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SILAVA EDÎTOR
Mîna yên li fotografên xwe yên berê dinêrin û bi
dema derbazbûyîçûyî dihisin, ê me jî gava em
hejmarên xwe yên berê dibînin, zeman zahir dibe
li ber çavên me: Em dizanin ku fanzîna me salekê
qut dike êdî û ji yên çê pirtir bîranînên wê yên
malxirab di wan qutîkên qafên me de mane:
Markayeke makîneya fotografan a ku banga wê
‘’çêkera bîranînan’’ bû, eger bihata berê xwe bida
me, wê bidîta ku di flashhilatina me de ji
topavêtinê heta binketinê, ji hêrsbûna
jihedêxwederketî heta helakbûnê hemî lêkerên
raber dikin ku me lêdan heq kiriye, li cem me
civîyane: Bes dîsa jî bi xêr û xatira xwendinê, ceger
cesaretek bi me re çêbûye û pê rûyê me reş nabe
li civata dijîtal a ku mihtewaya ometek tişt pûç
kiriye: Emê di hindurê xwe de li qîmetdayîna bo
fotografekî yarê ya di cizdanê de veşartî bigerin
belkî: Li derên kamera qedexe tew, kê telefon
derxistiye û çirke çikandiye bi çapikîya xwe, ji me
wetrê siwar peya kirine ji dema hespkî dibeze:
Fotograf: flashhilat, sal dozdeh meh derdikeve.
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PENABERÎ 1996
Elif Gün
Mîna xewneke zivistanê bû. Hêdî hêdî berf dibarî.
Dayika min sobeyê dadabû. Li ser sobê barû,
qaqilê pirteqalan hebûn. Bêhna wan li hindûrê odê
belav dibû. Em hemû li dora bavê xwe kom bûbûn,
me li wêneyên ku bavê min kêşandibû mêze dikir.
Bavê min nêzîkî hezar wêne kêşandibû û ew
xistibûn çenteyekî reş û çermîn ku ji Elmanyayê
kirîbû. Wî dema li wan wêneyan mêze dikir carna
ax dikêşand û di bin tesîra wan de dima. Her
wêneyek bîranînek bû çinku û çîrokên wan
wêneyên hebûn.
Carekê, wexta ku me li wêneyan mêze dikir rastî
zerfekê hatim. Zerfeke zer bû. Di zerfê de
wêneyekî ku zarokek û du jin tê de bûn û nivîseke
ku ji bona bavê min hatibû nivîsin hebû. Min li wî
wêneyî mêze kir, piştre min nivîsa tê de xwend û
min zerfê nîşanî bavê xwe kir. Wexta ku bavê min
ew wêne û zerfa zer dît mat û bêdeng ma. Wêne ji
min sitend û li ser wî wêneyî ponijî.
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Bavê min wê şevê qet xeber neda. Roja din hingî
berf barîbû, kuçeyên Mîdyadê ji berfê spî bûbûn.
Berfê wan kuçeyên teng xemilandibû. Wisa min li
berfê û kuçeyan mêze dikir û li bavê xwe difikirîm.
Demekê şûnde bavê min hat cem min. Me
herduyan bi nêrînên kûr li dîmenên ku berfê
çêkiribû mêze dikir. Piştre em çûn hundur cem
sobê, me xwe germ kir. Dengê sobê û gumgumê
avê di hundur de olan dida. Bavê min piştî demekê
wî wêneyî ji berîka xwe derxist, û kelogirî behsa
çîroka wî wêneyî kir: ‘’Berîya niha bîst salan ji ber
sebebên aborîyê em mecbûr man herin
Elmanyayê. Hingî wî wextî bi rêya qaçaxî mirov
dibirin Ewrupayê. Em jî dê bi rêya qaçaxî biçûna
Elmanyayê. Minê Roj û dayika te bibira, pere
hindik bûn, min nekarî we hemûyan bi xwe re
bibim. Kesên ku em dibirin Elmanyayê bihayekî
mezin ji me dixwestin. Bi mehan bi rojan em di rê
de çûn. Carna em bi peyatî çûn, carna jî me li
qemyonan siwar kirin, wisa me dewam kir.’’
Serê xwe hilda li min mêze kir û bi çavên tijî hêsir
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çîroka xwe domand: ‘’Dema ku ez dimeşiyam haya
min ji Roj tunebû. Em li ber behrekê re derbaz
dibûn. Min bi çavên tije hêsir li zarok û jina xwe
mêze kir. Piştre bi nêrîneke kûr min li behrê mêze
kir. Jiyaneke nû li pêşiya me bû. Lê ji bona wê
jiyana nû me çar zarokên xwe li pişt xwe hiştibûn.
Piştî sê meh şûnda em gihîştin Elmanyayê. Ji ber
ku me hêj mafê rûniştinê nestandibû ez bi qaçaxî
xebitîm. Em di kampan de man. Me pir zehmetî
kêşand. Roj, meh, demsal û sal derbas bûbûn bi
ser hatina me ya Elmanyayê de. Em çi dikin çi
nakin nikarin we bînin Elmanyayê. Roja ku me ji
we re pasaport derxistibûn we rojê Elmanyayê
qanûneke nû derxistibû. Çareyek tenê mabû; divê
em vegerin Tirkîyê. Axir roja me ya vegerê hat.
Heval û hogirên me ji bona xatirxwestinê hatine
cem me. Hevalekî min wextê ku xatir ji me xwest
vê zerfa zer da min. Di zerfê de nivîsek û wêneyek
hebû. Hevalê min wisa nivîsandiye: “Rizgar ev ji
bona te dîyarek e qet ji bîra meke.”
Hevalê bavê min wêneyê dayika min û xuha min
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Roj kêşandibû. Û jineke ku qet navê wê nedihat
bîra bavê min di wî wêneyî de hebû.
Hêsirên bavê min bi ser wî wêneyî de dirijîyan, dilê
wî dilerizî. Serê xwe hilda li min mêze kir. Her tişt
bêdeng bûbû. Bavê min mit bûbû, bê liv, min li wî
dinêrî. Tenê dengê soba dadayî û bayê ku di ber
şibeka şikestî de dihate hundirê me dihat, ji xeynî
wan ti deng û tevger nebû. Min pêlî birîna ku bi
salan e di mêjîyê bavê min de cîh girtibû, kiribû.
Jiyana bavê min di hundirê wî wêneyê de dîl
mabû. Ji çavên wî hêsir diherikîn û her dilopa ku
diherikî li pêşberî min dibû gerîneke jîyanê, ez
wenda dibûm. Hêsirên bavê min wê ti cara ji bîra
min neçûna.
Piştî çîroka wî wêneyî qediya bavê min ew wêne
da min. Roja din min xatir ji bavê xwe xwest, ez
çûm zanîngehê. Wê rojê şûnde min careke din
bavê xwe nedît. Di ser mirina bavê min re pênc sal
derbas bûbûn. Her tişt mîna xewnekê bû. Her cara
ku min li wî wêneyî mêze dikir mîna ku bikevim
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bîreke kûr û qet dernekevim tê de asê dimam.
Wêneyekî ku çîroka wî xwedîqederek bû.
Li dû mirina bavê min, me ti car çenteyê wî yê
wêneyan venekir û çîrokên wan wêneyan jî min
careke din nebihîst.
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DENGÊ PIRSAN ŞIYAR DIKE
General Beytar
Çima mirovên ku tên vir hê berî deqeyek jî derbaz
be destê xwe diavêjin berîka xwe û telefona xwe
derdixin?
Çima hinek wêne digirin û hinek jî li ser platformên
medyaya civakî weşana zindî dikin?
Çima wexta kilama Emerê Entaxê diqede ew
xêrhatiniya mêvanan dike û gotina "Amca
anlıyorum ama konuşamıyorum" tê bihîstin?
Çima ji çavên dengbêj "Gelo ev ciwanê ku hatiye
guhdariya min dike ji min çiqasî fam dike?" tê
xwendin?
Çima ewqas mirov tên guhdariya dengbêjan dikin?
Çima Emerê Entaxê gava kilam diqede bang li
mêvanan dike û dibêje ‘’Gelî mêvana ji we kî
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dengê wî xweş e û zane bila were kilamek bibêje’’?
Çima dengbêjî di xeteriyê de ye gelo?
Çima ev deng her ku diçe kêm dibe?
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03.08.2019 - Tetwan

ÇARÇEWEYA VENGE / ÇARÇOVEYA VALA
Pinar Yildiz
baştir o / baştir e
dêsanê zerriya mi ser o / li ser dîwarên dilê min de
sey yew fotografê kehenî / wek fotografekî kevin
aliqnaye bimane! / daliqandî bimîne!

DEMSALA SPÎ
Adar Cayş

Sîlopî - 2018
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DAWÎ
Arîmed Delavî
hin difirin
hin diweşin
çi dereng
çi zû
ber bi dawiyê diçin
çûk jî dimirin
pel jî dimirin
lê mirin her li cî dimîne

12

Foto: Dilxwaz Aslan, Stenbol - Mijdar 2019
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AWIR
Berken Bereh

Hewlêr – 2012
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NÊRÎNA PÊŞÎ
Hêlîn Îlcek
Sala 2015an, li kitêbxaneya ku ez lê dixebitim, bi
koleksiyona wêneyên ku sahaf Lütfi Seymen
berhev kiribû, me pêşangehek bi navê “Okumanın
Fevkaladeleşmesi” (Fewquladebûna Xwendinê)
amade kiribû. Ji wê koleksîyonê wêneyekî pir bala
min kişandibû. Piştî pêşangehê, hemû wêne wek
fotoblokê hatibûn çap kirin û bi tesadufî bi tenê ev
wêneyê bala min kişandibû ketibû destê min.
Niha, ew wêne, dîwarê li ber maseya min
dixemilîne.
Gelo di wan salan de mirovan gava ku wêne
digirtin çima kitêb bikar dianîn? Di wê demê de,
“kitêb” wek objeyekê, çawa ji hêla wênegiran ve
mîna materyalek dekoratîf dihat bicîhkirin? Gava
min pêşangeh amade dikir jî ev pirs di serê min de
her diçûn û dihatin. Çîrok, dîrok û serpêhatiya hin
wêneyan li ser min pir bandor çêdikirin, lê haya
min ji çîroka rastîn a wêneyê ketibû destê min
tunebû.
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ji arşîva Lütfi Seymen

Di nêrîna pêşî de mirov du zarokan dibîne, du bira
ne, yê li pişt bavê wan e. Ji ber ku firseta xwendinê
neketiye destê bavê wan, ew dixwaze deriye
xwendinê li ber zarokên xwe veke û wan bike
xwediyê ilm û marîfetê. Lê ji ber bêîmkaniyê di
hundirê xembariyekê de ye, heta mirov perdeyeke
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şermê jî li ser rûyê wî dibîne. Ew xwe li vir nabîne,
yê demeke din e. Wî bi xwe nikarîbû bi bavê xwe
re wêne bigirta, niha wî zarokên xwe dane pêş.
Pêlavên wî ne diyar bin jî, yên zarokên wî paqij in.
Diyar e ku ew guh dide zarokên xwe. Heta jê
hatiye, zarok ji bo wêneyekî spehî xweşik amade
kiriye. Wî zarok nedane tenişta xwe, li dû xwe jî
nehiştine, lê dane pêşiya xwe. Xwe li dû zarokan
hiştiye, ew kirine pêşeroja xwe. Lê yê wî bi xwe, ne
li pêş, ne li pişt, ne jî li rex bavê wî wêneyê wî
heye. Loma, ewrekî xemgîniyê xwe bi ser awirên
wî de girtiye. Piştî wênegir wêne digire, ew ewrê
xemgîniyê hêdî hêdî xwe ji ser dide alî û dîsa ew
vedigere dema niha. Ji bo girtina wêne du kitêbên
mezin danîne ber xwe, yek devgirtî ye, ya din
vekirî. Lawikê biçûk xwe spartiye ser kitêba
devgirtî, yê mezin destê xwe danîye ser kitêba
devvekirî. Bavê wan ji kitêban bêpar e. Ev kitêb
nîşana pêşeroja wan e
Em zanin ya ku wêne girtiye ne diya wan e, lê ka
diya wan li kû ye?
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SÛKA JIDENGKETÎ
Wedat Ermish
Weke ku li ser qirka wê tiştek hişk bûbe û nikaribe
bikuxe, kuxikîye ev sûk. Di her hatinê de li rastî vê
hişkiyê têm. Bi vê hişkiyê rê dengê xwe li xwe
pêçaye û ji ber çavan veşartiye. Roj bi roj dengekî
din jê kem bûye. Ji senfoniyekê yek bi yek
weşiyane enstrûmentên wê.
dibejim dengbêjek belasebep nakuxe
ku nekuxî tê bifetisî
bi ku xe
deee bi ku xe
mîr
kut
mîr
kut
mîrrrr
kutttt!
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Mêrdîn, Berfanbar 2019
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MIRINEK BI TENÊ
Ferdî Okyay
kî bî tu, a axê yî
koçek ji koçên berfê
şêniyek ji herdu gundan yekê
li vir î êdî, ji vir
tu bi xêr hatî û xêr e tu hatî
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Heypetpiling, Hewlêr - Berfanbar 2019
Foto: Murat Bayram
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