
ETÎMOLOJIYA NAVÊN “EREBE” Û “SIYARE” 

 

Navên “erebe” û “siyare/seyare” her hêlên Kurdistanê tên bi kar anîn. Pir balkêşe ku Kurdên di 

bin destê dewleta tirkan de jêre dibêjin “erebe”, yên bin destê dewletên ereban de jî jêre dibêjin 

“siyare/sêyare”. Me ji wêtrê ev her du nav tirkî yan jî erebî ne, lema hin kesan ji ber xwe ve 

navên wek “geride” yên nûjen çêkirine.  

Divê mirov bizanibe ku kaniya peyvên her zimanekî ji deverên cûda têdizên. Ji ber vê egerê 

mirov bi asanî dikare xwe bighîne sorokaniya peyvên mîna “erebe” û “siyare”. 

Her wiha, berê ku seredana ciyên din bikin, em ê li birka serokaniya ku zimanê kurdî jê derhatiye 

ango Proto-Hînd-Europî bigerin. Jixwe eger li wir peyda be baş e, eger nîne hingê diyar dibe ku 

ew peyv ne kurdî ne. 

ETÎMOLOJİYA NAVÊ “EREBE” 

Navê “erebe” peyveke hevedudanî ye û ji peyvên Proto-Hînd-Ewropî ên mîna * H1er- ‘çûyîn, 

gihîştin’
1
; *er-

3
 : or-: r-

2
 ‘hereket’ û *rebh-

1
 ‘rev, rewan, raburdû’ derketiye holê. Ev jî tê 

wateya “bi lez çûn, bi asan çûn” yan jî “çûyîna rewan’.  

                                                             
1
 LIV: 238, Julius Pokorny 326. 

2 Koka vê peyvê *ar-1, (a)ri-, rei- ‘rev, rewan, er-3: or-: r- ‘hereket’ û koka *er-1, *or- ‘teyr’ mîna hev in. 



Navê “erebe” kurdiyeke resen e. Ji bo vê sedan peyvên berjeng hene. Îskîtî rraha ‘erebe’, 

Sanskrîtî ratha ‘erebe’, Avesta raθa ‘erebe’ ji vana çend mînak in. Her wisa di kurdiya nûjen de 

tê wateya tişta ku “di rê de diçe”. Kurdan anegoreyî bivaca zimanê xwe ew wek “erebe” bi lêv 

kirine.  

Her wiha, mirov bi dil aramî dikare bêje ku peyva “erebe” bi kurdiya resen e.  

Hin agahiyên pêvekî: 

Hittitî a-ra-a-i ‘rakirin’, a-ri ‘gihiştin’
3
, parh- ‘ecele kirin’, arnuzzi- ‘pêşta hanîn, şandin’, 

Luwikî haerattar ‘êriş’, harwa ‘rê’; Horîkî harri ‘rê’, erbûskî ‘teyrê Xwedayê bagerê 

Teşşûb’; Sanskrîtî ardati-, rdati- ‘herikîn’, bhar- ‘bi lez, zûzika’; Avesta ar- ‘hereket, 

gihiştin’
4
, baranti- ‘wek bagerê’; Proto Îranî hrau- ‘herikîn’, har-

1
 ‘çûyîn’, har

2 
– 

‘hereket’; Yûnaniya Kevn ερχομαι (erxomai) ‘ez diçim’.  

ON hreyfa, hrara, Dan. røre, Sw. roar, OE striyan, hrēran, NE move (stir), OHG ruoren, 

NHG bewegen (rühren). 

 

 

ETÎMOLOJİYA NAVÊ “SİYARE/SÊYARE” 

 

Navê “siyare/seyare” di zimanê erebî de wek peyveke sereke cih girtiye. Lê belê koka wê erebî 

ye yan na divê lêkolîn li ser bê çêkirin. Her waha; 

Proto-Hind-Ewropî *se- ‘ji ber xwe ve” + *rei̯ə- ‘herikîn, livandin’ = *sereia û di encamê de 

siyare/seyare derikeve holê û tê wateya tişta ku li ser rê ji xwe berê dizvire, hereket dike. 

                                                             
3
 Bi sorankî “rewiştin’, kurmancî “rev”. 

4 Wisa diyare ku bi tirkî “erîşmek – gihiştin’ ne bi zimanê tirkî ye. Dîsa peyva “hereket” ne bi erebî ye. 



Yan jî bi hevedudaniya peyvên Proto-Hînd-Ewropî *seu-3: *su-: *seṷə-: *su- ‘ajotin, tewandin, 

zivirandin’  914, û *reidh- ‘siyarbûn’ (sureidh-) derketiye holê û tê wateya tişta ku lê siyardibin  

û tê ajotinê ye. Wek tê zanîn ev peyv di kurdiya nûjen de wek siyare/seyare an jî seyarat tê bi lêv 

kirin. Wisa xûya dike ku li dema hurrî û mîtaniyan ketiye li nav zimanên samîaxêfan. Ji xwe di 

kurdiya nûjen de siyarî/siwarî tê wateya kesên li tiştekî siyarbûyî (li ser pişta hesp, hêstir, ker û 

amrazan). 

 

 


