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ETÎMOLOJIYA PEYVA “TEVIR” 

Ali Husein Kerim 

Îro emê behsa “tevir û bêran” bikin. 

 

Tevir, amrazekî hesinî ye û ji bo kolandina erdê tê bikarînan. Dibe ku hin kes 

bibêjin, “yawo, malava, ma te îro ti tişt nedît, tu behsa tevir û bêran dikî?” Eger 

min behsa destiyê tevir û bêran bikira gazind û rexneyên we bicihda bûn. Ji ber ku 

van rojan hin “destiyên tevir û bêran” ên ji dara pûç in di kokê de dişkên, yan jî zir 

zop û bêteşe ne ku ew destên mirov diêşînin. Helbet hinge karê mirov nameşe û 

serêşî jî çêdibe. Ji ber van egeran haya we jê hebe, nirxê wan  pênc qurişên qul be 

jî, ri caran wan “destiyên” pûç yan jî xil û xar nekirin.  

 

Lê belê dema ku behsa “têvir” tê kirin dive mirov hinekî bisekine û bihizire. Bi 

avirekî çavzêlkî ji berxwe de bêje,  

- Tego çi? Tevir …! 

- Belê tevir! 

- Çawa? 

- Bi saya têvir şaristan derketiye hole. 

- Yanî tevir yeksan şaristan e. 

 

Bi têvir erd hatiye kolandin, tov hatiye biçalkirin û berhemên wê hatine hilgirtin. 

Mirov her wisa bûne mirov. 

 

Peyva “tevir” ji hesinkariyê maye û ji zimanê Horiyan derhatiye. Ev jî diyar dike 

ku yên cara destpêkê li heremên mîna Mezopotamya jorîn û jêrîn, Îran û Qavqasan, 

li Anatoliyayê berbes (maden) bikaranîne horî ne. Heta heman peyv ji horîkî 

derbasî zimanê someriyan jî bûye.  

 

Peyva tevir ji horîkî tab/v- ‘darijan’ derketiye holê. Jixwe di zimanê kurdî de jî ev 

peyv gelekî tê bikaranîn. Hesinkar, hesinê sorkirî bi armanca çêkirina amrazekî li 

ser sindan dikutin, car din sordikin ta ku dighênin şêwazê ku ew dixwazin, paşê jî 

ji bo bibe polad dixin nav avê. Kurdî bi vî karî re dibêjin germîdan, semaxkirin yan 

jî tavdan. 
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Kurdî peyvên ji “tab/v” a horîkî mane ev in: 

 

Ta: nexwaşiya ku herereta laşê mirov ji 36
0
 yî zêdetir be. “Tayê lê girtî ye” 

Tîn: heraret 

Tav: roj, germahiya rojê 

Tavdana hesin: sorkirin û avdana hesin 

Jixwe bi tirkî bivêja  “demire tav vermek” ji zimanê kurdî hatiye welgirtin, peyva 

“tav” bi kurdî ye. 

 

Hewcê gotinêye ku em dikarin bi dilaramî bêjin, belê nave tevir ji horîkî maye û ji 

bêtirî 5000 salan vir ve kurd bikartînin. Jixwe horîkî jî kurdiya kevin e. 
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