williamhenryfoxtalbotsînasilokorona
zeeralkhatibbûbbevdemûnmartinmu
nkacsiadriansibleydonmccullinabgar
ukkamahenrycartierbressongabrielb
retocqyuricortewilliamhenryfoxtalbo
fanzîna ji fotografîyê dinizile
tsînasilokoronazeeralkhatibbûbbevd
HEJMAR: 1, SIBAT 2019
emûnmartinmunkacsiadriansibleydo
nmccullinabgarukkamahenrycartier
bressongabrielbretocqyuricortezper
xudreswilliamhenryfoxtalbotsînasilo
koronazeeralkhatibbûbbevdemûnma
rtinmunkacsiadriansibleydonmcculli
nabgarukkamahenrycartierbressong
abrielbretocqyuricortezperxudreswil
liamhenryfoxtalbotsînasilokoronaze
eralkhatibbûbbevdemûnmartinmun
kacsiadriansibleydonmccullinabgaru

flashhilat

Mehê carê derdikevim. Kesên dixwazin fotograf û
nivîsên wan ên li ser fotografîyê di ser min re belav
bin, dikarin wan ji flashhilat@gmail.com re bişînin.
Edîtor: Omer Faruk Baran
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SILAVA EDÎTOR
Di sala 1826an de, roya ku Joseph Nicéphore
Niépe ji pencereya xwe, piştî pozeke heşt saetan
bi perîşanî fotografa pêşî kişand, herhal texmîn
nedikir ku namîne du sed salan wê ro were teknîk
rê bide makîneyan ku di sanîyeyan de bi sedan
fotograf werin kişandin. Nivîskarekî di sala 1997an
de digo ‘’Ebowwwww, di sala 1971an de, tenê li
Brîtanya 325,000,000 fotografên rengî hatine çap
kirin!’’ jî bêguman nizanibû heta sih-çil salên din
dê tenê di Instagramê de, di royekê de ewqas
fotograf werin belav kirin. Fotograf, bi vê çapikîya
xwe ya nayê zept kirin, ber bi kû ve diçe kes
nizane. Ne yên tenê jibo çend forsên fotografîk
biavêjin hevalên xwe derdikevin digerin dikarin
fikrekê li ser rîya fotografê bêjin, ne yên teorîya
fotografan dixwînin û porê serê xwe pê re ‘’reş û
sipî’’ dikin dikarin texmînekê li hev bînin. Fotograf
jî tenê xwe dizane, ronahîyê dizane û wê kêlîya di
xwe de çik kiriye dizane ku li ser siberojê sirekê,
şorekê nabêje. flashhilat, dest bi meraqa
fotografîyê dike.
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KOLAJA DÎNAN
Perxudres
Jiber ku biçûkê dîya xwe ez bûm, ji kirîna nên heta
anîna mêst, hemî suxreyên derveyî malê di sukira
min de bûn. Gava tiştek zû lazim dibû, dîya min
pereyekî kaxetî dida destê min û ez dişandim
dikanên nêzî Camîya Wayîsa û yên li ser rîya
Kobanîyê.
Rokê dîsa ez çûme beqalê li jêr mala me ku tiştekî
dîya min xwestiye bikirim, çavên min di hindurê
dikanê de li çarçoveya sor a li devê derî hatibû li
dar xistin ket. Beqalê meraqli, fotografên dînên
Sirûcê yên navdar di ber hev de bi cîh kiribûn.
Hejmara fotografan nê bîra min tam, lê ez dibêm
qey ji şeş heftekan ne hindiktir bûn.
Fotograf li wir man; beqal nexweş ket mir, ez ji wê
mehelê bi dûr ketim.
Sal di ser bi dehan salan re teqle bûn bi şûnde,
carê ez di YouTubeê de ji xwe re li stranan guhdar
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dikime, min ew dînên beqêl fotografên wan
kişandibûn bi tesadufî di klîpeke ‘’Adaletin Bu Mu
Dünya’’ ya Selda Bağcan de dît. Yekî ji xwe re bi
kalîteyeke xerab, fotografên wan fotografên dînan
kişandibûn û li wê platforma videoyê bar kiribû.
Pir paşê, ku min bi fotografîyê hewes kir û xwest
ku careke din li fotografên wan dînan binêrim, min
li ser Youtubeê ew nedîtin. Ya yê vîdeo çêkirî ew ji
Youtubeê rakiribû ya jî Youtubeê bi xwe ji ber
heqên telîfê ew jê biribû.
De piştî beqal mir, du zaroyên wî yên ku di emrê
min de bûn, li şûna bavê xwe rûniştin, di wê
beqalîyê de dewam kirin.
Belkî bîst salan şûnde ez jî xusûsî seba fotografên
wan dînan bibînim rabûm çûme Sirûcê û min berê
xwe da wî beqalî. ‘’Selam eleykim’’, ‘’eleykim
selam’’, min tavilê dît çarçove ne li şûna xwe ye.
Hîseke derengmayînê nizilî zikê min û ez êşandim,
lê min qet dengê xwe nekir.
Kurê beqêl ez nas kiribûm. Anî kursîyek kişand da
ber min, xwest ku ez rûnim. Bo ew karên xwe yên
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bi muşterîyên din re biqedîne û em bi rihetî
bipeyîvin ez rûniştim û min aveke qerimî xwest.
Kurê beqêl, jiber ku min navê wî ji berê de
nizanibû yan ji bîr kiribû, bêguman sohbeta me dê
dûr û kûr neçûya, lê me dikaribû li ser rewşa
rojane, kirîn-firotan, halê Sirûcê û virdekî wêdekî
xeber bida.
Yek ji min dudu ji wî, me muhbet hinekî pêşde bir
bi şûnde min bi çavên xwe cîhê çarçoveyê îşaret
kir û got ku ‘’A tam li wê derê fotografên dînan
hebûn, bavê te rehmetî gî tek tek kişandibûn û li
wir li dar xistibûn.’’ Kurê beqêl, mîna yekî ku gava
fotografên wesîqe dikişîne zîq li kamerayê dinêre û
qet nalive, li cîhê vala nihêrî û heçku piştî teqîna
flaşê hate xwe go: ‘’Erê, bavo tiştên wer dikirin’’
Min sebra xwe dirêj û pahn nekir û aqûbeta
çarçoveyê pirsî. Nola ku seba wan ne tiştekî ewqas
bi qîmet be, got ‘’Nizanim welle, tinne çend sal in,
herhal me avêt.’’
Dilşikestî, min xatir xwest û ez ji dikanê derketim.
Bozo miribû, Naqê û Qopiz nedixewinîn ji zû de.
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KEVNEFOTO

Derîyê Vekirî
William Henry Fox Talbot
1843
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TORA TARÎYÊ
Sîna Silokoro
Dibê Şirîf hebû, zilamkî feqîr bû. Dil kete sûretekî.
Dil kete sûretekî, ji xwe revand. Ew jî fikirî go ezê
xwe li kê bigirim, go dibê Şêxê Şewqan heye, ezê
herim xwe li wî bigirim. Dibê axir xwe lê girt,
malum e zilam mezin bû. Ê berê wilo bûn. Zilam
axa bûna, beg bûna xwe li wan însanên mezin
digirtin ku meseleyên wan safî ke. Yanî diçûne ber
sitara wan. Dibê axir çûye cem Şêxê Şewqan. Şêxê
Şewqan jî, berê kon bûn, xanîyên din nebûn, kêm
bûn. Dibê konek dayê da, go ‘’A here li dera
hanakê ji xwe re, ji xwe re vede’’ Dibê Şirîf, li
sûretê di destê xwe de meyzand, got ‘’Min sûretek
revandîye û min xwe li te girtiye’’ Yanî li gorî wî
zemanî, îmkanên wî çi hebûn dayê da Şêxê
Şewqan. Werhasil, li gorî çîrokê ye tê gotin, vêca,
heke salek e heke mehek e derbaz bû, li cem ma.
Şêxê Şewqan rokê gote xulamên xwe, gote ebîdan,
go emê ji xwe re derkevin gezmaxê. Bê ka çend
xulam pê re hene û ebîd in, malum e konkê Şirîf jî
dûrî kona ye. Dibê axir ew jî wilo meşîyan, malum
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e berê ode mode nebûn, eger qey bihar e sûretê
Şirîf jî firîyaye, ber devê kon. Digo sûretê ku Şirîf
revandibû jî spehî bû, xweşik bû. Vêca firîyaye
hatiye li ber tavikê, Şêxê Şewqan jî wilo di ser
milên xwe re meyzand, dît sûretek li wir e û spehî
ye. Go ‘’Ew sûret a kê ye?’’, gote ebîdan, gotin
‘’Welle yê Şirîf e, yê wî feqîrê te ye’’, ‘’Na looo’’ go,
go ‘’Welle’’ Go ‘’Herin ji min re bînin, wî sûretî’’
‘’Yaw’’ go, ‘’eyb e, xwînîyê te ye xwe li te girtiye’’
go ‘’ancax layiq e ji min re’’, Ê axa ye, paşa ye
mesela, Şêxê Şewqan e. Werhasil, ebîd çûnê de
sûret girtin, dev bi wî sûretî ket go ‘’Xwedîyê min
heye filan’’, go ‘’Em zanin xwedîyê te heye’’ Dibê
axir bir. Anî binê konê xwe danî. Êvarî, malum e
Şirîf ji çolê hat, hate devê derî meyzand, li cîhê
sûretê wî tiştek xuya nabe. Çû cem cîranan, pirsî,
cîranan go ‘’Xwedê hal û meselê sûretê te ew e,
Şêxê Şewqan ew e ji xwe re bir.’’ ‘’Nabbêêêê’’ go
‘’Welle’’, Ê Şirîf feqîr e, ti ebîd û xulamên wî jî nîne
tiştkî bike. Ma sekinî hema cîh de rûnişt û ji xwe re
girîya, bi ser halê de girîya. Yaw go ‘’Ka ezê çawa
wî sûretî ji bîr bikim, tarî gerek e’’
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KÛÇENÛÇE

Save the Children di rapora xwe ya 2019an de
ragihand ku li seranserê dinê, ji her pênc zarokan
yek, li herêma herbê dijî. Sazîya ku 100 sal in bo
zarokan alîkarîyê dike, dide zanîn ku hejmara
zarokên li herêmên herbê dijîn, li gor salên 1990î
du qat zêde bûye û gêhiştîye 420 mîlyonan. Rewan
a 11 salî ji wan tenê yek e; li gundekî li bakurê
Helebê, li ser tankeke xurde, di destan de hirçikek,
lê li rûyê wê ne bişirînek ne ti, li kameraya Nazeer
Al-Khatib ê ji AFPê dinêre.

9

ŞAGIRT BRESSON, HOSTE MARTIN MUNKACSI
Bûbb Evdemûn
Henri Cartier Bresson, ku yek ji avakerên
Magnumê ye, bi fotografên xwe û bi gotinên xwe
yên li ser fotografîyê mora xwe li hunera sedsala
20an xist.
Gêncên kamera di destan de li dû wî rabûn, hewl
dan ku çakî û çapikîya çavên wî bi dest bixin û tim
xwestin ku di fotografan de mîna wî kêlîyên
surrealîstîk bigirin.
Lê ya Bresson bi xwe? Wî ji kê sûd wergirtibû?
Wênekarê ku bi leqeba ‘’Nêçîrvanê Kêlîyan’’ jî tê
nas kirin dîyar dike ku tenê fotografeke Martin
Munkacsi li ser wî tesîr çêkiriye û wî bi wê fehm
kiriye ku fotograf dikare ebedîbûnê bigire.
Di fotografa Munkacsi de, sê zarokên şilf î tazî û
destek û pêl û kefa avê xuya dibin. Kêlîya jê
kêfxweşî dipijiqe, tevî ku 90 sal di ser re derbaz
bûye jî hîn li şûna xwe ye, wisa rawestîyaye.
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Li Gola Tanganyika
Martin Munkacsi
1929
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GAZINCNAME
Min û xanimê me hevdu di Facebookê de nas kir û
em zewicîn. A rast naxwazim bûka min ji
Instagramê be.
Serdar P.
Ez newêrim li fotografên Bediuzzeman binêrim,
xof tê min.
Fırat A.
Me hîn devê xwe bi şêranîyê nekiribû, anîn
fotografa gustîlan li ser Whatsappê belav kirin.
Emîne E.
Kemo hebû ya, hevalê me yî lîsê. Ji qîzikekê hez
kiribû, qîzik li Almanyê bû, Kemo di MSNê de maus
e mişk e çi ye, tim li ser fotografa qîzkê çerx dikir.
Alî K.
Deynê xwe çend salan neda, ez rabûm çûm malê.
Mêrik go ‘’Ez heme, fotografeke min heye di
cizdanê min de’’, ez destboş vegerîyam.
Mihemed B.
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GER HÛN DIXWAZIN BIBIN WÊNEKARÊ HERBÊ..
Wênekarê navdar Don McCullin ji Radio Timesê re
dîyar kir ku Brîtanya jiber kêşeya Brexitê, ku
peymana bo derketina ji Yekîtîya Ewrupa ye, mîna
ku di herbekê de ye.

Don McCullin li Bradfordê fotografên roja aşûreyê
digire, 2018. Foto: Adrian Sibley / BBC

McCullin, piştî gera xwe ya li Brîtanya da zanîn ku li
wî welatî di van salên dawî de rêzdarî kêm bûye û
ew bandoreke giran li ser komên biçûk û belengaz
çêdike. Li gor McCullin, bi girjîya Brexitê re li
temamê bajarên Brîtanya hizûr nemaye.
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‘’Gelek kes, kesên ciwan, ji min re dibêjin ku ‘Ez
dixwazim bibim wênekarê herbê. Ez jî dibêjime
wan, ‘Binêr tiştekî te digire tune. Li hemî bajarên
me yên Brîtanya birek herb dewam dikin.’’
McCullin got.
Wî bi berdewamî da zanîn ku li Brîtanya ‘’herba
civakî’’ heye û dîyar kir ku li wî welatî ti bajarên ku
wênekar lê nikarin, perîşanî, trajedî û azaran
bibînin tune ne.

Foto: Don McCullin, 2018
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HESABEKÎ INSTAGRAMÊ: @abgarukkama
Li ser Instagramê, xêncî profîlên şexsî, hesabên ku
fotografên kevn û nû yên tenê herêmekê belav
dikin ro bi ro zêde dibin. Bi saya wan fotografên
re, çi kesên ji kesên ji warên xwe dûr, çi kesên ji
cîhê xwe koç nekirine, guherîna demê çêkiriye
dibînin. Yek ji wan hesaban @abgarukkama ye ku
bi piranî fotografên kevn ên Rihayê belav dike. Me
ji rêvebirên wî hesabî pirsî û wan bersivand.
Ka we bi çi nîyetê dest bi vî karî kir, armanca we
çi bû?
Rûpelên Rihayê li ser Facebook û Instagram û
Twitterê tim xwarinê parve dikin. Me xwest ku bên
çanda Rihayê ne tenê xwarin e, ne tenê çîgê goşt û
sira gecesî ye. Wanî me dest pê kir.
Derfetên înternetê kar siviktir kirine, lê dîsa jî
peydakirina fotografên kevn ne bi zehmet e?
Arşîva wênekêşen Osmanîyan: Vasili Kargopoulo,
Abdullahyan, Aşil Samancı, Pascal Sebah, Bogos
Tarkulyan û Papazya heni. Arşîva gerokên berî
Herba Yekemîn a Cîhanê hatine û ê dû herbê
15

hatine: Max Von Oppenheim, Gertrude Bell,
Creswell, Gabriel Bretocq, Mîsyonerên Kapuçin
heni. Arşîva Fillehan û Suryanîyan heni. Arşîva
kesên dû 1960 hatine gerîyane û wêne kişandine
jî heni. Mesela wêneyê rehmetî Ara Güler ku li
Herranê kişandine, Henry Cartier Bresson li
Bêrecûk û Sirûcê kişandine. Nikos
Economopoulos, Roland û Sabrina Michaud,
Richard Kalvar, Wilfried Gebhard, Hans Peter
Grumpe,Steve Mccury, Fulvio Roiter, Cihat
Kürkçüoğlu, Doğan Çelik, Abdullah Elçî û hîn zêde
wênekêş heni.

Sirûc, 1964 Foto: Henry Cartier Bresson
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Her roj em navên em nû dibihîzin, dielimin. Em
her roj bo wêneyekî lêkolînê dikin û arşîva wan
digerin, pir zêde ne bi zehmet e.
Hîn gelek fotografên kevn ên Rihayê li înternetê
nehatin bar kirin. Ti plan projeyên we yên bo dîtin
û belavkirina wan heye?

Hinek wêne û arşîvên ku em negiştinê heni. Arşîva
Mîsyonerên Kapuçin, Fransîyan, Ingilîza û ê hinek
gerokên hatine van deran me nedîtiye. Îmkan û
xulkê me ji ne zêde ye. Em karibin emê ser navê
Abgar kovarekê derxin. An jî kovareke dîjîtal:
Çand û lêkolînên li ser Riha, Semsûr, Meraş û
hetanî Yêrîvanê.
Ereb, Ermenî, Kurd, Tirk, Suryanî, gelek qewm li
Rihaya kevn mane. Di fotografên kevn de pirtir kî
hene li gor lêkolînên we?

Fotografên herî kevn ê gerokan e.Gerokên ku
hatine bo îstîxbaratê. Hatine û keleh, birc û bajar
kişandine. Bûne mîvanê eşîrê mezin. Malmezinê
eşîra kişandine û serokê eşîra kişandine. Bêyî van
pir kêm fotografen Fille û Suryan û Yahudîyan
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mane. Fille, Suryan û Yahudî zû ji Rihayê
derketine. Dibêm qey sala 1895 Filleyê Ruhayê
derketine. Pir kêm mane, fotografên wan jî pir
nemane. Bêyî van gundî heni di fotografan da.
Mesela sala 1890 gerokek hatiye Curnê Reş /
Helevanê, gundê Elxanê, li ser riya Rihayê ye û
ucax e. Tim mîvanê xwe hene. Kesi makîneya
fotografê nedîtiye. Li pê sekinîne û mêze dikin.
Kincê wan, ebayê avêtine ser xwe, rîyê wan dirêj
bûne, fotogafek pir girîng e. Dervîşê ucaxê
fotograf kişandine.

Riha, 1919 Foto: Gabriel Bretocq
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@abgarukkama
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Bo fotografên Riha, di fotografên kevn û yên nû de
ferqa sereke çi ye, çi li bajêr hatiye guherandin?

Ferqa fotografên kevn û anha pir zêde ye. Bajar
hatiye guhertin. Bo rêya bajêr fireh kin xan xera
kirine, derîyê sed salî guhertinê bo kevn bûye. Dêr
xera kirine û kirine camî. Bajarî guheriye, bajariyên
berê zêde Ermenî, Yahudî û Suryanî bûn. Misliman
ne pir bajarî bûn. Kinc û xwarin guheriye.
Fotografeke Îbrahîm Paşayê Millî heyi, hinek li pê
disekinin û bi şûr in. Qehwecîyê wî qehwê çêdike û
xezalek tê xwanê. Mîvanê wî rûniştine. Ew bi her
hawî Kurdî ye, tiştê ku di çîroka da qalê dikin ew e.
Yan jî govendeke kevn. Jinên porê xwe hunayi di
govendê da ne. Destê xwe yê bi hinnne dayî,
hezkiriyê xwe, çavê xwe bi eşq dibriqe. Hinek
fotograf jî merîya ra tiştan dibê, bi rast meriv guhê
xwe bidê tiştan dibê. Fotografên berê çîroka dibê.
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Li Caracasê, di mîtingeke bo piştgirîya Serokê
Venezuela Nicolas Maduro de, alîgirek, sûretekî
serokê berê Hugo Chavez radike.
Foto: Yuri Cortez/AFP/Getty Images
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