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SILAVA EDÎTOR
Bi ax û eman, bi hilkehilk hinekî, axir bi zar û zor
me xwe gêhand hejmara heştan. Me xwe gêhand,
lê ti hal jî di me de nema: Em bi xemgînî
radigihînin ku emê cara dawî bo vê hejmara me ya
heştan telîfê bidin û heta em ji vê desttengîyê
difilitin wê di programa me de telîf tune be. Bi
nîyetên pak û bi xeyalên xuwarde me digot qey
emê di hejmarên pêş de, bi sînerjîya ku em çêdikin
emê telîfan zêdetir bikin, lê berovajî, em li ser
devûrûyan ketin xwarê. Di vê rêka dûr û djiwar de
yên em bi tenê hiştin û nebûn sitareya çend
qurişan, ne xwendevan lê hin nivîskar bûn; emê ji
bîr nekin. Bîra me bira bi şevan bibe ferat û here
wan, wan bibe hedê fetisandinê. Nifir li me nayên
ne wisa? Em xwe bidin ber a rind wê çaxê: Fanzîna
me gotina xwe dike, xwe dixemilîne çêdike, xatir ji
Riha dixwaze derbazî Dîyarbekirê dibe, sîstema
abonebûnê bere bere diterikîne û di ser
pirtukakurdî re firotana xwe didomîne. flashhilat,
bi yekê kar bi çaran zarar, bi ken û kêfa bêqirar
xwe derdixe, li meha pêşî ya payîzê dike bar.
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ÊŞEKE HEVRIŞÎM
Ziya Şeker
Sindoq heta dev tijî boxçeyên bineqiş bû. Di nav va
boxça da pilî pirtûyên duqat, mîna zerfa nameyê li
hev hatibûn pêçandin. Di her yekî da tiştên cuda
hebûn. Di yekî da caw, ê din da pirtû, hevrişîm; ku
reng bi reng bûn. Sor, sipî, gewr, hêşin û … Kingê
dakê min sindoqa cêz vedikir, ez li wir peyda
dibûm. Boxçeyê kinca cê bû, yê pêşgîra cê bû. Yê
xelatê, yê hevrîşimê, yê desmalê, yê gora, yê
tentenê û yê çînê cê bû. Qirara şeş heft boxçe, li
ser hev, di sindoqê da bûn.
Di nav boxçeyê hevrîşim da fotogrefeka wesîqa
hebû. Dakê min bi peçîyê xwe yê zirav, ji nav
hevrîşim, ew fotograf bi narînî dikişand, dibir lêvên
xwe, paç dikir û dikire singî xwe û digirî.
Bejna min qasî bejna sindoqê bû. Min bi destî xwe
kêleka sindoqê digirt û histuyê xwe direjî hundurî
sindoqê dikir. Hundurî sindoqê mîna dineka
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pirxweş dihat bi min. Bîna neftalînê jî weng û
ecayîp bû.
Min serî xwe ji hundurî sindoqê derdixist û ber va
jor hildida, hingê diçûm ferqîya pilte-pilta lêvên
dakê xwe. Fotograf di sing da, dest li ser girêdayî
dibû.
Bejna dakê min zirav û dirêj bû. Wexta ez lê mes
kim histu li min diqetîya. Pilte-pilta lêvan û rûyê
tirş ez diheyirandim. Bêhiş, ker û gêj dibûm.
Hêstirê çava nedigihêşte erdê, dikete dilê min û
dibû kevir, li wir dima. Emrê min hat û tarê ew
kevir ji şuna xwe qe nalive.
Dakê min hundirê xwe hurik hurik dikişand. Penç
şeş salî bûm, lê min fam dikir. Destî xwe ji kêleka
sindoqê heytina bi fîstanê dakê xwe digirt û
dikişand ‘’Atê tu çima digrî? Atê megrî.’’ ‘’Na, na
nagrîme. Nagrîme, metirse. Tişt tune.’’ digo lê ew
hestirê çavên dakê min, di dilê min da şuna xwe
digirtin.
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Fotografê mirnî na, jîyan tanî bîra min
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Rokê jê pirsîm, ew a fotografê da kî ye? Go :
‘’Fotografa xatîya te Şemşî ye’’.
Dakê min jî xatîya Şemşê nizane. Wexta xatîya
Şemşî dimire, dakê min hîn natibîye dinê. Ji mirina
xatîya Şemşî salek derbas dibe, paşîngê dakê min
tê dinê. Çima mir qe qal nadikir. Tenik mezin bûm,
şiva qal kir. Li rojbûnê pitikê xwe bi mêrdizîmê
dikeve. Nixaşîyê lohusê dikeve, bi tirkî dibên
‘’albastı’’. Him pitê, him jî bi xwe can dide.
Min carina bi dizîya dakê xwe diçû, sindoq vedikir,
di navbera hevrîşim da ew fotograf derdixist, lê
mes dikir. Fotografê mirnî na, jîyan tanî bîra min.
Min jê keyf heytina. Tê bêyî, ez bi xatîya xwe ra
deng dikime.
Rûyê xwe bi min pir masum dihat.
Hin salê xwe nabûbûn bîst, lê mixabin mirnî ye, li
sala mes nakê.
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XATIRXWESTIN
Mem Al
Wê rojê sibê zû em şiyar bûn. Bo nifûsan, ez û
Hemed, emê biçûna bajêr cem Mahmûdê Dikancî.
Wîyê me bibira nifûsê û nifûsên me derxista. Min
lawê xwe yê biçûk jî li pişta xwe kir, em li kamyonê
siwar bûn.
Hemed ji min re gotibû ji Mahmûdê Dikancî re
gulokek rûnê pez bîne ku karê me zû xelas bike.
Em li cem Mahmûdê Dikancî hatin xwarê. Min
rûnê Mahmûdê Dikancî dayê, pir kêfxweş bû û
hema berê me da nifûsê. Di rê de Mahmûd şîret li
min dikir digot ‘’Çaxa mêrik fotografê te dikşîne
mekene haa, bila sûretê te baş derkeve.’’
Em gihêştin ba nifûsê, mêrikê ku fotograf dikişand
ji min ra got ‘’Derbasî wir be û bisekine’’
Min lawik ji pişta xwe danî û kir hembêza Hemed.
7

Cihê ku mêrik gotibû, çûm li wir sekinîm û mêrik
got ‘’Tamam tu dikarî herî.’’ Min lawik ji hembêza
Hemed girt, li pişta xwe kir û berê xwe da gund.

Piştî hefteyekê Hemed çû bajêr. Êvarê wexta ku ji
bajêr vegerya fotografekî çargoşe yê biçûk anîbû.
Min ew fotografa girt kir nava sandoqa xwe
vêşerda

Sal derbas bûn, em hatin bajêr. Ew lawikê min ê
min li pişta xwe kiribû bi xwe ra biribû bajêr mezin
bû, dema wî ya çûyîna zanîngehê hat. Berî ku here
zanîngehê rojekê got ‘’Dayê ka wî fotografê xwe
yê biçûk bide min, dibe ku rojekê tu bimrî, ezê
bêjim ev fotografê dîya min e li cem min e’’ Min jî
ew fotograf ji sandoqa xwe derxist û da wî.

Li zanîngehê çend caran telefonê min kiribû. Rojkê
çenteyek hat malê. Min çente vekir; lawê min
çend cil û berg, kaxizek, û fotografê min ê ku bi
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qasî bîst sal berê hatibû kişandin şandibû. Ew
fotografa berîya ku ew here zanîngehê min dabû
wî. Li kaxizê wiha nivîsîbû ‘’Ez çûm bi xatirê we, li
pey min neyên. Hûn werin jî êdî hûn nikarin min
bibînin.’’
Fotografê min di destê min de, bi salan li bendî
lawê xwe sekinîm, nehat.
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Banga Bêdeng
Foto: Helbest Çetîn, Qerejdax 2018
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MÎRATÊN QUTIYÊN XIŞIRAN
Walter Benjamin
Wêneyên Daguerre dihatin îodîze kirin û pê ve di
odeya tarî de plaqeyên zivîn dihatin ronî kirin ku bi
badana pêşde û paşde ya wan plakeyan re
ronîkirineka baştir dihat bi dest xistin û pê ve
wêneyên zelaltir dihatin girtin. Ew fer bûn û
nedikarîn bên kopye kirin, loma di sala 1839’an de
meriv tenê bona plaqeyeke nêzî 25 Franken zêrîn
didan. Pircaran ew wek xişiran di qutiyên xişiran
de dihatin veşartin. Lê ew di dest gelek wênekeran
de wek hacetên alikariyê dihatin bi kar anîn. Wek
mînak heftê salî şûnde Utrillo dîmenên xwe yê
fantastîkên malên Banmeile yên Parisê ne ji
xwezayê, lêbelê ji kartên dîmenan amade kiribû.
Wênesazê portreyan î naskirî yî Îngîlîz, David
Octavius Hill, di freskên sînoda mezin ên dêra skotî
yên ku di sala 1843’an de çêkiribûn de rêzek
portre bi kar anîbûn. Lêbelê van wêneyan wî bi
xwe girtibûn. Û bi vê hewcedariya bixweberê re
navê wî di dîrokê de cihekî nayê ji bîr kirin, li hêla
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din, wek wênesazekî navê wî wendabû û çû.
Bêguman gelek xebatên cihên nû ji van rêzên
portreyan zêdetir ketin nav vê teknîkê nû:
wêneyên bênav, ne portre. Portreyên wihanî
demeka dirêj di wênesaziyê de ji xwe re cihek pêk
anîbû. Gava di malekê de wêneyek wek mîrat
dima, tim û tim yê hatiye wênekirin dihat meraq
kirin. Lê du-sê nifşan şûnde ew meraq vedimirî û
wêne, eger hîn jî dima, tenê wek îsbata wênesazê
xwe dima.
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Lê di fotografan de meriv bi tiştekî nû û bi tiştekî
cidatir re rû bi û dibû: di wêneyê ew jina
masîfiroşa ji New Havenê, ya bi fediyeka balnedayî
ya cezbker li erde mêz dike de, tiştekî ku ne tenê
hunera wênegiriya Hill nişan dide, lêbelê tiştekî ku
nayê bêdeng kirin, bi israr navê kes a li wir
dawestiyaye bi bîr tîne, ya li wir jiyayî, lê di
wêneyê de hîn jî zindî dimîne û qet tucaran xwe
bitemamî radestî “hunerê” nake heye.
“û ez dipirsim: çito wî porî nazik
û wan nihêrînan xwe li rûdema wê rapêçabû
çito maç kiribûn ew wan lêvan
bêhay mîna dumana bê alefî xwe çiv dide”
An jî meriv çav li wêneyê Dauthendey, fotrafvan,
bavê helbestvanê helbestê jorîn bigerîne; Wêne di
dema dergîstiya wî de bi dergîsta wî re hatiye
girtin ku wî dergîsta xwe hema ji dû welidandina
çaxeyê xwe yê şeşem re, di odeya xwe ya raketinê
ya li Moskowayê de bi bazinên xwe kêrkirî dîtibû.
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Di wêne de ew li hindê wî xuya dibe, ew wek xwe
li wê werdabe xuya dibe, lê awirên wê li wî derbas
dibin, li dûriyeka bêyom diqelibin. Gava meriv
wiha têra xwe di nav wêneyekî de wenda dibe,
meriv pê dihese ku tezad çiqas pir li hev diqelibin:
encax teknîkeka lêhatî dikare wiha nirxeka sêhrî
encam bide ku meriv êdî nikare encameka wiha ji
wêneyekî nexşandî derîne. Bi hemû pisporiya
wênegir û bi hemû plansaziya di helwesta modelê
xwe de re jî, bîner hitul-mitul, neçar dimîne ku di
fotrafên wiha de bi ber bayê çirûskên biçûkên niha
û vir bikeve ku pê ve rastiya kesayetiya çilmisayî ya
14

di wêneyê de, dîmenên nexuya yên tê de kifş bike,
tê de çawaniya bîsta çûyî ya bi xurtî tev li pêşerojê
dibe kifş bike ku meriv encax bi paşvenihêrîna re
dikare wan kifş bike.
Jixwe ew taybetmendiyeka cida ya ku ji çavan
wêdetir ji kamerayê re dipeyive ye. Ji derdora ku
meriv dixwaze tev cidatir, derdoreka ku bêyî
hemda xwe derdikeve xwe dide pêş. Jixwe
mimkûn e ku meriv, wek mînak, helwesta meşîna
merivekî bi giştî salix bide, lê ne mimkûn e ku
meriv gavkirinên merivekî gav bi gav salix bide. Lê
fotograf bi alavên xwe yên alîkar re: lîstandina
hêdî, mezinkirina dîmenê re wê mimkûn dikin. Bi
vê re meriv, mîna kifşkirina bêhemdiya ajoyê ya bi
psîkoanalîzê re, bi bêhemdiya dîmenî (optîk)
hesiya.

Taybetmendiyên bedenê, tevna şanikê ku dibûn
mijarên teknîk û tibê, ji dîmenên derdora
biîhtîşam an jî portreyên jîndewaran zêdetir nêzika
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kamerayê bûn. Herwiha fotografiyê di van tiştan
de taybetmendiyên fîzyonomîk jî derdixistin pêş;
dinyaya dîmenî ya ku di pirtikên biçûkterîn de jî cih
digire, li hêleke têra xwe xuya û li hêleke qasî ku di
quncikên xewnerojkan de bên dîtin nehên, lê niha
mezin û wekxwe, xuya dikirin. Cidatiya di navbera
teknîkê û sêhrê de bi guhertokên dîrokê re nişan
didan.

Bi vî şiklî Blossfeldt bi wêneyên xwe yên
gilûgiyayên di nav qamişan de re dîmenên wek
stûnên antîk, bi wêneyên li nav şitlên kerefsan, di
nav şembelotên dehcar mezinkirî û darkevotên
dara xweziyê de dîmenên nexş û xemlên
avahîsaziya gotîk nîşan dabû.

Wergera ji Almanî: Fatîh Aydin
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KEVNEFOTO: ROBERT CAPA

Barselona, 1939. Keçikeke koçber.
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London, 1944. Ernest Hemingway, li nexweşxaneyê
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Cherbourg, 1944. Leşkerên Amerîkî û sîvîlên Frensî
serketinê pîroz dikin.

*Fotografên Robert Capa ji malpera Magnum Photosê
hatine girtin.
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KÛÇENÛÇE

Foto: Omar Koulko
60 zarokên wênekar yên Tirkîye û Sûrîyê bi hev re
pêşangeheke bi navê ‘’Xeyalên Siberojê’’ çêkirin.
Pêşangeh bi alîkarîya Yekîtîya Ewrupa, UNICEF,
Wezareta Ciwanî û Sporê ya Tirkîyê û wênekarê navdar
Reza Deghati ve vebû.
Hunerhez dikarin di navbera 10 – 15 Îlonê de li Ankara
Cer Modernê li wêneyan binêrin.
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Penaberên Ezmana
Rewşen Ercan, Avanos - 2017
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