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Her nav û peyivek yan jî rêman û têgînek bê sedem derneketiye holê. Ev hemû bi girêdanî rewşa 

xezayê yan jî ji ber sedema şêweyê hizira mirovan durust bûne. Ji van yek jî navê çemê “Firat” e. 

Gelek caran li derbareyê navê “Firat” curbecur tişt hatine nivisandin. Helbet bi van gotinan hê ti 

kes neghîştiye encamekî. Hetta lêkolînerên cihanê dema tên ser mijara “çemê Firat ji kîjan 

zimanî ye,” dibêjin, “unknown,” ango “nayê zanîn.” 

Bi xêr û xwaşî, di vê gotarê de, emê derbareyê du çemên Firat û navê wan ji kîjan zimanî 

derketiye holê binivisînin. 

Navê çemê Firat: 

Di zimanê Proto-Firatiyan (di kurdiya Serdemên destpêke) de navê çemê Firat, Pûrat e. Her 

wisa someriyan ev nav wek Pûrana, akadiyan wek Pû-ra-tû, horiyan jî wek pûrat bilêvdikirin. 

Navê çemê Firat hê ji serdema berbanga dîrokê pê ve heye û ji destpêka dîrokê pê de ev nav di 

nivisan de heye. Dikarin bêjin ku bê navê çemê Firat, Mîtolojî, destan û nivisarên hemû gelên 

Mezopotamya kevnar pir kêm in. Di pirtûka pîroz a zerdeştiyan de navê çemê Firat huperethuua 

ye û ev jî tê wateya “ava ku bi asan jê derbasdibin” e. Di kurdiya hemdemî de jî heman peyivê 

mirov wek “ciyê hilperaw – hilperîna avê” dikare bisêwirîne. Helbet ev têgîn di kurdiya nûjen de 

bûye “pir/pird/pireya hilperîna avê.”  

Jêderka vê peyvê di Proto-Hînd Ewropî de jî heye. Ev jî desnîşan dike ku cih û warê destpêkê yê 

Proto-Hînd-Ewropî Mezopotamya Jorîn e, ango xaka Kurdistanê ye. 

Peyvên Proto-Hînd-Ewropî yên wek bhrū-, bhrēu- ‘pir/pird/pire’; preu- ‘qevastin, pengizîn, 

pekîn’; prō̆-, per- ‘ji ser re derbasbûn, derbasî aliyê din bûn.’ Ev peyvên ku bûne jêderka 

“pir/pird/pire”, hema hema di hemû zimanên Hînd-Ewropî de bûne bingehê peyvên wek “kevirê 

qevastinê”, “pira ji daran” û beşt/kêranan. Her wiha, heya vê derê jêderk û wateya peyva 

“pir/pird/pire” û wateya navê “Firat” hate selimandin.  

Mijareke balkêş! 

Di vê navberê de pêwiste daxûyaniya rastiya peyva tirkî “köprü” bikin. Ev 

peyv ne bi zimanê tirkî, her wiha bi kurdî ye. Peyva “köprü” di kurdî de 

wek  

“kaprê,” “kaprû,” “kûprû,” koprû”tête bilêvkirin. Di zimanê kurdî de 

beşa kap/kûp/kop- hatiye avêtin, bi tenê beşa pire-/pir di axaftinên rojane 

de tê bi kar înan. 

Wateya peyvên “kaprê”, “kaprû”, “kûprû,” “koprû” jî wisa ye: 

Kap ‘kindir, bendê girêdanê, kapê ustiyê ga’ + rê = kaprê ‘kapê ku her du 

aliyê avê bi hev re girê dide’ 

Kap ‘kindir, bendê girêdanê, kapê ustiyê ga’ + rûxar/rûbar = kaprûbar  

Kûp ‘quflê daliqandî’ + rê = kûprê ‘quflê rê, girêdana rê.’ 



Kop: ‘konveks, tewandina ji hundir ber bi der ve’, kopan ‘semer, palan’ 

Jixwe pireyên kevin konveksîne û dişibên kopana ajalên yeksim. 

 

Di zimanê kurdî de dengên “p” û “f” gelek caran cihê hev digrin. Ji ber vê sedemê Pûrat bûye 

“Firat.” Her wisa wateya wê ya di Avestayê de îro jî her wek berê ye. 

Peyvên Pûrat>Pûrhat>Pirhat û Firat her wek hev in û Pûrat bûye Firat. Jixwe wateya wan jî 

pir/pird/pire ye. Wek tê zanîn mirovên sereta dema ji hêlên başûr-bakûr, rojava-rojhilat dihatin 

an jî diçûn devera ku asan jê derbasdibûn hewza çemê Firêt bû. Diyare ji ber vê sedemê navê 

Pûrat/Firat lêkirine. 

Gelo di cihanê de bi navê Firat çemekî din jî heye? 

Belê Firatekî din jî heye û jê re dibêjin Prût. Çemê Prût şaxekî mezin ê çemê Tûnayê ye û ji 

rojavayê Ûkraynayê têdîzê, bi dirêjayiya sînorê Romanya-Moldovyayê re dikişe û li başûrê-

rojavayê bajarê Girguleştiyê tevî çemê Tunayê dibe. Jêderka navê “Prût” îskîtî ye. Îskît 

qewmekî regêz Hînd-Îranî ne û ew gelek serdeman nîşteciyên Kurdistanêbûn. Heta mirov dikare 

bêje ku ji bo serûberbûna gelê kurd rola îskîtiyan jî heye. Piştî ku Îskîtan jiyana xwe li bakûrê 

Derya Reş, Ewropa Navîn û Balkanan domandine gelek cih û war bi zimanê xwe binavkirine. 

Navên wek Don, Dinyeper, Dinyester, Tuna/Dunare/Dannube û Prut ji van çend mînak in. 

Lêkolîner navê çemê Prût wek “ciyê hilperîna avê” selimandine. Her wisa osêd/osî ji deryayê re 

dibêjin “ford.” Navê Ox-ford (bajarê Îngilistanê yê ku bi zanîngehan bi nav û deng e) tê wateya 

“ciyê ku ga ji avê hildiperin” e. Jixwe ev bajar, ciyê ku çemên Thames û Cherwell tevlihev dibin 

avabûye.  

Navê Prût/Pûrat/Firat li gelek deverên cihanê wek port ‘lîman/bender”, poarta ‘dergeh, 

devera hilperînê” tê bi kar înan. 

Şaristanî li ku derê pêşkeve, zimanê xelkên wê derê di asta cihanê de cih digre. Kurdistan jî cihê 

despêkê yê şaristaniyê ye. Ji ber vê sedemê gelek peyvên kurdî tevî li zimanên din bûne, heta îro 

jî ew peyv di wan zimanan de hene. Ji van yek jî peyva pir/pird e. Navê Prut jî, ji hêla Îskîtan ji 

çemê Pûrat/Firat derketiye holê. Her wiha Firat û Prût mîrata Pûrat’in. Ji ber vê sedemê mirov 

dikare bêje ku di cihanê de, du çemê Firat, yan jî du çemên Prût hene.  
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