
AHMET ERTUĞ -  “SARAY VE ÖTESĠ” 
 
BĠYOGRAFĠ 
Ahmet Ertuğ, Londra'da, Ġngiltere'nin en eski, en çağdaş ve prestijli mimari okulu olan Achitectural 
Association School'da okumuştur. 1974'te mezun olduktan sonra;  Ġngiltere, Iran ve Türkiye'de mimar 
olarak çalġşmġştġr. Fotografçġlġğa ilgisi Londra'dayken, ‘’Londra Şehri /Metropolitan Şehir Hayatġ’’ 
fotoğraflarġyla başlamġştġr. 1974-1976 yġllarġ arasġnda Iran'da çalġştġğġ sġralarda çok seyahat ederek 
yerel yerleşimler ve Pers abideleri ile  ilgili mimari  fotoğrafçġlġğa yönelmiştir. Fotoğrafladġğġ Zen 
Bahçelerini, festivalleri ve eski mabetleri ile 1980'de aldġğġ Japon Vakġf ödülünden sonra kendisini 
tamamen fotoğraf sanatġna adamaya karar vermiştir. 
 
Yġllarca yurtdġşġnda süren eğitim ve iş hayatġndan sonra Ertuğ, Japonya'dan Ġstanbul'a dönmüştür. 
Artġk şehre hem mimar hem de fotografçġ gözü ile bakmaya başlamġştġr. Şehrin tarihi bölümünün 
korunmasġnġn planlama projesine atanmġştġr. Bu proje ile ilgisi sonucu eski Ġstanbul ve sayġsġz tarihi 
eserleri hakkġnda derin bilgi sahibi olmuştur. Bu bilgisini yeteneği ile birleştirerek Ġstanbul'daki 
Osmanlġ ve Bizans eserlerini fotoğraflamaya başlamġştġr. Bu fotoğraflarġ Paris, Madrid ve Toronto'da 
sergilenmiştir. 
 
Ertuğ, 1980'lerin başġnda kendi basġm evini kurmuştur. Bizans, Osmanlġ, Helenistik - Roma ve Asya 
sanatġyla ilgili 20 eser yayġnladġ. Bu kitaplar Ġsviçre ve Ġtalya'daki en iyi matbaalarda  basġldġlar. Ertuğ, 
20x25 cm/ 8x10 inch geniş format kamera kullanmaktadġr. 
 
Ahmet Ertuğ'un Ayasofya resimleri, müzenin üst galerisinde sürekli olarak sergilenmektedir. Bizans 
ve Osmanlġ mimarisiyle ilgili fotoğraflarġ Paris'te Couvent des Cordeliers'de ve ‘’ Helenik ve Roma 
Heykelleri ’’ fotoğraflarġ Louvre Müzesinin yanġndaki Tuilleries Bahçeleri'nde sergilenmiştir. Ertuğ, 
Paris'te ayrġca Guimet Müzesi kolleksiyonu olan Budist heykellerin fotoğraflanmasġ için davet edilmiş 
ve bu fotoğraflar daha sonradan bu müzede sergilenmiştir. Heykel resimleri  "Ruhani Yolculuk" isimli 
çok elegant bir sanat kitabġ olarak basġlmġlştġr. Le Monde, bu eseri 2004 yġlġnġn en iyi eserlerinden biri 
olarak seçmiş ve "yġlġn en güzel kitabġ" olarak tanġmlamġştġr. 2006 yġlġnda Bizans mimari mirasġ 
fotoğraflarġnġ New York'taki World Monuments Fund (Dünya Anġtlar Vakfġ) salonunda sergilemiştir. 
 
Ahmet Ertuğ'un fotoğraflarġ derin bir enerjiye sahiptir. Fotoğraflanan objelerin entellektüel ve manevi 
içeriğine sürükler. Bu objeler, anġtsal binalarġn geniş iç bölümlerinden eski heykeller arasġnda geniş 
bir yelpazeyi kapsar. Ertuğ’un, devam etmekte olan  fotoğraf ve basġm projeleri, "Kapadokya'nġn kutsal 
sanatġ; 6.YY'dan 13YY'a kadar duvar resimleri", Antik Efes şehri ve Afrodisias antik şehirleridir. 


