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NE YAPARSAN YAP, AŞK İLE YAP
RÖPORTAJ / INTERVIEW  Didem TOPAL

“Hayatta mesleki açıdan olsun, yaşam şekli açısından olsun 
yaptığım her işi özenle, titizlikle ve en önemlisi de AŞK ile 
yapmayı ilke edindim. Şunu çok iyi biliyorum ki herkesi mutlu 
etmektense mutlu olduğunuz işi aşk ile yaparsanız başarıya 
koşar adımlarla ilerliyorsunuz.”

WHATEVER YOU DO, DO IT WITH LOVE
“Either in my job or in my general way of living, I choose to do 
anything I do meticulously and fastidioulsy and most important of 
all, with LOVE. I know it so well that, rather than trying to make 
everyone happy, you have to do the job you are happy with, with 
love and it will carry you to real success.”

Fotoğraf
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Öncelikle bize biraz kendinizden 
bahseder misiniz?
1989 Artvin doğumluyum. Çocukluk 
yıllarımı yeşile doymuş bir memlekette 
geçirdim. Gençlik çağlarında ailemizin 
göç etmesiyle Bursa’ ya yerleştik. 
Fotoğrafçı bir ailenin içinde büyüdüm 
diyebilirim. Amcam ve babam okul 
yıllarından beri fotoğrafçılık ile 
uğraşmışlar kuşkusuz benim de bu 
mesleğe merak duymamda ki en büyü 
etkenlerdir. Babamın her ay aldığı 
36 pozu bitirmek benim en büyük 
hobilerimden olmuştur.
Lise yıllarında iyice merak sardığım 
Fotoğrafçılık sanatına olan ilgim yıllar 
geçtikçe katlanarak artmaya devam etti.
İlk üniversite macerama Çanakkale 
18 Mart Üniversitesi’nde Bankacılık 
ve Sigortacılık okuyarak başladım. Bu 
okulda umduğumu bulamayarak İzmir 
Dokuz Eylül Üniversitesi’nde İktisat 
okumaya devam ettim. Bu mesleğin 
de bana göre olmayacağını ilk yıllarda 
anladım fakat okulumu da bırakmayıp 
bir şekilde mezun olmayı başardım. 

Sizin fotoğrafçılık hikayeniz nasıl 
başladı?
Hayatımın merkezinde olan ve hobi 
olarak gördüğüm fotoğrafçılık sanatına 
üniversitelerde umduğumu bulamayarak 
4 elle sarılarak bir girişimcilik örneği 
gerçekleştirmek istedim ve abim Onurşah 
Demirci ile 2011’de kurduğumuz 
MetON Photography bünyesinde 6 
yıldır profesyonel olarak Düğün Dış 
Çekim, Ürün ve Moda fotoğrafçılığı ve 
eğitmenlik yapmaktayım. 
Fotoğrafçılık hikayem MetON 
Photography markasının hayatımıza 
girmesi ile profesyonel bir şekilde 
başladı ama her fotoğraf sanatçısı gibi 
benimde çıraklık dönemim çok uzun 
yıllarımı aldı. Bu yıllarda edindiğim bilgi 
birikimi bu meslekte pişme ve servis 
edilme zamanını destekleyen dönemler 
olarak hayatımın en özel zamanlarını 
oluşturmuştur.
Okul yıllarında da 5 yıl boyunca çeşitli 
öğrenci kulüplerine,  bireysel kişilere 
Temel ve İleri fotoğrafçılık eğitimleri 
verdim. 2016 yılında okulun bitmesiyle 
İstanbul’a yerleşerek Foto Life markası 
ile tanışarak fotoğrafçılık ve eğitmenlik 

First of all, could you please tell us a 
little about yourself?
I was born in Artvin in 1989. I spent 
my childhood years in a district full of 
green and during my teenage years, my 
family moved to Bursa. 
I can say that I grew up in a photograp-
her family. My father and my uncle had 
been dealing with photography since 
their school years and this obviously is 
the biggest reason in my choosing this 
field. Finishing each of those 36 poses 
my father used to buy every month, had 
been one of my biggest hobbies.
As I started working more on photog-
raphy during my college years, my in-
terest in it incereased more and more. I 
first started studying banking and insu-
rance at Çanakkale 18 March Univer-
sity. Then since I wasn’t happy there, 
I continued with studying Economy at 
Izmir Dokuz Eylul University. It didn’t 
take long for me to understand that ne-
ither banking nor economy was suitable 
for me, but I somehow ended up gradu-
ating from Izmir. 

How did your story of photography 
begin?
I used to keep the art of photography at 
the center of my life as a hobby and sin-
ce I couldn’t find what I was looking for 
at none of the universities, I decided to 
come up with an entrepreneurship with 
my brother Onurşah Demirci in 2011 
by establishing MetON Photography. 
And for the last 6 years, I’ve been taking 
wedding photographs, doing outdoor 
photography, product and fashion pho-
tography and trainig. 
My story of photography has literally 
and professionally begun with the MetOn 
brand but still my apprentice years took 
long years like any other photographer. 
The knowledge and experience I gai-
ned throughout these apprentice years, 
have been the most special years of my 
life helping me mature myself for pho-
tography.
Also during my 5 years of school, I used 
to give private photography lessons to 
student clubs and also to individuals in 
tersm of basic and advanced levels. As 
the school ended  in 2016, I moved to 
Istanbul and continuing both photog-
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mesleğime burada devam etmekteyim.

Yaptığınız işle ilgili her zaman sadık 
kaldığınız bir felsefe ya da prensibiniz 
var mı? 
Hayatta mesleki açıdan olsun yaşam 
şekli açısından olsun yaptığım her işi 
özenle, titizlikle ve en önemlisi de Aşk 
ile yapmayı ilke edindim. Şunu çok iyi 
biliyorum ki herkesi mutlu etmektense 
mutlu olduğunuz işi aşk ile yaparsanız 
başarıya koşar adımlarla ilerliyorsunuz.

Günümüzde fotoğraf sanatı ile uğraşan 
birçok insan var ve rekabet diğer sanat 
dallarında olduğu gibi çok fazla; fakat 
hangi dal olursa olsun sanatçı sıfatını 
kazanabilmek gerçekten çok emek 
isteyen bir süreç. Siz bu süreçte ne gibi 
zorluklarla karşılaştınız?
Öncelikle sektörün bu kadar canlanması 
heyecan verici bir durumdur çünkü 
rekabet kaliteyi arttıran bir kavramdır. 
Bu mesleğe ve sanata gerçekten 
gönül vermiş kişiler her zaman 
toplum tarafından kabul görmüş ve 
görecektirlerde. Sanatçı olmak bir 
yerden mezun olmak ya da diploma 
almak değil tecrübeyle kazanılan bir 
hissiyat ve kendini bulma durumudur. 
Kimilerince beğenilmeyen tabloların 
sanatçıların ellerinden çıktıktan 
uzun yıllar sonra birer sanat eserine 
dönüşmesi gibidir sanatçının kendini 
kabul etme süreci. Bizim de bu süreçte 
zorlandığımız durum ise tecrübe ve 
zaman kavramının bizim sektörde biraz 
sindirilerek ve yavaş ilerlemesidir.

Dijital fotoğrafçılığın gelişmesiyle 
beraber fotoğraf çekmek kolay bir 
hale geldi. İnstagram kullanımının 
yaygınlaşmasıyla da birçok yeni 
sanatçımız oldu. Siz bu gelişmeleri nasıl 
yorumluyorsunuz?
Dijital dönemin kolaylığı yadsınamaz 
bir gerçek, bunu destekleyen sosyal 
medya gibi platformlar da en azından 
hobi olarak bu sanata ilgi duyan kişilerin 
sayısını arttırdı. Bu artışın olumsuz 
yanları ise hobi dışında meslek olarak 
bu işi yapmak isteyen kişilerin zaman ve 
tecrübe kavramlarını es geçip bu sanat 
dalını salt kazanç kapısı olarak görmeleri 
oldu. Burada son kullanıcıların da bu 

raphy and training under the name of 
Foto Life.
 
Is there any kind of idea or principle 
you always stick to regarding your job?
Either in my job or in my general way 
of living, I choose to do anything I do 
meticulously and fastidioulsy and most 
important of all, with love. I know it so 
well that, rather than trying to make 
everyone happy, you have to do the job 
you are happy with, with love and it 
will carry you to real success. 

There are so many phototgraphers no-
wadays and competing is quite much 
like in many fields of art. However, no 
matter which branch of art it is; it is a 
very demanding and difficult path to 
deserve the title “master of the art”. 
What kind of obstacles have you faced 
through this process?
First of all, the field being so crowded 
and active is something good because 
competing increases quality. People 
who have really put their hearts in to 
this business, this art will always be 
appreciated. Being an artist has nothing 
to do with graduating from such and 
such university ot taking a diploma; but 
it’s rather a state of finding oneself and 
a feeling gained via experiences. An 
artist’s finding and accepting oneself 
is similar to a painting not being app-
reciated at all when first painted, but 
long years later turning out to be a real 
piece of art. And as for us, experience 
and time criterias in our field are slowly 
developing concepts. 

Taking photographs somewhat beca-
me easier with digital photography. 
And with Instagram spreading fast, 
we havemany new photograph artists. 
What is your point of view on these?
The easiness of the digital era is unde-
niable and social media’s supporting 
this has helped the increase in the 
number of people taking the art of pho-
tography as a hobby. However there’s 
the disadvantage of this increase  as for 
the pople who want to do this as a job 
rather than a hobby, chose to ignore the 
necessity of time and experience to ma-
ture for this job and only focus on ear-

Photography



www.istandist.com 55www.istandist.com54

Röportaj
mesleği bakış açıları sektöre yön veren 
etkenlerin başında geliyor. Sanatçı 
dediğimiz kişiler ise tecrübeleri ile 
tüketici olarak değil üretici olarak 
sektöre yön vermeye her zaman devam 
edeceklerdir.

Örnek aldığınız, etkilendiğiniz veya 
tarzı ile sizi kendine hayran bırakan 
fotoğraf sanatçıları var mı?
Benim inandığım bir kavram var 
gelişim döneminde ne kadar az fotoğraf 
sanatçısını takip ederseniz kendi 
tarzınızı oluştururken o kadar özgün bir 
bakış açısı kazanıyorsunuz. Bu sebeple 
çok fazla yeni dönem sanatçılarını takip 
etmemeye özen gösteriyorum. Etkilenme 
konusunda Magnum Fotoğrafçıları 
gerçek anlamda bu işe yıllarını vermiş 
ve bu sanatı sonuna kadar omuzlarında 
taşıyan büyük ustaları hayranlıkla 
izliyorum. Tarzını beğendiğim sanatçı 
olarak benim de uzmanlık alanlarımdan 
biri olan Düğün Fotoğrafçılığında tarzını 
beğendiğim farklı bir bakış açısına sahip 
İtalyan fotoğrafçı Salvatore Dimino 
başarılı bir fotoğraf sanatçısıdır.

Zaman içinde tecrübe kazandıkça 
ışığa, insana ve fotoğrafların insanlar 
üzerindeki etkisine bakışınızda neler 
değişti?
Fotoğrafçılığa ilk başladığım yıllarda 
görsel açıdan cezbedici olmayan 
fotoğrafları çekmekten uzak 
duruyordum buda beni manzara ve 
doğal yaşam üzerinde ilgi duymama yol 
aştı. İlerleyen zamanlarda fotoğraflarıma 
insan öğelerini de dahil etmeye 
başlayınca ve insan unsurunun olduğu 
her fotoğrafımın farklı bir duygusu 
olduğunu fark edince artık insan 
öğesinin içinde olmadığı kareler den 
uzak durmaya başladım buda beni portre 
ve sokak fotoğrafçılığına yönlendirdi. 
Portre fotoğrafçılığı bu sanat dalında çok 
önemli bir yeri olan daldır. Portreler her 
zaman yaşarlar ve bana göre fotoğraf da 
tek ışık aramayan türlerdir. Karanlıkta 
parlayan bir çift göz bile birçok duyguyu 
size anlatabilmektedir.

Fotoğrafçılık geniş bir tanım. Çok çeşitli 
alanlara ve sınırlara sahip, sanatsal ve 
profesyonel kısımları arasındaki denge 
nedir sizce?

ning money. The way how the endusers 
approach this job is actually what do-
minates the sector. And people whom 
we call as artists will always continue to 
lead the sector with their experiences, 
not as consumers, but as producers. 

Is there any photograph artists whom 
you take as example, you’re inspired 
by or whom you admire?
What I believe is, the little you follow 
during your improvement period, the 
more unique your perspective can be 
while forming your own style. The-
refore I try not to follow that many of 
new era photography artists. In terms 
of inspiration; I follow what the Mag-
num Photographers do since they have 
really given their lives to this and it’s 
impossible not to admire them. Whom 
I like the style of is, maybe because we 
have both specialized in the same field 
as wedding photography; I think the Ita-
lian photographer Salvatore Dimino is 
a successful example with his unique 
perspective. 

As you gained more experience in 
time, what has changed in your point 
of view to light, to human and the im-
pacts of photographs on people? 
In my first years, I was distant to taking 
photographs which are visually unatt-
ractive. And this led me to panoramic 
and natural life photographs. As the 
time passed by, I began to include ele-
ments of people into my photographs 
and realized that there’s a different fe-
eling in my photographs which have 
human elements in. And this time, I 
started to keep distant from shots wit-
hout people and this led me to portrait 
and street photography. Portrait photog-
raphy has a very unique place in this 
art. Portraits are never dying and for me 
they are the only in photography which 
doesn’t need light. A couple of spark-
ling eyes in dark can tell you so many 
feelings. 

Photograhy is a wide definition. It has 
various fields and limits. What is the 
balance you think, between the artistic 
and professional sides of it? 
I can use the word ‘professional’ for 

Fotoğraf Photography



www.istandist.com56

Röportaj
Profesyonel kelimesini bu meslekte 
sadece bu işten para kazanan olarak 
tarif edebilirim zira Bu sanat dalında 
profesyonel olmak gibi bir kavramın 
olduğunu düşünmüyorum. İyi fotoğraf 
dediğimiz olgu kime göre neye göre iyi? 
En iyi fotoğrafın bu fotoğraf olduğunu 
nasıl bilebiliriz yarın ne çekeceğimiz 
belli değilken? Bu sebeple bu sanat dalı 
hep gelişim gösterecek ve hep amatör 
kalacağımız bir sanat dalıdır.

Geçmişte gerçekleştirdiğiniz veya 
ileride gerçekleştirmeyi düşündüğünüz 
projeleri bizlerle paylaşabilir misiniz?
İleriye yönelik kafamda birçok proje 
var mesela önce ülkemizden başlayıp 
sonra dünyaya açılan bir fotoğraf turu 
düşünüyorum kim bilir belki bunlardan 
birer sergi bile açabilirim.

Son olarak bugünün ve geleceğin 
fotoğraf dünyası hakkında neler 
söyleyeceksiniz?
Bugünün fotoğrafçılığında ülkemiz 
altın çağını yaşıyor diyebilirim ama 
bu çok sürmeyecektir çünkü gelecek 

only people earning money from this 
job, since I don’t believe there’s the 
concept of getting professional in this 
job. The photography we think that’s 
good is good for whom and for what? 
How can we ever know that the best 
shot is this, whereas we don’t know 
which shot we’ll take tomorrow? There 
fore this branch of art is ever-improving 
and where we will always remain as 
amateurs.

Could you please share with us the 
projects you had conlcluded in the 
past and the ones you’re planning on?
I have many plans for the future. For 
instance, I’m thinking of a photography 
tour starting in our country and leading 
to the whole world. Who knows may-
be I can open an exhibition from those 
shots one day.

Last of all, what can you tell us about 
the world of photography of today and 
tomorrow?
As for today’s photography, I can say 
that our country is living it’s golden 

Fotoğraf
teknoloji ile birlikte bu sanata olan 
değer mesleki olarak azalabilir. Ama 
fotoğrafın ana temelini oluşturan duygu 
kavramı hep devam edecektir. Bunu bir 
telefon ile de çeksek, adını bilmediğimiz 
ilerleyen teknolojide karşımıza çıkacak 
başka bir cihazlarla da çeksek veya 
asıl amacı fotoğraf çekmek olan bir 
fotoğraf makinesi ile de çeksek fotoğraf 
hep tekrarı olmayan ve o anın bir kanıtı 
olarak hayatımızda kalacaktır.

ages, but I don’t think this will last lon-
ger because with the upcoming techno-
logy, the value of this art will decrease 
finally. But the basic feeling beneath 
photography will always remain. Even 
if we take the shot with a telephone, or 
another device which we may not even 
know the name of the technology in it 
or with a real camera, photograph will 
always be something which never re-
peats the moment and it will remain in 
our lives as the only evidence of that 
moment. 

Photography


