8

Yaþam

26 Þubat 2014 Çarþamba

FOTOÐRAFLA BiLiMi ESTETiZE EDiYOR

Prof. Dr. Ayla San'ýn fotoðraf tutkusu, asýl mesleði olan doktorluðunu zaman zaman gölgede býrakýyor. Onun
bu ilgisini týp çevrelerinde bilmeyen yok. Nerede saydam gösterisiyle açýlýþý yapýlan bir týp kongresi varsa;
orada gözler, Doktor Ayla San'ý arýyor. Ne yapýp edip çektiði fotoðraflarý bilimle buluþturup sergiliyor.
HABER: SEVÝM DABAÐ

Y

azdýðý kitaplarýn kapaðýndan
davetiyelerin düzenine,
çýkardýðý gazetenin sayfalarýndan, baþkaný olduðu "Anadolu Böbrek
Vakfý"nýn takvim yapraklarýna kadar
fotoðraflarýný görmek mümkün. Bu
yönüyle de kendisini sadece "Bilim
Kadýný" olmaktan ayýrýyor.
"Fotoðraflarýmla bilimi estetize ediyorum. Fotoðraf bana yaþama sevinci
veriyor, dinlendiriyor."

-Birçok iþler yaptýnýz, farklý
baþarýlara imza attýnýz. Ama
fotoðrafçýlýðýnýzý yanýnýzdan hiç ayýrmadýnýz, yaþamýnýzýn tüm alanlarýna
da taþýdýnýz... Fotoðrafý bilime nasýl
yansýtýyorsunuz?

Kendimi böbrek hastalarýna adayarak uzun yýllar Erzurum Atatürk
Üniversitesi'nde büyük bir þevkle
hizmet verdim ve Nefroloji Bilim Dalý'ný
kurdum. Doðaya tutkunluðum orada
doðdu. Ankara'ya geldikten sonra bir
yandan "Anadolu Böbrek Vakfý"na
baðlý "Saðlýk Eðitim Araþtýrma
Merkezi"ni kurarken, bir yandan da
Erzurum'da yaptýðým fotoðraf çalýþmalarýmý Ankara'daki sanat
çevreleriyle buluþturdum. "Fotoðraf
Sanatý Kurumu"nun talebiyle çalýþmalarýmý birlikte sürdürmeye
baþladým.
Gittiðim týp kongrelerinde ve doða
gezilerinde, çektiðim fotoðraflarla kitaplarýmýn kapaklarýný, kongre duyurularýný ve davetiyelerini konuya göre
hazýrlýyorum.
Fotoðrafý bilime nasýl yansýtýyorum?
Kýsaca bahsetmem gerekirse "Türk
Nefroloji Tarihi" kitabýmýn kapaðýna
Nemrutta Gün Doðuþu"'nu aldým.
Türkiye'de Hemodiyaliz ve Kalite
kitabýma yapraðýn üzerindeki berrak
su damlalarý fotoðrafýný koydum. Ýstanbul'da yapmýþ olduðumuz "I.
Türkiye'de Kronik Böbrek Yetmezliði ve

Beslenme" sempozyumunun davetiyesinde kendi çektiðim baþak
fotoðrafýný kullandým. Kitap kapaðýný
da ayný baþaklarla hazýrladým.
Fotoðraf duygularý dýþa yansýtan en
iyi iletiþim aracý. Fotoðraflarýmý bilime
uyarlarken konuyla özdeþleþmesine
özen gösteriyorum. Seçtiðim
fotoðraflardan uyumlu bir sonuç
ortaya çýkýnca "iþte bu!" diyorum.
Fotoðraf bana yaþama sevinci
veriyor ve dinlendiriyor. Bazen çektiðim fotoðraflarla konuþuyorum.
Fotoðrafa olan tutkunluðum yaþama
bakýþýmý tamamen deðiþtirdi.

-Fotoðraf merakýnýz ne zaman
baþladý?

mümkün olamýyor.

-Sergi açmayý
düþünüyor
musunuz?
Erzurum'da
çektiðim
fotoðraflarý
sergileyerek
oradan
ayrýlmýþtým.
"Fotoðraflarla
Veda" (1995)
adýný verdiðim
sergi; ayný
zamanda ilk
kiþisel

Öðrencilerimin bilgilerini görsel
malzemeyle desteklemek ve zenginleþtirmek amacýyla daha önce yurt
dýþýnda çektiðim dialarý göstererek
baþladý (1985). Baþkanlýðýný yürüttüðüm "Böbrek Vakfý"nýn 1990 yýlý
takvimlerini kendi çektiðim
fotoðraflarla hazýrlamýþtým. Bununla
birlikte benzer birkaç ufak çaplý çalýþmalarým da insanlarýn beðenisini
kazandý. Bu geliþmeler fotoðrafa olan
tutkumu güçlendirdi.

-Hangi temalarý
iþliyorsunuz?

Doðaya aþýðým. Bol bol doða
fotoðraflarý çekiyorum. "Fotoðraf
Sanatý Kurumu"nda da "doða" grubundayým. Yaptýðým çalýþmalar için
gereken fotoðraflarý kendim çekiyorum. Ayrýca, Ýlgimi çeken her þeyi
fotoðraflýyorum.

-Fotoðraf makineniz hep
yanýnýzda mý?

Yanýmda tutmaya, aracýmda bulundurmaya özen gösteriyorum. Çok
güzel kareleri kaçýrdýðým oluyor.
Özellik arz eden fotoðraflarý çekmek için çeþitli malzemelerin; objektiflerin veya tripotun yanýnýzda bulunmasý gerekiyor, taþýnmasý zor olduðundan her zaman yanýmda bulundurmak

sergimdi. Ýþlerin çokluðu ve yoðun
çalýþmalardan þimdi buna vakit
bulamýyorum. Fotoðraflarýmýn çoðunu
yaptýðým iþlerde kullanarak zaten
sergilemiþ oluyorum. Düzenlediðim
toplantýlarýn açýlýþýný saydam gösterilerimle ve karma fotoðraf sergilerimizle süslüyorum.

-Baþkanlýðýný yürüttüðünüz bir
vakýf, yayýnladýðýnýz kitaplarýnýz bir de
vakýf adýna çýkardýðýnýz gazete var.
Neler söyleyeceksiniz, fotoðrafý da
ekleyerek?
Sorunuz tam da beni anlatýyor.

Vakfýmla özdeþleþmiþ durumdayýz.
Hangimizin hangimizi yönlendirdiði
belli olmuyor. Üst üste yazmýþ
olduðum kitaplar bu görüþün
ürünüdür. Kendimi böbrek hastalarýna
adadým. Türk Nefroloji'sinde görmüþ
olduðum eksiklikleri tamamlamayý
görev sayarak çalýþýyorum. Ýlki
1980'de yapýlan ve arkasý bir türlü
getirilemeyen kongrenin ikincisini
Erzurum'da yaparak toplantýlarýn
devamlýlýðýný saðladým.
Ankara'da çalýþmalarýmý
sürdürürken, bir yandan da eksikliðini hissettiðim "Dünden
Bugüne
Hemodiyaliz","Ülkemizde Diyaliz ve
Transplantasyon",
Türk Nefroloji
Tarihi" kitaplarýný
yazdým, 11-14 Eylül
2014 tarihleri
arasýnda Antik
Olmpia-Patra'da
düzenlenen 8.
Uluslararasý
Nefroloji Tarihi
Derneði
Kongresi'ne "18.
Yüzyýldan 20.
Yüzyýlýn Baþýna
Kadar Türkiye'de
Nefrolojik Bilgi"
konulu bir konuþma ile davetli olarak
katýldým, Journal of Nephrology'nin bu
toplantýya özel çýkan sayýsýnda
'Nephrological Knowledge in Turkey
During the 18th, 19th and Early 20th
Centuries' baþlýðý altýnda yayýnlanmýþtýr.
Bugüne kadar gündeme gelmeyen
örneðin "Türkiye'de Hemodiyaliz ve
Kalite" (Altýncýsýný), "Türkiye'de Kronik
Böbrek Yetmezliði ve Beslenme"(Ýkincisini) konularýnda sempozyumlar
düzenledik.
Tüm bunlarý yaparken bilgimi,

becerimi ve fotoðraflarýmý birbiriyle
bütünleþtirerek bir arada tutmaya
çalýþtým. Hocalara verilen þiltleri de
fotoðraflarýmdan seçerek oluþturduk.
Bilim kadýný olarak farklý yaptýðým
biraz daha estetik kaygýyla çalýþmalarý
cazip hale getirmek.

-Bu yýl vakfýn takvim sayfalarýnda
hangi fotoðraflarýnýzý göreceðiz?

1995-2008 yýllarý arasýnda Anadolu
Böbrek Vakfý takvimini hazýrladýk. 1998
yýlýndan günümüze kadar da Ankara
Þube Baþkaný olduðum Gümüþhane
Hizmet ve Eðitim Vakfý takvimlerini
hazýrlamaktayýz. Bu yýlki ana konumuz
"Dört Mevsim Gümüþhane" adýný taþýmaktadýr. Bu takvimlerden elde
ettiðimiz gelirle Gümüþhaneli baþarýlý
üniversite öðrencilerimize burs vermekteyiz.

-Basmakta olduðunuz Renaliz
gazetenizin kaçýncý sayýsýna ulaþtýnýz?
Burada da fotoðraflarýnýzdan faydalanýyor musunuz?

Evet. Kitle olarak Nefrologlara,
nefroloji hemþirelerine, böbrek hastalarýmýza hitap etmekteyiz. 50. sayýmýza
ulaþtýk. Bu gazetemizde de kendi çektiðim fotoðraflarý kullanýyorum.
Nefroloji ve Sanat köþemiz var. Burada
da Nefroloji camiasýndan fotoðrafçýlýða
meraklý olan arkadaþlarýmýzýn ve kendi
çekmiþ olduðum fotoðraflarý kullanýyorum. Haber fotoðraflarýmýzý genelde
kendim çekiyorum.
Bunun yanýnda 2006 yýlýndan bu
yana her yýl Mart ayýnýn ikinci
Perþembe günü uluslararasý düzeyde
Dünya Böbrek Günü olarak kutlanmaktadýr.
Her yýl düzenlemiþ olduðumuz
Dünya Böbrek Günü aktivitelerimizi
Uluslararasý Böbrek Vakýflarý
Federasyonu (IFKF) yýllýk toplantýlarýnda poster olarak sunmaktayýz. Bu
posterlerimizde de kendi çekmiþ
olduðum özellikle doða fotoðraflarýmý
kullanmaktayým.

