
Kürd kültürü, DA-DAR-DAN-NAN kültürüdür 

Amerikan Kızılderilileri, güneş doğsun, ısı ve ışık saçsın diye, GÜNEŞ TANRI'ya 
hergün bir insan kurban ediyorlardı. 

Kurban kesilmezse, güneşin doğmayacağını ve hep karanlıkta kalacaklarını 
sanıyorlardı. 

GÜNEŞ en büyük ısı ve ışığın kaynağıdır. 
Güneş karanlıktan ve soğuktan koruyan tanrı idi. 

Tarihteki her imparator, tek tanrılı dinler ortaya çıkmadan, hem tanrı hem de güneştir. 

Japon imparatorunun da bizim gibi bir insan olduğu -güneş ve tanrı olmadığı- İkinci 
Dünya Savaşından sonra, yenik düşüp, ABD işgali altında kaldığı sırada -ABD'nin 
dayatmasıyla- kabul edilen bir kanunla sona ermiştir. 

 

Ali Karduxos, 26 Şubat 2017-Atina 

 

******* 

Hint-Avrupa dillerinde *dhogh , *dhegh  kelimelerinin ingilizce 

karşılıkları  to heat, burn (sıcaklık, yanık) demektir. 

Bu kelime Avesta’da daxa, dağah: hot (sıcak) demektir. 

Avesta daxşa: burnt (yandı) demektir 

Avesta daxma place for burning the dead (ölüyü yakma için 

yerleştirmek)'tir. 

Yine Avesta'da, daxş: to hurt, burn (zarar verme, yakma) demektir. 

Avesta'da fra-daxşanâ: a device to hurt or strike from a deistance, 

Persçeye falâxon: sling (sapan) olarak geçmiş. Uzaktan yakan ateş 

atan alet demektir. 

  

Soğddca dğm'y: grove, grave (mezar).   

  

Yine Avesta dajaiti: to burn (yakmak) 



Avesta vi-daz: to melt (erimek, eritmek)  Persçeye: godâzîdan: to 

burn, melt (yakmak , eritmek) 

Almanca'ya  dagaz  > Tag olarak geçmiş olan kelimedir. 

İngilizce ise day (gün) ve dawn (Şafak vakti) olarak geçen 

kelimedir. 

  

  

Almanca Wahring, Deutsches Wörterbuch Sözlüğü'nün 1452. 

sayfasından Tag kelimesinin etimolojisi ile ilgili kısım: 

 

  

 

"Almanca "gün" anlamına gelen Tag kelimesinin Hint Avrupa 

dillerindeki kökü *dheguh. Anlamı da brennen'dir. 

Brennen  "yakmak, pişirmek"demektir". Işıklı olan süre.  

Yunanca καίω, ψήνω, έγκαυμα. (yanmak, tutuşmak). 

Yani Almancada Tag, İngilizcede day.  



Kürdcemizdeki ATEŞ anlamına gelen DA kökünden gelirler. 

Kürdcemizde DAX, yakma, yanık demektir. Hayvanları yakarak 

damgalama işine dax kirin denir. DAX aynı zamanda "gam, keder, 

çekilen acı" demektir. 

Avesta DAXMA mezar demektir. Yakıldıktan sonra  gömülen 

anlamındadır. Yunancaya TAF- ve THAV-- olarak geçmiştir ve 

anlamı da "gömme"dir. Taf- kelimesi  İlyada Destanı'nda da vardır. 

Avestadaki daxma ile aynı köktendir. 

Kürdcede D > T dönüşümü ile TA ısı dır. Kürdce  tan (sıtma, bkz. 

Latince fever)  ısı insanı geriye iter. Kürdce tandan "geriye itme". 

Kürdce TAL: 1.dalak, 2.acı (talîşk: acı bakla). Acı ile  ateş arasında 

 ilişki  acı ile yakmak arasındaki ilişki 

gibidir. SOTIN û (H)ÎSOT gibi. 

Atalarımıza göre en büyük ateş güneştir. En büyük tanrı Güneş'tir, 

 ateştir. Aydınlıktır, ısıtmadır. 

Amerikan kızılderilileri güneşin hergün yeniden doğması için 

 hergün  esir edilen bir  insanı  kurban ederlerdi. 

Bu kurban edip kurbanı yeme  dini törenini bizzat Avrupalılar 

izleyip yazmışlardır. 

Kurban edilenler arasında  Avrupalı esir beyazlar da vardı. Kendi 

arkadaşlarının  kurban edilişini yan taraftaki  kalenin kulesinden 

izlemek zorunda kaldılar. 

Hatta Türkçe dalamak fiilinin de buradan geldiğini söylemek 

 gerek. tala saldırmak, talan etmek yağmalamak demektir. yani 

sonuçta yakılan yıkılan yerdir. 

  



Kürdce DA kelimesinin 3 anlamı:  

1.anne Sinonimi MA, MUA 

2.yer  Sinonimi ERD. dimatî(yerli), damezrandin (ev 

yapmak) DANÎN ERDÊ (yere koymak). DADAN: yere konmak. 

DAHATIN: yere inmek. DA KETIN: inmek yere 

yaklaşmak.alçalmak. DAKÊŞÎN: çekmek. yani yerden kaldırmak 

öyleyse ne kadar ağır  olduğunu anlamak için tartmak. 

DAÇIKANDIN ağaç dikmek. DAKIRIN: süzmek.süzme  istenmeyen 

veya bazan tam aksine gerekli görülen kısmı  aşağıya doğru -bir 

elekten geçirip- dökmek işlemidir.. ŞÎR DAKIRIN: süt süzmek. 

3.ateş Sinonimi AGIR. dax 

  

En büyük ateş de güneştir. En büyük ısının  kaynağıdır. Gündüz 

olmasının  kaynağıdır. Aydınlık olmasının  kaynağıdır. RO, RONİ, 

RONAHÎ, ROJ. Gula berbiroj: ay çiçeği. TAV: Güneş ısısı, xwe dan 

ber tavê: güneşlenmek. TAN: Vücut ısısı . 

(roni> ronak> ronakbîr > rewnek > rewşenbîr) 

DA kelimesinin Yunanca'da da, Kürcdemizdeki gibi  aynen bu üç 

anlamı  vardır. DAM-AZO "evcilleştirmek" demektir. DAMALİ 

evcilleştirilip eve konan hayvan yani  "dana".  A-DAMAS 

"evcilleştirilemez,  islah edilemez" yani elmas. Farsçaya almas 

olarak geçen kelimedir.  

 

*** 

Hint-Avrupa Dilleri'ndeki ve Kürdcemizdeki  ⁄ D ⁄ ,  Almanca'ya 

bazan  ⁄Z ⁄  olarak geçmiş 

  



• Kürdce DU,  Almanca Zwei 

•  Kürdce DAM (bon),  Almanca Zimmer.. (Eski Yunanca DOMA ev 

demektir. Çağdaş Yunanca'da "oda" kelimesinin 

karşılığı domatio'dur, aynı köktendir. Bu kelime 

yani DOMA kelimesi  İlyada Destanı'nın birinci bölümünde  17-18. 

satırında geçer. Buradaki DOM kökü Yunancada DEM olarak da 

kullanılır. Yunanca DEMO: Kürdcemizdeki DAMEZRANDIN'dır.  

(Yunancadaki bu demo kelimesi 2700 yıllık bir kelimedir. Bakınız 

G. Babiniotis  Yeni Yunan dilinin Etimolojisi Sözlüğü sayfa s.393). 

 Çağdaş Yunancada "bina"   OIKO-DOMİ'dir. DESPOT kelimesi de 

burdan gelir. "ev sahibi" demektir. 

•  Kürdce DIDAN, Almanca  Zahn 

•  Kürdce DWONZDEH, Almanca zwölf 

•  DAX  Tag,  İngilizce day dawn (şafak vakti). Bu kelimede ise  

(D>T) dönüşümü vardır. 

  

Güneşi ışığın ve ateşin kaynağı olarak düşünün! 

 

Ali Karduxos, 26 Şubat 2017-Atina 

 

 


