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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
Berpirsa Belavkirinê: Leyla Arısoy
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Ji vê hejmara di destê te de 40 sûret hatine
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SILAVA EDÎTOR
Kitêbfiroşekî ku ji me re digot ‘’Herkes flashhilatê
nastîne ku, xwendevanên wê yên taybet hene, tên
dipirsin û distînin.’’, meraqlîyeke fotografan a ku ji
telefona xwe ferhenga Kurdî-Tirkî vekiribû û hema
bêje peyv bi peyv flashhilat dixwend, kêfçiyekî ku ji
fanzîna me kaxetek diqetand û pê esrar dipêça,
xortekî ku bi armaxankirina setek flashhilat ji yara
xwe lêborîn dixwest, koleksîyonerekî ku bi
heyecan hejmarên me yên berê dipirsî, hin
kevnehevalên ku jiber meseleyên şexsî nexwestine
ku kes pê bihise ku ew flashhilatê her meh
dişopînin, parêzerekî ku bi perîyodîkbûna
flashhilatê serbilind bûbû û dixwest bibe
produktorê wê, yek du xêrxwazên ku problemên
flashhilatê yên ekonomîk bihîstibûn û xwestibûn bi
şandina çend qurişan barê fanzînê sivik bikin,
fotokopîcîyê me yê ku her meh bi awirên şêrîn û bi
bişirîn nusxeyeke fanzînê dikir destê xwe û digot
‘’Hele binêrin yaw, çiqas xweşik bûye, ma ne?’’
kirin ku fanzîna me vê mehê jî binizile; flashhilat ji
hejmara 11an û pê ve êdî rengan dike.
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ÇARÇOVEYÊN DÎWARÊN BÊDENG
Pinar Yildiz
Dîwarên mala me jî wek dîwarên gelek malbatan
mîna goristaneke bêax bûn. Jiyanên bêmirad li ser
dîwêr zeliqandî mabûn. Wek ku dîwaran dixwest
devê xwe vekin û bên zimên lê ew jî wek
çarçoveyên bêrih matmayî mabûn. Ji dîwaran
bêdengiyek li nav malê belav dibû. Gelek caran
bêyî peyvekê, em jî wek wan çarçoveyan bi saetan
matmayî diman. Mîna wêneyên ku li diwêr
zeliqandî mabûn, em jî li alemeke din dizeliqiyan û
diman.
Tenê sê wêneyên li ser dîwêrên mala me
neketibûn nav wê goristana bêax; di quncikekî de
ji bo jiyanê zorê didan xwe. Yek yê Ahmet Kaya bû.
Saza wî di destê wî de, bi kenek coş û hêvîdar, wek
ku wî jiyan li hember mirinê bilindtir dikir. Yê din jî
wêneyê birayê min Ronî yê ku nû dest bi mektebê
kiribû. Ew wêneyê Ronî yê bi onluga şîn jî wek wî li
ber dilê diya min pir ezîz bû. Ronî yê sedsala
mîlenyûmê wek ku di nav fikaran de wenda bûbû,
bi wan awirên xwe li kamerayê nêrîbû. Ew wêneyê
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ku bavê min û Şêx Necmeddîn li welatekî dûr li ber
behrê kişandibûn jî ji zû ve di nav çarçoveyekê de li
ser dîwêr bû. Di vî wêneyî de Şêx Necmeddîn ne
wek şêxek, wek mirovek, wek camêrek bû hêj. Ew
wek niha ewqas kal jî nebû. Şêxê ku min digot qey
ew ji mala xwe ya bi hewş û mezin qet
derneketiye, çima çûbû wî welatî dûr nizanim.
Dibe ku Şêx Necmeddîn ew şekirên xwe yên qulomulo yên penbeyî ji wî welatî dûr ê li ber behrê
anîbûn, dibe ku wî ew şekir wek diyariya wan
rojan di paxila xwe de vedişart û ne tenê li zarokan
li hemû xelqê belav dikir.
Bêyî wêneyan, teqwîm û îmsaqiyeyên ku ji meha
remezanê mabûn jî li ser dîwaran rêz bûbûn.
Dîwarên şîn yên mala kalikê min dihatin bîra min.
Li ser dîwarên wan jî teqwîm û îmsaqiye hebûn. Li
kêleka sobeyê jî her gav destmaleke neqişkirî û
neynikek daliqandî bû. Şiklê neynikê tu carê
nediguherî lê yekcarna qabê neynikê şîn, yekcarna
jî sor bû. Neynik kengî dişikiya, kengî dihat
guhertin min tu caran nedidît.
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Kalikê min wexta ku hêj sax bû jî wêneyekî wî li ser
dîwarê mala wan bû. Min bi awirên ecêbmayî li
wêneyê kalikê xwe dinêrî. Di wî wêneyî çend-çend
sal berê de jî kalikê min dîsa kal xuya dikir. Diya
min digot,"Min xwe dîtiye nedîtiye wek xwe ye."
Wê çaxê ez dibêm qey hêj ewqas mirî li malbata
me neciviyabûn an jî wêneyên miriyên wê çaxê
tune bûn.
Pir zêde wêne li ser dîwêrên mala kalikê min
nebûn. Tenê ew wêneyê kalikê min û wêneyekî
Şêx Seîdî di kêleka hevdu de; yekî li hember dîrokê
yekî jî li hember wextê li ber xwe didan.
Wê çaxê hêj bêdengiyek ji dîwêrên mala kalikê
min belav nebûbû, li nav malê. Kalikê min bi dengê
xwe yê bilind yê her gavê carê bi kelecan, carê bi
gazindan, carê bi hêrs bê navber diaxivî û diaxivî…
Ez li pey sobeyê, germahî û aramiya sobeyê li
hemû bedena min belav dibûn. Dengê kalikê min ê
bilind jî di nav odê de. Me, agirê sobeyê û wêneyê
Şêx Seîdî jî bêdeng-bêdeng guhdariya kalikê min
dikirin. Min li pey sobeyê, li wêneyê Şêx Seîdî
dinêrî. Wek ku ew jî bi awirên xwe yên ku carê ez
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jê ditirsiyam, carê ez di bin heybeta wan de zêdetir
piçûk dibûm, tenê li min dinêriya. Lê guhê wî li ser
gotinên kalikê min.
Ji ber heybeta awirên wî bû çi bû nizanim, di
zarokatiyê de me Seîdê dîrokê re hew digot "Şêx"
û bi vê peyvê ew li ber çavên me zêdetir bilind û
pîroz dibû. Wexta ku me sond dixwar, me digot,
"Bi vê ziyarê, bi vî şêxî…" Me li ser şêxê ku ziyara
wî di nav mezelên gundê me de ye sond dixwar lê
her cara ku me digot, "Bi vî şêxî!", ew wêneyê Şêx
Seîd ku li dîwarê mala kalikê min daliqandîbû dihat
ber çavên min. Ji bo xatirê wî wêneyê daliqandî be
jî derewkirin pir zehmet dibû. Ew awirên wî yên tûj
ji gora şêxê ziyarê re dibûn bedenek û ji me re jî
dibûn dengek, "Derewan nekin!" Wek ku ew li wir
be. Ne wek miriyek, ne wek şêxek, tenê bi awiren
xwe ew li wir be. Awirên xwedî dengekî xurt.
"Derewan nekin!" Ew deng û awir wek ku ji mêj ve
li wir bûn û dê heta-hetayê jî li wir bin. Yekcarna
min li pey sobeyê ji dengê kalikê xwe zêdetir
dengê wan awiran dibihîstin. Wek ku ew awir jî
wek kalikê min bênavber diaxivîn û diaxivîn…
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Yekcarna dengê "Şêx" û dengê kalikê min diketin
nav hevdu. Bêdengiya bêdengan serdest nebû wê
çaxê, ji çarçoveyan jî deng bilind dibûn.
Êdî em li ser ziyarê û li ser şêxê ku li wir radizê
sondan naxwin. Ji ber wê êdî tu wêneyek nayê ber
çavên min. Bêdengiyek ji dîwarên şîn yê mala
kalikê min jî belav dibe êdî. Ne dengek bi kelecan
maye ne jî hêrs û gazinên me…
wêneyê
Şêx Seîdî jî
wek me
guhdariya
bêdengiya
çarçoveyên
dîwaran
dike,
di nav çeqçeqa
agirê sobeyê de..
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DARA MELHESEN
Ayetullah Badikî
Di dîroka hinek gundan da hinek simbol hene ku
ew bi navê wî gundî ra zeliqandî ne û gund bi
hebûna xwe temam dikin. Ev hinek cara kanîyek e
ku cihê bêhnvedana evîndara ye, mêrgek e ku cihê
li hev civîna şivana ye, çîyayek e ku cihê xwe
veşartina revoka ye. Lê ez dê behsa darekê bikim
ku navê wê bi navê gund ra rewşeka
wekehevîbûnekê îfade dike.
Dara Melhesen li nava gund li ber serê Kanîya
Çirik, ji Kanîya Bergund piçek wêda rehên xwe berî
axê daye. Pê ra jî li ber serê vê darê goristana gund
heye ku ez di wê bawerîyê da me rehên vê darê
heta binê van mirîyan dirêj dibe. Ev dar biçûk
mezin di bîra hemûyê niştecihên gund da xwedî
cihekî teybet e: Di biçûktîya wan da cihê lîstoka
zarokan bûye, dema ku mezin bûne jî bûye cihê
bêhnvedana wan. Dar çend salî ye, û belota wê bi
destê kê hatîye danîn çi kesek jî nizane. Lê dar
şahid e, bi guhê xwe bihîstîye çend telqînê
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meleyan, bi guhê xwe bihîstîye hewara dilbikulan.
Ew li hember hemûyê afatên ku li gund qewimîne
li pîya maye û xwe gihandiye dema me.
Ev dar li gundê Kurdmeydanê ye û Kurdmeydan jî
ji navenda Mûşê 24 kîlometreyan dûr e. Min vî
wêneyê darê çend roj berê ji alîyê rojavayê darê
va kişandîye. Dem êdî payîza paşîn e, pel, mazî û
qanqol yek bi yek ji darê da xwe berî hembêza axa
germ didin, weke mirîyên cîran, niştecihên darê
wîtewîta xwe bi xwe ra ber bi welatê germ va birin
û weke hemûyê niştecihên gund Dara Melhesen jî
di xeweka kûr da li benda zivistaneke sar û dirêj e.
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DARHESPÊ MIN
Ferhadê Mihemed

Sêwreg - 1991

Rehmet li stûyên miriyên we haziran be, kalikekî
min ê hertim silbûyî û qehrok hebû. Pirr diqîriya lê
dilê wî mîna ava kehniyan zelal û pak bû. Hespên
wî hebûn. Min her tim dixwest ez li ba wî bim da
ku ez nêzîktirê hespan bibim bi wî re bigerim. Lê
hingê ne pêkan bû. Min dît ê nebe, min jî ev çoyê
di dest xwe de kiribû hesp ji xwe re, min bi qinabe
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ji wî re hefsarek çêkiribû - hefsar ji girêkeke kor
pêk dihat - û min xistibû serê vî çoyê dest xwe,
min ew dikir nav şeqên xwe ez pê direviyam. Paşê
jî wekî siwarekî şareza min hespê xwe dida
çargaviyan. Yek didu sisê çar! Ha hespê min ha!
Piştî vê kelerevê bi carekê ve min digot
"hooooyyyîş!" ... Dibû hilkehilka min û nefes li min
diçikiya; paşê ez vedigeriyam û min li paş xwe
mêze dikir, min didît ku şîpeke stûr li dewsa şopa
hespê min maye û toz û dûmana axê bi pey min
ketiye. Ez diçûm min ji wî re di taseke birq a
qeleykirî de av dianî û dida ber. Bîskeke din, min di
dilê xwe de digot "Welehî min hespê xwe pirr
westandiye, ji ber wê ew avê venexwe."
Ez
li ber
rûdiniştim
û ez
digiriyam.
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ŞEWQA XWEZAYÊ
Adar Cayş

Sîlopî - 2018

û ez kevir im
ax, tav, asîman
û çîmenên rengrengî me
çend heb berx
û bizin
û azadîya min a
ku ezê ti car terk lê nekim
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DEMSALA DEREWAN
Meki Ağdal
Hema hema ji hemû demsalan hez dikim lê payîz li
min, mîna zorakeke jinbavê ye. Li ber çavê min reş
e ew, mîna zaroka mêvanan a nehewayî û qîçmez.
Herkes pesnê vê demsalê dide lê ez ti hêjayîyeke
wê nabînim. Dibêjin payîz gerdûnî ye lê ya payîzê
anî serê me, heman tişt bianîya serê ewên ji
payizê hez dikin jî; payîz, dê ber çavên wan jî wek
zarokeke ehrîmanê teşe bigirta. Ne rengên payîzê
yên mîna orkestirayeka birêxistinbûyî, ne jî reqsa
darên payizê, ne jî rêwîtîya ewrên payîze yên li
asîman bala min dikişînin û ne jî hezekê di dilê
min de şax didin. Rengên payîzê mîna segekî belek
ê ji hedê xwe derketî xiyanetê li demsalên buhurî
dike. Darên payîzê, di destê dijminan de reqsa
ziguratan li dora zarokên me digrin. Ewrên reş û
rêwî yên payîzê, hindûrê min tarî dikin. Di çûyîna
wan ewran de çûyîna xoşewîstekê dibînim.
Payîz bi du tiştan ve tê: Bi reng û dewlemendîya
xwe û bi êş û elem û keserên xwe. Wexta ji ser
welatê me dibihure kîsê xwe yê duyemîn, li ser me
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da datîne û bi reng û dewlemendîya xwe ve ber bi
welatên din ve diçe. Di vê payîza giran de ref bi ref
di ser me de tên. Êrîşan bi navê Xwedayê xwe li ser
me de dikin. Rengê xwîna zarokên Kurd mîna
rengên payîzê yên derewîn û demborî nayê pêş
çavê ti kesî. Hawara dayîkan wekî dengê bayê
payîzê di guhê ti kesî de olan nade. Deklanşora ti
kesî xwîn û hêsir wekî dilopeke baranê nakêşe.
Zarokên digirîn tên bihîstin; lê nakevin ber
perspektîvan. Payîz demsala komkujîyan e; wekî
hemû demsalên din.
Payîzê ji bilî xwîn, girî, êş û janê ti tiştek ji me ra
neanîye û evqas tiştan jî, bi curbicuriya xwe, bi
orkestiraya rengên xwe vedişêre. Payîzekê çend
hevalên min ji min revandin ber bi çîyayên jor. Li
payîzekê, di bêhna xwe ya dawî de, bi ax bûn; niha
kulmek ax in di hemêza çîyayekê rût de ku payîz
naçe li wir. Payîz hewqa bêbext e ku di serdema
xwe ya dawî de generalê xwe jî kuşt. Wî generalî
digot ku: ‘’Ger rojekê pênûsa min nekare tiştekê
derheq payîzê de binivîse, ew roj roja mirina min
e.’’ Payîzê xweşîkahîya xwe li ber generalê xwe
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girt, veşart, nekarî bibe astengê mirina Mihemed
Emîn Osmanî. Payîz ne ti demek e, ne jî
demsaleke xweş e ku wisa tê estetîzekirin.
Payîz derew e, xapînok e.
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MOISES SAMAN: SEKNA NÛHAT A ESÎL TESÎREKE
MEZIN LI SER MIN ÇÊKIR
Moises Saman, wênekarê li Peruyê hatiyê dinê, bi
salan e li seranserê Rojhlata Navîn fotografan
digire. Fotografên Moises Saman, di The New York
Times, Newsweek û TIME û gelek weşanên din ên
navneteweyî de derketine. Moises Saman ji
2014an vir ve endamê Magnum Photosê ye.
Kovara TIME di Mijdara 2019an de bi fotografên
Moises Saman bal kişand ser koçberîya Kurdên
Sûrîyê. flashhilat fanzînê pirsî û Moises Saman
bersivand.
Berî tu fotografên Kurdan bigirî, te cara pêşî ew
çawa bihîstin û li kê derê dîtin?
Ez dibêjim qey pêşî di serê salên 1990î de, dema
ez Enfalê, operasyona Sadam Huseyîn a dijî
Kurdên Îraqê elimîm, min Kurd bihîstin. Di 2002an
de ez çûm Îraqê û min Kurd cara pêşî li wir dîtin.
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Foto: Berzê, Oxford - Mijdar 2019
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Nûhat Abdulhamîd, keça Kurd ya 9 salî, bi
fotografê te di berga Kovara TIME de derket.
Gava te rûyê wê girt, te qet texmîn kir ku ew
fotografê te dikare bibe yê bergê?
Na, ew biryarên wisa edîtorên min ên di Kovara
TIME de didin.
Wênekarî li dera han.. Wek şexsekî normal, gava
te li rûyê Nûhat ê di wî fotografî de nihêrî, te çi
dît û çi hîs kir?
Sekna wê ya esîl û nêrîna wê ya bi qudret a di wê
rewşa pir zor de tesîreke mezin li ser min çêkir.
Ji Haîtî, Kongo û Afganistanê jî fotografên te
hene. Trajedîya penaberan li seranserê dinê tim
eynî ye?
Gelek dînamîkên hevpar ên cîhguherandinê hene
ku ew li hemî komên cîhanê tesîrê dikin.
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Ên Kurdan te heta niha fotografên Kurdên
Tirkîye, Îraq û Sûrîyê girtine. Lê, parçeya din: Îran.
Te qet hewil da ku tu herî Îranê?
Ez hîn neçûme Îranê, bes ez dixwazim di zûtirîn
demê de herim wir.

Moises Saman li Cizîrê ye, 2016
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PISTEPISTA ŞEVÊ
Aynur Çile
Hate ber xanîyê xwe û li stêrkan nihêrt. Ronahîya
heyvê şewqa xwe dida ser bajar û xanîyî. Lembeya
mal jî bi ser heyv û hêvîyan da dibiriqî.
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Şirîkên Avê - Adana 2019, Rêbîn Ozmen
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