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Gelo çend kes dizanin ku navê teraziyê ku amraza dawerî a maf û dadê ye ji 

orartûkî derbasî li nav zimanê/zimanên me bûye? 

Her çi kesên ku hinekî zimanzaniyê re mijûlî dibin, dibêjin, “ev peyveke farisî ye û 

tê wateya amrazê kêşandinê” û hew! Seranser dema rayeka vê peyvê diyardikin, ji 

pehlewîkiya ku qaşo wek farsiya navendî nîşandidin wêdetir nikarin bighînin ti 

deveran. Her wiha, wek mînakê hemî babetan jêderka navê “terazîyê” jî di rêavên 

dûr yan jî cuda de geriyane. Baş e ji bo çi ew wisa dikin? 

Yekem, ji ber ku zimanzanên tirk, ereb û farisan di mijara zimanên antîk de jêhatî 

nînin, peyv û bêjeyên behslêkirî bi tenê di nav zimanên farisî û erebî de digerin û li 

kîjanî de rasbên hema dibêjin bi wî zimanî ye. Ango ew pêşdaraz in. 

Duyem, ji ber ku ew di xizmeta saziyên dewletê yên şemarok de ne, seredaniya 

zimanê kurdî nakin. Dema tê zanîn ku peyvek sedî sed kurdî ye, qelafên farisî, 

erebî yan jî hîndî lê dikin û bi vî avayî li ser rastiyê dixumînin. Ew, mîna kesê ku 

pozê/kepira xwe ji patikê re nîşan bide tevdigerin. 

Ji demên buhurî ta îro, piraniya peyvên teknîkî yên ku di tirkî de tên bi kar înan ji 

zimanên dereke hatine wergirtin. Ev bûyer di derheqê menên pîvanê de jî wisa ye. 

Mînakî, 

Navên menên demê wek saet ‘qad, firehî’, dakîka ‘parçik’ saniye ‘duyemîn’ ji 

erebî derbasî nav tirkî bûne û wisa cih girtine ku jê veger jî ne pêkan e. Lê belê di 

kurdî de ne wisa ye. Ji ber ku menên demê yên resen wek kat ‘saet’, xulek ‘dakika’, 

çirke ‘saniye’ tê bi kar înan. 

Angaşta lêkolînerên biyanî ew e ku peyva “terazî” bi farisiya navendî ye û ji peyva 

“tārazūk” maye û tê wateya amrazê kêşandinê. Rast e di pehleviyê de peyva 

tārazūk heye, lê belê pehlevîkî çiqasî farisî ye ew nediyar e. 

Baş e, kevnariya peyva “terazî” berya pehlevîkî yan jî sogdiyankiyê tune ye? Eger 

dixwazin bersiveke rast bidin divê em berê xwe bidin zimanê orartûyan. Ji ber ku 



ev peyv di wî zimanî de him bi nivisên mixî û him jî hîeograjî wek “tu-ru-

za/ṭerusi” hatiye tomarkirin. Lê belê ne wek amrazekî kêşandinê, wek pîvana 

mena şerabê ya 29 lîtreyan behsa wê hatiye kirin. Em jî vê peyva ku ji hezaran 

salan pê ve di guhan de dengvedide re îro dibêjin “terazî”. 
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