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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
Berpirsa Belavkirinê: Leyla Arısoy
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flashhilat, li bin gurmegurmên li vê hêla welêt û li
wê hêla welêt, gava nehan ava dike.
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FOTRAF Û BÎR – II
Ciwanmerd Kulek
Hêsankariya ku înternetê ji bo hilanîn û parastina
wêne û belgeyan anî şayanî pesnê ye. Her tişt ji bo
me tê piçûkkirin heta ciyê ku nema piçûk dibe û ji
xwe re ciyekî mezin ê hilanînê peyda dike. Her tişt
hebûna xwe wek hewayê diparêze: tê sehkirin lê
naye zeftkirin.
Êdî albûm narizin di bin qenepeyan de, ên ku ji
salê carekê ruyê wan û ciyê wan, ji du salan carekê
sîngerê wan, ji sê salan carekê derabeyê wan û ji
pênc salan carekê ew bi xwe tên guhertin û
guhestin. Albûm û fotrafên ku em ji bo paşerojê, ji
bo nifşên bê, ji bo mêhvanên xwe, ji bo pîrîtiya
xwe diparêzin ji quncikên malan dertên û dikevin
kunên li perrekî dûr ê dinyayê ku em nabînin û
belkî di heyata xwe de carekê jî neçinê. Lê
xweşbextane, ew li kû hatibin hilanîn jî, li her ciyê
ku em lê ne tên dîtin. Evê imtiyaza nû a albûman
fonksiyona albûmên kevn jî guherand. Êdî fotraf
ne tenê ji bo me yan merivên me tên hilanîn, ji bo
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her kesî ne, heta bi ên ku em wan nabînin û nas
nakin.
Piştî ku fotraf ketin ber çav û dêhna her kesî, bûn
malê meydaneke bê serî û dawî, pê re amanc û
fonksiyona girtina sûret û fotrafan jî guherî. Vêca
lazim dike ku em fotrafan hîn bêtir bigirin ji bo
wan çavên nas û xerîb tevde, ên wek zîbeqê
atmosferek li dor dinyaya me çêkirine. Di qulika
xwe ya lokal de ji nişkê ve delîveya ku em daxilî
nav torreke navnetewî bibin pêşkêşî me dibe.
Mirov ji her demê bêtir dixwaze bibîne û bê dîtin.
Piştî ku min qada dijîtal wek derfetekê nas kir û bi
kar anî ji bo rizgarkirina fotrafên xwe yên di
albûmên perritî ên bin qenepeyan de, roj bi roj
bêtir ji vê diyardeyê agahdar bûm ku fotraf ne
tenê wek zemanê berê alaveke mêjûyî a bîranînê
ye lê dikare bibe alaveke berbelav a celebekî
cihêreng ê guftûgo û peywendîdanînê jî. Û îroro,
qadên medyayên civakî hema ji her tiştî bêtir vî
aliyê fotrafan derxistiye pêş û guftûgoyeke ji
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gotinan bêtir bi sûretan dimeşe peyda dibe. Êdî
qada dijîtal û înternetî ne ji bo hilanîna fotrafan e
lê hîn bêtir ji bo nîşandana wan e.Nîşandayîn,
helbet, zimanê nû ê danûstandinê ye.
Geremoleke Nû
Di destpêkê de min digot, hebe ev cîhana înternetî
û medyayên civakî na’meteke pirr mezin e, êdî
tiştekî mirov winda nabe. Lê vê qadê jî çend rûyên
wê yên dî hebûn, çend rûyên xeternak. Di rûyekî
de metirsiyeke mezintir a windabûnê dixuya:
Ihtîmala ku her tişt li ser vê qadê bi pelandina
tiliyekê ji nav here hin caran mirovan arasteyî
alavên dîtir ên hilanînê dike û ev jî bi xwe re
zincîreke dî a ji dubarekirina heman parçeyên vê
sîstema dijîtal bi xwe re tîne. Di encamê de yan
tiştek êdî nema tê bîra kesî li kû ye yan jî
berxaneyeke alavên teknîk ên xerabe yan windayî
dimîne. Rûyê duyem ê nexweş ê vê diyardeyê ew
e ku her tişt li vir zûtir kevn dibe. Bêyî ku toza zêrîn
a mêjûyê bikeve ser, bêyî ku halmîn û hêdikiya
gavên zemên wan tomar bike, fotraf kevn dibin. Ev
celeb kevnbûn ji kevnbûna di bin qenepeyan de
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xerabtir e. Arşîvkirina li vê qadê ji ber zûtirbûn û
zêde-zêdebûna her tiştî zehmetiyeke mezintir tîne
ji bo xwegihandin û peydakirina wêneyan. Em
nikarin wî wextê fireh ê dema ku pelên albûmekê
diqulipînin bidin gerr û geşta li nav malperan yan
demnameyan. Vê lehiya gurr bêqîmetiyekê tîne ku
bi vê re meraqa li ser niha û paşiyê ji a li ser berê û
rabihuriyê pirrtir dibe û her tişt di deqeyê de nema
dimîne wek parçeyeke albûm û arşîva me û dibe
libeke di kewareke heta ser dev tije de.
Evana min dixin fikaran û min arasteyî wê hizrê
dikin ku kopyeyeke her sûretî a kaxezî derxim û
wan bi isûla kevn di albûmên qalind de di bin
qenepeyan de hilînim. Bawer im dîtbariya li ser
kaxezan firehî û mahremiyeteke dî tîne çalakiya
nerîn û temaşekirinê. Tiştekî ku vê dawiyê, ji ber
pêlên giran ên okyanosa medyaya civakî me bêtir
pêdivî pê heye. Bin sindoq û qenepeyan jî dikarin
bibin medyayên me yên takekesî.
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Herfek Wêne
Digel van hemûyan, endîşeyeke ku vê dawiyê hin
rewşenbîr bi lêv dikin min jî dixe taswasan. Ew jî
meseleya hukmê dîtbariyê a li ser gotinê ye. Gefa
ku fotraf li azadî û demokrasiyê dixwin… Gotin û
nivîsîn bi vejandina wêneyan di hiş û xeyala
mirovan de, livandina hestan di dil û ruhê me de,
hêza afirînerî, manederî û empatiyê bi mirovan re
xurt dike. Lê nîşandana wêneyan, rasterêtiya
dîtinê, pêdiviya bi vê navgînê ji holê radike û hişê
mirovan wê pêvajoya sêwirandin û vejandinê pêk
nayine. Fikara mezin ew e ku vê vakûm û valahiya
mezin a ku serdestiya wêne û fetisandina gotinnivîsê derdixe holê dibe hokarê faşîzmeke nû.
Mejiyê ku naafirîne û nasêwirîne qada azadiyê
teng dike. Rengînî û cudahiya hizrî û hissî
peyderpey ji nav diçe. Vegotin hunera afirandina
wêneyan e, lê li doxeke ku çav di bin lehiya
wêneyan de dimîne dê rol û tesîra vegotinê çi be?
Gelo em ê wek berê bixwazin li hev guhdarî bikin,
di nav rûpelên kitêbekê de winda bibin?
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Berî ku serpêhatiyeke me ya dûdirêj a bi nivîsînê
re çêbibe ji nişka ve qadeke mezin a dîtbar derket
pêşiya me û em wê bi coş û boşahiyeke mezin bi
kar tînin. Çawa em ji her tiştî re pirr dereng mane,
mixabin em di her tiştî de hîn jî pirr kêm in.
Me alavên çapemenî û medyayên mezin ên
kulturî, netewî, komelgehî çênebûn û halêhazir
her kes xwe muhtacî medyayên civakî ên
parvekirinê dibîne ji bo ragihandinê.
Bi dîtina min, kombûna her tiştî di kewarekê bi
tenê de ne tiştekî baş e. Pêwîst e mirov hêkên xwe
di selikên cuda de hilîne. Lê werr xuya ye em ê
hîna demeke dirêj li ser fikarên di van warên
nivîskî û dîtbarî de guftûgoyan nekin. Vê gavê em
ê tenê bi insiyaqên xwe rêya xwe bibînin, ka bê em
di kû re derdikevin.
Têbînîya Edîtor: Beşa yekê ya vê nivîsê di Mijdara
2017an de li www.basnews.comê hatiye
weşandin.
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Berojkê Kolajê
Şêxo Fîlîk
“Li meydana bajêr dîwarekî extiyaran heye:
extiyar li ser dîwêr dikevin rêzê, li ciwaniya ku di
ber wan re dibore û dihere dinêrin.” (Italo
Calvino, Görünmez Kentler, YKY, Sibat 2011, Çapa
11, rpl 60)

“..her bihar, mîna hebên tizbiyê extiyar dihatin li
ser dîwêr diketin rêzê. Extiyarên ku qor bi qor li
ser dîwêr rûdiniştin di wê baweriyê de bûn ku wê
ciwaniya wan were û di ber wan re derbas bibe.”
(Yavuz Ekinci, Sırtımdaki Ölüler, Doğan Kitap, Îlon
2010, Çapa 2, rpl 87)
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Foto: Evîn Fîlîk
Ziyareta Uluba – Semsûr 2019
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ŞEMAMOK, BÛN AN JÎ NEBÛN
Müşerref Gönül Açar
Min gelek rêwîtî kir, hin jê kurt bûn hin jê jî dirêj.
Wekî tozê belawela bûm, lê ez qet winda nebûm.
Ji ber ku min dizanî; di nava demê de tu tişt winda
nabe û her tişt tevî tozê ji vir û wir radibe diçe
dereke din.
Wisa, min jî çîrokek li yeka din zêde kir her carê û
bi rê ketim. Wekî tozê.
Ma ne bîranînên mirovan jî wekî alavan ji cihekî
bar dikin cihekî din? Toza xwe bera ser alav û
amûran dida, ma nedibû rûyê xuya yê demê ? Ma
ne bi rûye xuya yê demê re, barkirina çîrokan ne bi
tenê ji vir derbasî wir dibe, ji bo niha û pêşerojê
dibe çîrokên nû?
Rojekê dîsa, ji bo toza ku di nav hewayê de heye û
li her tiştî dikeve, ji bo girtina ahenga muthîş a di
nav bêdawîbûna gerdûnê de, ji bo toz veguhere
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çîrokên nû ango veguhere jiyanê, ez bi rê ketim.
Min dizanî, rêya min hatibû û ez diçûm Îranê.
Bi sînemaya xwe ya bêhempa, ku min gelek filîmên
wan temaşe kiribû, bi gelê xwe yê ku li ser gorên
helbestvanên xwe li şûna diayan helbest
dixwendin, bi dîroka xwe ya pirtebeqeyî, ku
pirbiharatên li bazaran tîne bîra mirov, Îran
welatekî balkêş bû.
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Berê li bajarên Şîraz û Yazdê; bi germahiya zêde, bi
tozên zehf me rê qedandibû û em serê sibehê
gihiştibûn Îsfehan. Piştî ku demekê bi erebeyê li
nava bajêr gerîyabûn, em li meydana Neqşê Jahan
rawestîyabûn. Li bazarê hêdî hêdî dikan vedibûn,
mirov li kolanan zêde dibûn.
Min kameraya xwe vekir, li nava pasajan geriyam.
Digerîyam lê min nizanibû ez ji bo çi bi rê ketibûm.
Kamera di destê min de, min dît ku ez fotografên
jinên karker digirim. Wan jinan pêşî şerm dikirin û
ditirsiyan lê paşê ku nêta min baş fehm dikirin qey,
hema hema hemû dibişirîn.
Min gelek fotografên jinên Îranî girt. Di wan
fotografan de cilê hemû jinan wekî hev bûn, lê çav
û rûyên wan, jiyan û hêviyên wan di fotografan de
cihê bûn.
Li gor fotografên kameraya min, keçên Îranê tu
carî mezin nebûne. Ji roja ku ew keç ketine bin wê
şala reş jinbûna xwe ji dest dane. Ew ji bo min keç
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bûn ku zaroktîya wan di forma xwe ya pak de
mabû û wan nikaribû tevahîya jîyana xwe mîna ku
dixwestin tecrube bikin.
Li bazarê berî gera me biqede çavên min li
dikanekê bi şemamokan ketibû. Ez û hevalên xwe
em gelekî kêfxweş bûbûn bi wan şemamokan û
me çend şemamok kirîbûn. Min yek jî li nava
bazarê gindirandibû û min fotografê wê girtibû.

Dûre em li erebeya xwe siwar bûbûn û em çûbûn
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ku li nava bajarên Kurdan bigerin. Di wê rêwîtiya
me ya bi şev de me rêya xwe winda kiribû û ji
dêvila ku em biçin gundê Sar Agha Seyed - Ew bi
gundê Palangan re tê tehlihev kirin - em çûbûn
gundekî nêzî Helepceyê.
Di nav qaçaxçîyan de em bi şev derbas bûbûn û
em destê sibehê gihiştibûn gund.
Gund hedî hedî hişyar dibû. Piştî ku me ew
şaşwaziya li ser xwe avêt, em li çayxaneyekê
rûniştibûn û me çayê vexwaribû. Li çiyayê hemberî
me dîmenekî zîkzakî hebû. Beşek fîlmê Abbas
Kiorastamî yê bi navê ‘Mala Hevalê Min li Kû Ye’
hatibû û silav dabû me.
Gava ku min kameraya xwe zivirandibû û pêl
deklanşorê kiribû, min nedîtibû ku jina ku di ber
min re derbas dibe ketiye kadrajê. - Lê belê, ew jin
mîna kurteya tevahiya rêwîtiya min bû: Wê
ji nişkê ve valahî dagirtibû û winda bûbû.
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Bi wê windabûnê re em li ser sînor bûn. Rêwîtî
qediyabû û şemamok diriziya. Dema ku em ji Îranê
derbazî Geverê dibûn, min laçika li serê xwe bi lez
derxistibû û şemamoka ku diriziya, li ser sînorê
Îranê danîbû bin darekê.
Şemamoka xweşik û narîn a ku li ser rêya hebûnê
bû, cihê xwe bêfotograf dabû jineke ku bi
bijartinên azad qonaxên nû yên jiyana xwe ava
dikir.
Li pey wê tozê, ku minê bo wê bigota ‘’rêwîtîyê
diniqutîne dilê min’’, her tişt û toz careke din
winda dibû.
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RÛNIŞTINA LI SER DERENCEKAN
Birûsk Aryan
Ji Zênebê re, malavayîyek.
Nîvê şevê kêm tişt bi qasî rûniştina li ser
derencekên ber deriyê malê xweş heye. Tu qûna
xwe didî ser a herî jor, lingên xwe bi ser yeka jêr
de berdidî û rûdinê. Li hêla te ya çepê qûtîkên
çopê hene, kîsikên devvekirî yên li dora wan
rêzkirî, pisîkên ku devê wan kîsikan sax dikin û zikê
xwe bi sebzeyên pelçiqî têr dikin, di ber te de,
peyayên taxê, mêrikên navsere û xort yên ji rasta
te tên û diçin, hene. Dengên çirçirkan, yên yek
hebek erebe û motorên tên û diçin, qertona ku ba
li ser rê ew dide ber xwe û diajo, sewta ji ber zarên
peyayên dimeşin dimînin, derabeya ko a ku bi
zîqînî datê jêre... dicivin û pev re tên li bin guhê te
dikevin. Li jorê çend cilikên li ser takî raxistî li ba
dibin, hin jê sipî, hin jê rengîn, bi yek miqamî bang
li te dikin: kûçikên şevê dikin bên, hilkişe êdî,
hilkişe jorê, malê, xewê...
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PARÊZVAN
Filiz Sütpak

Di ber êvarekî rêya min ket li gundê Kulînç'ê. Piçekî
berve jor meşîyam û min ev parêzvan, parêzvanê
konaxên axayê gund, dît. Ez dibêjim qey kalikê vê
kûçikê jî parêzvanên van xirbeyan bû.
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Nexşeya Nebûnê
Foto: Rêkaş Qaso, Akçakale 2019
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