
Kültür ve Sanat 

Fotoğraf Sevdalısı Bir Doktor: 

NESRİN AKÇA AKOĞUL 

N e s r i n Akça A k o ğ u l 

Eyüp Devlet Hastanesinde. Kadın Hastalıkları ve 

Doğum Uzmanı olarak görev yapan Nesrin Akça 

Akoğul. 1992 yılında fotoğraf çekmeye başladı. 

2001 yılında Bilgi Üniversitesi Bilgi-Eğitim 

Bakmak. Görmek, ve Fotoğraf". 2002 yılında Bir 

Kültür Sanat "Bir Fotoğraf Projesi Oluşturmak". 

2005yılında da 

Galata Fotoğraf

hanesi"nde "Di

jital Fotoğraf 

AtölyesF'ne de

vam etti. 

Nesrin Akça Ak

oğul'un fotoğ-

•f rafları, ilk ola-

| rak 2002yılın-

s da "Bir Fotoğ

raf Projesi" atölye çalışması ve 2003 yılında 

Eczacıbaşı Fotoğraf Yarışması sergilerinde yer 

aldı. 

Ardından 2005 yılında Nobel İlaç 1. Doktor 

Objektif Fotoğraf Yarışması'nda Mansiyon, aynı 

yıl Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği'nin Cemal 

Turgay 50. Sanat Yılı Fotoğraf Yarışmasında 

birincilik ve 2006yılında yine Nobel 2. Doktor 

Objektif Yarışmasında "Büyük Ödül'u kazandı. 

Nesrin Akça Akoğlu'nun, 2007 yılının Ocak 

ayında ilk kişisel sergisi "Avusturya 2006", 

İstanbul'da Avusturya Kültür Ofisinde ve Kadir 

Has Üniversitesi sergi salonunda izleyicilerle 

buluştu. 

"Zaman Zaman Nesrin Akça Akoğul'un yayım

lanmış ilk fotoğraf albü müdı'ı r. 
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FOTOĞRAF - Nesrin Akça Akoğul 

Fotoğrafa ilk olarak 90'lı yılların başlarında 

fotoğrafçılık kursuna giden kardeşimin fotoğraf 

makinesini ödünç alarak başladım. Refleks bir 

Nikon makineydi. İlk olarak makineme renkli 

negatif bir film taktım ve çevremde benim ilgimi 

çeken konuların fotoğraflarını çekmeye başla

dım. 

Birçok fotoğrafçı gibi ben de hobi olarak fotoğrafa 

başladım. Çevremde gördüğüm ve ilgimi çeken 

şeylerin fotoğrafta nasıl çıkacağını merak ediyor

dum. Anları dondurmak heyecan verici bir dene

yimdi. Ardından bu işi daha bilinçli olarak yap

mak istedim. İlk olarak 1992 yılında, Fotoğraf-

evi'nin kursuna gittim. Daha sonra Bilgi Üniver

sitesi "Bilgi Eğitimin "Bakmak. Görmek ve 

Fotoğraf" adlı atölyesine katıldım. Burada 

öğrendiklerim, fotoğrafa ait yeni düşünceler 

oluşturdu bende. Ardından "Bir Kültür Sanat" in 

fotoğraf atölyesine, son olarak da "Galata 

Fotoğrafhanesi"nin "Dijital Fotoğraf seminerine 

katıldım. Son üç yıldır dijital bir kamera ile 

çalışıyorum ve teknolojinin olanaklarından 

yararlanıyorum. 

Genelde yaşama ve doğaya ait detayları çekmeyi 

yeğliyorum. Çünkü benim işim insanla; önce 

hastanede, sonra da muayenehanemde her gün 

onlarca insana bakıyorum. Boş zamanlarımda, 

hafta sonlarında ve gezilerimde fotoğraflarımı 

oluştururken, insanlarla arama biraz daha mesafe 

koyuyor ve fotoğraflarımı belirli uzaklıklardan 

çekiyorum. Bu yüzden teleobjektif benim için 

ideal. Grafik detaylar ve çarpıcı renkler ise her 

zaman ilgimi çekiyor. Yaşarken sıradanmış gibi 

gözüken anları durdurmayı, bunu farklı zaman 

Afyon, 20U5 
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Bodrum, 2004 
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F O T O Ğ R A F - Nesrin Akça Aknğııl 

İstanbul, 2006 

kesitlerinde izleyicilerle buluşturmayı ve onları 

düşündürtmeyi fotoğraftaki amacım olarak söyleye

bilirim. 

Bazı yarışmalarda ödüller aldım. Büyük ödülle

rim, birinciliklerim ve mansiyonlarım var. Fotoğ

raflarımın, önce değerli hocaların ve fotoğraf 

sanatçılarının bulunduğu jürilerden onay alması, 

ardından da izleyicilerle buluşması tarifsiz bir 

duygu. İnsanı yeni fotoğraflar üretmek için motive 

ediyor. 

Bana göre iyi fotoğraf, iyi kompozisyonu olan. ışık 

değerleri doğru ama kesinlikle bir şeyler anlatan 

fotoğraflardır. Ama ne kadar tarif etsek yetersiz 

kalır, çünkü fotoğraf görsel bir olaydır. Önümüzde 

görünce üzerinde daha rahat konuşabilir ve 

yorumlar yapabiliriz. 

Okuduğum kitaplar, dinlediğim müzikler, izlediğim 

filmler de bende fotoğraf çekme duygusu 

uyandırıyor. Çektiğim konu bir insan ise birbiri

mizi karşılıklı tarttığımız bir süre var. Modelin sana 

güvendiği zaman, daha iyi fotoğraflar çekebili

yorsun. Ama bunun için gidilen ortamlarda sabırla 

beklemeyi bilmek gerekiyor. Bundan sonra oluşan 

ortamın doğrultusunda fotoğraflarınızı çekiyor

sunuz. Turist gibi "vur-kaç" fotoğraf çekmemek 

gerekiyor. 

Mesleğim gereği çekim için zaman bulmakta zor

lanıyorum. Ama zaman bulabilirsem ve kafamda

ki fotoğrafları çekebilirsem bu beni çok rahat

latıyor. Elbette güzel fotoğraflar çektiğim bir hafta 

sonundan sonra, işime geldiğimde daha moralli 

oluyor ve daha keyifli çalışıyorum. 

Dijital teknolojideki gelişmeleri fotoğrafta sonuca 

ulaşmayı hızlandırdığı ve pratik olduğu için olum

lu buluyorum ama fotoğrafın sanalına, klasik filim 
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FOTOĞRAF - Nesrin Akça Akağul 

Graz. 2006 

li makinelerden daha fazla katkı yapmıyor. İyi 

fotoğraf fotoğrafçının zihnindedir. Yani fotoğrafı 

makine çekmez, arkasındaki insan çeker. Sağlam 

bir ruhu, hiçbir teknoloji öldüremez. 

Artık fotoğrafa daha fazla zaman ayırmak istiyo

rum. 2008 yılında portfolio sergimi açacağım, 2009 

yılında da yeni bir albüm hazırlamayı düşünüyo

rum. Bu arada Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar 

Fakültesi, "Avusturya 2006" projesini sergi prog

ramına aldı. İlk olarak bu sergi açılacak. 

Fotoğraf çekmeye yeni başlayan, amatör 

fotoğrafçılara önerilerimi kendi deneyimlerimden 

yola çıkarak şöyle söyleyebilirim. Öncelikle amatör

lük dünyanın en güzel şeyidir. Profesyonel 

fotoğrafçılıkta olduğu gibi kimse bir iş önermez, 

sipariş vermez. Öncelikle özgür olmak çok önem

li. Onlara önerim, içlerindeki sese kulak vererek 

özgün fotoğraflar çekmeye çalışmalarıdır. Diğer 

yandan da başka fotoğrafçıların çektikleri işlere 

bakarak görsel eksikliklerini tamamlasınlar. 

Kesinlikle çıkan fotoğraf dergilerini okusunlar. 

Birçok derneğin ve özel kuruluşun fotoğraf ders

leri, kurs ve atölye çalışmalan var, onlara gitsinler. 

Özellikle büyük şehirlerde, ülkemizden ya da 

yurtdışından birçok önemli fotoğraf ustasının 

sergileri oluyor. Ayrıca, yarışmalara fotoğraf gön

dermenin ve kendi fotoğraflarınızı başka fotoğ

raflarla birlikte görmenin de büyük avantajları 

olduğuna inanıyorum. Böylece diğer fotoğrafçılarla 

tanışıp, fikir alışverişinde bulunabilirler ve bilgi

lerini paylaşabilirler. 
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