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ÖZET 

Bu araştırma, Antik Çağdan itibaren bilinen karanlık oda olgusunun makineleşme 

sürecinde, fotoğraf makinasının icadı ile resim sanatında geçerlilik kazanan etkileşimin 

ortaya çıkardığı değerlerin açıklanmasını amaçlamaktadır. Sanatın tarihsel gelişimi 

içerisinde, toplumsal kaygı faktörünün gereksinim duyduğu endüstriyel ürünün getirdiği 

yenilikler sergilenmektedir. Birinci bölümde, fotoğraf makinasının doğuşu, kullanılan 

teknikiere yönelik bilgilere, resimselliğe yaklaşan fotoğraf akımları ve sanatsal bağlamda 

resim sanatı ile arasındaki karşılıklı iletişime yer verilmiştir. İkinci bölümde, fotoğraf 

makinasının icadına rastlayan dönem olan izlenimcilik akımından itibaren günümüz 

Türkiye'sini de ele alan dilimde fotoğrafın kullanımı belirtilmiştir. Üçüncü bölümde, 

fotoğrafı malzeme olarak biçimlendiren akımlara yer verilmiştir. 
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ABSTRACT 

This research intends to reveal the values arisen from the impression that had gained 

its validity in painting by the invention of the camera in the mechanizing period of the 

darkroom fact that has been known since the Antique Age. The innovations of the 

industrial product essential to the factor of social anxiety during the histarical development 

of the art have been presented. In the first part, the invention of the camera, the 

information about the techniques used in photography, the photography movements 

approaching to painting and, in artistical meaning, the mutual impression between 

photography and painting have been discussed. In the second part, the using of camera in 

the time period which also examines Today's Turkey of since the Impressionist 

Movement in which the camera was invented has been indicated. In the third part, the 

movements which shape the photograph as a material to painting have been discussed. 
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ÖNSÖZ 

Bir anı yakalayan, duraganlaştıran, optik görüntülerin kaydedildiği fotoğraf, 

mekanik sürecin kalıcı hale getirilmesini kapsar. Fotoğraf, yaşanmışlık içindeki zaman 

tünelinin bir perspektifle sınırlı düzleme aktarılmasıdır. En zor öğesi de aktarılma 

zamanı içindeki biçimselliğin fotoğrafa geçirilme işlevidir. Fotoğrafçının uzak kaldığını 

sandığı, işin zanaat yanı, el emeği bu an-yeniden bulunan zaman yani banyo işleminde 

başlar. Kompozisyonu anlık olan fotoğraf, işlemden sonra değiştirme imkanı bulamaz. 

Resim, kendi özgün kuralları içinde istediği gibi değişebilir. Resim, herhangi bir yüzey 

üzerinde iki boyutlu niteliğine rağmen öğesel yöntemlerle derinlik ve hareket izlenimi 

içeren, boyalada canlandırılan bütündür. Resim ve fotoğraf sanatın içinde bir ögedir; 

çakışırlar, karşılaşırlar, etkileşirler ve sonunda ayrı ayrı özgürleşirler. Her ikisininde 

ortak noktası olan ve fotoğrafa -photos = ışık graphe = yazı- adını veren ışık 

kaynağıdır. Fotoğraf, sanatçı için araştırılması, kullanılması, yararlanılması gereken 

araç, olmuş, bu aracın yarattığı sonuçlar yeni buluşların ve aşamaların kapılarını açnuş, 

esin ve etki kaynağı olmuştur. 

Bu tezin oluşmasında yardımcı olan danışmanım Yrd. Doç. Mustafa TOPRAK'a, 

diğer hocalarıma, arkadaşlarıma ve aileme teşekkür ederim. 
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GİRİŞ 

Fotoğraf ve resim arasındaki yüzelli yıllık yoğun ilişki, fotoğrafın 1839 yılında 

bulunmasından bu yana sanat ortamında araştırma, inceleme ve tartışma konusu 

olmuştur. Bu ilişkinin günümüzdeki karmaşık ve yadsınamaz varlığı, bir sorun ve 

tartışma konusu olmaktan çıkmış bir fenomen durumuna girmiştir. Sanatçıların gözle

rinin gücünden başka bir görme aracına başvurmaları Leonarda da Vinci' den itibaren 

1568 yılında Daniele Barbaro' nun sanatçılara, doğa görüntüsü resimlerinde derinlik 

sorunu içinCamera Obscura'yı önermesiyle başlamıştır. XVII. ve XVIII. yüzyılda Jan 

Vermeer ve Sir Joshua Reynolds'un resimleri içinCamera Obscura'dan ararlandıkları 

bilinmektedir. Ressam ve desinatör olan Daguerre'nin geliştirdiği Daguerretype'in; 

sanatçı için bir ön çalışma anlamı taşıdığı, fotoğrafın hızla geliştiği, sanatçılar tarafın

dan kullanıldığı sanat çevresinde o zamanlar konuşulan konulardı. 

Fotoğrafçıların da üzerinde çalıştığı, ressarnların tualini süsleyen figür anlayışının 

fotoğrafçının (özellikle çıplak model) kullanmaması görüşü hakimdi. Kraliçe Viktorya 

dönemi, aralarındaki farklılıklara rağmen fotoğrafçılar, ressamlar gibi insan yapısını ve 

dış hatlarını ortaya çıkarmaya devam ettiler. Diego Velazquez gibi sanatçılar stüdyoda 

modelini zerafete dönüştürürken, fotoğrafçı makinasının görüşü ile sınırlı kalarak aynı 

etkiyi yakalayamadı. Daha sonraki dönemlerde rahatsız edici poz veren bir modelle 

çalışmanın çok zor olduğunu bilen ve aynı pozun fotoğrafını çekip sonradan onu resme 

dökmenin kolaylığını farkeden ressamlar için fotoğraf makinası büyük önemtaşıdı. 

Delacroix, ileride resimde kullanacağı fotoğraf koleksi yonuna sahip olmuş ve fotoğraf 

ile resmin karşılaştırılmasından bir ressamın çok şeyler öğrenebileceğini savunmuştur. 

ı 
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Resimleri için ard arda kullandığı fotoğrafik modeller Eguene Delacroix'in felsefesini 

oluşturmuş, fotoğraf sanatçısı olan E. Durie ile birlikte çalışmıştır. 

Fotoğraf sanatı resmin hem rakibi hem de taklitçisi olmaya başlamış ama en 

önemlisi, çok yakın iş arkadaşı olmaya başlamıştır. u iki sanat bazen gerçekten de 

birbirlerine ilham kaynağı olmuştur. Gustave Courbet bir çalışmasını (Chillon Şatosu) 

açıkça fotoğrafa dayalı olarak yapmıştır. Zamanla ilham alışverişi gittikçe artmıştır. 

İzlenimciler, ilk sergilerini N adar'ın fotoğraf stüdyosunda açmıştır. Fotoğraf makinası 

gerçek görüntülerin kaydedicİsİ olduğundan beri ressamlar kendilerini daha yaratıcı 

subje ve stili bulmaya zorunlu hissetmişlerdir. Zaten soyut sanatın doğmasının nedeni 

de buna dayanır. Makineyle yaratılan yeni görüntülü/optik deneyimler Post İzlenimci 

ve Kübist akımları etkilemiştir. Fotoğrafta hareketin saptanması sinematografiyi doğur

muş, sanat alanında da etkiler yaratmıştır. Mareel Duchamp'ın çektiği bir dizi fotoğraf

lar, Kinetik Sanat'ın ilk yorumlanışını vermiştir. Fotoğraf, Dada ve Pop Art'da tüketim 

piyasasının bildirisi şeklinde sanat yapıtında yeralmıştır. 

Fotoğrafçılık gelişim durumuna göre yayıncılık, habercilik, bürokratik alanda 

toplumların biçimlendirilmesinde rol oynamıştır. Sanat alanında yardımcı araç olmuş

tur. Gelişimi içinde kendisi de bir görüntü üretme yöntemi olarak diğer sanat dallarını 

etkilemiştir. Fotoğraf müdahale ederek resimsel etkiler yaratılmaya çalışılmıştır. Dr. 

Lan d' in geliştirdiği polaroid fotoğraf üzerinde müdahalelerle düzenlemeler yapılmıştır. 

Fotoğrafik emülsiyon tual yüzeyine aktarılarak yeni etkiler elde edilmiştir. Biçim, su

nulduğu boyanmış ortam ya da fotoğrafik bağlam içinde yinelenmiştir. Fotoğrafla sap

tanmış bir gerçek oluşum bir grup ressamları (Hiperrealist) ilgilendiren konu olmuştur. 

Günümüz sanatçısı film, resim, fotoğraf gibi birçok unsurları biraraya getirerek 

yeni sonuçlara varma arzusundadır. 



BİRİNCİ BÖLÜM 

FOTOGRAFIN T ARİHÇESİ 

Leonardo da Vinci, "Bütün objeler uzaya sonsuz sayıda çeşitlil iği olan görüntüler 

dizisi bırakır, kendi görüntüsünü çevresindeki boşluğa yollar" diye yazar 1. Görüntüler 

insan ve (doğası) dünyası arasındaki dolayımlarıdır. insanla dünyayı birbirine 

yaklaştırırken Platon'un ünlü mağara betimlemesindeki perde durumuna dönüşürler. 

Platon, Politeia adlı yapıtının VII. kitabında şöyle der: "Mağaranın kapısı bol ışıklı bir 

yola açılıyor. Ama mağarada oturan insanların kolları, boyunları ve bacakları zincirlerle 

bağlanmış, sırtları da ışığa çevrilmiş. Öyle ki sadece karşılarındaki mağara duvarlarını 

görebiliyorlar, başlarını arkaya çeviremiyorlar. Işık bu nesneleri mağaranın duvarına 

yansıtıyor. Bu adamların gözünde gerçeklik, asıl gerçeklerin duvarda yansıyan 

hayallerinden ya da gölgelerinden başka birşey değildir. . .''2 . Böylelikle insan kendi 

ürettiği görüntülerin bir işlevi olarak yaşamını sürdürmeye başlar. Platon'un büyülü 

mağarasındaki gerçeğin, ışık tarafından oluşturulan yanılması yüzyıllar sonra fotoğrafın 

başlangıcı olacaktı. 

İnsanoğlu daha M.Ö. 2000 yıllarında kendi görüntülerine yabancılaşmıştı. Görüntü 

ögelerini tekrar düzene koymak ve denk getirmek için "doğrusal yazı"yı buldu3. 

1 Tahir Ceylan, Fotoğraf, Estetik ve Görüntü Üzerine Denemeler, ( 1. Basım, İfsak 

Yayınları No: 15 İstanbul: 1988), s. 33. 

2 Susan Sontag, Fotoğraf Üzerine, (Altı Kırkbeş, İstanbul: Mayıs 1993), s . 17. 

3 Vilem Flusser, Bir Fotoğraf Felsefesine Doğru, (Ağaç Yayıncılık, 1991), s. 14. 

3 
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/\ 
1 
Dolayısıyla fotoğrafın ortaya çıkışı da yazının bulunuşu gibi tarih içerisinde belirleyici bir 

dönüm noktası oldu. Böylelikle uygarlık üçe bölünmüş oldu. İlki geleneksel görüntülerle 

beslenen ve kavramlarla zenginleşen "güzel sanatlar", büyüsel metinlerle beslenen "bilim 

ve teknoloji", ucuz metinlerle beslenen "kitleler"di4. 

Teknik görüntüler aygıt tarafından üretilir. Fotoğraf makinesi günümüz ve yakın 

geleceğin belirleyicisi sayılan aygıtların prototipi olarak görülebilir. Işık, fotoğrafın 

kaynağıdır (Yunanca photo-ışık anlamına gelir). Doğrusal yolla yayılır. İran' da S iri us 

zamanlarında, tanrıların en büyüğü Ahura-Mazda ışık tanrısıydı5 . Karanlık oda olgusu 

Antik Çağ'dan beri bilinen birşeydi. Sırasıyla Aristo (İ.Ö.III. yüzyılda), Arap bilgini 

Alhazen, Leonardo da Vinci bu konuyla ilgilenmişti. Bunlardan başka Alşimistlerce 

bilinen bir başka yönde gümüş tuzlarının aydınlıkta kararması olgusuydu. Bu iki olgu 

asırlar boyu birbirinden ayrı habersizce gelişerneden kaldı. Antik çağdan beri bilginler 

Aristo, Newton, Decartes, Young, Maxwell ışığın doğası üzerine araştırmalar yaptı6 . 

Aristoteles, Güneş'ten gelen ve deliklerden geçen ışığın yuvarlak görüntüler 

verdiğini gözlemişti. Rönesans'ta Leonardo da Vinci karanlık odayı şöyle anlatıyordu: 

"Aydınlatılmış nesnelerin görüntüleri çok karanlık bir dairedeki bir delikten girdiğinde, bu 

görüntüleri, daire içinde, deliğin biraz uzağına yerleştirilmiş beyaz bir kağıda 

yansıttığınızda, kağıt üstünde nesneleri kendi biçimleri ve renkleriyle göreceksiniz. Bunlar 

başaşağı durumda olacaklar; bunun nedeni de, ışınların kesişmesidir."7 

/ 

; ı. ı. Fotoğrafın Doğuşu ve Teknikler 

\ 1000-1300 yıllarında objektifsiz "Camera Obscura" Araplar zamanında IBN AL-

HAITHAM VE KAMALADDIN tarafından ortaya çıkarıldı. 1342 yılında PEKUS 

4 Vilem Flusser, Bir Fotoğraf Felsefesine Doğru, (Ağaç Yayıncılık, ı 99 ı). s. 22. 

5 Edouard Boubat, Fotoğraf Sanatı, (İnkılap Kitabevi, 2. Baskı, İstanbul , 1992), s. 15. 

6 Ed o u ard Boubat, a .g.e., s. ı 7. 

7 Gelişim Hachette, Alfabetik Genel Kültür Ansiklopedisi (Gelişim Yayınları), s. 1430. 
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ALEXANDRIEN "Camera Obscura" hakkındaki yazıyı basına yansıttı. 1452-1517 yılları 

arasında LEONARDO DA VINCI, fotoğrafi ile ilgilenmiş ve "Camera Obscura"nın 

tanımını yapmıştır. Bu olayın ayrıca insan gözünde de meydana geldiğini açıklamıştı. 

1533 yılında Napoli'li JEAN-BABTISTE-PORTA, daha önce LEONARDO DA VINCI 

tarafından açıklanan karanlık kutu genel prensibinin tanımını, yani dışarıda duran 

cisimlerin öndeki yüzeye delinmiş olan küçük bir delikten karşı duvara yansıyan ters 

görüntülerin açıklamasını yaptı. Camera Obscura'nın ilk çektiği resimlerden biri, Alman 

fizik ve matematik uzmanı GEMMA FRISUS'un 1545 yılında Hollanda'da basılan "De 

Radio Astronomico et Geometrico lieber" adlı yapıtında yer aldı. 1550 yılında Nürnberg'li 

CARDAN, Stenope adı verilen küp biçimindeki kameranın önündeki deliğe ufak bir cam 

küre yerleştirdi. Kısa bir süre sonra İngiliz bilgini NEWTON cam küre yerine mercek 

kullanarak bugünkü kameranın ilk adımını attı. 1568 yılında JOHANN ZAHN, 

Wurzburg' da optik ile ilgili bir kitap yayınlayarak, kitabında daha rahat göıiintü sağlayan 

Obscura hakkında açıklamalar yaptı. Bu camera obscura, bir mercek netliği ayarlayan 

hareketli bir küp ve görüntüyü ters olarak yansıtan bir aynadan oluşmaktaydı. Gümüş 

tuzunun ışığa karşı olan duyarlılığı 1694 yılında GOMBERG tarafından ortaya atıldı ama 

gerçekleştirilmedi. 1727 yılında Alman bilgini JOHANN HEINRICH SCHULZE daha 

öncede farkına varılan ve fotoğrafi metodlarının temelini oluşturan içinde gümüş tuzu 

bulunan tebeşir tozunun siyahlanmasının ışık etkisi sonucu oluştuğunu kanıtladı8 . 

XVIII. yüzyılın sonu ve XIX. yüzyılın ilk yarısı teknik buluşlar açısından çok 

zengindi. Kok, aydınlatma gazı, hidrolik baskı makinesi, buharlı gemi, dokumacılık, 

elektrikle ilgili yeni buluşlar, demiryolu ve nihayet fotoğrafçılık; tüm bu buluşlar insan 

varoluşunu allak bullak etmişti9. 

1800 yıllarında İngiliz Thomas Wedgwood ve Humphry Davy, Shultz'un saptadığı 

yöntemi izleyerek fakat makine kullanarak görüntü saptamayı başardı 10 . Wedgwood'un 

dostu olan Humphry Davy, 1802 yılında Büyük Britanya kraliyet kurumu gazetesinde bir 

deneme yayınladı. Bu denemede, cam üstünde çizilmiş tabloları kopya etmek ve ışığın 

8 Güler Ertan , Çağdaş Fotoğraf Sanatı, (Sayılı Matbaa, İstanbul 1977), s. 6. 

9 Erhan Ergin, Her Yönüyle Fotoğrafçılık Tekniği, (İnkılap ve Aka Kitabevleri: 1989), s. 8. 

10 Ümit İmer, Her Yönüyle Modern Fotoğraf Sanatı, ( Serhat Dağıtım: Ocak 1981 ). s. 8. 
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gümüş nitrat üzerindeki etkisiyle bu tabloların resmini elde etmek için gerekli metodlar ele 

alınıyordu. Olağanüstü ya da en azından garip olarak nitelendirilecek Wedgwood'un 

çalışmaları farklı dergilerde yayınlanmış olmasına rağmen Niepce, Daguerre, Talbot, 

Bayard gibi dört büyüklerce bilinmiyordu 11 . 

Çağların yoğurduğu bir düş, insanoğlunun kabına sığamadığı aydınlık bir çağda 

Fransız fizikçisi Joseph Nicephore Niepce'le en belirgin şeklini alarak bir buluş haline 

geldi . Fransız devriminde subaylık yapmış olan Joseph Nicephore Niepce, gravürleri, 

duyarlı bir maddeye batırılmış satıh üzerine ışık vererek kopya etti. Böylece 1816'dan 

itibaren gümüş klorürlü kağıt üzerinde gerçek fotoğraflar elde edildi. Joseph Nicephore, 

kardeşi Claude' a yazdığı mektuplarda çalışmalarının sonunda negatifler elde ettiğini 

söyleyerek; "Öngördüğüm şey başıma geldi; zemin siyah, nesneler de beyaz çıktı yani 

anlayacağın ön kısım zeminden çok daha aydınlık" 12 . Niepce Senefelder' in 

Lithographiesi ile ilgilendi . Taşın üzerine çizilen herhangi bir resmin görünmesini 

sağlayacak derecede şeffaf maddeleri, taşın üzerine uyguladı. 1822 yılında Jude e ziftini 

bir cam levhaya döktü ve üzerine Papa VII. Plus'u gösteren resmi çizdi . Birkaç deneyden 

sonra karanlık odada gravürler elde etmeyi başardı. Bu resimlerden "hazır masa" bilinen 

ilk fotoğraftı. Bir diğeri de 1824 yılında çekilmiş ve "Chalon Penceresinden görünen 

manzara" adını almıştı. Niepce deneylerine devam ederek 1826 yılında çalışma odasının 

penceresinden avlunun Heliographie'sini yapmayı başardı. Niepce, resimlerine 

Heliographie 13 adını verdi . 

1826 yılında iflas etmiş olan Niepce, Louis Jacques Monde Daquerre'le tanıştı. 

Canlı manzaralar ve ışık oyunları tiyatrosunun sahibi olan Daquerre dekoratör-ressamdı. 

Daquerre karanlık oda aracılığıyla gözü yanıltan ve gerçeğe çok yakın tablolar elde etmeyi 

başardı 14 . Niepce, bu sıralar Daquerre ile birlikte çalışmaya başladı. Bu arada Reed 

adında İngiliz olan kişi de çalışmaları sonucu görüntüyü kağıda aktardı. Bugünkü 

1 1 Erhan Ergin, a.g.e., s. 8. 

12 Erhan Ergin, a.g .e., s. 8. 

13 Heliographie: Temel özelliği mürekkeplemenin yoğunluğu olan baskı. 

14 Erhan Ergin, Her Yönüyle Fotoğrafçılık Tekniği, (İnkılap ve Aka Kitabevleri: 1 989), s. 8. 
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developman sisteminin ilk kez Reed tarafından kullanıldığı söylenmektedir. Niepce ölünce 

çalışmalarını tek başına sürdüren Daquerre, ilk kalıcı fotoğrafını 1937 yılında yaptı. 

Çalışmalarını sürdüren Daquerre, Reed' in kullandığı developmandan ve kendi 

çalışmalarından yararlanarak ilk "Daquerretype"i ortaya çıkardı. Daquerre'nin bu başarısı 

Fransız Bilim Akademisi' nce onaylanınca fotoğrafi resmen geçerlil ik kazanmış oldu. 

Daquerre, Fransa'da fotoğraf üretmek için ilk sistemi kurdu ve kendi adıyla anılan aygıt 

milyonlarca görüntünUn kaynağı oldu ıs _ 

Başlangıçta fotoğrafın profesyoneli olmadığı için amatörü de yoktu . Ama 

teknolojinin gelişmesiyle birlikte, Fox Talbot çağdaş fotoğraf sistemlerinin temeli olan 

negatif-pozitif sistemi geliştirdikten sonra 1840' larda profesyonel fotoğraf stUdyolarında 

hızlı bir artış gözlenıneye başladı ve yeni bir döneme adım atılmış oldu 16. Fotoğraf 

makinesi, ı839'da Fox Talbot tarafından icat edildi. Talbot, manzara ve anıtları "Camera 

Lucida" aracılığı ile çizmeyi denedi. Bundan sonra ışığa karşı duyarlı olan kimyasal 

materyallerle yeni deneyler yapan Talbot, geliştirdiği "Calotype" sayesinde kağıt üzerinde 

yapılabilecek bir basım yöntemi geliştirmeye başladı 17 . Talbot, ı 844-1846 yılları 

arasında yayınlanan kitabına The Pencil of Nature (Doğanın Kalemi) adını verdi ve 

çevresine bakışı bir ressamın bakışıydı 18. Talbot, geliştirdiği yöntemle negatif film elde 

edebiliyor ve bu filrnin üzerinde kalemle eklemeler, düzeltmeler yapabiliyordu. Böylelikle 

fotoğraf ve resim; birbirinden ayrı dal biraraya geldi, bundan ötürü fotoğraf çekenler 

resim yapanlar gibi düzenlemeye başladı. Fotoğrafta gerçeküstü akımların kökeni, bu 

ortaya çıkışa uzanır. 

ı 84 ı yılında ilk kez elde taşınabilen kamera Voiglonder tarafından yapıldı. ı 846 

yılından itibaren kağıt üzerindeki negatif-pozitif yöntemi tamamen doguerretype' in yerini 

almıştı. Daquerre yöntemiyle gerçekleştirilen natürmortlar, resimler ve portreler yorum 

çabasından hemen hemen yoksun görünüşlerdi . Kimi ressamların elinde ise teknik bir 

ıs Tahir Ceylan, Fotoğraf, Estetik ve Görüntü Üzerine Denemeler, (1. Basım , İfsak 

Yayınları, İstanbul, !988), s . 44. 

!6 Tahir Ceylan, a.g.e., s . 44. 

17 Erhan Ergin, a.g.e ., s. 8. 

!8 Büyük Larousse, Sözlük ve Ansiklopedisi, (Gelişim Yayınları, 7. cilt), s. 42!8. 
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kimliğe bürünüyordu. Bundan sonra kağıt üzerine yansırabilme imkanı, fotoğrafçıya 

görüntünün anlatım gücünü arttırıcı hesaplı işlemlerle, laboratuvar araştırmalarına yol açtı 

ve asıl fotoğraf sanatı böyle başladı. 

Utrillo'nun yetmiş yıl sonra Paris banliyösündeki evlerin o büyüleyici resimlerini 

doğaya bakarak değil karspostaldan yapmasına benzer biçimde ingiliz David Octavius 

Hill de 1843 yılında İskoç kilisesinin ilk genel yönetim merkezinin freskosunda birçok 

portre çekimini temel aldı. Ressam olarak unutulup giden adını tarihe bu çekimlerle 

yaptı. Hill, Adamson ile birlikte iki yüz kişininresminden meydana gelen büyük 

fotoğraf-tablo hazırladı. Devrin en önemli portrecileri arasında sayılan Hill ve Adamson 

modellerine konvansiyonel pozlar verdirme çabasındaydı. Ani enstantane çekimler 

daha yoktu 19
. 

Fotoğraf kendi içinde akımlarını doğurmaya devam ederken, kitleselliğini ve teknik 

gelişimini de kesintisiz sürdürdü. 1849'da 100.000 Paris'li kendi aygıtına sahipti. 

İngiltere' de Charles Clifford, James Robertson ve Henry White, Fransa' da Charles 

Negre, Bisson kardeşler çektikleri bina ve heykelleriyle, Gustave Le Gray manzaralarıyla 

ün yaptı. İtalya' da Carlo Ponti 1850 yıllarında en önemli eserlerini verdi20. Le Gray ve 

dostu Henri Le Secq, Antione-Samuel Adam-Salomen, Negre ve Carjat, Nadar ve 

İngiltere'de hayli sıradan bir tuali, İskoçya kilisesini gerçekleştirmek için hayat dolu 500 

portre yapan David Octavius Hill, Robert Adamson sabit görüntüye öncülük eden çoğu 

ressam olan kişilerdi. Calotype sayesinde görüntünün sadece çoğaltıını değil 

reprodüksiyonu da yapılabildi . Fransız tarihsel anıtlar komisyonu içlerinde Bayard, Le 

Gray ve Le Secg'in de bulunduğu bir dizi fotoğrafçıyı ülkenin dört bir yanına 

gönderdi21 . 

1851 yılında Scott Archer, Le Gray'in bulmuş olduğu Colloidon (Islak tabaka 

banyosu) yöntemini geliştirdi . Tekniğin gelişmesiyle Le Gray, deniz manzaralarındaki ışık 

oyunlarını ressam gözüyle aktardı. 19. yüzyıl sonundaki fotoğrafçılarda, kompozisyon 

çabası görüldü. Hepsi resmi sergilerde başarı sağlayan ressamların etkisindeydi. 

l9 R. Gerson, Her Yönüyle Fotoğraf Tekniği, (Düşünen Adam Yayınları : Ağustos 1993), s . 17. 

20 Ümit İmer, Her Yönüyle Modern Fotoğraf Sanatı , (Serhat Dağıtım: Ocak 1981), s . 17. 

21 Büyük Larousse, Sözlük ve Ansiklopedisi, (Gelişim Yayınları, 7. cilt). s. 4218. 
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Fotoğrafçılığın ilk elli yılı devler çağı idi. Çoğunlukla Nadar gibi ressam olan 

fotoğrafçılar için fotoğraf makinesi, belirli bir konunun doğru perspektifini elde etmek için 

geliştirilmiş karanlık odadan ibaretti22. 

1860'ta fotoğraf Nadar'ın bir buluşuyla yapay ışıkla da çekilmeye başlandı. Bu 

sıralarda portre ressamları, fotoğraf olmadan kimsenin portresini yapmıyor, tual üstüne 

fotoğraf basılarak, fotoğrafaresim özelliği katılmaya çalışılıyordu23 . Gerçek adı Gaspard 

Ferix Tournachon olan Nadar, eşine az rastlanan portre koleksiyonu hazırladı. Fotoğrafın 

temel özelliklerini iyi kullanarak iyi tanıdığı sanatçıların özgün portrelerini ortaya çıkardı. 

Ressam ve karikatürist olan Nadar'ın ilk modellerinden biri yazar George Sand'dır24 . 

1858 yılında kendi yaptığı bir balonla uçarak 300 m. yükseklikten kolodyum tabakası 

üzerine ilk hava fotoğrafını çekti25. 1903 yılına kadar ise hava fotoğrafları bir uçurtmaya 

tespit edilmiş kamera ile çekildi . 1889'da ünlü fotoğrafçı Emerson, ressamların 

modellerinin fotoğraflarını büyüterek desen çizmelerinin çok yaygın olduğunu 

söylüyordu. Yüzyılın son çeyreğinde, Ingres, Manet, Corot, Millet, Turner, Delacroix, 

Courbet gibi ünlü ressamların, tüm Orientalist ressamların fotoğraf kullanarak resim 

yaptıkları herkesçe bilinen bir gerçekti26.1860 yılından sonra burjuvazinin en çok 

ilgilendiği konulardan biri fotoğrafçılık oldu. Nedeni de ölümsüzleşrnek idi. Artık portre 

dönemi başlamıştı. Önce soylular, ardından seçkin burjuvalar portrelerine kavuşmak için 

birbirleriyle yarış etmeye başladı ve resimlerde rötuş yapma olanağı ve isteği daha da arttı. 

O dönemde malzemedeki duyarlılığın zayıflığından dolayı poz verme süresi oldukça 

uzundu. Bu da fotoğrafın netliğinin bozulmasında önemli faktör olmasıyla fotoğrafçılığı 

çok iyi aydınlatılmış stüdyo şartlarına bağımlı kıldı. Portre fotoğrafçılığının gelişmesinde 

neden oldu. Charles Baudelaire bu nedenle o günün toplumunu, metal üzerindeki kendi 

imajına bakıp aşık olan narsistler grubuna benzetti27 . Fransa' da ı 860- ı 870 yılları 

arasında portre fotoğrafçılığı gelişti. 

22 R. Gerson, Her Yönüyle Fotoğraf Tekniği, (Düşünen Adam Yayınları: Ağustos 1993), s . 17. 

23 Beral Madra, «Sanatın Boyutları İçinde Fotoğraf Sanat ilişkisi>>, Kalın, (Sanat Seçkisi 4, Ocak-

Şubat 87), s . 7. 

24 Ümit İmer, Her Yönüyle Modern Fotoğraf Sanatı, ( Serhat Dağıtım: Ocak 1981 ), s. 20. 
25 Edouard Boubat, Fotoğraf Sanatı, (İnkılap Kitabevi, 2. Baskı, İstanbul, 1992), s. 106. 

26 Beral Madra, a.g.e., s. 7. 

27 Edouard Boubat, Fotoğraf Sanatı, (İnkılap Kitabevi, 2. Baskı, İstanbul; 1992), s. 75. 
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( 1854-56) Kırım Savaşı gibi büyük savaşlar bugün röportaj adını alan bir türü 

geliştirdi28 . 

"Jouer d'Orque de Barbarie" fotoğrafın yaratıcısı Negre siyah fon üzerine cüretli 

beyaz dalgalar yoluyla "caravagiste" resme çok yaklaştırılan izienimler elde etti29. 

Disderi , bir filmden birkaç baskı yapma tekniği buldu. Bu bulguyla birlikte fotoğraf 

çektirmenin fiyatı ucuzladı. Böylece yalnız soylular değil küçük burjuvalar bile fotoğrafını 

çektirdi. Çekilen fotoğraflardaki tek fark birincilerin portrelerinin parlak diğerlerinin ise 

basit dekorlar içinde olmasıydı. Soyluların evlerindeki dekoru eşini fotoğraf stüdyosuna 

taşıyan Disderi oldu. Portre-kartvizit çığırını açtı. 

1861 yı lı nda James Clerk Maxwell, Londra'da renkli bir resmi projeksiyonla 

gösterıneyi başardı30. 

1880 yılından sonra kameralarda değişiklikler yapıldı. Büyük kameralarıo yerine 

küçük makineler üretildi . Fotoğrafı tarihinde "Dedektik kameralar devri" denildi. İlk tramlı 

baskı, New York Daily Telegraph gazetesinde yayınlandı31 . 

1888 yılında George Eastman ' ın kurduğu Kodak firması, pelikülleri ticari bir madde 

haline getirmesiyle modern fotoğrafçılık doğmuş oldu, artık her türlü gelişim mümkündü. 

Eastman, makineye Kodakadını verdi. Bu durum sonsuz yaşam isteminin teknik sahada 

ilk yansıması idi32. 

1904 yılında "Resimle İlgili Fotoğrafçılar Uluslararası Derneği" kuruldu. Aynı yıl 

sıvı yağ ya da yağlı mürekkep yöntemleri ortaya çıktı. Bu yöntemlere göre resim 

boyanıyordu33 . 

28 Erhan Ergin , Her Yönüyle Fotoğrafçılık Tekniği , (İnkılap ve Aka Kitabevleri: 1989), s. I O. 

29 Meydan Larousse, Büyük Lugat ve Ansiklopedi, (Meydan Yayınevi , 4. Cilt), s. 977. 

30 Güler Ertan, Çağdaş Fotoğraf Sanatı , (Sayılı Matbaa, İstanbul 1977), s. ll. 

3I Güler Ertan, a.g.e., s. ll. 

32 Erhan Ergin, a.g .e. , s. 10. 

33 Erhan Ergin , a.g .e., s. 113. 
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Fotoğraf sanatçılarının derneklerde bir araya gelmesi ve fotoğraf yarışmalarının 

düzenlenmeye başlaması da bu dönemlere rastlar. 1887' de bir fotoğraf yarışmasında 

birinci gelen Alfred Stieglitz, ABD'de fotoğraf sanatının gelişmesinde önemli rol oynadı. 

Stieglitz, çeşitli hava koşullarında New York'un fotoğraflarını çekerek elde taşınabilen 

fotoğraf makinesinin olanaklarını ortaya koyan ilk fotoğraf sanatçılarından biri oldu. 

1 920' lerde Edward W es ton fotoğraf makinesini daha dolaysız ve gerçekçi bir yaklaşımla 

kullandı. Ayrıca fotoğraflarında, konunun anlaşılınasını engellemeyecek oranda soyut 

biçimlere de yer verdi. Çarpıcı yakın plan çekimleri ve yarı soyut fotoğraflarıyla Paul 

Strand da aynı ölçüde özenli bir üslup gel iştirdi. Strand, başka fotoğrafçılardan çok daha 

fazla mekan duygusuna ağırlık verdi. Strand' dan etkilenen Ansel Adams çarpıcı manzara 

fotoğrafları çekti. Kurucularından olduğu F64 adlı topluluğundaki sanatçılardan diğerleri 

E. Weston, Willard Van Dyke ve Imagen Cunningham'dı34 . 

Belin, 1908 yılında , fotoğraf görüntülerinin telefon kablolarından iletilmesi 

yöntemini buldu. Bir olayın görüntüleri alt yazılarıyla aynı hızda bir yerden bir yere 

gönderiliyordu35. 

1913 yılında ilk "radiographique" X ışınlarının duyarlı yüzeye uygulanarak görüntü 

elde etme filme tanık oldu36. 

Gerçeğe dönüş Avrupa'da yaşandı. Atget yitip gitmiş bir Paris'ten düşsel görün

tüler bıraktı ; A. Sander ise yirmili yılların Almanya' sı üzerine unutulmaz bir toplumsal 

tanıklık getirdi. Türü n Rusya' daki öncüsü Rodchenko için fotoğraf yeni toplumun 

ilerlemelerinin bir kanıtıydı. 

A. Renger Patzch sanayi dünyasıyla büyülenmişti, nitekim "yeni nesnellik" diye 

adlandırdığı akımının tam anlamıyla bildirisi olan Dünya güzeldir (1928) adlı yapıtı 

yayınladı37 . 

34 Ana Britannica, Genel Kültür Ansiklopedisi (Ci lt 9), s. 61. 

35 Edouard Boubat, Fotoğraf Sanatı , (İnkılap Kitabevi, 2. Baskı, İstanbul, 1992), s. 185. 

36 Edouard Boubat, a .g.e., s. 185. 

37 Büyük Larousse, Sözlük ve Ansiklopedisi, (Gelişim Yayınları , 7. ci lt), s. 4219. 
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Soyutlama, Birinci Dünya Savaşının sonuna doğru . resimselliğin ı hala çok etkili 

olduğu bir dönemde ortaya çıktı. A.L. Coburn "Vortograph"larını (19 ı 7) Christian 

Schad"da "Schadograpy"lerini (ı9ı8) gerçekleştirdi . Daha sonra L. Moholy-Nagy 

"Fotogramlar" hazırladı. Dadacıların ustaca gerçekleştirdikleri ışık oyunları, bir yandan 

Man Ray' in o tatlı ve mizah dolu görüntülerine, öte yandan da fotomontaj tekniğine açıldı. 

Fotoğraftan esinlenen İtalyan fütürizmi de, başta Anton Giulio Bragaglia (1890- ı 960) ile 

kardeşi Arturo (1893- ı 962) olmak üzere birçok yeteneğinin gelişmesini sağladı38_ 

Fotoğrafçı lık, ı 920 yılında, diğer grafik sanatlar yanında kendi kişiliğini bulabildi. 

Parisli manzara fotoğrafçısı Atget'in yumuşak ve naif resimleri önem kazandı. Fotoğraf 

sanatı, artistik fotoğraf düşkünlerince kusur olarak tanınan özellikleriyle kendi gücüne 

erişti: belirli bir açıklık, çıplak gözle görünen en küçük ayrıntıların gün ışığına çıkması, 

sağlam çizgisel perspektif ve git gide daha açıklıkla ve güç !üce duyulan uzay duygusu39. 

Fotoğrafçılık ı920'lerde belgesel niteliğiyle de ön plana çıktı ve bu başlık altında 

pek çok sanat fotoğrafı yaratıldı. Bu türün başarılı örnekleri ABD'de Büyük Bunalım 

sırasında Dorothea Lange, Arthur Rotstein ve Walker Evans'ın çektiği fotoğraflardı40 . 

Enstantane fotoğrafçılık, ı 920' lerde Macar Andre Kertesz ve ı 930' larda Fransız 

Henri Cartier-Bresson'la gelişti. Cartier-Bresson'a göre fotoğraf makinesi gözün bir 

uzantısıydı. Bu arada ı958'de Belçikalı Pierre Cordier fotoğraf makinesi kullanmadan, 

fotoğraf kağıdı üstünde ışık yerine kimyasal maddelerle etkide bulunarak oluşturduğu 

chimmigramme' larla soyut fotoğraf sanatını geliştirdi. 194 7 yılında Mr. Lan d Paloroid 

kamerayı buldu41 . 

ı 960' lardan sonra fotoğraf ve resim sanatları arasında yeni bir ilişki gözlendi. Pek 

çok fotoğrafçı negatif ya da baskı aşamasında rötuşlar ve renklendirmelerle görüntü 

38 Büyük Larousse, a.g.e., s. 4219. 

39 Meydan Larousse, Büyük Lugat ve Ansiklopedi, (Meydan Yayınevi, 4. Cilt), s. 779. 
40 Ana Britannica, Genel Kültür Ansiklopedisi (Cilt 9), s. 61 . 

4 ı Ana Britannica, a.g.e., s. 6 ı. 
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üzerinde oynarken, ressamlar da fotoğraftan ve fotoğraf tekniklerinden yararlanmaya 

bazen fotoğrafı hiç değiştirmeden kolay tekniğiyle ya da ipek baskı yöntemiyle tuallerine 

geçirmeye başladı. 

Fotoğrafın bir sanat olarak gelişmesi ve benimsenmesi sonucunda pek çok müzede 

fotoğraf koleksiyonları oluşmuştur. Dünyanın en büyük fotoğraf koleksiyonu New 

York'ta, Rochester'da bulunan George Eastman Evindeki Uluslararası Fotoğraf 

Müzesi' ndedir42 . 

1.2. Fotoğrafta Öncüler ve Resimsellik 

· Mağara resimleri av sahnelerini gösterir, hayvanlar ve avcılar hareket halindedir. 

İnsanların resimlerini yaptırmak için durup oturmaları hayli zaman aldı. Bu da geometrik 

temellerden ötürü sanatçıyı gerekli kılan perspektifin Rönesans'tan itibaren geçerli 

olmasına bağlanabilir43 . Berger, fotoğraf makinesinin insanın görüşünü değiştirdiğinden 

ve görünen nesnelerin başka anlamlara geldiğinden söz eder. Fotoğraf makinesinden önce 

sanat bütünüyle perspektif ölçülerle çalışırdı. Tutkunun tarihi yoktur, orijinal örneklerle 

uyarılır bu anlamda da soyuttur. Ahlaki duygular, somut gerçeklikler tarihe gömüli.idür. 

Gombrich' in dediği gibi, tarihte geriye doğru gidildikçe imgeler ve gerçek şeyler 

arasındaki ayrım kaybolmaktadır. 

İlk fotoğrafiara mucıze gözüyle bakılıyordu, çünkü bunlar yok olanların 

görünümünü her türlü görsel imge biçiminden çok daha doğrudan bir biçimde 

sunuyorlardı. Nesnelerin görünüşünü saklıyor ve bu görünüşlin taşınmasını 

sağlıyorlardı44 . 

İnsanoğlunun yarattığı manzara tam baş döndürücü bir değişim yaşamaya 

başlarken, fotoğraflar da dünyayı kopyalamaya başladı. 150 yıllık tarihi içinde fotoğraf 

42 Ana Britannica. a.g .e., s. 6 I. 

43 Nazif Topçuoğlu, İyi Fotoğraf Nasıl Oluyor Yani?, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 1992. 

s.39. 

44 John Berger, O Ana Adanmış. (Metis Yayınları, Birinci Basım: Ekim 1988), s. 90. 
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gelişimini farklı ülkelerde farklı yollardan tamamladı. Örneğin İngiltere' de 19. yüzyılın 

gözde akımları Romantizm ve Naturalizm çerçevesinde devam etti. 1 930'lu yıllara doğru 

bir tür belgesel ve konulu fotoğrafçılık gelişmeye başladı. Dönemin önemli haber 

dergilerinden "Picture Post" bu tür fotoğrafların yığıldığı odak oldu. Almanya' da fotoğraf 

daha çok sosyal propaganda aracı olarak görüldü ve montaj çok fazla kullanılmıştı. 

Rusya' da Ekim Devriminden (1917) sonra fotoğraf kitle iletişim -eğitim aracı olarak 

değerlendirildi. Amerika' da ise fotoğraf resimselliğe doğru giderek E. W es ton, 

A.Adams gibi isimlerle net çizgi ve tekniğe ulaştı. 

Fotoğrafın tarihinde 1826 yılının özel bir önemi vardı. Nicephore Niepce'nin 

doğadan aldığı ilk başarılı fotoğraftı. 1845'lerde Fransa'da Bayard, calotype (Yunanca 

Kal os: güzel) yöntemiyle kağıt üzerine görüntü elde etti45 . Hippolyte Bayard çektiği 

fotoğraflarda ışığı iyi kullanmadaki ustalığı ile tanındı. İlk görüntüleri natürmortlardan 

oluşan Bayard'ın rakibi W.H.F. Talbot'ın çevresine bakışı bir ressamın bakışıydı. 

David Octavius Hill ve Robert Adamson 1840-1860 yılları arasında birlikte ça

lıştı. D.O.Hill, iyi bir ressamken; R. Adomson calotype tekniği baskılar yapan fotoğ

rafçıydı. Empresyonist fotoğrafçılığın ilk örneklerini verdiler. İlk resmi çekilen insanlar 

fotoğrafın görüş alanına yazısız olarak girdi. Gazeteler, henüz lüks eşyalardı. Fotoğraf 

henüz gazetelerin aleti olmamıştı. Portre sanatının bütün imkanlan güneellikle fotoğraf 

arasındaki etkileşiminin ortada olmamasına dayandı. 

Fotoğrafın erken dönemi üzerine, modelin uzun süre hareketsiz kalması ile sağla

nan ifade sentezi, kalemle çizilmiş ya da fırça ile boyanmış portrelere eş yalınlıktaydı. 

Yöntemin kendisi modelleri önden içeriye doğru yapamaya yöneltti. 1850 yılında fo

toğrafçı makinesiyle aynı düzeydeydi. 

Fotoğraf, desene, tahta üzerinde yapılan gravüre, kalemle yapılmış resme nazaran 

üstündü; ancak renksiz oluşu yüzünden yağlı boya resme karşı çıkamamaktaydı. 

Emerson, ressam Whistler' in etkisinde kalarak kendi öz kurarnlarını reddetti. İngiliz asıllı 

45 Edouard Boubat, Fotoğraf Sanatı, (İnkılap Kitabevi, 2. Baskı, İstanbul : 1992), s. 75. 
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George Davison (1857-1930) empresyonist resmin etkisinde kalarak dakik fotoğrafa karşı 

çıktı. Ona göre, açık ve seçik olarak ayrıntıları belli olan bir fotoğraf değerli olamazdı46. 

1.2.1. Portre 

Portre hemen yanı başımızda47 . Picasso portrelerinden birini görür ve şöyle yazar: 

"Kişi fotoğrafını hep yirmi sene önceden çektirmeli"48 . 

Burjuvazinin yükseliş çağı olan XIX. yüzyılda Ingres ve diğer başka ressamlar, 

bazı ayrıcalıkların tanıklığını yaptı. Ama fotoğraf portresi daquerretype, daha sonra da, 

1859' dan başlayarak enstantane refahını ve yükse l işini hızla ve az bir masrafla 

ölümsüzleştirdiği bütün bir toplumsal sınıfın talebini karşıladı. Carjat ve Nadar sanatlarını 

büyük bir ustalıkla yürüttüler ve fotoğraf portre modası Disderi ve poz dizileriyle 

doruğuna ulaştı. İngiltere'de J.M. Cameron gerçekdışı bir ışıkla sardığı modellerinin 

kişiliğini yansıtan çok güzel portreler gerçekleştirdi; bu gerçekdışı ışığı da, büyük çapta, 

henüz tam yetkin olmayan malzerneye borçluydu. Portreye en iyi derinliği "Vermeervari" 

yandan aydınlatma verdi49. 

Bu arada fotoğrafın teknik gelişmesi, iki önemli olaya tanık oldu. Bunlardan ilki 

Roger Fenton'un 1855'te ıslak tabakayla Kırım Savaşı'nın fotoğraflarını çekmesi, öbürü 

ise 1856'da Rejlander'in büyük ölçüde "Hayatın İki Yolu" adlı ilk fotomontajı 

gerçekleştinniş olmasıydı50. 

Bir ressam olan ve fotoğrafı hem ayrı bir sanat, hem de yaptığı resimler için bir ilk 

model gibi kullanan Charles Negre, ilk fotojurnazm örneklerini verdi. 

46 E rhan Ergin , Her Yönüyle Fotoğrafçılık Tekniği, (İnkııap ve Aka Kitabevleri: ı 989), s. ı ı 1. 

47 Edouard Bo ubat, Fotoğraf Sanatı, (İnkılap Kitabevi, 2. Baskı, İstanbul: ı 992), s. 75. 

48 Edouard Boubat, a.g.e ., s. 78. 
49 Büyük Larousse, Sözlük ve Ansiklopedisi , (Gelişim Yayınları, 7. ci lt) , s. 4219. 

50 Tahir Ceylan, Fotoğraf, Estetik ve Görüntü Üzerine Denemeler, ( 1. Basım, İfsak 

Yayınları, İstanbul: 1988), s. 47. 
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Gustave Le Gray, fotoğrafta çok ilginç bir kimlikti . Resimdeki başarısızlığından 

sonra fotoğrafa dönerek, ömrünün sonuna kadar sadece fotoğrafla ilgilendi. 

Roger Fenton, "Harewood Evinin Terası ve Parkı isimli fotoğrafında iyi bir estetik 

düzenleme yaptı. Komposizyondaki birlik 16. yüzyılın resimlerini hatırlatır. 

1860-1880 yılları fotoğrafın işlevinin ne olduğunu sorgulayan dönemdi. Fotoğ

rafa hareket girmeye başladı.1873 'te Daily Graphic ilk foto-görüntüyü bastı. 1861 

yılında Amerika'da İç Savaş, fotoğrafçıları şiddeti görüntülerneye itti51 . Portrecilik, 

yeniden yaygınlık kazandı. Dönemin isimlerinden Nadar ve Carjat kameralarını ünlü 

kişilere yöneltti. Fotoğrafın yardımıyla Corot, Proudhon, Nietzche, Wagner, Baud-

laire, Victor Hugo, Savorqnon de Prazza'yı tanıyoruz . Amerika'da Hesler,Başkan 

Lincoln'ün portresini çekti . Tchekov, Sakholin adalarında araştırmalar yaparken kürek 

tutsaklarının kapatıldığı yerlerin fotoğrafını çekti. E. Zola, fotoğrafa merak sararak 

Paris'i görüntüledi. E. Degas, A. Renoir ve Mallarme'nin fotoğraflarını çekti52. 

Dönemin yumuşak çizgili ve estetik yaklaşımlarıyla ünlü, Brady'nin öğrencisi Juliat 

Margaret Cameron' du . Fotoğraflarında kişileri ilginç biçimde mitolojik ve tarihsel 

kahramanlara benzetmesi ve insanın kişiliğini tanıtan ilginç yaklaşımı en önemli 

özelliğiydi. Bütün fotoğrafları belli bir yumuşaklık taşır. Karşıt renkler arasındaki geçiş 

ılık bir tondadır "Yaz Günleri" fotoğrafı yorumlamaya değer estetik özellik taşır. 

Fotoğrafta bütün kişiler kayıtsız tavırla sıralanu53 . 

Cameron' u mitoloji ya da ortaçağ efsane sahnelerini resimsel bir tarzda ve bir dizi 

aksesuarla ele alıp işlemeye yönelten, herhalde önraffaellocu ressamlardan kurulu 

çevresiydi. Gerçekten, Cameren'un fotoğrafları da, onlara özel bir çekicilik kazandıran, 

ama fotoğrafı da tehlikeli bir biçimde resme yaklaştıran romantik bir sise gömülüydü. 

Resimsekilik diye adlandırılan bu akımın Fransa'daki belli baş l ı yandaşları R. Demachy 

5! Tahir Ceylan , a.g.e., s. 5 I. 
-, 
)_ Edouard Boubat, a.g.e., s. 78. 

53 Tahir Ceylan, a.g.e., s. 52. 
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ile C. Puyo'ydu. Amerikalılar'dan Clarence White'i (187ı - ı925) . Gertrude Kabebier'i 

(1852- ı 934) ve ışığın şiirsel bir atmosferin sıcaklığını bir kat daha belirginleştirerek 

ortaya serdiği sözcüğün tam anlamıyla başyapıtları gerçekleştirilmiş olan Stieglitz ile 

Steichen'i anmak gerekir. Steichen, Camera Work adlı dergiyi kurdu (1903) ve büyük 

özenle çağdaşlarının yapıtlarını yayınladı. Stieglitz de bu girişime katıldı: İkisi de 

resimselciliği bırakı.p Emerson'ın ve özellikle F.H. Evans'ın uğrunda amansızca mücadele 

ettikleri laboratuvar hilelerine başvurmayan saf fotoğraf akımına bağlandı54 . 

Steichen, ı 928 yılında Greta Garbo, Dorothea Lange'in fotoğraflarını çekerek, 

bize Augeste Sander'in Alman toplumunu verişi gibi, otuzlu Amerikan toplumunu 

yansıttı. Life takımı, gazete fotoğrafçılığının tüm yöntemlerini geliştirdi. 1941 yılında 

Kanada'lı Yusuf Korsch, Winston Churchill'i görüntüledi. Fransa'da Brassai; P. 

Picasso'nun, Man Ray gerçeküstücülerin; Laure Albin-Guillot; A.Gide ve Valery'nin 

anılarını bıraktı. Savaştan sonra Cartier-Bresson, Pont des Arts (Sanatlar köprüsü), 

Bonnard, H., Matisse, Claudel, Sartre durağanlaştırdı55 . 

1.2.2. Belgesel Fotoğraf 

ı 880-1900 arası dönem, fotoğrafta gerçekçilik akımının ilk yıllarıdır56 . 

Resimselcilerin maniyerizmine karşı bir tepki olarak doğan bu yeni üslup, kesinliğiyle, 

Amerikan mizacına çok iyi uyuyordu. W es ton ayrıca A.Adams ile birlikte ı 93 ı' de F.64 

grubunu kurdu; diyaframın en kapalı durumunu gösterin bu terim onların temel kaygılarını 

da belirtmekteydi. Steiglitz, Steichen, Paul Strand yaratıcı fotoğrafın yollarını açtı. 

Fotoğraf her zaman toplumun en üst ve en alt kesimlerinden etkilendi. 1880- ı 990 

yılları arası gerçekçi belgeci diyebileceğimiz fotoğrafçılar alt kesimi görüntüledi. 

54 Büyük Larousse, Sözlük ve Ansiklopedisi, (Gelişim Yayınları, 7. cilt), s. 4219. 

55 Edouard Boubat, Fotoğraf Sanatı, (İnkıHip Kitabevi, 2. Baskı, İstanbul: 1992), s. 80. 

56 Tahir Ceylan, Fotoğraf, Estetik ve Görüntü Üzerine Denemeler, ( 1. Basım, İfsak 

Yayınları, İstanbul: 1988), s. 54. 
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XX. yüzyılın, belgesel fotoğraf ustası Lewis H.Hine ile açıldı. 1900-1920 arası 

dönem teknik gelişmenin oldukça hızlı olduğu, geçen her saniyenin yerini başkasına 

bırakan görüntüyü alan andı. Hine'a göre, fotoğraf gerçeğin kendisinden daha etkiliydi. 

XX. yüzyılın resme yaklaşan, estetik formu yakalayan fotoğrafçısı Robert 

Demachy'di . Demachy, kendisini gerçekçi akımın dışında gördü ve fotoğrafı resme 

benzer tarzda boyalada ve çeşitli kimyasal maddelerle değiştirdi. Fotoğrafı diğer görsel 

sanatlardaki akımların paralelinde götürerek, resimdeki empresyonizmi fotoğrafa 

taşıdı57 . 

Alvin Longdan Coburn, fotoğrafa mistisizmi soktu. Doğanın ve bilimin sırlarını 

fotoğrafla inceleme savını ortaya attı. Bemard Shaw, Coburn için "Şu an yaşayan en 

yetkin ve duyarlı fotoğrafçı" der. Coburn oldukça klasik bir fotoğrafı ile tanındı : Ezra 

Pound58 . 

1900-1920 arası dönemin son ustası Euqene Atget'di. Atget'in sanatının gizemi, 

plastik rahatlığı, akıcı oluşu ve kişisel sezgilerinin gerçeklerle bütünleşmesiydi. Atget, 

tiyatro oyuncusuydu. Atget'in Paris fotoğrafları, sürrealizmi harekete geçiren, çöküş 

döneminin portre fotogrifisini dezenfekte edendi. Son fotoğraf ekolünün en kuşku 

götürmez hizmeti olan, nesnenin auradan kurtulması işini başlattı59 . 

1920-1940 arası dönem, bir savaşın sonunda bir başka savaşın eşiğine oturtulduğu, 

savaş-ertesi -savaş niteliğiyle mistik insan sonunun heroik alkışlarla kanıksandığı, şiddetin 

insana ait bireysel varlığı bütünden bloke ettiği yıkım günleri olarak dünya tarihine geçti. 

Varoluşun ikili karakterine -ben ve çevremdeki dünya-ilişkin denge, "güçlü ırk" gibi 

kalabalığın arkaik istekleri uğruna birey aleyhine bozuma uğradı. Bu durumdan sanatcıyı 

karakterize eden "eylem metaforu" du. Bütün bireyler giderek birbirine benzeyen, ortak 

bütünün benzerleri olarak ortak yok oluş, kırgınlık ya da coşku yu yaşamaya koyuldu60. 

57 Tahir Ceylan, a.g .e., s. 60. 

58 Tahir Ceylan, a.g .e., s. 60. 

59 Tahir Ceylan. a.g.e., s . 63. 

60 Tahir Ceylan, a.g.e., s. 64. 
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Fotoğrafın eylem metaforu olarak tanımlanan dönem Edward Steichen ve Paul 

Strand ile başlayarak Dorethea Lange ve Walker Evans'a kadar süren çizginin üzerinde 

birçok fotoğrafçı, her iki savaşı yaşayarak şekillendi. Pek çoğu hülyalı manzaralara, resim 

taklitlerine, gerçeğin haz uğruna değiştirilmesine hatta ilk söylenenlere paradoks gibi 

görünse de literal realizme karşı çıktı. Hepsi Dünyayı neyse o şekliyle görmek savını 

savundu. Dönemin açılımından bir süre önce akım kendini Alfred Steglitz tarafından 

vermişti. Paul Strand, ortodoks gerçekçilere dönemin en önemli özelliklerini verdi. 

"Gerçeği araştırmak benim obsesyonumdur" diyen odur. Edward, Steichen ve Clorence 

H.White'in katılımıyda "Photo Secession Grubu"61 kuruldu . Secession, elli sayı kadar 

Camera Work adlı dergi çıkardı. 

Edward Steichen, I. Dünya savaşından Amerika ordusunda fotoğrafçı olarak 

çalışmış, 1922 'e kadar resim le uğraşmış bu tarihten sonra bütün resimlerini yakarak 

fotoğrafa yönelmişti. Fotoğrafa ve gerçekliğe olan tutkusunu üstte tutmuştu . 

Paul Strand, Lewis Hine ve Alfred Stlieglitz'in etkisi ile fotoğrafta doğrudan 

çekimler yaptı. ı 9 ı S tarihli W all Street, New York adlı fotoğrafındaki yayaların 

gölgeleriyle, onların üzerlerinde yükselen ürpertici mimari, özünde dramatik olan bu 

görüntüye insanla insan ürünü sistemler arasındaki çelişki duygusunu ekledi. Bu ilk 

Bocciani yapıtlarında rastlanan fütürist görüntü ama bu aynı zamanda çizgileri belirgin 

kendi gibi dolaysız ve yüceitici bir başka görüntü türünün ortaya çıkmasına yol açtı 

Gözlem+ Fotoğraf tekniği+soyutlarna: 1920 ve ı 930 yıllarında Arnerikan resminin 

temelinde bu formül yatıyordu62 . 

1930'lardan sonra, gerçeküstücülüğün, Sontag'ın dediği şekliyle "fantazi ve 

donatım repertuarı" benimsenmeye başlayınca ortaya Man Ray'ın Rayograflan ve solarize 

fotoğrafları, Laszlo Moholy-Nagy'nin fotogramları çıkmaya başladı. Bunlar dönemin 

başat akımlarının damgasını yememiş fotoğraflardı. Kendi abmlarını bir tür "Dadacılık" 

halinde kendileri yaratıyorlardı. Solarizasyon yönetimi kullanıldı63 . 

61 Photo-Secession, Egemen fotoğraf anlayışından ayrılış anlamındadır. 

62 Norbert Lynton, Modern Sanatın Öyküsü, (Remzi Kitabevi, 1. Basım: 1982), s. 164. 

63 Tahir Ceylan, a.g.e., s. 69 . . 
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Macar asıllı Andre Kertesz, montajı az kullandı ve konuyu olduğu gibi verdi. 

Ancak, daha çok kendi kurduğu bir düzenlemeydi. Gerçeği pussuz bir gözle gördü. 

Fotoğrafları Gustave Courbet ve Mautrice Utrillo'nun resimleriyle karşılaştırıldı. O günler 

bir ressamın işiyle karşılaştırılmak fotoğraf onuruydu. Algılamadaki dikkati kara plastik 

parçasında düşünsel bir havaya çevirdiM. 

Brassai, Salomon, fotojournalizmin önemli isimlerin biri olarak ortaya çıktı. 

A.Sander, elli yıllık süreç içinde Alman toplumunda giyimden, günlük hayatın en 

ince ayrıntısına kadarolan bir çerçevede bütün değişimleri fotoğraflarında sergiledi . 

Hitler dönemine ait halkın görüntüleri Nazi ırkına uymadığı gerekçesiyle toplatıldı65 . 

ı 930'lu yılların fotoğrafçıları arasında keskin ve gerçekçi çekimleriyle tanınan 

fotoğrafçı E.Weston'dı. Weston'ın "fotoğraf yepyeni bir dünya görüşünün perdesini 

açıkladı" sözü yüzyılın ilk üçtebirinde tüm sanatlarda yer alan fazlaca iyimser moder

nizm umutlarının örneğiydi.Fotoğrafik görme sürekli yenilenmeliydi. ı 920'Ierde Strand 

'in, ı920'ıerin sonlarıyla otuzların başlarında da Weston'ın öncü görüşleri özümsendi. 

Weston'a göre ressam, her zaman "doğayı kendi düzenlemesiyle iyileştirmeye çalışır

ken, fotoğrafçı "doğanın sonsuz sayıda kusursuz kompozisyon" sunuyordu66. Weston 

'ın ı 929- ı 930 yılında fotoğrafiadı ğı biberi er, onun çıplak kadınlarının olabileceği 

kadar şehvet yüklüydü. ı 925 yılındaki fotoğraf serisinin konusu olan tuvaJet taşının 

zarif biçiminin ortaya çıkarılması (Duchamp gibi) bir kar tanesinin şiirsel boyutuyla eş 

anlamlı olduğu anlaşıldı. 

N asıl geçmişe bir göz atıldığında biçimci idealler, belli tarihsel ruh durumuna, 

modern çağ hakkındaki iyimserliğe, yeni görmeye bağlı gibi görünseler de hem Weston 

hem de Bauhaus okulu tarafından temsil edilen fotoğrafik saflık standartlarının düşüşü de 

yaşanan ahlaki hayal kırıklığı nedeniyle gerçekleşti . Geçmişte yapılan fotoğrafi yeniden 

değerlendirmeyi ele alan daha karanlık ve zamana bağlı güzelliklik anlayışı aldı. 

64 Tahir Ceylan, a.g.e ., s. 70. 

65 Roland Barthes, Camera Lucida, (Altı Kırkbeş, Ağustos 1992), s. 44. 

66 Susan Sontag. Fotoğraf Üzerine, (Altı Kırkbeş 7, Fotoğraf Dizisi 2, Mayıs 1993), s. 113. 
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Fotoğrafta soyutlayıcı bakış -Edward Weston ve Minor White kadar Strand'in de iki 

dünya savaşı arasında kalan dönemde üretilen bazı işlerinde başarıyla temsil edildi 

modernİst ressam ve heykelcilerin yaptığı buluşlarla mümkün oldu. Kendi görme 

biçimleriyle Kandisky ve Brancusi'ninkiler arasında bir bağlantı olduğunu kabul eden 

Strand ve Weston, Kübist usluba Stieglitz'in görüntülerinin yumuşaklığına tepki olarak 

çekildiğini savundu. Ancak etkinin öteki yönde almış olduğu düşüncesi de vardı. 1909' da 

dergisi Camera Work'te Stieglitz, yalnızca izlenimcilerle (Bulanık Tanımlama Üslupları 

O'nu etkilemişti) fotoğrafın resimle etkileşimini belirtti67. 

Gerçekçi ve gerçeküstücü romantik fotoğraf arasında devam eden çalışmada Alman 

gerçekliğinin önemli manifestosunu Albert Renger-Patzsch taşıdı. Moholy Nagy ve Man 

Ray'in fotomontaj ve çift- pozlandırmalarına "Dünya Güzeldir" albümüyle farklı bir 

alternatif getirerek kendi gerçekçiliğini "yeni gerçekçilik" olarak tanımladı. 

Alexander Rodchenko kendi döneminin en ünlü Rus fotoğrafçısıydı. Rusya' da 

Ekim devriminden önce görsel sanatçılar Kübizm ve Fütürizm gibi bütün avant-garde 

akımları tanımışlardı. Devrimden sonra ise devletin yeni politikası doğrultusunda bütün 

görsel sanatlar Konstrüktivizm diyebileceğimiz yapısaler bir çerçeve içinde kaldılar. Bu 

çerçeve daha çok sanatı çok fazla toplumsal ve üretime dönük tutuyor, onu bir "boşluk" 

olmaktan çıkartı yordu. Rodchenko başlangıçta bir ressamdı ve 1922' de her şeyi bırakarak 

kameralı çalışmaya döndü. Görsel sanatların bu dalını yeni gelişen teknoloji çağının 

toplumuyla daha uyumlu görüyordu. Fotoğrafında geometrik motiflere -daire ve çizgi 

gibi- düşkünlüğü, insanı ve makinayı birlikte konulandırması onun teknolojiye olan 

hayranlığını gösterdi. 

Dorethea Lange, tek tek fotograflarla kitlesel hareketler sağladı68 . 

Avrupa' da fotoğraf, resimsel ve güzel kavramları ile yönlendirilirken Amerikalılar 

ise vicdan uyandırmak için parrizanca kullandı. Bunun nedeni Amerika'da yaşanan İç 

6? S usa n Sontag, a.g .e. , s . 105. 

68 Tahir Ceylan, Fotoğraf, Estetik Ye Görüntü Üzerine Denemeler, (I . Basım, İfsak 

Yayınları, İstanbul: 1988), s. 77. 
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Savaş'tı. M.B . Brady,J.A.Riis, L.W.Hine gibi öncüler belgesel fotoğrafa karşı duyar

sız değildi. Otuzlu yıllar boyuncu kırsal bölgeyi saran sefaletin bilincinde olan Ameri

kan yönetimi 1935 yılında Tarım Güvenlik İdaresi tarafından toplu fotoğraf kampanya

sı başlattı. Bu kampanyaya katılanlar arasında, W.Evans, D.Lange, B.Shahn vardı. 

Tina Madotti de aynı akımın arasında sayılabilir. Büyük dergilerin kazandığı başarı, 

çarpıcı haberin öne çıkmasına yol açtı. Yine 1869 yılında Amerika'nın bir kıyısından 

diğerine uzanan demiryolunun tamamlanmasıyla birlikte fotoğrafla sömürgeleştirme 

dönemi başladı. Öyle ki taşınabilir fotoğraf makinasının icadı reflekse dönüştü. Fotoğ

raflar metni değil metinler fotoğrafları izlemeye başladı. Can alıcı ekonomik güç olarak 

reklamcılık ortaya çıktı. İlk kitle iletişim dergisi Life 1936' da yayımlandı. Derginin ilk 

sayfasında bir bebek fotoğrafı ve altında şu yazı vardı "Yaşam başlıyor. .. ". Peki fotoğ

raf i c at edilmeden önce yerini ne tutuyordu ?69 1920-1940 yılları arasında ne düzeyde 

bir çarpıcı lık, estetik ve olduğu gibi (can di d) fotoğraf üretilmişse sürdürüldü ya da 

değiştirilerek yinelendi. 

1 940' larda birikimin tamamlanarak gelindiği yıllardı. Henri Cartier-Bresson 

fotojurnalizmde, Arnold Newnon ve Philippe Halsman stüdyo portreciliğinde. 

Daquerretype yöntemi geleneğiyle ait portreciliğe psikolojik derinlik, teknik gelişmeler 

ekledi . Newman, "Bir insanın yaşadığı dünyayı içinde bulunduğu durumu yüze yansımış 

görsel bir fikirle tanımlamak istiyorum" düşüncesiyle insan yüzünün ekspresyonİst 

görüntülerini verdi70. 

Diğer bir fotoğrafçı, "çıplak" fotoğrafları ve çıplak manzaraları ile tanınan Bill 

Brandt' dı. B ran dt' ın en önemli özelliği, çıplaklığın fotoğrafik felsefesini yapmasıydı. 

Bu tür portreciliğin diğer adı Philippe Halsman' dı. Salvador D ali 'ye ait 

fotoğraflarında gerçeküstücülüğün en yetkin örneklerini verdi7 ı . 

Tina Madotti, Edward Weston'un sevgilisi ve modeli olarak tanınıyordu . Bir 

bakıma "erkek sanatçıların" sanatlarının ve arzularının nesnesiydi. Sevgilisi Edward 

69 John Berger, O Ana Adanmış, (Metis Yayınları, Metis Seçkiıer: ı, 1. Basım : Ekim ı988), s. 76. 

70 Tahir Ceylan, a.g.e., s. 78 . 

71 Tahir Ceylan, a.g.e., s. 8 ı . 
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Weston'a yüzyılın en unutulmaz nudelarından biri olarak poz verdi. Diego Rivera, Mexico 

City' deki eğit im bakanlığının duvarına onu devrimiere silah ve cephane dağıtırken 

resmetti; Chapingo'daki bir kilisenin mihrabının üstünde ise onu çıplak bir yeryüzü 

tanrıçası olarak ölümsüzleştirdi72 . Neruda onun için dizeler yazdı. Tina Madotti adını 

otuz yıl önce çok az kimse duymuştu. Tıpkı hayatını aynı tarihsel dönemde ve koşullar 

altında aynı coğrafyada ve aynı üslupla yaşamış olan Frida Kahlo'nun ki gibi Madotti'nin 

hayatı da yalnızca Amerikan üniversitelerine trajik ve yarı karanlık hayatlara ölesiye merak 

duyan bir avuç araştırmacı için ilginç bir konuydu 73 . Sanatçı kimliği 1 970' !erin 

sonlarında gün ışığına çıktı. Güller adlı fotoğrafı Sotheloy'de bir fotoğraf için rekor 

sayılan bir fiyata alıcı buldu. Secessionist akımın geometrik forıniara duyduğu sapiantıda 

etkilendi . Madotti'nin fotoğrafları kaotik bir tarihsel dönemde yaşanmış çok kırılgan ve 

duyarlı bir hayattan arda kalan sayılı dinginlik anlarıdır74 . 

Diane Arbus, 1962 yılından itibaren dirsekseviyesinde tutulan bu kameraile çekim 

anında özneyle gözgöze gelebi lmesini sağladı. Arbus'un dünyasındaki insanların 

gözlerimizin içine bakmaları bu yüzdendir. İnsanları George Grosz ' u anımsatan bir 

parodileşme yeteneğiyle görüntüledi. Grosz Weimer Cumhuriyetinin zenginleşmekte olan 

obur, paragöz, şehvet düşkünü orta sınıflarını hedef almış bir taşlamacının sivrilik ve 

keskinliğiyle onların maddi ve cinsel açlıklarını gülünçleştirmi şti. Oysa Arbus daha zor 

olanın üstesinden geldi75. 

İkinci Dünya Savaşı sonrası barış yıllarında dünyanın kendini topadaması ve 

özellikle bir tüketim aracı olarak modem fotoğraf özellikle bir tüketim aracı olarak modem 

fotoğraf makinelerinin yaygınlaşması gündeme gelirken, diğer yandan da basının ve 

ABD' deki Life türü dergilerin popülüleşmesi "enstantane" fotoğrafçılığına kitlelerde tam 

bir alışkanlık yaratmıştı. Bir yandan da laboratuvarlarda, Dr. Harold Edgerton ve diğerleri 

havada uçan merrnilerin bile fotoğraflarını çekebiliyorlardı. Bu sıralarda, dergilerin de 

72 Halil Turhanlı , Meleklerin Düştüğü Yer, (Altı Kırkbeş , Yayın 18, Kasım 1994), s . 61. 

73 Halil Turhanlı, a.g.e. , s. 63. 

74 Halil Turhanlı , a.g.e ., s. 66. 

75 Halil Turhanlı, a.g.e., s. 61. 
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hızla sahip çıkmalarıyla, renkli fotoğrafçılığın yaygın kullanımının yerleşmesi yeni 

yorumlar ve hareket tasvirlerine olanak sağladı. Dergilerin renklenmesi yeni rakipleri 

(siyah-beyaz) TV'ye karşı en büyük kozlarıydı. TV'nin yavan hareket anlatırnma karşı 

basının zorunlu olarak daha sembolik yöntemler seçmesi kaçınılmazdı76. 
/~ 

Sanatsal bağlamdaysa eliili ve altmışlı yıllarda Harry Callahan ve onun gibi 

Bauhaus geleneğini sürdüren bazı fotoğrafçılar da fotoğraf makinesinin hareketiyle 
/" 

karmaşık üstüste pazlama yöntemlerini birleştirerek "hareketli görüşü" irdel~di. Diğer 

yandan, Ralph Eugene Meatyard fotoğrafiarına gizemli ve sözle anlatılması zor meta-

forik anlamlar yüklemeyi,büyük ölçüde sakin,bilinçli ve detaylı kompozisyonlar içinde 

klenmedik hareketlerin oluşturduğu netsiz bölgelere yer vererek başardı78 . 

1944 yılında Bauhaus ile eşdeğer Chicago' da Moholy-Nagy'nin önderliğinde 

Tasarım Enstitüsü açıldı. İlk öğretici arasında Henry Holmes Smith, Gyroqy Hepes, 

Harry Callahan, Aaron Siskind, Keper ve Arthur Siegel gibi ünlüleri ve etkileri günü

müze dek süren isimleri sayabiliriz 79. 

Enstitüsü açıldı. İlk öğretici arasında Henry Holmes Smith, Gyroqy Hepes, Harry 

Callahan, Aaron Siskind, Keper ve Arthur Siegel gibi ünlüleri ve etkileri günümüze dek 

süren isimleri sayabiliriz 79. 

Burada fotoğrafın çerçevesi bilimci, bunun içinde yer alan her şeye büyük 

duyarlılıkla yaklaşma, resim uzamının özellikleri, saydam düzlemler, değişkenli 

tekrarlama, açık ve koyu tonların girişimleri (açık ton üzerine koyu tonlu süje; koyuda 

açık), ışığın tanımladığı (veya nesnelerin doğasında olan) dokular gibi biçimsel ögelerin 

fotoğrafta kullanılmasına çok önem verildi80. 

76 Nazif Topçuoğlu, İyi Fotoğraf Nasıl Oluyor Yani?, (Yapı Kredi Yayınları, Sanat Dizisi-S, 1. 

Baskı, İstanbul: Aralık ı 992), s. 50. 

77 Nazif Topçuoğlu, a.g.e., s. 5 ı . 

78 Nazif Topçuoğlu, a.g.e., s. 52. 

79 6 Nazif Topçuoğlu, a.g.e., s. 7. 

80 Nazif Topçuoğlu, a.g.e., s. 68. 
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Callahan, kendine özgü yalın görüşünü Moholy ' nin deneysellik ana fikrine 

ekleyerek algılamaya ağırlık verdi. Onun fotoğrafa yaklaşımı sadece sanatsal ve yaratıcı 

kaygılardı. Geleneksel sanat fotoğrafının, kusursuz bir baskı ve dışavurumculuk gibi 

özelliklerini benimsedi ve malzemeyle yapılan deneylerden çok, saf görüşün, algılamanın 

geliştirilmesine önem verdi. Neredeyse minimalizmin ön habercisi denilebilecek, biçimsel 

ögeleri en aza indiren bir yaklaşımı sık sık kullandı81_ 

Siskind ise, sanat çevrelerinde iki boyutlu nesneleri konu alan, optik derinlik 

duygusunu sadece tonlar ve biçimsel ögelerle veren, soyut fotoğraflarıyla tanınıyordu. 

Fotoğrafçılar da, diğer sanatlardan soyutlanmak yerine, onlarla yakın ilişkilere girmek, 

Bauhaus'un deneysellik ve malzeme tutkusunu karşılayacak yeni olanakları komşu 

sanatlarda aramak istek ve gereksinimi içindeydi. Siskind, New Yorklu soyut

dışavurumcu ressamlada olan iyi ilişkilerini Bauhaus'un biçimsel -deneyselliği ile 

birleştirirken Amerikan sanat fotoğrafı geleneği ile de birtakım ortak yönler bulmaya 

başladı (baskı kalitesi, sanatsal bağlamda fotoğrafadeğer vermek, dışavurum gibi)82. 

Bütün bu etmenler, karışık ortamlann birlikte kullanıldığı fotoğraf ağırlıklı yapıtların 

yaygınlaşmasına, genel toplumsal çevredeki (altmışlı yıllar) değişim ve yaşamdaki 

deneysellik havası içinde, sanatçıların birbirlerinden konu, malzeme yaklaşım, teknik, 

düşünce ve benzerlerini rahatça ödünç alabildikleri yaratıcı ortamın oluşmasını sağladı83 . 

Teknoloji, sanat amaçlı fotoğrafçılıktaki; yenilikçi gelişmelerin daha çok teknolojik 

gelişmelere tepki biçiminde görülmesine neden oldu. 

Sanatçıları etkileyen önemli teknolojik gelişme de çabuk ve ucuza çoğaltına 

yönteminin yaygınlaşmasıydı. Fotokopi, paloroid, video ve bir saatte renkli baskı yapan 

laboratuvarlar gibi . Bunların etkileri özgün kare yakalama çabasından çok, varolan 

imgeleri kullanmak günümüz fotoğrafçılarında görüldü84. New York sanat çevresinin 

8! Nazif Topçuoğlu, a.g.e., s. 70. 

82 Nazif Topçuoğlu, a.g.e., s. 70. 

83 Nazif Topçuoğlu, a.g.e., s. 70. 

84 Nazif Topçuoğlu, a.g.e., s. 78. 
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son keşfi, aynı fotoğrafı -bazen bir tablonun detayı - değişik müdahalelerle tekrar tekrar 

basıp ya da ayrı kareler halinde ya da birbirinin arasına karışmış şeritler olarak birarada 

sergiteyerek tek imge oluşumunu denedi . Fazla ilgi çekici yanı olmayan konuların rastgele 

çekilmiş fotoğraflarının karanlık odada da hatalı ve bozuk bir işlemden geçmesi sonucu 

elde edilen bu lekeli, netsiz, çizik ve yırtık fotoğraflar; hem imge bolluğunda her imgenin 

eşdeğer hale geldiği hem de teknolojinin ürettiği yapay imgelere bir başkaldırıydı85_ 

Sanat amaçlı fotoğrafçılığın son yıllardaki örneklerinde, zamanın geçerli düşünce 

sanat ve politik akımlarının etkileriyle belirleyici olarak iki ana yaklaşım egemen oldu. 

Bunların her ikisinin de fotoğrafçılıkla yetmişlerin modernİst ve estetikçi tavrının soğuk 

ve içeriği reddeden yaklaşırnma reaksiyon oldukları ileri sürülebilir. Bu tavrın en yo-

ğun temsilcisi olarak Lee Friedlander'i görebiliriz. Onun fotoğraflannda herşey iki bo-

yutlu siyah/beyaz görüntünün bir öğesi olarak düşünülmüştür ve başka bir şey 

değildir. 

1.3. Fotoğraf Üzerine 

Fotoğraf, basit anlamda bir karanlık kutu yardımıyla, ışığa karşı duyarlı malzemenin 

üzerine optik göri.intülerin kaydedildiği mekanik süreci kapsar. Film denilen duyarlı 

malzeme üzerine kaydedilen görüntüler, daha sonra kimyasal ve fiziksel işlemlerden 

geçirilerek kalıcı hale getirilir. Teknik açıdan fotoğraf, birbirinden farklı iki yöntemin 

kesişim noktasındadır; Kimyasal yöntem, ışığın belli maddeler üzerindeki etkisi ile fiziksel 

yöntem, optik di.izenek yoluyla görüntünUn oluşması86. 

Görme yetisi sürekli olduğundan, görsel kategoriler sabit kaldığından ve pekçok şey 

yerinde durduğu gibi göründüğünden insan, görsel olanın bir daha tekrarlanmayacağı 

göri.işi.indedir. Herhangi bir imge, kaybolacak bir görünümü kaydeder. Görme yetisi, 

sürekli değişen beklenmedik olasılıklara karşı etkin bir yanıt olarak gelişti . Fotoğrafı 

çekilen imge, saklanmak üzere seçildi. 

85 Nazif Topçuoğlu, a.g.e., s. 79. 
.· 

86 İhsan Derman, Fotoğraf ve Gerçeklik, (Ağaç Yayıncılık: 10, İletişim Kitaplığı: 2, İstanbul: 

1991 ), s. ı ı. 
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Fotoğraf zamanın bir anını korur ve onun bundan sonraki anlar tarafından iptal 

edilmesini engeller. Bu açıdan fotoğraf, bellekte saklanan imgelerle kıyaslanabilir. 

Bununla birlikte ikisi arasında temel bir ayrım vardır: hatırlanan imgeler, sürekli 

deneyimin kalıntısıyken fotoğraf koparılmış bir anın görünümlerini yalıtır87 . 

Proust, yanlış da olsa, fotoğrafların belleğin aracı olmaktan çok, onun icadı ya da 

onun yerine geçen birşey olduğunu söyledi. Mekanik düzenek, canlı belleğe katkıda 

bulunmak üzere araç olarak kullanıldı. Fotoğraf, yaşanmakta olan bir süreçten alınan andı. 

Bellek, kurtarılma edimi yani amınsamanın hiçlikten kurtarılmasıdır. Unutulan ise 

terkedilir. 

"Fotoğraflar, bizim modem olarak algıladığımız çevreyi oluşturan ve somutlaştıran 

tüm nesneler arasında belki de en gizemli olanlardır. Fotoğraflar, aslında yakalanmış 

yaşantılardır ve fotoğraf makinesi bilincin elde etmeye yönelen uzantısıdır"88. 

İnsanda görsel algılama, bir tilmin kaydettiklerinden çok daha karmaşık ve seçici bir 

süreçtir. Hem fotoğraf makinesi objektifi hem de göz, ışığa duyarlılıkları nedeniyle 

imgeleri büyük hızla ve olayın olduğu anda kaydeder. Fotoğraf makinesinin yaptığı, 

gözün yapamayacağı görünümü dondurmaktı. Fotoğraf makinesi gerçekliği, çevirilebilir 

mat duruma getirdi. Fotoğraf gerçekliği ile toplumsal değişimin yerini imgelerin değişimi 

aldı. 

Fotoğraflar, fotoğrafı çekilen olayın bir zamanlar içinde varolduğu zaman akışını 

yakalar. Bütün fotoğraflar geçmişe aittir, ancak onlarda geçmişten bir an öyle 

yakalanmıştır ki, bu an yaşanmış geçmişin tersine hiçbir zaman bugüne ulaşamaz. Her 

fotoğraf bize iki ileti sunar: biri fotoğrafı çekilen olayla ilgili, öteki bir süreksizlik şoku ile 

ilgili. 

Kaydedilen anla şimdiki fotoğrafa bakış anı arasında bir uçurum vardır. Fotoğraf 

olgusuna öyle aşinayızdır ki bu ikil iletiden ikinciyi bilinçli olarak kaydetmeyiz artık -özel 

87 John Berger, O Ana Adanmış. (Metis Yayınları, Metis Seçkileri-1, 1. Basım: Ekim 1988), s. 91. 

88 John Berger, a.g.e., s. 75. 
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durumlar hariç- örneğin fotoğraflanan kişi tanıdığımız biriyse ve bu kişi uzaktaysa ya da 

ölmüşse. Bu gibi durumlarda fotoğraf, yokluk ya da ölümün yarattığı süreksizliği 

kesinleştirdiğinden travmatik sayılabilir89. 

Fotoğrafa anlam verebiliyorsak, geçmiş ve gelecek veriyoruz demektir. Anlam; 

kesinlik gibi anlık, kuşku gibi sürem gerektiren ikiliden doğar. Fotoğraflanan an, ancak 

bakan kişi ona kendisini aşan sürem okuyabilirse anlam kazanır. 

1907' de Lichtwork, "Çağımızda bir insanın kendi fotoğrafı, en yakın akrabalarının 

ve dostlarının fotoğrafları, sevgilisinin fotoğrafı kadar yakın ilgiyle bakılan hiçbir sanat 

yapıtı yoktur" diye yazdı. Böylece estetik farklılıkları, toplumsal işlev alanına yöneltti90. 

1.3.1. Fotoğraflar Üzerine Alıntılar 

İnsanın dış görünüşünün insanın içini bir resmi, yüzün de tüm kişiliğin bir anlatımı 

ve açığa çıkarması olduğu varsayımı, kendi içinde yeterince güzel olan, bu yüzden de 

emniyetle sürdürülebilecek bir varsayımdır; insanların kendini ünlü yapan herkesi 

görmeye her zaman çok hevesli olmaları gerçeği tarafından desteklenen ... Fotoğraf, .. . 

merakımızı en iyi bir biçimde tatmin eder. 

Schopenhauer 

Kendine sanat adını veren her şey gut illetiyle yatarken fotoğrafçı binlerce mumluk 

lambasını yaktı ve ışığa duyarlı kağıt birkaç kullanım eşyasının siyahlığını derece derece 

kaydetti. 

89 John Berger, a.g.e., s. 89. 

90 John Berger, a.g.e., s. 102. 

Tristan Tzara 
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Fotoğraf çok güzel fakat bunu her yerde söylememeli. 

Ingres 

Bir şeyi güzel olarak görmek, onu zorunlu olarak yanlış görmek demektir. 

Nietzsche 

Eğer bir öyküyü sözcüklerle anlatabilseydim, bir fotoğraf makinesini peşimden 

sürüklernem gerekmezdi. 

Lewis Hine 

Resmini yapmak istemediğim şeyi fotoğraflar, fotoğraflayamadığım şeyin de 

resmini yaparım. 

ManRay 

Daquerreotype yalnızca doğayı çizmeye yarayan bir araç değildir. (O) doğaya 

kendini üretme gücü verir. 

Louis Daquerre 

Nesneleri uzaysal ve insansal olarak daha yakma getirme gereksinimi, tıpkı belli 

olayı fotoğrafik olarak kaydederek onun kendine özgü ya da geçici olan niteliğini inkar 

etme eğilimi gibi bugün neredeyse bir tutku halini aldı. Nesneyi fotoğrafik olarak, yakın 

çekimle ( ... )üretme yönünde giderek büyüyen bir zorunluluk var .. . 

W alter Benjamin 
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Savaş, bir asker olarak beni mekanik bir atmosferin ortasına itti. Burada parçanın 

güzelliğini keşfettim. Bir makinenin ayrıntısında, sıradan nesnede yeni gerçeklik gördüm. 

Modern yaşamımıza ait bu parçaların plastik değerini bulmaya çalıştım. Onları fotoğraf 

makinesinin camında, beni derinden etkileyen konuların yakın çekimlerinde yeniden 

keşfettim. 

Femard Leger 

Daguerreotype' ı çekilen yıldızın ışığı onu dünyadan ayıran boşluğu yirmi yılda 

aldığına göre, levha üzerinde saptanan ışın, Daguerre bu ışın üzerinde kontrol elde 

etmemizi sağlayan işlemi keşfetmeden çok önce bu gök cisrnini terketmiş 

Delacroix 

1.4. Sanatın Boyutları İçerisinde Resim ve Fotoğraf ilişkisi 

Fotoğraf ve sanat arasındaki ilişki, fotoğrafın ı839'da bulunmasından bu yana sanat 

ortamında araştırma konusu oldu. Bu ilişki günümüzde karmaşık varlığı sorun olmaktan 

çıkarak bir görüntü-feromen durumuna girdi. Sanatçıların, gözlerinin gücünden başka bir 

görme aracına başvurmaları ı568'de Daniele Barbaro'nun sanatçılara, doğa görüntüsü 

resimlerinde derinlik sorunu için Camera Obscura'yı önermesiyle başladı. ı 7 ve 18. 

yüzyılda Vermeer, Guiseppe Maria Crespi ve Reynolds'un resimleri içinCamera Obscura 

kullandıkları bilinmekteydi. 1823'te fotoğraf deneyimlerine başlayan Daguerre ünlü bir 

ressam ve dekoratördü ve göz aldatıcı görüntüler çiziyordu. Niepce'de ı926-27'de 

Camera Obscura ile bir fotoğraf çekebildi. ı 929' da ikisi ortak oldu. Daguerre ilk kalıcı 

fotoğrafını 1837' de yaptı ve bundan sonra fotoğraf hızla gelişti ve sanatçılar tarafından 

sürekli kullanıldı. Bu buluşun sanatçı için kaçınılmaz, olduğu sanat tasarımında devrim 

yaratacağı, sanatçının hizmetine giı;eceği, Daguerrotype'nin sanatçı için bir ön çalışma 

anlamını taşıdığı, sanatın yaygınlaşmasına büyük katkı getireceği daha o zamanlar yoğun 

olarak konuşulan konulardı. Öyle ki 1860' larda artık bütün eleştirmenler ve sanatçılar, 
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sanat ve fotoğraf ilişkisi ve sorunu konusunda sözlerini söyledi. Bunların büyük bir 

bölümü sanatçının yerinin tinsel değerlerde olduğunu öne sürdü, buna karşılık 

fotoğrafçının nesnel ve gerçek dünya ile ilgili olduğunu söyledi. Ancak 1859' da, Paris 

Sanayi Sarayında her yıl yapılan sergiye katılma hakkını alan Societe Française de 

Photographie, fotoğrafın bir sanat olduğunu yasal olarak kabul ettirdi. 1862'de telif hakkı 

davasında fotoğrafın sanat olduğu ve bu nedenle sanat yapıtlarıyla ilgili yasaların 

kapsamına girdiği kabul edildi. Yine de içlerinde fotoğraftan yararlanan sanatçılarda olan 

birçok kişi, fotoğrafın bir sanat olmayıp, mekanik bir olay olduğunu öne sürdü9 I. 

1860'ta fotoğraf, N adar'ın bir buluşuyla yapay ışıkla da çekilmeye başladı. N adar, 

Paris kanalizasyonları ve katakomblarının fotoğraflarını çekerek, yeni bir gerçekliğe adım 

atmış oldu . Bu sıralarda portre ressamları, fotoğraf olmadan kimsenin portresini 

yapmıyor, tual üzerine fotoğraf basılarak fotoğrafaresim özelliği verilmeye çalışılıyordu. 

Resim sanatının geleneksel klasik kökene dayalı sürecine ilk tepki izlenimcilerce oluştu . 

1870' ler Fransa' s ında 1889' da ünlü fotoğrafçı Emerson, ressamların modellerinin 

fotoğraflarını büyüterek desen çizmelerinin yaygın olduğunu söylüyordu. Yüzyılın son 

çeyreğinde Ingres, Manet, Corot, Millet, Turner, Delacroix, Courbet, Vuillard gibi ünlü 

ressamların, tüm Orientalist ressamların fotoğraf kullanarak resim yaptıkları herkesçe 

bilinen bir gerçekti. Renkli duyarkatın kullanılmaya başlanması ile 19. yüzyıl resim sanatı 

ile fotoğraf arasında çift yönlü olduğu sonra ortaya çıkacak bir ilişki başladı. Eakins, 

Gaugin, Degas ve D.C. Rosetti gibi birçok ressam yapıtlarında fotoğraftan yararlandı. 

ilişkinin diğer bir yönü ise, fotoğrafın aşağı yukarı günümüze kadar resim sanatının 

estetik kuralları içinde değerlendirilmesine yol açtı92 . Fotoğrafın yaygınlaşmasına koşut 

olarak onun tıpkı resim gibi estetik açıdan değerli görüntüler üretmeye yarayan bir anlatım 

aracı olduğundan egemenlik kazanmaya başladı. Bu da fotoğrafın kendi içinde iki ayrı 

yapılaşmaya neden oldu. ilkini, ortamın asıl amacının dış gerçekliği oluşturan görüntüleri 

kaydetmek olduğunu savunan "belge fotoğrafçılığı" ve "haber fotoğrafçılığı" (foto

journalizm) gibi günümüze kadar gelen uzantıların kaynağı oldu. Diğeri ise fotoğrafın 

9 1 Be ral Madra, «Sanatın Boyutları İçinde Fotoğraf Sanat ilişkisi» , Kalın Sanat Seçkisi, (Ocak

Şubat I 987) , s. 7 . 

92 İhsan Dernıan, Fotoğraf ve Gerçeklik, (Ağaç Yayıncılık: 10, İletişim Kitaplığı: 2, İstanbul: 

ı 992), s. ı 3. 
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bireysel yaratıcılık için elverişli ortam olduğu görüşü idi. Karanlık oda teknikleri ile 

müdahale edilmeye başlandı. Ortamın kendi kapasitesi değişik yönlerde zorlanarak, resim 

sanatına yaklaşmasına neden oldu. Örneğin; objektif ve duyarlı malzeme arasına konan 

süzücüler, duyarlı malzemenin resim kağıdı gibi kaba dokulu bir zemin üzerine sürülmesi, 

saydam olarak hazırlanmış bir fotoğraf görüntüsUrrün elle ç i zilmiş resimlerle üst üste 

getirilmesi, mekanik süreç olarak görülen fotoğrafa birevsellik kattı. Bu etkinin benzeri de 

aynı dönemlerde resim sanatı için yaşanıyordu93 . XIX. yüzyı l sonunda sanatçı anlatım 

aracı olarak fotoğrafı benimsedi. Böylelikle birbirini izleyen yeni anlayışlar ortaya çıktı. 

19. yy . sonunda fotoğraf-sanat ilişkisinin durumu kısaca şöyleydi . 

Sanatçı, anlatım ve kendini deyimierne aracı olarak fotoğrafı benimsemiştir. 

Fotoğrafçılar ise hergeçen gün yeni bir ilerleme, aşama yaparak fotoğraf olanaklarını 

genişletmişlerdir. Bunu yaparken de amaçları bir yandan teknik bir başarı elde etmek, öte 

yandan da sanatçının gereksinimlerine yanıt vermek kaygusunu güdüyorlardı. sanatçı bu 

olanaklardan yararlanırken bir çekingenlik te duymuştur, çünkü o dönemde de şimdi 

olduğu gibi, fotoğraftan kopya etmek ile fotoğraftan yararlanmak ve fotoğraf yoluyla 

üslup aşaması gerçekleştirmek arasındaki sınır, tartışmaya açıktı ve eleştiri derin bir 

araştırma gerektiriyordu. Bu sanatçı-fotoğrafçı işbirliği içinde, fotoğrafçı da sanatla 

içiçeydi. Özellikle 1890'larda bulunan Pneumatic Pencil (Havalı Kalem) (Air Brush), 

negatiflerde yapılan düzeltmeler, değişik lenslerle elde edilen etkiler, baskı tekniklerindeki 

oyunlar fotoğrafın sanatsal dönüşüme girebileceğini kanıtlayan bulgulardı ve bunlarla 

fotoğrafta resim etkisi, resimde fotoğraf etkisi sağlanabiliyordu. Dolayısıyla fotoğrafçı ile 

sanatçı arasındaki sınır yokoluyordu94. 

Duchamp, Marey ve Muybridge' in çalışmalarında belli hareketlerin süregelen 

aşamalarının yüksek değerdek i örtücü hızlarıyla aynı çerçeve içine üst üste 

kaydedilmesinden oluşan stroboskopik fotoğrafların etkisi görüldü95 . Fotomontaj ve 

93 . Ihsan Derman, a.g.e., s. 14. 

94 Beral Madra, «Sanatın Boyutları İçinde Fotoğraf Sanat ilişkisi >> , Kalın Sanat Seçkisi, (No: 4, 

Ocak-Şubat 1 987). s. 9. 

95 . Ihsan Derman, a.g.e., s. 14. 
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foto-koloja Dada sahip çıktı. Dadanın anlatımı için yatkın teknik, görsel otomatizmdi. 

Gerçekliğin en sadık benzerleri olarak tanımlanan fotoğraflar, ressamların tuallerine konu 

olduklarında soyut çalışmalar olarak nitelendi . Birçok fütürist ressamın teknik 

manifestolarında "formların yorumu" olarak adlandırdıkları hareketlilik, aslında fotoğrafik 

görüntü dilinin bir yorumuydu. Bu hareket anlayışı, Duchamp' da ya da fütüristlerde 

gerçekliğin aşılması için bir hareket noktası oluşturdu96 . 

Fotoğrafın icadı resim sanatının önemli bir işlevi olan, varolan "bir gerçeği saptama" 

yanını yeniden tanımladı. Gerçek bir olgunun dondurulması hem resim sanatının hem de 

zanaatının en yaygın kullanılan ve önemli bir alanı idi . Fotoğraf bu işlevi daha az emek

yoğun süreçler ile üstlenip yaygınlaştırırken, zamanla kendini de hakettiği bağımsız bir 

sanat olma aşamasına eriştirdi. Fotoğrafın gelişimi ile resim sanatının yepyeni boyutlara 

yöneldiği ve kendisini yeniden tanımlayıp ne denli geliştiği de bilinen bir gerçektir. Bu iki 

bağımsız sanat dalının birlikte yer aldığı etkileşim alanı, genellikle kolaj tekniğinin 

getirdiği yeni anlatım biçimlerinden oluştu. Fotoğrafın resmi bu yakın takibi, resmin 

özgürlüğünü kazanmasına, soyut resmin ve 20. y.y.'ın diğer araştırmacı akımlarının 

ortaya çıkmasına neden oldu97. 

Resimdeki kolaj tekniği, fotoğrafçılıkta; fotomontaj tekniğini doğurdu98 . 

Dadacı sanatçılardan C.Schad, 1918 yılında fotoğraf kağıdı üstüne çeşitli neneler 

yerleştirip ışığa tutarak schadograph adını verdiği yapıtları oluşturdu. M . Ray ile 

L.Moholy-Nagy benzer teknikleri kullandılar. M.Ray, biçimi bozulmuş ama tanınabilir 

nesnelere, L.Moholy-Nagy ise soyut ışık oyunlarına ağırlık verdi. M. Ray, fotoğraf

çılığa gerçeküstücülüğü, L.Moholy-Nagy de yapımcılığı sokmuş oldu99. 

Moholy-Nagy,Man Ray'ın rayograrnlarında uyguladığı alıcı aygıt (makine ve film) 

kullanmadan fotoğraf çekme yöntemine fotogram adını verdi . 

96 . Ihsan Derman, a.g.e., s. 15. 

97 Nazif Topçuoğlu, İyi Fotoğraf Nasıl Oluyor Yani? , (Yapı Kredi Yayınları, Sanat Dizisi -5, 1. 

Baskı, İstanbul: I 992), s . 20. 

98 Ana Britannica. Genel Kültür Ansiklopedisi (Cilt 9), s. 61. 

99 Ana Britannica, a.g.e., s. 61 . 
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A. Stieglitz' in dergisinde ve galerisinde resmin ikiz kardeşi kabul edilen fotoğraf, 

D~dacı çizgide yer alan Pop Art, Man Ray'de yeni bir dilin işlenip ortaya konması için bir 

malzeme oluşturdu ve gerek Bauhaus'un (Moholy-Nagy), gerekse süprematizmin 

(Lisitskiy), düşündüğü anlamda modern estetiği tamamladı ıoo. 

Dadacı çizgide yer alan pop art, fotoğraf görüntülerinden büyük ölçüde yararlandı 

(basın, reklamcılık, vb): bu görüntüler, tual üzerine çeşitli aktarma yöntemleri ya resimle 

bütünleştirilir (Rauschenberg) ya tümden konuyu meydana getirir (Warhol) ya da genel 

olarak, pop sanatçıların üslup ve konularını etkiler. Avrupa'da, fotoğrafta aktarma 

yöntemi, rnekart yandaşları tarafından kullanıldı. Ama fotoğrafı en kişilikdışı ve en 

mekanik biçimde kullanarak en uç noktasına götüren ve "fotoğrafik" bir sanat dummuna 

gelen "hiperrealizm"dir. (fotorealizm de denir) Morory, Klasen, Franz Gertsch, Gerard 

Schlosser, vb. gibi Avrupa' daki yeni figürasyon ressamlarında özellikle episkop 

aracılığıyla fotoğraf kullanımına dayalı nesnel bir bakış gözlemlenir. Yaratma sürecinde 

düşsel öge ağır bastığında ya da resim çalışması görüntüyü tam anlamıyla yeniden 

kurmaya yöneldiğinde (Adamİ, Erro, vb) bu durum değişmez 101. 

Gerçekliği yakalama aracı olarak fotoğraf, bazı öncü sanatçılar için bir iletişim aracı, 

bir girişimi ya da bir zihinsel süreci görüntüleme aracı olmak yolundadır. Yapıt resimsel 

ya da grafik olmaktan çıkar; tanıklık , belgelenme ve haber verme işlevi ni fotoğraftan alır. 

Fotoğraf da film gibi Happenning' !erin, gövdesel sanat ürünlerinin ya da Lan d Art' ın kalıcı 

olmayan yapıtlarının temel unsurudur. kavramsal sanattaysa çoğunlukla yapıtın kurucu 

ögesidir, ayrıca Boltanski ya da Le Gaç, Arnulf Rainer ya da Urs Lüthi, Edward Ruscha, 

Victor Burgin, Gilbert and George ya da J. Dibbets vb. gibi sanatçıların birbirinden çok 

farklı yapıtlarının malzemesidirıo2. 

Fotoğraf yoluyla saklanabilen ve sağlanabilen olanakların sınırsızlığı sanatçı ya yeni 

kapılar açtı. Fotoğrafın kitleler, seyirci tarafından alıcı durumuna gelmesiyle sanat ürünü 

reklam dilimine kaydı. Reklam sayesinde biricik olma özelliği taşıyan sanat ürünü yağlı 

boya resimler, tıpkı basımlar ile evimize kadar geldi. 

!00 Büyük Larousse, Sözlük ve Ansiklopedisi, (Gelişim Yayınları, 7. cilt), s. 4221. 

I O I Büyük Larousse, Sözlük ve Ansiklopedisi, (Gelişim Yayınları, 7. ci lt), s. 422 I. 

I 02 Büyük Larousse, Sözlük ve Ans ikloped isi, (Gelişim Yayınları, 7. ci lt), s. 422 I. 



İKİNCİ BÖLÜM 

RESiM SANATıNDA FOTOGRAFIN İZİ 

2.1. Fotoğraf ve İzlenimcilik 

Güzel Sanatların kilisenin boyunduruğundan kurtulması henüz geçen yüzyılda, 

bilim ve tekniğin doğa kuvvetlerine egemen olmaya başladığı endüstrinin topluma refah 

bakırnından yeni olanaklar sağladığı ve rnakinalaşrnanın zenginleştirdiği burjuva sınıfının, 

aristokrat zümre karşısında kuvvetlendiği dönerne rastlar. 

ı830 ve 1848 ihtilali idealizm ve klasizm yerine gerçekçiliği getirdi. XVIII. yüzyılın 

ilkyarısı ortalarından ikinci yarısının ortalarına kadar gerçekçi liği içine alan natüralizm, 

resim sanatına egemen oldu. İngiltere, Fransa, İtalya ve Almanya' da devlet idaresini 

aristokrat sınıf yerine endüstrinin zenginleştirdiği burjuva sınıfı almaya başladı. Endüstri, 

rasyonel yöntemleri ve bilimsel araştırmaları gerekli kıldığından, bu sahalarda yeni 

araştırmalar gerekiyor ve böylece yeni bilim dalları doğuyordu . Ayrıca ülkücü felsefenin 

temsilcileri olan He gel ı 83 ı ' de ve Goethe ı 832' de ölmüştü. Ülkücü felsefenin yerini 

ateist ve materyalist düşünce egemendi. 1839'daki önemli olaylardan biri olan August 

Cornte'un 'Cours de la philosophie positive'i yayımlıyor ve 'Pozivitizrn' doğuyordu 103 . 

Metafizik reddedildi ve rasyonel kavramlara, bilirnde uzmanlığa yer verildi. Yine 1839' da 

Daguerre, fotoğrafçılık alanında ilerlemeyi yayımlad ı. Objenin resmi, sanatçının subjektif 

103 John Berger, O Ana Adanmış, (Metis Yayınları, Metis Seçkileri-1, 1. Basım: Ekim 1988), s.IOO. 
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yaratıcı fantezisine gerek kalmadan elde edilmeye başlandı. Her icat eğer ona gereksinim 

duyulursa yapılır. Courbet'nin Paris'e gelip kendini ilk realist olarak empoze etmesi yine 

1839 yılına rastlar. Gerçekçilerin ortaya attıkları esas fotoğrafa dayanır: 'İdealistler gibi 

gerçeği ayıklayıp, kuvvetlendirrnek değil, aksine doğaya sadık olarak yansıtmak, teorilere 

boğmak değil, pozitif olarak biçimlendirmek.' Artık resim malzeme olarak şairane ögeleri 

değil, objeyi gösterecekti. 

Artık sanatçı doğa karşısına eleştirİcİ gözle çıkmıyor onu daha yüksek değerlere 

ulaştırmayı düşünmüyordu. Herşey olduğu gibi kabul ediliyor ve çözümlenmesi gereken 

bir sorun olarak ele alınmıyordu. Burjuvanın parolası zengin olunuz idi ve müziğin bu 

sıralarda yarattığı valslerin temposuna uyularak çılgınca eğleniliyordu. Halk, sanattan, etki 

yapan, heyecana getiren eserler istiyordu ki bu Realizm' de ne de 1 870' de ortaya çıkan 

Yeni Rönesans'da (nouveau-Renaissance) mevcuttu. Halk ile sanat arasında uçurum 

oluştu ve büyüdü. XX. yüzyılın ikinci yarısında 'crufite' (adi eser) ortaya çıktı. Yalnız bu 

bayağılık sanat alanında değil, bütün meydana getirilen işlerde vardı. Bunun nedeni 

makinanın elle, el işi arasına girerek el işi ahlakını yok etmesi idi. Diğer bir nedeni de 

sanatın gerçekçi anlayış içindeki çabası oldu. Gerçekçilik, insanın hergün karşısında 

gördüğünü yansıtmak demekti. Halkın ülküye olan özlemini giderecek yüzeysel çalışmalar 

görülmeye başlandı. Öyle ki büyük devlet adamının evinden, en küçük adamın oturma 

odasına kadar her yere insanın içini buran, parlak, sahte, şatafata yer veren anlayışta 

eserler verilmeye başladı. Romantik akımı izleyen Realizm' den sonra Fransa ve 

Almanya' da, dekoratif-idealist duvar resmi çalışmaları ile Antikite'ye yönelim oldu. 

· Antikite'ye yönelmiş soğuk renkli klasizmi, efsanevi, egzotik konulara yönelen 

Romantizm, zengin bir renk klavyesi ile izledi. Ve sonraları atölye havası içinde yaratılan 

Klasisizm ve Romantizm yerine, doğa karşısında objenin gerçeğini güzel olarak kabul 

eden Realizm, çağı temsil eden sanat oldu. Realizm, XVIII. yüzyılın ikinci yarısı 

ortalarına doğru yeni bir akımın temellerini hazırlamaya başladı: "lmpressionisme". 

Empresyonizmin Claude Manet'nin 'Impression' adlı resmi ile başladığı söylenir. 

XV. yüzyıldan bu yana gelenekiere ve bu yüzden geçmişten kalmış biçimlere bağlı olan 
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resim, gözlemlere dayanıyordu. Romantizmin amacı gerçekten kurtulmaktı. Gerçekçilik 

ise doğa gözlemlerine dayanarak doğayı keşfetmekti. Empresyonizm de Realizmin bir 

devanu yalnız gerçeğin ışıkla ilgili alanını izleyen bir yoldu. Doğa karşısında yapılan etüt, 

eskiden atölye resmi için malzeme olmasına karşın, Empresyonistlerce amaç oldu. Prizma 

renkleriyle, atmosfer oyunlarını saptamak istediler. Bu akım, 1874 yılında Nadar'ın 

Paris' te Baulevard des Capucines' de bulunan atölyesinde ilk resimlerini sergilediklerinde 

bu ressamlardan biri olan Claude Manet'nin 'Impression, soleil levent ' (izlenim, Güneşin 

doğuşu) adlı tablosuna alay anlamında 'Impressionisme' ismi verildiği zaman ortaya 

çıktı 104. 

Bu subjektivizm, modern sanat ile eski yüzyılların sanatı arasındaki ayrılığı 

gösterdi . Görünüşü, kendine biçimlendirilecek konu olarak seçen Empresyonizm ışık ve 

gölgenin obje üzerinde meydana getirdiği oyunları saptamak istediğinden, objenin 

biçimini dekunulacak gibi oylumlaştırma değerini, ihmal etmek zorunda kalnuştı ki bu da 

resmi yüzeyde biçimlendirmeye zorlamış ve böylece bütün modern resim sanatının esas 

karekteri olan "yüzeyselleştirme" doğdu. Işığın rastlantısallığına, manzaranın o andaki 

görünüşüne , ressam kendini bırakıyor ve kompozisyon endişesi de ikinci planda 

kalıyordu . 

izlenimcilerin ışığın özelliklerine karşı duydukları bilimsel ilgi iddiaları için ve 

onların düzleştirilmiş perspektif, alışılmadık açılar ve resmin kenan tarafından kesilen 

merkezden kaç ık biçimler üzerinde yaptıklan deneyler için fotoğraf makinası başlıca ilham 

kaynağı oldu. Fotoğraf makinasının gerçekliği ileri derecede kutuplaşmış açık ve koyu 

alanlara dönüştürmesi, fotoğraflardaki görüntünUn özgürce ya da keyfi olarak kırpılması 

fotoğrafçıların mekanı, özellikle de geri planı anlaşılır kılmaları izlenimcileri etkiledi. 

İzlenimciler, eleştirmeleri yalnızca resimsel teknik değil konularının türü de 

şaşkınlığa uğrattı. Geçmişte, ressamdan, birçoğunun kanısına göre 'resim gibi' 

(picturesque) olması gereken bir doğa köşesi seçmesi isteniyordu. Constable ve Turner, 

İngiltere'de yeni sanat motifleri bulmuşlardı. Manet'in içinde, ışığın ve havanın büyülü 

104 E. H. Gombrich, Sanatın Öyküsü, (Remzi Kitabevi Yayınları, 3. Basını, İstanbul I 982), s. 140. 
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etkilerinin resimde konudan önemli olduğu inancını güçlendiren şey Turn er' in yapıtları 

oldu. Eleştirmenlerce küstahlık olarak nitelenen tablo, Paris istasyonunu betimleyen resim 

oldu. Bu resim, her günkü yaşamın gerçek bir sahnesinin izlenimiydi. Onu ilgilendiren 

ışığın etkisiyle, karışıklık içinden yüze çıkan lokomotifierin ve vagon ların biçirniydi. Bu 

genç izlenimci topluluğu ressamları, yeni ilkeleri yalnızca manzaraya değil günlük 

yaşamın her sahnesine uyguladı. Auguste Renoir'ın açık hava eğlencesini betimleyen 

tablosunda, Jon Steen'in bu türden bir sahnede değişik eğlendirici tipleri, Watteau ise, 

aristokrat eğlentileri canlandıran resimlerinde varoluş havasını yakalamak istedi 105_ 

XV. yüzyıl sanatçıları arasında da doğayı yansıtma konusunda çatışma vardı. Ay-

nı şey figürlere sertlik veren perspektif ve doğalcılık içinde geçerliydi. Bu güçlüğü Le

onardo da Vinci Sfumato tekniği ile biçimleri gölgede eriterek aşmıştı. Ama Leonardo 

da Vinci'nin koyu gölgelerini açık havada bulamayan izlenimciler için bu geleneksel 

yol kapanmıştı. Bu nedenle, kenar çizgilerinin bilinçli olarak aşındırılması yolunda 

çalışıldı ve bunun için insan gözünün şahane bir araç olduğu biliniyordu. Görsel dene-

yimin, ressamdan seyirciye aktarılması izlenimciliğin gerçek amacıydı. Perspektif gele

neğine göre görsel karşılık diye hiç birşey yoktu 106. lzlenimcilere göre, görünen nes-

neler kendilerini bize gönderilmek üzere sunuyordu artık. Görünenler birbirleriyle sü-

rekli alışveriş içinde bulunduklarından yakalanması güç, hareketli nesnelerdi. Görünen 

nesneler artık farklı anlam taşıyordu 107. 

Görsel gerçeğin, iki boyutlu resim düzleminde olduğu gibi saptanabileceği sanısı; 

Rönesans'la birlikte sistemli pekçok arayışın gerçekleşmesini sağlamıştır. Aslında, üç 

boyutlu etkide derinlikli resim düşüncesi, fotoğrafın bulunmasıyla kapsam ve nitelik 

değiştirerek günümüze dek süregelmiş bir olgudurl08_ 

105 E.H. Gombrich, a.g.e., s. 416. 
106 John Berger, Görme Biçimleri, (Metis Yayınları-27 , Nisan 1986), s.l8 . 

107 John Berger, a.g.e., s. 17. 

l08 Mümtaz Sağlam, "Resimde Mekan ve Derinlik" Sorunları Üzerine, Türkiye'de Sanat, PSD 

(Sayı: 19, Mayıs-Ağustos 1995), s. 52. 
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19. yüzyıla ulaşan süreçte fotoğrafın bulunması, figür ve çevresinin resimsel 

yorumuna yepyeni boyutlar kazandırdı. Betirnlemeci tavrın düzlem ve derinlik yanılsaması 

adına yaşadığı serüven, fotoğrafın bu değerleri kolayca tespit etmesiyle değişerek, amaçlar 

ve yöntemler açısından yeni değerlendirmeler ve düşünce açılımlarını gerekli kıldı ı09. 

Sanata bilimsel açıdan bakılarak yapılan gözlemlerde, "perspektif'e dayalı 

"ölçülebilen ve içinde varolunabilen mekan" kavramının Rönesans düşüncesine ilişkin bir 

keşif olduğunu biliyoruz. Konu üzerine yapılan araştırmalar mekan kavrama düzeylerinin 

farklılaşmasına yol açmış, düşünce ve bilinç dünyasındaki gelişmelere koşut bir kapsam 

büyümesi söz konusu olmuştur. Örnekse; yüzyıl başlarında Cezanne ile büyük ivme 

kazanan modern resim düşüncesi, izlenimcilerle başlayan yüzeysel etkideki mekan 

algılamasını resim düzlemindeki parçalanma eğilimi (divisionism) ile sonraki büyük 

dönüşümlere hazırlamıştır. 

XIX. yüzyıl insanlarının dünyayı yeni bir gözle görmesine iki öge ressarnlara 

yardımcı oldu. Bunlardan ilki olan ve ilk zamanlar portreler için kullanılan fotoğraftı. 

Fotoğraf için uzun duruşlar gerekiyordu ve fotoğrafını çektirrnek isteyen herkes, uzun 

süre kımıldamadan durabilmek için katı bir tavır içine girmek zorundaydı ı 10. 

Taşınabilir fotoğraf makinesinin ve şipşak fotoğrafın gelişmesi, izlenimci resmin 

olduğu yıllara rastlar. Bu ister istemez sanatçılar arasında değişik sanat deneyleri 

yapılmasına neden oldu. Zira basit bir fotoğraf makinesinin yapabildiği bir işi sanatçı 

yapmak zorunda değildi. Realizm artık eski önemini yitirmişti. Fotoğraf, beklenmedik 

açılardan çekilmiş, rastlantısal görünümlerin güzelliğini bulmaya yardımcı oldu. Bir 

mekanik buluşun, daha iyi ve daha az masrafla yapabileceği bir görevi, resmin yerine 

getirmesi gerekli değildi ı ı ı . Geçmişte resmin bir çok yararlı iş için kullanıldığını 

unutmamalıyız . Fotoğraf bulunmadan önce de birçok resim geçmişteki belgeleri 

günümüze iletir. Örneğin XVII. yüzyılda Hallandalı bir ressamın, soyu tükenmiş didus 

109 M.. S ~I 57 umtaz ag am, a.g.e ., s. . 

ı lO E.H. Gombrich, Sanatın Öyküsü, (Remzi Kitabevi Yayınları, 3. Basım, İstanbul ı982), s. 416. 

ı ı ı E.H. Gombrich, a.g.e., s. 416. 
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ineptus kuşunu resmetmeseydi, bugün bu kuşun varlığından habersiz kalırdık. Aynı 

şekilde görme eylemi, edilgen bir süreç niteliğini taşısaydı ve ağıabakanın bütün yaptığı, 

duyusal verileri fotoğraf gibi saptamaktan ibaret bulunsaydı, doğru bir portre resmi 

yapabilmek için yanlış bir şemayı gereksindiğimiz savı saçma olurdu. Fotoğrafın 

bulunmasında önce, belirli toplumsal yeri olan herkes yaşamında hiç olmazsa bir kez 

portresini yaptırıyordu 1 12_ 

Sanat Tarihçisi Heinrich Wöllflin, 1915'de yayınlanan "Sanat Tarihinin Temel 

Kavramları' adlı kitabında, "Resim sanatının gelişimi, aslında gözün gelişimi tarihidir." 

şeklinde bir ifade kullanmaktadır. 

XIX. yüzyılda fotoğraf, resının görevini üstlenmek üzereydi . Bu tıpkı 

Protestanlığın dinsel imgeleri kaldırması kadar resim sanatı üzerinde bi darbe meydana 

getirdi . Bu yüzden sanatçılar fotoğrafın girerneyeceği alanları bulgulamaya çalıştı. Ama 

öte yandan bu gibi etkiler olmasaydı bugünkü modern resim sanatı belki de bu derece 

gelişmiş olamazdı. Böylece yeni arayışlar içine giren sanatçılar, Claude Monet ile birlikte, 

Auguste Renoir, Camille Pissarro, Alfred Sisley, daha sonradan katılan Edgar Degas 

izlenimciliği geliştiren ve sürükleyen isimler oldular. O güne kadar olmayan bir sanat 

görüşünün uygulayıcılarıydılar. Bir göz açıp kapama süresine sığan kısacık anın renkli 

pırıltısını yakalamışlar ve bunu, daha üstünü klasik dönemlerde bile görülmemiş bir 

güzellikle doldurmasını b ilmişlerdiri 13. 

Renkli duyarkatın kullanılmaya başlanmasıyla resim sanatı ve fotoğraf arasında 

çift yönlü bir ilişki başladı. E.Delacroix, G.Courbet, T.Eakins, P.Gaugin, C.Corot, E. 

Degas, D.C. Rossetti gibi birçok ressam yapıtlarında fotoğraftan yararlandı 114. llişki-

nin diğer bir yönü ise fotoğrafın günümüze kadar resmin estetik kuralları içinde değer

lendirilmesine yol açtı. Baudelaire'nin deyişiyle, "resmin ideal hizmetkarı" olan fotoğ-

1 12 E.H. Gombrich, a.g.e ., s. 416. 

11 3 Ahmet Kamil Gören, "1914 kuşağının yaşadığı dönemde Fransa'daki sanat akımları", Artist, PSD, 

(Sayı: 27, Şubat 1994), s. 35. 

114 İhsan Derman, Fotoğraf ve Gerçeklik, (Ağaç Yayıncılık : 10, İletişim Kitaplığı: 2, İstanbul 

1991), s. 13 . 
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raf, ressamlar için bir ikanografi kaynağı (Delacroix, Courbet, Manet, Cezanne vb.) ve 

figür ya da manzarayı incelemekte temel araç durumuna geldi (Delacroix, Millet, 

Eakins, Khnopff, Mucha vb.) . E.Degas gibi bizzat fotoğraf çekenlerde vardı ı ıs. 

Camille Corot, büyük bir olasılıkla fotoğraftan esinlenmişti; G.Courbet'nin fo-

toğrafın gerçekçiliğine ne kadar değer verdiği bilinir. E.Delacroix, Eugene Durieu' den 

çıplak fotoğrafları istemişti. İzlenimciler fotoğraf çerçevelemesinin getirdiği yeniliğe 

karşı duyarsız değildiler ve Degas, fotoğraftan ancak 1890 yılına doğru yararlanmasına 

rağmen fotoğraf sayesinde o güne kadar hareketleri doğru olarak algıladığını anladı. 

Endüstri devriminden sonra sanatçılar da herkes gibi makineleşmenin 

meyvalarından etkilenmeye başladılar. Robert Hughes'in deyimiyle, 19. yüzyılda yapılan 

görkemli tren istasyonları Avrupa kentlerinde modem çağın katedralleri haline gelmişlerdi. 

Bu arada, Tumer (1844) ve Monet'nin (1877) tren resimleri yapmaları rastlantı değildi. 

Böylece empresyonistlerin pastel renkli manzaralarında insan yapısı makinelerin izleri 

görülmeye başlamıştı. Fotoğrafsal görme diyebeleceğimiz, yani klasik akademik resim 

kurallarına karşı çıkan, daha esnek ve serbest bir bakış açısı ve dinamik, dengesiz, 

rastlantısal komposizyonlar özellikle Lautrec ve Degas' nin resimlerinde sık sık rastlanan 

bir üslupsal tavır haline geldi 116. 

XIX. yüzyılda fotoğrafın resim üzerindeki etkisinin olmadığına dair bir tartışma 

yapılması kusur sayılabilir. Bu dönem ressamlarının çok az bölümü fotoğrafın etkisinden 

kurtulabiimiş ama yine de fotoğraftan değişik şekillerde etkilenmişlerdi . Bazıları fotoğraf, 

resimlerinde işledikleri konulan üst üste getirmek veya karşılaştırmak, bazıları da kısmen 

Japon fotoğrafçılığından da olsa, fotoğraf gerçekliğinden gelen ve hemen hemen bilinçsiz 

kompozisyon uslubu kullanmak için teknik yardım aracı olarak kullandı. Doğa resminde 

ısrarlı olmaları ve stUdyoda son bulan bir yağlı boya resim yerine resmi her zaman 

yüzeysel bir biçimde bırakmalarından fotoğrafı bir belge olarak kullanmalarına neden 

oldu. Renoir, muhtemelen fotoğraftan en az etkilenlerdendi. Yaşamı boyunca geleneksel 

1 15 Büyük Larousse, Sözlük ve Ansiklopedisi (Gelişim Yayınları, 7.cilt), s. 4221. 

116 Nazif Topçuoğlu, İyi Fotoğraf Nasıl Oluyor Yani?, (Yapı Kredi Yayınları, Sanat Dizisi-S, 1. 

Baskı, İstanbul: Aralık 1992), s. 43. 
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komposizyon ve yerleştirme ile yetindi. Pisarro, küçük çapta; Manet ise büyük çapta 

fotoğraftan yararlanarak "anı yakalamaktan" ve fotoğrafı kural d ı şı yerleştirmekten 

etkilendi. Manet, fotoğrafları resimlerinin dizaynı hakkında fikir vermesi için kullandı. 

Örneğin, Katedral serilerinde ve kayıktaki kadın çalışmalarında ki, bu çalışmada kayık, 

resmi kaplayan en geniş alanda suyun üzerinde simetrik olmadan dururken hiç umulmadık 

bir şekilde de resmin kenarında son bulur. 

Ingres'in 1841 'den sonra yaptığı resirnlerle, bu tarihten sonraki resimleri arasında 

önemli bir uslup ayrımı vardı, bu ayrım kuşkusuz fotoğrafı kullanmaya başlamasına 

bağlıydı. Ingres aynı zamanda resimlerini fotoğrafla belgeleyen ilk ressamdı. Ingres'in 

önceki resimlerinde renkler soğuktur, figürler ince bir değinmeyle anlatılmıştır, sonraki 

resimlerinde ise renkler sıcak ve madenidir, ayrıntılar keskindi. Ingres, 'fotoğraf çok 

güzel ama bunu her yerde söylememeli' sözünü söylemişti . Manet'in 1867'de yaptığı 

İmparator Maximillien'in Kurşuna Dizilişi tablosu için bir albümün fotoğraflarından 

yararlandığı, daha sonra, 1910'da Max Liebermann'ın Hamburg'da bulduğu bir album 

incelendiğinde anlaşılmıştı. Manet, bu fotoğrafları kullanmış ancak resimde özgün bir 

düzenleme yapmıştı, daha doğrusu fotoğrafları belge olarak kullanarak, yaşamadığı bir 
' 

olayı, gerçeği belgeleyen fotoğrafları kullanarak, inandırıcı olarak betimlemeyi 

başarmıştı 117 . 

C. Corot'un ölümünden sonra atölyesinde 300'den çok fotoğraf bulunmuştur, 

bunların büyük bir bölümü doğa görüntüleriydi.Fotoğraf tekniğinde 1848-1851 yılları 

arasında elde edilen bir gelişme, fotoğrafın daha duyarlı sıvılada işlem görmesi ve 

hasılınası dolayısıyla ışıklı alanlarda buğulu bir görünüm ortaya çıkması, C.Corot'un 

1848 yılından sonra yaptığı resimlere yansımış, keskin çizgiler yerini sisli görüntülere 

bırakmıştır. C.Corot'u etkileyen fotoğraf sanatçısı Adalbert Cuvelier' di. Burada, fo

toğrafın egemen olduğu ve ressamın uslubunu etkilediği belirgindi1 18• 

ı 17 Beral Madra, "Sanatın Boyutları İçinde Fotoğraf Sanat ilişkisi", Kalın Sanat Seçkisi, (No: 4, 

Ocak-Şubat ı 987), s. 8. 

ı ı 8 Be ral Madra, a.g.e., s. 9. 
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Millet'in N adar, Cuvelier gibi fotoğrafçılada yakın ilgisi olduğu , ancak fotoğrafı bir 

not, bir eskiz gibi kullandığı bilinmekteydi. Degas, fotoğraflarını mutfakta basıyordu . 

Delacroix' nın fotoğrafın sanatın yararına kullanılması gerektiğine inanarak 

modellerinin fotoğraflarını çektiği ve bunlardan desenler yaptığı bilinmektedir. Bu 

desenlerdeki rahatlık, gevşeklik ve doğallık, sanatçının fotoğraftan ne denli 

yararlandığının kanıtıdır 1 19. 

Courbet, Julien Valou de Villeneuve'ün fotoğraflarını kullanmıştır. Özellikle 

çıplaklarında bu belirgindir. Courbet, o dönemin gözde olan klasik sanat özelliklerini bu 

resimlerinde başarıyla yansıtmıştır, ayrıca antik geleneğin karşısına fotoğrafın 

gerçekçiliğini ve doğallığını koyarak ilginç bir yorum da yapabilmişti . Courbet, resmin 

yalnızca gerçek olan nesneleri gösterebileceğini söylemişti . 

Bu sanatçıların yaptıkları, bir çok kişi için o zaman da fotoğraftan kopya olarak 

kabul ediliyordu. Özgünlük ve yaratıcılığın bir yana bırakıldığı ileri sürülüyordu. 

Fotoğraftan kopya ederek ya da esinlenerek resim yapanların "topografik bir gerçeğe 

sadık kaldıklarını" bu açıdan belgeci olduklarını, şiirsellikten uzaklaştıklarını söyleyenler 

çoğunluktaydı. 1861 'de fotoğrafçılar şöyle diyorlardı: 

"Eğer gerçek ve keskin ayrıntılar ve kusursuz kopya sanatın değerleriyse, fotoğrafın 

bu noktadaki onur verici üstünlüğü tartışılmaz." I20 

Manet ve Delacroix fotoğraftan yararlanıp, özgün bir yoruma varabilmişlerdir ve 

fotoğrafın kendine özgü somut gerçekçiliğinden soyut bir gerçeği yansıtan bir anlatımı 

bulabilmişlerdir. Devinim içindeki canlı varlıklar, fotoğraf o dönemde yeterince hızlı 

çekilemediğİnden bir gölge gibi ya da bir izienim gibi çıkıyordu. Manet ve Seurat gibi 

izlenimcilerin bu özelliklerden yararlandıkları kuşkusuzdur. Örneğin Manet' in Boulevard 

des Capucines tablosu, daha önce çekilmiş Paris meydanları fotoğraflarıyla 

119 Beral Madra, a.g.e., s. 9. 

120 Beral Madra, a.g.e., s. 9. 
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karşılaştırıldığında benzerlik belirgindir. İzlenimci resmin oluşumunu etkileyen birçok öge 

vardır, ancak fotoğrafın önemi de yadsınamazl2 1 . 

Degas' ın resimlerinde iki araştırmacı fotoğrafçının etkisi önemlidir: Muybridge' in 

Animal Locomotion (Hayvanın Yürüme Devinimi) fotoğrafları (1887) ve Disderi'nin 

C art es de V isi te' leri ( 1864 ). 1880' den sonra Degas' ın at resimlerinde gerçeğe uygun 

devinimler izlenir, burada sanatçının Muybridge' nin fotoğraflarından esinlendiği kesindir. 

Degas daha sonra 1890' da bir fotoğraf makinesi alarak, kendine özgü düzenleme ve ışık 

tekniği kullanarak fotoğraflar çekmiştirl22. 

İzlenimci dönemin fotoğraftan en çok yararlanan ismi Edgar Degas'tı. 

Ölümünden sonra stüdyosunda yüzlerce fotoğraf bulundu. Bunların çoğunu kendisi 

çekti ve yaşamının son yıllarında arkadaşlarının fotoğrafını çekme hevesine kapıldı. 

Arkadaşlarından biri Edgar Degas'a modellik yaptıktan sonra bir mektubunda şöyle 

yazmıştı: "Edgar Degas'ın söylediklerine uymak zorundaydık." Aynı zamanda bütün 

arkadaşları Edgar Degas'tan etkilenirlerdi. Çünkü Edgar Degas' ı akşam yemeğine 

davet ettiklerinde bile bir komutanın emrine girmiş gibi hissederlerdi. Edgar Degas, 

fotoğrafları kendinden önceki Corot, Delacroix gibi resme dökmekte kullandı 123. 

Delacroix'ın elinde modellerin pazlarını kendisinin ayarlamış olduğu fotoğraflar 

vardı. Bu nefatifleri arasıra canlı modellerde yardımcı olması için kullandı. Diğer 

sanatçıların kullandığı oyma baskı (gravür) tekniğinin de eski bir yöntem olduğunu 

unutmamız gerekir. Delacroix'e göre fotoğraf, bu tekniğin yalnızca canlı malzemesi, 

kopya edilmesi zor bir şeyden çok hayal gücünü zorlayacı, daha kullanışlı materyaldi. 

Delacroix, fotoğrafı tamamen taklit etmemiş ve fotoğrafı kopya etmeye çalışan bir 

ressamın birbirine bağımlı iki makinenin birisinden başka birşey olamayacağını söyledi. 

Yaratıcı hayal gücünü zorlayacak bir malzeme tanımı şüphesiz fotoğrafın resimde nasıl 

121 Be ral M ad ra, a.g.e., s. 9. 
122 Beral Madra, a.g.e., s. 9. 

!23 Bemard Dunstan, Painting Methods of the Impressionists, (Natson Guptill Publication, 

New York: 1976), s. 13. 
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kullanıldığını özetler. Delacroix, fotoğrafın doğanın sırlarını aktaran bir çevirmen 

olduğunu ve bu çeviri sırasında da birçok yetersizliğinin bulunduğunu açıkladı ı 24. 

Vuillard ve Sickert gibi daha sonraki ressamlarda fotoğrafı bu yönde kullandı. 

Sickert, 'Lazerus'un Yükselişi' adlı çalışmasında bir fotoğraftan yola çıkarak yaptı. 

Seurat' da fotoğraf ın özelliklerini sanatsal dönüşüme so kınayı başaran sanatçılardan 

birisiydi. Seurat'ın amacı başlangıçta ışık ve rengin pırıltılı etkilerine ulaşmaktı, daha 

sonra da devinimin optik ve ifadeci özelliklerini ele aldı. Le Chahut (Uygunsuz ve 

Düzensiz Dans, 1889-90) adlı resmi bu araştırmasını gösterir. Resimde bir dizi dansçının 

deviniınİ ve ritmi kromatik bir biçimde gösterilir. B u, daha sonra Futuristler' in üstünde 

durduğu bir ögenin de habercisiydi. Bu resim aynı zamanda devinimin yarattığı duyguları 

da yansıtıyordu. Geliştirdiği teknik, dikkati gözlemlenen renklerin en küçük ögelerine 

indirgendiğinde parçalanma ( divisionisme ), boyanın sürülmesi söz konusu olduğunda 

'noktacılık (pointillisme) olarak anılır. Seurat'ın çalışmaları, Signac'ın Neo

Empresyonizm (Yeni İzlenimcilik) akımının 1898-1899' da yayımladığı kurarnların 

uzantısıydı. Seurat'ın akılcı yaklaşımı Mondrian ve Konstruktivizm (İnşacılık) akımından 

günümüze geldiği söylenir125. 

Tarihte Post-Empresyonistler (Empresyonizm Sonrası) ressamlar diye grup, 

Empresyonizm etkisini paylaşan ve bu akımın kesin nesnelliğinden daha belirgin ve 

anlamlı bir yere varmak ister. Sanatçılar, yirminci yüzyıl sanatı için hem kuramsal 

düzeyde hem de uygulamada birçok başlangıç noktası sağladı. 

1906-1908 yılları arasında Matisse sık sık heykel çalışmalarına geri döndü ve 

ressam olarak tam bir olgunluğa erişti. Fovlar arasında saydığımız, Matisse, Cezanne ve 

Rodin'in sentezini kendine kılavuz edindi. Rodin'in şaşırtıcı buluşu olan bitmemiş figür 

anlayışını birleştiren La Serpentine (190 1) adlı figi.irün duruşu klasikçi geleneğe uygundu. 

Matisse bu figi.irü, sanatçıların kullandığı bir fotoğrafa bakarak yaptı. Bu fotoğrafta açıkça 

ı 24 Bemard Dunstan, a.g .e., s. ı 3. 

ı 25 Beraı Madra, a.g.e., s. 9. 
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figür tombuldu. Matisse 'e göre biraz ş işman fakat biçim ve hareketi oldukça uyumlu 

kadındı. Matisse'in bazı çalışmaları ışık-gölge tekniğine dayanan kapalı merkezden poz 

veren figür ve Neo-empresyonist tarzdaydı ı 26 . 

A. Derain, Tanguy, S.Dali, M.Ernst kolajda; Oscar Dominguez dekalkomaniler-

de; Rene Magritte ve Paul Delvaux sürreal fantastik çalışmalarında fotoğrafı kullandı. 

2.2. Fotoğraf-Resim -Hareket 

Fotoğrafçılık zaman içindeki değişim olan hareketi ifade için belki de en uygun 

yöntemleri içerir. Hareket, fotoğrafın ana konusu olan zamanın geçmekte olduğunu 

hatırlatır. Muybridge ve Marey'in fotoğrafları gözlemlenen hareketi bilinçli olarak 

kaydetmeyi amaçlayan ilk işierdi ı 27. 

Muybridge'in seri fotoğrafları doğaya sadık kalma kavramını yok etti. Gerçeğin her 

zaman gözle görünmeyeceği, görünen herşeyin de doğru ve gerçek olmayacağı düşüncesi 

yerleşti . Bu durumda, sanatçıların yarım yüzyıldır üstünde durdukları gerçek bir yerde 

tutuculuktan başka birşey değildi ı28_ 

Fotoğrafçılığın gelişmesiyle birlikte, hareketi saptayıp izleme tutkusu sarmıştı. 

Muybridge, California' da at yarışlarıyla ilgili bir iddiayı (dört n ala giden bir atın, dört 

ayağının aynı anda yerden kalkıp kalkmadığına dair) çözümlernek için başladığı koşan 

atların fotoğrafını çekme işini yaparken geliştirdiği tekniği sonraları yaygın biçimde 

pekçok yerde kullandı ve sinemanın ilk adımını atmış oldu (1874). Çektiği resimleri 

pozitife çevirerek, bir cins büyülü fener projeksiyon yaparak ilkel bir sinematografi elde 

etti . Onun özellikle, insan hareketlerinin sayısız türlerini parçalara bölerek fotoğraflaması 

126 Norbert Lynton, Modern Sanatın Öyküsü, (Remzi Kitabevi, 1. Basım: ı 982), s. 32. 

127 Nazif Topçuoğlu, İyi Fotoğraf Nasıl Oluyor Yani?, (Yapı Kredi Yayınları, Sanat Dizisi -S, 1. 

Baskı, İstanbul: 1 992), s. 40. 

128 Beral Madra, "Sanatın Boyutları İçinde Fotoğraf Sanat ilişkisi", Kalın Sanat Seçkisi, (No: 4, 

Ocak-Şubat I 987), s. 9. 
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sonucunda elde ettiği binlerce kere, hem zamanın bilim adamları hem de ressamları için 

zengin kaynak oluşturdu . 1884-85 yılları arasında oluşturduğu tekniğiyle, 3000 den fazla 

fotoğraf çeken Muybridge, 1887 yılında 781 adet ayrı hareket eden fotoğrafından oluşan 

onbir ciltlik kitabını "Animal Locomation" (Hayvanların Hareketi) adı altında 

yayınladı ı 29 . 

Bir Fransız olan Etienne Marey ise daha çok Avrupa'da sesini duyurdu. Özellikle 

ressamlar arasında etkili oldu (1880-1900). Muybridge hareketi dilimiere bölüp, bunları 

tek tek tespit ederek bize görüntüsel bir analiz sunarken, Marey hareketi daha soyurta 

incelerneyi ve onu kendi başına bir kavram olarak gösterebilmeyi amaçlıyordu. Muybridge 

de konu hareket etmekte olan canlının vücudunun aldığı pazlar ise, Marey' de konu daha 

çok hareketin kendisiydi denebilir. Dolayısıyla, Muybridge tek tek karelerden oluşan film 

şeridi gibi sekans fotoğrafları üretirken, Marey ise tek kare içinde başlayıp biten hareket 

görüntüleri üretiyordu, bazen bunlar iyice soyurlaşıp sanki hareketin grafiğine 

benziyordu ı 30 . 

Marey ve Muybridge' in fotoğrafları zamanın ressamları için, belki de bugün 

V oyager'in yolladığı görüntüler kadar insan eli değmemiş ilginç ve yeni, o zamana kadar 

benzeri görülmemiş teknoloji ürünleriydi ı3 ı. 

Ressamların çevrelerindeki bu hareketlilikle ilgilenmeleri, kendi sanatlarının 

sorunlarına daha da analitik ve kuşkucu biçimde bakmaya yöneltti 132. 

2.3. Kübistler-Fütüristler ve Fotoğraf 

Kübistlerin fotoğrafla ilişkisi araştırmalarda belirlenmiştir. Picasso, Braque ve 

Gri s' in birkaç resminde (1915 öncesi) Chronofotograflar ile benzerlikler izlenir. 

ı 29 Nazif Topçuoğlu, a.g .e., s. 40. 

130 Nazif Topçuoğlu, a.g.e., s. 41. 

ı31 Nazif Topçuoğlu, a.g.e., s. 42. 

ı 32 Nazif Topçuoğlu, a.g.e ., s. 44. 
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Biçimlerin üstüste binmesi, saydam tabakalaşma, bir yüzeyin iki ayrı nesne tarafından 

kaplanması, hacim ilişkilerindeki iki anlamlılık fotoğraflardaki üstüste ya da seri olarak 

çekim özelliklerine yakındır. Moholy Nagy'nin Bauhaus öğretileri kapsamında yayınladığı 

The New Vision (Yeni Bakış Açısı) Kübizm'in fotoğrafla yakın ilişkisi olduğu 

belirtilmişt i r. Picasso'da, Cezanne, Gaugin ve Toulouse Lautrec gibi , açıkça fotoğraftan 

yararlanmış , kendi üslubunun gücünü mekanik imge üstünde denemiştir. Özellikle 

1918 'den sonra yaptığı resimlerde, fotoğrafın biçim bozmalarını ve geniş açı özelliklerini 

resimlerine yansıtrnıştırı33. 

Fotoğrafın nesne olarak sanat yapıtının içine girmesi ve onun bir parçası olması ise 

Kübistler'in kolajı ele almasıyla başladı. Gerçi o döneme değin halk kültüründe kolaj ve 

fotoğrafın kolaj da kullanılması albümleri dolduracak kadar çok ürün vermişti. Ayrıca bu 

Ferdinand Zecca ve Georges Melies ' in filmlerinde yaygın olarak kullanılan bir yöntemdi . 

Picasso ve Braque, kolajı bu sıradan kullanımdan çıkarıp, sanat düzeyine yücelttiler. 

Fotoğrafik imgelerin sanat yapıtlarında kullanılma~~a k~_ş_! __ Ç]kanlar bile, fotoğrafın ~olaj 
-·-- --··h·-... -------·--

ve montajda kullanılmasını yadırgamadılar. Fotoğrafın inandırıcı gücü ve başka gereçlerle 

birarada kullanılışı, ona yeni bir anlam yüklüyordu. Kolajda fotoğraf inandırıcı etkisinin 

doruğundaydı ve başka gereçlerle birleştiğinde yeni anlamlar taşıyan bir resimsel betim 

oluşuyordu ı 34 . 

Fotoğrafın gelişmesi, sanatın betimleyici işlevini ikinci plana düşürdü. Eğer fotoğraf 

gibi birtakım mekanik yöntemlerle görüntüyü daha iyi üreti sunabiliyorsak, o zaman 

sanatçının birşey yapması gerekir. Buna karşılık, görsel anlatırnın salt duyusal ya da 

kavramsal ve tanımlayıcı özellikleri ortaya çıktı. Yirminci yüzyılın ilk radikal akımlarından 

biri olan Kübizm, kütle ve üç boyutluluğun tasvirinden çok bu tür bir algının görsel 

özelliklerinden yola çıkarak yeni kavramsal kodlar üzerinde kurulan bir üç boyutluluk 

geliştirdi . Özellikle Picasso'nun resimlerinde 1907-20 yılları arasında kütle ve derinlik 

anlatımının çeşitli derinlik düzenlerinin ayrım çizgileri ile ifade edildiği ve bu çizgilerin 

giderek ifadenin görsel kodlaması olarak kullanıldığı görüldü. Kübizmin düzenini yeni üç 

ı33 Be ra ı M ad ra, a_g .e., s. ı O. 

ı34 Be ra ı M ad ra, a.g.e. , s. ı O. 
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boyutlulukta değişik plan ve değişik derinlik düzlemlerini, fotoğraf çok yumuşak tonlada 

anlatır 1 35 . 

Görsel tekniklerin gelişimi, resım sanatında geometrik ve modüler yapı ve 

tekrarlamayı öne çıkardı. Picasso gibi Klee' de bu görsel kodlamada fotoğrafı araç olarak 

kullandı. 

Algılamaya bağlı olarak mekan anlayışı değişime uğrayarak resim içinde birkaç 

kaçış noktası kullanılarak mekanın tek düzeliğini bozmak Modern Çağ, çoğulculuk 

düşüncesinin kavramsal karmaşasını yansıtıyordu . 

Zaman içinde ve hareket halinde olması gereken algılama olayının katı, kesin ve 

somut tek bir resimle anlatılmasının olanaksızlığını ilk hisseden her ne kadar 

empresyonistler olmuşsa da, yüzyılımızın başında Cezanne tutkulu biçimde sadece bu 

kuramsal sorunla ilgilenerek kendisini izieyecek kübistlerin yolunu açabilrnişti 136. 

Hareketlenme içinde yeraldığı mekanı da değiştirmekteydi. Konu, Jean Metzinger'in 

bisikletçi resmindeki gibi, hareketli olduğu zaman da, hareket eden cisim, onu gözleyen 

ressam ve bu olayın yeraldığı mekan birbirine geçmiş girift bir kavramsal "hareket" 

görüntüsü oluşturuyordu 137. 

Bilindiği gibi, Cezanne'ın hemen arkasından (1907 sonrası), Georges Braque ve 

Pablo Picasso gibi ressamlar da, objelerin yapıları, bunların bozulma ve değişim 

süreçleriyle ilgilendiler. Fizikteki yeni kurarnlar, atarnun keşfi, ve havadaki diğer yeni 

düşünceler onların yapıtlarında somut izlerini bulabildi. Rönesans'tan beri izleyiciyi 

karşısındaki resimden soyutlayan tek nokta perspektife karşı çıkarak, izleyiciyi yaptıkları 

resimlerin aktif bir parçası haline getirmeyi başardılar. Konunun aynı tuva! üzerinde farklı 

135 İpek Aksüğür Du ben Je Deniz Şengel, Çağdaş Düşünce ve Sanat, (a+A Plastik Sanatlar 

Derneği Yayın Dizisi 1: 2. Basım: 1993), s. 15. 

136 Nazif Topçuoğlu, İyi Fotoğraf Nasıl Oluyor Yani?, (Yapı Kredi Yayınları, Sanat Dizisi -S, 1. 

Baskı, İstanbul: I 992), s. 45. 

137 Nazif Topçuoğlu, a.g.e., s. 45 . 
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açılardan kaydedilmiş olması onun çevresinde dolaşarak geçirilmiş bakma zamanının 

somut ifadesi haline geliyordu. Sabit ve kalıcı biçimlerin anlatımı yerine, resimde 

yansırılan fiziksel çevre çoğul anlamların ve değişen ilişkilerin dengelendiği bir sürecin 

yansıması olarak görülüyordu. Bu "Kübistler" açık sözlülükle, "görme"nin araştırılınasını 

sürdürüyorlar, bir şeyin aynı anda değişik noktalardan ve açılardan görünüşünü tuvale 

aktarmanın yollarını arıyorlardı. Bu arada sadece görsel algı deği l , başka psikolojik 

konular da tartışılıyordu 138. 

Picasso, bazı abartılı perspektife sahip fotoğraflardan çalışmalarında yaralandığını 

söylemişti. Geniş açık objektiflerin yarattığı perspektif bozukluğuna, Picasso'nun 1918 

ve 1920 yıllarında yaptığı "Balıkçı" ve "Deniz Kenarında" gibi resimlerde rastlanabilirl39. 

Mareel Duchamp, Marey'in etkisinde kalarak hareketi konu alan ilk resminin tarihini 

1911 'de verdi . Bu 'Trendeki Hüzünlü Genç Adam' adlı tablodur140. 

Hem trenin hareketi, hem de vagonun koridorunda dolaşmakta olan adanun hareketi 

konu alınnuştır, dolayısıyla da birbirine paralel iki ayrı hareket vardır. Bunları gözleyen ve 

tuvale aktaran ressamın nerede olduğu Duchamp' ın 1871 'de Pierre Cabanne ile yaptığı 

konuşmalardan ne yazık ki anlaşılmamaktadır (yani, o da trende mi, yoksa dışarıdan mı 

gözlemliyor; herhalde trende olması daha mantıklı ... ). Ayrıca bu konunun hareketin 

hesaplanmasıyla ilgili bazı temel fizik deneylerini çağrıştırmaması da olanaksızdır (hareket 

eden bir trende sallanan bir sarkaçın salınımının grafiği gibi .. . ). Resmin konusu olan 

"üzgün adam'ın görüntüsü hareketin sonucunda uzamış ve bozulmuştur. Duchamp, 

benzer bir yöntemi daha ünlü resmi "Merdivenden inen Çıplak"ta kullanır. Buradaki 

hareket daha basittir ve Marey'in siyah giysiler üzerine yansırıcı beyaz bantlar yapıştırarak 

çektiği grafik hareket fotoğraflarından esinlendiği ileri sürülebilir. Duchamp, "Ben 

hareketin durağan bir görüntüsünü yaratmak istedim. Hareket bir soyutlamadır, resmin 

bütünlüğünde yer alan bir akıl yürütmenin sonucunda ifadesini bulur. Bu sırada gerçek bir 

138 Nazif Topçuoğlu , a.g .e ., s. 45. 

!39 İhsan Derman, Fotoğraf ve Gerçeklik, (Ağaç Yayıncılık: 10, İletişim Kitaplığı: 2, İstanbul 

1991), s. 15. 

140 Nazif Topçuoğlu, a.g.e ., s. 46. 
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insanın gerçek bir merdivenden inip inmediğini bilmemizle ilgisi yoktur. Temelde, hareket 

resmi seyredenin gözündedir ve bunu o resmin içinde yerleştirir." diyerek, ortaya 

koyduğu soyut ifadenin anlaşılabilmesi için sanatçıyla izleyicisi arasında resmin 

okunabilirliğini sağlayacak belli bir alışverişin olması gerektiğini öne sürmüştürl41_ 

Merdivenden inen çıplakta belli hareketlerin süregelen aşamalarının yüksek 

değerdeki örtücü hızlarıyla aynı çerçeve içine üst üste kayded ilmesinden oluşan 

stroboskopik fotoğraflarının etkisi görülür142. 

Fütürizm (Gelecekçilik), teoloji ile ilgili kavramdır. Şiir, roman, heykel, fotoğraf, 

film ve mimarlık gibi sanat alanlarını kapsayan akım oldu. Gerçekliğin en sadık benzerleri 

olarak tanımlanan, fotoğraflar, ressamların tuallerine konu oldklarında soyut çalışmalar 

olarak niteleniyordu . Birçok fütürist ressamın Teknik Marfes to' larında "formların 

yorumu" olarak adlandırdıkları hareketlilik aslında fotoğrafik görüntü dilinin bir 

parçasıydu . Bunun gibi, X ışınları ile elde edilen röntgen görüntüleri de fütürist 

heykeltraşların çalışmalarına cam, selüloid ve tel gibi malzemelerle oluşturulan saydam 

formlar olarak yansıdıl43_ 

Fütüristler ' in kendiliğindenlik ve biçimlerin devinimleriyle ele alınması 

düşüncelerine fotoğrafın katkısı yadsınamaz . Muybridge ve Marey'in Kronofotografları 

biçimlerin zaman içindeki gelişimin izlenimini yansıtıyorlardı. Balla'nın "Balkondaki X 

Kız" (19 ı2), ı 9 ı 3 'deki "Devinimin Yolları" ve "Dinamik Skanslar" adlı resimleri bu 

etkilenmeyi açıklar. Boccioni' nin figürün katı çizgilerini kı mak gerektiğine inanarak, 

mekanda dinamik bir süreklilik yaratmayı amaçlayan heykelleri, onun Marey' in 

fotoğraflarını ineelediğini gösterir. Severini'nin "Dans Eden Kız" (19 ı 2) resmi de 

Seurat'dan sonra dans ritminin kronomatik görüntüsüdür. Balla'nın ı9ıO'da Anton 

Giulio Bragaglia ile birlikte çalışarak kronofotograflar ürettiği bilinmektedir. Balla, daha 

sonra ı 9 ı 8 'de Fütürist Bildirge ' de fotoğraf için şunları söylemekteydi: "Fotoğraf ve 

141 Nazif Topçuoğlu, a.g.e., s. 46. 

142 Nazif Topçuoğlu, a.g.e., s. 46. 
143 . -Ihsan Derman, a.g.e ., s. J.) . 
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sinemanın varlığı söz konusu olunca, gerçeğin resimsel olarak betimlenmesi kitleye artık o 

kadar ilginç gelmeyebil ir." ı44 

Aşağı yukarı aynı yıllarda ortaya çıkan fütüristterin resimlerinin adları bile onların 

harekete ne kadar tutkuyla bağlandıklarını anlamamıza yetebilir. "Bisikletçinin Dinamizmi, 

At ve Binicisi (Hız atı parçalarına ayırıyor), Kadının Hareketlerinin Plastik Sentezi, 

Hareket Halindeki Köpeğin Tasması, Balkonda Koşan Klz, Rüzgarlar: Hareketin yolları+ 

Dinamizm, Sekanslar, Otomobilin Hızı+ Işıklar+ Gürültü, Tramvayın Bana Anlattıkları". 

Genellikle bunların dışardan gözlemlenen hareketleri anlattıkları ve bunun cisimler 

üzerindeki yapısaligörsel etkilerininden sözettikleri söylenebilir. Onlar, Appolinaire'in 

sözleriyle, sesleri, gürültüleri, kokuları gri veya kahverengi kullanmadan duyumsal ve 

duygusal biçimde tuvallerine aktararak, izleyicilerin tam katılıml arını sağlayacaklarını ileri 

sürmekteydiler. Kübistler genellikle ressamların rahatlıkla ve zaman içinde gözlemleyip 

inceleyebilecekleri durağan objeleri kendilerine konu olarak seçerlerken, fütüristler ise 

bunun tam tersini yapmaktaydılar. Görsel algının analizi için, duran bir objenin çevresinde 

gözleyicinin dolaşmasının bir sakıncası yoktu ve Kübistler de, Fütüristler gibi, 

değişmekte olan gerçek dünyayı konu aldıkları resimlerine izleyicinin tam katılımını 

arıyorlardı. Fakat konu olan obje hareket edince işler değişiyordu ve belki de Fütüristterin 

resimlerinde ilk bakışta farkedilen enerji ve heyecan onların renk kullanımlarından olduğu 

kadar seçtikleri hareketli konulardan ileri gelmekteydi. Ne yazık ki, bir kısmının hevesle 

bekledikleri savaş öndegelen birçok Fütürist sanatçının ölümüne yolaçmış ve, kalanların 

da, doğal olarak, gerçekler karşısında uğradıkları büyük hayal kırıklığı nedeniyle, bu akım 

fazla gelişmemiştir ı 45. 

Fütüristler arasındaki tek fotoğrafçı Bragaglia' dan bugüne birkaç adet onun 

"Fotodinamizm" adını verdiği ilginç fotoğraf kalmıştır. Onun amacı da, zamanındaki 

birçok sanatçı gibi, hareketin karmaşıklığını, ritmini, gerçeği ve maddeleşmekten 

ayrılmayı yansıtan resimler üretmekti. Marey'nin analitik yaklaşırnma ve sinemaya, her 

ikisinde de hareket kesin zaman dilimlerine bölünüp dondurulduğu için, karşı çıkıyordu. 

144 Beral Madra, "Sanatın Boyutları İçinde Fotoğraf Sanat ilişkisi", Kalın Sanat Seçkisi, (No: 4, 

Ocak-Şubat ı 987), s. ı O. 

145 Nazif Topçuoğlu, a.g.e., s. 46. 
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Kendi fotoğraflarında, insanlar, iç mekanlarda basit hareketler yaparlar. Siyah fon önünde 

tek bir figür vardır. Onun hareketi farklı aşamalar ve düzensiz aralıklarla gösterilir, arada 

da hareketin oluşturduğu netsizlik örnekleriyle karşılaşırız . Bragaglia'nın esrarengiz 

ruhbilimsel düşünceleri, onun: "İnsan ayağa kaltığı zaman, koltuğu hala kendisinin 

ruhuyla doludur." sözleriyle özetlenebilir. O hareketin mekan içindeki sürekliliğini, 

hareketler-arası aşamaların tanımlandığı yapay hacimler olarak kaydetmek istiyordu. Ona 

göre, fotoğraflarda hareketlerinden dolayı netsiz çıkana aydın lık yüzeyler ışığın hareket 

olarak rol almasının sonucuydu. Hareketin mekan içindeki sürekliliğini ve onun 

tanamladığı yapay hacimleri fotoğraflarında göstermek istiyordu. Hareketin sürekliliğine 

önem veriyor ve hareket eden bir cismi belli aralıklarla "dondurarak" net olarak göstermek 

yerine, hareketin biçimini saptarnaklçizmek istiyordu 146. 

Fransız devriminden tam yüzyıl sonra açılan Eyfel Kulesi, hem İngilizlerin Crystal 

Place' ına karşı Fransız gururunu koruyor, hem de zamanın değişim duygusunun 

öndegelen simgesi rolünü üstleniyordu. Sanki modernliğin somutlaşmasıydı. Robert 

Delaunay, 191 O' larda yaptığı otuz kadar Eyfel Kulesi resmiyle, gerek kübistik tavra 

katkısı, gerek de rastlantısal olmayan konu seçimi yönünden ilginçtir. Kübistlerden daha 

renkli paletiyle renk ve biçim bütünlüğünü yakalamış ve kuramını geliştirmiş olduğu 

eşzamanlılık kavramını sergileyebilmiştir. Eyfel Kulesi ise besbelli teknoloji ve düşünce 

dünyasındaki yeniliklerin son derece somut bir simgesiydi. Resimde yeni bir anlayış 

olarak dinamik (hareketli) mekan kavramını geliştirirken, resmi seyredenin gözünün 

renklerin eşzamanlı kontrastından (zıtlığından) etkilenerek hareketlendiği varsayımını 

ortaya attı. 1913' den sonraki resimlerindeyse, görme olayının eşzamanlı renk zıtlıkları ve 

mekanlar hakkında birbirleriyle çelişen ipuçlarının yarattığı bir hareket olarak anlaşılması 

düşüncesini geliştirdi. Delaunay'in amacı, artık sadece formların hareket yüzünden 

yerdeğiştirmeleri ve bozulmalarını anlatabilme değil, fakat seyircinin gözünü soyut resim 

mekanı içinde, elde olmayan sonsuz bir dolaşıma zorlayabilmekti. Onun kübistlerden 

ayrılmasının nedeni de, onların neredeyse tek renkli paletleriyle sadece form ve hacimierin 

incelenip algılanmasına verdikleri birincil önemdir. Delaunav. kübistlerin tek renkli 

çalışmalarının en ilkel görsel hareketlilikten bile yoksun olduğunu söyler147• 

146 Nazif Topçuoğlu, a.g.e., s. 47. 

147 Nazif Topçuoğlu, a.g .e., s. 48. 
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2.3. 1. Vortisistler 

Fotoğraftan yararlanarak soyuta doğru yol alan sanatçıların yanında doğrudan 

doğruya fotoğrafı kulinarak soyut sonuçlar alan, Alvin Langdon Coburn, 1916'da Soyut 

Fotoğraf Sergisi açtı ve bunlara o dönemde İngiltere'de Fütürizm kapsamında bir akım 

olan Yortisizm' e 148 dayanarak Vortograf1 49 adını verdi . Bu fotograflar, prizmatik 

lenslerle çekiliyordu ve sonuç şaşılacak derecede resimseldi. Londra'daki Yortisist 

sanatçılar, Fütüristlerin birçok ilkesini benimsemekle birlikte, onların ağırlık verdikleri 

hareket ögesini sinemanın çok daha kullandığına inanıyordu. Yortisist yapıtların en iyi 

örneklerini şehir yaşantıları alıyordu. Wyndhom Lewis'in Kırmızı İkilisi (1914) ile 

Lawrence Atkinson'un Resim'i bu örneklerdendi ıso. 

2.4. Bauhaus ve Fotoğrafçılık 

1915 yılında başlayan Bauhaus tarihinde önemli olan Birinci Dünya Savaşı 

sonrasında yer aldığı ve etkisinin, inanılmaz politik ve kuramsal ve okulun kısıtlı 

olanaklarına karşın günümüzde bile gerek sanat eğitimi ve gerekse de yaratıcı yaklaşım 

biçimi olarak gelen e kol olmasıydı 1 S 1• 

Bauhaus'ta fotoğrafçılığı, Weimar'daki okulun ilk yıllarda, mimari yapıtı bütün 

unsurlarıyla "ideal sanat eseri" yapma felsefesine bağlı olarak "Tasarım Sentezine" katkıda 

bulunan diğer atölyeler gibi, bir de fotoğraf atölyesi vardı 1 S2 . 

148 Vortisizm; Fütürizmin devingen dinarnizınİ ile Kübizmin durağan anıtsallığının bireşimi; sert, 

köşeli, çapraz çizgilerin egemen olduğu "girdap" anlamına gelen sanat hareketi. 

149 Vortograf; Üçgen biçiminde düzenlenmiş üç ayna yardımıyla elde edilen görüntülerin kaleydoskopik 

çoğalım ı. 

ISO Beral Madra, "Sanatın Boyutları İçinde Fotoğraf Sanat ilişkisi", Kalın Sanat Seçkisi, (No: 4, 

Ocak-Şubat 1987), s. I O. 

IS I Nazif Topçuoğlu, İyi Fotoğraf Nasıl Oluyor Yani?, (Yapı Kredi Yayınları, Sanat Dizisi-S, 1. 

Baskı, İstanbul: 1992), s. S9 . 

IS2 Nazif Topçuoğlu, a.g.e. , s. 60. 
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Bu yıllarda, fotoğrafçılık "Tasarım Sentezinin" en önemli unsurlarından biri haline 

gelmişti, esasta "demokratik" bir imge-üretim yöntemi olduğu için, herkesin tasanıncı 

olmasını isteyen, sosyal eşitlik yanlısı Bauhaus düşüncesine uyuyordu. "Demokratikliği" 

hem kolay ve ucuz çoğaltılabilen imgeler üretmesinden, hem de kullanma kolaylığından 

ileri gelmekteydi. Üstelik, bir makine ile yapılan (çekilen) resimler (fotoğraflar), ne de 

olsa teknolojik ürünler oldukları için, "nesnel" görüntüler sağlayacaklardı. Bunlar da 

sanatçılara, tasarımcılara ve giderek herkese, yeni görüş açıları, algılama biçimleri 

öğretecek; öbür yandan da gerçek görsel çevreyi yansıtma görevini üstlenerek ressamların 

salt renk ve biçimle uğraşmalarına olanak tanıyacaktı 153. 

"Optik Biçimsellik" veya "(fotoğraf) Makine(si) Görüşü" (Kamera Görüşü) diye 

adlandırılan, fotograf eleştirisinde kullanılacak Bauhausçu değerler sistemi ortaya çıktı 154. 

L.Moholy-Nagy'nin yeni kurarnlarını geliştirmesi için gerekli olan örnekleri sağ-

lamıştır. Onun yaklaşımı kendin öncekileri yadsımaya ve yarınlar için yeni bir felsefe 

kurmaya yönelik olduğundan, bunun temelini geleneklerde değil kururnlaşrnarnış kay-

nakların ürünlerinde araması doğal karşılanmalıdır.O, zamanının "akademik sanat fotoğ 

rafı" anlayışını benimsernek yerine; amatörlerin, fotoğrafı habercilikte; bilimsel, tekno-

lojik, polisiye ve benzeri işlerde kullananların yapıtlarında bakarak kendi fotoğraf kura

mını geliştirmiştir."Bulunmuş imgeye" değer verip bunu sanat dalı (ortamı) hakkında 

izleri, çocukların, ruh hastalarının, ilkel insanların yaptıkları resimlere yirminci yüzyıl

da önem verilmeye başlanmasında da görülür.Ömeğin, Picasso nasıl Afrika maskların 

dan, çocuk resimlerinden etkilenerek resmi yeni baştan keşfettiyse, Moholy de fotoğra 

fı işlevsel amaçla veya amatörce kullananların yaptıklarına bakarak yeni iletişim ortarnı 

hakkındaki en yansız ve koşullandırılmarnış bilgileri toplayabileceğini biliyordu 155." 

Fotoğrafçının görevi her konuyu sadece biçim ve süreç açılarından incelemekti. 

"Sanat" amaçlı fotoğrafı "reklam" fotoğrafından ayıran sadece niyet ve içerikli. Her iki 

153 Nazif Topçuoğlu, a.g.e., s. 62. 

1 54 N . f T "1 63 azı opçuog u, a.g.e., s. . 

155 Nazif Topçuoğlu, a.g.e., s. 64. 
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durumda da biçimsel kaygılar aynı olmalıydı. Sanatçılara ve reklamcılara, imgelerin 

taşıyacağı anlamlarla değil, fakat imge üretim süreciyle ilgili olarak aynı şeyler 

öğretilmeliydi 156_ 

1927 yılında Bauhaus'tan ayrılan Moholy-Nagy birkaç yıl Macaristan, Amsterdam 

ve Londra' da çalıştı, belgesel filmler yaptı. B u arada Berl in' e taşınmış olan en son 

Bauhaus Okulu 1933 yılında Almanya'da Nazilerin başa geçmesi ve artan baskılar 

tarafından kapatıldı. A.B.D.'ye gitmiş olan Nagy, fotoğrafçılıkla ilgili kurarnlarını burada 

verecekti 157. 

2.5. Türkiye'de Fotoğraf 

Türkiye'ye fotoğraf Fransa' da Daguerre'nin görüntüyü kağıt üzerine tesbit etmeyi 

başarmasından (1837) ve bu buluşunun Fransız Bilimler Akademisi'nce kabul edilişinden 

kısa süre sonra girdi. O sıralarda Paris'te öğrenimde bulunan serasker Hüsrev Mehmet 

Paşa'nın dört kölesi, fotoğraflarını çektirerek Paşa'ya yolladılar. Paşa da bu fotoğraların 

birini II. Mahmut' a sundu. Bunların Türkiye 'ye giren ilk fotoğraflar olduğu kabul edilir. 

Daguerre 'in fotoğrafçılıkla ilgili olarak yayımladığı (ı 839) cep kitabı , ertesi yıl türkçeye 

çevrildi . Daguerre'in asistanlarından Kampa İstanbul'a gelerek (1842) fotoğraf ve 

fotoğrafçılığı Belvü'deki (günümüz Taksim gezisi yakınları) bir yerde tanıttı; isteyenlerin 

fotoğraflarını çekti, ücretle fotoğrafçılık dersleri verdi ve fotoğraf makinesi sattı.Ceridei 

havadis gazetesinin 1845 yılı 2232 sayılı nüshasında M. Naya adlı bir fransızın 

Beyoğlu' nda bir fotoğrafhane açarak 60- 100 kuruş karşılığı fotoğraf çektiği ilanı yer aldı. 

Kırım savaşı sırasında (ı 856) mareşal von Moltke ile birlikte İstanbul' a gelen Alman 

kimyacı Rabash, Beyoğlu'nda Tünel yakınlarında bir fotoğraf stüdyosu açtı. Kısa süre 

sonra bu stüdyodaki çalışmalara Kayserili iki kardeş,. Vichen ve Kevork da katıldılar. 

Rabach, Almanya'ya dönünce stüdyo iki kardeşe kaldı ve bu stüdyo ünlü Abdullah 

Biraderler fotoğrafhanesi'nin temelini oluşturdu (1858). Bu tarihten sonra uzun yıllar 

156 N . ı· T -ı 65 azı opçuog u, a.g.e., s. . 

157 Nazif Topçuoğlu, a.g.e., s. 66. 
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Abdullah biraderler Türkiye' deki fotoğrafçılıkta tek isim oldu. Abdullah biraderler' i 

İstanbul' da açılan öteki fotoğrafhaneler izledi (Febus, Gülmez biraderler, Apollon, Res ne, 

Andromenos Gargapulo, Sabah, Joailler vb.). Bunlardan Gargapulo, günlük 

çalışmalarının dışında İstanbul' daki esnafın günlük giysilerini saptay an fotoğrafları, 

Sabah ve Joailler ise İstanbul görüntülerini ve kentteki anıtların fotoğraflarını çekerek 

İstanbul anısı olarak sattılar. İstanbul Arkeoloji müzeleri kütüphanesi ve İstanbul 

Üniversitesi kütüphanesi' n deki Abdülhamit II döneminde (1876- 1 909) çekilmiş bütün 

donanma gemilerinin, askeri kurum ve fabrikaların, İstanbul' daki cami ve mescitlerin, 

devlet eliyle yapılmış binaların fotoğraflarını içeren albümler, aynı dönemde tiyatro 

oyunlarının bazı sahnelerinden çekilmiş fotoğraflardan oluşan albümler, Abdülhamit 

II' nin tahta çıkışının 25. yılında çıkarılan sınırlı aftan yararlanabilecek mahkumların 

padişah tarafından seçiminin yapılabilmesi için imparatorluğun bütün hapishanelerinde 

küçük gruplar halinde çektirilen belgesel nitelikli fotoğraflar dönemin bu alandaki önemli 

çalışmaları arasında yer aldı. 1905'e gelindiğinde Türkiye'de hepsi de gayri müslimler 

tarafından açılmış yaklaşık otuz fotoğraf stüdyosu vardı.~ Bu tarihte Salih Bey'in 

Han ya' daki stüdyosu, müslüman bir türk tarafından açılan ilk fotoğraf stüdyosu oldu. 

Bunu, Baha Bediz'in (Rahmizade Bahattin) önce Girit'te, sonra da İstanbul'da Resne 

adıyla açtığı (191 O) fotoğrafhaneler izledi. Arkasından, Sirkeci' de Ferit İbrahim 

fotoğrafhanesi açıldı. Fotoğrafçılığın Türkiye'ye girişinden latin harflerinin kabul edilişine 

(1928) kadar geçen süre içinde Türkiye' de bu konuyla ilgili olarak 41 kitap yayınlandı. 

Aynı süre içinde bazı askeri okullara resim dersinin yanı sıra, fotoğrafçılık dersinin de 

konulması, sadrazam Cevat Paşa, Halit Ziya (Uşaklıgil), Ahmet İhsan (Tokgöz), 

şehremini Yusuf Razi Bey, serfotoğrafı miralay Ali Sami Bey, Mühendishanei berrii 

hümayun fotoğraf hocası binbaşı Ahmet Bey gibi önde gelen devlet adamları, aydın ve 

subay kesiminin konu ile amatörce de olsa uğraşmaları fotoğraçılığın hızla yayılmasına 

neden oldu. Müslüman Türkler' in açtıkları fotoğrafhanelerin sayısı arttı. Mütareke 

yıllarında (19 18-1920) mimar Arif Hikmet Bey'in (Koyunoğlu) Yeraltı fotoğrafhanesi ve 

ilk profesyonel türk kadın fotoğrafçısı olan Naciye Hanım'ın (Suman) Beyazıt'taki 

Hanımlar fotoğrafhanesi müslüman Türkler' in çalıştırdıkları ilk fotoğraf stüdyolar 

arasında yer aldılar. Fotoğraf araç gereçleri satan birçok mağaza faaliyete geçti. Velit 

Ebüzziya, Çanakiade'deki savaş alanlarını, ingilizler'in Şehzadebaşı karakolu'na 
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yaptıkları baskını, Mudanya mütarekesi ve Lozan Barış Antlaşması'nı; Burhan Efendi de 

(Felek) Çanakkale savaşı'ndan geri kalanları görüntüleyerek Türkiye'de gazete 

fotoğrafçılığının (foto muhabirliği) öncüleri arasında yer aldılar. Burhan Efendi, ayrıca 

adını kullanmadan Fotoğrafçılık rehberi ( 1917) adlı bir de kitap yayımiadı ı 58. 

Kurtuluş Savaşı'nın balgeleyen fotoğraflar Başkomutanlık fotoğraf subayı Esat 

Nedim (Tengizman) ve Batı cephesi fotoğrafçısı EthemBey (Tem) tarafından çekildi. 

Cumhuriyet dönemiyle birlikte birçok alanda olduğu gibi fotoğrafçılıkta da hızlı bir 

gelişme görüldü. Stüdyo fotoğrafçılarının yanı sıra yurt insanım, tarihini, doğayı vb. 

görüntüleyen açık hava fotoğrafçılarının sayıları da çoğaldı. Bu dönemin önde gelen 

fotoğrafçıları, başta Atatürk fotoğraflarıyla ün yapan Cemal Işıksel olmak üzere Selahattin 

Giz, Nurettin Erkılıç, Şinasi Barutçu, Limasollu Naci, İhsan Erkılıç, Othmar Pfferschy, 

Rıdvan Gi.irari, Hayri T. Tolgar, Jean Weinberg, Süleyman Süreyya gibi isimler oldu. 

Gazete fotoğrafçılığı dalında ise aynı dönemde şu foto muhabirieri adlarını duyurdular. 

Ferit İbrahim (Malumat, Serveti fünun, Tasvir), Namık Görgüç (Cumhuriyet), Ali Ersan 

(Vakit, Hürriyet haber ajansı), Cemal Göral (Son posta, Akşam, Dünya), Faik Şenol 

(Akşam), Hilmi Ş ahenk (Tan, Ulus, Vatan) 1 987'ye kadar uzayan dönemde ise gazete 

fotoğr;ıfçılığında şu isimler ön plana çıktılar. Rüçhan Ünver, Burhan Tan, Abidin Behpur 

Tapaner, Hüseyin Ezet, Müeddep Erkmen, Ara Güler, Mustafa Kapkın, Hüseyin Kırcalı, 

Mustafa Tükyılmaz, Güneş Karabuda, Gökşin Sipahioğlu, Coşkun Aral, Ergun Çağatay, 

Mehmet Biber gibi fotoğrafçılar yurtdışında da faaliyet göstererek uluslararası alanda 

adlarını duyurdular ı 59. 

1950'den sonra Türkiye'de fotoğrafçılıkta sanatsal nitelikli ürünlerin ilk örnekleri 

verilmeye başlandı. Bu tür çalışmalar yapanların başında, Şinasi Barutçu, Kemal Baysal, 

Zeki Faik İzer, B aha Gelenbevi gibi sanatçılar gelir. Şinasi Barutçu' nun çabalarıyla 

Türkiye Amatör fotoğraf kulübü FİAP'a (Fotğraf sanatı uluslararası federasyonu) üye 

oldu (1958). Bu dönemden sonra ulusal ve uluslararası alanda Mehmet Bayhan, Şakir 

Eczacıbaşı, Nusret Nurdan Eren, Halim Kulaksız, Seyit Ali Ak, Sami Güner, İbrahim 

158 Büyük Larousse, Sözlük ve Ansiklopedisi, (Gelişim Yayınları, 7. cilt), s. 4222. 

l59 Büyük Larousse, a.g.e., s. 4222. 
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Akyürek, Kemal Cengizkan gibi sanatçılar adlarını duyurdular. 1960-1985 arası dönemde 

adı anılmaya değer birçok fotoğraf sanatçısı yetiştiği gibi, birçok fotoğraf kulübü, derneği 

kuruldu, çeşitli sergiler açıldı, bazı sanatçıların fotoğraf albümleri yayımlandı, diya 

gösterileri yapıldı, siyah-beyaz olsun, renkli olsun türk fotoğrafçılığı yüksek düzeyde bir 

aşama sürecine girdi. Bu dönemde adlarını duyuran fotoğraf sanatçılarından başlıcaları 

şunlar oldu: Ara Güler, Gültekin Çizgen, Şemsi Güner, Ersin Alok, Fikret Otyam, İsa 

Çelik, Ozan Sağdıç, Mustafa Türkyılmaz, Reha Günay, Hüsnü Gürsel, Emin Hakarar, 

Şahin Kaygun, Mustafa Kocabaşı, Vefa Ülkü, Sedat Uzaras, Cengiz Karlıova, İbrahim 

Demirel, Merih Akoğul, Nuri Bilge Ceylan, Cengiz Cı va, Güler Ertan . 

Türkiye'de 1960'lı yıllardan başlayarak hızlı bir gelişme sürecine giren reklamcılıkla 

birlikte reklam fotoğrafçılığı da gelişme gösterdi. Bu dalda adlarını duyuran 

fotoğrafçılardan başlıcaları şunlar oldu. Ahmet Kayacık, Levent Tuna, Ahmet Güleryüz, 

Yaşar Atankazanır, Haluk Doğanbey, Moris Maçaro, Suat Eman. 

Türkiye' de ilk fotoğraf dernegi Şinasi Barutçu' nun girişimiyle T AFK (Türkiye 

Amatör foto kulübü) adıyla kuruldu ( 1950). Bu derneği Nihat Kasımoğlu , Muzaffer 

Feycioğlu ve Sina Kami ' nin kurdukları T AFK (Trabzon Amatör foto kulübü) izledi 

( 1959). Aynı yıl İFSAK da (İstanbul Fotoğraf ve sinema amatörleri derneği) Reşat Aşkın, 

Nurettin Erkılıç, Hulki Öğreten, Kemal Kozar, Şinasi Uzatalay, Yavsi Ebusuutoğlu, . 
Turgut Ekin tarafından kurularak faaliyete geçti. Daha sonraları Anraka, Adana, Edirne, 

Adapazarı, Kocaeli gibi illerde de benzer dernekler kuruldu. Bu dernekler açtıkları 

sergiler, düzenledikleri yarışmalada fotoğrafçılığın Türkiye çapında yaygınlaşmasında 

etkin rol oynadılar. Bu arada çeşitli fotoğraf dergileri yayımlanarak, bu sanat dalının 

tanınması ve yayılması için uğraş verdi !60. 

1980' lerde dernekler ve gruplar düzeyinde yürütülen fotoğraf çalışmaları dış 

ilişkilerin etkisiyle nitelikli çizgiye ulaştı. Bugün Türkiye'de, Fotoğraf Sanatı Uluslararası 

Federasyonu (FIAP) tarafından ünvan verilmiş pek çok fotoğrafçı vardır. Bu ünvanı alan 

ilk Türk sanatçısı Baha Gelenbevi'dir (1960). 

160 B .. ··k L 4111 uyu · arousse, a.g .e., s . ---· 
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Fotoğrafik görünrünün dünyanın her bölgesinde özellikle büyüsel inançlara sahip 

olan ilkel toplumlar ve kendine özgü tasvir gelenekleri olan doğu toplumlarında büyük bir 

ilgiyle karşıianmış olduğu kesindir. Batı gelenekleri ve yaşam tarzı ise fotoğrafın daha ilk 

yıllardan başlayarak sosyo-ekonomik dü zene aktif katılımını sağlayan bir süreç 

yaratmıştır. Fotoğrafın giderek iletişim ve reklam ortamında etkin bir rol oynaması da bu 

sürecin bir sonucudur. Batı dünyasına oldukça yakın bir konumu bulunan Osmanlı 

İmparatorluğu'nda ise fotoğraf sorunu bazı İslami gelenekler yönünden de pek yaygın ve 

aktif bir biçimde algılanamazdı. Ancak giderek Batıya daha çok yakınlaşan çevrelerde 

fotoğraf büyük bir ilgi gördü ve sonraları primitif diye adlandırılan bir grup sanatçı 

tümüyle fotoğraftan yararlandılar. Böylece özgün resim çalışmaları gerçekleştirildi . 

Osman Harndi ve çağdaşı diğer bazı ressamiarsa bazı figür çalışmalarında fotoğrafik 

görüntünün kolaylığına sığınan uygulamalara girişmişlerdi. Resim kompozisyonunda yer 

alacak figürün fotoğrafı çekiliyor ve bu fotoğraf karelere böllinrnek suretiyle büyütme 

işlemi gerçekleştirilmiş oluyordu. Çoğu Darüşşafaka Lisesi'nin hocaları ve öğrencileri 

olan primitif ressamlar da fotoğrafik görüntüyü aynen uyguladıkları eserlerinde, fotoğraf 

tekniğiyle elde edilen nesnel görüntünün ayıklanıp arıtıldığı bir yöntem uyguluyorlardı 161 . 

1830 yılından itibaren fotoğraftan yararlanma devinim gerçeğini yakalarken, 

XIX. yüzyıl Osmanlı' da tam tersiydi. Batı fotoğrafta devinimi, Doğu ise dinginliği 

temel alıyordu. 

Fotoğrafın yaygınlığı Osmanlı'da askeri okul çıkışlı ressamlar, Osman Harndi ve 

adları bilinmeyen primitif olarak adlandırılan sanatçıların çalışmalarıyla önem kazandı. 

Fotoğraftan, dış gerçeğin tam olarak sunulması için yararlanılıyordu. Osman Harndi'nin 

doğrudan doğruya çalışılmış portrelerinin yanında, oryantalist komposizyonlarda 

kullandığı, zengin ayrıntılı fon ve figürler için kareleme yöntemiyle büyüttüğü ayrı ayrı 

fotoğraflardan yararlandı. Osman Harndi'nin resimlerinde aksakl ık görülmemesinin 

nedeni Batı eğitiminden geçmiş bir sanatçı olmasıydı 162. 

!6! Sezer Tansuğ , "Belge Olarak Resim ve Fotoğraf İlintisi" , 'Türkiye'de SANAT, Plastik sanatlar 

Dergisi, Sayı: 6, Kasım -Aralık I 992), s. 57. 

l62 Adnan Çoker, "Fotoğraftan Resim ve Darüşşafakalı Ressamlar", Yeni Boyut, (Ocak 1983), s . 5. 



6ı 

Batı'da eğitim görmemiş Hüseyin Zekai Paşa ya da Ahmet Şekur gibi askeri okul 

çıkışlı sanatçıların çoğunluğu da fotoğraftan yararlanma yöntemini seçiyordu. Bunlar II. 

Abdülhamit için ülkenin çeşitli yerlerinden çekilmiş fotoğrafların çoğaltılmış 

kopyalanndan yararlandılar. 

Özellikle Hüseyin Zekai Paşa'nın çizgisel dille ve örnekten çalışma yöntemi ile 

oluşturduğu bu tür peyzajlarında küçük elemanların kaldırılmasından ya da yer 

değiştirmesinden başka değişiklik görülmez. Ancak, renk ve tonla ilgili olumlu nitelikleri 

dikkati çeker. Bütünüyle asker okulu çıkışlı bir sanatçı olan Hüseyin Zekai Paşa, bilek ve 

göz ikilisiyle kendi uslubunu yansıttı. "Ayasofya Şadırvanı"ndaki figürler, çağından 

önceki giyimleriyle başka resimden alındı. Fotoğraf, resim diline ışık-gölgeler kullanarak 

çeviren sanatçı, biçim kaynaklanmasına giderken; biçimi üstün renk uyurnlarıyla sararak 

doğadan çalışırmışçasına düzeye getirdi. Saray beğenisinden uzakta, çizgisel perspektifi, 

nesne ayrıntılarını bırakarak doğadan çalıştığı peyzajları Türkiye'deki çağdaş gelişmelere 

koşutluk gösterir. 1919 ' lara doğru bu gelişim bize değerli niteliklere sahip peyzajlar 

armağan etti ı 63 . 

Fotoğrafı araç olarak kullanan sanatçılar, çoğunlukla yurt dışına gitmemiş 

sanatçılardı. 1890 yıllarda çekilen fotoğraflarda derinlik ve yeterli netlik yoktu. 

Ahmet Şekur ise derinlik, rakursi, armoni bilgileri olan, objektivizmi duyarlığıyla 

subjektifleştiren yetenekdi. 

Primirif olarak nitelendirilen anonim sanatçılar ile Darüşşafakalı sanatçılar arasında 

ortak özellikler olsa da gerek resim gerekse mesleki açılardan farklı temellere 

dayanıyordu . Yalnız seçtikleri yöntem ortaktı. Bu ortak ad altında isim verilmiş sanatçılar, 

kimlerdi ve nerede eğitim görmüştü? sonısu gönderge yapar bizlere. Şeker Ahmet Paşa ve 

Süleyman Seyyid gibi Gerome ve Cabanel'in yanında uzun süre çalışan sanatçılar onlar 

gibi bu denli ayrıntıya inemiyordu. Yıldız Sarayı ve çevresini konu alan bu sanatçılar o 

zamanlar sarayın içinde yaşayanların bile bilmediği yerleri ayrıntı lı resmetmişlerdi . 

ı 63 Adnan Çoker, a.g .e., s. 5. 
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Bunların kapalı mekanda atölye de çalıştıkları kesindi çünkü açık havada bu kadar 

ayrıntıya inilemezdi I64. 

Dikkati çeken bir diğer nokta, bu tablolardaki elemanların, kompozisyon gereği 

dikkate alınmadan , sağdan ve soldan kesilmiş izlenimi vermeleriydi. Tekrar tekrar 

yaptığımız inceleme sonucunda bu resimlerin herhangi bir nedenle kesilmediğini, bu 

ressamların kompozisyon konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıklarını gördük. İşte bu 

nedenler, söz konusu sanatçıların konuya profesyonelce yaklaşmadıklarını, ancak bilek 

gücü ve boyama yeteneği olan dikkatli, sabırlı, özenli ve duyarlı kiş i ler olabilecekleri, 

yapıtlarını aynı atölyede ve yetkin bir kişinin yönetiminde daha da ötede bunların fotodan 

yapılmış olabilecekleri kanısına varıldı. Nitekim bu kanı bizi önce kuramsal çalışmalarla 

yorduktan sonra, bir ipucu araştırmasına girişildiği ve sonunda Yıldız Sarayından İstanbul 

Üniversitesi kitaplığına taşınmış olan Yıldız Sarayı kitap ve albümleri arasında yapılan bir 

araştırma, (24 ve 31 Temmuz 1980) bazı resimlerin fotoğraf örneklerinin II. Abdülha-

mit' e sunulmuş olan albümler arasında bulunmasını sağladıl65. 

Resim sanatımııda fotoğraftan resim yapmanın en iyi, en belirgin örneklerini or-

taya koymuş olan Darüşşüfakalı Ressamların bu insansız peyzajlarında bulut, ağaç, su 

fenerleri ve yapılar bulunur. Ancak fotoğraf örneklerinde kayıkların , az da olsa insan-

ların da yer aldığı görülür. Darüşşafakalı Şefik'in Yıldız Sarayı'nda Yemek Salonunu 

betimleyen tablosunda bardakların içieri boş olmasına karşın, foto örneğinde bu bar

daklarda içkiler bulunduğunu saptadık . Saraya sunulan bu yapıtlarda insanlar, kayıklar 

ve bazı elemanlar ülkedeki yasaklara, ayıp sayılanlara uyarlık kurarak kaldırılmıştı. An

cak Fahri Efendi'nin resminde uzakta, Saraybahçesinde yer alan heykeller seziliyordu166. 

Tabloların yapılış yöntemleri ise, büyük önemi olmayan ve ancak sezinlenebilen 

mizaç farklılıklarına karşın, aynıydı. Sanatçılar, küme küme bulutlarda, suda 

yansımalarda, ağaçların yer aldığı bölgelerde kendilerini, köşkleri boyarken bağımlı 

kıldıkları doğruluk sonımluluğundan daha özgür hissediyorlar. Saray fotoğrafçısının 

I 64 Adnan Çokcr, a.g.e ., s. 7. 

I 65 Adnan Çoker, a.g.e ., s. 8. 

I66 Adnan Çokcr, a.g.e., s. 9 . 
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beğenisiyle çerçevelenmiş ve objektifiyle saptanmış bu görüntülerin biçimleri ne denli 

gerçeğe yakınsa da, boyama ve renk uyumları açısından Osmanlı' da kuşkusuz Batı re

si mlerini görmüş bir yetkin kişinin, yani, Kolağası Fahri Efendi'nin kafasında kav

ramsaiiaşan bir evrenin yansımalarını sunarlar. Yararlanılan kaynak fotoğraf olsa bile, 

bunların her zaman ilgiyle izlenebilecek bir bütün oluşturacağı kuşkusuzdur167_ 

Reel atmosfer izlenimlerinden de tümüyle arınmış görünen bu kıpırtısız, durgun 

resim kompozisyonlarının, fotoğrafa bağımlı oldukları bu yüzden güçlükle anlaşılabildi. 

Dünya resim tarihine önemli bir katkı niteliği taşıyan bu fotoğrafik yorum olgusunun, 

teknolojik tespit süreçleri ve reel görünümlerle bir hesaplaşma olarak değerlendirilmesi 

mümkün görünüyor. Bu resimler fotoğrafik görünümün sıradan belgesel niteliğini de 

inkar ederek, reel görünüme zihinsel şematizmi egemen kılınayı amaçlayan bir atmosfer 

yorumunu gerçekleştiriyorlar 168. 

Osmanlı sarayına Batı zevki daha 18. Yüzyıl sonlarında girmeye başlamış ve askeri 

okulların batı yöntemlerine uygun bir biçimde yeniden organize edilmeleri öngörülmüştü. 

Mühendishane-i Berri Humayun ile Harbiye ve Bahriye okullarında yetişen genç 

subayların stratejik alanda büyük önem taşıyan resim çalışmalarında modern ve ileri 

tekniklerin bilgisine sahip çıkmaları sağlandı. Osmanlı sanatında ötedenberi sefer 

yollarındaki kaleler ve menzizlerin minyatür teknikleriyle tasvir edildiği resim türleri vardı. 

Şematik manzara resmi düzenlerinden oluşan bu resimler 16. yüzyıla ait Derbeyani 

Menazil-i Seferi Irakeyn ve Süleymanname gibi el yazmalarının sayfaları arasında 

Matrakçı Nasuh tarafından meydana getiri lmişlerdi. Modernleşen askeri okullarda yeni 

malzeme ve teknik kullanımların yanısıra perspektif bilgisine de ağırlık verilen çalışmalar, 

desen çizimieri ve suluboya kullanımının sürekli temposuyla gerçekleşen belgesel resim 

düzenlemelerine olanak sağlamış oldular. İslam sanat çevresi içinde realite duygusunun en 

yatkın kesimi oluşturan Osmanlı dünyasında bu tür çalışmalar için gerekli zeminler her 

zaman vardı. 19. Yüzyılın modern teknikleri belgesel türden işlevsel resim olgularına hız 

verdi ve bunun yanısıra dünya resim tarihinin en ilgi çekici fenomenlerinden biri olarak 

resim sanatındaki tüm yenilenme programlarının ordu mensupları eliyle uygulanmaya 

167 Adnan Çoker, a.g.e., s. 10. 

!68 Sezer Tansuğ, "Belge Olarak Resim ve Fotoğraf İlintisi", 'Türkiye ' de SANAT. Plastik sanatlar 

Dergisi, Sayı: 6, Kasım -Aralık 1992), s. 58. 
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konduğu uzun bir süreç yaşandı. Osmanlı sanat dünyasının portre belgeciliği de 

geleneksel bazı tasvir şemalarının kişisel planda yorumlandığı görülür 169. 

Enderun Ressamları ve Primitiflerin ardından gelen ikinci kuşak Türk Ressamları 

arasında fotoğraftan yararlanan, üstelik ona Foto-Gerçekçilerio "sadakatiyle" eğilen başka 

bir sanatçı da Osman Hamdi. Büyük boyutlu, figürlü kompozisyonlarında Osman Harndi 

kendisinin, oğlu Edhem'in ya da çalıştırdığı modellerin özel giysiler içinde çektirdiği 

fotoğraflarından yararlanıyor. Bazı resimlerinde kendisinin değişik giysiler içinde ve 

değişik pazlarda çekilmiş bir kaç fotoğrafını bir araya getirmekten çekinmiyor, aynen 

Estes'in bir kaç klişeyi birleştirerek tek bir resim yapması gibi böyle resimlerde şaşırtıcı 

olan portrelere dokunmaması, aynı yüzün aynı resimde iki hatta üç kez yinelenmesinde bir 

sakınca görmemesi. Resimlerindeki hoca, derviş, türbedar kendisi. "Silah Taciri" 

resmindeki genç erkek oğlu Edhem, 'Okuyan Genç Emir" resmindeki ise giydirilmiş bir 

model. Osman Hamdi, gene Estes gibi , bazı resimleri için ayrıntı fotoğrafları da çektirmiş. 

Örneğin , okuyan genç emirin bir boy, bir baş, bir de ayak bölümünün, cami önündeki 

hocanın bir boy, bir de baş bölümünün fotoğrafları var. Günümüzde pek çok Foto

Gerçekcinin yaptığı gibi o da fotoğrafı kareleyerek büyütüp tuvale aktarıyor 170 . 

Mustafa Cezar, "Hamdi Beyin tablolarında mimari elemanları, mimariye bağlı 

dekorasyon hiç bir deformasyona uğratılmadan, adeta bir fotoğraf makinesinin 

objektifiyle zaptedilmişcesine gözler önüne serildiği insan figürleri de ona uyduğundan, 

Harndi Bey'in çalışma tarzını bilmeyen ve resim sanatına da yabancı bulunan kimseler, 

Harndi Bey' in böyle tablolarının siyah-beyaz olarak çekilmiş fotoğraflarını, bir yağlı boya 

resmin fotoğrafı değil de geçmiş yıllarda çekilmiş hakiki bir fotoğraf zannedebilirler." 

diyor. Foto-Gerçekçilerle Osman Harndi arasındaki şaşırtıcı benzerlik yalnızca 

resimlerinin fotoğraftan ayırdedilememesinden kaynaklanmıyor. Örneğin, tuva! 

boyutlarının büyüklüğü (Türk Resmi düşünüldüğünde devasalığı) onu Foto-Gerçekçilere 

yaklaştıran bir başka öğe. Asılları siyah-beyaz olan fotoğrafları kendince renklendirirken 

gösterdiği olağanüstü cüret, boyasının göz kamaştıran parlaklığı karşısında Mc Lean'i 

anımsamamak elde değil. Ön plandaki nesnelerde arka plandakilerin birbirine ve çoğu kez 

resim çerçevesine paralel olarak dizilmesi, neredeyse üst üste bindirilerek tuva! yüzeyinin 

I69 Sezer Tansuğ, a.g.e ., s. 58. 

170 Adnan Çoker, a.g.e .. s . I O. 
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iki boyutluluğunun korunması Osman Harndi 'nin Foto-Gerçekçiler gibi sık kullandığı bir 

düzenleme şekli. Sonra, cam kandiller, çini duvar süslemeleri, ipekli kumaşlar, çeşitli 

madeni eşya, sedef kakmalı kapı ve pencereler, kısaca her türlü parlak, ışık yansıtıcı 

yüzey karşısında duyduğu görsel coşku, onların maddesel varlıklarını doğru 

yansıtabilmek için gösterdiği aşırı özen ... Ama en şaşırtıcı olna, "İnsan figürleri resmin 

fonundan, portreler ise herşeyden önemlidir." diyen 19. yüzyıl gerçekçi resim öğretisini 

hiçe sayması. Osman Harndi için resmin fonu figürlerden, hele hele portrelerden çok daha 

önemli. Öyle olmasa aynı resim içinde kendi fotoğrafını, yüzünü değiştirmeye gerek 

duymadan, üç kez kullanır mıydı? "Onun asıl üzerinde durduğu ve dikkatleri çekmek 

istediği şey, mimari elemanlar ve özelliklemimariye ait veya onunla ilgili ve onu 

tamamlayıcı dekorasyondur." Osman Harndi için insan figürleri cicili bicili giysileri 

sergileyen birer vitrin mankeni, sanki. Sanatçı onların psikolojik durumları hakkında hiç 

bir ip ucu vermiyor bize. Resmin fonunu öne çıkartıp tuva! yüzeyinin her milimetre 

karesine eşit özen göstererek çağdaş bir kavramı, resim düzleminin bütünselliği (over-all 

pattern) kavramını da günümüzden çok önce benimsemiş oluyori 7I. 

Aşil Samancı, ressam ve dekaratör Jacob Samancı Efendi'nin oğlu olan sanatçı, 

Abdullah Biraderlerle çalıştı. Sarayda şehzadelere fotograf dersi verdi. Fotoğrafa ilgi 

duyan Sadrazam Cevat Paşa'ya yardımcı oldu I 72_ 

Cemal Işıksel, Türkiye'nin ilk foto-muhabiriydi. Atatürk gezilerinde onu yanından 

ayırmadı. 

Süha Özkan, büyük boyutlu renkli fotoğraf baskılarını tuva! üzerine uyguladığı ve 

yer yer boyasal müdahalelerde bulunduğu ilk çalışmalarından sonra renkli-geometrik 

düzenli zeminler üzerine kolaj -eklenti tekniği ile çalıştı. 

Süha Özkan, iki ayrı ifade biçimi olan resim ve fotoğrafı sonuş ortamı içinde 

biraraya getirdi. Biçimi, sunulduğu boyanmış ortam ya da fotoğrafik bağlam içinde 

değişik yapıtlarda yineledi. 

I7I Adnan Çoker, a.g.e., s. I I. 

I 72 Ümit iıner, Her Yönüyle Modern Fotoğraf Sanatı, ( Serhat Dağıtım, Ocak I 98 I), s. I 72. 
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Ahmet Öner Gezgin, 1972' de Kassel Devlet Güzel Sanatlar Akademisinde deneysel 

fotoğrafi dalında çalışmalar yaptı. Fotoğraf yüzeyi üzerinde kolajlar çalıştı. 

Şahin Kaygun, asker fotoğrafları, işçi fotoğrafları, Anadolu fotoğrafları ve Salzburg 

izlenimleriyle belge ve röportaj türünde ilk çalışmalarını yaptı. Siyah fotoğraflar dizisiyle 

deneysel fotoğrafa yöneldi. 1978'de sanat insanları dizi çalışmasıyla bu türün özgün 

örneklerini verdi. 1980'li yılların sonuna doğru polaroid fotoğraflada yeni bir denemeye 

girişti . Bu fotoğraflara müdahale ederek resimsel etkiler elde etmeye çalıştı. "Sanatların 

Bileşimi" ilkesi uyarınca fotoğrafla resmi, görsel planda eşleştiren, kaynaştıran yeni bir 

teknik denedi. British Museum'dan çektiği fotoğrafları, resim yüzeyleri üzerine monte 

ederek fotoğraf aracılığıyla "foto-pentür" çalışmaları yaptı. Polaroid emülsiyon üzerinde 

resimsel müdahalelerde bulundu. Fotoğrafa uygulanan akrilik boya ile fotoğrafın 

bünyesine yedirilmesi ya da fotoğrafın doğal renklerine karşıtlık oluşturarak lekesel 

düzenleme getirdi. Şahin Kaygun, doğasal nesnelerin mekandan arıtılmış soyut biçimleri, 

tekrarlı kareler halinde foto-modelin görüntüsüyle birleştirdi. Fotoğraf yüzeylerine 

lekeselden farklı çizgisel müdahalelerde de bulundu. Bunu daha çok çıplak figürlerde, ışık 

kaynaklarıyla uygulanan dış çizgileri eritmede kullandı ı 73. 

Nur Koçak, Tekniği resimde gerçekliğe yaklaşınanın tek yolu olarak benimsediğini 

söyleyen sanatçının çalışmalarında, foto -realist tekniğe göre oluşturulmuş nesne 

görüntüleri vardı. Birer fetiş nesne anlamı kazanacak şekilde biçimlendirdi. Boyutları ve 

kullanılan biçimierne tarzını bir anlamı vurgulayacak bir kompozisyona göre düzenledi 174. 

Mehmet Yılmaz, çağdaş yaşam ve medya kültüründen esinlendiği resimlerinde, 

foto-gerçekçi tekniği, tablonun bütünü ya da ayrıntı düzeyinde değerlendirerek figür 

kaynaklı anlayışı getirdi. 

Özdemir Altan, Aerograf tekniği ile fotoğraftan yararlandı. 

Gül Kahvee i' de foto-pentür çalışmaları düzenledi. 

173 Kaya Özsezgin, Türk Plastik Sanatçıları, (Ansiklopedik Sözlük, Yapı Kredi Yayınları : ı 994), 

s. 214. 

174 Kaya Özsezgiıı, a.g.e. s. 221. 



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

RESiMDE MALZEME OLARAK FOTOGRAFIN KULLANIMI 

3.1. Foto-Montaj ve Dada 

Fotografinin kullanımı, hemen hemen medianın kendisi kadar eskidir. 1830 

yıllarında William Henry Fox Talbot'un gerçekleştirdiği ilk "Deneysel Fotografi" 

örnekleri; yaprakların , çiçeklerin ışığa duyarlı fotograf malzemesi üzerinde dolaysız ilişki 

sonucu oluşturduğu görüntüleridir. Koyu ton bir zemin içinde, açık tonlu grilerin 

biçimlendiği bu denemeler, "Fotogramm"ın başlangıcı sayılır. Man Ray, Christian Schad 

ve Moholy-Nagy 19. yüzyılın ortalarında bu yöntemi yinelediler ve sonsuz sayıda 

nesnelerle oluşturdukları çalışmalarında Fotogramm'ı anlatım arac ı olarak başarıyla 

kullandılar. Çoğaltılrnış pazlama yöntemi veya yeterince temizlenmemiş kollodium plakası 

üzerine bir tabağın düşen belli belirsiz gölgesi hiç beklenmedik sonuçlar verebiliyordu. 

Çoğaltılrnış pazlama ve tasarıma yönelik fotografi yöntemleri (buna bileşik fotografi veya 

birden fazla yöntemi tasanma uygulayarak oluşturulmuş yöntem de denilebilir) zamanın 

"Tasarımcı Fotografi" ve benzeri yayınlarında coşkuyla tartışılmaktaydı ı 75. 

"Fotomontaj" sözcüğü I. Dünya Savaşına ve Berlin-Dadaistlerinin fotografi 

çalışmalarında kullandıkları yeni yöntemleri tanımlayacak bir ad saptanana kadar 

bulgulanmamıştı. Fütürist ressam Carra ve Süprematist Malevich daha önce ilk örnekleri 

175 Dawn Ades , "Fotomontaj" Fotoğraf Dergisi, Fotoğraf Yazıları, (Ekim ı 984), s. I. 
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vermişler, ancak Dadaistler gibi birden fazla imgenin bileşimini veya birden fazla imgenin 

parçalarının bileşimini topluca kullanmamışlardı. Berlin-Dadaistlerinin azınlıkta kalan bir 

grubu tarafından belirlenmiş bu sözcük, sanatta (daha doğrusu karşı-sanat akımı içinde) 

geçerlik kazanmış olmasına rağmen, sözcüğün gerçek tarihsel kaynağı grup içinde 

yadsınmamıştır. Yeni bir buluşun coşkusuyla Raul Hausmann; "Bu yönteme bir ad 

gerekliydi ve George Grosz, John Heartfield, Johannes Baader ve Hannah Höch ile 

birlikte bu yeni anlatım biçimin FOTOMONTAJ olarak ad landırmaya karar verdik" 

diyordu ve "Bu kavram, bizim sanatçı rolü oynamaya olan karşı düşüncemizi belirtiyor ve 

kendimizi mühendis gibi yapıcı görmemizi sağlıyor. .. " diye açıklıyordu 176. 

Almanca' da "MONT AJ"ın sözcük anlamı yerleştirmek veya birleştirmek; 

"MONTEUR" ise bu aşamayı gerçekleştiren sanatçı anlamındadır. John Heartfield belki 

de en iyi tanınmış fotomontaj ustasıdır ve Dadaistler tarafından salt fotomontajlarından 

dolayı değil; tam tersine var olan sanatsal düzene karşı ortaklaşa paylaştıkları fikirlere 

sahip olduğundan "Montajcı Heartfield" olarak bilinmekteydi. · 

Berlin Dadaistleri fotografı hazır yapılmış bir imge gibi kullanmışlar, onu dergi ve 

gazetelerden kesilmiş parçalarla, çizgilerle; karmaşık, çarpıcı bir görüntü elde etme amacı 

doğrultusunda birleştirmişler ve böylece gerçeğin kışkırtıcı (porovokatif) parçalarını 

montajları ile oluşturmuşlardır 177 . 

Alışılmışın dışında etkileyici ve uygun bir araç olarak fotografinin kullanımı Dada 

resimlerinde ağırlık kazandı. 

Dadaistler akımda fotomontaj, çoğaltılamayan özel ve seçkin yağlıboya resmine 

karşı bir tepkiydi; çünkü o, fotomekanik olayın süreklilik kazandığı teknolojik bir 

dünyanın ürünüydü. Hannah Höch fotomontaj eylemi için: "Makina ve endüstri dünyasını 

sanat dünyası ile bütünleştirmek, tamamlamak tek amacımızdı"der. Bu tanımlamasındaki 

amaç şu olmalıydı: Gazete ve dergi fotografları ve baskıları, (ki bunlar fotomontajın 

176 Da w n Ades, a.g.e., s. 1. 

!77 Dawn Ades, a.g.e., s. 1. 
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mazlemeleriydi) hepsi mekanik oluşumlardır. Rus konstrüktivİstleri ise fotomontajı aynı 

ölçüt içinde değerlendirdiler. Dada-Fotomontajcılığı ile aynı zamanda Dada şiiri arasında 

da yakın ilişki vardır. Örneğin; Hans Arp, Tristan Tzara ve Kurt Schwitters gazete veya 

dergilerden rastgele seçilmiş tümceleri, diyalog parçalarını, konu dışı pasajları kullandılar. 

Dada fotomontaj ı kolaj yöntemine bir karşıt görüş olarak doğdu. Fotomontaj adı, bu 

iki ayrı yöntemi birbirinden ayırmak için seçilmişti ve Dadaistler fotomontaj yöntemine 

değişik bir güç verdi. Louis Aragon, 1923'de Max Ernst'in kolaj ve fotomontajları ile 

kübist kolajları arasında temelde bir ayrılık görür. Kübistler için bir posta pulu, bir gazete, 

bir kutu kibrit gerçekliğin kontrol edilmesi, test ve deneyin değerinin belirginleşmesi için 

ressamın kullandığı malzemelerdir. Halbuki Max Ernst için bu değişiktir; Kübist 

gerçekliğin yansıtılmasının tersine, bu bir şiirsel anlatım sürecidir178. 

1930' da "La peinture au d' efi" adlı yapıtta Aragon; kolaj ı, birbirinden kesinlikle 

ayrılan iki değişik kategoride tanımlar: Birincisinde, yapıştırılan maddenin betimsel 

niteliklerinin değeri, ikincisinde ise yapış tırılanın özdeksel niteliği önemlidir. Dada' da 

"Ernst Kolajı", paleti zenginleştirrnek için kullanılır; öyle ki anlatılan şey anlatım 

biçimininden çok daha önemlidir. 

Max Ernst kübik kolajında özgün kişiliğini bulduğu sıralarda, 1917'de Zürich'ten 

Berlin'e dönen Richard Huelsenbeck, Zürich'teki Dada kolajını kübist akıma yakıniaşmış 

buldu: "Bu yeni akım içinde resim erişilmez, ele geçirilemez gerçekliğin simgesidir; 

geleceğe kararlı bir adım atmış ve böylece yaşamla bütünleşrniştir. Yapıştırılmış kısım, bir 

tahta parçası, saç, Moloch'un heykelindeki gerçekliği yansıtmaktadır. Bu yeni iletişim 

yöntemi basit şeylerin gerçekliğine ulaşmayı amaçlayan bir yoldur ve soyuttur. Berlin 

Dadaistleri, dolaysız ve politik bir anlatırnın idealiyle, etkin olan estetik ve felsefi 

sorunlardan saprnışlardı. Emst gibi -fakat bir başka bir eğilimle- fotografları kolaj yöntemi 

ile gerçek imgenin rolünü belirginleştirmek için kullandılar 179 . 

178 Dawn Ades, a.g.e., s. 1. 

179 Dawn Ades, a.g.e., s. 2. 
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Fotomontaj ve fotokolajaDada sahip çıktı. Dada'nın kışkırtıcılık imgeleri için yatkın 

bir teknik ve anlamdı. Gerçeği kitleye anlatmak için hazır bulunmuş imgeler iyi bir gereçti. 

Kolajın kısa yoldan ve çabuk üretilişi de olaya ayrı bir çekicilik katıyordu . Bu, şiirsel 

otomatizmin karşılığı olan görsel otomatizmdi. Foto-montaj Hans Arp, Tristan Tzara ve 

Kurt Schwitters'in anlamsız şiirlerini tamamlayan bir sanat yapıtıydı. Fotomontaj, 

berlin'de ki Dada tarafından da benimsendi. Hausmann, Grosz, Heartfield, fotomontajı, 

Il. Dünya Savaşı öncesi Alman toplumu için uyarıcı araç olarak kullandı. Heartfield'in 

fotomontaj ı, 1920' den sonra toplumsal ve siyasal taşlamaya dönüştü 1 80_ 

Dadacılığın başlangıcında kendi başına bir komposizyon ögesi olarak değilde mecaz 

ögesi olarak kullanılan fotograf imgeleri, Dadacılığı izleyen sanat akımlarında daha özgün 

ve üretken biçimlerde kullanıldı. Fotomontaj ingelerinin nedensizlik izlenimleri 

yaratmasında; mecaz ögesi olarak fotografın kullanılmas ı , alışı l agelmiş çevresel 

ilişki lerden soyutlanarak fotografın kullanılması ve fotograf imgelerinin soyut imgeler ya 

da Non-objektive (betisiz) imgelerle birlikte kullanılması gibi yöntemlerin etkileri vardı. 

El Lissitzky'nin ünlü fotomontaj portresi, doğrudan doğruya çekilmiş bir fotograf 

filmi üzerine süperempoze edilmiş sanatçının el imgesi ve bu elin parmakları arasında 

görülen pergel gibi fotografik imgelerden oluştu . 

Moholy ' nin fotomontajlarında, fotografik dizi yada sekans düşüncesinin, fotografın 

mekaniksel yeniden-üretimiyle belirli bir ilişkisi vardı. Moholy ' e göre: "Fotoğrafik dizin 

artık bir 'resim' değildir ve resimsel estetiğin hiç bir kuralı buna uygulanamaz. Burada, 

birbirlerinden ayrılmış resimlerin her biri kimliğini yitirir, montaj ' ın bir ayrıntısı, bütünün 

kaçınılmaz bir parçası olur. Bu, birbirlerinden ayrı ve aynı zamanda birbirlerinden 

ayrılmaz sıralama, belirli bir amaca yönelen fotoğrafik dizin, hep birlekte, en güçlü bir 

silah ve en irkiltici bir şiir haline getirir." Moholy'nin fotogramları, basit bir fotograf baskı 

niteliğindeydi. Işığa karşı duyarlı olan fotograf kartları üzerine çeşitli nesneler koyup, 

ışığa tutmakla elde edilen bu görüntüler rastgele biçimlenmekteydi. Sanatçı, pozlandırılıp 

geliştirelen kart üzerinde tekrar müdahale edemiyordu 181 . 

180 Beral Madra , '"Sanatın Boyutları İçinde Fotoğraf Sanat ilişkisi'", Kalın Sanat Seçkisi , (No : 4, 

Ocak-Şubat !987), s. !0. 

ISI Adem Genç. Dada (9 Eylül Üniv ., Güzel Sanatlar Bölümü, Doktora Tezi, İzmir: !983), s. 180. 
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1920' de Berlin' de açılan ilk D ada sergisi Picabia, Arp ve Ernst' in Berlin grubuyla 

birlikte eserlerini kapsadı. Fotomontajın kullanımı tüm Avrupa'da politik amaçlar 

doğrultusunda ve II. Dünya Savaşı öncesinde Rusya'da da yaygınlaştı. İspanya, iç 

savaşında montaj posterler ve İtalya'da karşı devrimciler tarafından kullanıldı. 

Fotomontajın gelişiminde iki genel eğilim vardı. Dadaistler ve Ekspresyonistler tarafından 

kullanılan fakat aynı zamanda aşağılanan ve fotomontaj biçimi olarak kabul edilen 

Amerikan reklamcılığı diğeri ise Sovyetlerden kaynaklanan politik ve askeri fotomontajdı. 

Birleştirilmiş fotografların değişik görüntüler oluşturması geliştiriidi ve bir nesnenin 

değişik bir biçimde kullanımı, hatta onun küçük bir ayrıntısının da değişik sonuçlar 

doğurabileceği sav ı 1920 yılında Köln' de Max Ernst' in sergisi ile kanıtlandı. 'Fotogagas' 

adı altında sergilenen bu D ada resimlerinde simgelerneye yeni boyutlar getirdi ı 82. 

Ernst, fotografının görsel imgelerine (ögelerine) ek olarak kurşun kalem ve guaş 

boyayı da beraber kullandı ve fotomontajlarına uzun pasajlar ve isimler verdi. Ernst, 

hazırladığı kolajları reprodüksiyon tekniği ile fotograf kağıtları üzerine pozlandırarak, 

bağımsız parçalar arasındaki bütünlüğü ortaya çıkardı. Ernst'in çalışmaları, mitolojinin 

ironiye dayalı mizahın sentezi idi. Yunan mitleri, cinsel kimlikler, Freudyen cinsiyet 

kuramları, üremeye yönelik cinsel eylemler, Ortaçağ geleneği ve sembolist edebiyatı 

çalışmalarında konu olarak kullandı. Ernst'in ingelem dünyasının kökeninde devamlılık 

duygusuyla hareket eden düşler vardı. 

Rus Konstrüktivistleri, Grozs-Heartfield' in yapıtiarına hayranlık duyuyorlardı. 

Rodchenko, görsel imgeler elde etmek için fotomontajı kullandı. Rodchenko'nun 

çalışmaları, basit geometrik biçimlerle elde edilmiş birkaç figüratif çizginin dışında 

tamamen soyuttu ı 83 . 

Konstruktivistlerin en aktif grubu tarafından duru sanat akımının reddedilmesi 

kararından sonra, duygusal ve bireysel, romantizmden soyutlanmış madde anlayışı da 

ı82 Da w n Ades, a.g .e., s. ı O. 

ı 83 Norbert Lynton, 1\lodern Sanatın Öyküsü, (Remzi Kitabevi, 1. Basım İstanbul: ı 982), s. ı4t. 
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yitirildi. Bu grup elemanları değişik endüstriye yönelik tasarım alanları bularak, 

becerilerini yoğunlaştırdı. Rodchenko' nun, endüstri ye yönelik typografide 1922 'den 

1924'e kadar yaptığı tasarımları, Vertav'un Kino-Pasdaiçin film başlıkları bütün ülkeye 

yayılan belgelerd i. Film ile olan bu yolun ilişkisinin izleri, fotomontajlarını da etkiledi ve 

sinemanın gelişimi içinde ikisini paralel götürdü. Sovyet film yapımcısı Kuleshov, ilk 

fotomontaj kuramını geliştirdi. Ona göre: "Her sanat, iki teknolojik ögeden oluşur; gerecin 

kendisi ve bu gereci tasanma yöneltme yöntemi". 

1923'den 1931 'e kadar fotomontaj, reklamcılık ve politik propaganda amacı 

doğrultusunda posterlerde, kitapların kapaklarında, magazİn ve kitap içi illistrasyonlarında 

ve sergi çağrılarında kullanılmak üzere yayıldı ve yaygınlaştı; tasarımın daha basit oturmuş 

ve çarpıcı görünmesi için yeni typografik yöntemlerle birleşti. 

3.2. Pop-Art 

1960'larda başlayan "Pop" hareketi, Amerika ve İngiltere'de birbirinden bağımsız 

olarak ortaya çıktı. İngiltere'de; Peter Blake, Richard Hamilton, Ron Kitaj, David 

Hockney, Richard Smith, ABD'de Claes Oldenburg, Roy Lichtenstein, Francis Bacon, 

Jom Wasselmann, James Rosenguist, Andy Warhol gibi isimler iki farklı ve koşut 

hareketi belirledi. Pop Art, Soyut Ekspresyonistlerin, sanatçının iç dünyasını dışa vurup 

anlatırnda gösterdiklerine tepki olarak doğdu 184. Kitle iletişim araçları bu hareketin 

gelişmesine yardımcı oldu. Film artistleri, pop yıldızları ve diğer popüler kişiler 

resimlerinde sergilendi. Matisse geleneği olarak adlandırılan Pop Art, alıcıya belli 

mesajlar iletti. Londra' da yaşayan R.B.Kitaj bu alanda en iyi plastik başanya ulaştı. Pop 

Art, öykücü figürasyonun aynı derecede beklenmedik belirmesiydi 185. 

Rosenquist, resimlerinin üzerinde sokak görüntülerinden kaleydoskop kurdu. 

Warhol ise gezetedeki fotografların ya da büyütülmüş vesikalık fotografların kopyasını 

184 Norbert Lynton, a.g .e., s. 297. 

185 Norbert Lynton, a.g.e., s. 298. 
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resmine aktardı. Oldenburg ' un uzmanlık a l anı pastalar, dondurmalar ve diğer 

yiyeceklerdi. Lichtenstein, camic strips (çizgi roman) resimlerini büyüterek kopye etti. 

Wesselmann, yiyecek reklamlarından natürmortlar yaptı. En nesnel tarzla "çağın tanığı" 

olmak; dergilerdeki resimlerde, cami c s trip' lerde, sinema ya da politika yıldızlarının 

portrelerinde saklı olan halkın yeni efsanelerini ortaya çıkardılar. 

Rauschenberg, 1950-60 arasında bir dizi karışık gereçli yapıt üretmiş, kolaj 

tekniğine yeni bir yorum getirmiş ve fotoğraf-sanat ilişkisini, D ada' dan bu yana geçirdiği 

gelişimden bir aşama daha öteye götürmüştür. Combine-Painting adını verdiği 

yapıtlarında Rauschenberg, izley iciyi dış dünyadaki denetleyemeyeceği iylem ve 

etkinliklerden ayıncı ve soyutlayıcı bir etki bırakmak istemiştir. Bu resimlerde genellikle 

bazı imgeler kullanılmıştır, bunların büyük bir bölümü fotoğraftır. Bu imgeler arasında 

bağlantı yoktur. Bağiantıyı grafik açıklamalar ve resimsel oyunlar kurar. imgeler geçişlidir 

(transitiv), doğar, yer değiştirir, yeniden ortaya çıkar, böylece bunlara karşı duyarlığırruz 

çevre! (periferik) kalır 186. 

Andy Warhol, günümüz kent yaşamının ve halkın yarattığı mitolojinin 

kahramanlarını, nesnelerini, ya da olaylarını yineleyerek mekanik işlemi kabullanarak kitle 

kültürünün gülünçlüğünü ve sıradanlığını vurgular. Bunu yaparken Warhol, sürekli 

fotoğraf kullanır 187. 

Pop Art aklrru içinde Richard Hamilton'da, kitle kültürünün saptanmasında, kitlenin 

günlük kullanım alışkanlıklarını ayıklayarak biraraya getirirken, yine fotoğrafa 

başvurmuştur. Burada hazır imgeler, fotoğrafın hazır gücüne dayanan bir gereksinimin 

sonucudur188. 

Francis Bacon, 1949-5 I arasında fotoğraf ile çalışmaya başlamıştır. Fotoğrafın 

başka ögelere karıştırılarak kullanılmasına ve başlıbaşına bir sanat yapıtı olduğu 

I 86 Beral Madra, "Sanatın Boyutları İçinde Fotoğraf Sanat ilişkisi", Kalın Sanat Seçkisi, (No: 4, 

Ocak-Şubat I 987). s. I I. 

187 Beral Madra, a.g.e., s. ll . 

188 Beral Madra, a.g .e .. s. l I . 
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bilinmesine karşın, sanatçıların bu tür çalışmaları o dönemde de kuşkuyla karşılanıyordu. 

Bacon, özellikle Potemkin Zırhlısı filminin bağıran insanlarının başlarıyla ilgilenrnişti ve 

çalışmalarını sürdürdü, daha sonra da Muybridge'in insan ve hayvan deviniınİ resimlerini 

kullandı. Bacon'un soylu ve biçimci üslubu, devinim ve şiddet bölümleri arasında uzanır 

ve bunun yaratılmasında fotoğrafın etkisi büyüktür189_ 

Andy Warhol, yeni birstartürünün ilk temsilcisiydi. Yaratıcı sanatçı, prodüktör ve 

oyuncu olarak sanat dünyası içinden yeni birekol yarattı. Julie Andr~ws, Zsa Zsa Gabors 

gibi dönemin sinema yıldızlarıyla özdeşleştirdiği tıpkı Toulese Lautrec'in desenlerini 

anımsatan ayakkabı çizimleriyle reklam dünyasına önemli bir adım attı. 1960' lı yılların 

başında; film yıldızlarını, konserve kutularını, Coca Cola ve ketçap şişelerini, Dick Tracey 

ve Superman gibi çağın yeni imkanlarını kullanarak resimler yapmaya başladı. 

Gerçekleştirdiği işlerin tümünde medyanın yücelttiği, tüketim toplumuna hizmet eden 

konular geldi 190. 

60' lı yıllar New York'un sanat ortanunda yeni arayışların ivme kazandığı yıllardır. 

Popüler Çizgi roman kahramanları yalnız Warhol'un değil, Lichtenstein gibi sanatçıların 

da ilgi alanı içindedir. Çizgi romanlarda gerçeğin illüzyonu uzamsal perspektif, anatomik 

kesinlik gibi Rönesanstan bu yana kullanılagelen teknikler ve sinemanın, bindirme, 

kesme, close-up gibi teknikleriyle birleştiderek yaratılmaktadır. En popüler figürler, 

Hollywood filmlerinin kahramanları olarak ortaya çıkmaya başlarlar. Ancak bu alanda 

rakiplerinin olduğunu farkeden Warhol, yapıtlarında çizgi roman kahramanlarını 

kullanmaya son verir ve ilk örneğini' 129 Die in Jet' adlı çalışmasında gördüğümüz yeni 

bir üslup geliştirmeye başlar. Warhol'un bu yeni çalışmalarının esin kaynağı, 4 Haziran 

1962 tarihli New York Mirror gazetesinin manşetten verdiği bir uçak kazası haberidir. 

Warhol, gazetenin ilk sayfasındaki kaza fotoğrafını neredeyse hiç değiştirmeden akrilikle 

tavul üzerine yansıtır. Bundan sonraki çalışmalarında temel malzemesi, dış gerçekliği 

birebir benzerlikte ve çizgi romandan çok daha etkileyici bir şekilde yansıtan fotoğraflar 

olacaktır. Alman sanatçı Gerhard Richter ile birlikte fotoğrafı resim sanatına sokan iki 

l 89 Beral Madra, a.g.e., s. ll. 

!90 "Sanat Dünyasında Bir Star", Andy Warhol, Anons PSD, (Aralık 1993, Sayı: 33), s. 17. 
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isimden biridir. Warhol, 19. yüzyılın bazı sanatçıları gibi fotoğraftan gizlice kopye etmek 

yerine, onu gerçekliğin bir parçası olarak açıkça kullanır. 

Warhol, bu yeni çalışmalarına fotoğraf baskı tekniğini sokarak, karmaşık ve yoğun 

emek isteyen eskizlerle birlikte, kendisini yakın hissetınediği öznellikten de kurtulur. Bu 

teknikle aynı çalışmayı defalarca üretebildiği gibi, seçtiği konuları aynı tuva! üzerinde, 

kimi zaman farklı boyut ve tonlarda çoğaltmaya, yapıtlarının endüstriyel ürünlere 

benzetmeye başlar. East S ide, 87th Street' de kiraladığı artık kullanılmayan bir itfaiye 

binasında asistan Gerard Malanga ile birlikte Elizabeth Taylor, Marilyn Monroe, Elvis 

Presley ve Marlon Brando'nun fotoğrafları üzerinde çalışmaya başlarlar. Ona göre 

Monroe, diğer insanların arasında bir insandır sadece. Monroe'nun yüzünü abartılı bir 

makyaj gibi rengarenk boyamasının sembolik bir anlamı yoktur. Monroe güzeldir ve eğer 

bir şey güzel ise, renkler de güzel olur. Bu kadar basit. Marilyn'in hemen hemen herkes 

tarafından bilinen bu fotoğraflarıyla gerçekleştirdiği çalışmalarını çoğaltınaya 

başladığında, sinemanın bu efsanevi yıldızının aşırı dozda uyku ilacı alarak dünyaya veda 

edişinin üzerinden yalnızca birkaç gün geçmiştir. Warhol, yapıtıyla Marilyn' in 

ölümsüzleştirir. Bunu yaparken, artık hayatta olmayan bir starı meraklı gözlere teşhir etme 

tuzağına düşmez . Yüzdeki boyalar, bir çeşit koruyucu maske görevi taşımaktadır. Marilyn 

resimleri, ölmüş bir sanatçıyı gösterdiği için, Warhol bunları uçak ve araba kazaları, 

elektrikli sandalye gibi fotoğraflada gerçekleştirdiği ölüm serisinin bir parçası olarak 

görür. Bu serideki çalışmaların tümü , tüketim-ölüm ilişkisinin çağrışmaları ile 

yüklüdürler. Kaza geçiren arabanın sahibi hayatta kalmayı başarırsa, büyük bir olasılıkla 

kendine yeni bir araba alacaktır. Seride, ölen insan görüntülerine ise nadiren yer 

verilmiştir. Bunlardan biri olan ve gıda zehirleomesinden ölen bir kadını gösteren bir 

başka çalışmasında, ölüme neden olan şey konservedir. Yaptığı her şeyin ölümle bir 

bağlantısı olduğunu söyleyen sanatçı, 1964 yılında New York' daki Fuar' a "Thirteen Most 

Wanted Men" adlı bir işle katılır. FBI'ın arşivinde kayıtlı olan arananlar listesinden 

alınmış, suçluların önden ve profilden çekilmiş fotoğraflarıdır. Bu kez söz konusu olan 

Tarihleri oldukça eski olan bu fotoğrafların çoğu, artık aranmayan ve genellikle 

İtalyanlar' dan oluşan suçluları gösterdiği için, Fuar yöneticisinin itiraz ı üzerine Warhol 

bunların üzerierini sprey boya ile kapatmak zorunda kalır. Ama mümkün olsa boya yerine 
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fuar yöneticisinin fotoğraflarını kullanmayı tercih edeceğini söyler. Andy Warhol'un 

yapıtlarının çoğunda zaman dondurulmuştur. Genellikle aynı görüntünün farklı renk ve 

tonlarla tekrarlanışıyla gerçekleştirdiği çalışmalarında, aynı an sürekli olarak 

tekrarlanmaktadır. Karİyerine reklam sanatçısı olarak başlayan ve sanat tarihinde pek sık 

rastlayamadığımız bir yükseliş yaşayarak, resmine konu ettiği sanatçılar gibi starlık 

mertebesine ulaşan Andy Warhol için zaman, 1987 yılında geçirdiği bir operasyondan 

sonra bir daha akmamak üzere durur 191_ 

Bacon' ın, kendi resminden söz ederken her zaman kullandığı sözcüklerin (kaza, 

hamlık, lekeler) çift anlamlılığı, hatta belki kendi isminin taşıdığı çift anlam, sanki bir 

saplantının, büyük olasılıkla kendinin bilincine varmaya ilk başladığı zamana denk düşen 

bir deneyi me ait sözcük dağarcığının bir parçasıdır. Bacon' ın dünyasında hiçbir seçenek 

önerilmez, hiç çıkış yolu yoktur. Zaman ya da değişim bilinci bulunmaz. Bacon bir resim 

üzerinde çalışmaya çoğu zaman fotoğraftan alınmış bir imgeyle başlar. Fotoğraf bir anın 

kaydını yapar. Resmetme süreci içinde Bacon, o anı tüm anlara çevirecek kazayı arar. 

Yaşarken, kendinden önce ve sonra gelen tüm anları dışta bırakan an, hemen herkes için 

bedensel acı anıdır. Ve belki de acı, Bacon'un saplantılarının ulaşmayı umduğu idealdir. 

Bununla birlikte, onun resimlerindeki içeriğin, bunların çekiciliğini oluşturan içeriğin, 

acıyla bir ilişkisi yoktur. Çoğu zaman olduğu gibi burada da sapiantı dikkat çekicidir; 

gerçek içerik başka yerde yatar. Aralarında Çömelen Çıplak Üzerine İncelemeler'in de 

bulunduğu pek çok tablosunda Bacon, Muybridge'in incelemesinden yararlanmıştır 192 . 

Bacon'un Çarmıha Geriliş, 1944'te yapmış olduğu resim ile Munch'un Çığlık'tan 

bu yana resim yapıtında böyle çığlık atılmadı. Velasquez'in resminin üzerine, dergilerden 

birinde görülmüş bir fotoğraf gelir. Çalışmalarının birinde Bacon eşininde fotoğrafından 

yararlandı. Bacon, sinematekten ve fotograflı dergilerden esinlenen ressamlardan biri 

oldu. 19 52 ' de Afrika yolculuğu sırasında gerçekleştiritmiş çalışmaları vardı. Afrika 

sahnelerini fotoğraflardan yola çıkarak gerçekleştirdi . Hayvanları, özellikle köpekleri 

fotoğrafa bakarak yaptı. İlk bakışta, gerçek dışı görünen, sınırsızca düşlere kendini 

191 "Sanat Dünyasında Bir Star", a.g.e., s. 17. 

192 Norbert Lynton, Modern Sanatın Öyküsü, (Remzi Kitabevi, !. Basım, İstanbul: 1982), s. 266. 
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_kaptıran ressam, belirliliği sapiantı olarak hareketlerin incelenmesinde fotoğrafı araç olarak 

kullandı. Bacon 'un sanatının dayandığı aksiyom; "İnsan, mu ts uz bir maymundur. Ama 

böyle olduğunu bil iyorsa mutsuz değ i ldir. Öyleyse insanın bilemeyeceğini göstermek 

gereklidir. İnsan mutsuz bir maymundur ve bunu bilemez". Bu iki türü birbirinden ayıran, 

beyin değil algılamadır !93. 

XX. yüzyıl İngiliz ressamları arasında bugün en popüler olanı David Hockney' di . 

Hockney, resimlerinde çoğu kez fotoğraftan yararlandı. Çeşit l i dergilerden aldığı ya da 

kendi çektiği fotoğrafları aynen kopya etmeyerek sadece bir kaynak olarak kullandı. 

"Görmenin içinde seçicilik vardır, neyin önemli olduğuna siz karar verirsiniz. İşte bu 

yüzden resim, fotoğraftan daha ilgi çekicidir. Çünkü resimde seçimler ve bireysel 

duygular daha belirgindir." diyen sanatçı, tanık olduğu sahneleri tualine geçirdi . Pop

Art ' ın yeni yıldızları arasında gösterilen Hockney' in diğerleri nden ayrı bir kategoride 

olduğu kabul edildi. 1975-85 yılları arasında yaptığı ve "joiners" diye adlandırdığı foto

kolajlarında, fotoğraf eksikliğine çare bularak, kübist görüşün hareketliliğini fotoğrafik 

materyallerle gerçekleştirmeyi başardı. Yapıtlarında aynı konunun farklı zaman 

aralıklarıyla, farklı noktalardan çekilmiş birçok fotoğrafı biraraya getirerek bir bütün 

oluşturdu . Kendisini Picasso'nun direkt mirasçısı gören Hockney'in başarısı 

fotoğrafçılığı kullanması idi 194. 

3.3. Foto-Gerçekçilik 

Foto-Gerçekçilik, çağımız sanatının gerçekçilik yönünün donığa erişilmesi şeklinde 

adlandırılabilinir. 1970' den bu yana Yeni Gerçekçilik başlığı altında toplanan ve değşiik 

adlar alan gerçekçilik uslupları vardı: Günümüz Gerçekçiliği, Fokus Gerçekçiliği Foto

Gerçekçilik, Hiper Gerçekçilik, Gerçekçiliğin Yeniden Doğuşu, Köktenci Gerçekçilik, 

İmgeci Gerçekçilik, Fotoğraftan Resim ... Bu usluplar, çağımızın diğer akımları gibi 

siyasal ve toplumsal eleştiri yüklüdür ve bir bildirge niteliğ i taşır. Sanatçı, fotoğraf 

193 John Berger, O Ana Adanmış , (Metis Yayınları, Metis Seçkileri-1, l. Basım: Ekim 1988), s. 39. 

194 Nazif Topçuoğlu , İyi Fotoğraf Nasıl Oluyor Yani?, (Yapı Kred i Yayınları, Sanat Dizisi-S, l. 

Baskı, İstanbul: 1 992), s. 55. 
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makinası yalan söylemez gerekçesiyle, gerçeğin tek yanlı olarak fotoğrafını çeker ve onun 

görüntüsüne ve kesinliğine sadık kalmak amacını güder. Foto-Gerçekci resimde, gerçek o 

denli abartılmıştır ki, salt yanılsamaya da dönüşebilir. Ülküsel bir yaratım için bu üslubu 

kullanmışlardı. Günümüzde grubu oluşturan sanatçılarakısaca Photo-Realist yani Foto

Gerçekçi deniliyorl95. 

1960' lar sonunda Amerika Birleşik Devletleri'nin değişik kentlerinde düzenlenen 

çeşitli sergiler; Richard Estes, Chuck Close, Robert Bechtle, Ralph Goings, Richard Mc 

Lean, Robert Cottingham gibi yeni adlardan oluşan sanatçıların figüratif çalışmalarını ilk 

kez kitlelere sundu. 1950'lerden başlayarak Amerikan sanat yaşamma önce Pop, Minimal 

ve Kavramsal Sanat akımları egemen olmuştu. Figüratif resme dönüşün hiç beklenınediği 

bir anda ortaya çıkan bu gerçekçi uslupla Avrupalı sanatçıların ilk karşılaşmaları ise 1971 

yılına rastlar. Yedinci Paris Bienali "Hyperrealisme" başlığı altında John Salt, Don Eddy, 

Paul Staiger, John de Andrea'nın resimlerini Avrupalı gençlerle birlikte sergiledi 196. 

1960-1970 yıllarında özellikle Amerika' da yayılan Hiperrealizm gözün görme 

yeteneklerinin ötesindeydi. Gerçeğin fotoğrafik vizyonunu verdi . H iperrealist ressam-

ları ilgilendiren betimledikleri nesnenin fotoğrafla ilgili yanıydı. 

Chuck Close'un "Bir fotoğraftan bir tek resim yapılabileceğinisananlar var. Oysa, 

doğaya bakarak ne kadar farklı resimler yapılabilirse fotoğraftan da o kadar yapılabilir." 

sözleri sanatçının tümüyle edilginleştirilemiyeceğini belirtiyor. Eskiden sanatçılar 

algıladıkları gerçeği zihinsel bir işlemden geçirir, önce basit bir taslak çizer, çalıştıkça 

imgeyi geliştirir, ayrıntı üstüne ayrıntı yığarak resimlerini tamamlarlardı. Oysa, fotoğraf 

yani gerçeğin tüm röprodüksiyonundan- yola çıkan günümüz sanatçısı bu işlemi tersine 

çeviriyor, fotoğrafın başlangıçta sunduğu bilgileri ayıklıyarak çalışmasında ilerliyor. 

Burada fotoğraftan çıkartılanlar alıkonanlar kadar önemli. Sonuçta elde edilen "ayıklanmış 

imge" keskin dış çizgilerle belirlenmiş parlak, geniş, düzgün yüzeyler; arı duru, sessiz 

sakin (ve işin çelişkili yanı) gerçek olmayan bir evren seriyor gözler önüne 197. 

195 Beral Madra, "Sanatın Boyutları İçinde Fotoğraf Sanat ilişkisi", Kalın Sanat Seçkisi, (No: 4, 

Ocak-Şubat 1 987), s. ll. 
196 Nur Koçak, "Foto-Gerçekçilik", Yeni Boyut (Ocak: 1983), s. 26. 

197 Nur Koçak, a.g.e., s. 27. 
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Foto-Gerçekçilerio resimlerine seçtikleri konular ortak özellikler gösteriyor; içinde 

yaşadıkları ve çalıştıkları çevre kendilerini çokça etkiliyor. Reklam panoları, ışıklı 

tabelalar, vitrin camları , sıradan yapılar, otoparklarıyla değişik kent görüntüleri; cilalı 

yüzeyleri çevreye ışık saçan pırıl pırıl motosikletler ya da mezarlıklarda çürümeye 

terkedilmiş eski model otomobiller; metro istasyonları, banliyöde evler, kafeteryalar, 

dondurmacı dükkaniarı Foto-Gerçekçilerio resimlerinde sık sık karşımıza çıkıyorlar. 

Aslında, gündelik yaşamdan alınma konuları resimiemek Amerikan sanat geleneği içinde 

başından beri varolan bir olgu, Amerikan Resminin panoraması Amerikan yaşamının da 

panoraması , zaten. Bugün Foto-Gerçekçilere özgü diyerek ele aldığımız pek çok nitelik 

serinkanlı bakış açısı, özene bezene çalışma, ayrıntı tutkusu şatafatlı fırça oyunlarından 

kaçınma- Amerikan Resminde yüzyıllardır süregelmiş nitelikler. Avrupa'nın sanat 

merkezlerinden uzakta yaşayan kendi kendisini yetiştiren Amerikalı sanatçı yeteneğinden 

sürekli olarak kuşku duymuş. B u nedenle, Avrupalı meslektaşlarına öykünüp ressamca 

numaralara hiç girişmerniş. "güzel" yerine "doğru"yu, "sanat" yerine "yaşam"ı, "yapay" 

yerine "gerçek"i seçmiş, hep. Amerikan sanat yaşamına 1950'lerden başlayarak sırasıyla 

Soyut Dışavurumculuk, Pop, Minimal ve Kavramsal Sanat akımları egemen oldu. Foto

Gerçekçilik ise figüratif resme geri dönüşlin hiç beklenınediği bir anda ortaya çıktı ama 

hem kendisinden önceki akımlara bir tepki olarak filiziendi hem de onların etkilerini içinde 

taşıyarak Amerikan Resminin gelişim sürecindeki doğal yerini aldı. Yeni gerçekçi uslup, 

soyut dışavurumculuğun kural tanımazlığına, keyfiliğine bir tepki olarak doğdu. 

Özgürlğünü fotoğraf kullanarak sınırlandıran Foto-Gerçekçiler; fotoğrafta gördükleri 

değiştirmeden, yorum yapmamaya özen göstererek tuvale aktarması, resimlerine yazınsal 

ve simgesel anlamlar yüklemekten şiddetle kaçınması, kullandığı malzemenin doğasına 

bağlı kalması ile soyut dışavurumculuğun ve ardından gelen akımların - Post- Painterly 

gibi- doğrudan izlerini taşıdı. Tuval boyutlarının büyüklüğü; resimsel yüzeyin geniş-düz 

bir alan olarak ele alınması; iki boyutluluğun sürekli vurgulanması; resme, bağımsız ve 

fiziksel bir varlık olarak yaklaşma; tual dokusunun bütünselliğini koruyuş; anlatırncı fırça 

izlerinden kaçınma Foto-Gerçekçiliği, çağdaş soyut resme yaklaştıran özellikleriydi. Pek 

çok Foto-Gerçekçi sanatçıların soyut resimler ile başlaması rastlantı değildi ı 98. 

ı 98 Nur Koçak, a.g.e., s. 28 . 
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Foto-Gerçekçi, sanatçının kişisel yorumlayıcı bakış açısını makinanın gösel olguları 

bekleyen bakış açısıyla, ressam gözünün öznelliğini kamera merceklerinin nesnelliğiyle 

değiştererek sanatçının seçtiği konuyla ilişkisini de bütünüyle değiştirdi. Ressamın 

yorumunun betimlenen nesneye eşit olamayacağını savundular. Çevremizdeki nesneleri 

salt anlam depoyarı olarak gördüğümüz sürece, gerçekliklerini tam olarak 

algılayamayacağımızı öne sürdüler. Yeni gerçekçi uslup; gerçekliği, özneilikle yağurmak 

tutkumuzdan vazgeçerek onu yeni baştan kavramaya çalışmamızı istedi. Sanat tarihçiler ve 

eleştirmenler çağımızda ressamların giderek edilgenleştiklerini öne sürdü ve kanıt olarak 

da Mareel Duchamp- "Ready-made"lerini, Jackson Pollock- akıtmalarını, Pop sanatçılar

serigrafi, Minimalciler- renk alanlarını gösterdiler. Foto-Gerçekçiler, yorumdan kaçının 

tuturnlarıyla, sanatçı-sanat ürünü ilişkisini yeniden sorgulamayı önerdi 199. 

Fotoğrafı öznellik süzgecinden geçirmeden, aslına çok yakın biçimde tuale aktarma 

çabası Foto-Gerçekçileri aynı resim üzerinde çok sıkı ve çok kez sıkıcı bir çalışmaya itti . 

Sanatçının bir bildirisi olmadan resim yaptığını öne sürmesine karşın çalışma tarzı ve 

çalışma süresi kendiliğinden bir bildiri oluşturdu. Foto-Gerçekçiler; "Fotoğraf 

makinasının çok çabuk ve kolay elde ettiğini, çok yavaş ve eziyet çekerek yeniden 

üretmek (sanatçılar ne kadar karşı çıkarsa çıksın) mecazi anlamlar taşır. Resim fotoğraf 

değildir. Evrenin bir bölümü hakkında bile olsa resim, fotoğraftan daha açık seçik 

(ayıklanmış) bilgiler sunarak kendi başına var olur. İnsan emeği herşeyden önemlidir. 

İnsan elinin hüneri, insan becerisinin zaferi, aynı zamanda insan aklının hüneri, insan 

ruhunun zafedir". sözleri kendisine rağmen söyledikleridir200. 

Fotoğraf-Gerçekliği adlı resim hareketinde yer alan M aleolm Marley, 1 960' ların 

ortalarından itibaren magazİn dergilerindeki fotoğrafları, dikkatle geniş tuale aktardı. Bu 

resimler. .Warhol'un foto -mekanik yöntemiyle fotoğrafik imgelerine dönüştürülen 

resimleriyle hem kı yaslanabilir hem de karşıtlık oluşturabilir. Ancak Marley, kullandığı 

imgelere özgü konulardan herhangi birine özel bir ilgisi olduğu savını reddetti. Kopya 

ettiği renk ve ton değişmelerinin verdiği anlamlardan kaçabilmek ve yüzeysel özellikler 

199 Nur Koçak, a.g.e., s. 28. 

200 Nur Koçak, a.g.e., s. 28. 



81 

üzerinde dikkatini yoğunlaştırabilmek için, resmini tersinden yaptığını ileri sürdü. 

Malcolm Marley' de "Herşey sanatın işine yarayabil ir, herşey sanata konu olabilir" 

sözlerini tekrarladı. Yarış Atları gibi resimleri yüzeydeki biçimden, anlamdaki seçiciliği 

dile getirir. Bu resimde, Güney Afrika'da güneşli bir günde düzenlenen parlak bir yarışın 

fotoğrafı vardı. Üzerine adeta tehdit edercesine kan kırmızısı renkte çapraz iki çizgi 

çizilmişti. Foto-Gerçekliğe giren birçok resim, bu yapıtlar kıyaslandığında soğuk ve 

yersiz durur. Akımı benimseyen pek çok sanatçı, çevrelerindeki dünyaya ait fotoğrafların 

bir parçasını alıp tuale aktarır ve oluşan imgenin denetimi altında resmi tamamlarlar. 

Mar! ey, 1965 'den başlayarak turizm afişleri, kartpostallar, çerçeve s üsleri ve alt 

yazılarıyla oldukları gibi karelere bölüp, elle büyürerek tuale aktardı. Resimleri çok 

büyütülmüş reprodüksiyonlara benziyordu. Marley, fotoğrafı ters çevirip kareledi sonra 

her kareyi tek başına ele alıp büyüttü. Resim yaparken yararlandığı afiş ya da kartın 

onlardan yararlanarak yaptığı resimden ayırdedilmemesini istedi. resimlerini beyazla 

çerçevelemesi, kenar süslerini, alt yazılarını aynen kopya etmesi seyircinin dikkatini, 

resmin kendisinin değilde gerçeğin yansımasının resmi izlediğine çekti201 . 

Foto-Gerçekçiler arasında imgeye yaklaşımı mesafeli olan, duygusallık izi 

taşımayan bir başka sanatçı da Ralph Goings'di. Pırıl pırıl vitrinler, ışıklı reklam panoları, 

yapay deri koltuklar, formika kaplı masalarıyla lokantalar, kafeteryalar, büfeler, 

dondurmacı dükkanıarı seçtiği konuların başında geldi. Ayrıca otomobiller ve cilalı metal 

yüzeylerinin yansımaları ilgisini çekti. Çalışmalarına bozuk kentleşmenin doğurduğu 

uzlaşmacı kültürün bir simgesi olarak bakılabilir. Goings, aynı yere göz alıcı yapaylığı, 

dokularının çeşitliliği, bunların sağladığı değişik ışık-gölge ayınları ve yansımalar 

nedeniyle inanılmaz çekicilik ve büyüleyici karmaşıklıkta görsel bilgi odağı olarak baktı. 

Foto-Gerçekçilerin uslubu, yöresel olmaktan çok ulusal özellikler taşıdı. Goings'in akide 

şekeri renkleri, derli toplu görünümleriyle, insanın içini ferahlatıcı peyzajlar, huzur dolu 

enteriyorlar içerdi202. 

201 Nur Koçak, a.g.e., s. 28. 

202 Nur Koçak, a.g .e., s. 29. 
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Richard Estes'de Goings gibi en sıradan, basmakalıp yerlerin ve nesnelerin 

coşkuyla ele alındıklarında anlarnca büyüdüklerini kanıtladı. Estes, seyirciye çevresini 

daha başka türlü daha güzel ve ilginç gösterme çabasında olmadığını belirtti. 

Estes, çalışmalarında kentsel bozulmayı değil de bu bozulmanın aldığı değişik 

şekilleri, üslupları vurguladı. En çağdaş görünümlü, en pırıl pırıl sokak sahnelerinin bile, 

modası geçmiş olmakla beraber hala çekiciliğini koruyan, Art Deco atmosferi yansıtması 

oluştu. Amacı kentsel gerçeklik karşısında seyircinin daha dikkatli olmasını sağlamak da 

değildi. Tuva! yüzeyi görsel coşkularını giderdiği bir alan, onun için. Kentin çirkiniiierini 

belgelemektense onlarla görkemli bir düzenleme yapmayı yeğledi . Estes'in dükkan 

vitrinieri Jan Van Eyck'in aynaları gibi seyircinin başka türlü fark ederneyeceği sahneleri 

ve nesneleri yansıttı. Sokak vitrinierine baktığımızda içgüdüsel olarak camiara yansıyan 

imgeleri görmezliğe gelir, vitrindeki sergilenenlerle ilgileniriz. Estes, vitrin camiarına 

bakarak önümüzdekilerle değil de arkamızdakilerle ilgilenmeye zorladı. Aynı yerin bir kaç 

fotoğrafını, ayrıca ayrıntılarını çekip, çalışırken bunları bir araya getirerek hepsinden 

yararlandı. Fotoğraf rnekanına aldırmadan bütün yüzeyleri aynı netlikte betimlemeyi 

seviyor. Gerçekte var olana daha çok cam, metal, parlak yansıtıcı yüzey ekledi . Bunları 

tuva! üstüne eşit oranda serpiştirdi. Nereden geldiklerini anlayamadığımız yansımalarla 

bütün resim yüzeyi pırıl pırıl parlıyor; ayrıntı zenginliği ve açık seçikliği karşısında 

gözümüz nereye bakacağını şaşırıyor, sanki. Garip mekan belirsizliği ve renklerin aşırı 

canlılığı da resimlerinin diğer önemli özellikleriydi203. 

Lokanta adlı resim, camına arkadaki binalarını görüntüsünün yansıdığı bir lokanta 

vitrininden içeri bakarken gördüğümüz içiçe geçmiş çeşitli yüzeyler ve düzlemlerden 

oluştu . Bu resimde hem ayrıntıları üzerinde durolmamış geniş alanlar hem de parça parça 

yığılmış zengin ayrıntılar bulmak mümkündü. Ticari amaçlarla düzenlenmiş vitrinin 

uyumsuz uslubuyla, binanın gölgede kalmış, ağırbaşlı klasik uslubu arasında toplumsal 

anlamda çelişki vardı. Işıklandırma düzenlerinin çok çeşitliliği bu resimde yer aldı. 

Fotoğraf malzemesine çok şey borçlu olmasına rağmen bu resim, yarattığı büyülü ortamla 

en iyi üp-Art yapıtlarında ayrı tutulamazdı204. 

203 Nur Koçak, a.g.e ., s. 29. 

204 Nur Koçak, a.g.e., s. 29. 
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Chuck Close, Foto-Gerçekçiler arasında fotoğrafa sadık kaldı. Foto-Gerçekçilerin 

az kullandıkları konu olan figür ve portreyi, Close, önceleri siyah-beyaz, sonraları da çok 

renkli ve devasal büyüklükte kullandı. Bunlar poz veren kişiler hakkında psikolojik, 

sosyal vb. bilgiler iletmeyen, fotoğraf makinasının dondurduğu anlık portrelerdi. Yüzleri, 

insancıl bir açıdan değilde harita inceleyen bir coğrafyacı gibi ele aldı. "Fotoğraf makinası, 

burnun yanaktan daha önemli olduğu gibi hiyerarşik kararlar veremez" diyen Close için 

alın , gözler, burun, dudaklar, çene eşit oranda ilginç tepeler, düzlükler ya da Çukurlar 

oluşturdu . Resimlerinin anıtsal boyutları seyircinin onları yavaş yavaş keşfetmesine, 

bölüm bölüm ilerlemesine neden oldu20S. 

Bir fotoğrafçının tam cepheden görüntüiediği yüzleri, yandan dramatik olmayan 

biçimde aydınlattı. Sanatçı genellikle aynı boyutta tuallere çalıştı. Fotoğrafı kareleyerek 

büyütüp, fırça kullanmak yerine tabancayla püskürtmeyi yeğ ledi. Önce fotoğrafın net 

olmayan bölümlerini ardından daha az net olanlara geçen Close, tonları açıktan koyuya 

doğru giderek boyadı. Fırça yerine boya tabaneası kullanması aç ık-koyu değerler arasında 

daha yumuşak geçişler elde etmesini sağladı. Siyah ve gri değerleri kazıyıp, alttaki beyaz 

astarı ortaya çıkararak; saç tellerini, ışık yansıtan yüzeyleri gerçekleştirdi . Renkli 

portrelerinde ise, geleneksel saydam renk ayrımı yöntemini izledi. Fotoğrafı aç ana renge 

ayırarak, renkleri üst üste püskürtüp tam renk etkisi elde etti. 

Richard Mc Lean, Close gibi konularında figüre eğilen az sayıdaki Foto-Gerçekçiler 

arasında idi. konuları duygusal biçimde işlernekten çekinmeyen Mc Lean bu tutumuyla 

Close'un katı nesnel tavrının karşısında yer aldı. Sanatçı, at yetiştiren ve yarıştıranlara ait 

binicilik dergilerine ait fotoğraflardan yararlandı. Asılları siyah-beyaz olan bu fotoğrafları 

Mc Lean renklendirerek yapay bir canlılık kazandırdı. Tual yüzeyinin iki boyutluluğunu 

koruyarak; ön plandaki nesnelerle, arka plandakileri üst üste getirmesi önemli özelliği 

"d·206 ı ı . 

Resimlerinde fotoğraftan yararlanan ama sımsıkı bağlı kalmayan bir başka sanatçı da 

Robert Cattinham' dı. O da Mc Lean ve Estes gibi fotoğraf karşısında özgür davrandı. 

205 Nur Koçak, a.g.e., s. 29. 

206 Nur Koçak, a.g .e., s. 30. 
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Toz, leke, kir, kırışık vb. fotoğraf kusurlarını yok ederek, amacı konuyu sadeleştirerek 

belirli bir gerilime ulaşmaktı. Fotoğrafı çıkış noktası olarak ele aldı ve diğerleri gibi tam 

cepheden yaklaşmadı207 . 

İspanyol Genoves, günlük haberlerde geçen şiddet sahnelerinin fotoğraflarını 

kullanarak zulmü çağrıştıran imgelerin resmini yaptı208. 

3.3.1. Düzenlenmiş Fotoğraf 

Günümüzde fotoğrafla uğraşan bir kaç sanatçının adları şöyledir: Gerhard Richter, 

Arnulf Rainer, Cindy Sherman, Sigmar Polke, Barbara Kruger, Lucas Samaras, Joel

Peter Witkin. Kavramsal sanat etkinlikleri içinde minimal söylem ile postmodern katkıda 

bulunanlar ise: Beuys, Don Flavin, Robert Langa, Barbara Kruger, Cindy Sherman, 

J osep Kosuth. 

Orjinal yapıt kavramının ve modernİst özgürlük ilkelerinin yok oluşu, hazır-yapım 

nesnelerinin ortaya çıkışı her ne kadar birbirinden farklı akımlar olsa da pop sanatla 

minimal sanat arasında paralellikler kurdu. Minimalistler, serisel tekrarları temsil etmenin 

yeni işaret ve işaret edilen, orjinal ve kopyası arasındaki bölgenin doğal bir boyut 

kazanmasını savundular. Minimalist nesneler Rauschenberg ve Warhol'un işleri gibi 

kaynaklarını Duchamp' ın hazır yapımiarından aldı. Picabia ile çıkan stil farklılıkları, 

Po lke' de aynı resmin üstünde oluşan derinlik katmanları, Rauschenberg' de aynı tu ali n 

değişik yatay bölümleri yle, Gerard Richter'de tamamen değ işik soyut ya da temsili 

resimlerin yan yana asılmasıyla görüldü. Robert Langa, dev boyutlu fotoğraf-resim-

heykel karışınu işleriyle teatral duyguyu gündeme getirdi. 

Sigmar Polke, çağdaş dünya sanatının önemli isimlerinden biridir. Resilerinde 

fotoğraf ve filmleri kullandı. Polke'un resminde hiçbirşey sabit değildi. Pek çok 

207 Nur Koçak. a.g .e., s. 30. 

208 Norbert Lynton , Modern Sanatın Öyküsü, (Remzi Kitabevi, 1. Basım, İstanbul : 1982), s. 31 7. 
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eleştirmen Polke'yi bir alşimist, atelyesini ise bir büyücünün laboratuarı olarak tanımladı. 

Po lke, her türlü görsel medyayı ustaca kullandı. Fotoğraf ya da film çekmek için kamera 

ile dolaştı. Fotoğrafiarına uyguladığı kriterleri zaman zaman resimlerine taşıdı. Resim 

yaparken fotoğrafın kimyasal yöntemlerini kullandı. Polke'nin 80'lerdeki post-avand

garde akımının öncülerinden biri oluşunun nedeni görsel sanatların her türlü imkanını 

kullanması, dünyayla arasına koyduğu ironik mesafe idi209. 

Fotoğrafın postmodern sanatta çokça kullanılmasının bir başka nedeni de, bu sanat 

dalında orijinallik arayışının yalnız pratik zorluk değil, teorik bir imkansızlık olmasıdır. 

Cindy Sherman, işlerinde kendisini, değişik film karelerinin parodisini yaparken 

görüldüğü pozlarda görüntüledi. 

Arnulf Rainer, fotoğrafiara desenler çizerek neredeyse dışavurumcu otoportreler 

yaptı. Lucas Samaras, henüz kurumamış poladoid duyarkatiarına parmaklarını bastı. Joel

Peter Witkin ise negatiflere şekiller çizerek gerçeküstü kompozisyonlar oluşturdu. Bu 

düzenlenmiş fotoğrafların ortak noktası tablo görünümü içinde olmaları ve en küçük 

belgesel işlevi üstlenmemeleridir21 O. 

3.3.2. Toprak Sanatı 

Arte Povera, Olanaksız Sanat gibi isimlerle de anılan Eksantrik Eylem adlı sanat 

anlayışı farklı bir kategoriyi oluşturdu. Dünyanın bir ıssız bölgesinde, daha önce hiç ayak 

basılmamış bir toprak parçasında, nokta nokta çizilen bir çizgi üzerinde yürünerek bir iz 

bırakıldı2 1 ı. Bir fotoğraflada yapılan hareket belgelendi. Yapılanların tıpkı zamanın ilk 

insanın açmış olduğu patikayı yok ettiği gibi geçici olması, eserin satılmasının mümkün 

olmaması ile masrafı satışa çıkarılan fotoğraflar ile karşılandı. Bu çalışmalarda sanatçılar 

209 "Sigmar Palke ironi Denizinin Öte Kıyısı", Anons PSD, (Mayıs: 1995, Sayı 50), s. 19. 
210 "Avant-Garde \945-1995", Sanat Dünyamız, (3 Aylık Kültür Dergisi, Sayı: 59, Bahar \995), 

s.\ 16. 

211 Norbert Lynton, lVIodern Sanatın Öyküsü, (Remzi Kitabevi, 1. Basım, İstanbul: \982), s. 332. 
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yeryüzünün büyük parçalarını düzenledi. Yeni sürülmüş tarlayı yeniden düzenleyerek 

motifler oluşturdular. Bunlar kent ortamına meydan okuyan eylem, 20. yüzyılda kentini 

inşa etme ve yıkmaya karşı, doğa ve zaman önünde insanın küstahlığına karşı duyulan bir 

tepkinin sonucuydu. İçlerinden bazıları Sürrealistlerin, örtülü bir nesne altında saklı olari 

giz temasını alarak, doğal alanlara ve büyük anıtlara uygulayarak bu düşüneeye yeni 

anlam getirdi2 ı 2. 

2 ı 2 Norbert Lynton, a.g.e., s. 335. 



SONUÇ 

Sanatta bir aşama gerçekleştirmek, yeni ufuklar aramak, yeni bir anlatım dili 

oluşturmak, kitlelere etkileyici yapıtlar sunmak, kitlenin bilinçli katılımını sağlamak kitleye 

toplumsal, siyasal, uyarılar göndermek, uluslararası bir sanat dili yaratmak sanat yapıtının 

gizli gücünü vurgulamak amacıyla fotoğraf kullanılıyorsa, yaratıcılığın bir parçası olmalı. 

Bu durumda, bir sanatçının bir resmi fotoğraftan kopya ettiği ileri sürülmemeli. 

Mağara resminden, Rönesans gravürlerinden, Kavramsal Sanat'a kadar, sanatın her 

aşamasında çizginin gücü yaratıcılık için önemli olmuştur. Desen de somut ve soyut 

gerçekliğin ilk adımı olarak özgün sonuç vermiştir. 

Bir yapıt mekan, ortam ve zaman içindeki konumu ile değerlendirilir. Sanat bir 

anlatım dili olduğuna göre bu dili oluşturan sözcükler; çizgi, yüzey, hacim, kütle, renk ve 

mekandır. Bu sözcükleri biraraya getiren ve kendi başına sanat olan fotoğrafın kopyası 

olmayan sanat y~pıtına özgün olarak bakılabilir. 

Retinanın okuduğu imge kaybolacak bir görünümü kaydeder. Görme yetisi, sürekli 

değişen olaylara karşı yanıttır. Fotoğraf duraldır, zamanı durdurmuştur. Resim ise zamanı 
• 

kuşattığı için duraldır. Fotoğrafı çekilen imge, saklanmak üzere seçilmiştir. Çizilmiş imge 

bakma deneyimini içerir. Fotoğraf, olayla fotoğrafçı arasında bir karşılaşmanın kanıtıdır. 

resim, bir olayın görünümünü ağır ağır sorgular ve bizi kendi zamanına alır. Aynı anda 

görülebilen birçok bakışın kanıtlarından oluşan, görünümlerin yapısını inceleyen resim, 

biraraya getirilmiş anlardan oluşur ki, bunlar parçadan çok bütünlük oluştururlar. Resim 
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bir çeviridir. Yani tual, kağıt ya da yüzey üzerindeki her işaret, yalnızca gerçek ya da 

hayali modelle değil yüzey üzerinde bulunan işaret ve uzamlada bilinçli olarak bağımlıdır. 

Bu nedenle boyanmış imge sayısız yargının enerjisiyle örülmüştür. Yapılan çalışma da 

ona ilişkin herşeye sezgisel ya da sistematik olarak bilinç aracılık etmiştir. Fotoğraf ise 

verili olarak algılanır. 

Resimde varolan zaman tekdüze değildir. Ressam önemli bulduğu şeylere daha 

fazla zaman verebilir. Zaman, insan değerlerine, izleyiciye göre gerçekleşir. Fotoğrafta ise 

zaman tek düzedir. imgenin her parçası süremli bir kimyasal işleme tabi tutulmuştur. 

Resim dilindeki özgül kullanımlar tarih içerisinde değişkenlik gösterir. Bir Rönesans 

Dönemi ile ondan sonraki dönemler arasında farklı uygulamalar vardır. Ama görünümleri 

yeniden yaratabilmek için yeni bir dile başvurulur. Fotoğraf imgesi, ışığın 

yansımasıyla anlık olarak üretilir, görünümlerden çeviri yapmaz, anlardan alıntı 

yaparlar. 

Zaman, çizerin bağımsız değişkeni olabildiği halde, bir fotoğrafçı için, ışık ile 

birlikte görüntüyü belirleyen ve luşturan en önemli değişkenlerden biridir. 

Ressam çizdikleri ve çizgileri ile istediği zaman ve biçimde oynayabilir, resmini 

yeniden ve her seferinde bambaşka olmak üzere kurgulayabilir. Fotoğrafçı ise buna 

yakın denilebilecek bir kurgulamayı ya başka başka fotoğraflar çekerek ya da çeşitli baskı 
... / 

tekniklerinin yardımıyla yapar. 

Ressam yeniden yaptığında bir başka resimdir ortaya çıkan . 

Fotoğraf, ressamları hem kendine çekiyor hem de rahatsız ediyor. Ingres'ın 

'Fotoğraf çok güzel ama bunu her yerde söylememeli' sözü bunun kanıtıdır. Fotoğraf ve 

resim etkileşim içindedir. Resim sanatında esin kaynağı oluşturan fotoğrafın sanatsal 

dönüşüme sokulmasıyla önemli akımlar oluşmuştur. 

Günümüz sanatçısında filr;ı, resim, fotoğpf, sosyal yaşam, mekan düzenlemesi gibi 

unsurları biraraya getirmesi 21. yüzyıla uzanan çağımızda yeni sonuçlara erişme 

arzusundadır. 



Resim 1. Niepce: Cardinal d' Amboise, 1826 

Resim 2. Charles-Arnedee-Philippe van Loo: 

Sihirli Fener, I 764 
89 
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Resim 3. Ed o u ard Ma net: Lo la de Valence, Resim 4. V eyler: Lola de Valence, 

1862 1862 

. 
. 

. 

~ei/ 
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Resim 5. Auguste Renoir: Mile Romaire 
Resim 6. Disderi: Oturan Kızın 

Lacoux, 1864 
portresi, 1860 
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Resim 7. Edouard Manet: Avcı, 1880 
Resim 8. Disderi: Avcı, 1865 

Resim 9. Edgar Degas: Prenses Pauline de Resim 10. Disderi : Pauline ve 

Metternich, 1862 Richard metternich, 1861 
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Resim ll. Adalphe Braun: Chillan Şatasu, 1867 

Res,im 12. Gustave Caurbet: Chillan Şatasu, 1874 
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Resim 1 3. Claude M on et: Mme. 

Gaudibert, 1868 

Resim 14. Georges Numa, Adele Mersal, 1863 

Resim 15. Alfred Stieglitz, Terminal, 1893 
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Resim 16. Eugene Durie: Figür Çalışması, 1853 

Resim 17. Eugene Delacroix: Odalık, 1857 



95 

Resim 18 . Eadweard Muybridge : Dörtnala Giden At, 1878 

Resim 19. Eadweard Muybridge: Animal Locomotion, 1887 



Resim 20. Mareel Duchamp: lVIerdivenden 

inen Çıplak. 1912 

Re~ im 2 l. Robert Delaun<ıy: Eyfel 

Kuk:-;i . 19 lO 
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Resim 22. Man Ray: Ingres'in Kemanı, 1924 

Resim 23 . John Heartfield: On Yıl Sonra, 1924 
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Resim 24. Richard Hamilton: Kendi Portresi . !969 
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Resim 26. Raoul Haussmann: Tatlin, 1920 
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Resim 27. Peter B lake: Balkonda, 1955-57 
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Resim 29. Andy Warhol: Mao Kse Tung, 1972 
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Resim 30. Osman Hamdi: Cami Kapısında 
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Resim 31. David Hockney: Promenad. Place Furstenberg. Paris , Ağustos l985 

Resim 32 . Nur Koçak 

!04 
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Resim 34. Robert Smithsen: Spiral Dalgakıran, 1970 

Resim 33. Dennis Oppenheim: Yönlendirilmiş Buğday-Ekimi, 1969 
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