
Sevgili dostlar,

İlk denemelerim 1968 yılında babamın Kodak Retinette 1 A 
fotoğraf makinesi ile tanışmamla başladı. 1971’de Luchino 
Visconti’nin “Blow Up” filmini görmem ile birlikte içimde 
fotoğrafçılığa karşı dayanılmaz bir istek oluştu. David 
Hammings’in oynadığı fotoğrafçı karakterine özenmemek 
elde değildi. 

Gençliğimde Edouard Boubat, Brassai ve Robert Doisneau 
gibi Fransız fotoğrafçıların işleri beni motive etmiştir. 80’li 
yıllarda bir tanıdığımın evinin duvarında bir fotoğrafımı 
görüp beğenen büyük sanatçı Şahin Kaygun kesinlikle 
bu yolda yürümem gerektiğini söyledi. Bu benim için çok 
önemlidir. Böylesine özel birinin fotoğrafımı beğenmesi 
büyük bir itici güçtü.

Günlük yaşamda gözlemlediklerim, zıtlıklar, toplumsal 
olaylar, kendi yaşamımdaki travmalar ve kaygılar, zaman 
içinde tarzımı oluşturmama katkı sağladı sanıyorum.

Kısaca yaşamın bana sunduklarını kendimce yorumlama 
çabalarımın neticesi diyebilirim.

Fotoğraflarımda daima özel bir şey olmasını isterim. İroni 
yer yer öne çıkan şeylerden biridir. Sosyal konulardaki 
kaygılarımı anlatmaya çalıştım bazı projelerimde. Teknik 
konular ikinci planda gelir.

Karenin bütününü görmek çok önemlidir.

Sokaklarda çalışırken önünüze çıkan kompozisyonlar 
eşsizdir. Bunları düşünüp kurgulamak mümkün değildir.

Fotoğraf tek karedir. Bir an sonra herşey olup bitmiştir. 

“Konunun anlamı ile biçimsel yapının süratle algılanıp 
fotoğrafın oluşturulması gerekir”
 
İstanbul doğup büyüdüğüm yer. Gençliğim sokaklarını 
gezerek, hikayeler dinleyerek geçti. Uzun süre DJ’lik yaptım. 
Kozmopolit yapısı beni en çok çeken yönlerinden birisidir. 
İnsanlarla tanışmayı, onların hikayelerini dinlemeyi 
severim. Bazen bir müzik duyarım, bir romandan bir iki 
satır veya bir film sekansı aklıma gelir. 

Çeşitli halklar ve kültürler ile birlikte yaşamak şansına 
sahipsin bu şehirde. Her an ilginç kişiler ile tanışabilir çay 
içebilirsin örneğin. Bir umut şehridir İstanbul. İyi ve kötü 
yönleri ile tam bir metropol. Kimisi için altın kimisi için 
sokakta kartondan yatak. Dinleyeceğim çok hikaye var 
daha İstanbul’da.

Beyoğlu Geceleri, Beyoğlu Neo Klasik, Işık ve Gölgeler 
Şehri İstanbul, Terk Edilmiş, Dışarıdakiler, İstanbul Bir 
Garip Şehir İstanbul üzerine gerçekleştirdiğim projelerden 
bazıları. İki üç ay içinde 80’lerden bu yana siyah beyaz 
fotoğraflarımdan oluşan bir kitabım yayınlanacak.

Bu yazı ile birlikte size İstanbul fotoğraflarımdan küçük bir 
seçki sunuyorum.
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“Fotoğrafı bir Mavi Notaya (Blue Note) benzetirim yani küçük bir aralıkta büyük bir anlam ifade edebilir.”
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Fotoğraf çalışmalarına 
1980 yılında başladı. 25 
yıldır profesyonel olarak  
çalışıyor. Bugüne kadar 

yurtiçi ve yurtdışında birçok 
etkinliğe katıldı, sergiler 

açtı. Ulusal ve uluslararası 
yarışmalarda jüri üyesi 

olarak yer aldı. Unesco ve 
Unep dahil kırkın üzerinde 

ulusal ve uluslararası 
ödülü bulunuyor. Birçok 

kurum ve üniversitede 
sempozyum ve etkinliklere 

davet edildi, projeler 
gerçekleştirdi. Sosyal 

konularda belgesel filmler 
çekti. Eserleri Türkiye ve 

yurt dışında kurum ve özel 
koleksiyonlarda yer alıyor. 

Bugünlerde küratörlüğünü 
eşi Sennur Onan’ın 

yaptığı İstanbul Fotoğraf 
Galerisi’nde atölyeler 

gerçekleştiriyor, çeşitli 
sergilerin kürasyonunu 

yapıyor ve yeni fotoğraf 
projeleri üzerinde çalışıyor. 

2017 yılında KALİD 
tarafından Kristal Martı 

ödülünü aldı. 

Filmografi
2014 Geziyi Hatırlamak, 

2010 Tarihi Yarımada/
Yansımalar, 2010 Kramp, 

2009 Hayali Tacettin 
Diker, 2008 Tarlabaşı’nda 

Neler Oluyor?, 2007 Sokak 
Çocukları 

Yayımlanmış Kitapları
2010 Tarihi Yarımada/

Yansımalar, 2009 İstanbul 
Blues, 2006 Türk 
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