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İSMAİL AYGAN, TAYFUN
AÇIKGÖZ, ERTUĞRUL
AYDIN, MURAT GÜRÜN
VE ENGİN AKGÜN.
ONLAR, BURSALI
BEŞ ORTOPEDİST.
BEŞ MESLEKTAŞI,
UZMANLIK ALANLARI
DIŞINDA BİRLEŞTİREN
BİR BAŞKA TUTKU İSE
FOTOĞRAFÇILIK. BEŞ
MESLEKTAŞ, FOTOĞRAF
SANATINA DUYDUKLARI
MERAK İLE DE FARK
YARATIYOR.

RÖPORTAJ: DR. NADİ
R ŞENER
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BURSA FOTOĞRAF SANATINDA TÜRKİYE’NİN ÖNDE GELEN ŞEHİRLERİNDEN BİRİSİ. Çok
aktif bir fotoºrafç l k derneºi var. Türkiye’nin ilk ve tek fotoºraf festivali
Bursa’da düzenleniyor. Dahas Bursal ortopedistlerin fotoºraf merak
da fark yarat yor. Fotoºrafç l ºa emek veren Bursal beç meslektaç m zla
fotoºrafç l k üzerine konuçtuk.
Nadir fener: Neden fotoºrafç l k? Nas l baçlad n z?
Ertuºrul Ayd n: Fotoºraf merak m çocuk yaçlarda baçlad . Bir
çocukluk arkadaç mla dergilerden fotoºraflar çeker, agrandizörle çoºalt r,
mahalledeki çocuklara satard k. Bu merak m üniversitede de devam etti.
1998 y l nda Bursa Fotoºraf Sanat Derneºi (BUFSAD) kurslar na gittim.
Bu kurslar n fotoºrafç l k konusunda bana çok katk s oldu, bak ç aç m
deºiçtirdi.
Nadir fener: BUFSAD’ n, Bursa’da fotoºrafç l ºa katk s çok fazla deºil
mi? Bu sayede Bursa fotoºrafç l k konusunda iyi bir yerde san r m?
Ertuºrul Ayd n: Kesinlikle. Özellikle Fotofest’in baçlamas yla Bursa
fotoºrafç l º çok yol ald . Bizler de bu aktivitelere kat lmay , fotoºraf
izlemeyi çok seviyoruz. Genellikle doºa ve gezi fotoºrafç l º yap yorum.
Bursa’n n fotoºrafç l k konusundaki öncü konumu bizleri de etkiliyor ve
ileriye taç yor. Bundan sonra da fotoºraf hobisine ayn çekilde devam etmeyi
planl yorum.

Nadir fener: San r m içinizde ilk
fotoºrafç l ºa baçlayan Ertuºrul
Abi’ydi? Gkinci kim?
Engin Akgün: Benim fotoºraf
açk m 1977 y l nda analog bir Yashica
marka makine ile oldu. Üniversiteden
sonra kompakt makinelerle çekmeye
baçlad m ancak bu daha çok an ve
keyif fotoºrafç l º çeklindeydi. 2008
senesinde ise kendimi bir boçlukta
hissettim. Farkl olarak bir çeyler
yapmay istedim. Fotoºrafç l ºa daha
çok önem vermek istedim. Bu için
eºitimini ald m. Sonras nda bir dijital
makine ald m. Fotoºraf çekerken
çok mutluyum. Fotoºrafç l k ile
aln mda üçüncü bir gözün aç ld º n
hissediyorum. Dünyaya farkl
bak yorum art k. Ailede bütün herkesi
de fotoºrafç l ºa bulaçt rd m. Çoluk

Ertuºrul Ayd n

Nadir fener: Hiç hastanede veya
ameliyathanede fotoºraf çekmeyi
denediniz mi?
Ertuºrul Ayd n:Yok, hiç hastanede
fotoºraf çekmeyi düçünmedim. Ben,
yine gezi ve doºa fotoºrafç l º ile
devam etmeyi düçünüyorum.
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çocuk herkes elinde bir makine dolaç p
duruyoruz etrafta.
Nadir fener: Gelecek planlar nda var
m fotoºrafç l k?
Engin Akgün: Yaçland ktan sonra
yapar m y z, bilmiyorum! Elimiz
titremezse yapar z diye düçünüyorum.
Gsmail Aygan: BUFSAD’a 66
yaç nda gelen makine mühendisi bir
abimiz var. Gki y l önce fotoºrafç l k
ile tan çm ç, bir y l da uçmuç, çimdi
Marmara Üniversitesi Fotoºrafç l k
Bölümü birinci s n f öºrencisi. Benim
ç kamad º m tepelere ç k p, en iyi
fotoºraf çekmeye çal ç yor.

Nadir fener: Murat sen de Ertuºrul
Abi ile kurs arkadaç s n deºil mi?
Murat Gürün: Say l r. Ben de
1998’de BUFSAD’da Ertuºrul’dan bir
sonraki kursa kat ld m. Birlikte hobi
olarak fotoºrafç l kla uºraçmaya
karar vermiçtik. 1996 y l nda
birlikte gittiºimiz Amerika’dan bir
arkadaç m za dan çarak birer SLR
fotoºraf makinesi ald k. Glk çekimimizi
de Fransa’n n Nice kentinde yine
birlikte yapt k. Çektiºimiz fotoºraflar
gören eçim “Çektiºiniz fotoºraflar
bunlar m ? Ben küçük makinamla
bile daha güzelini çekerim’’ demiçti.
Gerçekten fotoºraflara bak nca,
makinenin kalitesi ile fotoºraflar n
teknik kalitesi aras ndaki ters orant y
görünce, birlikte fotoºraf kursuna
gitmeye karar verdik. Daha sonra ileri
fotoºrafç l k kursunu ald k. Ben de
daha çok gezi ve doºa fotoºrafç l º na
merakl y m.
Nadir fener: Gsmail peki sen nas l
baçlad n?
Gsmail Aygan: Fotoºrafç l ºa
Van’da asistanken baçlad m. Japon
pazar ndan ald º m z makineyle
akçamlar röntgenleri negatoskopa
asar, fotoºraflar n çekerdik. Gki, üç

Nadir fener: Tayfun Abi sizin fotoºraf
merak n z nas l baçlad ?
Tayfun Aç kgöz: Benim de
arkadaçlar m gibi baçlad . Üniversite
y llar nda güç bela ald º m bir
makinem vard . O dönemler fotoºraf

Murat Gürün

saat onlar çeker sonra götürür banyo
yapt r rd k. Böylece yay n haz rlard k.
Böyle baçlad k. Daha sonra geziye
gittiºimiz yerlerde çekmeye baçlad k.
Gçine girdikçe fotoºrafç l º n bir derya
olduºunu gördüm. Her bir grupla, farkl
yerlerde yeni bir çeyler öºreniyorsun,
bak ç aç n geliçiyor. Fotoºrafç l º n
sayamayacaº m kadar dallar var.
Makro çekim var, uzay çekimi var,
doºa çekimi var. Kendinize has bir çeyi
bulmaya çal ç yorsunuz. Fotoºrafç l k
giderek daha çok ilgimi çekiyor,
merak m art yor. Bu için eºitimini al nca
eski fotoºraflar n z beºenmemeye
baçl yorsunuz. Sürekli daha yeni
fotoºraflar çekmek istiyorsunuz. Bak ç
aç n z deºiçiyor. Dünyaya bambaçka
bakmaya baçl yorsunuz. Bunlar güzel
çeyler. Mesleºin stresini atabildiºim
hobim fotoºraf oldu. Bir sürü çeyi
denedim ama en çok keyif ald º m
fotoºraf oldu.

bir hayli uºraçt r c yd . Uzun bir
sessizlik sonras Bursa’da ben de
arkadaçlar m n izinden gittim.
BUFSAD’ n fotoºraf kursundan
sonra insan tabii daha farkl bakmay
öºreniyor. Asl nda fotoºraf hayat
paylaçmak. Her fotoºraf n bir dili
var ama bu dil sessiz bir dil, fotoºraf
çeken ile fotoºrafa bakan kiçi aras nda.
Her fotoºraf n bir hikayesi var, size
anlatmak istediºi. Benim asl nda ilgi
duyduºum konular var. Kap lar, sokak
saatleri, merdivenler, sokak sat c lar
gibi. Bunlardan dünyan n dört bir
yan ndan çok say da fotoºraf m var
elimde. Özellikle kap lardan oluçan

Bursal
ortopedistlerin
fotoºrafç l k merak
çok konuçuluyor.
Farkl dönemlerde
BUFSAD kurslar na
kat lan beç
meslektaç da
çektikleri fotoºraf
kareleri ile fark
yarat yor.
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dünyan n deºiçik ülkelerinden
derlediºim slayt gösterim var. Bir,
iki sergiye de kat ld m. Bunlardan
toparlay p ileride kiçisel bir sergi
yapmay da planl yorum gelecek için.
Fotoºraf uºraç s n tüm arkadaçlar ma
özellikle öneriyorum. Arad klar
güzellikleri bulacaklar ve hayat
bizlerle paylaçmaktan büyük bir keyif
alacaklar na inan yorum.
Nadir fener: Sizlerin yok mu sergi
niyeti?
Murat Gürün: Kiçisel sergi
açman n oldukça zahmetli olduºunu
düçünüyorum. Deºiçik sergilerde yer
ald m ama hiç kiçisel sergim olmad .

Engin Akgün

Nadir fener: Belki Bursa Tabip
Odas ’n n orada olabilir.
Murat Gürün: Bursa Tabip Odas
her y l 14 Mart’ta toplu olarak sergi
aç yor.
Nadir fener: Anlad º m kadar yla
hepiniz bir taraftan gezerken bir
taraftan da fotoºrafç l ºa devam
ediyorsunuz. Bu çok keyifli olsa gerek?
Murat Gürün: Asl nda öyle
deºil. Ayn anda hem gezip hem
de fotoºraf çekemiyorsunuz. Bir
yere gittiºim zaman daha önce
hangisini yapmad ysam onu yapmaya
çal ç yorum. Örneºin, daha önce
yeterince fotoºraf çektiºim bir yeri
art k olabildiºince gezmeye, görmeye
çal ç yorum. Çünkü fotoºraf çekmeye
odaklan nca gezdiºinden bir çey
anlam yorsun. Her çeye fotoºraf
gözüyle bak yorsun. Sonra eçim
çevrede gördüklerini anlatt º nda,
ben hiçbirini hat rlam yorum. Biz
eskiden gezmeye gittiºimiz yerlerde
Ertuºrul ile önce ç kar keçif yapard k,
“Nereleri çekeceºiz? hangi saatte ç k
iyi olur?” diye. Sonra her çeyi bir kenara
b rakarak, gidip o saatlerde fotoºraf

çekerdik. Fotoºraf çekmek için farkl bir
organizasyon olmal . Her çeyi fotoºrafa
göre planlamal s n z.
Nadir fener: Umar m bundan sonra
öyle gezileriniz bol olur. Hepinize
geldiºiniz için teçekkür ederim.
Hep beraber bir fotoºraf n z alal m
m ? Ama ben çekeceºim. Çok
profesyonel olmayacakt r.

