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“ M e  p a t e n t a  M r s .  E r b î l 

standîye, eger Mr. Erbîl bi ser 

bikeve dê Mrs. Erbîl jî hebe.”
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ŞÊWAZA BIHARÊ YA JINAN

K U B A R 

Modeya vê salê wekî keskesorê ye. Di vê bihar û 
havînê de reng û qumaşên cuda cihê xwe digirin. Ka 
werin em binêrin îsal di modeya biharê de çi heye.
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Dem çi qasî bi pêş ve here jî carinan li modeyê wisa nabe, wekî îsal. 

Di vê bihar û havînê de bandora salên 70î li podyûman pirtir xuya dibe.                                                                   

 Ew çakêtên qumaşî  û  rengên nerm îsal  j î  dê  bên bikaranîn . 

Bêguman em nikarin şalên fireh jî ji bîr bikin. Cudatiya salên 70yî tînin ber çavê me.

salên 70yî
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paltoyên baranê

Paltoyên dirêj her dem û li  her derê  me rizgar 
dikin. Heta vê demê li modeya cîhanê cihekî girîng 
digirtin bi spehîbûn û rehetbûna xwe. Di 2020an 
de j î  dê dîsa wisa bibe.  Di biharê de j î  bi  solên 
bipehnî  û zirav l i  ser we balkêş û dilkêş xuya 
dikin. Pêşniyaza me ev e, trençkotên rengvekirî li 
gorî trençkotên renggirtî spehîtir in û hûn dikarin 
li binê wan her solê pê bikin.
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keska pûngî

J i  podyûman j î  em dib în in  ku modeya 
îsal gelekî rengîn e. Di vê bihar û havînê 
d e  r e n g ê n  n ê z î k î  k e s k a  p û n g î  c i h ê n 
xwe gir tin.  Belkî  bikaranîna vî  rengî we 
ditirsîne lê mereqan nekin, hûn dikarin bi 
rengên girtî vî rengî bi kar bînin. Bi sol û 
qayîşên girtî j î  xweş xuya dike.
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mılên fıreh

Çawa ku me îsal li ser faykeyên xwe yên zivistanê 
milên fireh dîtin,  em dê di havînê de j î  bibînin. 
Trenda milên f ireh bi  cudaxuyakir ina xwe her 
dem hilbijartina jinan bû. Faykeyeke gelekî sade 
û bêneqş j î  b ibe bi  milên f ireh teqez dê balê 
bikişîne.  Ev trend êdî ne tenê li  ser faykeyan li 
ser kincên dirêj jî  tê bikaranîn.
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bayê tropîkalê

Gava ku mirov li  desenên tropîkî dinêre 
bi  rastî  j î  hinekî  kelecanî dibe ne wisa? 
Mirov xwe li behrê di bin tavê de hîs dike. 
Îsal  desenên curbicur,  mezin,  rengîn û 
dilkêş tên ber çavê me di modeya j inan 
de. 

Bikaranîna wan j î  gelekî hêsan e: Li xwe 
bike û derkeve derve.
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BI ETROYÊ RE BER BI ÇOLÊ VE

K U B A R 

Dêfîleya vê salê ya Etroyê bi hippivintagebûna xwe ji 
dêfîleyên din cudatir bûye. Him bi nûjenbûna xwe him 
jî bi vintagebûna xwe dilê gelek kesan xweş kiriye. Em 
jî dibînin ku desenên curbicur wekî desena xet, desenên 
mezin û rengîn îsal di modeya mêran de cihên xwe 
girtine. Êdî em li ser çakêtan jî wan desenan dibînin.

Gava ku em dêfîleya Etroyê dibînin çol jî tê bîra me. 
Qey mirov di nav xeyalên xwe de li çolê digere. Ji xeynî 
hippivintagebûna van kincan ev jî bala me dikişîne ku 
şimikên bi kar anîne yek in. Bi rastî detayeke xweş û cuda 
bûye. Em guman dikin ku kêfa temaşevanan ji kincên 
demsalî re hatiye. Rengên qehweyî, gewr û reş pirtir 
hatine bikaranîn. Xuya ye ku em dê di vê havînê de li ser 
mêran van rengan pirtir bibînin. Li gorî gelek modehezan 
jî dêfîleyeke gelekî baş, bêhempa û serkeftî bûye.

DÊFÎLEYA BIHAR Û HAVÎNÊ YA ETROYÊ
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JI  BO ÇERMEKÎ BAŞ.. .

K U B A R 

Wekî hûn dizanin melhemên nermker di jiyana me ya 
rojane de cihekî girîng digirin. Carinan di bin makyajê 
de, carinan jî tenê ji bo ku em rûyê xwe nerm bikin tên 
bikaranîn. Lê belê taybetmendiyên her melhemê ji hev 
cuda ne. Me jî ji bo we melhemên herî baş amade kirin.

11
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neutrogena  hydro 
boost Water gel 

Neutrogena bi vê rêzeya Hydro Boostê 

çermê we bi awayê herî baş nerm dike 

û dibe alîkar ji bo ku çerm avê bigire. 

M e l h e m e k e  s i v i k  e  û  h e r  w i h a 

h e s t e k e  g i r a n  n a d e  r û y ê  w e . 

Dibe ku di bin makyajê de bê bikaranîn. 

nuxe nuxurıance gold 
nıght 

Bi saya zaferan û giyayên din çermê 

we zûtir nû û bihêztir dike. Bêguman 

b i  b i k a r a n î n a  ş e v a n e  h a v i l ê n  w ê 

p i r t i r  x u y a  d i b i n .  R o n a h i y e k e 

x w eza y î  d i d e  ç e r m  û  d i p a r êze .  B i 

v î  aw a y î  b e r  l i  p î r b û n a  z û  d i g i re .

nıVea cellular antı - 
age spf 15

Bi bikaranîna bipergal çerm nû dike, 

her wiha ji bo çermekî ciwan havildar e û 

nahêle ku çermê we zûtir biqurmiçîne. 

J i  xeynî  van taybetmendiyan,  tê  de 

SPF15 j î  heye û bi  saya wê rûyê we 

j i  bandora xerab ya tavê j î  diparêze.

murad

Bi hyalûronîka zêde bi 24 saetan dibe 

alîkar j i  bo ku rûyê we nerm bimîne. 

Bi formûla xwe ya sivik çermê we pak 

dike û ji bo ku tenduristîtir xuya bike 

melhemeke baş  e .  P işt î  paqi jk i r ina 

çermî  b i  her  awayî  tê  b ikaran în .  J i 

bo  b ikaran îna  ro jane  gelek î  baş  e .

12
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HEVPEYVÎN LI GEL 
MR.ERBÎL

R O Z A  S Î E R A

Dema ku li Hewlêrê bûm li ser pêşnîyaza hevalekî 
min berê xwe da Mr. Erbilê, bes ji bo qehweyekê ez dê 
biçûma lê min piştî ku ahenga ambîyans û nuansa 
ortamê dît qehwe çay hevpeyvîn li dû hev herikîn.

Mr. Erbil di sala 2014-2015an da ji alîyê 15 zilamên 
kurd yên xwedî konsept û qeşeng ve li Hewlêrê hatîye 
avakirin. Mekanekî du qatî ye dema ku di derenceyan 
ra hildikişî jor pêşî ji mexazayê derbas dibî, li alîyekî 
mexazayê berberxane li alîyekî xeyat (terzî) li alîyekî jî 
cafe heye, tev girêdayî hev in yanî Mr. Erbilê temsîl dikin. 
Li cafeyê bêtir muzîka klasîk lêdidan, dirûnkaran jî bi 
awayekî relaks karê xwe dikir, berber jî bi sempatîkbûna 
xwe balê dikişand. Yanî Mr. Erbil dixwaze bibêje, dema 
ku hûn bên mekanê me em ser û sincên we dirust dikin, 
por û rûyê we pak dikin, egoya we tetmîn dikin. Çimkî 
Mr.Erbil li Başûrê Kurdistanê bûye marka, ji parçeyên 
kurdî ji terzîyên kurdewar ji bo zilaman cilên taxim çêdikin.

Pişt î  çavdêrîyê min dest bi  pirsan kir,  helbet 
p i rsa  yekem ‘Ç ima  Mrs .E rb i l  tune  ye? ’  bû .

Newzad Ehmed, yek ji endamên Mr.Erbilê, pirs bersivandin.

13
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Çima Mrs.Erbil tune 
ye?

Me patenta Mrs. Erbil 
standîye eger ev der bi 
ser bikeve dê Mrs.Erbil 
jî hebe. Jixwe niha em 
terzîtîya pîrekan jî dikin.

Ger Mrs.Erbil hebe hûn 
dê bêtir qezenc bikin.

Rast e.

Fikra Mr.Erbil çawa 
ligel we çêbû, ji kû 
derket?

Di sala 2014-2015an da 
wexta DAIŞ kontrolîya 
mint iqeya derdora 
Hewlêrê kir ibû,  wê 
demê rewşa Hewlêrê 
ji hêla aborîyê ve ne 
baş bû. Piştî wê rewşa 
Hewlêrê em û hevalên 
derdora me her yekî 
fikrek digot. Me digot, 
lazim e em tiştekî bikin, 
em ciwan in û pêşeroja 
welatê xwe ne. Me ji cil 
û bergan hez dikir, bala 
me li ser tarz û styleê 
bû, me got em dê dest 
bi karekî bi vî rengî bikin 
û me dest pê kir .

Mr.Erbil wek klabekî 
ye yan ji derva jî meriv 
dikare bibe endam?

Ewilî li cafeyan li der-
dorê kî  hebûya em 
diçûn cem wan, me 
digot, hûn dixwazin 
ligel me bin bi me ra 
bin lê niha em herkesî 
nagirin, kontenjana me 
tije bûye, kesê ku dix-
waze were divê ferqa 
tarza wî hebe.

G e l o  e n d a m ê n 
Mr.Erbi lê  perwer-
dehîya dîzaynerîya 
modayê dîtîye?

Hevalek li zanîngeha 
Almanyayê hevalek 
li zanîngeha Surîyeyê 
beşa modayê xwend, 
hevalek jî li Hewlêrê 
s e r t î f î k a y a  m o d a -
styleê  wergirt.

Hemû endamên we 
modeltîyê dikin yan 
karên wan yên din jî 
hene?

Endamên me yên bijîşk 
yên endazyar yên terzî 
hene, ê li sanayîyê kar 
dike heye.

“Em karê modeltîyê jî dikin, mesela ji bo reklama Seven Steak 
li Tirkîyeyê ban me kirin, li wê derê me modeltî kir.” 14
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Kesên ku tên vê derê 
ji bo tarza we yan ji 
bo cafeyê tên? Mesele 
min mereqa tarza we 
kir lewma hat im.

Cafe, berber, mexaze, 
hema bêje ji bo hertiştî 
tên.

“

Hûn hertim van cilan li 
xwe dikin?

Belê, weku cilê me yê 
kar e.

15
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Ev tarz tarza kurdî 
ye yan hûn xwe nêzî 
tarzeke din dibînin?

Her  wela tek  tarza 
xwe heye ev çakêt li 
Brîtanyayê derketîye, 
paşê Îtalîyan jî çêkirîye 
wek tarza Îtalîyan e.

Me jî xwest piştgirîyê 
bidin ekonomîya vê 
derê, tiştekî bi xwe 
xumalî çêkin. Qumaşên 
me yên ku em bi kar tînîn 
qumaşekî 300 salî ye, 
pê cilên kurdî çêdikin. 
Ew qumaşa li mintiqeya 
Hewlêrê ji pirçê bizinê 
çêdibe, me xwest bi wî 
qumaşî tarzeke kurdî 
çêkin, çakêt êlek tev ji vî 
qumaşî çêdikin.

Ji bilî ta hemû malên 
xumalî ne. Karkerên me 
jî tev kurd in.  

Cilên hazir û cilên dirûtî 
ji hev cuda ne. Cilên ku 
li terzîyê tên dirûtin 
xwedî konsept û karîz-
mayekê ne . 

Ji bilî qumaş çi cudahî 
di navbera çaketekî  
Kurdî û Brîtanî heye?

Cudahîya herî mezin 
şikl û tarza dirûnê ye.

K u m ê n  w e  d i ş i b e 
k u m ê n  P e a k y 
Blindersîyan.

Tesîra Brîtanîyan e.

Têkilîyên we bi welatên 
din re hene?

Muşterîyên me ji her 
welatî hene lê du prob-
lem hene, yek jê neqil 
e ya din jî li vê derê 
e-tîcaret tune ye, dema 
li ser internetê siparîş 
didin banka nikare 
sîstema  e-ticaretê bi 
kar bîne.

Sponsorên we hene?

Eger hebin em ê çar 
pêncên din jî vekin.

16
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Çalakîyên we yên di derbarê çand-huner-modayê da hene?

Dema ku me nû dest bi kar kir kes alîkarîya me nekir, me jî got, eger 
rojekê mekanekî me çêbibe, em bibin xwedîyê karên baş, em ê alîka-
riya derdora xwe bikin.

Niha li cafeya me rojên yekşemê roja jinan e, eger jinên ku bixwazin 
karên pêşangehîyê bikin li vir dikin, em li ser medyaya civakî reklama 
wan dikin. Rojên  duşemê jî ji bo zilaman e, kesên ku bixwazin tiştekî 
bikin em alîkarîya wan dikin.

Spasîya we dikim ji bo vê hevpeyvînê

Spas xweş tu bi xêr hatî ji Diyarbekirê heta Hewlêrê.

21.01.2020 Hewlêr

Roza Sîera                                                                                    

17
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PÊŞNÎYAZÊN 
KARANTÎNAYÊ

K U B A R 

Gelo hûn li mala xwe nikarin ji xwe re tiştan peyda 
bikin û pê mijûl bibin? Gelo di van rojên karantînayê 
de bêhna we teng dibe û hûn dixwazin van rojên 
xwe yên vala bi tiştên xweş û kêrhatî derbas bikin? 
Mereqan nekin, Kubarê jî ji bo we çend çalakî û 
derbarê modeyê de çend pirtûk û fîlm hilbijartin.

18
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gıa
Qala jiyana 
modela yekem 
ya Emerîkayê Gia 
Marie Carangiyê 
tê kirin. Heta 
serkeftin, êş, xem, 
derd û têkiliyên 
wê yên taybetî, ji 
jiyana wê her tişt 
tên nîşankirin. 

funny face
Weşangera modeyê 
Maggie Prescot 
ji wênegirê Dick 
Averyî dixwaze ku 
modeleke nû peyda 
bike lê modeleke 
gelekî cuda. Gava 
ku bi koma kovarê 
re jî bo wêneyan 
bigirin çûn li 
Greenwich Villagê, 
di pirtûkfiroşekê de 
keçika ku navê wê 
Ji dibîne. Lê belê ev 
keçika pirtûkhez û 
fediyok çi qasî bala 
mirovan nekişîne jî 
bala Dickî dikşîne. 

19
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the deVıl Wears prada

Di tevlîhevî û karûbarê 
dinyayê yê şêwaza New Yorkê 
de, di nav jinên bejnbilind 
û  xweşik de, heke carekê jî 
porê we xerab bibe dibe ku 
karê we bi dawî bibe. Kovara 
Runwayê jî dojeha vê dinyayê 
modeyê ye. Rêvebira dilkevir 
ya kovarê Miranda Priestly jî 
ji xwe re li alîkarekê digere. 
Alîkarbûna Mirandayê xeyala 
bi milyonan keçikan e lê 
dikeve para Andy Sachsê 
û karê wê bindestbûna 
Mirandayê.

coco before chanel

Derbarê jiyana Gabrielle 
“Coco” Chanel ya navdara 
dinyaya modeyê de ye. 
Jiyaneke ji sêwîxaneyê dest 
pê dike heta stranbêjiya 
kabareyê û paşê jî bûyîna 
modevana gelekî mezin ya 
dinyayê.

20
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L i  ma l ê  bêhna  we  t eng  bû?  Hûn 
d ixwaz in  l i  t i ş tan  guhdar î  b ik in  û 
jê  t i ş tek î  h în  b ib in? Heke bers iva 
we erê ye j i  bo we pêşnîyareke me 
ya gelekî  xweş heye.  PodcastKurdî 
t am j î  l i  s e r  d i l ê  we  ye .  Di  ro jên 
k a r an t î n ayê  de  ç a l a k i y eke  g e l e k î 
x w e ş  e .  H i m  h û n  d ê  l i  t i ş t a n 
guhdarî bikin him jî tiştan hîn bibin. 

22
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Çawa  ku  d i v ê  em j i  bo  v î r u s ê  j i 
ro jên  asay î  paq i j t i r  b ib in  d ivê  em 
t i ş t ê n  t e n d u r i s t î  j î  b i x w i n .  Ê d î 
j i  b o  k u  h û n  x w a r i n ê n  x w e ş  û 
t e n d u r i s t î  ç ê k i n  d e m  h e y e .  M a 
r o j ê n  v a l a  j i  b o  x w a r i n ç ê k i r i n ê 
n î n i n ?  R o j ê n  k a r a n t î n a y ê  j i  b o 
ç i  h e n e ?  M e r e q a n  n e k i n  P e l î n 
b i  pa r vek i r i nên  xwe  a l î k a r i y a  we 
d ike .  Hûn d ika r in  j i  bo  berg i r i ya 
l a şê  xwe l i  rûpe la  Pê l înê  b inêr in .

ınstagram: ıtspeleen
23
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FAVORÎYÊN KUBARÊ
K U B A R 

clınıque for men

Bi aloeya ku tê de ye piştî 
traşê rehetiyê dide rûyê 
we û hesta şewatê derbas 
dibe. Bêrûn û sivik e. Ji 
xeynî van taybetiyên xwe 
çermê we jî nû dike. Ji bo 
her cureyên çerman e.

poWder puff lıppıe ya nyx 
prefessıonal makeupê 

 Ji bo kesên ku ji soravên 
mat hez dikin xebereke 
me ya xweş heye. NYXê 
soravên gelekî xweş û 
serkeftî derxistine.  Bi 
spiyavî û melhemîbûna 
xwe mat xuya dikin lê 
lêvên we ziwa nakin. 
Bi rengên wan ên nerm 
di makyaja rojane de 
kêrhatî ne. Di biharê de jî 
hilbijartineke baş e.

sabrîna
Mayîndariya farên vê berhemê wekî ku hûn guman dikin 
zêde ye û li çavê we jî xweş xuya dikin. De em werin 
rengên van, bi rengên xwe yên nerm û qehweyî ji bo 
makyajên rojane kêrhatî ye. Ev set ji ber rengên xwe yên 
cuda jî ji bo dawet û civînên taybet hilbijartineke baş e. 24
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SOLÊN MÊRAN
K U B A R 

Gava ku hûn diçin dawetek an jî civînekê bêguman qasî 
kincê we solê we jî balê dikşîne. Hilbijartina solan qasî 
hilbijartina kincan girîng e. Îsal di trendên sala 2020an de 
çend solên curbicur hene ku divê di dolaba her mêrî de hebin. 
Bêguman hilbijartina solan jî carinan serê mirov tevlihev 
dike, gelo em kîjanê bistînin ku di bin gelek kincan de pê 
bikin an jî em kîjanê bistînin ku her dem pê spehî xuya bikin. 
Em ji ber van pirsan nikarin biryarê bidin. Ji bo ku serê we 
zêde tevlihev nebe Kubarê jî ji bo we 5 cure sol hilbijartin.

25
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mînîmaltî

Gava ku hûn sola werzîşî ya 
mînîmal hildibijêrin  divê 
nîşana markeyan gelekî 
mezin nebe, binê û bendika 
sola we stûr nebe. Solên 
mînîmal di bin bedilan de jî 
xweş xuya dikin.

oxforda reş

Soleke klasîk e lê belê mirov 
dikare li gelek cihan pê bike. 
Li cihê kar, li dawetan an jî li 
civînan soleke îdeal e. Divê di 
dolaba mêran de hebe.

suet loafer

Kêfa gelek kesan ji çermê 
wê re neyê jî kêrhatî ye. 
Ji bo xuyakirina spehîbûn 
û werzîşê rengên qehweyî 
baştir û xweştir in. Di 
bin şalên chino û kin de 
hilbijartineke baş e.

botên bıbend

Solên bibend bi rehetbûna 
xwe hilbijartina gelek                
mêran e. Di zivistanê de 
bikaranîna wan li gorî solên 
din zêdetir e. Divê di dolaba 
her mêrî de hebe..

26

Lacoste John Lobb

tonny bLack harLey DaviDson



28   MODE MAGAZINE |  ISSUE 01

kubarên mehê
Vê mehê Ûmay û Jiyan bala Kubarê kişandin. 

Ûmay Işik
@uhmygod

Jîyan Tunç
@jiyanamijini

Umay bi hilbijartina şalê 
xwe yê qehweyî gelekî baş 
xuya dike ku li qaputê wî yê 
keskgirtî hatiye. Bêguman 
çenteyê wî yê qehweyî jî 
dîmeneke werzîşî aniye li 
awayê wî.

Jiyanê di bin vî kincê xwe 
de bi sola xwe ya bipehnî û 

zirav hilbijartineke gelekî 
rast kiriye. Kirasê wê yê 

kin û bixet sade û xweş e. 
Bêguman ji bo ku hûn şaş 

nemînin em dixwazin vê 
jî bibêjin aniha welat ne 

germ e lê Emerîka ne wisa 
ye ku Jiyan kincekî zirav li 
xwe kiriye. Bi çavê Kubarê 

awayekî serkeftî ye. 

27



29  MODE MAGAZINE |  ISSUE 01

BANDORA KORONAYÊ
LI SER MODEYÊ

K U B A R 

   Wekî hûn jî dizanin vîrusa koronayê li her derê 
cîhanê bandoreke gelekî mezin û xerab li ser 
her tiştê me kir, bandoreke mezin li ser modeya 
cîhanê jî kir û çend çalakî hatin betalkirin û çend 
markeyan jî berê xwe da xebatên ji bo koronayê.
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Inditexa xwediyê markeyên wekî 
Zara, Massimo Dutti û Oyshoyê 
eşkere kir ku tevlî berxwedana 
koronayê bûye. Markeya ku navenda 
wê li Spanyayê ye ji bo nexweş 
û xebatkarên tenduristiyê dê 
maskeyan amade bikin. Marke li ser 
qumaşên bijîşkî dixebitin.

Jennifer Lopezê di rojên karantînayê de 
li mala xwe markeyeke solan ya xwe ava 
kiriye. Bêguman hunermenda navdar her 
dem bi hezkirina salan dihat bîranîn û me 
her dem di fîlm û klîbên wê de jî didît. 
Jenniferê bi Camuto Group re dest avêtiye 
vî karî û navê markeya xwe jî kiriye “ J.Lo 
by Jennifer Lopez”. Jennifer dibêje ku “Ev 
berhevok parçeyeke girîng e ya ku ez kî 
me û nimandina sê bajaran e: New York, 
Los Angeles û Miami. Hunermenda navdar 
bandor ji wan bajaran girtiye ku di jiyana 
wê de girîng in.

Ji ber vîrusa koronayê markeya 
navdar H&M gelek firoşgehên xwe 
girtin. Ji ber wê danûstandinên 
H&Mê li gelek welatan kêm bûn.
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Çalakiya mezin Met Gala ji ber vîrusa 
koronayê hat betalkirin. 12ê Adarê li 
muzexaneya ku cih dide vê çalakiyê 
Metropolitan Museum of Artê du xebatkar 
bi nexweşiya koronayê ketin. Her wiha 
çalakiya mezin betal bû. Met Galaya ku 
dê 4ê Gulanê pêk bihata bi temamî betal 
bû an bi pêş ve hat taloqkirin ne diyar e. 
Derbarê vê de agahî tune ye.

Coachella her sal pêk dihat lê ji ber 
koronayê îsal betal bû. Berpirsiyarên 
Coachellayê eşkere kirin ku ji bo 
tenduristiya xebatkar û mêvanan 
çalakiya xwe betal kirine lê wan ev jî 
got ku meha Cotmehê çalakiya xwe dê 
pêk bînin.

30

GiGi haDiD



32   MODE MAGAZINE |  ISSUE 01

PIRSIYARNAME 
DANÛSTANDINA ÇI KÊFA 

WE PIRTIR TÎNE?
K U B A R 

Danûstandin di jiyana me ya rojane cihekî gelekî 
mezin digire. Mirov carinan  ji bo pêwistiyê carinan jî 
ji bo kêfê danûstandinê dike. Hin tişt jî hene ku gava 
em wan distînin pirtir kêfxweş û şad dibin. Hin mirov 
jî hene danûstandin wateyeke din dide wan. Me jî 
mereq kir û ji hin kesan pirs kir gelo danûstandina 
çi kêfa we pirtir tîne. Werin em li bersiva wan binêrin.
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Nava min û danûstandinê tune ye. Tenê cil û pirtûkan dikirim. Cil divê ez li xwe bikim. 
Lewra heya neceribînim nabe. Ne ku modeyê dişopînim. Bila li min bê bes! Min dev 
ji mode, reng, model û hwd berdaye. (Pêwîstiyeke kovareke modeyê xwe li vir dide 
destan). Ez zehf ji pirtûkan hez dikim. Gava pirtûkeke xweş dikirim û dixwînim ji 
kêfan serxweş dibim. Ez dikarim seatên xwe li pirtûkfiroşan biborînim, qet aciz nabim.

WEYSEL TIRPAN

Berîya ku keça min ji dayîk bibe bi gelek tiştan şa dibûm, a herî zêde kirîna bilêtan ji bo gera 
cîhanê. Niha piştî ku ez pirtûk an jî tîtikên balkêş bo keça xwe dikirim gelek kêfxweş dibim.

TARA MAMEDOVA

Rûyê li ken, dilê vekirî.                                            

  Yanî jidilbûn.

MEM ARARAT

Niha tiştên materîyal min zêde şad nakin.Dema diyarî bikirim, yanê 
alîkarî mirovek ku pêwistiya wê hebe, ew min kêfxweş û bextewar dike.

NARÎN NADIROVA

K ê f a  m i n  j i  s t a n d i n a  ş e p q e y a n  r e  t ê .                              

CIWANMERD KULEK 32
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E z  t e n ê  j i  d a n û s i t a n d i n a  a l a v ê n  t e k n o l o j î k  h e z  d i k i m .

BERFÎN AKTAY

Ez tenê tiştên ji bo min hewce ne distînim û li gorî modeyê danûstandinê nakim, yanî 
bala xwe nadim ser modeyê. Bi taybetî ji bo bijartina makyaj, cilûberg û her wisa model 
û boyaxa porê, tiştên ku li min werin distînim. Helbet li gorî mûzîk û icrayên xwe jî 
hin tiştan hildibijêrim.  Ez herî zêde ji kirîna solan û cilan hez dikim, her wisa ji kirîna 
qumaşa cilên ser sehneyê ku bi xwe dîzayn dikim jî ji bo min gelekî girîng e. Her wisa 
kirîna xeml û zînetên kevn jî bo min tiştekî gelek bi kelecan e û pir bala min dikşîne.YELDA EBBASÎ 

Her tim sitandina pirtûkên kurdî (bêhtirîn li sahafên Stenbolê) kêfa min tîne.

LEZGÎN KITÊBÇÎYAN

Ez bi piranî ji ber hewcedariyê tiştan nakirim, belkî li gor we ev jî cureyek musrîfgeriyek 
be lê hinek caran ku dibe ji ber vîtrîna dikanekê re derbas bibim û tiştek bala min bikişîne, 
di wê gavê de heger pereyê min hebe divê bikirim! Lê ev yek zêde di bara du tiştan de 
ye, cilûberg û zêr û zîvên wek gerdenbend û gustîl.. Gava kêfa min ji yekê van re were 
hemî hewla xwe didim ku bikirim û jê mifayê bibim, hesta kêfxweşbûnê ku di kirîna wan 
de heye gellekî bi dilê min e. Lê ez van ji bo modelê yan tiştên bi vî cureyî nakirim. Di 
bara cilan de her tim hez dikim cilekî li xwe bikim ku ji bilî bedewbûnê, xwekirina wan 
min aciz neke, û her wiha taybet be jî. Dawiya kêfxweşiya min wê gavê ye ku bizanim 
min cilûbergek kiriye ku mirovên kêm peyda dibin ku beriya min ew li xwe kiribin, 
û dibe ku ew ji bo kirîna wî cilûbergî çav bidine min, werhasil ev jî cureyek exlaq e..

RAZÎYE HECÎPÛR

Xweza eşq û evîna min a herî mezin e! Bi xwezayê re danûstandin di jîyana min de tiştê 
herî kêfa min jê re tê ye! Dema ez xwe berdidim himbêza xwezayê û danûstandinê 
bi xwezayê dikim, wê demê ez gelek dilşah û kêfxweş dibim. Ji ber ku xweza ji bo 
me mirovan mîna dayîkê ye. Taybet di vê dema “Coronayê” me ev rastî baştirîn 
fêhm kir. Bajarê ez lê dijîm, bajarekî bi xwezaya xwe gelek dewlemend û bedew e. 
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Derdora bajêr tev çiya, çem, gol û şînkayî ye. Payîzê ez diçim ji bo zivistanê ji xwezayê 
gûzan top dikim. Ji topkirina gûzan re gelek kêfa min tê. Wekî din ez zeytûnên xwe 
dikesilînim an ez rîçala bacanreşê çêdikim. Bax û bostan hobîya min a herî mezin e. 
Balkoneke min a mezin heye û ez her sal li balkona xwe, bacansor, bacanreş, xirtik,xiyar, 
çîlek, bîber, fasulî, gul, çîçek  û şînkayî (bexdenûs, tere, nene) diçînim û sebr û kêfa min 
gelek ji erdê re tê. Min par li balkonê zebeş û petêx çandin, bes mixabin derneketin. 
Ji ber ku  Almanya sar e zebeş an petêx li vî welatî çênabin. Wekî din li balkona min 
darên min ên biçûk zeytûnê, dareke leymûnê , dareke hêjîr û dêlî yek ji bo tirî jî heye. Ez 
difikirim dema darên min mezin bibin ez ê cîhên wan biguherînim û wan li bexçe biçînim. 

Kêfa min ji xwarin çêkirinê re gelek tê û ez dikarim gelek xwarinên welatî pir xweş 
çêbikim. Bes xwarina ez herî xweş dikarim çêbikim “Şamborek“ e! Mêhê carek sedî 
sed ez Şamborekan çêdikim. Em Kurd dibêjin “Şamborek“ bes tirk jê re dibêjin 

“Kürt Böregi“ (Borek ya Kurdan). Îca ez nizanim Şamborek xwarineke me Kurdan 
e an ji welatê Sûrî ji Şamê hatiye pirsek bila ji bo xwendekarên kovara Kbarê be. 

Dîsa ez di dekor û dîzayn ya hûndirîn de  gelek jêhatî me û her çend mehan carekê hûndirê 
mala xwe diguherînim û stîleke nû ava dikim. Wekî din li mala min li hûndir gelek çîçek 
û gulên min hene. Ez ji miqatekirina wan û avdana wan gelek hezdikim û kêfê distînim.

Ji bo mala xwe danûstandinê zarûrî her hefte dikim. Him ji market û him jî ji 
pazara mehelê danûstandinê dikim. Lê ji pazarê bêhtir hez dikim danûstandinê 
bikim. Ji ber ku kevneşopîyeke xweş e. Li cîhekî hewadar e, bêhna fêkî û 
sebzeyan di nav vîcevîca mirovan tê min dibe dema zarukatîya min ku destekî 
min hişk bi eteka dayîka min digirt û pazarîya wê dimeyzandim. Carna fêkîyek 
jî dida destê min, min fêkî dikirkitandin hetanî ku dayîka min danûstandina 
xwe xellas bikira destekî min eteka wê digirt û destek min de jî fêkî, dema ku 
danûstandina wê xellas dibû şirokê fêkî ji milê min hetanê bincengê min dişirikî...

Ji bo danûstandinê ji bincilkan jî hez dikim. Dema ku dikevim nav reyona bersing (sûtyen) 
û derpêyên qotik bêbiryar dimînim gelo kîjanê biceribînim û bistînim. Bincilkên stayla 
Brezîlyayê zehf xweşî min diçin. Bi taybetî  derpêyên qotik ên Brezîlyayê bêhempa ne. 

Ji danûstandina makyajê jî hez dikim lê pir tişt nakirim. Ji bo min çi hewce be wan dikirim. 
Ji bo makyajeke şev û taybet çi lazim be û ji bo rojane tiştên sivik û tenik dikirim. Maskara 
kê/kî îcat kiribe xwedê ji wê razî be. Bi rastî îcadek xweş e. Di rojane de ku ez derkevim 
derve zêde makyaj nakim lê miheqaq maskara, blusher û nermkerek lêv bi kar tînim. 

SEMYANÎ PÊRÎZADE
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Ji bo kemilandina xwe pirtuk, hinek dokumentên çavkanîyan û perwerdehî yên 
Workshopê jî dema ku kişf dikim hez dikim bistînim. Ji bo xwe qencîyan jî dikim. 

Ji xeynî van dema ku ez diçim AVM û firoşgehên alavên mal û alavên 
teknolojî difiroşin ku dikevim reyona alavên teknolojî û alavên xirdewat ez 
dîn dibim. Wek zarokan dibim. Çiqas pereyê min hebe dixwazim xerc bikim. 

N i h a  h û n  ê  b i b ê j i n  ç i m a  t e k n o l o j i  û  x i r d e w a t ? 

Teknolojî her tim diguhere û mirov ku adapteyî teknolojîyê nebe dem 
naqefêle. Her roj pêş de diçe. Dema ku alavek teknolojîyê yekî nû dikirim 
hîs dikim ku ji bo xwe mînak tiştekî qenc dikim. Ev min bihêz dide hîskirin. 

Çima Xirdewat; ji bo ku tiştek temîr bikim an jî ji nû ve çêkim an jî ku xerabûyî be jê 
xelas bibim alavên xirdewat bi kêr tên. Mamosteyekî min ê dramayê hebû, ji min 
re digot ruhê te temîrker e. Tu hez dikî tiştên xerabûyî an jî kesên ji kesî temîr bikî...

Yanê ne ji ber ku ez hostatîya temîra alavan im ji ber ku ev hîs û derûnîya min temsîl 
dike li mala min çenteyek ya temîrê heye û tê de ji bizmar bigire hetanî metqebê heye. 
Çi bikim ku li mala min ev sindoq tune be ez xwe kêm, bêparêzî û destvala hîs dikim.
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