
NİÇİN SANDAL?

En güzel hikâyeler, mitler, efsaneler insan ve insan yüzü üzerine 
yazılmış, söylenmiştir. Yüzün güzelliği; onu meydana getiren kaş, 
göz, burun, dudak, çene gibi öğelerin düzgünlüğü ve onların 
birbirleri ile olan orantısıyla ortaya çıkar ve göreceli de olsa 
“güzel” diye ifade edilir. Yüzdeki öğelerin düzgünlüğü, güzelliği 
oluştururken, için dışa yansıması olarak kabul edilen mimikler de 
ifadeyi oluşturur. Güzelliğin ve ifadenin algılanması; ortama, 
özellikle de ışığa bağlıdır. Işığın gelişi yönü, şiddeti ve rengi, 
yüzü daha güzel veya daha sert ya da anlamlı gösterir. Ünlü 
ressamların tablolarına bakıldığında bu daha da iyi anlaşılır. Bir 

küçük fırça darbesi ile tatbik edilen rengin ışık varsayılmasıyla yüz ifadesini nasıl değiştirdiği 
herkesce fark edilmiştir.

Bu darbe aslında bir ışık oyunudur tuval üzerindeki. Günümüzde ışığın kullanıldığı en
önemli sanat; “fotoğraf sanatı”dır şüphesiz. Zaten ışıkla çizmek değil midir fotoğrafın anlamı?
Işığın farklı şekillerde kullanılıp anlam kazandırdığı en önemli obje insan yüzüdür. İnsan
yüzünü incelediğimizde sevgiyi, arzuyu, merhameti, duygusallığı, acıyı, elemi, kıskançlığı,
neşeyi, mutluluğu ve daha birçok yansımayı algılayabiliriz ışık sayesinde. Ama bütün bu
yansımalar uygun ışık var ise ortaya çıkar ve algılanır. İşte insan yüzünün en çok ilgi çeken
ve anlam taşıyan objelerin başında gelmesinin asıl sebebi budur fotoğraf sanatında.

           Ya sandal?.. İnsan yüzündeki anlamları taşımasa da, aldığı 
ışıkla kendini farklı şekillerde anlatabilmesi, ayrıca bulunduğu 
mekâna ve ortama göre hikâye yaratması diğer objelerin önünde en 
başta yer aldırır sandala. Sandal veya kayık en önemli fotoğraf 
objelerinin başında gelir bana göre…

           Sandalın formuna baktığınızda; suda rahat ilerleyebilmesi 
için alt tarafı düz bir hat iken, bu hattın üzerindeki şekil, üste ve 
geriye doğru gittikçe formunu değiştirerek ilerler. Önden baktığınız- 
da ayrı, arkadan baktığınızda ayrı bir görüntü ile karşılaşırsanız.

Önden arkaya doğru gittiğinizde hiçbir kesit, hiçbir geometrik şekle tam olarak uymaz, 
sürekli bir form farkı göze çarpar her detayında. Çoğu zaman inşa edilen bölgelerle de ilgilidir bu 
form değişikliği. İşte sandalın sırrı burada ortaya çıkar. Standart geometrik şekillere uymayan 
sandal, formundaki bu özellikten dolayıdır ki ışığı herhangi bir nesneye göre çok daha farklı alır ve
dışarıya aktarırken de bu özelliğini korur. Işığı farklı olarak yansıtması; estetik görünümünün
yanında sandalı, en önemli fotoğraflanacak objelerin başında yer aldıracak faktörlerden biridir. Bu 
yüzden ressamların yaptığı manzara tablolarınnda genellikle bir sandal veya kayık bulunur. Bunun 
nedeni açıkça ortadadır; estetik şekli ve ışığı yansıtması.

Sandallar bulunduğu kompozisyonlardaki görüntüsüne göre farklı hüviyetlere bürünür.
Bazen neşe dolu, bazen tersi, hüzün dolu bir kompozisyon ortaya çıkmasına sebep olur. Bana
göre sandal bir insan gibidir kompozisyonlarda. Genelde yalnızlığı anlatır. İşi bitince kenara
atılan bir insan gibidir bazen. Bazen o kadar hüzün verici sahnelere sebep olur ki. Terk
edilmiştir artık işi bitmiş, faydalanılacak tarafı kalmamış ve kendi haline bırakılmıştır. Bazen
bir sevgiliyi sevenine kavuşturur , yolu beklenir. 



Bazen kıyıda bağlı olan, denizdekinin gelmesini bekler sabırsızlıkla âdeta. Çoğu zaman 
dalgalarla mücadeleye zorlanır sanki hayatın zorlukları dersini alırcasına. Kışın kar altında, yazın 
güneşte bırakılır, çaresizce tek başına. Yağan yağmurda ıslanmaya mahkûm edilir çoğu zaman. 
Bazen birçok insan üstüne biner sanki gücünü ölçercesine. O yine de bütün bunlara göğüs gerer 
sanki sahibine olan sadakat borcunu ödemek için yemin etmişçesine. Ama en zoruna gideni, bir gün 
suyun içinde veya dışarıda önemsenmez bir şekilde terk edilmektir onun için. İşte o zaman; sudan 
ve güneşten yardım ister sonunun gelmesi için. Ya güneşle kurutup çatlatır kendini, ya da suyun 
içinde çürütür bedenini. Artık rengârenk boyalı gövdesiyle su üzerinde gösteriş yaptığı güzel günler
geride kalmıştır. İşte sandal ve kayık böyle kompozisyonların öğesidir benim için. Bu yüzden
çok severim onları, özellikle ahşaptan yapılanları, işte bundan dolayı fotoğraflarımda hep
sandal vardır.


