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FOTOöRAF AKIMLARI øÇøNDE
GERÇEKLøöøN SUNUMU
Dr. Zühal ÖZEL∗
ÖZET
Foto÷rafa konu alnan nesne ve foto÷raf arasndaki gerçekli÷e benzerlik,
foto÷raf di÷er sanat türleri arasnda farkl bir konuma yerleútirirken, baúta resim
olmak üzere tüm sanat türleri ve akmlaryla arasnda bir etkileúim olmuútur.
Gerçekli÷i aslna sadk kalarak aktarmaya çalúan resim sanat, bu iúlevini
foto÷rafa brakarak geleneksel kalplardan kurtulmuú ve di÷er sanat türleriyle
birlikte yeni akmlar geliúmiútir. Foto÷rafçl÷n en belirgin özelli÷i bir
yaúanmúl÷n tankl÷n yapmak iken, kolaj, montaj, solarizasyon, optik
bozulmalar, fotogram vb. tekniklerin geliúmesi, gerçekli÷in aktarlma biçimlerini
de÷iútirmiú, nesnel gerçeklikten öznel gerçekli÷e do÷ru geçiúler olmaya baúlamútr.
Yaúanan bu de÷iúimler, resimden de etkilenmeyle birlikte foto÷raf sanatnda
akmlarn do÷masna yol açmútr.
Çalúmada, gerçekli÷in teknik ve estetik olarak, nasl ve ne amaçlarla
foto÷raf akmlarnda sunuldu÷u ve gerçekli÷in aktarlmasnda yaúanan de÷iúimler
incelenmiú, realizm, pictorializm, empresyonizm, natüralizm, romantizm,
ekspresyonizm, sembolizm, kübizm, fütürizm, soyut sanat, dadaizm, sürrealizm ve
pop art akmlar ele alnmútr.
Anahtar Kelimeler: foto÷raf, gerçeklik, foto÷raf akmlar, foto÷rafik
gerçeklik.
ABSTRACT
While the similarity between the photograph and the object taken as a
subject for that particular picture put photography in a different position among
other types of art, there have been interactions among all branches of art, mainly
painting. The art of painting, which tries to convey reality by being loyal to its
original, developed new styles together with other types of art and slipped itself out
of traditional patterns, leaving this function of its to photography. While the most
prominent characteristic of photography is to testify the experienced reality,
development of such techniques as collage, montage, solarization, optical distortion,
photogram, etc. changed the way of conveying reality and transition from objective
reality to subjective reality has begun to appear. These experienced changes have
led to new styles to come into being in the art of photography through influences
from painting.
This study has focused on the examination of how, and with what purpose,
reality was presented in photographic styles and the changes experienced in
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conveying reality. And such moves as realism, pictorialism, impressionism,
naturalism, romanticism, expressionism, symbolism, cubism, futurism, abstract art,
dadaism, surrealism, and pop art were dealt with.
Key Words: photograph, reality, photographic styles, photographic reality

GøRøù
Sanatsal biçimler, baúlangçta dünyann yüzeysel gerçekli÷inin
kopyalanmaya çalúlmas sonucunda do÷muútur. Bu dönemlerde, insanlar
gerçeklik ile arasndaki iliúkileri resim, edebiyat, tiyatro, heykel gibi farkl
alanlarda yanstmúlardr. Sanat tarihine bakld÷nda, sanat türlerinde
biçimsel ve içeriksel tarzlarn, görüúlerin ve estetik kavramlarnn
birbirleriyle etkileúim içine girerek çarpút÷ görülmektedir. Bu çarpúma
çeúitli üslup (gotik, rönesans, barok vb.) ve akmlarn (realizm, romantizm,
empresyonizm, ekspresyonizm, sembolizm, kübizm, soyut sanat vb.)
do÷masna, zamanla bu üslup ve akmlar arasnda uzlaúmazlklarn
çkmasna, çatúmalarn olmasna, ayn zamanda, çok do÷al olarak karúlkl
bir etkinin var olmasna yol açmútr.
Sanat türleri içinde özellikle resim sanatndan baúlangç yllarnda
etkilenen foto÷rafçlk alannda, 9. yüzyln ortalarndan itibaren
e÷ilimlerin, üsluplarn ya da akmlarn oluúmaya baúlad÷ görülmektedir.
Gerçe÷in aynas olma iúleviyle birlikte do÷an foto÷raf, resim sanatnn kat
kurallardan kurtulmasn sa÷lamú ve böylece sanat ile gerçek arasndaki
iliúki daha çok foto÷raf sanatnn kapsam içinde ele alnmaya baúlamútr.
Foto÷rafn gerçe÷in tekrardan üretilmesi olarak görülmesi ve bir sanatçnn
üretimi olarak anlaúlmamas, foto÷rafn uzun zaman sanat dúnda kalmasna
neden olmuútur. Ancak foto÷rafik gerçekli÷i anlatan farkl teknikler,
yöntemler ve tarzlarn kullanlmas ve bu kullanmlardaki özgürlük foto÷rafa
yeni imkanlar sa÷lamú, sürrealizm, soyut sanat, dadaizm, pop art vb.
akmlarn do÷masna neden olmuútur.
Hazrlanan çalúmada foto÷raf akmlar, gerçekli÷in sunumu
ba÷lamnda ele alnmakta, bu akmlarn do÷masna yol açan ya da
uygulaycs olan dünyadan ve Türkiye’den foto÷raf sanatçlarna yer
verilmektedir. Çalúmann kapsam, özellikle foto÷rafn bulunmasna ve
modern sanatn ortaya çkmasna neden olan süreçlerle birlikte baúlatlmútr.
Akmlarn ortaya çkú nedenlerinin yan sra foto÷raf sanatnda gerçekli÷in
yanstlma biçimi ve bu akmlarla birlikte geçirdi÷i de÷iúimler ele alnmaya
çalúlmútr.
FOTOöRAF AKIMLARI VE GERÇEKLøK
Resmin egemenli÷ini aúan, do÷ay ve yaúam, fizik ve kimya yoluyla
aktarma çabalar, yaklaúk 65 yl önce foto÷raf sayesinde kamuya
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duyurulmuú, el becerilerinin yerini araç almú, foto÷raf makinesiyle birlikte
gerçeklik yeniden üretilmeye çalúlmútr. Çplak gözle bakld÷nda fark
edilmeyen birçok ayrnt, optik ve kimyasal bir yöntem olan foto÷raf
teknolojisiyle kâ÷t üzerine aktarlmútr.
Fransz bilim adam Joseph Nicephore Niepce’nin ilk kez bir
görüntüyü çinko levhaya aktarmasyla baúlayan süreç içerisinde, foto÷rafn
bir anlatm yöntemi olarak resimle çok yakn bir ilgisi olmuú, foto÷raf ve
resim sanat birbiriyle etkileúime girmiútir. Empresyonist (izlenimci) ve
realist (gerçekçi) tavr foto÷rafa brakan resim sanat, yeni akmlar
(ekspresyonizm, sembolizm, romantizm, dadaizm, fütürizm, sürrealizm,
pop-art vb.) geliútirmiú ve zaman içerisinde foto÷raf sanat da bu yeni
akmlardan etkilenmiútir.
Foto÷rafçlar, baúlangçta nesnel bir yaklaúmla dünyay kaydetmeye
çalúmú, daha önce hiç görülmemiú yerlerin ve yabanc insanlarn
görüntülerini çekmiúlerdir. Foto÷rafn, birçok çevre tarafndan gerçek
dünyann
yansmas
olarak
düúünülmesi,
bir
belge
olarak
de÷erlendirilmesine yol açmútr. 9. yüzyln ortalarna do÷ru, ça÷n hakim
olan düúünce yaplarna, de÷er yarglarna ve estetik anlayúna göre, realizm
(gerçekçilik) akm geliúmiútir. Realistlerin ana ilkesi, gerçekten ve
gerçeklikten ayrlmamaktr; bununla birlikte, insann ruhsal gereksinim
duydu÷u görsel hazz bir yapttan alabilmesi için estetik kurallara da önem
verilmektedir.
Realizmin en önemli özelli÷i, gerçek olan, gözle görülüp elle
tutulan tpk bir ayna gibi ifade etmesidir. Realistler, bir sanatçnn zengin
ve görkemli dünyasn tasvir etmek yerine dünya gerçeklerini gözler önüne
sermeyi tercih etmiúlerdir. Eserlerinde soylu snf dúndaki toplumsal
snflara da yer vermiúler, sradan insanlarn günlük yaúamndan kesitleri
ayrntlaryla göstermiúler, ayrca do÷ay tüm gerçekli÷iyle betimlemeyi
amaçlamúlardr.
Gerçekçilik, tarihin ço÷u döneminde yaygn olarak kabul gören
sanatsal anlayú olmuútur. Tarih öncesinin ma÷ara resimlerinden, Antik
Yunan ve Roma sanatna kadar egemen olan gerçekçi tutumdan ortaça÷da
uzaklaúlmú ve ekspresyonist bir tutum a÷rlk kazanmútr. Rönesans’la
birlikte gerçekçi yaklaúmlar tekrar kendini göstermeye baúlamúsa da,
Fransz Devrimi’nden sonra realizm bir akm olarak ortaya çkmútr
(Coúkun, 2003:25). Realist düúüncede en büyük geliúme, mekanik yeniden
üretim tekni÷i olan foto÷rafn bulunmasyla yeni boyutlar kazanmú, dú
dünyann oldu÷u gibi saptanmas bir ölçüde mümkün olmuútur.
Realist akmda toplumsal yaúamdan seçilen ve gerçek dünyadan
alnan konular, foto÷raflarda gerçek dünyadaki iliúkiler düzenine uygun
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biçimde betimlenmekte ve gerçekte var olan bir nesne ya da canl varlk
olarak tannabilmektedir. Nesnel gerçekli÷i temel alan foto÷rafik gerçekçilik,
do÷al geliúmesi içinde yaúamn gerçek karmaúkl÷n ve tam içeri÷ini
alglayp yeniden ortaya koymaktadr. Biçimsel esteti÷in yerini gerçe÷in
tankl÷na brakt÷ gerçekçi foto÷raf sanatçlar arasnda, Alfred Stieglitz,
Edward Steichen, Paul Strand, Henri Cartier Bresson gibi önemli isimler
saylabilmektedir.
Gerçe÷i arayp bulmay tutku haline getirmiú Stieglitz’in yansra,
tüm tablolarn yakarak, kendini foto÷rafa adayan Steichen, en gerçek
görünümü elde etmek için, yaz boyunca fincan ve taba÷n, siyahtan beyaza
kadar tüm tonlarda binden çok çekmiútir. Tam bir gerçekçi olarak ün yapan
Paul Strand’da bu devirde yetiúen ünlü foto÷rafçlardan biri olarak
tannmútr (Önay, 977:34). Ayrca Edward Weston, Ansel Adams gibi
foto÷raf ustalar da, foto÷raf makinesinin gerçe÷i kaydetme yetene÷ini
kullanarak‚ zengin doku, detay ve mükemmel tonlamalar kaydetmiúler,
insan ve do÷ay gerçekle olan iliúkisini koparmadan foto÷raflamaya
çalúmúlardr.
950’lerle birlikte baúlayan, Bat’da oldu÷u kadar Türkiye’de de
büyük dergilerin yürüttü÷ü gerçekçi foto-röportajlar, Anadolu’nun daha önce
görülmemiú do÷al güzelliklerini ve insannn yaúamn, tüm gerçekli÷iyle
dolaysz biçimde aktarmaya çalúmútr. Bu dönemin en önemli dergilerinden
biri olan Hayat Mecmuas, Anadolu gerçe÷ini aktaran foto÷raflara yer
vermiú ve Ara Güler, Ozan Sa÷dç, ùemsi Güner, Yldz Moran, Semiha Es,
ønal Tengizman gibi usta foto÷rafçlar yetiútirmiútir.
Dünyann büyük bir bölümünü gezmiú ve foto-röportajlar hazrlamú
Ara Güler, Türkiye'de realist foto÷rafçl÷n uluslararas alanda ün kazanmú
önemli temsilcilerinden biri olarak kabul edilmektedir. Güler, özellikle 960
ve 970’li yllarda krsal kesimden kentlere göç, iúsizlik vb. sorunlar
nedeniyle toplumsal gerçeklerin üzerine gitmiú; göç olgusunun büyük kentte
yaratt÷ sosyal dram lirik ve romantik bir dille aktarmútr.
Türk foto÷raf tarihinin önemli kadn foto÷rafçlarndan biri olan
Yldz Moran, foto÷raflarnda sosyal yaúam ve do÷a temalarn iúlemiútir.
Genellikle krsal kesimin yaúantsndan kesitlerin aktarld÷ sosyal içerikli
kompozisyonlarnda, insann gerçek yüzünü aç÷a çkarmaya çalúmútr.
970’li yllarda Türkiye’nin karú karú gezilerek belgelenmesi
anlayú gelenekselleúmiútir. Krsal kesim insann konu alan foto röportajlar
ile Fikret Otyam, gerçe÷in oldu÷u gibi saptanmas inancna sahip olan
Gültekin Çizgen, toplumsal gerçekçi ve belgeci tarzyla øbrahim Demirel
çalúmalaryla dikkat çekmiútir.
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Duygusall÷n foto÷raflarna en güzel biçimde aktaran Sami Güner,
dünyann pek çok ülkesinde Anadolu yaúamnn belgelendi÷i foto÷raflarn
sergilemiútir. Ozan Sa÷dç, kompozisyonun özenle seçildi÷i Anadolu
gerçe÷ini aktarmútr (Özendes, 992:79-80). Ersin Alok Türkiye’nin do÷al
görünümünü foto÷raflarken, ùemsi Güner Türkiye’nin pek çok bölgesini,
kentini, köyünü belgelemiútir. Bu isimlerin arasna Sabit Kalfagil, Nusret
Nurdan Eren, Gülnur Sözmen ve øsa Çelik’in yansra, Nevzat Çakr, øzzet
Keribar, Mehmet Ksmet, Yusuf Tuvi gibi önemli foto÷raf sanatçlar
katlmaktadr.
Türkiye’de ve dünyadaki foto÷raf tarihine bakld÷nda, realist
foto÷rafn konusunu do÷al ve tarihi görünümlerin yan sra genellikle
toplumsal sorunlarn oluúturdu÷u görülmektedir. Gerçekçi foto÷raf
sanatçlar, bu nedenle toplumdaki hakszlklara, yoksulluklara, basklara
foto÷raflar ile tanklk etmiúler ve sorunlar belgelemiúlerdir.
Realist akm, foto÷rafn bulunuúundan günümüze kadar önemli bir
yaklaúm olarak her zaman etkinli÷ini sürdürmüútür. Bu yaklaúmn foto÷raf
tarihi boyunca etkinli÷ini devam ettirmesine ra÷men, foto÷rafçlk her zaman
di÷er sanat türlerinden ve akmlarndan etkilenerek yeni foto÷raf akmlarnn
do÷masna neden olmuú, gerçekli÷in aktarlmasnda farkl yaklaúmlar
görülmüútür.
Foto÷raf, gerçekli÷i belgeme özelli÷i nedeniyle di÷er sanatlardan
farkl bir yol izlemesine ra÷men, resimle foto÷raf arasndaki baúlangçtaki
yakn iliúki, high-art (yüksek sanat) akmnn do÷masna yol açmútr.
Foto÷rafn di÷er sanat türleriyle ayn de÷ere sahip olmasn isteyen bir grup
øngiliz foto÷rafç, 850–870 yllar arasnda, çoklu bask sistemini
kullanarak resme benzer eserler üretmiúlerdir. Farkl negatiflerden tek
görüntü, montaj veya ayn kâ÷dn birden fazla pozlanmas gibi yöntemlerle
görüntülerin gerçekli÷ini bozarak, yeni öyküler oluúturmak adna foto÷raflar
çeúitli úekillerde kurgulamúlardr.
Günlük hayattan kesitler sunan, ancak gerçekli÷i yeniden kuran
duygu yüklü sembollere ve ayrntlara yer veren bu eserlerle, di÷er
sanatçlara foto÷rafn sadece teknik bir araç olmad÷ anlatlmaya
çalúlmútr. Özellikle, Thomas Couture tarafndan yaplan ibadet resmine
benzerli÷iyle bilinen, Oscar Rejlander’in 30 ayr negatiften yapt÷ birleúik
foto÷raf “Two Ways of Life” (Yaúamn øki Yolu) resim ve heykellerle
birlikte sergilenerek dikkatleri üzerinde toplamú ve foto÷rafik gerçekli÷in
bozulmas anlamnda tepki çekmiútir. Bu dönemde, önemli eserler üreten
di÷er önemli foto÷rafçlar arasnda, úiirsel konular benimsemiú William
Lake Price ve Julia Margaret Cameron, konusu øncil’den alnmú ve øsa’nn
hayat üzerine çok sayda foto÷raf hazrlamú Fred Holland Day, foto÷rafn
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duygular resim kadar iyi bir úekilde aktarabilece÷ini göstermeyi amaçlayan
Henry Peach Robinson saylmaktadr.
Ço÷unluk sanatçsnn, sanat hayatna ressam olarak baúlayp
foto÷rafa geçmesi sonucu oluúan, resim sanatn eskiye ba÷l taklitçi yaps
high-art akmnn sonunu getirmiútir. Bu akmnn dúlad÷, sanatn kat
geleneksel kurallarn kullanmayp, kendi yetenekleri ve bakú açlaryla
foto÷rafa yeni bir kiúilik ve gerçeklik kazandrmaya çalút÷ foto÷rafçlar,
sonunda pictorialist akm içinde yerlerini almúlardr. Pictorializm
(resimsellik) esteti÷in içerikten, foto÷raf içindeki uyum ve dengenin
gerçeklikten daha önemli oldu÷u, 880’lerden 930’lara kadar etkili olmuú,
resimsel ifadeyi ön plana çkarmú bir akmdr. Foto÷raflarda yumuúak
tonlamalar ve úk oyunlar ile elde edilen dramatik ve úiirsel çalúmalar bu
anlayún önemli bir özelli÷i olmuútur.
Pictorialistler, foto÷rafn kendi kurallar olan güzel sanatlarn bir dal
oldu÷unu savunmuúlardr. Pictorializm, natüralizm ve empresyonizm gibi
çeúitli kavram ve disiplinleri içeren kapsaml bir akm olarak kendini ispat
etmiútir (Foto÷raf Akmlar, 990:2). Resim, gerçe÷in ipuçlarn
yakalayabilece÷i do÷ru bir belge olarak foto÷raf kulland÷ gibi, foto÷raf da
kendini bir sanat olarak kabul ettirebilmek için resmin estetik ve görsel
özelliklerini kullanmútr. Foto÷rafta renk, çizgilerin dengesi, içerik ve
estetik önemli hale gelirken, konu seçimi, gerçek görüntülerden yola çkarak
foto÷rafik ö÷eler arasnda yaratlan uyum, çekim ve bask aúamasnda
kullanlan teknik ve estetik müdahale yöntemleri resimsel ifadeyi
kuvvetlendirmiútir.
Pictorialistler, gerçek sanatn amacnn, gerçe÷in ve do÷ann yeniden
üretilmesi oldu÷unu, gerçekte olduklar gibi de÷il, insan gözünün alglad÷
gibi sanat ürünlerinde verilmesi gerekti÷ini söyleyerek bu akmn mant÷n
açklamúlardr (Erutku, 999:20). Kat geleneksel kurallar kullanmaktan
çok, kiúisel ifade biçimlerini ve yeteneklerini ortaya koymuúlar, bu úekilde,
ortaya baúkaldrc bir hareket çkarmúlardr.
902 ylnda Alfred Stieglitz, New York’ta “Photo-Secession”
adnda bir grup kurmuútur. Resimsel ifade arac olarak foto÷raf geliútirmeyi
amaçlayan bu grup, yayn organ olarak foto÷raf tarihinde oldukça önemli
olan Camera Work dergisini çkartmútr. Alfred Stieglitz’in önderli÷inde,
Clarence White, Frank Eugene, Gertrude Kasebier ve Edward Steichen gibi
önemli isimlerden oluúan bu grup, foto÷rafn kendine yetebilecek bir anlatm
diline sahip oldu÷unu savunmuútur.
Rastlantsall÷n de÷erlendirilmesi, do÷rudan do÷ruya gerçeklikten
yola çkarak soyutlamalara varmak, sradanl÷n esteti÷ini keúfederek,
nesnenin özünü foto÷rafik olarak yanstmak, gerek çekim gerekse bask
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aúamasnda en az müdahale ile mükemmel teknik üstünlük úeklinde
özetlenebilen “saf foto÷raf” kavram yine bu dönemde ortaya çkmú, PhotoSecession üyeleri ve Camera Work dergisinde yer alan sanatçlar 9.
yüzyldan 20. yüzyla estetik bir köprü kurmay baúarmúlardr (Atay,
989:204). 20. yüzyl modern foto÷raf anlayún oluúturan ve etkileyen
ilkeler, bu dönemde oluúmaya baúlamútr.
Pictorializm temelini empresyonizmden (izlenimcilik) almaktadr.
Konudan edinilen izlenimden yola çkarak yapta ulaúmay amaçlayan
empresyonizm, resim sanatnn foto÷raftan etkilenerek, gerçe÷in oldu÷u gibi
tespit edilmesi yaklaúmyla ilk örneklerini vermiútir.
860’l yllarda Fransa’da ortaya çkan empresyonizm, gerçekçi
anlayún resimdeki son halkas olarak de÷erlendirilmiútir. Empresyonistler,
romantikler ve gerçekçilerin anlatm biçimlerinden farkl olarak, düúünce ya
da görüntü olarak alglanan her úeyin insanda brakt÷ izlenimleri, aslna
benzerli÷i, tarihselli÷i ve duygusall÷ içinde resmetmeyi seçmiúlerdir.
Empresyonist sanatçlar dú dünyaya ait olan; ú÷, renkleri,
tepkileri, hüzünleri yanstan anlk konular resmetmiúlerdir. Bu akm úk ile
resim yapma olarak tanmlanmú, úk, renk ve renk kontrastl÷ anlayúnda
devrim yaratmú, idealize edilmiú soyut úk yerini gerçek úk kayna÷
güneúe brakmútr. Konu úk yansmalar arasnda kaybolmuú, düzenleyici
olan akln yerini göz almaya baúlamú ve gördükleri gerçek renkleri
resmetmiúlerdir.
øzlenimciler, duyular dünyasna kendilerini brakmú gibi görünseler de
nesneleri olduklar gibi, nesnel bir úekilde görmeyi amaçlamúlardr. Bu
nedenle de, foto÷raf makinesini bir resim de÷il, gerçe÷i daha iyi gören bir
göz
olarak
kullanmúlar;
böylece
‘görme’yi
gösterebilmeye
dönüútürmüúlerdir (Erzen, 2004:28). øzlenimciler için foto÷raf, burjuva
yaúamnn gündelik gerçeklerine yaklaúabilmek ve ona nüfuz edebilmek için
resme yardm eden bir belge olmuútur. Burjuva ya da gündelik yaúamn
içeri÷inde sanki kendili÷inden, anlk bir amatör hatra foto÷raf kalitesi, her
an de÷iúen, basit ve hemen yok olan bir gerçeklik varolmuútur (A.g.k.:2930). Akma ismini veren “øzlenim: Gündo÷umu” adl tabloyu yapan Monet,
gündelik yaúamdan enstantaneleri resmeden Manet ve resimde görülene
sanki foto÷raf makinesinin vizöründen bakan Degas bu akmn önemli
temsilcileri arasnda saylmaktadr.
Fransz empresyonist ressamlarn, tabiat oldu÷u gibi aktardklar
çalúmalarnn kiúisel izlenimlerine dönüúmesi, foto÷raf üzerinde güçlü bir
etkilenmenin ispat olmuútur. Foto÷rafta da anlamdan daha çok biçime önem
veren izlenimciler, ayrntlar yok edip yumuúak tonlar elde etmeye çalúarak
bu etkiyi güçlendirmiúlerdir (Foto÷raf Akmlar, 990:5). Foto÷rafçlar,
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emprosyonistlerin renkleri kullanún taklit etmemiúler, ancak ú÷
kullanarak yumuúak geçiúler yapmay sa÷lamúlardr. George Davison,
yumuúak görüntü alabilmek için i÷ne deli÷i kamera kullanmú, Davison’dan
etkilenen Alexander Keighley empresyonist romantik yaklaúm
geliútirmiútir. Fransa’nn estetik foto÷raf akmnn üretken foto÷rafçs
Robert Demachy ise baskya müdahale ederek foto÷raflarn üretmiútir.
Photo-Secession içindeki empresyonistler arasnda 894’ten önceki
ilk çalúmalarnda müdahale edilmiú ö÷elerden oluúan günlük görüntülerle
Alfred Stieglitz, Amerika’nn önemli izlenimcilerinden olan Rudolf
Eickemeyer, izlenimci görüntüler elde etmek için çok çeúitli teknikler
denemiú Alvin Langdon Coburn, basit sahneleri ve arka plan karartlmú
foto÷raflaryla Clarence White ve da÷lmaya neden olan basit objektifleriyle
do÷a foto÷raflar çeken Edward Steichen saylabilmektedir. Modern
empresyonistler arasnda ise yumuúak tonlar hareket ve manzara
foto÷raflarnda kullanan Ernst Haas, filmin gren yapsna yönelik
foto÷raflarda yumuúak tonlamalar kullanan Sarah Moon ve fazla miktarda
úk düúürerek oluúan da÷lmalar kullanan David Hamilton gibi önemli
isimler yer almaktadr.
Türk foto÷rafnda izlenimcilik, 960’l yllardan sonra geliúmeye
baúlamútr. Bu tarz önceleri yabanclardan esinlenme úeklinde olmuútur.
Resimle foto÷raf kaynaútran ùahin Kaygun, Magie Danon, yeni ve farkl
tekniklerle ú÷n öne çkan ilginç kullanmyla yapt üretmiúlerdir. ùakir
Eczacbaú da foto÷raflarnda nesnelerin konturlarnn eritilmesiyle yine ú÷
ön plana çkartarak izlenimci tarzda çalúmútr (Çellek, 2004:).
Pictorializm, bir yanyla empresyonist, di÷er yanyla da natüralist bir
akm olarak kabul edilmiútir. Natüralizm (do÷alclk), yaúam ve do÷ay
birebir orannda kopya eden, gerçekli÷i görünüúü içinde ele alp derinindeki
süreçleri anlamaya çaba göstermeyen bir anlayú olarak kabul edilmiútir.
Sanat yaptnda do÷al gerçekli÷i hiçbir de÷iúime u÷ratmadan,
üsluplaútrp ülküselleútirmeden betimlemeyi amaçlayan anlayú olan
natüralizm, gerçekli÷in çirkin ya da güzel oluúuna aldrmamaktadr (Sözen
ve Tanyeli, 2003:7). 9. yüzyln sonu ve 20. yüzyln baúnda ortaya
çkan sanat ve edebiyat akm natüralizm, o dönemdeki do÷a ve pozitif
bilimlerin deney ve gözlem yönteminden etkilenmiú, nesnelerin oldu÷u gibi
betimlenmesi anlayú bu dönemde iyice önem kazanmútr.
Baúlangçta foto÷rafçlk, makinenin detaylar ve dokuyu naturalistik
bir úekilde gösterme yetene÷i nedeniyle resme bir tehdit olarak alglanmútr.
Bu geliúme 9. yüzyln sonlarnda gerçek bilgiye duyulan ihtiyaçla ayn
döneme rastlamútr (Baker, 993:04). Natüralizm akm, yaúamn her biçim
ve düzeyinin bir ifadesi olmuú, do÷ay en güçlü ve en yo÷un haliyle yeniden
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temsil etmiútir, ancak do÷ann ideal güzelli÷i fikrini kabul etmemiútir.
Sanattan çok yaúama yakn olan bir anlatma sahip olan natüralizm, realizm
akmn pekiútirmiú, yeni konular ortaya çkararak gerçekçili÷in
zenginleútirilmesine neden olmuútur.
Do÷ann gerçekli÷iyle ilgilenen ve en önemli natüralistlerden biri
olan øngiliz Peter Henry Emerson, sahtelikten uzak gerçek görüntüler
kullanlmas gerekti÷ini, ressamlarn metotlarn taklit etmenin kabul
edilemez oldu÷unu, dikkatli ve sanat kurallarna uygun kompozisyonlar
oluúturulmas gerekti÷i görüúünü savunmuútur. Ayrca foto÷rafç hzl
çalúmal, annda düúünmeli, mümkün oldu÷u kadar görülene yakn ve saf
foto÷raflar için çoklu bask ve di÷er müdahale yöntemlerinden kaçnmaldr
(Langford, 982:340). Emerson’un etkisi daha sonra pek çok foto÷rafçda da
görülmüútür. Bunlar arasnda Frederic Evans, Alfred Stieglitz, Paul Strand,
daha sonra do÷rudan foto÷raf hareketinden Andre Kertesz, Eugene Smith ve
Henri Cartier Bresson saylabilmektedir.
Gültekin Çizgen’e göre, do÷rudan foto÷rafn gücü gerçekli÷ine
yaslanmaktadr. Bugün do÷rudan foto÷rafta “gerçekçilik” olarak anlaúlan,
var olann oldu÷u gibi aktarlmas, taklit edilmesi de÷il, onun bir sanatç
yorumuna kavuúturulmasdr (Çizgen, 998:77). Gerçe÷in özünün
yo÷unlaút÷ do÷rusal foto÷raf, soyutlanmú sübjektif tarz kabul
etmemektedir. Ülkemizde krsal kesimi ve kentleri, yaúam ve çevresini
anlatan Ara Güler, Ozan Sa÷dç, Mustafa Türkylmaz, ùemsi Güner,
Gültekin Çizgen, do÷a foto÷raflarnda Nusret Nurdan Eren, Ersin Alok,
Cemal Gülas, Anadolu gerçeklerini yanstan øbrahim Demirel gibi isimler
do÷rudan foto÷rafn temsilcileri arasnda görülmektedir.
Natüralizm, pictorial foto÷rafçl÷a yeni bir yaklaúm türü olarak
kabul edilmiú, high-art ve pictorial foto÷raflardan daha çok yoruma açk
olmuútur. Aslnda, high-art, photo-secession, empresyonizm ve natüralizm
genel olarak pictorializm akmnn içerisinde toplanabilmektedir.
Dú gerçekli÷in úk/gölge, oranlar, renk de÷erleri ve karakterleri
içinde yanstlmasna yönelik natüralist yaklaúm, içinde filizlenen gerçeklik
ve yeni gerçeklik do÷rultusunda uzunca bir yol almú, bu dönem ustalar
kendi yeteneklerini, foto÷rafn snrlar içinde ya da snrlarn zorlayarak
kabul ettirme çabas içine girmiúlerdir.
Do÷rudan foto÷raf ve “Yeni Gerçekçilik” 920’ler civarnda
pictorializmin ardndan ortaya çkan temel hareketlere verilen isimler
olmuútur. High-art’n kurgu ve resme benzer konularndan kurtulan bir grup
foto÷rafç, modern sanatn etkisiyle daha gerçekçi ve ayrntl görüntü
üretmelerinin sonucunda bu tarz çalúmalar do÷muútur (Langford,
982:342). 920 ylnda Almanya’da Ekspresyonizme karú tepki olarak
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do÷an yeni gerçekçilik, eúyann gerçe÷ini, úk ve gölgeden yoksun keskin
çizgilerle vermeyi amaçlamútr. Nesnelerin seçilmiú olmas, karanlk oda ve
bask kalitesinin artmú olmas, ú÷n sanatçlar tarafndan iyice gözlenerek
seçilmesi bu akmn baúlca özellikleri arasnda kabul edilmiútir (Karada÷,
989:70-7). Bu dönemde özellikle mimari detaylarn yan sra makine
ayrntlar, do÷a çalúmalar, bitki doku veya biçimleri foto÷raflanmútr.
Ansel Adams ünlü zone sistemini bu dönemde geliútirmiú, nesneler
üzerindeki ú÷ ve tonlar, daha çekim yapmadan önce ayrntlaryla
incelemek ve sonuç görüntünün nasl olaca÷n kavrayp, ona göre pozlama,
banyo ve bask iúlemlerini belirlemek mümkün olmuútur.
97’den itibaren bu tarz foto÷raflar çekmiú olan Paul Strand ve
Charles Sheeler gibi foto÷rafçlar çalúmalaryla New York’da “Yeni
Gerçekçi” olarak anlmaya baúlamútr. Modern Avrupa sanatndan
etkilenmiú olan Strand, yaln foto÷raf elde etmek amacyla, yakndan
çekilmiú taú y÷n, köy evi sundurmas, bitki detaylar gibi yar soyut
denebilecek konular foto÷raflamútr (Erutku, 999:26). 924’ten sonra
Avrupa’da yaln foto÷rafçlk anlayún geliútiren “Yeni Objektiflik” ismiyle
bir hareket geliúmeye baúlamútr. Do÷al ve insan tarafndan yaplmú
objeleri foto÷rafta ba÷msz olarak kullanmann yollarn arayan Alman
foto÷rafç Albert Renger-Patzsch, foto÷rafçnn foto÷rafn snrlar içinde
kiúili÷ini katmadan, foto÷raf resme benzetmeye çalúmayan sabrl bir
araútrmac olmas gerekti÷ine inanmútr (Langford, 982:343-344). 932
ylnda Edward Weston ve bir grup foto÷rafçnn (Ansel Adams, Imogen
Cunningham, Willard Van Dyke dahil olmak üzere) yer ald÷ Grup f: 64,
yaln foto÷rafa son úeklini vermiúlerdir. Bu grubun foto÷rafta gerçekçi tavrn
yaygnlaúmasnda büyük etkileri olmuútur.
II. Dünya Savaú sonrasnda ‘gerçekçilik’e yönelme e÷ilimi, sanatta
bir geriye dönüú olarak alglanmamútr. Tam tersine, gerçe÷in-görünenin hiç
yaplmad÷ kadar yorumu yaplmú, ‘gerçek’ kavram sorgulanmútr. Bu
dönemde ‘Yeni Gerçekçilik’in ortaya çkú yeni bir dünyann kurulmas için
gerekli çaba ve heyecan ifade etmiútir. Yeni gerçekçi hareketin içinde
belgeselciler ve romantikler olmak üzere baúlca iki e÷ilim dikkati çekmiútir
(ùeremetli, 2002:). Belgesel foto÷raf üslubu, foto÷rafn keúfinden bugüne
dek yo÷un ve etkili olarak kendini hissettirip, her sanat akmna kaynaklk
etmiú ve buna ba÷l olarak da içeri÷i en çok tartúlan anlayú olmuútur
(Karada÷, 989:7). Temelini gerçekli÷in yanstlmasndan alan belgesel
foto÷raflarda, teknik, estetik ve içerik üçgeni baúarl bir úekilde kullanlmú
ve foto÷raf sanat tarihine eúsiz eserler kazandrlmútr. Amerikan Çiftçi
Birli÷i adna foto÷raflar çeken Dorothea Lange, sosyal belgeselcilerden
Lewis Hine, Jacop Riis, Eugene Atget, gerçe÷in yalnzca bir ksmn
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yakalayarak, dünyay de÷iútirmeye kalkmadan yalnzca onu tanmak ve
yanstmak isteyen Robert Frank, Lee Friedlander, Garry Winogrand, Brassai
ve Diane Arbus saylabilmektedir.
9. yüzyln ilk yarsnda kendini göstermeye baúlayan romantizm,
øngiliz ressamlarnn do÷a ve insan sevgisi, tablolarndaki gizemli ifade,
dönemlerinin gere÷i insan haklar düúüncesiyle birleúerek bu akmn
geliúmesini sa÷lamútr. øngiliz William Turner, do÷ann gerçek görünüúünü
resmederek insan ruhu üzerindeki etkilerine dikkati çekmiútir (Erutku,
999:24). Romantik sanat, gerçekleri yanstma yerine duyguyu temel almú,
güzellikten çok ifadeyi ön plânda tutmuútur.
Romantizm, 9. yüzylda ticari olarak portre foto÷raf çeken
stüdyolarda, do÷al görünümlerin yerine dekorlarla yaplan çekimlerde
kendini göstermiútir. Üslup olarak photo-secession ve empresyonizme
yaklaúmakta olan bu akm, kiúilerin duygusall÷n ön plana alarak, ruhsal
çözümlemeler, zarafet, coúku ve büyülü etkiler, baskda müdahale, romantik
efektlerle, resimsel soft çalúmalar üretmiútir. Biçimsel anlatmlar, 920 ve
930’lu yllarda moda dergilerinde en üst seviyeye yükselmiútir.
Yerini realizme brakmú olan romantizmin öncüleri arasnda,
öncelikle yumuúak úk kullanlarak çekilen kadn ve çocuk foto÷raflaryla
Gertrude Kasebier, foto÷raflardaki kiúilerin gerçek olamayacak kadar
romantik bir incelik ve zarafet duygusu brakt÷ Clarence White, kurgular
sürrealizm vb. akmlara referans oluúturan Cecil Beaton gibi sanatçlar
saylabilmektedir. 950’lerden itibaren ise ünlü kiúileri foto÷raflayan Yousuf
Karsh, özellikle romantik genç kz foto÷raflarnda uzmanlaúan David
Hamilton, Viktorya dönemine benzer romantik moda foto÷raflar çeken
Sarrah Moon gibi ça÷daú sanatçlar dikkat çekmektedir.
Natüralizm ve empresyonizme bir tepki olarak do÷muú olan
ekspresyonizm (dúavurumculuk ya da anlatmclk), sanatçnn birey olarak
duygularn anlatarak dúa vurmas olarak ifade edilmektedir.
Ekspresyonistler, dú dünyann nesneleri ya da olaylaryla ilgilenmekte,
nesneyi parçalayp onun arkasndaki gerçe÷i yakalamak istemektedirler.
20. yüzyl baúlarnda øskandinav (Norveç, øsveç) ve baz Alman
sanatçlarnn oluúturduklar ve geliútirdikleri bir sanat hareketi olan
ekspresyonizm, ça÷nn psikolojik, ekonomik, politik ve dinsel sorunlarn,
insan ve yaúamn dramn dile getirmeye çalúmútr.
Duygusal ve öznel bir dünya görüúüyle belirlenen bireysel iliúkiler
ve güçlü duygular en güç, en kaygl, en acl ya da trajik yanlaryla
ekspresyonizmin özünde yer almú, abartlmú renklerle ve çarptlmú
biçimlerle anlatlmútr. Ekspresyonist foto÷raf sanatçlarndan birisi olan
Wols, akmn etkisinde kalarak yapt÷ “Ohne Titel” baúlkl 0 foto÷raflk
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çalúmasnda, bebeklerin bozulmuú görüntüleri yer almútr. Hans Bellmer de
daha çok deforme edilmiú bebek foto÷raflaryla tannmú, çalúmalarnda
hem sürrealist hem de ekspresyonist boyutu birlikte görülmüútür (Özdemir,
999:6). Joel Peter Witkin'in foto÷raflarnda, hem sürrealist hem de
ekspresyonist özellikler bulunmakta, mitolojik figürler, dinsel simge ve
kompozisyonlar, ölüler, özürlü insanlar, deformasyon, ahlak dúlk ve
çirkinliklerle dolu düúsel bir atmosfer yer almaktadr (Özdemir, 2005:).
Belgesel foto÷raf alannda son dönemde yapt÷ foto-röportajlarla adndan
söz ettiren Sebastiao Salgado’nun foto÷raf çalúmalarnn da içeriksel ve
biçimsel düzeninde, politik ve ekonomik sorunlar incelemesi ve baz
foto÷raflarnda dikkati çeken koyu tonlar ekspresyonist yaklaúmn izleri
olarak görülmektedir.
Türk foto÷raf tarihinde önemli bir yere sahip olan Bahaettin Rahmi
Bediz’in, yaúad÷ dönemin aydn ve sanatçlaryla yapt÷ portre
çalúmalarnda ise, yetkin bir "Ekspresyonizm" vurgusu bulunmaktadr.
Çekti÷i her karede, yaratma güdüsü, ritmi, duygu, düúünce ve düú dünyas
arasnda kurdu÷u denge dikkat çekmektedir (Çnar, 2005:).
885 yllarnda, edebiyatta gerçekçili÷in, empresyonizmin aúr
gitmelerine bir tepki olarak, sembolizm akm gündeme gelmiútir. Bu akma
göre, sanatçlar do÷adan ve yaúamdan alnmú sembollerle düúüncelerini,
görüúlerini dúa vurmuúlardr (Ertan, 999:68). Görünenin altndaki gerçek
anlamlar mantkl bir biçimde dúar vuran bu yaklaúmda, öncelikle bir
düúünce olmal ve bu düúünce sembollerle anlatlmaldr. Öznel bir yaklaúm
olan sembolizmde nesne, nesne olarak de÷il, öznenin alglad÷ úekilde bir
düúünceyi dúar vurmakta, sanatçnn iç dünyasnda her úey son úeklini
almaktadr.
Semboller, dúavurumcu foto÷rafçlar kadar belgesel foto÷rafçlar
tarafndan da kullanlmútr. Robert Frank’n Amerikallar çalúmasnda, Bill
Brandt’n øngiliz orta snfna ait foto÷raflarnda sembol olmuú görüntüler ve
yaklaúmlar bulunmaktadr (Langford, 982:368). Ayrca, Minor White,
Wynn Bullock, Harri Callagan ve Paul Caponigro bu akm içinde yer alan
önemli isimlerdir.
20. yüzyl sanatnda devrim saylmakta olan kübizm ise kendisinden
önce gelen sanatsal akmlardaki do÷ay oldu÷u gibi tekrarlamann ötesinde
hareket etmiútir. Sanatta yaratma eylemi, tam anlamyla özerk bir olay haline
kübistlerce getirilmiútir (Erutku, 999:33). Empresyonist akma bir tepki
olarak görülebilen kübizm akmnn sanatçlar empresyonizmdeki renk
oyunlarn brakarak, varlklar geometrik biçimler olarak resimlemiúlerdir.
Kübizm akmnn üçüncü boyutu, tuvalin üzerine perspektif olmadan
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getirebilmesi temel özelli÷i olmuú, cisimler parçalanarak, öne arkaya
katlanmú ve açlmútr.
Konularn iliúkili olabilece÷i her türlü ö÷eden, dúsal yapdan uzak,
öncelikle belli bir fiziksel varl÷a sahip bir nesne olarak yorumlayan kübizm
sanatçlar, rahatça çalúabilecekleri objeleri seçmiúlerdir. Düúünce
biçimleriyle de÷iúmekte olan gerçek dünyay konu almalarna ra÷men,
objelerini gerçeklikten ba÷msz olarak incelemiúlerdir.
Kübizm akmndan etkilenmiú foto÷rafçlar, hayata hem gerçek hem
de soyut anlamda farkl açlardan baktklarn göstererek, farkl ya da ayn
kareleri üstüste ya da yanyana basp çeúitli kolajlar oluúturmuúlardr. Kübist
sanatçlar, foto÷raflar çeúitli parçalara ayrmú, sonra da bu parçalar yeni bir
kompozisyon içinde tekrar birleútirmiúlerdir. David Hockney’in kolaj
çalúmalar bu akmn önemli eserlerindendir.
Fütürizm (gelecekçilik), 20. yüzyl baúlarnda, Kübizm’e tepki
olarak ortaya çkmú, dú dünya gerçeklerini bir tarafa brakarak, iç dünyay
aktarmútr. Bunun yan sra makineleúen ça÷daú uygarl÷n en önemli
ö÷eleri olan hz ve hareketi, dolaysyla dinamizmi sanata getirmeyi
amaçlamútr.
Önceki akmlar hareketsiz bulduklarn, aksine gerçek hayatn
hareketli ve dinamik oldu÷unu söyleyen fütüristler, soyut bir anlayúla,
hareketin bir süreç içindeki eúzamanl de÷iúik görüntülerini, bir araya
getirmeye çalúmúlardr. Fütürizmi gelece÷in sanat olarak görmüúler ve
yaratcl÷ bo÷an gelene÷e karú olmuúlardr. Dura÷an ve donmuú
görüntülerin hiçbir zaman do÷al olmadklarn söylemiúler ve foto÷rafta
hareketin karmaúkl÷, gerçe÷i ve ritmini vermeyi amaçlamúlardr. Fütürist
bir sanatç olan Giacomo Balla, bir olayn arka arkaya gelen evrelerini tek
tek saptayan “kronofoto÷raf” tekni÷ini kullanmútr. 92 ylnda üretti÷i
“Keman Yaynn Ritimleri” isimli foto÷rafta, hareketin çözümleniúi
görülmektedir.
Bragaglia’nn “Fotodinamizm” olarak adlandrd÷ foto÷raf
çalúmalar da fütürizm içerisinde oldukça önemlidir. Bu çalúmalarnda
amac, zamanndaki birçok sanatç gibi, hareketin karmaúkl÷n, ritmini,
gerçe÷i ve maddeleúmekten ayrlmay yanstan görüntüler üretmek olmuú,
hareketin dinamik kaydn gerçekleútirmek amacyla uzun poz süreleri
kullanmútr (Özdemir, 999:5). Fütürist akm Andy Earl, Eric Staller, Jhon
Starr, Jacques Henri Lartiques, Barbara Morgan gibi ünlü foto÷rafçlarn
çalúmalarnda görülmektedir. Türkiye’de ise ùakir Eczacbaú’nn
foto÷raflarnda hareket ve dinamizm izlenmekte, bu dinamizme flu
görüntüler eúlik etmektedir.
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ønsan aklnda ça÷rúmlar oluúturan, düúündürücü, bakan kiúiyi
kendisine çeken foto÷raflar üretmeye çalúarak kübizmin ardndan yeni
deneyler yapan foto÷rafçlar, gerçe÷in dúnda soyut çalúmalar üretmeye
baúlamúlardr. Fransa’da do÷an non-figüratif, non-objektif gibi isimlerle de
anlan soyut sanat, foto÷rafta do÷ada rastlanan gerçek varlklar
betimlemeyen bir anlayú olarak kabul edilmiútir. Bu anlayúla üretilen
foto÷rafta genelde fiziksel gerçekliklere gönderme yaplmamakta,
dolaysyla da, foto÷rafn içerdi÷i görsel ö÷elerin gerçek varlklar olma
zorunlulu÷u bulunmamaktadr.
Soyut sanat, gerçekli÷e ba÷l kalmay aúarak, zihinsel bilgiyi temel
alan ya da bilgiyi tümüyle dúlayan bir yaklaúmdr (Arat, 989:62). Nesnel
gerçekli÷in bulunup, çkarlmas, iúlenmesi ve sergilenmesi toplumcu
gerçekçili÷i savunan her sanatçnn do÷rusal yönü olarak kabul edilmiútir.
Ancak, do÷runun koordinatlarndan sapma gösterdi÷i yer soyut sanat alan
içine girmektedir. Soyut ksmn yapta bakan kiúilerce úekillendirilmesi de
tekrar somutlama olarak görülmektedir (Halis, 987:46). Bu úekilde, foto÷raf
sanatnda yanstmac gelene÷in dúnda, biçimsel bozulma, renk
varyanyonlar, doku ve detay çekimlerinin yan sra kolaj, montaj vb.
tekniklerle soyut sanat dönemi baúlamútr.
Man Ray, Jon Heartfield, Aleksandr Rodchenko, Mohaly Nagy gibi
yeni teknik arayúlarnda bulunan sanatçlarn yan sra Andre Kertesz
aynalarla distorsiyona u÷ratt÷ nü çalúmalar ile Ralp Gibson sert úk ve
gölge formlar ile insan detaylarnda soyut anlatmlara gitmiútir. Rene Burri
renkli foto÷raflarda geometrik biçimleri yar soyut bir anlayúla resmetmiútir.
Franco Fontana, biçim ve nesnelerle renk abstraksiyonuna gitmiútir.
Christian Vogt insan ve özellikle nü çalúmalarnda soyutlamaya giderek
özgün çalúmalar ortaya koymuútur (Karada÷, 989:72).
Türkiye’de ise, ùahin Kaygun çalúmalarnda soyut sanatla öznel
ö÷elere dayal anlatmcl÷n birleúti÷i çalúmalar üretmiútir. Deneysel
foto÷rafn geliúmesine öncülük eden Ahmet Öner Gezgin, 80’li yllarn
baúnda bu anlayú biçiminin en önemli temsilcilerinden Nuri Bilge Ceylan,
Adnan Ataç, Emine Ceylan, Ali Rza Akaln, Tu÷rul Çakar
saylabilmektedir.
ønsanl÷ karamsarl÷a, karmaúkl÷a, ümitsizli÷e iten I. ve II. Dünya
savaúlar dada akmn ortaya çkmasna neden olmuútur. Dadaizm,
20.yüzyln ilk çeyre÷inde burjuvaya ve tüm ahlaki, sanatsal ideolojik
kurumlara karú olma, eleútirme ba÷lamnda kendini göstermiútir. 930’larda
Hitler rejimini eleútiren John Heartfild’in Anti- AIZ dergisinde yapt÷
kolajlarda oldukça ünlüdür. Sradan nesneler gerçek kimliklerini kaybederek
yeni ve farkl yaplara dönüútürülmüútür. Marcel Duchamp’n yaptlarnda
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bir bisiklet tekerle÷ini bir iskemlenin üstüne yerleútirdi÷i yapt, tuvaletlere
"su kayna÷" adn takt÷ çalúmas, úiúe kurutmaya yarayan bir makineyi bir
sütun taban üstüne oturttu÷u yapt bu dönemin önemli eserlerinden
olmuútur.
New York’ta dada hareketleri foto÷raf sanatçs Alfred Stieglitz’in
gerçekli÷i oldu÷u gibi kaydetmenin ötesinde olan giriúimleriyle baúlamútr
(Özdemir, 999:7). Berlin dadaclar John Heartfield, George Grosz ve
Raoul Hausman çeúitli fotomontajlar yaparak, hayali olanla çeúitli
zamanlarda yaúanan gerçekleri bir araya getirmeyi amaçlamúlardr.
Almanya’nn Dessau kentinde kurulan Bauhaus bu sanat
düúüncesinin uygulanmas ve yaygnlaúmasnda önayak olmuútur.
Almanya’da Naziler iúbaúna gelinceye dek yaúamn sürdürmüú ünlü sanat
okulu Bauhaus’un önemli temsilcileri arasnda Paul Klee, Wassily Kandisky,
Laszlo Moholy-Nagy gibi dadaistler saylabilmektedir. Dadaizm
sürrealizmin habercisi olmuú bir akmdr.
Empresyonizm ve kübizmden sonra yaygnlaúamaya baúlayan,
ruhbilim kurallarna dayanan sürrealizm (gerçeküstücülük), bilinçalt
gerçeklerinden yola çkmaktadr. Sürrealizm, 920’li yllarn baúnda
Fransa’da ortaya çkan bir sanat akmdr. Viyanal psikiyatrist Sigmund
Freud’un baúlatt÷ psikanaliz verilerine dayanan bu sanat görüúü, cinsel
güdüler ile ölüm korkusu ve yaúam içgüdülerinden gelmektedir. ønsann bir
anlamda anlk ruhsal çeliúkileri, karú çkmalar ve buna benzer tepkileri
sanata yansmaktadr. Sürrealist sanatç, dünyay kendi iç dünyasnda
yeniden kurarak dúarya yanstmaktadr ve bu akma göre her úey
mümkündür, herkes sanatç olabilmektedir.
Bilinçaltndaki sürrealist görüntüler, hayallere ve fantezilere
dayanmakta, ancak maksimum gerçeklik ve detaylarla ifade edilmektedirler.
Bu anlatm úekli, foto÷raf en uygun araç haline getirmektedir. Foto÷rafn
detaylar kaydedebilme yetene÷i, gerçekli÷i ve do÷rulu÷u, fantezilerin
gerçekmiú gibi alglanmasn sa÷layabilmektedir (Langford, 982:378).
Ayrnty kaydedebilme yetene÷iyle sa÷lanan, inandrclkla do÷ruluk sans
yaratlp fanteziler gerçekmiú gibi alglanmaktadr. Gerçek ve fanteziyi
birleútiren, bu yolla kusursuz gerçeklik içindse yaylmú bir biçimde
sürrealist nesneler bulunmaktadr. Sürrealizmde her úey mümkün
görülmektedir. Sürrealist foto÷raf, úiir ve oyunlarda oldu÷u gibi imkansz
gerçek yapmaktadr (Özdemir, 999:8).
Sürrealist sanatçlar çekim teknikleri ile görüntüye müdahale
ettikleri gibi çoklu bask, boyama ve sandviç bask, solorizasyon, montaj gibi
teknikleri de kullanmúlardr. Bu akmn foto÷raf sanatçlar, ayrca “an”
foto÷raflarnda da sürrealizme yönelmiúlerdir. Raoul Hausmann, John
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Heartfield, Man Ray, Lazslo Moholy-Naghy, Jerry Uelsmann, Paul Citroen
gibi sanatçlarn yan sra Türkiye’de ise ùahin Kaygun, øsa Çelik, Orhan
Alptürk, Nazif Topçuo÷lu, Tu÷rul Çakar gibi isimler sürrealist çalúmalar
üretmiúlerdir.
950’lerin ortalarnda meydana çkan ve popüler olan konu eden
pop art, Richard Hamilton, David Hockney, Andy Warhol gibi sanatçlarn
foto÷raf
kullanmas
nedeniyle
foto÷raftan
ba÷msz
olarak
düúünülememektedir. Varlk nedenini sorgulayan pop art, sürrealizm gibi
geleneklere karú tavryla 20. yüzyl sanatn úekillendirmiútir.
Pop art, modern olan, sanayiye ve toplumbilime iliúkin özellikler
gösteren ve kentsel nitelikler taúyan do÷aya özgü yeni bir anlamn keúfiyle
ortaya çkmú “ça÷daú gerçekçilik” alannn tümünü kucaklayan bir akmdr.
Bundan dolay çok geniú bir kesime seslenmiú, bat sanatn etkilemiútir
(Erutku, 999:58). Pop art, foto÷raf, modern kültür hakkndaki duygularn
ifade etmek için kullanrken onu sadeleútirmiú, basitleútirmiú, kesmiú,
biçmiútir. Foto÷raf kesilerek, gerçekli÷e rastlantsal bir yön verilmiú,
gerçeklik parçalanmú ve bu özellikler, ça÷mz gerçe÷ini simgelemiútir
(Erzen, 2004:36).
Pop art sanatçlar, gazete, dergi ve reklam kupürlerinden kolaj,
montaj veya tekrarlarla günlük ve sradan olaylar ele almúlardr. Halk
tarafndan anlaúlabilen üretimler yaptklar için yüksek sanatla aúa÷ sanat
arasndaki uçurumun kapanmaya baúlad÷ gözlenmiútir.
SONUÇ
Foto÷rafik akmlar, baúlangçta gerçekli÷i birebir yanstmaya çalúan
bir anlayúla geliúme göstermeye baúlamú; ancak, zaman içerisinde
gerçeklikle, yeniden kurma ve temsil etme yerine, yeniden yaratmaya
baúland÷nda, göreli ve de÷iúken bir simgesel iliúki kurulmasna kadar
ilerlemiútir. Foto÷raf sanatnn içindeki gerçek olgusu, her gün pek çok
olayn yaúand÷ hayatn ve do÷ann gerçe÷inden, zaman içerisinde
sanatçnn öznel yorumu ön plana çkarak soyutlanmútr.
Foto÷rafik akmlara gerçeklik ba÷lamnda bakld÷nda, foto÷rafçlk
tarihi içerisinde, dünyada ve Türkiye’de genel olarak her dönem kabul gören
realist akm, foto÷rafn gerçekli÷i bir ayna gibi yanstmas üzerine
temellenmiú, estetik kurallar da dikkate alnarak dú gerçekli÷e tanklk
yapmútr. Foto÷rafn bulundu÷u dönemlerden itibaren geçerlili÷i azalarak da
olsa koruyan bu akm, hala pek çok foto÷raf sanatçs tarafndan
benimsenmiú bir yaklaúm olarak görülmekte, özellikle belgesel ve basn
foto÷rafçl÷ alanlarnda etkinli÷ini sürdürmektedir. Realizm akmna yakn
bir úekilde görüntü üreten natüralizm, do÷ann gerçekli÷iyle ilgilenerek,
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görülene yakn, güzel ya da çirkin ayrt etmeden gerçek görüntüler üretmeyi
amaçlamú, ilerleyen zaman içerisinde yeni gerçekçilik do÷rultusunda yol
almútr. Foto÷rafn geliúim süreci içinde, gerçeklik ilkesini çkú noktas
olarak gören, gerçek olay, nesne ya da kiúileri yanstt÷ düúünülen realist ve
natüralist foto÷raflarn yerini, foto÷raf sanatnda kübizm, dadaizm gibi kolaj,
montaj vb. tekniklerle gerçekli÷i parçalayan ve tekrar üreten akmlar
almútr. Bunun yan sra sradan olaylarn ele alnmasndan, pop art gibi
fiziksel gerçekliklere gönderme yapmayan, dolaysyla foto÷rafn içerdi÷i
görsel ö÷eler gerçek varlklar olmayan çalúmalarn üretilmesine kadar
akmlar geliúme göstermiútir.
Resim sanatndan etkilenerek, foto÷rafn gerçekli÷ini ilk kez çoklu
bask sistemiyle bozup, yeni öyküler oluúturan ve di÷er sanat türleriyle ayn
úekilde de÷erlendirilmesini isteyen high-art, yerini foto÷rafn kendi kurallar
olan bir sanat türü oldu÷unu savunan pictorializme brakmútr. Bu akmlar
benimseyen foto÷rafçlarn ürettikleri foto÷raflar kabul ettirebilmek ve
benimsetebilmek için gösterdikleri uzun çaba ve u÷raúlar sonucunda, sadece
varolan gerçek görüntüleri yanstma iúlevi olan bir ayna olmann ötesine
geçerek, foto÷raf kendini gerçe÷i yeniden üretebilen bir sanat türü olarak
kabul ettirmeye çalúmútr.
Foto÷raf sanatçs, ilk kez geleneksel foto÷rafik gerçeklik
kalplarnn dúna çkarak duygularn resmen dúa vurmaya ekspresyonizm
ile baúlamútr. Bu akmda, foto÷raf sanatçsnn her ne kadar kiúisel
duygular aktarlsa da, dú dünyann gerçeklerinden yola çkarak bozulmuú
ve deforme edilmiú biçimler kullanlmú, konularnn arkasndaki gerçe÷i ön
plana çkarmak amaçlanmútr.
Gerçek dünyay konu almalarna ra÷men, objelerini dúsal dünyadan
ve gerçekten ba÷msz olarak görüntüleyen kübizm akmyla birlikte ilk kez
sanatsal akmlardaki dünyay birebir gerçekli÷iyle aktarma görüúünün
ötesine geçilmiú, gerçek parçalara ayrlarak farkl bir kompozisyonla bir
araya getirilmiú ve sanatsal yaratm ön plana çkmútr. Hayali olanla gerçek
olan bir araya getirerek oluúturan dadaizm ise sürrealizmin habercisi olarak,
insano÷lunun bilinçaltndaki gerçekleri gün yüzüne çkarmútr. Sürrealizm
gibi geleneklere karú tavryla pop art, ça÷mzn gerçekli÷ini simgeleyen
ça÷daú gerçekli÷i biçimlendirmeye çalúmútr.
Genel olarak bakld÷nda, insanlarn kendileri ile gerçeklik
arasndaki iliúkileri aktaran foto÷raf akmlar, resim ve di÷er sanat
türlerindeki akmlardan etkilenmelerinin dúnda, foto÷raf tekniklerinin
geliúmesiyle de paralel bir de÷iúim yaúamúlardr. Geleneksel foto÷rafçlk
tekniklerini kullanarak üretimlerini teknik ve estetik zorluklara ra÷men
gerçekleútiren, belirli akmlara kendilerini yakn hisseden foto÷raf
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sanatçlar, günümüzde foto÷raf teknolojisinin geldi÷i aúama olan
dijitalleúmeyle birlikte, teknolojiye ve bilgiye daha kolay ulaúmaya
baúlamúlardr. Büyük ustalk ve beceri isteyen çekim ve karanlk oda
teknikleri yerini, dijital teknolojinin hz ve kullanm kolayl÷na brakmútr.
Her kesimden foto÷rafçnn dijital teknolojiyi geleneksel yöntemlere göre
daha hzl ve kolay bir úekilde kullanmas, yeni üretim biçimlerini do÷urarak
foto÷raf akmlarn derinden etkileyecek gibi görünmektedir.
Küreselleúme, elektronik-teknolojik geliúmeler, iletiúim ve biliúim
teknolojilerindeki devrimlerin sonucunda dönüúümler geçiren toplumla
birlikte, henüz belli bir teorik alt yaps olmayan, kuralszl÷, belirsizli÷i,
bireyselcili÷i ile dijitalleúen foto÷raf sanat, kendi yeni yapsn ve akmlarn
oluúturmaya devam edecektir. Dijital foto÷rafn uygulamalara getirdi÷i
pratik ve uygulama kolaylklar, akmlarn teori ile prati÷inin gerçeklik
ba÷lamnda sanatçlarn yaratm biçim, teknik ve kavramsal boyutlarn
yeniden sorgulamas ve yorumlamasn, gerçekli÷in (yeniden) bozularak
(yeniden) inúa edilmesini ve gerçekten daha gerçek görüntüler üretilmesini
beraberinde gerektirecektir.
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