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JI TİWAZ HEYA MELEKÊ TAWÛS 

Ali Husein Kerim 

Tiwaz
1
 𒋾𒉿𒊍 (tiwaz) Xedayê rojê yê lûviyan e û ev nav ji zimanê Proto-Hind-

Ewropî “*dei-”, Proto-Anatolî “*Diuod-” peyda bûye û tê wateya wê ronahî ye.
2
 

Jixwe navên wek kurdî “Xwedê”, yonanî “Zeûs”, romanî “Jûpîter”, norseyî “Tyr” 

hemû ji Proto-Hînd-Ewropî “*Dioud-” derketine holê. Ji miletên kevnar Hîtîtiyan 

ev nav wek “Šiwat”, Palayan jî wek “Tiyaz” derbîran kirine.  

 

Nexşê hilkirî xwedayê rojê Tiwaz li Arslantepe (aliyê rastê yê bi roja bi bask), li aliyê çepê jî xwedayê hîvê 

Arma di gel nîvehîvê. . 

An goreyî nivisara Kbo 9.127, Tiwaz mêrê xwedawenda Kamrusepa
3
 û bavê 

xwedayê vasal ê Taurisya 
D
LAMMA ye. Lûwî li Kizziwatnayê jî jiya ne. Li wê 

derê Tiwaz re digotin “Tiyammaššiš Tiwad” ango Xwedayê rojê yê li erdê. Ji vî 

navî jî diyar dibe ku Lûwî û Horî gelek deveran bi hev re dijiyan. Ji ber ku an 

goreyî baweriya horiyan navê xwedayê rojê yê li ezmanan Şimige, yê xwedawenda 

rojê ya li erdê jî Allanî ye. Dîsa ji bo Lûwiyan Tiwaz “bavê xweda û xwedawenda” 

ye. Ev bûyer li gel horiyan jî wisa ye. Bavê xweda û xwedawendan Kûmarbî ye, lê 

serokê hemûyan kurê wî xwedayê bagerê Teşşûb e. Heman rewş li gel Lûwiyan jî 

cih girtiye. Bavê xwedayan serokatiya xweda û xwedawendan nake, Tarhûnt 

xwedayê bagerê vê erkê pêk tîne.  

                                                             
1
 Tiwaz bi avayê sade û yekjimar e, bi avayê tewandî jî jê re dibêjin “Tiwad.” 

2
 H. Craig Melchert-Trevor R. Bryce- J. D Hawkins – Manfred Hutter, Luviler- Anadolu’nun Gizemli Halkı. 

3 Em vî navî dikarin wek “qumrî” jî bihizirin. 
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Di baweriya Lûwiyan de, guhêrandina kirês heye yan nîne ne diyare, lê belê eger 

mirov qenciyan pêk bîne û ne gunehbar be, Tiwaz, xwedayê rojê piştî mirinê 

jiyaneke nû dide wî. Eger gunehbar be, hingê xwedawenda rojê ya li erdê giyanê 

wî dadixe li kurahiya erdê û ango daraza sezayê dide wî.
4
 

Her wiha, jiyan û mirin karê xwedayê rojê bû. Li Tabal nivisareke ser tirbeyan de 

wiha hatiye nivisandin: “Ez Ruwa, bawermendê mezin ê xwedayê rojê me. 

Xwedayan ez hezkirim, giyanekî qenc dane min.”
5
 Disa di nivisara KUB 31.127 + 

iv 24f de “Xwedê wek ez di malzaroka dayîka xwe de me wî giyanî dîsa bide min.” 

Jixwe Serdemên Mifreq û Hesin di nav gelên Asya Nêzik de rêzgirtina xweda yan 

jî xwedawendên rojê pir mezin bû. Hemû gelên wê demê bawermendên wan bûn. 

Ji wan hinek ev in: 

Hatti Eštan Xwedayê rojê 

Hittit İštanu Xwedayê rojê 

Luwi Tiwad Xwedayê rojê 

Pala Tiyat Xwedayê rojê 

Hurri Šimige Güneş tanrısı 

Mezopotamiyan Šamaš Xwedayê rojê 

Sûrî Šapš/šapšu Xwedayê rojê 

Akkad Šamšu Xwedayê rojê 

Misir Horûs Xwedayê rojê 

 

Melekê Tawûs jî serokê hemû melekan ê êzdiyan e û fermanên Xwadê carnan bi 

şiklê xwe, carnan jî bi şiklên hin mirovan ve dighîne nebî û şêxan. Melekê Tawûs 

wek Ezraîl jî tê zanîn û Xwadê ew li roja yekşemê afirandiye. Melekê Tawûs 

nûnerê qencî û ronahiyê ye. Jixwe qibleya êzîdiyan jî roj e. Nimêjên sibê û êvarê 

an goreyî zivirandina rojê pêk tê.  

 

Dema mirov bala xwe dide navên Tiwaz û Tawûs bivê nevê herdû navan 

kemperîna herdu navan çêdike. Her wiha dighêje encameke girîng ku navê Melekê 

Tawûs û Tiwaz yek in. Dibe ku hin kes bêjin, baş e di vir de rola teyrê tawûs çi ye? 

                                                             
4
 KUB 35.45 İİ 25-27; KUB 35.48 ii 19-23; Kammen-huber 1986, 88f. 

5 KULULU 4, & 1-4, Hawkins 2000 445 
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Teyrê Tawûs bi xwe jî nîşana “çavên” rojê (ango çavên Xwadê) bi xwe ne. Nîşana 

xwedayê rojê Tîwaz jî mîna nîşana xwedayên mîtanî-horiyan, asûr û aryanan 

“teyreroj” e. Navê Tiwaz di nivîsarên mixî yên luwiyan de wek “Tiwaz/Tiwad” 
d
U-za” li hin ciyan jî “tiyamašši-

d
U-ta –”

6
 ango ‘xwedayê rojê’ hatiye destnîşan 

kirin.
7
  

Dibe ku hin kes bêjin wekhevbûna navên Tîwaz û Tawûs pîşadî (rasthatinî) ye û 

têkiliya van herdu navan bi hev re nîne. Dema ku heman coxrafya û gel bidin pêş 

çavan, ev bûyer nabe pîşadî. Ji bo vê divê mirov kemperîna herdû navan bike: 

Lûwî Kurdên êzîdî 
Nav Tîwaz Tawûs 

Nav U-za/U-ta (somerkî ‘roj’) Ezda/Xweda (kurdî) 

Erk   xedayê rojê fêrişteyê roj û ronahiyê 

Sembol roj roj 

Cih rojavayê Kurdistanê hemû Kurdistan 

Wate tîv: roj tav: roj 

 

Ji wekhevbûna nav, navlêk û sembolên jorê her tiştî eşkere dikin. Eşkereye ku 

Tawûs, Tiwaz bi xwe ye. Lê belê di pêvajoka hezaran salan pê de reng û şêwazên 

ayînê hatiye guhêrandin. Mirov dikare di derbareyê vê bûyerê de du tiştên sereke 

derbîran bike. Yek ji vê zordestî û çavsêneriya olên Mezopotamyayê ne ku rê 

nedaye ol û baweriyên din, di nav wan de bi şêweyekî azad ayîndar bin.  

Her wiha, berpirsiyarê olên tekxwedayî yê Mezopotamyayê, xwedayê rojê 

Tîwaz/Tawûs wek fêrişteyê neqenciyê danezan kirine. Jixwe ev jî bûye sedema 

fermanên nebûtkirina bawermendên vê baweriyê.  

Xwandevanên delal, di derbarê vê mijarê de benda pirtûka min a li ser Lûwiya bin. 

                                                             
6
 Nivisarên Boğazköy, 35.48 ii 19.23 
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d
U-za yan jî 

d
U-ta: tîpa

 d
 ya li ser U yê işareta ‘dîngîr’ e û bi somerî navê “Xwadê” ye. ‘U-ta’ jî navê rojê ye. U-za 

şêweyê wê yê tewandî ye. Hemû gelên kevnar yên Asya Nêzik dema nivisara mixî dinivisandin, logogramên 
someriyan bi kar dihanîn.  


