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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
Berpirsa Belavkirinê: Leyla Arısoy

flashhilat, HEJMAR: 6
Çapa 1ê: 100 nusxe, Riha - Tîrmeh 2019
Çapa 2yan: 30 nusxe, Dîyarbekir - Îlon2019
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SILAVA EDÎTOR

Em bi xemgînî radigihînin ku jiber ku nivîsa edîtor ji
alîyê naveroka fotografîk ve vê mehê ne têr û tije
ye, em nikarin biweşînin.
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SIRA BAYEKÎ NÛ
Walter Benjamin
Mij û dûmana xwe daye ser destpêka fotografiyê,
ne bi qasî ya ku xwe daye ser destpêka çapgeriyê
tîr û tarî ye. Sebeba vê, dibe ku êdî hatina dema vê
îcadê bû û ne yek du kesan, lê gelek kesan ew
dîtibû. Bêyî ku hay ji hev hebin, gelek kesan hewl
dida ku wêneyan bi camera obscurayê qeyd bikin
ku hebûna wan kamerayan ji dema Leonardo vir
ve, belkî hîn li berî wê jî, dihat zanîn.
Gava Niepce û Daugerre li dû hewldanên nêzî
pênc salan di eynî demê de xwe gihandin
encamekê, dewletê bi saya çetiniyên patentê yên
ku derdiketin pêş kişfkeran, bi piştgiriya mesrefên
wan re, dest danî ser vê îcadê û ew kire malê
milet.
Bi vî hawî îmkaneka pêşvebirinê ya berdewam a
her dem bileztir dibe peyda bû ku bi vê
bilezûbeziyê re qet tu firsenda ku meriv li dû xwe
binihêre û li ser nirxandinekê bike jî nedima.
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Ji ber vê, pirsên dîrokî, an jî pirsên felsefî yên di
derheqa pêşveçûn an jî paşveçûna fotografiyê yên
ku meriv dil dikir bipirse bi salan li derveyî
çarçoveya kamerayê man. Jixwe, gava ew niha li
pêşberî me xuya dibin jî, ew ne bilasebeb e.
Xebatên lîteratûrê yên dawîn - xebatên Hill,
Cameron, Hugo, Nadar - nîşan didin ku serdema
geş a fotografiyê di dehsala xwe ya pêş de birqa
xwe daye. Lêbelê, jixwe ew serdema dehsalên
pêşin, serdema berî endustrîyelbûna wênegiriyê
ye. Lêbelê, bila neyê bîra meriv ku di van demên
pêşin de hîlekar û sextekarên vê bazarê bo ji vê
rewşê îstîfade bikin ew teknîka nû nexistibûn bin
kontrola xwe, zêdetir wan têra xwe jê îstîfade
kiribin. Lê, her çiqas bazirganî li pêşengehan û
hunerên edetî dihat jî, fotografî zêdetir karê malê
bû.
Endustriyê bi wêneyên li ser kartvîzîtan gava pêşî
avêtibû û bi awayekî balkêş kişfkerê vê bûbû
mîlyonerek. Loma, gava meriv bala xwe bide ser
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pratîkên wênegiriyê yên demên baş, ên demên
berî endustrîyelbûnê, ên ku meriv encax îro bala
xwe dide ser wan, wan bi krîza endustrîya
kapîtalîst re eleqedar bibîne gerek meriv lê şaş
nemîne. Lêbelê, dîsa jî, rêya hêsantir a têgihîştina
taybetmendiya wênegiriyê ev e ku meriv li
balkêşiya wêneyên yên di weşanên dawî de
bigerîne. Lêgerîn û lêkolînên teorîk ên bo
fehmkirina vê mijarê hetan niha hîn jî kêm in û
gelek nîqaşên ku di sedsala borî de (19) li ser vê
mijarê hatine kirin, negêhiştine ti encamê.

Ew nihêrînan bi bingehî ji dîtinên ecêb ên broşûra
biçûk a şovenîst a danasîna bajarê Leipzigê
(Leipziger Anzeiger) ne dûr bûn. Bi broşurên
şovenîst ên wek ‘’Leipziger Anzeiger’’ dihat
xwestin ku rê li ber hunera şeytanî ya Frensî bê
girtin: ‘’Girtina wêneyên tiştên liovok, wekî ku bi
lêkolînên Almanan re jî hatibû dîtin, ne tenê tiştekî
nemimkûn e, lê belê tenê dilkirina vê jî
serîrakirineka li hember Xwedê ye. Meriv ji siya
Xwedê hatiye afirandin û girtina wêneyên merivan
5

Walter Benjamin, Foto: EPA
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an jî bi îcadên merivan re ne mimkûn e. Tenê
hunermendên bimbarek, bêyî alîkarîya halet û
hacetan, bi îlhameka Xwedayî re, di demeka
wecdê de, bi fermana hunerên xwe yên mezin re
dikarin şopa bimbareka ruhanî binexşînin.’’
Li vir peyva ‘’huner’’a cangiran bi hemû gundîtîya
xwe, xwe raberî meriv dike ku ew ji hemû îmkanên
teknolojiyê dûr dimîne û bi hatina zeftker a
teknîkên nû re li pêşberî xwe taliyeke nêzîk dibe
dibîne. Her çiqas teorîsyenên fotografiyê nêzî
sedsalekê ye bi nihêrîna fetîşîst a hunerê ya bi
temamî dijberî teknîkê di keftûleftê de ne jî, hîn jî
vê keftûleftê tu encam bi dest nexistine. Ji ber ku
wênegir bi vê re dixwaze ji meqameke ku bi destê
xwe hilweşandiye pê bweriyek bistîne.
Gava fîzîknas Arago, di 3ê Tîrmehê ya 1839an de
wek berdevkê îcada Daugerre li meclîsa
parlamanteran axaftinek kir, sira bayekî nû rabû.
Tiştê baş ê vê axaftinê ew bû ku wî bal dikişand ser
peywendîya fotografiyê ya bi hemû aktîvîteyên
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mirovan re. Çarçoveya ku wî pêşkeş kiribû têra
xwe têrtijî bû ku şaşbaweriyên resaman ên li
hember wênegiran ên ku di axaftinên wî de jî
hebûn, pûç bike û firsendên nû yên bi vê kifşê re
dihatin pêşkeş bike. ‘’Gava kifşkerên haceta nû bi
niyeta çavnêriya xwezayê ew kifşa nû dikirin’’
digot Arago, ‘’hêviya ku wan ji wê hacetê dikir, li
gor kifşên nû yên ku dû re bi xêra vê kifşa resen
hatibûn kirin pir biçûk mabû.’’
Bi çarçoveya fireh re, bi carekê re, wî çarçoveya
kifşa nû ji astrofîzîkê heta zimannasîyê fireh dikir:
Bi fikra girtina wêneyên stêran re, fikra girtina
fotrafên hiyeroglofiya yên nivîsên Misirî jî dihat
bîra merivan.
Werger: Fatîh Aydin
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KÛÇENÛÇE

Instagramê ragihand ku dest bi veşartina hejmara
ecibandinan kiriye. Li gor daxuyanîya Instagramê
ew pratîk dê serê pêşî Brezîlya, Kanada, Îrlanda û
jimareke weletên din were test kirin. Instagramer
dê li bin parvekirinan li şûna hejmara ecibandinan
navekî bibînin û li kêlekê jî dê ‘’û yên din’’ were
nivîsin.
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ERHAN SUNAR: PIŞTEVANA MIN YA HERÎ MEZIN
KITÊBÊN WÊNEYAN BÛN
Romaneka bi sê karekterên sereke salên 90î yên
Dîyarbekirê li dor fotografîyê çerx dike: Diğer Yarısı
Fotoğrafçının El Kitabı. Erhan Sunar, ku di vê demê
de ji nivîskarên ciwan tê hesibandin, bi zimanê
xwe yê di ser re sade di bin re detaygir, bi hevokên
bi nêrînên dêrîn çêbûne nîşan dide ku ew dê di
edebîyata bi Tirkî de xwedîyê gotinan be û li qatekî
bilind rûne. Me ji nivîskarê ku ji welêt û li welêt e û
fotografên welêt nivîsîne pirsî û wî bersivand.
Em bi bersiva Fîkretê karakterê romanê ya ji bo
pirsekê gotî dest bi pirsan bikin. Fîkret ji bo jineka
ku dipirse “Tu rojnamevan î?, dibêje “Erê, ez
wênegir im.” Erhan Sunar gava wekî nivîskarekî
ev kitêb nivîsî, wênegir bû?
Di asteka fikrî û têgihiştinî da, erê, wênegirek bûm.
Yan jî qet nebe bi awayekî pir û zêdeyî min ji xwe
ra xeyala vê çêdikir. Lê bi maneya teknîkî, ne
wênegir bûm. Heger we bala xwe dabe wê, jixwe
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derheqê alîyê teknîkî yê wênegirîyê, makîneyê bi
xwe da hema bibêje tu tiştek tune ye.
Di romanê da jixwe ji teknîkê zêdetir hîs û fikira
wêneyî heye: Di romana te da hevokeka wekî
“Wêneyek di heman demê da fikirîneka
nefsbiçûk, bitûnîyeka hîsî ye” derbas dibe mesela;
her wekî vê?
Erê. Balkişandina dayîmî ya bi ser alîyê têgihiştinê
ve, her weha di wê demê da jî ji bo min rehetî û
hûrgilîyan dabîn dikir gava min seyra kesayetîyên
karakterên xwe û pêwendiyên wan yên bi hevûdin
ra dîyar dikir. Jixwe sê karakterên serekî jî yan
wênegir yan jî rojnamevan in.
Nexwe tu çawa gihiştî hûrgilîyên wênegirîyê yên
berî salên 90î? Leica dibe ku makîneyeka naskirî
be ji alîyê wênegirên dema me ve lê ji bo ku tu
makîneyên di romanê da yên wekî “Minoxa bi
qasî mezinahîya qaba niftikê”, Linhof, Cambo,
Sinar, Gulobik û awayên wan yên xebitînê
binivîsî, te rêyeke çawa da ber xwe?
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Piştevana min ya herî mezin di vê mijarê da, ew
kitêbên wêneyan bûn ku xwendina wan bi demê
ra zêde keyfbexş bû ji bo min. Her weha bavê min
jî rojnamevanek e û di salên ewil yên karê xwe da
(salên 60î, 70yî) wênegirîya medyayê kirîye.
Refleks yan jî meydaneka agahîyan jî hebû ku wî di
mala me da pêk anîbû.
Kitêb ji ber ku di ser wêneyan ra hatîye
hûnandin, meriv difikire ku li meydanê wêneyên
hatî girtin hene û lewra jî berhem sertaser
rasteqîn e. Beşeka kitêbê jî “Fotoğrafçının Gerçek
Yaşamı” [Jîyana Rasteqîn ya Wênegirî] ye,
rasteqînîya li vir çi ye nexwe, şopên bavê te ne?
Em nebêjin sertaser rasteqîn jî lê em bibêjin nîvhûnakî. Lê dîsa jî ev rewş alîyê çîroksazî yê
berhemê venaşêre. Serê ewil di hişê min da fikira
lêzêdekirina wêneyan jî hebû, lê ji ber ku dikaribû
xeyalsazîya wê tune bikira, jê qerîyam. Wênegirê
beşa ku tu behs dikî jî piranî xeyalî ye û cexta
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rasteqînîyê ya di sernivîsê da jî qismen îronî ye.
Her weha ji ber ku ji serî heta dawî li ser tercîheka
tematîk didome, di wê beşê da Fîkret dê wêneyên
wênegirekî naskirî bigire, Metîn jî dê nivîsa vê
binivîsanda.
Wêneyên behskirî yên romanê, ew wêne ne ku bi
makîneyên analog hatine girtin. Ji ber ku te ji bo
kitêba xwe ne wênegirîya dîjîtal ya dema me lê
serdema analogê ya salên 90î û berî wê bijartîye,
tu pêwendîya vê bi hezkirina te ya li ser wêneyên
bi analogê heye?
Erê, herî zêde ji ber pêwendîya wê ye. Wekî
meraqdarekî amator yê wêneyan, hîseka weha bi
min ra çêbûbû ku makîneyên analog bêhtir dihêlin
ku wênegir bi mijara xwe ra pêwendîyeka qewîn
dane. Belkî çavdêrîyeka şaş be jî ev. Ya din jî, ez
fikirîm ku cext û hezkirina xwe ya wêneyên reşûspî
dikarim bi vê rêyê, hîn rasterasttir bidim der.
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Di çend cihên kitêbê da gotina meşhûr ya Henri
Cartier Bressonî, “kêlîya biryarê”, dibihure. Kêlîya
te ya biryarê, wêneyê aîdî vê kêlîyê, kîjan e ku wê
tu tehn dayî ji bo nivîsandina vê kitêbê?
Ya rast wêneyekî tekane û berçav tune bû di
destpêkê da. Ji bo romana min ya berê (Geceden
Önce [Berî Şevê]) gelek xwendinên min yên li ser
resimê çêbûn û min berê xwe dabû xwendinên li
ser wêneyan jî ku carinan ji bo min vehesînertir e.
Min got ez romaneka din jî ya xwedî giranîyeka
dîtbarî û bi giştî pêwendîdar digel hûner û estetîkê
binivîsim, jixwe li ber destê min gelek melzeme jî
kom bûbûn. Biryara nivîsandinê her çend bi min ra
nişkav û bi însîyaq çêbibe jî, ji bo ku bi pêş da
bibim her tim hewce kirîye ku pir lê bikolim.
Xwendina te ya li ser wêneyan divê li çîrokên
evînê yên trajîk jî rast hatibe. Fîkretê karakterê
te, di daweta Nesrîna destgirtîya xwe ya berê û
Metînê dostê xwe da, wêneyên Nesrînê û Metînî
digire mesela, wêneyekî hişk e, ne wisa?
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Erê, esasen pêwendîya evîneka sêkesî heye, û ev
klîşeyeka zêde berbelav e di cîhana edebîyatê da.
Her çend min tehneka weha hîs kiribe ku ez Fikretî
di van rewşên zehmet da bihêlim jî, di merhaleya
dawî da roman hemû dê di ser pêdivîya fêmkirin û
hatî-fêmkirinê ra dirûv bigirta. Kes her tim ji hev ra
baldar in di romanê da û heta ku ji dest bihata divê
min ev bi temasa li navber-cihan, nûansan, qadên
flu yên nedîyar bikira, yan na her wekî min gotî, dê
wekî pêwendîyeka şematîk bimaya, dostanîya her
sêyan jî û evîna wan jî.
Herî dawî, dîsa di ser kitêba te bi wêneyan
hûnandî ra… Tu difikirî ku di salên pêş me da dê
pêwendîya navbera wêne û edebîyatê hîn bêhtir
xurt bibe? Wekî dildarekî analogê, tu dijîtalê li
ber vê wekî engelekê dihesibînî?
Pirseka provaktîf e ji bo kesekî wekî min yê hinekî
bi îhtîyat nêzî meseleya teknolojîyê dibe. Helbet
gelek rehetîya kêşana dîjîtal heye, lê her wekî di
demên dawî da bi ber bala min dikeve,
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meraqdarên kêşana analolog jî peyda dibin. Ez
dixwazim bawer bikim ku ev ne tenê bertek û
bêrîkirineka nostaljîk e. Belkî jî ji ber ku ji dil bawer
dikim ku kêşana analog bi borî û dahatîya xwe
zehmetîyeka şîrîn ji bo wênegirî derdixe holê û
difikirim ku ev kedeka heta tu bibêjî bes muhîm e,
min tarîxeka kevintir bijart di romana xwe da. Min
xwest zehmetîya vê yekê bi derfetên edebî ra
bigihînim hev.
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EVÎNA METALÎK
Firat Keklîk
Sal 2013 e min li Amedê zanîngeh qezenç kirîye.Ji
Serhed hênik derketime û hatime Ameda rengîn.
Bisalan min di kilamên dengbêjî da bihîstibû digot
“Welatê me Dîyarbekr e rojê germ e lê şevê sar e.”
Dîsa rojekî ez ji ber germê bi nalenal dimeşim,
şerpeşerpa xwûdanê ye ser min ra diavêje. Min
hey dît wê da du otêbêz tên lê serîyekê wê tenê
heye. Hella hella! Bêlome be bavo ew çî ye? Hingî
ew erebe nêzîkê min bû ez serwaxt bûm ku
şofêrekê wê heye û du hew otêbêz li hev va kirine.
Dema di fetla Tesîslerê da zivirî ez metel mam.
Cara pêşîn bû min tiştekî wisa ditît, erê di emrê
xwe da min teze didît erebeyeka bi vî teherî. Li
Agirîyê û ew bajarên din ên ez çûbûmê da min
ecêbeka aha nedîtibû. Ew ji min derbas bû çû lê ez
mame di bandora wê da. Û min tilefona xwe di
bêrîka xwe daderxist hema zû bi zû min xwe avêt
ber sîyekî û nivîsî;

17

wê da hat bejna zirav
diherike weke av
dihelîne dil û hinav
xweş û bedew e wek gulav

wê da hat bejna zirav
nêzîk dibe gav bi gav
dixwazim xwe biavêjim nav
her roj û her gav

dibriqe weke tav
diparêze min ber şilî û xunav
tim ser te ye herdu çav
amedê dixemlîne bejna te ya zirav.
Û min gava xwe gîhande hevalên xwe min ji wan
ra behsa hikyata xwe û erebê û helbestê kir. Piştî
wê min wêneyekê Bejna Zirav kişand û bi helbesta
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xwe va di Facebooka xwe da par vekir. Heval û
hogiran êdî jiber kiribûn, gava CE3 bihata digotin ‘
Aha bejnazirav.’ Û evîna bejna zirav roj bi roj di
dilê min da şax da. Heta ku carekî di hevrazê
Fîsqayayê da min çû gote şofêr, min go: “Hêdî
biajo Bejna Zirav neêşîne.” Hema camêr zûr ma li
min nihêrî. Min jî hikyata xwe û Bejin Zirava xwe
got ji wî ra. Kenekî pê girt. Go: “Temam. Ez ê hêdî
biajom tu qe nekeve tatêla yara xwe.” Û çar sal
qedîya, min berî vegera xwe çû wêneyê bejna zirav
kişand û vegerîyam.
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TELÎFÊN FLASHHILATÊ
Nivîs
Bo çîrok, şiîr, pexşan û cureyên din ên nivîsê yên
fokusa wan fotograf e 20$ dolar tê dayîn. Gava bi
nivîsê re fotograf jî hebe telîf tenê di ser nivîsê re
tê hesab kirin.
Werger
Dirêj kin ferq nake bo hemî wergeran heqê
wergerê 10$ e. Ji Hezîrana 2019an pê ve flashhilat
dê giranîya xwe bide ser wergerên nivîsên aktuel
yên ji rojeva fotografîk a cîhanê. Di nivîsên aktuel
de wergêr divê ji nivîskêr destûra wergerandina
nivîsê bixwaze.
Fotograf
Bo fotografên nû hatine girtin û berê li derekê
nehatine weşandin 10$ tê dayîn. flashhilat pirtir li
wêneyê berga paşî digere. Wênekar lazim e navekî
li wêneyê xwe deyne û li gor xwestina edîtor
dikare yek du hevokan jî ser wêne bêje
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Foto: İbrahim Başboğa
Awirên Heybet, Hezro – Dîyarbekir, Gulan 2019
‘’Gava li ser ciwanîya xwe axifî..’’
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