
Sumerî di detayên kurdî de veşartî ye 
 

1 
 

SUMERÎ Dİ DETAYÊN KURDÎ DE VEŞARTÎ YE! 

 

ALİ HUSEİN KERİM 

 

Ji salên 1800î pê ve di bin sîwana nave sumerolojiyê 

de xebateke zanîstî û lêkolîneriyê destpêkiriye. Ji wê hingê pê 

ve derbarê regez û zimanê sumeriyan curbecur pirtûk, hizir, 

gotar û hwd derketine holê. Hizra hevbeş ya hemûyan ew e ku 

dîrokê ji sumeriyan dest pê kiriye. Ji ber ku xala destpêkê ya 

dîrokê nivis e. Her wisa, hatiye selimandinê ku cara yekem 

karê xwandin û nivisandinê li welatên sumeran destpêkiriye. 

Piştî ku rola sumeriyan a derheqê pêşxistina 

şaristaniyê hate selimandin, piraniya gelên başûrê rojavayê 

Asyayê bi sumeran re têkiliyên xwe yên nîjadî sêwirandine. 

Pir balkêşe ku hin koçberên ku hezaran salan tewr piştî 

nemana sumeriyan hatine Anatolî û Mezopotomayayê, dibêjin 

em sumerî ne. Heta fînî, macar û gelekên din jî koka xwe 

girêdidin sumeriyan. Ji nav hemûyan ên ku xwe bendê vê 

îdayê ve herî zêde şidandine tirk in. Helbet sedemên vê hizra 

xiyalî hene. Ji ber ku dîroka milletên ku çand û zimanên xwe 

ji vir û wir berhevkirine diyar nîne. Ji ber vê egerê, ew koka 

xwe li deverekî re dinisûkînin. Dema nikarin xwe bi zindiyan 

ve girêdin hingê koça xwe li ser kavilên miriyan datînin. 

Miletê herî kevin ê li ser xaka sumeriyan kurd in, kurd jî bi 

tenê temaşekarên vê komediyê trajîk in.  

Ev kurtelêkolîn li derbareyê nêziktî û xizimtiya kurd û 

sumeriyan e. Em hêvî dikin ku di encamê de nêrîna 

xwandevanan yê zelaltir be. Gelo sumer kurd in, ne kurd in, 

yan jî ew û kurd xizmên hev in? 
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Navê sumeran tê çi wateyê? 

 

Sumerî (BZ 4500-1900) navê miletekî Mezopotamya 

kevnar in. Li anegoreyî sumerologan berya ku sumerî li 

Mezopotamyayê binecih bibin, hin qewmên din li wir dijiyan. 

Xwediyê vê hizrê yê sereke sumerologê bi navûdeng Samuel 

Noah Kramer bi xwe ye.
1
 Helbet li derbareyê vê idayê hîna 

belge yên pê selimîn ên arkeolojîk û antropolojîk nehatine 

dîtin. Lê navê sumer û bajar dewletên wan ên wek Eridu, 

Lagaş, Ur, Uruk,
2
 Adab, Kullab, Nippur, Kiş û hwd. diyare ku 

bi zimanê sumeriyan nîn in Ji ber ku dema ev navan bi zimanê 

sumeriyan re bêye kemperandin, çi wateyeke tewaw destnîşan 

nake. Hema navên çemên Îtiglat (Dîcle) û Pûratû (Firat) bi 

xwe jî ne bi zimanê sumeriyan e. Ev jî eşekere dike ku ev 

navan aidê zimanê qewmekî (qewmên) ku pêş sumeran li wir 

bûn e. Navê wan qewman nayê zanîn ji ber ku hingê nivis 

tunebû. Ji ber vê egerê dîrokzanan ew wek gelên Proto-Firat 

(Firatiyên Berê) binavkirine. Qewmên Proto-Firat xwediyê 

Çanda Ubeyd (B.Z. 5.900 – 4.300) in. Çanda Ubeyd ji 

Serdema Neolotîk ya Pîrotgeriyê heya Serdema Kalkolîtîk 

domkiriye. Wek tê zanîn Çanda Ubeyd ji hêla qewmên 

Torosên Bakûr û Çiyayên Zagrosan hatiye pêşxistin. Ev jî 

diselimîne ku gelheya sumerî û yên berê wan ji coxrafya 

Kurdistanê koçberî Mezopotamya jêrîn bûne.  

                                                             
1 Samuel Noah Kramer, The Sumerians: Their History, Culture, and 

Character University of Chicago Press, 15 feb. 1977 
2
 “Uruk” tê wateya “Ur”a piçûk; wek di kurdiya nûjen de çawa “bajar” 

dibe “bajarok.” 
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Wisa diyarike ku gelê Proto-Firat bi eslên xwe ve 

koma geliyên Horiyan e. Heta mirov ji wan re dikare bêje 

qewmê Proto-Horî (Pêşiyên horiyan). Jixwe, Lulubî, Subarî, 

Sîmurî, Şimaşkî, Susiyanî û gelên hwd ku li dorûberê çemên 

firat û Dîcle dijiyan di eslên xwe ve horî ne. Heta mirov gutî û 

sumeriyan jî dikare bixe heman lîsteyê. Çand û zimanên 

hemuyan li destpêkê wek hev bû. Lê paşê tête guhorandin. Ji 

ber vê sedemêye ku zimanasê Sovyetê, Nikolay Yakovlevich 

Marr teoriya zimanên yafesîk pêşkêşkiriye û zimanê sumerî, 

elamî û gutiyan wek yasefiya rohilat, zimanê Horiyan jî wek 

yasefiya rojava destnîşan dike. Diyare, berya ku sumerî û 

akadî tevlîhev bibin zimanê sumeriyan û horiyan wek hev 

bûn. Ji bo mijar asantir bê têgihîştin mirov dikare ferqa di 

navbera zaravayê kurmancî û goranîkî wek mînak destnîşan 

bike. Kurmancî û goranî her çendî du zaravayên kurdî ne jî, 

peyvên herduyan jî wek hev in. Bi tenê di warê bilêvkirinê de 

ji hev cuda dibin. Ev pirsgirêk di navbera zimanê sumerî û yê 

gutiyan de jî wisa bû. Gutî û sumerî her çendî wek du gelên 

cuda tên zanîn jî hezaran salan di nav hev de jiyane. Ev bûyer 

di Destana Gilgamêş de eşkere dibe.
3
  

Ji ber çi, gelên Mezopotamya kevnar navê Sûmer bi 

kar înane heya niha nehatiye zelalkirin. Mirov li anegoreyî 

zimanê kurdî vê mijarê bi çar paradigmayan şîrove bike. 

 

 

Paradigma I: 

                                                             
3
 http://dirokakurdistan.com/krd/2019/02/24/gilgamesh_u_engidu/; 

http://dirokakurdistan.com/tr/2018/12/27/sumerler-ve-kardaka-ulkesi/ 
 

http://dirokakurdistan.com/krd/2019/02/24/gilgamesh_u_engidu/
http://dirokakurdistan.com/tr/2018/12/27/sumerler-ve-kardaka-ulkesi/
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Demekê ji deman, ango li serdemên berê li devera  

Mezopotamya kevnar gelek welatên ku navên wan bi “SU-”, 

“SÎ-”, “SO-, “Şî” destpêdikir hebûn. Mînak: Sumer, Sîmûrî, 

Sobarî, Şûmşara, Sûziana, Sûsa, Şimaşkî û hwd. Ji van her 

yek peravên çemekî bûn.  

Dibe ku ew peravên çeman dijiyan, ji ber vê sedemê 

navên wan bi zê/su/sî ve hatibû girêdan.  

Di zimanê kurdî de, peyva zê/sê/sû hevwateyên peyva 

çem in,
4
 -mer jî di wateya merî/mirov e. Li anegoreyî vê 

paradîgmayê sumer/zumer tê wateya mirovê perava 

çeman. Ji ber vê egerê mirov dikare bêje ku, sumer/zêmer nav 

nîne navlêk e.  

 

Paradîgma III: 

zom:   qebîle, ciyê ku koçer lê dimînin 

erd, êrdim: cih, herêm 

zom+erd  erdê zoman 

zomer>sumer: koçer, ango kesên ji devereke din 

hatine.  

Li anegoreyî vê paradigmayê sumer tê wateya koçer. 

 

Paradîgma IV: 

Sumeriyan kincên xwe ji pembû yan jî keten ve wek 

purta çûk û balindeyan çêdikirin. Ji ber vê sedemê navê teyrê 

sîmurg li wan kirine. Her wiha paşê dengê “g” ketiye û wek 

“sîmur>sîmer>sumer” hatiye bilêvkirin. Jixwe di hin devokên 

kurdî de ji teyrê sîmorg re yekser dibêjin teyrê sîmur/sumur 

                                                             
4 Di zimanê kurdî de çem, rûbar, şat û zê sînonîm (hevwate) ne. 
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Sumeriyan ji welatê xwe re digotin KI-EN-GİR. KI-

EN te wateya erd/ax, cih; Lê wateya “GIR” hê tewaw 

nehatiye selimandin. Pir balkêşe ku peyva KI-EN-GİR di 

kurdiya nûjen de jî heye. Ji ber ku KI-, îro wek cî/cih tê bi 

lêvkirin, mînak (ciyê me, ciyê dûr, ciyê bilind hwd). –EN jî 

tewandina peyva KI- ye, heta dibe ku qertafa pirjimariyê be jî.  

Di kurdiya nûjen de, ji berpirsiyarê malbat, dever yan 

jî heremekî re dibêjin key/keya/keyan. Pir devran ji muxtaran 

re dibêjin keya. Heta li serdema antîk ji rêvebirên gelên 

îranînejad re gotine keyan (Key Esxer, Key Xusrew, Key 

Kabûs). Nexasîm di Avestayê de jî behsa kêyan hatiye kirin.  

Her wiha peyva GİR jî navê hoz/êl/eşîrekî ye. Ji ber vê 

sedemê Kİ-EN-GİR jî tê wateya cih/welatê gîran.  

Baş e ev “GÎR” kî ne?  
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“GÎR” navê kevnar ê kurdên gor/goran e. Dibe ku ev 

nav di rastiya xwe de wek “GOR” be, lê şaş hatibe xwendin. 

Her wiha dibetiya mezin ew e ku sumerî pêşiyên kurdên 

goran in. Jixwe devera ku goran lêne, demekî ji deman cih û 

warên sumeriyan bû. Ji ber vê sedemê di zaravê goranî û 

devokên wê (hewramî, kekayi, sacalani, kendûlayî, bextiyari, 

laki, fêyli, kelhori, mamasani) de peyvên sumerî ji zarawên 

din ên kurdî zêdetir in. Hema hema şêweyê rêzimanî yê 

sumerî jî wek hevin. 

Nezikbûna regezî ya sumeriyan mirov dikare bi riya 

ziman, çand, genetik û dîrokê destnîşan bike. 

 

Li anegoreyî analîzan genetîka sumeriyan: 

 

Li derbareyê genetîka sumeriyan gelek spekulatif 

hene. Her wisa, bermayîkên mirovî yên serdema sumeriyan 

peyda nebûne, ta ku bikaribin analîzên genetîkî bên 

selimandin. Lê dîsa jî mirov dikare çend gotinan bike. Ji bo 

ADN’ya Sumeran genetiknasan gelek lêkolîn pêkînane. Ji van 

yek bi tenê ser erebên hemdemî yên li lîtav û cimcimeya 

sûmera kevin pêkhatiye. Di encamê de hatiye selimandinê ku 

ew di eslê xwe de qewmên rohilata navîn in. Têkiliya wan bi 

Pakîstan, Hîndîstan, yan jî Asya Navîn re nîne. ADN’ya wan 

bêtir nêzikî Mezopotamya jorîn (ango ya kurdan AHK) e. 

Heta kok û rîşeya genên erebên lîtavên Mezopotamyayê 

dighêje pêş 4000 salan. Ku ev jî dighêje serdema bajar 

dewletên sumeriyan. 

Her wisa, bi vê analîzê jî hatiye xuya kirinê ku angaşta 

(ideya) çeçen, gurcî, fînî, hînd û tirkbûna sumeriyan bêbinate 
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ye. Eger girêdaneke sumeriyan qewmekî re bê çêkirin, ew 

qema jî yan kurd yan jî asûrî ne. Lê, têşêyê peyivsazî û 

ferhenga asûriyan û ya sumeriyan ne wek hev e. Zimanê asurî 

di nav beşa samiyan de ye. Ji samîaxêfan gelek peyv ketine 

nav zimanê sumeriyan, lê samîaxêfan ji zimanê sumerî bêtir 

peyv wergirtine.  

Ji aliyê çandê ve hîkara sumeriyan ne bi tenê 

dorûberên xwe, li hemû cihanê bûye. Bingehê curbecur 

mîtolojiyan, heta bingehê ol û baweriyên wek yahudîtî, 

xiristiyanî û îslamê ji mîtolojî û baweriya sûmeriyan derketine 

holê.  

Mirov dikare bêje ku çanda sumeran ji kurdan re mîrat 

maye. Ev ne fîşal e, rastî bi xwe ye. Di vir de em dikarin çend 

mînakan diyarbikin. Li Serdema Sumeriyan cêjna Akîtu hebû. 

Di vê cêjnê de “Ayîna Zewaca Pîroz” bi temsîlî pêkdihanîn. 

Îro ev cêjn di nav kurdan de di bin navên “qirtikê serê salê,” 

“kose gelî” û “gagan,” her sal berê buharê bi temsîlî tê pîroz 

kirin. Kurdan ev gerdîş bi Newrozê ve girêdane. Lê belê koka 

wê ya “hivde malê” ye.  

Dema hişkesaliyê “bûka baranê” tê gerandin. Baş e 

bûka baranê çi temsîl dike? Ew temsîla, ango şanoya hawar û 

daxwaza baran û bereketê ye. Baran û bereketê ji kê 

dixwazin? Helbet ji xwedawenda bereketê dixwazin. 

Xwedawenda bereketê kî ye? Helbet Înanayê ye. Peyker yan 

jî keça wek bûkekî xemilandî Înanayê temsîl dike. Her wiha 

devera ku bûk hebe zava jî heye, ku ew jî xwedayê şivan 

Dumûzî ye. 

Sumeriyan hesabên xwe li ser bingehê 6, 12, 18, 24, 

30, 36... 60 çêkiribûn. Pir balkêşe ku ev şêwe bîrkarî heya 
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demeke nêzik di nav kurdan de pêk dihat. Belkîm hin deveran 

hê domdike. Kebaniyên malê nanên xwe şeş bi şeş didane li 

serhev. Digotin, “10 şeş nanê me hene.” Yan jî nanê malekî 

nemabe ji cînaran dixwastin. Digotin “şeşek yan jî du şeş nan 

bidin me.”  

Bingehê gerdîşa pîroziya nên a di nav kurdan de jî 

dighêje sumeran. Dema nan bikeve erdê sê caran maçî dikin û 

didin eniya xwe. Gelek kes vê gerdîşê ji îslamê ve girêdidin. 

Lê belê, ev tişt di nav ereban de nîne. Li pêş çavên wan nan û 

xiyar her wekhev in. Tirkan ev gerdîş ji kurdan wergirtine.  

Cêjna “beranberdanê” ya kurdan jî ji Serdema 

Sumeriyan pê ve di nav kurdan de tê pîrozkirin. Eger 

lêkolîneke taybet ser gerdîşên kurdan çêbe, gelek tiştên 

hevbeş bi yên sumeran re hene.  

Ji aliyê dîrokî ve jî kurd û sumer dighêjin hev. Ji ber 

ku kurd û sumer hevdîrok in û qewmên heman serdemê ne. 

Hozên sumeran nemane yan jî bûne beşên kurdên hemdem. 

Dema Ki-en-gir tê gotin, welatê goran tê destnîşankirin. Piştî 

hişkesalî, xela û erişên samiyan bervî loristana îroyîn ve çûne. 

Yên ku li nav lîtav û cimcimeyên Mezopotamyayê man bûne 

ereb. Lê li jor jî hatiye xuyakirin ku hevbeşiya ADN-ya wan û 

kurdan a wan û ereban zêdetir e.  

Ji aliyê zimanasiyê ve jî hevbeşiyên mezin hene. Her 

çendî kurdiya nûjen Hînd-Îranî be jî, ne dûrî sumerî ye. Ji 

serdema sumeriyan ta vê serdemê hezaran sal buhurîne û 

zimên xwe ji pêş ve biriye. Heta mirov dikare bêje ku, zimanê 

sumeriyan û Proto-Hînd-Ewropî gelekî nêzikî hev bûn; 

pêyvên hevbeş hebûn. Sumerî jî wek kurdî zimanekî tewange 

û ergatif e. Helbet pi caran di bin hîkara samîaxêfan de maye, 
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lê taybetiya xwe ya ergatîv jî yan wendakiriye (zaravê soranî), 

yan jî nîvcoyî (kurmancî) maye. 

 

a) Ji aliyê peyvan de sumerî û kurdî 

 

Ji bo nêzikbûna kurdî û sumerî bê zanîn ferhengoka 

jêrîn hatiye amadekirin. Piraniya peyven kurdî yên di vê 

ferhengokê de ji zaravê kurmancî ne. Eger nasyariya zarav û 

devokên kurdî yên wek gorani (hewramî, Kekayi, Sacalani, 

kendûlayî) û lori (hewramî, bextiyarî, lakî, fêylî, kelhorî, 

mamasanî) hebe, mirov dikare biselimîne ku hema hema 

hemû peyvên sumerî û kurdî wek hev in. 

 

 

Ferhengoka sumerî-kurdî 

 

sumerî wate kurdî wate 

ab.ur ava gur abgur 

Xabûr 

ava gur 

Çemê Xabûr 

alulu halan halan 
olan 

tilîlî 

hela hela 
kirin 

halan 
olan 

tilîlî 

qelebalix kirin 

é.gal seray hewşa kal 

eqal(et) 

qale/kela 

xaniyê mezin/kevin 

eqaret 

kale 

iri bajar êrdîm/îrdim 

êre,hira/hîra 

hirîtî 
hira 

irge 

dever herêm 

ev der 

azadî 
binkeyê dergûşê 

ciyê cotbûnê 
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ircî 

îrîr 

şar 
orkê 

xara 

xarûfge 

xere 
xêrzik 

xir 

xir bûn 
xirabe 

xirik 

xirtige 
xor 

xurfe 

xurişge 

ûr(t) 

ciyê qamûş û bambûyan 

şemate, qelebalix, elalet 

bajar 
dever, herêm 

ciyê firina kûz û cêran 

kûzxane 

diwarê ji kevirê nerm 
rezê piçûk 

hemû, kom, gilover, 

kombûn 
kavil 

dayre 

kevirge, cihê bilind 
rêzeyên bostan 

ode, jûr 

aşxane 

ocax, aşxane 

anše hesp nîştin 

daniştin 

di wateya siyarbûnê de 

rûniştin 

bur(ud) Îhlal, 

kunkirin, 
birrîn 

birîd 

birrîn 
burandin 

burxe 

qutkir, birî 

qutkirin 
xesandin 

burxî 

dub tablet tîp 
dibistan 

tepik 

tab 

tabele 
tablet 

table 

tablo 

pît, herf 
medrese 

topax, tablet 

çapkirin 

tabela 
tablet 

table 

tablo 

erin teyr teyr teyr 

gan(a) zayîn, 

welidîn 

zayîn 

gayîn 

zayîn 

li hev şabûn 

géme; ES 
gi4-in ~ 

navmalî cinî, jin 
kêna 

jin, pîrek 
keçik, qîz 
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ge4-en6 

gigir(2)(a) araba têger 

gerdûm, 

gerîde 
gergerok 

gerîn 

girover 
gog 

tekerlek 

erebe 

ereba zarokan 
meş, totlabûn 

girover 

top, gilover 

gadani kincên ji 

kitan 

kitanî ji kitan 

gud
r
 , gu4 ga, garan ga ga 

gu7(.r? ) xwarin xwar 

xurd 

xurek 

xurinî 
gewrî 

givêr 

gubre 
gû 

kût 

qurt 
qurtik 

qurban 

qulatik 

qût 
xwurek 

xuriş 

xwarin kesê III-mîn 

alif, êm 

xwarin 

bê taşte 
lûleya xwarinê, qirik 

xwarin 

axpîn 
terxê mirov 

nanê bin tendûrê 

daqurtandin 
lûleya xwarinê 

dehî, boraq 

qelînekên genim 

zaxîre 
xwarin 

xureka şil 

gúr daîre, veger ger, gere, 
gerik 

gere, girdav 

igi çav, rû çeşm, çim çav 

izi agir kizirî 

kozî 

kizirîn 

koziya êgir 

kur çiya, dinya 
din 

ko 
kûre 

çiya 
ciyê agir, paceya krater 

luḫ(u) paqij, 

şûştin 

hilû 

lewitî 

paqij, şimitok 

lewitî 
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maḫ(a) mezinbûn mezin mezin 

musara mohr nivisar nivisar 

nu na, ne na, ne, ni- na, ne, ni- 

si-si hesp esp, hesp 
şîşek 

şê 

hesp 
peza yek salî 

hespê şê 

dala sîber talde/dalde cihê sîber 

šáḫ(a) beraz mahû/şahû 
wehş 

beraza mê 
wehş 

še ce/ceh ce/ceh ce/ceh  

šeg9 seqem, 

berf, sar 

seqem Sir û seqem 

tag(a) girtin, dest 

lê dan, 

pelandin 

têkîn 

tekilî 

temas, pêwendî 

têkilî 

ú-li-in / 
wux-li-in 

rîsê 
rengîn/hirî 

hirîn/hilîn 
xwerî 

hirî 
hirî 

u8(.a) mih mih mih 

us5 pez pez pez 

urbara gur gur gur 

uru4 çandin dirûn dirûna giya, ceh genim 

gal büyük kal kal, mirovê rûspî 

nagar necar necar necar, dûlger 

zadim dîwarsaz dîzdar diwarsaz 

lu-gal mêre mezin loyê kal “lo” baneşana zilaman e 

da-re ebedî dûre bûr bûn 

a-na-še bo çi ana çi Ev çi ye? 

a-na çi kanê ku 

eger5 paş page pişt 

šà-ga-ni-
ta 

(šag.ani.t

a) 

Ji dil, 
dilsoz 

şagîn şagîn 

lipiš-ta bi hêrs lepûçik 

lep lêdan 

lepûçk 

lep lêdan 
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itu meh hefte heft roj 

Itu-da
5
 mehê da heftê de di vê heftê de 

u 

u-da 

Roj 

di rojê de 

xo 

xo da 

xor 

di xorê da 

ĝe ez xwe xwe 

gaz kuştin, 

gurandin, 

hêrandin, 
lêdan, 

şikandin 

gezîn  

gazî 

 
kuşt 

gezkirin 

birîndarê şer 

 
kuşt (kesê IIImîn) 

mu nav/nam nam 
mi 

nav 
mi 

giggi, gig reş qîçik 

xagî 

rengê kayê 

xakî 

ğig/nig3 nig/ling nig nig 

ur kuçik gur gur 

uzu goşt gozt/goşt 

zad 

zadik 
zaxîre 

pez 

bez 

biz 

goşt 

xwarin, dexl 

xwarina rê 
zexîre 

pez 

bez, dohn 

bizin 

mušen çivîk mêş, moz mêş, moz 

nan vexwarin nan 

noş 

nan 

vexwarin 

saxar erd zaxor 
sehre 

erdê kevir 
sehre 

šum dayîn şi min 

şam 

ji min 

danê êvarê 

dug baş çag/çak çakî, çêyî 

šu dest sum 

şane 

sim 

şane, tirîgan 

šag- serî serg serî 

                                                             
5 Koka paşdaçeka “-da/de” 
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zu zanîn zan, zanîn zanîn 

gid dirêj gird gird, mezin 

šar pir, zor, 

gelek 

zor zor, pir, gelek 

šar2 qurbanîkiri

n 

şer(jêkirin) şerjêkirin 

kag-/ka dev, fek kek/fak dev, fek 

gibil nû givil 
cibil 

penîrê teze/xam 
negihîştî, bêpare 

kiri poz, kepir kepûr kepir 

diš yek/jû/şû jû yek 

dug- gotin digo gotin (dema buhurî) 

igi du dîtin dîtin dîtin 

Tuš, dur rûniştin tûş 

tişîn, niştin 

tûşîn 

nîştin 

ud- roj tav tav 

za/ze tu ta/te 
ez 

te 
ez 

eme ziman ziman ziman 

zu diran dudan didan 

ĜEŠ dar xeşik xişik 

ay av ev av 

aba kî ewa, ewa ewa, eva 

muš mar mişk mişk 

sal zirav sil tirsonek, xeyîdî gewşwg 

mu sal meh meh 

ŠEĜ baran seqem seqem 

uz, ud5, 

ut 

bizin biz, bizin bizin 

ba buha, par baha, par buha, par 

ğe26 ez, xwe xwe xwe 

ğu a min, a 

xwe 

xwe min 

ha bol, bereket heyîn, hadan heyîn, adan 

li pîvana rast lître lître 
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aba gol, derya aban/avan avan 

ubu rûpîvan kûb kûb 

ad-da bav tata bav (hewremanî) 

udu mih, keriyê 
piçûk, 

beran 

ho(d) 
hodax 

hût 

hetlese 

hît 
hototik 

peyv ajoina dewaran 
şivanê gayên kotanê 

heywanê pir mezin 

birek seyên beredayî 

bizina pirç nerm 
başok 

aga tac, 

hukumdarî 

axa axa 

uga qelareşk murg morx 

aka, ak, 

ag 

kirin, 

pêkanîn 

pêkan 

ikin 

pêkînan 

pêktînin 

ila, ili, il makam hil hilovan, hil 

uru, ir, iri bajar, şar jûr 
şar 

ode 
bajar 

isi çal hîser embar, depo 

eša, eše4 elba ardî aş 

eşya 
işkew 

îşkaf 

aş 

eşya 
teşta hêvîr 

dolab 

éšša tiji tije 
heşan 

heşîne 

tijî 
tijekirin 

dolme 

azû bijîşk avzan 

ûjdar 

bijîjk 

nûjdar 

kab bendê 

pîvanê 

qab qab 

Lub 

(LUL) -bi 

parçê goşt lop, lib lop, lib 

urudu
lub(-

bi) 

gîsin, yan 

çureyek çek 

lîbor tabençe 

pab, pap, 

pa4: 

bav, mirov, 

bira, rêber 

bav 

ap 

bav 

ap, mam 
dug

šab beroş, satil, şapik dox, tîr 
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firaq şapane tapan 

didi ciwan, 

piçûk 

tîtal bedew, tîtal 

gud
8
 

lugud 
qut, quto 
mirovê qut, 

kin 

qut/quto 
Lo quto 

qut, kin 
hey quto! 

dug beroş, kûz, 

den 

dik 

dikak 
dikan 

dok/doka 

dewîn 

platform 

erzaq, qût 
dikan 

meşka darîn 

qapaxa qazanê 

sagi sakî sakî sakî 

pah[LUL

]: 

çîm, çîp paq/pax paq 

taka4, 
tak4, 

terk terk terk 

bal, ba.al dijmin bela bela 

gala beyt galgal galegal 

dima, 
dimmu: 

nûçe, agahî dîmen dîmen 

nam berpirsiyar, 

çarenivis 

nam, 

numayende 

numayende 

mén2,3 min min min 

nin şahbanû, 
xatûna 

nîna nîna 

bir birr  birr birrê celeb 

bur xwarin burxur bulxur 

buru qul, vekirîn bîr (bîra avê) 

gir10, gi9, 

ge9 

girr, hêrs girr 

kir 

girr û hers 

(kirê yekî jê re hatin) 

gur, kùr pîvanek kûr kûr 

utu ro hetav, tav tav, hetav 

DINGIR Xwedê dînê gor 

dînê gir 

deng gir 

olê goranan 

olê gir 

kesê deng bilind 

dili, dil tenê bilî xêynî  
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kala3,4,5, 

gala3,4,5 

kîller killer 

qul 

killer, embar 

çala dexil 

tal cêrê mezin telîs çuwalê mezin 

dam hevjîn damarî 
dama 

diya ne rastî 
jin  

gana, 

gan, kan 

destar kan 

genim 

dingan 

berhemgeh 

genim 

ding 
ğiš

šilig: sirnî şirnî 

şelek 

şelig 

Sirnî 

parçeyekî cot/halet 

tîr avêtin 

šušana sisiyan şêş, şeşan 

sisê, sisiyan 

Şeşan 

sisiyan 

šušur2 ocax aş(xane) ocax, xwaeringeh 

tabira hesinkar tevir 
tav kirin 

tevir 
tundkirina hesin 

tukum, 

tukun 

ku, eger ku 

ta ku 

eger 

heta ku 

a-rá rê rê 
here 

rê 
here (kesê iii-mîn) 

a-šà zevî, arse arse ciyê avahîsaziyê 

na kevir, ber nah 

nahtik 

kevirê hûrik gilover 

lîstika bi keviran 

a/ab av/ab av/aw/ab av/aw/ab 

kúm germ komir komir 

geštug guş, guh guş guh 

si stirî, qoç stirî stirî 

eme amaje amaj 
amaye 

diyarkirin 
vexuyan 

řú girtin girotin girtin 

uda eger êdî/îda êdî 

enna heta, ta hêna/hena (mînak: hîna nehatiye) 

ab.ba bav bav/bab bav/bab 

ama dayîk am 

amojin 

ap 

jinap 
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nin xwîşk Nine/nene dapîr 

dumu zarok (kur, 

keç) 

dunde 

dûmayî 

dunde, tol 

(kesê li pey mayî) 

dub-sar nivisar nivisar tablet, nivisar 

lu-ma-

lah4 

kelekvan lo melahvan kesê soberî dike 

dumu-tur zaroyê 

piçûk 

domikê tor dûmikê piçûk 

tud lêdan têdan lêxistin 

abzu derya bin 

erdê 

avzê kanî, ava ku ji erdê 

têdizê 

ği şev xwurînî 
xew 

berê sibehê 
xew 

ka+a ava dev fekav fekê avdayî 

bar biyanî, 

dijmin 

ber 

bera 

bember 

kesê dereke 

ninda nan nan nan 

ka+me devê min fekê me 

fekê mi 

devê me 

devê min 

bala bilind bala jor, bilind 

apin cot, kotan şepne tapan 

zu diran azûxe tiştên cûyînê 

inim peyv hînî hînbûn 

pa şax par parçe 

sig lêdan jêk 
çik 

jêkirin 
çik kirin 

engar cotkar zanedger seneatkar 

šer şer şer şer, hevxistin 

šim reçîna şime şime 

tug kinc çek/çeg/tiçeg kinc, cil 

balax ka palax giyayê hişk 

tar çirandin dirandin dirandin 

Ninda nan nan nan 

peš mişk peşûle 
pêşû 

mişkê hûrik 
hûrmeş, vizvizik 
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Sur/šir stran sirûd Sirûd, mars, îlahî 

kien ax, welt 

 

ku, kî der 

ciyên 

key 
keya 

kî der 

ciyên 

berpirsiyar 
berpirsiyarê ciyekî 

ki.en.gir nave 

sumerê 

ciyê gor welatê goran 

su so sûr rengê sor 

gi qamîş, zîl giya 

zîl 

qamîş 

giya 

mar mer mer 

bêr 

merbêr 

mar 

mer 

bêr 

bêra tûj 

(mer dişibê mar) 
GEŠ

DIH dirîh xişikê dihrî 

xişikê stihrî 

strî 

dirî 

maš beran, gîsik maz 

moz/mozik 

beranê 3 salî 

dewarê hûr 

marun mûrî mûrî mûrî, gêre 

maš pez, mih meşîn pez, mih 

kuš çerm qaşil qalik 

i-iz bîst bîst bîst 

bi ve vî 
wî 

ev 
ew 

ša şabûn şa kêfxawş, şad 

kud qut qut qut 

ĝuruš kur kur kur 

ugu mêjû mujû mêjû 

en/eni xweda enî/înî Roja pîroz 

ensi efendi, rab efensî efendi 

danna dan dan (mîna danê sibê, danê 
nîvro, danê êvarê) 

zubi zê, çem zê ab ava çem, Zab 

ŋeš tuku por gijik Pore neşehkirî 
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⟨ĜEŠ 

TUKU⟩ 
šag- 

⟨ŠAG4 

 = ŠA3⟩ 

dil sikûm 

zik 
şagirt 

rû, çehre 

zik 
xebatkarê ji dil 

sur sînor sînor 

sûr 

sînor 

sûr 

gu ⟨GU2⟩ ustu kol sermil 

igi du dîtin didît kesê 3. dema raburdû 

ĝiri şûr xençer 

şûr/şîr 

xençer 

şûr 

e-ne-èĝ peyv henek henek 

ka-ša-an jin, xatûn keç keç/ş, qîz 

ibi ⟨I-
BI2⟩ 

dûkel avî avî 

abgal qenc, 

ewliya 

apkal mezin, maqûl 

gu-úr(u) qijik, qirik qirik 

qû 

xurab 

qirik 

qû 

qijika reş 

kiri₃-dab₅ zawa kirîb/v kirîb 

kiši mûrî kêz kêz 

gal4-la quz qul quz, qul 

bar veşartin vera 

para 

veşartî 

paş, paşê 

gada kitan kitan kitan 

akiti cêjna sere 

salê 

wext wext 

dug₃-gan çente dukan 
tûr 

dagirtin 

dikan 
tûr 

tijekirin 

temen temel temel temel, bingeh 

kar vergerand gerand zivirand 

pisaĝ sing pişik Cerga spî 

munzur giyayekî tal Mûnzûr herêma Mûnzûr 
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subar bakûrî sûbarî sûbarî 

šagan, 

šakan 

cêrê rûn îstegan, îskan îskan, piyale 

bu7 pifkirin pif 
ba 

pifkirin 
ba 

pan honandin ben ben 

ku6 masî kurm kurm 

kun qûn qûn qûn 

hur xurandin xur xurîn 

tešlug dewarê 

piçûk 

 

şîşeg 

ceş 

beranê 2 salî 

caş 

ubur bistan sîng û ber bistan 

ukur feqîr feqîr feqîr 

da-rí-šè heta hetayê dûrîşe riya dûr 

sur dilop şar kirin 

şir, şar şar 

dotin 

şar şara avê 

di-bi-da ker/xer dibe dibe, dajo 

di4-di4-la zarok delala/î delalî 

ki-mah ciyê pîroz cî mezin ciyê bilind 

mu dar mazî dara mazî 

pa-a-šu bivir tevşo tevşo 

bu-luh tirsîn pix baneşana tirsandinê 

zalag birqok zelalok zelal 

sahar qum sahra 

zîxur 

sahra 

qûm, kevirên pir hûr 

tukul çek toqan 

toq 

tişta ku ditirsîne 

sîxê ustiyan 

a-gu, ugu kilox aqaqot 
qot 

kilox 
kilox 

a-ne, e-ne ew Îna, no, ene ew 

lu-banda serperişt li bendê bendewar 

kar iskele karge kargeh 

nib leopar şîp leopar 

tab ta ta ta, heraret 
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zubi das   

dili, dil tenê dîl 

bilî 

dîl 

bilî 

dima nûçe dîmen dîmen 

ablal hêlîn   

agam sobarî av gam av gav 

alal lûle lûle lûle, borî 

azag tabû   

babbar biroq biroq biroq 

banda desteg binîde binge 

dubur hêlik dubur maqat 

erez şahbanû berêz birêz 

ğestin mey xe xe (sîrke) 

ğišbun ziyafet xweşbûn şabûn 

kinda berber kin kin, kurt 

kissa kêran girîş kêran 

libiş wêrekî libat lebat 

lugud quto qut mirovê kin 

sipad, 

šuba 

şivan şivan, çoban şivan 

tešlug ajalê piçûk çêlek Çêlek, mange 

tukum, 
tukun 

eger ku 
takî 

ku 
takî 

úkuš xiyar arû(ş) xiyar 

umun rêzdarî êmin pêbawer 

ušbar tewnker teşîber 
koşbar/kar 

yên rîs çêdikin 
solçêker 

ušum, 

ušu 

ejdeha xişim xişim 

akum ava kel avkel avkel 

arazu dîroz arezû daxwaz 

ba-zi belawela berze winda 

da-rí-šè abadîn dûrîşe dûrî 

da-ra derman derman derman 

dúr-ru-un rûdinin dirûnin rûdinin 
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esir-è-a qetran esîr esîr 

gati tîka, 

daxwaz 

gotin gotin 

har-ra-an rê herîn 
rê 

çûyîn 
rê 

daĝal fireh teqil 

taxe 

têxş 

îşareta giranbûnê 

deste, pir tişt 

loda daran 

zal derbasbûn zel(în) 

zolikî 

sal 

şiqitandin 

bêserûber 

sal 

-še3 ji bo seva seva, ji bo 

ga-rašs
ar
 pirase qurad/quras pirase 

gal-gal-di fortek gal gal sohbet 

ha-za kirin hişê 

xwe 

hajî, hajê agahdar bûn, hajê 

hu-ru(-

um) 

bodele hûrdran 

hor 

horhorê/o 
horin 

xir 

xure, pirxwur 

xwînşîrîn 

kesê pir dikene 
şûm, şaqizî 

pozneşewitî 

huš hêrs hêrs hers, torebûn 

ì-nun rûnê nivişk rûn rûn 

ì-ti mehtav itav mehtav, hîveron 

ì-udu bez, dohn dohn dohn 

igi-bala bêbaldar, 

xayîn 

çavbeloq çavzoq 

ka-gáraš-
a 

bobelat qerez qerez, rikeberî 

ki-dul ciyê 

nediyar 

cî talde ciyê sîber 

šim misteka 
xwaşbîn 

şima 
şem 

şema 

şam 
wesem 

şima 
ronahî (çira mistekê) 

find, mûm 

find 
makyaj 
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xissu sîhber sîh sih 

zi Zindî Zindî 

jîn 

Zindî 

jîn 

zingi kapik singir 
jînû 

ling 

ji çokê jêrtir (argoyî) 
çok 

nig, pê 

unu keç, kiç anê 

anê 

Dayê, yadê 

Kiça min! 

gar cureyekî 

nanî 

garis 

gilgil 

garis 

gilgil 

hašhur sêv Hîncas 
xwaşxur 

Încas 
meyveyekî xwaş 

haşum cil û berg xaşe kiras 

šu-si tilî, pêçî pêçî 

şîşik 

pêçî 

şîşik, bist 

ki.su7.g bêder keseg  

 

Heybera binavgîn/neyekser 

Di sumerî de heybera binavgîn ya bi hevokeke navdêrî, yan jî 

bi devkî derbîran dibe. Heyberê binavgîn hertim bi 

pêşqertafekî ve tê bilêvkirin. Di mîakê jêrîn de jî xuyadibe ku 

di kurdî de jî navgînî bi pêşqertafan ve durist dibe. 

Mînak 1: 

Sumerî 

 

kurdî 

?) in-na-an-du11
6
 

÷i -nna -n -du11.g-Ø 

Wî ji wê re got 

  

                                                             
6
 A. Falkenstein, Die neusumerischen Gerichtsurkunden, München 1956-

1957: 164 4'-6'; L; 21) 
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Bi têkelheviya zaravên kurdî kurmancî 

Wîna ana digo Wê ev digot 

 

Mînak II: 

Sumerî 

 

kurdî 

u4 lugal-ra kaš in-na-ni-dé-a
7
 

u4.d lugal=ra kaš=Ø ÷i-nna -ni-

n -dé -Ø -÷a =÷a 

Dema ku wî jib o şah 

bîra tijedikir. 

 

Bi têkelheviya zaravên kurdî 

 

kurmancî 

wade logir ra kase îna dayê Dema ku kase daye şah 

 

 

Şêweyên bikarînana paşqertafa (-ed) 

Ev paşek bêtir di hevokên bê encam de tê bikarînan. Heman 

sîstem di kurdî de jî heye. 

Mînak 1: 

Sumerî 

 

kurdî 

am6-ta-bala-e-da  Ewê ku ji hemberî de tê. 

 

Bi têkelheviya zaravên kurdî 

 

kurmancî 

Emeyî tê le balayeda  Ewê ku tê ji jorê de. 

                                                             
7
 Die Puzriš-Dagan-Texte der Istanbuler Archäologischen Museen. 

1: M. Çig - H. Kızılyay - A. Salonen, Helsinki 1954: 1:476 3; D; 21 
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Mînak II: 

Sumerî 

 

kurdî 

ur-diškur nu-ba-a-rú-ù-da
8
 Ur-Îşkûr wî nagirite 

 

Bi têkelheviya zaravên kurdî 

 

kurmancî 

Ur-Îşkûr naborîte  Ûr-Îşkûr naborîne 

 

Mînak 3: 

Sumerî 

 

kurdî 

ì-gaz-ed
9
 tê kuştin 

 

Bi têkelheviya zaravên kurdî 

 

kurmancî 

na/îna gezit wan gezdikit 

 

Pêşeka kesê sêyemîn “n” 

Heman paşek di kurdî de rewşa pirjimarî de heye. 

Mînak: 

 

Sumerî 

 

kurdî 

ur-ra-né / an-da-še
10

 Ew li gel Uranê dijîn 

                                                             
8 The Babylonian Expedition of the University of Pennsylvania. Series A: 

Cuneiform Texts Philadelphia 1893ff.: 3/1:2 4; N; 21 
9 Inventaire des tablettes de Tello conservées au Musée Impérial Ottoman 

I-V, Paris 1910-1921: 3:4847 9; L; 21 
10

 A. Westenholz, Early cuneiform texts in Jena, Kobenhavn 1975: 81 3; 

N; 24 
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ur.ra.né=d(a) ÷a -n -da -sig7 -Ø 

 

Bi têkelheviya zaravên kurdî 

 

kurmancî 

Le Uraneyanda (di)jîke Li gel Ureneyanan dijî 

 

Pêşqertafên “bi” û “b”  

Heyberên ne-mirov bi riya pêşqertafa “bi” yan jî qertafa 

dawiyê navdêr tê diyarkirin. Roleke wan a din jî  

 

Mînak 1: 

Sumerî 

 

kurdî 

gu4 du7 máš du7-e giš bí-tag
11

 

gu4.r du7.r máš du7.r =e giš =Ø 

Ø -bi -n -tag -Ø 

Ga û golikên hêja bi 

qurbanî kirin 

 

Bi têkelheviya zaravên kurdî 

 

kurmancî 

Gayên durr, mozên durr bi teqînin Ga û mozên wek durr 

biteqînin  

 

Pêşqertafa “ri” û “e” 

Her çendî kêm hatibe bikarînan jî, di sûmerî de carcaran pêş 

kesê duyemîn ê yekjimar cih digre. Ev pêşqertaf di kurdî de bi 

                                                             
11

 Inscriptions of Gudea on cylinders. Edition: D.O. Edzard, Gudea and his 
dynasty (RIM E3/1) (Toronto 1997).B 18:19; L; 22) 
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pêşpirtika “ra-” hin lêkerên hevedudanî çêdibin (razan, 

rakirin, raperîn hwd).  

Mînak: 

Sumerî 

 

kurdî 

a-a 
d
en-ki-ke4 nam i-ri-in-tar

12
 

a.a en.ki.k=e nam =Ø ÷i -ri -n -

tar-Ø 

Bavê Xweda Enkî 

çarenûsa we diyarkir 

 

Bi têkelheviya zaravên kurdî 

 

kurmancî 

Enkîke nameyîra wûtar  Enkî name ji we re got 

 

Qertafa pirjimariyê 

Di zimanê sumeriyan de heyberê tewandî yê pirjimar 

nîne yan jî nayê naskirin. Car caran radeyeke piçûk derdikeve 

pêş. Di rêwşa kesê yekemîn û duyemîn ên pirjimar nîne.. 

Heman rêwş di kurdî (kurmancî) de jî heye. Di kurdî de 

pêveber pirjimariyê diyar dike. Mînak: 

Wî sêv xwar. (tişta hatiye xwarin sêvek tenê ye)  

Wan sêv xwarin. (tiştên hatine xwarin sêv in) 

 

Di her du hevokan de jî heyber (sêv) yekjimar 

xuyadike. Lê dema bala xwe bidin hevoka duyem, ku di wê de 

pêveber (lêker) bûye xwarin. Ango “wan” ji yekî zêdetir sêv 

xwariye.  

                                                             
12 Nanshe hymn 254, JCS 33 [1981] p. 98; OB). 
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Di sumerî de qertafa kesê sisemîn yê pirjimar (nne) 

ye. Qertafa yekjimar jî (nnî/nna) ye. 

Di Kurdî de qertafên pirjimariyê wek –an, yan, -kan; -

ane, -kane tên bilêvkirin. Hemû jî hema hema wek qertafa 

pirjimarî ya sumeriya ne. 

Mînak: 

 

sumerî Kurdî 

 

in-ne-gu7 

÷i -nne -n -gu7-Ø 

Wan ew xwarin 

 

Bi têkelheviya zaravên kurdî 

 

kurmancî 

Înan una xwar in.  Wan ew xwar in 

 

sumerî kurdî 

 

h~é-me-ús
13

 

h~a~ =Ø-me -÷ús -Ø 

Bila me bişopîne! 

bi têkelheviya zaravên kurdî 

 

kurmancî 

 

xwe me huydar be Ji me hayedar be! 

 

Heyberên tewandî: 

 

Heyberê tewandî bi hevokeke navdarî yan pêşqertafkî 

ve, yan jî bi herduyan ve derbîran dibe. Eger pêveber di rêwşa 

                                                             
13

 Cuneiform texts from Babylonian tablets in the British Museum 
(London 1986ff.):  58:57 10=Dialogue 2 187; OB 
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rengdêrekî de be, heyberê tewandî wek hevoka navdêrî pêktê. 

Di kurdî de jî heman rewş di axaftinên di nav gel de heye 

 

Mînak: I 

sumerî kurdî 

 

ki-su7-ge ús-sa
14

 

ki.su7.g =e ús -Ø -÷a 

cem bêderê 

bi têkelheviya zaravên kurdî 

 

kurmancî 

 

kesmûkûşê li kêzmûkê 

 

Mînak II: 

sumerî kurdî 

 

mu íb-ús-sa
15

 

mu ÷i -b -÷ús -Ø -÷a 

Sala bê/tê 

bi têkelheviya zaravên kurdî 

 

kurmancî 

 

meha bêyîş meha bê/tê 

 

Mînak III: 

sumerî kurdî 

 
d
en-líl-ra / dnin-mah~ mu-ni-

ús
16

 

Nînmah li cem Enlîl 

da rûnişkandin. 

                                                             
14 F. Thureau-Dangin, Recueil de tablettes chaldéennes (Paris 1903): 74 
4:4; L; 24 
15

 M. Çig - H. Kızılyay, Neusumerische Rechts- und Verwaltungsurkunden 
aus Nippur I (Ankara 1965).:34 8; N; 21 
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en.líl=ra nin.mah~=~ Ø Ø -mu -

nni -n -÷ús -Ø 

 

bi têkelheviya zaravên kurdî 

 

kurmancî 

Enlîl ra Nînmah daniyûş Nînmah Enlîl ra hîşt 

 

 

 

“bi” yan jî “li gel” bilêvkirina di heyberên tewandî de 

 

Mînak: 

sumerî kurdî 

 

ì-bé zà-ge bé-ak
17

 

ì =be=Ø zà.g=e Ø -bi -n -÷ak -Ø 

Rûn li kêlekan da. 

 

bi têkelheviya zaravên kurdî 

 

kurmancî 

bezikê binak dohnê binake 

 

Pêşqertafên buûtdariyê “da, ta, şî” 

“da”: pê re, bi, bi hev re, û 

“ta”: ji (rêşa jêderê) 

“şî”: li, bi ber ve  

 

                                                                                                                               
16 Inscriptions of Gudea on cylinders. Edition: D.O. Edzard, Gudea and his 
dynasty (RIM E3/1) (Toronto 1997)  B 19:20-21; L; 22 
17

 F. Thureau-Dangin, Recueil de tablettes chaldéennes, Paris 1903: 17 
8:7; L; 25 
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Ev pêşqertafên sumerî di kurdî de rola daçekan dilîzin. 

Heta mirov dikare bêje ku ew daçek in. Lê zimanasan ew wek 

qertafêb buûtdar selimandine. Her wiha: 

 

Mînak I: 

sumerî: 

(…) / íd-nun-ta / mu-bé-kur-ra / e-na-ta-né-è
18

 

íd.nun=ta mu.bé.kur.ra=š(e) ÷i -nna -ta -ni-n -÷è –Ø 

kurdî: 

Ji Îdnûn ta Mekura ra înan dihanîne. 

 

Mînak II: 

sumerî: 

(…) / šu na-mu-da-né-bala-e-ne
19

 

šu =Ø nan -mu -÷ -da -ni-b -bala÷-ene 

kurdî: 

Divê ti caran hember min dernekeve 

Şane (dest) mi da nebilêne (ji pêymana xwe dernekeve) 

 

Mînak III: 

sumerî 

 

kurdî 

a mu-na-šè-ru  av ji bo wê nezîrkir. 

  

                                                             
18 Inscriptions of Enmetena. Edition: H. Steible, Die altsumerischen 
Bauund Weihinschriften (FAOS 5/1) (Wiesbaden 1982), pp.211-272.41 
3:5-4:2; L; 25 
19

 Freiburger altorientalische Studien (Wiesbaden/Stuttgart 1975ff.), 5/2: 
H. Steible, Die altsumerischen Bau- und Weihinschriften, Teil II 
(1982). 5/2 Luzag. 1 3:34; N; 21 
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bi têkelheviya zaravên 

kurdî 

kurmancî 

av hemû jê re av hemû ji wê re ye. 

 

Mînak IV (da) : 

 

sumerî 

 

kurdî 

ù-mu-na-da-ku4-re
20

 

÷u -mu -nna -da -n(i)-

ku4.r-en 

Dema ku tu bi vê jib o wî 

hatî.  

 

bi têkelheviya zaravên 

kurdî 

 

kurmancî 

û înan de xwe re di … wan xwe de 

 

Mînak V (da): 

sumerî 

 

kurdî 

an-da-ti-la
21

 

÷a -n -da -ti.l -Ø -÷a 

yê bi wê re dijî 

 

bi têkelheviya zaravên 

kurdî 

 

kurmancî 

ane da dijî gel wî dijî 

 

MînakVI (ta):  

                                                             
20 Inscriptions of Gudea on cylinders. Edition: D.O. Edzard, Gudea and his 
dynasty (RIM E3/1) (Toronto 1997). A 7:2; L; 22 
21

 F.-M. Allotte de la Fuÿe, Documents présargoniques (Paris 1908-1920): 
143 2:2; L; 24 
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sumerî 

 

kurdî 

kišib-ba-né-ta / ga-ab-ta-

tur
22

 

kišib=ane=ta ga -b -ta -tur 

-Ø 

Ez van ji belgenameyên wî 

yên morkirî dadixim 

 

bi têkelheviya zaravên 

kurdî 

 

kurmancî 

Kişifiyanda ta tor
23

 be Ji yên diyar tir/dabixim 

 

Mînak VII (şî): 

sumerî 

 

kurdî 

kadra íb-ši-ak
24

 

kadra=š(e) ÷i -b -ši-n -÷ak 

-Ø 

Wî ev kir wek diyariyekî 

 

bi têkelheviya zaravên 

kurdî 

 

kurmancî 

Qadûşe
25

 şî (jê re) kir Qedrê wî jî girt 

 

Di sûmerî de biresera bi navkirî pir caran bi paşqertafa  

“-ka” tê diyarkirin. Ev di kurdî de jî wisa ye (nexasim di 

zaravayê soranî de: hevalekem, sêveke, maleke hwd). 

 

                                                             
22 P. Michalowski, Letters from early Mesopotamia (Atlanta 1993): 
180=MTBM 313 6-7; L; 21 
23 xeşîm, xam, hûr 
24

 F. Thureau-Dangin, Recueil de tablettes chaldéennes (Paris 1903). 83 
13'; L; 23 
25 rêzgirtin 
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sumerî 

 

kurdî 

má gala-tur / ì-u5-a-

kam
26

 

ki ur-tur-ka ì-gál 

Ev kelekên ku Galatûr pê 

diçe deryayê 

Ev ser ciyê Ûrtûre ye. 

 

bi têkelheviya zaravên 

kurdî 

 

kurmancî 

Malê Galatûrî bixweyeke  

Cî Ûrtûrekeyî bixwe lê 

Malê Galatûrîke bi xwe ye. 

Ciyê ku Ûrtûre bi xwe lê 

dimîne. 

 

Peyv û hevokên curbecur: 

1 udu ur-re íb-gu7
27

 Beranek: Kûçikanew xwar in. 

Peyv bi peyv analîza kurtehevokê bi kurdî:  

 

1 udu: kudik
28

, kid
29

, kedî
30

 

Ur-re: gur
31

, kûç
32

, kûr
33

 

ib-gu: ewê bixwe 

kudikek: gur ewê bixwe gurê kudikê bixwe. 

 

ensî a-ga-dèki-ta / im-ğen-

na
34

 

dema ku enîşî ji Akadê hat 

                                                             
26 F.-M. Allotte de la Fuÿe, Documents présargoniques (Paris 1908-1920). 
483 5:2-3; L; 24 
27

 British Museum (London), museum signature, 21797 12; L; 21 
28 çêlka beraz û hirçan 
29 kidika bizinan 
30 beran ajalekî kedîkirî ye. 
31

 di kurdî de bûye nave gur. 
32

 kûçik 
33 kûçik dikin kûrînî 
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Peyv bi peyv analîza kurtehevokê bi kurdî: 

ensî: enî/înî
35

 

a-ga-dè
ki
-ta: ta/ji ciyê Agadeyê 

im-ğen-na : diçû/dihat 

ensî ta Agadeyê hat  

 

en-na àm-du heya ew hat/çû 

Analîz: 

en.na: hêna
36

 

am-du: em/ew
37

 diçe/tê 

Hêna em/ew tê heta ew tê 

 

še-gu10 h~a-mu-tùm
38

 dive tu cehê min bînî! 

 
Peyb bi peyv Analîza kurdî: 
 
Şe: ce/co/ceh 
Şe-gu: cehê xwe 
h~a-mu-: hamû/hemû 
-tûm: ji zimanê akadiyan derbasî sumerî bûye. Hevokê 
diqedîne. 
 
Her wiha di kurdî de wisa dibe: 
Cehê xwe hamû tim (dixwazim). 

                                                                                                                               
34 Inventaire des tablettes de Tello conservées au Musée Impérial 
Ottoman I-V (Paris 1910-1921). 1:1104 17-18; L; 23) 
35 Roja pîroz, mirovê pîroz 
36 Hîn, hîna, henûz 
37 “Ew”, di zaravê soranî de dibe “em.” 
38

 Inscriptions of Urukagina. Edition: H. Steible, Die altsumerischen 
Bauund 
Weihinschriften (FAOS 5/1) (Wiesbaden 1982), pp.278-358.: 6 4:3'; L; 24 
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Qertafa rewşa berpêyî (datif): -ra 

 

en-me-er-kara2-ra 
d
en-ki-ke4 neštug2 mu-na-an-šum2 

Enkî (ji) Enmekara re zanîn anî 

 

Anlîza peyvan: 

en-me-er-kara2.: enmekara 

-ra: Qertafa rewşa berpêyî 
d
en-ki. Xweda Enkî 

-ke4: qertfa rewşa cînav 

neštug2: guh, guştugî, agahbûn, zanîn 

mu-: pêşeka lêker 

-nn-: qertafa kesê yekjimar I. 

-a-: qertafa rewşa berpêyî 

šum2: pêşkêşkirin, dayîn anîn 

Her wiha dibe: 

Enmekara re dengir Enkî guştûg anîşe. 

 

lugal-mu-ra: şahê min ra 

lu: zilam, lo 

gal-: mezin, şah, kal 

-mu-ra: ji min ra, mi ra 

lo kale mi ra Ji mezinê min ra 

ki-siskur2-ra-ka-na: ciyê dehiyêkenê ra 

ki-: cî/cih 

siskur2: dehî, qurban 

-ra-: qertafa pêwendiyê 

-ka-: qertafa cinavkê xwadîtiyê 
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-na: qertafa rewşa lêbûnê 

Ciyê sûskexanê
39

 ra ji ciyê sûskeyan dikin qurban re 

 

Qertafa wekheviyê: -gim 

Ev hin caran wek -gi-im, -gi-in, -ge-en bi du kiteyan, hin 

caran jî wek -gi/ge, -ki/ke yan jî -gé/ke4 tek kiteyî hatiye 

nivisandin. 

 

Mînak: 

Sumerî kurdiya nûje 

šu-i-gim: wek berberan berberkî 

gud4-gim: wek ga gakî 
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