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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

HEJMAR: 13, Sibat 2020 - Dîyarbekir
Ji vê hejmara di destê te de 40 sûret hatine
çapkirin.
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SILAVA EDÎTOR
Fotograf dema nû derket û di ser Fransayê re li
nav milet belav bû yên ku dijî wî bûn ne hindik
bûn. Li wan welatên xerbî, rêberên dîndar digotin
ku çêkirina însên bi tenê îşê Xwedê ye û nabe ku
însanek jî rabe bi makîneya ku şiyana xwe ji
ronahîyê digire însanan çêke. Dûre, ew ‘’karê
kafirên xerbî’’ gava hat welatên şerqî tirs û talûke
qat bi qat mezintir bû: Berî dizîya zemên bibe
metafor û di şiîran keve, fotografçi bi rastî jî li gor
çavên civakê bûn ‘’dizên zemên’’ û şerîetê destên
wan qut kirin. Fotografxane bi arên gur hatin
şewitandin. Vê dijberîyê, heta ku hikûmetan bo
ewlekarîya xwe fotograf li nifûsan ferz kir û ferzên
dewletê li sinetên gel bada, dewam kir. Ku man,
tekane fotografên kal û pîrên me bi xêra ferza
dewletê ji wan nasnameyan man. Elbet ne bi tenê
‘’gunehkarîya bi fotografan’’, ger meriv buhabûna
fotografan jî bi bîr bîne, nebûna derfetên madî yên
wan salan jî nedihiştin ku awirên wan çaxan werin
qeydkirin. Bi sedan sirên fotografîk yên li pey wê
xumamîyê, flashhilat careke din dertê: Ew bû 13.
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SERENCAMA ‘’HÊDÎ’’YÊ
Bahar Ayırkan
Ev wêne min li rû Kelekwan Bufeyê girt. Cara
yekem ku çavê min bi vê tabelayê ket hê ez nû ji
Stenbolê hatibûm Amedê bo xwendinê.
Kelecaniyek wisa ez girtim ku nayê tarîfkirin. Çimkî
min ev tabelaya ku li ser ‘’HÊDÎ’’ nivîsandî dît. Heta
wê demê min tu tabeleyeka ‘’Kurdî’’ li tu cîyî
nedîtibû. Ev bîst û yek sal bû ez li Stenbolê dijîyam
û cara yekem bû ku leqayî tiştekî wiha dihatim.
Loma ez pir dilzîz bûm. Min anî makîneya xwe ya
analog derxist û
pozê ewil kişand.
Têkîliya min û
Fîskayayê wiha
dest pê kir. Rojekî
min ferq kir ku
ew tebela ne li
ciyê xwe ye, rakirine. Wê demê ez pir xemgîn bûm.
Bawerke ew roj, roja ewil bû ku qeyûm avêtibûn
ser Şaredariya Bajarê Mezin ya Amedê.
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HAVÎNEK JI ‘EMR BIHURÎ
Bilal Nergizli
Rojeke havînê. Kelakela tavê li serçavê mirov dixe
û pê re jî dişewitîne.
Bavê min ê biçe gundê me, yê li pişt çiya, bizin û
mêşinan bikire û bîne têxe nav keriyê pez. Ez û
birayê xwe yê mezin ew şev heta şeveqê qet
ranakevin hema bêje. Dibe sibe. Bavê minn diçe
pez û bizinan tîne û tê. Bi wê kêfê ez radikim
makînaya xwe ya analog û bi bazdan em diçin ba
hola pezan.
Ez gelek fotografên pez û bizinan dikişînim - lê
mixabin niha yek jî ji wan tune ye Bavê min bi dengekî henûn gazî min û birayê min
dike û dibê ‘’Kurên min ka bên ez fotografekî we jî
bikşînim’’
Ev fotograf ji destê bavê min, bi tena serê xwe ji
wê roja zarokatiyê dimîne.
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Dêrûn - Farqîn, 1998
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MÊLAVA LETO
Fexriya Adsay
Em ên biyaniyên xwe û zimanê xwe, wek zarokên
nû ji dawa diya xwe ketibin, her gav peyveke nû
fêr dibin. ‘Mêlav’ yek ji van peyvan e ji bo min ku
di nav sohbeteke malbatî de ber guhê min ket.
Çawa ku dema neçîreke hêja li ber çavê
neçîrvanekî dikeve, çavên wî vedibin, ê min jî, bi
bihîstina vê peyvê re, guhên min bel bûn û bi
pirsan bi dû ketim.
Dema kesek li çolê yanê li derveyî gund an bajêr
dimre/tê kuştin, ciyê tam ew lê miriye/hatiye
kuştin wek ‘mêlava filankes’ tê binavkirin. Ew li wir
nayê veşartin lê li dewsa wê/wî ji keviran qûçek tê
lêkirin di şiklê gorekê de, heta kevirê ber serî û
lingan jî tê danîn û ew der di nav gel de her tim bi
navê wî/wê tê zanîn.
Mêlav yek ji awayên zindîhiştina bîra hevpar e. Ew
kesê kuştî/mirî nayê jibîrkirin û bi saya qûça
keviran dewsa wî/wê her li ber çavan dimîne.
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Mêlava Mistoyê Hizazî Foto: Hemze Açlan

Digel ku li çiyayên Dêrikê di salên 90î de çend
şervan jî hatine kuştin, bi navê wan mêlav tuneye.
Halbûkî dema (havîna 2016an bû) ez nû fêrî vê
peyvê bûm rasterast şehîdên Kurdistanê û
helbesta Evdila Peşêw ‘Serbazî Win’ hatibû bîra
min ku ti der tuneye yek lê nehatibe kuştin. Xuya
ye hunermend Serhad Bapîr jî wiha fikirîye ku di
sala 2019an de li bajarê Yunanistanê, Selanikê
estelasyonek bi navê ‘Mêlav’ dirûst kir. Serhad
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Bapîr bi vî awayî bi hunera xwe naveroka mêlavê
berfirehtir kir.
Bapir di Adara 2019an de ji min xwest, ger hebe,
ez çend wêneyên mêlavan jê re bişînim. Min jî ji
xwarziyê xwe Hemze Açlan xwest çiqas mêlav
dîtin, bila wêneyên wan bikşîne, ji min re bişîne.
Wî di heman rojê de wêneyên du mêlevan şandin.
Li Dêrikê herî kêm navê şeş mêlavan tê zanîn. Ji
van tenê yek ya jinekê ye: Mêlava Leto. Tenê li ya
wê ne qûça keviran, ne kevirê ber serî ne yê ber
lingan heye. Tenê ew li mêlava xwe hatiye veşartin
jî. Mêlava wê gora wê ye jî.
Leto ji Dêrikê, zewicandî bûye. Xwedê girabî ji ber
ku ‘navê xirab bi ser de hatiye’, bav û birayê wê
ew bi henceta hevdana qijikan birine çê û li wir
kuştine. Çalek venedane û veneşartine jî. Laşê wê
li wir hiştine, çûne. Paşê ji aliyê kesên din hema li
wir çalek hatiye vekirin û hatiye veşartin. Çal têra
xwe ne kûr bûye û qûçek jî li ser tunebûye ku laşê
8

wê ketiye nav devê gur û kuçikan. Tê gotin heta
wan salan jî hê hestiyên wê li wê rastê xuya
dikirin.
Her dema qala Leto tê kirin, xof û ricif dikeve canê
min. Mûyê min şûjinî dibin dema ew tenêtiya wê
tê ber çavê min. Berê berê ‘tenêtî’ tê bîra min, ne
trajedî, zilm, bêrehmî, lê tenêtî.

Mêlava Leto Foto: Hemze Açlan
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FEDÎYEKA AŞKERE
Walter Benjamin
Ji bo kameraya David Octavius Hill dihat gotin ku
ew fedîyokiya veşartî aşkere dike. Lê, modelên
xwe yên wê demê bi xwe jî ne hindik fedok bûn: Li
wan, li ber kamerayê fedîyeka aşkere hebû û
gotina “li kamerayê menêrin”, ku gotina
wênegirekî ji demên baş ên fotografîyê bû, dibe ku
ji rabûnûrûniştinên wan modelên wê çaxê
derketibe. Jixwe, bêguman bi vê re nayê qesdkirin
ku heywan, meriv an jî bebikên wêneyên wan tên
girtin li meriv mêze dikin, lêbelê mebest ev bû ku
pê re bîner di bin fişareka bêqiyas de dimîne. Ji bo
vê bersiveka ji ya Dauthendey baştir nayê dîtin ku
wî di derbara kamereyên Daguerre de gotiye:
“Meriv siftê li xwe piştqayîm nabe ku bîstikeke jî li
wêneyên wî girtine binihêre. Ji aşkerebûna
mirûzên li wan rûyan meriv fedî dike û bi tirsa ku
ew rûyên biçûk ên kesên di wan fotrafan de
dikarin meriv bibînin re, meriv newêre li wan mêze
bike. Hûrgilî û wekxweyiya di wêneyên Daguerreî
de bandoreka wihanî li herkesî dike.’’
10

Merivên ewil ên ku wêneyên wan dihatin girtin bi
hawiyekî binavnebûyî an jî, bi gotineka baştir,
bêsalix diketin dîmengehê. Di wê demê de
rojname hîn jî tiştekî lûks bûn. Ew bi hêsanî
nedikarîn bên standin, zêdetir li kafeyan dihatin
danîn. Hîn kêm kesan navê xwe di rojnameyan de
didît û rêbazên wênegirîyê hîn belav nebûbûn. Li
ser rûdêma merivan bêdengiyek, ya ku awiran tê
de vêsa xwe dida xwe, hebû. Bi kurtî, hemû
îmkanên hunera portreyê nîşan dida ku
peywendiya di navbera wêne û rastiyê de hîn jî
nehatiye girêdan. Gelek portreyên Hill li mezela
Greyfriar a Edinbûrgê hatine girtin. Lê tu tiştî ji
wan wêneyan çêtir bibe nîşana wê serdemê tune,
ji ber ku model di wêneyan de mîna ku li mala xwe
bin dilrihet xwiya dibin. Birastî jî di wan wêneyên
ku Hill girtine de, ew goristana wek hindura
xaniyekî girtî, mîna çaviyekî veqetandî yê ku tê de
gor pala xwe didin dîwarê navberê xwiya dibe.
Gorên ku li ser erda çayirî bilind dibin, mîna
argûnên di dîwêr hatibin tereşandin xwiya dibin ku
di hindurê wan de li şûna alafên diteyisin,
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sernivîsên goran xwiya dibin.Ger ew cihê bijartî ji
ber sebebên teknîkî jî nehatibûya bijartin, wê
nedikarî tesîreka wiha bibandor li meriv bikira. Bi
hesasiyeta kêmroniyê ya plaqeyên ewilîn re,
hewce bi ronîkirineka dirêjtir a li derve dibû. Dîsa,
ji ber vê, da ku meriv dîmenê daxwazkirî bi dest
bixe, hewce dibû ku meriv here cihekî têra xwe
tenya yê ku ew ne li devê rê yê qerebalixê be.
Wergera ji Almanî: Fatîh Aydin

Miss Matilda Rigby, 1843
Foto: David Octavius Hill
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JI AVÊ XEYIDÎM
Mem Al
meytê çûkekî mirî
bi pêlên zeryayê şa dibe
keştîyeke dilşikestî
li qiraxa bahrekê berba dibe
şa dibe û ba dibe,
bi pêlan har dibe
meytê masîyekî sax im
di tora masîvanekî mirî de
belkî êvarê bêm xwarin,
belkî jî bêm firotin
li bazarekê
ne ji tora masîvanan revîm
ne jî ji deryaya xwe
bi tenê ji avê xeyidîm
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AXIRÎYA REŞ
Firat Keklîk
Erê erê zemano. Xwedê xirav bike kalbûnê.
Waxtekî heyat li me şîn û hêşîn bû, gul û giha bû.
Lê kaltîyê xwe li ser pişta me bar kir û emr li me
xilas kir. Tarî bû reş bû li me emr.
Xwezî fotrafekî min ê xortanîyê hebûya, ne wiha
reş û tarî, kal û ketî bûma.

Elî Begê Mikaîlî, Agirî - 1977
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DENGÊ TENÊTIYEKÊ
Canan Başhan
Dema ez dibêjim ‘’Dapîra min têr nejiya!’’ kenê xwe bi
min dikin. Dibêjin qey sal û meh e jiyan, lê ne wisa ye;
jîyan sed û panzdeh sal û yek roj be jî qet ne wisa ye.
Ew jina çeleng a zemanê kevnar hin têra xwe nebû
zarok, bû jin, hin têra xwe nebû jin, bû xwedîzarok.
Belkî jî ji ber kêmbûna demên zarokbûn û jinbûnê tirsok
û xemgîn bû. Û qandî mirinê ji tenêtiya xwe jî ditirsiya.
Difikirim! Wênekêş çavên bi tirs û meraq û rûyê fediyok
dîyarî zemanê min kiriye lê bi wan xembar dibim. Gelo
gava wê ruhê xwe dida navê me kê digot, gazî me kê
dikir, ji me kê re xeber dida, nifir li me kê dikirin?
Em kes
ne li wir bûn
û
me
dengê tenêtiya
wê
nebihîst.

Emîneya Evdilhekîm - 1939
Emîneya Evdilhekîm - 1939
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KUÇENÛÇE
Di albuma nû ya Agît Işık de, ku navê wê HEZ e û di
rojên borî de li ser platformên dîjîtal belav bûye,
straneke fotografîk ya bi navê ‘’Wêneyekî Qufîlî’’ jî
cîh digire.
Ew strana di eslê xwe de şi’r e, bi qelema Berken
Bereh di sala 2002yan de li Semsurê hatiye nivîsîn.
Berken Bereh ji flashhilat fanzînê re dîyar kir ku
şi’ra wî xwe dispêre flashbacka nûçe-bernameyeke
Medya TV ku ew li ser şervanekî hatiye kuştin
bûye.
‘’Şervanê ku wê rojê di êrîşekê de hatibû kuştin,
behsa hevalê xwe yê ji Rihayê yê berî wî hatibû
kuştin dikir û li ser mêrxasî, dilpakî û hestnazikiya
wî diaxifî. Wî şervanî digot ku berî wî hevalê wî
bispêrin axê, wêneyekî bi malbatê re jî berîka wî
derketiye ku guleyek têre çûye. Ewî foto ji piziya
xwe derdixist û şanî kamerayê dida û digot êdî ew
foto dê her di berîka çepê ya şapika wî de be û
bibe hêz û şiyana jiyanê bo wî’’ Berken Bereh got.
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Agît Işık jî ji flashhilat fanzînê re da zanîn ku dema
wî temamê dîwana Berken Bereh xwendiye, ji
helbestan ‘’Wêneyekî Qufilî’’ pir bala wî kişandiye.
‘’Navê helbestê bi xwe di nava xwe de dîmenek
dihewîne û pêre pêre te bi çîrokekê dide hesandin.
Lê wexta ez li ser helbestê şixulîm min bi zanebûn
serpêhatîya helbestê nepirsî, lewra ‘Wêneyekî
Qufilî’ têra xwe meriv daxilî çîrokê dikir.’’ Agit Işık
got. Wî gotineke Robert Capa ku dibêje ‘’Heke
wêneyê we baş derneketibe, îhtîmalek mezin e ku
hûn baş nêzîkî wî nebûne’’ bi bîr xist û got ku
Berken Bereh nêzîkî wêneyî bûye.
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ZIVISTANA WELATEKÎ DÛR
Berzê
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*Hemî fotografên rêzewêneyê di Sibata 2020an
de li Norwecê hatine girtin.
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Jinên li ber tirbekê dia dikin. Dîyarbekir - 2019 Foto: Rozerîn Tadîk
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