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Alp’e ...



21. yüzyılda yaşarken teknoloji hayatımızın öyle doğal bir parçası haline geldi ki,  ona dair 
farkındalığımızı neredeyse yitirmiş durumdayız.  Hemen hemen herkesin elinde ‘akıllı’ bir telefon var. 
Oturup kahve içebileceğimiz bir kafe bulmak ya da merak ettiğimiz anda ünlü birinin doğum tarihini 
öğrenmek için parmak uçlarımızla birkaç ‘tık’ yapmamız yeterli... Teknoloji artık içimize o kadar işledi 
ki, neredeyse gözle görülemez transparan bir parçamız, uzvumuz gibi oldu!

Kerim Suner’in “Calculus“ projesi, bu transparan parçamızı biraz görünür kılıyor ve bizleri 
farkındalığa davet ederek teknolojinin dününe, bugününe göz atıyor ve hatta gelecekte olabileceklere 
dair kafa yormamızı sağlıyor.

Tarihteki ilk fotoğraflama tekniklerinden biri olan Wet Collodion (1851) ile çekilmiş fotoğraflar 
bizleri kendi gelişim sürecimizin içinde bir geçmiş yolculuğuna çıkarıyor. Manivela ve rakam gibi ince 
detaylarıyla birlikte fotoğraflanan mekanik makineler,  insanoğlunun kendi zihninden daha hızlı, daha 
etkin ve en önemlisi daha hatasız bir şekilde karmaşık problemleri çözebilecek araçları icat edebilme 
yetisini gözler önüne seriyor. 

Bu cam ve metal plakalardan oluşan fotoğraflar aynı zamanda bilim ve fotoğrafta kat ettiğimiz yola dair 
de farkındalık kazandırıyor. Fakat şu sorular hep dimağımızda çalkalanmayı sürdürüyor: ‘Gelişme 
nedir?’ ve  ‘Gelişme her zaman yaşamlarımızı daha iyi mi kılar?’

Kerim’in elinden çıkan bu görsellerle ilk karşılaştığımda ‘geçmiş’ ve ‘başarı’ya dair hislerimi 
yokladım; bir çeşit ‘nostalji’ rüzgarı beni sarmaladı. Sanki  ‘o zamanlar’ her şey daha iyiydi  dedim 
kendi kendime... Belki de hissettiğim basitliği ve karmaşık süreçleri anlamaya dair bir özlemdi. Bence 
Kerim’in çalışmaları bunu bizlere en basit ve güzel şekliyle gösteriyor. Belki de bu hislere kapılmamın 
nedeni bizleri, teknolojiyi nasıl kucakladığımız üzerine düşünmeye ittiğindendir. Sahi, ne kadar 
‘gelişmiş’ en gelişmiş olandır? 

Kerim Suner’in “Calculus” projesi, hiç şüphesiz bizleri teknoloji ile etkileşimimize dair düşündüren; 
bilinen ve bilinmeyen, iyi ve kötü tüm yönleriyle bu girift ilişkimizin sonuçları üzerine kafa yormamızı 
sağlayan çalışmalardan oluşuyor.

Quinn Jacobson, M.F.A.

Önsöz



 „Ey şimdi dünyada olanlar! Kadınlar erkekler, rüzgâra karşı o kürek çekenler!
 Şimdi bir şiirde bir resim bir parça sabah bir parça akşamdır ne zaman baksam.
 Bir çocuk bir göğü büyür, senin yanınsıra getirip bırakır/Bir su düşer Esmer.
 Senin bir körfezindir anaforlanır önümde benim.“
 İlhan Berk, Otağ, Gergedan Yayınları, Istanbul 1961, Sayfa 14 

Bilgisayar mühendisi olan Kerim Suner, gençliğinden itibaren fotoğrafla ilgilenerek ayrıcalıklı 
bir arşiv oluşturmuş, bunun küçük bir bölümünü hazırladığı kişisel sitesinde paylaşıma açmıştı. 
Bu arşivdeki çalışmalarıyla yetinmeyerek, 1850’lerde kullanılan Wet Collodion tekniğiyle fotoğraf 
üretimine yönelen Suner, bu çalışmalarını „Calculus“ ismini verdiği bir diziyle ilk kez sergiliyor. Bu 
dizi, hem üretim tekniğindeki farklılıklar, hem sunuş tekniğindeki „üçleme“ (triptych) özellikleri, 
hem de farklı siyah-beyaz imge bütünlüklerine yelken açan özellikleriyle birbiri içine girmiş olan 
anaforlara sahip. Herşeyden önce, koleksiyonunu yaptığı antika hesap makinelerinin, teknik aletlerin 
unutulmuşluklarından söz açmak gerekiyor. Suner’ın çalışmaları, geçmiş zamanlara ait mekanik aletleri 
Proustvari bir atmosferle kurgulamakla kalmayıp, gören gözler için, bunun ötesine geçen bir imge 
zenginliği sunuyor.

„Calculus“ dizisi, gerçeküstücü zıpçıktığına ya da nostaljinin şekerlenmiş dünyasına kapı aralamak 
yerine, güçlü kurgulanmış olan siyah-beyaz dengeleriyle, Latince „vita activa“ olarak tanımlanan, 
„üretime dayalı yaşamın“ erdemlerini sorguluyor. Wet Collodion tekniğiyle üretilmiş olan bu 25 
adet fotoğraftan oluşan dizi, antika hesap makinalarını ve onların detaylarını izleyenlere sunarken, 
„meseleyi“ mistik, felsefik, şiirsel yarlardan aşağıya yuvarlamıyor. El emeğiyle teknik tutkuyu, 
eski zamanların ilkel teknikleriyle mükemmeliyetçilik çabasını bir araya getiren bu çalışmalarda, 
„çerçevelenmiş sanat çabasını“ aşan sonuna kadar „kendinden emin“ bir yaklaşım dikkati çekiyor.   

Necmi Sönmez
Istanbul, Aralık 2015

Anaforlar
Kerim Suner’in Çalışmaları Üzerine



Hata yapmak insan doğasının bir parçası, tasarımımızda bu var. Neyse ki bu noksan yanımıza bir 
çare olarak hatayı bertaraf edebilecek makineler tasarlama yetisine de sahibiz. Çağımızda günlük 
yaşamlarımızı yönlendirmemize yardımcı olan teknolojiyle ve akıllı cihazlarla iç içe yaşıyoruz. Ancak 
çok önceleri, henüz elektroniğin icat edilmediği dönemlerde hesap yapabilmek için salt ‘mekanik’ 
cihazlara güveniyorduk. Yüzyıllar boyunca en basit bir abaküsten, en karmaşık Babbage fark makinesine 
kadar sayısız mekanik hesap makinesi icat edildi ve kullanıldı. 

Bugünün teknolojisinin aksine mekanik hesap makineleri sadece tek bir fonksiyona sahipti. Öte 
yandan bu fonksiyonlarını on yıllarca yerine getirip varlıklarını sürdürebildiler, hem de şarj etme, 
güncelleme, yeni sürüme geçme gibi gereksinimleri olmadan. Dönemlerinin bilim adamları, 
mühendisleri, muhasebecileri, tüccarları en kritik hesaplarını yaparken onlara güvendi. Ancak 
elektroniğin icadıyla birlikte bir gecede maziye karıştılar … aynı onları fotoğraflarken kullandığım 
teknik gibi …
 
1851 yılında Frederick Scott Archer tarafından geliştirilen “Wet Collodion”, bir devrim yaratarak 
fotoğrafın yaygınlaşmasında büyük rol oynamanın yanı sıra, günümüze kadar geliştirilen bütün 
tekniklerin de temelini oluşturdu.  Yeni teknolojilerin gelişmesiyle mekanik hesap makinelerinin 
unutulduğu gibi, o da 1880’lerin sonuna doğru yerini “Dry Collodion” tekniğine bıraktı ve 
hafızalardan silindi.

Bir bilgisayar mühendisi olarak her zaman uzmanlık alanımın geçmişinden etkilenmişimdir. Bu 
nedenle yıllar içinde eski bilgisayarlar ve mekanik hesap makinelerinden oluşan bir koleksiyon yapmaya 
çalıştım. Bu koleksiyonu fotoğraflamak için Wet Collodion, kendine özgü estetiği, üretilen her 
fotoğrafın tamamen el emeği ile ortaya çıkan benzersiz ve çoğaltılamayan bir obje olması, bir zamanlar 
en yaygın yöntem olarak kullanılmasına rağmen artık unutulmuş olması nedenleriyle en uygun teknik 
oldu.

“Calculus” serisiyle teknolojinin ve fotoğrafın tarihine bir yolculuk yaparak bu cihazları ve fotoğraf 
tekniklerini icat ederek günümüzün baş döndüren teknolojisine yol açanları anmaya çalışıyorum. 

Kerim Suner

Calculus
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Milattan önce 3,000 yılında Babil ve Mısır’da icat edilen abaküs binyıllarca kullanıldı ve birçok 
evrim geçirdi. Abaküsü 17. Yüzyılda Çinlilerden öğrenen Japonlar, bu aleti kısa süre içinde 
benimsediler ve daha rafine bir forma sokarak Soroban adını verdiler. En son 1930’lu yıllarda 
değişikliğe uğrayan Soroban, bu formu ile günümüzde Japonya’da hem hesaplama işleri hem de 
çocukların aritmetik eğitimi için çok yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Özel okullarda “usta” 
seviyesinde Soroban kullanıcısı olan Japonlar, karmaşık aritmetik işlemlerini elektronik hesap 
makinesi kullanıcılarından çok daha kısa sürede hatasız olarak gerçekleştirebilmektedirler.

Soroban
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Soroban #15
19 x 23.5 cm - Tintype
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Soroban #03
19 x 19 cm - Tintype
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Soroban #12
19 x 23.5 cm - Tintype
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William Seward Burroughs (1857 - 1898), Auburn’de  Cayuga County National Bankası’nda 
genç bir memur olarak çalışırken sabahtan akşama toplama yapmaktan bunalıp, “bu işi nasıl 
olur da bir makineye yaptırabilirim ?” diye düşünmeye başladı.Banka bünyesinde birkaç tane 
prototip cihaz vardı ancak hiçbiri güvenli sonuç veremiyordu. Böylece genç Burroughs kendi 
tasarımını geliştirmeye başladı. Bir süre sonra St. Louis’e taşınan Burroughs, burada bir makine 
atölyesinde çalışmaya başladı ve toplama makinesi tasarımı üzerine daha fazla yoğunlaşma 
imkanı buldu. Birçok teknik ve finansal sorunla boğuştuktan sonra nihayet dokuz haneye kadar 
toplama yapabilen ve sonucu kağıda yazan ilk makinesini 1884 yılında üretmeyi başardı ve 
1885 yılında da patentini alarak üretime başladı. 1887 yılına kadar 50 adet üretilen Burroughs 
toplama makinelerinin satış fiyatı 475 (bugünün değeri ile yaklaşık 12,000) dolardı. Hızla 
büyümenin yanı sıra gelişen teknolojilere de hep ayak uydurmayı başaran Burroughs şirketi, 
elektronik devrimini de yakalayarak dünyanın önde gelen bilgisayar şirketlerin biri oldu ve 1986 
senesine kadar ismini korumayı başardı. 1986 senesinde yine dönemin önde gelen bilgisayar 
şirketlerinden olan Sperry ile birleşerek Unisys adını aldı. Zaman içinde oldukça küçülmesine 
rağmen Unisys hala varlığını sürdürmektedir. Burroughs’un benim kişisel tarihimde de yeri çok 
önemlidir: İlk gördüğüm elektronik hesap makinesinin Burroughs olmasının yanı sıra, bundan 
40 küsur sene önce henüz küçük bir çocukken başına oturup oyun oynadığım ilk bilgisayar da 
bir Burroughs idi …

Burroughs
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Burroughs #08
19 x 23.5 cm - Ambrotype
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Burroughs #15
19 x 19 cm - Anbrotype
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Burroughs #12
19 x 23.5 cm - Ambrotype
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Burroughs #04
19 x 19 cm - Anbrotype
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İsveçli genç mühendis Willgodt Odhner (1845-1903), St. Petersburg’da Ludvig Nobel’in 
(Alfred Nobel’in ağabeyi) fabrikasında çalışırken 1875 yılında ilk hesap makinesi prototipini 
geliştirdi. İlk başarılı masa üstü hesap makinesi olarak kabul edilen Thomas hesap makinesinin 
daha gelişmiş ve pratik şekli olan bu makine, 8 haneli sayılarla işlem yapabiliyordu. Odhner, 
patronu Ludvig Nobel’i bu makinenin seri üretiminin yapılması için ikna etti ve Nobel 
fabrikası tarafından 14 adet Odhner hesap makinesi üretildi. Daha sonra Nobel’in bu işe devam 
etmekten vazgeçmesi üzerine Odhner üretime kendi kurduğu fabrikada devam etti. Odhner’in 
ölümünden sonra 1918 senesine kadar oğulları üretime devam etti. Rus ihtilali sonrasında 1918 
senesinde fabrika önce devletleştirildi sonra da kapatıldı. Bu yıllarda Odhner markası dünya 
çapında en iyi tanınan hesap makinesi olmuştu ve Brunsviga, Thaler, Facit gibi markalar altında 
birçok benzeri üretilmeye başlamıştı. İhtilal sonrası İsveç’e geri dönen aile burada “Original 
Odhner” markası altında hesap makinesi üretmine 1970’li yıllara kadar devam etti.

Odhner
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Odhner #37
19 x 19 cm - Tintype
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Odhner #19
19 x 23.5 cm - Tintype
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Odhner #44
19 x 19 cm - Tintype



Calculus20

Odhner #58
19 x 23.5 cm - Ambrotype
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Adix, 1904 yılında Avusturyalı mucit Joseph Pallweber tarafından geliştirildi ve Alman Adix 
firması tarafından Manheim’da 1930 yılına kadar üretildi. Yaklaşık 15 x 10 x 3 cm büyüklüğünde 
ve 250 gr. ağırlığında olan bu minik cihaz sadece tek haneli sayıları toplayabilir. Fazla bir işlevi 
olmamasına rağmen deri/kadife kutusu ve şık tasarımıyla daha çok bir statü sembolü olarak kabul 
görürdü. Ayrıca alüminyum parçalardan üretilmiş ilk hesap makinesidir. 

Adix
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Adix#12
19 x 23.5 cm - Tintype
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Adix#14
19 x 23.5 cm - Tintype
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Adix#18
19 x 23.5 cm - Tintype
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Addometer 1900’lerin başından 1960’ların başına kadar Chicago’daki Reliable Typewriter and 
Adding Machine Co. tarafından üretilmiştir. Cetvele benzeyen 29 x 5 x 1.5 cm. boyutlarındaki 
standart modeli sekiz haneye kadar toplama ve çıkartma yapabilir. Ayrıca Feet & Inches 
Addometer ve Sterling Currency Addometer adında özel modelleri de vardı. En önemli özelliği, 
muhtemelen kalem (stylus) ile çalışan ilk hesap makinesi olmasıdır.

Addometer



Calculus26

Addometer #34
19 x 23.5 cm - Ambrotype
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Addometer #28
19 x 23.5 cm - Ambrotype
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Addometer #31
19 x 23.5 cm - Ambrotype
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Addometer #32
19 x 19 cm - Tintype
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Fowler Calculator Ltd. 1898 yılında William H. Fowler tarafından Manchester’da kuruldu. 
Çeşitli bilimsel cihazların yanında birçok değişik kerrat cetveli geliştirdi ve üretti. Fotoğraflarda 
yer alan model, çok daha yaygın olarak tanınan cetvel şeklinde kerrat cetvelinin dairesel 
varyasyonundur. Düğmelerden biri ölçeklerin bulunduğu ana gövdeyi döndürür, diğeri ise 
camın üzerindeki ince siyah çizgiyi hareket ettirmek suretiyle karekökü, logaritma, sinüs, 
kosinüs hesaplamaları yapılabilir. Dairesel yapısı sayesinde standart kerrat cetvellerine oranla 
daha az yer kaplar ve daha hassas çalışır.

Fowler’s 
 Universal Calculator
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Fowler #10
19 x 23.5 cm - Ambrotype
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Fowler #07
19 x 19 cm - Anbrotype
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Fowler #25
19 x 23.5 cm - Ambrotype
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Avusturyalı hesap makinesi üreticisi Samuel Jacob Herzstark’ın oğlu olan Curt Herzstark’ın 
(1902 -1988) hayatı çocukluğundan itibaren hesap hakinelerinin içinde geçti. Makine 
mühendisliği eğitim alan Hertzstark, bir dönem babasının fabrikasında çalıştıktan sonra iş 
yaşamına Almanya’da AstraWerke ve Wanderer hesap makinesi fabrikalarında devam etti. Bir 
yıl sonra tekrar aile şirketine dönerek fabrikanın yönetimini üstlendi. Aynı zamanda kendi 
minyatür hesap makinesi tasarımı üzerinde de çalışmaya başladı. Leibnitz’in 17.  Yüzyılda 
geliştirdiği ‘Stepped Drum’ mekanizmasını temel alan bu minyatür makine ile dört işlemin yanı 
sıra karekökü bile hesaplamak mümkün olacaktı. Ancak tasarımını tamamlayamadan 2. Dünya 
Savaşı başladı, fabrika normal üretimini durdurup Alman ordusu için üretim yapmak zorunda 
kaldı. Kısa bir süre sonra da Curt Herzstark Buchenwald toplama kampına gönderidi. Neyse ki 
burada mesleğine yönelik çalıştırılan Herzstark, aynı zamanda hesap makinesi tasarımı üzerinde 
de çalışma imkanı buldu. Savaş sonrasında, 1948 yılında Curta hesap makinelerinin üretimine 
Lichtenstein’da başladı. İki model halinde 1972 yılına kadar yaklaşık 150,000 adet üretilen 
Curta hesap makineleri yerini bu yıllarda iyice popülerleşen elektronik hesap makinelerine 
bıraktı. Mühendislerin çok yoğun olarak kullandıkları Curta hesap makinelerinin sadece 
tasarımını beğendikleri için süs objesi olarak alan da çok sayıda hayranı vardı (Leica fotoğraf 
makineleri gibi).

Curta
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Curta #12
19 x 19 cm - Anbrotype
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Curta #16
19 x 19 cm - Anbrotype
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Curta #10
19 x 19 cm - Anbrotype
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Curta #19
19 x 19 cm - Anbrotype
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Soroban Tarihçesi :
 James Cursick, “The Japanese Soroban : A Brief History” , Osaka Abacus Association
 http://www.osaka-abacus.or.jp/english/contributed/The%20Japanese%20Soroban.html

Burroughs Tarihçesi :
 Georgi Dalaokv’s History of Computers
 http://history-computer.com/MechanicalCalculators/19thCentury/Burroughs.html
 http://history-computer.com/People/BurroughsBio.html

Odhner Tarihçesi :
 Georgi Dalaokv’s History of Computers
 http://history-computer.com/MechanicalCalculators/19thCentury/Odhner.html
 http://history-computer.com/People/OdhnerBio.html
 How pinwheel calculators work :
 https://www.youtube.com/watch?v=YXMuJco8onQ

Adix Tarihçesi :
 Nathan Zeldes’s History of Computing
 http://www.nzeldes.com/HOC/Adix.htm
 Bob’s Calculators and Slide Rules
 https://sites.google.com/site/bobscalculatorsandsliderules/home/mechanical-calculators/adix

Addometer Tarihçesi :
 Vintage Calculators Web Museum
 http://www.vintagecalculators.com/html/addometer.html

 

Referanslar
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Fowler Tarihçesi :
 Nathan Zeldes’s History of Computing
 http://www.nzeldes.com/HOC/Fowlers.htm
 David M. Riches - Mathematical Instruments
 http://www.mathsinstruments.me.uk/page17.html

Curta Tarihçesi :
 Georgi Dalaokv’s History of Computers
 http://history-computer.com/MechanicalCalculators/20thCentury/Curta.html
 Jan Meyers’s Curta Simulator
 http://www.vcalc.net/curta_simulator_en.htm
 How the Curta works :
 https://www.youtube.com/watch?v=loI1Kwed8Pk
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http://history-computer.com/MechanicalCalculators/20thCentury/Curta.html
http://www.vcalc.net/curta_simulator_en.htm
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Wet Collodion
Fotoğrafı ilk olarak kimin icat ettiği halen tartışma konusudur. 
1939 yılında Fransız Louis Daguerre 1787-1851) ve İngiliz Henry 
Fox Talbot (1800-1877) birbirlerinden bağımsız olarak farklı 
teknikler kullanarak görüntüyü sabitlemeyi başardılar. Ancak 
her iki tekniğin de noksan tarafları, uygulamadaki zorluklar 
ve yüksek telif ücretleri nedeniyle fotoğrafın nimetlerinden 
sadece çok dar bir çevre yararlanabildi. Ta ki 1851 yılında İngiliz 
heykeltıraş Frederick Scott Archer (1813-1857) Wet Collodion 
(Islak Kolodyum) tekniğini geliştirene kadar. Kendinden önceki 
tekniklerin üstün taraflarını birleştirmesi ve Archer’ın icadını 
hiçbir telif talebinde bulunmadan insanlığın kullanımıma sunması 
sayesinde Wet Collodion ile fotoğrafçılık hızla yayıldı.Frederick Scott Archer

Fotoğraf : Robert Cade 1856

Wet Collodion tekniğinde cam veya parlak siyah bir metal önceden hazırlanan bir kimyasal karışım 
ile kaplanıp, gümüş banyosunda bekletilerek ışığa hassas hale getirilir. Böylece cam veya metal 
plakanın üzerinde el yapımı bir film tabakası oluşturulmuş olur. Daha sonra bu plaka fotoğraf 
makinesinin içine yerleştirilir, pozlamadan sonra da karanlık odada geliştirici ve sabitleyici banyo 
işlemlerine tabi tutulur. Bütün işlemin 5-10 dakika içinde tamamlanması gerekir, aksi halde 
kimyasal maddeler kuruyacağı için fotoğraf bozulur. Son olarak plaka verniklenerek uzun yıllar 
bozulmadan kalması sağlanır. 1850’lerde yapılmış olan fotoğraflar günümüze kadar bozulmadan 
ulaşmıştır. Wet Collodion tekniği kullanarak hazırlanan cam negatifler sayesinde fotoğraflar 
kağıda basılarak çoğaltılabildiği gibi, camın arkası siyah bir madde ile kaplanarak veya siyah metal 
kullanılarak özgün pozitif imajlar yaratmak mümkündür.
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Wet Collodion tekniği ile çalışmanın en önemli zorluğu, işlem uzadığı zaman plakanın üzerindeki 
film tabakası kuruduğundan dolayı karanlık oda işlemi dahil bütün çekimin 5-10 dakika içinde 
bitirilmesi şartıydı. Bu yüzden fotoğrafçılar karanlık odalarını beraberlerinde taşımak zorundaydılar. 
Bazı fotoğrafçılar karanlık oda işlemini özel olarak imal edilen kutularda gerçekleştirirken bazıları da 
bu işlem için çadır veya karavanlar kullanıyorlardı.

Ne yazık ki Scott Archer, bu kadar önemli bir icadı insanlığa kazandırmış olmasına rağmen bu işten 
hiçbir maddi kazanım elde edemedi. Önceden hazırlanmış kimyasallar ve yine kendi icadı olan 
fotoğraf makinesi / karanlık kutu kombinasyonu cihazı satarak para kazanmaya çalışmasına rağmen 
beş parasız bir şekilde hayata veda etti. Yakın zamana kadar ölüm tarihi bile yanlış bilinen Archer’ın 
kayıp olan mezarı 2010 yılında bulundu ve Quinn Jacobson öncülüğünde Collodion Collective 
tarafından hazırlanan plaket mezarına yerleştirildi.
 
Wet Collodion, kendine özgü estetiği, yapılan her fotoğrafın benzersiz ve tek olması ve fotoğrafçıya 
sıfırdan kendi filmini üreterek hiçbir teknolojiye muhtaç kalmadan çalışma imkanı vermesi 
dolayısıyla son yıllarda tekrar popüler hale gelmektedir. 
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