fotoğrafçının başarısını ve yetkinliğini
ortaya çıkaracaktır.


