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PÊŞGOTIN 

Projeya me di pêşvebirina qabîlîyeta zimanê zarokan de bala xwe daye qadek cuda. Ev 

jî alavên audî-visûel in. Metaryalên video, di TV de kanalên tematîk yên zarokan, 

keresteyên înternetê hin ji van nin. Bitaybetî fîlmên kartonî(cartoon, çizfi film) yên 

bîyanî gelek bala zaroka dikîşînin û di bernemeyan kanalên tematîk wek Zarok TV de 

rejeyek bilind cih digirin. Wexta ji bo wan berheman dûblaj tê kirin divê şêwaza me 

çibe?  Projeya me bersiva vî pirsî lêdikole. 

Di amedekariya vî projêyî de keda şewirmendê min Yılmaz Özdil gelek zêde ye. 

Yilmaz Özdil mamosteyek gelek hêja û serkeftîye. Standardê wî gelek bilindin. 

Mamoste gelek cara bi nêrînên xwe yê hêja piştgirîya min kir. Ez gelek spas dikim ji 

bo alîkarîya wî. Herwiha ez spasîyên xwe li mamoste Kenan Subaşi û Şehmus Kurt 

dikim ji bo peşnîyarên wan. Di dawîyê de hevjîn û kurê xwe re spas dikim ji bo sebir 

û piştgirîya wan. 
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DÛBLAJÊN KURDI JI BO ZAROKAN: AVATAR Û 

ŞÎNOK 

KURTE 

 Li gor piranîya lêkolînên ku li ser ziman hatine kirin di Tirkîyê de rêjeya axaftina bi 

kurdî metirsîyêkê de ye. Ji bo bergirîya vê rewşê perwerdeya zarokan ya bi zimanê 

Kurdî cihêkî giring digire. Bi nêrînên pedagojîk ve perwerdeya zarokan bi meteryalên 

hînkarî(teaching meterials)  ve hêsantir dibin. Gelek lêkolînên li ser meteryalên 

hînkirinê di warê kurdî de bingehîn meteryalên nivîskî be jî hemû dinayayê zarokên 

vê çaxê weqtên xwe pêtir ber TV û alavên ragihandinê yê audîovîsuel derbas dikin.  Ji 

bo vê yekê di pêşvebirina qabiliyêta zimanê zarokan de li ser rola televîzyonên tematîk 

yên zarokan wek Zarok TV, Cartoon Network, Disney Channel de lêkolîn berfirehtir 

dibin. Fîlmên kartonî(cartoon, çizgi film) yên dûblajkirî di bernameyên van kanalên 

tematik  de beşek mezin digirin. Li gor vê rewşa zimanê Kurdî weqta dûblaj ji bo 

zarokan were kirin divê stratejî ya me çi be? Xebata me bersiva vê pirsê digere û ji du 

pêngavan pêk tê. Pêngava yêkem de em ê şewaza wergera metnên dublajê , teknikên 

werger û di dûblajê de hevsengîyê li gor vê rewşa zimanê Kurdî bi rêbaz û teorîya 

werger ya Skopos binirxînin. Pêngava duyem de jî beşek versîyona orijinal û dûblajkirî 

yên Avatar û Şînokê (The Smurfs) ku me ji Zarok Tv standîye li gor encama pêngava 

yêkemîn berawird û tehlîl bikin. 

Bêjeyên Sereke: Zimanê Kurdî, fîlmên kartonî, dûblaj, Avatar, Şînok 
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ÇOCUKLAR İÇİN KÜRTÇE DUBLAJ: AVATAR VE 

ŞİRİNLER 

ÖZET 

 

Dil üzerine yapılan bir çok araştırmaya göre kürtçe konuşma oranı korkulacak 

düzeylerde bulunmaktadır. Bu durumun daha da kötüleşmesini engellemek için 

çocukların anadil de eğitimi önemli bir yer tutuyor. Bir çok pedagojik görüşe göre 

çocuk eğitimi öğretim meteryalleri ile kolaylaşıyor. Öğretim meteryalleri üzerine 

yapılan araştırmaların merkezinde yazılı meteryaller olsada tüm dünyada çağımız 

çocukları vakitlerinin çoğunu TV ve diğer audivisuel araçlar karşısında geçiriyor. 

Bundan dolayı çocukların dil kabiliyetlerinin gelişmesinde Zarok TV, Cartoon 

Network, Disney Channel gibi tematik çocuk kanallarının rolü artmaktadır. Dublaj 

yapılmış çizgi filmler bu kanalların yayınlarında büyük bir orana sahiptir. Kürtçenin 

bulunduğu durumu göz önüne alırsak çizgi filmlerin kürtçe dublajı nasıl yapılmalıdır? 

Çalışmamız bu sorunun cevabını arıyor olup iki aşamadan meydana gelmektedir. 

Birinci aşamada dublaj yapılan metinlerin çeviri şeklî, teknikleri ve dublaj da eşleşme 

kürtçenin bulunduğu durum göz önüne alınarak Skopos kuramına göre 

değerlendirilecektir. İkinci aşamada ise Zarok Tv den alınan Avatar ve Şirinlerin 

orijinal ve çevirisi yapılmış dublaj metinleri karşılaştırılıp tahlil edilecektir. 

Anahtar Sözcükler: Kürtçe dili, çizgi film, dublaj, Avatar, Şirinler 
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DUBBING FOR CHILDREN: AVATAR AND THE 

SMURFS 

ABSTRACT 

 

According to a lot of reseach, rate of kurdish speaking population has a dangerous 

situtation in Tukey. For preventing this station children education of kurdish language 

is very important. There are a lot of pedagogic research shows us teaching meterials 

makes language education more easier. Even if most research about writing teaching 

meterials but children of all over wrold spending more time on TV and audiovisuel 

meterial. Because of that children channel as Zarok TV, Cartoon Network, Disney 

Channel playing more important role for improving  ability of kurdish langugage. 

Dubbing cartoons being big part of children channel programs. According to situtation 

of Kurdish language when we make dubbing for children which path should be 

selected?  Our project looking for this answer and is made two part. Fisrt part of this 

project about translating of dubbing script, technic of trasnlating and synchronisation 

of dubbing in process theory of Skopos. Second part of this project about analyze and 

compare one episode Kurdish dubbing scripture of The Smurfs and Avatar. 

Key Words: Kurdish Language, cartoon, dubbing, Avatar, The Smurfs 
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DESTPÊK 

Di dinyayê de tehmînî li navbera 5000-7000 ziman tê bikaranîn. (Summary by world 

area, 2019). Li alîyê navnetewî ve 196 dewletên deshilatdar tê naskirin. Parek mêzin 

ji van zimanan ‘’zimanê kêmanîye’’ (minotory language) ne. Hin zimanê kêmanîyê 

heman demê zimanê fermîne wek zimanê îrlandî. (Minority Language, 2019). Zimanê 

kurdî li gor bihêzbûna xwe ve li dinyayê zimanê 89’em e (Chan, 2019). 

Piştî herba yêkemîn ya dinyayê bi peymana Sykes-Picot ve piranîyên Kurd li nav çar 

dewletên rojhilatî hatîye parvekirin. Kurd li nav van dewleta bê statû heta niha jîyan 

e. Di vê çarçovê yê de  heza zimanê kurdî roj bi roj lawaz dibe û bûyê zimanê 

kêmanîyê. Zimanê kêmanî li gor ‘’Peymana Ewrupa ji bo Heremî an Zimanên 

kêmanî’’ (European Charter for Regional or Minority Languages) vî şeklî tê pênase 

kirin;  

Ew zimanên di deverek ji dewletek de bi kevneşopî alîyê hemwelatîyên ve 

tê bikaranîn ku ew hemwelatî li gor hejmarîyê ve ji hemwelatîyên mayî 

kêmtirin; û ne li di nav zimanên fermî de ne. 

Li gor vê pênase yê zimanê Kurdî ne tinê Tirkîyê herwiha Iraq, Îran, Sûreyê û Qewqasa 

jî zimanê kemanîyê ye. Zimanê kurdî li îraqê niha zimanê fermîyê lê di dîrokê de gelek 

cara ev rewş guherîye û ne stabîl e. Di sedsala dawî de hebûna zimanê kurdî ji bo 

polîtîkayên asîmîlasyona dewletên serdest û globalîzma dînyayê ketîye rewşek 

xeternek. Ji bo bergirîya vê rewşê perwerdeya zarokan ya bi zimanê Kurdî cihêkî 

giring digire. Çaxa zaroktiyê de yek jî tiştê herî balkêş fêrbûna zimane. Di çend sala 

de zarok ferhenga xwe ya kelîmê mêzin dikin û hakimê tevlîhevîya strûktûra zimanê 

xwe dibin (Aslan, 2019).  Fêrkirina ziman herî hêsan di  weqtê zaroktîyê de mimkîn e. 

Montessorî vê mijarê wisa neqil dike: 
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“Zarok bi awayê mezinan hînê ziman nabin. Mirovekî gihaştî dema 

bixwaze zimanekî dî hîn bibe, bi tevahî zanyarî û agahîyên xwe hewl dide 

û gelek zehmetiyan dikişîne. Lê di zarokan de jixwe ev zanyarî û agahî 

nînin ku arîkariya wan bigrin. Yanî mekenîzmaya wan a qezenckirina 

ziman bêhemdê xwe digere û rastî zehmetî û dijwariyan nayête…” (Subaşı, 

Ji Bo Zarokan Di Fêrkirina Kurdî de Rola Mamikan, 2014) 

Materyalên hînkariyê di hînkirina zimanî bi zarokan  jî xwedî cihekî girîng in. Pêvajoya 

perwerdeyê ji gelek hêmanan pêk tê;  

Cihê perwerdeyê, mamoste, xwendekar, materyalên hînkariyê hwd. 

Pêvajoya perwerdeyê ya ku bikêrhatî û berhemdar derbas dibe, encama 

lihevkirina serkeftî ya hêmanên perwerdeyê ye. Ji van hêmanan, 

materyalên hînkariyê (ango materyalên dersê, materyalên alîkar) 

bandoreke mezin li ser qelîteya perwerdeyê dikin (Kurt, 2015). 

Di warê kurdî de piranîya lêkolînên li ser meteryalên hînkirinê bingehîn, meteryalên 

nivîskî be jî hemû dinayayê, zarokên vê çaxê weqtên xwe bêhtir ber TV û alavên 

ragihandinê yê audîovîsuel derbas dikin. Bi çaxa dijîtal vir ve medayaya audîvîsuel 

heta bêje bes bela bûye û mûşterîyên van amuran zêde bûye ku çekirina van cureyan 

roj bi roj zêde dibe (Şahin, 2012). Di jiyana rojanê de mirov herî zêde rastî cureya 

audîvusuel tên (Jenecova, 2012).  Metaryalên audîvîsuel bi kombînasyona deng û 

dîtbarî ve pêk tên û ji bo vê yekê bandora wî di  hînkirina ziman de zedetir e. Di pêncî 

salên dawî de  bi taybetî ji bo zarokan gelek kanalên tematîk vebûn. Hin ji van navtevî 

ne wek Disney Channel, Cartoon Network hin jî heremî ne wek Zarok TV. Ev kanal 

24 seet weşana zindî dikin û zarok roj bir roj zêdetir girêdayî van kanalan dibin. Ji bo 

van teyîbetîyên hanê berhemên audîvîsuel di hînkirina ziman de roj bi roj zêdetir bala 

lêkolîneran dikîşînin.  

Li nav materyalên hînkirînê, materyalên werger1 çi nivîskî çi audîvîsuel be ji bo 

xilaskirina zimanê kêmanîyê û di pêşvebirina qabîlîyêta zimanê zarokon de cehekî 

merkezî digirin. Bi meteryalên werger ve zarok xwe digîhîne asta çanda popûler ya 

dinyayê û ev materyal tune bin zarok tu carî xwe nikarê bigehînê berhemên herî balkêş 

 
1 Werger: translation, çeviri 

Wergêr:translator, çevirmen 
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yên welatên din (O'connel, 2000). Ev cureyên materyalan li ber zimanê serdest 

alternatîfan ava dikin ku rêjeya bandora zimanê serdest daxin. Bêguman ji bo zimanek 

zindî û bicazîbe divê berdewamî weger were kirin. 

Fîlmên kartonî yên dublajkirî yêk ji van materyalên werger e. Bi taybet ew kanalên 

tematik yên zarokan ku di zimanê kêmanîyê de weşanê dikin di bernemayê wan de 

fîlmên kartonî yê dûblajkirî beşek mêzin digirin. Çimkî çekirina fîlmên kartonî ya bi 

hêja mesrefek mîlyon dolarî, karkerên zanyar, alavên teknîkî dixwazin. Ji bo vê yekê 

dûblajkirina van berheman li gor çêkirinê gelek erzan e. Kanalên tematîk ya zarokan 

yên di zimanê serdest(bihêz) weşanê dikin gelemperî armanca wan  tîcari ye (Efe, 

2014). Ji bo vê bername zedetir li ser keyfxweşîya zaroka ne. Perwerdehîya zarokan 

di van kanalan de ne armancê sereke ne. Li gor vê rewşa zimanê Kurdî ku bûye zimanê 

kêmanîyê weqta dûblajên fîlmê kartonî were amede kirin divê stratejî ya me çi be? 

Xebata me bersiva vê pirsê digere û ji du pêngavan pêk tê. Pêngava yêkem em ê 

teknîkên wergera metna dûblajê û di dûblajê de hevsengîyê li gor vê rewşa zimanê 

Kurdî bi rêbaz û teorîya werger ya Skopos binirxînin. Pêngava duyem de jî beşek 

versîyona orijinal û dûblajkirî yên Avatar û Şînokê (The Smurfs) li gor encama 

pêngava yêkemîn berawird û tehlîl bikin.  

Çi şixul ji bo zarokan bin mîna perwerde, çîrok, stran divê bi nêrînek pedagojîk were 

amede kirin. Di dûblajê de merhelaya yêkem wergera metna fîlmê kartonî ye. Dûblaj 

peşî her tişti şixulek weger e û beşek ji wergera audîvîsuel e. Bi dûblajkirina fîlmên 

kartonî li ser metnê werger tê kirin. Weqta wergerê metnên fîlmê kartonî were kirin; 

derxistin(omission), foknsîyona hevsengî (fuctional equvialence), herî nîzîk 

hemwate(the closest synonym), ronîkirin(description), wergera herfî (literal 

translation), neologîzatîyon(neologization), dewlemendkirin(enrichment) ev rêbaz tên 

bikaranîn (Kubkowski, 2013).  

Tayîbetîyên  wergêre(tercûman) divê çi be? Hemû wergêr nikarin bi van metnên fîlmê 

kartonî wergerînin. Çimkî ev metîn ji bo zarokan e û pêwîstîya tecrûbeyê heye. Li gor 

lêkolînera fînî Riitta Oittinen  divê wergêr, zaroka ku dilê wî de ye keşf bike, zarok 
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çawa difikirin, zarok çawa fehm dikin bizanin (Köprülü, 2015). Herwiha ev metîn li 

alîyê zimanzanek jî dive were sererast kirin. Di dûblajê de aliyê teknîkê ve karê me 

herî asteng dike hevsengî ye (Sayman, 2011). Di wegerên edebî de yekcar metin heye. 

Lê di wegera aûdîvîsûel de digel metn dîmen jî heye. Wexta em wergera aûdîvîsuel 

dikin divê em bala xwe bidin dîmena. Ango li navbera wergera metin û dîmêna divê 

hevsengî hebin. Istwan Fodor cara yekem qala hevsengîyê kirîye. Fodor hevsengî sê 

beja de disinîfîne. 
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BEŞA YEKEM:  

BI ZIMANÊ KURDÎ DÛBLAJ JI BO ZAROKAN  

1.1.REWŞA ZİMANÊ KURDÎ Lİ TİRKÎYÊ 

Li cîhanê zêdeyî 6000 ziman tên axaftin lê 2000 ji van zimanan bi kemtirîn hezar 

axiverê wan hene. Herwiha hejmara axiverê 15 ji wan digihin nîvê gelê dinyayê (Chan, 

2019). Pevajoyên împaratorî, pîşesazî, û globalîzmê ji bo ziman û çandên heremî bûn 

feleketê mêzin. Wekî mînak ligel ku lı Devletên Yekîtîya Amerîkayê û Kanadayê 184 

zimanên heremî hene, tene ji wan 20 heb li malê hînî zarokan tên kirin li gorî lêkolînên 

dawî yên UNESCOyê îro li dora 5-6 hezar ziman hebûnê xwe didomînin û li gora 

xebatên ewledar  bi hazaran jî wan zîmanan dê sedsala 21ê de bi mirinê re rû bi rû 

bimînin (Çiçek, 2013). Di kîtebê ‘’Ziman û Netewesazî’’ de giringiya ziman wisa tê 

terîf kirin. 

Ziman sembola sereke ya nasnemaya çandî ye û di pênaskirina nasnemaya 

neteweyî de ew girîngîyeke sîyasî hildigire ser milên xwe û dibe cudareke 

‘’rasteqîn’’. Ziman, ji dem û mekanê azad, hêmaneke bingehîn a pêvajoya 

netewsazîyê ye; û wisa tê bawerkirin ku ew di navbera siberoj û pêşeroja 

neteweyekê de pirekê ava dike. (Onen, 2018)  

 Ji bo dîyarkirina rewşên zimanan li dinyayê gelek lêkolîn tê kirin. Lêkolîna Kai L. 

Chan bi balkêşî rewşa zimanên cîhanê dide nîşa me. Ev lekolîn li navbera 124 ziman 

hatiye kirin û zimana li gora hezên wan rêz dike. Îndeksa heza ziman bandora ziman 

li sehneya cîhanê bi riyek sîstemîk bandora ziman dinirxîne û bi 20 nîşanker ve 5 esase 

tayîbetîya ziman dipîvîne; erdnigarî, aborî, komunîkasyon, zanyarî û çapemenî, 
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dîplomasî. Zimanê Kurdî reza 89 û ji 1000 puana de 9 puan dest xistîye.2 Li gor ve 

lekolînê 25 mîlyon axiverê Kurdî heye. Erdnigarîyê de rêza 92, aborîyê de rêza 69, 

komunîkasyonê de rêza 74, zanyarî û çapemenî de rêza 70 û dîplomasî yê de rêza 10 

girtîye. Me wek tablo di pêvekê de destnîşan kirîye.ç 

Kurd di alîyê erdnigarîyê ve di axek 550.000 km2 de dijîn ku ji firehî ve Elmanyayê 

mêzintir e (Öpengin E. , 2011). Piştî herba duyemîn ya dinyayê ev ax ji Tirkîye, Îran, 

Surî, Iraq  ve hatiye parvekirin. Zimanê Kurdî li Tirkîye, Iran û Surî ne xwedîyê 

statûyek polîtîk û zimanek fermî ye. Ji bo vê yekê tu piştgirî ji dewletê nastînê. Bê 

statûbûn nahele bi aliyê fermî ziman li welat were bikaranîn. Ev jî danasîna Kurdî li 

cîhanê kêmtir dike. Karên fermî ku ji bo ziman tê kirin çi nav çi dervê welat nikare 

beşdar be. Ji bo vê yekê Kurdî di lekolîna Kai L. Chan de ne rêzekî baş de ye. 

Şekil 1.1. Erdnigarîya Kurd lê dijîn (Areas-settlement-Kurdish-Southwest-Asia, 2019). 

 
2 Tu carî lekolînên li ser Kurdan ne hesanin û bi taybetî welatên wek Tirkîye, Surî, Iraq û Îran naxwazin 

ev lêkolîn werin kirin. Çimkî  piştî herba yêkemîn a dinyayê bi peymana Sykes-picot ve piranîyên kurd 

li nav van çar dewletên rojhilatî hatîye parvekirin û polîtakayên van dewletan li ser asîmalasyon e. 
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Kurd alîyê hejmarî ve herî zêde lî Tirkîyê dijîn. Li gor hin pênaseya, Kurdî li Tirkîye 

zimanek kêmane ye. Zimanê kêmane li gor ‘’Peymana Ewrupa ji bo Heremî an 

Zimanên kêmane’’ (European Charter for Regional or Minority Languages) vî şeklî tê 

pênase kirin;  

Ew zimanên di deverek ji dewletek de bi kevneşopî alîyê hemwelatîyên ve 

tê bikaranîn ku ew hemwelatî li gor hejmarîyê ve ji hemwelatîyên mayî 

kêmtirin; û ne li di nav zimanên fermî de ne. 

Herwiha li gor Helen O Murchu ku seroktîya bûroya ewropa yê zimanên kêmane 

kirîye, zimanên kêmanîye wisa kategorî kirîye. 

Zimanên fermî yê dewletê lê di karê Yekîtîya Ewropa de nayê bikaranîn; 

Îrlendî 

Zimanên yên kêm hejmar, mirovên bê dewlet ku li Yekîtîya Ewropa dijîn; 

Breton 

Zimanên yên kêm hejmar û bê dewlet ku li du û zêdetir welata dijîn; 

Katalan 

Zimanên ku li welatekî de kêmanîyê lê welatekî din de zîmanê zedeyî 

ye:Elmanî 

Ne zimanên heremîne, ev ziman bi giredayî çandî ve tê xeberdan; Sîntî, 

Yîdîşî (O'connel, 2000) 

 Weqta em her du pênaseyên dinerin dîyare ku statuya ziman bi dewlet re hatiye 

giredan. Zimanê dewletê di jiyana rojanê de her alîyê ve tê bikaranîn. Lê zimanê ne 

xwedîye dewlet hedî hedî jiyana rojane derdikevin û lawaz dibin.  

Di peşîya Kurdî de astengîya herî mezin makêqanûna Tirkîyê ye. Di benda 

makeqanûna 42 ya de ‘’Zimanê devleta Tirkîyê Tirkî ye û ji xeynî zimanê Tirkî bi tu 

zimanî di sîstema perwerdehîyê de wek zimanê dayîkê nayê hînkirin.’’ Ev mafên di 

dehsalên dawî de hatîyê dayîn bingehe wî ne makeqanûnin yêkcar bi hukumetê ve 

giredayîne û hukumetekî din were dikare ev mafên hatinê dayîn bistîne (İnal, 2012). 
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Cuma Çîçek lekolînên xwe yê li ser zimanê Kurdî tê zanîn. Ji bo rewşa Kurdî li Tirkîye 

wisa gortîye. 

Li gorî krîterên xebatên lînguîstîk ên neteweyî, dema zimanek derbasî 

nifşên nû nebe, ev tê wateyê ku ev ziman xetereyê de ye. Li gor Wurm ji 

bo zimank hebûna xwe bidomîne divê herî kem sedî 30 yê zarokan vî 

zimanî hîn bibin. Kurdên ku bi zimanê Tirkî bikartînin  roj bi roj zêde dibin. 

Ji damezrandina Komara Tirkiyeyê vir ve zimanê kurdî li her warên jiyanê 

hatiye qedexekirin, di nava malê de hatiye hepskirin. Di van salên dawîn 

de bi pêşketina navgînên(alavên) ragihandinê yên girseyî, zêdebûna 

dibistan û derfetên perwerdehiya bi tirkî (bi taybetî jî di asta dibistanên 

seretayî de) zimanê tirkî êdî ketiye nava malan jî. Zimanê kurdî roj bi roj 

vê qadê jî winda dike û êdî di nav malan de jî zimanê kurdî nayê bikaranîn. 

Ev pêvajo gelek pêş ve çûye û encam jî girtiye ku êdî li gundan di nav 

ciwanan de jî zimanê tirkî dibe zimanê yekemîn. Mixabin xebatên berfireh 

yên ku em van sînoran fêm bikin têra xwe nehatine kirin. Di lêkolîneke 

Zanîngeha Dîcleyê de ku sala 2005 an de li neh bajarên Başûrê Rojhilatê 

Tirkiyê hatiye kirin, her ku rêbaza lêkolînê û hilbijartina mînakan mijara 

nîqaşê be jî derketiye holê ku di jiyana rojane bixwe de jî rêjeya axaftina 

kurdî tenê ji sedî 32,8 e. Li aliyê din, tenê bi çavderiyeke hêsan ya li herêma 

Kurdan, mirov dibîne ku hema bêje li nav her malbatekê ji mezinan heta 

digihîje zarokan bikaranîna kurdî ber bi rêjeya sifirê ve diçe. Wekî mînak, 

her çiqas zimanê rojane yê 40-50 saliyan kurdî be jî piraniya wan tirkî jî 

dizanin. Piraniya nifşê ciwan tirkî bi kar tînin, hejmareke girîng ji wan jî 

kurdî fêm dikin û kêm zêde dikarin kurdî biaxivin. Li aliyê din li derveyî 

herêmên gundan tevahiya zarokan bi tirkî dipeyivin. Pir kêm ji wan bi kurdî 

dizanin. Rewşeke wisa xeternak heye ku em ji xwe qet nikarin qala 

xwendin û nivîsandina kurdî jî bikin. Di şert û mercên ne wekhev de têkilî 

danîna bi çandekê din re û pêvçunên çandî ku ji encamên ve tekîlîdananînê 

derdike holê, sedemeke bingehîn e ku zimanekî dixe xetereyê. Bêguman 

ev têkilîdanîn wekî pêvçûna ziman xwe nîşan dide. Di vê rewşê de ku jê re 

temasa zimên(language contact) jî tê gotin, endamên çanda  bihêz û 

biquwet ku bi zimanekî diaxevin, nifûz, heza leşkerî, aborî,ya wan hîn 

baştir e, ew hêman zorê dide ku zimanên  din serdest dibe (Çiçek, 2013). 

Li gor rapisîya Rawastê3 datayên balkêş ev in. Rejeya kesên ku dikare biaxive, bixwîne 

û binivîsê  tinê %18’e. Ango %82 van kesan xwendin û nivîsin nizane. Herwiha bi 

başî kurdî diaxafin yekcar %44 e. Rejeya axaftina bi hevalan re kesên ku gelemperî 

diaxivin %15 e. Kurdî di nivîsîn, xwendin û axaftina jîyana rojane de çikas lawaz jî be 

daxwaza hînbûna kurdî li nav gel pîleyekî mezin %86 e. Li gor me ev pîle nîşe dide 

 
3 Di van dehsalên dawî lekolînên li ser rewşa kurdî zêde dibin. Yek ji van lekolîna Rawest e. Rawest 

sazîyek sîvîl e û di 2018 de li dîyarbekirê hatiye ava kirin. Rawest bi taybetî lekolînên xwe yê li ser 

Kurda pêş dikeve. Rawest meha adarê di 2019 de lekolînek li ser rewşe zimanê Kurdî kirîye. Ev lekolîn 

di bajarên Dîyarbekir, Mêrdîn, Wan û Rihayê de hatiye kirin û di vê lekolîne de 600 kes cih digire ku 

ev kes temenê xwe ve li navbera 18-30 de ne. 
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ku gel heta neha jî bawerî bi zimanê xwe tînin û îmkan, derfet digerin. Pirs li ser 

fermîbûna ziman hatiye kirin û di totalê de %85 gotiye ku zimanê Kurdî divê fermî be. 

Rêjeya guhdarkirina muzîka Kurdî %76.5 e. Dîyare kesên ku kurdîya wî lawaz be jî 

muzîka Kurdî tercîh dike. Herwiha guhderkirina nuçê bi zimanê Kurdî li gor muzîka 

Kurdî lawaz e. Nivî zêdetir nuçeyên bi zimanê Tirkî tercîh dikin. (Rawest, 2019) 
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1.2. BIKARANÎNA TV WEKÎ AMURÊ FÊRKIRINA ZIMANÊ 

Çaxa zaroktiyê yek jî tiştê herî balkêş hînbûna ziman e. Di çend sala de zarok ferhenga 

xwe ya kelîmê mêzin dikin û hakimê tevlîhevîya strûktûra zimanê xwe dibin. Hînbûna 

ziman herî hêsan di  weqtê zaroktîyê de mimkîn e û di hînbûna ziman de faktorên cur 

be cur hene. Li gor lêkolînan irsîyet, zayend, fîzyolojî, tendurîstî, derdora civakî, 

malbat, zîrekî û pêşveçûna zîhnî, faktorên temenê(emrê), bandora peşketina ziman 

dikin (Aslan, 2019). Gelek zanyar li ser vî mijarê lekolîn kirini û teorî amede kirine. 

Çend nêrîn û ekolên sereke yên ku ziman pênase kirine û li ser binyad û 

geşedana wî serê xwe êşandine hene. Teorîsyenên herî navdar ên van 

ekolan wekî Noam Chomsky, Jean Piaget û L.S. Vygostky ne. Ji bilî van 

kesan ên wek Skinner, Brunner û Hill jî nêrînên xwe yên li ser geşedana 

ziman vegotine. Nêrîna psîkolînguîstîk ku zêdetir bi Chomsky tê zanîn di 

hebûn û geşedana ziman de pêkara bîyolojîk bingeh dibîne. Li gorî vê 

nêrînê, zarok dema ku tê dinê di ber qabiliyetên xwe yên din re programeke 

heyî ya ziman jî di xwe de dihewîne. Lê tesîra derdorê ya ziman jî înkar 

nake. Nêrîna sosyolîngûstîk an jî pragmatîk ku zêdetir bi Vygotsky tê zanîn 

tesîra civak û komaleyetiyê ya li ser ziman vedikole. Li gor vê nêrînê zarok 

ji bo ku bikeve nav civakê û bibe perçeyek ji civakê, ziman fêr dibe. Li gor 

Vygotsky jî çavkaniya pêkarên ziman ên wek têgeh, fikir, qabiliyet û 

helwest derdor e. Nêrîna din jî ya Piaget ye ku li gor wî ziman bi 

hevkarîgeriya irsiyet û derdorê pêk tê. Zarok dema ku tê dinê qabiliyeta 

ziman di xwe de dihewîne û piştî wî hewcedariya bikaranîna ziman dike 

(SUBAŞI, 2014). 

Zarok ji emrê biçûk dest pê bike heta bi dehan salan weqtê xwe bêtir ber TV û alavên 

ragihandinê yê audîovîsuel(dîtin-bihîstin) derbas dikin. Çi salên peşîyê mektebê, çi 

salên mektebê, çi salên piştî mektebê ev rewş zêde na guhere. Behna zarokan li ber 

meteryalên audîvîsuel teng nabe û bi keyf xweşî bala xwe didin.  

Daxwaza keşifkirina tiştên veşartî û hesta meraqê ya di zarokan de li 

beramberî mezinan zêdetir û bêserûbertir e. Ji ber egera ku televîzyon van 

her du hestan, baş bi kar tîne, lewma bûye amûreke medyayê ya herî 

berbiçav. Li ser peywendiya zarok û televîzyonê gelek lêkolîn, çavdêrî û 

pênase hatine kirin. Bi giştî hatiye gotin ku aliyekî balkêş û cazîbê 

televîzyonê ew e ku bîrbirî û serwextiya mirovan di kûantûmeke yekdengî 

de kûr dike. Dîmenên birqonek û guhêrbar, deng û muzîkên curbicur, 

tevgerên jinişkave û dubareyên dilaramkirinê yên li pey hev û ziman û 

karekterên herî zêde nêzî mirov jî li van hemûyan bar dibin û mirovan 

dikişînin nava xwe. Televîzyon di nav amrazên medyayê de ya herî 

berbiçav e û amrazên din ên medyayê jî naveroka xwe li gorî naveroka 
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televîzyonê dadigirin û amade dikin. Herwiha zarokên ku nikarin xwe 

bigihînin amrazên din, zêdetir bala xwe didin televîzyonê. Bikaranîna 

televîzyonê li beramberî amrazên din zêdetir û berbelavtir e. Ev rewş ji ber 

về yekê ye ku di temaşekirina televîzyonê de şert nîne ku mirov xwendin û 

nivîsandinê bizane ku ev ji bo hin kesan asteng e. Lêbelê televîzyon vê 

astengê ji holê radike. Herwiha di beramberî temaşekirina televîzyonê de 

hem ji aliyê ked û xebatê ve tu zehmetiyek tuneye hem jî li gorî amrazên 

din zêdetir fersenda xwemijûlkirin û rehethîskirinê dide mirovî. Xaleke din 

a ku televîzyonê zêdetir derdixîne pêş ew e ku di televîzyonê de hem dîmen 

hem jî deng bi hev re ne û ev tişt cezbedariyê zêdetir dike. Li gorî hin 

lêkolînên Işliyen, balkêşiya televîzyonê ji bo zarokan piştî 6 mehiya wan 

dest pê dike. Piştî ku zarok bûn 3 salî êdî temaşekirina televîzyonê ji wan 

re dibe weku xûy û rojê herî kêm nêzî saetek an jî du saetên xwe bi 

temaşekirina televîzyonê re diborînin. Berî 4 saliya zarokan cazîbeya 

televîzyonê ji bo wan wêne, muzîk, reng û tevgerên tế de ne û piştî 7 saliya 

zarokan fêhmkirin û têgihiştina wan geş dibe û piştî 12 saliya wan jî êdî bi 

temamî dikemile ku ev yek jî dibe bingeh ji bo lêgerîna maneyê di 

bernameyên televîzyonê de. Di vê çarçoveyê de dîsa İşliyen encamên 

anketekê ku li ser zarokên di navbera 4-6 salî de li Amerîkayê hatiye kirin, 

vediguhêzîne ku ji van zarokan pirsîne: “Hûn zêdetir ji kîjanê hez dikin? Ji 

televîzyonê yan ji bavê xwe?" Li beramberî về pirsê sedî 54 ji zarokan 

gotine ku em ji televîzyonê hez dikin. Dîsa di sala 2006an de ji aliyê 

RTÜKê ve bi navê “Xûyê Televîzyon temaşekirinê di Zarokên Serdema 

Dibistana Navîn de" li ser raya giştî lêkolînek hatiye kirin. Di vê lêkolînê 

de zarokên 7-10 salî % 67,2 ji wan, zarokên 11-14 salî % 62,4 ji wan gotine 

ku em di dema xwe ya vala de ji televîzyon temaşekirinê hez dikin. 

Encameke din a vê lêkolînê jî ew e ku zarok dibêjin ku tesîreke neyînî li 

me nake. Dîsa di về lêkolînê de hatiye pirsîn ku hûn çima televîzyonê 

temaşe dikin? Bi giştî bersivên ku dane ev in: ji bo kêfxweşiyê, ji bo 

dewlemendkirina alema xeyalê, agahdarî û fêrbûn, piştgirî ji bo 

perwerdeyê, ji ber betalî û bêserûberiyê û hwd. (Subaşı, Girr û Gallî 

Mindilanî Kurd, 2018) 

Rasti nişa me dide ku gelek zarok di van rojan de dinyaya medyayê ji dinyaya kîteba 

çêtir balkêş dibîne. Li gor lêkolîna Tucker; ‘’Li kanada zarok heta ku here zanîngehe 

rêjeya navendî(averaj) 500 zêde tir fîlmê direj dinêre û ev teqabûlê 15000 seet dike lê 

dibe ku zarok heta zanîngehê tinê 50 kîtêb bixwîne. Di salên 1980 de rejeya navendî 

Brîtonek wextê xwe 5 cara zêdetir li ber televîsyonê ji xwendina kîtêbê diborîne. Li 

Fînlandayê di salê de 3000 bernameyên bîyanî  tê temaşe kirin ku ev rojê de 7 bername 

zêdetir dike. Ev wext li ber kîtebê were xesap kirin 200 romanê 300 per dike.’’ Medya 

roj bi roj cihê kîteba û metaryalên klasîk digire û ji bo di pêşveçuna zaroka de qadek 

muhîm tir dibe (O'connel, 2000). 
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Tablo 1.1 Kona  Hînbunê (1969)   

 

 

Li gor lekolîna Edgar Dale mirov tiştên ku dizanin %83 bi dîtin, %11 bi seh kirin, 

%3.5 bi behn kirin, %1.5 bi destdan, %1 bi tamkirin re dest dixin. Herwiha bi şartê ku 
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dem were sabîtkirin mirov %10  xwendinên xwe, %20 seh kirinên xwe, %30 dîtînên 

xwe, %50 dîtîn û sehkirinên xwe, %70 gotinên xwe, %90 kirin û gotinên xwe bi bîr 

tînin(Tablo 1.1.) Li gor van datayan(daneyan) çikas organên hîskirinê tevl  bibin rejeya 

bandora hînkirinê zêde dibe (Kuşçu, 2017). Di meteryalên audîvisuel de hem çav hem 

guh bi hev re dişuxulin. Ev tişt qîmeta metaryalên audîvîsuel di hînkirina ziman de 

zêdetir dike. 

 

1.2.1. Zarok TV û Şêwaza Weşanê 

Li gor lekolînan çikas sektora televîsyonê fireh an mêzin dibin ewqas jî weşanên 

bernameyên zarokan zêde tir dibin. Di dehsalên dawî de li hemû dewletên pêş kanalên 

zarokan yên tematîk hatiye vekirin. Cara ewil di Emrîka de Nîckelodeon, Turner 

Cartoon Network, Dîsney Channel û Fox kîds ketina weşanê. (Efe, 2014) 

Kanalên tematîk yên zarokan li ser zarokan gelek bandor dikin.  Gelek şîrket bi rêya 

karaktarên yên fîlmê kartonî dixwazin berhemên xwe bidin firoşîn.  Subaşı vî rewşî 

wisa rave kirîye.  

Fîlmên zarokan ku alemeke razber di nav alemeke şênber de pêşkêşî 

zarokan dikin, bi rêya karakterên xweser, têkiliya hevaltiyê, bi awayekî 

ferazî pêş dixin, sêwirandinên li dijî hev bi awayekî baş-xerab, rindik-sik û 

hwd. nîşanî zarokan didin û hesta meraqê û meyla keşifkirina tiştên veşartî 

di wan de zêde dikin. Herwiha gelek caran ev film, zarokan dibin alemên 

fantastîk û wan li wir dihêlin ku êdî li her derê û di her rewşê de li ber serên 

zarokan amade ne ku bûne çîrokên modern ji bo wan. Ev film hatine asteke 

wisa ku êdî tenê li ser ekranan nemane û bi rêya karakterên xwe çi li ser cil 

û bergan çi jî li ser lîstok û çîçikan ketine nav jiyana rasteqîn a zarokan. Li 

gorî lêkolîneke Saziya Îstatîstîkê ya Tirkiyê heta 10 saliya zarokan, rêjeya 

temaşekirina filmên zarokan %94 e. Vegotineke çîrokî, mijar, karakterên 

afirandî û xwînşîrinkirina van karakteran, di çavên zarokan de bûne egerên 

herî sereke yên van filman ku ev qas bên temaşekirin. (Subaşı, Girr û Gallî 

Mindilanî Kurd, 2018) 

Di pêncî salên dawî de  bi taybetî ji bo zarokan gelek kanalên tematîk vebûn. Hin ji 

van navtevî ne wek Disney Channel, Cartoon Network hin jî heremî ne wek Zarok TV, 

Pelîstank TV. Ev kanal 24 seet weşana zindî dikin û zarok roj bir roj zêdetir girêdayî 
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van kanalan dibin.  Zarok TV li Tirkiyê televîzyona yekem e ku bi taybetî ji bo zarokan 

rojê 24 saet bi sê zaravayên Kurdî (Kurmancî, Kirmanckî û Soranî) weşanê dike. Di 

sala 2015an de 21ê adarê (newrozê) ava bû û weşana wê heya niha berdewam e. 

Navenda televîzyonê li Diyarbekirê ye. Zarok TV bi 42 dewletan û amerîkayê tê 

temaşe kirin (Zarok tv, 2019). Zarok TV bi taybetî Rojhilata Nawîn û Ewrupa herwiha 

wekî Nîjerya, Şîlî, Japonya, Zelendeya Nû welatên cur be cur tê temaşe kirin. Zarok 

Tv carek li nav 500 kanalên Ewrupî de ketîye rêza pêncî. Dîsa  carek Zarok Tv li gor  

rejeya nîvekî(averajî) bûye çaremîn li Swîsre ye. Zarok TV di rewşa awarte de ku pişta 

darbeya têk çuyî ya 15e hezîranê, bi yanzdeh kanal û radyo tevde di 29 ê îlonê 2016 ê 

de hat girtin. Di sedema girtinê biryarnameya qanunî ya 668 ‘’kanalên ku dîjî ewlebûna 

neteweyî tê fikîrîn dikarin werin girtin’’ da nîşandan. (Zarok TV sadece bir kanal değil, 

ortak bir değeri temsil ediyor, 2019) Zarok TV nîzîkê 2 meh din di 8 çileya pêşîn 2016 

de carek din hat vekirin. (Zarok tv, 2019). Herwiha Zarok TV di 17 û 20 adarê 2018 

de ji bo peyvên stranek ceza hatê dayîn. Encama vê cezayê destdanîna %2-%5 

dahatuyên reklaman û penc cara sekinandina programê bû. (Zarok Tv Ye Ceza, 2019) 

Zarok Tv li nava Kurda cihê girtîye. Li navbera bînera û Zarok Tv de hevgiradenek 

hîsî çebûye. Zarok Tv alîyê çawanî(qalîte), hejmara bername ve  roj bi roj peş diçe.  

Zarok Tv ji aliyê naveroka xwe ve televîzyoneke pir dewlemend e ku mirov 

dikare bibêje hêdî hêdî xwe digihîne standardên cîhanê di vî warî de. 

Herwiha dema mirov ji destpêka weşana wê ve wê bişopîne, mirov dê bi 

rehetî bibîne ku pêşketineke mezin tế de çêbûye, Mesela di serî de ji aliyê 

weşanên xwemalî ve pir kêm bername tê de diweşiyan. Lê îroroj dema ku 

mirov về televîzyonể bi televîzyonên din ên zarokan ên Kurdî re berawird 

dike, mirov dibîne ku di warê bernameyên xwemalî de ferqeke mezin a 

Zarok Tv û yên din heye. Bi taybetî jî di bernameyên anîmasyon û 

bernameyên xwedî karakterên ferazî de ev ferq zêdetir dixuye. Her çiqas 

vê dawiyê çend bernameyên resen û xwemal hebin jî kêmasiyên về 

televîzyonê zêdetir, neafirandina karekterên resen ên Kurdî ne û herwiha ji 

bo zarokên pêşdibistanê kêmbûna bernameyên perwerdeyê ne. (Subaşı, 

Girr û Gallî Mindilanî Kurd, 2018) 

Zarok TV çikas kanalek tayibet jî be weşanê xwe li ser hin prensîba didomîne. Di 

hevpeyvînekê de şewaza weşanê Zarok TV wisa hatiye dîyarkirin;  
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‘’ Çekirina bernameyê zarokan gelek keyf e, lê ewqas jî rîsk e. Em nikarin 

vî karî bi tenê serê xwe bikin. Di Medyayên cuda de mesajên cuda dide 

zarokan. Îroyin li navbera medya û zarokan gelek giran e. Wexta em 

bername çedikin bi pedagog dixebitin. Di şêwaza weşanê xwe de em bala 

xwe didin hin taybetîyan. Em dixwazin bernameyê me feyde bide zarokan 

ku bibin mirovên azad. Zarok divê hûrmet bidin sîrûçtê û zayendê. Di gelek 

bernameyan de malbat di jiyana zarokan de cihek merkezî digire. Em 

dixwazin vî biguherînin. Malbat yekcar divê wek heval û rêberek be. Zarok 

divê bikaribin axivin  ji bo tiştên jiyana xwe bandor bikin. Di derbarê 

dûblajê de pirsgireke wisa kanala me de çebû. Dûblaj karekî zanyarî 

(profesyonel) ye. Gelê din di dehan salan berê dest pê kirine. Heta ku di 

salên 1900 dest kirin hene. Nik me nû ye. Herwiha wexta girseyê 

armançkirî zarok bûn karê mirov bêhtir zor dibe. Peyvên tê bikaranîn gelek 

muhîm e. Di karê dûblajê de kêmasîyê karkeran hene. Lê ev saleke me hin 

karker peyda kirin. Piştî dûblaj tê kirin em di cih de naweşînin. Em komên 

zanayên kurmancî û zazakî dixebitin. Ev metin gelek cara alîye wan tê 

kontrol kirin, redaksyon kirin. Eger pirsgirek hebe cardin li ser nîqaş 

dikin.’’ (Zarok TV sadece bir kanal değil, ortak bir değeri temsil ediyor, 

2019) 

Çend ji bernameyên dûblajkirî ku di Zarok Tv de tên weşandin, ev in: 

• Dema Macerabaziyê: Ev bernameya ku ji 52 beşan pêk tê li ser 

têkiliya hevaltiyê û hesta parvekirinê hûr dibe. Jake yek ji 

lehengên filmê ye ku ew kûçikekî pîr û zana ye û lehengekî din jî 

kurikekî zarşêrîn ê bi navê Finn e. 

• Rêzikên Angelo: Ev rêzik ji 78 beşan pêk tê. Naveroka về der barê 

macerayên zarokekî bi navê Angelo û hevalên wî de ne. 

• Mêşhingiv Maya: Ev rêzik ji 102 beşan pêk tế ku li ser karekterên 

dijber ava dibe. Di vê rêzikê de karektereke bi navê Maya heye ku 

ew şûm û nehs e û li dijberî wê karakterekî bi navề Willy heve ku 

ew jî tirsonek û bi fikar e. Ev bername der barê macerayên van her 

du karakteran de ye. Herwiha karakterekî bi navê Philip heye ku 

rola wî jî xelasker e. Ev bername bi tameke çîrokî dixwaze 

hezkirina ajelan bixe dilê zarokan û herwiha bi karakterên li dij 

hev bala zarokan zêdetir kûr û hûr bike. 

• Beqên Şopger: Ev bernameya ku ji 26 beşan pêk tê, zarokan ji 

cîhana rasteqîn dibe alema fantastîk. Macerayên heşt beqan di 

daristaneke bisêhr de tê vegotin ku bi vê yekê dixwaze sînorên 

xeyalên zarokan fireh bike. 

• Daristana Gulbihar: Ev rêzik jî ji 52 beşan pêk tê û der barê 

têkiliyên hevaltiyê de ye. 
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• Taqîgeha Dexter: Ev bername ji 77 beşan pêk tê û di vê bernameyê 

de aksiyon û honakên zanistî cih digirin û tê de qala serboriyên 

zanyarekî biçûk ê bi navê Dexter tế kirin. 

• Mala Fosteran: Ev rêzika ku ji 79 beşan pêk tê li ser hevalên xeyalî 

hatiye sêwirandin. Ev bername dê zêdetir bala zarokên di serdema 

egosentrîk de bikêşe. 

• Gumball: Ev rêzik ji 92 beşan pêk tê û qala alema bikelecan a 

Gumball dike ku ew pisîkeke dozdehsalî ye. 

• Stêrka Laurayê: Li ser çîrokeke sêhrîn û razdar tê sêwirandin û bi 

tevahî ji 52 beşan pêk tê. Ezmanê ku her gav di xeyalên zarokan 

de îcar bûye qada wan. 

• Çolistanên Oscar: Ji 78 beşan pêk tê. Serboriyên lehengê bi navê 

Oscar tê vegotin. Ev bername zêdetir jiyana li qadeke cuda yanî 

jiyana çolê nîşanî zarokan dide. 

• Pocahontas: Qala çermesoran dike û ji 26 beşan pêk tê. 

• Şînok: Navê resen ê vê bernameyê The Smurfs e ku qala jiyana 

komunal dike. Ev bername rexneyek e li ser pergala kapîtalîst. 

Karakterên ji hev cuda yên về bernameyê û senaryoya wê 

• Sifinc Bob: Ev bername ji karakterên grotesk pêk hatiye û qala 

serboriyên li giravekê dike. Ji 100 beşan pêk tế. 

• Ji bilî van rêzefilman gelek rêzefilm û filmên sînemayî jî hene ku 

hin ji wan ev in: Avatar, Cedric, Nexweşxaneya Serê Gir, Pablo: 

Roviyê Sor ê Piçûk, Mig Dibêje, Louie, Baxçeyê Ajelan, 

Corneil&Bernie, Bajarokê Mirîşkan, Hespikê Avê, Trotro, Tintin, 

Yakari, Gars eld, Mala Periyan, Darbirên Hêrsok, Road Runner, 

Tom û Jerry, Billy&Buddy, Lmn's, Pînokyo, Raindrop, Moby 

Dick, Macerayên iham Ji mendin Tin i jak ku tevger Gulliver, 

Çîroka Bêdawî... û hwd. (Subaşı, Girr û Gallî Mindilanî Kurd, 

2018) 
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1.3. Dİ FÎLMÊN KARTONÎ YÊN DÛBLAJKİRÎ DE ŞEWAZA 

WERGERA METNÊ, TEKNÎKÊN WEGER Û HEVSENGÎYA 

DÛBLAJÊ 

Bernameyên kanalên tematîk yên zarokan bi berhemên kurdî û berhemên bîyanîyan 

pêk tên. Berhemên bîyanî bi rejeyêkî ne kêm cihê xwe di van kanalan de digirin. 

Bitaybetî berhemên anglo-amerîkan û ewrûpî di weşana kanala zarokan de bi hêz e. 

Çimkî çekirina van berheman hewceyê mesrefek mêzin, hûnermendên baş, karkerên 

zanyar, alavên teknîkî û hwd ne. Eger ev derfet di destê we de tune be hûn nikarin 

reqabetê bi kanalên din re bikin. Ji bo vê yekê kanalên tematîk yên zarokan, van 

berhemên bîyanîya distînin û bi rêya wergera kurdî herwiha hin pevajoyê din di kanalê 

xwe de diweşînin û bi rêya van berheman, zarokên kurd xwe digîhîne asta çanda 

popûler ya dinyayê û berhemên herî balkeş yên welatê din. Bi rêya wergerê bi derfetên 

biçûk ev kanal karên gelek bi bandor dikin û bala zarokan dikişînin. Gelo wexta 

wergerên metin ji bo fîlmên kartonî were kirin divê stratejîya me çi be? Me ji bo 

stratejîya xwe yê wegerînê li ser teorîya ‘’Skopas’’ ava kir. Em ê di binbeşê de behsa 

teorîya skopos û stratejîya xwe bikin. 

Ev teori di 1978 de ji aliyê teorisyenê Alman Hans Wermeer ve hate amadekirin. 

Maneya ‘’skopos’’ armanc e û peyvek yewnanî ye.  Di vê teorîyê de werger divê li gor 

armanca wergerîna metnê  û çanda jêder were kirin. (Yıldırımçakar, 2016). 

Wek armanç em dixwazin wexta werger ji bo bernameyên zarokan were kirin divê 

armanca me ‘’pêşvebirina qabîlîyeta ziman’’ be. Em ê li gor vê armancê di pevajoya 

amedekirina fîlmê kartonî binirxînin. Di pevajoya wergerînê metinê de  gelek faktor hene. 

Em ê van faktora ‘’faktorên li nav nivîsê de’’, ‘’faktorên li derveyî nivîsê de’’ bisinîfînin. 
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1.3.1. Faktorên Li Nav Nivîsê De 

Sere ewil dive wergêr her du ziman û çandê jî baş bizanin. Li gor Îbrahîm Seydo 

Erdogan  divê wergêr ‘’bi ruhê zimanê jêder’’ baş bizane (Erdogan, 2013). Wergêr ew 

bandora zimanê jêder xwînera dikin kêm zêde heman bandorê  divê xwînerê xwe jî 

çêkin. (Günay Köprülü, 2013) Girseyê armançkirî ji yek faktorê herî muhîm e. Li vê dê 

girseyê armançkirî zarok in. Peyva zarok ji bo emrên li navbera 0-18 tê bikaranîn. Em ji 

bo 2 salîyan re jî û ji bo 16 salîyan re jî dibejin zarok. Ji bo vê yeke divê em girseyê 

armançkirî bêhtir spesîfîk bikin. Ji bo dîyarkirina emrê zarokan  gelek sinifandin hatiye 

kirin. Di malperek Emrîkî de emre zarokan 2-6, 7-14, 14-18 hatîye sinifandin 

(Cartoonratings, 2020). Herwiha ji bo kîtebên zarokan jî 1-3, 4-6, 6-8, 8-10, 9-11, 11-12, 

13-15 hatiye sinifandin (Çiftçi, 2013). Wexta werger were kirin divê girseyê armançkirî 

neye bîr kirin. Lê carina ji bo hin sedemên tîcarî û hin sedemên din di bernameyê zarokan 

de ev spefîkasyon naye kirin. Wek mînak carina ‘’zimanê mêzina’’(adult language, 

yetişkin dili) tê bikaranîn ji bo ku hem mêzin hem zarok lê temaşe bikin. Vî avayî kanal 

dixwazin xwe bigîhînin girseyek firehtir. Ji bo vê yekê her cureyên hevokan, xenekan, 

gotinê peşîyan, biwejan, hin leyustukên zimanê di bernameya zarokan de xuya dikin. 

Bêguman ne mûmkîne ku zarok van fehm bikin. Ya rast mêzin wek zarokan demên xwe 

ber televîsyonê li malê naburînin. Wexta malê bin jî terciha wan ya yekemîn ne bernameyê 

zarokan e. Ji bo vê yekê armanca wergêr divê zarok bin, ne mêzin. Herwiha çikas di 

orjînalê bernameyê de ev spesîfîkasyon hatibe piştguh kirin jî derfet hebe divê wergêr heta 

jê were li gor gîrseya armançkirî werger bike. Ev faktor li gor me gelek muhîm e. Çimkî 

di zaroktayî de zanîna hejmara peyvê li gor emrê diguherin. Bêguman zarokên pênç salî ji 

yek salî zêde tir peyv dizanin. We gavê wexta werger were kirin peyvên tên hilbijartin 

divê li gor girseyê armançkirî bin ku zarok bikarin fehm bikin û bikarin reaksiyon bidin. 

Divê li navbera zarok û bernameyê de tekîlîyek hîsî çêbibe. 

Navbera wergerên berhêmên audîvisuel wek fîlmên kartonî, stran, çîrok, belgefîlm û 

wergerên di berhemên edebîyatê de hin cudahî hene. Di wegerên edebîyatê de tinê 

‘’nivîs’’ heye lê di wegerên ji bo weşanan de ‘’nivîs’’ û  ‘’dîmen’’ heye. Wexta 

wergerê metne tê kirin, dîmen jî wek faktorek bandorê wergerê dike. Wexta xwîner 
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berhemek edebî dixwînin heman demê jî van tiştan xeyal dikin lêbelê berhemên 

audîvusuel ve tiştê ji bo temeşevana dikin. Li tê de hem dîmen heye hem deng. Wexta 

werger tê kirin divê wergêr bala xwe bide dîmenê jî. Metninên audîvîsuel gelemperî li 

gor axaftinê tê çêkirin. Çimkî fîlmê kartonî de her tim dîyalog hene. Tişta  ku tê werger 

kirin ya rastî dîyalog in. Lê di metinên edebî de dîyalog li gor metinên audîvîsuel kem 

in. Yanê metinên audîvîsuel bi xwe hin tayîbetîyên wî hene. Wexta werger tê kirin 

divê bi zimanê axaftinê werger were kirin (Şirin & Mümtaz, 2017). 

Friedrich Schleiermacher di lekolîna xwe ya binavê  ‘’ Li ser şewazên cuda yên 

wergerê’’ de behsa gîrîngîya têkilîya cureyê metin û şewaza wergerê dike. Li gor 

Schleiermacher  cureya metin gelemperî du şiklî disinifin. (Göktürk, 2018). Yekemîn 

metinên hûnermendî-zanyarî, duyemîn metinên li ser karên rojane(working life, iş 

yaşami) ye. Di karên rojane de mijar ‘’tişt’’ e yanê made ye ji bo vê yekê mane her tim 

yêk e û bi peyv û hevokên standart tê bikaranîn. Di van metina de mane ji bo şîroveyên 

cuda re girtîye. Metinên hûnermendî-zanyarî, metinên resenin û bi zimanek subjektîv 

tê nivîsîn. Ev metin her tim xwe nû dikin û bi formatên nû ava dikin. Li gor 

Schleiermacher ji bo wergerên van metina du şewaz hene. Şewaza yêkemîn ‘’birina 

xwîner li ber alîyê nivîskar’’ duyemîn ‘’birina nivîskar li ber alîyê xwîner’’ e. Li gor 

wî di wergerên metinên hunermedî-zanyarî de  divê şêwaz birina nivîskar li ber alîyê 

xwîner be. Çimkî metinên hunermendî-zanyarî bi zimanek afirîner tê nivîsîn. Li 

hundirêde formên standart yê peyv û hevok tunin. Metinên audivisuel jî, metinên 

hunermendî ne û divê wergera mane bi mane were kirin. Divê wergêr nivîskar ber alîyê 

xwînera bibe û ji wergera raste rast dûr bikeve. 

Di fîlmên kartonî de wexta karakter diaxivin pirsgireka demê çedibe. Ev karakterên ha 

axaftina xwe di çikas demê de xilas dikin? Li gor vê demê wergêr peyvên xwe 

hildibijire û hevokên xwe çêdike. Wekî din li gor hejmara heceyên peyvên jêder, 

hevokên xwe çêdikin.  Ev faktorek neyînî ye. Çimkî çikas wergêr ji bo hilbijartina 

peyva azad be ew qas metin bêkemasî dibin. 
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Mijara yek ji herî balkeş jî nîqaşa li navbera bîyanikirin(foreignization)-

ehlîkirinê(domestication) ye. Bitaybetî di sedsala dawî de bi peşveçûna teknîkî, bi 

quwetbûna dewletên netewî gelek ziman ketin bi bandorek nexweşî yê. Li gorî 

Michael Cronîn  hemû ziman li ber zimanê ingilîzî bûye zimanê kemanîyê 

(Yıldırımçakar, 2016). Me beşên borî de behsa rewşa Kurdî kirîbû. Ji bo vî rewşa 

neyînî gelek zimanzanê me wexta dinîvisin, werger dikin heta ji wan were peyvên 

alîyê etîmolojîk ve kurdî bikartînin. Ango dixwazin Kurdî bi bandora Tirkî, Erebî, 

Farisî derêxin û zimanek sedêsad kurdî bikarbînin. Peyvên di Kurdî tune be peyvên nû 

diafîrînin. Lê eger em bixwazin karê xwe de serkeftî bin divê em rêya zanyarî 

hilbijêrin. Bi taybetî li ser vê meselê de nerînên Even-Zohar gelek balkeş in. Rêbaza 

polîsîstemê yê teorîya wergerê  Even-Zohar îcat kiriye. Even-Zohar zanyarekî îsraîlî 

ye. Yek ji armaca we jî hêz kirina zimanê Îsraîlîye. Li gor wî werger di hêzkirina 

zimanê de gelek muhîm e. Werger di edebîyatê de cihe wî herdem diguhere. Carina 

werger cihekî ‘’merkezî’’ digire carina cihekî ‘’perîferal’’ digire. Ev tişt li gor hêza 

ziman diguhere. Ziman eger lawaz be werger di edebîyatê cihekî ‘’merkezî’’ digire. 

Wê gavê berhemên werger, yê ne werger zêdetir in. Ji bo vê yekê ziman dikeve 

bandora bîyanî ya. Ev berhemên  werger, bîyanîbûna ziman zêdetir dikin lê ewqas jî 

hêza ziman zêdetir dikin. Ev pevajo heta tê we astê ku edî rejeya berhemên werger di 

edebîyatê de dadikevin. Berhemên heremî(lokal) edî cihekî ‘’merkezî’’ digirin û 

berhemên werger di edebîyaê de cihekî ‘’perîferal’’ digirin. Bandora bîyanîya li ser 

ziman dadikeve. Wek mînak berhemên werger di Emrîkê de tinê %2 ye. (O'connel, 

2000) Çimkî zimanê ingilîzî gelek hêz e. Tu xewceyî berhemên werger tune ye.  

Zimanên lawaz bi rêya wergerê xwe nû dikin, peyvên xwe zêde dikin û qabîlîyeta xwe 

ya edebî pêştir dixin. Herwiha wexta werger were kirin divê wergêr li gor 

berjevendîyên metinê armanç(Kurdî) û çanda armanç biçin. Metnê û çanda jêder divê 

di posîzyona duyemîn de bimînin. Wekî din ziman eger di statuyek lawaz de be wergêr 

bêhtir dikarê elastîk be. Metnê armanç divê li nizîke metnê jêder here. Ango eger 

hewce be wergêr divê peyvên biyanî bi hesanî di metinê de bikarbîne. Wexta em 

bixwazin zimanê Kurdî hêztir bikin divê em ji bo peyvên bîyanî bêhtir elastîk û vekîrî 
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bin. Wek mînak hin peyvên erebî çend sedsal bere ketine li nav Kurdî de. Ne xewceye 

mirov ji bo wan peyvan, peyvan nû efirînê an ji soranî transfer bike. Peyva ‘’kîtêb’’ di 

temamê bakurê Kurdistanê de tê fehm kirin lê em nikarin ji bo peyva ‘’pirtûk’’ vî bejin. 

Em ne dîjî pevajoya ehlîkirina peyvan e. Kenge zimanê kurdî hêz bibe wê wextê em 

dikarin van peyvan biguherînin û ji zaraveyê din peyvan transfer bikin. 

Di wergerê de pirsgirekê din ne standartbûna zimanê Kurdî ye. Xeynî Başûrê 

Kurdistanê tu statûyek Kurda nînin. Yek ji encamê ve zimanek ne standart e. Gelek 

heremê Bakurê Kurdistanê ji bo yêk mane cur be cur peyv tê bikaranîn. Wergêr an 

edîtor heta destê wî were divê peyvên hevpar bikarbîne ku hejmarek fireh zarok 

peyvan fêhm bikin. 

Di lekolînek katalanî de xuya dike ku werger çikas li ser zimanê rojanê here ew qas 

bandora wî zêdetir dibin. Wexta werger were kirin divê wergêr nerînên îdeolojî dûr 

bikevin û behtir xwe nizîke zimanê kolanan bikin. Çimkî zarok di kolanan de mezin 

dibin û zimanê wan zimanê rojane ye. Ji bo ku zarok bikarin zimanê xwe li ber 

bernameyên televîsyonê de hêztir bikin divê wergêr zimanek ku zarok bi hesanî fehm 

bikin hilbijirin (O'connel, 2000). 

Çi cureyên berhemên zarokan bin ji alîyê mezinan tê amedekerin. Nivîskar, derhêner, 

edîtor, weşaner, wergêr, dê-bab, mamoste hwd. hemû mezin in. Di amedakarina 

berhemên zarokan de hemahema bandora zarok tunin. Ev jî li navbera zarokan û 

mezinan de asîmetrî çêdikin. Hin sektor vî pirsgirekî çareser kirine. Yek ji wan sektora 

çîkolata ye. Peşî çikolata were belavkirin zarok tehm dikin. Yanê li gor biryara zarokan 

çîkolata tê çekirin. Lê bitaybetî di berhemên nivîskî de em alîkarîya zarokan nastînin. 

Ji bo vê yekê îhtîmalek zêde di berhemê de zimanê mezina tê xuya kirin. Qabîlîyeta 

zimanê zarokan û mezinan ne wek hev e. Divê nivîskar/wergêr li gor asta qabîlîyeta 

zarokan here û bizanibe zarok di kîjan emrî de çawa diaxivin û heta ji wan were zimanê 

mezinan dûr bikevin. Herwiha wexta werger ji bo zarokan were kirin eger nêrînên 

polîtîk, dînî, netewî, çandî hwd. zêde were bikaranîn ango bi ziman re zêde were 

leyistin dibe ku zarok bernameyan xweşik fehm nekin û feyde zêde jê nestînin.  
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Li gor Wermeer werger divê li gor çanda armanç were kirin. Wexta di metinê de 

bûyerên çandî hebin, ji xwe ev çand li nav kurda de hebe karê wergêr rehet e. Lê eger 

ev çand tune be em rastê rast wergerînîn dibe ku zarok fehm nekin. Derfet hebe divê 

wergêr jê biborin (O'connel, 2000). 

1.3.2. Faktorên Li Derveyî Nivîsê De 

Hin sedemên li derveyî nivîs jî bandorê karê wergerê dike. Yek ji wan hilbijartina 

wergêr e. Bitaybetî gelek kes karên ji bo zaroka derveyî zanyarî(profesyonelî) dibînin 

ji bo vê yekê  ev kar dikeve destê kesên acemîya(amatora). Lê her kar di majara xwe 

de hewceyî zanyarîyê ye. Kesên dinivîsin, werger dikin divê agahîyên wan ne tine li 

ser medya, sinema bin herwiha agahîyên wan divê li ser  zarokan jî hebin. Ev pirsgirek 

çawanîya(qalîteya) wergerê dîyar dike. 

Alîyê din seetên şixulê û miqtarê mehaneyê(meaş), prestîja meslekê jî bandorekî 

neyînî  çawanîya(quality) wergerê dike. Xeynî van zextên li ser wergêr jî bandora 

werger dike. Gelek caran wergêr bi azadî nikarin werger bikin. Serkar û reveberên 

weşanê dibe ku jê re hin qistas(krîter) deynin. Hin ji van dibe ku rengek polîtîk, 

aborî(marketing), dînî, netewî bin. Ji bo vê wergêr carina ne bi dilê xwe wergeran 

dikin. (O'connel, 2000) 

1.3.3. Teknîkên Wergerên Audîvîsuel 

Di dûblajê de merhelaya yêkem wergera metna fîlmê kartonî ye. Dûblaj peşî her tişti 

şixulek werger e û beşek ji wergera audîvîsuel e. Dûblaja fîlmên kartonî li ser metna 

werger tê kirin. Weqta wergerê metnên fîlmê kartonî were kirin; derxistin(omission), 

foknsîyona hevsengî(fuctional equvialence), herî nîzîk hemwate(the closest synonym), 

Ravekirin(Description),Wergera rasterast (literal translation), neologîzatîyon 

(neologization), dewlemendkirin (enrichment) (Kubkowski, 2013). Dubarekirin 

(Repetition), Lêanîna ortografîk-guherîn (Orthographic adaptation), Notralizasyon 

(Neutralization) (Yıldırımçakar, 2016)  ev rêbaz tên bikaranîn. 
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Jêbirin (Deletion/ommision): Di wergerê audîvîsuel de jêbirin herî zêde teknîke tê 

bikaranîn. Wexta di zimanê jêder de biwej, gotine peşîyan, hin tiştên çandî ku naye 

fehm kirin hebin dive wegêr van jê bibe. Herwiha hevokên ne ji bo zarokan ango 

zimanê mezinan û peyvên argo hatibe bikaranîn teknîkê jêbîrîn tê bikaranîn. Lê wexta 

teknîka jêbirîne were bikaranîn dive di maneya armançkîrî de kemasî çenebe. 

Hevsengîya Fonksyonel (Fuctional Equvialence): Li gor vê teknîkê çikas di zimanê 

jêder de hin peyvên bi giredayî çandê ve, hemwateye wê di zimanê armanç de tune be 

jî peyvên alîye fonksyonê ve cih bigrin hene. Armanca me dîtîna peyvên heman 

bandorê(tesîrê) bike bibînin. Vê de armanç ‘’bandore’’ ne ‘’hemwateyî ye’’ 

Herî Nizîk Hemwate(the closest synonym): 

Ferqa vî teknîkî û hevsengîya fonksyonel ev e. Di hevsengîya fonksyonel de armanca 

me ‘’heman bandor’’ bû lê herî nizîk hemwatê de armanç ne tinê ‘’heman tesîre’’ 

herwiha ‘’heman wateye’’. Heta dest were alîyê rezimanî û semantîk ve peyv tên 

hilbijirin. 

Ravekirin (Description): Ev teknîk wexta hewsengîya fonksyonel neye bikaranîn kêr 

tê. Wergêr, ew peyva ku bikar tîne hinekî rave dike.  

Wergera rasterast (Literal translation): Wergêr heta destê wî/wê were rêzimanî û 

peyvê ve  giredayî metnê ye. Tu carî strûktûra formal ya metnê bîr nake. Dibe ku 

encame vê teknîkê alîyê mane ve di metna jêder dûr keve. Li vê de wergera peyv bi 

peyv heye. Ango dive ji bo peyvek tinê yêk peyv were bikaranîn. Ev cure di wergera 

metnên zanyarî de meşhur e. Lê di wergerên metnên fîlmê de zêde nayê bikaranîn 

çimkî metnên fîlman gelemperî di çanda civatê re giredayî ye. Eger wergera rasterast 

were kirin ihtimalek mêzin yê maneya metna jêder dûr bikeve. 

Neologîzatîyon(neologization): Ev teknîk wexta werger tê kirin di zimanê armanç de 

gotinê hevseng tunebin û wergêr naxwazê teknîka jêbirinê bikaranîne  kêr me tê.   
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Dewlemendkirin(enrichment): Ev teknik di wegera fîlma de kêm cara tê bikaranîn. 

Di vê teknîkê de wexta wergêr bixwazê fehmbar bike hin peyv lê zêde dike û hin cara 

jî metna orjînal alîyê naverokê ve feqîr be wergêr dîsa hin peyv lê zêde dike. Herwiha 

carina hestyarên di fîlmê de çetir were bihîsin ev teknîk tê bikaranîn. 

Dubarekirin (Repetition): Li vir wergêr, dema ku werdigerîne çiqas ji destê wî were 

heman hêmanê diparêze, naguherîne. Wekî mînak di pirtûkekê de ku peyva 'New 

York'ê wergerînin kurdî dîsa wekî 'New York' wergerînin, li vir peyvê dubare dikin. 

Li gorî Aixelia ev stratejî di wergerê de tesîreke arkayîk û egzotîk çê dike. 

(Yıldırımçakar, 2016) Yanî dema ev stratejî hate bikaranîn biyanîkirin heye.  

Notralizasyon (Neutralization): Li dewsa vê, navên wekî ''gelemperîkirin'' 

(generalization/universalization) jî tê bikaranîn. Li dewsa peyva ku eger rasterast bê 

wergerandin wê di çanda armanc de neyê fehmkirin, peyveke ''gelemperî'' tê bikaranîn. 

Wekî mînak di hevoka 'Kendine bir range rover aldı.' de dema wergêr bifikire ku 

xwendevan aşinayê peyva range roverê nîn in û nizaninin ku ew cureyeke cîpan e, 

dewsa wê dikare bêje ''Wî ji xwe re cîpek stand''. Bi vî awayî notralîze dike.  

Di wegerên edebî de yekcar metn heye. Lê di wegera aûdîvîsûel de digel metn dîmen 

jî heye. Weqta em wergera aûdîvîsuel bikin divê em bala xwe bidin dîmenê. Ango li 

navbera wergera metin û dîmênê de hevsengî hebe. Istwan Fodor cara yekem qala 

hevsengîyê kirîye. Fodor hevsengî sê beja de disinîfîne. 

 

1.3.4. Hevsengîya Dûblajê 

Bitaybetî fîlmê bîyanî bi du şewaza xwe digîhîne bînera(temaşevana) yêkemîn dûblaj 

û duyemîn jêrnivîs(subtitle) e. Di şewaza dûblajê de dengê fîlmê(axaftinên fîlmê)  ji 

zimanê jêder(zimanê orjînal) bo zimanê armanç(kurdî) bi hûnermendên dûblajê(voice 

artist, dubbing artist) ve tê deng kirin. Yanê cara duyemîn tê deng kirin. Dûblaj ne tinê 

fîlmê bîyanî, hemû cureyên audivisel tê bikaranîn. Fîlmên orjînal li ser bînerên xwe 
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bandorek dikin. Di dûblajê de armanca me ewe ku heman bandorê bi zimanê kurdî ve 

bînera bikin. Bîner tu carî zimanê orjînal nabihîsin. Kesên ne xwîner(kesên xwendine 

nizanin) nikarin fîlmê bijêrnivîs temaşe bikin. Lê bi şewaza dûblajê fîlm xwe digîhîne 

hemû kesî. Wekî din şewaza dûblaja gelek bahaye û kareke tîmî(ekîbî) ye. Di vê tîmê 

de wergêr, derhenerê dengê, hûnermenden dûblajê, teknîsyenê dengê hwd. hebe.  

 Pevajoya dûblajê gelemperî bi çar qonaxan çêdibe. Qonaxa yekemîn 

metnê orjînal bo Kurdî tê wergerandin. Ev metina xav e. Qonaxa duyemîn 

ev metîn li gor girseya armançkirî û hevsengîya levê tê adapte kirin. 

Qonaxa sêyemîn ev metîn bi hûnermenden dublajê ve tê deng kirin û qeyd 

kirin. Di qonaxa dawî de ev qeyd û qeyda orjînal tê senkronîze kirin. 

(Günay Köprülü, 2013) 

Eger dûblajê hevsengîyek baş tune be bîner vî dibîhîsin û ji fîlmê dûr dikevin. Ji bo vê 

divê axaftinên lîstîkvanên fîlmê û yên hûnermendên dûblejê heman demê dest pê bike 

û heman demê dawî bibe. Herwiha jest-mîmîk, tonê dengê, leza axaftinê jî di 

hevsengîyê de gelek muhîm e. Istwan Fodor cara yekem qala hevsengîyê kirîye û 

hevsengîyê sê beşa de sinifandî ye. 

a)Hevsengîya Fonetîk: Weqta dûblaj tê kirin divê derxistana dengê me û yê dîmenê 

de hevsengî hebe. Fodor bitaybetî li vê dê qesta hevsengîya fîlma kirîye. Di fîlman de 

wexta listîkvan diaxive li gor tevgerên lêvê(devê) hilbijartina peyvan diguhere. Carina 

peyv bi dengdar û carina jî bi dengdêr ve dest pê dike. Ev tişt di hilbijartina peyvan de 

ji bo wergêr astengî ye. Lê mijara me li ser fîlmê kartonî ye. Di fîlmê kartonî de 

hevsengîya fonetîk naye bikaranîn. Ev tişt jî avantajek mêzin dide wergêr. Bi vî avayî 

em dikarin bi dilê xwe peyva hilbejêrin.  

b)Hevsengîya Karakterî: Weqta dûblaj tê kirin divê aliyê kesayetî ve hevsengî hebe; 

deng, emr, tevger. Di fîlmên kartonî de dûblajê gelek cara zarok nakin. Mezin ji bo 

zaroka dûblajê dikin. Dengê xwe dişîbînin wek zarokan.  

c)Hevsengîya Naverokî: Hevsengîya naverokî lihevhatina metna werger û kiryarên 

aksîyonê di fîlmê orjînal de ye (ŞAHİN, 2015). Fodor hevsengîya naverokî ji aliyê 
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fonksîyonê ve nirxandîye. Li gor vê armanca dûblajkirinê fîlmê û pêdivîyên girseyê 

armanckirî di çekirina dûblajê de cihên muhîm digirin (O'connel, 2000). Herwiha 

bitaybetî di fîlme kartonî de divê hejmara peyvan û direjîya hevokan hev bigirin ku li 

gor dîmenê hevsengî çebibe. 

1.4. DERHEQA AVATAR Û ŞÎNOKÊ 

Ji bo du sedema, me di projêya xwe de fîlmê kartonî yê Avatar û Şînokê hilbijartîye. 

Sedema yêkemîn zanebûna me ya zimanê ingîlîzî ye ku ev fîlmên kartonî ji alîyê 

orjînal ve zimanê ingilîzî hatiye çêkirin. Sedama duyemîn jî hezkirana me ya van fîlmê 

kartonî ne. Avatar rêze fîlmek kartonî yê Emrîkaye ku ji alîyê Bryan Konietzko û 

Mîcheol Dante Di Martino hatiye çêkirin. Cara yêkemîn kanala tematîk yê zarokan 

‘’Nickelodeon’’ di 2005 heta 2008 sê sezon de hatiye weşandin. Reza fîlma Avatar 

konseptek nû avakirîye û kêm caran bala xwe daye şowên zarokên yê rojovayî, 

konsepta Avatar meseleyên şerê, qirkirinê, imperyalîsmê, bêadaletîya li navbera 

zayêndê, hêzdarkirina jinê, marşînalkirinê, zordarîyê û pirsên felsefî li derdora qader 

û pêşerojê dihewîne. Avatar mijara xwe ve dinyayek asyayî nîşa me dide ku hin kes bi 

qabilîyeta teknîkên şerê yê fîzyokînetîk dikarin hin elementên-av, hewa, ax, agir-

şikilbidin. Ev fîlmê Kartonî li gor bi kombîneya  nêrînek Emrîkî û taswîrên Rojhilatê 

Esyayê hatiye amedekirin. Ev fîlmê kartonî lêhengê wek 12 salî ‘’Aang’’ û hevalên wî 

re giredayîye ku divê aşîtî û aheng ji bo dinyayê çêkin û dawîya şêrê netawa agir ya 

dijî çar netewa- av, hewa, ax, agir-bînin. Di hevpeyvînek de, Konietzo dibeje:’’ Bala 

min û Mike li ser destanên lehengî bû wek Harry Potter, Mîrê gustîlan(Lord of the 

rîngs) lê me dixwesta tiştek cureyek cuda çêkin. Me gelek hez anîmasyonê japona, 

fîlmê aksiyon yê Hong Kongê û sînemaya Kungfu, yoga û felsefeya rojhilata dûr dikir 

ku ev hezkirin me beralîyê çekirina îlhama Avatar ve bir’’. Avatar alîyê bazirganîyê 

ve serkerftî bû û ew bi bîner, rexnegîran ve hat perijandin ku dîyarîyê derhenerîya 

hûnerê, mîzah, referansên çandî, karakter û mijarê standîye. Sezona yekemîn gelek 

serkeftîbû ku Nickelodeon sezona duyemîn û seyemîn jî da çêkirin. Avatar xelata 

Annie, xelata Genesîs, xelata Peabody stnadîye (Avatar:_The_Last_Airbender, 2020). 
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Rêza fîlma Avatar li gor malpera IMDB di dinayayê de rêza 13 digire. Ji bo fîlmek 

kartonî serkeftîyek gelek mêzin e.   

 

Kîtêb Nav Beş                        Dîrokê weşanê  

Weşana ewil  Weşana dawî  

1 Av 20 Sibat 21, 2005 Çileya pêşîn 2, 2005  

2 Ax 20 Adar 17, 2006 Çileya pêşîn 1, 2006  

3 Agir  21 Îlon 21, 2007 Tirmeh 19, 2008 

Tablo 1.2. : Dîrokên weşanê yê Avatar e. 

Şînok(The Smurfs) fîlmek kartonî ye Belçîkî ye. Di merkezê de komek(kolonîyek) 

biçûk, heşîn, mexlûqên wek mirovan heye ku di xaniyên ji şiklên kivarkê(mushroom) 

de li daristanê dijîn. Şînok cara yekemîn di 1958 de ji alîyê artîsta kartonî Pierro 

Culliford hatiye çêkirin û danasîn. Ji sedan zêde tir karakterên şînoka hene û navên 

wan li gor taybetmendîya wan hatiye danîn. Şinok kumên (cap, îng.) frîkî xwe dikin 

ku nîşeneya azadîya serdema modern e. Şînok bi weşanên xwe yên  di 1981 de cihê 

xwe di çanda nava gel de girtîye. Şînok di navbera 1981 û 1989 de kanala NBC hatiye 

weşandin. Şînok li nav di fîlmê kartonîyê herî baş de bûye 97. li gor IGN. Şînok 

re‘’kokaîna zarokan’’ hatiye gotin ji bo zarokên salên 1980 mêzin buyîn.   

(The_Smurfs, 2020).  
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BEŞA DUYEM:  

TEHLÎLA DÛBLAJA KURDÎ YA AVATAR Û ŞÎNOKÊ 

2.1. DESTNÎŞANKİRİNA TEKNÎKÊN WERGER Dİ AVATAR Û 

ŞÎNOKÊ DE 

Me li beşa jor penasêyên teknîkên werger kirîbûn. Vê carê em ê wan bi hin mînakan 

vê ravebikin. Me van mînaka ji Avatar û Şînokê standîye. Her dû metin jî di pêvekê 

de hene. Şînok ji zimanê orjîal(Ingîlîzî) hatiye wergerîn. Avatar ji tirkî hatiye wegerîn. 

Ango ji zimanê Ingilîzî bo Tirkî hatiye wergerîn û paşe zimanê Tirkî bo Kurdî hatiye 

wergerîn. 

Jêbirin (Deletion/ommision):  

-Well, this work would get done a lot quicker if every- smurf was helping 

-Heke em hemû bi hev re bixebitin, ev kar ê zûtir xelas bibe(Wergera Şînokê, rêza 12 

) 

Li jorê wegera ‘’Well’’, ‘’smurf’’ nehatîye kirin. Teknîka jêbirîn hatiye bikaranîn. Li 

gor wergêr  peyvên jor jê were birîn mane naguhare. Li gor  dîmen û naverok 

kemasîyek mezin çênabe. 

Hevsengîya Fonksyonel (Fuctional Equvialence):  

-Nihayet… amca bu ne demek biliyor musun? 

-Mala xwedê ava… mamo tu zanî maneya vê çi ye? (Wergera Avatar beşa yêkemîn, 

Zuko 05:28) 

Li vê de re ‘’Nîhayet’’ wek ‘’Mala xwedê ava’’ hatiye wergerîn. Her dû peyv jî heman 

tesîrê çêdikin. Alîyê fonksyon ve heman  wazife dibînin. 
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Herî Nizîk Hemwate(the closest synonym): 

-Looks like we've landed in the ancıient "land of the dragon!" 

-Wer dixuye em hatine Warê Ejderhayan ê Antîk( Wergera Şînokê rêza 4).   

Li jor ‘’Looks like’’ wek ‘’Wer dixuye’’ hatiye wergerandin. Wexta em bala xwe bidin 

ne tinê heman tesîr herwiha di heman wateyê jî dide. Ev teknîk qabîlîyetek baş 

dixwaze.  

Ravekirin (Description):  

-2 yıl önce babam ve kabilenin diğer erkekleri köyü bana ve diğer erkek kardeşime 

emanet ederek ateş ulusuyla yaptıkları savaşa destek olmak için toprak krallığına 

gittiler. Kimileri avatarın yeniden doğup dünyayı kurtaracağına inanmıyor. Onlara 

göre çember bozuldu bir kere. Ama ben umudumu kaybetmedim. Avatar mutlaka 

dünyaya geri dönecek ve dünyayı kurtaracak.  

-Berî vê bi du salan bavê min û mêrên dî yên hozê gund spartin min û birayê min û 

çûn bi hawara Qraltiya Axê de da pişta wê bigrin di şerê wê û Neteweya Agir de. Hin 

kes bawer nakin ku wê Avatar ji nû ve peyda bibe û dinyayê xilas bike. Ew dibêjin, 

çerx carekê şkest, êdî ji kar ket. Lê min tu carî destê xwe jê neşûşt. Avatar wê her 

vegere û dinyayê xilas bike. (Wergera Avatar beşa yêkemîn; Katara 00:28 e.) 

Li jor ‘’Onlara göre çember bozuldu bir kere’’  wergêr dikarî yekcar ‘’Ew dibejin, çerx 

şkest’’ wisa wegerîne. Lê ji bo îhtîmalê ku mane tim neye fehm kirin ‘’êdî ji kar ket.’’ 

lê zêde kirîye. Ango hinek ravekirîye.  
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Neologîzatîyon(neologization):  

-Why don't you give us a hand, brainy? 

-Çima tu destê alîkariyê nadî me, jîro? (Wergera Şînokê rêza 4) 

Li jorê ‘’brainy’’ wek ‘’jîro’’ hatiye wergerandin.Wexta em bala xwe bidin peyvek ji 

cihê ‘’braîny’’ bigire di zimanê me de tune. Ango hem alîyê maneyê hem jî aliyê tesîr 

ê. Herwiha em nikarin an jî naxwazin vî peyvî jê bibin. Wê gavê divê em peyvek nû 

çêkin. Divê ev peyv aheng, ton û hewayê dûblajê jî xera neke. Li jor wergêr peyva 

‘’jîro’’ ji xwe re çêkirîye.  

Dewlemendkirin(enrichment):  

Bana garip mi diyorsun? Sudaki aksini (yansıma) her görüşünde pazularını şişiren 

ben değilim ama hatırlatırım. 

Ma tu dibêjî min sosret? Mêro ma ne tu hertim bazûyên xwe nîşan didî gava tu xwe di 

avê de dibînî. (Wergera Avatar Beşa yekemîn; Katara 02:37) 

Li jorê ‘’Mêro’’ hatiye bikaranîn. Di metna jêder de peyvek wisa tine. Wergêr 

xwestîye naverok dewlemendtir bike. Teknîka dewlemdkirinê  û teknîka ravekirininê 

dibe ku were tevlîhev kirin. Di ravekirinê de mirov mecbûre peyv zêde dike ku mane 

xweşik were fehm kirin Lê teknîka dewlemendkirinê de metin tê fehm kirin. Em ji bo 

naverok hêj xweşiktir be peyv zêde dikin. 

Dubarekirin (Repetition):  

-Whoaaa! 

-Whoaaa! (Wergera Şînokê rêza 81) 

Peyv heman şeklî hatiye dubarekirin. 
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Notralizasyon (Neutralization): 

-(angrily) your fortune said that if i laid down on a pile of driftwood, i would get a 

feather mattress! 

-(bi hêrs) Fala te got heke ez li ser loda qirşan rûnim, ez ê doşekeke nerm bi dest bixim! 

(Wergera Şînokê rêza 109) 

Li jor ‘’driftwood’’ wek ‘’qirşan’’ hatiye wergerandin. Ji bo ku peyv were fehm kirin 

maneyekî gelemperî hatiye dayîn. 
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2.3. DÛBLAJA AVATARÊ Û DÛBLAJA ŞİNOKÊ: METNÊ 

ORJÎNAL Û METNÊ KURDÎ  

Peşî ku li ser wergerên Zarok TV-Avatar, Şînokê- li vê beşê de nîqaş bikin. Em 

dixwazin reya wergerê me kirî nîşê bidin. Gava yêkemîn divê em metina orijinal peyda 

bikin. Dûblajên van fîlmê kartonî wek jêr nivîs  bi formatê ‘’srt’’hin  malperên 

înternetê hene.(Subscene, DivX subtitles, Open subtitles…). Gava duyemîn peyda 

kirina programê jêrnivîs e.  

 

Şikil 1.2. Weneyek ji programa Subtitle Workshop 

Me wergera xwe bi programa ‘’Subtitle Workshop’’ kir. Programek belaş e. Ev 

program metinên formatê srt. vedike û em dikarin edî li ser metinê bileyzin. Yanê 

binivîsin, jê bibin, biguherînin. Gava seyemîn daxistina videoya fîlmê kartonîye. Em 

dikarin vî videoyê bi programa jêr nivîs ya me daxistî ‘’Subtitle Workshop’’ ve vekin. 

Niha destê me de metna orjînal û videoya fîlmê kartonî hene. Di vê metinê de zimanê 
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Ingilîzî heye. Em jî bin hevoka Ingilîzî wergera xwe ya Kurdî dinivîsin. Lê wexta me 

werger kir divê em bala xwe hem metinê hem jî videoyê binerin ku li navbera metin û 

dîmênê  hevsengîyek baş çêbibe. Li jor weneyek programê heye. 

Me her dû metnên fîlmê kartonî-Avatar, Şînok- ji  weşanên kanala Zarok TV stand. 

Wergera metna Şînok ji zimanê orjînal Ingilîzî hatiye çêkirin. Lê wergera metna 

Avatar ji Tirkî hatiye çêkirin. Me jî her dû metina ji zimanê orjînal werger kirin. Em ê 

van her dû wergera di vê beşê de binirxînin. Me jî temamê beşa yekemîn yê Avatar û 

beşek ji Şînokê werger kir. Lê em nikarin van metina li vê beşê dîyar bikin çimkî gelek 

dirêjin. Wergerên Avatar tinê 31 per e. Her dû metin jî di pêvekê de hene. Me li tabloya 

jêr şablona wergerên  Avatar û Şînokê destnîşan kirîye. 

Katara 00:00  

 

Zimanê Tirkî  

 Su, toprak, ateş, hava.. büyük annem geçmişi avatarın su kabileleri 

toprak krallığı, ateş ulusu ve hava gezginleri ar asında dengeyi 

sağlaması sayesinde dünyanın barış içinde yaşadığı döneme ait 

ilginç hikayeler anlatırdı.  

Wergera Zarok 

TV(Ji Tirkî 

hatiye kirin)  

Av û ax, agir û hewa….Dapîra min çîrokên ecêb digotin li ser 

demên berê. Wê digot, bi saya serê Avatar, Hozên Avê û Qraltiya 

Axê û Neteweya Agir û Gerokên Hewayî li hev hatine û aştî û xweşî 

li tevahiya dinyayê peyda bûye.  

Ingîlizî(Zimanê 

Orjînal)  

Water, Earth, Fire,  Air.  My grandmother used to tell me stories 

about the old days. A time of peace. When the Avatar kept balance 

between the Water Tribes, Earth Kingdom, Fire Nation, and Air 

Nomads.  

Wergera me 

(Ji Ingilîzî 

hatiye kirin)  

Av, ax, agir,  hewa. Dapîra min ji me re çiroka gotîbûn li ser rojên 

kevin, rojên aşîtîyê. Heta Avatar hebû qabîleyên avê, Qraltiya axê ,  

Netewa agir û koçberên hewa l i nav xweşîyê de bûn. Li temamê 

dinyayê adelet hebû.   

 

Tablo 1.2.Wergerên Avatarê 
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Bapîr 00:00  

Ingîlizî(Zimanê 

Orjînal)  

Looks like we've landed ın the ancıent "land of the dragon!"  

Wergera Zarok 

TV(Ji Ingilîzî 

hatiye kirin)  

Wer dixuye em hatine Warê Ejderhayan ê Antîk.  

Wergera me 

(Ji Ingilîzî me 

werger kir)  

Wer xuya dike em hatine axa Ejderhayan.  

 

Tablo1.3. Wergerên Şînokê 

Tişta yekemîn ku em dixwzin li ser biaxivin, wergera ne ji zimanê orjînal e. Zimanê 

orjînal yê Avatar Ingilîzî ye lê ji zimanê Tirkî hatiye wergerandin. Ev şêvaz dibe 

sedemê hin alozî yan. Öpengin di  gotara xwe de wergerên ne ji orjînal hatine kirin sê 

alîyan rexne dike û li gor wî divê ‘’wergerên werger’’ neye kirin. Öpengîn peşnîyar 

dike ku wek prensîp divê tim weşanxane wexta werger bikin divê ji zimanê orjînal 

bikin. 

Rexneya yekemîn, hesasîyata wegera zimanê jêder(orjînal) wunda dibe. 

Duyemîn, wergerên ji zimanê orijinal tên kirin çêtir feyde dide ziman û 

tekîlîyên Kurdî û zimanê din xurttir dibin. Wexta wergerên ne ji orjînal tê 

kirin deriyek ne baş ji bo pêşerojê vedike û dibe adetek.  Seyemîn wexta ji 

zimanê orjînal werger neye kirin rêz girtina berhemên Kurdî kêmtir dibin. 

(Öpengin E. , 2011) 

Bitaybetî wexta wergêrên zimanzan nayê peyda kirin werger ji  Tirkî tê kirin. Herwiha 

wergera ji Tirkî alîyê aborîyê ve jî riyek erzan tir e. Wergerên wisa dibin hin sedemên 

xeletî yê. Wexta werger ne ji zimanê orjînal were kirin em nizanin ka metinên bo Tirkî 

çawa hatiye wergerandin. Dibe ku bo Tirkî xelet hatibe wergerandin an jî 

çawanîya(qalîte) we xirab bin. Ev sedem jî çawanîya wergera me bo kurdî lawaz dikin. 

Em ê li vir mînakêk bidin. 
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Pekiala bu kadar oyun yeter. Gel katara yapacak işlerim var. 

Baş e, evqas lîstik bes e. Were Katara, min karek heye bi te. 

All right. No more playing. Come on, Katara, you have chores. 

Baş e, evqas lîstik bes e. Ha dê, Katara, karên te hene.(Avatar; dapîr, 13:47) 

Di metina orjînal de ‘’katara, you have chores’’ bo Tirkî xelet hatiye wergerandin. 

Divê ‘’yapacak işlerin var’’ bû ya. Ji bo vê yekê wexta Kurdî jî hatiye wergerîn bi vê 

xeletîyê ve hatiye wergerîn.  

Wexta em ji metina orjînal wergerînin gelemperî li ber me hevoksazîyek(sentaks) 

hêsan heye. Lê wexta em ji Tirkî wergerînin hevoksazîya metine gelek diguhere, 

bitaybetî eger biwej û gotinê peşîyan hebin. Herwiha ev tişt hevsengîyê jî xira dikin û 

karê hûnermendên dûblajê zehmettir dikin.  

Di wergerê de yek ji herî muhîm tişt dîyarkirina sinifandina emrê ye. Ango dîyarkirina 

girseyê armançkirî ye(target audiance, hedef kitle). Divê ev hêj serê ewil were tayîn 

kirin. Li gor malperekê înternetê ‘’Commonsesemedia’’ divê zarokên 4+ çar salî zêde 

tir Şînokê temaşe bikin (the-smurfs, 2020). Ango wexta werger were kirin divê 

zarokên 4+ salî axaftinên Şînokê xweşik fehm bikin. Wexta wergêr peyv dihilbijirin 

an hevoka çêdikin divê ev her wext di hişê wan de bin. Herwiha li gor heman malpera 

înternetê divê 8+ salî zêdetir Avatarê temaşe bikin (avatar the last airbender, 2020). 

Bêguman xuya dike ku girseya armançkirî yê Avatar û şînokê ne yek in. Li gor emr 

hin cuda bûn hene. 

Li gor me pirsgireka herî mezin di her du wergerên Zarok TV de daxwaza şewaza 

ehlîkirinê ye(domestication). Wergêr peyvên ji Farisî, Tirkî, Erebî ketine li nav Kurdî 

nahilbijerin û bikarnaynin. Wergêr dixwazin zimanê Kurdî ji ‘’dagirkerîya zimanê 

din’’ xilas bikin û biparezin. Desavantajê herî mezin ya vê şewazê ne fehmkirina 

peyvan û hevokan e. Çimkî wergêr çikas şewaza ehlîkirinê bikarbîne ewqas ji zimanê 
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rojane dûr dikeve. Zarok dibe ku van peyvan fêhm nekin. Em şewaza ehlîkirinê 

bitaybetî di karên ji bo zarokan de peşnîyar nakin. Çimkî peyv çikas alîyê etîmolojîk 

ve Farisî, Tirkî, Erebî be jî zimanê rojane cihê xwe girtine. Zarok bi van peyvan kurdî 

hîn dibin û nîzîkê ziman dibin. Herwiha ev peyv di hînbuna hevoksazîyê(sentaks) de 

tu astengî dernaxin. Bêguman wergêr şewaza ehlîkirinê heta dereceyek divê 

bikarbînin. Lê wexta di temamê peyv û hevoka de were bikarnîn pirsgirek çêdibin. 

Wekî din bikaranîna biwêj û gotinê peşîyan dibe ku fehmkirinê de astengî derexin. Ji 

bo vî wexta biwêj, gotinê pêşîyan were bikaranîn  divê yên sereke û hesan bin. Heke 

em rewşa Kurdî li Tirkîyê binêrin bikaranîna ehlîkirinê  şewazêk gelek rîsk e. Çimkî 

zarokên kurd li her cihî bin tesîra Tirkî de ne. Eger zarok tişta temaşe dikin fehm nekin 

we gavê dibe ku  behna wan zû teng bibin û tercîha xwe li ser bernameyên Tirkî bikin. 

Em ê li tabloya jêr hin peyvên û biwejên ji wergera Zarok Tv hatiye bikaranîn destnîşan 

bikin. Li gor me ev peyv aliyê fehmkirina zaroka vê dibê ku zehmet bin. Em ê li şûna 

van peyvan hin peşnîyara bikin. 

Peyv Biwêj û Gotinê pêşîyan  

Zarok TV Em  Zarok TV Em 

Hozên Avê Qabîleyên Avê Destê xwe ne şûştin.  Hêvî kirin.  

Şareza  Hosta Çerx şikestin.  Nehatina dinyayê  

Gewher Element Avê lê venaxwandin Nikarî ji min birevî  

Spartin Emanet kirin  Silikandin Tirsandin 

Sosret Ecêb Tava nîvê şevê lê dan  Aqil sekînin. 

Mejînîsk Bêmejî   Kar herimandain Kar xirab kirin  

Beretayan Genî Dû ketin.  Lê gerîn.  

Sixûr Casus Zeft kirin  Girtin 

Şazade  Prens Ser nexistin  Ne karîn 

Hilpekin Bilind bûn Tirsa xwe şikandin  Ji tirs xelas bûn.  
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Hût  Bîson   

Hijmekar Ecebmayî buyîn    

Şêniyên gund  Gundî   

Qeliyane Ne mane   

Biştexîlînin  Wextê beradayî 

borandin 

  

Sêwleko Biçûko   

Arîşe  Mesele, Problem   

Şargeh  Cihê xefê   

Bîrhatî  Xatira   

 

Tablo 1.4. Li Avatarê Ehlîkirin 

Peyv Biwêj û Gotinê peşîyan  

Zarok TV Em  Zarok TV Em 

Warê Axê Destê alîkarîyê dayîn.  Alîkarî kirin  

Kampşînokek  Mal/Xanî Sero, tu bi qurbana lingo!  Xwe xilas kirin.  

Riz Berinc    

Fal Şans    

Nanpêj Firin   

Newaze Mikemmel/gelek hêja     

Pend Nesîhet   

Şiverê  Riya kevir(stone path)    

Dagerîn Zivirîn(turn)   

Zinarê mêzin  Kevirê mêzin(great 

rock) 

  

Aram Bêdengî(quiet)    
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Lod Kom   

Kelevajî  Dînîtî    

Xindirîn   Li ser hatin( roll on)    

 

Tablo1.5. Li Şînokê Ehlîkirin 

Yek ji pirsgireka wergerê ‘’wergera raste rast’’ e. Yanê wergera peyv bi peyv e. Li vê 

şewazê de ‘’mane’’ ne armanca yêkemîn e. Ji bo vê yekê pirsgirekên fehmkirinê 

çêdibin. Bitaybetî di wergera bo zaroka de divê şewaza wergera ‘’manê bi mane’’ were 

kirin. Li jêr me hin wegerên rastê rast destnîşan kirîye. 

Devasa ışık kütleleri. Uçan vizonlar. Hava bükücüler. Sanıyorum beni gece yarısı 

güneşi çarptı. Eve gidiyorum. Ormanda her şey daha anlamlı. 

-Îca tîrêjên qerase. Gayên firinde. Hewa-baz û nizanim çi. Diyar e tava nîvê şevê li 

min da. Vaye ez çûm. Li Daristanê hertişt beraqiltir e.(Sokka 08:47) 

-The wisdom that you seek is close at hand…in my latest volume of quotations from 

brainy smurf!" 

Zîrekiya ku tu lê digerî  ber destê te ye… di cilda dawî ya pirtûka min a jêgiranên 

şînokê jîr de ye!(Şînok, reza:47) 

-Golly braıny's fortunes are really rock solid! 

Errik! Falên Jîro bi rastî wekî keviran saxlem in. (Şînok, reza:82) 

Peşîya wergerê hilbijartina ‘’peyvên sereke’’ gelek muhîm e. Çimkî peyvên sereke di 

metînê de gelek cara tê bikaranîn û çawanîya(qalîteya) wergerê bilindtir dikin. Ji bo 

vê yekê wergêr hej dest pê werger nekirî divê herî kêm temamê metinê carek bixwîne 

û  peyvên sereke tayîn bike. Di metina orjînal ya Şînokê de ‘’fortune’’ 26 cara, 

‘’smurf’’ 21 cara, ‘’cookie’’ 12 caran dubare kirîye.  
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Divê wergêr Kurdîya van peyvan baş hilbijêre. Di wergera şînokê ya Zarok Tv de 

‘’fortune cookie’’ wek ‘’kulîçeyê falan’’ û ‘’smurf’’ wek ‘’şînok’’ hatiye wergerandin. 

Li gor me wergera ‘’fortune’’ bo kurdî ‘’fal’’ di fehmkirinê de hinek zehmet e. Tişta 

yekemîn zarokek 4-5 salî dibe ku nizane ‘’fal’’ çîye. Tişta duyemîn dibe ku peyva 

‘’fal’’ seh nekir bin. Tişta seyemîn tevlîhevkirina bi peyvên  ‘’falan fîlan’’, ‘’falan 

pevan’’ e. Maneya ‘’fortune’’ li gor ferhenga Wîkîferhengê; çarenivîs, qeder, rojgar, 

şans, nesîb, qismet, siûd, talih, felek, enînivîs e. Di maneya ‘’fortune’’ Ingilîzî 

ferhanga Google de; chance or luck as an external e. Peyva ‘’chance’’ yanê ‘’şans’’ li 

nav zimanê rojanê gelek zêde tê bikaranîn. Ji bo vê yekê me peyva ‘’fortune’’ wek 

‘’şans’’ werger kir. Wekî din peyvên sereke’’kulîçe’’ û ‘’şînok’’ gelek serkeftî hatiye 

hilbijartin. Herwiha di Avatar de peyva ‘’bending’’ gelek cara dubare dike; Li vê dere 

wergêr ‘’banding’’ wek ‘’baz’’ wergerandîye. Wê gavê wergera ‘’waterbending’’ 

‘’avbaz’’ dibe. Herwiha li gor vê peyvê ‘’hewabaz’’, ‘’agirbaz’’, ‘’axbaz’’ çêkirîye. 

Wergêr li vir di hilbijartina peyvekî serekede karekî gelek serkeftî kirîye.   
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2.2. Dİ AVATAR Û ŞÎNOKÊ DE ÇAWANÎYA HEVSENGÎYÊ  

Di dûblajê de herî tiştê zehmet hevsengî ye. Divê fîlm alîyê fonetîk, karekterîk û 

naverokî ve hev bigrin. Eger hensengîyek baş tune be benha bînera zû teng dibin û ji 

fîlmê dûr dikevin. Hevsengîya fîlman û fîlmên kartonî ne wekhev in. Hevsengîya 

fonetîk û hevsengîya karakterî li fîlman gelek muhîm e. Tevgerên levê(devê) çawa ne? 

Peyv çawa hatiye derxistin? Peyv bi dengdêr an dengdar re dest pê dikin û dawî dibin? 

Tonê dengê yên hûnermendên dûblajê û yên lîstîkvanên fîlmê hev digrin an na? Kîjan 

devok(accent) were tercîh kirin? Divê di hevsengîya fîlman de bersiva van pirsan em 

bidin. Hevsengîya naverokî li gor hevsengîya karakterî û fonetîk ne ewqas muhîm e. 

Wexta dûblaj tê kirin di metinê de gelek guherîn çêdibin. Bîner şewaza dûblajê de 

nikarin metina orjînal bibînin ji bo vê yekê metna orjînal gelek rehet tê manîpule kirin 

û tê guherandin.  

Fîlmê kartonî alîye hevsengîyê ve gelek cuda ye. Hevsengîya fonetîk û hevsengîya 

karakterî wek fîlmê nayê bikarnîn. Di fîlmê kartonî de listîkvan ne mirov in, karakterê 

karton in. Ji bo vê yekê tevgerên levê(devê), cureyên dest pê kirina herfên peşî, emr, 

kesayet di fîlmê kartonî de wek fîlma ne muhîm in. Di fîlmê kartonî de bêhtir 

jehatîbûna hûnermendên dûblajê pêş dikevin. Hûnermendên dûblajê çikas serkeftî bin 

fîlmên kartonî ewqas serkeftî dibin.  Gelek cara di fîlmên kartonî de kesên mezin ji bo 

zarokan dûblaja dikin. Hûnermendên dûblajê dengê xwe dişibînîn wek zarokan û gelek 

karê serkeftî dikin. Le em eynî tiştî fîlmê bikarbînin yê were ferq kirin. Herwiha di 

fîlmê karonî de girseya armançkirî(target audiance, hedef kîtle) zarok in. Li gor me 

hevsengîya fîlmê kartonî de yek jî herî tiştê muhîm hevsengîya naverokî ye. 

Hevsengîya naverokî, bala xwe dide hevsengîya metin û dîmên e. Yanê metin û dîmen 

hev digirin an na. Li vir dîmên, hejmara peyvê axaftinên karakterê kartonê, qalîteya 

wergerê gelek muhim e.  Wek mînaka jêr di fîlma kartonî yê Avatar de Sokka li dîmena 

jêr 7 sanîya diaxivê  û paşê dîmên diguhere. Li vir wexta werger tê kirin wergêr li gor 

hejmara peyva û dirêjîya dîmena hevokên xwe rast dikin. Eger hevok gelek dirêj bin 

an jî gelek kurt bin di hevsengîyê de pirsgirek çêdibin. Ev tişt karê hunermendên 
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dûblajê zehmettir dikin. Li jêr metina orjînal 18 peyv hene divê wexta werger were 

kirin alîyê peyvê ve kêm zêde nizîkê vê raqamê bibin. 

 

Şikil 1.3. Weneyek Ji Avatar  

It's not getting away from me this time. Watch and learn, Katara. This is how you 

catch a fish.  

Vê carê ez avê lê venaxwim! Binêr û hîn be Katara. Masî wisa têne girtin! 

(Sokka,01:51-01:58)  

Di hevsengîya fîlmê kartonî yek ji pirsgirekê mezin wergera ne ji zimamê orjînal e. 

Wexta em ji zimanê orjînal werger dikin hejmera peyva metina orjînal dibînin kêm 

zêde li gor ve metina orjînal diçin li navbera wan hevsengîyek çedibin. Lê wek mînak 

ji zimanê Tirkî werger bikin dibe ku hevsengîyê pirsgirek derkevin.  

Hevsîngîya fîlmê kartonî de girseya armançkirî(target audiance, hedef kitle) zarok in. 

Me beşa yêkemîn rewşa Kurdî li Tirkîye nirxand. Kurdî bûye zimanê kêmanîyê li 

Tirkîye. Ji bo vê yekê wexta em ji bo bernemeyek kurdî metin nivîsin an jî ji bo fîlmê 
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kartonî werger bikin divê vî rewşa kurdî bîr nekin. Li gor me bitaybetî wergêr ne 

hewceye zêde xwe metina jêder( metina orjînal) girê bidin. Yanê divê wergêr azad 

tevbigerin. Li vir tişta herî muhîm dîmen e. Piştî wergera me û dîmen hevbigrin 

pirsgirek tunin. Lê vê dê qasta me maneye, naverok e. Wergêr dikarin ji mane û 

naveroka metin dûr bikevin. Divê armanca wegêr peşî fehmkirina zaroka bin. Çimkî 

gelek metinê fîlmê kartonî  zimanê mezinan, peyvên argo, biwêj, gotinê pêşîyan, xenek 

hene û  ji alîyê çandî ve gelek hevokên cuda dihewînin. Wergêr divê azad tevbigere. 

Divê bikaribin hin hevokan jê bibin, kurt bikin, ravê bikin, dubare bikin, dewlemend 

bikin. Wek minak li jê rê wergêra rastê rast hatiye kirin.  

Sen tanıdığım en ayrımcı, en sersem, en fındık beyinli. Akrabam olmandan 

utanıyorum. 

Min kesekî ji te gêjtir û mejînîsktir û jin-nexwaztir nedît. Ez şerm dikim ji ber ku tu 

birayê min î. 

You are the most sexist, immature, nut brained... ...ugh, I'm embarrassed to be related 

to you! 

Tu herî gejik, herî serhişk, herî bêmejî...Ah, Xwezî tu eleqeya min bi te re tune 

bûya.(Avatar;katara 03:27) 

Herwiha carina li metina orjînal di wextekî kin(hindik) de gelek hevok, peyv tê 

bikaranîn.  Wê gavê wexta dûblaj were kirin divê ev metin zû were gotin ku 

hensengîyek çêbibe. Ev jî alîyê fehmkirinê pirsgirek çêdike. Divê êm van hevoka hinek 

kurt bikin. Lê eger peyv û hevokên me gelek  kurt bin em dikarin hin peyv û hevokan 

baneşa(ûnlem) bikarbînin. Gelek fîlmê kartonî ev pirsgirek heye. Hûnermendên 

dûblajê gelek zû diaxivin. Ev pirsgirek ji wergera metine derdikevin.  
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2.4. BERAWİRDKİRİNA DÛBLAJA ŞÎNOKÊ Û AVATARÊ  

Projeya me li ser du fîlmên kartonî ye Zarok TV-Avatar, Şînok-ye. Her du filmê 

kartonî jî gelemperî serkeftî ne. Lê em dixazin hin alîya her du fîlmê kartonî berewird 

bikin. Gava yekemîn wergera avatar ne ji zimanê orjînal hatiye kirin. Lê Şînok zimanê 

orjînal(Ingilisî) hatiye kirin. Ji bo vê yekê wergera Şînoke li gor Avatarê alîyê 

çawanîyê(quality) ve çêtir e. Gava duyemîn wergera Avatar alîyê hilbijartina ‘’peyvên 

sereke’’ de ji Şînok serkeftîtir e. Di şînokê de peyva ‘’falan’’(fortune) ahenga wergerê 

xirab kirîye. Gava seyemîn di Avatarê de hem şewaza ehlîkirinê hem jî biwêj-gotînê 

pêşîyan bêhtir hatiye bikaranîn. Ev tişt jî aliye fehmkirinê ve pirsgirek çekirine. Ji bo 

vê yekê Şînok li ser vî mijarî behtir serkeftîye. Gava çaremîn li gor me her du fîlmê 

kartonî alîyê hevsengî û dûblajê ve gelek serkeftî ye. Bi taybetî hunermendên dûblajê 

dengê xwe bi zanyarî bikaranîne. Dengên zarokan gelek baş teqlîd kirine. Gava 

pencemîn pirsgireka girseya armançkirî ye. Avatar ji bo emrên 8+ û Şînok ji bo emrên 

4+ ye. Her du fîlmê kartonî jî li alîye girseya armançkirî ve xwedîyê kêmesîne. Di hin 

cihên metinê de zimanê mêzina(adult language, yetişkin dili) hatiye bikaranîn. 
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ENCAM 

Di sedsala bîsta de yêk ji neteweyek herî bê şans Kurdbûn. Kurdistan li navbera çar 

dewletan hat parve kirin. Kurd sed sala zêdetirne bê statû ne û li ser wan polîtakayên 

asîmîlasyonê têne kirin. Zimanê Kurdî li Tirkîye bûye zimanê kêmanîyê û roj bi roj 

lawaz dibe. Li gor Cuma Çîçek ne mumkîne bêstatû, heta bêdewlet em bikarin Zimanê 

Kurdî xelas bikin. Lê em dikarin lawazbûna kurdî, têkçûna zimanê Kurdî derengtir 

bikin. Ji po parastina ziman tişta herî muhîm nifşê nûne, yanê zarok in. Divê em bala 

xwe bidin zarokan. Lê em ê çawa xwe bigîhînin zarokan? Mafê perwerdayê zimanê 

dayîkê li Tirkîyê tune. Em dikarin meteryalên audivisuel di zêdekirina qabîlîyeta 

zimanê zarokan de bikarbînin. Em dikarin bi kanalên tradîsyonel, kanalên tematîk yên 

zarokan, youtube hwd. xwe bigîhînin zarokan. Bitaybetî TV li her xanî hene. Ji bo vê 

kanalên tematîk wek Zarok Tv gelek cihekî mûhîm digirin. Kesên ku bixazin ji bo 

zarokan tiştan bikin divê bitaybetî alîyê zimanê xwedîyê stratejîyek zanyarî bin, 

xwedîyê ajandayek bin. Li vê projeyê me bitaybetî li ser fîlmê kartonî yên dûblajkirî 

de riyek nîşê daye. Belkî tişta herî muhîm û basît ewe ku em bîr nekin, ji bo me girseyê 

armançkirî(target audiance, hedef kitle)‘’zarok’’in. Divê bernameyên zarokan ji bo 

zarokan, bernemeyên mezinan ji bo mêzinan bin.  Di karê xwe de em çikas li gor 

‘’zarokan’’ herin ewqas em ê ser bikevin. Divê em bikaribin xwe bixin şûna zarokan. 

Ji bo vê yekê peşnîyara pedagogan gelek mûhîm in. Li gor me zimanê bernemeyan 

divê zimanê kolanan be yanê zimanê rojane bin. Zimanê bernaneyê çikas nizîkê 

zimanê rojane bin zarok hêj zêdetir fehm bikin û bêhtir bala wan bikîşîne. Em ê vî 

avayî hem xwe bigehînin bêhtir zarokan hem jî hesantir bigêhin armanca xwe. 
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PÊVEK 

Tablo 1: Struktura Îndeksa Heza Ziman 

Erdnigarî  

(22,5%) 

Aborî 

(22,5%) 

Komunîkasyon     

(22,5%) 

Zanyarî û  

Çapemenî 

(22,5%) 

Dîplomasî  

 (10%) 

Welatên tê  
axaftin 

GDP Hejmara axiver  Bikaranîna  

li înternet  

IMF 

Firehîya ax GDP/serê 

kesê 

Bûna zimanê duyemîn  Fîlmê te çekirin Yekîyîya  
Navnetewî(UN) 

 

Turîst(ye tên)  Îxrac kirin Mezinahîya Malbatê  Herî bi hez 500  
zaningeh 

Bankeya Dinê 

(WB) 

 Fx market Turîst(ye diçin)  Kovarên akdemîk  

 

Tablo 2: Encema Îndeksa Heza Ziman 

Rêz               Puan Ziman  Axiver(mîlyon) Erdnigarî Aborî Komunîkasyon Zanyarî/Çapemenî Dîplomasî 

1 0.889 Ingilizi  446.0 1 1 1 1 1 

2 0.411 Mandarîn 960.0 6 2 2 3 6 

3 0.337 Fransî 80.0 2 6 5 5 1 

4 0.329 Spanî 470.0 3 5 3 7 3 

5 0.273 Erebî 295.0 4 9 6 18 4 

6 0.244 Rusî 150.0 5 12 10 9 5 

7 0.191 Elmanî 92.5 8 3 7 4 8 

8 0.133 Japonî 125.0 27 4 22 6 7 

9 0.119 Portekizî 215.0 7 19 13 12 9 

10 0.122 Hîndî 376.0 13 16 8 2 10 

18 0.047 Tirkî 75.0 11 24 38 16 10 

27 0.043 Norveçî 5.0 43 10 106 25 10 

29 0.040 Farisî 52.5 14 36 30 17 10 

30 0.040 Urdî 66.0 24 44 25 43 10 

32 0.034 Îbranî 4.4 58 23 36 21 10 

39 0.029 Bengalî 210.0 71 74 26 36 10 

49 0.023 Bulgarî 9.0 44 39 49 45 10 

53 0.019 Azerî 26.0 61 41 64 50 10 

89 0.009 Kurdî 25.0 92 69 74 70 10 

94 0.007 Ermenkî 10.0 74 62 111 61 10 

96 0.007 Bellucî 7.6 104 77 80 70 10 

124 0.002 Akanî 11.0 104 102 114 70 10 



  

 

AVATAR 

 

 

 

 

SEZON 1 

 

 

BEŞA 1 

 

 

Book One: Water 

Chapter One: The Boy in The Iceberg 

 

 

Kîteba yekemîn:Av 

Beşa Yekemîn: Kurikê li nav cemedê/qeşayê 

 

 



  

 
Katara 00:00 Su, toprak, ateş, hava.. büyük annem geçmişi avatarın su kabileleri toprak krallığı, 

ateş ulusu ve hava gezginleri arasında dengeyi sağlaması sayesinde dünyanın 

barış içinde yaşadığı döneme ait ilginç hikayeler anlatırdı. 

Av û ax, agir û hewa….Dapîra min çîrokên ecêb digotin li ser demên berê. Wê digot, 

bi saya serê Avatar, Hozên Avê û Qraltiya Axê û Neteweya Agir û Gerokên Hewayî 

li hev hatine û aştî û xweşî li tevahiya dinyayê peyda bûye. 

Water, Earth, Fire, Air. My grandmother used to tell me stories about the 

old days. A time of peace. When the Avatar kept balance between the 

Water Tribes, Earth Kingdom, Fire Nation, and Air Nomads.  

Av, ax, agir, hewa. Dapîra min ji me re çiroka gotîbûn li ser rojên kevin, 

rojên aşîtîyê. Heta Avatar hebû Qabîleyên avê, Qraltiya axê, Netewa agir 

û koçberên hewa li nav xweşîyê de bûn. Li temamê dinyayê adelet hebû.  

Katara 00:28 Bir gün ateş ulusunun saldırısıyla her şey değişmiş. Yalnızca avatar 4 elementin 

ustası olabilirdi. Yalnızca avatar acımasız ateş savaşçılarını durdurabilirdi. Ama 

tam da dünyanın kendisine en çok ihtiyaç duyduğu sırada ortadan kayboldu. Aradan 

100 yıl geçti ve ateş ulusu savaşı kazanmak üzere. 

Rojekê, bi êrişeke Neteweya Agir hertişt ji binî ve guheriye. Tenê Avatar dikarîbû 

bibe şarezayê çar gewheran. Tenê Avatar dikarîbû zora şervanên çavsor yên Agir 

bibe. Lê her wê demê ku diviya ew bi hawara dinyayê de bê, ew ji navê winda bû. 

Sed sal tê ve çûn û hew maye Neteweya Agir bi ser bikeve di şer de. 

But that all changed when the Fire Nation attacked. Only the Avatar 

mastered all four elements.Only he could stop the ruthless firebenders. 

But when the world needed him most, he vanished. A hundred years have 

passed and the Fire Nation is nearing victory in the war. 

Lê piştî êrîşa netewa Agir her tişt guherî, her tişt xirab bû. Tenê Avatarê 

me hostayê her çar elementa ne. Tenê ew dikare zilma agirbazan bisekînîne. 

Lê kengê dinya herî zêde hewceyî wî bû, ew wunda bû. Ev sedsale Avatar 

wundaye û netewa agir hindik/kêm? maye şerê qezanç bike. 

 

2 yıl önce babam ve kabilenin diğer erkekleri köyü bana ve diğer erkek kardeşime 

emanet ederek ateş ulusuyla yaptıkları savaşa destek olmak için toprak krallığına 

gittiler. Kimileri avatarın yeniden doğup dünyayı kurtaracağına inanmıyor. Onlara 

göre çember bozuldu bir kere. Ama ben umudumu kaybetmedim. Avatar mutlaka 

dünyaya geri dönecek ve dünyayı kurtaracak.  

 

 

 



  

Berî vê bi du salan bavê min û mêrên dî yên hozê gund spartin min û birayê min û 

çûn bi hawara Qraltiya Axê de da pişta wê bigrin di şerê wê û Neteweya Agir de. 

Hin kes bawer nakin ku wê Avatar ji nû ve peyda bibe û dinyayê xilas bike. Ew 

dibêjin, çerx carekê şkest, êdî ji kar ket. Lê min tu carî destê xwe jê neşûşt. Avatar 

wê her vegere û dinyayê xilas bike. 

Two years ago, my father and the men of my tribe journeyed to the Earth 

Kingdom to help fight against the Fire Nation. Leaving me and my brother 

to look after our tribe. Some people believe that the Avatar was never 

reborn into the Air Nomads. And that the cycle is broken, but I haven't 

lost hope. I still believe that somehow the Avatar will return to save the 

world. 

Beriya du sala, babê min û hin kesên ji gundê me çun alîkarîya qraltîya Axê 

dijî/li hemberî netewa agir. Min û birayê min ji bo lê nêrîna gund hiştin. 

Avatar vê carê ji hewabazan derkeve lê hin kes qet ne bawerin. Dibejin 

Avatar edî nayê dinyayê lê heta niha jî ez hêvîya/benda wî me û hê jî 

bawerim rojek Avatar bizivire û dinyayê xilas bike/rizgar bike. 

 

 01:17 Buz dağındaki çocuk. 

Kurikê li Çiyayê Qeşayî 

Book One: Water 

Chapter One: The Boy in The Iceberg 

Kîteba yekemîn:Av 

Beşa Yekemîn: Kurikê li nav cemedê/Qeşayê 

 



  

Sokka 01:51 Bu sefer elimden kaçamayacak. Bak da öğren Katara. Balık böyle avlanır. 

Vê carê ez avê lê venaxwim! Binêr û hîn be Katara. Masî wisa 

têne girtin! 

It's not getting away from me this time. Watch and learn, Katara. 

This is how you catch a fish. 

Masîyo vê carê nikarî ji min birevî. Binêre û hîn bibe, Katara. 

Masî wisa têne girtin. 

 
 

Katara 02:07 Sokka bak. 

Sokka binêre. 

Sokka, look! 

Sokka, binêre. 

Sokka 02:08 Şişşt katara korkutup kaçıracaksın. Hımm kokusunu 

alabiliyorum. 

Hişşt, Katara tu dikî ew bisilike û bireve. Hiimm, bêhna wî tê 

min! 

Shhh~ Katara, you're gonna scare it away. Mmmm, I can already 

smell it cookin'! 

 Şşş...Katara, tu masîyan ditirsînî. Mmmm, hêj niha behna masiyê 

qelendî tê buzê min. 

Katara  Ama sokka, ben bir tane yakaladım… heeyy. 

Lê Sokko, vaye min yek girt! Heeee 

But Sokka! I caught one! 

Lê Sokka! Min yek girt! 

Sokka  Niye sihirli sularla her oynadığında ıslanan ben oluyorum, söyler misin 

bana lütfen? 

Îca çima hertim ez şil dibim gava tu bi ava sihêrdar dilîzî, ji bo 

xwedê ka bêje min? 

Why is it that every time you play with magic water, I get soaked? 

Çire her carê tu avêre dileyzî, lê dawîyê ez şil dibim? 

Katara  Sihir değil bu. Suyu bükmek. Hem. 

Ev ne sihêr e. Ev avbazî ye. Îca… 

Ah~ It's not magic. It's waterbending, and it's... 

Ah. Ez avêre naleyzim. Ev tişt avbazîye û … 



  

Sokka  Tabi tabi kültürümüze ait eski bir sanat da falan da filan da. Ama benim 

böyle garip güçlerim olsaydı onları tamamen kendime saklardım. 

Erê mala minê, ez zanim hunereke bav û bapîran û filan û 

bêvan e. Lê heke min hêzên wisa sosret hebûna, minê ew her ji xwe re 

bihiştana. 

Yeah, yeah, an ancient art unique to our culture, blah blah blah... 

Look, I'm just saying that if I had weird powers, I'd keep my 

weirdness to myself. 

Erê, Erê, ez zanim, çandekî me yê kevin e, falan fîlan bêvan 

Binêre, Eger hêzên min yê ecêb hebe, ez ê ji xwere bihêlim. Te 

fehm kir! 

 

Katara 02:37 Bana garip mi diyorsun? Sudaki aksini (yansıma) her görüşünde pazularını 

şişiren ben değilim ama hatırlatırım. 

Ma tu dibêjî min sosret? Mêro ma ne tu hertim bazûyên xwe 

nîşan didî gava tu xwe di avê de dibînî. 

You're calling me weird? I'm not the one who makes muscles at 

myself everytime I see my reflection in the water. 

Te got ez ecêb im?Ecêb tuyî, sibe heta ewarê milê xwe li nav avê 

temaşe dike ne ez im. 

Sokka 02:46 Ahaahah. 

Katara 02:59 Dikkat et… sola git solaaa. 

Hişyar be… biçe milê çepêê! 

Watch out! Go left! Go left! 

Hişyar be! Milê çepê! Milê çepê! 

Sokka 03:08 Ahahaahaha. 



  

Katara 03:16 Sen buna sol mu diyorsun? 

Ma ev e milê te yê çepê mêro? 

You call that left? 

Gor te ew çep e? 

Sokka  Dümenciliğimi beğenemedin mi? Belki de suyu bükerek bizi buz 

dağından kurtarabilirdin değil mi? 

Qey te kano-ajotina min neciband? Dibû ku te bi avbaziyê em ji 

çiyayê qeşayî xelas bikirana, ma ne? 

You don't like my steering. Well, maybe you should have 

waterbended us out of the ice. 

Te ajotina min hez nekir. Başe, Wê gavê te bi avbazîya xwe 

me ji cemeda/qeşeya xilas bikira. 

 

Katara  Yani suç benim. 

Ma dîsa bû sûcê min! 

So it's my fault? 

Îcar, bû şaşiya min? 

Sokka  Seni evde bırakmalıydım. İşleri berbat etmekte kızların üstüne 

yoktur. 

Diviya min tu li malê bihişta. Jixwe kar-herimandin karê 

keçikan e, ji wan çêtir nîn e. 

I knew I should have left you home. Leave it to a girl to 

screw things up. 

Xwezî min te li mal bihişta. Çi karê ji te re dihelim dawîya 

wê xirab e. 

Katara 03:27 Sen tanıdığım en ayrımcı, en sersem, en fındık beyinli. Akrabam 

olmandan utanıyorum. 

Min kesekî ji te gêjtir û mejînîsktir û jin-nexwaztir nedît. Ez 

şerm dikim ji ber ku tu birayê min î. 

You are the most sexist, immature, nut brained... ...ugh, 

I'm embarrassed to be related to you! 

Tu herî gejik, herî serhişk, herî bêmejî...Ah, Xwezî tu 

eleqeyê min bi te re tune bûya. 



  

Katara 03:37 Annemiz öldüğünden beri kampın bütün işlerini ben yapıyorum. 

Sense askercilik oynuyorsun. 

Hemû kar û barên wargehê ketin ser milê min piştî diya me 

mir. Îca tu ji xwe re leşkerkanê dilîzî mêro. 

Ever since Mom died I've been doing all the work around 

camp... ...while you've been off playing soldier! 

Diya min mirî heta niha hemû karê gund ez dikim wexta tu li 

derve lîstîkên beredayî ve mijûlî 

 

Sokka  Haaa Katara. 

Uh... Katara? 

Ah, Katara? 

 

Katara  Çamaşırlarını bile ben yıkıyorum. Çorapların nasıl kokuyor biliyor 

musun ha? Ben söyleyeyim. Leş gibi. 

Tew cilê te jî ez dişom. Tu zanî bê bêhna goreyên te çawa ye, 

hiii? Ez bêjim te. Wekî bêhna berateyan e. 

I even wash all the clothes! Have you ever smelled your dirty 

socks? Let me tell you, not pleasant! 

Heta temamê cilên malê ez dişom! Te tu carî goreyên xwe yê 

qirêj behn kirîye? Behna genî jê tên! 

Sokka  Katara otur yerine. 

Katara êdî rûne. 

Katara! Settle down! 

Katara! Bisekine! 

Katara  Hayır yeter artık. Sana yardım etmekten bıktım. Bundan sonra 

tek başınasın. 

Nexêr, bes e êdî. Bes e ji dest te û karên te. Ji vir û pê ve tê her 

tenê bî. 

No, that's it. I'm done helping you. From now on, you're on 

your own! 

Edî bes e. Ez car din qet alîkarîya te nakim. Ji niha pê ve, 

tu bi serê xwe yî! 

Katara ve 

Sokka 

04:04 Nida(bağırışma) 



  

Sokka 04:11 Tamam. Artık kendinle gurur duyabilirsin katara. 

Baş e. Êdî tu dikarî bi xwe serbilind bî Katara 

Okay, you've gone from weird to freakish, Katara. 

Îcar, piştî vê edî tu ne normalî, Katara 

Katara  Ahaha bunu ben mi yaptım? 

Hiii, ma min ev yek kir? 

You mean I did that? 

Ma min wisa kir? 

Sokka  Evet. Tebrik ederim. 

Erê, sihetxweş! 

Yup. Congratulations. 

Erê, te pîroz dikim. 

Katara 04:22 Ahahahah. Ahahah. 

Katara 04:49 Yaşıyor. Yardım etmeliyiz. 

Ew dijî. Divê em pê ve herin. 

He's alive! We have to help. 

Aho, ew sax e! Divê em aîlkar bin. 

Sokka  Katara geri dön. Ne olduğunu bile bilmiyoruz. 

Katara neçe! Hê em nizanin bê ew çi tişt e! 

Katara! Get back here! We don't know what that thing is! 

Katara! Bizivire li vê dê! Em nizanin ew çîye? 

Katara 05:01 Iğğhğhğh. Ahğhğhğ. 

Zuko 05:28 Nihayet… amca bu ne demek biliyor musun? 

Mala xwedê ava… mamo tu zanî maneya vê çi ye? 

Finally. Uncle, do you realize what this means? 

Dawîyê. Mamo, te fehm kir ev çî ye? 

Amca  Oyunu bitiremeyeceğim demek mi? 

Qey tu nikarî dawî li lîstikê bînî? 

I won't get to finish my game? 

Ez listîka xwe xilas nekim? 

Zuko  Aramalarımın sonuna gelmek üzereyim demek. 

Maneya wê ew e, hew maye ez bigihêjim armanca xwe. 

It means my search. It's about to come to an end. 

Ev tê we maneyê ku lê gerîna min hate dawîyê. 

Amca 05:38 Ahaahh. 



  

Zuko  O ışık çok güçlü bir kaynaktan geliyordu. O olmalı. 

Ew tîrêj ji kaneke gelek dijwar dihat. Qey ew e. 

That light came from an incredibly powerful source. It has 

to be him! 

Ew ronahî ji hezekî bêsinor derdikeve. Divê her ew be! 

Amca 05:44 Ya da gökyüzündeki ışık oyunlarıdır. Bunları daha önce de 

yaşadık Prens Zuko. Boşyere heyecanlanmanı istemem. Bunu 

biliyorsun. Lütfen otur. Birlikte yasemin çayı içelim ve biraz 

sakinleşelim. 

An jî qey tîrêjbaziyên li esman in. Me ev yek berî niha jî dît 

Şazade Zuko. Belesebeb dilê xwe xweş neke. Tu vê yekê zanî. 

Bêzehmet rûne. Ka em bi hev re çayeke yasemînê vexwin û 

piçek aram bin. 

Or it's just the celestial lights. We've been down this road 

before, Prince Zuko. I don't want you to get too excited 

over nothing. Please, sit. Why don't you enjoy a cup of 

calming jasmine tea? 

An jî tinê ronahîyek ji ezmanê ye. Me carek din li vir derbas 

bubû, Prens Zuko. Ez naxwazim tu zêde heyecan bibî ji bo 

tiştek vala. Kerema xwe, were rûne. Eger tu çayek vexwî tu 

rehet bibî. 

Zuko  Beni çay değil Avatarı yakalamak sakinleştirecek. Dümenci ışığa 

doğru gidelim. 

Ezê bi girtina Avatar aram bin ne ku bi çayê. Keştîyaro, ka em 

ber bi tîrêjê ve biçin. 

I don't need any calming tea! I need to capture the Avatar. 

Helmsman, head a course for the light! 

Ez tu çaya venaxwim. Kengê ez Avatarê bigirim wê gavê rehet 

bibim.Leşkero, zû rotayê bizivîrîne wê ronahîyê! 



  

Sokka 06:26 Dur. 

Bise. 

Stop! 

Bise! 

Katara 06:34 Ahahah. Ahahah. 

Katara  Kes şunu. 

Bes bike!/Bise/Bes e 

Stop it! 

Wisa neke! 

Aang 06:53 Bir şey söylemem gerekiyor. 

Divê ez tiştekî bêjim te. 

I need to ask you something. 

Divê ez tiştek pirsim te. 

Katara  Söyle. 

Bêje. 

What? 

Çi? 

Aang  Lütfen yaklaş bana. 

Bêzehmet, xwe nêzîk bike! 

Please... come closer. 

Kerema xwe re nizîktir be 

Katara  Ne var? 

Çi ye? 

What is it? 

tu çi pirsî? 

Aang  Hadi penguenlerle kayalım mı? 

Dê em bi penguenan bişemitin? 

Will you go penguin sledding with me? 

tu min re werî em bi penguen re bişemitin. 

Katara  Ahahah. Tabi. Olur. 

Hiiiii.. Bila. Serçava… 

Uh... sure. I guess. 

Ah...baş e. Dibe 

Aang 07:08 Burada neler dönüyor. 

Ev çi diqewime li vir? 



  

What's going on here? 

Li vir çi diqewime? 

Sokka  Sen söyle. Buzun içine nasıl girdin? Ayrıca niye donmuş değilsin? 

Tu bêje. Ew tu çawa ketî nav qeşayê? Îca tu çima neqerisî? 

You tell us! How'd you get in the ice? And why aren't you 

frozen? 

Tu bêje me! Çawa tu ketî li nav qeşayê? Û çire tu neqirîsî? 

Aang  Ahaha bilmiyorum. Ahahaah. Ahahah. Ahh Appa iyi misin 

dostum? Hadi uyan. Iğhğhğhğh. Hey bir şeyin yok. 

Hii nizanim Hii, Appa tu baş î birako? Dê 

şiyar be ..................... Hêê, tiştek bi te nehatiye! 

I'm not sure. Appa! Are you all right? Wake up, buddy. 

Ez nizanim. Appa! Tu başî? Hişyar be, hevalo Haha! You're 

okay! Heyyy! Tu baş î!  

 

Sokka 07:44 Bu da ne böyle? 

Weylaa! Ev çi ye îca? 

What is that thing? 

Weylaa! Ev çi ye îca? 

Aang 07:45 Adı Appa. Uçan bir vizon. 

Navê wî Appa ye. Gayekî Firinde ye! 

This is Appa, my flying bison. 

Ev Appa ye, Bîsona min ya firê ye 

Sokka  Tabi tabi bu da Katara. Uçan kız kardeşim. 

Erê lawo, ev jî Katara ye. Xwîşka min a firinde ye. 

Right. And this is Katara, my flying sister. 

Baş e. Ev ji Katara, xwişka min ya firê ye 

Aang 07:55 Ahahah dikkat. 

Hiiiii hişyar be. 
 



  

Sokka  Iğhğhğhğ eehehiihih. 

Aang  Korkma. Yıkanınca çıkar. 

Netirse. Wê jê biçe gava te xwe şûşt. 

Don't worry. It'll wash out. 

Xem neke. Wê jê biçe gava te şûşt. 

Sokka  Iğhğhığhıhğh. 

Aang 08:05 Buralarda mı oturuyorsunuz sizler? 

Qey mala we li van deran e? 

So, do you guys live around here? 

Îcar, Hun li derdorê dijîn? 

Sokka  Sakın cevap verme. O ışık neydi öyle, görmedin mi? Herhalde 

ateş donanmasına işaret gönderiyordu. 

Nebe tu bersiva wî bidî. Ew çi tîrêj bû îca, ma te nedît? Qey wî 

îşaret dida hêzên deryayî yên Neteweya Agir! 

Don't answer that! Did you see that crazy bolt of light? He 

was probably trying to signal the Fire Navy. 

Cewab nede wî! Te wê ecêbê ronahîyê ne dît? Dibe ku hewl 

daye keştîya netewa agir re sînyal rêke. 

Katara  Yaa tabi ateş donanmasının casusu olduğuna eminim. 

Gözlerindeki şu düşmanca ifadeye baksana. Paranoyak olan 

kardeşim Sokka. Bize adını söylemedin. 

Erê lawo, ew her sixûrê neteweya Agir e. Ma tu awirên wî yên 

dijminane nabînî? Sokkayê weswes, birayê min e. Te navê xwe 

negot! 

Oh, yeah, I'm sure he's a spy for the Fire Navy. You can 

tell by that evil look in his eye. he paranoid one is my 

brother, Sokka. You never told us your name. 

Belê, Belê. ew alîkarîya netewa agir dike. Ew casus e. te ji 

rûyê wî yê dijminanê nas kir /te li gor rûye wî yê dijminanê 

qerar da. Ev birayê min yê waswas, Sokka. Te navê xwe ji 

me re ne got. 

Aang 08:23 Adım. Ahaahah. Aaaahahahah. Nida(hapşurma) 

Navê min………………………….. 
 

Aang 08:37 Adım Aang. 

Navê min Aang e. 

I'm Aang. 



  

Ez Eeng. 

Sokka  Bir kere hapşırdın ve ve 3 metre yukarı zıpladın. 

Tu carekê bêhnijî û û tu sê metroyan hilpekiyayî! 

You just sneezed... and flew ten feet in the air. 

Tu niha bêhnijî...û deh metrê jor bilind buyî 

Aang  Öyle mi? Bence daha yüksekti. 

Ne wisa? Bi ya min bilindtir bû. 

Really? It felt higher that that. 

Bi rastî? Min got qey ez bilindtir firîyam 

Katara 08:46 Sen bir hava bükücüsün. 

Tu hewa-baz î. 

Ah, you're an airbender! 

Ah, Tu hewabaz î. 

Aang  İyi bildin. 

Te li ber xist! 

Sure am. 

Erê. Rast e. 

Sokka 08:47 Devasa ışık kütleleri. Uçan vizonlar. Hava bükücüler. Sanıyorum 

beni gece yarısı güneşi çarptı. Eve gidiyorum. Ormanda her şey 

daha anlamlı. 

Îca tîrêjên qerase. Gayên firinde. Hewa-baz û nizanim çi. Diyar 

e tava nîvê şevê li min da. Vaye ez çûm. Li Daristanê hertişt 

beraqiltir e. 

Giant light beams... flying bison... airbenders... I think I've 

got Midnight Sun Madness. I'm going home to where stuff 

makes sense. 

Ronahîyên qerase...Bîzonê firînê..hewabaz. Bawerke aqlê min 

sekinî. Ez li vê dê deqeyek din namînim. Diçim malê. 



  

Aang 08:59 Mahsur kaldıysanız sizi Appayla götürebilirim. 

Heke hûn li vir mabin asê, ez karim we bi Appa bibim. 

Well, if you guys are stuck Appa and I can give you a lift. 

Baş e, Eger hûn ase mabin ez dikarim we bi appa re danim 

malê. 

Katara 09:05 Çok iyi olur. Teşekkür ederiz. 

Wê gelek baş be. Spas ji te re. 

We'd love a ride! Thanks! 

Em dixwazin! Gelek Spas! 

Sokka  Ahaha hayır. O korkunç canavara dünyada binmem ben. 

Hii nexêr. Dinya jî xira be, ez li wî hûtê sosret siwar nabim. 

Oh, no... I am not getting on that fluffy snot monster. 

Ah, na..Bibexşînin lê ez vî cenawarê tirtire û çilmo suwar 

nabim. 

Katara  Yoksa bir başka korkunç canavarın seni eve varamadan gelip 

parçalamasını mı istersin? Ya da belki donarak ölmek daha çok 

hoşuna gider. 

Qey tu dixwazî hûtekî sosret yê dî were te qetqetî bike berî tu 

bigihê malê? An jî dibe ku bêtir kêfa te bê ku tu biqefilî û bimrî. 

Are you hoping some other kind of monster will come along 

and give you a ride home? You know... before you freeze to 

death? 

Dibe ku te bîr kiribe em li vê de asê mane. Tu diwazî 

cenawarek din were te bibe malê? Tu zanî..peşî tu li vê dê 

sarma nemirî? 

Aang 09:22 Evet ilk kez uçacaklar sıkı tutunsun. Appaa hadi yip yip. 

Erê, xwe baş bigrin ewên ku wê cara pêşî bifirin. Appa dê yip 

yip 

Okay. First time flyers, hold on tight! 

Temam e. Kesê cara ewil difirin, xwe baş bigirin! 

Aang 09:37 Hadi appa yip yip. 

Dê bilive Appa yip yip 

Come on, Appa. Yip yip. 

Ha dê, Appa. Yip Yip 



  

Sokka  Vay canına gerçekten çok etkileyici. 

Mala minê, bi rastî wî ez hiştim hijmekar! 

Mala minê, tu dibêjî qey Bayê Bezê ye! 

Wow. That was truly amazing. 

Aho. Ez bi rastî ecebmayî mam. 

Aang 09:41 Appa yorgun, biraz dinlensin yine gökyüzünde süzülecektir 

görürsünüz. 

Appa westîyaye, bila piçek vehese, wê dîsa xwe li esman 

berde, îca tê bibînî. 

Appa's just tired. A little rest and he'll be soaring through 

the sky. You'll see. 

Appa niha westa ye.Piştî hinek behna xwe veke. Ew ê li ber 

ezmana bifire. Tu bibînî. 

Katara 09:49 Niye bana bakıp bakıp gülümsüyorsun? 

Ew tu çima hey li min dinêrî û dikenî? 

Why are you smiling at me like that? 

Tu çire wisa min dinêrî û dikenî? 

 

Aang 09:51 Ahaha gülümsüyor muyum? 

Hiii ma ez dikenim? 

Oh... I was smiling? 

Hii...ma ez dikenim? 

Sokka  Aağhğhahğ. 

 10:07 Ben artık yatıyorum. Nida(esneme).. insan dinlenmeli. Prens 

Zuko. Senin de uyuman gerek. Haklı olsan bile yani avatar 

yaşıyorsa onu bulamayacaksın. Baban, büyük baban, büyük 



  

  büyük baban hep bunun için uğraştı. Hiçbiri başaramadı. 

Vaye ez radizêm Divê mirov vehese. Şazade Zuko. Divê tu 

jî razê. Gotina te rast be jî yanê Avatar hê sax be jî, tu nikarî wî 

peyda bikî. Bavê te, bapîrê te û bapîrê bavê te, hemû hey bi dû wî 

ketin, lê tiştek bi ser nexistin. 

I'm going to bed now. Yep. A man needs his rest. 

Prince Zuko, you need some sleep. Even if you're right and 

the Avatar is alive, you won't find him. Your father, 

grandfather, and great-grandfather all tried and failed. 

Ez diçim razim niha. Hemû kes lazime behna xwe vede. Prens 

Zuko, Lazime tu jî razî. Heta gotina te rast be jî yanê Avatar 

hê sax be jî, tu nikarî wî bibînî. Bavê te, bapîrê te û qalkê 

te jî  hewl dan Avatar bigirin lê nekarîn. 

Zuko 10:33 Çünkü onurları avatarı yakalamalarına engel oldu. Benimki değil. 

O korkağın yüzyıllık saklanışı sona erecek. 

Ji ber ku şeref û rûmeta wan nehişt ew wî zeft bikin. Ya min ne 

wisa ye. Piştî sed salan, ezê her wî tirsonekî zeft bikim. 

Because their honor didn't hinge on the Avatar's capture. 

Mine does. This coward's hundred years in hiding are over. 

Çimkî şerefa wan têrê nekir Avatar bigirin. Yê min têrê dike. 

Ev sedan sala tirsonekê Avatar xwe xef kirîbû. Ew roj dawî 

bûn. 

Katara 10:52 Merhaba. 

Dema te xweş! 

Hey. 

Hey. 

Aang  Merhaba.. ne düşünüyorsun? 

Xweştir… Ew tu çi difikirî? 

Hey. Whatcha thinkin' about? 

Hey. Tu li ser çi difikirî? 

Katara  Çok merak ediyorum sen bir hava bükücüsün. Avatara ne olduğu 

konusunda bir fikrin var mı? 

Ez gelek meraq dikim, tu hewa-baz î. Gelo tu zanî bê çi bi 

Avatar hatiye? 

I guess I was wondering... ...your being an airbender and 

all... if you had any idea what happened to the Avatar. 

Ez difikirim û meraq dikim......Tu û qabîleya te hewabaz 



  

in...Dibe ku tu zanî çi bi Avatar hatîye. 

Aang 11:02 Ahahah. Şey. Ben hiç bilmiyorum yani avatarı bilen kişiler 

tanıyorum ama ben hiç tanımadım. Özür dilerim. 

Hiiii. Ewk. Ez qet nizanim, îca ez çend kesan nas dikim ku 

Avatar dîtine, lê min qet ew nedît. Li min bibore. 

Uhh... no. I didn't know him... I mean, I knew people that 

knew him, but I didn't. Sorry. 

Ahh, na. Ez wî nas nakim...Yanê, hin kesên ku wî nas dikin 

hene lê ez na. Bibore. 

Katara 11:08 Tamam. Yalnızca merak etmiştim. İyi geceler. İyi uykular. 

Baş e. Ya min her pirsek bû û hew. Şevxweş, xew-xweş. 

Okay. Just curious. Goodnight. Sleep tight. 

Temam. Tinê meraq e. Şev baş. Xweşik raze. 

Aang 11:30 Nida(bağırma) 

Katara 11:57 Aang aang uyan. Korkma köyümüzdeyiz. Kalk ve giyin. Herkes 

seninle tanışmayı bekliyor. 

Aang Aang şiyar be. Netirse, ev der gundê me ye. Rabe û xwe 

biguherîne. Herkes dixwaze te bibîne. 

Aang! Aang, wake up! 

Eeng! Eeng, hişyar be! It's okay. We're in the village now. 

Come on, get ready. Everyone's waiting to meet you.ed 

Ne tirse. Em niha li gundin. Ha dê, xwe hazir bike. Hemû 

kes bendateye ku te nas bike. 

Aang 12:12 Ahahaha. 

Katara 12:17 Aang. İşte köy halkı. Köy halkı. İşte Aang. 

Aang. Vaye ev şêniyên gund in. Ev jî Aang e. 

Aang, this is the entire village. Entire village, Aang. 

Eeng, ev gundî yê me ne. ev jî Eeng e. 

Aang 12:26 Ahaha. Şey neden bana öyle bakıyorlar acaba, appa üzerime mi 

hapşırmış? 

 



  

  Hiiii. Ewk, îca ew çima wisa li min dinêrin, qey Appa bi ser min 

de fişkîyaye/pişkiyaye? 

Uh... why are they all looking at me like that? 

Ah..Çire hemû kes wisa ecêb min dinêrin?  

Did Appa sneeze on me? 

Ma Appa pênijî/bêhnijîye li ser min? 

Büyükanne  Yüzyıldır kimse bir hava bükücü görmemişti. Soylarının tükendiği 

sanılıyordu. Ta ki torunlarım seni bulup getirene kadar. 

Ev sed sal in kesî hewabazek nedîtibû. Me wisa bawer dikir ew 

qeliyane heta neviyên min tu anî. 

Well, no one has seen an airbender in a hundred years. We 

thought they were extinct until my granddaughter and 

grandson found you. 

Başe, ev sed salin tu kesî  hewabaza ne dîtîne. Me di got qet 

kes ji we nemane heta ku nevî yê min Katara û Sokka te dît. 

Aang  Nee tükendi mi? 

Çii, qeliyane? 

Extinct'? 

Çii, nemane? 

Katara  Aang bu benim büyük annem. 

Aang ev diya min a mezin e. 

Aang, this is my grandmother. 

Eeng, Ev dapîra min e. 

Büyükanne  Büyük nine diyebilirsin. 

Bêje min, dapîra mezin! 

Call me Gran Gran. 

Bêje min pîrepîrê 

Sokka 12:45 Ne biçim silah bu? Bununla bir şey vuramazsın ki. 

Ev çi çek e lawo? Ev bi kêrî lêdanê nayê! 

What is this, a weapon? You can't stab anything with this. 

Ew çi sîlehe lawo? Xuya dike ker tiştî nayê? 

Aang 12:49 O vurmak için değil hava bükmek için. 

Ew ne ji bo lêdanê ye, ji bo hewabaziyê ye. 

It's not for stabbing. It's for airbending.  

Ev ne sîleh e. Ev ji bo hewabazî ye. 



  

Kız çocuk 12:52 Ahah ne güzel bir numara, bir daha yap. 

Hiii çi xweş bû, ka cardî bike! 

Magic trick! Do it again! 

Hîleyek sihrî! ka carek din bike! 

Aang  Bu sihir değil. Hava bükmek. Kanatlarımın çevresindeki hava 

akımlarını kontrol ederek uçmama yarıyor. 

Ev ne sihêr e. Hewabazî ye. Ew bayê li dora perên min kontrol 

dike û dike ez pê bifirim. 

Not magic, airbending. It lets me control the air currents 

around my glider and fly. 

Ne sîhr e, hewabaztîye. Ev tişt dihêle ez bayê li dora 

firokê/balafira xwe kontrol bikim û bifirim. 

Sokka  Biliyor musun son baktığımda insanlar uçamıyordu. 

Tu zanî, mirovan nedikarî bifirin gava min cara dawî lê nêrî. 

You know, last time I checked, humans can't fly. 

Ne xewceye, hemû kes dizane ku mirov nikarin bifirin. 

Aang  O zaman tekrar bak. 

Naxwe cardî lê binêre! 

Check again! 

Wê gavê bala xwe bide! 

Kabile halkı  Ahah uçuyor mu? Harika. Ahhh harika bir şey. Heeeyy. 

Aaa ma ew difire? Ecêb xweş e! Hii ecêb xweş e. Heeee 

Whoa... it's flying... ...it's amazing! 

Haho....difire... ...Wey lê minê 

Aang 13:23 Aağhahğh ııyıyıh. 

Sokka  Ahah gözetleme kulem. 

Weyla! Birca min a çavdêriyê têkçû! 

Oh, my watchtower! 

Ah, Birca min! 

Katara 13:32 Muhteşemdin. 

Hew dibû/Derece yek bû! 

That was amazing. 

Ev gelek xweşik bû. 



  

Sokka 13:39 Harika. Sen hava bükücüsün, katara da su bükücü. Artık bütün 

gün oyalanacak bir şeyler bulursunuz. 

Pir baş e! Îca tu hewabaz î, Katara jî avbaz e. Êdî hûnê roj pê de 

xwe pê biştexilînin! 

Great. You're an airbender,... ...Katara's a waterbender, 

together you can just waste time all day long. 

Baş e. tu hewabazî... katara jî avbaz e, edî temamê rojê bi 

hevre pûç bikin/beredayî biborînin. 

Aang  Sen su bükücü müsün? 

Ma tu avbaz î? 

You're a waterbender! 

Ma tu avbaz î? 

Katara 13:47 Şeyy sayılırım. Ama daha yeni… 

Ewk, hema bêje. Lê ez hê nû…. 

Well... sort of. Not yet. 

Heta dereceyek.Lê hê ne. 

Büyükanne  Pekiala bu kadar oyun yeter. Gel katara yapacak işlerim var. 

Baş e, evqas lîstik bes e. Were Katara, min karek heye bi te. 

All right. No more playing. Come on, Katara, you have 

chores. 

Baş e, ewqas lîstik bes e. Ha dê, Katara, karên te hene. 

Katara  Gerçek olduğunu söylemiştim büyük nine. Nihayet beni eğitecek 

birini (BİR BÜKÜCÜ) buldum. 

Ma ne min gote te, ew rastîn e. Axirê min kesek peyda kir ku 

wê mamostatiya min bike. 

I told you! He's the real thing, Gran Gran! I finally found a 

bender to teach me. 

Min gotibû! Ew bi rastî zana ye, pîrêpîrê! Di dawîyê de min ji 

xwe re hosteyek dît. 

Büyükanne 13:58 Katara bu çocuğa bu kadar umut bağlama. 

Katara hêviya xwe evqas bi vî kurikî girênede. 

Katara, try not to put all your hopes in this boy. 

Katara, temamê hevîyên xwe bi vî kurikî ve girê nede 



  

Katara  Ama özel biri olduğunu hissediyorum. Çok güzel (ÖZEL) ve bilge 

biri inan bana. 

Lê dilekî min dibêje, ew kesekî taybet e. Ew gelek taybet û zana 

ye, bawer ke! 

But he's special. I can tell. I sense he's filled with much 

wisdom. 

Bawer bike. ew kurikek taybet e. Ez dibihîsim ew ji 

xurtek/zarokek zêdetir e. 

Aang 14:08 Bakın dilimi kütüğe yapıştırdım. 

Binêrin min bi zimanê xwe bi şivê ve zeliqand! 

Sthee? Now my tongue ith thuck to my sthaff. 

Zarok no? Binêrin ezmanê min bi şivikê ve zeliqî ye. 

Çocuklar 

rabarba 

 Nida(gülmeler) 

Amca 14:17 Bir daha. 

Cardî bike… 

Again. 

Carek din. 

amca 14:24 Hayır. Ateş bükmek kaslarınla değil nefesinle yapabileceğin bir 

şeydir. Nefes vücudun için enerji halini alır. Bu enerji kollarına 

geçerek ateşe dönüşür…. Bu sefer doğru yap. 

Nexêr. Agirbazî ne bi masûlkeyan, bi bêhn û nefesê tê kirin. 

Nefes dibe hêz û enerjî bo laşê te. Ev enerjî digihê milên te û 

dibe agir… Ka vê carê rast bike. 

No! Power in firebending comes from the breath. Not the 

muscles. The breath becomes energy in the body. The energy 

extends past your limbs and becomes fire. Get it right this 

time. 

Nexêr! Heza agirbazîyê ji nefesê tê. Ne ji masûlkeyan. 

Nefes dibe enerjî li nav laş ê/li nav beden ê. Ev enerjî fireh 

dibe ji goştê/milê te dibore û dibe agir. Vê carê rast çêke. 

Zuko  Yeter. Bütün gün aynı hareketi çalıştım. Bir sonrakine geçelim. 



  

  Hazırım artık. 

Bes e. Roj pê de min her ev hereket kir. Ka em ya dî bikin. Êdî 

ez amade me. 

Enough. I've been drilling this sequence all day. Teach me 

the next set. I'm more than ready. 

Edî bes e. Sibe heta evarê ez vê hereketî re mûjilim. 

Hereketek din hînê min bike. Ez hazirim. 

Amca  Hayır sen sabırsızsın. Yeteneklerini iyice geliştirmen gerek. Bir 

daha yap. 

Nexêr, bêhna te ne fire ye. Divê tu têra xwe şareza û jêhatî bî. 

Ka cardî bike. 

No, you are impatient. You have yet to master your basics. 

Drill it again! 

Na, tu bêsebir î. Divê tu peşî di van hereketan de hosta bibî. 

Dê carek din! 

Zuko  Yeahahaah. Bilgeler avatarın son hava bükücü olduğunu 

söylerler. Bugün en az 100 yaşında olmalı. 4 elemen üzerinde 

ustalaşmak için 100 yıllık bir süresi varDI ve onu yenmek için 

temel hareketlerden fazlasına ihtiyacım var. Bana ileri 

seviyeleriyle öğreteceksin. 

Yeeaaaa. Zana dibêjin, Avatar hewabazê dawîn e. Îro bi kêmanî ew 

sed salî ye. Sed salên wî hebûn ji bo ew li ser çar gehweran bibe 

şareza, ji lewma ji hereketên sereke bêtir ji min re divê ji 

bo ku ez zora wî bibim. Divê tu qonaxên pêşvetir fêrî min bikî. 

The sages tell us that the Avatar is the last airbender. He 

must be over a hundred years old by now. He's had a century 

to master the four elements. I'll need more than basic 

firebending to defeat him. You will teach me the advanced 

set! 

Rihsipîyê me dibêjin Avatar, hewabazê herî dawîye. Divê 

emrê wî niha ji sedsalî zêdetir be. Sed salên wî hebû ji bo 

bibe hostayê her çar elemanta. Ji bo ku êz wî bigirim, ji 

hereketan sereke bêtir lazim e.Tu yê hereketên pêştir hînê 

min bikî! 

Amca 15:12 Peki tamam. Ama önce kızarmış ördeğimi bitirmeliyim. 

Baş e, bila. Lê pêşî divê ez werdeka xwe ya sorkirî bixwim. 

Very well. But first I must finish my roast duck. 

Pir baş e. Lê yêkemîn divê ez xwarina xwe xilas bikim. 



  

Sokka 15:21 Beyler. Bir ateş bükücüyle karşılaştığınızda korktuğunuzu belli 

etmemek çok önemlidir. Su kabilesinde geriye bir tek kişi kalana 

kadar çarpışırız. Cesaretimiz olmazsa kendimize erkek diyebilir 

miyiz? 

Gelî camêra! Divê hûn tirsa xwe nedin der gava we agirbazek dît. 

Divê em şer bikin heta kesek tenê ji Hoza Avê bimîne. Ma dibe 

em ji xwe re bêjin mêr gava wêrekî û mêrxasî bi me re 

nebe? 

Now men, it's important that you show no fear when you 

face a firebender. In the Water Tribe, we fight to the last 

man standing. For without courage, how can we call ourselves 

men? 

Mêrno, gelek muhîmê ku em tu tirs nîşê nedin wexta rastê 

agirbazek werin. Em qabîleya avê, heta merê dawîyê şer 

dikin. Werektî tune be, em ê çawa ji xwe re bêjin mêr? 

Erkek çocuk 15:34 Çişim geldi. 

Mîza min hat! 

I gotta pee! 

Mîza min hat! 

Sokka  Dinleyin babalarımız savaşa giderken bu köyü bizlere yani 

erkeklere emanet etti. Bunun anlamı şu. İhtiyaç molası 

veremeyiz. 

Guhdarî bikin, bavên me, dema çûn şer, ev gund spartin me 

yanê spartin mêran. Maneya wê ev e: Nabe em bêhna xwe vedin. 
 

Listen! Until your fathers return from the war,...they're 

counting on you to be the men of this tribe. And that means 

no potty breaks. 

Guhê xwe bidin! Heta babe we ji şer zivirî,...divê hûn wek 

mêran hereket bikin di vê qabîlê de. Anku/Yanê navberê 

beredayî/pûç tunin. 



  

Erkek çocuk  Ama çok sıkıştım. 

Lê ecê tengijîm. 

But I really gotta go. 

Lê edî nikarim xwe bigim. 

Sokka 15:46 Ahah pekiala. Başka gitmek isteyen?. Ahğahah. 

Hii baş e. Wekî dî kî dixwaze here? Hiiiii 

Ugh... okay... who else has to go? 

Ax..temam..Wekî din kî divê/mecbure here? 

Katara  Aangi gördün mü? Büyük nine 1 saat önce ortadan 

kaybolduğunu söyledi. 

Gelo te Aang dît? Dapîrê go, ev saetek e pêjna wî nayê! 

Have you seen Aang? Gran Gran said he disappeared over an 

hour ago. 

Te Eeng dît? Pîrepîrê got ev seetek zêdetir e xuya nake. 

Aang 15:57 Vay canına, burada her şey hemen donuyor. 

Errrik! Li vir her tişt di cî de diqerise! 

Wow! Everything freezes in there! 

Errik! Her tişt diqerisê li nav vê dê. 

Çocuklara 

rabarba 

 Nida(gülme) 

Sokka  Katara götür şunu buradan çabuk. Bu derse yalnızca savaşçılar 

girebilir. 

Katara ka zûka vî ji vir bibe ji bo xwedê! Ev ders tenê bo 

şervanan e. 

Ugh! Katara, get him out of here. This lesson is for warriors 

only. 

Axx, Katara, wî ji vir derêxe. Ev ders tinê ji bo şêrvanan e. 

Çocuklar 16:05 Oleeyyy. Nida(gülüşmeler) 

Katara  Nida(gülme) 



  

Sokka 16:11 Yeter artık kesin şunu. Neyiniz var sizin? Savaşa devam ederken 

gülüp eğlenmeye vaktimiz var mı? 

Bes e êdî, hiş bin. Ev çi bela we ye? Ma niha dema kêf û şahiyê 

ye lawo, ma ne şer her berdewam e.! 

Stop! Stop it right now! What's wrong with you? We don't 

have time for fun and games with a war going on. 

Bisekinin! Bisekinin niha! Derdê we çîye? Di demên şer de. 

wextê me ji bo lîstik û keyfê tune 

Aang 16:17 Hangi savaş? 

Kîjan şer? 

What war? 

 Şerê çi?  

Aang 16:18 Ne diyorsun sen? 

Ev tu çi dibêjî? 

What are you talking about? 

Tu behsa çi dikî? 

Sokka 16:20 Dalga mı geçiyorsun? 

Qey tu henekê xwe bi min dikî? 

You're kidding, right? 

Tu xenekê xwe dikî, ne wisa? 

Aang 16:22 Pengueeeen. 

Penguin! 

Penguen! 

Sokka 16:30 Dalga geçiyor değil mi? 

Ew henekan dike, ne wisa? 

He's kidding, right? 

Ew xenekê xwe dike, ne wisa? 

Katara 16:39 Aang. 

Aang? 

Eeng? 



  

Aang  Heyyy. Hey gel buraya ufaklık. Kayalım mı ha? 

Hêê, hêê sêwleko, ka bi vir de were! Em bişemitin, hii? 

Hey, come on little guy. Wanna go sledding? 

Hey, de were biçûko. Em herin xişikin/şemitin? 

Aang 16:47 Hayvanlarla iyi anlaşırım. Gak gak gak gak gak. 

Ez û ajel, em xweş li hev dikin. Gak…….. 

Heh heh, I have a way with animals. 

heh heh, Ez  û heywanan li hev dikin. 

Katara  Nida(gülme) aang bana su bükmeyi öğretirsen, ben de sana 

penguen yakalayacağıma söz veriyorum. 

………….. Aang, heke tu min fêrî avbaziyê bikî, ezê jî te fêrî 

penguengirtinê bikim, soz be. 

Aang, I'll help you catch a penguin if you teach me 

waterbending. 

Eeng, Eger tu avbazîyê hînê min bikî ez ê di girtina penguenê 

de alîkarîya te bikim. 

Aang 16:58 Kabul ama küçük bir sorun var. Ben hava bükücüyüm su değil. 

Kabilende sana öğretecek hiç kimse yok mu? 

Min qebûl e, lê arîşeyeke biçûk heye. Ez hewabaz im ne av-baz. 

Ma kesî dî nîne ku te fêr bike? 

You got a deal! Just one little problem. I'm an airbender, 

not a waterbender. Isn't there someone in your tribe who 

can teach you? 

Min qebûl e! Lê problemek biçûk heye. Ez hewabaz im, ne 

avbaz. Ji Qabîleya te kesek tune avbazîyê hînê te bike? 

Katara 17:06 Hayır yok. Karşında güney kutbundaki tek su bükücü duruyor. 

Nexêr, nîn e. Ji min pê ve avbaz nîn in li cemsera başûr. 

No. You're looking at the only waterbender on the whole 

South Pole. 

Nexêr. Ez avbazê dawî me di temamê başûr de. Hemû kes çu 

şer. 

Aang 17:11 Bu çok kötü. Bir su bükücü su konusunda uzmanlaşmalıdır. Peki 

ya kuzey kutbu. Orada da bir su kabilesi yaşıyor. Belki de seni 

eğitebilecek bir su bükücüleri vardır. 

Ev gelek xirab e. Avbazek divê xwe şareza bike di mesela avê 

de. Baş e, lê cemsera bakur. Li wir jî hozeke avê heye. Dibe ku 

wan avbazek hebe ku mamostetiya te bike. 



  

This isn't right. A waterbender needs to master water. What 

about the North Pole? There's another Water Tribe up 

there, right? Maybe they have waterbenders who could teach 

you. 

Ev ne tiştek baş e. Avbazek hewceyî hostayê avê ye. Ji bo 

alîyê bakur çi difikîrî? Qabîleyek din yê avê heye wê dê, ne 

wisa? Dibe ku kesek hebe avbazî hînê te bike. 

Katara  Belki. Ama kardeş kabilemizle uzun süredir bağlantı kuramadık. 

İkinci buzuldan sağa dönünce ulaşabileceğin bir yer değil ki 

dünyanın öbür ucu. 

Dibe ku. Lê ji zû de ye haya me ji wan nîn e. Ma ew ne li wê 

dera hanê ye, li wî serî dinyayê ye. 

Maybe. But we haven't had contact with our sister tribe in 

a long time. It's not exactly... turn right at the second 

glacier. It's on the other side of the world. 

Dibe. Lê zû ve ye tu eleqeyê/têkîlîyê  me ji wan qabîleyan 

tune. Ne cihekî wisa nizîke...ne piştê vê çîya ye. Li wî serî 

dinyayê ye. 

Aang 17:30 Unutma benim uçan bir vizonum var. Ben appayla birlikte seni 

kuzey kutbuna götürebilirim. Katara orada sana bir hoca buluruz. 

Ma ne min gayekî firinde heye. Ez û Appa, em karin te bibin 

cemsera bakur. Li wir emê ji te re mamosteyekî peyda bikin. 

But you forget, I have a flying bison. Appa and I can 

personally fly you to the North Pole. Katara, we're gonna 

find you a master! 

Lê te bîr kir, bîsona min ya firê heye.Ez û Appa dikarin te 

bibin li cem/nik/ba qabîleyên bakur. Katara, Em ê ji te re 

hostayek bibînin! 

Katara  Bu çok yani ne bileyim. Yani daha önce evden hiç ayrılmadım. 

Ev gelek e, îca ez çi zanim. Îca berî niha ez qet ji malê 

neqetiyam. 

That's... I mean, I don't know. I've never left home before. 

Ev tişt...Yanê, ez nizanim. Ez tu carî ji malê dûr neketime. 



  

Aang  Sen yine de bir düşün. Bu arada bana şu penguenlere binip 

kaymayı öğretebilirsin. 

Dîsa jî careke bide hişê xwe. Di vê navê de tu karî fêrî min bikî 

bê mirov çawa bi pengueanan dişemitin. 

Well, you think about it. But in the meantime, can you teach 

me to catch one of these penguins? 

Baş e, tu li ser bifikire. Di vê navê de, Xêra xwe tu dikarî 

min hînê girtina pengena bikî? 

Katara 17:49 Tamam. Şimdi iyi dinle öğrencim. Penguen yakalamak eski ve 

kutsal bir sanattır, seyret. 

Bila. Îca baş guhdarî bike şagirtê mino. Penguengirtin, 

hunereke kevn û pîroz e, ka temaşe ke. 

Okay, listen closely my young pupil. Catching penguins is an 

ancient and sacred art. Observe. 

Îcar, guhê xwe bide min xurto. Girtina penguena qabîlîyetek 

kevnare û xef e. Bala xwe bide/Binêre 

Aang ve Katara 18:00 Nida(gülme) 

Katara 18:24 Bunu çocukluğumdan beri yapmamıştım. 

Ji zarokatiya xwe vir ve min ev yek nekiribû. 

I haven't done this since I was a kid! 

Min ji zaroktîya xwe vir nekirîbû. 

Aang  Sen hâlâ çocuksun. 

Tu hê zarok î. 

You still are a kid! 

Tu hê jî zarok î. 

Aang 18:28 Nida(gülmeler) 

Aang 18:48 Vay canına. Bu da ne böyle? 

Tu li vê ecêbê! Ev çi ye îca? 

Whoa... what is that? 

Ev çîye? 

Katara  Ateş donanmasının gemisi. Halkımızda çok kötü anılar 

bırakmıştır. 

Keştiya hêzên neteweya agir e! Wê gelek bîrhatiyên xirab li ba 

gelê me hiştine. 

A Fire Navy ship, and a very bad memory for my people. 

Keştîyek netewa agir e, û ji bo me xatireyek xerab e. 



  

Katara 18:59 Aang dur. Yanına yaklaşmamız yasak. Bubi tuzakları olabilir. 

Aang raweste. Nabe em nêzîkî wê bibin. Dibe ku dafik tê de 

hebin. 

Aang, stop! We're not allowed to go near it. The ship could 

be booby trapped. 

Eeng, bise! Izna me ji bo nêzîkbûnê tune. Dibe ku xefik tê 

de hebin. 

Aang  Eğer bir hava bükücü olmak istiyorsan korkunu yenmelisin. 

Divê tu tirsa xwe bişkînî heke tu dixwazî bibî hewabaz. 

If you wanna be a bender, you have to let go of fear. 

Eger tu bixwazî bibî avbaz, divê tu ji tirsa xwe xilas bikî. 

Katara 19:50 Bu gemi daha büyük ninem genç bir kızken halkıma felaket 

getirmiş. Ateş uluslarının ilk saldırılarından biriymiş. 

Vê keştiyê mala gelê min xira kiriye hê wê dema ku dapîra min 

keç bûye. Ew yek ji êrişên pêşîn yên neteweya agir bûye. 

This ship has haunted my tribe since Gran Gran was a little 

girl. It was part of the Fire Nation's first attacks. 

Wexta pîrepîrê keçikek biçûk bûye ev keştî  qabîleya me re 

bela anîye. Ev keştî parçayek erîşa yêkemîn ya netewa agir 

e. 

Aang 19:58 Tamam. Ama bir dakika. Dünyanın dört bir yanında arkadaşlarım 

var. Ateş ulusunun içinde bile. Savaş mavaş duymadım ben. 

Baş e, lê deqekê, min heval hene li çar aliyê dinyayê, tew li nav 

neteweya agir jî hene. Lê qet kesî behsa şer û filan nekir. 

Okay, back up. I have friends all over the world, even in the 

Fire Nation. I've never seen any war. 

Bi rastî, min fehm nekir. Çar alîyê dinyayê hevalên min hene, 

heta ji netewa agir. Min tu şer neditîne. 



  

Katara  Aang. O buz dağının içinde ne kadar kaldın? 

Aang. Ew tu çend salan mayî di nav wî çiyayê qeşayî de? 

Aang, how long were you in that iceberg? 

Eeng, Çiqas tu li nav wê qeşayê mayî? 

Aang  Aahah bilmem ki? Belki birkaç gün. 

Hiii ez çi zanim! Qey çend roj in.. 

I don't know... a few days, maybe? 

Ez nizanim...du-sê roj, belkî? 

Katara  Yanılıyorsun, bence en az 100 yıl olmalı. 

Tu xelet î, bi ya min bi kêmanî sed sal in! 

I think it was more like a hundred years! 

Li gor min ji sed salan zêdetir e! 

Aang 20:13 Nee bu imkansız. Ne yani ben şimdi 112 yaşında mıyım? 

Te go çi, her nabe! Ma îca ez niha 112 salî me? 

What? That's impossible. Do I look like a hundred-twelve 

year old man to you? 

Te go çi! Ne mimkûn e. Ma ez kesek sed û diwanzdeh salî ji 

te re xuya dikim. 

Katara  Bir düşün. Savaş 100 yıl önce oldu. Ve senin haberin bile yok. 

Çünkü ne olduysa o yüz yıl boyunca o buz dağının içinde kaldın, 

tek açıklaması bu. 

Ka bifikire. Şer berî vê bi sed salan qewimî. Û haya te jî jê nîn e. Ji 

ber ku, îca her çawa bû, tu sed salan di nav vî çiyayê qeşayî 

de mayî. Her ev e sedema wê. 

Think about it. The war is a century old. You don't know 

about it because... ...somehow, you were in there that whole 

time. It's the only explanation. 

Ka bifikire. Ev sed salê şer heye û te tu tişt ji şer seh 

nekirîye çimkî…..biawayekî, tu li vir buyû temamê vî wextî. 

Wekî din tu îzah tune. 

Aang 20:30 100 yıl mı? İnanamıyorum. 

Sed sal? Ez mame ecêbmayî. 

A hundred years! I can't believe it. 

Sed salan! Ez qet bawernakim. 

Katara  Çok üzgünüm Aang. Ama belki bunun da iyi bir yanı vardır ha. 

Mixabin Aang. Lê dibe ku aliyekê baş yê vê yekê jî hebe, hii? 

I'm sorry, Aang. Maybe somehow there's a bright side to 



  

all this. 

Mixabin, Eeng. Dibe ku alîyek baş ji van tıştan hebe. 

Aang  Seninle tanışmamız gibi mi? 

Wekî hevnasîna min û te? 

I did get to meet you. 

Naskirina min bi te! 

Katara  Hadi. Gel gidelim buradan. 

Dê bilive, em herin ji vir êdî. 

Come on. Let's get out of here. 

Ha dê. Em li vir derkevin. 

Katara 20:49 Aang çıkalım artık. Burası çok garip. 

Aang ka em êdî derkevin. Ev der gelek ecêb e. 

Aang? Let's head back. This place is creepy. 

Eeng? Em bizivirin. Mirov ji vir ditirse. 

Aang 20:55 Demin bubi tuzağı mı demiştin sen? 

Ew te gava dî got, dafik tê de ne? 

What's that you said about booby traps? 

Te ji bo xefika çi gotîbû? 

Katara  Ahaahah. 

Aang 21:06 Auuvvhvh. 

Aang 21:12 Sıkı tutun. 

Xwe baş bigre. 

Hold on tight! 

Xwe min bigire! 

Zuko 21:24 Son hava bükücü. Yaşına göre hayli çevikmiş. Amcamı uyandırın. 

Söyleyin ona. Avatarı buldum. 

Hewabazê dawîn. Ew li gorî temenê xwe gelek xurt e.  

The last airbender. Quite agile for his old age. Wake my 

uncle! Tell him I found the Avatar... 

Hewabazê dawî. Li gor emrê xwe gelek jêhatîye. Mamê min 

hişyar bikin. Bêjin wî, Zuko, Avatar peyda kir. 



 

 

Zuko 21:38 Avatarı ve saklandığı yeri. 

Erê, min Avatar û şargeha wî peyda kir. 

...as well as his hiding place. 

û herwiha cihê wî yê xefê 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SMURFS 

ŞÎNOK 

 

 

 

SEASON 9 

SEZON 9 

EPISODE 241B 

BEŞ 241B 

 

 

FORTUNE COOKIE 

KULÎÇEYA FALAN 

KULÎÇEYÊ ŞANSÊ 



 

 

1 

(SFX) 

SEAGULLS: 

  

00:01:09:00 

(peaceful CAWING) 

2 
SMURFS: (SFX) 

SEAGULLS: 

(alarmed WALLAS) (alarmed CAWS) 

4 BAPÎR 

LOOKS LIKE WE'VE LANDED IN THE ANCIENT "LAND OF THE 

DRAGON!" 

Wer dixuye em hatine Warê Ejderhayan ê Antîk.  

Wer xuya dike em hatine axa Ejderhayan. 

5 BRAINY: 

HAH! AND I SUPPOSE THAT'S ONE OF THE DRAGONS? 

Hah! Ez dibêm qey ev jî yek ji wan ejderhayan e. 

Hah! Ez texmîn dikim ev yek ji wan ejderhayan e.  

6 LIZARD: (FLAME BREATH!) 

7 BRAINY: 

(GROAN!) I HAD TO ASK… 

(Nalîn) Divê min bipirsiya. 

Divê min bipirsiya… 

8 SMURFS: 
(LA LA SONG) 

(strîn) 

9 HANDY: 

THIS BOAT SHOULD MAKE A SMURFY CAMP, ONCE WE CLEAR 

OUT THIS WATER! 

Dema me ava di nava wê de derxist, ev kêlek ê ji me re bibe 

kampşînokek. 

Wexta me avê jê derxist, ev keştî ji me re bibe wek 

malek/xanîyek? 

11 HEFTY: (GRUNTS OF EXERTION) 

12  

WELL, THIS WORK WOULD GET DONE A LOT QUICKER IF 

EVERY- SMURF WAS HELPING 

Heke em hemû bi hev re bixebitin, ev kar ê zûtir xelas bibe.  

Heke/Eger hemû şînok bi hevre bixebitin/bişuxulin, karê me zûtir 

xelas bibe. 

13  
WHY DON'T YOU GIVE US A HAND, BRAINY? 

Çima tu destê alîkariyê nadî me, Jîro? 



 

 

Çima tu alîkarîya me nakî, Jîro? 

14 BRAINY: 

A HAND? 

Dest? 

Alîkarî? 

15  

BRAVO! GOOD WORK, SMURFS! 

Bravo! Her bijîn, şînokno! 

Bijîn! Her bijîn, şînokno! 

16  

00:01:56:03 

NOW PLEASE TRY NOT TO INTERRUPT MY STUDIES ANY 

FURTHER! 

De îcar ji kerema xwe hew rê li ber xebata min bigirin! 

Îcar edî  ji kerema xwe re min mijûl nekin, şînokno! 

17 HEFTY: 

OH, YEAH? WELL, STUDY THIS! 

Waaa? Ha li ser vê bixebite! 

Wisa? Ha li ser vê mijûl be! 

18 SMURFS: 
(LAUGHTER) 

(kenîn) 

19 JOKEY: 
(GRUMBLING) THIS BAILING IS BORING! 

(minemin) Valakirina avê ne xweş e! 

20  

YUK, YUK! LUCKY FOR ME I BROUGHT ALONG A LITTLE FUN! 

Ha ha ha! Ez bi şans im, min tiştekî xweş anîbû! 

Ha ha ha! Şansê min heye, min ji bo keyfê/kêfê tiştek anî! 

21  
YUK, YUK! 

Ha, ha! 

22 SMURFETTE: 
LA LA LA- LA…(GASP!) 

La la la- la…(sekn!) 

23  
OH, HOW SMURFY! 

Oh, çi şînokî ye! 



 

 

24  

WHOEVER LIVED HERE BEFORE MUST'VE GIVEN EACH OTHER 

PRESENTS, JUST LIKE US! 

Kesên ku berê li vir dijiyan jî dibe ku diyarî didan hev, wekî me!  

Kesên ku berê li vir dijîyan divê diyarî didan hev, eynî wek me 

25 SMURFETTE: 
(ANGRILY) OOOOH….. 

(hêrs) Ooooh… 

25 JOKEY: 

YUK, YUK! THEY MUST'VE GOT A REAL BANG OUT OF THEIR 

GIFTS TOO, EH, SMURFETTE? YUK, YUK, YUK! 

Ha, ha! Dibe ku wan bombeyên rastîn jî dixistin nava diyariyên xwe, ma 

ne, Şînokê? Ha ha ha! 

Ha Ha! Kesen ku li vir dijîyan divê dîyarîyê teqîne didan hev, eynî 

wek me!  

26 GRANDPA: 
SMURFATOOTI! LET'S NOT BLOW OUR COOL, HERE. 

Şînokno! Em li vir bêhna xwe teng nekin. 

27  

00:02:40:17 

Y'KNOW, I'VE GOT A HANKERIN' TO TAKE A HIKE AND I WAS 

WONDERIN' GREEDY, IF YOU'D LIKE TO SMURF ALONG? 

A rast min gelekî bêriya gerê kiriye. Ez merak dikim Çileko bê tu jî 

naxwazî bi min re bişînokînî? 

31 HEFTY: 

WHY DON'T YOU TAKE THEM ALONG, GRANDPA! MAYBE 

THEY'LL BE MORE HELP TO YOU AND GREEDY THAN THEY'VE 

BEEN TO US! 

Çima hûn wan jî bi xwe re nabin, dapîr? Belkî ew bi kêrî te û Çilek werin, 

li vir bi kêrî me nayên. 

32 GRANDPA: 

WHAT'D I TELL YA? A ROW OF GLISTERIN' RICE PADDIES, ALL 

READY FOR HARVEST! 

De li vê binêrin! Ev zeviyeke riz e û ji bo palehiyê amade ye. 

Min çi got ji were? Zevîyekê birincê, ji bo dirûnê hazir e! 

33 GREEDY: 
I CAN’T THINK OF ANYTHING RICER! 

Ez xwe nagirim, ez ê bidim navê! 

33 GRANDPA: 
LOOK OUT, GREEDY! 

Hay ji xwe hebe, Çileko! 



 

 

34 GREEDY: 
WHAT GOOD FORTUNE TO FIND THIS YUMMY COOKIE! 

Ez çi bi şans im lo, min kulîçeyeke xweş dît! 

35 GRANDPA: 

FUNNY YOU SHOULD SAY THAT, GREEDY… 

Erê weleh,tu bi şans î, Çileko… 

Tişta te gotî gelek ecêb e 

35 GREEDY: 
(UNDER GRANDPA'S DIAL) MMPH!…MMPH!… 

Mmph!... Mmph!... Mmph! 

36  
…MMPH? 

…MMPH? 

36 GRANDPA: 

BECAUSE, THAT'S WHAT FOLKS AROUND HERE CALL A 

FORTUNE COOKIE! 

Xelkê vê derê jî jê re dibêje kulîçeya falan. 

Çimkî xelkê li vir jê re dibêjin ‘’kulîçeyê şansê’’. 

37 GRANDPA: 

YEP! THE FORTUNES ARE PUT INTO THE COOKIE BY THE 

BAKER!…LIKE THIS ONE, HERE-- AN UNEXPECTED PLEASURE 

WILL MEET YOU UPON YOUR WAY! 

Belê!  Nanpêj falan dixin nava van kulîçeyan!... Wekî vê, guh bidiyê—

Tiştekî xwe wê derkeve ser riya te! 

Belê! Firin kaxezên  şansê dixin li nav kulîçeyan! Wekî vê, aha—

Tiştekî te hêvî nedikir derkeve li ser riya te û tu pê keyfxweş 

bibî. 

38 GREEDY: 

00:03:30:10 

GOSH! (MUNCH) IT CERTAINDLY DID! 

Errik! (şelp) Jixwe derket ser riya min!  

39 GRANDPA: 

AND NOW, IF YOU SMURFS'LL EXCUSE ME, I'LL LEAVE YOU 

TO YOUR RICE PICKIN' WHILE I GET MY HEELS KICKIN' AND 

CONTINUE MY HIKE! 

Û niha, heke destûra we hebe, şînokno, ez ê herim ji xwe re hinekî 

bigerim û hûn jî palehiya rizê xwe bikin! 

Şînokno, Eger hûn bihêlin/rê bidin, wexta hûn birinca bidin hev  

Ez e ji xwe re hinekî bigerim. 

40 GREEDY: 
HEY! I JUST GOT A SMURFTASTIC IDEA! 

Hey! Aqilekî pir şînok hate min! 



 

 

41  

I'LL MAKE FORTUNE COOKIES MYSELF OUT OF RICE AND 

SERVE THEM FOR LUNCH! 

Ez ê ji riz kulîçeyên falan çêkim û ji bo firavînê deynim ber hemû 

şînokan! 

Ez ê ji berincê kulîçeyên şansê çêkim û ji bo firavînê deynim ber 

hemû şînokan. 

42 BRAINY: 

THAT IS A SMURFTASTIC IDEA! ESPECIALLY IF I WRITE THE 

FORTUNES! 

Ev fikreke gelekî şînok e! Bi taybetî heke ez falan binivîsim. 

Ev aqilekî gelek şînokî ye! Bi taybetî eger ez kaxezên şansê 

binîvîsim. 

43 JOKEY: 

HEY, THIS SOUNDS LIKE FUN! I WANT TO HELP WITH THE 

COOKIES, TOO! 

Hey, ew pir xweş xuya dike! Ez ê jî ji bo çêkirina kulîçeyan alî we bikim!  

Karekî/şixulekî pir xweş xuya dike! Ez ê jî ji bo çekirina kulîçeyan 

alî we bikim. 

44 BRAINY: 
FINE, YOU CAN PASS THEM OUT! 

Baş e, tu jî wan belav bike! 

45 JOKEY: 

(MIMICKING BRAINEY)  

"YOU CAN PASS THEM OUT!"…BIG DEAL! 

(bi zarê Jîro dike)  

“Baş e, tu jî wan belav bike!” Na lo! 

46 GREEDY: 
(CHEERFUL WHISTLING LA LA SONG) 

(fîkandina strana la la) 

47 BRAINY: 

THE WISDOM THAT YOU SEEK IS CLOSE AT HAND…IN MY 

LATEST VOLUME OF QUOTATIONS FROM BRAINY SMURF!" 

Zîrekiya ku tu lê digerî  ber destê te ye… Di cilda dawî ya pirtûka min a 

Jêgiranên Şînokê Jîr de ye! 

Hîkmetê ku tu lê digerî ber destê te ye…Di cilda dawî ya kîtêba 

Jîro de heye. 

48 JOKEY: 
SMURF ME A BREAK! 

De here lo! 



 

 

49  

00:04:20:23 

I CAN WRITE FUNNIER FORTUNES THAN THAT! 

Ez dikarim falên xweştir binivîsim! 

Ez dikarim kaxezên xweştir binîvîsim. 

50  

LET'S SEE…A PINK FORTUNE FOR SMURFETTE, AND A GREEN 

ONE FOR CLUMSY…YUK, YUK! WHAT A COLORFUL SENSE OF 

HUMOR I HAVE! 

Ka ez lê binêrim… Faleke pembe ji bo Şînokê û yeke kesk ji bo 

Xisarok… Ha ha! Ez çi henekên rengîn dikim lo! 

Ka ez lê binêrim…kaxazek pembe ji bo Şînokê û kaxezek kesk ji 

bo Xisarok…Ha ha! Ez çi haenekên xweşik dikim lo! 

51 GREEDY: 

I CAN'T WAIT FOR THE SMURFS TO TRY THESE SCRUMPTIOUS 

FORTUNE COOKIES! 

Dema ku Şînokan ev kulîçeyên falan vekirin, ew ê çi xweş be! 

Wexta Şînokan van kaxazên şansê bixwînin, çi xweş be! Sebra min 

nema. 

52  

ACTUALLY, I REALLY CAN'T WAIT!…MMPH, MMPH, MMPH… 

Bi rastî ez xwe bi zorê digirim!... Mmph, mmph, mmph… 

Bi sond edî ez xwe nikarim bigirim!... 

53 BRAINY: 

HEY! SAVE SOME COOKIES FOR MY FABULOUS FORTUNES! 

Hey, çend kulîçeyan ji bo falên min ên newaze bihêle! 

Çileko, Çend kulîçeyan ji bo kaxêzên min yê şansê bihêle! 

54 JOKEY: 

OH, BRAINY! PAPA SMURF WANTS YOU TO HELP HIM WITH 

THE TIME CRYSTALS!  

Oh, Jîro! Bavşînok dixwaze tu ji bo Krîstalên Demê alî wî bikî! 

Oh, Jîro! Bavşînok dixwaze tu herî alîkarîya wî! 

56  

REALLY? I MEAN, OF COURSE, IT'S FINALLY BECOME 

CRYSTAL CLEAR TO PAPA SMURF THAT HE CAN'T DO 

WITHOUT MY INVALUABLE HELP! 

Bi rastî? Yanî helbet. A soxîn diyar bû ku Bavşînok bêyî alîkariya min a 

hêja nikare tiştekî bike! 

Bi rastî? Yanî helbet. Dawîyê qîmetê min hat zanîn. Ne ez bim 

bavşînok nikare tiştek bike. 



 

 

57 GREEDY: (DEEP INHALING)…(SIGH!) 

58 JOKEY: 

REMEMBER, GREEDY! IT’S ALWAYS FUNNIER TO GIVE THAN 

TO RECEIVE! YUK! YUK! 

Ji bîr neke, Çileko! Dayîna tiştekî her tim ji girtina wî xweştir e! Ha ha! 

63 JOKEY: 
COME AND SMURF IT! 

Werin û bişînokînin! 

64 SMURFS: (EAGER WALLAS) 

65 SMURFS: (EAGER WALLAS) 

65 BRAINY: 

00:05:57:18 

AHEM!…AS YOU WILL NOTICE, THESE COOKIES CONTAIN 

YOUR VERY OWN, PERSONAL FORTUNES! 

Ihim… Wekî ku hûn dizanin, di nava van kulîçeyan de falên we yên şexsî 

hene! 

Ixim…Wekî hûn dibînin, di nava van kulîçeyan de kaxezên şansê 

hene. 

66  

WRITTEN BY YOURS TRULY, BRAINY SMURF! 

Ew ji aliyê Şînokê Jîr ve hatine nivîsandin! 

Ev kaxez ji alîyê min hatiye nivîsandin! 

67 SMURFS: (EATING SOUNDS) 

68 HEFTY: 

AS USUAL, BRAINY, YOUR ADVICE IS HARD TO SWALLOW! 

Wekî her carê, Jîro, pendên te nayên daqurtandin! 

Wekî her carê, Jîro, kaxezên te nayên daqurtandin! 

69 SMURFETTE: 

OH, I DON'T CARE WHO WROTE THE FORTUNES! IT'S STILL A 

SMURFY IDEA! 

Oh, ne xema min e bê kê fal nivîsandine! Ew dîsa fikreke şînokî ye! 

Oh, ne xem e kî van kaxezên şansê nivîsandîye! Ev hêj aqilekî 

şînokî ye. 

7 0  

"BEYOND THE STONY PATH YOU WILL FIND GREAT BEAUTY!" 

“Piştî şiverêya kevirî tê tiştekî gelekî xweş bibînî!” 

Pişta riya bikevir tu tiştekî gelek xweş bibînî! 



 

 

72 JOKEY: 

THERE'S A STONE PATH RIGHT OVER HERE, SMURFETTE! WHY 

NOT CHECK IT OUT? 

Wa ye li wir şiverêyeke kevirî heye, Şînokê! Ma çima tu naçî, lê nanêrî? 

Wa ye li wir riyekê bikevir heye, Şînokê! Ma çima tu lê nanêrî? 

73 SMURFETTE: 
(GASP!) WHY, WHAT AN ABSOSMURFLY BEAUTIFUL FLOWER I 

(bêhn çikîn!) Wey, ev çi kulîlkeke xweşik û şînokî ye! 

74  

(SNIFF!) GEE, I WONDER HOW BRAINY EVER FIGURED OUT 

HOW TO WRITE A FORTUNE THAT WOULD ACTUALLY COME 

TRUE! 

(bêhn kirin!) Wey, ez merak dikim bê Jîro çawa karî faleke ku wê derkeve 

binivîse! 

Wey, ez merak dikim çawa jîro van kaxazên şansê nivîsîye ku ev 

tişt rastî derdikevin. 

75 VANITY: 

(SIGH!) I DON'T HAVE THE STOMACH FOR ANYTHING 

WITHOUT MY MIRROR! 

(keser) Dema neynika min ne bi min re be, dilê min naçe tu tiştî! 

Min neynika xwe wunda kirîye, dilê min naçê tu tiştî! 

76  

00:06:41:23 

WHAT GOOD IS A COOKIE IF I CAN'T WATCH MYSELF EATING 

IT? 

Heke ez xwe di neynikê de nebînim, ma çi tehma kulîçeyê heye? 

Wexta ez kulîçeyan bixwum xwe di neynikê de nebînim, ma çi 

tehma kulîçeyan heye? 

77 JOKEY: 

WHY DON'T YOU READ YOUR FORTUNE, VANITY? MAYBE 

IT’LL CHEER YOU UP! 

Tu çima fala xwe naxwînî, Pozbilin? Belkî ew kêfa te xweş bike! 

Tu çima kaxezê şansê naxwînî, Pozbilind? Belkî ew kêfa te xweş 

bike! 

78 VANITY: 

"HAPPINESS IS WELL WITHIN YOUR REACH!" 

“Bextewarî nêzîkî te ye?” 

Dilxweşî nêzîkî te ye! 

  
(EXCITEDLY) OH, ….WHERE, WHERE? 

(kelecanî) Oh, … Kanî, kanî? 



 

 

Bi heyacan) Ax,….Kanî, kanî? 

79  

(GASP!) OH MY SMURFS! BRAINY’S FORTUNE FOUND MY 

MIRROR! 

(Bêhn çikîn!) Wey li mîn şînokî! Fala Jîro neynika min dît! 

Wey li mîn şînokî! Bi xêra kaxezên şansê yê Jîro min neynika xwe 

dît 

80 CLUMSY: 
UH, "WHAT YOU SEEK IS UP THE CREEK!" 

Ah, “Tiştê tu lê digerî, li jora bestê ye!” 

81  
WHOAAA! 

Whoaaa! 

82  

GOLLY BRAINY'S FORTUNES ARE REALLY ROCK SOLID! 

Errik! Falên Jîro bi rastî wekî keviran saxlem in. 

Errik! Kaxazên şansê yê jîro bi sond rast derdikevin. 

85 CLUMSY: 

UH, GOSH, BRAINY! WOULD YA SMURF US SOME MORE 

FORTUNES? 

Errik, Jîro! Tê hin falên din jî bişînokînî? 

Errik, Jîro! Tê hin kaxezên şansê dn binivîsî? 

85 SMURFS: (AGREEING WALLA) 

86 BRAINY: 

CERTAINLY, MY GOOD SMURFS! I’LL GET TO WORK ON THEM 

RIGHT AWAY! 

Helbet, Şînokên min ên baş! Ez ê niha biçim û li ser wan bixebitim!  

Helbet, Şînokên min yên baş! Ez ê niha herim û  hinek din 

binîvîsim.  

87 JOKEY: 
YUK, YUK! AND SO WILL I! 

Ha ha! Ez ê jî! 

88 JOKEY: 

YUK, YUK! THOSE LAST FORTUNES I WROTE SURE WERE 

FUNNY! 

Ha ha! Ew falên dawî yên ku min nivîsandin gelekî xweş bûn! 

Ha Ha! Ew kaxezên şansê ku min nivîsand gelekî xweş bûn! 



 

 

8 9  

00:07:39:14 

BUT THESE NEXT FORTUNES WILL BE EVEN FUNNIER! YUK, 

YUK! 

Lê ev falên niha wê ji wan jî xweştir bin! Ha ha! 

Lê vê carê ez ê xweşiktir binîvîsim! Ha! Ha! 

90 SMURFS: (EAGER WALLAS) 

91  (EAGER WALLAS) 

93 SMURFETTE: 

"PICK THE UGLIEST WEEDS THAT ALL OTHERS SPURN…AND 

THEY INTO BEAUTIFUL FLOWERS WILL TURN!" 

“Giyayên herî kirêt ên ku kes wan naxwaze hilbijêre… Ew ê dagerin 

kulîlkên newaze!” 

Giyayên herî kirêt herî qirêj bistîne ku kes wan naxwazeê…û ew ê 

bizivirin wek kulîlkên biharê! 

94 CLUMSY: 

UH, "ROLL THE GREAT ROCK TO THE TOP OF THE HILL, AND 

OF HAPPINESS YOU WILL HAVE YOUR FILL!" 

Ah, “Zinarê mezin di sere gir re wer bike, û bi bextewariyê dilê xwe şad 

bike!” 

Ax, ‘’Kevirê mêzin bibe li ser girê, û bi xweşîyê dilê xwe tijî bike! 

95 VANITY: 

"YOUR POISE AND CHARM WILL GREATLY ABOUND…IF YOU 

LOOK AT THE WORLD FROM UPSIDE DOWN!" 

“Xweşikî û cazîbeya te wê zêde bibe… Heke tu serserkî li dinyayê 

binêrî!” 

96 JOKEY: 
YUK, YUK!  

Ha ha! 

97 SMURFETTE: 

(PINCHED/NASAL) OH, DEAR! I CAN HARDLY STAND THIS 

TERRIBLE SMELL, BUT WHEN THESE WEEDS TURN INTO 

BEAUTIFUL BLOSSOMS, (SNIFF) IT WILL BE WORTH IT! 

firnikên xwe digire) Wey li min! Ez xwe bi zorê li ber vê bêhna genî 

digirim, lê dema ev giya dageriyan kulîlkên xweşik, (fişîn) ew ê hêjayî vê 

zehmetiyê be! 

99 VANITY: 

(GRUNT OF EXERTION)…I DON'T KNOW ABOUT CHARM AND 

POISE, BUT I'M CERTAINLY SEEING MYSELF FROM A NEW 

ANGLE! WOOOAH! 



 

 

Xurmîna zehmetkêşanê)… Ez nizanim bê ez xweşik û cazîb bûm an na, lê 

ez xwe ji aliyekî din ve dibînim! Woooah! 

100 CLUMSY: 

(GRUNTS OF EXERTION) UH, GOLLY! I SURE HOPE ALL THIS 

WORK EARNS ME A LOT OF HAPPINESS! 

(Xurmîna zehmetkêşanê) Wey li min! Lê ev qas ked û xebata min ê wekî 

bextewariyê li min vegere! 

Îcar, divê evqas kar/şixul ji min re dilxweşîyek mêzin bîne! 

101 PAPA: 

00:08:33:15 

HEFTY, IT'S BEEN VERY QUIET UP HERE LATELY AND I JUST 

WONDERED IF 

Hêzdar, ev der gelekî aram e û ez merak dikim bê çima… 

Hezdar, çend wexte ev der gelekî bê deng e û êz nizanim ji bo 

çiiiii… 

102   (GASP!) 

103  
GREAT SMURFS! 

Li min şînokî! 

104 BRAINY: 

MY, THEY CERTAINLY GO WILD OVER MY FORTUNES! 

Weyla, falên min ew dîn kirin! 

Aho, kaxezên min yên şansê wan dîn kirin! 

105 PAPA: 
BRAINY, WHAT ON EARTH IS GOING ON HERE?! 

Jîro, li vir çi diqewime wisa?! 

106 BRAINY: 
ER, WELL, UM, EH, , THAT IS 

Hii, ewk, um, eh, ew 

109 LAZY: 

(ANGRILY) YOUR FORTUNE SAID THAT IF I LAID DOWN ON A 

PILE OF DRIFTWOOD, I WOULD GET A FEATHER MATTRESS! 

(bi hêrs) Fala te got heke ez li ser loda qirşan rûnim, ez ê doşekeke nerm 

bi dest bixim! 

Kaxezên te yê şansê dibêje ku eger ez li ser koma qirşan xwe 

dirêj bikim, ez ê doşekeke nerm dest bixim!  

110  BUT ALL I GOT WAS A TERRIBLE BACKACHE! 



 

 

Lê min bi tenê êşa piştê bi dest xist! 

111 BRAINY: 

GOLLY, PAPA SMURF! I DIDN'T WRITE THOSE CRAZY 

FORTUNES! 

Wey, Bavşînok! Min ew falên dinîkî nenivîsandine! 

Wey, Bavşînok! Min ew kaxezên şansê yên dinîkî ne nivîsandine! 

112  

I-I- I MEAN, I-I THOUGHT MAYBE I MIGHT HAVE, BUT I'M SURE 

NOW I REALLY DIDN'T! 

Ya-ya-yanî, min digot qey min nivîsandine, lê ez niha dizanim ku min 

nenivîsandine! 

112 PAPA: 

BRAINY, I'M NOT INTERESTED IN YOUR EXCUSES! 

Jîro, serê min bi hincetên te naêşe! 

Jîro, ez nawazim tiştek ji te seh bikim! 

113  

I WANT YOU TO PUT AN END TO THIS NONSENSE AT ONCE! 

Ez dixwazim tu zû dawî li vê kelevajiyê bînî! 

Ez dixwazim tu zû dawî li vê dînîtîyê bînî! 

114 BRAINY: 

00:09:14:04 

YES, PAPA SMURF! 

Bila, Bavşînok! 

115  
I CAN'T UNDERSTAND WHAT WENT WRONG! 

Ez fêm nakim bê xetaya min çi ye! 

116  
OOOF! 

Ooof! 

117  

WHY, IT’S MY BASKET OF FORTUNES! 

Wey, ev selika min a falan e! 

Wey, ev selîka min ya kaxezên şansê ne! 

118  

HMM! SOMESMURF MUST HAVE SUBSTITUTED ANOTHER 

BASKET OF FORTUNES FOR MINE! 

Hmm! Wer dixuye şînokekî selikeke din a falan xistiye şûna ya min! 

Hmm! Wer xuya dike şînokekî selîkeke din ya kaxezên şansê 

xistîye şûna ya min! 



 

 

118 JOKEY: 
YUK, YUK! 

Ha, ha! 

119  

THE ONLY THING FUNNIER THAN THIS FORTUNE WILL BE THE 

LOOK ON CLUMSY'S FACE WHEN HE READS IT! YUK, YUK! 

Tiştê ji vê falê xweştir jî ew e ku dema Xisarok ev fal xwend, ez ê li rûyê 

wî binêrim! Ha ha! 

Ha ha ha! Xwezî min li rûyê xisarok bidîta wexta vî kaxezên şansê 

bixwenda.Ha Ha! 

120 BRAINY: 
I SHOULD HAVE KNOWN! 

Divê min bizaniya! 

121  
THIS IS ALL YOUR FAULT, JOKEY SMURF! 

Ev hemû sûcê te bû, Şînokê Qerfok! 

122 JOKEY: 
YUK, YUK! PRETTY FUNNY, EH, BRAINY? 

Ha ha! Gelekî xweş e, ma ne, Jîro? 

123 BRAINY: 
TARNISHING MY BRILLIANT REPUTATION IS NOT "FUNNY"! 

Herimandina şohreta jîrekiya min ne tiştekî xweş e! 

124  

I WANT YOU TO ADMIT TO EVERYSMURF THAT YOU'RE 

RESPONSIBLE FOR THESE FOOLISH FORTUNES! 

Ez dixwazim tu ji hemû Şînokan re bibêjî ku tu berpirsê van falên 

beredayî yî! 

Ez dixwazim tu ji hemû Şînokan re bibêjî ku berpirsê van kaxazên 

şansê beredayî tu yî! 

125 JOKEY: 

00:09:58:19 

OH, ALL RIGHT. 

De bila wisa be. 

126 CLUMSY: 
WHEW! MADE IT! 

Hûh! Çêbû! 

127  
NOW, IT'S TIME FOR SOME HAPPINESS! (CHUCKLE) 

De îcar ez ji xwe re hinekî bextewar bibim! (kenîn) 

128  
UH, HAPPINESS! IT'S ME, CLUMSY! YOU CAN COME OUT NOW! 

Uh, bextewarî! Ev ez im, Xisarok! Tu êdî dikarî derkevî holê! 



 

 

129  
ARE YOU UNDER THERE, HAPPINESS? 

Tu di binê vir de yî, bextewarî? 

130  

UH, GOSH! MAYBE I DIDN'T READ MY FORTUNE RIGHT! 

Uh, wey! Dibe ku min fala xwe rast nexwendibe! 

Uh, wey! Dibe ku min kaxazên xwe yê şansê rast nexwendibe! 

131 SMURFETTE: 

(PANT, PANT!) THE MORE STINKWEED I CAN GATHER, THE 

MORE BEAUTIFUL FLOWERS WILL BE MINE! 

(helhehelk!) Ez çi qas giyayên genî bidim hev, ew qas kulîlkên min ên 

xweşik ê çêbin! 

132  

(SIGH!) I JUST WISH I COULD SEE HOW MUCH STINKWEED IS 

LEFT TO PICK! 

(Keser) Bi tenê xwezî min bizaniya bê divê ez hê çi qas giyayên genî 

bidim! 

133 JOKEY: 

AW, BRAINY, DON’T LET A LITTLE JOKE GET YA 

DOWN!…JUST LET IT ROLL OFF YOUR BACK! 

Wey, Jîro, nehêle ku heneke biçûk bêhna te teng bike!... Bêhna xwe fireh 

bike lo! 

134 BRAINY: 

HMPH! I SUPPOSE LIKE THE WAY THAT ROCK'S ABOUT TO 

ROLL ON CLUMSY? 

Hmph! Tevî ku latek bi ser Xisarok de dixindire? 

Hmm! Wer xuya dike hindek maye kevirek mêzin li ser Xisarok  

were? 

135 
BRAINY/JOKE

Y: 

(GASP!) ROLL ON CLUMSY! 

(bêhn çikîn!) Lat dixindire! 

Kevir li ser were! 

136 CLUMSY: 
GOLLY!  

Weyla! 

137 
BRAINY/JOKE

Y: 

00:10:46:10 

RUNAWAY ROCK! 

Xwe bide alî! 

138 BRAINY: 
WHEW! THAT WAS A CLOSE CALL IF I EVER SAW ONE! 

Hûh! Bi serê te em ziwa filitîn lo! 



 

 

Hûh! Gelek nizîk bû eger min kevir neditîya…! 

139 JOKEY: 
UH OH! I THINK I SEE A CLOSER CALL RIGHT NOW! 

Oo ooo! Li wir xetereyeke mezintir heye! 

140 SMURFETTE: 
OH, DEAR! 

Weyla! 

141 
BRAINY/JOKE

Y/CLUMSY: 

LOOK OUT, SMURFETTE! 

Hay ji xwe hebe, Şînokê! 

142 BULL: (ANGRY SNORTS) 

142 SMURFETTE: 
(GASP!) 

(bêhn çikîn!) 

143 BULL: (ANGRY SNORTS) 

143 SMURFETTE: 
HEEEELP! 

Hewar eee! 

144 CLUMSY: 

UH, GOLLY, HOW ARE WE GONNA SAVE SMURFETTE? WE'LL 

NEVER GET DOWN THE HILL IN TIME! 

Wey lo lo, em ê çawa Şînokê xelas bikin? Em ê tu carî di wext de negihin 

binê gir! 

Wey lo lo, em ê çawa Şînokê xelas bikin? Em ê tu carî di wext de 

negihin Şînokê! 

145 JOKEY: 

NO, BUT IT LOOKS LIKE THAT ROCK WILL! 

Na, lê wer dixuye lat ê bigihe! 

Na, lê wer xuya dike kevir yê bigihe! 

146 SMURFETTE: 
EEEEK! 

Aaaaa! 

147 
WATER 

BUFFALO: 

(SURPRISED BELLOW!) 

148  (SURPRISED BELLOW!) 

149  (FRIGHTENED BELLOWS) 

150 SMURFETTE/ 
00:11:29:16 

(GASP!) 



 

 

BRAINY/JOKE

Y/ 

CLUMSY: 

(bêhn çikîn) 

151 BRAINY: 

(PANICKED) NICE GOING, JOKEY! YOU'VE UNFORTUNATELY 

TURNED MY FORTUNE COOKIES INTO MISFORTUNE COOKIES! 

(bi panîk) Her bijî, Qerfok! Mixabin te falên min ên bextê xweş 

dagerandin falên bextê reş! 

Her bijî, Qerfok! Mixabin te şansê min yê xweşik zivirand bê 

şansîyê 

152 SMURFETTE: 
OH, NO! WE’VE GOTTA SAVE VANITY! 

Weyla! Divê em Pozbilind xelas bikin! 

153 VANITY: 
AT LAST! POISE AND CHARM, HERE I STAND! 

Axirê! Min xweşikî û cazîbeya xwe dît! 

154  
HEY! 

Hey! 

155  
PUT ME DOWN! WHY, YOU'RE RUINING EVERYTHING! 

Min deynin erdê, Weyla, hûn her tiştî mehf dikin! 

158 GRANDPA: 

AH! THERE'S NOTHING LIKE A PEACEFUL, RELAXING HIKE TO 

MAKE YOU 

Ah! Tiştek bi qasî gerê bêhna yekî fireh nake. 

159  

(GASP!) RUN LIKE CRAZY! 

(bêhn çikîn!) Sero, tu bi qurbana lingo! 

Zû xwe xilas bike! 

160  
YIKES! 

Weyla! 

161  

(SHOUTING) HURRY, WHIPPERSMURFERS! ALL ABOARD THE 

BOAT! 

(qîrîn) Zû bikin, Şînokên min! Li kêlekê siwar bibin! 

162 SMURFS: (ANXIOUS WALLAS) 

163 

SMURFETTE/ 

BRAINY/JOKE

Y/ 

HEEELP! 

Hewar eee! 



 

 

CLUMSY/VANI

TY: 

164 SMURFS: (GRUNTS OF EXERTION)/(ANXIOUS WALLAS) 

165  (FEARFUL WALLAS) 

167 PAPA: 

00:12:11:03 

JOKEY, FROM NOW ON, I WANT YOU TO STICK WITH SIMPLER 

AND SAFER WAYS OF HAVING FUN! 

Qerfok, ji niha û pê de ez dixwazim tu henekên xwe bi tiştên bêxisar bikî! 

Qerfok, ji niha û pê de ez dixwazim tu bi henekên basît, emîn û 

ewle kêyfa xwe bikî.  

168 JOKEY: 
YES, PAPA SMURF! 

Bila, Bavşînok! 

170 BRAINY: 

JOKEY, I THINK YOU OWE ME A SPECIAL APOLOGY! 

Qerfok, bi ya min divê tu bi taybetî lêborînê ji min bixwazî! 

Qerfok, bi ya min tu lêborînek mezin deyndarê min î! 

171 JOKEY: 

YOU'RE RIGHT, BRAINY! HERE! I'VE GOT A SPECIAL 

"SURPRISE" FORTUNE FOR YA! 

Tu rast î, Jîro! Ha ji te re, min faleke surprîz a taybet ji te re çêkir! 

Tu rast dibêjî Jîro! A ha biteybetî ji te re kulîçeyek şansê 

hiştîye. 

172 BRAINY: 
WHY, THANK YOU, JOKEY! 

Wey, spas dikim, Qerfok! 

173 BRAINY: 

(BITTERLY) "YOU WILL GET A BIG BANG OUT OF YOUR 

COOKIE." 

(bi diltehlî) “Di kulîçeya te de bombeyeke mezin ê derkeve.” 

174 BRAINY: 
VERY FUNNY, JOKEY! 

Pir komîk e, Qerfok! 

175 JOKEY: 
YUK, YUK! I THOUGHT SO TOO! (CHUCKLE) 

Ha ha! Erê weleh, komîk bû! (kenîn) 

 

 


