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ARÎSTOKRATÊN KURDAN “TORIN” 

ETÎMOLOJIYA PEYVA “TORİN”  

 

Ali Husein Kerim 

 

Gelo torin kî ne, koka nave wan ji ku derhatiye û di nav Zimanê Kurdî de ji kingê ve ev 

nav heye?  

Gelek kes sosyolojiya dîroka kurdan bi êl û hozan ve salix didin. Di civakên wek êl û 

hozan de serdest feodal in. Feodal qet caran mecalê nadin aristocrat û hevsengên mina wan. Eger 

di civaka kurdan de aristocrat hebin - ku bi tekûz hene -, ev rastî hemû angaştên dîroknivîsên 

biqestî bêspêre dike. 

Lewre, aristocrat serdestên siyasî û leşkerî yên serdemên berê ne û rêvebirên dewletê ne. 

Wê hinge di Kurdistanê de gerdîşeke dewletvaniyê hebû û arîstokratên kurdan jî semereyê wê 

gerdîşê ne ku, ev buyer, selimandina bajarvaniya kurdan jî diselimîne. Ji ber ku aristocrat 

berhemên jiyana bajarî ne. 

 

Sê cure aristocrat hene: 

1) Siyasi  

2) Leşkerî,  

3) Siyasi û leşkerî 

 

Mirov dema ku dîroka arîstokratên kurdan lêkolîn dike, li Kurdistanê du cure aristocrat 

hebûne. Ev jî yên siyasî û siyasî leşkerî ne.  

Diyare Rojhilata navîn de arîstokratên herî resen yên kurdan nin. Heta roja îroyîn 

mirovên ji vê çîne, ne bi navê “filan kurê filanê”, wek bi nave “torinan” ango bi invana xwe ya 

bijarte tên binavkirin.  

Helbet wek hemû navan, bingehekî etîmolojîk ê nave torinan jî heye. Eger mirov, 

etîmolojiya vî navî bikaribe kişifbike, hingê parçekî ji dîroka çînên desthilatdar ên Kurdistana 

berê jî eşkere dibe.  

 

Her wiha, etîmolojiya navê torin: 

 

Paradigma I. 

Proto-Hind- Ewropî *tor-, toro-s- ‘cûda, diyar, dengbilind, nav û deng’
1
. Proto-Hint-Îranî 

tāra- ‘nifûzkar, deng tîz, deng zîz’, Yonanî τορος (toros) ‘dengbilind, bihikar’, Hîtîtî tar- ‘dayîna 

nav, rêzdar’, Lithwanî tariu, tarti ‘gotin, vegotin’, tarme ‘jîrî’, tārin ‘deng, hilbijartin, Ermenîkî 

trtrak ‘kesê xwaşaxêf’
2
, Hurr. tarî- ‘agir’, Hurr. turuxi/turuhhi

3
 ‘nêr, zilam‘, Urartu euri, ‘rêber 

berpirsiyar’, Etrûsc: trin- ‘berevanî, bergir’
4
 

Diyare koka navê ‘torin’ ji Proto-Hînd-Ewropî der hatiye û tê wateya kesê biryarê dide., 

Ev inwan di Kurdistanê de ji dema Mîtaniyan pêve hebû ye. Torin, di Hînd-Ewropiya sereta de ji 
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bo kesên dengbilind, rêzdar û kesên lê guhdardikin hatiye bi kar anîn. Wateya berfireh a kesên 

dengbilind wateya fermandar, lawijbêj jî destnîşan dike.  

 

Paradigma II. 

 

Navlêka “torin” ji invanê tîran ‘despot, zalim’ maye. Ji despot, desthilatdarên ferzine û 

bê mafê yasayî re dibêjin tîran. Dibe ku serokaniya vî navlêkî bi Zimanê Lîdyakî be.  

Bi Zimanê Etruski turan  tê wateya ‘xatûn, dostik/metres’. Paşê ev nav bûye navlêka 

Venûsê. Metres girtin karekî neyasayî û dijrabertiya rewşa hevseriyê ye. Ji xwe di zimanên 

Ûrartûyan
5
 de pêyvên mîna eurî ‘rêber’ û Etrûskî trîn ‘berevan, parastvan

6
 berjengên girîng in.  

Desthilatdariya torinan, herî zêde li aliyê Serhedê diyar dike. Kurdiya Serhedê bigoreyî 

bilêvdana zaravayê Ûrartûyan derketiye holê. Navenda dewleta Ûrartuyan herêma Serhedê ye.  

Zimanê Horîkî
7
 û bi hin zimanên Hînd-Ewropî (mîtanîkî, hîtîtkî, lûwîkî û gûtikî) tevlîhev 

bûne. Her wiha, encama vê hevhonandinê Zimanê Kurdî derketiye holê. Mirov di nav curbecur 

zarav û devokên Kurdî de, vê rewşa nûwaze bi şêweywkî pir zelal dibîne. Bingehê tewrê 

bilêvkirina her zarav, yan jî devokekî Kurdî, bigoreyî havêynkirina Zimanê Horîyan, bi ziman, 

zarav û devokên Hînd-Ewropî pêktê. 

Diyare cihê ku cara destpêkê navlêka tîran jê derketiye Mezopotamiya jorîn û Anatoliya 

Navîn e. Ji ber ku ev nav, wek pêyv û wek wate di nav nivisarên Lîdyayê de hatiye kişifkirin. Ji 

ber vê egerê dikarin bibêjin ku, serdemên beriya zayînê jî tîran hebûne.  

Pêyvên Proto-Hînd-Ewropî *ter-, *terə-, *terbh-, *terd- ‘tund, hişk, sert’
8
; *tres- ‘ricif, 

lerizandin’
9
 taybetiyên tîrantiyê ne. Jixwe navê terorê jî ji van pêyvan derhatiye.  

Pir balkêşe ku, divê mirov li ser desthilatdariya torinên Kurdistanê lêkolînan bike, ka 

bizanibe ew tîran û despotin, yan arîstokratên leşkerî yên demoqrat in.  

Ji yonaniya kevn τύραννος (turannos), wek tyrannus derbasî li nav latinî bûye, her wisa 

hemû zimanên din jî ji latînî wergirtine. 

 

Navê Xweda û xwedawendên wek “torin’ 

 

Tarû : Xwedayê av û hewayê yê Horiyan. 

Tarhunt: Hittit fırtına tanrısı 

Taranîs: Xwedayê Roman-Kelt yê brûskê, Navê yê Almanan jî Donar e. 

Thor: Navê xwedayê brûskê yê Vîkînga ye. 

Turan: Xwedawenda evînê yê Etrûskan e. 

 

Dur(a): navê xwedayê dojehê yê Kassitiyan e. Ev xweda dema serdestiya Kassîtiyan a li 

Babîlê hatiye perestin. Jixwe bi horîkî xwedayê binerdê re jî digotin Enna Turîna.  

Ji nav xweda xwedawendên jorê de navên xwedayên Tarhûnt, Tor, Taranis tên wateya 

birûsk û bagerê. Birûsk û bager sîmbolên tundbûnê ne. Ji bilî van xwedayan navê xwedayên 

dojehê wek Dur (a) û Enna Turina jî hene. Diyare têkiliya tîrantiyê û bi van navan jî bi hev re 
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hene. Ji ber ku tîran rêvebirên zorbaz in. Mîna ku jiyana binerdê ya dojehî bi civakê re reva 

dibînin.  

Wisa diyar dike ku, navê tîranan di Kurdistanê de bûye torin. Yan jî navlêka torin a li 

Kurdistanê li rojava bûye tîran. Ev nimûneya dudemîn rastir e. Ji ber ku kok û rihêkên vê pêyvê 

di nav Horîkî de hene.  
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