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BURSA FOTOĞRAF SANATINDA TÜRKİYE’NİN ÖNDE GELEN ŞEHİRLERİNDEN BİRİSİ. Çok 
aktif bir foto rafçÇlÇk derne i var. Türkiye’nin ilk ve tek foto raf festivali 
Bursa’da düzenleniyor. DahasÇ BursalÇ ortopedistlerin foto raf merakÇ 
da fark yaratÇyor. Foto rafçÇlÇ a emek veren BursalÇ be  meslekta ÇmÇzla 
foto rafçÇlÇk üzerine konu tuk. 

Nadir ener: Neden foto rafçÇlÇk? NasÇl ba ladÇnÇz? 
Ertu rul AydÇn: Foto raf merakÇm çocuk ya larda ba ladÇ. Bir 

çocukluk arkada Çmla dergilerden foto raflar çeker, agrandizörle ço altÇr, 
mahalledeki çocuklara satardÇk. Bu merakÇm üniversitede de devam etti. 
1998 yÇlÇnda Bursa Foto raf SanatÇ Derne i (BUFSAD) kurslarÇna gittim. 
Bu kurslarÇn foto rafçÇlÇk konusunda bana çok katkÇsÇ oldu, bakÇ  açÇmÇ 
de i tirdi. 

Nadir ener: BUFSAD’Çn, Bursa’da foto rafçÇlÇ a katkÇsÇ çok fazla de il 
mi? Bu sayede Bursa foto rafçÇlÇk konusunda iyi bir yerde sanÇrÇm? 

Ertu rul AydÇn: Kesinlikle. Özellikle Fotofest’in ba lamasÇyla Bursa 
foto rafçÇlÇ Ç çok yol aldÇ. Bizler de bu aktivitelere katÇlmayÇ, foto raf 
izlemeyi çok seviyoruz. Genellikle do a ve gezi foto rafçÇlÇ Ç yapÇyorum. 
Bursa’nÇn foto rafçÇlÇk konusundaki öncü konumu bizleri de etkiliyor ve 
ileriye ta Çyor. Bundan sonra da foto raf hobisine aynÇ ekilde devam etmeyi 
planlÇyorum. 

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. 
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Nadir ener: Hiç hastanede veya 
ameliyathanede foto raf çekmeyi 
denediniz mi? 

Ertu rul AydÇn:Yok, hiç hastanede 
foto raf çekmeyi dü ünmedim. Ben, 
yine gezi ve do a foto rafçÇlÇ Ç ile 
devam etmeyi dü ünüyorum. 

Nadir ener: SanÇrÇm içinizde ilk 
foto rafçÇlÇ a ba layan Ertu rul 
Abi’ydi? kinci kim? 

Engin Akgün: Benim foto raf 
a kÇm 1977 yÇlÇnda analog bir Yashica 
marka makine ile oldu. Üniversiteden 
sonra kompakt makinelerle çekmeye 
ba ladÇm ancak bu daha çok anÇ ve 
keyif foto rafçÇlÇ Ç eklindeydi. 2008 
senesinde ise kendimi bir bo lukta 
hissettim. FarklÇ olarak bir eyler 
yapmayÇ istedim. Foto rafçÇlÇ a daha 
çok önem vermek istedim. Bu i in 
e itimini aldÇm. SonrasÇnda bir dijital 
makine aldÇm. Foto raf çekerken 
çok mutluyum. Foto rafçÇlÇk ile 
alnÇmda üçüncü bir gözün açÇldÇ ÇnÇ 
hissediyorum. Dünyaya farklÇ 
bakÇyorum artÇk. Ailede bütün herkesi 
de foto rafçÇlÇ a bula tÇrdÇm. Çoluk 
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çocuk herkes elinde bir makine dola Çp 
duruyoruz etrafta. 

Nadir ener: Gelecek planlarÇnda var 
mÇ foto rafçÇlÇk?

Engin Akgün: Ya landÇktan sonra 
yapar mÇyÇz, bilmiyorum! Elimiz 
titremezse yaparÇz diye dü ünüyorum. 

smail Aygan: BUFSAD’a 66 
ya Çnda gelen makine mühendisi bir 
abimiz var. ki yÇl önce foto rafçÇlÇk 
ile tanÇ mÇ , bir yÇl da uçmu , imdi 
Marmara Üniversitesi Foto rafçÇlÇk 
Bölümü birinci sÇnÇf ö rencisi. Benim 
çÇkamadÇ Çm tepelere çÇkÇp, en iyi 
foto rafÇ çekmeye çalÇ Çyor. 

Nadir ener: Murat sen de Ertu rul 
Abi ile kurs arkada ÇsÇn de il mi? 

Murat Gürün: SayÇlÇr. Ben de 
1998’de BUFSAD’da Ertu rul’dan bir 
sonraki kursa katÇldÇm. Birlikte hobi 
olarak foto rafçÇlÇkla u ra maya 
karar vermi tik. 1996 yÇlÇnda 
birlikte gitti imiz Amerika’dan bir 
arkada ÇmÇza danÇ arak birer SLR 
foto raf makinesi aldÇk. lk çekimimizi 
de Fransa’nÇn Nice kentinde yine 
birlikte yaptÇk. Çekti imiz foto raflarÇ 
gören e im “Çekti iniz foto raflar 
bunlar mÇ? Ben küçük makinamla 
bile daha güzelini çekerim’’ demi ti. 
Gerçekten foto raflara bakÇnca, 
makinenin kalitesi ile foto raflarÇn 
teknik kalitesi arasÇndaki ters orantÇyÇ 
görünce, birlikte foto raf kursuna 
gitmeye karar verdik. Daha sonra ileri 
foto rafçÇlÇk kursunu aldÇk. Ben de 
daha çok gezi ve do a foto rafçÇlÇ Çna 
meraklÇyÇm. 

Nadir ener: smail peki sen nasÇl 
ba ladÇn? 

smail Aygan: Foto rafçÇlÇ a 
Van’da asistanken ba ladÇm. Japon 
pazarÇndan aldÇ ÇmÇz makineyle 
ak amlarÇ röntgenleri negatoskopa 
asar, foto raflarÇnÇ çekerdik. ki, üç 
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saat onlarÇ çeker sonra götürür banyo 
yaptÇrÇrdÇk. Böylece yayÇn hazÇrlardÇk. 
Böyle ba ladÇk. Daha sonra geziye 
gitti imiz yerlerde çekmeye ba ladÇk. 
çine girdikçe foto rafçÇlÇ Çn bir derya 

oldu unu gördüm. Her bir grupla, farklÇ 
yerlerde yeni bir eyler ö reniyorsun, 
bakÇ  açÇn geli iyor. Foto rafçÇlÇ Çn 
sayamayaca Çm kadar dallarÇ var. 
Makro çekim var, uzay çekimi var, 
do a çekimi var. Kendinize has bir eyi 
bulmaya çalÇ Çyorsunuz. Foto rafçÇlÇk 
giderek daha çok ilgimi çekiyor, 
merakÇm artÇyor. Bu i in e itimini alÇnca 
eski foto raflarÇnÇzÇ be enmemeye 
ba lÇyorsunuz. Sürekli daha yeni 
foto raflar çekmek istiyorsunuz. BakÇ  
açÇnÇz de i iyor. Dünyaya bamba ka 
bakmaya ba lÇyorsunuz. Bunlar güzel 
eyler. Mesle in stresini atabildi im 

hobim foto raf oldu. Bir sürü eyi 
denedim ama en çok keyif aldÇ Çm 
foto raf oldu. 

Nadir ener: Tayfun Abi sizin foto raf 
merakÇnÇz nasÇl ba ladÇ?

Tayfun AçÇkgöz: Benim de 
arkada larÇm gibi ba ladÇ. Üniversite 
yÇllarÇnda güç bela aldÇ Çm bir 
makinem vardÇ. O dönemler foto raf  

bir hayli u ra tÇrÇcÇydÇ. Uzun bir 
sessizlik sonrasÇ  Bursa’da ben de 
arkada larÇmÇn izinden gittim. 
BUFSAD’Çn foto raf kursundan 
sonra insan tabii daha farklÇ bakmayÇ 
ö reniyor. AslÇnda foto raf hayatÇ 
payla mak. Her foto rafÇn bir dili 
var ama bu dil sessiz bir dil, foto raf 
çeken ile foto rafa bakan ki i arasÇnda. 
Her foto rafÇn bir hikayesi var, size 
anlatmak istedi i. Benim aslÇnda  ilgi 
duydu um konular var. KapÇlar, sokak 
saatleri, merdivenler, sokak satÇcÇlarÇ 
gibi. Bunlardan dünyanÇn dört bir 
yanÇndan çok sayÇda foto rafÇm var 
elimde. Özellikle kapÇlardan olu an 
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dünyanÇn de i ik ülkelerinden  
derledi im  slayt gösterim var. Bir, 
iki sergiye de katÇldÇm. Bunlardan 
toparlayÇp ileride ki isel  bir sergi 
yapmayÇ da planlÇyorum gelecek için. 
Foto raf u ra ÇsÇnÇ tüm arkada larÇma  
özellikle  öneriyorum. AradÇklarÇ 
güzellikleri bulacaklar ve hayatÇ  
bizlerle payla maktan büyük bir keyif 
alacaklarÇna inanÇyorum.

Nadir ener: Sizlerin yok mu sergi 
niyeti?

Murat Gürün: Ki isel sergi 
açmanÇn oldukça zahmetli oldu unu 
dü ünüyorum. De i ik sergilerde yer 
aldÇm ama hiç ki isel sergim olmadÇ. 
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BursalÇ 
ortopedistlerin 

foto rafçÇlÇk merakÇ 
çok konu uluyor. 

FarklÇ dönemlerde 
BUFSAD kurslarÇna 

katÇlan be  
meslekta  da 

çektikleri foto raf 
kareleri ile fark 

yaratÇyor. 
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Nadir ener: Belki Bursa Tabip 
OdasÇ’nÇn orada olabilir.

Murat Gürün: Bursa Tabip OdasÇ 
her yÇl 14 Mart’ta toplu olarak sergi 
açÇyor.

Nadir ener: AnladÇ Çm kadarÇyla 
hepiniz bir taraftan gezerken bir 
taraftan da foto rafçÇlÇ a devam 
ediyorsunuz. Bu çok keyifli olsa gerek? 

Murat Gürün: AslÇnda öyle 
de il. AynÇ anda hem gezip hem 
de foto raf çekemiyorsunuz. Bir 
yere gitti im zaman daha önce 
hangisini yapmadÇysam onu yapmaya 
çalÇ Çyorum. Örne in, daha önce 
yeterince foto raf çekti im bir yeri 
artÇk olabildi ince gezmeye, görmeye 
çalÇ Çyorum. Çünkü foto raf çekmeye 
odaklanÇnca gezdi inden bir ey 
anlamÇyorsun. Her eye foto raf 
gözüyle bakÇyorsun. Sonra e im 
çevrede gördüklerini anlattÇ Çnda, 
ben hiçbirini hatÇrlamÇyorum. Biz 
eskiden gezmeye gitti imiz yerlerde 
Ertu rul ile önce çÇkar ke if yapardÇk, 
“Nereleri çekece iz? hangi saatte Ç Çk 
iyi olur?” diye. Sonra her eyi bir kenara 
bÇrakarak, gidip o saatlerde foto raf 

çekerdik. Foto raf çekmek için farklÇ bir 
organizasyon olmalÇ. Her eyi foto rafa 
göre planlamalÇsÇnÇz. 

Nadir ener: UmarÇm bundan sonra 
öyle gezileriniz bol olur. Hepinize 
geldi iniz için te ekkür ederim. 
Hep beraber bir foto rafÇnÇzÇ alalÇm 
mÇ? Ama ben çekece im. Çok 
profesyonel olmayacaktÇr. 


