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Kültür ve Sanat

Etkinlik Takvimi Nisan 2021

Doğa Takvimi: Prof. Dr. Hüseyin SARI

16 Cuma Kuğu Fırtınası

17 Cumartesi

18 Pazar

19 Pazartesi

2020 Salı
20.00

Online Ayın Fotoğrafı Etkinliği (AFE)
“Serbest”
Prof.Dr.Taner KIRAL

21 Çarşamba

22 Perşembe

23 Cuma Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

24 Cumartesi İpekböceğinin Yumurtadan Çıkması

25 Pazar

26 Pazartesi

2727 Salı
20.00

Online Fotoğraf Gösterisi ve Söyleşi
“Kuş Fotoğraf Sanatına Giriş ve Kuşlar”
Dr. Lutfi ALTINSU

28 Çarşamba

29 Perşembe Serçelerin Yavrulama Zamanı

30 Cuma

01 Perşembe

02 Cuma Çiçeklerin Açma Zamanı

03 Cumartesi Bülbüllerin Ötmeye Başlaması

04 Pazar

05 Pazartesi

0606 Salı
20.00

Online Fotoğraf Gösterisi ve Söyleşi
“Sokağın Adı Fotoğraf”
Nevzat ÇAKIR

07 Çarşamba

08 Perşembe Kırlangıç Fırtınası

09 Cuma

10 Cumartesi

11 Pazar

12 Pazartesi

1313 Salı
20.00

Ustalarla Söyleşi Online Ortak Etkinliği
Necmettin KÜLAHÇI
Moderatör: Prof.Dr.Adnan ATAÇ

14 Çarşamba

15 Perşembe Lale Mevsimi
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Atölye ve Seminer

Programları

Online 
Temel Fotoğraf Bilgisi 
Semineri
Süre  : 4 hafta
Metod : Zoom ile teorik eğitim

Program
• Fotoğrafa giriş
• Fotoğraf makineleri
• Objektifler
• Değişkenler arası bağlantılar
• Işık
• Kompozisyon
• Yardımcı ekipmanlar

Online 
Doğa Fotoğrafçılığı 
Semineri
Eğitmen       : Adnan ATAÇ
Süre    : 4 hafta
Metod    : Zoom ile teorik eğitim

Program
• Doğa ve doğa fotoğrafçılığı
• Manzara fotoğrafçılığı
• Doğada makro fotoğrafçılığı
• Kuş ve kelebek fotoğrafçılığı
• özellikleri, temel ilkeleri ve ekipmanları

Online 
Temel Dijital Fotoğraf 
Düzenleme Semineri
Eğitmen  : Mehmet TEZCAN
Süre   : 4 hafta
Metod   : Zoom ile teorik ve uygulamalı 
eğitim

Program
• Tools menü kullanımı                                
move tool, seçim araçları, crop aracı, 
retouch rötuş araçları, yazı yazma araçları
• Renk bilgisi ve kullanımı                               
adjustment menü açılımı ve kullanımı
• Fotoğraf boyutlandırma menüsü          
image size,canvas size kullanımı
• Raw menüsü kullanımı

Online 
Video Edit ve Sinema-

tografi Semineri
Eğitmen : Yunus TOPAL
Süre : 8 hafta 
Metod          : Zoom ile teorik ve 
uygulamalı eğitim

Program
• Sinematografi 
• Film yapım 
• Film montajı 
• Öğrenim çıktısı : kısa film, kısa 

belgesel, clip, video sunum 

Online 
Fotoğraf Sanatında 
Multidisipliner Yaklaşım
Eğitmen : Yunus TOPAL
Süre : 5 hafta (30 saat)
Metod  : Zoom ile teorik eğitim

Program
• Multidisipliner sanat ve fotoğraf
• Sanat felsefesi
• Sanat akım ve kuramları
• Çağdaş estetik sorunları
• Temel sanat kavramları
• Tümleşik sanat
• Görüntü ve imge
• Psikopatoloji ve sanatsal yaratıcılık
• Sanat ve yeniden kimliklendirme
• Bütünleşik sanat üretim ve sergileme
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AFE
Ayın  Fotoğrafı 
E t k i n l i ğ i

Seçiciliğini Ömer GEMİCİ’nin yaptığı 
Mart 2021 Ayın Fotoğrafı Etkinliği’nin 
(AFE) konusu “Grafiksel Fotoğraf” idi.  

Etkinliğe 13 fotoğrafçı, 
50 fotoğraf ile katılmıştır.

Ayın Fotoğrafı: 
Çetin KARABUDAK

Başarılı Fotoğraflar: 
Abdullah DURMAN (2)
Çetin KARABUDAK
Dilek DEVE
Zeliha ALTINDAL

Dilek DEVE

Abdullah DURMAN

Abdullah DURMAN

Çetin KARABUDAK

Zeliha ALTINDAL
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Sergileme
AFE

Abdurrahman KURT 
Celal ERDEM (2)
Gülten YILDIZ (2)
Nazan GÜNERİ (2)

Nazan GÜNERİ

Abdurrahman KURT Celal ERDEM

Gülten YILDIZ Gülten YILDIZ

Celal ERDEM

Nazan GÜNERİ
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22.OLAĞAN 
GENEL KURUL
SONUÇ DUYURUSU

2020 yılı Mart ayında başlayan ve 
hala etkisini devam ettiren Pan-
demi Dönemi nedeni ile 28 Mart 
2021 tarihinde FSK’nın kendine 
ait yeni mekanında yapılan genel 
kurul sonucunda yeni yönetim 
kurulumuz yeni çalışma dönemine 
başlamıştır. Bu yeni dönemde Türk 
Fotoğrafçılığı’nı daha ileri taşıya-
bilmek için siz değerli hocalarımız, 
üyelerimiz, arkadaşlarımız, dost-
larımız ile beraber Pandemiye 
rağmen çok çalışacağız. Yine bu 
dönemde bizlerden hiçbir zaman 

esirgemediğiniz destekleriniz ile 
2019’da alınan kendi mülkümü-
zü söz verdiğimiz gibi yine sizin 
destekleriniz ile FSK’ya yakışır 
şekilde düzenleyip taşıdık. Sizler-
den aldığımız pozitif enerjiyle yeni 
dönemde FSK’ya yakışan işler 
yapmak dileğiyle, tüm fotoğraf 
severlere, çok değerli hocalarımı-
za, üyelerimize, arkadaşlarımıza 
ve dostlarımıza sevgi ve muhab-
betle saygılarımızı sunuyoruz. 

FSK Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Asli Üyeler

Sami TÜRKAY (Başkan)
Tuncay TUNÇ (Başkan Yardımcısı-Sayman)
Hüsamettin ÖZKAN (Başkan Yardımcısı)
Sevgi KÖYLÜ HALİLOĞLU (Genel Sekreter)
Barış ŞAHİN (Üye)
Abdurrahman KURT (Üye)
Ayça KARAOĞLAN (Üye)

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler

Ali Fatih ŞAMA
Mehmet AYGÜN
Mutlu TOPALOĞLU
Onur AYDIN
Habip KÜÇÜK

Denetleme Kurulu Asli Üyeler

Şaban KARAKOÇ
Ali GÜNGÜT
Hasan YILDIRIM

Denetleme Kurulu Yedek Üyeler

Prof. Dr. Necdet Şükrü ALTUN
Prof. Dr. Ayla SAN
Ömer GEMİCİ

TFSF Delegeleri Asli  Üyeler

Mehmet UÇAR
Tuncay TUNÇ
Sami TÜRKAY
Duygu N. KAŞIKCI
Hüseyin SARI

TFSF Delegeleri Yedek Üyeler

Turna ÖZKAPLAN
Mehmet TEZCAN
Çetin KARABUDAK
Güneş KARACABEY
Cem ECEVİT 
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Necmettin KÜLAHÇI

Fotoğraf tutkunu Necmettin 
Külahçı 20 yaşındayken, 
fotoğraf sanatının ülkemizdeki 
öncülerinden Şinasi 
Barutçu’dan aldığı eğitimle 
fotoğraf sanatına ilk adımını 
atmıştır. Bir dönem Şinasi 
Barutçu ile MEB Öğretici 
Filmler Merkezi’nde birlikte 
çalışmışlardır. Birlikte 
fotoğraf gezileri yapmışlardır. 
Necmettin Külahçı fotoğrafçı 
olmasının ötesinde gerçek bir 
doğaseverdir. 

DASK Doğa Araştırmaları, 
Sporları ve Kurtarma Derneği, 
ve FSK Fotoğraf Sanatı Kurumu 
kurucu ve onursal üyesidir. 

(Ankara Fotoğraf Sanatçıları 
Derneği ) AFSAD ve Sille Sanat 
Sarayı (SSS) onursal üyesidir.  
DASK’ın DOGAY 
(Doğada Görüntü Avcılığı 
Yarışması)’nın bu günlere 
gelmesinde katkısı büyüktür… 
Anadolu’yu halen en gidilmez 
köşelerine kadar genç fotoğraf 
severlerle dolaşmakta, 
deneyimlerini paylaşmaktadır.

Necmettin Külahçı’nın arşivi; 
doğa fotoğrafları ve Türkiye 
arşivi, 60 yıldır çektiği ve 
çekmeye devam ettiği 
fotoğraflarıyla büyük bir 
koleksiyona sahiptir.
Fotoğrafta 50. yıl onur ödülüne 
sahip sanatçı 18 kişisel sergi, 
200’ü aşkın slayt ve dijital 
gösteri düzenlemiştir. 
Fotoğrafları ulusal ve 
uluslararası birçok yarışmada 
derece ve sergilemeler 
almıştır. Beyaz –Siyah ve 
Cilo-Sat iki fotoğraf kitabı 
yayınlanmıştır. 
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GÖNÜLLÜ EMEK
AMATÖR FOTO-GRAF
Süha ARAY

Doksanlı yılların başlarında birkaç 
kez karşılaşmış olmamıza karşın, 
o karşılaşmalar tam anlamıyla bir 
tanışıklığa vesile olamadı. Yeni 
bin yılın ilk on yılında yollarımız 
birkaç kez daha kesişti ve devam 
eden zaman içinde değerli usta 
Süha Aray’la bir nebze daha 
diyalog geliştirebildik. Kendileriyle 
yaptığımız söyleşiden/
röportajdan sonra ise, foto-graf 
dünyamızın en saygın, zarif ve 
yetenekli insanlarından birini çok 
daha yakından tanımış olduk.  

Henüz dijital sistemin ayak 
seslerinin dahi duyulmadığı 
zamanlar, analog ekipmanla 
yaptığı oldukça etkileyici 
‘deneysel’ çalışmalarla dikkat 
çekiyordu. Amatör foto-graf 
çevreleri için olağanüstü yaratıcı 
çalışmalardı ve bizim gibi daha 
pek çok insanın belleğinde 
o çalışmaların hâlâ izlerinin 
bulunduğunu söylemek yanlış 
olmaz. 
Foto-grafımızda ‘Belgesel-
Deneysel’ meselesinin hararetle 

tartışıldığı dönemdi. O koşullarda 
herhangi bir polemiğe girmeden 
sessiz, sakin kendi deneysel 
çalışmalarını gerçekleştiren 
usta foto-grafçı Süha Aray’ın bu 
çok farklı teknik denemelerinin, 
önemli ve kıymetli çabalarının 
son derece dikkate değer 
görselleri üzerine neden hiç 
kimsenin kalem oynatmadığı, 
bizim için hâlâ yanıtı verilmemiş 
bir sorudur. Pek zengin olmasa da, 
içinde yer alınan sanat ortamının 
ve/ya foto-graf düzleminin eli 
kalem tutan üstadlarının, birikimli 
yorumcu veya eleştirmenlerinin 
böyle özel çalışmalara dair 
bir şeyler söylemesi beklenir. 
Yoksul sayılabilecek bir foto-
graf medyasının varlığı bunun 
yapılmamış olması için mazeret 
değildir. Takdir edersiniz ki, bu gibi 
ekstrem çalışmalar en yoksul 
ortamlarda bile kendilerine yer 
bulmalılar. 

Problemli alanlardan biri bu 
olageldi; ‘A’ kişisinin yaptığı 
sıradan çalışmalara övgüler 
dizerken, ‘B’ kişisinin yaptığı 
özgün, nitelikli, sıradışı çalışmaları 
görmezden gelmek, hastalıklı 
bir halden başka bir şey değildir. 
Sadece sanat ortamında değil, 
bütün ortamlarda ne kadar 
sakat yaklaşım varsa, ne kadar 
sakatlayıcı tutum ve tavır varsa, 

aşıp geride bırakmanın bir yolunu 
bulmak icap eder.    

Gördüğü şeyi olduğu gibi 
kaydetmenin ötesine geçme 
derdinde olan, gördüklerini 
farklılaştırma ve/ya başka 
türlü iletme kaygısı taşıyan, 
başka bir söyleyişle, varlığını 
foto-grafk görüntünün içinde 
bizatihi gördüğümüz usta, bizim 
nezdimizde gerçek anlamda bir 
‘sanat insanı’dır. 

Meseleye kafa yoranlar 
tarafından ‘kaba saptama’ olarak 
tarif edilen alanın dışına ciddi 
anlamda taşmış, sınırları ihlal 
etmiş, başka bir düzleme geçmiş 
bu gibi çalışmalara ‘sanat yapıtı’ 
veya ‘sanat eseri’ demekten 
imtina etmeyeceğiz. 

Sanat insanından beklenen 
yaratıcılığın açıkça ve yüksek 
seviyede görüldüğü bu denli 
nitelikli çalışmalar için başka ne 
söylenebilir? 

Sanatçının, eseri için kurduğu 
‘bağlam’ her ne olursa olsun, 
izleyici-eleştirmen eserle 
karşılaştığında yaşadığı duygu 
ve düşünce hali üzerinden kendi 
özel bağlamını kurar. Sanatçının 
söylemiyle örtüşür ya da 
örtüşmez; sanatçının ifadesinden 

Tekin ERTUĞ



9

w w w . f s k . o r g . t r

F o t o ğ r a f  S a n a t ı  K u r u m u BüLTEN

daha ileri bir tahayyüle tekabül 
eder veya gerisinde kalır; o 
noktadan sonra söz artık 
izleyicinin ve eleştirmenindir.

Usta, ‘bunları sanat olsun diye 
yapmadım, kendimce yaptığım 
birtakım denemelerdi’ dese ve 
bunu samimi olarak söylese bile, 
ortaya konan görsellerin tekabül 
ettiği yer hiç kuşku yok ki ‘sanat’ 
dır. 

Çünkü bir kez pisuvarı ters çevirip 
‘çeşme’ demiştir, istese de 
söylemini geriye çekemez artık. 

İnsan bedeninin (yüzünün) 
belleğimizdeki orijinal halini 
foto-grafik eylemle bozmuş, 
başkalaştırmış ve bize bu 
yeni görüntüyü sunmuştur. 
Çiçeklerin belleğimizdeki orijinal 
görünümlerini foto-grafik eylemle 
bozmuş, başkalaştırmış ve 
onu paylaşmıştır. Sınırları ihlal 
etmiş, ezberi bozmuş, üstelik 
yaptığı şeyle izleyenin zihinsel 
etkinliğinin ve duygu dünyasının 
altüst olmasına yol açmıştır. 
İnsanın görme ve/ya algı sınırlarını 
zorlamak suretiyle görünenin, 
algılananın ötesine geçmiştir. 

Sürecin egemeni olan 
sanat insanının muradı 
ne olursa olsun, ortalama 
koşullarda göremeyeceğimiz, 
algılayamayacağımız şeyler 
ortaya koymuştur. Sonuç 
itibariyle duyularımızın sınırları 
(alt-üst limitleri), bizim sınırımızdır. 

Tahayyülümüz ve sezgilerimiz 
yardımıyla, yaratıcı kabiliyetimiz 
ölçüsünde o sınırları zorlayabiliriz 
ancak. 

Genetik vaziyetin, yani bünyede 
mevcut olan kod sisteminin 
payını ihmal etmeden söylersek; 
deneyimlerini, bilgisini, birikimini, 
donanımını muhafaza ettiği 
kendi iç evreninde, duygu ve 
düşünce dünyasında, tahayyülü 
ve sezgileri yardımıyla inşa 
ettiği, sınırları zorlayan, aşındıran, 
hatta aşan eseri Süha Aray’ı 
ortalamanın, sıradan olanın dışına 
itmiştir. Eser, bunu teyid eder. 

Sanatçı deneysel çalışma 
sürecinde iken, ortaya çıkacak 
sonuçları önceden yüzdeyüz bir 
kesinlikle tahayyül edemeyebilir. 
Ancak sürecin sonunda bir 
başkalığın ortaya çıkacağından 
yüzde yüz emindir. Derdi de o 
başkalığı ortaya koymaktır zaten. 

Sıradan olandan kaçıştır, sürüden 
ayrılıştır, ortalamadan çıkıştır bu. 

Sıradışı şeyler için daha başından 
itibaren kollar sıvanmıştır. Ola ki 
bir sürprizle karşılaşsa bile, süreci 
düşünen, hazırlayan ve yöneten 
bizatihi kendisidir. Sürpriz sonuç 
da O’na aittir, O’nun eseridir. 

Sanat tarihi sürprizlerle doludur. 

Kaldı ki geniş bir perspektiften 
ele alarak yahut çok katmanlı 
düşünerek olasılıklar üretiyoruz. 

Yaptığı denemenin sonucunda 
ne çıkacağını önceden tahayyül 
ettiği ve bu sonucu elde 
edebilmek için zaman ve emek 
koyduğu söylendiği takdirde, 
yanılma payı neden sıfır olmasın?

Süha Aray yaptığı deneysel 
çalışmalarla, sürgit estetik 
anlayışı sorgulamış gibi 
görünmüyor mu? Öyle görünüyor. 
Sürgit estetik bilgiyi aşındırmış 
gibi görünmüyor mu? Öyle 
görünüyor. Sürgit estetik 
yaklaşım konusunda kuşkuya yol 
açmış gibi görünmüyor mu? Öyle 
görünüyor. Sürgit estetik birikimi 
aşma çabasında olduğu izlenimi 
bırakmıyor mu? Öyle bir izlenim 
bırakıyor.

Bütün mesele de burada zaten. 
‘Görünenin/gösterilenin’ ve dahi 
bütün duyular seferber edilmiş 
iken ‘algılananın/algılanması 
istenin’ reddi söz konusu. Sanat 
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olgusu buradan itibaren başlıyor. 
Düşünme eyleminin varlığı bariz 
şekilde kendini gösteriyor. Fikir 
üretmek ve ortalamanın dışında 
bir sonuca varıp, onu paylaşmak 
söz konusu. Sanat eyleminin, 
yani sürecin sonunda ortaya 
çıkan yapıt çok açık ki bütünüyle 
O’na aittir. Onu yapıtında 
görürüz, hissederiz, sezeriz. 
Yapıtı üzerinden O’nun birikimini 
farkederiz, algılarız. Bu kendine 
has (özgün) eserin, bizatihi O’nun 
duygu ve düşünce dünyasından 
rafine edilerek sunulduğunu biliriz.  

Belleğimize müracaat edip 
hatırlamaya çalışalım; pandemi 
koşulları öncesi her yıl onlarca 
sergi ve gösteri izlerken, kaç 
tanesi için bunları söyledik, 
söyleyebildik. Hatta diyelim ki 
son on yılda izlediğimiz sergi ve 
gösterilerden kaç tanesi bizi bu 
şekilde düşünmeye sevk etti.    

Süha Aray’ın foto-grafik 
düzlemde paylaştığı, sanat 
ortamına sunduğu ilk deneysel 
çalışmasının üzerinden 
neredeyse çeyrek asır geçtikten 
sonra bile olsa, naçizane bu 
metni kaleme almaktan ötürü 
hakikaten kendimizi çok iyi 
hissediyoruz. Adeta uzun süredir 
ödeyemediğimiz için bizi çok 
rahatsız eden bir borcu kapatmış 
gibiyiz.  

Esasında böylesi özgün 
çalışmaların küratörlerin 
dikkatinden kaçmaması, 

koleksiyonerlerin ilgisine 
sunulması beklenir. Mamafih 
bu yönde bir beklentinin 
boşa çıkacağını peşinen 
kabullendiğimiz için, dileğimiz 
o ki, bu değerli çalışmalar 
sanatçının arşivinde unutulup 
gitmesin, kitaplaşsın, kültür-sanat 
ortamında hak ettikleri yeri alsın 
ve sonraki kuşaklara miras olarak 
bırakılabilsin.  

 Tekin ERTUĞ
(Eylül 2020)

Not: Süha Aray’ın ilk sergisi 
(burada bazı örneklerini 
gördüğümüz başkalaşmış insan 
yüzleri/portreler), başka foto-
grafçıların eserleriyle birlikte 
Çin’de hazırlanan bir kitapta/
magazinde yer aldı, Ankara’da, 
İstanbul’da ve Safranbolu’da 
sergilendi, Arjantin’den 
ülkemize getirtilen bir sergiye 
karşılık olarak Arjantin’e 
yollandı. Diğer çalışmaları da 
dernek ortamlarında, ulusal ve 
uluslararası bazı etkinliklerde 
gösteri olarak paylaşıldı.    
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2 Mart Online Fotoğraf Gösterisi ve Söyleşi “Dev Kanatlar:Kara Akbaba” Aykut İNCE

9 Mart Ustalarla Söyleşi Online Ortak Etkinliği “İbrahim ZAMAN” (Moderatör: Prof.Dr.Adnan ATAÇ)

16 Mart Online Fotoğraf Gösterisi ve Söyleşi “Dur Yolcu!” Çanakkale'den Sakarya'ya Şehitlerimizi Anıyoruz
Kadim KOÇ, Fikret ÖZKAPLAN, Gökçen ÖZKAPLAN, Turna ÖZKAPLAN

23 Mart Online Ayın Fotoğrafı Etkinliği(AFE) “Grafiksel Fotoğraf” Ömer GEMİCİ

Geçmiş 

Etkinlikler ve Haberler
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BIZI TAKIP EDIN
Sosyal Medya Mecralarında Bizi Takip Edebilirsiniz

FSK Derneği

fskdernegi

fskDernegi

FSKDernegi

https://www.youtube.com/channel/UCiojecb0Y81YTVc3b2a5nZw
https://www.instagram.com/fskdernegi/
https://twitter.com/fskdernegi
https://www.facebook.com/FSKDernegi
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fskdernegi fskDernegi FSKDernegi

FSK Haber Grubu’na üye olmak için;
fsk_habergrubu_yeni@googlegroups.com
adresine e-posta gönderiniz
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