
Geleneksel Portre Fotoğrafından Sanal Portreye Dönüşüm Aracı;
Bileşik Fotoğraf        

           Işık Sezer* 

          Özet

Bildiri  çerçevesinde,  çok  sayıda  fotoğraftan  tek  bir  görüntü  üretme  yöntemi  olan

Bileşik fotoğraf tekniğinin, portre fotoğrafında ortaya çıkışı,  gelişim süreci ve günümüzde

geçirdiği  teknik,  içerik  dönüşümler  ve  bunların  fotoğraf  sanatındaki  yeri  incelenecektir.

Çalışma  sanatçı  vizyonları,  fotoğraf  tarihi  ve  fotoğraf  sanatı  üzerine  çeşitli  kaynakların

incelenmesi ile sentezlenmiştir.

Günümüz digital görüntüleme yöntemleri ve photoshop programları sayesinde yaygın

olarak uygulanan Bileşik fotoğraf (Composite Photography) yöntemi ile sanal portre ve sanal

kimlik yaratmak, çağdaş fotoğraf sanatının görsel ifade biçimlerinden biri haline gelmiştir.

Postmodern söylemde karşılığını bulan sanal portrelerin temeli, 1870’li yıllarda, Sir Francis

Galton  tarafından  fotoğraf  kullanılarak  geliştirilen  bilimsel  araştırma  yöntemine

dayanmaktadır. 

İngiliz  bilim  insanı  Sir  Francis  Galton  (  1822-1911),  psikoloji,  genetik  ve  öjenik

alanlarında yaptığı çalışmalarında fotoğraftan yararlanıyordu. Kronik hastalıklar, psikolojik

rahatsızlıklar ve genetik bozuklukların yüz geneli ve yüzdeki organlarda meydana getirdiği

ortak izleri bulmak amacıyla, grupladığı kadın ve erkek hastaların portre fotoğraflarını 5-8-

10’lu  tek  bir  portre  baskısına  dönüştürüyordu.  Dönemin  teknolojisine  bağlı  olarak

çalışmalarında kesin sonuçlara ulaşamayan  Galton’un,  ana fikir ve yöntemlerinin doğruluğu,

2000’li yıllardan sonra digital teknoloji sayesinde kanıtlanmıştır.     

Galton’un bilimsel  çalışmalarının  aracı  olan bileşik fotoğraf  yöntemi,  1982 yılında

fotoğraf sanatçısı Nancy  Burson (1948) tarafından sanat dünyasına taşınmıştır. Burson, dünya

düzeninde  etkin   politik  kimliklerin  portrelerini,  ilk  kez  denenen  digital  bir  program

kullanarak,  yeni   sanal  politik  portrelere  dönüştürmüştür.  Geleceğe ışık  tuttuğu varsayılan

portreler, fotoğrafik gerçeklik, gerçeklik algısı, algı yanılsamaları, sanat, sosyoloji, teknik vb.

pek  çok  alanda  tartışma  yaratmıştır.  Pek  çok  sanatçıya  referans  olan  bu  çalışmalar,

günümüzde Thomas Ruff, Mike Mike, Ahmet Elhan, Ali Alışır vd. sanatçılar tarafından özgün

yorumlarla tekrarlanmaktadır.     
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Composite  Photography  :  The  Instrument  of  Transfom  From

Traditional Portrait Photography  to Virtual Portrait

          Abstract

Within the  framework of  the  declaration,  using from a large number  of  photos  to
create  a  single  image  by  compozite  photography  method  which  is  emerged  in  portrait
photography, development process and technical, content transformations, and their place in
the art of photos will  be examined. Examination were synthesized by artist visions, photo
history and  various resource on the art of photography. Thanks to Today's digital imaging
methods and photoshop programs, widely applied the composite photos, creating a virtual
Portrait and virtual identity, Visual expression of contemporary photography, has become one
of the art forms. 

Virtual portraits are explained in postmodern consept. The first virtual portrait created
by Sir Francis Galton in 1870s, using a conventional photographic process which is based on
scientific  research  methods.  British  scientist  Sir  Francis  Galton  (1822-1911),  psychology,
genetics and eugenics was using the photo in his work. To aimed common traces of Chronic
diseases, genetic disorders and psychological problems which cause face and  facial organs, of
the group portrait photographs of male and female patients is 5-8-10 was transformed portrait
into the single print. Depending on the his times technology, his work was unable to reach
conclusive. Galton 's, main idea and the accuracy of the method has been proved thanks to
digital technology after 2000 's. 

Galton's scientific work instruments, composite photo method, in 1982, photograph
artist Nancy Burson (1948) by transfered to the art world.Burson create a new virtual political
identity,  the first  time the attempted digital  portrait  by using a program, transformed into
effective political identities portraits in the world, portraits which are assumed that light to the
future has created controversy in many areas such as photographic  reality,  perception of
reality, perception illusions, art, sociology, technical, etc. Many of these studies, which is in
reference to the artist like Thomas Ruff, today Mike Mike, Ahmet Elhan, Ali Alışır etc. and
repeated the original interpretations by artists.

          Key words:  dijital  photography,  portrait,  visual  portrait,  visual  ıdentity,  reality
perception
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Bileşik Fotoğrafın Tarihçesi

Fotoğraf  1839  yılında  Louis  Mande  Daguerre  (1787-1851)   tarafından  dünyaya

duyurulduktan  sonra,  gerçeğin  hızlı  kayıt  aracı  olarak,  gündelik  yaşamdan  bilimsel

araştırmalara  her  alanda  kullanılmaya  başlandı.  Bu  süreç  fotoğrafın  gücünün  denendiği,

sınırlarının zorlandığı, deneme yanılma yöntemiyle teknik ve estetik olarak çok hızlı geliştiği

bir dönemdir. Bu arayışların sonuçlarından biri de, birden fazla negatifi veya pozitifi bir araya

getirerek yeni fotoğraflar oluşturmaktır. Composite / bileşik fotoğraf olarak adlandırılan bu

yöntem ilk  kez  Oscar  Gustave  Rejlander(1813-1875)  tarafından  geliştirilmiştir.  Resim ve

heykel  eğitimi  alan  Rejlander  1853  yılında  fotoğrafla  ilgilenmeye  başlamıştır.  Fotoğraf

çalışmalarında  deneyselliği  ön  planda  tutan  Rejlander,  tarihin  ilk  fotomontajını

gerçekleştirerek  fotoğraf  sanatını  yeni  boyutlara  taşımıştır.  Two  Ways  of  Life(1857)

( Frizot,1999:188) adlı eserini 6 haftada 30’dan fazla farklı kompozisyonu fotoğraflayarak ve

fotoğraf baskılarını Combination Printing1  yöntemiyle birleştirerek ilk fotomontaj çalışmasını

gerçekleştirmiştir. “Victorian Dönemi ahlak kurallarının görselleştirildiği “Hayatın İki Yönü”

fotoğrafı Yüksek Sanat Akımının ( High Art) öncülerindendir( Bajac,2004:104).

                                       Fot.1 Oscar Gustave Rejlander, Two Ways of Life, 1857

1 Combination  printing:İki yada ikiden fazla negatifin tek bir fotoğraf oluşturmak için uygulanan birleştirme 
yöntemi



Alfonso Disdéri (1819-1889), 1854 yılında Carte de Vizite ya da Fotografing Colling

cart olarak adlandırdığı - tek kart üzerinde 6-8 görüntü almayı sağlayan çok objektifli fotoğraf

makinası  -  yöntemini  geliştirerek  patent  haklarını  almıştır.1863  yılında  Disderi  “Mosaic”,

“Composite  Carte  de  Vizite”  olarak  adlandırdığı  yeni  bir  yöntemin  patent  hakları  için

uğraşıyordu.  Bu yeni  yöntemde,  görüntüler  toplanıyor  istenilen  şekilde  kesilip  bir  yüzeye

yapıştırılıyor ve sonra tekrar fotoğrafı çekiliyordu. Mozaik kartlarda en az 20, en fazla 1000

fotoğraf bir araya getirilebiliyordu. Disdéri bu yöntemi kullanarak Paris Operası sanatçılarını,

denizciler  askerler,  tiyatrocular  vb.  grupların   ‘compozite  kart  de  vizit’lerini  oluşturarak

büyük bir başarı kazanmıştır (Frizot,1999:112).

                    
Fot.2 Disdéri,Legs at the Opera,1864                                            Fot.3 Disdéri, Famous Frenchmen,1864

İngiliz  bilim  insanı  Sir  Francis  Galton  (1822-1911)(www.galton.org) coğrafya  ,

istatistik,  meteoroloji,  tropik  kaşif,  psikoloji,  antropoloji,  eugenik,  genetik,  krimonoloji

üzerine çalışmalar gerçekleştiren bilim adamı ve çok satan bir  yazardır.Charles Darwin’in

kuzeni  olan  Galton  öncelikle  genetik,  psikoloji  ve  türlerin  ıslahı  anlamına  gelen  eugenik

çalışmalarıyla tanınmaktadır.1877 yılında evrim teorisinin etkisiyle, insanda kalıtımla geçen

özelliklerin,  farklı  zihinsel  yeteneklerin  ve  kişisel  karakterlerin  insan yüzünde ve  yüzdeki

organlardaki izlerini ölçerek bulmaya çalışmıştır.Bu çalışmalarında bileşik fotoğraf tekniğini

kullanmaktadır. Galton bileşik  portre çalışmalarında kendi geliştirdiği çekim yöntemini 1878



yılında  “Nature”  dergisinde  “Compozite  Portraits”  başlıklı  yazısında  şöyle  açıklamıştır:

“Antropoloji  çalışmalarım sırasında yüzlerdeki  ortak izleri  kaydetmenin yollarını  ararken,

çalışmalarımdan Herbert Spencer’e bahsettim. Çizimleri üst üste getirdikten sonra tek bir

çizim almanın yollarını arıyorduk. Mr.Spencer bana çizimleri şeffaf kağıtlara yapmamı ve üst

üstte tutturmamı önerdi.Bende bunu fotoğrafla yapmayı denedim.Bu fikri geliştirmem de bana

streoskopik  görüntüler  fikir  verdi.Fotoğraf  makinesinin  arkasına  (bakaç)  insanları  aynı

noktadan fotoğraflamamı sağlayacak bir düzenek yerleştirdim.Vizörün önünde onunla aynı

genişlikte  açıklığı  olan bir plaka ilave ettim.Bu açık  alanda insanların gözlerinden geçen

yatay  ve  burun  üzerinden  geçen  düşey  bir  çizgi  vardı  böylece  yüzler  cam  levhada  aynı

yerlerde  pozlanıyordu.Aynı  ışık  koşullarında  makinadan  aynı  uzaklıkta  çekilen  portreler

banyo edilip kağıda basılıyordu.Daha sonra bu kağıt baskılar makinadan eşit uzaklıkta sabit

bir noktaya monte edilerek tek bir cam levhaya üst üstte tekrar fotoğraflanıyordu. Örneğin:

bir portrenin doğru basımı 80 saniye sürüyorsa ve biz 8 adet portreyi üst üstte pozluyorsak

her bir fotoğrafa 10 saniye poz süresi veriyorduk. Elde ettiğimiz görüntülerin kenarları koyu

gözler, ağız vb. organlar belirgin diğer tarafları flu oluyordu. Bu portre gerçek değildi ama

ortak özellikleri taşıyordu.” (Galton,1878:97-100).

                                                       Fot.4 Galton, Bileşik portre  yöntemi, 1877



Galton  bu  görüntüleme  yöntemini  kullanarak  psikolojik  rahatsızlıkların  ortak

özelliklerini, genetik bozuklukların yüz organlarındaki izlerini, aynı suçu işleyen suçluların

ortak  özelliklerinin  bulunması  gibi  amaçlarla  çok  sayıda  fotografik  çalışmalar

gerçekleştirmiştir. Bu çalışmalarda kişiler ortak özelliklerine göre gruplandırılıyor, kadın ve

erkek  olarak  ayrılıyor  8’li  veya  10’lu  fotoğrafları  çekilerek  ortak  bir  tek  fotoğraf  elde

ediliyordu. Yani bilimsel araştırma yöntemi olan tipoloji ve tip oluşturma yöntemi fotoğrafla

gerçekleştiriliyordu.

                                            Fot.5Galton, Bileşik fotoğraf  örneği

 Galton’un fotoğraf  çalışmaları  dönemin teknik koşulları  sebebiyle  kesin sonuçlara

ulaşamamıştır.  Ancak,  teori  ve  görüntüleme  yöntemlerinin  doğruluğu  dijital  teknoloji

sayesinde kanıtlanmıştır. Galton’un diğer çalışmaları ve özellikle Euogenic teorisi2 20.yy ilk

yarısında büyük ilgi görmüştür. İnsan ırkının ıslah edilmesi anlamına gelen bu teori Adolf

Hitler  ve  Bennito  Mussolini  tarafından  benimsenmiş,  politikalarına  temel  yapılarak

milyonlarca insanın öldürülmesinin nedeni olmuştur. Galton’un bilimsel çalışmalarının farklı

yorumlanması sonucu ortaya çıkan bu acı tablo tüm bilimsel çalışmalarını ikilemidir.

2 Eugenic;  Eski  Yunanca “iyi  tür”  sözcüğünden Galton tarafından  türetilmiş  bir  sözcüktür.  İlk  kez  Yunanlı
filozof  Eflatun  tarafından  savunulan,  doğumların  devlet  tarafından  kontrol  edilmesi  fikrine
dayanmaktadır.Toplum sağlığını korumak adına sağlıksız ceninlerin ayrılıp, sağlıklı ceninlerin geliştirilmesini
önerir.



 Galton’un  çalışmalarında  araştırma  yöntemi  olarak  geliştirdiği,  bileşik  portre

görüntüleme yöntemi ise fotoğrafın teknik ve estetik sınırlarını genişleten ileri bir tekniktir.

Fotoğrafın henüz sanat olarak görülmediği, gerçeğin temsilcisi kabul edilip dünyanın görsel

kaydının  çıkarıldığı  bir  dönemde  Galton’un  çalışmaları,  fotoğrafın  gerçeklik  algısını

sorgulama ve dönüştürme gücünü ortaya koymuştur.

Bileşik Portre Tekniğinin Fotoğraf Sanatındaki Yeri

Galton’un  çalışmalarından  100  yıl  sonra  Nancy  Burson  bileşik  portre  fotoğraf

yöntemini  çağdaş  sanata  uyarlamıştır.  Eğitmen  ve  fotoğrafçı  olan  Nancy  Burson(1948)

(www.nancyburson.com)  Massachussetts  Institute  of  Technology  (MIT)  mühendisi  Tom

Schneider   ile  çalışarak  sofistike  bir  ‘computer  grafik  layer  tekniği’ geliştirmiştir.  Dijital

bileşik  portre  fotoğrafı  (http://www.nyu.edu/pages/greyart/exhibits/burson/index.html)

oluşturmanın yolunu açmıştır.Dijital manipilasyonun fotoğrafik gerçekliğe meydan okuduğu

teknolojik gelişmeyle sanatı  birleştiren Burson’un, ilk geliştirdiği  bileşik portre “First  and

Second  Beauty  Composites”  (1982)  dir.Soldaki  fotoğrafta  Bette  Davis,  Audrey Hepburn,

Grace Kelly ,Sopia Loren, Marliyn Monro, sağ fotoğrafta Jane Fonda,Jacqueline Bisset,Diane

Keaton,Broke Shields, Merly Streep görüntüleri birleştirerek iki ayrı dönemin - 1960’lar ve

80’ler – değişen güzellik anlayışını/algısını ortaya koymuştur (Higgins,2014:16).

Fot.6. Nancy Burson, Sol portre;Bette Davis, Audrey Hepburn, Grace Kelly ,Sopia Loren, Marliyn Morro. Sağ
portre, Jane Fonda,Jacqueline Bisset,Diane Keaton,Broke Shields, Merly Streep,1982

Burson, Warhead I (Reagen %55,Thatcher %1 ‘den az,Mitterand %1’den az, Deng %1

‘den az)  1982 fotoğrafında,  dönemin etkin siyasi  kimliklerinin  fotoğraflarını  birleştirerek

geleceğin öncü politik kişiliğinin fiziksel özelliğini ortaya çıkartmaya çalışmıştır.Burson’un

2004  yılında  gerçekleştirdiği   “One”  (Cotton,2012)  fotoğrafı,  sembolik  İsa,  Muhammed,



Budha  görüntülerinin  birleştirilmesi  sonucu  oluşturulmuştur.Din  kavramına  farklı  yorum

getirilmiştir.

Thomas Ruff (1958) Düsseldorf Academy of Art’ta Bernand Becher ve Hilla Becher

(1934-2007 ve 1934)’den fotoğraf eğitimi alan Ruff, günümüzde dijital manipilasyonları ile

tanınmaktadır.1992-95 arasında   polis  yüz  tanıma makinelerini  kullanarak  farklı  kadın  ve

erkeklere ait portreleri ikili olarak birleştirip var olmayan kimlikler yaratmıştır.  Geleneksel

fotoğraf üretim yöntemiyle gerçekleştirdiği fotoğrafları 200x150cm’lik, silkscreen on paper

(serigrafi)3 yöntemi  ile  basılarak  1995  Venedik  Bianeli’nde  sergilenmiştir

(www.artspace.com).

                         

Fot.7Ruff, Andrea Portrait, Silkscreen on. Paper 200x150  Fot.8Ruff,Andrea Port.,122-113,1995 Silkscreen

                                                                                                   On paper,200x150     

  Ruff,   yarattığı  yeni  sanal  kimlikleri  klasik  vesikalık  fotoğraf  olarak  biçimlendirmiştir.

Böylece  fotoğrafın  kimlikleri  saptama  misyonu,  gerçek  tanımı,  bu  konulardaki  ön

bilgilerimizi ters yüz etmiştir. Vesikalık formatında  metrelik serigrafi baskı kalitesi ile sanat

bienalinde izleyici ile buluşan bileşik portreler, sanat eseri izleyici ilişkisi, sanat kavramının

sınırları vb. tartışmaları, teknik ve estetik dönüşümleri ile yeni boyutlara taşımıştır.      

3 Silkscreen on Paper:İpek Baskı - Şablon Baskı - Elek Baskı diye de anılan serigrafi, tekstil sanayiinde, 
grafik sanatlarda ve baskı resim çalışmalarında yaygın olarak kullanılan bir baskı teknigidir. Bu teknikte; metal 
ya da ahşap çerçeveye gerilmiş ipek, plastik veya metal dokumadan oluşan elek şeklindeki kalıp üzerinde baskı 
yapılacak yerler açık bırakılıp diger yerler maskeleme, boyama ya da fotomekanik yöntemlerle kapatılır. Sonra 
bu elegin içine konulan baskı boyası (mürekkep) , bir sıyırıcı (rakle) ile sıyrılarak açık kalan yerlerden kagıt, 
cam, kumaş, vb. malzemeler üzerine geçirilir.(Pektaş,1990)



Fotoğraf  sanatçımız  Ahmet  Elhan  Yardımcı(1959),  1993  yılında  gerçekleştirdiği

Fotoportreler  (  www.arsivfotoritim.com/yazi/ahmet-elhan-ile-soylesi)  serisinde,  ajans

tarafından  temin  edilen  kırk  kadın  ve  kırk  erkeğin  fotoğraflarını  aynı  koşullar  altında

görüntülenmiştir. Fotoğraf baskıları  burnun hemen üzerinden bölünerek, rastgele bir şekilde

yeniden başka birine ait gözlerin bulunduğu yarım portre ile  birleştirilmiştir. Bu şekilde elde

edilen  yeni  yüzler  sayesinde,  bir  görsel  ifade  biçiminin  denenmesinin  yanı  sıra,  Türk

fotoğrafında ilk defa portre kavramının ve fotoğrafik gerçekliğin sorgulanması sağlanmıştır. 

                                                Fot.9 A.Yardımcı,Fotoportreler,1993

Ken Kitano (1968), 1999’dan bu yana Japonya’da seyahat ederek - okullar, festivaller,

iş alanları, dini mekanlar, spor alanları vb. mekanları- Japon toplumunu iş ortamlarına veya

giyim tarzlarına göre sınıflandırarak portrelerini çekmektedir (www.ourface.com). Daha sonra

gruplara ait  bu portreleri  (askerler,  geyşalar,  rahipler)  seriler  halinde birleştirmekte ve her

birine  ait  bir  “tip”  fotoğraf  oluşturmaktadır.  En  son  elde  edilen  “tip”  fotoğraf  20  ila  50

portrenin  birleşiminin  sonucudur.  Temsili  bu  fotoğrafta  bireysellik  kaybolarak,  Japon

kültürünün,  toplumunun sanal  bir  prototipi  ortaya  çıkmaktadır.  Tipoloji  yöntemini  bilinçli

olarak  fotoğraflarına  uygulayan  Kitano’nun,  elde  ettiği  bu  bileşik  portreler,  yöntemin

katılığından arınmış, gizemli ve psikolojik derinliğe sahiptir. Portreler Japon toplumuna ait ön

yargılarımızı  harekete  geçirmekle  beraber  gerçeklik  adına  tatmin edici  kanıtlar  sunmazlar.

Fotoğrafların  görsel  verileri,  teknik  ve  estetik  zenginlikleri  daha  fazla  dikkatimizi

çekmektedir.

http://www.arsivfotoritim.com/yazi/ahmet-elhan-ile-soylesi


                

Fot.10. Kitano.35 Ezoterik Rahip,Kohya Dağları,2003    Fot. 11,Kitano,17 Niigata Albrex Ceeleader, Japan,2003

Ulric  Collette  (1979)  ,  Kanadalı  fotoğrafçı  2008-09  yıllarında  gerçekleştirdiği

“Genetik  Portraits”(www.ulriccollette.com)  serisinde  aynı  aileye  mensup  iki  kişinin

portrelerini yarı yarıya birleştirerek ailenin görsel benzerliğini ortaya çıkarmıştır. 

Türk  fotoğrafçı  Ali  Alışır  (1978),   2009  yılında  gerçekleştirdiği  “Virtual  Bodies”

(www.alialisir.com) serisinde kadın ve erkek yüzlerinin yanı sıra çıplak bedenlerini de farklı

kesimlerle birleştirerek yeni önermeler geliştirmiştir.

           

Fot.12.Collette,Cousins Justine, 29 & Ulric, 29                   Fot.13.Alışır, Virtual Bodies,2009

http://www.alialisir.com/


Mike  Mike  (1964),  Güney  Afrika  doğumlu  fotoğrafçı  Londra,  Los  Angeles,

Avusturalya’da  çeşitli  üniversitelerde  çalıştıktan  sonra  yaşamını  İstanbul’da

sürdürmektedir.2000’li yıllarda Londra Goldsmiths Colloge’de web projesi olarak başlattığı

“A Face of World” projesi, mekan, kimlik, ırk vb. kavramlardan uzak global ölçekte insanı

araştırmaktadır. Mike projeye başlarken kendisine “New York’lu Londra’lı ya da İstanbul’lu

ne demek?” (www.faceresearch.org) diye sorduğunu belirterek, göçlerle değişen yeni dünya

düzenini,  globalizasyon  kavramını  ve  işleyişini  sorgulamaya  başladığını  belirtiyor.  Mike

dünyadaki  pek  çok  şehre  giderek  projesinde  yer  almaya  ikna  ettiği  ilk  100  kişinin

fotoğraflarını  çekmektedir.  Daha sonra kadın ve erkek fotoğraflarını  ayrı  ayrı  birleştirerek

yeni  bir  kimlik  yaratmaktadır.  Buradaki  amacı,  gelecekte  bu  mekanı  temsil  edecek  saf

görüntüyü bulmaktır. Her şehir tamamlandıkça “Face of City” başlıklı sergiler açılmaktadır.

                                                    Fot.14. Mike, The Face of Tomorrow, 2003

Mike  Mike’nin  projesine  bağlı  olarak  Glassgow  Üniverstesi  deneysel  psikologları

“Dünya Kadınları” (2010-13) online projesini başlatmışlardır.( www.capitalbay.com)  İnternet

kaynaklarını kullanarak 41 farklı ülkeden ve farklı etnik gruplardan kadınların fotoğraflarını

bir  araya  getirerek,  o  ülkeyi  veya  grubu  temsil  eden  “ortalama  bir  portre”  ortaya

çıkarmışlardır.Sonuçlar  genelde 20’ li  yaşlarda güzel  olarak tanımlanan ırksal  antropolojik

veriler sunan portreler olmuştur.

http://www.capitalbay.com/


                                                                Fot.15. Dünya Kadınları,2013

Bileşik  portrelerin  ‘ortalama’ sonuçlarının  insanlara  neden  güzel  geldiği’ bilimsel

olarak  araştırılmıştır.  1994  yılında,  üç  bilim  insanı  D.I.Perrett  (School  of  Pyschology,

Univercity  of  St.Andrews,  U.K),  K.A.May  (Department  of  Pyschology,  Faculty  of

Letters,U.K),  S.Yoshikawa  (  Otemon  Gakuin  Un.  Ibarakı,  Osaka,  Japan)  ortak  yaptıkları

çalışmanın  sonuçlarını  “Facial  Shape  and  Judgements  of  Female

Attractiveness”(www.cs.ucf.edu)   başlığı  altında  ‘Letters  to  Nature’  dergisinde

yayınlamışlardır. Yapılan çeşitli deneyler sonucunda 3-5-10 fotoğrafın birleştirilmesinden öte

60  fotoğraftan  oluşan  tek  görüntünün  daha  çekici,  güzel  olarak  algılandığını

bulmuşlardır(  Nature,1994:239-242).  Deneklerin  ortalama  20-30  yaş  aralığında  olması,

fotoğrafların gözler hedef alınarak birleştirilmesi ve %5o keskinlik, 24 bit colour, 571 yatay,

704 dikey çözünürlükte işlenmesinin, insanları olumlu etkilediğini bulmuşlardır. 

Sonuç

Bileşik portre fotoğrafı, bilimsel araştırma yöntemi olarak geleneksel fotoğraf üretim

yöntemleri kullanılarak 1877’de bulunmuştur. 1980’li yıllarda geliştirilen özel bir bilgisayar

programı ile öncelikle polis araştırmalarında ve dijital teknolojinin yaygınlaşması ile fotoğraf

sanatında  kullanılmaya  başlanmıştır.  Tüm  bu  süreçte  ve  günümüzde,  bileşik  portre

fotoğrafının temel görüntü üretim ilkeleri korunmuştur. Bileşik portre fotoğrafı üretiminde iki



yöntem uygulanmaktadır.  Birinci  yöntem,  çok  sayıda  farklı  kişiye  ait  portrelerin  üst  üste

birleştirilmesi ile oluşturulur ve sonuç genelde flu olur. ‘Prototip’ ya da ‘ortalama görüntü’

olarak adlandırılan örnekler, genellikle geleceğin öncülleri olarak kabul görür. İkinci yöntem

ise, iki farklı portrenin yan yana veya alt üst olarak birleştirilmesi sonucu ortaya çıkan net

görüntüdür.Görüntü/lerin  net  olması  izleyicinin  fotoğrafta  –karşılaştırma,  eleştiri,ironi  vb.-

daha  somut  veriler  aramasına  neden  olur.  Her  iki  yöntemle  elde  edilen  görüntüler  sanal

portrelerdir.  Bildiri  kapsamında  bileşik  portre  fotoğrafına  ait  görseller  tarih  sırasına  göre

sunulmuştur. Böylece her iki yönteminde fotoğraf sanatında eş zamanlı olarak tekrarlandığı

saptanmıştır.

Portre  fotoğrafı,  bir  insanın  temel  fiziki  özelliklerini  tanımlayıcı  bir  görsel  ifade

biçimidir. Portre fotoğrafı çekim sürecinde ışık ve gölgenin bilinçli kullanımı ile fotoğrafa

olumlu  olumsuz  duygusal  anlamlar  yüklenebilir.  Bileşik  portre  fotoğrafı  yönteminde  ise

bütünü  oluşturan  her  bir  kare  cepheden,  nötr  ışık  koşullarında  saptanır.  Birleştirilen

fotoğraflar temel özelliklerini koruyan sanal bir görüntüdür. Portre fotoğrafları görüntülenen

kişinin  kimliğine,  bireysel  özelliklerine  ilişkin  bize  bilgi  sunabilir  ya  da  çağrışımlar

uyandırabilir. Bileşik portre fotoğrafında ise gerçeğe ilişkin bilgi verme geri planda kalan bir

unsurdur.

 Bileşik portre fotoğrafı oluşturulurken- bilimsel ya da sanat amaçlı- tipoloji yöntemi

uygulanabilir.  Özelliklerine  göre  gruplanan  gerçek  bireylerin  portrelerinin  birleştirilmesi

sonucu  ortaya  çıkan  sanal  portre,  gerçeğin  prototipi,  geleceğin  önermesi  olarak

yorumlanmaktadır.

Bileşik  portre  fotoğrafının  teknik  ve  estetik  çoklu  yapısı,  postmodern  okumaları

olanaklı kılar. Postmodernist söylemin sanat eserini tanımlama yöntemleri olan eklektisizm,

parodi,  pastiş,  sahneye  koyma,  zaman  ve  mekanın  çöküşü,  metinlerarasılık,  nostalji,

alıntılama, kendine mal etme vd. bileşik portre fotoğraflarında -kurulan bağlamlarla beraber-

karşılığını bulmaktadır.
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