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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: 14, Adar 2020 - Dîyarbekir
Ji vê hejmara di destê te de 40 sûret hatine
çapkirin.
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SILAVA EDÎTOR

bidin ber meqesan
wan wêneyên wesîqe yên berê
min bo nasnameyên
welatê min î
nû azad bûye
awirên serdest divê
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JI WEHDETÊ HETA KESRETÊ KATE MOSS
Badem Steyra
Kovarên moda û magazînê yên salên pêşî yên 90î
dijî supermodelên ji dawîya salên 80yî yên
bejndirêj yên di bedenên wan de fetl hebûn, li
rûyên nû gerîyan. Edîtor û wênekarên kovaran
dizanibûn ku êdî ‘’antîsupermodelek’’ lazim e. Ji
nav wan kovaran, The Face, di Gulana 1990î de,
keçikeke teze ya bi navê Kate Moss bi wêneyekî
Marc Lebon avêt ser bergê: Biçûka Brîtanî, di destê
rastê de topek, ‘’ciao’’yek dişand Kupaya Cîhanê
ya Futbolê ku wê salê li Îtalya li dar diket.
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Dûre di Îlona eynî salê de dema rêzewêneyekî reş
û sipî yê Kate Moss yê bi destê Corrine Day hatibû
girtin ku di The Face de derket, wê keçika 16 salî
ya ku li gor nêrînên şopînerên modayê yên wan
çaxan, kin, çirmaq û çîçîlask dihat hesibandin bi
derbekê re deng da û bala temamê kovarên moda
û magazînê kişand ser xwe. Kate Moss tevî ku berê
li berga The Face xuya bûbû jî esas heşt wêneyên
dûre wek destpêka karîyera wê ket hafizeyan.
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Kate Moss, di serê dehsaleke nû de, bi wêneyên di
The Face de fikrên modahezan serobino kiribûn û
heyranên xwe çêkiribûn, lê ew li wir nesekinî: Di
sala 1991an de Kate Moss û Mario Sorrenti yê Îtalî
yê ku berî bibe wênekarekî navdar model bû, li
Londonê dema bo reklamên şirketekê dixebitîn li
hev rast hatin û di mabêna wan de eşq û di ser
weneyan re jî hevkarîyeke profesyonel ya dema
partnerîya wan qedîya jî dewam kir, destpê kir.

Kate Moss û Mario Sorrenti - 1991 Foto: David Turnley
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Mario Sorrenti li ser wê roja ku Kate Moss cara
pêşî dibîne dibêje ‘’Tê bîra min ez li kêlekê
rûniştibûm. Jiber çelengîya wê dikira dilê min
bisekinîya. Efsûneke wê hebû’’ û dîyar dike ku wî ji
ken, şêrînî û meşa Kate, hema bêje ji her tiştê wê
yê kiriye ku ew hîs bike, hez kiriye. Kate Moss jî
dide zanîn ku ew û Mario mirîyên hevdu bûne û
dibêje ku dema seba karên xwe diçûye bajarên din
û ji wî dûr diketiye pir caran bera girî didaye.

Foto: Mario Sorrenti - 1992
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Karên karîyer û îhtirasê, wê demê Mario Sorrenti ji
modelîyê diçerixîne ser wênekarîyê û ew bi Kate
Moss re diçe kê derê tim fotografên wê digire.
Marrio Sorrenti li ser wan rojan dibêje ‘’Min
fotografên wê digirtin. Wê yek caran digot ‘Na, ez
fotograf motografan naxwazim’ û yek caran jî
digot ‘Temam super, ka bigire fotografekî’ Elbet
car caran me li hevdu nedikir û wê digot ‘Tu jî tim
fotrafan digirî ha, siktir be here.’ Tim li tarîxaneyê
bûm, min fotograf çap dikirin. Min ji girtina
fotografan hez dikir û li dû wê meraqê diçûm. Kate
jî parçeyeke vî karî bû, alîkarîya min dikir.’’
Fotografên Kate Moss yên bi
destê Mario Sorrenti hatine
girtin dema di kovarên moda û
magazînê de dihatin weşandin
navdarîya her duyan jî zêdetir
dibû gav bi gav û şirketên
sektorê bo reklaman li dû wan
diketin. Rojekê şêwirmendên
Calvin Klein jî, bo parfuma
Obsessionê li derîyê wan sekinîn.
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Calvin Klein bo reklama parfumê li şûna ku
mesrefekî mezin bike û bi îşwebazîya sexte ya
modelan sîmulasyonê çêke, Kate Moss û Mario
Sorrenti yên ku dilketîyên hevdu bûn bi tenê
şandin Giravên Virginê û ji wan wêneyên wek her
carê digirtin xwestin. Xêncî wan bi wan re kes
tunebû, ne derhênerên hunerê, ne ekîbên por û
makyajê, ne jî tuyên din..
Di sala 1993yan de, ku kovarên giregir yên moda û
magazînê reklama Obsession ya Calvin Klein
weşandin, reklamê tavilê deng veda û Kate Moss û
Mario Sorrenti ketin rîya dirêj ya efsanebûnê.
Fotografên reklamê yên bi hevkarîya her duyan
derketibûn, di sektora xwe de bûn îkon û tesîra
wan îro ro jî tê dîtin, mît li ser têne gotin.
Mario Sorrenti bo wan rojên ciwanîyê yên li Girava
Virginia dibêje: ‘’Ez 20 salî bûm, Kate 18. Tiştek
tunebû, tu dizanî, ti endîşe tunebû. Tiştekî me
tunebû, tiştekî ku me wenda bikira tunebû, tu
dizanî ez çi dibêjim? Rojên xweş bûn.’’
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Reklama Obsession ya Calvin Kleinê - 1993

Di kampanyaya reklamê ya Obsession ya Calvin
Klein de, çend wêneyên cuda yên Kate Moss
hatibûn belavkirin û ji wan wêneyan yekî
şuphêyên fotoşopê û operasyoneke estetîk çêkirin
ji şopînerên Kate Moss re: Xala Kate Moss tunebû!
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Şirovekarê wêneyan Nazif Topçuoğlu di nivîseke
xwe ya sala 1994an de bal kişandiye ser xala
wenda ya Kate Moss. Nazif Topçuoğlu dide zanîn
ku wî li wêneyekî din yê Kate Moss nihêrîye, ew û
reklama Obsessionê daye ber hevdu û bi heyecana
kişfeke mezin qêrîyaye: ‘’Ew xala li memikê Kate
Moss bi kû ve çûye?’’ Nazif Topçuoğlu di dewama
nivîsê de di ser nebûna wê xala reş û tarî û têra
xwe gir ya bîst derece li jor û çepê serê çiçikê
memikê rastê û ji serê çiçik 5-6 santîm dûr re
dibêje ‘’Eger fotograf bo anatomîya keseke ewqas
navdar û tim li pêş çavan, di ronîkirina rastîyeke
basît û şênber de jî agahîyên hevdu nagirin dide,
em çawa dikarin di ‘rastîyên’ tarîfkirina wan zor û
kêm tên zanîn de bi wan bawer bikin?’’ Pirsa Nazif
Topçuğlu jiber xapandina fotografan, wî û gumana
wî heta nebûna Kate Moss jî dibin - belkî jî keseke
bi navê Kate Moss tune Nazif Topçuoğlu, dûre di post scriptuma nivîsa xwe
de dîyar dike ku li fotografên din yên Kate Moss
yên piştî reklama Obsession xal vegerîye şûna xwe.
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Foto: Pierre Vauthey - 1994
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Wê xala Kate Moss piştî wî fotografê di reklama
Obsession de, bi salan gava hebû nebûna xwe,
gava tunebû jî hebûna xwe bi bîr xist. Ji Hürriyetê
Sibel Arna jî, di sala 2011an de dema bi Kate Moss
re rûniştibû û pê re hevpeyvînek kiribû ketibû nav
şik û şupheyan: ‘’Çavê min li şewata cixareyê ya li
kenara memikê rastê dikeve. Gelo xalek e ya li wir?
Qey jiber ku di fotografên wê de bi fotoşopê jê
biribûn min berê nedîtibû?’’ Lê deh salan berî wê
hevpeyvînê, Lucian Freud yê ku digot ‘’Tiştê li
hember min tunebe ez xêz nakim’’ portreya Kate
Moss ya dema ducanîya wê çêkiribû; bi xal.
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ÇAVPÊKETINEKE DAWÎ
Mewlûd Oguz
Bajarokê dêrîn, Heskîfa girêdayî Batmanê ku ji deh
krîterên UNESCOyê nehan li xwe digire; bi hinceta
bendavekê, Bendeva Ilisuyê, hat valakirin û
wêrankirin. Li ber çavê me û hemû dinyayê, kêlî bi
kêlî av dide ser wê navçeyê û bermayiyên wê yên
dîrokî.
Yunisê 18 salî, beriya ku di bin avê de bîmîne bo
cara dawî li mala xwe ya li raserî çêm dinêre û
hinekî dihishise û diponije û bi dengekî dewixî
dibêje, xopana avê ro bi ro av zêde dibe û lê zêde
dike, heta havînî, ne tenê Heskîf û malka me..
sehaya me ya topê.. qinkê min ê kevoka jî wê di
bin avê’d bimîne xal!
Wextê me xatir ji hev xwest, Yunis kelogirî bû.
Herî dawî, ev deng û ding li ser lêvên wî û paşê jî li
ser ava ku êdî bûye gol û nema diherike lewlibîn:
Heya av nede hewşê, em ji mal dernakevin!
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Serê gulanê, bi îhtimaleke çêtir hezîranê, tê
çaverêkirin ku Heskîf, Qurê û Bexçeyên Salihiyê, bi
gotineke din, nav bîstanan bi tevahî di bin avê de
bimînin lê, wêranbînî û kelogiriya Yunisî dê heta
hetayê di çarçoveya zemanî de hilawîstî bimînin.
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OZAN TAKIŞ: TIŞTÊ KU LI SER MIN HERÎ ZÊDE
TESÎRÊ ÇÊDİKE FOTOGRAF E
Wênekar, derhêner û senarîst Ozan Takış di sala
2019an de kurtefîlmeke bi navê ‘’Fotograf’’ kişand.
Wê kurtefîlmê di serî de li Festîvala Fîlman ya
Antalya û Pêşbazîya Kurtefîlman ya Mafên
Mirovan yên Yekîtîya Ewrupa ji gelek deran xelat
wergirt. Takış dîyar dike ku ew bi kurtefîlma xwe
hewil dide ku koçberî were dîtin û dengê
penaberan were bihîstin. Me li ser fotografên
‘’Fotograf’’ê pirsî û wî bersiv da.

Ozan Takış li ‘’Fotograf’’ê - 2018
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Cara pêşî kînga û çawa hat aqilê te ku tu li ser
koçberan fîlmeke fotografîk bikişînî?
Min xwe dît nedît ew fikir bi min re hebû. Şerê
Cihanê ya Duduyan û qonaxên dîrokî yên Polonya
û Yugoslavya bandoreke mezin li ser min
çêkiribûn. Îro jî ji ber şerên li Rojhilata Navîn gelek
însan ji cîh û warên xwe bûn û vê cîhana mest î
mezin nikaribû wan li derekê bi cîh bike. Min
xwest ez fîlmeke cîhanî ya wan însanên jiber herbê
mecbûr mane koç bikin nîşan dide çêkim; ew
‘’Fotograf’’ ya ku herkes dikare têde ji xwe
parçeyekî bibîne wisa çêbû.
Berî tu vê fîlmê bikişînî, ti wêneyên koçberîyê li
ser te tesîr çêkirbûn ma?
Tiştê ku li ser min herî zêde bandorê çêdike
fotograf e. Ez pir hez dikim fotografan bigirim û
her ku wext çêdibe digirim. Min bo ‘’Fotograf’’ê
wêneyekî naskirî yê Michael Nash ji xwe re kir
referans, ew fotografê di Mijdara 1946an de li
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Varşova ya Polonya hatiye girtin. Eger ez hewil
bidim ku wêneyê Nash tarîf bikim; wênekêşek
keye, li perdeya fona ku li pêş wê fotografên
însanan digire şatoyek heye û li orta wê jî resma
çemekî diherike,
pîrek jî Varşova
ya di Şerê Cîhanê
ya Duyê de
hilweşîyaye daye
pişt xwe û li pêş wê fonê fotografekî girtin dide.
Yek ji unsûrên sereke yên ku kirin ku ez fîlma
‘’Fotograf’’ bikişînim ew bû, bandoreke pir mezin li
ser min çêkiribû.
Di ‘’Fotograf’’ê de sal, cîh û neteweya kesên
kesên koç dikin ne dîyar e. Qesta derhênerê fîlmê
çi ye di vir de? Dixwaze ku bibêje hemî koçber li
her dera dinê eynî ne?
Di vê cîhanê nû de, ez bawer nakim ku warê me ti
kesî heye, em hemî bêcîhûwar in. Kes nizane, dibe
ku rojek were em jî ji mecbûrî koç bikin. Êdî însan
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ji alîyê dewletan ve dîl hatine girtin, dewlet li gor
berjewendîyên xwe mêtinkarîyê dikin û ji me gelan
xeracan distînin. Ne tenê karekterên koç dikin, bo
temaşevan jî vê bêqidoşîyê hîs bikin, min di fîlmê
de li ser dem, cîh, nasname ti agahî neda.

Ti dîyalog tune di fîlmê de, ew çima?
Ez di senaryoyên xwe de pir cîh nadim dîyalogan,
di fîlmên min yên din de jî pir dîyalog tune ne, lê
ferqa ‘’Fotograf’’ê, dîyalog tew tune. Koçber gava
ji cîhên lê dijîn qut dibin, ji ziman, çand, bîranîn û ji
her tiştê ew aîdê ne qut dibin; nebûna dîyalogê vê
nîşan dide. Li ser nebûna dîyalogê bîranîneke min
ya ecêb jî heye: Li Festîvala Fîlman ya Antalya, di
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beşa Work In Progress ya Antalya Film Forumê de,
dema ‘’Fotograf’’ di pêşbazîya projeyê de bû,
jurîya ku ji bîyan bû bi Îngîlizî got ku ‘’Çima dî fîlmê
de dîyalog tune?’’ Ji ber heyecanê min nikaribû bi
Îngilizî bersiv bida. Pişre bi Tirkî ‘’Îşte ji ber vê’’ min
gotibû û bi zimanê îşaretê bersiv dabû. Jurî li ser
bersiva min kenîyabû. Li wir xelata projeya herî
baş ‘’Fotograf’’ê wergirtibû.
Di fîlmê de makîneya ku wênekar pê fotografan
digire Polaroid e. Wênekar ji xwe re û ji koçberan
re ‘’eşya’’yek din çêdike. Qey te xwest tu bi
Polaroidê ‘’barê bîranînan’’ raber bikî?
Berê em li ser kameraya fetlok [bi Îngilizî: folding
camera, bi Tirkî: körüklü fotoğraf makinesi]
fikirîbûn. Polaroid di salên 1950î de ketibû
pîyasayê û min got ew pirtir li naveroka fîlmê tê.
Çinku fîlmê mekaneke tenê û kêlîyeke tenê
vedigot û fotografê hema derdikeve wekî hev bûn.
Jiber wê bîranîneke wê kêlîyê û çûyîneke di wê
kêlîyê, her tişt berhema wê kêlîyê ye.
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Tu hem fotografan digirî hem jî te bi navê
‘’Fotograf’’ fîlmek kişandiye. Wexta ku tu li her
fotograf û fîlman dinêrî, bi te kîjan bi tesîrtir tê?
Belkî gotineke klîşe be lê qabiliyeta min ya
xêzkirinê hebûya bêguman ezê bûbama resam.
Hemî huner bi resmê destpê dikin. Bi ya min resm
bi hêztir e, dûre şiîr dûre fotograf û li herî dawî jî
sînema tê.

PORTRE: Ozan Takış di sala 1985an de li Kayserîyê
hatiye dinê. Wênekarî, senarîstî û derhênerîyê
dike. Bi navê Şekirê Pembû (2017), Şîyarbûn
(2018) û Fotograf (2019) sê kurtefîlm kişandine.

20

Heskîf - 2019 Foto: Bilal Seçkin

son ise sinemaya geli
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