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ditoE Ağustos’ta konumuz bebek. 
Bebek diyince aklınıza gelen 
ilk şeyi söyleyin diye sayısız 
kadın ve erkeğe sorduk. İşte 
cevaplar: Angelina Jolie & 
Brad Pitt, Suri Cruise; Bebek’te 
Chilai açıldı, Lucca’da da 
Yakuza DJ’lik yapmaktaydı, 
Mome-to-be, Justin Bieber, 
biberon, alt değiştirmek, önlük, 
ağlamak, güzellik, dünyanın 
en mutlu şeyi, anne ve kaz, 
fotoğraf, Bebek Parkı, yürüyüş, 
gözleme. Daha bıraksak böyle 
gider bu liste. O yüzden susuyor 
ve dergiyi okumanız için size 
bırakıyoruz.
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Telaş, 
mutluluk 

ve 
gözyaşı

Doğum fotoğrafçısı 
olmanın anatomisi nedir? 
Bir gece ansızın kapınız 

çalınabilir mi?

Aslında anatomik olarak doğum 
fotoğrafçısı bence doğru bir 
tanımlama değil. Çünkü o 

noktada yaptığım iş daha farklı: 
özel bir sürecin belgeselini 
çekmek. Doğum da bu özel 

durumlardan bir tanesi ve evet, 
normal doğumsa çalınabilir.

Merve Ağazat Photograpy

Merve Ağazat, Istanbul’da çocuk portreleri ve 
kişiye özel belgeseller çekiyor 

www.merveagazat.com



O an içeride, anne-baba, 
doktor-kadın arasında 

ne gibi heyecanlar 
yaşanıyor?

Özellikle anne-baba 
arasında çok duygusal anlar 
yaşanabiliyor. O gün içinde 

telaş, mutluluk, gözyaşı 
birarada oluyor.

Sadece doğum anını mı 
çekiyorsun yoksa daha uzun 

bir süreyi kapsıyor mu?

Daha uzun bir süreci kapsıyor. 
Amacım doğum anı dışında 

tüm süreçlerde, bütün ailenin 
duygularını ve tepkilerini 

görüntüleyebilmek. 



Bir de hayranı olduğun 
sanatçıları sorsak, 

kimlerden & nelerden 
ilham alırsın?

Timur Çelikdağ’ın çektiği 
portreler beni son derece 

etkiliyor.  Ve Jeff Wall. Ben 
de albümlerimde detay ve 

manzara fotoğraflarına yer 
veriyorum. Çünkü o günü bir 
bütün olarak düşünüyorum. 

Her şey o güne ait görsel 
algıma dahil oluyor. 

Peki sıradan bir 
günün, o zaman neler 

yaparsın?

Çekimim yoksa eğer bol 
bol film izleyip, kitap  

okurum, Olabildiğince 
her şeyden beslenmeye 

çalışırım.


