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Fltografya; Kimya ve riyaziye iJe kan~lk olat'ak jnki~af 

etmi~ mlistakiI bir fendir. Ve buglin l'linunu umumiyenin 

yedinel :::?ubesinde alhncl klsml te~k:il eder. 1873 tarihinde 

Fnmsa (Enstitu Bibliyografisine) memul' MUsyo (Meldvidvey) 

narn zat; Mahlmatl be~eriyenin tasnifinp memur edildigi za

mDtl, t'tinunu umumiyeyi usuli 31;larl Uzerine t~snif ederken 

fotografyaYI yedinci yani slilnayi nefisenin ~ubesinde goster

mi~tir Bu; buglin i(;in dogru oImamakla beraber 0 zaman 

ic;in bu tasnifin mubik oldugunu kabul edebiliriz. Zira fotog

rafya, ihtiralDl mUtealdb enevvel, portre ve peyzaj i~lerinde 

hemde <:;ok ol1:lrak kulIamlml~hr. 0 zamanlar resim yapmak 

husl1sunda elde ve88it mevcut olmadlgmdan, ressamlann fa

hi~ fiyat talebleri kar~lsmda anc~k zeng,nler resimlerini yap

tlrabilmekte ve mutavasslt tabaka bundan mahrum kalmakta 

idi. Digel' eihetden el ile yapl1an resimllerde sahiplerine ben

zemeyorlardI. Fakat: Fotografya ihtira olunupda; Ucuz, seri 

ve modelin aym resirJJler elde edHmeye ba~lanmca, biryok 

kimseler resimlerini yaptImulk ic;in tehalUk gostermi~ler ve 

bu suretie 0 devilrlerde portre~ peyzaj ve tabl0 kopyasl gibi 

i~lerde \?ok kullamlrrll~tIr. Yani; fotogl'afya fenni kendi yo

lunda bUyUk udmtlarla ilerltmeye ha;;}aymea: Tatbik saha-



12 17 inci Haritac liar mecmual'll 

slda geni~lemi~ ve diger ulum ve flinun bn yeni menba! 
fenden istifade etmek tizere bunu lyerierine alarak ayn ayn 

~ubeler te~kil etmi~lerdir. 

Mesela; Ozamana kadar fezalarda farazlyatl3 ug!'a~an 

felekiyatcllar, FotografyaYl hemen birinei derece aletleri me

yamna ithaJ ederek (Foto Astronomi) yi te~kil etmif:!ler ve 

gUne~in lekelerilli ve muhaddebUgini ancak fotografya saye

sinde tetkik edebilmi~lerdir. Utarit ve Zohre seyyarelerinin, 

giine!?in ontinden mUrurianm aneak onun sayesinde tesbit 

edebilmi~tir. Seyyaratl sagire, Peykler ve Kuyruklu Ylldlz)ar 

taharrisi, hep fotograf sayesinde pek btiytik inki~afa mazhar 

olmu~tur. Biz bugtin KameI'i, belkide Arzdan daha iyi tam

yorsak, bunun da foto2raf sayesinde oidug-unu s()ylemek el

bette zait saYllmaz. 

Fotografy~jy) dog-man fizik; Onun enrnUhim aJetieri Sll'a

sma koyarak seriUzzeval hadisatI tabiiyeyi uzun uzadiye tet

kil{e ancak fotografya sayesinde muvaffak olrnakta(iIr. Fizigin 

en geni~ bahsini te~kil eden adese, buglinkti terakkisini yal

mz fotografya sayesinde bulmu~tur. Tayfl ~emsinin gar-Unen 
ve gortinmeyen eSfarlm ancak fotografya Ylrtabildi. Tl b ; 
Mikroplara yine fotografya sayesinde galebe c;alabildi. BugUn 
bir sivilceye (Sifiliz) veyahut (lupus) diye te~his koyabilmek 
ic;in renkli fotog-rafyadanistiane edilmektedir. Birkl'!.t; sene 

evvel Pal'isde doktor (Kommando) nammda bil' alim, icat 

eyledigi ihtira sayesimde, vticut dahilindeki mlkroplann renkli 
ve mtieessem olarak fotografilerini almaga muvaffak oldu. 

Ve keza Fiziyolojik harekatll1 arasll1da fasIlalan: Aneak fo-
t ografya delaletile tetkike flrsat bulundu. Fenni eerl'ahi de 

bugUnki terakkisini foto~rafyaya medyullu ~Ukrandlr. 
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Beden dahilinin miitaleaSI, bil' kemik killc;esinin tetkiki, 

vticut rlahiline giren bil' maddenin tahkiki, (Radyo fotografl) 

sayesinde kabil ollabilmektedir. BugUn; Madde ile kuvvetin 

ayn ayn mtitaleaSI yalmz fotografya ile mtimktin olabilmi~til', 

Yeni bil' tevelltit olan (Photometrologiie)., harr"et ve rutubet 

ve tazyiki nesnniye dair yeni yeni ke:~!iflere, folografya saye

sinde ba§lanml:;;tIr. Bn ~nbenin Gelikc:iIik ve d()kmeciiik ale

minde pek btiytik inkill:lplar yapmasl beklenilmektedir. Qtinki 

bunnnia atomlar 2lrasmdaki mtinasebat gayet dakik ve sahih 

olarak tetkik t>dilebilmektedir. Velhasll diyebilirizki; Fotog

rafya iimi, terakki ede ede, pek yakHI bir atide klil'ei Arz 

iizerinde bir (Fotografya medeniyeti) zuhur ddecektir. Ve 
haUa bun a zuhur etmi§ ve ba§laml~tJr bile diyebiliriz. 

9imdi anla~~!l~~~: Fotografya nedir? ve nasll do~mu:;;tur? 

Fotografya; Bugiinki vaziyetine nazaran ziya vasltasile ve 

kimya yardlmil~~ e~yanm hayallerini eesam, tizerinde tesbit 

etrnek fennine denilir. Ziya vasltasile resim yapmaslDl insan

Iar yok eski zarnandanberi bilirlerdi. Bunun zmnam, kablet

tarih karanhkhlra kadar gider. Bugilin en eski zan olunan 

magaralarda buIunan l'esim ve heykellere nazuran insanlar 0 

zamanda resirn yapmasml ve yaphklar'I resimiere ziyaya na

~aran gOlge vermesini bilirlerdi. Yalmz manaZlr bilrnedikle

rinden bu yapllan resimlerde bir nisbet yokdu. MiHidm onbe
~inci asrIlla kadar manaZlr hususunda, bilr terakki gl)riileme

rnifildi. 1550 tarihinde (Porta) ismind~~ hir italy an Hikmet:;;i
naSI, ilk karanhk odasml yaparak ch~alrdan gelen ziyamn, 

haricin manzarasml kar~lki duvarda ba:~ a:~agl goriince, ya
kmlarla uzaklar arasmda bir nisbet buiundugunu gordti. Ve 

bu suretle; (Fenn't manazlr) dahi dog:c:iu. OnaltmcI aSlrda bu 

karanhk oda; hamallar tarafmdan ta~:mlilcak bir ~ekle kondu. 
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Ve manzarll resimleri bununla yapllmaga ba~landl. Onyedinci 

aSlrda, bunun hacmi <laha kUgultiilerek yag'II kfigltlara hayal 

3ksettirilmi~, on sekizinci (H-mda btl delige muhaddebGltat'a· 

feyn bir adese konulmu~tur. 

Fotogr'afya taharrisinin mebdei olan 1 i:i 14 de. fotografya 

makinasl bu ~ekiJd~~ idi iiiI' elde ta~maeak kadar kti<;tik bi!' 

kutu, tizerinde hayale teveih rdeeek veyhUe 45 dereeelik bi!' 

ayna, onUnde bir ho/'U ic,:illdE' ilf-lri geri hareket t-~debilir hit' 

ad ese, arkada yaglI kaglt 

Hikmet:;:;inaslar, FotografyaYl bukadar yapahHdiler, Fakat 

ark ada te~ekkUl eden hayali bir cisim lizerine tesbit etrneyi 

dU~Unemediler. ~imdi birde bu slralar'da: KimyaYI fotograf1-

nin vaziyefini letkik eddim: Kimyayl fotcgraff: Kirnyamn 

ayn ve mlistakil bi,. !?ubesidir Ziyamn bayvanat ve nebatat 

UZArindeki ksiratlTll insanlal'. eskidenheri bilirlerdL Fakat 

ecsam iizerindeki tesirinj ilk defa mii~ahede eden sekizinci 

asuda (J1'3kh CafeI') isminde bir TUrk kimyageridil'. 

o Zliman bu zat; (Nitl'at darjan) H1 ziya kar~lsmda karar

d]~bm zan etmif), ve uzun zamanlar, bunurt sa~< ve sakal bo

yamakta kullanmH;;tlr. Anupada ziyanl11 eesam Uzerindeki 

tesirah, 1725 de bil' Rus l{ontu tarafmdan mi.i~ahede olun

mu~tUl'. Milfidm 1727 tarihinde Alman doktoru (Schulz), 

nitrat darjalll yeniden buldu ve 1730 da Franslz kimyakeri 

(Hellot); (:\itrat darjanh) kaglt1~rm ziyada karardlgml gordli. 

1776 da Alman (Neuman), (KIDI' do mel'klir) U; Bir sene 

soma da iSVfJ<;li kimyaker (Scheel), (Kior dl'lrjan) I ve llh. 
ke~fetli. 

1810 tarihine kadar bir\~ek kimyagerler, bir<;ok ecsarnm 

ziya kar~lsmda teessUratIm mli~ahede etmi~lerdi. Fakat bun· 

lar hikmet biIrnediklerinden, ziyadan mUteessir olan bu me-



Hartaeillk fotografya ve ilerakld kademeleri 15 

vad ile, ortaya mUsbet bir~ey koyamanll1;:lardl. Garib bir tesa

dUf eseri olarak, ziYliI V3s1tasile elde eclilen hayal ile, ziyanm 

ecsam lizerinde tesiratlOl yekdigerile birle~direrek fotogl'afya 

fennini meydana getirmek; Ne bikmeti;1ina~ ve nede kimya

ger olmayan miHekait birFranslz }'UZb8i;1IS1 ile bir ressarn 

QlragHl3. nasib ollmu$tur $5yleki : 

Foto meka~lH~_v~~_~~o~ogt'ofyanlI1 lhtil'31: 1796 da MUnih 

de Litografyamn ihtil'm dolayISilt-~ Fransa htikGrneti de bu 

usnli tab'l tatbik i(,:ill memJeket dahilinde bir Gok mlikafatlar 

vadeden tamimle,' ytlptL Bu slrada «(,halon) dtl mUtekaiden 

ikamet eden ytizba~il (\jiepce), bu usuh bulmaga Qah:;;dl ve 

mUrnldin mertebede bulmu~ idiki, ta~ Dzerine resim yapan 

ogiullun askere g-itnH~s! dolaYlsile, kendi!si r-esim bildiginden 

t3:;: iizerine modeli tel's olarak c,;izmek mii~kLiHltl kar~lsll1da. 

bunu ba~ka bir v,aslta He nakletrneyi dU::;iindU ve 1802 de 

bi)yle bif' usul anlmaga ba::;ladl, Mektebde okudugu kimya 

kitablanndaki Nitrat. darjanlll ziyadan rnUteessir olrnak has

sasml hatIrlayamk senelerce buna c;alI~~(h. Bir rnuvaffakiyet 

elde edemedi. Bir gUn oglunun paletlerinj temizlel'ken, tesa

dUfen bunlann j(~inde tJulunan karu sal;:lzm ziya kar~Jsmda 

gayri miinhal kalmak haSSH.Sml gl5rtip buldu. Ve ta~ Uzerine 

. bunu d5kerek on saat gOne~de tutdukdan soma, (Alkol) ile 

yikadl ve ziya gc)ren hatlarm ta~cla kaJdl;[~ml mti~ahede etti. 

Hadehu bunu bal,m Uzerine tecrlibe eth. 1826 da bu usulde 

derin Grave yapma~;il ba:;;layarak bu gUn (Hf·lyogravur) dedi

gimiz usuli ve bnnunla tab yapmak imkamm bulduld, (Foto 

mekanik) in aSIl tarihi bu ZH mandan ba:;;lar. 

Bu slralarda Parisde (Oaguel'rE-) narmnda bil' ressam pey

da oldu. Bu da lKomedi Fransezde bir gUn resim yaparken 

tablosnnun Uzerine penc;ereden gelen gUne~in, pen<;eredeki bir 
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da} golgesinin tablo iizerinde iz blrakdlgllll g()rdli. Ressam: 

Bunun Uzerine tetkika.t yapmaga ba~ladl. Fakat mlikemmel 

tahsili olmadq~mdan ve bittabi kimya dahi bilmediginden se

nelerce ugra~dl ve hi<;bir~ey elde eflemedi. Dostlan, ylizba~! 

(Niepce) ile aralanTll buldu. Ressam ile yUzba~1 arasmda ilc; 
maddelik bir konturato yaplldl. Bunun LL.crine (Nipse); usul

Ierini (Dagen'e) ye ogretti. 1829 da Dagerrenin \:ah~mas! 

fenni bil' ~ekil aldl. Ve i~ler yoluna girmeye ba~ladl. Fakat., 

Mateessur Nipse; 18B3 tarihinde vakltSlz vefat etti. Bumm 

tizerine Dagerre, yalmz ba~m:J (karanllk) odasIna kap;:narak 

cinnet getirecek dereeede <;ah~maga ba~ladl. En nihayet 

(Daguerre); 1836 tadhinde (Artist) namlfldaki bir gazetE'de 

fotografyayl ihtira ettigini ilan eyledi 

Dagerre'nin buldugu usule (DagerTo tipi) tesmiye olundu. 

Gtimli~ bir lev-haYI karanhkda (lyot) buharm3 g()stererek 

(lyodlir darjan) te~kH ediyor ve bunu ziya kar~lsmda poz 

ettikden sonra, merktir (mercure) buharma tutuyor ve boyle·· 

liide mlisbet bil' resim elde ediyordu. 

Fransa hlikumeti: 1839 tarihinde li<; maddelik bir kamln 

ile, bu lhtiral satm ~ddl. Bundan ba~lm (Dagerre) ye bliyiik 

bi!' mlikafah nakdiye ve miikemmel bir hane verdi ve kaydl 
hayat ~artile maa~ bagladl. Dagerre ihtir:,:m ve usullerini 
Win eyledi. Bunun lizerine blitlin hUkumet kimyagerleri bu 
yeni ihtira ile alakadar olnH'Iga ba~lad!lar. Bu sayede fotog-
rafya da dey adlmlarla terakkiye ba~ladI. Bu slralarda (8ayyar) 

nammda diger bir Franslz He (Talbot) isimli bir tngiliz, klorur 
darjan ile kagatlan hislendirmeye muvaffak oldulaf'. (Hulbert) 

nammda bir kimyagerde, kagatlarl re~~ine ile hislendirerek 

menfi kli~e makammda kullanmasml tecl'iibe etti. 1846 tari

hinde (Nipoe) nin biraderzadesi (Saint Victor); ilk albomin 
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tabakasml cam Hzerine dokdii. Bir iki sene sonrada ingiltere 

de (Scot Atcher) nammda bir zat:, Kollodyonu ke~fetti ve nit

rat darjana yatak olarak bunu kullandl. Uk (Bromtir darjan) 

(Emiilzion) I, 18153 de (Gandin) tararmdan ke~folundu. Ve bu 

giinki, (Bromiir dal'janlt) fotografyanm eSaSll11 kurmu~ oldu. 
Foto vinko: Foltografya bu dereceye kadar terakkilere 

mazhar oldukdan SOnl'R hen~eye tatbik edilmeye ba~lamldl. Bu 

babda en ziyade islifade eden yine hartaclhk ilim ve fenni 

oldu, Eczall kagatlada hartalar tab'll uzun uzadiye biiyiik 

zamanlar sarfInI istilzarI1 ediyordu. Halbuki bugtin foto 

<;inko denilen bir U 8U 1 ile bunada c;are bulundu. Halihazlrda 

ta~ devl'i bjtmi~ ve dUnyamn her tar'ahnda foto vink usuli 

taammiim eylemistir. Bu usulde; ihzar oIunan bir pafta, 

kolodyom Be muamele gormii~ bir kahn earn iizerine konuyor 

ve kuvvetli alektrik Zij'aSl vasltasile maUup harta veya ~ekil 

bu cama naklediliyor. 8u earn muamelei kimyeviyeye tabi 

tutulduktan 50nra, iizeri temizlenmi~ ve grelenmi~ ve kendi

sine hassasiyet veri!mi~ bir c;inko levha tizerine vaz ediliyor. 

Ve yine kuvvetli elektrik ziyasl ile harta bu c;inkoya nakle

diliyor. Bu muamelenin hitammdan sonra \~inko kendisine 

mahsus usullerJe muamelei kimyeviyeye tabi tutulur ve en 

nihayet basklya miisait bir hale getir'ilir. Bundan sonraki i~; 

~inkoyu makinaya vaz ederek hartalan tab ve teksirden iba

ret kahr. 
Tlbkl c;inko gibi; Aluminyum levha dahi bu babda istimal 

edilmektedir. Mamafi aluminyum biraz pahah oldugundan 

\,inko kadar taammUm edememi~tir. Esasen nefaset itibarilede 
t;inko usuli Aluminyumdan geri kalmalrnaktadlr. 


