Termên kosmetîk û sexbêrîya leşî (*)
Amadekar: ROJAN HAZIM
Li salên 90î heta nîveka salên 2000î, di komika Kurmancî ya Enstîtuya Kurdî ya Parîsê da xebitîm. Komika Kurmancîyê, ji navçeyên
mezin yên Kurdistanê ji kesên ku bi zimanî ve mijûl pêkhatibû. Ji alîyê plankirin û lojîstîk ve organîzeya vê komikê Enstîtuya Kurdî
ya Parîsê dikir. Ez jî ji navçeya Hekarîyê ve di nav vê xebatê da bûm. Hekarî hewceyî gotinê nîne ku navçeyeke mezin û giring ya
zaravayê Kurmancî ye. Perwerdegeheke kevin ya Kurmancî ye. Kurmancî ewilcar li navçeya Hekarîya bûye nivîs, bûye edebîyat...
Medrese û dibistanên ku bi Kurmancî perwerde didan ewil li vê navçeyê dest bi kar bûne... Nivîskar û şairên mezin û navdar yên
Kurdîya Kurmancî ji vê navçeyê derketine û berhemên xwe bi vî devokî dane. Ji Ehmedê Xanî heta Feqîyê Teyra ji vê navçeyê ne
û ji medreseyên vê navçeyê gihiştine, bûyîne mamosta, edebîyatkar, şair û nivîskar...
Di demên împaratorîyan da, jîyana xweserî ya resen ya vê navçeyê bûye binas ku xelk bi ziman û erf û edetên xwe yên Kurdewarî
jîyaye. Vê jîyana nisbî xweser imkan daye ku ziman jînde maye û girêdayî vê jîyana bi zimanê Kurdî, ziman jî dewlemend bûye û li
ser xwe maye. Lewma ji alîyê termînolojîya zimanî, edebîyatê, aborî, huqûq, leşkerî û îdarî û hemû pêdivîyên dî yên baskên
jîyanê ve devokê Hekarîya hindî hûn bêjin zengîn e.
Cografyaya Hekarîya di nîveka Kurdistanê da ye, anku Hekarî sentrala Kurdistanê ye. Hemû alîyên cografî yên li ser tixûbên
Hekarîya navçeyên Kurdcih in. Ji ber hindê fişara asîmîlasyona zimanên serdest kêm maye. Jîyana qedîm ya eşîrî jî bi rûyê xwe yê
pozîtîv ve bûye bingehê jîndemana zimanî û hemû elementên Kurdî.
Komika Kurmancîyê şeş heyva carekê kom dibû û carina jî cihên kombûne diguhorîn û li welat û bajêrên cuda kombûnên xwe
dikirin. Di her kombûnê da beşdaran mijarên gotûbêjê pêşniyar dikirin û her kesê xwudanê pêşniyarê rapora xwe hazir dikir û
pêşkêşî kombûne dikir. Li ser wê raporê dihate axivtin û li tenişta termên hatine hazir û pêşkêş kirin, gotinên sînonîm jî dihatin
gotin û nivîsîn... Ev rapor piştî kombûnê di rojnameya taybetî ya Kurmancî da dihatin weşandin. Min jî gelek rapor pêşkêş kirin...
Yêk ji wan jî li ser termên Kosmetîkê bû û min li payîza 2001ê li kombûna 31ê pêşkêş kir. Ew rapor di rojnameya Kurmancî
hejmara 31ê ya Bihara 2002ê da hate weşandin. Di arşîva Kurmancî da heye... Min ji nû ve çavek lê gerand û li vê derê
diweşînim. - ROJAN HAZIM - 27 Kanûna Paşîn (January) 2020

Kurdî
bêhn, bîhn, bîn
bêhna xweş, bîhna xweş,
bîna xweş

Tirkî
koku

güzel koku, parfüm

parfûm
gulav
ava gulan
misk
enber
esans
lewante, lewente,
lewento
kolonya, qolonya
krem, çevrînk
melhem
xweçêkirin
xwe çêkirin
dermanên xweçêkirinê
xwe sorav kirin

parfüm
gül suyu, gülab
gül suyu
misk
amber
esans

xwe spîyav kirin
krema hinarokan, krema hinarikan
oje, rengê nûnikan
bêhnbir, bêhnkuj,
bînbir, bînkuj, deodorant
ojebir, aseton

açık makyaj yapmak
allık
oje

rûj, lêvsork

ruj

lavanta
kolonya
krem
merhem
makyaj
makyaj yapmak
makyaj malzemeleri
koyu makyaj yapmak

deodorant
aseton, oje temizleyici

Fransî
odeur, senteur,
fragrance, parfum
fragrance, parfum,
senteur
parfum
eau de rosa
julep
musc
ambre gris
essence (d'une fleur)

Ingilîzî
fragrance, perfume

fragrance, perfume, scent
perfume
rosa water
julep
musk
ambergris
essence

eau de lavande
eau de cologne
crème
pommade, onguent
maquillage
se maquillage
produits de beauté
faire un maquillage
sombre
faire un maquillage clair
crème pour les joues
vernis à ongle

lavender water
eau de cologne
cream
ointment, ungent
make-up
to make up
beauty products

déodorant
dissolvant de vernis
à ongle
rouge

deodorant

put on a dark make-up
put on a fair make-up
face cream
fingernail polish

fingernail polish remover
rouge
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qelemê lêvan
qelemê birhîyan, qelemê birûyan
rîmel, maskara
makyajbir
şîrê makyajbir
krema makyajbir
pûdra, pûdre
pûdradank, pûdredank
sunger, isfenc, sfenc
sungera pûdrayê
firçe
pambû, pembû, penbû
kil
kilçîv
kildank
sexbêrî, lênerîn
serşo, serşok, germav, hemamok,
xewlî, pêşgir, destmal, mexmel, qedîfk,
melhefe, holî, hewlî, havlû
piştemal, pêştemal, pêşmalk, mêzer,
xewlî
bornoz, birnoz, robê hemamê
xwêya pêyan
lîf, lîfik, lûfik
lîfê zivir, lîfikê zivir, lûfikê zivir
kîsê xweşuştinê, kîsikê xweşuştinê
şampûan, şampo
sabûn
berê zivir, berê pahnîyê, kevirê panîyê,
kuçê pehnîyê
krema rû
krema destan
krema leşî, krema laşî
krema lêvan
balsam, pornermkir
losyon
krema hetavê, krema tavê
mask, maske
krema şevê
perixandin, masaj, mistdan, mizdan,
vemaliştin, firkandin, ferikandin
tiraş, kurkirin
eyne, qotîya ronahîyê, eynik, neynik,
mirêk, ayîne, awêne
berber, kuafor, sertiraş, delak
meqesa berberan
makîneya portiraşîyê
makîneya rihtiraşîyê
makîneya simbêl tiraşîyê
porzuhaker, makîneya porzuhakirinê,
makîneya porziwakirinê
losyona berî tiraşê
losyona piştî tiraşê
firçeyê mûpaqijkirinê
firçeyê tiraşê
sabûna tiraşê

dudak kalemi
kaş kalemî
rimel, maskara
makyaj temizleyici,
demakiyan
makyaj temizleme sütü
makyaj temizleme kremi
pudra
pudra kutusu
sünger
pudra süngeri
fırça
pamuk
sürme
süme çubuğu
sürmelik
bakım
banyo, hamam

crayon à lèvres
crayon à cils
rimmel, mascara

lip pencil
eye-brow pencil
mascara

démaquillant
lait démaquillant
crème démaquillant
poudre
poudrier
éponge
houppette à poudre
brosse
coton
khôl
bâton à khôl
récipient à khôl
soin
salle de bain

make-up remover
face cleaning milk
face cleaning cream
powder
(powder) compact
sponge
powder puff
brush
cotton
kohl
stick of kohl
kohl box
care
bathroom

yüz havlusu

serviette

towel

banyo havlusu
bornoz
ayak tuzu,
ayak bakım tuzu
lif
sert lif
hamam kesesi
şampuan
sabun

serviette de bain
peignoir

large bath towel
bathrobe

sel de pieds
gant de toilette
gant de crin
gant de toilette
shampoing
savon

footsalt
toilette cloth
loofah
cloth bath glove
shampoo
soap

topuk taşı, sünger taşı
yüz kremi
el kremi
vücut kremi
dudak kremi
balsam, saç yumuşatıcı
losyon
güneş kremi

punice (stone)
face cream
hand cream
body lotion
lip cream
hair conditionner
lotion

maske
gece kremi

pierre ponce
crème de visage
crème de main
crème de corps
crème de lèvres
après-shampoing
lotion
crème de soleil
(crème de jour)
masque
crème de nuit

masaj
tıraş

massage
rasage

massage
shaving, shave

ayna
berber, kuaför
berber makası
saç kesme makinası
sakal tıraş makinası
bıyık kesme makinası

miroir
coiffeur
ciseaux de coiffeur
tondeuse
rasoir electrique
appareil de taille des
moustache

mirror
hairdresser
hairdresser's scisors
hair clippers
electric shaver

sèche-cheveux
lotion de prè-rasage
lotion d'après-rasage
brosse à poils
brosse à barbe, blaireau
savon à barbe

hair dryer
pre-shave lotion
after-shave lotion
hair brush
shaving brush
shaving soap

saç kurutma makinası
tıraş öncesi losyon
tıraş sonrası losyon
kıl fırçası
tıraş fırçası
tıraş sabunu

suntan lotion
mask
night cream

moustache clippers
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kefa tiraşê
spreya poran, bexa poran
joleya poran
biryantîn
krema poran
cilêt, devik, gûzan, tîxe
destikê cilêdê, destîyê cilêtê,
makîneya tiraşê, rihtiraşînk
gûzan, dûzan
hisanê gûzanan, hesanê gûzanan
qayîşa gûzanxweşkirinê
berikê xwûnbirînê,
berê xwûnsekinandinê, şeb
şe, şeh
krema mûwerandinê, krema
mûhilkirinê, krema mûrakirinê
dezîyê mûkêşanê, mûkêş, dezîyê
hefafkirinê
mûçink, mûkêş
benîştê mûrakirinê, benîştê mûkêşanê,
axda, aqîde, şîre, qajikê mûkêşanê
meqesa nûnika, meqesa neynûkan
nûnikbir, neynûkbir
manîkur, manîkûr
pedîkur, pedîkûr
kartîk, kartîkê nûnikan, kêrtikê
nûnikan, mevreda neynûkan
macûnê didanan, macûnê diranan
didankolk, zilikê didanan, dirankurêsk,
darikê didanan, kurdan
rengkirina poran, boyekirina poran
xena, henne, hinne
xena kirin, xena têdan, henne kirin,
henne têdan

tıraş köpüğü
sprey, fısfıs
saç jölesi
biryantin
saç kremi
tıraş bıçağı, jilet

mousse à raser
aérosol, spray
gel de coiffeur
brillantine
crème pour cheveux
lame de rasoir

shaving foam
spray
hair cream
brillantine
hair cream
razor blade

tıraş makinası
ustura
biley taşı
ustura bileme kayışı

rasoir
rasoir, lame à raser
pierre à aiguiser les lames
pièce de cuir dur servant
a aiguiser les lames

shaver
razor
stropping stone

kantaşı, şap
tarak

alun
peigne

alum
comb

tüydökücü,
tüydökücü krem

crème d'épilaton

hair removing cream

tüydökücü ipliği,
tüyalıcı ipliği
cımbız

fil à extraire les poils
pinces à épiler

hair removal wire
tweezers

tırnak makası
tırnak kesici
manikür
pedikür

gomme à épiler,
cire à épiler
ciseaux à ongles
coupe ongles
manicure
pedicure

hair removing wax
nail scisors
nail clippers
manicure
pedicure

tırnak törpüsü
diş macunu

lime à ongle
dentifrice

nail file
toothpasta

kürdan
saç boyama
kına

cure-dent
teinte de cheveux
henné

tooth pick
hair dye
henna

kına yakmak,
kına sürmek

mettre du henné

to henna one's hair

ağda, çam sakızı

leather razor strop

(*) Kurmancî
Rojnameya taybetî ya Enstîtuya Kurdî ya Parîsê li ser pirsên zaravayê kurmancî
Hj. 31, Bihar 2002
Civîna Sevrê
29 çirîya pêşîn (october) - 4 çirîya paşîn (november) 2001
Civîna 31. ya Kurmancî di navbeyna rojên 29/10 heta 4/11/2001an da li bajêrê Sevrê (nêzîkî Parîsê), li Fransayê pêkhat. Beşdarên
civînê li ser termên kosmetîk, peyvên dunavî, navlêkirina heywanên kehî, stranên folklorî, peyvên kurdî di zimanên cîran da û
îdyomên kurdî xebitîn...
Di vê civînê da Mistefa Aydoğan (Mêrdîn), Lutfî Baksî (Xerzan), Elîşêr (Wan), Rojan Hazim (Hekarî), Hemîd Kiliçaslan (Mêrdîn),
Emîn Narozî (Batman), Kendal Nezan (Diyarbekir), Selam Nûman (Qamişlo), Cemal Onursal (Cizîr), Zinar Soran (Dêrik), Behroz
Şucaî (Kotol), Newzad Şukrî (Duhok), Têmûrê Xelîl (Rewan) û Reşo Zîlan (Agirî) beşdar bûn.
Encamên civînê di vê hejmara Kurmancî da têne belav kirin.
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Kopîya orîjînal ya rojnameya Kurmancî li jêr e:
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