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ETÎMOLOJIYA PEYVA “EREB” 

Ali Husein Kerim 

Demekî pêş derbarê etîmolojiya “kurd” û “tirk” gotarên min hatibûn 

weşanadin. Hin xwandewanan daxwaza etimolojiya peyva “ereb” kirin. Belê li ser 

daxwazan xwandevanan min derbarê etîmolojiya peyva “ereb” hin lêkolîn çêkirin. 

Her wiha bawer dikim ku min him jêderk û him jî wateya peyva “ereb” derxist 

holê. 

Di dîrokê de cara yekemîn peyv yan jî navê “ereb” bi şêwazekî navî yan jî 

navlêkî ji hêla şahê Asûran Selmanasirê III. hatiye nivisîn. Di wê nivisarê de diyar 

dike ku B. Z. sala 853, serekeşîrekî navê wî Aribi Gindîbû bi hêzeki 1000 kesan ku 

siwarên deveya ne, di nav yekgirtiya dijî Asûran de cih digre. Di vê nivisara ku li 

Karkarê hatiye dîtin de ev nav ji hêla dîrokzanan ve wek Aribi, Arubu, Aribu, Urbi 

yan jî Arabî hatiye xwandin. Jixwe, ev nav, piştî sedsala IX ya berya zayînê hê 

zêdetir tê bihîstin. 

Di Ehda Kevin, beşa 10-mîn de hatiye nivisîn ku samî zimanaxêf (ereb, 

aramî û îbranî) ji neseba Sam kurê Nuh in. Lê belê di vê beşê de jî bi şêweyekî 

zelal behsa navê “ereb” nayê kirin. Lê di beşa Egzodûsê de dema ku ji Misrê 

derdikevin behsa komeke ku jê re dibêjin “erev” jî digel wan bûye. Di ferhenga 

Încîlê de ji beşeke mezin ya nîvegiravê re gotine Erebîstan. B.Z. 1005 şahbanuya 

Sebayê Belqis dema seredana Hz. Silêman dike li wir behsa gundekî ku li herêma 

Deûtê tê kirin û navê wî gundî jî Arabah e. Hin lêkolîner dibêjin ku Arabah li cem 

Themayê herêmeke firehtir e. 

Di penc beşên destpêkê yê Kitab-i Muqades (Pentateuch) de peyveke wek 

“ereb” nîne. Belam, di beşên din yên wê de bê ku navê qewmekî bidin di wateya 

“tenha û xamoşaniyê” de behsa “bedeviyan” tê kirin. Ansiklopediyeke Kîtab-i 

Muqadesê jî heye û di wê de jî behsa nesebekî wek “ereb” nayê kirin. Ji ber ku 

hingê ev navdayîn bi tenê ji bo mirovên çolistanê dihate bikarînan.
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Divê em bîrnekin ku Tewrat 800 salan piştî HZ. Mûsa hatiye nivisandin. 

Dema ku îbraniyan xwastine ji bo xwe nesebekî durist bikin, xwe wek paşmayên 
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Hz. Yaqûb kurê Hz. Îbrahîm dane nîşandan. Jixwe navê Îsraîl jî ji wê serdemê pê 

ve maye. 

Gelekî balkêşe ku di ferhenga Targûmen Babîl û Qudsê de peyva “ereb” 

wek kurekî Hz. Îsmayîl hatiye nivisandin. Ji vê jî xûya dike ku peyva “ereb” navê 

nesebeke bavikî ye. Jixwe dema ku yahûdî li hember mirovên çolistanê bêhêz 

dimînin, navê “ereb” jî hingê zêdetir tê bihîstin. 

Di Încîlê de peyva “ereb” ji bo koçeran destnîşan bikin hatiye bikaranîn. Di 

Pirtûka Dîrokan de (Dibh're Hayyamim xvii, 11) de, behsa bûyereke ku li berava 

rojhilatê çêmê Ûrdûnê qewimiye tê kirin (B.Z. 900-800). Wiha hatiye nivisîn: 

“ ... û ereban jî keriyên xwe anîn, hefthezar hefsed beran û hefthezar hefsed 

bizin.” 

Di Quranê de dema behsa serdemên kevin tê kirin qet deverekî behsa welatê 

Erebîstanê nayê kirin. Di wê beşê de behsa devera ku Hz. Îsmaîl kurê Hz. Îbrahîm 

lê dimîne hatiye kirin, ku wek erdê neçandî, beyar behsa wê derê tê kirin. Heman 

terîf di Ehda Kevin de jî heye û ji bo devera ku mala Hz. Îsmaîl lê ye re dibêjin 

mîdbar ‘çolistan, erdê hişk.’  

Gengeşiyên nesebî yên ereban, bêtir di yekemîn sedsala Îslamê pêhatine. Di 

encama van gengeşiyan de du hizir derketine holê. Yek ji van ewe ku, neseba 

ereban ji Adnaniyên paşmayikên Hz. Îsmail e, ya din jî li ser Kahtanê kurê Sam ê 

kurê Hz. Nûh e. Helbet ereb bixwe hê zêde xwe li ser nesebê Kahtaniyên ku jê re 

dibêjin Arabu’l Arîbe dibînin. Ew, Adnaniyên paşmayikên Îsmaîl jî wek biyaniyên 

paşê bûne ereb didin nasîn. Ji van re jî dibêjin el-Arabu’l Mausta’ribe. 

Ji hêla coxrafîk de Yonaniyê ku cara ewilî nav nîşandaye Homer e. Wî 

Sûriye nişînan re gotiye “arîmî”, Ji ereban re jî dibêje “erembî”. Lêbelê Horodotus 

û hemû dîroknivîsên yonanî ji hemû nîvegirava Erebîstanê re dibêje Erebîstan. Ji 

pey re dewletênn yonan û romayê ji ereban re dibêjin “saracen” yan jî “sarazen” 

Ev navlêka “sarecean” her çendî ji bo hemû gelên Rohilata Nêzik hatibe gotin jî, 

di rastita xwe de ji bo pênasîna “bedeviyan” hatiye gotin. Paşê vê navlêkê ji bo 

hemû musulmanan bikartînin. Derbareyê jêderka navlêka “sarazen, saracean” du 

hizir hene: 
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Yekemîn, serdemên berê ji bo kenaniyên ku neseb Îsmayîl in, ji ber hevsera 

Hz. Îbrahîm Hecerê digotin  Hagarena/Hacarena. Duyemîn, belam paşê navlêka 

Saraceni ku ji navê hevsera Hz. Îbrahîm Sarayê derdikeve holê û her wisa ew nav 

tê bikarînan.
2
 Helbet ev nêrîn erebên ku xwe ji neseba Îsmayîl dihesibînin nehatiye 

pejirandin û ew dibêjin ku navlêka Saraceni ji hozeke ereban ku navê wê Sarîte 

maye.
3
 

Berhemên lêkolînê û ferhengên erebî de derbarê peyva ereb hin nêrîn 

destnîşan kirine. Di pirtûka Tacu'l-'aruss min cevâhir el-Kamus (1756)
4
 de tê 

gotinê ku ji kesên di gund û bajaran de dijîn re dibêjin “ecem”, lê ji kesên ku di 

çolistanê de dimînin re jî dibêjin “ereb”. Heta bi goreyî rêzimaniya erebî 

pirjimariya hemû navên taybet wek hev in. Wek mînak, “kurd” navekî taybete, 

pirjimariya vî navî jî dibe “ekrad”. Lê peyva ereb derî vê rêbazê ye. Pirjimariya wê 

“arayîb” e. Dibêjin, ji ber ku ereb peyveke hevenav e, lewma wisa ye. 

Her wiha, ji diyardekên jorê nivisî de, ji bo jêderk û etîmolojiya peyva 

“ereb” çi wateyeke teqez nehatiye çespandin. Hê zêde peyva ereb di nav wateya 

“koçer, çolnişîn, deverên tehha û xamoşan” de hatiye çespandin.  

Baş e, peyva “ereb” ji ku û ji çi derhatiye? Helbet emê niha di nav çarçûwa 

zimanê kurdî de bersiva vê pirsê bidin. 

Him kurd, him jî ereb vê peyvê wek “ereb” bilêvdikin
5
. Wekî din piraniya 

zimanên cihanê de arab/p” e. Belam kes nizane ku ew tê çi wate yê. Lê belê dema 

ku kurd dibêjin ereb, zanin ku ew tê wateya “mirovên qemer.”  

Gelo rast e ku peyva “ereb” tê wateya “mirovên qemer”? 

Belê ev gotin selimandine ke rast e. Wisa diyare ku ev navlêk ji hêla pêşiyên 

kurdan derketiye holê û jêderka etîmolojîk ya wê jî Proto-Hînd-Ewropî peyva 

*e ̄̆ reb(h)-, *o ̄̆ rob(h)- ‘qemer” e
6
. 
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