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Tarihçiler “iç içe geçmiş tarihler” (entangled histories) kavramını
-karşılaştırmalı tarih çalışmasından daha kapsamlı bir inceleme alanı olarakkesişme ve içiçe geçme durumunu vurgulamak için kullanmaktadırlar. Bu,
tarih alanında bir “karşılıklı etkileme ve birbirlerini inşa sürecini” (Kocka:
42) nitelemektedir. Tarihçilerin bu kavramı “genellikle ulusal düzeydeki
toplumsal, kültürel, siyasi oluşumlara” ilişkin olarak kullanmalarına karşın, bu
yazıda “iç içe geçmiş tarihlerin” özellikle teknoloji tarihinde ne derece işlevsel
olduğunu vurgulamaya çalışacağım (Werner 31). Özellikle, iletişim, ulaşım,
askeri şiddet, emperyalizm, sermaye akışı ve temsil tekniklerinin tarihlerini
bir arada değerlendirmenin önemine değinmek istiyorum. Bu alanların iç
içe geçmiş tarihlerine eğilmek, zaman ve mekân algısındaki kaymaları,
toplumsal tahayyüldeki dönüşümleri somut olarak değerlendirebilmemizi
sağlayacağından, tarihin belirli bir anında nelerin tahayyül edilebileceğini
bizlere gösterecektir.

Occident Koşuyor (Occident Trotting)
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Occident Adlı Yarış Atının Hikâyesi
İç içe geçmiş tarihleri incelemenin getirilerini vurgulamak için, öncelikle zaman-hareket konusunu ele alan ilk fotoğraflara bakalım. Eadweard
Muybridge’in “Dörtnala KoşanAt” başlıklı çalışmasına sinema araştırmalarında
sıklıkla göndermede bulunulmasına karşın, haber fotoğrafçılığının tarihinde hemen hemen hiç değinilmez. Oysa ki, bu bir dizi fotoğrafın çekimi
başlı başına bir haber konusudur. Occident Koşuyor (Occident Trotting) adlı
filmi oluşturan kareler, dörtnala giden bir atın aynı anda dört ayağının birden
yerden kesildiğini kanıtlıyordu. Fotoğraflar, bu anlamda da geniş çevrelerce
sinemanın öncüsü olarak biliniyor. Bu hikâyeyi yeniden değerlendirirken,
olayın kahramanı olan üç ilginç karakteri de ele almak istiyorum: Eadweard
Muybridge, Leland Stanford ve dünyanın ilk sinema yıldızı olan yarış atı Occident.1 Her üç karakterin yaşamöyküsü de, keşif ve hız konuları açısından
son derece anlamlı. At fikrini ortaya atan ve deneyin finansmanını üstlenen
Leland Stanford olmuştu. İş hayatına avukat olarak başlayan Stanford, “altına
hücum” döneminde Batı’ya gelmiş ve servetini kazı malzemeleri satarak
oluşturmuştu. 1872’de Muybridge ile tanıştığında, California Valiliği görevinde bulunmuştu ve Merkez Pasifik Demiryolları’nın Başkanıydı. Bundan üç
yıl önceyse, demiryolunun inşasından
sorumlu “Dört Büyükler”den biri
olarak Stanford, Utah’da Amerika
kıtasını bir uçtan öbürüne bağlayan
demiryolu hattını tamamlayacak olan
son altın vidayı yerine çakma onurunu
edinmişti. İster lokomotifler isterse atlar konusunda olsun, Stanford’ın hıza
olan tutkusu, zaman ve mekân algısının
değişiminde önemli bir role sahip olan
demiryolunun hayata geçirilmesinde
etkin bir konuma sahip olmasına neden
olmuştu. Demiryolu, uzak mesafeleri
aşma olanağı sağlamanın yanı sıra,
saatleri standart hale getirerek modern zamanın doğasını önemli ölçüde
etkilemiştir.
Pasifik Yakası’nın en iyi
fotoğrafçısı olarak bilinen Muybridge
Leland Stanford (1824-1893)
(İngiltere’de Edward Muggeridge
1 Garp ya da Batı anlamına gelen “Occident” aslında atın orijinal adı değildir.
Yarış atına neden bu adın verildiğine dair herhangi bir belgeye ulaşamadım, ancak
kaynaklarda atın isminin önceden “Wonder” olduğu belirtiliyordu. Bu da bana ismin,
girişimci Leland Stanford açısından özel bir öneme sahip olan Kaliforniya’ya coğrafi
bir gönderme olarak konulmuş olabileceğini düşündürttü.
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adıyla dünyaya gelmiştir) ise çağdaş
zaman ve mekân algısına etkide bulunan bir başka isimdir. Muybridge’in
çalışmalarının çeşitliliğini anlamamız için fotoğrafladığı konulara
bir göz atmamız yeterli: Yosemite
Geyser Kaynakları; Merkez Union
ve Güney Pasifik demiryolları;
Modoc savaşları ve yanardağ bölgesi; kıyı ve maden sahaları; Çinliler ve Kızılderililer... Yosemite bölgesinde çektiği manzara fotoğrafları
kartpostal olarak popüler olmuş,
başlangıçta tüketilebilir görsel bir
nesneyken daha sonra tarihsel belge olarak değer kazanmıştır. Ayrıca
Muybridge bu bölgeyi önemli
değişimlerin olduğu bir dönemde
fotoğraflamıştır. Demiryolunu belgeleme görevinin yanı sıra, bir
çok askeri tatbikatta da fotoğrafçı
Eadweard Muybridge (1830-1904)
olarak görev yapmıştır. Occident’in
1872’de çektiği fotoğraflarının
basında yer almasından bir kaç ay sonra, Muybridge Modoc kızılderilileri ile
istilacı ABD ordusu arasındaki çarpışmaları görüntülüyordu. Kimbilir belki
de, hızlı hareketine karşın bir atı durağan olarak fotoğraflamayı başarmasının
ardında, manzarının sürekli değişimine tanıklık etmesi ve bu nedenle de
mekânı sabit bir fon olarak görmeyişi yatıyordu. Muybridge, belirli bir noktadaki bir nesneyi fotoğraflamayı değil, uzamda zaman içinde hareket eden
bir nesneyi görsel olarak yakalamayı başarmıştı. Muybridge ve Stanford,
hareketin temsil sürecini tetiklemesini sağlayabildikleri için, hareketi temsil
etmeyi başarmışlardı. Bu konuyu incelemek için, Muybridge ve Stanford’ın
objektif kapağının yeterince hızlı açılıp kapanmasını nasıl sağladıklarına
yakından bakalım. At, 12 adet sabit fotoğraf makinesinin önünden yarım
saniyenin altında bir hızla geçtiği için, objektifin düzenli aralıklarla ellle
açılıp kapatılması imkânsızdı. Bunun üzerine Occident’in koşarken aynı zamanda objektif kapaklarını harekete geçirmesini sağlayacak bir mekanizma
geliştirilmesine karar verildi -bu da sözkonusu “hareket” fotoğraflarının nasıl
gerçekleştirildiğini açıklıyor. Ancak, makinaları harekete geçirmek üzere
tasarlanan çubuklar fazlasıyla kabaydılar ve bir türlü yeterince hızlı tepki
vermiyorlardı. Bunun üzerine Kaliforniya’daki Stanford-Oakland demiryolu
inşaatında çalışan genç bir mühendis, elektrik kablolarının kullanılmasını
önerdi. Böylece hareketi temsil edebilmek konusundaki teknik güçlükler
karşısında, Muybridge’in imdadına demiryolu teknolojisi yetişti.
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Occident’in fotoğraflarının çekimi sırasında kameraları harekete geçiren
mekanizma. (Palo Alto, 1878)

Occident ise, Stanford’ın dikkatini çekmeden önce bir kasabın yük
arabasını çekiyordu ve kısırlaştırılmıştı. Hız konusunda ise üstün bir beceriye
sahipti. 1873’te bu konudaki dünya rekorunu kıracaktı. Stanford Yarış Atları
Harası’ndaki ünlü eğitim ve yetiştirme programına alınan ilk at olaraksa, kusursuz bir yatırımdı. Stanford tarafından 4.500 dolara satın alınmasına karşılık,
koşusunun Muybridge tarafından belgelendiği yıl Occident’e 20.000 dolar
değer biçiliyordu. Buradan hareketle, Occident adlı atın fotoğraf çekiminin,
bir diğer deyişle, bir teknolojinin ortaya çıkış ve sinemanın doğuş öyküsünün,
karmaşık bir anlatı olduğunu söyleyebiliriz. Bu konu, farklı disiplinler içerisinde
öğretilen ve değerlendirilen tarihlerin iç içe geçtiği noktada yer almaktadır. Bu
anlatının coğrafi mekânı, ulaşım, iletişim, sanayileşme, sermaye değişimi ile
doğal kaynaklar açısından zengin ve mücadelelere neden olmuştur -atın adının
Occident (Batı) olması tesadüfi değildir. Değerlendirdiğimiz anlatı ise, sözkonusu mekânın algılanması, kullanımı ve mülkiyetindeki radikal değişimin
bileşimi sonucu ortaya çıkmıştır. Fotoğraf tarihindeki bu çeşitli etkenlerin
bileşimi ve iç içe geçmiş tarihler, bir başka teknolojik keşif anıyla ilgilenirken
yeniden karşıma çıktı. Bundan sonraki bölümde, sinemanın doğumunun iç içe
geçmiş tarihlerini çözümlerken öğrendiklerimi, basın fotoğrafçılığında dijital
teknolojye geçiş sürecinde gözlemleyebileceğimiz kimi kesişmelere uygulamaya çalışacağım.
Haber Görüntüleri: Nereden gelir?
1990’ların ortasında dijital fotoğraf kullanımına geçilmesinden
önce, haber kuruluşları görüntülerini üç temel kaynaktan alıyorlardı: Haber
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ajansları, fotoğraf ajansları ve (ağırlıklı olarak tarihsel fotoğraflar içeren)
arşiv koleksiyonları. Buna bağlı olarak, basında iki fotoğrafçı türüyle
karşılaşılıyordu: Haber ajansı fotoğrafçıları ve fotoğraflarını haftalık ya
da aylık yayın organlarına satan parça başı fotoğrafçılar. Reuters, Associated Press ya da Agence France Press gibi haber ajansları, önemli haber
olaylarının görüntülerini abonelerine genellikle telsiz aracılığıyla iletiyordu.
Bunlar “hızlı” fotoğraflardı. Haber dergileri ise, bir olayı izlemek ya da bir
röportaj gerçekleştirmek için kadrolu ya da parça başı çalışan fotoğrafçılarını
görevlendiriyorlardı. Parça başı çalışan fotoğrafçılar haber ajanslarında
çalışan meslektaşları gibi aylık maaş almadıkları için, gelir düzeyleri ne
kadar iş aldıklarına ve daha önceden çektikleri fotoğrafların ne kadarını satabildiklerine bağlıydı. Bir görevi yerine getirmek için günlerce çalıştıktan
sonra, çektikleri fotoğraf makaralarını bağlı oldukları fotoğraf ajansına ya da
işi talep eden basın kuruluşuna hava ya da karayoluyla gönderiyorlardı. Bu
görüntüler ise genellikle sözkonusu olay günlük gazetelerde yer aldıktan sonra yayınlanmakla birlikte, olayla ilgili derinlemesine yorum içeren yazılara
eşlik ediyordu. Bunlar, “iyi” fotoğraflar olarak nitelendiriliyordu.
Elbette bu haber ajanslarının fotoğraflarının “kötü” olduğu anlamına
gelmiyordu, ancak ajans fotoğraflarına görece daha az değer veriliyordu. Bu
fotoğrafların değeri ne kadar hızlı ulaştıklarıyla ölçülüyordu. Amaç olayı
anında ya da olabildiğince kısa süre sonra görüntüleyebilmekti. Tek bir
görüntünün iletilmesi dört ila 15 dakika arasında zaman aldığı için, ajans
fotoğrafçıları olayı en iyi biçimde yorumlayacak tek kareler çekmek üzere
eğitilmiştiler. Editörler genellikle bir arada bir öykü oluşturan bir dizi fotoğraf
yerine, olayı en iyi açıdan yansıtan tek bir fotoğrafı servise koyuyorlardı.
Ajansların renkli fotoğraf geçmesi durumunda, her bir rengin (cyan, macenta,
sarı) iletilmesi yedi dakika sürüyor ve fotoğrafın özel kağıda aktarılmasıyla
birlikte bu süreç yarım saati buluyordu. Bu nedenle de, bu iki fotoğraf türünün
okuyuculara sunumu da farklılık gösteriyordu: Tek bir kareye karşılık, bir
dizi fotoğraftan oluşan öykü... (Occident’in ardışık fotoğrafları yerine, dört
ayağının da yerden kesildiği tek kareyi düşünün). Yayınlanma sıklıkları farklı
olan yayınlara yönelik oldukları için, bu iki farklı tür görüntü arasında pek
bir rekabet de yaşanmıyordu. İki farklı görüntü türü arasındaki hiyerarşi,
parça başı çalışan fotoğrafçıların da işine yarıyordu. Olayın görüntülerinin
daha önceden bazı basın organlarına yansımış olmasına karşın, okuyucuya
ayrıntılı bir değerlendirme sunma olanağı ile çabalarını meşrulaştırıyorlardı.
Aralarında bir rekabet yaşanmadığı için bu iki grup fotoğrafçı arasında bir
tür dostluk ve işbirliği vardı: Birlikte seyahat ediyorlar, araç, şoför ve çevirmen gibi konularda birbirlerin olanaklarından yararlanıyorlardı. Eğer olay
haber ajansının temsilciliğinin bulunduğu bir yerde meydana gelmişse, ajans
fotoğrafçıları kaynaklar açısından daha avantajlı bir konuma sahip olabiliyordu. Öte yandan, masrafları büyük bir haber dergisi tarafından karşılanan parça
başı çalışan bir fotoğrafçı da, başka bir olayda haber ajansı fotoğrafçılarına
yardımcı olabiliyordu.
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Basın Fotoğrafçılığından Görsel İçeriğe
Dijital görüntü ve dağıtım olanaklarının yaygınlaşmasıyla, birdenbire
her türlü görüntü teknik olarak anında istenilen yere iletilebilir hale geldi. Artık
her dijital fotoğrafın aynı zamanda “hızlı” fotoğraf olacağı varsayıldığından,
her karenin “iyi” fotoğraf olma zorunluluğu doğdu. Farklı türde yayın organları
için çalıştıklarından dolayı birlikte seyahat eden fotoğrafçılar kendilerini
birdenbire fotoğrafları yayınlanacak mecralar konusunda birbirleriyle rekabet
eder durumda buldular.
Kamerası ve telefon hattı olan herkese çektikleri görüntüleri dünyaya
iletebilme, ardından da internet aracılığıyla farklı medya kuruluşlarına görüntü
sunma olanağı sağladığı için, pek çok yorumcu dijital fotoğrafın dünyaya
bakış açımızı demokratikleştireceğini savunuyordu. Dijitalizasyon, fotoğrafın
yalnızca ekonomisini değil (yüksek görüntü kalitesine sahip fotoğraf
makinalarının fiyatı yükselirken, görüntülerin çoğaltılma maliyeti ucuzladı),
pratiğini de önemli oranda dönüştürdü. Bu dönüşümün göstergelerinden
biri de, alandaki en prestijli ödüllerden biri olan Dünya Basın Fotoğrafı
Yarışması’na gönderilen görüntülerin oranı. 2000 yılında dünyanın dört bir
yanından yarışmaya gönderilen fotoğraflardan yalnızca % 17’si dijitalken,
2006’da bu oran % 98’e ulaştı.
Temsil alanındaki yeniliklerin tarihçesinde sermaye, ulaşım ve
teknoloji arasındaki kritik ilişkiye yaptığım vurgu dikkate alınırsa, görüntü
sektöründe adından en çok söz edilen (kimi zaman övgüyle, kimi zamansa
sövgüyle) iki şirketin -Corbis ve Getty Images- bir ileri-teknoloji şirketi ile
yatırım bankacıları tarafından kurulmuş olmalarına şaşmamalı.2 1989’da
kurulan bir dijital görüntü bankası olan Corbis’in sahibi Bill Gates. Corbis
1999 ve 2000’de iki büyük haber fotoğraf ajansını da bünyesine kattı, SYGMA
ve SABA. 1993’te kurulan Getty Images ise, daha küçük ajansları ve görüntü
bankalarını satın alarak büyüdü. Benzer bir gelişme de Fransa’da yaşandı.
Vietnam Savaşı sırasında çektikleri fotoğraflarla tanınan iki fotoğraf ajansı
Gamma ve Rapho, Lagardere şirketler grubuna bağlı Hachette Filipacchi
tarafından satın alındı. Lagardere dünyanın en büyük dergi grubuna sahip
olmanın yanı sıra, dağıtım alanında önemli rol sahibi, ayrıca havacılık, uzay
ve savunma sanaayinde faaliyet gösteriyor.3
2 Thomas Edison’un kinetoscope ve sinemadan çok daha önce, 1870’lerdeki ilk
teknolojik buluşu, telegraf sinyallerini şeride kaydeden bir cihazdı. Jonathan Crary’e
göre bu buluş, “21. yüzyıldakiler de dahil, bunu izleyecek teknolojik düzenlemelerde
izlerini göreceğimiz özellikleri yansıtması açısından” oldukça anlamlıydı. Crary
bu özellikleri şöyle tanımlıyor: “Enformasyon ve görsel imgenin birbirinden ayırt
edilemez oluşu; ölçülebilir ve soyut akışı boş tüketim nesnesi haline getirilmesi.”
(2001: 33)
3 Mali açıdan başarısız bir performans sergileyen Groupe Hachette Filipacchi Fotoğraf
Ajansı, 2006’da güç durumda olan şirketleri bünyesine katan bir sanayi grubu olan
Green Recovery tarafından satın alındı.
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Dijital fotoğrafın egemenliğinin artışı, aynı zamanda üç büyük haber
ajansı olan Reuters, Associated Press ve Agence France-Presse’in görüntü
sağlayıcı olarak üstün konumlarının sarsılması, Corbis ve Getty Images ile
rakabet etmek durumunda kalmalarına neden oldu. 70 milyon görüntünün
haklarını elinde bulunduran Getty Images, “bütün dünyada insanların her gün
gördüğü görüntülerin önemli bölümünden sorumlu” bir global şirket olduğunu
ilan ediyor ve “görsel içerik sektörünün yaklaşık % 25’ine sahip olduğunu”
savlıyor.4 Öte yandan, 25 milyon görüntüye sahip Corbis de, “görsel içeriğin
geleceğinin biçimlendirilmesine” yardımcı olduklarını belirtiyor.
Görsel içerik sektöründeki genişleme, görüntülerin tamamen yeni
bir düzeyde tüketilebilir hale gelmesi anlamına geliyor. Bu durum güzel
sanatlar, haber ve reklam görüntüleri arasındaki sınırların belirsizleşmesine
neden olurken, görüntüleri üretildikleri bağlamdan da koparıyor. Bu anlamda, çalışmasına tanıklık ettiğim bir satış temsilcisi, yayın kurulundaki
meslektaşlarına “biraz daha zamansız ‘şeyler’ (görüntüler) üretmelerini
beklediğini” söylüyordu. “Sürekli satabileceğimiz şeyler. Kendimizi buna
kanalize etmemiz lazım: Bunu uzun bir süre satmaya devam edebilir miyiz
ve tüm dünyaya satabilir miyiz?” Bu bir anlamda fotoğrafın temel ontolojisine, zaman ve mekânla kurduğu ilişkiye ters düşen bir durum. Talep edilen
zamansız ve coğrafyasız bir görüntü.
Bütün Dünyada Geçerli Yüksek Değere Sahip Zamansız
Görüntüler
Eadweard Muybridge’in yaşam öyküsünü kaleme alan Rebecca Solnit, 1850’lerde fotoğrafın çoğaltılmaya başlanmasının yarattığı olağanüstü
heyecana değiniyor:
Dünya giderek büyüyor ve daha karmaşık hale geliyordu.
Fotoğraf bu büyümenin aracısı olmanın yanı sıra bu büyümeyi
düzene koymaya, sahiplenmeye, denetimde tutmaya çalışan bir
araçtı... Fotoğraf aracılığıyla görüntülerin çoğaltılması, tıpkı
Manchester’daki imalathanelerin herkesin pamuklu kumaş sahibi olmasını sağlaması gibi, dünyadaki görüntü ve deneyimleri
yaygınlaştırıyordu (2004: 22)
Görsel içerik sektörü tam da bu öngörüyü gerçekleştirdi. Buradan
hareketle, Bill Gates’in ve Getty Images yöneticilerinin yeni binyılın Leland
Stanfordları olduğunu, hatta görsel içerik bankalarının dijitalizasyon açısından,
Manchester imalathanelerinin sanayileşmede üstlendiklerine benzer bir role
sahip olduklarını öne sürebiliriz. Ancak, bu tür bir koşutluk bir meta olarak
haber görüntüsünün karmaşık doğasını anlamamıza yardımcı olmayacaktır.
Uluslararası haber fotoğrafları bir meta olarak en az 19. yüzyıldaki pamuk kadar geniş bir coğrafi alanda işlem görüyor: Bir yerde çekilen görüntüler başka
4 www.gettyimages.com.
41

kebikeç / 28 2009

bir yerde dağıtılıyor ve bu yolla elde edilen gelirler dağıtımın yapıldığı mekânlarda toplanıyor. Ancak, bu görüntüler aynı zamanda kültürel bir yorum içeren
estetik ürünler. Haber fotoğrafları, “görsel hakikatler”, gerçekliğin bildirimi
olarak sunuluyor. Benzer görüntüler önemli ölçüde farklı ve çoğu zamanda
çelişik anlatılara sahipken, haber görüntüleri hakikat olarak nitelendirildikleri
için dünyanın biçimlendirilmesinde önemli bir role sahip.
Leland Stanford, yalnızca belirli bir bölgede son derece değerli
bir kaynağı yeraltından çıkarmak amacıyla fiziksel ekipmana gereksinim
duyulduğu için değil, bir çok insanın tahayyülünde altına duyulan güçlü
bir arzu bulunduğu için, kazı malzemeleri satarak bir servet sahibi olmuştu.
Haber fotoğraflarını seçen editörler de, görüntü sektörünü benzer bir biçimde
kazıyorlar. Birer görüntü simsarı olarak editörler, görüntü gereksinimlerinin
geleceği konusunda sürekli öngörüde bulunuyorlar. Dünyanın geçmişte ya da
günümüzde nasıl göründüğünü belirlemekle kalmıyor, gelecekte günümüze
ait hangi tür görüntülerin talep edileceğini kestirebiliyorlar. Gelecekte geçmiş
nasıl görünecek? Özellikle de tarihsel olayları fotoğrafların yardımı olmadan
tahayyül edebilen kuşaklar azaldıkça, görüntü simsarları, geçmişteki ve
gelecek geçmişteki insanlar, mekânlar, olaylar konusundaki tahayyülümüzün
aracısı durumuna gelecekler. Dünyayla ilgili görüntü ve görsel deneyim
üretimi öngörülemeyecek biçimde dönüşecek.
Bu yazıda dünyanın ilk film yıldızı olan yarış atı Occident’in tanıdık
öyküsünü farklı bir bağlama yerleştirmek ve basın fotoğrafçılığındaki
dijitalizasyonu incelemek üzere, iç içe geçmiş tarihler kavramından
yararlandım.Bu yolla sinema tarihinin bize yalnızca filmler hakkında
değil, genel olarak tarih ve tarihsel araştırma konusunda yeni açılımlar
sunabileceğini göstermeye çalıştım. İç içe geçmiş tarihler, farklı teknolojilerin
tarihçilerini, sözkonusu teknolojinin kesiştiği diğer alanlar içerisinde
temellendirebileceğimiz bir metodoloji sunuyor. İç içe geçmiş tarihler, tanımı
son derece güç bir araştırma konusunu somutlaştırmanın yollarından biri
olarak değerlendirilebilir: Tahayyül-edilebilirlik. Belirli bir şey belirli bir
yerde belirli bir anda nasıl tahayyül edilebildi? Bir kez tahayyül edildikten
sonra başka yerlere de ulaşabilecek güce nasıl erişti?
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Özet: Bu yazıda, teknolojik keşiflerin iç içe geçmiş tarihlerine değinmek amacıyla
haber fotoğrafı sektöründe son dönemde gerçekleşen dijitale geçiş süreci ile ilk zaman-mekân fotoğrafları (Eadward Muybridge’in Horse in Motion [1872] adlı dizisi)
birlikte ele alınacaktır. Teknolojik değişimleri kapsamlı biçimde değerlendirebilmek
için iç içe geçen tarihleri gözönünde bulundurmak zorundayız. Çalıştığım alanda
-fotoğraf teknolojilerinin tarihi- temsil, iletişim, ulaşım, şiddet ve sermaye akışının
iç içe geçen tarihlerini yazmak ve öğretmek gerektiği görüşündeyim. Bu yöntem, pek
çok teknolojik yeniliğin eşanlı olarak katkıda bulunduğu zaman ve mekân algısındaki
değişimi daha iyi çözümlememize yardımcı olmanın yanı sıra teknolojilerin tarihçeleri ile belirli bir dönemde neyin tahayyül edilebilir olduğu arasındaki ilişkiyi daha
iyi görmemizi sağlıyor.
Anahtar sözcükler: İç içe geçmiş tarihler, fotoğraf tarihi, tahayyül edilebilirlik
Abstract: This paper discusses the recent digitalization of the news photography industry in tandem with the production of the first time-motion photographs (Eadward
Muybridge’s Horse in Motion (1872) to underscore entangled histories of technological innovation. I argue that “thick descriptions” of technological changes require one
to consider intricately entangled histories. In my own field – the history of technologies of photographic representation – I argue that there is much to be gained in writing
and teaching entangled histories of representation, communication, transportation,
violence and the flow of capital. This method allows one to analyze the changes in
perceptions in time and space that several technological innovations contribute to
simultaneously and better illustrate the connections between histories of technologies
and changes in what is imaginable at any given moment.
Key words: Entangled histories, history of photographic representation, imaginabilit

43

kebikeç / 28 2009

Ankara sinemalarından biletler...

44

