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Ebubekir PAMUKCU 

Dınyadı bai:~'= bat.:t ~ari es-;;€ . Teyn kari est€ . b;ı!'ıdı; -'!l-:teban ke•.m~ kesi dest . Tayn ;;st€ . gFre~ merdım qand~ cı bıgı rweyo . ı:. er :.l'!l ı<ard€ xodı gı r weyeno , be r.:: ·:~ay er~ ~ard i! xo . Yan€ kardil xoo ı kar€ xo ~!!no xo des t . Tayn kari zi es:Ş . ge~ek ~er~ı~ şıro zeweri net bıgı rweyo kl bıbo way~re cı . Yan€ merdı- şı ro mekteb zi , gırwed€ xodı bıgı rweyo z~ , zçwnay ~et bıxe betiyo zi , ;eyniciı kar karo . 

Iavrll ze kı -:-.a cordı zi va , kari babet babeıiy1!.Zaf c:.heta na ınercım sen:ı tesni t~ cı ':ııkero . . . ?-~esela kar~ . hewl i estll , xn<:bi est!! ; i\:are resti es t€ , çewti e~t! ; kar€ weşi est€ , ta~sali est ll ; e~b .. . ~o hesab merdım se no kzr~nd~ r1nat2na dest pa kErO WU ne:€ karandll çetınana ZU listay~ Vl razo . Ew e ~ı merdım wına , no ~esab zu listayi vırazc . medc bıvinım kı rosnberey e~ cllrdı! listadı ca g!!na . Ya rıe keran ı:ıiyarıd: en çetını cı roşn bere ya . 

Roşrıberey ç:ç:r€ çetına? Ro Pnterey çetına , 91m kı roşnbereydı b!! gırwayı~i zew tılsi mll . hı~ zi tılsi~edo ~ırd estc . Ne tı lsimi merdı~ ne sene hegadı 
bıvino , ne :! rı:e~:t eba nde berzandı . Merdım neser.o cayed: bıhcrino zi. No 
tılsimo isa:-.i zeredı . !ste coka ro şnberey çetına ew herg kesi dest zi ne kewna . 

Merd:m hega.: ı çend seri bıgırweyo , beno zew cı tllrı!do erta·;:; . Yan zi şıro zew asın,er~ ~et çend serj bı gırweyo , beno zew asınger . E kı merdım sıro mektebd!! mı sr.ayoxan , ber.o mısnayox ; e kı şı:-o :nektebô~ 'tOX'tOL'an, bE:r.o toxtor . Yan~ e kı merdım xint ya n zi g~z niyo, ew imkan~ ~ı z:. e st!!se , çıçi wazenose se~o wınibo . 

Iavr~ rosnber~y wıni ni ya . ~erdım xint zi nllto , gll~ z:. ~~bo, p~rc i~kane 
cı zi bıbe , e kı Merdımi zeredı o cewher çıniyo . merdı~ na seno roşnberbo . Roşnberey r. -= ~e gad ı l'ıerı:ın '!liyı:ınd ı n: m: tiya. ne zi ünı·,,<.:rs.:. teyandı pera n 
d~ kıtabAnô~ gırda n ~iyandı . .. PiyF. ay mezge is ~niyo , 7-aya cı zi zeriye i
sanı . Çı m:~a: kı mezg u zeriye isa n' r ayds rast sero zewziyRn!! , wexto 
roşnberey ye~a d.ny& . Zewmbi, ca ra mı~·n@ cı çıniyo . 

~osnberey z:.·,., :o<ar~no , zu mesleg!!na . W ı s ta ye na meslef z:. roşnbero . .. Roşnber, sı~tiye cı rr.erdımo zanayeyo , yane ey mezgı! xo i l!!!a werikerdo . Çı m kı be zanayış , dınyey kesi zi teng beno . ~eslan verc ta~lilı! kesi tefıl benR. Ew r aya kı =~Pnd€ ne ta !'ıli lan v ırazyer.a , a r ;;y kckra çe,.· t bena. 

lavr€ tenya zu~ kıtabi wendışa , zaf mektebi qedinayışa , yan~ za~ çi mısayı 
şa zi merdı ~ nlseno roşnberbo . Merdım gerek cam~rdbo zi . ~er s u roşnbereya 
nı!sene bire pe l\et. Çım kı e kı merctı~ tersanokbo, ra:1a r ast bıvino zin~ wetano na r eyer vazo . ~ye kı cıra pı!ti, o tım 1-1eynenc i::'!ar: fek . Çım~ c iyo 
tım Jnandı . E kı ll çımane xo tarikere , o a sı~t venge xo bırneno, yan zi zey inan qısey keno. Yanı! o cara nı!s e no ilmi ze rayber xo v erdı rono. O ca ra neseno çılaya ilmi bıgiro xo des t u roşnida aydı şıro . Çım kı poxda t ersira ey zew wesare kerdo xo mıl u wesare xo dayo sari desta . Ez sekera 
zanayıse w ı nayeni! .. 

Mavazım k: ~erdım hım zanayeyo , hım zi camerdo , yane qe tevayra neterse no . No zi bes niyo qandı! roşnberey . Herg merdımo zanaye wu cam!!rd zi ne -
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seno roşnbe::::-bo. r.:a vazırn merdımo qe tevayra n@terseno. Xınç@ra xo g§no wu 
kewno vergan miyan. Yan zi çıwey xo anceno wu b§ se te b xo çekeno meydan .• 
No merdım belki cam€rdo, la roşnb.er niyo. Camf!rdeya roşnberi zu cam~rde
y~da -,.,ınayir: ni ya. A camerdeydı dıru s tey zi es ta , ev1 qand€ c oy zaf erciya -
yiya. 

Etyar3 rr:ay@ :yecı? ze·.·ma xısusiyetd~ roo-nb>?::-ey: dırPstey ... :S, merdımo kı 
dırust r,iyc, o z2::ıayı::to zl, camElrdbo zi :ıE~er,o rocı:nbe::.•bo. I:ıırrsteyra qes _ 
te: :na çlç.:yo? Sı:'tiya cı zew roşnbr:r neser.:·:. xo bı xcre zLtr:::. bıkerc·. Eza 
Yana "xo bı xorE", çı m kı en rıühimE! cı noy:::. !'•IerdJ.mdo sı:ft:::.ya cı xo bı 
xorıP rastay vazo, yan€ xo bı xo n~x.apeyno, t::ı dıhs dırila bı:::o sarir~ rastay 
vazo. E kıAzew crıerdımo pized€: xodl l:abete, fekd€ xo<iı babete qısey keno, 
o mErdım nese~o raşnberbo. 

E, çiyo kı '~"1ay@ zan~. belki vatışd€ cıdı tayn riski este. Eelki heqd€ mB
dı qe rınd nebeno. Belki tayni mare lengi çimme. Belki me kı sen.§ zi. lav
re peyniya cı seni b~nose wa bıbo, gerek ~e tım rastay vazım. E kı ma ras
tay nevazır.:, ma hım xo hım zi xelq@ xa xapeynen8. Poxda dı.Jıir~ çepıkan ıı 
dı -hir€ 8fferı~an xelqi xapeynayış kare rcşnberan niyo. SayedE na aportı
nistey xelq ewro belki kesi vero çepıki cıner;.O, lavr§ o xeJ.qdo ırıest zi ma
rE ler.gi bıçino. Yeqir.€ sımabo, heta neka, tım u ~ım tor1xdı no wına bı, 
ncya tepiya zi odo wır.abo. 

Tenya mendışre zi meterse! E, herg kes qcy:lo zaf emtaze cı Cı be, çorE=mey 
cı heraba, zaf isanana merüebaya cı bı bo, e@b ... Roşnber zi zew isa no. O 
zi te!1ya :-:ıendışra 1\es. n~keno. Iavre poxda :r.e sebebi zi rayda xara n§agey
reno. 

J'la vazım kı sı:..a zu üniwersitey€dı, zew ce::.atdı, yan zi zu politik here
ket i miyar.dı ~e':! merdım8do erciyayey~. Ze11r qeriyer€d€ s ıma esto. Herg kes o 
sıma sinenc. Işte no weziyetdı zi sımada e::.ftiya cı goşdareya vengd@ xo 
bı kerE. E kı sırr:a cay€C.ı zu çewtey8 vinen€, sımada a çewtey vaz{! wu rasta
ya cı bı~ısn~. E kı sıma wına neker€, sıma poxda qeriyerd@ xo wıjdiyan~ 
xo mal'ı.k\lm ;.::en@. S ıma bızan~, no çı gırw,.:;y€do çewto! .. Sıme:do se med€ qeri
yeri pclit::.qa dıma nevezd8. Sımad~ ta:P.ı.lilar.d@; xcya raya rçstay Oıvin{! wu 
politiqe zi xo dıma bıance. E kı sıma wına n@ker~. mest te~ixdo sımara 
mutlaq fıeseb perskero. Nay xa vira rııeker~. 

Zu kelir.ıay$ es-:s: q_eytet. Dımılki 'dı kPlimsya nqeybet" zı;,;ani mi yandı es
ta. Yan@ zu. ke::.ir:ay€da vırasti niya. Qa:-;dg coy rayda mc-rfa:ajidı tal'ılil@; 
cı teney@ çetır.o. I,avr€ eza ezbeta Cl Sln8:snem::. Te::sanckej', e~ızey, Zl'r

kerey, t@fıJ.ey, r.<::-r"''zıney, p@ro ezbetda qeybetiray~. Qeybe-: zi na ezbet 
miy8ndı ze•N lalık€no. 

O w ı ni zew lol1k€no kı ka nci ganike-,.,•o, ~ gsr,i keno ze pırczın. Zew gano 
lolıkın cara nEseno guni wu laymra bıreya. 'rlına w ı na, rozE yena, o gan 
hels@no wu er:.:;~no zew sıloy ser. Qand~ co-y- qeybetir;:, tım d.uri v:.ndere. 

E kı iday€da s ıma es ta, e kı s ıma qayıl8 rc-şnber@ xelqd~ xab~, n&; lolıki
ra dur i vınder@. E kı qüncande qafı.wexanandı, raya n sera S1Pla rast@ cı yen@, 
sereye cı bıpıloxnE'!. Sereye cı bıpıloxn~ kı herunda ey wa qısFy@ rasti bı
vaziye wu mışorey~ meslan wa roşneyda rastaydı bı bo. 

Weltıasıl, ro.şnbei'ey karf!do zaf, zaf çetıno. ·sı ma kl fın~ xor@ na mesleg 
weçine, gerek sıma zanayeb@, gerek sıma ca~Erdb8, dırustb@. Gerek s_ıme qey
betra bırem?. Yane embaz@no, ro,nberey wıni meslegEda rıl'ıat niya. Raya 
roenberi wıni tım duz u asfalt~n zi n€bena. Raya rosnteri zaf duri wu be
lay€na. Na ray ser o tel li e st@, çal u kemeri e st~. Na ray sera mar u mı la
wıni est@. Na ray sera veysaney zi esta, vınibiyayış zi esto, merg zi es
to. Yan€ e~IbazE~na, na ray ray@da çetına. E kı sı ma rcşnberı!!! zew xelqiy~, 
gereksımana rayer teme çid@ ciya, zey lilıki bıvin~ wu gamqnde metinana 
na ray sere cay@ xo bıgir~. 

') ,_ 
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lU 

Derba~a Zimane Kurdi de r::r. K.A.Bedirxan 

LehUrn9rl:ı.a ziman U çande kurdi, ye.ki tiya netew.§ wt deriixe rQnahive. Kurdi,teve koma zi~ane Bakur-Rojavaya !rant di·oe- se tun ku::--di :1enin: 
A- Kı~rmanci ı Ji 2/3 yi Kur:l.an bi vi za

ravayi d:ipeyivin. 
a) Kurden Eakur (Turkive) tı) Kurden li Azerbey·.::an (!ran) c) Kurden li Sovyetistane 1) Kurden li İraa en Musul U Hewıer 
e) Ku:·aen li Surive B- Sorani: Zaravaye ku li Nivro t8 >:e

yivin. 
a) :Curden İraq6 

Zanganeban U 
b) Kurd8n İrane 

ha bat 

ı: Sil9mani (Kakar., 
Bajll.otn) 
li KerT.anşah ü Me-

C- Lod-Fevli • Zaravaki 
ye. Lori 
zara va vi 

li Sorani ce 
O. Baxtiyari vi 
1i-;ıeyivin. 

A B C Ç J 
a b c ç d 

z 

E ~ F G H I İ j K L M N O P Q R S Ş T U 0 V f g h i i j k 1 m O O p q ::" S Ş t U Ü V e e 
W X Y 
W X y Z 

Elifbaya kurdi 
dengdar in (vaka!). 

Baiaren Kur~istan 

Civ~ •.ı~· 

31 tip :n,23 t~deng (konsonant) n 3 ji 
DO~atik Ci hejmar 2 de. 

HAYAT 
Ansikloçedjva T· -~ 

Wergervan. 

.. bi Si~· 

(•) Ma no nu şte çiYAlra gtroto. tçiYA. Jim ar/. Sal: 1 
Galerizsn (November), 1965) 

\ 
'1'

\ 
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4 

NAMEYE MA 

K3YNEKİ IJı.ZEK1 

A ı ~un Ad ır 

.Aş mi Ardv1an 

Be se 
Besima 

BEwran 

Tiersima 

Glil 

Gi.~ldan 

Xampul 

Xanım 

Xasek 

Xatun 

Xej 

Xezal 

Xıme 

He\-.ra 

İm1!! 

İmxan 

KewŞ 

Kıtawin 

Ko:: ca 

[ür can 

Pıte 

Rı ndi!! 

Rczda 

Sıltan 

Ti ~i 

Vierdeg 

Verçem 

Y~mose 

Zel 

Zelal 

Z@rin 

Zılfi 

Zin~ 

Es li 

Ası n 

Ayı b 

Cam~r::l. 

cŞren 

Cımfı.a 

Dersim 
Emırali 

Hemedi 

Xalı t 

Xıdır 

Kenda 1 

MıFı. 

Raybe-c 

Roşnber 

Roz 

Se br i 

Sefer 

Sertest 

Serdar 

Seydwan 

Se yı d Rıza 

Ş€x Said 

Sı bPı.i 

Sı!hd 

rsxan 

Wısıb 

V ı ro 
Vırşık 

Zıfqar 

Zılfi 

Zılkif 

Ar beşir 

tl i ~an 
tl i şer 

DIMILKİ'DI 

NAMEYl;: 

WEXTAN 

Zımıstan 

Wusar 
Arnnan 

Pay ız 

A§Mİ 

Çı le 
Se bat 

Av.·dar 

Nisan 

Gü lan 

Beziran 

Te muz 
Axiistos 

Eylul 

Payızo V<:'ren 

Payı zo Pey Ş; n 

Kanun 

~e me 
Dı şe me 

se şe me 

ÇıFı.arşeme 

Panzşeme 

Y~ne 

Pay~ ne 
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Ar&Jayox: P e t e r L E R C H 
Vatox: l'l E S E N 

Ca.y~ vatışi: Palu (lstamk, Roslawl'd1 qedbiya.} 
Wext: 1858 

Cay~ bı, çınEibı, ya w AJah bı, ye.\.; arewançi bı. Arı ş taünayn€. Recek€ be
re ari qafelna, şı keye. Sawe keyera kawt. Sebali werışt, ame areye. Awna 
ke ardi mesafı.ıdi iin~; aya şawe neviete pawute. Awna ke miyan.e şawe yaw lu 
ame zere, şı me sa !le, ard i werdi. Arewançi werı şt, yaw çuwa gırawte, day 
luwera; erziya lue.tepışte. 

lue berma. lue va ke arewançira: 
11 Tı mı verade, ez tor@: keynay paı:;ıade Mısır' i wazena. 11 

Arewançi va k e: 
"Ez ya w merdümo arewançiya , tı mı re çi ta w keynay pa şad!§ Mı sri wa zena ?" 
Luwa va ke: 
"Tı mı mekse, ez tor@ wazena. E ke mı nEwayşte keynay poşo.y Mı sri, tı 

meverade. 11 

Are·,..ançi va ke: 
11 Tı mırE! suw-and buwane. 11 

luwe arewançire suwand wend. Are·wançi 1 1'We veraday. 
luwe werışte, şie Mısr. Şi paşay Mısri ftet, temene kerd. 
Pa şay Mı sri va ke luera: 
''Derd~ to çiyo, ınır~ vace? 11 

lue va ke: 
''Efendım, izm@ mı bıde, ez torı§: vaca. 11 

Paşay Mısri izm~ lue da. lue va ke: 
"Efendım, veyve Çemçequ Paşa'y ame, keynay to vazeno xor~. Yew tuwer

ge varay, laser ame. Panc sey espari Çemçequ Pasa'y bi, p~ra laseri berd, 
es tar~ çine, p@ro la seri berdi. Mı yaw kere tepışt, pa venerta. Ez awnaya 
yaw dest ame gına mı lınge. Mı enoe dest tepışt. Awkera veciya teber. Ç~m
çequ Paşa erze xoe mı w ı ca verda wıı ez arneya. 11 

Pa$BY ~ısri va ke: 
''Es par wa w e nı se, wa tadı b€!r€! , m ır@ Çemçequ Paşa' y bi yar€. En o e ça we -

jiru, mı narney Çemçeqıı Paşa 1 y ne şna·...-uto. ' 1 

I.tıe va ke: 
11 Efendım, yaw qat~ kıncan bı dı mı. ez be na Çemçaqu Paşar€!, wa peragu:. 

P.ı.eta dı ro ci esker€ xo mevece selam lexey. tl:eta Çemçequ Paşa bt§ra tiya, 
ez tar€! xabere ana., 

Paşay Mı sri yaw qat€! kıncan da lue. lue kınci gırawti, arıeyray, şi a
rewançi fı.et. 

lue arewançirA va ke: 
"Mı tor@i keynay psaşade Mısri wayşte. warze, şo Pıemam . .lo bışu, temiz

ke. ].@ enoe qate kıncan perage, ma ş€ri paşade Mısri fı.et." 
Arwançi werışt, şı hemam. Xo temiz kerd. Sere xo tayşt, riye xo tayşt, 

ame kınci gırawti pera. lue kawte ver. Şi kenar~ Mısri. Wıca ronışti. lue 
Şie xabere day paşay Mı sri. 

Pa şara va ke: 
"Çemçequ Paşa ame, yaw fıntoye rınd bıde, ez bena Çemçequ Paşa'yrıŞ wa 

weniso. Eskeri vece selam lexey." 
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Paşay Mı sri ya w fıntoye day lu~, h ir~ qabasi luede raykerdi. Çemçequ 
Paşa arney Mısr. Esker~ pa~ay Mısrı vecaw selam lexey. Arwançi n@zano se_ 

lam bı do. Eskeri ka me k va, 11 Enoe del u, en o e del u .•. ıı Ka me k va , nEnoe paşa 
nu •• ·'' Kamek va, "Enoe arwançiyo ..• " 

Iue ageyray cıgeray eskerirava ke: 
11 Germo, aqıl Çemçequ Paşa 'y s erede çıno.ır 

Çemçequ Paşaberd qonaxE! Mısri. Fıntora arney war_. lue dest@ ye tepışt, 
berd qon.::ıxu zere. 

Va k e pa şay Mı sri ra: 
''Ya w as me aqı 1 ni no eni ey sere." 
Pa şay Mı sri va k e: 
"Ber@ wade, cay c ey rak~. Wa ra ku. n 

Iııe berd ·..;ade Çemçequ Paşa ca re~·"erd ... Çemçequ Paşa ter sa. 
lue va ke: 
"Teres, me ters~ So, te rak ı•:" 
Arewançi va ke luera: 
"Pasay 1"-~ısri nekay yeno, serey mı tera keno." 
Lu e va k e: 
''Me ters, ez neverdana. Aqıli vınde, paşay Mı sri nekay ame zere, warze, 

law lı ngera. 11 

Çamçequ Paşa'y va ke luera: 
''Nekay -pa şay Mı sri ye no mı kı şe no. 11 

Lu e va k e: 
"Warze, ez tar@ awke kena me sine. So de amac bı gi, b@ zere ne ma c bıke." 
Arewançi va ke luera: 
"Mı rE! awke biyare, ez şona d esroac. n 
lue werı şt, şi e awke arde, day arewançi. Arewançi werı şt, şı d esroac. 

Şı pey sara, desmac bıgiro, nE!zana rayer kancaw •• ıue pawut, arwan:;:i nau
me. lue si geray, arewançi di, gınao ero, merdo. 

lue arney, pa~ay l\'ısrira· va ke: 
11 Çemçeqı.ı Paşa şu desmac, nezana sebiyo, gınaw E:ro, rnerdo." 
Paşay Mısri va ke: 
"Şır~ bi yar@~" 
Şi, ard, ~ıt, wedert. 

Arldayox: ZELAL 
Cayö" vatı•i: Dormarey~ Çerm1'g u Sewreg. 

(~ersel, Almanya'ya Federal'dı 

qeydbiya.) 
Wext: 1987 

Roz€! ju de.,.,•e ben8. Ha dew':i.ı ju K.:=ynay~ .j2~,a. ~a tım ça:pıt map:ıt p@şena 

xo pizera. Her,q kes va no q_ay ':ı. eç~ L9Y es-to. H9ybıkı bracıniya '~1 i'ıc;ld'oena 

nayrıg zi wıni weş ye no, ''ana, "Hele e zi pizf:y xo gı::J.lı::era. 11 
• 

Roze weynena n~ ben:·, ta se g€!na p rr~dana xo pizeys, saTira xo zı sera 
1 ıır~dana. 

" Dıha herg kes vano, '''remam, ras"t.::, qeçE! nay esto." . 
11 

Bray cı vano "Edo to bıkışi. •. Edo to beri gema bıkışı. 

Waya Cl va !'la: "Ne~ Wıl.l tevay@ mı çıniyo. Ta sa. mı xore w ı ni. kerda XO 

pize. Y~ niyazık wıni qeçe cı esto, meska cı masayiya, mıre wını weşo, mı 

zi tas ek grrMaya xo pizeya. ~~ .. 
1 11 

Na şaPı.ra xo akena, Tas gUnena er o, va na 11 Şıng .. 
Bray cı vano, rıTasa to Şıngise, ha pırbi ha vengbi ..• Edo to bıkışı:ır 
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~Ag:REll~ S~lEVMAN 
u 
QERliEl~VA 

A•Ôdayox: Oskar MANN 
Cayi!' vatısi: Kor 
W ext: 1906 

Bazreti Sıleyman rocek teyri ardi p@ sere, cıra persa, va: 
11 Şımara ka mi zof tı.mır kerdo? 11 

Teyran va: 
11 Qelay Guni 'd ju qertel es to, zo: S mr kerd.'' 
Razreti Sıleyman'i teyrana va: 
"Şor~n, biyar@n! 11 

Ju teyr şi qerteli net, va: 
11 Ha?.reti Sıleyma:n venda to dana. 11 

Qertel ame: 
flazreti Sıleyman c ıra perskerd, •;a: 
11 Tu çend 8mr kerdo.-r" 
Qerteli va: 
"Mı h ir@ s ey ser S mr kerdo . 11 

Razreti Sıleyman'i va: 
"·ro ı:ı.:ıer ço esto? 11 

Va: 
"Qelay X~ber'idJ. ju qertel esto, zof' ~mr kerdo.'' 
flazreti sıleyman' i va: 
"Şo, eyi qerteli biya!" 
Qertel şı , ard. 
Eazreti s~leyman'i cıra perskerd, va: 
"Tu çand emr kerd.o?" 
Va:-
"Çar sey seri mı 8.mr kerdo.'' 
Bazreti Sıleyman'i va: 
"Ttı dınyad çi diyo?" 
Qerteli va: 
"Roj ek ez biya berz. Dınya mı verd bı and i ju hak. Ez awnaya, ortey den

gızi sıpid çik bereqiyerıno. Eza cor1. arneya war. Ez onyaya, ju koska. Ez şi
ya~ ser nışta. Ez onyaya, koşkra ju kereyay zerdraya, ju kereyay simrays. 
Mı di, ju merdımi pir ame teber. MırE ju deve ard, na ro. /V:ı werd, ez c meya ..• Ez dı sey ser vınerta, hane i şi ya. Koşk ser m ş ta. Mı di, la ci ay 
mordımi ame teber. r-:ıri ju bızie ard, na ro. fl!ı wBrd, ez ameycı ... se se::' 
şi. ez hane i şi ya, seri k aşka nı şta. J\·:ı di, torni ay mordım ame teber. Ju 
tıfeng hav destıdo. Art, mı bı kı so. Ez re maya ..• Mı and i çi dınyara di. l.ezzeti insani çınyo ... 11 
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Ebubekir PAMUKCU 

ZEW EWREN'E BI, 

QÜLBEY Cl BETON MISTF ABI.. . 

• Van~ roz€ Ewren şiyo t>":ardin. E\'>'Z8 tijida aınnani bındı, dewıjanr@ 

wesfane Beton Mıstfa 'Y" keno. Dı sıFı.ati, hir€ sıf'.ı.ati. .. Peynidı 

Ewren perskeno: 
11 Atatırk' ın bo yi ne kedard§, kim biliyor?" 
Zew dewız~ hema veng@ xo keno berz: 
11 165, paşam! 11 

Ewren şa ş be no: 
11 He wellah doxri soyledın~ Olan sen nasıl bıldın?

11 

Dewız dest~ xo beno qırda xo wu cıwab dana: 
''WelJah al\fıa burama geldi paşam!" 

• Van€ roz€ Dı~ıliyan sere hewadayo. Esker~ Tırki sekerdo nesayo 
Dımıliyana başkero .•. Soyındı Ewren nıseno astorda xo wu şıno we

latd@ Dımıliyan kı inana ~eng bıkero. Lavr~ seni kı şıno ewza, 
Dımıli tıfıng~ nane ney qena, ney pey ser rışene Anqere. 

Anqere'dı p@ro textare rnenşuri ar~byen~ çorşmed@ ney. Seken€, 

se nekene, n@sene dırbeta cı weşker€. 

Peynidı sertoxtor vano: 
"Pa şam, sen olecaxsın!'' 
Seni kı Ewren nay asnaweno, emır dana ser~oxtori: 
"Toxtorcıxım, saxlıx raporına ''Sirozdan oldi" diye yaz, alır 

mi?" 
Dıma perseno: 
"Saat qaç?" 
Ew mıreno. 

• 
Van€ roze Ewren merdo ... Homa ifadey cı g~no. Peynidı Homa 

va no, "N oya xora Beton Mıstfa 1 yra zaf fi.eskeno. En hewl@: cı, ez 

ney bırışa Beton Mıstfa'y fıet." N@ qerari ser, Ewren' i çeken! 

wertede cafi.m.mi. 
Pafıd€ çend rozan Ewren u :Eeton Mıstfa 'ya kıland8 cafınımi 

miyandı rast@ p@zewmbini yen@. 
Beton Mıstfa vano: 
"Olan oxlım Ewren, sen Atatırk diye diye aname .iktın~ 11 

Ewren fi.@rsa dest~ Xo şaneno: 

"Had~ ardan qebrax: .. Sen bir pox degılken ben seni adam @ttım~" 

(•) Beton Mrstfa: Mustafa Kemal 
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lU WU 
Ar&layox: M. ÇE RM U G 

Vatox: R A y B E R 

Caye vatışi: Sewreg {lstamk, Almanya'ya Federal'd
1 

qeydbiya.J 

Wcxt: 1987 

luver va, "Zerez ... 11 va, "çı ~ llng~ to sur i?" 
Va, 11 Vewra •.. 11 

va, "QandE çı çi? .. '' va , 1 '!w!ı tı sayeydı zi diy~ ... '' va. va , "Çıçiyo, tı -şewra werzene, van~, qaq_qübo qaqqüto~:. Sıstıgım sıst:gı~ sıstıgım! •• Tıy~ m;;:ır u ciyan~ :nı .•• Na !T!Blbata mar u cıyand~ mı dı lengı çınen~ ... Na tar~ nemane na!. , 11 Va, "Hele ver€ xo vera vayadl wu fın~ buwan~" Ver€ xo kerd vera vsy, çı m@; xo grati wu wendi ... Lu bi pıro, gı.rot xo 
fek. 

Va, "Waya lu ..• Ezo kena tar€! perso§ vaza.'' 
Va, "Vazl" 
Va, "Tı ver~ xo vera va do xerbikı , ed o tora per so§ vaza ... " Va, "Tı Qere-

geçiyarayE?" 
Va, "Ez Eay ..• Qaraya ... 11 

Fek abiya, zerez pırr u pera lu ~ekra. 

CE~GE ~ BRAH~M 
~MU 
~AF~ı PAŞgV 

PAŞA 
Aredayox: ALBERTVON LE COQ 
Vatox: Om ar lbn ~li fÇermug1z) 
Wext: 1902 

De zeman~de İbrahi~ Paşa estbı. Paşay Mısır'ibı. ~ısır'e veciya qayd@ melmeketi bıgiro. Padişah pıro amebı xedeb. Va, "Hezne ney çıçiyo? Ez pa
dişawam.n PaşaynŞ estbı, narney cı J'l:afız Paşa'bı. Emri ey kerd, va, "Şo, 
bı ser:" Fl:afız Paşa eskerEl xo top kerd, şı bı ser. Şı, bı nezike ordiya, wuca qurmışkerd. Ordiye İbrahim Pa~a'y ame, bı muzarede rona. Peyri xeber 
rı şti. İbrahim Paşa elçiyEl xo rı ştbı ord i ya 1Jafı z Paşa mi yan, bewno xewaftçi (?).Elçi xeber ardi. İbrahim Pal§a'yr€ va ke, "Ffafız de xeyma xode k~f zewqdedoro." İbrahim Paşa emr kerd ba ordiya xo. "Her kesi fıadrebın bı silah€! xoro. Eza emşo basxun bıdi ba ordiya Iıafız Paşa'y." !brahim Paşa Eım
r~ binbaşiye kerd. ''Herkesi tahıra xo tenbih bıkeri. Esker herkesi çadıra xode feneri aPı.a cıfin. 11 Feneri acıvıstina, Depaya bı şew. Saet pancde 
ordiy~ ante ba o:-diya :fl:afız Paşa'y ser. F.ralbuki xebera Ffafız Paşa'y cıra 
çıniya. Aya tepiya İbrahim Paea basxun dabı :Fı:afız ·-Paşa 1 y. Topi tıfıngi başlamış kerdibi muharebe. Şew saet panc Pı.eti sebaftra İbrahim Pasa xalib 
bı. Ordiye Rafız PaRa 1 y b8zı~mış bı wu nime kışti wu nime ji yesi= bi. 
Çıqa erzaq cebxane estbı, zaptkerdi. BafJz Paşa 1 y firar kerd Estambol. Padj şah pıro amebı xedeb. Va, "Mı tı rı şt€!, tı mır€! ey bı gir~. Tc ord i batır
mı şkerd. Tı arneye bı mı s erde •.. " Aya tepiya İbrahim Paşa ord i ya xo g.ırot~ 
şıbı Mısır. 
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Ey Diyarhek2.r, e:-:: :Jiyarbek.ır 
Çermug suke toy2 
Bt'dran dewa toys. 
Resran kı şt:.a toye 
Sewreg o::-igera tcj'a 
Tım Dımıliyan u KUrtand~ toya 

tıye mı vir.:.'iı Diyarbekır! 

Qela nı şana toya 
D~si p@teya tcye 
Çatray !?~neya tr::re 
11 Baxlar 11 ka!'ıreyc toya 

ARD WAN 

Ey Diyarbekır, ax Diyarbekır! 

Tem kerd to l!:reb u Tırkan 

Qetl kerd xortan u keynekan 
Tel1da kerd mar u piyan 
Bi ax u naliya rr:ayan 

Tıy@ mi v].rid.ı :Jiyarbekır~ 

şex Said sexe -tobı 
Seyıd Rıza pir.§; -:c-:.ıı 

Wırdına pil€ tob: 
letey zerida tc-b:. 

Hey Diyarb~klr, ax Diyarbekır~ 

~ı çatraya c:am~rden 
Ayra kewtim n@ Pı.alan 

N~ Pı.alandıl' t3&ds:,-er, 
Tafıdayand@: bE hecsn 

Ax Diyarbel-::-r, ey Diyarbekır ~ 

Tı şeref€, tı mılk§ 

Tı sersuk@, tı çatraye 
Tı şirıne, ~ı ftesret@ 
Tı mıjdiyan~. tı raybere 
Tı Diyarbekır'e, ~ı riyarbekır'~ 

Ax Diyarbekır, Hey Diyarbekır~ 

Tırki wenE! nane rrıa 

Eye şımene awa ma 
Ad:ı..r verda gande ına 

Be be1aye sered~ ma 
Ey Diyarbekır, ax Diyarbekır:~ 

Esker to miyandı rona 
Bela tore kerd peyda 
Zalımo to miysnd.ı he•,.:na 
Za f m ıle t k erde he \ıma 
Tıye ma virıdı he• .. ma 

Hey Diyarbekır. ax Diyarbekır! 
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B! kes mendi 
qeç~ ma 

B~ mekteb u b~ zıwan 
qeç~ ma 

B~ pr~n u b8 postali 
qeç@. ma 

B~ nan u b~ aw 
qeç~ ma 

B~ may u te pi 
qeçe ma 
qeç~ ma 

Aza d DILER 

Wusaro 
Wusaro 

RAYBER 

hewri güren~ 
yaxero vareno 

Be w 
abyay@ 

.. 1 u vıllıki prşaye pero 
ma wu keyneki 

Ma sekere 
Welat€ ma heraya 

merg u zozano 
nefl u rıPı.ano 

lavr~ ma sekere 
Welatd8 Asyaıra 

Tırki kewt~ ray 
arney@ 
welatE ma 

mara kerdo 
tal u tırşın 
teng u ta:::-ı 

ll 
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Tiar kemer caye neverde 
Eskere Tırk' i 
T~l':: ~ tek kene saye 
Qulıke >iu qulıke 

USXAN 

lozıne, 8Xlire. merel.::: u gore 
Eskere Tırk'i 
Tek u tek kenE! c-sye 
Waxt, \'laxi:.e Tırkuno 

WelBt bŞkes mendo 
Cenc biy@ tera şiyŞ 
Kokım Cın~ postalude mende 
Cın€k, çenek, damani 
Esker ver bezar mende 
Deka mı sme vere çeveri 
Xo xor@ beTvene 
Ret@ra ki beyitune Dersim vana 
:3are xo dardwe 
Eete tij ser niyada vıl~ xo kerd çoti 

SEWE1A 
USXAN 

~erdene ke esta seweta na welati 

Xeleşiye ki esta seweta na welati 

SFre Pı.arde welatro 
R@ça lıngune ma esta 
Şiya ma esta kowura 
Henp,aja ma ke gına üardro 
Gona ma ki gınena hardı 
Ala na hard ke Pı.ard~ mawo 
Seweta vızeye na welati 
A eona xo ki keme ~ardi 

Sere r.ı.a li.ardro ke gUli -.ıejine 

E ~üli ki güle maye 
Gona XO rısneme hardı 
Vıj~rra nevime rüji 
F.ewra korde fıazıre hen17a ji 
Henga j seweta ma, ma sev:eta welati 

G~nım y~ mawo, hengaj y@ ma 
Dı smen n~dame haqe 
Gona ma ke este sare 
Dı smeni kerr,e h€\'<'are 
Gona xo keme hardi seweta na welati 
Na mı] et mıleta maw::ı 

No fı.ard. Pıard@ mawo. 
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©E~S~M 
~A 

~[D)~~~ 
FE~~ 

Koy o BERZ 

f·!a xo '' re n·§ke::·d 
flfa Ders m xv vir8 
AdıreD rsim'i 
Kı ş-te ne. Dersim' 1 
IV" :ı xo ·; ü·a n€kt::':'d 
Ma xo vira n~ke:-ıe 
Keynek 1ı ls ~ek 
Cıni wr cam~rd 
Pir~ tvu ka 1 
Qeçek meçeki 
N~va , ney adıri fe ka 
Qarşunana Cj_Ul qtili kerdi Guni rı jn~ 
Dersim'dı zey a-,., guni rı~n@ 
Dersim'dı =:ıdır WP.kerj 
J;f"rsim na adı:!:'i feka 
Gııniyü ma ~ı jnE! 
GiinayıŞ cı niyame 
E~wl jdiy:tmi 
B@namıısi 
Faşisti, qatili 

l3 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



14 

'Guna ç:;çi g:eyY"~na nir:andı 

GiJnay~ bev.ri jdiy:ıv''r" ni no \'.es 

~:ı tcıbdE :-:.:ı şis':.and ~ gi.ina nt'! w~ :~23·@rıo 

Kışti, kışti, mer::ı.ım§ :na Der ::.~-l.ji kışti 

J:.Jay adır u qarşuns:n f12Ka 

Veng@ cı, 1ijjiniye ~ı 

!!'d u az~ini asnaı.-nt 

Cın v cınawır .iijjinira ~Ular:.·::: vıjiya 

Ez SPEi ney xo vi:ra blk-3ra 

Seniii i! .. Seniiiii! .. Sen! iii::.: •. 

Sc:ni e7. ney xo v ira b: lvra 

Ez X o y ira nekena 
De:rsin,'i e:t. -xo vi.ra ne'kena 

Kiiçı=;yŞ Dersim' i, rr.aF:ılaye Ders::.::' i 

G~n.f. bınrtı rr.end i 
Cıniyan pi..z;cdı qeçeki xınç.§ri ·::::. 

Kal u pirana şana~.r xtnç€rar. ver 

Seniii ii: .. Sen.ii iii! .. Seniii::.i ~ .. 

Yz ney seni xc vira bü:era 

N~~e€: .. Nee~e: .. Ne~e~: .. 
Ez ~ey xo vira nekenG 
Ez n& xenzirey, ne barbarey. n=:. ·oenamusey 

Xo vira n@kena 
Hezarana, se heza-rana 

Me"I!dım~ ma kı~ti 
Qırkerdi, qetli vıraşti 
Qarşun kerdi, xınçeri küway pe·ie 

Tanqana paykerdi 
Xenziri serıi biy@ teyşani 

'l'eyşanl:l gı;.niyan 

Her1ında a.,.;idı gemi ya ma ş ı m.: t.§ 

E-Mer i, bPri ninarı xo vi:r·a bık:o 

Kes seni ninan xo vira keno 

Y.es ney xo vira nlli<er .. o 

No vira netenooo! .. Nebenooo~ •. 

Na qetiley, na h~wı jdiyaney 

Ne q_arşun eşten, na bar"har~y 

No xınçP.:ri pedeku'•'eten.e 

N@ tonbey, ne tanq_j 
Seni vira ben~ 
Seni kes xc virG kenc 

~:::rrerıooo: .. ~;~be~c.o:::! .. V ira ni~·Ot·!!c! 

7EŞi~t.@ KoledEr2 
:;:seman, Tn·l-.c.rı, !:re"b:on 

;.:, \<ı:=:ti, mo :~a.rsnu: keı·di 

-:;.:·~nay€ cı n~yarr.e rna 

:~ı te. "be. nd~ ninandı g'ha ne::ı.uşyeno 

;~Landı Wl jdiy:m :;ıniy0 

~ herunda wı jdiyan:i 
Zarşuni, xınçer.::. ~arnen.§" 

~Grşunan@ xo ~rzen8 ma 
:{ı !"l.çerane xo ku-wen~ rr,adı www.a
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:=c~·ıbey erzen~ :Tl<" ser 
?,ewane ır.a bo~bey k~~e w~ vePnene 
;,:, q;:;ırş·J.nke:ı:-e, xı nçerane xo ··:18 ınak'ı-.·? 
·::e "bonban~ Y.O çeker§ ma ser 
· .. :a d!':vta::ı.e ma b:ıveşn~ 
?:-eta key nodo bırs:n:J 
::.,ta key nodo inal'€ b:mzno 
?.oj@ cıdo bere 
~exte cıdo temambo 
M8do ney irian het ngverde 
Meda ney inanı:•a perskeı.·& 
fleyff'! k:::ıllk ıı pirıke 
Fleyf@ ceni wu camerci.i 
Qeç u quli j_nanra bıgir€! 
Çı:nand€! dıı~yay vero 
Fcto no§ !le~~abi bıd~ 
No 11esabdo in<.mra persbo 
No defterdo te lle s ab n@g,: yro 
No !r.ıtab b8 fı.ecab nE-nusyeno 
Jp bl jıı 
Jew hı jew 
t_;§ guni ı n@ q<:ırşuni, r;C hanbAy, n8 _xınç@ı·ido 
:rnanr8 jıJ bı ju persbe 
~arixi verdı no İıesal:ıdo inanra ı.ıersbo 
Hey :re Dlö'r2im ri, !'ıcoyfô xort,an, fıf',).'f.l'l q_~çk2n 
fleyft? fı.Erne qe\'.rm l! j samınd& m.s 
İmınra jc,., bı jcw, do hı giriye 
r~a-do rteme çi iL fıeme çiii in3nr.sı 
Juuu bı ju PE"J:'Sk0.r~ 
M;ıdo n8 deft,ri wına akerde nevcrd6 
Y<::ı no d~fterdo newera bınıışiyo 
Yen ji tarixcl~ Dersim'iya piya 
No defterdo şıro mezel 
Ma ya şopta Dersim' ira mırene 
Yan ji fıeyf~ DERS!M 1 i ı;~n(} ~., 

AYRE BIG\ 
AYRE BIWAN 
AYRt. 81RO& 
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I 

Zarance kuna kemeru 
Zonel xod e wa ne ne 

Qılancıke nisena gıle dare 
Zon~ xode qıştena 

Arnnon yeno, beno ger m 

Temuz zonE xode cızeno 

Mar u mılav;ın 
Teyr u tı•r 

Pil u qız 
Cın u camE!rd 
Sere na dinade her çi 
zone xode veng dano 
zon~ xode waneno 
Sere na dinade 
her çi, her kes 
zone xode gırano 

Vlerte ninera , 
ça teyna ma 
zone xora vazdame~ 
Ça teyna ma 
zon§ xora rememe! 
Ma rememe kata se~e? 

HESE 
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II 

Dımılki zon~ ma 
]av u kali qesey ker-io 
lawıki va te, sanıki va te Zone ma zof şirıno 

Zon~ xo ça vindkerime 
Zone sari ça serkeri~e 

Zone sari ça serkerime 
Zon~ xo ça bınkerime 

Zon~ ma ke bı vind 
Ma ki beme vind 

lawıki bene vind 
Sanıki bene vind 

Roşt bena vind 
Tari maneno 

B~rne lal, b~me k@r 
B€me be pC;j ı.ı per 
Kume bın~ destu 
Gıneme ver~ desu 
tıaıe mare u waxt 
her kes huyina 
-ne .k e her~ 

HESE 
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WEl~1 
. 

SEYID QAJI 

"ilel8t \'JElEt8 2Gri 
qam:~ı rı~Ç.cı, ::;_ou:ıune ce::_' ı 

ez.o ş~ri, ~f:;O.a x::; b.ı1i 

xore re-,· bEri 
na yine kax.ı ta xo da Ome~ Osr:-.~~ 1 i 
mı da ~hızgı ne Kemer' i 

Welat wela-::, '\•elat geniso 
qanıın rı nda, çetın l'ıepı so 
nu sene hepıoo, ça honde pisc 
ka~i gere mıne kokım: kerdo 
-;ato: -11 b€kar u b@ iso, 
b@ro ftepıse Mazg§rd 1 ide 
XO:::'@' dı seri ronıso" 
va ze: 11 kokı mo Se yı d Qa j i 1 ye 

eve herdis-::ı" 

mı ::;;esık~ xot~-3 r.i;:ıd·:ı ke 
hora tede zn qur~sJ 

"lay ·.vBy, W9Y lem:ne \,-ay 

mı !li ada ke v :r~~ı.i va ş·.,: .sri u 
di;:ı.rde vejiay V -

mı vozda ke vozdi , resti 
dest -Paye mı ne kokımi peyde ~:::d;Ü::.JJ 

ezo fe1ir ~er~o aaye 
çar qüı,ışi .111 sera vejiay 
mı z3lımira m:.net~ ko:r-ie 
pere m: m•. n.§d8.7 
berdi, d8y :ııemurun{l f'/!azg-2rl'.:. 

ted2stra .fetelnay 
tı vana nine nediyo 
dy~ şirıkE! padi!:o.ay 
ber1i, kerdi post@ holc:;?."::i 

r.8vord'= :cusr.9y 
pere :nl::ı.~ :-<:oKııni şi 

;ı:m.yro xe::::1a padisay 
'Welat welat, welato t0to 
q_an·.m rı nd o, ~e tın Fwkmeto 
::ı.a ters ewro şiyo 

ewraq ma ae:!'O _rrlr8n V3to 
Haqo, tora oseno 
nu sı=:ne ina to 
r.u iman ve pir~ xo ardo ka 
inate to bı2binato 

f•) Na helbest ma zu qesetllda ZILFi 1ra qeydkerda. 
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Koy§ na germike 
koy@ surıngın.: 

9ewrese ç~ Xo~mek'~ . 
ded u bırazaye zuvını 
nine gere mı kerdo 
des u dı piya kerje man~~mi 
:Kay@ na ger::ıiko 
bıra na gav:3no 
şiy::ı ç~ 1\'Ieme Ale Bese 
doste mao kana 
;ım@ mı fekr,o :;:ıeray 
mı va: ala se vano 
yoxro ke ~ı xapneno 
dısmene v1o.=ıyır~ mıno 
v;:ı ke: ·n3o züq.ım@ f':azeerd'i 
ezo to dırııera yer.o" 
ez şi:r::ı zU:;_ım~ rııazı:;~r,l' i 
to~;;.~ -:2de çi:-ıo 

;J!r~ ':::ıax.;e ıı tıJyarıo 
şiyo züqı~§ ~epıGi 
pıre _i<ekar. 1ı aspı:.:an·:ı 
şiyo I:e .. .,rs@ Dewe 
wayır~ Kuresan'o 
şiym Y.al ::?era-: 
wayıre Ş1x Jı.1amedç '1' o 
şi ya hSıüy.§ Ce la 1 Aba s 1 i 
wayır~ Abc san• o 
şiyo jiar9 Aliy~ Kıstım'i 
wayı:::-1'! Pibranc.ıkan'o 
şiyo EwlüıyŞ Tasniye 
w-::ıyır~ Bamasuran 1 o 
şiyo.IemerE! ]uzıtın' i 
pil@ jiar8no · 
şiyo ke ko}um }~osede nıato !'O 

':.ın~ çımur~ mıdr~ :ı.::.f.ld.:l!"";,ı 
]l~e mı :'::>ı<.:ra pe::.~ay 

bımbareko, mıre towa :nEhvanc 
ez v=:ın: '1nu bıır.ba::::eko" 
J.:ox:;:o l<:e :r:~ say§ şe :ı e u post::mo 
k:ı.ne kok:ı.m: persenP. 
hepıs~ des u pon~ rcza~o 
ka mi ger~ mı kc.:rd·.J, v:oıto: 
"k::::·kım pil2 jewe;~C:>no" 
vaze: "i'eq~ro :-..:eyı6. QJji'yo, 
ni s to ro, Kılamu xc ser ~n:ın-J" 

:2ın@ da::-ık=:no 

8ın2 '::ı.!-rı\-::c.~o 
vsar na·11J ..:ıme 

ce::e çenekGno 
Sere na bonano 
çfHe n8 xortano 
bıne şiVJ.!l.ı:<ano 
rı§·C'@ p.:.nkano 
PeY~ ~ıla doano 
ç:@f~ veyvıkcıno 
Haqo d'2' . .,ra "':aba 
kes ko~ık€ do ınır€ n@ano 
hir~ se u seşt u ses kılarT,i -vati 
qeyd~ xo tomamo. 
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h:r& mr€!, bE"ts:-:-;: mı re 
Ax mı:-o rr.ırc, ~~<-·:.r_o r.:.ıro 

PE:bext@~ meke. :..::.3:-!'ıen~ to Xızır 1 o 

Ka:n ke t.ıkıno :-:s:.'ı::-1 gıııeno pıro 

Ax Lam ke bık.'..c.: xe.yın gıneno :pıro 

Vatox: Z ı l 'o Q IZ 

Ala urze Meme ~~:,-G:s çek gurete kıstena Xelil Beg 1 @ ınır€ fet-elina 

'Bego dik vengdec.s rıirE'i mıno naı.vo sadıra 

P@ıT.e de pı§me ·-xe:_~:_ Eeg' t§ mı na w o ye no :;ari ye Şer s er o niye 

Oster şm..-are 3-s::-§ to kuyo va ke çe miride ıneser Oiyo 

Jh rr.ır~ mır€ e (i ::.:::-C§ çe to kuyo 
Qemisiyere Xeı_:_:_ Eeg'i meke ax mısayiv@ toyo 

Axır v.·erte Sli.J.:::,:.;; Enqre 1 re :Eli' yo adı re ali ve çe muri kuyc 

Xezne çe Şo~en ~eg zofe waye Heq zalim vira şiyo 

P€me de p@me Xe:..::.:. Bep.:e ır.ı v1eke 
D.ı p~me dı p~:T!E X;:;lil Bep:€ mı weke 
Err.ina Xanım'a '1:e:;e xevere rusnena mamure sola Korek'e 

r-~aırı;r Haq' i na:::::-:~!"'<S Xelil Eeg amo egle meke 

Narrı<'r tıke Haq :--.2.::1\.ena Xelil Beg' o bray€ r.u ı:ımo egle rı:eke 

~irE çe vesayi -:.s :{elil Beg'!§ ırıı kerda asr.ıo dmrare wo deke 

Pı?Oext :r.ire ke:::-:: ') ax sere kerrla- P'ı.esrete ka mi çeke 

Daı,.ı mir€ mir~ ·::;·::.exteni meke 
:P€ma de v~say.iJ·s Xelil Beg'~ mı cado 
P€r:ıa v@sayiya x.,_:::__:_:_ :E:eg' e mı ce do 
Oste~~ Xelil Ee~'@ mı bcnc~ tever, cıniso rada 
Rey::-ıa Oezng rıı:::5'ke va xo poşta cstere kırnet sera hı:::lrrıe tad:

Miro Haq "lzeke :.;;,ve to cıra helr:..E mado 
'J'ı Xelil b<:-ef 1 e ::-.ı d. o kıstene cı~a ne domeno ne ewlado 

Xelil :Beı:r 1 e r;.:. ::c ?.ıstene. çever?- ord i q_onaxu p~ med o cad o 

D@ p€ma mer€sa :·:e:.:.ı Begı·e mı kemero rıso 
P€ma mer€sa Xe~_:_~ 2eg•e mı kemero rıso 
Oster~ k§met ~e::~:;:re- meraq_liyo helme cıni§o 

Jene astar~ k~C".-:-::. altına gımışo 

Xelil Eeıı: 1 e rr.:!. ·:'= xo zerno xaliso 
:Kıla cemerdi çe --:-,irira niso 
Mordem cıtUr kı3~~o T.Orde~e nanen komo mecliso 
Mordem çıtur qe3:~Ye daneve kıstene bege n~neni komo mfcli~o 

Derdo derdo Xe::: Beg'@ mı derdo 
Ax derdo wax de=do Xelil Be~, e mı derdo 
Xelil Beg'~ mı .şiyo Mama Xatı:m'e riy€ xo terdo 

M ir xapı to Xeli:. :Eeg 1 ~ mı qenkerdo 
:Berdo baxıre "tey scnd wendo 
Way mir6 way ~:~~ Haq tore n~verdo 
To Xelil :Beg' ~ c-:ı do kıstene 
Çeverı!! ordi qo:rı.zxu. p€: mevP zerzl! kerdo 
Dı p@me p~me Xe~il Beg'e mı ka~i 
Dı p~me p€me Xe:il Beg'Ei mı kaşi 
Waye 'bervena mı !'ı.6f~ Xelil Beg' {! bra xo -gııretene nl!do 

Ax wax mıno bine wsyıre meraqtaşi 
Waye meraq meke kafır1 be keşi 
Na dinade nı!!celeri qırkerdi axaye M~rxas 1 i 

Na dinade çevesayi b6bextu day kıstene xorte burnebaşi 

Xelil Beg•e tu Co kıştene, kerdove qolındl! M~me !laş'i. 

(•) Na lawtf<, A Y D 1 N u CANO\ya zu qestra qeydkerd. 
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P~R SUllAM AVDAl 

• Z lL Fl 
STEREO Lİ. 

LAWIKE 
PiR SULTANj 

Imbaz Zılfi zv qeseteda newi vet. Qesetda cıdı Pir Sultan'ira lf helbesti estıŞ, Zılfi'yo r::e. 
qesetdı heJ.besta!":~ Pir Sultan'i Dımılki'ya va no. 

Serr,edo kı n~ amcr~dı cay~ ma zaf tengo, qesetda 
zılfi sero d1ha v~si maye n~ sene teva vazım. Iav
r~ teny2. nay vaz ı::-. kı Zılfi kar~do zaf gırC. ıı er_ ciyaye kerdo. Ez ::1lfi zerira tebrik kena wl; qeseta cı ı:~~o ·.vendox=nd~ ma re tawsiye J,:ena. 

Qeseta piya z.e·,ma nuı;;tey~d@ Zılfi es to. Zilfi •ya n€ nuştidı ::ı_a:~ Pir Sultan'i, eıevin ew L:lwan u 
külturd~ ma keno. NŞ nuşteye Zılfi mayS ~~rdı qande w~nC:oxar_.:.~ xo neşrkem. 
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ZILFI 

I' ir S,;:_ -:::~n AvC.::l s~ş"'::.·s 16ine:is ~.e,,azde c:Liayo (yaşarr.l ş). 'li v1ax:u1e ki i
dsre ·:::::·::~etE' :este :·J.:::kune s~rıi'.Jde ·ciy~; .:,'ir:.e u .,._,;;,x-::. ~i eleviur~ zof zı.ılım 

ksrd~~-=~ h,:·r-~.:.Qa~ ~:s :~ikirE' t.2-Y.-:::a.::;ien ı..:. elevi@n zuv:.~.ira n.;zdiy€, bekta-şi"'" 
€-:".i e·.' .:o Jca:xa :2:=ci =:s-k taş' i ":eşt;ila-:::e Ds·,.,ıeta Osman' :de temsiJ ~:.yene, yi
ne: r.e k:.siyass-::;~ sü:r.iı.; qewil /.erdene. Yi ve lıo dayir::a verva zul::.::kariya 
.süniı' Y<:~iy~ne. Pir Sultani J.r.i na qe•.,;xaC.e het§ ınılet.g hcde cal';i :-~:ı gu.reto; 
der::l.@ ::c, was":en u hedef~ ho eve lawıkı.;r:E! ho zof v1es arde ra zer .• Ja~:rık@ 
Pir S-.;.:;,_ :ani derdun; "::i; coka -~~·er te cematide rew bi ax:ıe, mıleti :ıra zof 
hasker:l. Iawık~ Pir Sul tani IT!lleti ser o zof tesir kene, qe• .. ,;ete C. ane cı, 
ur::o:nFn2 :-a p2j', dewleta süni::,;e c ıra terse:na, ey be na erzena ra C.ere. Pir 
Sult-3r: e rcıze mıreno, ha:Y!a or:cia yeno re. ho; hata nı ka eve ~awıZ.un~ ho wer
g: rr;e:C.~ ·.-;es t: ·:.:ara. Vordem k: lawıkun@ ?ir Sultani gos dano. ko-::ira bızono 
ke ço:-s.ey sere niyare rav@r vatl§; tu her,i. zonena ke hana vızeri ~;at@. Na 
de\·.'rd~ }':i dev;lete ele·~·iu ret n€!verdana; hurendia noni:ie eve zor":.aziye dewe 
ve de· .. ,-e ::!ı re cami u vı:::-:=ızena ( serune pe8nude DersirndE ev zor 60 :amiy vıras
ti). :?.::-- St,ltsn ke n:ka ravsHne na durı:niro§ sevato§ne'? Vız@ri k~ sevato, 
eı:.oro ki ::ncia a qes:= vat~ne: 11 !•:a qes~ ho p€!kerime, z; la seri bı ~_;rime, in-
C. i ere :-e e kuı;,e, wa:~~~ vıneter:::: niyo. 11 

Elevh'ı ~"-k8? .A., z€! ·:a-re na tayiY:e tekteyn:.ya din ni ya; z~dera: ::::..~v~ni zu 
sistı;:._Ş i'ikrur.~ fels-=fa sayb,.:ıa; na sis-:em€ fikiru t-emel€ hümar,::zm u to-
l.:::rBr..s progresi vi:--::: ser o a::-.8 :neydsn. ?·i kir€! elev~ni tekteyniy.:: Tırku 
me yda:: ::-.~arde; he:n ::;§dekerderı.s elev8n.ide her.. ki ra mı ten::ı na ra e C. e tesir@ 
Dersi::-:;.zun u ','artoy.ı.:::.:.n ıı Kıı::.':lune ]'!;ara ş ı i u r,:alatye u §ev az.: zc::::. Çınayrıl'; 
heta ::-.:!:::.= tey:-.::.ya 'I.:.ri:u:re ber,~ mal? Çıke ev<: zone 'Iı:::-kkilewık ı:. ~.Jlvsngi 
-.,azin.§ ::-okao. '2e·1ev~ hcı ki :r..~-:ı ke, ree ·:iyo 3-det ke, cemgıredae::,ede gı:l
van.:r ~J :..a·""·ıki eve T::--1-.kivaziy@ am~; hor..:: ki leto zede niya deva::-. keno. E
ver.& -:-::~e ze:-@ çeur:.§ Dersim 1:.:iE, ye Erzıngan 1 ide v.s. kultur~ ::::nlki 
xel~ ;:::::.:r:il:: Ci. 

i·-:ıle-';;§ :-~ eve zone :-,::: :J:ır.ıJ..k:::. r.e, eve Tırkki lawıl< ı· gı.ılv1ange e:.evo§ni hes
n@ne. ::s d·.·rJ.~ ki e:.~;e: ke aşirnilaşyone kul;;uri teş-\'ik keno. ;.ı:::atkare ze 
Deimi ·_: DevıJt Sular:. :_: Ali Ek""ce~ Çiçek u Yavl:z To:ı;:ı -ı.:. Arif ~ax ı.: 2.ıleman 
Y:l::l.ız;;. Rah:r.i 2-alt-:.;.!: v.s. \":e:rtE na dı.:.rır:ıira veciy~, temeJ.e kul:-·,:rE! eleve
ni SE'rC DiyE! ·cerz. -~·:ke asıe: :::a şinatk&:-u Dersim u ==zınga 1 rao, zc-ne ma u 
piye ~c ::Jırr.ıl!:.: 1 yo. :c-n.@ ho _k~ yaşax n€tiy~ne, yine :lvet ke ev-: zon~ ho 
Dı"lılki l~P..;ık:;. vath.-:. Rameti Dc;imi u :Daut Sulari wexta vJ.r~Me, ;ıqasi ke 
se m k vv evE .!)ımı lk:: ;ilaqede lawıKi vat€!. N:ıka pers,g y~no aqıl@- mı: Fir 
~ultan ke nı}~s. wes Ciy@ne, r:.e ch~rıınde to=ı y;;sax saykerd~ne? U v=. :ıo ciav
dano: 11 Kar.ı ke qefeliyc, bı i.exeliyo, ez@ ho raa hora ranec~ren, ez qadiye 
dinara ;·ers n@Oen. 11 

Goseder~ ke Ilı:rıılki zonene, :i.a"~>·ıkı§ Pir Sultani eve Dımılki elve-: ke dayina 
ro cı o,.:es yen~; Pir Sul tan 1 i, leza d ey, derd~ d ey, ,,·astena d ey dayina rı nd 
famken@, cırg zof şir@n yeno. 

Na dest'ses la.,.nk{! P.ir Sulta:r. 1 i eve vater1a zqn~ Dımılki verva asi"1ilasyoni 
zı· çıxıro de newe ken~ ra; şinatkar€! ma€ dost€ ke mılete hora haskene, e 
ke na raera ş@r€, seweta xelesa mılete ho xızmetade hewle kene; mıleto ke 
zı..: çıx~rra şi, el vet ke boka vergi n~bEno. 
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tır"'fe'N 2i ~1\lıN"ı.~e:ıc.ı-cl'<: .. ı 
M\ T~t..i: 'lA ''<i'ltı L:..ı ~~ ~~,._,~"[ 
tı~ "1!-C.'fA "1?~1'"10 1 t""'f ME"VJ\<.!''1 

cıl?\l~(;."Q...r.Q.ı. 

S.€&€@.~ ı::., C,.IÇ-.1 ·ıı.e-N<> 
td,,.o 

1 
"S\!1<.~ k.I7.A"f'I}L 

-"'"'"'--"-\ N"t:ı!.t="'A.NA S..ı"I<..A 
e-T.,"" ""~,.._e, 
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!KİBİNE :::·OX..:tll'dı -.-er@ aşrr,€ dı roportaji vı:::iy~y. NŞ 
roportajsr~-::.'a ze·,:@ cı m1ne, zew~ cı zi rihme-: Zeki Ok_ 
çuoxlu'yş vırazyc·:."-. No arnardı maye n~ wırd:.!.la ro_ 
porta~ar. qanjŞ we::--.d.oxandf: xo neşrkem. 

Sernede i.laqed€ cı !Kİ:EİNE DOXRF'r~ ew rr.::.ı.fıat:!.r€ cı 
Erol Sever'ir~ za~ teşekkür kena. Iavr€ ro~ortaid~ 
madı sernede ca çı:;;.€'biy::ıyı.si çend qısey vıziyaybl. 
Qand~ ca~' mo:,;f. ~ ::-opO!.'tajıya piya etya orji:::sl@ rc-
porta~d@ ma zi neşrkern. 

No roportaj ver.g: :;end asınan vırazyabı. EaPı.ctı; n~ ro_ 
portaji, am or 13 'C. ı na med~ zıwand€ r.ıa sera :na zew 
qerarl§: gırotbı. E~.' e ne qer::ıri narney zı wande ma ''Dı _ 
milki"yo. Ew no l'.ı.esab Tırkki 'ya cı zi "Dımılice" 
Cena. Qand€! coy ma orjinald€ roportajd?. ma sero zi 
zu tafı.rifate kerd. yan@ raporta jdı pE!ro "Dırı:li '' 
kerd~ "Dımılice". 

-Bize AYF.L hakkında biraz bi. :Lgi verir mj siniz? 

- Bjldiğiniz gibi A-l'Tt:E bir dil dergisidir. Derflmizin ilgi alanı da :Dımıli
ce'dir. -::·ani AYRE'deki tüm_çalı~malarımızı kendi dilimizin gelişmesine yönelik clarak yapıyoruz. öncelikle dilimiz Dımılice'nin tUm folklorik 
ürünlerini gün ;ı: şığına çı kararak bunları okuyucı'ya ulaştırma çabasındayı z, ki bı~ çalışma, dilimizle ilgili uğraşların sağlıklı bir zeminde yapıla
bilmesi için büyük önem taşıyor. Ayrıca ... :Belki siz bilmiyorsunı-z, ama 
bizim dilimizde çeşitli ağızlar oluşmu~ dı'rtımda. Bugün Erzincan'dan Adıyaman'a dek ilçeler, hatta köyler arasında önemli ağız farklılıkları var. 
Işte bu r..edenle, Dımılice'nin konıışulduğu her yerde. tüm afızlarda gramer 
irdelemelerine giriYoruz. Daha ileri bir aşamada da t yaptığımız bu gramer 
çalı.şmaJcrından hareketle dilimizin e:erçek gramerine ulaşmayı amaçlıyo
ruz ... Bu iki işin yanı sıra l:ıir de genel olarak dil, özel olarak da Dı
mılice'yle ilgili olarak, gerek yabancı dilbilimcilerin, gerekse bizden 
bu konUya eğilen aydınlarımızın düşi.incelerini, çalışmalarını dergide ya
yımlayarak okuyucu:rıı·z'.qı. diller ve dilimiz konusunda olanaklar ölçüsünde 
bilgilen~esini, aydınlanmasını amaçlıyoruz. 

-Sürekli 11 }hmılice" dediniz. Oysa ben bu dili Zazaların konuştuğu ve "Zazaca 11 diye anılan bir dil olarak biliyordum ... 

- Doğrtıdıır ... Birçok arknda ş da bıı konuda sizinle aynı görüşte ... Aslında 
ben de ze"lan zaman karışık olarak kullanmaktayım. Yani "Zazaca 11 dediğim 
zamanlar <.':a ol tıyor, 11 Dımılice 11 dediğim zamanlar da ... Bu bir tutarsız
lık tabii. Bu tutarsızlık da ha~kımız ve dilimizle ilgili tarihsel ve 
bilimsel 7erilerin yetersizli.Vinden kaynaklanıyor. Halkımız ve dilimizin 
adı konusc . .mda dilbilimciler arasında bir görüş birliği henü7. sağlanm1ş 
değil. Bize "Zaza" diyenler var, "Dımli" diyenler var. "Dımıl2.", 11 Dtımıl
li" ya da "Kırrr.anc" diyenler var. Ama bcma göre halkımızın adının "Dı
mı li", di::imizin adı mn da "Dımılice 11 oldıiğ.u varsayımı d::ıgrı;ya daha ya
kın ~ibi ~örünüyor. 
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-Bugüne kadar sizin dıı=ıınızda da Dımılice komısvnda bir .şeyler yapılma
dı mı? 

- Yapıl->:az clur mtı? Elbette ki yapıldı ... İnceleme alanını ele alırsak bir 
çırpıda A·;rupalı birçok dilbilimci aklımıza gelir. ~rnegin 1850'lerde 
Peter I ere h' in çok güzel bir çalı ş ması var. Daha sonralar ı, 1906 1 larda 
Oskar ~an~' ın çalışmalarına tanık oluyoruz. Oskar Mann, Siverek'ten Bin
göl'e dek geniş bir alanı tarayarak dilimizin Avrupa üniversitelerine 
yaygın olarak girmesini sağlıyor. Daha sonra Oskar J>:ann'ın çalışmalarına 
dayalı olarak Karl Hactank'ın değerlendirmeleri ve çok değerli bir kitabı 
var. Bunların dışında da dilimizle ilgili olarak çalı~malar yürüten bir
çok dilbilimciden sözetmek olası. Hele günümüzde ise bu liste oldukça 
kabarık. Ama hepsini burada sayma ma gerek var mı, bilmiyorum ... Yabancı_ 
ların yanı sıra yerli yazarlarımızın çalı~maları da var. Ama yerli ya
zarlarımızın çalıPmaları, incelemeden daha çok, edebi ürünler üretilmesi 
ve folklorik ürünlerin derlenmesi yönünde •.• Örneğin, en eski olarak Mı
la AFı.med~ Xasi' nin '1 Mewlid~ N ebi 11 sinden sözedebiliriz. Daha bl' ndan başka 
llsman Efendi 'nin 11 Mewluda Nebi 11 si de anı labilir.· Mı la Afı.med~ Xasi 'nin 
mevlidi 1399'lard.a yazılrnı~tır. Usrrıan Efendi'nin mevlidi ise 1903'te ya .. 
zılmış ve l933 1 te Şam'da yayımlanmıstır. İkisi de dilimizin güzelliği ve 
zenginliğinin çok güzel birer örneğini ollışturuyorlar. Bunlardan sonraki 
yıllarda bir boşluk var. Ve derken son on ..onbeş yıl içinde az da olsa, 
dilimizle yazılmış Urünlere rastlFıyabiliyoruz ... Fakat bunlarla AYRE a
rasında bir anlayıB farklılığı var. Zaten AYRE'nin yayımıanmasını zorun
lu kılan etmenlerin en önemlisi de bu farklılıktır ... Demin sözünü etti
§'im mevlitler Arap alfabesiyle yazılmıPlardı. Yani o mevlitlerin yazıl
masında kendi dilimize ait bir alfabenin ve yazım kurallarının uygulan
mış olması sözkonusu alamıyor. Bu yakın tarihirnizde, yani son on..onbeş 
yıl içinde yapılan tüm çalı malarda da Kürtçe 'nin grameri, alfabesi ve 
yazım kurcüları esas ahndı. Fakat ben bu tUtPma karşıyım. Bana göre e_ 
ğer bir dilin geliştirilmesi için bir takım çalışmalar yapılacaksa, bu 
çalışmalar ancak dilin kendi olanakları içinde yapılabilir.Ve bir dil 
ancak kendi alfabesi üzerinde temellenebilir. Bir dili_n, kendisine özgü 
yazım kııralları ve grameri olmalıdır. !şte bizim AYRE'de gerçekleştir
meye çalıştığımız da budur. 

-Sizin Dımılice konusnndaki görüşünüz nedir? Yani Dımılice 1 nin kimliği 
kom~sunda bir şeyler söyleyebilir mis!Yıiz? 

-Doğrusu, ben Dımılice'yi herhangi bir dilin bir lehçesi olarak ,llÖrmüyo
rum. Bana göre tüm diller gibi Dımıli ce de bir dildir. Dünya dilleri a
rasındaki yerine gelince ••• Bu. yer de Hint ~vrı'pa dil ailesinin Aryani 
kolı.ıdur. Ama şvr.u da hemen eklemeliyirr:.: Böyle dü.;Unmekle beraber bu ko
nuda iddialı olmadığımı da belirtmek istiyorum. Yani bıı konrda son sözü
mü henüz söylemi ş değilim. Bu tutumumuYı kaynakJ.andıgı önemli sebepler 
var kuşkusuz. ÖncelJ.ikle, ve Ein önemlisi, biz dilimizi gerçekten yeterin
ce tanımıyorıız. Daha önce belirttiğ_im gibi dilimizde çeşitli agızlar o
lusm,ş durumda. Ve yazılı kaynaklar ol:T,adığı için de bıı çeşitli agızlara 
ul8Pabilmemiz güçleşiyor. Tüm ağızları tanımadan, h~rhangi bir ağızdan 
ya da bir -iki ağızdan yola çıkarak dilimizin kimliği konusunda son sözü 
söylemek bana bilim dışı bir davranış gibi görünüyor. 

-Demin konuıi}urken, sizin dışınızda da· b:!.r takım dil çalışmalarımn oldu
ğundan sözetmiştiniz. Bu komıyu biraz daha açar mısınız? 

-Hayhay ... Birçok arkadaş var elbette ... Burada öneellikle Malmisanıj'dl.an 
sözedebilirim. r:almisanıj gerçekten dL: .. imize büyük emekler vermiş bir 
yazar. Fzun yıllardan beridir Dımıli ce üzerinde çalısmaları nı sürdürüyor. 
Yani dilimizin gelişmesine önemli katk:ları olan bir ar!:adaş ... Ayrıca 
Zılfi 1 den de sözedebilirim. Zılfi, diyebilirim ki kı-rumların bile sahibo
lamadıkları folklorik derlemeleri elinde bulundı·ran bir derlemeci. Öyle-
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sine çalı~kan bir arkadaş. Ayrıca, dilimizin grameri ile ilgili olarak 
çok yoğun çalışmaları da var. Sanırım :leri bir tarihte bunları yayımla
yacak. Bunların dışında, zaman zaman AI"RE'de de imzalarına rastladığınız 
birçok arkadaş var. Örneğin, Psxan ile M. Çerrrıug j_yi birer derlemeci ve 
sa irdirler. Hes e' nin şiirlerine ise d o;yum olmı.ıyor. He se' nin !iirlerinde 
bUyük bir ustalık ve ~elecek açısından büyük bir umut var. Azad Dıl~r. 
Mı lle t:liı:ıan. Fırat, Kaya Berz ve Ardw.en da drraksamadan sayabilece~imiz 
adlardan sadece birkaç.ı. Z_aten bu arkadaşlardan hemen hemen büyük bir bö
lümü AYRE'nin sürekli yazarları durumundadırlar. Yani, burada söz arasın
da şunu da söyleyeyim: Evet, AYRE'yi çıkarmaya başlayan benim, ama AYRE 
bugün tek başıma benim deg-il. O artık dil konusPnda belli bir anlayışı 
ifade ediyor. Belli bir anlayışın dergisidir yani. .. Bu bakımdan .Al'RE, 
bugün çeşitli ülkelerde yaşayan birçok arkadaşın ortak dergisi durumun
dadır. Ha •.• Aklıma gelmi~ken şunu da söyleyeyim: Dımılice ile ilgile
nenler yalnız yabancı dilbilimciler ve bizler de degiliz. Türkiye'de de 
bu konuda çalışmalar var .•• Biliyorsunuz, ulusal sor1ın komısunda TC. 'nin 
öteden beri bilinen resmi bir ideolojisi var. Türkiye'de Türklerin dışın
daki bazıhalklar bir takım yollardan geçilerek ille de "Türk" gösterilme
ye çalışılır; Ya da onları. nitekim son Dersim olayında olduğu gibi, sür
gün gibi uygulamalarla asimile etme yoluna gidilir. !şte bizim dilimiz 
de bu asimile·politikasının gerdiği ağın içinde olan dillerdEm biri. Dı
mılice'nin içindeki bir takım Türkçe sözcUklerden yola çıkılarak Dımıli
ce'yi bir dil olarak yadsıma yoluna gidiliyor. Ve buradan hareketle de 
Türkçe ile Dımıli ce arasında bir takım yapay akrabalık bağları tesis e
dilmeye çalışılıyor. Bu akrabalık bağları da, doğal olarak Dımılice'nin 
Türkçe'nin bozulmu'3 bir lehçı:si olduğu zemininde geli~iyor ... Ben doğru
su bu çalışmaları samimi b1ılmt>yorı·m. Samimi bulmadı cırn için de ciddiye 
almıyorum. Söz arasında size şunu da diyeyim, aslında bu çalı şmaları ya
pan sözde aydınları:n da samimi olduklarına ini3nmıyorum ben. Çünkü Dımı
lice ile Türkçe arasında o kadar farkl.ı.lıklB.c var ki, bı: farkl1lıkları 
gi:'rebiJmek için ille de dilbilimci olmak gerekmiyor. Yani dil olayıyle 
az çok ilgilenen her insan Dımılice ile Türkçe'nin, birbirleriyle hiç
bir akraba lı ğı bıılunmayan apayrı iki dil oldtığtınıı görür. Bunların her

··hangi bir şekilde bağdaşma sı olası değil. •. Kalemlerini, kafalarını ba
zı ktirrmlara kiralaml$ olan bu sözde aydınların kendi yazdıklarına ken
dilerinin bile inanmadığı nı duraksemadan söylerrıekte bir sakınca görrrıü
yorum. Evet, onlar samimi değildirler . .Ama samimi oldlıkları nı söylüyor
lar sa. bı•yursunlar, konuyu tartışalım. Avrlıpa 'nın herhangi bir kentinde, 
istedikleri zaman ve mekanda konuyu her an kendileriyle tartı şma ya hazı
rız. 

-Son olarak söylemF.k istediğiniz bir şey var mı? 

-Teşekkür ederim. Oktıytıcularınıza bu vesileyle sevgi, saygı ve selamları-
mı da iletirseniz ayrıca sıo-vineceğirn. Ne yapalım? Ne demişler., "Ayıran
lar utansın!" 
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MIRODE, l.A MIROV[: 

EZ RlrtAT NfMRENA! .. 
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Ağa takılan dil 
Ben Zazaca'yı bir dilin lehçesi olarak görmüyorum. 
Ayrıca dil olayıyla az çok ilgilenen herkes 
Türkçe'yle hiçbir akrabafığının olmadığını görür. 
Ulusal sorun konusunda Türkiye'nin öteden beri 
bilinen resmi ideolojisi var. Türklerin dışındaki bazı 
halklar ille de "Türk" gösterilmeye çalışılır. 

E~ir Fbm ıtkçu. 11 E:yilll'dm. sonm yıırt
d!Ş4nttçıkmak zorunda kalan ytı~mıuJon. 
biri 11 Eylül'Un tıl"dıtıd(ltl SıkıydMiim Komıt
filnlıtı'ıtctı Jsıtınbııi!Hitdi~i 'ndt>klljilıt so11 
'Hrili11«. Mr~ $t ytııt~r okirak ço/ıpniiJ'il bas
ltınıy. Bu aradiiı Pıya liıyım>Vi'm" kunnıq. [M. 

M .50IIm polis, bir dit.i ''çdcici" (Jrrtt"Ütr W! tth
diılult kendisini ve yoyrf!fl'illi kuJitııtmrık i.•· 
ıqllı«, .wl arneti .YIIrtdıSintı çıkMrıktD bıtlmıq. 
Şimdi t$i ve d6rt çocutuy/a /sveç'tt Jlfl$ltygn 
yazar, ktrrdi lllltıdili ohm ZtltiiN ii urlnde ço
/~jn~a/af ytıpıyor. Ay~ (Di;irmetı) tıdll, aylık 

bir dU dt'7list çıkanyor. 
Ay~ Ztl-...aca 'yı konu alan ve Ztwıctı ofıırok 

yo)Tmkmon bii w tH dil rhr:ıisi. Yolnu: 1lm
ulf ~illdtdtlil. Aıtadolu'nıın b~ bol
ımfllh kOliUSUlilli ZlnıJ di/i Vt Ayrt fkrgist 
flıPiM büıi tılmdk Için Ebubekir PlımuAru! 
:!tl lswç'tt nıi11ih V~ mik. 

-Bize çıkordıfımt. Ayre dergisini ta
nı tır mısınız.? 

- Bildiliniz gibi, Ayre bir dil dergi
sidir. Dergimizin ilıi alanı da, Dımli~ 
dir. Yani Ayre'deki tOm çalışmalarımı-

zı kendi dilimizin gelişmesine yonelik 
olarak yapıyoruz:. öncelikle dilimiz 
Dımli'nin tüm folklorik Urtınierini gün 
ışıAına çıkararak, bunları okuyucuya 
ulaştırma çabasındayız. Ayrıca. belki 
siz bilmiyorsunuz., ama bizim dilimiz:
de çeşitli aAızlar oluşmuş durumda. 
Bugün Erzincan'dan Adıyaman'a dek 
ilçeler, hatta köyler arasında önemli 
ailz farkları var. Işte bu nedenle, Dım· 
li'nin konuşuldupı her yerde, tüm ajız
larda gramer irdelemelerine giriyoruz. 
Daha ileri bir aşamada da. yaptıjlımız: 
bu gramer çalışmalarından hareketle 
dilimizin gerçek grameri ne ulaşmayı 
amaçlıyoruz. 

Batı üniversitelerinde inceleniyor 

- Sürtkti Dım/i dedin iz. Oyuı ben 
bu dili Zo:ı.t~lann konuştuRu 11e Zauıca 
olarok lanınan bir dil olarak biliyorum. 

1RYRE 

1 

1 

i 

1 

..... , .. ..... , 

i 
! 

~---_) 

- Dogrudur. Birçok arkadaş da bu 
konuda sizinle aynı görU$te. Aslında 
ben dı: zaman zaman karışık olarak 
kullanmaktayım. Yani Zazaca deditim 
zamanlar da oluyor. Dımli deditim za
manlar da. Bu bir tutarsızlık tabii. Bu 
tutarsızlık da, halkımı:ı: ve dilimiı:lt ll· 
gili tarihsel ve bilimsel verilerin ytter
siz:litinden kaynaklanıyor. Halkımız 
ve dilimizin adı konusunda, dilbilim
ciler arasında bir görüş biriili henUz 
saA;lanmıs delil. Bize "Zaz.a" di~nler 
var, "Dımli" diyenler var. "Dımıli", 
"Dumılli" ya da "Kırmaııc" diyen
ler var. Ama bana göre halkımızın ve 
dilimizin adının "Dımli" olduıı:u var
sayımı dotruya daha yakın gibi görtl· 
nüyor. 

- Bug!Jne kadar ZoT.Diarın dili üze. 
rine, Dtmli veya ZaTPea fJt.erine neler 
yapıldı? 

- lnceleme alanını ele alırsak bir 
çırpıda Avru_palı birçok dilbJiimci ak· 
lımıza gelir. Onıej:in, ta 18SO'Icrde Pe· 
ter U:rch'in çok gü:tel bir çalışmıw var. 
Daha sonralan, 1906'1arda Oskar 
Mann'ın çalışmalanna tanık oluyoruz. 
Oskar ~ann, Siverek'ten Bingöl'e dek 
geniş bir alanı tarayarak dilimiz;in Ba
tı t.lni-.-ersitelerine yayg~n olarak sirme
sini sa.Jlıyor. Dalıa sonra Oskar Mann! 
ın çalışmalarına dayalı olarak Karl Ha· 
oank'ın deterlendirmeleri ve çok de· 
jerli bir kitabı Wr. Bunlann dsşuıda da, 
dilimizle ilgili olarak çalışmalar tQı11.· 
ten yabancı birçok dilbilimciden söz et
mek olası. Hele günümüzde ise bu lis
te oldukça kabank. Yabancalann yanı 
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sıra yerli yazarlarımızın çalışmaları da 
\'ar. Ama bu çalışmalar, incelemeden 
daha çok, edebi ürünler Urc:tilmesi ~c 
folklorik ürünlerin derlenmesi ~·önün
de. Örneğin, en eski olarak Mıla Ah· 
mede Xasi'nin "Mewlidi: Nebi''sindo.:u 
söz edebiliriz. Daha bundan başka Us
man Efendi'nin ''Mewluda Nebi"si de 
anılabilir. MılaAhmede Xasi'nin mev
lidi 1899'larda yazılmıştır. Uzman 
Efendi'nin mevlidi de J903'te yazılmış 
ve 1933'le de Şam'da yayımlanmıştır. 
İkisi de dilimizin güzelliği ve zenginli
ğinin çok güzel bir örnetini oluşturu
yorlar. Bunlardan .sonraki yıllarda bir 
boşluk var. Ve derken son on-on beş yıl 
içinde az da olsa, dilimizle yazJ!mış 
ürünlere rastlayabiliyoruz. Fakat bun
larla Ayre arasında bir anlayış farkı var. 
Zaten Ayre'nin yayımianmasını zorun-

::: ~:ı~ırı etmenlerden en oneıniisı de bu 
farl..tır. Demin sö:riinil ettiğim mevliı
kı .. ; ... 1· allabesiyle yaıılmışlardı. Ya
ni <l ın,•diılcrin yazılmasında kendi dı
, :;ı;~· :!il bır alfa be ve y~zıın kuralları 
unwlanmamış, Bu ~·akın tarihimizde, 
y3.ni ron on-on beş yıl içinde yapılan 
tüm calışmalarda da Kurt çe nin grame
ri, :ı.lt:abesi, yazım kuralları esas alındı. 
Ben bu ıuıum a karşıynn. Bana göre, bir 
dilin geliştirilmesi için çalışmalar an
cak dilin kendi olanakları içinde yapı
labilir. Ve bir dil ancak kendi alfabesi 
üzerinde tcmellcnebilir. Bir dilin, ken
disine özgü yazım kuralları ve grameri 
olmalıdır. lşte bizim Ayre'd~ gerçekleş
rirmeye çalışıığımız da budur. 

Kürtçe'nin lehçesi dejil 

- Sizin Dım/i konusundaki g(JrlJşü
naz nedir? Bu dilin kimiili konusun
da bir şeyler söyler misiniz? 

- DoArusu, ben Dımli'yi herhangi 
bir dilin lehçesi olarak görmüyorum. 
-c:·:c•:::b _u_· tün diller gibi Dımli de bir 

dilleri arasındaki yerin~ 
g<l;":'<,,';;,~!~'~P~ dil ailesinin Ar-

Ama şunu da hemen ~k
I · Böyle düşünm~kl~ birlikle 

bu konuda henüz kesin bir iddia ileri 
süremiyorum. Bu tutumumun önemli 
nedenleri var kuşkusuz. Öncelikle ve en 
önemlisi, biz dilimizi gerçekıeı:ı yeterin
ce tanımıyoruz. Daha önce beliruiğim 
gibi dilimizde çeşitli ağızlar oluşmuş 
durumda. Ve yazılı kaynaklar olmadı
ğı için de, a!ızlara ulaşabilmemiz gUç
leşiyor. TUm atızları tanımadan, her
hangi bir aJızdan ya da bir iki agızdan 
yola çıkarak dilimizin kimliği konusun-

r.ıa son sözü ~öylemek, bana bilim dışı 
bir davranış gibi görüniıyor. 

Türkçe ile hiçbir akrıb-.tlığı yok 

-Demin konuşurken, si4in dışım;.
da da birtakım dil çafışmalarrnm oldu
!,ımdan sllz elmiştinı"Z. Bu karıuyu bi
ra:. doha açar mtsmıı? 

- Hay hay ... Birçok arkadaş var el
bette. Burada öncelikle Malmisanıj'dan 
söz edebilirim. Malmisanıj gerçekten 
dilimize büyük emekler vermiş bir ya
zar. Uzun yıllardan beridir Dımli ll:ze
rinde çalışmalannı sürdürüyor. Yani di
limizin gelişmesine önemli katkılan 
olan bir arkadaş. Ayrıca Zılfl'den de 
söz edebilirim. Zılfi, diyebilirim ki ku
rumların bile sahip olamadıgı folklo
rik derlemeleri elinde bulunduran bir 
dcrlc:meti. Aynca dilimizin grameri ile 
ilgili olarak çok yoJ:un çall$1llaları da 
var. Sanının ileri bir tarihte bunlan ya
)'lmlayacak. Bunlann dışında zaman 
zaman Ayrc:'dc de imzalarına rastladı
A:ımz birçok arkadaş var. Ömc:A:in, Us
xan ile M. Çermug iyi birer derlem«i 
ve şairdirler. He.se'ııin siirlerine· ise do
yum olmuyor. Ha, aklıma gelmişken 
şunu da söyleyeyim. Dımli ile ilgilenen
ler yalnız yabancı dil bilimciler ve biz
ler de degiliz. Türkiye'de de bu konu
da çalışmalar var. Biliyorsunuz, ulusal 
sorun konusunda Türkiye'nin öteden 
beri bilinen resmi ideolojisi var. Türki
ye'de Türklerin dışındaki bazı halk
lar ille de "Türk" gösterilmeye çalışı
lır. Ya da onları, nitekim son Tunceli 
olayında oldulu gibi, sorgün gibi uy
gulamalarla asimile etme' yoluna gidi
lir. Işte bizim dilimiz de, bu asimilas
yon politikasının gerdigi ata takılan 
dillerden biri. Dımli'nin içindeki birta
kım Türkçe sözeOkierden yola çıkılarak 
Dımli'yi bir dil olarak yadsıma yolu
na gidiliyor .. Ve buradan hareketle de, 
Ttırkçe ile Dımli arasında bireakım ya
pay akrabaJık baıJarı kurulmaya çalı· 
şılıyor. Bu akrabalık baA:lan da, dotal 
olarak Dımli'nin T'tlrkçc nin bozulmuş 
bir lehçesi olduğu zemininde gelişiyor. 
Dımli ilc Türkçe arasında o kadar çok 
fark var ki, bunları görebilmek için il
Ic dilbiümci olmak gerekmiyor. iani dil 
ola)'lyla az çok ilgilenen her insan Dım
li ile Türkçe nin hiçbir akrabahtı bu
lunmayan apayrı iki dil oldutunu gö
nıc. 

- Son olamk s,ylemek istedilini::. 
bir şey var mr? 

-'!eşekkür ederim. Okuyucularını
za bu vesileyle sevgi, saygı ve selamla
nını iletineniz ayrıca sevin«elim. Ne 
yapalım? Ne demişler, 'Ay ıranlar utan
sın!' O 

EROL SEJ!ERIISVEÇ 

-----------------------------------------~.3 
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AHMET ZEKi OKÇUOGLU 

Zazaların kökeni 
-lsı~ç·re Zazaca ';.tyre" adir brr 

dil d~rgrsi }a_\'lmlanryor. i~liyor mu
sunuz." 

- Ay re'~ ı ılk kez sızden duyu~o
rum. Yurtdı~ında yayımlanan bırçok 
yayın organı gibi Ayre de herhalde 
bilinen nedenlerle bizlere ula~mıyor . . 
Oysa yayın yöneıınenı ile )'aptıAınız 
görüşmeden politik amaçla yayını
lanmadıgı anla~ılıyor. 

Bu konuda Fransa'da kurulan 
Kurı Enstitusu'niln de çalışmalarının 
oldugunu duyuyoruz. Bu kuruma 
baglı olarak mı çıkı)'Or. bilmiyoruz. 
Ayrı ise niçin ayrı onu da bilmi)-oruz. 

- Ayre'nin yayın yOn~tmrm · 
Zozacanrn h erhangı bır d ılın lehçesı 
olnradıtını, baslıbasına brr dı(o/du
gunu ône surıiyor. Bu gorııslt ilgi/ı 
olarak ne soyleyebilirsıni~? 

- Kişisel dü~Uncekrimden çok, 
bu konudaki görll~lerı kısmen okta
rabilecek durumda oldugumu Onee
lık le ~lirtmeliyim . 

Zazaların kökeni ile ı l gil i Uç ayrı 
görüş ileri surulmektedir. Bunların 
hepsının b ili m sel kaygılarla i lerı sU
rüldUgü konusunda endi~eli)ım . 

Türkı~e'ce re>mt çeHelere baglı 
olarak ılerı -urulen görü}e ~öre, Za
zalar Pan T Jrklerinin bir deı·amıdır. 
1930' 1arda Guneş-Dil ıeorısınin savu
nucuları nın vnaya au ı"- lan, ctJın in
sanlı~ın Tu r :.. soyundan turedigi gö
rüşü gereg ı n'e bir kısım "ara~tırma
cı ", Zazaların l.öl.eni ile ilgilı bu il
ginç ıarlh ,goruşünu sa,unm3)'3 baş

lad ı . Ancal. bugüne kadar ne Parı 

ların Turk "idukları ne de Za7alarııı 
Parılardan gel diklerıne iliskin ı ara f 
sı z tarihçilerıo ustunde birleşt i klerı 
bır kanıt ilen sürülemedi. Güneş-Dil 
teorısinın tum ınsanlı!ın Turk soyun
dan tur~i~ine ilişkin tarih tezi bilim
sel dayana klardan yoksun o ldugun
dan, kaçınılmaz o lara k, unutulup 
gitti. ancak bu tarih göruşunun KUrı
lere ili~kin iddialarının buna ragmen 
>aman zaman piyasa)·a sürüldügüne 
tanık olu,or uz. 

Ikinci bır görüş olarak 'Arye'nin 
sayın yayın yOnetmeni tarafından iJk 
defa ortaya a ttldı~ını sandıjım, Za-

kadaş bu konuda bilım adamlarının 
bir anlaşmaya varamadıklarını, gö
rılşunıln de bir varsayım oldu~unu 
ifade ediyor. 

lazalarıo kökeni ıle i lgilı en kay
da dejer araştırmaları Batılı oryan
talistlerin çalışmaları oluşturmakta
dır. 

Batılı tarihçılerın Kürtlerle ılgi lı in
celemeleri çerçevesinde bu konunun 
da araştırma konusu )'ap ı ld ıjını go
rUyoruz. Bu komıda en kapsamlı bıl
gileri UniO tarihçi 1\tinorski ortaya 
koydu. Minorski Kürt dilinin bir leh
çesi o larak kabul ettiji Zazacanın da 
bu dilin dijer lehı;elerı gıbi, dilin or
tak karakteristiklerınc ~ahip oldu~u
nu kabul e!meku!dir. \fınorski'Yt VO· 

re, dilin bu ortak karakterıstik l ~rı. 
Kürtlerin yayılmasından ve dajlara 
da~ılnıasından çok Once olmustur. 
Kürt dili nı oluşıuran l<hçelerin oluı· 
rn::ısı ve g6stddı~ l~ri I<Jrk h lıklar ıse 
bu toplulujun yayıldıkları (Dogu 
Anadolu, Yukarı /l.letopotamya, Batı 
Iran) bölgelerinde kendilerinden on
cc) erieşik bu lu nan dejişi k etnık un
surlarla ka) naşmalarının bir sonucu 
oldu~u savunu lmaktadır. Minorski' 
ye göre Kurt kult uru Ortüsu alıında 
birçok eski uygarlıkların kıllıtirlerı 
yatmaktadır. Bu goruşler başta Sı· 
kitin olmak üzere birçok bilim ada
mı tarafından da paylaşılmaktadır. 

Kürt dilindeki lehçe fark lı lıkları 
gözOnunde bulundurularak, ilk sınıf
lamanın "Şer<fname"de yapı ldıjını 
göruyoruz. Kitabın yazarı , K!ırt leri; 
Kurmanclar, lıırlar, Soranlar ve Go
ran lar olmak üzere dört ana grubu 
ayırmaktadır. Başta Minorski olmak 
üZ<r< birçok bilim adamının da bu 
ayınma batlı kaldıAı nı görüyoruz. 
Minorski'y< göre Zazalar, Avramiler 
'<daha başkaları il< bırlik te Kurıle-

rı n G o:- .=. :u l oluna mı:n~upturlar. 
A)r<' ~-"' ya) ı n yonetmeni arkada

şın ken.:: goru~unu destekler mahi
yeıte ac, c.dan sdz eıtiAi bilim adamı 
:\lalmı·a~ij'ın konuya ilişkin okudu
~um bi: :· azısını n, bu göruşUnu )an
sıt mad:! :~ ı lıatırlıvorum . 1\lalmisa
nij'ın z.:;_ ,aların K~rt olduk larından 
ve Zaz. :!rın önemli bir kesiminın 
kendilr: ::ı i "kırd" yan ı Kurt olarak 
adland::::l :klarından söz <ıti~ini ha
tırhyor :.: :n . 

- Zc:_p/ar daha çok hangi biJige
lerde yc;s:ımakradırlnr. bu kesımm sı· 
yası egıiımlerı ı·e toplumsol yasom
larr ıle :lgıli bilgi verebilir misini~? 

- Zaza ların Oogu Anadolu'nun 
dışında ~ir başka bölgede yaşadıkla

rına ih~kin bir kayda rastlamadım . 
lazalar Do au Anadolu 'da, Bingöl, 
Diyarbüır, 1\ıııceli, Urfa, Erzincan, 
~1uş, Bıılis 'e Elazıa illerinde yojun
laşmakuıdırlar. Nüfus oranları, bir
likte }aşadıklan Kurmanciara naıa. 

ran, Bir.gol ve Tunceli'nin dışında 
diışılkı~r Yerleşim alanlarını bolge
nin nisı:--!ten engebeli alanları oluş
turmak:.adır. Bunun için de daha çok 
hay,an~ıi:k la uAraşmak tadırlar. Psi
kolojık ozellikleri itibarıyl a Kur
manda:;! nazaran daha kaLı ve mu
cadel<~ -~ir ler. Hayvancılıkla u~raş
maları ~.edeniyle farklı olarak ticari 
ilişk i lece daha yatkındırlar. Nispi sos
yal ge:ıliklerine ratmen okuma
yazma ~~ilını i )Uksektir. 

Tur:.. ı ıe'de özellikle de bu bolge
de iler.:: - >erıcı ayırım ı nın göreli oldu
gu na ınand ı&ımdan ve salt dınsel ne
denkrlt oır ayırım yapılmasına kar
sı oldu~ :ı :ndan, Alevi Zazalarla Sun
ni Zaza:a: arasında bu açıdan yapı
lan a) rı :nın ı-anlış olduju inancında
yım. S0:una, özellikle tarihsel bir 
perspel.::ıle bakıldıgında bu ayırımın 
ne kadar )anlış oldugu anlaşılacak
ur. 

Goz!emled iAim bır özellik de Za
zaların ı.:un sorunu konusunda ni· 
speten daha etkin goründuklerıdir. 
Son )UZ)ılın bölgedeki en önemli 
olayları olarak bilıııen Koçgiri, Şeyh 
Sait ve Dersim ayaklanmalarında Za
zaların ;>ncuiUk ettijini okuyoruz. 
Şeyh Zait ve Seit Rıza Zazadır. Yi
ne. Turl:.i)e'deki Kürtkrin orta kuşak 
aydınları arasında da bu kesimden 
unsurların daha etkin olduklannı gö
rüyoruz. Örn~in; KUrdistan Demok· 
rat Partisi'ni n kurucusu Faik Bucak 
ve bu paninin ondan sonra gelen Ge
nel Sekreteri Sait Elçi Zazadır, yine 
Torkiye'de Kurdistan Partisi'nin ku
rucusu 'e Genel Sereteri Dr. Şıvan 
(Sait J..:ı~mmtoprak) ile son kuşak 
avdınla·=3n Necmettin BUyükkaya 
da ZıwıdJr. C l

zaların ne K un, ne de Türk oldugu 
goruşudur. Bu dUşüneesini kısa bir 
sö)leşı çerçe, esinde açıklamak zo
runda kaldı~ ı için olacak her halde, 
bu göru~u do!rulayan hiçbir bilim
sel kanıt ona~·a koymuyor. Yazar ar· 

~~---------------------------------~ 
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\. 

A a 
B b 
c c 
ç ç 
D d 
E e 
! e 
F t 
G g 
X X 
H h 
B rı 
I ı 
t 1 
J 3 
Q q 
ı: k 
L 1 
M • 
If n 
o o 
p p 
R r 
s ll 

ş ' '1' t 
U u 
u u 
Wv 
V V 
Yy 
z • 
l • 
t • 

ELEFBA 

asın1, adırl'8n, arvfş, axUr, av 
besila, bar, bız, betal, belenpaz 
cşm8rd, carut, cıwfn, cıtfr, cendeg 
çıle, çorsme, çfver, çım, çılk 
dıhir, dAa, dest, dar, deyn 
emaer, evleg, Ezan, eridByı~, evro 
8wan, 8, Are, kfber, cfr 
Fexri, !ıqare, fıraq, fına, tetısyayış 
goz, ga, gawan, g@z, gılgıl 
xoz, xort, xele, xebetiyayıo, Xarplt 
hın,m8n, Hayıg, hevr, hezar, her 
~evt, heşt, Remit, hir, her 
ıngur, ımbaz, ınclor, ımbıryan, ınaa

er 

İsmet, i nı, ina, bir, qir 
Jede, ;1u jev, jıni jey 
qol, qır@ncle, qUmqUmUk, qılçıx, qırp 
kaei kerg, kardii kUtık, kendal 
leg eg, lıng, la , la;!, levr8 
mıl, meyman, merdım, miyane, mey 
nan, nezdı, nerm, nime, neqra 
omartıo, awca, endfr, over, oator 
por, pardım, payız, pırpar, pıaing 
roşn, roz, ro, ray, reaen 
sere, aersey, sev, aevl, aı.a 
şar, tew, oevoevık, şıaa, sermı 
telı, tun, tenya, ta~da, tatdere 
u sar , ı n~r, d tın, meymun, bel u 

QUli, gOl, qUl , qUrnqUmUk, qUt 
viye, vtyayı~, wel, welat, veaar 
vas, veyaan, vılık, venF, velg 
yew, yewna, yemno, miyane, aeyd 
zat, zama, zebeş, zımıatan, zelal 
ir, b8ir, ~ecmui, aıit, Aeir 
~rd, !mer, ~yni, ~~n, ~tir 
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P~SEROK~ 
ZIWANİ 

OM AYRE 

Amor: 14 

Payızo Peyen 

AYRE ar en eprAktidskrift eom tar upp eprAket dimiliska. Det ar den 
förata och anda eprdktidskrift eom publiceras om och pA dimiliska. 
Tidskriftene andamAl ar att samla och publicera sprAkete fo l kloristiska 
varden, identifiera och standardisera aprAket. 

Dimiliska ar ett okant sprAk som talae av nastan tre miljoner manniskor 

1987 

i Kurdistan, dvs öetra Turkiet. Men det finns fortfarande en diskuseian 
om eprAkets identitet. 1 ena sidan kallar man det en dialekt av kurdieka, 
A andra sidan ett ejölvetandigt sprAk. 

AYRE'e Asikt ar att det finne atora skilinader mellan dimiliska och 
kurdiska. Darför ar det möjligt att avgöra om dimiliska ar sjalvetandigt 
aprAk, allteA ett sprAk som tillhör den iraneka grenen i indueuropaieka 
sprAkfamiljen. Men annu ar det för tidigt att vara s~er pA detta. Innan 
man avgör detta behöver man fler skriftliga verk, tror vi. 

ABOUT AYRE 

AYRE is a language journal covering the language of Dimilieh. It is 
the first and only language journal published in and about Dimilish. 
The purpose of the journal is to collect and publish the folklorietic 
values of the language and t o standardize it. 

Dimilish is an undkown language spoken by nearly 3 millions of people 
in Kurdistan, in eaatern Turkey. One still diacueses the origin of 
the language. On the one hand it is canaidered a Kurdish dialect , 
on the other hand, an independent language. 

AYRE's opinion is that there are great differences between Dimilish 
and Kurdish. Therefore it is possible to decide that Dimilsh is an 
indepedent language, thus, a language belonging to the Iranian 
branch of the Inde-European language tree. But, it is still to 
early to be quite certain about this. Before a final conclusion, 
one needs more written proof, we think. www.a
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