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Dema ku behsa ‘nan’ tê kirin, kirara xwarin û ji wê zêdetir hizir tên bîra mirov.  

Başe sedema sereke ya xwarinê çiye?  

Bê şik, ji ber domandina jiyanê, jîndar duxwin û veduxwin. Digel dan û vedanê henasê, 

çalakiya herî girîng xwarin û vexwarin e. Heta dikarin bêjin ku eger xwarin û vexwarin tunebe, 

candar nikarin hulmê vekişînin yan jî bidin der.  

Mirov di jiyana xwe ya arişî (manewî) de ji bo sîpasdarî û şabaşxaniyê xwîn, nan û meyê 

pêşkêşî Xweda û Xwedawendan dikin. Ji bo xwînê boraqan serjê dikin. Dema ayînên girîng 

nanên curbecur û xemilandî pêşkêşî xweda û xwedaweenda dikin. Ji bo xwaşî û bijûniyê meyê 

veduxwin yan jî badeka bi tijî mey valadikine li ser qurbangehê.  

Nan, sembola ked û xebatê ye. Heta mirov dikare bêje ku ew, berhemê herî girîng ya ku 

dema şoreşa neolotîk hatiye afirandinê ye. Nan, wek nîmet û qenciya ku ji aliyê Xwadê hatiye 

bexşandin tê zanîn. Ji ber vê sedemê nan di gelek çand û gerdîşan de pîroz e. 

Bi taybet di çand û gerdîşa kurdan de cihekî nanî yê girîng heye. Nan pîroz e, heyberê 

sond û pêymanê ye. Dema ku parçek jê bikeve erdê, wê hildidin û mîna ayetên pîroz sê caran 

maçî dikin û dibin eniya xwe. Heta bi jêre dibêjin Nanê Ezîz. Her wusa bi pîrozkirina nanî ve 

mirov ewrariya keda xwe dike. Kurdî nan di wateya nîmet, rizq û xurekê de jî tê bikar înan. 

Navê nan ji ku hatiye û ji bo çi di Zimanê Kurdî de jêre dibêjin nan? 

 

Di cîhanê de navê nanî bi goreyî komên zimanan dişibên hev:  

Mînakî: 

Koma Hîndî:  rotî 

Koma îranî:  nan 

Koma Latînî: pan 

Koma Germani: brauð 

Koma Slavî: xileb 

Koma Erebî: xibiz 

 

Wek di rêzên jorê de jî diyardike ku kurdî navê nan bi goreyî koma zimanên îranî ye. 

Gelekî balkêşe ku koka ‘nan’ him di nav Proto-Hînd-Ewropayî, him jî di nav Zimanên jafetîk 

yên mîna Sûmerî û Horîkî, de jî heye.  

 

Bi goreyî Proto-Hînd-Ewropî pêyvên ku bûne sedema biserûberbûna navê “nan”: 

Proto-Hînd-Ewropî   *ieṷo-  zad, ceh’ 

Proto-îranî  pana  gilgil’ 

Avesta  dana  dexl, zad, den’ 

Hititi  Hitt. is(sa)na-, ēssana-  hevîr’,  

Hititi 
NINDA

dannaš-  kulorik 

Luwiyî 
NINDA

tannaš- cureyek nan 



Bi goreyî zimanên Jafetî pêyvên ku bûne sedema bi serûberbûna nave nan: 

 

a) Jafetiya rojhilatê: 

Sumeri→ nînda ‘nan’ 

 

b) Jafetîka Rojava: 

Hurrî → ulnan ‘xurek’, naiyi/na-i-hé-e, nawni/na-(a)-u-ni ‘merg, çêregeh’ 

 

Him bûjenî û him jî arişî du wateyên “nan”î hene.  

 

Wateyên bûjenî (madî): 

 

Ji navê PHE *ieṷo- ‘zad, ceh’. Her wiha diyare *ieṷo yan jî bûye “nan”. Ango ev jî tê 

wateya xureka ku ji tene (zad, dexil) tê çêkirin. 

Heman wateya bûjenî di Zimanê Horîkî de jî heye. Horîkî ulnan- ‘xurek’ ( tişta ku tê 

daqurtandin) û naiyi/na-i-hé-e, nawni/na-(a)-u-ni ‘çêre, çêregeh’ jî vêna diselimîne. Jixwe çêre 

xurek e, çêregeh jî devera ku çêre lê heye ango sivre ye. Bi Sumerî nînda ‘nan’ navekî tewrî 

eşkere û zelal e. Jixwe ev nav dema nivisên mixî wek logorama ‘nan’ hatiye bikarînan.  

 

Mînakî: 

Hîtîtkî 
NINDA

dannaš- ‘kulorik’ 

Luwîkî 
NINDA

alaluu(wa)n- ‘cureyekî nanî’ 

Hurîkî 
NINDA

kakarî- ‘cureyek nanê ayînî’
1
 

 

Wateyên arîşî (manewî): 

 

Proto-Hind-Ewropî *an(ǝ)- ‘henas, bêhnvedan, bizav’, her çiqasî henasvedan bizaveke 

fîzîkî be jî ew wek şareta zindîbûnê ango ya hest û pejnê jî derbîran dibe. PHE *an(ǝ)- di Zimanê 

Kurdî de wek can tê bi kar anîn. Can, bi jîn û ruh ve girêdayî ye. Her wusa ji vir de wateya arişî 

derdikeve holê. Ji ber vê egerê nan wek egera jînê hatiye sewirandin. 

Jixwe bi Zimanê Horîyan navê Xwadê Enî ye. Nana yan jî Nanna Xwedawenda dayîk ya 

Horiyan û hemû Mezopotamiyan bû. Sûmerî jêre dibêjin Înana ku xwedawenda bereket û cengê 

ye.  

Her wusa selimandinên jorê wateyên ku navê “nan” jê peyda bûne hatine destnîşan kirin. 

Diyare di Zimanên Îranî de “nan” ji tişta ku ji dexil çêdibe û tê xwarinê zedetir, wek tişta pîroz 

ya ku dibe sedema jînê hatiye sêwirandin. 
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 Kizzuwatna: ga-ag-ga-ri, Hbo V 2 II 24. 


