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Görsellik ve Yakin Dönem Tarihi

A.rasbrmalarinda Kullanimi

Fatma ACUN' t
GÖrselligin iletisimdeki önemi ve görsel yolla bilgi aktarimi, fotograftan önce

.de biliniyor ve kullaniliyordu. Ancak, kabiliyetli ressamlarin pahali tablolarinda

ifadesini bulan gÖrsellik, fazla yaygin degildi. Fotograf makinesinin, 1839

tarihinde Louis Lacques Mande Daugerre (1787-1851) tarafindan icadi ve
kullaniminin pratik ve ucuz hale gelmesi ile, herkesin ve her seyin fotografinin çekilmesi

mÜmkÜn hale geldi. Bu tarihten itibaren görsellik, giderek artan oranda, hayatin her

alanina girdi. Dahasi, içinde yasadigimiz post-modern dünyanin büyük ölçüde
görsellige dayandigi iddia edilir oldu.

Görselligin Öneminin farkina varilmasi ve arastirmalarda veri olarak kullanilmasi

20. yÜzyilin baslarina rastlamaktadi!'. Antropoloji alaninda kullanimla baslayan ve

so~;yal bilimlerin diger alanlarina hizla yayilan görselligi ve görsel verileri
degerlendirmeden sosyal bilim arastirmalarinin yapilamayacagi hakikat haline gelmistir.

Toplum yasaminin günümüzde, sÖzden çok görüntüye dayali olmasi, bunun çalisilmasi

için, giSi-selligi gerekli kilmaktadir. Avrupa ve Amerika'daki genelde sosyal bilim,

özelde ise tarih çalismalarinda gÖrselligin kullaniminin en ileri düzeye ulastigi

gÖrülmektedir. Internet'te "visual history" kelimeleriyle tarama yaplt1gimizda karsimiza
çikan yaklasik 57.600 kayit ve, bu kayitlara tikladigimizda ulastigimiz siteler, bunun en
t,rüzel delilidir: University of Arkansas, Cente for Oral and Visual History (Arkansas

Üniversitesi, Sözel ve Görsel Tarih Merkezi) ve üniversite ders programlarindaki

görsel tarih dersleri, bunlardan yalnizca birkaçidir. Ayni taramayi "görsel tarih"

* llaccttepe Üniversitesi, Atatürk Ilkeleri ve Inkilap Tarihi Enstitüsü, facun@hacettepe.edu.tr.
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kelimeleriyle yaptigimizda karsimiza yalnizca 32 kayit çikmaktadir. Bu kayitlarin çogu
ise, çesitli yazilarda geçen kelimelerden ibarettir. Yalnizca bu karsilastirma bile,

ülkemizde görselligin yetersiz kullanimini, daha da önemlisi, görsel hafizamizin bizim
disimizdakiler, Avrupa ve Amerika, tarafindan biçimlendirildigini dile getirmektedir.

Yakin geçmisle birlikte uzak geçmisin görsel hafizada canlandirila bilinmesi için, simdiye
kadar atil durumda bulunan görsel malzemelerin (fotograf, minyatür, antika esyalar

vs.) içinden, görsel veri niteliginde olanlarin seçilmesi ve popüler oldugu kadar,
akademik arastirmalarda da kullanilmasi gerekmektedir. Bunun, tarihi olgulari ortaya

çikartarak akademik tarihin yeni yorumlara açilmasini saglayacagi gibi, tarih ve daha

genis anlamda sosyal bilimlerin çesitli alanlarinda yapilan çalismalarin sonuçlarinin
siradan insanlara aktarilmasini kolaylastiracagi açiktir.

Takip eden yazida, fotografla birlikte görselligin ülkemize girisi ve ilk kullaniminin

ardindan, görsel malzemenin özellikleri, türleri, veri olarak kullanimindaki problemler
ve tarih arastirmalarinda kullanim metotlari üzerinde durulacaktir, Bunu yaparken,

sosyal bilimlerin diger alanlarindaki kullanim metotlarindan istifade edilecektir.

Görselligin kapsami, uygulama alanlari, kullanim yöntemleri ve ilgili sorunlarin ele

alindigi bu yazi, öncelikli olarak, görsel malzemeleri arastirmalarinda veri olarak

kullanmak isteyen arastirmacilara rehberlik etmek amaciyla kaleme alinmistir.
Görsellikle ilgilenenler ve görsel malzemenin nasil degerlendirilecegi hakkinda fikir

sahibi olmak isteyenlere de ilgi çekici gelecegi düsünülmektedir.

daha sonra, imparatorlugun dört bir yanina gönderdigi fotografçilara yeni biwilann.

fabrikalarin, gemilerin, arkeolojik eserlerin fotograflarini çektirnlis H' albÜmlerde

toplatmistir. Sarayindan çikmayan ve "her resim bir fikirdir, yüz sayfalik bir iazi ik

ifade olunmayacak siyasi hissi manalar telkin eder, onun için ben tahriri mÜnderecattan

ziyade, resimlerden istifade ederim" diyen padisah, ülkesindeki degi)'imleri bu

albümlerden izlemisti. Tahta çikisinin 25. yilinda ilan edilen genel af kapsamin;girmleri

seçmek için de, imparatorluktaki bÜtÜn mahkumlarin birer iki)'cr fotograthnni

çektirmis ve albümlerde toplatmist!. IL. AbdÜlhamid'in me\'Cut teknolojiden
maksimum dÜzeyde istifade ettiginigÖstermesinin yani sira, Yildiz Arsi\'i'nde saklanan

bu albÜmler, dÖnemin sosyal ve kültürel hayatinin tanikligini yapan. hazine degerinde

görsel malzemedir. Takip eden dönemler, fotografin dolayisiyla da görselligin karanlik

yillaridir. Hatta, fotograf bir fetva ile "mekruh" ilan edilir.' Bu durum, Cumhurin'tin
ilk yillarina kadar devam eder.

Osmanli Döneminde Görsellik

Fotograf makinesinin icadinin, zamanin resmi gazetesi Takvim-i Vekayi'de Osmanli

kamuoyuna duyurulmasindan kisa bir süre sonra, Istanbul'un ve Anadolu'nun

fotograflari çekilmeye baslandi. Fotograflari çeken, yabanci gezginlerdi. Birkaç yil

sonra Istanbul'da yabancilar tarafindan fotografhaneler açildi ve 19. yüzyilin ikinci

yarisinda Istanbul, dünya fotografinda önde gelen sehirlerden biri oldu.

Fotografhanelerin çogunlugu, Batililasmanin en hizli döneminin yasandigi bu yüzyilda,
Istanbul'un Batili anlayisa en yakin yeri olan Pera'da Gayrimüsliinler tarafindan açllinisti.
Bunlardan biri, Basile Kargopoulo, Sultan Abdülmecid'den (1839-1876) "Padisah

Hazretlerinin Fotografçisi" unvanini aldi. II. Abdülhamid (1876-1908) tarafindan
MÜslümanlar arasindan bazi asker ve sivillerin, olaylari gözlemlemek üzere

görevlendirildigini ve Istanbul'daki çarsilar, pazarlar, anitlar, hastaneler, okullar,
sokaklar, törenler, dönemin taninmis sahsiyetleri ve imparatorlugu ziyarete gelen

yabanci hanedan mensuplarinin fotograflarini çektirdigini biliyoniz.1 II. i\bdülhamid,

1 i ':ngin Özendes, "Osmanli Imparatorlugu'nda Fotograf", J:oto,~rafyo,l!aziran 1998, Sayi 3, (sayfa sayisi

belirtilmemis). Belirtilen makale Internet'te, http:! !www.forografya,gen.tr adresinde bulunmaktadir

ve buradan istifade edilmistir. Osmanli dönemi fotografçiligi hakkinda ayrintili bilb>1için bkz. Engin

Özenes, TÜrkiye'de Fotograf, Tarih Vakfi Yayinlari, Istanbul 1999, s. 15.23.

Cumhuriyet DÖneminde Görsellik

Yeni Cumhuriyetin genç kadrolari, yeni bir degisimin öncÜlÜgÜnÜiaparlar, Bu (incÜliik

fotografa da yamirve fotograf, basin tarafindan "görsel malzeme" olarak kullanilmaia

baslanir. Bu dönemde fotografin basin tarafindan kullanilisi tamamida ideolojiktir:

"Atatürk'ün ilkelerini ve inkilaplarini genis kitlelere yaymak ve yerlestirmek". Bu gÖrc\i
Üstlenen Cumhuriyet basini, görÜntÜyü bol miktarda kullanir. Okumkyazma oraninin

çok düsÜk oldugu bir toplumda görÜntü yoluyla anlatimin ön planda olmasi, bir

bakima dogaldir. Fotograf, basin yoluyla sunuldugunda, genis kitlelere koLlI'ca
ulasabilmekte, onlari etkileyebilmektedir. Topluimi etkileme gÜcÜsayesinde basll basl1la

bir iletisim aracina dÖnüsen fotograf, siyasi iktidarlarin dikkatini çekerek, hem dmetim
altina aldiklari, hem de istifade ettikleri bir alan olmustur. Bunun farkinda "b n

Cumhuriyetin yöneticileri de, fotografi etkin biçimde kullanmisbrdir nu ilk

dönemlerde, özellikle de 1931 yilinda çikarilan basin kanunuyla, hÜkÜmetc \ilkuiin

genel politikalarina ayk111yayin yapan gazete ve dergileri kapatma yetkisinin \-erilmcside,
muhalifbasin bÜyÜkölçÜde tasfiye edilmis, hÜkÜmetin icraatlarini dcstekleic11, "dnlci

himayeli" bir basin yaratilmistir. Görselligin basinda kullanimi bu suretle daha da
kuvvetlendirilmistir. 1923-1938 döneminde basinda çikan fotogratlann (:umhurilctiii

resmi ideolojisini yansittigini söylemek mÜmkÜndÜr: Batililasma\'! bir iasam biçimi

olarak TÜrk halkina benimsetmekle görevlendirilen basinin diger bir gi1rc\'1 ik.

hükÜmetin aldigi siyasi ve ekonomik kararlari topluma benimsetmektir. Bunun icin

2 (hean Yurdalan, "Hir Sonll'a Sahip Olmak". I;otoli<i{rrl,Sayi ,1, (sm'fa >:1\1;1bclinilll1l'iiil;':, Iklinill'l1

malcile internet'te. http://www.fowgrafyagenli:idresindebuliiiimakt:idir\cL.HIt.ld.!lll;tit.l<k

eJilnii1tir.
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Batili hayat tarzini yansitan fotograflar, balolar, güzellik ve ses yarismalari ile AtatürkçÜ

ideolojiyi anlatan fotograf1ara basinda genis yer verilmis6r.3

Cumhuriyetin ilk yillarinda fotograftan ve fotografçidan beklenen görevlerden

biri, TÜrkiye'nin tanitilmasiyd!. Ülkenin dogal güzelligi ve tarihi zenginliginin tanitilmasi
için albÜmler hazirlandi. 1933-1937 yillari arasinda, Matbuat Umum MÜdÜrlÜgÜ

(günümüzdeki Basin Yayin Genel Müdürlügü) tarafindan sistemli olarak tüm Türkiye
ilk defa olarak fotograf1andi! Cumhuriyetin bu ilk dönemlerinde prop'aganda servisleri
tarafindan hazirlanan, Türkiye'nin içeride ve disarida tanitimina yönelik fotograf

albümleri, dönemin siyasi kadrolarinin görüslerine uygun biçimde hazirlanmistir,

Bunlara bir çesit resmi görsel tarih eseri de denebilir. s Cumhuriyetten önce söz
üzerine kurulan ile6simde, Cumhuriyetle birlikte görsellik ön plana çikmistir. Çok

partili hayata geçisle birlikte, 1950'li yillarda gazeteler fotografçi kadrolarin!
olusturmaya baslamistir. ilk fotograf ajanslari da bu yillarda kurulmustur. Bu dönemde,

"olaylari izleyerek fotograf1arla haber olarak verme" ilkesi bütün gazetelerce
benimsenmis ve basinin genel tutumu halini almistir, Yazilarin yerini büyÜk ölçüde

fotograflar almaya baslamis ve yayin hayatina yeni giren gazete ve dergilerde,
TÜrkiye'den ve dünyadan, seçilmis fotograflar yayinlanmistir. 1980'lere gelindiginde

"fotografin toplumsal islevi" diye bir mesele fotografçilar arasinda tartipliml\a
baslanir ve günÜmÜze kadar devam eder6

Cumhuriyetin ilk yillarinda nüfus kagidi, pasaport ve resmi evraklara fotograf

konulmasinin zorunlu hale getirilmesi, genis halk kitlelerinin fotograflaf gön;ellikle

tanismasina vesile olmustur. Yine bu yillardaki uluslasma çabalari, fotografini gÖr,elligin
stüdyo disina tasmasina ve stÜdyo fotografindan bagimsiz bir basin fotografçiligiiiin

olusmasina yol açmistir. Önceleri belge ve haber olarak kullanilan fotografin, zaman

içinde, estetik degerinin oldugu fark cdilmis ve sanatçilar bu yÖiiÜ gelistirmen'
yönelmistir. Cumhuriyetin ilk dönemlerinde fotograf yoluyla gÔrselligiii kullanilnma

baslanmasi, söze dayali toplum yerine, yazi \'C görÜntÜye dayali toplumuma geçisi

simgelcmistir, GÖrÜntÜ/fotograf gÜnÜmüzde, haber ve bilgi iletmcnin iam ,ira,
toplumda gÖrsel bilinç olusturma gibi bir görevi de Üstlenmistir. Cumhurin'tiii ilk

dönemlerinde fotografin yogun kullanmu, esas olarak görselligin Türk toplumunda
köklesmesi sürecine katkida bulunurken, yan ÜrÜnolarak da "görsel tarih" olusumuna

katkida bulunmustur, Ancak, görsel tarihin ~'('k defierli belgeleri olan bu fotogra tlar
ve albÜmler daginik halde çesitli kurumlarda ve sahislarin elinde bulunmaktadir.

Çogunlukla yaziyi destekleyici ve gösterim amaciyla kullanilan fotograflar, Cumhuriict

döneminin tarihi hakkinda bilgi üretmek Üzere henüz kullanilmamistir. l'otcigr~tlaril1

yazilarin aralarina yerlq6rilmesi veya kitaplarin sonlarina eklenmesi, gÖrsel \'erileril1
destekleyici ve gösterim amaçli kullanim Örneklerindendir. Bu amaçla kullaniniin bile

bÜyük ölçÜde sahis fotograflarina simrlt olmasi da, görselligin kullanimiiii bir kat

daha sinirlandirmaktadir. Akademik amstirmalarda, bilgi üretmek Üzere

degerlendirmek yerine, görsel verilerin kullaniminin popÜler tarih dergilerine

birakilmasi, bu suretle, görselligi magazin dÜzeyine indirgeyen bir anlansin hakim

olmasi, Ülkemizde uzun zamandan beri devam ede gelen bir durumdur. .-\kademik

çevrelerin dikkatini görsellige çevirmesi ancak yakin zamanlara rastlamaktadir

GÖrselligi kullanmadaki gecikmenin yani sira, kullanirnin niteliginde de bir gecikme

söz konusudur. Halen, görsel veri, yaziyi desteklemek üzere kullanilmakta, bilgi Üretmek

Üzere, yazili belgelel'le bir kabul edilerek nadiren degerlendirilmektedir. Bu kOl1uda
görsel tarih, sözlÜ tarihten de geride bir konumdadir.

[(onuya girmeden önce görselligin ve görsel verinin taniminin yapilmasi iT tarih

arasiirmalarindaki konumunun belirlenmesi gerekmektedir.

3 Cumhuriyet dönem; fotografçiligi hakkinda takip eden çali~malara bakilabilir: Gökhan Birinci, "AtatÜrk
DÖnemi Basin Fotografçilib>1ninToplumdaki Yarisimalan", Fotolrajya,Sayi 3, s. 1.-4; Ahmer Oner
(;ezgin, "Cunhuriyeiten GÜnÜmÜze Fotografi", Fotolrafya,Sayi 3, s. i ~3. Belirtilen makalelere
internet'teki, http://www.forografya.gen.tradresindenuia~ilini~tir.

4 Bahsedilen fotograflar Avusturya asilli bir fotografçi olan Othman Pfecshy tarafindan çekilmi~tir.
I-.latbaatUmum MÜdÜrlügü'nde sözle~meliolarak çaJi~anOtlimar bütÜn Türkiye'yi gezerek fotograflar.

Cumhuriyet döneminde kaydedilen geliimelerle birlikte yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti'ni yurt
diiinda tanitmayi amaçlayan bu albüm, Kemalist Türkiye (La Tur'luie Kemaliste) adiyla j ngilizce,
I'ransizca ve Almanca'ya da çevrilir ve tüm dünyaya dab>1tilir.Bu ve Atatürk döneminde fotografçiliri

geliiml'si konusunda bkz. Engin Özendq, Tiirkiye'deFotolraf,s. 23-25. Bu tarihien daha Önce, 1926
yilinda, Pfershy i\nadolu'yu gezerek tarihi yapilann, dogal gÜzelliklerin ve kent mimari sini ri

fotograflarini çekmiitir. Bu fot(jgraflar 1\lnianya'da, "I'otograflarla Türkiye" adiyla bir kitapta
yayinlanml~tir. Bkz. Cenb";zOguz Gümriikçü, "Cumhuriyet DÖnemi Fotografçili[(lmiziii Geliiimi",
Fotolrafya,Sayi 3, s. 2. Helirulen makaleye internet'teki, ht1p:/ /www.forografya.gen.tr adresinden
ula~ilmistir. Cumhuriyet dönemi fotoh>i:afçiliginingeliiimi konusunda aynca bkz. M. Resad Sümerkan,
"Cumhuriyetin 75. Yilinda Fotograf Sanatina Tarih Perspektifinden Bir Baki~", Fotolmfya,Sayi 3, s.
1-2. Belirtilenmakalele Internet'te, http:! /www.forografya.gen.tr adresinde bulunmakiadir ve
buradan isufade edilmi~tir; Engin Özendes, "Fotograf ta 75 Cumhuriyet Yili", ClImlmriyetinRmki,,!,
Tarih Vakfi Yayinlan, istanbul 1999, s. 112-119.

5 GÜmrÜkçÜ, ayni yer. Ayriea bkz. Güler Ertan, "Cumhuriyeiin Kurulu~iindan (;ÜiiÜiiiüze Yillara,
DÖneiniere Aynlarak I'otografçilar, I'otograflar, Akimlar, Olaylar ve C;eli~meler", l'iito,{mfya, Sayi ."
s. i .3. Belirtilen makale Internet'te, http:! /wwwforografya.gen.tr adresinde bulunmaktadir ve
buradan istifade edilmi~tir.

(, Yurdal:in, Bir Soruya Sahip Olmak, s. 2-.1.
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Görsellik ve Tarih Arastirmalari

Görüle bilinen, gözlemlene bilinen ve iletisim sÜrecinde yazi ve sesin haricinde olan
her sey görsellige dahil edilmektedir.7 Bu anlamda görsel verinin, gözÜn görebildigi

her tür nesneyi, yeri, olayi ve olusumu kapsadigi söylenebilir. Görsel veriler arasindan
fotograflari en çok kullananlar antropologlar ve sosyologlardir.8 Etnografik arastirma

yapanlar da, sosyal ve kültürel sÜreçleri belgelemek Üzere fotograflardaki hareketsiz

imajlari sikça kullanmaktadir. Reklam, ilan vs. gibi ticari olarak hazirlanmis medya

Ürünlerindeki görsel imajlari, semiotikler (sembol bilimcileri), ideolojileri ve küitÜrel
simgeleri açiga çikarmak Üzere degerlendirirler. Bu iki veri türÜ, fotograflar ve medyada
yer alan görsel imajlar, arastirmacilarin dikkatini en fazla çekmis, hatta bazi sahalarda,

fotograf çekimi veya fotograflarin yorumlanmasi, görsel arastirmanin tek hedefi
olarak görÜlmÜstür. Bu çalismada da, tarih arastirmalarinda istifade edilmesi en fazla

mÜmkün olan fotograf türÜ görsel imajlarin analizine öncelik verilecektir. Olaylar
yasanirken çekilen fotograf ve filmler, tarih arastirmacilarinin baslica görsel

malzemelerini olusturur. AlbÜm, kartpostal, pul, basinda çikan fotograf ve

karikatürler, haritalar ve planlari da, görsel malzemeler arasina dahil etmek gerekir.
Bunlara özetle, iki boyutlu görsel veri denilebilir. Tarihçinin kullanabilecegi görsel

veriler bunlarla sinirli degildir. Üç boyutlu olarak nitelendirebilecegimiz, tarihi mekanlar,

binalar, heykeller, ilgili dönemlerde kullanilan esyalar gibi görsel veriler de mevcuttur.

Tarih arastirmalarinda en fazla iki boyutlu görsel verilerden istifade edilmesi nedeniyle,

bu yazida iki boyutlu görsel veriler ve kullanimi Üzerinde durulmustur, Bunlarin arasinda

da agirlikli olarak fotograflar ele alinmistir. Filimler fotograf karelerinden olustugu

için, ayrica degerlendirilmeyecek, fotograflar için yapilan degerlendirmeler, filmler
için de geçerli kabul edilecektir.

Fotograf makinesinin özelligini ilk fark edenler, Batili olmayan kültürleri çalismalarina

konu edinen antropologlar olmustur, Bu nedenle, görsel antropoloji, görsel
sosyolojiden daha gelismis bir uzmanlik alanidir. Antropoloji ve sosyoloji alanlarinda

arastirmacilar, çalismak istedikleri konuya iliskin görsel verilerini kendileri

olusturmaktadir. Sosyal hayatin çesitli yönlerinin antropologlar veya sosyologlar

tarafindan gözlemlenmesi ve fotograf veya filme kaydedilmesi esas ta bir veri

olusturma islemidir." Tarih söz konusu old,.;;unda ise, benzeri tÜrden bir \ni

olusturma islemi mÜmkÜn degildir. Tarihçiler arastirmalarinda, me\Tut fotograflan
kullaniriar. Bunun esas nedeni, görsel antropoloji ve görsel sosvoloii ~'alisanlann

gÜnÜmÜz toplumlarini, görsel tarih çalisanlarin ise geçmis toplumlari arastirinal:inna

konu edinmeleridir. Geçmisteki olaylar yasanmis ve tamamlanmistir, Daha meiodolojik

bir ifadeyle, tarihçinin-görsel veya standart tarihçinin-Üzerinde çalistigi olavlar "tck"

ve "tekrarlanamaz" niteliktedir. Geçmisteki olaylari inceleyen tarih arastirinansi, çogu
zaman olay yasanirken mahallinde degildir, Bu nedenle, olaylari kendisi kavdnme,

diger bir ifadeyle verilerini olusturma sansina s?.hip degildir. Olaylar meniana gelirken.
baskalari tarafindan olusturulan yazili veya gÖr:;e! belgeleri kullanirlar, i\,diiida bunl:ir.

gelecekte tarih arastirmacilarinin kullann1?-sl için dÜzenlenmis belgeler de degillerdir,

Verilerini kendilerinin olusturma sansina sahip olmamasi, yalnizca görsel tarih~-i H;in
degil, yazili belgelere dayali olarak tarih yapan standart tarihçi için de si)z konusudur,

Tarihçiler, yazili verileri kullanarak geçmisteki olaylan insa etmeye, sonr:, da

anlamlandirmaya çalisir. Olaylardan geriye blan yazili belgeler, gerçekte yasanmis
olayin ne kadarini yansitmaktadir seklinde bir soru soruldugund?., bunun cn'abi

muhtemelen, yalnizc?. yaziya aktarilabilen kismi olacaktrr, Tarihçinin olaylari yasanirken
gözlemlemesi, yakin dönem tarihinde kismen mÜmkün olabilir. Daha uzak dönemler

söz konusu oldugunda ise, bu kesinlikle mÜmkÜn degildir. Yakin di)nem iarihçilerinin.

içinde yasadiklari dönemden, yaklasik son elli yil Öncesine kadar olan dönemi ~'a\isma
sahalarina dahil etmedikleri gerçegi gi)z ÖnÜnde bulundurulursa, bu kismen

mÜmkÜnlÜgÜn yerini, tamamiyla mÜmkÜnsÜzIÜgÜn aldigi gi)rÜIÜr.Il' Bu iiokt:id:i,

yakin dÖnem tarih arastirmacisinin yai'dimina kosacak bir teknoloji ÜrÜnÜ \':irdir:

I'ilm ve fotograf. hlme kaydedildigi veya fotograflari çekildiginde, olaylarin (inemli

bir kismi, sanalortamda tekrar edilebilir hale gelmistir-Önemli bir kismi dininii

çÜnkÜ, film ve fotografin da, yasanan olaylari bÜtÜn avrintilaiwla giJrÜntiilcmcsi

mÜmkÜn degildir. Olaylari yasanirken gözlemleme firsati bulamayan arastirmaci, film

ve fotograf kayitlarindan olaylari gÖzlemleyebilme sansina sahip olur. ;\mdaki n'ri

kaybina ragmen bu, arastirmacinin olay hakkinda, arastirmasinda kullanabikCl'r~i daha

fazla veriye sahip olmasi anlamina gelmektedir. Kuiianimi pratik hale gelm teknoloii

sayesinde, günÜmÜzde yasanan hemen her olay film ve fotograi-a kanlcdilmekte,7 David Mike Moore-hancis M. Dwyer (cds), Visl/a/ LJterary,A Spedmm of Vi.ma/ Leaming, New

.le«ey 1994,s, 194-
8 (;iirsel veriler, arasbrmanin yani sira, Ögretimde de kullanilmakta ve kalici ve daha etkin bir Ögrenmeyi

saglamaktadir, Bu konuda, egitimin çesitli dallanna iliskin pek çok arastirma mevcuttur. Tarih

iigretiminde gÖrsellib"n kullanimi ilc ilgili olarak takip eden eserlere bakilabilir: Robert Stradling, 20
YiiiYr! Avmpa Tarihi Nasr! Ögreti/me/i,çeviren Ayfer Ünal, Türkiye I':konomik ve 'I"plumsal Tarih

Vakfi Yayini, istanbul 2003, s, 91-104; .loshua Hrown, "From the lIIustrated Newspaper to

Cyberspace: Visual Technolo!,ries and Interact;on in the Nineteenth and Tweny-first Centuries"

Rethiiik;,{~ History, Vol. 8, No: 2, .lu"" 2004, s- 253-275,

<) _\ntriipolog ve sosyologlarin ioiogr:ii yoluyla sosy:11 h:iy:itin çesitli ,Önlerini kl',icr11ll';i. kim.."ik \l'

sl1iirl:illi:ilan obii bir i,iir. Oml'giii, ber haiigi bir koiiuva ili~kiii tck bir fotof~",f I\TIII", ["r ,,-n

fotografiii çekilmesi tercih edilir, bu suretle sosyalliay:itiii dinamik viiiilinliii d:lli:i koLiv v:,k:ILiii,leJ!:'

dii,liiiiilinektedir. Bu koiiud:i ayniiiii, bilh" içiii bkz, J-:ininisoii and ~inith. Re.r,',m-biic~i;." Lu!!,,/' ;
22 30,

10 Yakin diineni tarihi ve ç:ili,ma metotbn hakkinda, yaz:iriii takip eden çali~l11aSlIlJ b:ik,Libiiir; 1-011111,'

"ciin, "Yakin DÖnem Tarihi Metodolojisi", 1faliirk Ara,rtmmi t\lerkr:;J Vrrgi"i. "inl~ ,i1)<)~', ,
717756,
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11 Me~ut Yavuz, "Fotograf ve Uygarlik ve Demokrasi", [-'ologn1yo,Sayi 14, s. 3-4. Belirtilen makale
Internet'te, http://www.forografya.gen.tradresindebulunmaktadirve buradan istifade cdilm;~iir.

Görsel Tarihin Verileri

Fo!o/!,rf!{/ar:PmMem/eri'eSlll/dama/ar
Fotograf makinesi, insan gözünden daha kuvvetli bir hafizaya sahiptir. N~S1lell

dogrudan gözlemleyerek, gÖzl~mlerini kagida dÖkmek verin~, ara~tirnuCl. fOI(1gratl:in

kullanarak, t~krar tekrar inceleyebilecegi standart bir imaja sahip olur. hito,0;ra tlari1l.

sosyal bilimlerin çesitli dallarinda kullanimi ile ilgili olarak problemleri \'l' simrlamalari

mevcuttur. Fotografin veri olarak degerini belirlemeden önce bunlara deginilmesi
gerekmektedir.

I"otograflarin tarihte kullanilabilirligi konusunda, tarih dahil her tÜr ara~ttrmanin

esasini teskil eden objektiflige deginilmesi gerekmektedir. Fotograftaki objektitlikle

kastedilen, mevcut gerçekligi oldugu gibi kaydetmesidir. Fotograftaki gen;ekliki
realizm, daha g~ni~ düsünüldügünde farkli anlamlara gelmekt~dir. I;o!ografin kullatumt

il~ ilgili konular tartl~ilirk~1I sirasi geldikçe deginil~cektir. Burada birbç temelIlOk!:!I'1

belirtmekte fayda gÖrülmekt~dir. Öncelikle, fotografin tablo, resim, çiziiiiln gibi
diger gÖrsel malzemelerden farkinin n~lcr oldugunu tespit etmek gerekmekiedir.

Bahs~dilen gÜrsel v~riler gerçekligin birer kopyalari d~gii. stilize ('dilmi~ giirscl

sunumlaridir: Dünyadaki gÖrselligin, onu çizen sanatçinin zihninden sÜzÜlcn

yansimalaridir. Fotograflar ise, görselligin farkli biçimlerde aktariinlari der~ii, oldugu
gibi aktariinidir.

Fotograflar bir anda çekilmektc ve çekildigi ani temsil etmektedir. i 'otograf çekme

isleminin mekanigi dolayisiyla, sanatsal sunumlarin sahip olmadigi gÜ\'('nilirliile
sahiptirler. hJtograf makinesine bu nedenle, "hafizali ayna" denilmi~tir. C;erç'l'~,i

aynaladigina inanildigi iç'in, çektigi her seyin gerçek olduguna inanilini~tir.i-' I'akat.
yinede, fotograf makinesinin aynalama Özelligi, çekilen fotografin gerçekligin! garanii

etmemektedir. Bu noktaya asagida hakikilik konusunda deginilecektii'.

Gerçeklik, belgesel fotografçiligin asil endisesidir. Fotografçil!k kadar e,;ki olan

belgesel fotografçilikgünÜmüzün sosyal sahnelerini kaydetmekle nr(ra~ir. Bu anlaiiid:i
gÜnÜmÜzü aynalamakta, gelecek için belge hazirlamaktadir. Belgesel (ot()!~ra(ç'ilik.

olaylari aynalarken, belli durumlari hakkinda da rapor etmeyi kendisine i~ l'dinmi~ijr.

Belgesel fotograflar, belli diirnmlara dair olgulari gÜrsel yolla sunmaktadir. Daha da

ileri giderek, izleyicinin dÜnya ve olaylar hakkinda belli sonuçlara varmas!11l sai~lan];Ik

Üzere tasarlanabilir. Örnegin, toplumun ÜzÜrlÜ V~ dezavantajli kesimleri ilc ii.l!11i

fotograflar, izleyicinin bu kesimlere sempatisini uyandirmak amacina ",inci ik "Lir:!k

ç'ekilmi~ve dÜzenlenmis olabilir. Fotografi kullanan bilimsel s'ali~malarin aksll1c,lH'lgcscl

fotografçiligin tanimlamak ve ikna etmek gibi endiseleri tlIe\'cuttiir. Belgesel ('!Ogra(1I1,

fotografi r,iportaj etmekle birlikte dü~Üninesine ragmen. c,;teiik ,,(iiiii ihiiial

böylece, her olayin bir görsel versiyonu üretilmektedir. Biriken bu kayitlara müracaat

etmeden gelecekte tarih yazmanin neredeyse mümkün olmayacagi; günümüz

tarihçiliginde görselligin, gerektigi zaman ve gerektigi ölçüde kullanilmasina karsin,
gelecekte görselligi kullanmadan tarih yazilamayacagi, görselligin vazgeçilmez olacagi
tahmin edilebilir.

Görselligin etkin biçimde kullanilmasi baslangiçta, ne yazik ki bir savasla olur.

Icadindan sonra fotograf makinesi ilk kez Kirim Savasi'na (1853-1856) katilir. Tarihte,
savasa katilan ilk fotograf makinesi budur. Rus Çarligi'na karsi Osmanli, Ingiliz,
Fransiz ve Sardinya-Piomente'nin yürüttügü savas üç yil sürer ve savasin her asamasi,

Roger Fenton tarafindan fotograflanarak Ingiliz ve dünya kamuoyuna sunulur. Çekilen

her fotograf silah sesleri, feryatlar, ölüme terk edilen yarali askerler olarak tarihe
kaydedilir. Ingiliz kamuoyu ilk kez, savasin çirkin yüzüyle karsilasir. Cepheden gelen

fotograflar, askerlerini savasa götüren komutanlarin ve devlet adamlai1nin anlattiklarina
hiç benzememektedir. Bu fotograflari gören Florance Nightingale, Ingiltere'den yola

çikarak, yaralilara bakmak üzere Istanbul'a, Selimiye K.islasi'na gelir. Hemsirelik
mesleginin kurucusu kabul edilen bu kadinin gördügü, fotograf makinesinin önüne

serdigi görüntülerle aynidir. Fotograf makinesinin savasa girmesinin neticesinde,
kahramanlik ve zafer hikayelerinin yerini savasin acilari alir, kamuoyunun savas

hakkindaki düsünceleri büyük ölçüde degisir. Bu da, demokratik haklarin temelinin
aulmasina neden olur, Savasan insanlarin saglik yönünden desteklenmesi konusunda

görüsler ortaya aulir, politikalar üretilir ve hemsirelik ve saglik kurumlari açilir. Ve,
insanlik tarihinde ilk kez bir bulus, savasin degil, barisin koruyucusu olarak hizmet

vermeye baslar,li Kirim Savasi'nin ardindan, görsellik daha etkin biçimde kullanilmaya

baslanmis ve fotograf makinesi insan hayatinin her alanina girmistir,
Teknolojik gelismeler neticesinde görsel malzemelerin, yalnizca gÖrsellige dayali

tarih arastirmasini mümkün kilacak miktar ve kaliteye ulasmasiyla, "görsel tarih"

adiyla ayri ve yeni bir çalisma sahasi olusmustur. Fotograflarin veya daha genis anlamda
görsel malzemelerin veri olarak kullanildigi görsel tarih çalismalarda, olgular görsel

veriler üzerinden tespit edilmekte, olaylar büyük ölçüde görsel verilere dayali olarak
insa ve izah edilmektedir. Sorulan pek çok sorunun cevabi da görsel verilerde

aranmaktadir. Ancak, yazili veriler gibi, görsel verilerin de tarihte kullanimi ilc ilgili,
arastirmacilarin haberdar olmasi gereken bazi problemler ve sinirlandirmalar vardir.

12Ibll Siiiith. .-11"'/J'.ril(~1 'i.""'/ Viiiii. s. 15 i (L
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edilmemistir. Poz, isik, filtre, film türü, çekim hizi vs. estetik konusu belgesel

fotografçilikta önemli olmakta ve bazilarina göre fotografin gerçekligini yükseltmek
ve mesajini netlestirmek üzere kullanilabilmektedir. Bu nedenlerden dolayi, belgesd

fotografin gerçekçilik iddiasina dikkatli yaklasilmalidir. Öncelikle belg(:sel fotografçilik
bir profesyonelliktir ve iki ön kabule dayanmaktadir: Makine fotograf çeker ve asla

yalan söylemez; dünya göründügü gibidir ve makine bu görüntüleri, aslina uygun

biçimde kaydeder. Bu ön kabuilere karsi cevap niteliginde su görüsler öne

sürülmektedir: Fotografi çeken makine degil fotografçidir. Fotograf, gerçegin

tartismasiz kaydedicisi degildir. Seyredenlerin fotografi anlamlandirmasi, kÜltüre!
önyargilara, sahsi bilgilere ve fotografin sunuldugu baglama baglidir. IJ

Fotograflarin tarihi belge olarak degerlendirilmesi konusunda, bazi arastirmacilar

fotograflara, el yazimi veya basili belgeler gibi muamele edilmesi gerektigini

dÜsünmektedir. Onlara göre, fotograflar anlamlari açiklamayi ve yorumu gerektiren

metinler gibidir ve belge niteliginde olan bütün yazili kaynak malzemeler gibi fotografl;ir
da, dört nitelige sahip olmalidir: Hakikilik, güvenilirlik, temsil edebilirlik ve anlamlilik. 11

Bazi yönlerden tartismali olan bu niteliklere asagida sirasiyla deginilecektir.

oda mÜdahalelerini içermektedir. Fotografa karanlik odada bir mÜdahalenin i.apilil'
yapilmamis olmasi hakiliginin ÖlçÜsÜ olarak degerlendirilir. Son rillarda geli~tirikn

digital kameralar ile, mÜdahaleler bi]!:,>1sayarÜzerinde de yapilabilmektedir. h)tografa

bu türden bir mÜdahaleler yapildiginda, fotografin baslangiçtaki orijinal gijrÜntÜ,Ü

dcgisniektt'tiir. Fotografçi veya fotografi kendi amaçlari dogrultusunda kullanmak
isteyenler tarafindan yapilan bÖyle bir mÜdahale, fotografm orijinal gi;riiotÜ,ÜnÜ.

dolayisiyla da orijinalligini bozmaktadir. hJtografin "yalan sÖdcme,i" anlamina
gelen bu müdahalenin en bilinen Örnegi, Stalin'in, Lenin'in konusmaci ol:irak

görÜndÜgÜ tarihi bir fotograftan Trot"ky'i çikarmasidir. 1(.Bu nedenle. bir foto!lrafui
hakiki ve orijinalolarak kabul edilebilmesi için, Üretildigi sartlarin ve buradan çikanlacak

sonuçlarin degerlendirilmesi gerekmektedir.

Hakikilik:

Hakikilik ve orijinallik genellikle sanat eserleri degerlendirilirken kullanilan bir kriterdir
ve tablolar, resimler gibi görsel malzemeler için söz konusu oldugunda önemlidir.

Fotograflar degerlendirilirken ise, hakikilik, ilgisiz bir kriter olmaktadir. Hakiki ve
orijinal fotograf yoktur. Fotograflarin tamami kopyadir ve fotograflarin en temel

özelligi, defalarca yeniden Üretile bilinmesidir.'5 Tarihte belge olarak kullanilacak

fotograflar için düsÜnüldügünde de, hakikilik ve orijinallik aranilmayan bir
nitelendirme olmaktadir. ÇÜnkü, orijinallik ve hakikilik teknik manada algilandig1l1da,

hiçbir fotograf orijinal ve hakiki degildir. Çekilen her fotograf, mevcut bir gerçekligi

yansitmaktadir ve bu anlamda; çekilen bütün fotograflar hakikatin birer kopyasidir.

Diger yandan, fotograf makinesi mekanik bir süreç dahilinde isleyerek, materyal

gerçekligi oldugu gibi kaydeder. Fotograf makinesinin gerçeklige olan bu sadakati

dolayisiyla, "fotograf makinesi asla yalan söylemez" denilmistir. Ancak, makine

yalnizca bir alettir ve kullanicisinin niyetine açiktir. Tarihi belge olarak kullanilan

fotograftan beklenilen hakikilikle kastedilen, fotografçinin fotograf Üzerindeki teknik

kontrolÜdÜr. Bu kontrol rÖtus, montaj gibi görüntüyÜ tahrif etmeye yÖnelik karanlik

Güvenilirlik:

Fotograflarin gÜvenilirligi, hakikilir,indeii daha fazla problem teskil etmektedir
GÜvenilirlikle, nihai gÖrÜntÜnÜn ort?ya çi!uiias1llda fotografçiiiiii çekim Üzerindeki

aktif rolÜ kastedilmektedir. Bu rol, Öiicelikle seçimde belirir: Fotografçi gÖrÜntÜ,ÜnÜ

çekecegi nesneyi, olayi vs. seçer. Dolayisiyla, ç'ekilen her fotograf. hakikatin fotografçi

tarafindan seçilmis bir görÜntÜsÜdiir. Diger yandan, fotografi ç'ekilen esyalar

dÜzenlenmis, insanlar poz vermis ve olaylar sahnelcnmis de olabilir. Bu nedenle
fotografin profesyonelce mi yoksa amat;Jrce mi çekildigi Önemlidir Profe:;yoncl

fotografçilarin, fotografini çekecekleri insanlar, nesneler ve ortam Üzerinde kpntrolii
daha fazladir. StÜdyolarda çekilen fotoi~raflarda dekorasyonlar. pozIar \T arka

planlarin kullanimi genellikle modaya bagli olarak degismektedir i 'otografi çekilecek

kisi, daha estetik bir ortamda bulunmayi kabul etmistir. Fotografin olustugu bu ~artlar

hakkinda genellikle bilgi mevcut degildir. i\rastirmacilar fotograf1ardaki giiriiiilÜlen

degerlendirirken, gÖrÜntÜierin olusumundaki bu faktÖrleri dikkatc almalidir. i

13 Bali-Smith, A1/a!y!in<~Visiial Data. s. 18. Belgesel fotografçilik hakkinda genis bilgi için aynca bb.
Seyda Sever, "Belgesel Fotograf ve Ilaber Fotografi" Fotogmfya,12.Belirtilen makaleye internet'ieki,
http://www.forografya.gen.tr adresinden ulasilmislJr.

14 J. Scott, AMatter of Record:DOCflmentarySoiircesin SocialRmarch, Cambridge, 1991, s. 183-184.
15 I':mmison and Smith, Researchingthe Vis/lal, s. 39-40.

Anlamlilik:

Fotograflar belli bir amaçla kullanilmakta ve bu kullanima uygun olarak, beiii anlaiiilar

kazanmaktadir. Yine bu kullanima uygun olarak, insanlarin zihinlerindc belli oladan

temsil etmektedir. Bu nedenle, fotograflarin baslangiç-ta çekildigi zamandaki

anlamlarini yakalamak, imkansiz degilse de, oldukça zordur. Bazi ara~tirmacil;ir
fotograflardaki orijinal anlamin, yeterli Örnek ve dikkatli inceleme ,pnunda bului);i

bilinecegine inanirken, digerleri, bu yollarla orijinal anlamin rakalanma,inin bo~ bir

çaba olduguna, bunun da fotografltl belge olarak degerine sÜphe dÜsÜrdÜgÜnc.

16 Michael S. Bali, Cregmy \'(( ii. Smith, "1I/aly.ri,(~i "i.f/lalVata, c..!ualit:iti\"l.RcscJrdi '\k,h"ds ~nii.'
2.1, A Sage I'ublicatioiis, USA, 1992, s. i 7.

17 Ayni yer, i\yrica Bkz. I':inmiwn and Sini:h. /{r.ir",dii,!~the i .i."lal.s. .10.
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inanmaktadir. Onlara göre, orijinal anlam tamamiyla bir yanilgidir, çünkü fotograflar

anlam bakimindan çok yönlüdür. Kültürel anlayislarin, sosyal iliskilerin dokunmadigi,

orijinal anlam mevcut degildir. Örnegin, 19S0'lerde Ingiltere'de siyahlarin yerlesmesi

tarihine ait fotografkayitlarinda yer alan fotograflarin bir kismi, savas sonrasi ikan ile
ilgili olarak basinda çikmis ve bu ilk görünümle ilgili anlam kazanmistir. Dolayisiyla,

bu fotograflarin, baska konularla ilgili olarak kullanilmasi neredeyse imkansiz hale

gelmistir. IM

Görsel Verilerin Tahlili

Nii-eliJ.,,re/ Tabii/: MI/b/eva Aiia/izi

Fotograflar basta olmak üzere, tablolar, resimler ve çesitli çizimler gÖr,el belge,el

kaynaklari olusturmaktadir. Bu türden kaynaklari tahlil etmek Üzere geli~tirilen en
Önemli metod, miihteva analizidir. Genel anlamda muhteva analizi. ileti~imin

muhtevasinin objektif, sistematik ve sayisalolarak tanimlanmasidir. Bu tanimlamada.
mnhteva analizi çalismalarinin görsel, isitse! iletisim türlerinden zivade. \'azili kantLira

yogunlastigi görülmektedir. Iletisitn esasta, mesajlarin vericiden alicil'a ula~ma isidir:

yazardan okuyucuya; radyodan dinleyiciye; fotograftan seyirciye. p,[uhten analizine
konu olan, iletisimin görÜle bilinen Özellikleridir, gizli veya gÖrÜlemeyen Özellikleri

degiL.Dolayisiyla, muhteva analizi, fotograflardaki gÖrüntü yoluyla iletilenlere stlmlidi!'
Muhteva analizinin objektif olmasiyla, analiz edilecek malzemel'e uygulanacik

kategorilerin net ve kesin olmasi kastedilmektedir. Öyle ki. ayni kategoriler ;11'111
veriye farkli arastirmacilar tarafindan kullanildigiiida, ayni sonucu vermelidir.

Kategoriler ve uygulama sÜreci, uygulamayi yapacak ara~tirmaC1nin etkisini en ;va
indirecek biçimde dÜzenlenmelidir. Metod ancak bu sekilde objektif \T gÜ\'ciili luk

gelir. Diger yandan muhteva analizi Öncelikle sayisal bir metdoddur \T malzemedeki
belli temalar ve kategorilerin tespit edilmesini amaçlar. Bu tema ve kategorilere

sayisal degerler atfetme metodun temel Özelligidir.
Muhteva analizi metodunun gÖrselverilere uygulanmasi bir örnekle birlikte a~agida
anlatllmaktadir.2O Metodun kullanimi alti asamada gerçeklesmektedir. 1) {(onun

seçilmesi ve arastirma sorusunun belirlenmesi. 2) GÖrsel verilerin seçilmesi. 3) .\nallZ

için kategorilerin olusturulmasi. 4) Belirlenen kategorilerin verileri kodlamak Üzere
kullanimi için kurallar belirlemek. 6) belirlenen kategorilerin veruerde geçme slklikl:lt111!tl

sayilmasi.

Temsil Edilebilirlik:

Temsil edilebilirlikle, arsivlerde veya Özel koleksiyonlarda bulunan fotograflarin, konuyu

veya konuyla ilgili çekilen diger fotograflari temsil edici nitelikte olup olmadigi

kastedilmektedir. Teknik yönden iyi çikmamis, veya insanlarin imajlarini zedeleyecegi

düsünülen fotograflar imha edilmis olabilir. Bu durumda, geriye kalan fotograflarin

kisiyi bütün yÖnleriyle temsil etme özelligi azalmistir. Fotografi tarihi belge olarak
kullanan arastirmacilarin, ilgili fotograflarin, arastirdiklari konunun ne kadarini temsil

ettigi hakkinda bir degerlendirme yapmalari gerekmektedir. Konuya iliskin olarak,
Amerika'daki bir akil hastanesine ait fotograflar üzerinde yapilan arastirma örnek

verilebilir: Arastirma sonucunda, fotograflardaki görüntülerin %S8'inin erkek, kalan

%42'sinin ise kadin hastalara ait oldugu tespit edilmistir. Ancak hastane raporlari

incelendiginde, bu gözlemin yanlis oldugu, kadin hastalarin oraninin erkek hastalardan
daha fazla oldugu anlasilmistir. Fotograflarda gÖrünen kirsal arka plan ise, hastanenin

sehir disinda yer aldigini düsündürmektedir. Ancak, hastane, fabrikalarin bulundugu,

sehrin endüstri kesiminde yer almaktadir.19 Yalnizca gÖrselmalzemeye dayali olarak
yapilacak arastirma sonuçlarinda hata payinin yüksek olabilecegini gös ter en bu durum

karsisinda yapilacak en iyi öneri, arastirmacinin görsel verilerden elde ettigi sonuçlari,
konuyla ilgili diger, baslica yazili verilerle karsilastirmasidir.

Görsel imajlari tahlil etmek üzere, niceliksel ve niteliksel metodlar gelistirilmistir.

Sosyal bilimlerin çesitli sahalarinda gelistirilen bu metodlarin çogunlugunu, özellikle
de niteliksek olanlarini, tarihe uygulamak mümkün olabilmektedir. Asagida önce,

fotograf basta olmak üzere görsel imajlarin niceliksel tahlili konusunda gelistirilen
kavramlara, ardindan da, tarihi görsel verilere uygulana bilinen niteliksel metodlara

deginilecektir.

1) Konunun seçilmesi ve arastirma sorusunun belirlenmesi:
I\rastirma konusunun seçilmesi ve arastirma sorusunun belirlenmesi, herhangi bir

arastirmada yapilmasi gerekenierin ilk asamasini olusturmaktadir. f\rastirma ,oru:;ii

genelde tasviridir. Muhteva analizi metodu, bu tasvirlere savisal ye objektif
tanimlamalar sunar. Örnek çalismada konu KÖrfez Savasi olarak seçilmistir. Bu ,:I\';i,

ve medyada yansimasi üzerinde farkli gÖrÜsler olusmustur. Politika analistleri \T

profesyonel gazeteciler, savasin medya tarafindan "eglence" araci olarak ,utluidu~~u
gÖrüsÜndedirler. Medya elestirmenleri de, sayasin insan yÖnünÜn medyada fazla ICl'

tutmadigina, tamamiyla kayip olduguna dikkati çekmistir. Sava~i degcrlcndircii hir

18 Emmison and Smith, Researchingthe Visiial, s. 40-41.
19 Emmison and Smith, Researchingthe Visiia!, s. 42.

20 !)awid Shaw. ":\ii ,\iilisepti, War' 1\ Studv of 1Illa~e' from the Per,iaii Ciiilf". i im,,1 (M/li;''''!,.!!!,''!

,2",11/1,1:1)'.2(Sprilig 1995). s. ,1.8. I\U mal,akye Likip ,'dcn iiitefllet adre,iiideii de iil.lsil.ihiliiiiiil'ktl'cIli

li.iJii.:il~jlli.tJ.:!lhimd~u.:J.I.!Jl'Iil()ri"rt,/ giilfw;ir. html.

106 \07



. j"ebil,eç/ 18 .2004...-Görsellik ve Yakin Dönem Tarihi Arastirmalarinda Kullanimi ACUN

kitabin editörü, "medyanin savasi spor olayi gibi verdigini, insanlarin öldürüldügü
gerçegine hiç saygi duyulmadigini" söyleyerek medyanin tutumunu asiri biçimde

elestirmistir. Bu tür tartismalar üzerine, Körfez savasi ile ilgili asagidaki 4 arastirma
sorusu formüle edilmistir:

- Sahneler ve arka planlar:

Askeri: hayati tehlike arz eden ve hayati tehlike arz eden durumlar
Tahribat sahneleri, hastane sahneleri
Amerika tarafi

Toplantilar

- Araç-gereçler: Ekipmanlar
- AktÖrler/insanlar: Liderler, askerler, siviller

- Vatanseverlik/propaganda unsurlari: göstericilere yapilan muameleler. r(iportailar.

1. Savas dramasi nasil ifade edilmistir?

2. Vatanseverlik ve propagandanin medyada belirgin örnekleri var midir?

3. Bizim tarafimiz ve onlarin tarafi, iyi ve kötü bakimindan nasil temsil edilmistir?

4. Savastaki insan zaiyat! nasil tasvir edilmistir?

2) Görsel verilerin seçilmesi:

Arastirmanin ikinci asamasini olusturan görsel verilerin seçimi, belirlenen sorularin

cevaplarinin buluna bilinecegi tahmin edilen, konu ile ilgili belgeleri tespit etme

islemidir. Tarihi görsel verilerin tespitinde teknik veya baska türlü sinirlamalar olabilir.
Arastirilan konuya ve döneme göre bir veya daha fazla görsel malzeme kaynagi
belirlenebilir. Yukarida belirlenen sorularin medyaya yönelik olmasi nedeniyle, Amerika

Birlesik Devletleri'nde çikarilan üç ana haber dergisi, Newsweek, Time ve U.S. Neivs

and Worl Report belirlenmis ve bu üç ana dergide yayinlanan görsel imajlar, savasin

medyada nasil sunuldugunu kesfetmek üzere degerlendirmeye dahil edilmistir. Yazili

basin, savas gibi önemli bir olay hakkinda kamuoyu olusturmaya katkida bulunmasi

ve kendileri tarihi kayit olmalari nedeniyle önemlidir. Yayinladiklari savas fotograflari,

çalisma açisindan önemli bir kaynagi teskil etmektedir.

4) Olusturulan kategorilerin verileri Kodlamak üzere kullanimi için kurallar
gelistirilmesi:

Verilerdeki muhtevalarin, olusturulan kategorilerin yalnizca birine dahil cdikbilmcsi.

bunun için de kategorilerin akçik ve kesin olmasi gerekmektedir. i\yni muhteyanm

birden fazla kategoriye girdigi durumlar için, bu türden belirsizlikleri ortadan kaldirmak
üzere kurallar gelis tirilebilir.

3) Analiz için kategorilerin olusturulmasi:

Görsel verilerin muhtevalarinin kodlanacagi kategorilerin olusturulmasi, muhteva

analizi metodunun esas noktasini teskil etmektedir. Muhteva analizi, kategorileri
dolayisiyla basarili veya basarisiz olur. Analizinin sonuçlarinin geçerli olabilmesi,

gelistirilecek bütün kategorilerin, arastirma sorularina duyarli olmasi ile saglanmaktadir.

Bu da, olusturulan kategorilerin arastirma sorusunu yansitmasi anlamina gelmektedir.

Kategorilerin, tamarruyla arastirma sorusuna yönelik olmasi, yalnizca ilgili muhtevayi

dahil ederken, ilgisiz muhtevayi disarida birakmasi gerekmektedir. Kategoriler,

verilerdeki her türlü muhtevayi kapsayacak kadar çesitli ve yeterli biçimde

düzenlenmelidir. Yine kategoriler öyle düzenlenmelidir ki, bir kategori, verideki

muhtevanin yalmzca bir unsurunu kapsamalidir. Örnek çalismada, arastirma sorularina

cevap bulmak amaciyla, kategoriler su sekilde belirlenmistir:

5) Belgeleri örneklemek için kurallarin olusturulmasi:

Arastirmada kullanilan verilerin tamaminin kullanilmadigi durumlarda, \'['rilerin

tamamini temsil edecek sekilde örneklemelerin yapilmasi gerekmektedir. Örneklemc

konusunda uygulanan Üç teknik bulunmaktadir: Tesadüfi Örnekleme; dÜzcnli

örnekleme ve kategorilestirilmis örnekleme.2] Bu tekniklerden birinin, veri grubunun

tamamina uygulanmasi yoluyla arastirmaya dahil edilecek veriler seçilmektedir. (jrnek

çalismada kullanilacak veri grubuna, dergilerin Amerika'nin Körfez'e müdahale l'tli!';i

tarihten (28 Subat), Irak'in yenildigi tarihe (11 Mart) kadar olan 21 saii,;i yc bu

sayilarda yer alan Körfez Savasi ile ilgili 583 fotograf dahil edilmistir. Bu tür bir

belirleme ilc olusturulan veri grubunun bas edile bilinecek miktarda olmasi nedenide,

herhangi bir örnekleme yoluna gidilmemis, verilerin tamami çalismaya dahil edilmistir,

- Harekat: askeri harekat (bombalama, askerlerin sicak savasi) ve askeri olmayan

harekat (manevralar, kamp manzaralari)

21 TesadÜfi "rnekiemede. veriler belli bir kurala dayanmaksizin. seçim )"lpilae:ik giiipr.iki 'nilniii

hepsinin ayni dneeede seçilme ~anSlna sahil' olac:iÇ.~ ~ekilde, nilet. pns tekl'fkf~i LTi ,i knLl ik

belirlenir. Ornegin bir ayin gazete sayilanna numaralar verilir. Hu numar:ilar bf;1tlaCl 1;111111LT !iir

torbaya konur. l\raSlndan Üç tanesi seçilir, Bu seçim her ay için tekrarlanir. Bu suretle "','ikn gJ/,.te

sayilari analize dahil edilir. DÜzenli Örnekleml'de ise, ara~t1rma için belirlenen mJtciYJI kÜinesimkii

dÜzenli araliklarla Örnekler alinir. Ornegin, her ayin ba~i, ortasi ve sonuna rastlayan Yel'J hLT Jiin

20'sine rastlayan gazete sayilan seçilebilir. i )Üzenli Örnekleme tekniginde "nemli olan ni iku, !ielirlenen

zaman araligIntn dÜzenli olarak iekrar etmesidir. Dii\er hir Örnekleme teknigi oLin btegoril"siiriliiii,

"rnekleme de ise, bclirlenen materyal kÜmesi kategorilere ayniir, Örnekler bu btegorilerden "Tilir

Kategorile~tirilmi~ Örnekleme tekniÇ.>-inde"nemli olan noktJ, belirlenen mater,JI kÜim'simk !iUliIiUIl

veri tÜrlerinin tamamindan. qit miktarda Örneklerin alinmaSld]r. Bu suretle, YLTi tÜrlciiiiiii tiiiiiii.

qit ag1rlikli olarak ara~t1rmaya dahil edilmi~ "lacaktir.
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6) Olusturulan kategorilerin verilerdeki sikliklarinin tespit edilmesi:

Bu, belirlenen kategorilerin, verilerde kaç defa geçtiginin sayilmasi islemidir. Bu yolla

edinilen sayisal bilgi, rakamlar, yüzdeler, tablolar veya grafikler halinde sunulabilir.
Örnek çalismada, belirlenen arastirma sorularina uygun olarak gelistirilen

kategorilerin sayimi neticesinde belli rakamlara ulasilmis ve bunlar yüzde olarak ifade
edilmistir. Ilk soru olan, savas dramasi nasil ifade edilmistir ile ilgili olarak, savasta

kullanilan ekipmanlarla ait fotograflar sayilmis ve, %35 oranindaki fotografin

ekipmanlara yogunlastigi tespit edilmistir. Savas fotograflarinda hangi miktarin
"normal, az veya fazla" oldugunu belirlemek zordur. Ayni konuda diger savaslarla

karsilastirma yapildiginda, miktar hakkinda bir yargiya varmak mümkün olabilir.
Vietnam Savasi'na ait görsel verileri üzerine yapilan bir çalismada ekipmanlara ait

fotograflarin %25 oraninda, daha önceki bir savasa ait fotograflarda ise % 11 oraninda

oldugu belirlenmistir. Sicak çarpismalar fotograflarin yalnizca %8'ine yansimistir. 583
fotograftan yalnizca 48 (%8)'i askerlerin sicak çarpisma esnasindaki görüntülerine
aittir. fotograflarin yalnizca %3'ü veya 33 adedi, askerleri hayati tehlike arz eder

durumda göstermektedir. Bu neticeler ve, sicak savasi gösteren askeri harekat ve
bombalama yerine, uçak ve tank manevralari ve kamplarda egitim manzaralarinin

fotograflarda baskin imajlar olusturmasi, Çöi firtinasi Harekati'nin, savastan çok
savas oyunu oldugunu düsündürmekte, Körfez savasinin bir teknoloji savasi oldugu

düsüncesini desteklemektedir.

Ikinci soru olan vatanseverlik mi propoganda ml konusu ile olarak, göstericilere

yapilan muameleler kriter olarak alinmistir. Çalisma göstermistir ki, savasi

destekleyenlere, savasi protesto edenlerden üç kat daha fazla yer verilmistir. Savasi

destekleyenler, ellerinde mumlar tutan baris sever kadinlar, çocuklar olarak

fotograflarda temsil edilirken, savas karsitlari diger bir ifadeyle barisi desteldeyenler

ise saldirgan, kizgin ve yikici sahnelerle temsil edilmistir. Medya fotograflarina
vatansever bir ton vermek için dergiler, savasi destekleyenlerin olumlu imajlarina yer

verirken, savas karsitlarini daha az sayida ve daha olumsuz imajlarla temsil etmislerdir.
Arastirmanin üçüncü sorusu olan biz ve onlar eslemesi konusunda fotograflar

incelendiginde, Baskan Bush, General Powel ve General Schwartzkopf'un olumlu
sahnelerde, örnegin Bush'un esi ile kilisede, Powel'in basin açiklamasi yaparken ve

Schwartzkopf'un kendisini alkislayan askerleri ile birlikte resimlendigi görülmüstür.

Bu görüntülerde Amerikan liderleri, iyi ve baskalarini düsünen insanlar, vatanseverler;
askeri liderler ise kabiliyerli ve askerleri tarafindan sevilen kisiler olarak t,mimlanmistir.

Irak lideri Saddam Hüseyin ise, askeri veya sivil kiyafetli hükümet lideri olar~.k temsil

edilmistir. Saddam Hüseyin'e ait fotograflar genelde polis dosyalarinda biriktiri!enlere

benzemekte ve onu "cani" (villain) olarak göstermektedir. Irak askerleri ise, terÖrist

veya silah kuBanmayl bilmeyen acemi askerler gibi resmedilmistir. Çok miktardaki

Irakli savas esirleri, yalnizca birkaç koalisyon askeri ile birlikte, yaralanmamis. ",iglildi

ve bazilari yakalandigina mutlu olmus sekildeki fotograt1ar1a dergide \cr almistir.

Irak'a tonlarca bomba atilmasina ragmen, konu ile ilgili dergide çok az fotogra1 nT

almaktadir: 583 fotograftan yalnizca 38 adedi (%6.5) tahribat ile ilgilidir.
5. ve sonuncu soru olan savastaki insan zaiyatinin nasil tasvir edildigi konmunda

fotograflar incelendiginde, yarali ve ölülerle ilgili fotograflarin incelenilenlter üç dergide

de en az düzeyde oldugu görülmüstür. Fotograflarin tamaminda. koalisyon

kuvvetlerine ait yalnizca 7 Ölü ve 8 yarali görülmektedir. Irak tarafinda iQ'.
fotograflardaki ölü ve yarali sayisi 17 dir. ller iki taraftan toplam 32 olan ÖlÜn'

yarali sayisi ile bu türden fotograt1arin genel içerisindeki yeri yalnizca" ,,5 olarak
belirlenmistir. Yalnizca bir fotografin arka planinda bir i\merikan aôkeri ÖlÜolarak

gÖrülmektedir. Fotograflarin sagladigi görüntÜ, savasta çok az sayida imamii ÖldÜgÜ
veya yaralandigi, i\merikalilarin ise, neredeyse hiç zaiyat vermedikleri seklindedir.

Yine, 583 fotograftan yalnizca 6'sinda (koalisyon kuvvetlerinde ')01, Iraklilarda

'Yol.5oraninda) insanlarin üzerinde kan görülmektedir. Tahmin eclilen ölü "ayisi yamnda.

dergilerde yer alan fotograflarda geçen insan zaiyatinui oldukça düsük oldugu. dergilerin

Körfez Savasi'ni kansiz savas olarak resimledikleri görülmektedir.

Muhteva analizi metodu uygulanarak yapilan arastirmada. baslangiçta sorulan

sorularla ilgili su neticelere varilmistir.

1. sorunun cevabi: Medyada savas ilc ilgili çikan fotograflar bilim kurgu imajlarina
benzemektedir.

2. sorunun cevabi: Incelenen dergiler, KÖrfez Savasi'ni destekleyerek vatan"e\Tr
bir tanr almislardir.

3. sorunun cevabi: Koalisyon kuvvetleri biz, Iraklilar onlar olarak tammlanmis H'

bu tammlamaya iyi-kÖtÜ temasi islenmistir.

4. sorunun cevabi: Savas kansiz ve çok az zaiyatli olarak resmeclilmistir. Biinun

dogru, adaletli ve objektif olduguna inanmak mÜmkün degildir. Insan zai\ati ile ilgili

bu türden tasvirler, medya hakkiiida ciddi etik sorunlari dile getirmektedir.

Bu arastirmanin sonuçlari, görsel imajin gücü ve etkisi dolayisiyla. dergi editÖrlenniii

savas tasvirleri konusundaki yayiii politikalari hakkinda ciddi arastirma \apin,tlari
gerektigini gÖstermistir. Kamuoyunun yararina oldugu düsünce"ide inaziir

görülmesine ragmen, medyanin savasi sinirli Ölç'üde rapor etmesi, dolayi i olacik askcTI

ideoloji destekledigi ve savasin hakikatleri hakkmela kamuoyuna yeterli bilgi \Trmedif,i
anlamina gelebilmektcdir.
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Niteliksel Tahlil

5 embolist (5emiotile)Anali"{;'

Yukarida, muhtevayi baglamindan çikarmasi ve parçalara ayirmasinin, muhteva

analizinin en çok elestirilen yönü olduguna deginilmisti. Bu, muhteva analizinin niceliksel
bir metod olmasi nedeniyle, kültürün ve sosyal hayatin niteliksel yÖnleri hakkinda

bilgi vermede Önemli Ölçüde yetersiz kaldigi anlamina gelmektedir. Belirtilen bu

eksikligi gidermek üzere, niteliksel türden olan sembolist yaklasim benimsenmdi ve
niceliksel metodlarla birlikte kullanilmalidir. Asagida, görsel imajlarin sembolist

analizlerinin genel prensipleri verilmektedir.

Sembolizmin esasi, bir seyin baska bir seyi temsil etmesidir; ikisi arasindaki iliski

soyuttan somuta veya özelden genele seklindedir.23 Örnegin, bayrak vatanseverligi,

22 Muhtevaanalizinini-,rÜçlüve zayifyönlerihakkindatakipeden eserdekidegerlendirme)'cbaktlabilir:
Hall.Smith,AnalysingVisualData,s. 25.31.

23 Sembolizmjsemiotikisaretbilimiolarakda tanimlanmaktadir.Husekildetanimlandigindaisaret,bii
baskaseyinyerinitutan veyayerinegeçenherhangibir seyolmaktadir.Oriicginbir isaretbir iiesne

be1libir kiyafet tarzi sayginligi sembolize etmektedir. Arastirmacinin yapmaöl gerekcii.

sembo1lerin tasidigi bireysel ve kolektif anlamlari tespit etmektir. ..\nlam. Ü~ a','n

dÜzeyde olusmaktadir: 1) Kn1lanicilarinii.i sembole yükledigi oiyiiial (e\,'~~cii'd!)L/f/I;lIil

(bu daha çok antropolojide sÖz konusudur). 2) Arastirmacinin gÖzlcm sunuciinda

atfettigi i/leiml anlam. 3) SembolÜn diger semboiierle iliskilerinden dogan

kOllllfllsalanlam. Konu bir Örnekle daha açiklayici haiC getirilcbilir: Bir sahis takiiii

dbise giymesinin, kendi bireysel ses'imi eldugunu sÖyleyebilir (orijinal anlam). I;abt.

bir etnograf arastirmalari sonucunda, L,kim elbisenin, belli bir sosi'al !:,-ruba dahil
olaii sallls1arca (is adamlari gibi) givildigini tcpit etmis olabilir. Bu durumda. lakim

elbise sembololarak alindiginda, orijinal anlmni ile islevsel anlami farklilasmaktadir

Baglamsal anlamini belirlemek ise daha ileri dÜzeyde arastirmayi gerektirmekiedir:
Erkek kiyafetinin fazla çesidinin olmadl!:,t dunmida, takim elbise givilme,i doi~al bir

durum olabilir. Diger yandan, ciddi ve :>ayginlik gerektiren bir iste çali~an erkegin
takim elbise b>1ymesigerektigini, kültür cL:Ögi:ctmi~ olabilir.

SembolÜn yorumlanmasi, diger bir '["adeyk ne anlama geldiginin belirlenme,j

bazen problemli olabilmektedir, çünkÜ bir sembol birden fazla anlama gelebilmektcdi!'.

Farkli kÜltürler ve dÖnemler söz konusu oldlli';unda ise, scmbo!e yÜklenen anlamlar

arasinda farkliliklar olusabilmektedir. Örnegin, lL. !vhhmud (1808- 18J,)) diinemiiide

ilk kullanildiginda, fes modernligin simgesi olmustur. i-akla~ik bir iÜz\'l1 sonra.

Inkilaplarin yapildigi Cumhuriyetin ilk dÖnemlerinde ise, gelenekselligin simgesi olarak

algilanmis ve kaldirilmasi için kanun çikarilmistir (25 Kasim 1925). Scmbollcrin coklu

anlami, sembolieri desifre etme i~ini gÜçlestirmektcdir. "Her sey :tnbmlidir Lik:i!

hiçbir sey kastedilmemektedir" sÖzÜ, bir yandan, semboiierdeki vapisal belirsizligi.

diger yandan da, arastirmacinin yapacagi yorumlarin çesitliligini ifade etmektedir."
Sosyal hayat scmbollerlc doludur Ye yine, sembollerle yÖnlendirilmekiedir:

hareketler, dis gÖrÜnÜm, esyalar sembolik Önem tasimaktadir. ,\\'!ll seklide. s:iç------_.

Muhteva Analizi Metodunun Degerlendirilmesi
Muhteva analizi metodu ile, uzun dönemleri kapsayan çok miktardaki veri standart

biçimde islenebilrnektedir. Sosyal bilimlerdeki reaktif türden olan metodlarda gÖrülen,
arastirmacinin veri üzerine tesiri ile ilgili problemlerden uzaktir. Metodun en önemli

sinirlamasi, gÖrülen ve gizli muhteva ile verilerin kategorize edilerek parçalanmasi
konusundadir. Bazi arastirmacilar muhteva analizini, yalnizca iletisimdeki açik olan

ve görÜle bilinene sinirlayarak, dolayli ve gizli olan anlami kodlama haricinde tutmustur.
Bu nedenle kodlamaya mekanik bir islem gibi muamele edilmis ve verideki muhtevanin

belirlenen kategorilere uymasi beklenmistir. Kodlayici, verinin yalnizca görtile bilinen

özelliklerini gözlemlemek durumundadir, veri hakkinda genis manada yorumlar yapma
durumunda degildir. Bazi arastirmacilara göre, bu fazlaca sinirlayicidir ve standart

teknigin üzerine asiri yogunlasilmasi, geçerliligin aleyhine olan bir güvenilirlikle
sonuçlanabilmektedir.

Verilerdeki muhtevayi tasnif etmek üzere gelistirilen kategori sistemi, iletisimdeki

mesajlari anlamak için insanlarin gelistirdikleri kategorilere uymayabilir- Digei: yandan,

insanlar fotograflara bütün olarak bakar ve degerlendirirken, muhteva analizi, gÖrüte
bilinen muhtevaya yogunlasmasindan kaynaklanan sinirlamalari geregi, iletisimdeki
mesajlari unsurlarina ayirmakta, arastirma bu unsurlarin yalnizca varligi, yoklugu

veya sikligi ile ilgilenmektedir, Veriyi baglamindan çikarmasi ve iletisimin muhtevaSi111

parçalara ayirmasi muhteva analizinin en çok elestirilen yönüdür. Iletisimde, muhtevanin

görüle bilinen niteliklerinin Ötesine gitmek ve bunu sistemli biçimde yapmak, diger
metodlarin uygulanmasi ile mümkün olabilmektedir22

vCl'a kavramin verine gcçe bilmekte onu te!mil edebilmektedi... i~:lf(.tler Üc tÜrdÜr: I"'"il.,,: ,iki \T

,embollef. Ikrinlar tem,iI ettikleri m',neye benzemektedir. !'akat. ,embolierin ten,",1 l'tiikkn n,';oWI('

I)('n/.eme,i bekleiime/,. ikon, tem,il etti!'." ne,m' ile ,ok \:tkindan bC11Iesm(-k!cdif. Hii I, '1<,~,.ii i (1.1

bir i:ihlod,iki be11l.csml' gibi. izinde i"" iz ile tem,il edilen ne"1(' ara,inda lI/ik,,'1 bii iul~Linll iinin

,\\'ak iiinin. orada bir ,ahiin \'iiriidiigünii. dumanin i;ini-.~n oldugunu gi),tennei; gibi ~c"il" ,iki d,

tcimill'ttiklcri m'''''' ar""",l:iki ili/ki i,e tamaml)'la ra,tLinnsaldir. ~agduiu. cinl:i,nu \(),,'" Li .lnl.1ni

kazanmi,lardir. Bayraktaki )'ildi/in, gÖkyü/iindeki \lldlZ ile arciiindciki ih/ki ,:il1. i "nci billltill"

)'Önelik bu kavramlastinnalar, iembollerin ara~tirmalarda kullanimini daha kol:ii \(' kulL.imil: !uk

getirmektedir. Bu konuda bkz. "\liieinic", A i'copo,,'! for a Marriagc Iktwem :;l'ini,,"e\ :ind \i,ucil

Conimunic:ttion", (/iJlfa/ CO!Jl!Jllfiiimtioli94, I'e:ither 1(1\'('1'Inn. Bl:iirde,l'n, Cilifonii:i Ihi nuki""i'

takip l'den infl'rnet :idresinden dl' ul:isilabilir: littp:jh:potcolorodo l'du! -inmi.1rll/ii'l'mlillili,,!

2.1 :;emiotil, anahzin kar,iI:l~tirmall kiiltÜr çali,iml,inna iiigul:uiin:m kOl1i",i",Li bb I:"ki,,,i ! 1"'1'. \

Review of CUlfuciI pciletll'I", i 'i.mol CO!Jl/iiii'i,:"olio!?('oiifcrfllff i I,(iiiie i 'lIF, i i S. Ihi m.1kil,'",

takip edill'n Internet ,idn',inden de uk- iI:ib;;ii- hnp:/ hp' Leolo"'''IOl'd" '-ni"il1l: \

('u ;'1''' lettdi Il1i L.
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modelleri, selamlasma, bayrak vs. sosyal yönden anlamli konulari sembolize etmektedir.

Bu nedenle, sanat tarihi, felsefe, edebiyat, ilahiyat vs. gibi akademik disiplinlerde

sembolizm genis yer edinmistir. Antropoloji de kültürlerde sembollerin kullanimin~

yogunlasarak, sosyal yapiyi ve sosyal süreci anlamak üzere sembolleri önemli birer
araç olarak görmüstür.'s

Baglam:

Baglam, imajin gözlemleyiciye sunuldui~u

ortamlardir. Fotograflarin algilanmasina ve

yorumlanmasina, içinde sunuldugu ortam
büyük Ölçüde tesir etmektedir. Örnegin, bir

nü fotografi sanat galerisinde sergilen-

diginde farkli anlam ifade etmektedi t.,

pornografik bir dergide yayinlandiginda
farkli anlam ifade etmektedir. Yine aile

fotograflari, gazete veya sanat galeri-
lerindeki fotograflardan daha farkli bir

isikta degerlendirilmektedir. [iotograflar

kitaplarda kullanildiginda ise, alt yazilar vc

metinler baglam olusturmakta ve

fotograflar, bu baglama göre okuyucu
tarafindan algilanmaktadir. Örnegin,

asagidaki, 1920'lerde stÜdyoda çekilmis,

kari koca fotografidir.n Burada, stüdyo

fotografin baglamini olusturur ve fotografa
dogalligin aksine, dÜzenlenmislikle birliktc
bir sunilik verir, Kari-kocanin esit konumda

yan yana poz vermesi de, bu düzenleme

baglaminda degerlendirilebilir.

Imaj Analizi

Imajlarin niteliksel tahlili konusunda, fotograf okuma ayri bir metod olarak
belirmektedir. Ve antropoloji, sosyoloji, psikoloji, [ilin çalismalari ve edebiyat elestirileri

gibi farkli sahalardan derlenen kavramlar araciligiyla okuma islemi yapilmaktadir. Bu
kavramlar, arastirma araçlaridir ve sürekli olarak yenileri eklenmektedir. Belirtilen

kavramlar, tarihi görsel verilerin tahlilinde de güvenlikle kullanilabiJmektedir.

Arastirmacilara fikir vermek amaciyla asagida özetle tanitilmistir.'" Daha ayrintili bilgi
için ara Stirmacinin ilgili konuda yapilan çalismalara müracaat etmesi tavsiye edilir.

Esli zitliklar:
Bunlar, esli fakat birbirine zit olarak düzenlenmis kavramlardir. En bilinen örnekleri

erkek: kadin, sag: sol, aydinlik:karanliktir. Bu esli zitliklar, çogu kez hiyerarsiktir ve
verilen örneklerdeki ilk terim ikincisinden daha önemlidir. Esli zitliklar hem

fotop;raflardaki imajlari okumada, hem de bu imajlara duygusal ve zihinsel tepkileri
biçimlendirmede önemlidir. Örnegin,

yandaki polisin tekmelendigi bir
fotograf ta esli zitliklar polis: protestocu,
kurban: saldirgan, düzen: kargasa
arasindadir. ilk terimler, fotografin

okunmasinda ön plana geçer ve

gözlemleyicinin sempatisine yol
açarken, ikincileri de antipati

dogurmaktadir.

i\lichael Emmisan ve Philip Smith, Researthing

ihe VisuaL, Sage Publications, 2000, s. 47.

.\I"n !)UIH'~N ve Cem !1i-:11.\lt IJ/,III/'II;

IloIIJeho!dr.illtmi,w. ./"Illi/r "iidiiiiii;i, / SSti

/940, Cambridge Uni,'er"ii, PrcS>',
1991., ", 22+

Tür:

Tür ile, ayni veya benzer niteliklere sahip olan fotograflarin dahil edildigi k.itcgorilci-

kastedilmektedir: Haber fotografi, spor fotorsrafi, moda fotografi gibi. h)[o;~r;[lhr

tasidiklari ifade ve tarzlara gÖre de türlerine ayrilabilir: Romantik, komik, !tÜm:ll1i,1

gibi. ller türÜ tanimlayan Ix.IJi nitelikler mevcuttur. Bii nitelikler, i-otoÇ~r;\iltrlLikl
imajlarin yorumlanmasi konusunda Önemli ipu~clan vcrirler.

Özdeslestirme:

Özdeslestirme, seyircinin fotograftab kisi veya gruplar arasinda bai';lantl kurI1Li,ldir.

Roman kahramani ile okuyucu arasindakine benzer sekilde, "evirci ile fotn.0:r:it"iaki

imaj arasinda özdeslestirme gelismektedir. çogu basarili ve ideolojik v(indL'n grichi

fotograflar, seyirci ile fotograftaki imaj ai:asinJa bÖyle bir baglanti kurar

25 Semboller üzerine çalismalann agirlikli olarak yapildigi kültürler arasl iletisim "ahasinda, Ispanyol-

i\merikan kültürlerine dair Örnek bir çalisma için bkz. Jacbon Ilole, "A Review of Cultllfal Pal-

ette,,", Visua!Coliilii/lnication Can/erer/ce 11,June 1997. Bu makaleye takip eden Internet adre"inden

de u!asilabilir: http://spot.colorado.edu.
26 I'~miiiison and Smith, Rescarebing Ibe Vis/lal, s. 66-69.

27 Bu fotograf Sll c"crden ,,!tnnustir; Alan Dubl'n Cem Hclur, IJ/"lib!l! i /oIlJi'holi. i "lin",,",,\' i 'I\I\l'f

siiv I'f\'S, Camhridge i <)<)i, s, 22.1,
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Hikayelestirme:

Bir seri fotografin kronolojik olarak bir araya getirilmesi ile yapilir. Bu sekilde bir

araya getirilen fotograflar, geçmiste ne oldugunu anlatirken gelecekte ne olacagina
dair ip uçlari verir. Belli bir tema etrafinda gruplastirilan fotograflar, sÖzlerden daha
etkili biçimde konuyu okuyucuya aktarmaktadir. Diger yandan, fotograflar, kelime/er

kadar islenmedigi için, kültüre has mesajlar verme egiliminde degillerdir. SÖzlerden

siyrilmis ve diger imajlada bir araya getirilmis imajlar, düsünceniii. empoze ettigi
sinirlamalardan uzakta kalmakta, dolayisiyla da, kendi baslarina bir anlam ifade

etmektedir. eRBu türden bir çalismaya, Oriodo/!,uFolr!~raj7onndoKodm PorirCieti 1BuO-

1950 örnek olarak verilebilir.'9 Sosyal tarih çalismasi olan bu arastirmada yazar,

fotografin icat edildigi zamandan, 1950'1i yiiiara kadar geçen doksan yillik sürede

Ortadogu kadinlarina iliskin fotograflari kronolojik sirayla bir araya getirerek,

Ortadogu'nun degisen tarihine parale/ olarak degisen kadin portre/erini incelemistir.
Fotograflarin seri halinde bir araya getirilerek incelenmesi çogunlukla, antropolojik,
etnolojik ve kültürler arasi çalismalara uygulanmaktadir.

1908 yiLinda Osmanli" htanbul'undaki I\IÜsIÜman bir aileye ait enk çekiiniis (()(ograI-

her iki asamada okundugunda sunlar sÖl'lcnebilir. i. i\sama: ."ilc bireilerinin CO{:ii

genç ve modern gÖrünÜmlÜdÜr. 'Yasli ve aile bÜyÜgÜ oldiigu t:ilimin edilen ki~iiiin

kiyafdi ise geleneksel bir görÜnÜm e sahiFrir. h)tograI-ta dÖnemin popÜkr g:i/eiclcri

gÖrÜlmektedir. i\rka plandaki mobilya ise modern tarzdadir. (;eo,- nesil g;i;elc

okurken, Yasli nesil kahve içmektedir. 2. ;\sai; ,;;: Bu tür bir fotograftn ait oldiigii aik

egitim almis bireylerden olusmaktadir. J\ de Ü:'! sosyal tabakava memiiptm. . \iknin

veni ne:di modern. eski nesli gelenekseldir.

Okuma:

Fotografin okunmasi, fotograftaki imajin tahlil ve tasvir edilmesi anlamina gelmektedir.

Bu kolay bir is gibi görünse de, belli imajlari, örnegin fotograflardaki dini imajLari

okumak için bilgi gerekmektedir. Gündelik hayata dair fotograf imajlarini okumak

ise daha çok sagduyu gerektirir. Konu üzerine yapilan çalismalar, seyredenin kimligi,

tecrübesi ve bilgisi öLçüsünde, ayni imajin çok farkli sekillerde okuna bilinecegini

gös termis tir.

fotograf okunmasi iki asamada gerçeklesmektedir.'ü TanimLama ve analiz etme.

Ilkinde, fotograf ta görülen imajlar ve ayrintilari gözlemlenmekte ve tanimlanmaktadir.
Bunlar daha çok, fotograflardaki yüzeysel niteliklerelir. Ikincisinde ise, fotograflardaki

imajlarin bütünLÜk içerisinde genel bir modeli! tarzi kesfediLmeye çalisilmaktadir. Bu,

parçalardan anlamli bir bütün olusturma, görÜntÜyü anlamLandirma islemidir. iLk
asamada imajin biçimi belirlenirken ikinci asamada muhtevasi belirlenir ve fotografa
bir anlam kazandirilir. Örnegin, bir aiLefotografi okunurken, ilk bakista gÖrünenler,

kisiler dekorlar vs.nin yüzeysel tanimLanmasi ilk asamadadir. Bu asamanin ayrintilari,

örnegin insanlarin kiyafetleri ve saç modelleri ile bundan çikarilacak anlam (ailenin

sosyal statüsü, egitim dÜzeyi hakkinda bilgi edinme islemi) ikinci asamadir. Asagidaki

;\lan DUI\EN ,'c Ccm Bi-:i lAR: l.rfiinlm/;'oll...dJ(I/d...,\LlI7il1~i'.}l/llIjJ dINI.fc'I1t/II)/SSii /O-!ii.

Cambridge Unin,r,it\ ['re,", iL)<)I.

Isaret Eden vc Isarct Edilen:

Isarn eden, gerçek bir nesnenin kopyasidir \"eY":1tel11,ilci,idir. FifI-ell-':u!c,j 'nin 1))(,deli

veya fotografi gibi. Isaret edilen ise, isaret eden ile dogrudan baglantilidir I"l' p:irci"

oldugu bÜtünÜ temsil eder. i ':iffel Kule:i'nin Paris'i temcil etmesi, giihilii,eliiCl1111

mutliilugu, el ele tutusmanin duygusal baglantiyi temsil etim'si gibi. ls:1n'l ("(!cn 'e
28 Elizabeth Chaplin, Sodology and Vis"al Repr,.renfa/ioii,London-New York, 1994, ,. 210.
29 Sarah Graham-Brown, Tb, Por/rayalof II/om,ii iliPhofogmplD' of ib, Middl, EarIIS60-19,)O, 1988. Bu

ara~l1rrna hakkinda gcni~ bilgi için bkz. Chaplin, Soda/ogr mJd i 'ima! R,prmiifaiicii, s. 232-237.

30 More-Ihwyer, Vis"al Lil,mC), ,. 252.253.

31 Bn fotogr"f iakip eden e,enkn a1ii1ml~l1r; :\1:1" Dnbm Cem l\ch",. L-fali/'lI1fI'I/I.,";'o/d. 1 .1n1\in,lg"

['nivcr,;I\, !'rc" (::imbridgc 1991, ,. 20,1.
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isaret edilen arasindaki baglanti, diger bir ifade ile, sembol ve atfi, çogu zaman
rastlantisal ve kültüreldir: Kirmizi gülün romantizmi temsil etmesi gibi.

Konum Rolü:

Bununla, fotograftaki imajlarin, fotograftaki konumlari geregi sahip olduklari üst

kimlik kastedilmektedir. Örnegin, bir kadin ile çocuga ait fotografta, kadinin "anne"

kimligi, konum rolüdür ve fotografi yorumlamada bu rol kullanilir. Ayni kadin bir

toplanti fotografinda yer aldiginda, "yönetici" rolüne girer, fotograf da, bu rol ön
plana alinarak yorumlanir. Fotograflarin anlamini çözümlemede, imajlarin konum
geregi beliren rollerini tespit etmek çogu kez esas is olmaktadir.

Özet:

Takip eden yazida, görsel malzemenin özellikleri, türleri, veri olarak kullanimindaki
problemler ve tarih arastirmalarinda kullanim metotlari üzerinde durulmaktadir. Söz

konusu edilen görsel malzemeler, fotograf ve benzeri türden, iki boyutlu görsel
malzeme ile sinirli tutulmustur. Bu türden malzemenin islenisine ise, iki açidan

yaklasilmistir. Niceliksel-muhteva analizi-ve niteliksel-sembolik analiz. Metin içerisinde,
uygun yerlerde örnekler ve fotograflar verilmistir.

Anahtar sözcükler: Görsel tarih; Görsel veri; Muhteva analizi; Sembolik analiz;
Fotograflar.

Abstract:

This article is concerned with the types and characteristics of the visual material, the

methods of their use and problems in their use as historical documents. The visual

material studied here is limited to the two dimentional visual materials, i.e. photographs
and the like. The two aproaches to their use given in detail; Quantitative-content

analysis-and Qualitative-semiotic analysis. Examples and samples of photographs
are also given whercever appropriatc.

Keywords: Visual history; Visual material; Content analysis; Semiotic analysis;
Photographs.
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