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OKlNl!ÇJ! MEKT!!PLARI 

HAY AŞA ADI ÜZERİNE 

Piya'nın 1989/9 sayısındaki "Zaza Yerle
şim Bölgesi'nin En Eski Zamanları - Hur
riler" adlı makaile gerçekten ciddi bir araş
tırma. Burada bir iki noktaya de~inmeyi 
vazife saydım: 

A) 1- Hayaşa adının Hay'dan türemiş ola
bilecegi ... görüşü bize pek inandırıcı gel 
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WBNDOXAN 
LETIERS TO THE EDITüR 

miyor .. 
2·.:·· Hay'ların bOlgede ilk görülmelerinin 
!.O. V/1. ve V/II. yy.lara rastladıgı lamu
sunda hemen hemen tüm tarihçiler birleş
tik/erine göre ... 

1. ve 2. cümlelerde HAY kelimesinin ER
MEN! demek oldu~unu belirtmek do~ru o
lurdu bence, çünkü, Piya okuyucularının 
ço~unlu~u. Ermenice dilinde "Ermeni" an-



r 

larm "Hay" kelimesi ile ("Ermenistan" kel
imesi "ise "Hayistan" kelimesi ile) ifade 
edilir olduğunu bilmez ... 2. cümledeki id
dia inandırıcı değildir, çünkü, o görilş, 

çoktan eskimiş olup, günümüzde artık 

HAY (=ERMEN1) ulusunun "başka yerlerd
en Ermeni yayiasma gelmemiş oldukları, 
fakat oranın o tokton halkı olduğu" katiyet 
kesbetmiştir. 

B) Detişik görüşleri sıralarken, Urartu a
dının Ararat'tan türemiş olduğu ve Urartu 
ulusunun Hay (Ermeni) ulusu ile aynı oldu
gu görüşünün de mevcut olduğundan bah
setmenin Hay (Ermeni) ve Zaz.a (Dımıllki) 
halklarının müstakbel işbirli~i doğrultu

sunda faydalı olacağından eminim. 

Bedros ZARTARYAN 

ZAZA YERLEŞİM 
BÖLGESİNİN 
HARİTASI 

( ............. . 

köyM) ve Çat (birkaç köyde, Diyarbakır'ın 
Kulp (kısmen) ilçesi ile Diyarbakır merke
zini (kısmen) de dabil etmek gerekir. An
cak, noktalı sınırı çevreleyen çizgili sınır 
dikkate alınırsa eğer, mesele yok o zaman. 
( ................. ) 

TEVRAT'TA 
"HURİ" ADI 

( .............. ) 
Ankara 

Geçen sayıda ikinci bölümü yayımlanan 
"Zaza Yerle§İm Bölgesinin En Eski Za
manları" başlıklı yazumz üzerine. "Huri" 
adının Tevrat'ta..):i yerini merak edip 
Frankfurt'tan yazıin okuyucumuza: Tevrat'a 
göre Huri, lsrailoAullarından Abıhail'in ba
bası ve Jaroa'nın o!ludur. (bkz. Gamla och 
Nya Testamentet, Ganıla Testament, Första 
Krönikeboken, 5:14, A. Jongbloed c.v. 
Leeuwarden 1975, s.531) 

Ebubekir Pamukcu 

EBUBEKiR 
PAMUKCU'DAN 

ÖZÜR 
DiLEMEYE 

( .... ..-··;:;"::····~ .. ~um~~! &u.um 

: .~ Hafik Refahiye e Tc!ıın • • •., 

CEK 
MİSİNİZ? 

~Sıvas Enirıcan -....., 

: •Kilfl&•l e 
L.. •... .:',..pgir Turıccli ·-· 

• 1 
Hı n ıs 

/ 
eBirıgöl. • 

// •Muş 

. ·. 
Malatya } P~ıUrg~ 

Li<:':_.-'· 
E~il ./ 

• Bitlis 

• ~1araş 

" . i G~8.,, Sivcrdr./• 
• ··-- 8 .... 

Adıyaın:ırı --..:.··,_.,:_• __ _ 

• Siin 

.... ) 8. ve 
9. sayılarda 

yer alan Za
za yerleşim 
bölgesinin 
haritası 

"taslagı"na 

(noktalı sı

nır dikkate 
alınırsa); 

Bitlis'in 
Mutki ve 
Tatvan (kıs-
men). M!ıin 
Muş'un Var- lk===========""";;;;;;;;;====dl 

Aşagıdaki mek
tup, 6.11.1989 
tarihinde yazar
lanmızdan Zer
weş Serhad ta
rafından Kürdis
tan Press gazete
sine yazılmış fa
kat bugüne dek 
sözkonusu gaze
tede yayımlan

mamış. Bu. neto, Siirt'in 
Sason, Baykan (birkaç köyde) ve Kozluk 
(birkaç köyde), Erzurum'un Tekınan (7-8 

denle okuyucularımızın bilgisine sunmak 
üzere mektubu bu. köşede yayımlamayı uy-
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gun gördük. 

Sayın Piran, Kurdistan Press gazetesinde 
çıkan yazılarınııda Ebubekir Pamukcu'ya 
karşı hakaretlerde bulunuyorsunuz. Bu yet
miyormuşcasına.. daha ileri giderek Zaza 
halkımızın biricik kültür dergisi Piya'yı 

karalamaya, küçültmeye, küstahça 
bagmaya çalışıyorsunuz. Üstelik hem de 
bir Zaza olarak. Sizin gibi, Zaza olup da 
Zazaların başka bir halkın içinde erimesi 
için çaba sarfeden ve de insan hakları, de
mokrasi, ve sosyalizm laflarını dilinden 
eksik etmeyen, bu güzel kavramları kendi 
pis erneBeri için kullananlara bin kere 
yüzbin kere yazıklar olsun! ' 

Yazınızın birinde Piya'ya küstahça saldır

mış, dergimizin serredaqtoru Ebubekir Pa
mukcu'ya da bazı hakaretlerde bulunmuştu
nuz. Bunun üzerine ben de bir yazı yaz.dım. 
Ben yazımda size bazı sorular sordum. Siz 
oturup sorularıma cevap yazaca~ınıza, 

"Maskesi düşen Ebubekir Pamukcu" diye 
yeni bir yazı döşendiniz. Sayın Piran, 
hangi maskeden bahsediyorsunuz Allah aş
kına? Madem Ebubekir Pamukcu'nun yü
zünde bir maske vardı, bu maske size nasıl 
malum oldu? Siz maskeci misiniz yoksa? 
Yoksa bazı güçler mi bunu size fısıldadı? 

Sahi, yoksa MIT'te arşiv memuru musu
nuz? .. Ayıptır, ayıp!.. Hayatını devrimci 
mücadeleye adamış bir insana kara çalmaya 
utanmıyor musunuz? 

Benim, Ebubekir Pamukcu'nun gölgesi ol
du~umu yazıyorsunuz. Sayın Piran, sizin 
idrak edemediğiniz bir şey var. Siz Piya 
gerçeğini bir türlü anlayamıyorsunuz. Biz 
Piyacılardan kimse kimsenin ne gölgesi 
ne de lideridir. Piya bir okuldur. Ebubekir 
Pamukcu dahil, hepimiz bu okulun öğren
cileriyiz. 

Anlaşılan yazdığınız eleştirileri ve öneri
leri bir daha okuma gereği duymuyorsunuz. 
Bir daha, bir daha okursanız, hatalarınızı 
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anlarsınız. Devrimcilerin sağlıklı düşünen
Iere ihtiyaçlan var, gözünü yumup ağzını 
açanlara değil. Sizin yazılarınızda baştan 
sona bir kışkırtma var. Kürt halkını Zaza 
halkına karşı kışkırtmaktan ne umuyorsu
nuz? Bize göre bütün halklar kardeştir. 

Kendi pis emelleri uğruna halkları birbi
rine karşı kışkırtanlar utansın! O topraklar 
üzerinde Kürtlerle birlikte yaşıyoruz, bir
likte varız. Aramızda sizin gibi hastalar 
elbette çıkacak. Bizce önemli olan, halk
larımızın sizin gibilere karşı uyanık olma
larıdır. 

Bir lehçe lafıdır dilinize dolamışsınız. 

Hangi lehçeden bahsediyorsunuz be bira
der? Üç milyonluk Zaza halkının konuş
tuğu dili lehçe diye tanıtmaktan sıkıntı 

duymuyor musunuz? Bu halka karşı hiç mi 
saygınız yok? 

Sayın Piran, bence zaman geldi, geçiyor. 
Bugüne dek lehçe diyerek Zaza halkının 
davasına büyük zarar verdiniz. Vakit daha 
çok geçmeden kendinize gcliniz! E~cr Zaza 
halkmın sizi afetmesini istiyorsanız, bir 
an önce özeleştirinizi yapınız. Ayrıca Ebu
bekir Pamukcu'dan da mutlaka özür dileme
lisiniz. Aksi taktirde tarih sizi asla afet
meyecektir. 

Zerweş SERHAD 



PİYA'DAN 1 FROM PİYA 

Yeni yılda yine birlikte olmanın sevincini 
yaşıyoruz. Tüm okuyucularımıza yeni yılda 
saglık, mutluluk ve başarılar dileriz. 

Prof. MacKenzie'nin, 8. sayıda Ingilizce 
olarak yayımladığımız yazısı okuyucuları
mız arasında büyük ilgi gördü, Bu sayıda 
da Ingilizce bilmeyen okuyucularımız için 
aynı yazıyı Roşna Feradi'nin çevirisiyle 
yeniden yayımlıyoruz. 

Arkadaşımız Asın Roşnber, Age Meyer Be
nedictsen ve Arthur Christensen'in yüzyılı
mızın başlarında Awromani'ye ilişkin göz
lemlerini nefis bir çeviriyle okuyucuları
mızın yararlarunasına sunuyor. Sözkonusu 
yazılarda, yazarlarm Zazaca'ya ilişkin gö

rüşleri de yer aldığmdan, yazılar bizim i
çin biraz daha önem kazanmaktadırlar. Bu 
sayıda "Awromani -1-" ve "Awromani -2-" 
başlıklarıyla yayımladığımız bu yazılar, 

aslında sözkonusu yazarların "Les Dialec
tes D'awronuın Et De Piiwö." adlı ortak ça
lışmalarına ayrı ayrı yazdıkları önsüzden 
ibarettir ler. 

Bu sayıdaki diğer önemli bir yazı da değer
li dostumuz Bedros Zartaryan'nın Ermeni
ce'den yaptığı bir çeviri. Yazısında Kuzey 
Iran dillerini inceleyen yazar (Garnik As
taryan) bu arada 7Azaca'ya da deginmekıe. 
Okuyucularımmn yazıyı ilgiyle karşılaya
caklarırn umuyoruz. 

Iki sayı sürdürdüğümüz "Zaza Yerleşim 
Bölgesinin En Eski Zamanları" adlı yazı 
serisine bu sayıda ara verdik. Bunun yeri
ne, daha yakın bir tarihsel olayı inceleme 
amacına yönelik oalarak kaleme aldıgımız 
yeni bir yazı serisine başladık: "1937-38 
Dersim Zaza Ayaklannuısı'nm T~ihsel Kö
kenleri." Birkaç sayı sürecek olan bu yazı
ya Wşkin olarak okuyucularımızdan gele-

cek eleştirileri ve konuyu tamamlayıcı ya
zıları da olanaklarımıı ölçüsünda aynı baş
lık altında yayımlamaya çalışacagıı. 

Sürdüregeldigimiz "Zıwanoxane Xeribandı 
Zazaki" adlı köşeyi, yer darlığından ötürü 
bu sayıya alamadık. Bu sayıda derlemeleri
ni yayımlayacağımızı söyledigirniz sayın 

Dr. Todd'dan ve okuyucularımızdan, sözü
müzde duranuldıgımız için özür dileriz. 

Hasan Padisah Kanunları, dil yönden ol
dukca ağır. Ayrıca sadece vergi sistemine 
ilişkin oldukları için de oldukça sıkıcı. 

Yani birçok okuyucumuzun bu kanunları 

okumadan geçiştirecek/erini şimdiden kes
tirebiliyoruz. Fakat kanunlar, XVI. yüzyıl

da bölgemizdeki ekonomik yaşam konu
sunda araştırma yapmak isteyen dostları
mız için gerçekıen paha biçilmez bilgileri 
ihtiva etmektedir. Bu nedenle bı'r kültür 
hizmeti olarak biz bu kanunları dergiye 
aldıysak, bunları okumadan geçen okuyu
cularımız kusurumuza bakmasınlar. 

Şairlerimizden Hese, Aslare, Zerweş Serh
ad, Areyiz, Usxan, Reşato Soyregız ve 
Kalmemıji'nin şiir, derleme ve yazıları bu 
sayıda pırıl pırıl birer çiçek gibi dururken 
Cemal Süreya ile ilgili sayfayla da üzüntü
müz taze/eniyor. Ama bu sayfada Aydın ve 
Cano'nun ortak çalışması sonucu ozanın 
güzel bir şiiri dilimize kazandırıldıgı için 
de sevinç/iyiz. Bu arada "Mefımedi Heci
yan Seni Kışya?" adlı derlememiz de, tari
himizdeki aşiret kavgaları üzerinde çalışan 
arkadaşlarımız için iyi bir kaynak niteliği 
taşımaktadır. 

Kimi okuyucularımızdan zaman zaman 
Türkçe şiirler de almaktayız. Fakat Zazaca 
yazılmasını teşvik etmek ve yaygın/aştır

mak amacıyla, şiir, masal, öykü, türkü, 
vs. gibi edebi türden ürünleri sadece Zazaca 
yayımlama gibi bir prensip kararımız var. 
Bu nedenle olaıyucularımııın Türkçe olarak 
yazıp gönderdikleri şiirleri yayımlayamı-

5 



yorıu, bagışlasınlar. 

Ancak okuyucularımızın anlayışına sığına
rak bu konuda büyük Zaıa şairi Ehmedi Xa
si'ye bir ayrıcalık tanımadan da edemedik. 
Şiirin bize göre önemi, Ehmedi Xasi'ye ait 
olması ve şimdiye dek hiçbir yerde yayım
lanmamış olmasından kaynaklanıyor. Ama 

belirttiğimiz gibi bu sadece bir istisnadan 
ibarettir. Ve bu tür istisnaları sürdürmeyi 
de düşünmüyoruz. Okuyucularırruzın ilkele
rimize uymn konusunda bize yardımcı ola
caklarını umuyoruz. 

Dergideki karşılıklı atışma türünden yazı
ların okuyucularımızın önemli bir kesimi
ni rahatsız etmekte olduğunu bilmekıeyiz. 
Fakat, geniş bir cepheden üzerine yürünen 
bir dergi olarak zaman zaman bazı konula
ra açıklık getirmeden de edemiyoruz. Bir 

bakıma kendimizi buna zorunlu da hissedi
yoruz. Bu sayıdaki "Şimdi Sıra Bizde" baş
lıklı yazımızın da bir atışma isteğinden 

çok, bazı önemli konulara açıklık getirme 
isteğimizden kaynaklandıgını açıkyürekli

likle belirtmeliyiz. Yoksa, bunca ugraş a
rasında bizim kimseyle söz düellosu ede
cek halimiz gerçekten yok. Bize karşı o
lan dostlarımız da bizi böylesine bir kav
gadan lütfen az ad etsinler... Sözkonusu 
yazı da, isteriz ki bu konudaki son yazı
rruz olsun. Yazıda kendisini hedef duru
munda gören kişiler de, gerekli görmeleri 
durumunda, açıklamalarını bize karşı d.egil, 
kamuoyuna karşı yapsınlar. Çünkü biz bu 
yazı aracılıgıyla konuyu kamuoyuna hava
le ederek kendi işimize dönmek istiyoruz. 

Yeni yıl, iyi, güzel ve dogrudan yana olan 
herkese saglık, mutluluk ve başarılar getir
sin! 

,.. 
pey e, bray e 
• 

Per o 
alevi u sunn1yan; 
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wa b1cewiyo 
piyabestina 

Zazayan! 



Leje 
No lej, 
Serbesteyo! .. 

Zerweş SERHAD 

Ax ıe ıe ıe daye! .. u ıe ıe da ye! .. Le ıe ıe 

le daye! .. u le le le daye!.. 

Şan! xeribiy welate ma paymal kerdo. Dest 
nayo weteni ser. Eye miyandı şımene, we
ne wu geyrene. Qeç u qul nevane, kC kı re
sene, eye ya tepışene ya kışene yan zi se
ni kı wazene xore wıniy babeta veşnene. 

Ax ıe ıe ıe daye!.. Zerweşe ıe daye! .. Esiri 
ıe daye!.. Ax ıe ıe ıe dayC!.. 

Şaro ma naya nCwiyardano, welate weş u 
delali taıan kcno. Eye vane qay no welat 
welatedo bekes u bewehiyero. Mılleta Zaza 
hewndo xorıdı menda. Ezo veyndana,. keso 
xo nehesyeno, cade xora keso pay newer
zeno. 

Ax ıe ıe day C!.. Sewi u seykurC! .. BCke
seeee!.. Ax ıe ıe ıe dayeı... 

Mılleta Zaza're roje weş u wexto rındo vera 
ravey yeno. Xorte Zazaya eye hCdi h&liy 
-:verzene. Ca bı ca eye talani peydı gene. 
Eye guniya camCrdane verenan wazene. Zı
mıstano, çıleyo, serdo, puko, vaya yeno, 
herg cadı pukneno, hewna qaxuye kesiy 
niyo. 

Ax ıeeeı.. Le dayeeeı.. BSkese, ıe daye!.. 
Rınd u delale. le daye! .. Ax le le le daye! .. 
Bekese ıe daye, sewiy u seykure, veyşan u 
teyşane wu zerweşe, ıe ıe ıe daye!. .. 

No wıni wexto, bındest u kaleyın goreye 
Zazaya niya. Wext arneya ew heqo yeno 
ravey. Qedr u qimete mıllet u welatiy roj 
bı roj aseno. Dost u dısmeniy eye heme 
çiy vinene. Maye şew u roj qe nSvanım, 
qande welati xorS xeftiyerum. Dem u dew
ran u roşane xortane Zazayan nezdiyo. 

Ax ıe dayeı.. Ax ıe ıe ıe ıe daye!... 

Nışane diyarde Diyarbekır'iy, verniya qas
naxiy, letey zerida welatiy, çorşmey Hes
ran'iy, miyandı vıjyaye helakiy. Çal u çı
xuriy qe nevane şew u roj eye vera Zazay
an gırweyene wu rıhe xo dane, dar u bıro 
aşnaweno wu vineno, şan u şerefe Zazaya
no reyeno, teyr u tura vineno wu waneno. 
Eye zi zey xelqan serbestey wazenS. 

Tejali, 'egali wu gangSriy kotidı estS, eye 
welatra remene, fıq u fıqare wu bCkesiy kef 
kenS. Na a roja zerqiy arneye nezdı. WerU, 
werzS, werı.S, werze pay, werze!... 
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BİRAZ DA BİZ KONUŞALIM 

Ebubekir PAMUKCU 

ı. 

A YRE ile başlayıp PlY A ile. yeni bir ~ arnaya geçerek gelişmesini sürdüren PIY A çizgisi, 

Kürtlerin şovenist kesimi ile Zazaların yarı aydın işbirlikçi-oportünist kesimi arasında bü

yük bir paniğin başgöstermesine yolaçtı. Bize karşı olanlar, bizim düşüncemizi elcştire

ceklerine, tehditlerle, bayağı ve iğrenç saldırılarla bizi boğmaya, doğmak sürecini yaşar

ken yoketmeye çalıştılar. Bu tür sorunları öteden beri dergide zaman zaman yazdığımız i

çin bunları burada yeniden yineleme gereğini duymuyoruz; okuyucularımız, karşıkarşıya o

lageldiğimiz bu güçlükleri çok iyi bilirler. 

PlYA düşüncesi karşısında panik içinde olan çevreler, geçtiğimiz yıl içinde bizzat şahsıma 

karşı bir karalama kampanyasına girişerek, benim şahsırnda PlYA'yı mahkum etme, böy

lece Zaı.a davasını külleme yoluna gittiler. Sözkonusu saldırı, şahsıma karşı olduğu için 

bugüne dek susmayı yeğlcdim. Ruhlannı, beyinlerini ve benliklerini satlığa çıkarmış bu 

düşünce yorgunu insanların suçlamalanna yanıt vermeği, kendi kişiliğimden ve ilkelerim

den verilecek bir ödün olarak değerlendirdİm ve sustum. Eğer kargaların vakvakları devam 

etscydi, ben de suskunluğumu daha da sürdürecektim. Fakat gördüğüm kadarıyla gürültil pa

tırtı biraz dinmiş durumda. Ve böylesine bir ortamda artık ben de konuşabilirim. Ama oku

yucularımın, bu yazıyı, gericiler güruhuna verilmiş bir yanıt olarak dcğcrlendirmemeleri 

isteğindeyim. Böylesine acz içinde kıvranan o zavallılarla aynı düzeyde bir atışmaya gir

me acizliğine düşmek istemiyorum. Ancak okuyucularıma karşı bir sorumluluğum var ve 

bU' yazıyı bu sorumluluk duygusuyla kaleme alıyorum. 

Bana saldıranlar, 1983'te Türk polisiyle oynadığım bir kumarı malzeme olarak kullanarak 

kamuoyunda Türk polisince satın alındığım şeklinde bir kanıyı geliştirmeye çalıştılar. Ya

zarlarımız.dan biri tarafından kendilerine sorulan soruları da yanıtsız bırakarak maskemi 

düşürmüş olmakla böbürlendiler. Ve ben sustum, hep sustum. İşte şimdi konuyu özetteye

rek açıklıyorum: 

Uzun yıllar sOrdüregeldiğim mücadelemden, tutuklanışlarımdan, polis ve jandarma karakol

larında, siyasi şubelerde yediğim dayaklardan, hiçbirinden burada sözetmeyeceğim. Bu ka~ 

rarlı mücadelemin dostlarımda bana karşı uyandırdığı büyük güvenden de sözetmeyeceğim. 

Yalıı. şu kadarını söyleyeyim ki, şu anda PlYA'ya karşı sürdürülen kampanyanın başını çe

kenlerinki gibi tantanalı olmazsa da bizim de kendimize göre sürdürcgeldiğimiz bir müca

delemiz vardı. Ve bu mücadelnin sonucu olarak 1983'e geldigimizde de, Türkiye'nin çeşitli 

yerlerindeki emniyet te~kilatlarında, mahkemelerde kabarık dosyatarım ve küçücük bir ya

yınevim vardı: PlYA. Ve çeşitli örgütlerden çok sayıda tanıdık dostum ... 
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Polis, 1983'te bir bahaneyle beni yayınevimden aldıktan sonra geçmişimin hesabını ye

niden sormaya başladı. Ardından yayınevine gelip gidenler hakkında benden bilgi almaya 

çalıştı. Hiçbir dosturnun adını kesinlikle anmadığım ve hiçbir örgüt hakkında en ufak bir 

bilgi vermediğim bu sorgulamadan sonra, polis asıl konuya gelerek kenditeriyle çalışınam 

konusunda bana baskı yapmaya başladı. Polisin önerisi şöyleydi: Bana yüklü bir sermaye 

vereceklerdi. Ben bu sermaye ilc yayınevini büyütecek ve o köhne handan (yayınevimin 

bulunduğu han) taşınıp Cağaloğlu'nun en işlek yerinde büyük bir yere ta.şınacaktım. Bu 

arada yayınevine birkaç tane de işçi (doğal olarak polislerden) alacaktırn. Bir yandan da 

zaman zaman Kürtlük üzerine, Kürdistan üzerine yazılar döşenerek Kürtler arasında yiğit 

bir Kürt aydını olarak ün yapacaktım. Bu güvenle lstanbul'a gelen Her "Kürt komünisti" 

PlYA'ya uğramadan geçmeyecekti. PlYA böylece Kürtlerin Istanbul'daki merkezi durumuna 

geldikten sonra, ben istersem iyi bir aylıkla herhangi bir kurumda bir müdürlüğe getirilip 

ömür boya rahat edecektim(l) ... Onlar teklifi kabul etmem için bana baskı yaparken ben 

de onlarla bir kumar oynayıp oynayamayacağımı hesalıetmeye başladım. Sonuda beni he

men serbest bırakmaları durumunda tckliflerini kabul edeceğim konusunda kendilerini ikna 

ettim, anlaştık ve bırak:ıldım. 

Ertesi günün sabahı yayınevine gidip yayınevinde ne kadar isim, adres, mektup varsa., 

hepsini yokettim. Bu arada yayınevine gelen arkada§lardan da en çok güvendiklerime beni 

bir daha aramamalarını, benim o andan sonra dostlarım için bir tehlike unsuru olabilece

ğimi ve bunu dostlarımız arasında yaygınlaştırmalarını söyledim. Ertesi gün yine yayıne

vine gidip, yayınevinde yeni bir "temizlik" yaptım ve daha sonraki gün kayboldum. On

dan sonra bir yandan gizlenerek, bir yandan da aitemi geçindirmek için dirlinerek çok zor 

günler yaşadım. 

Polisten ayrıldığım ilk günden itibaren Türkiye'den ayrılmanın yollarını araştırdım. Bu a

maçla Edirne'den Adana'ya birçok dosturola ilişkim oldu, fakat örgütsüz oluşurndan ötürü 

her girişimim başarısızlıkla sonuçlandı. Sonunda bir örgütün (bundan sonra bu örgütten X 

örütü diye sözedcccğim) temsilcisi, dostlarım vasıtasiyle beni gizlendiğim yerde ziyaret 

etti, ve eğer istcrsem beni Türkiye'den çıkarabileceklerini söyleyerek sözünü aşağı yukarı 

şu sözlerle tamamladı: "Biz yurdumuzun bağımsızlı§ını önümüze hedef olarak koymuş bir 

partiyiz. Bu konumda bir parti olarak aydınlarımıza sahip çıkmak da bizim görevimizdir. 

Bu bakımdan, bu yardımımııdarı ötürü sen bize herhangi bir şekilde kesinlikle borçlu ol

rnayacaksm." 

Böylece sözkonusu örgütün yardımıyla .çok uzun ve biraz tehlikeli yollardan geçerek 

Isvcç'e geldim. 

Isveç'te ilk birkaç gün X örgütünden arkadaşların evinde misafır kaldım. Geldiğimin akşa

mı arkadaşlardan bir daktilo isteyerek, dururnurola ilgili bir bildiri kaleme aldım. Ertesi 

günü, yine X örgütünün derneğinde birkaç arkadaşa (bunlardan biri A'ydı) durumomu yenid

en açıklayarak bildiriyi okuttum. Ve burada yabancı olduğumu, dil bilmediğimi söyleyerek 

bir basın toplantısı ya da buna benzer bir toplantı düzenleyerek durumu kamuoyuna duyur

mada bana yardımcı olmalanin rica ettim. Arkadaşlar genel sekreterlerinin Suriye'de oldu

ğunu -ki doğruydu-, onun bu işleri daha iyi bildiğini, bu açıklamayı o gelinceye dek enel

ememizin daha uygun olacağını söylediler. Bu öneriyi ben de olumlu buldum ve böylece 

basın toplantısından vazgeçtik. 
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Genel sekreterin Suriye'den gelmesi aylar aldı. Bu süre içinde ben son tutuklanışım ve 
sonrasını çok ayrıntılı bir şekilde yazarak bir kitap durumuna getirdim. Amacım, hem 
Türk polisinin aydınlar üzerinde oynamakta olduğu oyunu teşhir etmek, ve hem de oyna
dığım kumarın doğru ve yanlış yanlarıyla kamuoyunda tartışılmasını sağlamaktı... Kitabı 
kendi olanaklarımla daktiloya geçirip 4-5 nusha (kaç nusha olduğunu tam anımsamıyorum) 
çoğalttıktan sonra X örgütünden kendisine bUyük güven duyduğum B ile görüştüm. Kitap 
nushalarını B'ye verip bunların elden ele dolaştırılarak olanaklar ölçüsünde birçok arkad~ 
tarafından okunmasının sağlanmasını rica ettim. Ve böylece kitap elden ele dolaştı. 

Daha sonra kitabı Isveç'te Türkçe kitaplar da yayıniayan bir yayınevine gönderdim. Ya
yınevinin İspanyol sahibi, kitabı, lsveç'e eskiden gelmi§ ilnlü iki Kürt !ektöre gönderdi. 
Kürt lektörlerin ikisinden de olumlu rapor gelmesi üzerine yayınevi kitabı yayınlamaya 
karar verdi ... Ben uzunca bir zaman kitabın yayınlanmasını beklerken, iflas etmekte oldu· 
ğu gerekçesiyle ·ki dogruydu· yayınevi kitabı geri iade etti. Daha sonra yayınevi Kültür 
Bakanlıgı'ndan aldığı büyük bir yardımla iflastan kurtulduysa da kitabı da bir daha geri al
madı. 

Kitabı bizzat yayınlamak fizere Yazarlar Yayınevi aracılığıyla Kültür Bakanlığı'ndan yar. 
dım istedim. Dokuz ay sonra bakanlıktan yaklaşık 30.000 kuran tutarında bir yardım kar· 
arı çıktı. Fakat Yazarlar Matbaası teknik olanaksızlıklar nedeniyle Türkçe dizgi yapmala. 
rının mümkün alamadığını, ama kitabı yayınlayabilecck herhangi bir yayınevi bulmam 
durumunda parayı oraya aktarabileceklerini söylediler. 

Bu yeni durum üzerine öncelikle X örgütünün yayın işleri görevlilerinden C ile görüşüp 
durumu kendisine anlattım. Kitaptan herhangi bir çıkar beklcmediğimi, isterlerse sözkonu. 
su parayı alarak kitabı yayınlayabileceklerini, ve benim bundan memnunluk duyacağımı 
söyleyerek kitabı teslim ettim. Bir süre sonra X örgütünden cevap geldi: Kitabı yayınla· 
yacak, ancak bu yayınlama işi sonbahardan önce olamayacaktı. Eğer daha önce bu işi ya· 
pabilecek bir yayınevi bulursam, kitabı oraya da verebilecektim. 

Bunun üzerine Stockholm'da Kilrtçe ve Türkçe kitaplar yayıniayan bir yayınevının "de
mokrat bir Kürt aydını" olarak bildiğim ve değer verdiğim yöneticisiyle görüştüm. Yayın. 
cı çok sevindi, kitabı birkaç ay içinde yayıolamak üzere programına aldı. Aldı almasına 
ya, Kürllcrin gerici ve şovenist kesiminden gelen baskılar nedeniyle, aylar, yıllar geçme· 
sine rağmen kitabı bir türlü yayınlamadı. Ve sonunda, geçenlerde yayınevine bir mektup 
yazarak, kitabın artık benim için bir önem taşımadığını bildirerek yayınlanmasının dur· 
durolmasını istedim. Yayıncı da isteğimi saygıyla karşılayarak, belki de hiçbir zaman ya
yınlamayacağı kitabıının yayınını benim İsteğim üzerine durdurarak böylece ağır bir yük
ten kurtuldu. 

Şimdi kitap konusunu böylece bir yana bırakıp gelelim Kürt çevreleriyle, özellikle de X 
örgütüyle olan ili~kiterime: 

Türkiye'deyken X örgütüyle (bu arada bu örgütten A ile) aramızdaki yakın dostluk iliş· 
kileri burada da (İsvcç'te) sürdü. Gazete ve dergilerinde yazı yazınam için defalarca teklif 
aldım ve birkaç kez de yazdım, bir kitaplarının redaksiyonunu yaptım, vs... Bu arada ör. 
gütOn üst düzeyindeki kişilerle ailesel sıkı ilişkilre içinde olmaklığımız da devam etti. 
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Fakat AYRE'yi yayınlamaya başladıktan sonra ilişkilerimizde bir so~uma bıt§ladı. Bu so

ğukluk PIY A'ya dek sürdü. PIY A'yla birlikte, Zazalan bir halk olarak değerlendirerek dil 

ve kültür sorunlanmızın bu bağlamda degeriendirilmesi gcrektigini açıkça söylemeye bıl§

lamamız üzerine ilişkilerimiz tamamen koptu. V e derken, X örgütü A'nın öncülüğünde her 

yerde şahsım ve PlYA aleyhinde sinsi bir propaganda faaliyetine girişti. PlYA'yı okuyan

ları ve PIYA'ya yazanları izleyerek, bularak, onları PlY A 'nın karanlık bir örgüt olduıu yo

lunda ikna etmeye çalıştılar. A, bu propaganda da gönüllü liderliğe soyundu. PlYA'yla iliş

kili olan dostlara mektuplar yazdı, devletler arası telefon görüşmeleri yaptı, vs ... (Ama 

faaliyetlerinin çoğundan anında haberimiz oldu ve şu anda elimizde epey mektup birikmiş 

durumda ... ) Ve derken, PlYA'ya karşı olma temelinde X örgütüyle Kurdistan Press çevresi 

ele ele tutuşarak ve Mehmet Piran'ın eline kalemi tutuşturarak "maske"mizi düşürdüler. Ha

di hayırlı olsun. 

Not: Bu yazıda prensip olarak Kurdistan Press dışında hiçbir kişi ve kuruluşun adını açık 

olarak yazmadım. "Kurdistan Press" adını da, bizimle ilgili yazıları açıktan yayınladığı i

çin açıklamakta bir sakınca görmedim. Ama burada bir adım daha ileri atarak Mehmet Pi

ran'ın da kim olduğunu açıklayacağım: Mehmet Piran, Zaza davasını Kürtlüğe peşkeş çek

mckle ün yapan ve bu nedenle Kürtlerce ''değerli tarihçi, yazar, şair, dilbilimci ve çevir

men" (bkz. Medya Güne~i. yıl 1, sayı 6, Kasım-Arahk 1988) diye taltif edilen Malmisa

nıj'dır. O, oynadığı oyunların çirkefliğinin bilincinde olarak "Malmisanıj" adının bu 

çirkeflikten zarar görmesini önlemek için, bize karşı saldırılarında "Mehmet Piran" adını 

kullanmakta, böylece hem örgütünün tabanını, hem "Malmisanıj"ın okuyucularını, hem de 

devrimci kamuoyunu aldatmaktadır ... Peki Malmisanıj kimdir dersiniz. Onu da söyleye

yim: Malmisanıj da yazımızın başından beri adı geçen A'dır. 

Bu böyle işte, darısı dostlar başına. 

II. 

Türkiye'de öteden beri Kürt örgütleruneleri varsa da Kürt sorununun sol çevrelerde etraflıca 

tartışılmasının tarihi oldukça ycnidir. 1961 anayasasının getirdi~i düşünce özgürlüğünden 

sonra başlayan ortamda birçok sorunla birlikte Kürt sorunu da tartışma gündeminde yeral

ma olanağı buldu_ Bu ortamda üretil~n uyduruk bir teoriyle Zazalar da Kürtlerin bir kolu gi

bi gösterilerek Zaza sorunu Kürt sorunu çerçevesi içinde yoksanarak örgilt politikaları bu 

temel üzerinde gcliştirildi. Bu nedenle günümüzde varolan politik örgütlenmelerin hiçbiri

nin programında Zaza sorununa rastlanmaz, Zaza sorunu gündeme getirilmek istendiğinde 

de Zazaların Kürt olduğu söylcnerek sorun geçi~tirilmek istenir. Ama ne Zaza]arla ilgili 

bir araştırma yapılır, ne de Zazaların Kürt olduklarına ilişkin bilimsel bir veri getirilir. 

Böylesine bir yüzeysellik ne yazık ki tüm örgütlerin politikasında günümüzde bile Yıl§a

masını sürdürür. 

Bu nedenle, bizim, Zazaları bir halk olarak değerlendirrnemiz, birçok çevreleri rahatsız et

ti. Şu ya da bu ölçüde Kürdistan mücadelesi içinde yer alan, ve bu yönüyle onurlu bir çizgi 

izlediklerine inandığımız Kürt örgütleri, bu yeni durumu kendi birimlerinde sağlıklı bir şe

kilde tartışaCaklanna, bünyelerinde barındırdıkları bir takım hasta unsurların kışkırtmaları 

sonucu ne yapacaklarını bilemez bir durumda, P!YA'yı susturmak için bilinçsizce bir takım 
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çabalamaların içine girdiler. Bu konuda kendilerini defalarca uyardığımız halde, sesımıze 
kulaklarını tıkayarak provakatörlerin gösterdi,g,i yolda yürürneği yeğlediler. PIYA'nın hiç
bir yazısına kaqı yazılı bir ele~tiri getiremediler ama PIY A'yı her yerde suçlamaktan da 
geri kalmadılar. 

Ki~i olarak ben, tehlikeli bir kumar oynamı§, büyük bir kararlılık ve demokrasi mücadele
sine olan sonsuz inancımla bu kumarı kazanmış, Avrupa'da da olsa kendi halkırnın kültür 
sorununu gündeme getirebiimiş ve bu yönde epey yol katetmiştim. Ben bunları yaparken, 
Türk polisinin de boş durmayacağını bir an olsun aklımdan çıkarmamış, şahsıma yönelik 
bir takım saldırıların her an olabileceğini gözardı etmemişlim. Polis beni yok etmek is
teyebilir, ya da herhangi bir vesileyle elindeki belgeyi sansasyonal bir şekilde piyasaya 
sürerek beni etkisiz duruma getirip PlYA'yı susturmayı deneyebilirdi. Çünkü yukarıda sö
zünü ettiğim kitap yayınianmadığı sürece, polise ve daha başkalarına göre, polisin elinde 
bana karşı kullanılmak üzere önemli bir koz var demekti. Belki kitabı yayınlamaması için 
yayıncıya baskı yapan çevrelerin bu davranı~ının altında da bu düşünce yatıyordu, kim bi
lir. 

!şte ben böylesine bir bekleyiş içindeyken, X örgütünün direktifiyle kalemi eline alan 
Mehmet Piran, Kürdistan Press sayfalarında sözkonusu belgeyi piyasaya sürdü. Şimdi bu 
durumda kim kimden yana, kim kime hizmet ediyor, doğrusu biz de saşırdık. 

X örgütünü bu sorumsuzca saldırıya iten nedenleri bir bakıma anlamak mümkün. Örneğin: 
1- X örgütü, bünyesinde en çok Zaza barındıran bir Kürt örgütü durumundaydı. Zazaların 
kendi davalarını bir halk olarak gündeme getirmeleri ve bu görüşün yaygınlık kazanması 
bu örgütü büyük ölçüde etkileyecekti; 2- Örgüt içinde öteden beri süregelen tasfiyecilik, 
son dönemlerde örgütü örgüt yapan kadroların tasfiyesine varan boyutlara ulaşmı~tı. Bu 
nc.dcnle günden güne büyüyen örgüt içi huzursuzluğu örgüt dışında bir alana kaydırmak ge
rekiyordu. Bu alan da pekala PlYA düşmanlıgı olabilirdi. Hem P1YA'nın dağlarda gerillala
rı da bulunmarlığına göre bu düşmanlığın pek bir riski de o]mayacaktı; 3- Örgüt içinde, 
birkaç mektep okumuş, Avrupa'da da Kürt Enstitüsü'nün sağladığı bursla bir üniversite bi
tirmiş, diplaması çok, aklı kıt, hasta bir adam vardı. Öteden beri bir lehçe sakızı çiğneye
rek Zaza davasını Kürtlüğe peşkeş çeken bu adam harıl harıl bu ihanetin teorisini yaparak 
Kürt şovenistlerinin Ziya Gökalp'ı olma hevesine kapılmıştı. Bu çabalarından ötürü de, 
milliyctçilikle şovenizınİ birbirine karıştıran bazı Kürt çevrelerinde büyük ilgi görüp al
kışlanıyordu. Işte işler bu a§amadayken hesapla olamayn yeni bir durum dogmuştu: PlY A 
ile birlikte Zaza davası kendi bağımsızlığı içinde yükselmeye başlamışlı. Bu yUkseliş, ö
teden beri silrdüregeldiği uyduruk teorisiyle birlikte onu da rafa kaldıracak boyutlara ulaşa
bilir, ve daha da ötesi, onu, şimdiye dek yanıltageldiği örgiltil, Zazalar ve dürüst Kürt dev
rimcileri önünde hesap verme durumunda bırak:abilirdi. Işte bu hasta adamın korkusu bun
dandı, ve bu nedenle de dürüstlllkle bağdaşmayan yalancılık, sahtekarlık, kı~kırtıcılık ve 
ispiyonculuk gibi her türlü silahı mübah sayarak PIY A'ya saldırmah, ve öteden beri kendi
mize kardeş olarak bildiğimiz Kürt halkını bir donkişot ahmaklığıyla PIY A üzerine 
saldırtmalıydı. 

X örgütünü bu yönüyle anlamak mümkün ama Kurdistan Press'i ise biraz zor. Belki onların 
da kendilerine göre bir takım hesapları vardır, kim bilir. 
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X örgütü ile Kurdistan Press çevresinin bu sorumsuzluğu karşısında biz sustuk. Bizim ko
nuşmamız, kendimizi savunmaya çalıştığımız şekilde yorumlanabilirdi. Oysa bizim başı
mız dik, alnımız aktı; ve bu nedenle de herhangi bir şekilde savunulmaya gereksinmemiz 
yoktu. Ama bize saldıranların izledikleri yanlış yol, salgın bir hastalığa dönüşerek dev
rimci mücadelede çok yanlış bir yönelime yolaçabilirdi. Bu nedenle biz bekledik ki, bizi 
yakından tanıyan dostlarımız ve devrimci örgütler, bizi savunma için değil ama bir ilkeyi 
korumak için, bu sorumsuz. hasta insanları eleştirsinler, hatalarını mahkum ederek kendil
erine çekidüzen vermelerini sa~lasınlar. Ama olmadı; PIYA çevresinin dışında hiçbir kişi 
ve örgütten herhangi bir eleştiri gelmedi. Herkes ve her örgüt saldırıları ilkesiz, dargörüş
lü, pragmatik bir yaklaşımla değerlendirerek, saldıranları ya alkışiadı ya da gözlerini yu
mup kulaklarını tıkayarak sustu. 

Oysa PIY A düşüncesine karşı olmak, X örgütü ile Kürdistan Press çevresinin bu sorumsuz
luğunu haklı göstermek için bir neden teşkil edemezdi. Zavallılar çetesinin bu küstahlı~ı 
karşısında takınılan bu duyarsızlık, onların aynı hatayı sürdürmelerine yeşil ışık tutma an
lamına gelirdi. Böylesine bir gidiş de, çok yakın bir gelecekte dedikoduculuğu, sahtekarlı
ğı ve ispiyonculuğu devrimin teorisi durumuna getirebilir ve bundan bir bütün olarak dev
rimci hareket on yıllara mal olacak büyük yaralar alabilirdi. 

Akıl vermek haddimiz de~ildir ama bu yol böyle yürünmez. Saygılarımızla ... 

X e rm ete 
Welate Ma 

HESE 

Haga çineme, vas oneerne 
Cün çarneme, non pazerne 
Mangu doseme, do sanerne 
V c lg bırneme, koli oneerne 
Soder seme, sonde yeme 
Karo gıra ma keme 
Lokmo qız ma weme 
Mılkı-kıfır mara beno 
Derd u hele mare yeno 
Roza rınde nivineme 

Fade uXeyil ASTARE 
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Mı lieto 
Vindbiyaye 

HESE 

Gegane Almanya'de son çeye quıe hete ma. 
Eke çeverde kotune zere, bene sa, deste mı 
cene, toqa kene, vane ''Xos gelmıs!" 

Qolonya çiçege esta, sekere bayramİ esto. 
Kose odade televizyono rengın esto, kale
ka vidiyode raduno transistor esto, vere 
penceride teyipa dı caxe esta. 

Sere xoncikede çay-qewa esta. Tosune be
reqınude fındıqe hu§ki este, eskıze suri es
te. Mutfaqte, zere qusxaneyde qumpiri gi
rine, fırınede kergi pCsene. 

Zere zu çeyide xot-heşt domoni este. Çar
bone meymani este. Her çede zu turist es
to, zu-dı muhacir (ilticacı) este. 

Panqede markC Alınani este. Anqara'de arsa 
esta., İzmir'de hotel esto. Gıle koune Der
sim'ra, bıne kuhke rıjayide ma u piyo ko
kım esto. 

D6sra resme kopriye Estamboli esto, oda 
domonude resme Elvis Prestey esto. 

Fekde Tırkkiyo bez esto, gosde Almankiye 
caddi esto. Perskena persnekena, keşi vir

e zu lawıka Zazaki çina! 
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Kuzey İran 
Dilleri 

Garnik 
ASTARYAN 

Ermenice'den çeviren: 

Bedros ZARTARYAN 

Bu yazı, Garnik ASATRYAN'ın, Yerevan'da 
Ermenice olarak yayımlanan ''Grakan. Tert" 
(=Edebiyat Gazetesi) adlı haftalık gazete
nin 29.09.1989 tarihli sayısında yayımla
nan ve Iran Azerbaycanı (Adrbataken) hal
kının Tatar-Mogol hakimiyetinden önce 
{lrani diller dalından olan] Azari dilini 
konuşmuş olduklarını anlatan yazısından 
alınmıştır. 

Hazar denizinin güneyindeki yüksek dag
larda ve o dagların denize bakan yamaçla
rında Talişçe, Gilanca (Gilaki) ve Mazan
daranca dilleri [lehçeleri], sıradagların di
ger tarafında ise, Semnan'a komşu halk ol
arak, diğer birkaç dil [lehçe] yaygındır. 

Zagros da~larında Gurani ( Avromani, Kan
dulai. Bacalani) dilleri tespit edilmiştir; 

onlar, lran'ı Irak düzlüğünden ayınnaktadır
lar. Sınır üzerindeki [İran-Sovyet Ermeni
stanı sınırı] Caga şehrinin güneyinde, Ma
rand yakınında ilgi çekici bir dil mevcut
tur: Harzani dili. Kuzey-batıda, lran [TC ] 
sınırından Tarihi Ermenistan'ın batı sınır

larına (Bartzır Hayk = Yüksek Ermenistan 
eyaleti) kadar Zazalar veya Dımlikler yaşa
maktadırlar (bu ulusa bazen de yanlışlıkla 
Kürtlerin bir kısmı gözüyle bakarlar), on
lar, [Zaza.Dımlikler] Hazar denizinin güne
yinde bulunan da~lık Gityan bölgesinin 
Deylam kısmından göçmüşlerdir. Zaza 
[Dımliki] dili, Talij, Harzani, Gilyaki ve 
Semnani dilleriyle aynı gruba aittir. 



(Age Meyer Benedictsen - Arthur Christensen, Les Dialectes D'awroman Et De Pawa, 
Kopenhavn, 1921, s. 3-6) 

Awromani 
-1-

o 
Age Meyer BENEDICTSEN 

Fransızca'dan çeviren: 

Asın ROŞNBER 

1900 - 1902 yıllarında lran'a yaptığım bir 
keşif gezisi sırasında bu ülkenin batısında 
(yaz ve sonbahar 1901) birkaç ay geçir
dim. Asıl amacım Kürt aşiretleinin durumu
nu incelemek ve onların diyalektleri üze
rine metin derlemekti. !ran Kürdistanı ve 
Azam eyaletinin merkezi Sana kentinde 
kaldığım sıralarda sana'dan iki günlük me
safede bulunan kuzeybatıdaki dağlık Awro
man halkının ne Farsça'ya ne de Kürtçe'ye 
benzeyen özgün bir diyalekt konuştukla
rını ve bu diyalcktin bir zamanlar çok 
yaygın olduğunu öğrendim. Bana denil
diğine göre, S anna'da hala "M11Çu"yu bilen 
ve konuşan varmış. Bu Awromani'de "ma
çu" "söylüyorum" sözcüğüdür, ve bu diya
lcktin en açık belirtisiydi. 

Daha sonra beni bu dilin gizemleriyle ta
nı~tıran genç bir mollaya rastladım. Adı 
Abd-ul Gaffur'du. Kendisi de Awromiin'dı ve 
Rüwar (Rüdabar) köyündendi. Sanna'da gc
çirdiğim beş hafta boyunca onunla birkaç 
gUn gezdim; bana bir dizi Awromırni metin 
yazdırdı, zor olan parçaları Farsça'ya çevi
rip açıkladı. Awromiirıi gramerine dikkat 
ettim, tUmüyle fiil çekimi üzcrineydi. Ab
dulgaffur oldukca uysal, suadan bir çalışma 
arkadaşıydı, ancak bir ara tedirgin oldu ve 
yeni şeyler söylemekten vazgeçti. 

Ağustos ayı başlarında Awromiüıi bölge-

sine bir geziye başladım, ve genelde Sul
tan-ı Lohu'un idaresi altında bulunan Han-ı 
Lohun mülkiyerindeki Naw-e Sütii köyünde 
birkaç gün kaldım. Kuşkucu harun gözeti
mi altında birkaç halk hikayesi derledim. 
Halk bunların tümünü oldu~u gibi biliyor
du. Ancak Awromruıi halk şarkılarına rast
layamadım, çünkü tüm şarkıları Kürtçe'ydi. 

Awromin'daki çalışmam çok elverişsiz ko
şullardaydı. Benim dilbilimsel çalışmala
nındaki ilgimi bilmeyen "Sultan" beni bü
yük bir kuşkuyla karşıladı. Her yeni çalış
ınam hep engellendi. Bunlar kısmen kor
kutmaydı ve sonuçta açık bir düşmanh~a 
dönüştü, ve tümüyle yöreyi terketmem is
tendi. "Ne öğrenmek istiyorsun?" dedi Sul
tan. "Öküze ne denir, tüfeğe, ata ne de
nir? .. Bu hep böyle not almakla olmaz. U
marım ülkene dönersin artık." Şefin kuş
kuculuğu, insanların bazan ürkek bazen de 
kaba davranmalarına neden oldu. lsterune
diğim bildirilerek oradan ayrılmaya zor
landım. Bir köyde, ayrılayım diye bana 
ate§ ve su vermek istemediler. 

Awrom:S:ni diyalektinin asıl yurdu 300 -

400 kmz olan, az nüfuslu, küçük, da~lık 
bir bölgedir. Bölge tahıl üretmedij:l;inden 
tahıl temel ürünlerini, özellikle beyaz dut 
değiş tokuş ederek sağlıyordu. Burası yol
ları ürküntü vermeyen bir bölgeydi. 
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Kısmen taş veya agaçla kaplı, kısmen çıp
lak olan dik yamaçlarla, ve neredeyse kuyu 
gibi, yöre dilinde "hiwz" (çanak) denen 
derinlikieric özellik kazanan bir bölgeydi. 
Tüm arazi şöyle bölünmüştü: 

1· Yüksek alanlar: Içinde (başkent) mer
kez Bawrarnawa'nın da (Bahramabad) bu
lundu~u 25 yerleşimli Awroman-ı Taxt, ya 
da HawJ-e Ba~il'nt. 
2- Vadiler: 16 yerleşimli Awroman-e Lo
hÜn. Bu son bölge Türk sınırına dayan
maktadır. Bu parçalardan her birinin ayrı 
yönetimi vardır ve yerli bir han tarafından 
yönetilmektedir. 

Ülkeyi ziyaret euigim sırada Awromini 
konuşan insanların sayısını veremiyorum. 
Herhalde birkaç bidcn fazla değildir. Doğu
da nüfus sayısını isternek uygun düşmüyor. 

Kürtçe'nin, Fars, Yahudi ve Asuri topluluk
larının dışında hala yaygın bir dil olarak 
kullanıldığı ve kentte okutulan tüm (?!) es
ki yapıtların bu dilde yazılmış oldu~u iddia 

edilmektedir. Oysa şimdiye kadar ne el 
yazma ne de basılı hiçbir yapıta rastlaya 
m adım. 

Awromiin diyalektiyle tanışııkça bu diya
lektin sözcük bilgisi ve fonetik bakımın
dan kendisinden çok uzakta, Türk bölgesi 
içinde, özellikle Dersim'de konuşulan Za
zaca diye bilinen dil ile aralarında çok az 
benzerlik buldum. öyle sanıyorum ki, Aw
romani ve Zazaca eski lran diyalektlerinin. 
çok yaygın olan ve bütünlüğü yabancı 
halkların istilaları ve özellikle yoğun Kürt 
hareketleriyle bozulan son kalmtısıdır. 

Ne yazık ki, çeşitli nedenlerden ötürü. 
Sanna'da ve Awroman üzerine topladılım 
malzeme ve aldııım notlar uzun yıllar bo
yunca bir köşede kaldı. Öyle ki, bu uzun 
aradan sonra bunlara döndüğümde konulara 
artık yabancıydım ve parçaların bir kısmı 
anlaşılmaz olmuştu. Teksderi birlikte ye
niden açıklayıp çalışugım Arthur Chris
tensen'in aydmlatması ve yorulmak bilmez 
çabası sayesinde araştırmalarıının sonucu 
nihayet açığa çıkabildL 

(Age Meyer Benedictsen Arthur Christensen, Les Dialectes D'awroman Et De PiiwiJ, 
Kopenhavn, 1921, s.7-9) 

Awromani 
-2-

Arthur CHRISTENSEN 
Fransızca'dan çeviren: 

Asın ROŞNBER 

Bay J. De Morgan "Mission Scentifiquc en 
Perse" adlı yapıtında (Dilbilim Çalışmala
rı, cilt V, Paris 1904) birkaç Awromaiıi 
sözcük yayunlanmıştrr. Bunlar, gördüğüm 

kadarıyla, bu diyalektte şimdiye kadar ya
yımlanmış olan tek örneklerdir. Awromin
lar ve diyalektleri üzerine Morgan'ın şu 
belirlemesi (s.3) vardır: "Küçük Awromiiiı 
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bölgesi Zagros dağları arasındadır. Çevresi 
tamamen Kürt kabileleriyle çevrilmiştir. 
Halkı çok yabansı olup diyalektleri Iran'
daki diyalektler içinde en iyi korunanıdır. 
Ne yazık ki, bu insanlar öylesine cahil ve 
dar görüşlü ki, dillerinde derleme yapmada 
çok güçlükler le kaqılaştım." 

Morgan, Awromani'yi Kürt diyalektleri i
çinde ele almıştır. Meyer Benedictsen, ilk
ten, haklı olarak, Awromani ile Awroman'
dan çok uzakta olan Türk bölgesindeki 
Dersim Zazalarının dili arasında bir ilişki 
kurmuş -o dil ki, Lerch ve Justi'den sonra 
Kürt diyalektleri arasında sayılmıştır- da
ha sonra ne Zazaca'nın ne de Awromani'
nin Kürtçe alanı içinde olmadığını, ancak 
Iran diyalektleri içinde ayrı bir grup oldu
ğunu belirtmiştir. Sonuç olarak Zazaca ve 
Awromani ayrı gruplardandır; Kürtçe bir 
yanda, Farsca öte yanda., Iran'ın kuzey ba
tısında ve merkezi Iran'da Kürtçe ve Farsça 
diyalektleri kadar net ve belirgin olan an
cak tam bir grup içine alınamayacak bir 
dizi diyalekt avrdır: Simnanl, Kohrüd diya
lektleri, Vönisün, Kasa, Zafr'! ve Sö, Gı1r!'
ni, Zilngana:, Rijiibl -Morgan tarafından 

aktarılan birkaç sözcüğün değerlendirilme
sine bağlı olarak Awromani'ye en yakın 
olan diyalekt-, Hazar diyalektleri Mazanda
ra:ni. Gİliikl v.b.g. ve Zazaca. Zaza adı al
tında bilinen halklar kendilerine DimlCi 
(DCliim'dan gelen bir sözcük) veya Dimli 
derler; bunlar bir olasılıkla öteden beri 
askeri yetenekleriyle bilinen DeJ.amitlerin 

askeri bir kolonisinden gelmektedirler.l 
Göçederek batıya geldiler. Onlar kazanıl
mış topraklarda kanşık bir nüfus olarak 
ycrleştiler. Geriye kalanlar Guranlar, Aw
romilnlar ve diğerleridir. 1901-03 ve 
1906~07 yılları arasında Iran'a ve Türkiye'
nin Asya'daki illerine bilimsel gezi yapan 
Alman bilim adamı OSKAR MANN ruıagı
daki diyalektlerden derlediği metinleri 
"Kurdisch - Persische Forschungen" adlı 
yapıtında üçüncü kısmında vermeye çalış
mıştır: Khunsari, Sö-Kohrud, Siwandi. 
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Nayini, f1ilia1Hiti; Gürani ağızları Küıdü
ıar, Rijiibi, Sayyidi, Bajalani; ve Zazaca'
nın ağızları. O Awroman diyalektini bir 
program içinde anmıyor. Ne yazık ki, erk
en ölümü. Mann'ın Iran diyalektleri üzeri
ne yaptığı araştırmaları sonuçlandırmasım 
önledi ve kitabının üçüncü bölümü ortaya 
çıkmadı.2 

Meyer Benedictsen'in 190l'de Kurdistan'a 
yaptığı gezide Awromani diyalektinin ta
nınmasıyla ilgili olarak verdiği malzeme 
az değildir. Awromini ev sahibinin dikte 
ettirdiği bir metinler dizisi hazırladı, ken
disinin verdiği parçalardan zor olanlarının 
açıklamalarını not etti ve bu notlan temel 
gramer kurallarına dönüştürdil - fiil çekim
leri vb. gibi-. Tüm bu malzeme sayesinde 
bu ölü diyalekt üzerinde Iran dilbilimi için 
son derece önemli bir gramer çalışması ha
zrrlayabildim. 

(Christensen'in yazısının bundan sonraki 
bölümünü, yazarın metin inceleme çalış
malarında izledigi yolla ilgili bilgileri i
çerdiginden buraya alma geregini duyma
dık.) 

(1) Bu, ben ve Meyer Benedictsen'in bir
likte yaptıgımız bir çalışmanın sonucudur. 
(2) Oskar Mann'ın sözkonusu çalışmaları, 
onun ölümünden sonra arkadaşı dilbilimci 
Karl Hadank. tarafından tanuı.mlanarak §U 

adlarla yayımlandı; 
Karl Hadank - Oskar Mann, Mundarten der 
GCtran, Besonders das KiindUliit, Auramdni 
und Badschiilfini, Berlin 1930, 479 sayfa. 
Karl Hadank- Oskar Mann, Mundarten der 
zaıa, Hauptsiichlich Aus Siwerek und Kor, 
Berlin 1932, 400 sayfa. Bu kitabın 45 
sayfalık giriş bölümüyle Zaıaca metinterin 
tamamı AYRE ı.ıe PlYA sayılarında 
yayım/andı. Plya. 



1937-38 
DERSİM 

ZAZA AY AKLANMASININ 
TARİHSEL KÖKENLERİ 

Ebubekir PAMUKCU 

ZAZAİSTAN'DAN DERSİM'E 

Konuya Giriş 

XV. ve XVI. yüzyıllarda genel olarak Ana
dolu, özel olarak da bölgemiz büyük dev
letlerin kıyasıya boy ölçü§tüğü bir alandır. 
Özünde tümü de Türk olan bu devletler 
(Memluk Sultanlığı hariç) arasında süregi
den büyük rekabetin bölgemiz halklarına 
yansıması, bölgemiz halkları arasındaki 

ili§kilerde köklü değİ§İkliklere yolaçar. 
Geçmİ§ten beri süregelen dostluklar, akıl 

almaz bir hızla güvensizliklere ve düşman
lıklara dönü§ür. XVI. yüzyıldaki tarihsel 
olayları izleyerek günümüze dek uzanan 
süreç içinde, zaman zaman yeniden günde
me gelmekle beraber, halklarımız arasında
ki düşmanlık İli§kileri önemli ölçüde kay
bolur; ama karşılıklı güvensizlik ise sü
rekli gündemde olma özelliğini korur. Bu 
nedenle de halklarımızın büyük güçlere 
karşı özgürleşmeleri yolunda birlik ve day
anışmalan da bir türlü gerçek anlamda hay
ata geçemez. 

Durum bu olunca, 1937-38 Dersim Zaza 

ayaklanmasının tarihsel kökenierinin irde
lenmesi amacıyla kalerne alınan bu yazıda 
yukarıda sözü edilen tarihsel dönemi bazı 
ayrıntılarıyla ele almamız gerekiyor. Ama 
biz bunu yaparken, komşu halkiara kaqı 
kesinlikle olumsuz bir tavır içinde olma
dığımızı özellikle belirtıneden gecemey
eceğiz. Daha önceki yazılarımııda da defa
larca belirttiğimiz gibi, biz özünde halkla
rın kardeşliğine inanırız. Halklar arasın
daki düşmanlık ve çatışmaların, halklar a
rasına çöreklenmiş, ve halkların düşman
lık ve çatışmalarından menfaat uman bir 
takım çıkar çevrelerinin kışkırlmalarından 
kaynaklandığına inanırız ... Ama şu var ki, 
bugünkü tarihsel bir olayı, geçmişinden 

bağlarını kopararak açıklayabilmemiz de 
olası de~il. Okuyucularımızın yazımızı bu 
baglarnda ele alıp değerlendirmeleri iste
ğindeyiz. 

Bu yazıda ilk kez olarak Zazaistan adını 
kullanıyoruz. Bu kullanımla, sözkonusu ta-
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rihscl dönemde "Zazaistan" diye bir dev le
lin varolduğu şeklinde bir iddiamız kuşku
suz yok; çünkü bu adla bir devletin tarihin 
hiçbir döneminde bulunmadığını biz de bi
liyoruz. Fakat öteden beri Zazaların toplu 
olarak üzerinde yaşadıkları, ve adına "wel
atC ma" (bizim memleketimiz) dedikleri 
belirli bir coğrafik bölge var. Bu nedenle, 
adımıza bir devlet kuramamış olsak da, 
kendi memleketimizden "Zazaistan" diye 
sözetmekte de hiçbir yanlışlık görmüyo
ruz. 

Şeyh Cüneyt'ten 
Şah İsmail'e 

Osmanlı Beyliği'nin devlete dönüşmeye 
başladığı yıllarda, do~uda, Hazar denizinin 
güneybatısında, Erdebil'de Islam içinde ye
ni bir tarikat biçimlenmekteydi. Tarikat 
kurucusu Şeyh Safiyuddin'e göre, Şeyh'in 
sUlalesi yedinci imam Musa Kazım kana
lıyla Ali-Fatma'ya, oradan da peygamber 
Muhammed'e bağlanıyordu. Fakat günü
müzde bu sülale üzerinde yapılan ar~tır
malar ise, sUlalenin Sincanlı bir Kürt olan 
Firuz Şah soyuna ya da Azerbaycanlı bir 
Türk soyuna dayanıyor olmasını doğruya 
daha yakın iki görüş olarak değerlendiri
yorlar. 

Yaygın olan ve tarih araştırmalarında ge
nellikle kabul gören görüşe göre, Safevil
ik tarikatının kökeninde, "kendini üstün 
görmek, böbürlcnrnek ve ikiyüzlülük" gibi 
kötü eğilimleri yoketme amacıyla ''kişiliği 
hor görmek ve asağılamak" ilkesine daya
nan Melimetilik vardır. Fakat öte yandan, 
tarikatın Şafii mezhebi kaynaklı olduğunu 
ileri silren görüşler de vardır. Emest Wern
er de, Şeyh Safiyuddin'in, piri Zahid Gey
lani tarafından tarikatın başına geçmekle 

görevlendirildigini yazar.l Ama Zahid 
Geylani tarikatının niteligini tam olarak 
bilmedigimizden bu konuda iddialı bir gö-

"'" 

rüş belirunemiz mümkün alamıyor. Bu ko
nuda kesin olarak bildiğimiz, tarikatın 

Şeyh Safiyuddin'le birlikte Şiiligin dört 
kolundan biri olan Imamiliği benimsedi~i 
ve daha sonra da Şeyh Cüneyt döneminde 
de Şiilik ilkelerini daha yogun bir şekilde 
özümseyerek Şiiliğin en güçlü temsilcisi 
durumuna geldiğidir. 

Erdebil'de doğup gelişen Safevilik, Timur 
döneminde, dönem şeyhlerinden Şeyh Ho
ca Ali'nin gayretiyle Anadolu'yla ilişki i
çine girmeye başlar. Bu ilişki gelenek ha
linde Şeyh Hoca Ali'den sonra oğlu Şeyh 
İbrahim tarafından sürdürülerek Şeyh Cü
neyt'e kadar gelir. 

1447'de babası (ya da kardeşi) Şeyh Ihra
him'in yerine Erdebil postuna oturan Şeyh 
Cüneyt, tarikattaki dinsel düşfincelere bir 
de politik muhteva katar. Böylece dinle 
politikayı birleştirerek, tarikatın daha kısa 
zamanda yaygınlaşıp daha geniş alanlarda 
kabul göreccgine inanır. Bu amaçla propa
ganda ile silahlı eylemleri birlikte yürüte
rek Azerbaycan'daki Türkmenler arasında 
bilyük sempati toplar, nüfuz alanı giderek 
genişler, Karakoyuolu devletinin do~usun
da, Hazar denizinin batı kıyılarında büyük 
bir güç durumuna gelir. 

Şeyh Cüneyt'in günden güne güçlenmesi, o 
zamanlar Karakoyuolu hükümdan ve aynı 
zamanda Azerbaycan hakimi olan Cihan
Şah'ı kaygılandırır. Fakat kendisi de Şeyh 
Safiyuddin sempatizanlanndan oldu~u için, 
Erdebil'e karşı askeri güç kullanmayı uy
gun görmez. Bunun yerine, Şeyh Süneyt'in 
amcası Şeyh Cafer'le ittifak kurup, üstü ka
palı tehditlerle Şeyh Cüneyt'i Erdebil'i ter
ke zorlar. Ve sonunda, Şeyh Cüneyt, 
1448'de yanına en sadık adamlarını alarak 
Erdebil'den çıkar. 

Işte Şeyh Cüneyt'in asıl mücadelesi bundan 
sonra başlar... Merkezi otoritenin demir 
pençesinden arnana gelmiş Anadolu'nun 



Alevi Türkmen boyları arasında çalışmak 
üzere Osmanlı topraklarına geçer. Döne
min Osmanlı padisahı II. Murat'tan Kurtbe
len'de dirlik ister. Fakat ll. Murat, genel 
olarak Anadolu'da büyümekte olan Safevi 

hayranlıgını ve özel olarak da Şeyh Cü
neyt'in büyük ününil bildi~inden Seyh'e is
tedigi dirliği vermeye yanaşmaz ve onun 
Osmanlı sırurlarını terketmesini ister. 

Bunu üzerine Şeyh Cüneyt, 1449'da Kara
man Beyliği'ne geçer. Karaman beyi İbra
him, önce Şeyh Cüneyt'e oturma izni ve
rirse de, daha sonra onun ihtilalci görüşle
rinden rahatsızlık duyarak ona kaqı cephe 
alır. Karaman Beyliği'ndeki bu tavır deği
şikliği üzerine, Şeyh Cüneyt, Toroslardaki 
Varsak Türkmenlerine sığınır. Fakat Var
sak beylerinin kendisini Karaman beyine 
teslim etmek istediklerini sezince de V ar
sak'tan çıkıp İskenderun körfezindeki dağ
larda Haçlılardan kalma yıkık kaleye yer
leşip orayı kendisi için merkez yapar. 

Burada Suriyeli ve Iraklı bazı mutasavvıf

larla2 Simavnah Şeyh Bedreddin mürilleri

nin de çevresinde toplarunası3 üzerine ol
dukça güçlenen Şeyh Cüneyt, çalışmalarını 
merkezi oteritelere karşı halk ayaklanma
ları örgütleyerek Safcviliği devlet politi
kası durumuna getirmek düşüncesi fizerine 
oturttuğundan İskenderun'da da fazla barı
namaz. Çalışmalarından rahatsızlık duyan 
Memluk sultanı, onun üzerine asker yollar. 
Bunu üzerine Şeyh Cüneyt mürilleriyle bir
likte İskenderun'daki kalesinden çıkarak 

kuzeye yönelir ve Karadeniz kıyısında Ca
nik bölgesine yerleşir. 

Şeyh Cüneyt, kendisini Erdebil'den Ca
nik'e getiren zaman süresince, her gittiği 

yerde öğretisini yayar, Safeviiikle erenlere 
karşı mücadeleyi özdeşleştirerek merkezi 
otoritelere karşı halk ayaklanmalarının to

humlarını atar. Bu nedenle de, çalışma 

yaptı~ı her bölgede merkezi otoriteyle ça
lışmak, ve sonunda bölgeyi terketmek zo-

runda kalır. 

Canik'teyken, bir devlet sahibi olarak tari
katını yayınada daha etkin olabileceıini 

hesaplayarak Trabzon Rum hnparatorluğu'
nu nasıl alabileceğinin planlarını yapar. 
1456'da müriderinden oluşan buyük bir or
duyla Trabzon üzerine yürür. Fakat hesap 
umdugu gibi çıkmaz; Trabzon önlerinde 
meydana gelen uzun ve kanlı çarp~malarda 
bir başarı elde edemez. Tam bu sıra Os
manlı sulatanı II. Melunet de Trabzon üze
rine sefer düzenlediği için Şeyh Cüneyt, 
Trabzon'a ilişkin ernelinden vazgeçerek 
geri döner... Aralıksız süren mücadelesi 
onu öyle bir noktaya getirir ki, Trabzon 
başarısızhgından sonra kendisini bir düş
manlar denizinin (Osmanlı Devleti, Kara
koyuolu Devleti, Karaman Beyliği, Mem
luk Sultanlığı ve Trabzon Rum Imparator
luğu) ortasında bulur. 

O yıllar Karakoyuolu ve Akkoyunlu devlet
leri bölgede iki rakip güç durumundaydılar. 
Şeyh Cüneyt bu durumdan yararlanabilece
ğini hesaplay ar ak Akkoyunlu hükümdan 
Uzun Hasan'la ilişki kurmanın yollarını a
rar, Ve nitel~im gelişmeler umulan şekilde 
olur; Uzun Hasan, kendisi Sunni olduğu ve 
Siilige karıı oldugu halde, Karakoyunlu 
hükümdan Cihan-Şah'a karıı Şeyh Cüneyt'
le ittifak kurmayı kendi politikası için uy
gun görür ve onu Diyarbakır'a kabul eder. 

Şeyh Cüneyt, Diyarbakır'a geldikten sonra 
Uzun Hasan'ın kızkardeşiyle evlenerek du
rumunu daha da sağlamlaştırır. Diyarbakır'
da kaldığı üç yıl zarfında çevre illerde ha
lifeleri aracılığıyla propaganda faaliyetle
rini sürdürür. Sunni olmalan nedeniyle 
Kürtler arasında çalışma yapmanın olanak
sızlığını bildiğinden, Akkoyunlu sınırları 

içindeki Zazaistan'ı kendisine çalışma ala
nı olarak seçer. Fakat Türkmenler arasında 

ulaıtığı baıarıyı Zazalar arasında bir türlü 
elde edemez. Halifeterin propagandaları so
nucu, Zazalar arasında Şeyh Cüneyt'e karşı 
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bir sempati kuşkusuz oluşur. Fakat bu sem
pati, Şeyh'in milridi olma düzeyine bir tür

lü ulruıamaz. 

Şeyh Cüneyt hareketi karşısında Zazaların 
bu tutumu, tarihsel koşulları içinde ayrıntı
lı olarak inceleme konusu yapılırsa, kuş
kusuz daha sa~lıklı sonuçlara vanlabilir. 
Fakat biz, bu aşamada, şu andaki bilgile
rimizin ışııında konuyla ilgili olarak şu 
noktaları belirtmekte yetiniyoruz: 

1- Zaza Aleviliğiyle Türkmen Aleviliği ve 
Safevilik arasında kaynak'tan kaynaklanan 
bir birlikteliğin ötesinde fazla bir ortaklık 
yoktu; 
2· Zaza Aleviliği, Safeviiikle Türkmen 
Aleviliğini birleştiren "Türklük" öğesin

den yoksundu; 
3- Zaza Aleviliği, Şia inancıyla Zerduştlu
ğun ve Zaza gelenek ve göreneklerinin bi
leşiminden oluşurken; Türkmen Aleviliği 
ise, Şia inancıyla Şamanizmin ve Türk ge
lenek ve göreneklerinin bileşiminden olu
şuyordu; 

4· Anadolu'da Osmanlı'nın katı merkezi
leştirme politikası Türkmen boylarının 

serbest yaşama tarzlarını tehdit ederken, 
bir nevi küçük beylikler federasyonu 
sayılabilecek Akkoyunlu devletinde, mer
k"ezi otorite ile Zaza aşiretleri arasındaki 
iÜşkiler daha esnek kurallara dayanıyordu. 

Böylesine olumsuz koşullarda Diyarbakır'
da daha fazla oyalanmak. Şeyh Cüneyt gi
bi bir mücadele adamı için önemli bir ka
yıp olacaktı. Nitekim Şeyh de bu gerçeğin 
bilincinde olarak, üç yıl sonra kansını Di
yarbakır'da bırakarak kendisine inanantarla 
birlikte yeniden Erdebil'e döner. 

Şeyh Cüneyt, bu tarihten sonra yine aktif 
mücadelenin içindedir. Müriderine geçim 
sağlamak için Hırisityan Çerkezler üzerine 
akın düzenlar. Fakat Kafkas geçitlerini e
linde tutan Şirvanşah, Şeyh Cüneyt'in Çcr
kez ülkesine geçmesini enge1ler. 1460'ta 
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Karasu vadisinde meydaya gelen savaşta 
Şeyh Cüneyt bir olda vurularak ölür. Ve 
aynı yıl, Diyarbakır'da bıraktığı e§inden 
(Uzun Hasan'ın kızkardeşi Hatice Begüm) 
bir çocuğu dünyaya gelir: Haydar. 

Haydar, dayısı Uzun Hasan tarafından koru
nur. Dokuz yruıındayken, yine Uzun Ha
san'ın desteğiyle Erdebil'de tarikat reisi 
olur. Erdebil'e yerle§tikten sonra. bir yan
dan tarikat liderliğini yürütürken, bir yan
dan da kendisini yetiştirir. Çok geçmeden 
de iyi bir silah yapımcısı ve güçlü bir lid
er olarak babasının yolunda mücadeleye 
atılır. Iyi yetişmiş müriderini "halife" ün
vaniyle Anadolu'ya yoUayarak nüfuzunun 
oralarda kökleşmesini sağlar, yanda§ları

nın sayısını arttırır. 

Şey Haydar da babasının yolundan giderek 
hem Şirvansah'tan intikam almak hem de 
müritlerine geçim sağlamak üzere, özel ü

niformalı askerleriyle4 1483'te Çerkezle
rin memleketine bir akın düzenler ve çıkan 
çatısmada büyük bir zafer kazanır. Türk
menler, Çerkez ülkesinden bol miktarda 
yağmalanmış mal ve kızlı erkekli çok sa

yıda canlı ganimetle5 geri dönerler. Tüm 
savaş ganimetierinin müritler arasında bö
lüşülmesi, müritlerin moralini yükseltir. 
Bu yüksek moralle Çerkez ülkesine yeni 
bir saldırı daha düzenlenir ve yine bol 
miktarda canlı cansız sava§ ganimetiyle 
geri dönülür. 

O sıra Akkoyunlu Devleti'nin başında Sul
tan Yakub bulunmaktadır. Sultan Y akub, 
Şeyh Haydar'ın gittikçe yayılan ününden 
ve Anadolu içlerine kadar yayılan halife

lerinin propagandalarından endişe etmeye 
başlar. Bu nedenle, kendisiyle görüşmek 
üzere 1487'de Şeyh'i tutuklatıp o sıralar 

devletin başkenti olan Tebriz'e getirir. Er
debil'den çıkması, Anadolu'daki halifelerle 
ilişkilerini kesmesi ve savaştan uzak dur
ması yolunda uyarılarak:, ve bazı kaynakla
ra göre bu konuda kendisine yemin ettiril-



erek, serbest bırakılır. 

Bu olay, Şeyh Haydar ile Sultan Yakub a
rasındaki ilişkinin bozulmasına neden o
lur. Nitekim bir yıl sonra, yani 1488'de 
Şeyh Haydar karargahını Erdebil'den Kum 
kentine ta~ıyarak Sultan Yakub'a kar§t 
bll§kaldırır. Böylece o da babası gibi aynı 
anda birçok düşmanla dövüşrnek zorundan 
kalır. Sonunda, 1489'da Sultan Yakub yö
netimindeki Akkoyunlu ordusuyla tutuştuğu 
sava§ta ölür. 

Şeyh Haydar'ın ölümünden soma, geriye 
kalan üç oğlu Ali, Ihrahim ve Isınail teh
like dolu günler yaşarlar... Şeyh Cüneyt 
eliyle bölge Türkmenleri arasında saçılan 
ve og,lu Haydar tarafından geliştirilen Safe
vi tohumlan bölgede kök salmaya başla
mı§, bölgenin egemen devletleri (Osmanlı, 
Akkoyunlu, Memluk) için ciddi bir tehlike 
unsuru durumuna gelmişli. 

Sultan Y akub, Ali, Ihrahim ve İsmail' i arı
neleriyle birlikte bir kaleye hapseder. 
1490'da Sultan Yakub ölünce, Akkoyunlu 
Devleti'nde iktidar mücadelesi başlar. Pren
slerden Rüstcm, bu mücadelede Safevilerd
en yararlanmak için Şeyh Haydar'ın e§iyle 
çocuklarım serbest bırakır. Ve nitekim 
Sultan Ali sayesinde Rüstcm mücadeleyi 
kazanır. 

Ama Rüstem, Sultan Ali'ye güvenmemekte
dir. Sultan Ali'nin gelecekte başına sorun
lar açacag,ını düşünerek 1494'te onu öldür
tür. Tarikat mensupları, Rtlstern'in gaza
bından korumak için İbrahim ile lsmail'i 

Erdebil'in göçmenler mahallesinde6 Dulka
dir Türkmenlerinden bir kadının evinde 
saktarlar. Fakat Sultan Rüstem çocukalrı 

bulmak üzere Erdebil'deki aramalarını yo
ğunlaştırınca, çocuklar Gilan'a (Geylan) 
kaçırılırlar. 

Çocuklugu Gilan'ın Lahican kentinde, Ana
dolu'dan ve öteki yerlerden gelen müritle-

rinin ziyaretlerini kabul etmekle geçen ls
mail, 1499'da oniki yaşındayken Lahi
can'dan ayrılrr. 

O sıralar Akkoyunlu Devleti politik bulı
ranlada sarsılmaktadır ... 1500'de devlet, 
Akkoyunlu prensleri Elvend ve Murat ara
sında bölüşülür. Böylece Akkoyunlu Dav
leti ve gücü ikiye bölünerek zayıflar. 

İsmail bu durumu degerlendirir. önce El
vend üzerine yürür. Nahcivan romtıkasında 
meydana gelen kanlı savaşta Elvend kuv

vetleri büyük bozguna uğrayınca, bölüşüm
de Elvend'in payına düşmüş olan Zazais
tan, bugünkü Türkiye Kürdistanı, Ermeni
stan ve Azerbaycan toprakları da İsmail'in 
mc§ru mülkü durumuna gelir. 

Bu büyük başarıdan sonra devletin (Akko
yunlu Devleti) adını Şeyh Safiyuddin adına 
izafeten "Safevi Devleti" olarak değiştiren 
İsmail'in kendisi de "Şah lsmail" olarak 
anılmaya başlanır. Böylece Şeyh Safiyud
din'le (doğumu 1252) başlayıp zorlu müca
delelerle gelişen Safevilik, 1501'de bilyük 
bir devletin resmi politikası durumuna ge
lir. 

Osmanlı'nın Zor Günleri 

Osmanlı Beyliği devlet'e dönüşürken, 

komşu devlet Bizans'ın yanı sıra Anado
lu'daki diğer Türk beylikleriyle de uğraş
mak zorunda kalmı§tı. Ama bu beyliklerin 
bir bir yenilip Osmanlı'nın üstünlüğünü 

kabul etmeleri pek zor olmadı. Ancak bun
lardan Karaman Beyliği, XV. yüzyılın son
larına kadar varlığını korudu ve sürekli Os
malnı'yla çatışma halinde oldu. 

Karaman Beyliği'nin, direniş gücünü To
roslardan aldığı söylenir. Bu doğrudur. Os
manlı ordusuyla her kar§ılaşmada, kendisi
ni güç durumda hisseden Karaman kuvvet
leri Toroslara savunma hattına çekilerek 
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Osmanlı ordusuna büyük kayıplar verdiriy
or, onu geri çekilmek zorunda bırakıyor
lardı. Ama bize göre bu uzun süreli direni
şe güç veren asıl kaynak insan unsurudur. 
Karaman Beyli'ğinin askeri gücünün önem
li bir bölümü göçebe Türkmen oymakla
rından oluşuyordu. Karaman Beyliği top
raklarmda serbest bir yaşarn sürdüren bu 
Türkmen kabileleri, her Osmanlı saldırı

sında, serbestliklerinin Osmanlı me.rkezi 
otoritesince gasbedileceği kaygısıyla sila
ha sarılarak ordu saflarında yeralıyor ve 
düşman tehlikesini uzaklaştırıncaya dek si
lahı elden bırakmıyorlardı. 

Osmanlı Devleti, Karaman Beyliği'ni Ana
dolu'da gelişmenin önünde bir engel olarak 
görüyorken, Anadolu 'nun doğusunda Akk.o
yunlu Devleti günden güne güçlenmekte ve 
genişlemekteydi. Diyarbakır'dan başlaya

rak:, Azerbaycan'a doğru genişleyen devlet, 
§imdi Anadolu içlerine do~ru açılma c~ili
mi gösteriyordu. Uzun Hasan'ın günden 
düne büyüyen gücünden endişe duymaya 
baılayan II. Mehmet (Fatih), Uzun Hasan'
la büyük bir savaşa tutşmanın kaçınılmaz 
oldu~unu hesaplayarak savaşın ön hazır
lıklarını yapmaya koyulmuş.tu. 

Böyle bir karşılaşma vukubulmadan önce, 
II. Melunet, Karaman sorununu kökten ha
letmeliydi. Bu amaçla l466'da baılattığı 
büyük harekat deniz kuvvetlerinin de katı· 
lımıyla 1474'e dek sürer. 1474'te Karaman 
direnişi önemli ölçüde kırılır. Direniş bir 
süre daha Kasım Bey liderli~inde cılız ay
aklanmalar şeklinde sürer ve 1483'te Ka
sım Bey'in ölümünden sonra bölge tama
men Osmanlı toprağına katılır. 

Karaman Bey li ği üzerinde iki tarafın da e
melleri vardı. lki taraf için de Anadolu'nun 
fethi Karaman Beyliği'nin alınmasına bağ
lıydı. Fakat II. Mehmet daha çabuk davra
nmı§, !466'da baılattığı büyük harekatta 
Karaman beyi Pir Ahmet Bey'i yenmiş or
dusuyla birlikte Toroslara çekilmeye zor-
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lamıştı. Birkaç yıl daha süren savaşlar ar
tık Karaman Beyliği'nin sonunun gelmeye 
başladığını haber verdiğinde. II. Mehmet 
harekatın sonunu beklemeden doğu seferi
ne çıkmakta bir sakınca görmedi. 

Nihayet beklenen karşılaşma 1473'te Ter
can yakınlarındaki Otlukbeli'de vukubuldu. 
Fatih'in modem ateşli silahlarla donanmış 
askerleri kaqısında Uzun Hasan'ın klasik 
Türkmen silahlarıyla donanmış ve klasik 
savaş yöntemleriyle dövüşen askerleri faz
la tutunamadılar. Savaşta Uzun Hasan bü
yük bir yenilgi alarak geri çekilmek zo
runda kaldı. 

1473'te büyümenin doruğunda olan Akk:oy
unlu Devleti, Otlukbeli yenilgisinden son
ra içine düştüğü iç bunalımlarla günden gü
ne çözülmeye başlar. Ama Osmanlı Devleti 
için ise durum tam tersi olur. Bu tarihten 
soma Osmanlı Devleti ilk kez Anadolu'nun 
doğusuyla tanışır, Zazaistan, Kurdistan ve 
Ermenistan üzerinde hak iddia etmeye baş
lar ... Otlukbeli yengisi, II. Mehmet'in Os
manlı Devleti içinde ve komşu ülkelerde 
büyük prestij kazanmasına yolaçtı. O dö
neme kadar Memluklara tabi tampon bir 
bölge olarak varlığını sürdüren Dulkadi
roğulları, Otlukbeli sonrası Osmanlılar'a 

meyletmeye başladı. Bu durumu değerlendi
ren Osmanhlar, sınırlarını Çukurova'da 
Memlukların bir uç beyi görünümünde olan 
Ramazanoğlu topraklarına dek genişletti
ler. 

Osmanlı sınırları böylece başdöndürücU bir 
hızla gcnişlerken, Anadolu'da olup biten
ler, Osmanlı açısından hiç de iç açıcı de
ğildi. Önemlisi, Anadolu halkı, ikinci sı
nıf vatandaş durumuna düşmüş olmanın 
hoşnutsuzluğu içindeydi. Devletin kuru
luşunda Osmanlı hanedanıyla kader birliği 
etmiş olan bu halk, devlet sınırları Make
donya'ya, Sırbistan. Macaristan'a doğru 
genişledikçe, yani Anadolu bir uç boyu ol
maktan çıkıp bir iç bölge durumuna gel-



dikçe, Anadolu halkının devlet içindeki 
fonksiyonu da degişiliğe uğruyordu. Os
manlı'nın diğer Türkmen boylarıyla bir
likte ugruna kan döktügü Anadolu, artık 

bir zahire aınbarı, vergi ve asker deposuy
du. Uzak diyariara fetihlere giden ordular 
Anadolu halkından zorla toplanan vergi
lerle donanıyor, besleniyor; büyük ken
tlerde kurulan vakıflar bu vergilerle ayakta 
duruyor; adım başında yükselen muhteşem 
hanlar, hamamlar, camiler bu vergilerle 
inşa ediliyordu. Öyle ki, koyunundan tutun 
koyununu oLlattığı yayiağına dek, Anadolu 
halkının her şeyine değişik adlarla degişik 
vergiler konmuştu. Ayrıca batıdaki yerle
şik hayata göre biçimlerren Osmanlı top
lum yapısı, Anadolu halkının alışageirliği 

serbest yapma hiç de uymuyordu. Katı bir 
merkeziyetçiliğin egemen olduğu bu yapı
da katı ve kesin kurallar, bu kuralları hay
ata geçiren yetkisi sınırsız komutanlar, 
kadılar, katipler ve bir sürü kağıtlar ve 
tahrirler vardı. Tüm bunlar Anadolu insa
nının yabancısı olduğu şeyierdi ve onun 
yaşama biçimini alt üst ediyorlardı. 

Tüm bunların yanı sıra, Anadolu'nun Alevi 
Türkmen oymaklarının, komşularından 

farklı olarak fazladan bir de dinsel yönden 
rahatsızlığı vardı. Şeriat düzenini devletin 
resmi politikası durumuna getiren Saray, 
tüm kurumlarıyla Sunniliği Anadolu'nun 
Alevi Türkmenlerine day atıyordu. Onlardan 
zorla alınan vergilerle camiler, medreseler 
inşa ediliyor, onların giderleri ve şeriatın 
uygulayıcısı kadıların maaşları karşılanı

yordu. Aleviler kendi mezheplerinin ku
rumlaşması için devletten hiçbir destek al
madıkları gibi, en sade dinsel ibadetlerini 
bile gizli yapmak durumundaydılar. 

Işte Anadolu'nun Alevi Türkmenlerinin Sa
fevi halifeleriyle tanışması böylesine so
runlarla yüklü bir dönemde olur. Anadolu'
yu kendi düşüncelerinin hayata geçirilmesi 
için en uygun bir alan olarak gören Safevi 
şeyhleri, iyi eğitim görmüş halifelerini A-

nadolu'nun değişik yerlerine gönderirler. 
Şeyh Cüneyt'le birlikte başlayan bu gele
nek, aralıksız sürer. Öyle bir an gelir ki, 
Anadolu'nun Alevi Türkmenleri, kurtuluşu, 
Safevi bayra~ı altında savaşmaleta bulurlar. 
Bu aşamada Anadolu'dan kafileler halinde 
lran'a dogru göçler başlar. Bu göçler gerek 
Osmanlı, gerekse Dulkadiroğulları'nı ra
hatsız ederse de önleri alınamaz. 

Derken, !SO!'de Şah !smail doğuda bir 
devlet kurarak, Safeviliği, kurduğu bu yeni 
devletin devlet politikası durumuna getirir. 
Devletin adını da "Safevi Devleti" olarak 
ilan eder. 

Bu olay, Anadolu Alevileri arasında coş
kuyla karşılanır. Devlet desteğiyle Anado
lu'ya gelen halifelerin sayısı çoğahr, ve 
bu çoğalmaya paralel olarak Anadolu'dan 
Iran'a Alevi göçleri kitlesellik kazanır. 

Ve derken, Osmanlılara karşı olan hoşnut
suzluk ve Safeviiere karşı olan sempati, 
1511 'de Şah Isınail'in Anadolu'daki halife-

si Şah Kulu 7 liderliğinde büyük bir halk 
ayaklanmasına dönüşür ... Şah Kulu ilk ba
şarısını Şehzade Korkut'un adamlarına ve 
Antalya subaşısı Hasan Bey' e karşı kazan
dıktan sonra kendisine inanları topyekun 
savaşa çağırır. Kısa zamanda çevresinde 
yoksul köylüler, tırnarları ellerinden alın
mış sipahiler ve tırnar erierinden oluşan 
büyük bir güç toplanır. 

Ayaklanmanın büyümesi fizerine Anadolu 
Beylerbeyi Karagöz Ahmet Paşa, ayaklan
mayı bastırmak la görevlendirilir ... Şah 

Kulu, Burdur'u alarak Kütahya üzerine yü
rür. Kütahya'da Karagöz Paşa ile yaptığı 

kanlı savaşta yenilerek daglara çekilirse de 
ikinci bir baskıola Karagöz Paşa ordusunu 
bozguna uğratarak Paşa'yı da Kütahya ka
lesinin burcuna asar. Oradan Manisa'ya 
doğru ilerler. Alaşehir ovasında Şehzade 

Korkut komutanlarından Hasan Aga'yı ye
nerek Bursa yönünde yürUyüşe geçer. 
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Şah Kulu ayaklarunası patlak verdiğinde, 
Osmanlı hanedanı taht kavgasıyla birbiri
ne girmiş durumdaydı. Çok yaşlı olan Sul
tan Bayezit'in her an ölebileceğini hesa
playan şehzadeler, Sultan öldüğünde baş

kente en yakın olmanın ve böylece diğer

lerinden önce yetişip tahta oturmanın mü
cadelesi içideydiler. 

Taht kavgaları bu aşamadayken, Şah Kulu 
ayaklanmasının patlak vermesi ve devleti 
tehdit eder boyutlara ulaşması, gelişmeler
de yeni bir aşamaya yolaçar. Sultan Bayez
it, Vezir-i Azam Hadım Ali Paşa ve Şehza
de Ahmed'i, güçlerini birl eştirerek ayak
lanmayı bastırmakla görev\endirir. Bu ha
ber üzerine Şah Kulu, önce geri çekilerek 
Konya'yı kuşalırsa da sonra kuşatmayı kal 
dırarak Döşeme Derbendi denen yerde kay
alıklara çekilir ve burada Hadım Ali Paşa 
kuvvetlerince çembere alınır. Bir ay süren 
çarpışmalardan sonra çemberi yararak 1-
ran'a geçmek üzere Sivas'a doğru çekilir. 

Bu sırada Şehzade Ahmet, lstanbul'a dön
mek üzere yola çıkar. Hadım Ali Paşa ise 
Şah Kulu'yu takibeder. Nihayet iki taraf 
kuvvetleri Sivas'ta karşılaşırlar. Karşılıklı 

büyük kayıpların verildiği bu kaqılaşmada 
hem Şah Kulu hem de Hadım Ali Paşa ölür
ler. Şah Kulu'nun geriye kalan askerleri de 

lran'a geçmeyi başarırlar. 8 

Sultan'ın, ayaklanmayı bastırmak üzere 
Şehzade Ahmed'i görevlendirmesi Şehzade 
Selim'i tedirgin eder. Selim, Sultan'ın bu 
davranışı yla Ahmed'e prestij kazandırarak 
onu sahanal tahtına oturtmak istediğini 

düşünerek, tahtı babasından zorla almak 
üzere askerleriyle Edirne'den yola çıkar. 
Bunu haber alan Bayezit, ordusuyla Selim'i 
Trakya'da karşılar. Baba oğul arasında çı
kan savaşta Selim yenilerek geri çekilir. 
Fakat çok geçmeden, yeniçeriler Se\im'i 
davet edince, Selim lstanbul'a gelerek sal
tanatı babasından zorla alır, 1512. 
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Fakat taht kavgaları 1513 balıarına dek a
ralıksız sürer. Bu süre içinde I. Selim (Ya
vuz), kardeşleri Ahmed ve Korkut'u ve tüm 
yeğen ierini bir bir öldtirtür. Zaten babası 
da tahttan düşürülüşünden bir ay sonra Di
metoka yakınlarında ölmüş olduğundan, 
1513 baharında, I. Selim Osmanlı Devle
ti'nin rakipsiz padişahı olarak kanlı devlet 
tahtına oturur. 

XV. Yüzyıl ve XVI. 
Yüzyılın Başlarında 

Zazaistan 

XV. yü~.:yıla girerken, Zazaistan, Zazaların 
yurdu olam özelliğini koruyagelmekteydi. 
Güneyden kuzeye doğru gidildikçe çoğalan 
bir Ermeni nüfusun ve güneybatı kesimle
rinde seyrek olarak rastlanan bir Kürt nü
fusun da varlığına rağmen bölgenin her 
yanında Zazalar nüfusun mutlak çoğunluğu
nu oluşıuruyorlardı. Ama böyle olmakla 
birlikte Zazalar hiçbir dönemde -en azın
dan bu incelememize konu olan XV. yüzyıl 
ve sonrasında- kendi yurtlarında yöneten 
unsur durumuna gclemediler. Bu işlevi yüz
yıllarca ya Türkler, ya Türklerin desteğinde 
Kürtler, ya da bazen Türklerin bazen de Bi
zanslıların desteğinde Ermeniler yönetsel 
beylik ler şekl inde yerine getirdiler. 

XV. yüzyılda Zazaistan'da aşiretçilik teme
linde örgütlenen bir feodal yapı vardı. Bu 
feodal yapı, yönetim organlarına (kaleler) 
bir takım yükümlülüklerle bağımlı fakat 
kendi özgür iç gelişimi ile biçimlenmekte, 
örgüt yapısı iç dinamikler tarafından belir
lenmektedir. 

Zazaistan'daki feodal yapılanma Avrupa'da
ki feodalizmle önemli bazı farklılıklar 

gösterir. Oneelikle Zaza feodalizmi,9 adına 
"aşiret" denen bir çekirdek tarafından oluş
tuğu için bu yapılanmada belirleyici olan 
akrabalık ilişkileridir. Yani bir aş iret, öte-



den beri süregelen bir akrabalar silsilesi
nin halen devam eden bir bcrabcrliğidir. 
Yapılanma böylece esas olarak akrabalık 
ilişkilerine dayanınca, bu yapıda toprak 
köleli~i hiç almadığı gibi, "topraksız 

köylülük" de hemen hemen yok gibidir. 
Bu yönüyle Zaza feodalizmi Kürt feodaliz
minden de önemli farklılıklar gösterir. 
Kürdistan'da köyler ve marabatarla ayakta 
duran toprak ağalığı kurumu günümüzde bi
le varlığını korumakta, Kürdistan'da halen 
çözümü en zor sorun olma özelliğini mu
haffaza etmektedir. 

Zaza feodalizminin çekirdeğini oluşturan 

aşiret'in bir akrabalık kurumu olduğunu be
lirttik. Fakat bir de a.şirete dışandan gel
miş bir kesim var. Herhangi bir nedenle 
kendi aşiretinin dışına düşerek gelip aşiret 
nüfuz alanı içinde barınma isteğinde bulu
nan kişiler genellikle kabul edilir ve koru
nurlardı. Fakat bunun yanı sıra, bu kişile
rin mülk edinme vs. gibi hakları mevcut 
değildi. İşte Zazaistan'daki feodal yapılan
ınada topraksız köylülük diye adlandırdığı
mız kesim bunlardan oluşuyordu. 

Fakat ne yazık ki, tarihsel araştırmalarda 

XV. yüzyıl Zazaistanının toplumsal yapı
sına inmek pek mümkün alamıyor. Çünkü 
Zazaistan'da halkın örgütlü birlikleri duru
munda olan aşiretlerin üstünde yepyeni bir 
örgütlenme vardır. Bu örgütlenme tamamen 
dışarıdan olup silah zoruna dayanmaktadır. 
Günümüz değerlendirmesine göre sömürge
ciliğin Zazaistan'daki örgütlenişini ifade 
eden bu yönetsel birimler, ulusal bir bi
linçten yoksun XV. yüzyıl Zazalan arasın
da katlanılması gereken birer örgütsel bi
rim durumundaydılar. Tarihler genellikle bu 
üst örgütlerin mficadelelcrini konu edindik
leri için araştırmalarda çoklukla bunlar 
kar§ımıza çıkmaktadır. Araştırmalarımızı 

biraz derinleştirmemiz durumunda da "ka
lc"lerle karşılaşmakta ve onlarda daha ileri 
gidememektcyiz. 

Kaleler, bölgede en küçük yönetsel birlik
ler dururnundaydı. Bir kale, çevresindeki 
küçfik bir mıntıkadaki ilişkileri düZenle
yen. vergi ve asker temini bakımından et
ki alanının içinde bulunduğu beyliğe karşı 

sorumluklları olan bir yönetsel birimdi. 
Ote yandan beylikler ise daha geniş çerçe
veli bir örgütlülüğü ifade ediyorlardı. Bey
liğin yönetsel örgüsü, beylik yasalarının 

kaleler yöneticilerince bölgede işlerliğini 

devamlı kılmak ve beylik etki alanına gi
ren mıntıkaları, dışarıdan gelen güçlere 
karşı korumak amacına yönelik olarak ör
gütlenmişti. Fakat ilk bakışta beylik, böl
gede en btıyük yönetsel erk gibi görülse de 
aslında beylik de belirli bir büyük otorite
nin (devletin) hegamonya alanı içinde var
lığını sürdürüyordu, ve bu nedenle de hega
monya alanı içinde bulunduğu büyük oto
riteye karşı belirli sorumlulukları vardı. 

Bir kale yöneticisinin silahlı gücü ve bey
lik yöneticileriyle aralarındaki ilişkiler, 

sözkonusu kale yöneticisinin kaledeki ha
kimiyetinin dcvamlılığı konusunda belir
leyici unsurlar durumundaydılar. Aynı un
surlar bir üst düzeyde olarak beylik yöneti
cileri için de sözkonusuydu. 

Bölgemizin örgütlenme yapısı böyle olun
ca, halkımız arasında ulusal bir birliğin 

bulunmadığı Ortaçağ koşullarında, bölge
mizi Zaza olmayan unsurların yönetmiş ol
masının arkasındaki tarihsel gerçekliğin 

kavranılması daha da kolaylaşmaktadır. Ve 
bu noktadan hareketle de, yöneticilerin et
nik kökenine dayanarak bölge halkının 

kimliği konusunda sonuçlara varmaya ça
lışmanın yöntemsel bir yanlışlık olacağı 

gerçeği de apaçık olarak kendisini göster
mektedir. 

Zazaistan, XV. yüzyıla Osmanlı-Timur sa
vaşlarıyla girer. Anadolu'da üstünlük kurma 
yarışı ve savaşlan bölgemizi de büyük 
ölçüde etkiler. Bu mücadelede Karakoyuolu 
beyleri I. Bayezici'in (Yıldırım) yanında 
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yeralırken Uygur MutahhartenlO ile Ak
koyunlu beyleri de Timur'un yanında yer
alırlar. 

Ama XV yüzyıla gelirken, yani XIV. yüz
yılın sonlarında bölgemizin politik yapısı 
daha karma§ıktır. Zazaistan'ın özelinde 
Akkoyunlu ve Mutahharten hanedanlarının 
rekabeti ve çatı§maları vardır. Bu mücade
lede Mutahharten Timur'dan destek alırken, 
Akkoyunlular da Kadı Burhaneddin'in hiz
metinde, ondan yardım görilrlerdi. Bölge
nin genelinde ise Kadı Burhaneddin. Mu
tahharten, Akkoyunlu ve Dulkadiroğulla
rı'nın birbirleriyle bölgesel ittifakları ve 
kavgaları; ve tüm bu İli§kilere hükmeden 
de bir Osmanlı-Timur-Memluk çıkar çatı§
malan sürüp gidiyordu. 

Kadı Burhaneddin'in Şeyh Mueyyet'i öldür
mesi kendi sonunun başlangıcı olur. Çün
kü bu öldürme olayına karşı olan ve Kadı 
Burhaneddin'e büyük askeri güç saglayan 
Akkoyunlu beyi Kara Yülük Osman, bu o
lay üzerine Kadı'yla olan işbirliğini boza
rak onunla çatışma haline girer. Kadı Bu
rhaneddin'e karşı olmak, Akkoyunlularla 
Mutahharten'i birbirine yaklaştırır. Derken 
Kara Yülük 1398'de çikan bir çatışmada 
Kadı Burhaneddin'i öldürür. Kadt'nın ölme
si, Sivas-Kayseri Devleti için büyük bir 
sarsıntı olur. Ve aynı yıl, devlet, Osmanlı 
sultanı I. Bayezid tarafından zaptedilerek 
Osmanlı toprağına katılır. I. Bayezid aynı 
zamanda Orta-Fırat bölgesinde de Memluk
ların denetiminde olan Elbistan, Malatya. 
Darende ve Divrigi'yi alarak dogrudan Za
z.aistan'ı tehdit etmeye başlar. 

1399'da Timur Anadolu'ya son kez. geldi
ğinde Bingöl ve Dcrsim'in doğu kesimini 
baştan başa tahribederek askerlerine ya~
malatır. Mutahharten, Timur'la aralarında 
eskiye dayanan bir dostluk bulunmakla be
raber yine de kendisini tehdit altında his
seder, Timur'a degerli armaganlar göndere
rek yine baglılığını bildirir. B unun üzerine 
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Erzincan'a dokunulmaz. Buna karşılık ola
rak Mutahharten, Timur'un yanında Sivas 
seferine katılır ve kentin alınmasmda ona 
yardımcı olur. 

Timur'un kışlaınak üzere Karabağ'a çekilir
ken I. Bayezit 1401 'de Sivas üzerine yürü
yerek kenti tekrar Osmanlı toprajkarına 

katar. Oradan, Timur' a olan hizmetlerinden 
ötürü , Mutahharten'i cezalandırmak ama
cıyla, Erzincan seferine çıkar, ve kenti 
teslim alır, Mutahharten'i valilikten azled
er. Onun yerine Erzincan yönetimini Kara 
Yusura bırakır. Fakat Erzincan'da Kara Yu
suf yönetimi ancak 16 gün sürer. Halkla 
anla§amayan Kara Yusuf, sonunda Erzin
can'dan ayrılmak zorunda kalır. Halkın 

kentte Mutahharten'den başka vali isteme
rnesi üzerine, I. Bayez.id yeniden Mutah
harten'i kente vali atar. 

Timur, kendisine baglı bir beye bu ~ekilde 
davranılması karşısında öfkeye kapılır. I. 
Bayezid'e haber gönderip derhal bölgeyi 
terkederek Kemah kalesini de Mutahhart
en'e bırakmasını ister. I. Bayez.it, Erzincan 
harekatından dolayı Mutahharten aracılı

ğıyla Timur'dan özür dilerse de ll Kemah'ı 
vermek istemez. Bunun üzerine Timur ka
leyi zorla ele geçirerek Mutahharten'e tes
lim eder. 

Timur'la I. Bayezid arasında rekabetin sür
düğü bu dönemde, Zazaistan'ın Dersim böl
gesinde aşiretler arası yöresel kavgalar da 
süregitmektedir. M. Şerif Fırat'ın, herhan
gi bir kaynak belirtmeksizin verdiği -bu 
nedenle de doğruluğundan pek emin ola
madığımız- bilgilere göre ilk mücadele üç 
a.ıiretin (Hormekan, Haydaran, Alan) Doğu 
Dersim'e hakim olma mücadelesi şeklinde 
görillür. Uzun süren kanlı çarpışmalar so
nunda Hormekan Kürt aşireti duruma hakim 
olur gibi görülürse de Alan, Demenan, 
Haydaran ve Karsan Zaza aşiretlerinin 

Horrnekanlara karşı birle§meleri üzerine 
bölgede belli bir aşiretin hakimiyetinin 



tesis edilmesi mümtlkün olamaz.12 Böyle
ce başlayan aşiret kavgaları yıllarca stırer. 

I. Bayezid ile Timur arasında bölgenin ge
nelinde stlrdürülen paylru,iım savaşı, Zazai
stan'ın çeşitli yerlerinde 1402 Ankara sa
vaşına dek sürer. 1402 Ankara savru,iı. böl
gemizdeki dengenin tamamen Timur'dan 
yana degişmesi sonucunu getirir. Savaş 
sonrası, Osmanlı, Anadolu'nun doğusuyla 
ilgili tüm emellerinden vazgeçmek zorunda 
kalır. Bu arada Diyarbakır'da da Timur'un 
desteginde yeni bir devletin, Akkoyunlu 
Devleti'nin temelleri atılır. 

Anadolu'daki yagma harekatı boyunca as
kerleriyle Timur'a eşlik etmiş olan Akkoy
unlu Kara Yülük Osman, Ahmet ve Pir Ali 
(Falıreddin Kutlu'nun ogulları), Ankara sa
vaşı sonrası Doğu Anadolu'da bir takım 
imtiyazlada taltif edilirler. Çok geçmeden 
de, Timur'un bölgeden geri çekilmesinden 
hemen sonra, sözkonusu beylerden Kara 
Yü!Uk Osman Bey, başkent Diyarbakır ol
mak tlz.ere çevresini genişleterek 1403'te 
Akkoyunlu Devleti'ni kurar. Böylece Za
zaistan tamamen Akkoyunlu sınırlan içine 
girer. 

Bu sıralar Erzurum'un doğusunda, Az.erbay
can'ı da kapsayacak şekilde Karakoyunin 
Devleti kurulmuştu., 1408. Devletin kuru
luşundan sonra, kısa zamanda Kara Yusuf, 
Ktırt beylerini yanına almayı başarır ve 
Akkoyunlu Devleti için ciddi bir tehdit un
suru olmaya başlar. lik elde Mardin'i Ak
koyunluların elinden alarak kaledeki tıç

yüzyıllık Artuklu hanedanına son verir, 
1409. Ardından Erzincan üzerine yürür. 
1910'da, Tercan, Bayburt ve lspir'i de kap
sayan Erzincan'ı alır. Orada da Uygur Mu
tahharten soyunun egemenligine son vere
rek yerine kendi adamlarından birini geti
rir. 

Kara Yusuf, sultanlık kurmakla birlikte gö
çebe savaşçı gelenegini sürdürür. Akko-

yunlu başkenti Diyarbakır üzerine yürür. 
Diyarbakır ve Çermik ekinliklerini yakıp 
yıkar. Bin at karşılığında kendilerine iliş

meyeceği konusunda Çermiklilerle anlru,i
maya varılır. Fakat sözlerinde dunnamaları 
üzerine Çermikliler kırıma ugraulırlar. Ka
ra Yusuf buradan Ergani tızerine yürür, ken
ti tahribedip kaleyi kuşatır. Kara Yülük 
Osman Bey kuvvetleri kaleyi kurtarmak i
çin geliderse de çıkan çatışmadan bir so
nuç alamayarak geri çekilmek zorunda ka
lırlar. 

Kara Yülük Osman, buradan Karakoyunlula
ra ait olan Sincar üzerine ytlrilr ve Sincar'ı 
yağmalar. Oradan Erzincan üzerine yürür. 
Erzincan'ı kuşatırsa da, Kara Yusufun oğlu 
İskender'in gelmesi tlz.erine kuşatmayı kal
dırıp kaçmak zorunda kalır, 1416. 1420'ye 
dek Erzincan Karakoyunlulara baglı bir 
beylik olarak kalır. Fakat 1420'de yöne
tim yeniden M u tahharten soyuna geçer ve 
ardından da Karakoyuntutarın beylikteki 
hakimiyeti son bulur. O tarihten sonra ye
niden Akkoyunlu hakimiyeti başlar. Bu 
hakimiyitel Kara Yülük Osman Bey'in ölü
müne dek sürer. 

Kara Yü1ük Osman Bey döneminde Akkoy
unlular, bir ara Erzincancan'dan başlata
cakları bir harekatla, Erzincan'dan güneye 
doğru inerek Diyarbakır'a dek Zazaistan'ın 
tamamını işgal edip Zazaistan'da Alekoyun
lu egemenligini örgütlernek isterler. Bu a
maçla Erzincan valisi görevlendirilir. Vali
nin bu plan doğrultusunda faaliyete geçme
si üzerine vilayete bir baskın düzenleyen 

Dersim Zazaları 1428'de13 valiyi öldürür
ler. Böylece Akkoyunluların bu işgal planı 
bir süre için askıya alınır. 

Kara YUIUk'iln 1432'de ölmesi üzerine Ak
koyunlu içinde bru,ilayan taht kavgaları Ka
rakoyunlulara yeniden batıya dob"u geniş
leme fırsatı verir. Böylece 1446'da Erzin
can yeniden Karakoyuolu hakimiyetine ge
çerken Dulkadiroğullarından Halil Bey'in 
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ogıu Nasır al-Din Muhammed de Harput'u 
tekrar geri alır. Bu durum 1452 yılına dek 
sürer. 1452'de Kara Yülük Osman'ın torun
larmdan Uzun Hasan varlık göstermeye 
başlar. Aynı yıl, daha önce Karakoyunlu 
vasali durumuna gelmi§ olan kardeşi Ci
hangir'i Diyarbakır'dan çıkararak Akkoy
unlulann başına geçer ve kısa sOrede Ak
koyunlu Devleti'ni bölgenin en güçlü oto
ritesi durumuna getirir. 

Uzun Hasan döneminde bölgenin Türkleş
tirilmesi, devletin resmi politikası durumu
na gelir. Zazaistan ve Kürdistan'daki Zaza, 
Kürt ve diğer milliyetlerden beylikler za
manla tasfiye edilerek yerlerine Türk bey
likleri tesis edilir. 

Uzun Hasan'ın bu tutumu tarihçiler arasmda 
değişik şekillerde yorumlanır. Kimi yazar
lar onun bu tutumunu koyu bir milliyetçi
lik olarak yorumlarlarken, kimileri de U
zun Hasan'la olan akrabalık ilişkilerinden 
ötürü Egil beyi Kazım'ın Uzun Hasan tara
fından taltif edilişinden yola çıkarak onun 
TUrkle~tirme politikasının sadece kendi 
güvenliğini güvence altına alma isteğin
den kaynaklandıgını ileri sürerler. Ama se
bep şu ya da bu olsun, Zazaistan ve Kür
distan kalelerinin Uzun Hasan döneminde 
Türkler lehine hızla el degi~tirdiği de her
k~çe kabul edilen bir gerçektir. 

Uzun Hasan döneminde de Zazaistan'da 
Dulkadiroğullarının varlığı bir süre daha 
devam eder. Dulkadirleri bölgeden söküp 
atmak için kanlı sava§lar olur. I465'te 
Harput, Dulkadirli Nasır al-Din Muham
med'den alınır ve kalede Akkounlu haki
miyeti tesis edilir. 

Uzun hasan, devletin doğusunda günden 
güne güçlenen Şiiliği de kendisi için ö
nemli bir tehlike olarak görüyordu. Bu 
yüzden. içlerinde Alevi1iğin yaygın bulun
duğu Zazaları hep Karakoyunluların doğal 
müttefikleri olarak göruyor, düşmanlığını 
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sezdirmeksizin onlara karşı yoğun bir sin
dirme politikasını izliyordu. Şeyh Cüneyt'i 
Diyarbakır'a kabul etmesi ve onun Zazais
tan'da propaganda faaliyetlerini yürütmesi
ne göz yumması da. Şeyh Cüneyt'in propa
gandalan sonucu Zazalar arasında Karakoy
untutara karşı bir muhalefetin gelişebilece
ği umudundan kaynaklanıyordu. 

Bölgede iki büyük gücün (Akkoyıınlu-Kara
koyunlu) paylaşım savaşı birkaç yıl daha 
sürer. Cihan-Şah'ın I467'de Uzun Hasan 
karşısında bozguna uğraması Uzrine darma
dağın olan Karakaynolu Devleti, 1468'de 
Cihan-Şah'ın oğlu Hasan Ali'nin de Uzun 
Hasan karşısında hezimete uğraması üzeri
ne tarihe karışır. Böylece Akkoyunlu Dev
leti, Irak, Iran ve Horasan'a doğru genişle~ 
yerek dönemin en büyük imparatorlukla
rından biri durumuna gelir. Bu arada devlet 
merkezi de Diyarbakır'dan Tebriz'e tR§ınır. 
Böylece bir zamanlar devletin ana kütlesi
ni meydana getiren Zazaistan, bu genişle
meden sonra bir uç bölgesi durumuna ge
lir. 

"Ne var ki, bu büyük Akkoyunlu lmpara
torlugu da, Karakoyuolu İmparatorluğu gi
bi, bir darbeyle parça parca olabilecek za
yıf bir kuruluştur. Zira her biri ayrı ayrı 
bölgelere ve ayınaklara sahip beyterin ö
zerk ve irsi yönetimlerine dayalı devlet 
yapısında, merkez çok zayıftır. Devletin 
hükümdar ailesinin malı olması geleneği, 
bu gevşek yapı üzerine oturur. Ey aletlerde 
prensler ve daha çok onların atabeyi olan 
kudretli oymak beyleri, bağımsız yönetim-

lerini sürdürürler."l3 Nitekim Oılukbeli 
yenilgisinden sonra imparatorluk iç bulı

ranlar ve başkaldınlarla çalkalanır. Merke
zi otorite büsbütün zayıflar. Daha önceki 
tarihlerde Erzincan'da yönetimi ele geçir
mi§ olan Al.3. al-Din Davud Şah'ın oğlu E
mir Şeyh Hasan, Çemişkezek'i zaptederek 
hükümet merkezini oraya taşır. Çemişke~ 

zek'te üslendikten sonra, etki alanı Hozat, 
Kemah, Ovacık ve Kemaliye'yi kapsayacak: 



şekilde genişletir. Hatta bu arada Uzun Ha
san'la yaptıgı bir savaşta Uzun hasan'ı ye
nerek Akkoyunlu'ya karşı bağımsızlıgıııı 

ilan eder ve Çemişkezek'te kendi adına pa
ra bastırır. 

Bu çöküş döneminde Palu kalesi Rüstam 
Bey'in, Egil kalesi de Şah Muhammed 
Bey'in oglu Lala kasım'ın yönetimindedir. 
Rüstem Bey bu karışık ortamda Ergani ka
lesi üzerine yürüyerek kaleyi almak ister. 
Fakat kale önünde çıkan çatışmada ölür, 
yerine oğlu Cimşit geçer. Lala Kasım'ın 
Egil kalesindeki hakimiyeti ise bir süre 
daha devam eder. 

1478'de Uzun Hasan'ın Tebriz'de ölmesin
den sonra ise huzursuzluk doruk noktasına 
ulaşır. Böylece devlet içinde başlayan taht 
kavgalarına çok geçmeden sistem kavga
ları da eklenince devlet günden güne zayıf
lar, 1500'de ikiye bölünür. Bu bölüıümde 
Azerbaycan, Ermenistan. Türkiye Kürdis
tanı ve Zazaistan da Elvend'in payına dü
şer. 

Elvend de Uzun Hasan'ın Türkleştirme po
litikasına sarılmak ister. tık hedef olarak 
Çemişkezek'i seçer. Çünkü o sıra Emir 
Şeyh Hasan halen Çemişkezck'ten hemen 
hemen Dersim'in tamamını kontrol edebil
mekteydi. Çemişkezek'in yönetiminin bir 
Türk harredanın eline geçmesi durumunda. 
çoğunluğu Alevi olan ve dolayısıyla Şah 
Isınail'in doğal müttefikleri olarak düşünü
len Zazalar bu Türk hancdanın elinde kıs
kaca alınacaktı. 

Elvend bu amaçla Türk Hapandalu aşiretini 
Çemişkecek üzerine saldırtır. İki aşiret a
rasında meydana gelen büyük savaşta, Ak
koyunluların Şah'a karşı bir muhafız güç 
olarak görmeye alışık oldukları Hapandalu 
aşireti bozguna uğrayarak dağılır. Böylece 
Elvcnd kendi sonunu da hazırlamış olur. 
Nitekim çok geçmeden de Elvend, Şah ls· 
mail karşısında mağlup olur. Böylece onun 

sahibi bulunduğu bölge de Şah İsmail'in 
meşru malı durumuna gelir. 

Şah Isınail'in bu zaferinden soma, Emir 
Şeyh Hasan da direnmektense Şah Is
mail'in idaresne girmeyi yeğler. Ve çok 
geçmeden de Emir Şeyh Hasan görevinden 
alınarak onun yerine Iranlı bir memur ata-

nır .1 5 

Elvend'in yenilmesiyle Zazaistan ve Tür
kiye Kürdistanı Şah Isınail'in meşru malı 
durumuna gelir ama bölgenin, hatta Safevi 
Devleti'nin kendisinin tamamen Şah Is
mail'in kontrolüne geçmesi uzunca bir za
man alır. Şah Isınail bunu sağlamak için 
geniş çaplı bir harekata girişrnek zorun
dadır. Bunun için Anadolu'daki sempatizan
Ianna çağrıda bulunarak Erzincan'da top
lanmalarını ister. Bunu üzerine Zazais
tan'ın kuzey kentlerinden Erzincan, Şah 

Isınail'in en büyük karargahı, ve Şah'a ka
tılmak üzere Anadolu'nun çeşitli yerlerin
den akın akın gelen Alevi Türkmenlerinin 
toplanma merkezi durumuna gelir. 

Munzur dağlannın kuzey eteklerinden ge
çen Sivas-Erzincan hattı, zaten öteden beri 
Alevi Türkmenlerin Erdebil'e ulaşmak için 
kullandıkları bir göç yoluydu. Bu nedenle 
Kuzey Zazaistan Zazalan, Alevi Türkmen 
kültürüyle bu hat üzerinde tanışmış. onlar
la karşılıklı bir etkileşim içine girmişler
di. Bu son durum, yani Alevi Türkmenlerin 
Erzincan'da toparlanmalan da bu iki kül
türün karşılıklı etkileşimini hızlandırır. 

Böylece Türkçe kökenli dinsel sözcükler 
ve Alevi azanların Türkçe deyişieri bu dö
nemde halkımız arasına girer ve günümüze 
dek yaıamasını sürdürür. 

Şah Isınail'in ilk kapışması Dulkadiroğul
ları'yla olur. Memleketinden büyük kafilel
er halinde doğuya doğru olan Alevi göçleri 
Dulkadirlileri endişelendirir. Şah Ismail'i 
cezalandırmak ve sınırlarını lran'a doğru 
çekmeye zorlamak için Dulkadirliler, Ak-
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koyunlutarın eski başkenti Diyarbakrr üze
rine yürürler. Diyarbakır'ı ele geçirip kenti 
Akk:oyunlu prenslerinden Zcyncl'in yöne
timine bırakırlar. Fakat çok geçmeden 
kent Musullu Türkmenlerinden beylerbeyi 
Emir'in eline geçer. 

Şah !smail, bölgede hakimiyet kurmak a
macıyla Maraş üzerine yürür. Burada Dulka
dirlilerle tutuştu~u savaşı kazandıktan son
ra Diyarbakır'a yönelir. Diyarbakır valisi 
Emir Bey Musullu, kendisini hergün tehdit 
etmekte olan Dulkadir tehlikesini hertaraf 
etmek için Haydari tacı giyerek Şah'a bag
Iılıgını bildirir. Bu davranışından çok 
memnun kalan Şah !smail, Emir Bey Mu
sullu'yu "han" ünvanıyla taltif eder. Şah 
ayrıca kendisine mühürdarlık göreviyle 
oğlu Şah Talımsap'ın lalalığı görevini, ve 
bunlara ek olarak da Herat ve Horasan eya
Ietlerini verir. Bu şekilde boşalan Diyar
bakır yönetimine de Mirza Bey'in oğlu 
Muhanuned Han Ustaclu getirilir. Bu arada 
Palu da alınarak yönetime Arabşah adlı 

bir Türkmen getirilir. Fakat Lala Kasım E
gil kalesini teslim etmek istemez. Muham
med Han Ustaclu, büyük bir orduyla kale 
üzerine yürüyüp kaleyi teslim alır ve yöne
timini Mansur Bey'e verir. Böylece Diyar
bakır ve çevresinde Safevi yilnetimi res
men kurulmuş olur. 

Şah !smail, Şeyh Cüneyt'ten bu yana süre
gelen geleneği sürdürür. Ulaşabildiği her 
yere halifelerini gtlndererek SafeviliA:in 
propagandasını yaptırır; böylece bir yan
dan ele geçirdiği bölgelerde hakimiyetinin 
kalıcılığını kolaylaştırırken, bir yandan da 
tabandan gelen helk ayaklanmalannın des
teğinde devletinin sınırlarını genişletmeyi 
amaçlar. Bu arada Zazaistan'a da Nur Ali 
halife'yi gönderir. Nur Ali Halife. Çemiş· 
kezek'e gelerek, kendisi de Şah İsmail 
sempatizanlarından olan Hacı Rtlstern'den 
kaleyi teslim alır. Hacı Rüstem, Şah'ın ya-

nına gidip onun hizmetine girerken, N ur 
Ali Halife de Çemişkezek'i bir üs olarak 
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kullanarak Dersim yöresinde propaganda 
faaliyetlerine başlar. 

Çaldıran Savaşı 
ve 

Zazaistan' ın 
Türk-Kürt Birlikleri 
Tarafından İşgali 

Osmanlı Dev !eti, XVI. yüzyıla büyük bir 
ekonomik krizle girmişti. Devletin yaşa
mak için sırtını dayadıgı Anadolu, artık 

devleti besleyemedigi gibi, beslemek de 
istemiyordu. Bu ekonomik krizin yanı sı

ra, §ehzadelerin taht kavgaları da çok kan 
dökülmesine yolaçmış ve saray çevrelerin
de büyük politik bunalımların do~ması so
nucunu getirmişti. 

Tüm bunların yanı sıra, doğuda Safevi dev
leti alabildigine güçlenmiş, etki alanını 

bauda Sivas'a kadar genişletmişti. Şah Is
mail'in Üsküdar'a kadar geleceği söylenti
leri kulaktan kulaga dola§ıyordu. Üstelik 
Osmanlı'ya karşı güveni sarsılan Anadolu 
halkı da, bu fetih harekatında Şah İsmail 
için öncü güç rolünü üstlenmeye hazır gibi 
görünüyordu. 

Aslında ise, en azından Şah Kulu ayaklan
masına kadar, Şah İsmail'in Osmanlı top
raklarını işgal etme diye bir düşüncesi 

yoktu. O. politikasını, Horasan'ı içine a
lan büyük bir Türk devleti kurma üzerine 
geliştiriyor, çalışmalarını bu amaca yöne
lik olarak yapıyordu. Anadolu'ya ilİ§kin 

emelleri ise askeri güç kullanmaktan çok, 
devleti içten fethetme yönündeydi. Bu a
maçla Osmanlı içlerine gönderdigi halife 
ve daha alt düzeyde propagandistleri ta Os
manlı sarayına kadar girebilmiş, ve hatta 
Sultan II. Bayezid'i bile etki alanlarının i
çine alabilmişlerdi. 



deki diğer halklar gibi bir Osmanlıl<Ujma 
süreci içindedirler. Ama Dersim hala Zaı.a
ların yarı bagınısız yurdu olama özelliğini 
koruyagelmektedir, ve Zazalar bu statüden 
ödün vermeyi de kasinli.kle dü~ünmemekte
dirler. 

Devam edecek 

1) Erne st Werner. B üyük B ir Devletin Do
guşu, c. 2, çv. Yılmaz Öner, Istanbul 
1988, s.191 
2) Ernest Werner, a.g.e. s.l90 
3) Aşık Paşa-zJde, TevJrih-i Ql-i Osman, 
Istanbul 1914, s. 266 
4) Şeyh Haydar'ın askerleri, oniki immna 
izafeten oniki dilim/i olan kırmızı 

sarıklarıyla ilgiyi çeker/erdi. Bu askerler, 
kırmızı ba§lıklarından ötürü Osmanlılarca 
"Kızılbaş" dıye anılır/ardı. Daha sonra bu 
sözcük, zamanla anlam değişikligine uğ

rayarak, Anadolu Alevilerinin tümü için 
bir aşagılama sıfatı olarak kullanılmaya 
başlandı ... Haydari tae'ın kullanımı XVI. 
yüzyıl ortalarına dogru seyrekleşir. XVJ. 
yüzyılda yalnız Safevi ailesinden gelen ve 
tarikata çok bag/ı olan kişiler tarafından 
kullanılır. 

5) O dönemde fiziki yapılarının güzeliği 
nedeniyle genç Çerkez oglanları ile kızları 
Tii.rkmenlerin en çok ilgi duydukları savaş 
ganimetieri durmundaydılar. 
6) Anadolu'dan göçeden Alevi Türkmen
lerin oturdukları mahalle. 
7) Kimi kaynaklarda "Karabıyıkoglu", 

"Şeyhoğlu" ve "Şeytan Kulu" adlarıyla da 
anılır. Kendisi Korkuteli'nin Yılan/ı kö
yünden olup Şeyh Haydar halifelerinden 
Hasan Halife'nin ogludur. 
8) Şah Kulu ayaklanması kuşkusuz bir A
levi ayaklanmasıdır. Ama halkı Şah Kulu 
etrafında ayaklanmaya yöneiten asıl neden 
ise dinsel olmaktan çok ekonomik olsa 
gerek. Bu durumu, Şah Kulu ayaklanmasını 
yerinde incelemekle görevli bizce adı bi
linmeyen bir kişinin Osmanlı divanına 
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verdigi raporda da açık olarak görmek 
olası. Raporun bir yerinde görevli şöyle 
der: " ... ça~ırub söylerlermiş ki: Bir dahi 
tırnar satarlar mı. Tımarımızı satun alı alı 

cemi rızkımız tükendi. Tunar almaga deve 
gerek. mal gerektir. Yoldaşa umar yoktur. 
Nerede maldar etrak taifesi varsa. bezirgin. 
o~ulları varsa. kadı oğulları, mütevelli 
ogulları varsa cümlesi ehl-i tırnar oldular. 
Padi~ahın ne kadar ahçısı. seyisi, mehteri 
vesair hUddamı varsa cümlesi ehl-i tırnar 

oldular, yoldaşa dirlik kalmadı. Görsünler, 
imdi tımarı ni-mahalle verüb Sipahi taife
sini zulmetmekten ne fitneler zihir olsa 
gerektir." (Çagaıay Uluçay'a atfen Çetin 
Yetkin. Çetin Yetkin, Türk Halk Hareket
leri ve Devrimler, 3. baskı, Istanbul 1984, 
s.130; Çagatay Uluçay, Yavuz Sullan se
lim Nasıl Padişah Oldu?, 
I.Ü.Ed.F.T.D.C.V. sayı 9 Mart 1954, s.55) 
9) XV. yüzyılda Zazaistan'da bulunan diger 
halkların (örneğin, Ermeniler) toplumsal 
yapısı konusunda yeterli bilgimiz bulun
madıgından bu tanuna ad olarak "Zazaistan 
feodalizmi" demek yerine "Zaza feodaliz
mi" demeyi yegledik. 
10) Prof Dr. Yaşar Yücel, Timur'un Orta
doğu-Anadolu Seferleri ve Sonuçları, Anka
ra 1989, s.130 
ll) Neşri, Mulahharten (Tahirten Beg) 
hanednnının, Tatar oldugunu söyler. bkz. 
Mehmed Neşri, KitJb-ı Cihiın-nümô, c.l, 
2. baskı, Ankara 1987, s.350, 351 
12) M. Şerif Fıraı, Dogu llleri ve Varto 
Tarihi, Ankara 1961, s.ll 
13) M. Nuri Dersimi, bu tarihi her ne ka
dar 1328 olarak kaydederse de (bkz. Dr. 
Vet. M. Nuri Dersimi, Kürdistan tarihinde 
Dersim, Halep 1952, s.75) bu tarihierne 
bize yanlış gibi görülmektedir. Çünkü 
öncelikle 1328'lerde bir Akkoyunlu Devle
ti bulunmadığına göre sözkonusu tarihte 
bir Akkoyunlu valinin öldürülmesi 
olayının da vuku bulması dogal olarak dü
şünülemez. 

14) Doğan Avcıoglu, Türklerin Tarihi, be
şinci kitap, Istanbul 1984, s.2220. 



arabuluculuk yaptığı bu görüşmeler, I. Se
lim'in bile ummadığı bir çabuklukla ve ko
laylıkla meyvesini verir. Böylece, bölge
miz tarihinde tereddütsüz bir dönüm nok
tası olarak değerlendirilebilecek olan Türk
Kürt işbirliği gerçekleşerek tarih sahne
sinde işlemeye başlar. 

Bu işbirliginden Osmanlı'nın beklentisi, 
yukarıda da belirttigirniz gibi, Safeviiere 
karşı Osmanlı sınırlarını koruyacak bir gü
ce kavuşmak, ve bu arada doğuda vuku bu
lacak yöresel başkaldınlara karşı kullanıl
mak üzere bölgede yine bölge halkından 
oluşmuş bir güç bulundunnaktı. Kürt feodal 
beylerinin beklentisi ise bu hizmet karşı
lığı olarak varlıklarını sürdürebilmek ve 
Türklerden aldıklan güçle hem Kürtler hem 
de bölgenin diğer halkları üzerinde tahak
küm kurabilmekti. 

Bu işbirliği, Kürt, Zaza ve bölgenin diğer 
halklarının tarihinde bir dönüm noktasını 
ifade eder. O döneme dek, eşit koşullarda 

olmaları itibariyle, bölge halklan arasın

daki sürtüşmeler, bir ötekinin imhasına 

yönelik bir amaç taşımaz. Zaman zaman 
bir takım anlaşmazlıklar olsa da bölge 
halkları arasında kavgadan çok barış ha
kimdir. Fakat bu dönemde gerçekleşen 

Türk-Kürt işbirliği, bölgede dengenin 
Kürtler lehine bozulması sonucunu getirir. 
Ve işte o tarihten sonra Kürtler, Türklerden 
aldıkları güçle kapıkomşulan olan halkiara 
yabancılaşır, onların memleketlerine akın 
üstüne akın düzenlerler. 

Bölgede süregelen devler savaşı Kürdis
tan'ın bölünmesiyle sonuçlanınca, zaten 
büyük bir bölümüyle iıgal altında olan Za
zaistan da Zazaların insiyatifine bağlı ol
maksızın Osmanlı sınırlan içinde kalır. O 
tarihten soma Zazalar sürekli iki ateş ara
sındadırlar. Zazaları teslim almak için ar
tık Osmanlı'nın fazla bir külfete katlana
ması gerekmiyor; bu işi, Kürt feodal bey
lerinin komutasındaki Kürt birlikleri seve 

seve yapıyor ve büyük başarılar da elde e
diyorlardı. 

Bu dönemde Zazalarda bir ulusal bilincin 
bulunduğu ve bu bilinçte bir Zazaistan 
mefhumunun varolduğu söylenemez. Ancak 
Kürt beyleri önderliğindeki Kürtlerin birli
ği, ve Osmanlı'nın bu birlikte işbirliği i
çinde Zaza yerleşim birimlerine karşı sür
dürdüğü işgal hareketi, Zazalar arasında, 
sahiboldukları mıntıkaları koruma 
içgüdüsünü harekete geçirir. Daha önceleri, 
kale savaşları, kaleye sahibolmak. isteyen 
yabancı güçler arasında meydana gelirken, 
Çaldıran savaşı ve somasında, Kemah sa
vunmasında örneğini gördüğümüz gibi, 
halkın da kaleleri topyekun olarak koruma 
çabası içine girdiğini görüyoruz. 

Zazaların kendi memleketlerini koruma 
mücadelesi uzun sürer. Bu süreç içinde dört 
yandan işgal edilen Zazaistan sindirilerek 
"zararsız" duruma getirilir. Ancak Zazais
tan'ın kalbinde, yani Dersim'de Zazalar sa
hiboldukları dağlara sırtlarını dayayarak 
bağımsız ve "zararlı" olma özelliklerini 
ısrarla sürdürürler. 

Türk-Kürt İ§birliği XVII. yüzyıla dek bu 
şekilde sürer. 1639'da Kasr-ı Şirin antlaş
masıyla Osmanlı-İran sının iki tarafın da 
kabul ettiği sağlam esaslara bağlanınca, 
Türk-Kürt iıbirliğini doğuran koıullar fii
len ortadan kalkar. Zaten devlet sınırları 
içine hapsedilmiş olan Zazalar, Ermeniler 
ve Asurlar da artık devletin bütünlüğüne 
zarar verebilecek birer güç durumunda de
ğildirler. Bu nedenle, Osmanlı, bölge 
halklarına karşı Kürtlerin desteğinde sür
düregeldigi baskı politikasına son verir, 
ve ama gerektiğinde bu halkiara karşı kul
lanılabilecek hazır bir güç olarak Kürtleri 
sürekli elde tutmayı yegler. 
Böylece başlayan yeni dönemde Osmanlı 
yönetimi ile Zazalar arasındaki sert çizgi 
de yerini karşılıklı görüşmeler ve ödünlere 
bırakır. Zazalar da artık imparatorluk için-
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lip kalelerde Kürt yönetimler tesis edilmiş 
oldugundan Mardin savaşı sonrasında bü

yük Türk-Kürt ordusu Zazaistan'ın batı böl

gelerine yönelir. Güçlü karşı koymalara 

ra~men bir biri ardınca Siverek ve Çermik 
kaleleri zapetedildikten sonra Ergani ve 
Harput üzerine yeni bir fetih harekatı dü

zenlenerek Zazaistan'ın güneybatı kesi
minde de Türk-Kürt işbirlig,ine hizmet eden 

yönetimler tesis edilir. 

Bu son fetih harekatından sonra Güney Za
zaistan'ın tamamı işgal edilmiş bulunuyor
du. Yukanda gördüg,ümüz gibi, Zazaistan'ın 

kuzey ve kuzeybatı kesimleri daha önce iş

gal edilmiş durumdaydı. Zazaistan'dan kala 

kala, bagımsızlı~ını koruyabilen bir Der
sim kalmıştı. 

I. Selim'in Iran seferi sırasında Erzincan 

vaili~ine atadığı Bıyıklı Mehmet Pw,ıa bu 
tarihten sonra Dersim üzerine defalarca se
fer düzenlemiş ama hiçbir seferden hiçbir 
sonuç alamamıştı. Dersim'in Zaza aşiret

leri, Mehmet Paşa kuvvetlerine karşı koy
arak onları Dersim'e sokamamışlardı. Os

manlı'nın örgütlernek istediği devlet yöne

timi Dersim'in iç yapısı üzerinde herhangi 

bir şekilde etkili olamadı. Dersim, bir aşi
retler federasyonu olma özellig,ini Osman

lı'nın tüm haskılarına ragmen koruyabildi. 

Çaldıran savaşı öncesi ve sonrası gelişme
leri, Dersim lazaları arasında, belki adına 

"ulusal' diyemezsek de, vatan topraklarının 
korunması amacına yönelik bir birliğin o
luştuğunu görüyoruz. Bu nedenle Türk-Kürt 

ordusu Harput'u geçip Dersim'i i§gal top
rakları arasına alma §ansını bir türlü elde 

edemedi. 

lı bu minval üzre, XVI. yüzyılın ilk çeyre
~inde Zazaistan, Türk-Kürt işbirliği sonucu 

dört yandan i§gal edilmi§, kalelerde Türk 

ve Kürt yönetimler tesis edilmiş, ve Zazai
stan'ın bağımsızlığı sadece Dersim'de kor

unabilir duruma gelmişti. 
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Kürt beylerinin Osmanlı'ya olan bu hiz
metlerine karşılık olarak, Sultan I. Selim, 
Kürt beylerine dağınlmak üzere Idris-i Bil

lisi'ye 2.000 tane altın işlemeli kılıç, 

2.000 sikke Frenk altını, filori, bir sarnur 

ve bir va§ak kürk beylere dalttılmak üzere 

birer kürk ve hediyeler gönderdi.25 Bitli

si'nin kendisine aynca 25.000 düka altını 

ile daha birçok armağanlar gönderen I. Se
lim, böylece, Zazaistan'ı ve Kürdistan'ı 

kendisine peşkeş çeken Kürt beylerini 

memnun eder. Kürt beyleri de hizmetlerin
den ötürü kendilerine gönderilen armağan

larını alarak yeni hizmetlere hazırlanırlar. 

Bu Bölümü Bitirirken 

XVI. yüzyılın baı;ında, bölgemizin politik 
yapısında köklü değişikliklere yolaçacak 
büyük olaylar ya§antr. Osmanlı sultam I. 
Selim, saray çevrelerindeki dargınlıklan 

biriile dönü§türmek, karde§ kavgalarıyla 
yitirdiği itibarı yeniden kazaıunak, devlete 

yeni sömürge alanları açmak ve Islam ale
minde lider devlet durumuna gelmek için 

Mısır'a dek yürüyüp merkezi Mısır'da olan 

Isınailiye Devleti'ne (Memluk Sultanlığı) 

son vererek halifeliği ele geçirme isteğin
dedir. Fakat bunu gerçekleştirmek için de 
öncelikle Şah İsmail'in Anadolu içlerine 

doıro ilerlemesini durdurma, ve sefer sıra
sında ondan gelebilecek saldırılara karşı 

do!uda bir savunma hattı oluşturması ge
rekmektedir. Bu hattı kendi askerleriyle 

oluşturabilmesi ise olası de~ildi. Bu ko
nuda akla gelebilecek en uygun müttefik, 
bölgenin sakinlerinden olan Kürtlerdi. 

Sözkonusu halkın kendisinin Sunni olması 

da bu işbirli!ini kolayla§tıracak önemli 

faktörlerden biriydi. 

B u amaca yönelik olarak Çaldıran Savaşı 
arefesinde, Osmanlı yönetimi ile Kürt feo

dal beyleri arasında İ§birlili görüşmeleri 

ba§lar. Kürt beylerinden Idris-i Billisi'nin 



leriyle gelip Hüsrev Paşa kuvvetlerine ka
tılırlar. Böylece asker sayısı 20.000'e ula
şan takviye kuvvetleri 1517 ilkbaharında 
yola çıkarlar. 

Diyarbakır'a ulaşmak ıçın Zazaistan'dan 
geçmek gerekiyordu. Hüsrev Paşa, ordusu
nun arkasını güvenceye almak bakımından 
yolu üzerindeki Harput ve Ergani kalelerini 
almak ister. Bu amaçla Çerkez Hüseyin Pa
şa Harput'u kuşatır. Fakat Harput kalesinde 
büyük bir direnişle karşılaşınca orada u
zunca bir süre kaledekilerle çarpışmak zo
runda kalır. Daha sonra İstanbul'dan Kar
çino.g;lu Ahmet Bey yönetiminde gönderi
len yeniçerilerin de yardımıyla önce har
put, ardından da Ergani kalesi alınarak Di
yarbakır'a gidilir. 

Bu durum karşısında Karahan, Şah İsmail'
den takviye kuvvetleri gönderi1mesini is
ter. Şah. Hamedan ve Gülşehir valileri yö
netiminde bir takviye gücü gönderir. İdris
i Bitlisi'nin oğlu Muvahip Çelebi ile Ce
zire Emiri komutasındaki KUrt birlikleri bu 
yeni gelenleri Sincar yakınlarında karşılar
lar. Çıkan çatışmada Kürt birlikleri bozgu
na uğrayarak Diyarbakır'a do.g;ru çekilmek 
zorunda kalırlar. Safevi birlikleri ise Mar
din'e ulaşıp Karahan ordusuyla birleşirler. 

İstanbul'dan gönderilen takviye kuvvetleri
nin Diyarbakır'a ulaşmasından sonra güçle
nen Osmanlı ordusu yeniden Mardin'e doğ
ru yola çıkar. Osmanlı ordusunun yaklaş
makta oldu.g;unu haber alan Karahan, işgali 
kaldırarak kentten uzaklaşır. Sonunda iki 
ordu Nusaybin dolaylarında karşılaşırlar. 
Meydana gelen büyük sav<l§ta Safevi ordu
su yenilgiye uğrar. Karahan'ın da bir kur
şuola vurulduğu bu savaştan sonra Safevii
erin Kürdistan'daki direni§İ tamamen kı
rılır. 

Mardin'in düşmesinden sonra sıra Zazai~ 
stan'a gelir. Zazaistan'ın güneydo~u kale
leri, daha tlnce Kürt birliklerince işgal edi 

OSMANLI PADİŞHI I. SELİM 
TARAFINDAN 

KÜRT BEYİ İDRİS-1 BİTLİSİ'YE 
GÖNDERİLEN FERMAN 

Sultanın dostu ve fazileller sahibi Mevlana 
Hekim Şeyh ldris Hazretleri. 
Haberiniz olsun ki. mektubunuz bize eriş
ti. Dogrulugunuz ve sadakatiniz/e çalışma
nız, bütün gayretinizi sarfetmeniz netice
sinde Diyarbekir ve havalisinin fethedil· 
mesi mümkün oldu. Bu başarınızdan ötürü 
yüzünüz ak. olsun. /nsa/lah diger yerlerin 
fethine sebep olmak şerefine nail olursu
nuz. Bu hususta yegane güvendigim sizsi· 
niz. Idari işlerde kullanılmak ve askerlere 
dağılılmak üzere gereken tahsisatla bir
likte ikibin tane altın işlemeli lalıç, iki· 
bin sikke Frenk altını, filori, bir samur ve 
bir vaşak kürk ve ayrıca çuha ve diger cin
slerden birer ldırk ve muhtelif hediyeler 
gönderildi. inşallah bunlar salimen erişir, 
sıhhat ve selametle kul/anırsınız. Vilayet· 
lerde, bölmüş bu/undugun sancaklara, bize 
ait etmiş olan Kürt beylerini iktidariarına 
ve liyakatlar~na göre tayin edin. Diyorbe
kir Beylerbeyi ve tarafimızca kıymeti çok 
büyük olan Mehmet Bey'e Nişan-ı Şeri· 
flm'le imzalanmış ahkô.mımı gönderiyo· 
rum. Kendisine takdim edin. O havalide 
her beye verilen sancak ve vilayetlerin du· 
rumu, bunların adetlerini ve beylerin [a. 
kap/arını., adlarını tarafımıza bildirin. Bey· 
/ere gönderdigim nişanları kendilerine tak
dim buyurun. Erdebilinin oglu }smail, 
Hüseyin Bey ve Behram Aga isminde iki 
elçi göndermiş. Bunlar i smail'in bana itaat 
ettigini ve her emrimi yerine getirecegini 
bildiriyorlar. Ben bunlara inanmadım ve 
ikisini de hapse attırdım. Zira lsmail'in 
sözüne güven edilmez. Sen de ona karşı 
uyanık davran ve yalvarmalarına iruınma. 

Darulhllareı 
Edirne 

., .. 



kent çevresindeki Safevi ku~atması halen 

sürmektedir. Durumun kritik olduğunu gö

ren Idris-i Bitlisi, I. Selim' e bir rapor gön

derir. Raporda savıl§ı kazanmak için Kürt 

beylerinin eski beyliklerinin ba~ına tayin 

edilmelerini ve bizzat I. Selim komutasm
da Türkler ve Kürtlerden oluşan bir orduyla 

Diyarbakır üzerine yürünınesini önerir. 

Kentin alınmasından sonra da Karahan'ın 
Diyarbakır'dan uzaklaştırılınasını ve Kürt

lerin başına beylerbeyi rtlthesinde bir şah
sın atanmasını ister. 

I. Selim, Idris-i Bitlisi'ye gönderdiği ya

nıtta, Kürt beylerinin kendi aralarında, 

hepsinin boyun eğecekleri birini seçme
lerini, ve bu kişinin maiyetinde memleket

lerini Safeviiere karşı korumalarını önerir. 
Bunu üzerine Idris-i Bitlisi, I. Selim'e 

gönderdiği ikinci bir raporda şunları der: 

"Burada öznel birlikten fazla çokluk var

dır. Herkes yalnız ben olayım, benden 
ba§kası olmasın, diyor ve kimse kimseye 
itaat etmiyor. Yüce amaç kızılbaşların to

plulugunu parçalamaya ve birligini darmd.
dagın etmeye yolaçacak tedbirleri almak 

olduguna göre, bu durumda sultanlık sa

rayının adamlarından, bütün Kürt beyleri

nin itaat edecekleri ve emirlerine boyun 
egecekleri birinin tayin edilmesi daha iyi 

olur. Böylece bu iş en hızlı ve en iyi şe

kilde tamamlanır ... 24 

Bunu üzerine Bıyıklı Megmet Paşa, Diyar

bakır Eyaleti Beylerbeyi ve Kürdistan Or
duları Genel Komutanlığı'na atanır. 

I. Selim, Bıyıklı Melunet Pa§a koroutasın
da büyük bir orduyu bölgeye gönderme ha

zırlıkları içindeyken, Kürt beyleri, Osman

h adına bölgeyi Safevilerden geri alma 

mücadelesini verirler ... Sonunda Bıyıklı 

Mehmet Paşa, ordusu ile yola çıkar. Ha
sankeyfte Idris-i Bitlisi ba§kanlı~ındaki 

Kürt beylerinin katıldığı bir toplantı ya

pılır. Toplantıda savw_ı planları hazırlanır. 

Kürtlerden olusan 10.000 ki§illk bir askeri 

gücün Bıyıklı Melunet Paşa emrine veril

mesi kararl~tırılır. 

Böylece daha da güçlenen ordu, öncelikle 

Karut Bey yönetimindeki İran birliklerine 

saldırır. Bıyıklı Mehmet Paşa, Karut'un 
birliklerini dağıttıktan sonra, arkasını gü
venceye almış olarak Diyarbakır üzerine 

yürür. Ordunun Diyarbakır'a yaklaşmakta 

olduğunu haber alan Karahan, kuşatmayı 
kaldırarak Mardin'e doğru çekilir. Böylece 
Bıyıkh Mehmet Paşa ordusu sava~madan 

kente girer, ve Bıyıklı Mehmet Paşa da ta
rihlere "Diyarbakır Fatihi" Unvanİyle ge

çer. 

Diyarbakır'ın alınmasından sonra Osmanlı 

ordusu Mardin üzerine yürür. Mardin' deki 
Kürtlerin yardımıyla Osmanlı ordusu kente 

girerken, Karahan ordusu da Sincar tarafla

rına çekilir. Bu arada Safevi askerlerinin 

bir kısmı da kaleye çekilip kaleyi savu
nur. 

Durum bu aşamadayken Bıyıklı Mehmet 

Paşa ile Amasya valisi Şadi Paşa arasında 

çıkan anlaşmazlık üzerine Şadi Paşa asker
leriyle birlikte Amasya'ya döner. Bunun 

üzerine önemli bir kuvvet kaybına uğrayan 
Osmanlı ordusu Mardin kalesi kuşatmasını 

kaldırıp Diyarbakır'a döner. Bu geri çekili
şi haber alan Karahan, kenti yeniden ele 

geçirir. 

Bu olay üzerine Idris-i Bitlisi, Şadi Paşa'yı 
I. Selim'e şikayet eder.- Şikayetinde, Ş adi 

Paşa'nın asker arasında ikilik çıkardığını, 
memleketin yönetim ve düzenine zarar ver

diğini ve Mardin kalesinin onun yüzünden 

Osmanlı yönetiminden çıktığını söyleye

rek yeniden yardım talebinde bulunur. Bu 

haber üzerine I. Selim, Kararnan Beylerbe
yi Hüsrev Paşa'yı, bütün Karaman ve Ana

dolu sİpahileri ve subaşılarıyla Diyarba

kır'a gitmek üzere görevlendirir. Bu arada 

Istanbul'da Sinan Aga ile Bali Aga maiye
tinedcki sİpahi oğlanı ve silahdar bölük-



Bıyıklı Mehmet Paşa, İdris-i Bitlisi'nin 
desteğinde Sivas'tan Erzincan'a dek olan 
Zaza bölgesinde Osmanlı yönetim birimle
rini örgütler. Yalnız Kemah kalesi bu iş

gale karşı direnir, Osmanlı'ya teslim ol
mak istemez. Sonunda Bıyıklı Mehmet 

Paşa. yine ldris- Bitylisi'nin desteğinde21 
Türk ve Kürt askerlerden oluşan büyük bir 
askeri güçle Kemah kalesini kuşatır. Zaza
lar kaleyi kahramanca savunurlar. Fakat 
ardı arkası kesilmeyen saldırılar kar§ısında 
kale daha fazla dayanamaz. Teslim olan 
Zaza savR.§çılarının tümü idam edilir. sivil 
halk üzerinde de kanlı bir terör estirilir. 
Başlangıçta teröre rağmen halk kenti ter
ketmeye yana§mazsa da sonunda bu direnç 
de kırılır. Kentteki kanlı Türk-Kürt terö
ründen canını kurtarabilenler Dersim dağ
larına doğru kaçarak izlerini kaybettirirler. 

Bu sıra Çemi§kezek eski beyi Hacı Rüs
tern, Şah İsmail ordusunun yenilmesi ve I. 
Selim ordusunun Tebriz'e dek ilerlemesi 
üzerine saf deği§tirerek I. Selim'in yanına 
gider, ona bağlılığını bildirmek ister. Fa
kat I. Selim, Hacı Rüstem ve adamlarını 

öldürtür.22 Hacı Rüstem'in öldürülmesi ü
zerine, o sıralar Irak'ta bulunan oğlu Pir 
Hasan, I. Selim'e giderek Sultan'a bağlılı
ğını bildirir. Sultan, Pir Hasan'ın canına 
ilİ§mez, onu değerli armağanlada ödüllen
direrek Çemi§kezek ve çevresinde faaliyet 
gösteren Safeviierin üzerine gönderir. 

O sıralar, Şah İsmail'in Orta Anadolu hali
fesi Nur Ali halife, etrafında küçük bir Sa
fevi birliğiyle Alevi Zazalar arasında des
tek sağlama çabası içindedir. Pir Hasan, 
Nur Ali Halife'yi ortadan kaldırmak üzere 
buyruğundaki Kürtlerle onun Uzerine yürür. 
Ovacık'ta Takır yayiağı denilen mevkide 
çıkan çatı§mada Nur Ali Halife büyük bir 
yenilgiye uğrar. Birliğinin hemen hemen 
tamamının imha edildiği bu savaşta Nur 
Ali Halife'nin kafası kesilirken komutan

ları Ulaş ve Yara§ da öldürülürler.23 

I. Selim Tebriz'den dönünce, Şah Isınail 
yeniden toparlandı. Karahan kamutasında 
büyük bir orduyu Diyarbakır üzerine gön
derdi. Diyarbakır'a yakla§ırken, Karahan 
kuvvetleri Mardin, Hasankeyf, Harput ve 
Ergani taraflarında bulunan diğer Safevi 
kuvvetleriyle birleştiler. Böylece oluşan 
bUyük ordu Diyarbalın'ı k~attı. 

Kürtler bir yandan kenti savunurken bir 
yandan da I. Selim'e haber göndererek yar
dım istediler. Bunu üzerine I. Selim, Hacı 
Yekta (ya da Hacı Ahmet Aga) adında biri
nin koroutasında Diyarbakır'a bir yardım 
kuvveti gönderdi. Fakat gelen kuvvetler 
kuşatmayı yarıp kente girebilmelerine rağ
men kenti ku§atmadan kurtaramazlar. 

Diyarbakır'da bunlar olurken, Idris-i Bitli
si, Mu§, Ahlat, Zırki, Bohtan, Soran, Er
bil, Cezire, Musul, Bitlis, Hizan, Garzan, 
Şirvan, Sason, Midyat, Hasankeyf tarafla
rında dolR.§arak halkı I. Selim'e itaat etme
ye, ve Osmanlı bayrağı altında Safeviiere 
kaqı savR.§maya davet etti. Böylece Kürt
lerden oluşan kuvvet üç koldan Zazaistan'a 
doğru ilerler. Öncelikle Meyafarkin. Egil, 
Pal u kaleleri zaptedilirler. Bu kale I erin 
düşmesinden sonra Kürt birlikleri Kiği 

Sancağı'nda toplanıp Çapakçur üzerine yü
rür ler. Çapak:çur'un da ahrunasından sonra 
Güneydoğu Zazaistan'ın tamamını İ§gal et
mİ§ olarak büyük. bir takviye gücünü Di
yarbakır'a doğru yola çıkarırlar. 

Bu arada Şah'ın, Iran Kürdistanı valisi Kürt 
Bey koroutasında Kürtlerden oluşan yeni 
bir takviye kuvveti gönderdiği duyulunca, 
bu kez Idris-i Bitlisi. Heyzan, Mekis, Bit
lis ve Sason Kürrt aşiretlerinden topladığı 
büyük bir güçle yeni gelenleri kar§ılamaya 
gider. Iki Kürt ordusu Erci§'te kar§ıla§ır. 
Çıkan büyük sava§ta Kürt Bey'in ordusu 
bozguna uğrar, dağılır. 

Öte yandan Hacı Yekta komutasındaki as
kerler Diyarbakır'a girmelerine rağmen 
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!5!4'te Üsküdar'dan lran seferini baılaıtı. 

Bu yola çıkış, Anadolu'da Alevi katliamı

nın b8.§laması demekti. Böylece I. Selim, 

Anadolu'yu baştan başa bir kan gölüne çe

virerek Sıvas'a geldi. 

Fakat I. Selim, Alevi oymaklarının içine 

yalın kılıç dalıp büyük küçük demeden her 

rastlarlığını katleden askerlerle Şah Is~ 

mail'e karşı çıkamazdı. Böylesine az ve 

güven vermeyen bir kuvvetle Şah Isınail'le 

sava.ıja tutuşmak, I. Selim için intihar olur

du. I. Selim ordusu için taze kan gereki

yordu ve bu kan da pekala Kürt kanı olabi

lirdi. 

I. Selim, Kürt beyleriyle bir işbirliğinin 

koşullarını hazırlamak üzere Kürt beylerin

den Idris-i Bitlisi'yi görevlendirdi. ı& "ld

ris-i Bitlisi, Rami, Aşti, Süren, Imadiye, 

Hasankeyf, Bitlis, Hizan ve Cezire-i Öme

riye 8.§İretlcrini ve bunlar gibi daha yirmi 

beş Kürt aşiretini"19 bir araya getircbil

meyi başardı. İdris-i Bitlisi aracıtıııyla I. 
Selim'le Kürt beyleri arasında sürdürülen 

görüşmeler sonunda ünlü Türk-Kürt işbir

liği antiaşması imzalandı. Sözkonusu ant

laşmanın maddeleri şoy leydi: 

1- Osmanlı yönetimine bağlı olarak Kürt 

emirliklerinin özerkliklerini korumak; 

2- Kürt emirliklerinde de yönetim babadan 

oğula geçerek sürecek, eskiden beri 

yürürlükte olan yöntem yürürlükte kalacak 

ve bu konuda ferman padiıahtan çıkacak; 

3- Kürtler, Türklere bütün savaşlarda 

yardım edecekler; 
4- Türkler de Kürtleri bütün dış saldırılarda 

koruyacaklar; 
S- Kürtler, develete verilmesi gereken her 

türlü vergiyi verecekler; 
6- Bu antl8.§ma Sultan Selim ile ona boy

un eğen Kürt emirlikleri arasında yapılmış

tır20 

Iste bu antlrujmadan sonra Kürt askerlerin 

'>A 

katılımıyla güçlenen Osmanlı ordusu Za

zaistan topraklarında ilerlemeye başlar. Si

vas'a kadar Alevi Türkmenleri kılıçtan ge

çire geçire gelen Osmanlı ordusu, Sivas'tan 

sonra da sivil Alevi Zaza halkını katletme

ye başlar. Yer yer direnenler olursa da ör

gütsüz olan halk gücü panik içinde ordu

nun önünden kaçarak kimi Erzincan üze

rinden Şah'a ulaşmak üzere doıuya doğru 

kaçarken, çoıu da Munzur daıtarını aşıp 

Dersim Zazalarına karışarak hem katliam

dan kurtulur hem de Dersim savunmasını 

güçlendirir ler. 

I. Selim arkasında kan gölleri bırakarak 

Erzincan'a yaklaşırken, Erzincan beyi Gül

pen, şehri yaımadan ve halkını katliam

dan kurtarmak için padişaha bağlılığını 

bildirir, ve ancak Şah Ismail'e karşı savaş

tan bağışlanmasını rica eder. I. Selim, or

dusunun tüm gereksinmelerinin karşılan

ması koşuluyla bu iste~i kabul eder. 

I. Selim, Erzincan'dayken Kiği ve Bayburt 

beyleri, bu kalelerin anahtarlarını getirip 

kendisine teslim ederler. I. Selim, Erzin

can'dan Dersim üzerine tüm gücüyle yükle

nir. Dersim lazaları kendilerini korumak 

için da! geçitlerini tutarak Dersim'e girm

eye çalı§an ordu birliklerine büyük zayiat 

verdirider. Dersim'in dağlık arazisinde Za

zalarla uzun süreli bir çatışmaya girmenin 

ordusuna verdireceği büyük kaybı hesapla

yan I. Selim, kuvvetlerini Dersim'den çe

kip Şah Isınail'le karşılaşmak üzere Ter

can'a do~ru yola çıkar. Ve Çaldıran'da Şah 

İsmail ordusunu büyük bozguna uğratır. 

Şah !smail dağınık ordusuyla İran içlerine 

çekilir. 

I. Selim, cephe gerisini güvenceye almak 

amacıyla, Bayburt, Erzincan ve Kiği'ye 

Bıyıklı Mehmet Paıa adıyla ün yapan Ça

VU§başı Mehmet Pasa'yı beylerbeyi olarak 

atayıp kendisi ordusuyla doAuya do!ru iler

lemesini sürdürerek Tebriz'i alır. 



Şah Kulu ayaklanmasından çok daha önce, 
Şah İsmail'in Şah Kulu'ya gönderdi~i bir 
talimat, Şah Ismail'in o dönemdeki politi
kasını yansıtması bakımından büyük bir 
öneme haizdir ... Muhtar adlı elçi Şah ls
mail'in talimatını Şah Kulu'ya şöyle iletir: 

"Şahumzın üç mak.sadı var. Bunlardan bi
rincisi, ehli beyt muhiplerini ve Şii mez
hebi sa/ik/erini, Arap Kavmi'nin tesiri ve 
nüfuzu altından kurtarmaktır. Ikincisi, 
muhtelif firkalara bölünen Şiiligi tek esas 
üzerinde toplamaktır. Üçüncüsü, Tatarların 
isli/dsında §uraya buraya dagılan Şii Türk 
ve Türkmen aşiret/erini, ana vatanları olan 
Horasan'a eelbederek bunların da i§tira
Jciyle büyük bir hükümet kurmaktır. 

"Şimdi, Şahımıtın sizden beklediği hizmet 
şudur; Evvelil size tô.bi olan aşiret/eri, la
sım kısım bizim tarafa geçirmektir. Ancak 
şu var ki, Şah Juızretleri Osmanlı hükumeti 
ile ho§ geçinmek fikrindedir. Hattô. Os
manlı padişahına "baba" diye hitab ederek 
bir name göndermiştir. Onun için, Şah'ın 
en mühim arzularından biri de Osmanlı 
hükumetiyle hiç ihtilfif çıkmaması merke
ıindedir ... ,]6 

Ama Şah Kulu olayından, ve hele hele 
Şah'ın kendisine dost olarak gördüğü IL 
Bayezid'in oğlu I. Selim tarafından devril
mesinden sonra, Şah İsmail'in Anadolu'ya 
ilişkin politikasında önemli bir değişiklik 
olmuş olabilir. Bu nedenle Osmanlı sara
yının, Şah tsrnail'in Üsködar'a dek gelmek 
istediği şeklindeki endişesi haklı bir ne
dene dayanıyor olabilir. 

Şah Isınail korkusunun yanı sıra, devlet 
büyük bir ekonomik kriz içinde bunalmış 
durumdaydı. Ekonomik sorunların çözümü 
için yeni sömürü alanlarının bulunması ge
rekiyordu. Yani yeni fetihler ... I. Selim, 
daha Trabzon'da valiyken bunun hesapla
rını yapmı§, ve bu hesaplar sonucu Mem
luk topraklarının ele geçirilmesini en uy-

gun çözüm olarak görmüştü. Böylece bir 
taşta iki kuş vurulmuş olacaktı. Bir yandan 
Osmanlı, Akdeniz'i bir içdeniz durumuna 
getirmenin ilk koşullannı hazırlarken di
ğer yandan da halifeliği ele geçirerek Is
lam aleminin liderliğine soyunmuş olacak
tı. 

İşte I. Selim zorla saltanatı ele geçirmekle 
bu planını uygulamak için gereksinme 
duyduğu gücü ve yetkiyi de elde etmiş olu
yordu. Ve zaten saltanat kavgasından ötürü 
saray çevrelerinde ayyuka çıkmış olan kar
şılıklı güvensizlik ve çekişmeler de ancak 
böylesine büyük bie fetih hareketiyle bir
li~e dönüşebilirdi. 

Fakat Memluk seferine çıkması durumunda, 
Şah İsmail'in de dogudan yörüyerek Anado
lu 'yu ba§tan ba§a ele geçirme tehlikesi de 
vardı. Bu nedenle güney seferine çıkmadan 
önce Osmanlı'nın do~u sınırları güvence 
altına alınmalı, bu güvence için de Şah ls
mail'in doğudaki ilerlemesi kesin bir şe
kilde durdurmalıydı. 

I. Selim, İran seferindeki asıl amacını giz
lemek, bu konuda hem Memlukları kuşku
landırmamak hem de güneyden gelebilecek 
bir Memluk saldırısını hertaraf etmek için 
Safeviierin Suriye ve kutsal kentler üzerin
de bir tehdit unsuru olmasından korkan 
Memluklarla Şah Ismail'e karşı bir antlaş

ma imzalar.11 Böylece devletin güney sı
nırlarını düşünme geregi duymaksızın sefer 
hazırlıklarına başlar. 

Ama I. Selim, Şah Isınail üzerine kiminle 
ve nasıl gitmeliydi. Anadolu'nun Alevileri
ni peşine takıp Şah Isınail'in üzerine yürü
yemezdi. Dogu seferindeyken bu Alevileri 
cephe gerisinde de bırakamazdı. İşte bu a
şamada korkunç Alevi katliamı düşüncesi 
I. Selim'in kafasında gündeme geldi. Katli
amın planını yaptı. Öncelikle özel bir sa
yımla yedi yaşından büyök 40.000 Aleviyi 
tespit ettirdi. Bu tespitten sonra 20 Mart 
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15) Bu görev degişimi çeşitli kaynaklarda 
yinelenir. Ancak burada sözkonusu "lranlı 
memur"un adı anılmaz, muglakta kalır. Bu 
durum, tarihle bir belirsizligi beraberinde 
getiriyor. Bu belirsizlikle şu alternatiflerin 
doğru olabilecekleri olasılıgı beliriyor: 
1- Sözkonusu "lranlı memur" Hacı Rüs
tem'dir. 
2- Bu memur Hacı Rüstem degildir. Ancak 
kale çok kısa bir süre sonra Hacı Rüstem 
taraftndlJn "lranlı ~mur"dan alındı. 
J. "Emir Şeyh Hasan" ile "Hacı Rüstem" 
aynı kişiler olup sözkonusu "lranlı me
mur" da Nur Ali Halife'dir. 
4- Emir Şeyh Hasan adının anılması tama
men bir yanlışlıktan ibarettir. Ancak Şah 
lsmail'in zaferinden sonra Hacı Rüstem 
görevinden alınarak yerine bir "lranlı me
mur" olarak Nur Ali halife atanır. 
5- Dördüncü alternatif doğrudur. Ancak 
Hacı Rüstem yerine atanan memur, adı bi
linmeyen bir kişidir. Nur Ali Halife de 
Çetin Yetkin'in belirttiği gibi (bkz. dip
not 23) 1512 'de öldürülmüş olup, 
Çemişkezek olayı ile hiçbir ilişkisi yok
tur. 
16) Ziya Şakir'e atfen M. Şerif Fırat. M. 
şerif Fırat, age. s.74; Ziya Şakir, Mezhe
pler Tarihi, s.J41) 
17) Stanford Shaw, Osmanlı Imparator
luğu ve Modern Türkiye, çv. Meh~t Har
mancı, c.l, Istanbul 1982, s.l23) 
18) 1- Bu olayı büıün tarihler doğrular. 
Ancak buradakinin tersine, Kürtlerle [. Se
lim arasındaki işbirliği görüşmelerinin 

Kürtler tarafindan başlatılmış olduğu da id
dia edilir. Bu görüşe göre, ldris'i Bit/isi, 
Kürt beyleri tarafından /. Selim'e gönderi
lir ve ilişki böylece başlar. Her iki görüş 
de birçok tarihçi tarafından yinelendigi 
için kaynak gösterme geregini duymuyo

ruz. 
2- 1. Selim'le Kürt beyleri arasındaki 

işbirligi görüşmelerinin başlangıç tari
hinde de bir belirsizlik vardır. Kimi yazar
lar, bu işbirligi görüşmelerinin Çaldıran 

Savaşı sonarasında, 1. Selim'in Amasya'da 

kışladıgı sıralarda başladıgı (ör. bkz. ls
mail Beşikçi, Dogu Anadolu'nun Düzeni, 
2.baskı, Ankara 1970, s.79) siiylerlerse de 
bize göre bu işbirliğinin 1. Selim'in Çal
dıran'da şah lsmail'le karşılaştıgı andan 
daha önceki bir tarihte başlamış olabile
cegi olasılıgı daha dogru gibi geliyor. 
19) Mustafa Nuri Pasa, Netayic ül-Vukuat, 
c.l-2, Ankara 1987, s.84 
20) M. Emin Zeki, Kürdistan Tarihi, Is
tanbul 1977, s.92-93 
21) Dr. Vet. M. Nuri Dersimi. a.g.e. s.77 
22) Şeref Han, Şerefname-Kürt Tarihi, çv. 
Mehmet Emin Bozarslan, Istanbul 1971, 

s.192 
23) Şeref Han, a.g.e. s.J94 ... "Pir Hasan" 
yerine "Bıyıklı Mehmet Paşa" adını kul
lanarak Bilal Aksoy da aynı çatışmadan 

sözeder (bkz. Bilal Aksoy, Tarihsel De
gişim Sürecinde Tunceli, c.l, Ankara 
1985, s.174) ... Öte yandan Çetin Yetkin 
de, Ahmet Refik, Çagatay Uluçay ve Halis 
Asarkaya'ya atıfta bulunarak Nur Ali Ha
life'nin 1512'de Çorum, Amasaya, Yozgat 
ve Tokat yörelerinde ayaklandıgını, daha 
sonra Yularkıstı Sinan Paşa'yı Kızılhi

sar'da bozdugunu ve Göksu'da Mehmet A
ga'yla tutuşıugu savaşta öldüğünii, askerler
inin de lran'a kaçııgmı söyler. (bkz. Çetin 
Yetkin, a.g.e. s.J33) ... Nur Ali Halife 
tartışması için ayrıca bkz. diprwt 15. 
24) E. Xemdin, lslamiyetten Osmanlı/ara 
Kadar Kürdistan Tarihi, c.2. Köln 1989. 
s.207 
25) Hoca sadettin, Tactevarih. c.2, s322 
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(Peter Aiford Andrews (Hg.), Ethnic Groupsin tM Republic of Turkey, Dr. Ludwig Reich
ert Verlag, Wisbaden 1989, sayfa 541-542) 

Etnik Olarak 
Kürt Dilinin Rolü 

David N. MACKENZIE 
Ingilizce'den çeviren: 

Roşna FERADİ 

Hem Kürtlerin hem de Do~u Anadolu'nun 
Zaza diye bilinen halkının dilleri Iran alt 
grubunda, giderek büyük Hint-Avrupa dil 
ailesi içindedir. Bugün yerle§İk oldukları 
yöreye atalarının ne zaman geldiği bilin
memektedir. Ancak bu geliş M.S. ilk bin 
yıldan sonra değil, mutlaka daha öncedir. 
Kürtlerin M.Ö. 4. yüzyılda Cizre dağları 
dolaylarında ( Gazirat lbn 1 U mar) yerleşik 
olan ve Xenophon'un ordularına saldıran 
Carduchi'ler olduğuna ilişkin inanç tutarlı 

değildir. Çağdaş söyleyişteki yumuşak 

benzerliğe kaqın Carduchi'deki (-rd-) ile 
Kurd, o zamanki deyişiyle Kürt (-rt-) veya 
buna yakın bir söylenişi arasında bir bağ
lantı olamaz. 

Kürt adına ilk de~inme olan (Polybius, 
Livy, Strabo) ve M.O.'den başlayarak 1-
ran'da Zagros dağları yakınlarında yerle§ik 
paralı savaşçılar olarak adlarından sözedi
len Cyrtii'lere ( xÔQ'noL ) bak
mak gerekir. Bunları, bii bakıma, Medlere 
kom§U olan ve o zamanlar Kuzey-batı I
ran'da yaşayan bir kabile olarak düşünebi
liriz. Bu karşıla§tırmalı filolojinin dile, 

teorik bir ''Eski Kürtçe"yel getirdiği yo-

42 

rumla uyumlu görünmektedir. 

Ancak Kürtçe hiçbir zaman tekil olmadığı 
gibi bugün de üç ana gruba ayrılmış durum
dadır. Bu diyalektlerin kuzey ve merkez 
grupları en birleşik görüntü veren ve en 
önemli olanlarıdır. Türkiye'deki tüm Kürt 
diyalektleri Kırmanği (Türkçe söylenişte 
Kürmanci) -bir olasılıkla "Medya Kürtçesi" 
anlamına gelebilecek bir ad olarak bilinen 
kuzey grubu içine girmektedir. Bunlar, 1-
rak'ta Büyük Zap suyunun güneyinde konu
şulan (konuşanlarca Sorani ya da "Kurdi 
pati" yani "saf Kürtce" diye nitelendirilen 
orta Kürdistan diyalektlerinden birçok ses, 
dilbilgisi ve leksikon (sözcük) özellikleri 
bakımından farklılık gösterirler. 

Bu farklılıklar, Kürtlerin yaşadıkları orta 
bölgede zamanla şimdi Oorani olarak bi
linen di~er bir İran dili konuşanlarını ku
§atıp bir ölçüde asimile ettiıi varsayımına 
bağlı olarak daha iyi açıklanabilir. Gora
ni, bir bakıma Kürtçe denizi diyebileceği
miz orta dağlık alanlarda, adasal olarak ba
zı yerlerin hala geçerli konuşma dilidir, ve 
merkezi Kürtçe'nin onu KUrmanci'den a-



yıran bu özellikleri Oorani etkisinde kal

mış olmasıyla açıklanabilir. Bir olasılıkla 

bu varsayım, genelikle misken olarak bi
linen ve kabile olmayan serf-türü orta Kür

distan köy lüsünün kabile kürtler ce de Go

ran olarak bileneo bazı kesimlerde olma
ları gerçeğinden destek almaktadır. Oysa 

ki bu ad birçok degişik biçimde geçmekte

dir2 

Goran dili Zazaca'yla en yakın ilişkili ala
nıdır. Bu ad aslında bir yakıştırmadır, ve 

konuşmalarındaki z sesinin çokluğuna 

bağlı olarak Kürt komşularınca kendilerine 

takılınıştır. Onlar kendileri ve dilleri için 
Dımli adını kullanırlar. Yeterince açıklan-

dığı gibi3 Dımli, Daylami'den, yani Hazar 
Denizi'nin Güney-batısının üst kesimlerin
deki Gilan'nın Daylam yöresinden gelmek
tedir. Bu giderek, Zazaları köken olarak 

gene aynı bölgeden gelen Goran'a bağlı

yor.4 

Zaza-Dımli'lerin Hazar'dan gelerek o sıralar 

Kürtlerin yerleşik olduğu bölgenin batısı

na yani şimdi yerleşik oldukları bölgeye 
risksiz geçmiş olamaları olasılığı zayıf 

olduğuna göre başka bir varsayımı ele al
mak gerekmektedir. Bu, Zazaların bugün 
Kürdistan'ın kalbi olarak kabul edilen yer

de, yani V an gölünün güney ve batısındaki 

topraklarda yaşadıklı~.rı ve kendilerinin i

lerleyen Kürtlerce batıya ilerlemeye zor
landıkları varsayımıdır. Yerli Goran nüfu

sunun büyük ölçüde serfleştirilidiği Merke

zi Kürdistan gözden geçirildiğinde Kürtle
rin yerleşik Zazaları tümüyle yerlerinden 

sürmedikleri görülmektedir. Her ne kadar 
güçler dengesi bölgedeki diger halklar, ö

zellikle Hıristiyan Ermeniler ve Asurların 

varlığına bağlı olarak kannaşık olagel

mişse de, Kürdistan'ın Türkiye parçasında

ki kabile olmayan köylülügun büyük bir 

kısmının Dımli konuşan Kürt-öncesi bir 
Iran nüfusundan gelmiş olması olasılık ol

maktan ötedir (=artık kesin olarak bilnen 
bir gerçektir, çn.). (Türk boylarının daha 

somaki yerinden etmeleri bunu değiştir

mek için hiçbir şey yapınayacaktır). Za
ten durum böyle olsaydı, boyun eğmiş bu 

halk, üzerinde belirgin bir etki yapmadığı 
Kürmanci lehine kendi dilini terketmiş ol

acaktı. 

Kaynakça: 
Christensen, A.: Les dialectes d'Awroman 

et de Pawii, Copenkagen 1921. 
Edmonds, C. J.: Kurds, Turks and Arabs, 
London 1957. 
MacKemie, D. N.: 'The Origins of Kurd
ish", Transactions of the Philological So~ 

ciety, 68-86, 1961. 
Minorsky, V.: "The Guran", BS OAS Xl, I: 
75-103, (Universty of London), 1943. 

1) V. MacKenzie, 1961. Orada bir belir

lemein (s.74) "Medyana yorumlarn:ıbilecek 

bir özellik, yani hw'nin [ye dönüşümü ... " 
o günden bu yana yanıltıcı oldugu kanil· 
lanmıştır. Oysa, özellikle Medyan'dan bil

nen (ne yazık ki çok az biliniyor) şeylerle 
uyumlu olan hiçbir özelligi yok 

Kürtçe'nin, fakat onu oradan ayıran bazı 
şeylere bakarak Kürtçe'nin dogrudan Med

yan'dan geldigine ili§kin varsayımın 

hiçbir geçerli nedeni yoktur. 
2) Edmonts, 1957: 12-42. V. Minorsky, 

1943, 77 If. 
3) A. Christensen, 1921: 8, quoting F. C. 

Andreas. 
4) V. Minorsky, 1943: 86. 
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JN.L 

Wayeno, brayeno, oyo kı na qeydu vano, 
Are .' yızo ... 

Hinsuponz seriyo ez na kılamu vano, mıleto 
Zaza kes gos ro mı nenano. Tomııi deste nu 
perskene, jıweno. Mıleto Zaza gos ro zumın 
nenano, bıne lıngudı sono. Ez vano, nevano, 

Hey Xeriv 

Hey xeriv, çı keytara dıme qesa katiye 

kes gos ro mı nenano. 
Waaax!... Wax wax!. .. 

Be leye mıde rosc, tora vazi şartune camcrdiye 
çevere mıxaneti meso, dinake to sera bena tariye 
Zurkerede havalCni meke, to roseno eve nuna potiye 
Nuna mıxeneti mewe, to sero bcna çekuye 

Çevere dukan cayili raıneke, tore saredezo 
LewC kanıilde rose, cayC to her waxt berzo 
Neq cematC haqiyedc ni?:vındeno, cıre qerezo 
Haqsızi haqli mcveze, mordemade arsızo 
Helal vano, herarn weno, çıke zalım dinsızo 

Loqmo gırs rnece, gula tode maneno 
Sıre ho cayılra mcvaze, tore dısmeni zedneno 
Cambaz nCvındeno, nCweşirC kefenu derzeno 
Des u dıyine mece, eve Mıhemed'i to xapneno 
Mürşüd ke çınCbi, müşkül hal nCbeno 

Seyta vıneto bıne uwede mosu moreno 
V crgde weno, qılancıkede qı§ttıeno 
Kutikte lop weno, hcrde zıreno 
Sera dosta bındc bırıko bımeno 
Edeb erkan nıhano, xatır rızncno. 
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Urze Ho Ser! 

Ala urze ho ser mıleto Zazak:i 
Mara taymC wendo biyC efendi 
Kerda ho dcst qeleme wemıskenC Tırkki 
Piy u kalıkC xora dıme cavcrdanC Dımılki 
Ala nayınede niade mara tayC bıyC zındıqi 

Hayde hayde hayde dcd u dereza 
Hayde hayde hayde mıleto Zaza 
TayC mılet kcyto zıdC zıma 
Bine lıngude menda ala urze ra 
PCro zube, zumin bijCre, bere meyda 

N aza u uza qey made qereza 
Hayde ye sıma vazime faraza 
SarC tever gurclo wclatC sıma 
Inkarbiyo vano, çino mılcto Zaza 
Vengıra ho fiye, venge to şCro erş u ala 

Areyiz feteli ya Palo, Hınıs, V arta 
Na mıleto Zaza n han o serme ho 
Urze ho ser, nasbıke dısmcnC ho 
Ho qız mece, qcscybıke zone ho 
Sare teveri bıvino hunerC to. 

Adres~ wasten: 
Edition Orient 

Reiherbeize 38 
1 000 Berlin 37 

W.GERM.ANY 

BiZ 
alevisiyle, sünnisiyle 

Gümüşhane'den Adıyaman'a 

Sivas'tan Bitlis'e 

• UÇ MiL YONLUK 

BIR HALKIZ 
45 



Bostane Mara 

ASTARE 

Werte hastane gulinde 
bılbıl waneno, 
Sere çayırede 
mayına sıpiye cerena, 
Lewe axwede voreke belekin 
Bme vialede 
çeneke fustone surin. 

Asmede pepuk 
per kerdera vınetri, 
Dıme gayide meşi vızene, 
Hegade Apo Nesemi cıte rameno, 
Xalciniye bıcıka §ırmokıne pota. 

Pero piya niştero şiya tamazede, 
Sere kemera gulennede 
murzelik u lolik fetelinC, 
Xalciniye boxca hasmeniye kerdera 
T ome bı c ık e bostan ardrabe iştah. 

Mi ane ko e Eli' de kemer e gındır b iye 
Kemere Iınga heşi ver şi, 
Na vengde zu dik perara 
Kemere vora kanede vınete. 

Hengura pince kewiya 
hem tırsa hemı ki şirena, 
Qeremux u meıem tene sure, 
Çeney XUXOde }auku V ane 
Werte boa bostanô gu!ude. 

Bostan& ma zaf comerde, 
bıne kemer u kuçede jil dane, 
Zımıstoni ke verdira 
zaranci gıle kou ser sone. 

Asma gulane eke ame 
Hewesude çenekS ma 
sere basınade çiçegu vırazene. 
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Germe hezirende eke 
sere bonde dani poti, 
eke lavaji axwe dayi, 
eke kalıko kokım pırde areyra verdıra, 
tu şebıke! 
Gule çıton rengu dana, 
Bılbıli çıton wes wanene, 
Voreki u bızek, heygoni çıxa ki yenara 

[ho. 

Bılakis mordeme ma, 
V engf: xo; bexte feleki, 
laukuro çıtoni an&ra xo. 

BOSTANEMA 
haqiqatde zu cono. 

Bılbılo Lal 

US XAN 

Bılbılo telal, ça biya la!? 
Tu tilya sure werda, 
Coka niya biya lal? 
Uwa dere qılenni, 
Xeyle wahto biya zelal. 
Zofine uwera hele xo guret. 
Awa ke vera mende, a ki kerde qılerıne. 
Çımey nf:bene jia, 
Jara Paçıkıne'de mırod n&)edino. 
Quwete ke biye, sarvar pulesne. 
Je muye vayda ama dana. 
Bılbılo telala !al, 
Ama mıre biya heval. 
U veng ke tora bıriyo, 
Tu ki bıze zu sarvar, 
Suve vıle V anasure, 
Girede jarera, bıze mırode xo, 
Peye koude mendo wayıre tu. 
Je mıllete Zazaune teveri 
Sar suredaru ve xo sana, 
Na tariyo zulomotede teyna, 
keşira mevaze, tene tersenu. 



Sewa Amnonde 

ASTARE 

ı. 

Sere cıla quminede axwe sona 

Werre axwede asme niştaro 

V ao honık hurdi hurdi yeno 

Pelg& dare yavas sanmera 

Diyare kou puene asıneo 

Kınce dewe ro§tiya 

Yere xacıkde ciye astari bereqine 

Natra dotra temuz cızene 

Helme sewa amnoni 

hande ke pıle§iya mıra 

Neverda ke, hata Asıare Fejiri, 

Kur§İra rawirji, zu sate hewn biceri 

Sewa amnoni 

Xaale xoride 
goniya germa 

Il. 

PerdaWa§ae 

Sere perdade şem 

Astaro zerd arnara cer 

Oda biye sıpi, biye §em, biye zerd 

III. 

Ro§tiye Mome 

Venge Tarnuri 
Boa gule 
Zu ki wanıtena bılbıle 

Hem ki diwande mordeme sılxeti 

Muhabet hirao 
Qesey deyrae. 

-

Werze, Ayabe!* 

Reşat'o SOYREGIZ 

E kı gırweyene, maye 

E kı wene, e axaye 
No dınyadı boli ayaye 

E kı hewndı fina maye 

Werze werze ayabe 

Heme dost u braybe 

Jewbe, qarşiy axayabe 

Werze ayabeeeı.. Werze! 

No bulanat k.ışta axayo 

Axa dışmene maya 

Devıj u 'emeley bere 

Lejo kı beno qande mayo 

w erze werze ayabe 

Heme dost u braybe 

Jewtıe, qarşiy axaytıe 

Werze ayaooeeı... Werü! 

(*)Na deyr Zerweş Serlıad"i zu qesetra qeyd. 

ku da. 

IPillflll 'lfu 
© ~QJJ' 

©~IJI~ 
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-

Cemal 
Süreya'y 
Wefat kerd 

Kılamvazo gırd Cemal Süreya'y, 
10.01.1990'dl İstanbul'dı neweşi

da sekerlra wefat kerd. Siyayışt€! 

eya, dlnaye edebiyati zew k•lam
vazi!do gırd kerd vıni. Wa serey 
dostan weşbo. 

Cemal Süreya, 193fldı Erzincan'dı 

ame dina. 1954'dl Faknitaya Zana
yışd~ Siyasi qedin~. Heta 1965 ze 
mufetiş€! maliye gırweya. Babd€! 
1965'1 kıstıha tadayoxey kerd, 
kıstera zi kılami nuşti. No mey
andı pheroko Papirus vet (1960-
1961 1966·1970). 196l'dı aneina 

' . ageyra gırwed€! xo wu Anqere dı 
xebetiya... Pfserokane Mülklye, 
Yedltepe, Şairler Yapraxı, Evrim 
wu Pazar Postası'dı kılami nuşti. 

1958'dı kıtabi! kılamande xoyo sı

rten vet: Üwercinka. D1ha dıma 
kıtahane kılaman Goçebe, Beni 
Op Sonra doxur Beni, Sewda Soz
leri wu Goz Bitigi veti... Ne se
randı pi!serokane Gosteri wu İki· 

bine Do-xru'dı nuştey nuşte. Par 
peserokde madı zl dı nuşteye c1 
tadayay Zazaki wu vızyay. 

Cemal Süreya pancas u new se
rebı. Wa serey külfetdi! c1 wu ye 
dostande c1 weşbo. 
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Rındeka Mı 

Cemal SÜREY A 

Tırkki'ra tadayoxi: 

CANO, AYDIN 

Niade ni destC tuyC, ni ki lınge to 
Ni honde rındekC ke, honde beno 

No ki porC tuyo, vıjC:rra raverdaC 
Niade rındcka mı nu tuya corra ve cCr 
Madam ke na cılo rafiştaC 
Hata sodır tı vırara mıdeviya 
Niade mıde zur çino ulleyi billeyi 
Tı honde rındeka ke, honde beno 

Ala niade çımC to ki itare 
Ulıga çımune to ki itare; musae roşti 
Ennd ke itarı~. hen nCvo mı sekerdene 
Niade rındeka mı ni boziye tuye, rute 
N iade sır -m ır ki nemende dewrC m ade 
Çıme to mırC wekerde sodır heştinede 
Ma çı guna ke, kcrda bare keme 

Ala tı ninede niade ni lewe tuye 
Ni qesey kenC ni paç kene 
RaC vırCne mı usılra lew nayve tore 
Papurede bime kalekede şiyene 
HirC vrrari dotra Ostomol ki şiyCne 
Bivcra dcrg usulra mı tu lew kcrdene 
NC:ıdiyC mara mosey şiyCne. 



Arildayoxi: KALMEMIJİ 

Can e 
D. DAVA 

Mı va, Cane Cane, melema mı Cane 
çıme to ke siyaye, buriye to qeytani 
Mı va, beçıke to ke bariye 
Ze qelema deste waliye Erzingan'i 
Surota to ke sura, ze saya Gumusxan'i 
Va, nata biya ke lewe pani 
Ondeıi ma bi qır u qotıki 
Kewt werte der u cirani 
Ax cana mı, Canf: 

Ere Cane yeno to viri 
W axto ke ez cero amene 
Kardi mı destte biye 
Mı xora darık taşte 
Tı vere çeveride niştivero 
To xore puçık vıraste 
Mı va, aqıle mı ke no aqılbiyene Cane 
Mı tı xore w aş te 
De Cane Cane, melema mı Cane 
Mı va bejina Cana mı ke rındeka 
Qewaxa sere tumiya 
Ere Can e qeykı sar u alem v ajo 
Rındekiya to 
Mı ve xo çımo diya 

Va, mı va nf:zano 
Piye to to dano, nCdano 
Teseliya ma bifiyo 
Honde ke ne rawura ez amu siya 
Qor u qenestara biya 

Mı va, germe perojiyo ez ama ke 
Melema nu nistaro saji verde 
Ni?.zo, qedera cıra se vato 
Heştira varnena siratane zerdu serde 
Mı va, lao 
W axto ke s ıma c ıra bezare 
Sewa yeniye 

ze samiya merdo 
Mue teberde 
De CanS Cane, melema mı Cane 

Va ke, wadbo wadbo, mire mı wadbo 
W aa mirS mı bero, vere çevere m ade 

[piyabo 
Ronenade koreke mirS xore poci 
W aa İ§ta bege mı rabo 
Va dı zeri ke zuvinira hasthe 
Wa emso nCbo, sewSnabo 

Sıl'o Feqir 
ALAVERDİ 

W ay de urzc urze Sıl'o sodıro 
Zalımo Bolıkbasi ame 
Ez berda Mosebır'o 
Mı niyada ke jüyo nistoro 
Astore qıre qimeti 
Rameno ververe mıro 
Herme xuye rasti serde niyada 
Nur kemale xora bıra Bozato Xızır'o 
Va ke Sıl'o nine dest paye to gır&ıe 
To benS koti Sıl'o feqiro 
Mı va, zere mı na kafırra tersene 
Huşke soyna mı benS vıle mı dane pıro 
Va ke, mıxenet xore efkar meke 
Sata tengede lewS tode hazıro 
Merata Kotıra ax lemıne hCgayi 
Zalımo Bolıkbaşi ame 
Dest u paye mıne neçari gredayi 
Ez kerdune raşt, berdune 
DiyarS nişange Qere Bava'yi 
Mı reye nat u dote xo niyada 
Ewlaye gerçegi koye Dcrsim'ra asayi 
Tene berdiine delxS mı nCda 
Mı vengda budela Kureş'i zere vCsayi 
Mı va koti menda 
Hewaıi seyS xode bırese 
Neçe feqiri name tora xelesayi 
Mı va kafıri mıre kerde top, arde 
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Neçe feqiri name tora xelesayi 
Mı va kafıri mıre kerde top, arde 
Des u hawt qıhnce keskone zere jayi 
Va ke Sıl'o vılC to pırodayenere qcrar do cı 
Ewraqi imza kerdi tedestde fetelnayi 
Mı va, lao mı hewar do wayire xo 
Ax Kureşe xuye budelayi 
Mı niyada niştoro ostore qıre qışkcki 
Kerdera mı ser helkana vayi 
Mı posta xo kerde qayıme 
E pera nay ro, te horendi dayi 
Herçi qılınce ke dayi Sıl'iro 
Dest kerdo vera, pera hewara perayi 
Mı niyade hakim uştera xo ser 
Çımi k erdi pırC he§ tİr u berv ay i 
Kafıra iman qenate xo asıibi 
Çıfte kavıre xo ardi pesın sarebımayi 
Ez pe gureto, berdu pırde Mamaxatun'o 
Tezele mıre zahmu icat kerdo 
Ş iri to k e ron k eni ro ne na zeytuno 
HirC roji, hirC sewi estura dare 
TalC mıre run kerdo nCvısino 
Hire roji biyo temam, amo diyare mı 
Per u qenatu sanenu pa lewino 
Mı va, kafır mı xete nCkerda 
Qasbe hCgayC kewi nCben tobeliyo werte 

[nCkuno 
Tı ke sebıkerC, gırza nuni kerdo direge 
Sano bıne nıngane mı 
Ez ke heşte pa vındi zore mı nino 
Mı niyada şüwariye Xizır'i rameno 
Poştiya mı biye qewine 
Mı va. no imdade mıno 
Wa ke, mıxenet cıre vıle xo romene 
Caru tengede tora duri nCkuno 
MCrate Katege heniye şeno 
Ez terkuto, §İne Mose 
Hewne mıne bekesi tede nino 
Mı va, zalımi nıka 
Çewres şüwariye xo gureto 
Derme mıne feqiri bırneno 
Şafaqİ sana Cl, amunC teveri 
Bertengde vıneto vıle mı wazeno 
Mı va, mı hawar do kemere Duzgın'i 
Ez bı heşiriye teslime to nCbeno 
Mı reye sır do butun pe dine gureto 
Poşta dinera vozdano 

so 

Kafıri emır do çewres şüwariye xo 
Yaxe mıne bekesira nevcrdano 
TecelirC §İyo raste hegaye çırpozi amu 
Sıl toveliyo payna cı nCnano 
Mı niyada zahmi va ke 
Sıl qudumra (qamera) kewto 
Ax coka voznCdano 
Pebıcere benu danu rnekerne 
Sona ceza xo mırdi vineno 
Ey kafır mıra a kelima mevaje 
Tale mı rındo 
Hakim emso hewnC xo vineno 
Sodırra urzenora xo ser 
Xanıma xore hewne xo qeseykeno 
V an o, mordeme emso qılınce da qapaxe de 

[yraye mıro 
Qılaşiyara, mı sera asmen aseno 
Va ke, me§te peroz mordeme yeno lewe to 

I rnekerne 
Xo mexeletne bere peyi tera ............ wa-

Na kafıri ez gureto, berdu 
Çevere mekemide vetu 
Mı niyada hakimi ustera xo ser 

[zeno 

Mıre werte dosyara qanune lernın veto 
Va ke, Sıl'o veli: xo hete mara bıçarne 
Vera çımone mme feqiri gureto 
Va ke, ez zon ke ilava soyna to Sıl'o 
Tera tawa çino nafa herata 
Mı va, kafır elgiya xo meke 
No ancax kare Kures'e mıne sato 
De urze urze Sıl'o rocıka serde 
Dewre hire seriye biyo ternam 
Kafıri ez tekrar kerdu darde 
Mı va ez heyrane tabi 
Sar tera mıradu wazeno 
Duzgın'o ke kemerde 
Mı va ez ve qurvane to budelaye Kures'i 
Baxım da po§ti sane furune. kerde serde 
Furunera amayme teveri 
Cemed ve zımeluna biyo darde 
Mı niyade heware seye xode resto 
Dest kerd §İrite gula mı verde 
Mı va ewro roca tenga 
Mı tı tayin kerda 
Ax seye xo teny a cameverde. 



lıı die l]nc 
gesclılageı 
• Gc~chichten 
au~ dem bundesdeut~ 
lluııusgcgeben von 1 
S.muıılung Luchterha 

JIDIEIR§ITOO 
- Bir kitaptan bir sayfa-

(In die Flucht geschlagen. Geschichten aus 
dem bundesdeutschen Asyl. Herausgegeben 
von A. Tuckermann, Luchterhand, Frank
furt 1989, s 150) 

Dersim, Türkiye'nin dogusunda Fırat'ın iki 
kolu arasında kalan bölgenin adıdır. 1937-
1938 yıllarında yöre halkınin iiçte ikisi 
bir katliam sonucu öldürtıldü veya sürgün 
edildi. O günden beri baskı ve kıyım son 
bulmuyor. kıyımdan geride kalanlar isyan
cı geçmi§lerinden ve günümüzdeki politik 
eğilimlerinden dolayı sürekli cezalandırıl
maktadırlar. 1987 yılında, Dersim (Tunce
li) katliamının 50. yıldönümünde 50.000 
ki§iye Türkiye'nin batısına göç emri veril
di. 

Dersim bölgesi özellikle Alevilerden oluş
maktadır. Burada Kurmanci Kürtçesinin ya
nısıra gene1likle Dirnilice ("Zazaca" da de
nilir) konuşulmaktadır. Okullarda bu böl· 
genin yerli dillerinde ögretime müsade e. 
dilmiyor. Dersim toplumu üç K (KKK) ile 
adlandınlıyor. KKK, "Kürt, Komünist, Kı· 
zılbaş" anlamında kullanılıyor. Alevi ol
duklarından camiye gitmedikleri için "Kı
zılbaş" ve "Kızılbaş" oldukları için de 
"Komünist" (yani dinsiz, inançsız) diye 
adlandırıhyorlar. Tunceli'de bir kişi başına 
üç asker 1 jandarma düşmektedir, yani her 
bir K başına bir kişi. 

Federal Almanya Cumhuriyeti'nde yasayan 
Türkiye kökenli göçmen işçiler ve sıgın

macılar arasında., bu bölgeden insanlar çok 
sayıda mevcuttur. 

sı 



Ar~dayox: 

Zerweş SERHAD 

N i. deyri pirıko deyri kaykerdışiyi. Yani gorey herg deyr ı u gOl/endi esta. H emt! c adi. Za
zaistan'idı wexto kı Zaıay gqvend anceni, deyrani cı zi pa vani. Lavri ni deyri cirıni 
çorşnıedi. (dormaredi) Soyreg'ra ari.byayi. Not: Wexto kı govend anciyena, kaykerdoxan 
miyaiU'a zewi cı deyr vano. E qıseyi kı itealik nuşyayi, i qısey zi qoroya vazyeni; yane 
kaykerdoxi pipo piya e qısan vane. 

Derilo 

Derila derilo dı seyrane 
Vere Diyarbekır'i bostano 
Osman piye keynano 
Cıra juwer (juker) ma nedano 
Eydı ne dino ne imano 
Deri/o deri/o dı seyrani 
Deri/o deri/o dı seyrani 

Derila derila dı seyrane 
Peyi bande ma fıl1ıano 
Yere bande ma fılftano 
Diyarbekır xopano 
Derila deri/o dı seyrani 
Derila deri/o dı seyrani 

Derila derilo dı Seyrane 
Osman piye fiewt keynano 
I u w er cıra ma nedana 
Boka cıra ju nemana 
Deri/o derüo dı seyrani 
Derilo derila dı seyrani 

Derila derilo dı seyrane 
Keyne ma şım na dıkek 
Ez se kı vana tı fıes rnek 
Nan u piyaze ma b dek 
Derilo derilo dı Seyrani. 
Deri/o derilo dı seyrani 
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Tore V ana Meyro 

Estora hirr bı hirra 
Tari vana Meyro 
Gırey piron cesiro 
Tari vana Meyro 
Veynde keyner wa biro 
Tari vana Meyro 
Veyvey keynerda pilo 
Tari vana Meyro 

N arney veyver Meyr'o 
Tari vana Meyro 
Dedzayo keyner vero 
Tore vana Meyro 
Veynde wa dedza bho 
Tore vana Meyro 
Narney zamay Beyr'a 
Tori vana Meyro 

Meyro keynay Dunıliyana 
Tori vana Meyro 
Vera dedzay rıli dana 
T or e vana M ey ro 
Esıora fıirr bı Tıirra 
Tori vana Meyro 
Gırey piran cesiro 
Tore vana Meyro 



Ciran'e 

Ciran'C Ciran'C: Ciran'a nu 

Koçeri, Relima, bermiyaya ml 

Na Ciran'a cordı yena 
Ciran'i Ciran'i Ciran'a mı. 
Ciran'C: Ciran'e Ciran'a mı 

H eva/i hogvi bermiyaya mı 
Dısmeni gena reqıs kena 
Ciran'i Ciran'i Ciran'a mı. 
Aya Mrsa war kena 
Ciran'i Ciran'i Ciran'a mı 

lşlıga zamay neqışkena 
Koçeri Helima bermiyaya w 

Na Ciran'a h bermena 
Hevali hogıri bermiyaya mı 
Kok şirıno terk nC:beno 
Ciran'i Ciran'i Ciran'a mı 
Fistan suro lı qınnı kena 
Ciran'i Ciran'i Ciran'a mı 

Na Ciran'a cordı yena 
Hevali hogıri bermiyaya mı 

Mı arıqdı fetısnena 

Ciran'i Ciran'i Ciran'a mı 

Na c ir ana bol şinna 
Ciran'i Ciran'i Ciran'a mz 

Ez terkC Ciran nCkena 
H eva/i hogıri bermiyaya mı 

Çaçan'e 

Ax le yernan Çaçan'ô 
Wax ıe yernan Çaçan'e 
Bexte Çaçan'da mı çıniyo 
Çaçan to bıgira wu şıra 

Bexte Çaçan'da mı çıniyo 
Çaçan to bıgira wu şıra 

Axli yernan Çaçan'ı 
Wax te yeman Çaçan'i 
Ax li yernan Çaçan'e 
Wax liyeman Çaçan'i 

Çaçan'e to va nCzana 
Delale to va nezana 

Tı şirına, tı şerheta 

Tı zerida madı kewta 

Tı şirma. tı şerheta 

Tı zerida madı kewta 

Ax li yernan Çaçan'i! 
Wat li yernan Çaçan'i. 
Ax li yernan Çaçan'e 
Wax li yernan Çaçan'i. 

Çaçan şi serere biri 
Xo verada bınele biri 
A nl§ena serd€: zeri 

Çaçan keynay teberi 
A nışena serde zeri 
Çaçan keynay teberi 
Ax li yernan Çaçan'e 
Waxliyeman Çaçan't 
Ax liyeman Çaçan'e 
Wax le yernan Çaçan'e 

Be ha, bô ha Çaçan'ô 
Ezdo desıe to tepeşa 

Şıra diyarde Diyarbekır'iy 
Bewniya Soyreg u Çewlig'iy 
Şıra diyarde Diyarbekır'iy 
Bewniya Soyreg u Çewlig'iy 
Ax li yernan Çaçan'e 
Wax M yernan Çaçan'i 
Ax li yernan Çaçan'e 
Wax ıe yernan Çaçan'e. 

PIYA'YI 
Zazaların 

bulunduğu 

her yere, 
Zazalarla 
ilgilenen 
herkese 

ULASTIR! 
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Tekna Qurvetiye 

ASTARE 

Alınani Tırkura has nCkenC. Tırki ki Alma
ncra qarine. Herbe 1 u herbC 2'inra hata 
nı ka, de w I ete dımina nakr a go ni giradaniL 
Karkerdoxe Alnıani u Tırki pore juvini gız 
kene. Lek peke xo erzene teber, Tırki ycne 
dane are, cırC te§ekur kene. Roze rize ser 
ni.sano, a uzadc, a itade zu zıngais vecino. 
Mılet biyo arlemez, biyo kermczın. Buy
uke, bıvCsıne, ya ki wedare texte berzi, 
wenca nCvurino. MırC hen yeno ke, her ca 
ger gureto, nCwesiye u maraz gınora orga
nik. 

Qesee ke hata nıka vete u vaıe, ekc tu 
ino hardi ser barbıkere, hard bınede nale
no. Zure ino ke aredC u berze Çeme Ren'i* 
Ren beno wusk. Kam ke delmas fahm 
keno, neweşiya qanserira beno newes. 
KokımC itayi teri. demonu mendC, cenci 
rew biyC kokımi. 

Ez vijer şiyo "Terziye Yunani". MırC 
qawa arde, hal xatır perskcrd. Zu cinıka Al
mani ame zere. Yunani're vat ke: 

"Me§te çewde ma beno tol. Tu naskena 
Tırki, Vietnami, Somali, çe xu dan ino. 
Hama çede awe çina, tesne çina awe xore 
kere." 

Y un ani hcrme xu went. Ez uz ara ceriyora 
ser, mı vat: 

"Ciniya rınde, tu çıxa ki ino rınd nas 
kena! Welate inode awe bCperuna. İla sıma 

54 

seveta zu pangulete nisene qırtıka zuvin
ra." 

Cinıke tevana pusmo biye. Ae vat ke: 
"Qusıre mı mevine!", veeiye teber, §İye. 
Yunani mıre vat ke: 
"Ez ki tere tu cenc biyo, amo ita. ltara 

zobina ca nC§iyo. Ez çeC na xarumede ni
sonru. Ae mıre zerre na des u hire serrude 
çı vat, mı vat "rınti ya". 
Mı ki vat: 
"İdare bıkerme. Eyi poste lüye cene 

pıra. xo ver vane mordem maimC. Caver
deeee! ... Tu kıncune xo bıbıme!" 

Heniyo nıka. Hae Alınani yene peser. 
Hen werte ponc rozude. A roze saire Al
manyaya Verva Roze W. Biermann vat ke, 
Niya kc sono, hale Tırko xıravra 
xıravıno. 

Çand serrC ke Trrkiya u Almanya pırd 
vrrazene, xo xecelnene. Hama ne vere vere 
pırdi, ne ki peniya xu veciya. Hemı ki 
pırdo nianen xapıtenera dür, tayine kerdo 
kuz. Hama prrdo rınd, zerweşiyera vecino. 

J. W. Gothe sevato: "Kam ke xeribo, 
meyman nCkeno; çee i rew rıjino." 

Wae qurveriye vorera serdıno. 

(*) Almanya'de name zu çemiyo. 



I. 

Zarance kuna kemeru 

Zone hode wanena 

Qılancıke 

nisena gıle dare ra 
Zone xode qıştnena 

Arnnon yeno, bcno gemı 

Temuz zone hode cızeno 

Mor u mılawın 
Teyr u tur 

Pil u qız 
Cin u camerd 
Serre na dinade her çi 
ZonC hode waneno 
Serre na dinade 
her çi, her kes 
zone hode g ıran o 

Werte ninera 
ça teynama 
zone bora vozdame! 

Ça teynama 
zonC bora rememe! 

Ma rememe kata sıme? 

Zone Ma* 

HESE 

II. 

Zazaki zone mao 
Bav u kali qeseykerdo 

Lawıki vate, sanıki vate 
Zone ma zof şireno 

Zone ho ça vindkerime, 

Zone sari ça ser kerime 

Zone ho ça bın kerime 
Zone sari ça ser kerime 

Zone ma ki bi vind 

ma ki beme vind 
Roşt bena vind 
Tari maneno 

Beme lal, beme kCr 
Beme be pa u be per 

Kurne bıne destu 
Fıneme verre dCsu 
Hale mare u waxt 
her kes huyine 
-ne ker her! 

(*) Na kılam, Ay re, amor 14, pelge 16-17'de veciyaybi. 
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Akkoyunlular, Zazaistan'da 100 yıldan [U2-
la bir zaman hüküm sürdüler. Bu süre için
de bölgenin vergi sistemi, adına "Hasan 
Padişah Kanunları" denen yasalarla düzen
leniyordu. Adını Akkoyunlu hükümdarı U
zun Hasan'dan alan bu kanunların en dik
kate deger yanı yöresel özelliklere göre 
yapılmış olmalarıdır. Bu nedenle bu yasa
Iarda bazen köylere dek inifen ayrıntılara 
bile rastlanabil~kıedir. 

Bu yasalar, Akkoyunlu Devleti'nin yıkılı
şından sonra da 1540 yılına dek aynı adla 
uygulamada kaldılar. 1540'ta da yöresel 
ayrınJılardan arındırılarak ''Diyarıbekir Ka
nunntınU!si" adı altında birleştirildiler. 

Aşagıda yayımladıgımıı kanun/ar, bölge
nin Osmanlı yönetimine geçişinden sonra 
yetkililerce yapılmış tespitlerdir. Sözko
nusu tahrirler, bugün Başbakanlık arşivin
de 7 numaralı 1516 tarihli ve 840 numar
alı 1518 tarihli tahrir defterlerinde kayıt
lıdırlar. Ancak biz kanunları degerli pro
fesör Barkan'ın kitabından (Ömer Lütfi 
Bar/can, Türkiye'de Toprak Meselesi - To
plu Eserleri 1, lstanbul1980, s. 549-568) 
aldık. (Not: Yer darlıgından ötürü Mardin 
ve Urfa'ya ilişkin kanunları dergiye al
madık.) 
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Defter-i yasaha-i vilayet-ı Diyenbekir 

ı. Tofsil-1 kanunname-i livo-1 Amid ber muceb-i konun-I Hasan Padişah 
mukarrer şüde {i) 

2. Evvel kuroda vakl olan reayadon onunkim bir çiftlik zemını olub ve 
ziraatine kadlr olsa her çift başına yetmiş Iki karaco okca (2) resmi çift alı· 

nur imiş ki ücü bir Osman! akçe hisobı üzere yl(jirmi dört akçe olurmuş. Reaya· 

dan alınmasınun dahi mevsimi evvel bahar nevruzda imiş hem evvel üzere 

muk.omir kılındı. 
3. Ve deh-nim (~) di yü makiyon baha { '1 her çift başına on kareec akçe 

dahi alınur imiş ki üçü bir Osman i hisobı üzere on akço ve sülüs olur imiş. Bunun 

dahi alınmasınun mevsimi nevruz'da imiş. 

4. Ve girü eğer müslüman ve ger keteredir ziraatlerinden humus üzere 

alınur imiş. 

5. Ve nayibçe/ik (s) ve valice/ik ( (j) her çift başına dörder ("J) kile-i - . 
Amid galle alınur imiş ki nısıf kile-i Osmanidir kileleri nısıf buğday ve nısh 

arpa. Ve resmi alet her çift başına yüz burma ( jf) otluk dahi alınur Imiş ki 
·her yüz burmasınun bahası otuzor kareec akçe imiş. Ücü bir Osman akcası 
hisobı üzere on Osmani olur. · 

6. Bu zikrolan eğer alet ve eğer gallevatdır reayadan alınmalarınun mev
simi harman vaktinde imiş. Girü evvel üzere mukarrer kılındı ki gallel harman 

vaktinde ve otluğın çayır vaktinde. Ve resmi mevaşi her inekden altı kareec 

akçe alınur imiş ki üçü bir hisobı üzere iki Osman akcası olur. 
7. Ve ehl-i kuroda olan sığır cinsiyle atiağa giden azrağu ( 9 ) keçiden 

ve koyun cinsinden üçer kareec okca alınur imiş ki bir Osman akcası olur. 

Anun alınması ret olub defteri cedide hosıl koyd olmadı. 

Amma süriyle koyunı olon kimesnelerün eğer Ekrad ve ger gayrıdır resim 

her yüz koyunda bir baş koyun ve Şohruki (lo) ki altı Osman okcosı olur. 

8. Ve resmi yatak dahi her sürüde bir koyun alınır imiş sürü dahi üç yüz 
boş koyundur. ~ 

9. Bu zikrolon mevoşi ve ger mera'idir ( ıı) alınmalarınun mevsimi evvel 

bahar nevruzdodır. 
10. Ve besetinden ve aselden ve asiyabdan nesne alınmaz imiş glru evvel 

üzre koydoldı. 

11. Ve bazı Arab kurası ki Amld'ün nchiye-i canib-i gerhisinde vaki olub
dır onlardan resmi çift ve bu seyir ehl-i kura virdüği resmi çift ve seyir rüsum 

alınmaz imiş. Amma resmi bevvabi ( 1 ı) diyü viieyeti mezburda olan ehali-i ku

radan her çift başına dörder kile-i Amld'i golle alınur imiş. Anı beraber virür

ler imiş. Ve ziraatlerinden soyirieri gibi humüs üzere alınur imiş. Ve fiğ ve 

burçakdon öşür üzere. 
12. Ve bac ve tamga hususı dahi konunı kadim üzere akmişe kısmındon 

ve gayrıdon ol nesnekim bey olsa yüzde beş Osmoni okco tamga alınur Imiş. 

Ve ol meto'kim Yezdi akmişedir gelse anı mizona urub dahi her Amid batma

nında ki bin beşyüz seksen dirhem olur her batmonıno doksan altı karoca 
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okco boc olurlar Imiş. Ücü bir Osmoni hisobı üzere otuz iki Osman okcası olur. 
Andan gecüb gider imiş bu bac-1 büzürk Ini imiş. Amma nefs-i şehr-I Amid 
tüccarının nısfı tamgay-1 siyah ( 1'<) ve nısfı bac-1 büzürk imiş. Amma seyir me
mo likden gelen tüccar tayilelerinin akmişelerinin külliyen bac-1 büzürk ıcün 

zobt olunur imiş. Bu aksamdon bey'olso yüzde beş alınma mukarrer olub 
batman bac1 virilmez imiş gecüb gitse satılmasa batman bacın olurlar imiş. 

Ve bac-1 harir diyü her batman-ı Arnididen kırk sekizer koraca okca boc alınır 
imiş. Ve bey"olsa yüzdesi ücü bir Osmani hisobı üzere on altı akçe olur. Ve 
her batmanda Ergani bac1 diyü on iki karaca akca dahi alınur imiş ki üçü 
bir hisobı üzere dört Osman akcasr olur. Ve körben gelüb Amid"e uğramayub 
geçüb gitse girü bu düstur aniorun dahi bacı alınur imiş. Ve Haleb kumaşı 

dahi gelüb satılsa yüzde beş akca-i Osmani tomga alınur imiş. Amma satırma 
(yub) geçüb gitse vezne urub her Amid botmanındon yiğirmi yedi karaca akça 
bac alınur imiş. Ücü bir hisobı üzere her mende dokuzar Osmani akca olur. 
Ve iskenderani akmişe ve meli (?) ve dülbend ve culfok (IS") bunlar dahi ipek 
bacı düsturu üzere alınur imiş. Ve tersncebil batmar.ına yiğirmi dört karaco 
okça alınur imiş. Ve za'ferandan yirmide bir ve kebenek yükünden dört yüz ko
~aca akçe bac alınur imiş. Amma zlkrolon iskenderani akmişe Yezdl akmişe 
' düsturuna bac alınur imiş. Ve ıtri kısmındon salılsa yüzde beş tamga alınur 

imiş. Ve gecüb gitse her men-i Amidide dokuzar buçuk karoco okça bac 
alınur imiş ki üç Osmani akçe olur. Ve mürdebor kısmı olandan satrlsa her 
deve yükünden yüz yiğirmi altı karaca tamga alınur imiş. Ve at yükün
den bu zikrolanın nısfı alınur imiş. Ve geçüb gitse deve yükünden kırk sekiz 
karaca akça bac alınur imiş ki on altı Osman akçosı olur. Ve at yükünden bu 
zikrolanın nısfı alınur imiş ki sekiz Osman okçosı olur. Ve demir yükünden geçüb 
gitse her yüküne on sekiz koraca akça bac alınur imiş ki altı Osman akçası 
olur. Ve cam ve bakır yüki geçüb gitse her yüküne yetmiş beş koraca akca 
bac alınur imiş ki yiğirmi beş Osman akcosı olur. Ve tutya yükl ve pulôd yüki 
ve neft ve bulgeri yüküne yüz elli karaca akçe bac alınur imiş. Ve bıçak yükl 
ve keten yüki geçüb gitse her yükünden altı yüz karaca akca boc alınur Imiş 
ki hisabdo iki ~z akçe olur. Ve ak esir geçüb gitse yüz elli koraca akca boc 
alınur imiş. Ve kara esir gecüb gitse yüz ylğirmi karoca akco bac alınur imiş 
üçü bir Osmoni hisobı' üzere. Ve bağdon ve boldan ve kızıl boyadon ve şeb
den ve katrandon ve ziftden ve kara sakızdan ve ok sakızdon ve çırak yağın

don her Amid botmanındon bir koraco akçe bac alınur imiş ki üç botmonı bir 
Osman okcosı hisobıdır. Ve yaş yemişden ve tuzdan her yükden satondan 
altışor koroco okço alınur Imiş ki iki Osman okcosı hisabıdır. Ve enôr kobın
dan ve soğandon ve birineden ve mehluc (!o 1 penbeden ve emrud. kokındon 
ve kür(e)k'den (?) ve çölrnekden ve kömürden ve odundon bac alınmaz Imiş. 
Amma kapuc1 ve ases hakki var imiş anı ıılurlar Imiş. Her yükden bir karaco 
akca asesiye ve bir koroco akca resmi bevvôbi alınır Imiş. Ve evsel (?) ("rJ) 
besôtininden her bostan başına eğer cak ve ger azdır dörder kavun alınur 
imiş ikisi be'(lik ve ikisi şahne/ik Imiş. Ve evsel (?) den (ı~) hosıl olon golle-
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-vôtvan her Amid müddü gelieden bir kile-i Amld galle alınur imiş. Oşür alın
ın'az imiş. Ve bir tarla penbeden bir men cekirdeklü penbe alınur imiş. Ve her 
bağdan on sekiz karaca akca şahne/ik alınur Imiş hesabda altı Osman ak
cası olur. Ve resmi bevvdbi diyü her yük'kim şehre gire eğer tüccardır ve ger 
gayrıdür her yükden bire.r karaca akca alınur imiş. Amma nevahi-i Amid kura
sından gelen gallevôt yükünden nesne alınmaz imiş. Zira onlnrun her çift ba
şına dörder kile galle rüsumu vardır anı virmeylle bu teklif .üzerlerinde.n sôkıt 

olur imiş. Ve kavun ve karpuz yükünden her yükden birer döne kavun ve ger 
karpuzdır alınur Imiş. Ve odun yükünden birer oğoc ve kamış ve otluk yükün
den birer bağ alınur Imiş. Ve eeltük madrablarından dahi her bir medrabdan 
birer Amid müddü eeltük re_smi bevvabi alınur Imiş. Ve livô-1 Amid Ekrodından 
Mardin kapusundo her haneden birer nügl (ı?) yağ alınur Imiş. Ve aniorun bo
zara gelen yoğurdlarından ve peynirierinden nesne alınmaz Imiş. Hernon ol 
yağı virürler Imiş. Ve tamgay-ı ağnam şehre gelen her Iki baş kayuno bir ka
raca akca alınur imiş ki altı boş koyuna bir Osman okcası düşer. Ve sotılmo
yub ·girü dönüb gitse nesne alınmaz Imiş. Ve şehirlerden çık u b gayrı yi re yük gitse 
,vük başına birer karaca akça alınur Imiş. Amma şehre glrü glrdüğl kapudan 
,cıkub gitse nesne alınmaz Imiş. Ve klrişhane içün şehirde bağazlanon koyunın 
ve keçinin bağarsuğın ( "1.0J ômil alub Işler imiş. Ve resmi küttôbi dahi her yük· 
de rubu kile-i Arnidi golle alınur Imiş. Ve şehir ve kura halkı külliyen kal'a 
lçün beğlik kirecden bir yük kirec getürmek kanunları Imiş. Anun kirası içün 
her haneden otuz altışor karaca akca nakld olurlar Imiş ki on Iki Osman ak
cası olur. Ve Ekrad cemaatı dahi her haneden birer yük kirec ve birer yük 
kum ve blr_er yük odun getürürler Imiş, kanunları Imiş. Ve Şahhami (2.ı) lcün 
dahi şehirde boğazlanan koyunun ve keçinin böğreği (Z:ı) yağın olurlar Imiş. 

Ve başhane lçün dahi şehirde boğazlanan koyunun ve keclnün baş ve ayağın 
olurlar Imiş ve pastun dahi tabbakhane içün olurlar Imiş. · 

Defter-i Yasahii-i liva-1 Ergani 

ı. Tatsil-i kanunname-i nal:ıiye-i Ergani ber muceb-i kanun-ı Hasan Padi
şah (n). 

2. Evvel reayadan ol kirnesneler kim müslümanlar d_ürürler evvel ziraat
lerinden beşde bir alınur Imiş. 

3. Ve girü her hane başına bir yük odun bohôsı alınsa on karaca okça ve 
bir yük otluk ve bir yük saman alınur imiş ki her bir cins yük içün onar karaca 
okca alınur imiş. Bu üc cins yükün bahası on Osman akcası olur. Bunlarun alın
masınun mevsimi atluk ve saman harman vaktinde ve odun son güz ayında o[ 
vakit alalar. 

4. Ve resmi şahnegi (Zq) diyü otuz iki kile behre alınan yerden bir kile dahi 
şahnegi alınır imiş. 

5. Ve valicek (-ı_., diyü· her cil! başına iki Amid kilesi galle alınır imiş ki 
bir istanbul ki!esi olur. 
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6. Ve her haneden (ve her haneden) yılda birer gün trgadiye dahi alınur 
imiş. 

7. Ve resmi tdiye her karyeden birer koyun alınır imiş a'iôsından eyüce 
ve ednôsından dahi oşğa'rlak (U.) haline göre. 

8. Ve girü her haneden tütüncek (2'J) diyü altışor tenge dahi alınur imiş ki 
on iki Osman akcesi olur. 

9. Ve resmi timürcek (lRI her haneden bir tenge dahi alınır imiş ki Iki Os
man akcası olur. Ve naibcek (ı~) her haneden bir tenge alınur imiş ki iki Os
moni olur. 

10. Ve divancek (3o) dahi her haneden bir tenge alınır imiş ki iki Osmonl 
olur. 

11. Suniorun alınmasınun mevsimi evvel bahar nevruz'dodır. 
12. Ve bağları olan yerlerden her yüz devekden (31) bir tenge alınur imiş ki 

iki Osman okcosı olur alınmasınun mevsimi üzüm voktindedir. 
13 .. Ve resmi arusiye icün dahi her aruslyeden bir cizme behôsı diyü ad vlr

mişler ol alınır imiş nihayet otuz· akco olur. 
14. Ve resmi ôsiyab her ôslyôbdon yılda on altı Amid kilesi galle alınur Imiş 

nısfı buğday ve nısfı arpa ki yıllığı elli altı Osmani akca olur. 
15. Ve resmi mevôşi her lnekden ve eşekden yedişer karaca akca alınur 

Imiş ki hlsabda Iki Osman i ve sülüs düşer. Ve yunddan (-;·1) on dört karoca okca 
alınur Imiş ki dört buçuk Osman okcosı olur. · 

16. Ve resmi mera'i/eri IT>! dahi her koyuno iki yarım karoca okca alınur 
imiş ki ücü tamam olsa bir Osmani olur bu hisab üzere alına. 

17. Ve bundan gayrı her yüz elli baş davardan bir o'lô koyun ve ger keçi
dür alınur Imiş. Ve dört' nügl yağ ve dört nügi kıl ve dört nügl keş (341 Ve Gev
heriz IS>) nôm koryeden bu zlkrolanlordan zôylde dört nügi peynlr dahi alınur 
Imiş. 

Bu hususlar ki başdon tokrlr olundı kura müslümanlarından alınır Imiş. Gini 
ber karar-ı sôbık mukarrer kılındı. 

Amma bu zikr merôi ve meV"ôşinün alınmasınun mevsimi evvel bahar nev
rtız'dodır. Olvakit olalar andan mukaddem alınmaya. 

18. Ve şehr-I Ergani cemaotınun müslümanlarından ziraeti olanından hums 
üzre. alınır imiş. Ve bağlerından dahi dört bin kara ca ak co maktu vlnirler Imiş 
ki bin ücyüz otuz üc akco-1 Osmani olur. Ve birer yük odun dahi alınır Imiş. Bun
ların dahi alınmasınun mevsimi bağ okccsı üzüm. vaktinde ve odun son güz ayın
da ki kış evvelldlr. 

19. Ve şehir Erôminesl'nden (1&' dahi bağ haracı dlyü on. iki bin karaco okco 
.moktu olurlar Imiş. Amma ol vakit momurlyetl ortuk Imiş şimdiki halde ondan 
dahi eksuk olmağın dokuz bin kcrcca okca koydaldı ki uc bin Osman okcosı olur. 

20. Ve tütüncek dlyü girü her haneden bir Şohruki dahi alınır Imiş ki altı 
. Osman akcosı olur. Ve girü nôlbcek diyü dört yüz koraco okcc moktu alınır 
Imiş. Ve bayramcek dahi giru dört yuz koreec akco alınır Imiş ucu bir Osmcni 
hisobı üzeredir. Suniorun alınmalarının mevsimi nevruzdadır. Amme bayramce-
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ğün nısfı bir bayramda ve nısfı dahi bir bayramda Imiş. 
21. Va her nefer başına on ikişer ırgad/ye dahi olurlar imiş ki her günü icün 

bir tenge alınır Imiş ki yiğirmi dört Osman akcası olur. Amma işledürler imiş 

artuğun olurlar Imiş. Glrü evvel üzere mukarrer kılındı. Alınmasınun mevsimi nıs
fı evvel bahar ekin vaktindedir ve nısfı dahi orak vaktindedir ol vakit alına. 

22. Ve her haneden birer yük odun dahi virürler Imiş devarı olan davar lle 
ve olmıyan arkayla getürürler Imiş her yükü bir Osman akçası olur. 

·23. · Ve resmi aruslyelerl içün dahi on Şahrukl alınır imiş ki altmış Osman 
·akcası olur. Ve kurii Eraminesi'nün dahi ziraatlerinden beşde bir alınır Imiş. Ve 
resmi /fgadiyeleri dahi har neferden on iki ... ('rtı her günü altışor Osmaniden 
ylğirml dört akca olur. Alınmasının mevsimi tansil üzere evvel bahar ve orak 
vaktindedlr. 

24. Ve girü her haneden tütüncek diyü sekizer tenge alınır imiş ki on altı 

Osman akcası olur. Bunun dahi alınmasınun mevsimi nevruzdadır ol vakit ala
lar. Bunlar odun ve otluk ve saman bahası içün Imiş. 

25. Ve resmi şahnegi diyü gallevatdan her otuz ikide bir alınır imiş anun 
·dahi alınmasınun mevsimi harman vaktindedir. 

26. Bu zikrolan hususlar külliyyen kemôkiin mukarrer kılındı. 
27. Bunları virügelen liva-1 mezburda on dört kıt'a Ermeni kuriisıdır. Bu tak

rir olunan rüsumı virdüklerinden gayrı girü bu karyeler reayasının bazı maktu
ları dahi vardır an-kadim viregelürler imiş ki her karye ne mikdar nesne vlre
gelmişler Ise zikrolunur: 

Evvel karye-i Bayur (38) ki Ermeni kendidir dört bin karaca akca bağ haracı 
diyü virürler imiş ki ücü bir Osmani hisabıdır. Ve üçyüz karaca akca timürcek ve 
dörtyüz karaca akca ndibcek ve ikiyüz karaca akçe divancek ve ikiyüz karaca ak
ca bayramcek ve ikiyüz karaca akca dahi şirecelik ve dört bin karaca akça kara 
saigun {>')) diyü bu zikrolanları külliyen virürler Imiş on altı Istanbul kilesidir. 

Ve karye-i Nife'den ltıol dahi dört bin karaca akca bağ haracı ve dört bin 
dört yüz karaca ak ca kara mal {'ı ıl ve üç yüz kara ca akça tl mürcek ve dört yüz 
karaca akca ndyibcek ve -<kiyüz karaca akca divancek ve Ikiyüz karaca akca 
şireçellk ve bir müdd-I Amid galle dahi resmi bevvdbi. Bu zikrolan hususlar kar
yel mezküre ehalisi viregelürler imiş. Girü mukarrer kılındı. 

Ve karye-l Harbend ehalisl dahi viregeldükleri beş bin karaca bağ haracı ve 
dört bin dört yüz karaca akca kara mal ve üc yüz karaca akca timürcek ve dört 
yüz karaca akca nayibcek ve iki yüz karaca akca divancek ve iki yüz karaca 
akca bayramcek ve iki yüz karaca akca şireçelik ve bir müdd-I Anıidi galle dahi 
resmi bevvabi diyü virürler imiş. Karye-l mezküre dahi bu takrirdir ... (?) an-ka
dim vlregelürlermış. Glrü ol üzere mukarrer kılındı. 

Ve karye-i Malan dahi ki ehallsi viregeldüklerl üc bin karaca akçe bağ ha
racı ve iki bin karaca akca kara mal ve iki yüz karaca akca nayibcek ve yüz elli 
karaca akca bayramcek ve yüz karaca akca şirecelik ve nim müdd-i Arnidi galle 
dahi resmi bevvabl alınur Imiş. Bu zikralan hususlan bunlar dahi kanun-ı ka
_91mde viregelürler Imiş. Glrü ol üzere mukarrer kılındı. 
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Ve karyel Benhor ehallsinin dahi viregeldükleri dört bin koraea akçe ba/1 
horaci ve üç bin karaea akça koro mo/ ve üç yüz kareec akça timürcek ve dört 
yüz kareec akçe nôyibcek ve iki yüz karaea akçe divancek ve Iki yüz karaca 
akça boyramcek ve iki yüz karaca akçe şirecelik ve bir müdd-I Arnidi galle dahi 
resmi bevvdbi alınur imiş. Girü ol üzere mukarrer kılındı. 

Ve karyei... (?) ehalisl dahi viregeldlklerl üç bin karaea akça kara mo/ ve 
·üç yüz karaea akçe timürcek ve dört yüz karaea akça ndyibcek ve Iki yüz ka
raea akçe divancek ve yüz elli karaea akça şireçefik ve nim müdd-I Arnldl galle 
dahi resmi bevvôbi diyü ve Iki yüz karaea akçe bayromcek dahi alınır Imiş. B.ıı 
zlkrolan hususlar dahi kemakôn mukarrer kılındı. 

28. Ve karyei ... (?) memur iken viregeldükleri ziyadeee imiş. Amma hôliyô 
harap şekil olmağın dört yüz kareec akçe bağ harac1 ve dört yüz kareec okça 
kara mal ve yüz kareec akçe timürcek ve yüz karaea akçe nôyibcek ve yüz ka
raea akça divancek ve yüz kareec akçe bayramcek ve yüz koraca akça şirecelik 
ve dört kile-i Arnidi galle dahi resmi bevvôbi alınır imiş. Bu zikrolan hususlar da
hi bu üzere kaydoldu. 

29. Ve karyei ... (?) ehalisi viregeidükleri üc bin karaea okco bağ haraci ve 
iki bin beş yüz koraca akçe kara mal ve iki yüz 'karaea akçe nôyibcek ve iki yüz 
karaca akça timürcek ve iki yüz karaca akca bayramcek ve iki yüz koroca akçe 
divancek ve iki yüz koreec akçe şireçe/ik ve on iki kile-i Arnidi galle dahi resmi 
bevvôbi alınır imiş. Bu zikrolanlar dahi kemôkôn mukarrer kılındı. 

Ve karyel Herseniden ehalisinin dahi viregeldükleri üç bin kareec akçe kara 
mal ve üç bin beşyüz karaea akca bağ haraci ve üç yüz karaca ckca timürcek 
ve üç yüz kareec akçe nôyipcek ve iki yüz kareec akçe divancek ve iki yüz ka
raea akçe bayramcek ve iki yüz karaea akca şirecelik ve nim müdd-i Arnidi galle 
dahi resmi bevvôbi alınır imiş. Girü ol üzere mukarrer kılındı. 

Ve karye-i Mendeken'den üç bin karaea akça bağ harac1 ve bin karaea okça 
kara mal ve iki yüz karaea akca nôyibcek ve yüz elli karaco akca timüreek ve 
yüz elli karaça akçe bayramcek ve yüz elli karoco akca divancek ve yüz elli ka
raça akca şireçelik ve sekiz kile-i Arnidi golle dahi resm-i bevvôbi alınır imiş. 
Girü bu üzere mukarrer kılındı. • 

Ve karye-i Ekrekten ahalisinin an-kadim viregeldükleri dört bin karaca akçe 
bağ haraci ve Iki bin beşyüz karaça akçe kara mal ve Iki yüz elli karaca akçe 
timürcek ve üç yüz kareec akça nôyibcek ve iki yüz karaca akçe divancek ve 
Iki yüz kareec akça bayramcek ve iki yüz kareec akçe şirecelik ve nim müdd-i 
Arnidi galle dahi alınır imiş. Bunlar dahi mukarrer kılındı. 

30. Ve karye-i Tetnik-ı ulyadan ehalisinin an-kadim viregeldüklerl iki bin 
beş yüz karaca akça kara mal ve iki bin altı yüz karaca akça bağ haraci ve iki 
yüz karaca akçe timürcek ve üç yüz karaea akçe divancek ve üç yüz karaca 

· akça nôyibcek ve yüz elli karaca akça bayramcek ve yüz elli kareec akça şi re
çelik ve sekiz kile-i Arnidi galle dahi resm-i bevvôbi. Bunlar dahi mukarrer kılındı. 

31. Ve karye-l Nursenik ehalisinin an-kadim viregeldükleri bin iki yüz karaca 
akçe kara mal ve bin karaca akça bağ haraci ve üç yüz karaca akça nôyitıcek 
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-ve Iki yüz kareec akca timüre-ek ve yüz karaca akçe bayramcek ve yüz kareec 
akca divancek ve yüz karaea akça şireçelik ve sekiz kile-i Arnidi go lle dahi resm-l 
bevvdbi alınır imiş. Girü ol üzere mukarrer kılındı. 

Ve korye-i Dursud'dan dahi viregeldükleri bin karaeo okça kara mal ve bin 
koroco akçe bağ haraCI ve iki yüz koroea akçe timürcek ve yüz koroea okça 
divancek ve yüz karoca akçe şirecelik ve sekiz kile-l Arnidi galle dahi alınır 

Imiş. Bunlar dahi mukarrer kılındı. 

32. Ve korye-l Kızıica ahalisinin dahi üç bin koroea akca bağ haraci vlrürler 
Imiş. Bunlar dahi kemôkôn mukorrer kılındı. 

33. Ve bac hususı dahi tamgay-1 harir her menn-i Arnidi'de ki bin beş yüz 
seksen dirhem olur on iki koroca akçe bac alınır Imiş ki dört Osman akcas1 
olur. Ve bezden akınişenin her menninden yiğirmi dört koreec akçe alınır Imiş 

kl sekiz Osman akcası olur. Ve Rum ve Haleb ve Şam ve Mısır kumaşı geçüp 
gitse bunlar dahi harir düsturu üzere ki her menninde on iki kareec akçe alınır 

imiş. Ve Rum eônibinden Frengi akmişe ve çatma ve lik (~ı) ve sôyir bu asıl 

aksôm-ı meta geçüp gitse ol dahi bez kumaş i'tibarı üzere imiş her menninde 
yiğirmi dört karaea akca aJınır imiş ki sekiz Osman! olur. Ve sükker ve çivid ve 
sôyir bunlara nisbet ıtri kısmı geçip gitse her menninden bir buçuk karaea akça 
bae alınır Imiş ki n im Osman akçası olur. Ve sabun ve hinnô ve penbe ve na·ı ve 
bunlara nisbet nekim vardır ki mürde bar (~>) kısmıdır geçip gitse her yüküne on 
Iki karaea akça bae alınır imiş kl dört Osmani olur. Ve keten yükü geçip gitse 
her yüküne yüz kareec akçe bae alınır imiş ki otuz üç Osman akcasıdır. Ve sa
tılsa Iki yüz kareec akça tarngo alınır imiş ki altmış altı Osmani akça olur. Ve 
penbe ve sabun ve hinnô satılsa her yüküne dörder nügi tarngo alınır imiş ki 
her nügi iki yüz dlrhemdir. Ve yaş .Yemiş gelip salılsa andan dahi her yüküne 
dört nügi alınır imiş. Ve mazu yükü geçip gitse her yüküne bir şohruki bac alı· 
nır imiş ki altı Osman okçosı olur. Ve Ergani reayası bağlarından hasıl ettikleri 
şarapların yükledip saımağa alıp gitse at ve kalır yükünden iki Hasanbeği ve 
eşek yükünden bir Hasanbeği boc alınır imiş ki her Hasanbeği iki Osmani olur. 
Ve at ve katır ve seyir bunlara nisbet devôb (<,4) kısmı satılsa her Eşrefide bir 
Hasonbeği boe alınır imiş yüzde dört akçe hisobıdır. 

Ve nchiye-i mezburede hasıl alan penbenin divanisi alındıkdan sonra pen· 
belerin bazı reaya tarlasından moktu bey iderler imiş kendüler orasında bez (~5) 
hisobı olur imiş. Scituldukdo alim kişiden her yerden bir Osman akcası tarngo 
olurlar imiş. 

Ve emlak kısmı salılsa eğer hane ve ger bağdır ve ger ôsiyôb her ne bey' 
olsa her Eşrefide bir tenge tarr.ga alınır imiş ki yüzde dört EşreF hisabıdır. 

Ve culhalar hususu dahi şehirde olon her çulha kuyusundan ayda dört ko
roea akçe ve kurôda olan çulha kuyularından yılda bir tenge bunlar alınırmış. 

Ve tabakhane hususu dahi her iki koyun ve keçi postu tabağa gelür olsa 
her iki posta bir karaca akçe alınur imiş. Ve gönden nim Şohruki (~ı',) alınır Imiş 

ki üc Osman! olur. 
Ve tomgayı ağnôm hususu dahi şehirde ve ger kurôda boğazlanan koyun

dan her baştan dokuz karaeo akca ve sığırdon on sekizer kareec akca tamga 
alınır Imiş ki ücü bir Osman! hisobı üzredir. 
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Defter-I müfredat ve mahsulat-ı vilayet-i Erzincan 

ı. Tafsil-1 kanunname-i vilayet-i Erzincan Mahsulat-ı kura ber-muceb-i ka
nun-ı Osmcni ve bcc ve terngo ber-muceb-1 kanun-ı Hasan Pcdişch (~Tl-

2. Evvel viieyeti mezkürdc voki olon reaya ki müslümonlar dururler onların 
kim çifti olup ve bir çiftlik zemin ziraatine kcdir ola anların gibiden resm-i çift 
diyü ellişer Osman ckçaların alolar. Ve onların kim çifti olmaya veya bir hanede 
tekrar müzevvec ola anların gibiden on ikişer akçe resm-i bennök alalar. Ve 
'iınlcr kim mücerred olaler otelarına hidmet ider olmayub alô-hide (4~) kendü 
öz ki'irlarında olalar onlardon altışor akçe resm-l caba bennök clclcr. 

Ve ketere tôlfesinden bu zlkrolcn rüsum alınmcyıp emme her harccgllzôr 
nefer başına ylğirml beşer akco-1 ispenç clalar. Ve çifti olmoyub bennıik adında 
olon müslümanların birer mikdar ziraatleri olsa ziraatlerine göre hlsab ldüp her 
Iki dönümüne bir akçe-i Osmcni clclar. Ve bu zikrolcn rüsum ki takrir olundı 
e~er müslüman ve ger ketere Idilesidir bunlcrun alınmalarının mevsimi evvel 
bahar evöil-i mart'tadır ( ~1) ol vakit ololar. Andan mu koddem olmayalar. 

3. Ve ziraatlarından eğer müslüman ve ger keteredir humüs üzere alalar 
ol üzere kaydoluptur. Amme müslümonların bağlarından ve panbelerinden ve 
meyvelerinden ve bostanlarından yedide bir alına. Öyle kaydoluptur. 

4. Ve şehir tc ilesinin müslümanlarından benniik resmi alınmaya koydolmo
yuptur. Ve gollevötlarından ve gayrı her neler kim verdır öşür üzere alına öyle 
mukcyyettir. 

5 .. Ve resm-l arOsiyye kız oğlandon altmış ve dul evretten otuz akçe resm-i 
arOsiyye olalar kız oğlan her ne yerde nikôh olur ise olsun atası ne yerün raiyetı 
Ise anın slpôhlsl ola. Ve dul evret her ne yerde nlkôh olsa resm-i arOsiyyesl 
anda alına. 

6. Ve resm-l asel hcsıl olon boldan öşür üzere alına. 
7. Ve resm-i asiydb her ôslyôbton ayda beşer akçe hisobı üzere olaler ki 

yıllı~ı altmış okça olur. 
6. Ve ödet-l ağn6m her Iki koyuno bir akçe alına. 
9. Ve resm-i yay/ak her yoylakçı olon kirnesnelerden ki çehcrpôsı (s-o) ola 

her heneden birer nügi yağ olalar iki yüz dirhem ola. 
10. Ve cer6yim-i hayvan/it içürr dahi ya at veya sığır eklne glrüp ziyanlık 

eylese her davar başına beşer akçe cürmün olaler ve ekin sahibinin ziyanlığın 
dahi hayvana! sahibinden ödeteler. Ve her dovcr başına siyaset içün sahibine 
beşer ağaç dahi uralar. Bu husus içün her haneden mcktu akçe almcyclcr. 

11. Ve gal/evôtın klYmeti hususu dahi Istanbul keyli üzere hlscb olunup ki 
Yl!ılrml vukıyye (51) olur sekiz akco buğday kilesi ve altı akçe arpa ve darı kilesi 
ve beşer akçe şirenin bctmcnı ve Iki akcc meyvanın bctmcnı hisab olup hôsıl 
boğlcnuptur. Amma sahib-I tirnar olon hemen ayniyle behresin alıp dahi kendisi 
beyl'de orluk ve eksik ol cssı cs:ı.; ve ziyan kandünündir reayodcn akçasın taleb 
ltmeye kanun değildir. 

12. Ve vilayet-ı Erzincan'ın vakfolcn kurdsından an kadim anda üc alına
gelip ikisi div6ni ve birisi malikCine ki vakf lçün alınır Imiş. GirO evvel üzere onda 



Iki dlvôni ve birisi vakf lcün kaydolup divanisi tirnar olub ve vakfiyyest mesôcid 

ve medaris meıazimlne tayin olup yerli yerine kaydolundu. 

Tafsil-i tamgay-ı siyah ve bllc-ı büzürk der Erzincan 

bermuceb-1 Kanun-ı Hasan Padişah 

13. Harir yükü olsa on batman halis ibrişimi olanın iki batmanın aşağı va

rup sekiz batmanın htsab idüp bac olurlar imiş. Batman olan on Iki nügl Imiş 

ve her nügi yüz altmış dirhem otur Imiş. Ve her batman bin dokuz yüz yiğlrmi 

dirhem olur imiş. Bu zikrolan Hasan Padişah botmanıdır. Ve harir yükünün her 

batmanına seksen bir karaca akca bac alınur Imiş. On karaca akcasın Kemah 

bi:ıcr ve yetmiş kareec akcasın Erzincan bacı ki üç kareec akca bir Osmanidtr. 

'Ve her batmanda dört karaca akca tamgo-i siyahtır ve her batmanda hakk-ul

kalem (S:, ı bir karaca akca ve resm-i kabızdne dahi bir karaca akça olurlar 

imiş. Bu zikroianiarı tüccar töifesinden olurlar imiş. Ve rehdarlık dahi her yükte 

altı karoca akca olurlar imiş. Ve Terakime taifesinden her batmandon elli beş 

karoca akca olurlar imiş on akçası Kemah bacı ve kırk beş akcası Erzincan bacr 

ve dört akcosı tamgo-i siyah ve bir karaca akca hakk-ul-kalem ve bir karaca 

akca kabızône ( sy.) ve altı karaca akca rehdarlık (dihdarbk} ( s-ç.) Ve ... ( ,-,;) 

ve kumaş ki harir-batı ola anun gibilerin botmanındon yüz altmış koreec akca 

tamgo-i siyah olurlar imiş. Ve iki koraco akca hakk-ul kalem ve iki koroca akca 

kabızane olurlar imiş. Suniorun ubılriarı bac-ı büzürktür. Ve şehirde bey'oisa 

tamgo-i siyahiyye olurlar imiş. 

-Devam edecek-
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JMJIŞ(())JR]Ei; TARTIŞMA 1 DISCUSSION 
Alfabe wu awaye nuştene Zazaki 
Zazaca alfabe ve yazım kurallan 
The alphabet and the regulations of style of Zaza 

Manae "Zaza"i Ser 

Kıtava ke K. Hadank serre 1932'inede kC
§ifC Oskar Mann'ra veto, pelga 1 'inede ma
nae Zazai ser çiyode rınd tespit kerdo. Kı
tavde vano: Cl. I. Rich serra 1820'de şiyo 
fetclnais, hama be xu welate Zazau nCşiyo, 
nCdiyo. Tayincra eşiyo pe kc, manaC Zazai 
Trrkki'ra "kekez"o. 

ltadde aseno ke, çı arncra gose Cl. J. 
Rich, eyi hCn nuse kerdo. K. Hadank teyna 
na pelgde ne, tım kıtavde hete keşi nece
no. Meselaya Zazai keno tosa qantari, hen 
qayıt keno. Hemı ki vano ke, tayine 'Zaza' 
xore kerdo leqeme. 

ltade yenara aqlC mordcmi, tayfa Tırku Ic
qerne na mara. Hama cematC Zaza veren e
kc Tırkki ni!zanıtene, guna ino çıka? Ewru 
Kamax'ra bicc hata Palu, cemat "kekez 1 

kekec"rC "kuk" vano. Zu temsale bıdınC: 
U lcukeno: O kekeliyor (eri!) 
A kukena: O kekeliyor (dişi!) 
lcukek : kekez (sıfat) 

Hete suka Dengızli'ye (Denizli) u Isparta'de 
tae zone xıravin eke vajiyay zuvin, zubin
re "Sen Zaza mısın lan?" vane. Hama mor
dem kc nnd qayıte ino kerd, ccnce a suke 
zone xode, Tırkki'de, zaf bewendıse u xuya 
xıravınedere. Cokra zuwinrC hCn vane, ya 
ki kam çı zano kamra çiyo nianen muse. 

Nıka, mordem kc rınd dus kerd, qesey ver 
ame, gınera deste K. Hadank:, kıtavade ame 
peser u hata na serra 1990 astore Zazay ser 
bar b iye. N am e mordemi u ya ki cemati te
re tij vecino. Tij kc katıka kou ser veciye, 
roze bena roşt. Bejna koude ke şiye, roze 
bena tari u nerra ki asme roşt dane. Name 
ki hinio . 

..;ili ... '::r.t. _1,;,ı;· '· 1!.~ J ~ c;,, i; ~r,, ı.,ı .:/i .rJ -::ı~·,j.,ı ~":11 :...ı..· ..;_,.·ü J.:-.ıJ..- • .:.ıı.:ı:-.:.Jı 
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Mehmede Heciyan Seni Kışya? 

Aredayox: 

Ebubekir PAMUK CU 

Na mesel, rm ı u sukida Almanya' dı felcdi! zew unbaıdi! Soyregızira qeydkerda. lmbaz 45-50 

sereyo, mekteb-medrese nidiyo ew bi wende wu bi nuşteyo. Lavre kısta folqlor u tarixdi a 

mınlıqaya ıew merdımido zaf zana.yeyo. Qandi coy ez cıre vana "tarixo ninuşyaye", yan 

zi "latabxaneyo bi kı.tab". E w w mi ı i zıwanweşo wu qedırşinaso. 

Na meseldı mıntıqaya Soreg u Çermug u Gerger'idı zew leji 'eşiran yeno vatış. Mesel raş

ta, ew ne. 'eşiri piro hewna a mıntıqadı titewri. Lavri leji 'eşiran newera tirakerdış niyeteli 

madı çıniyo. PIYA piseroü piro Zazayano. Ew piro 'eşiri Zatayan 'eşiri mayi. Ek mado 

zew gırweyi bıkeri, ma ıani kı, no gırwe ancax pbo 'eşirana piya beno. Bi piyabestini

ya no gırwe baş nibeno. 

Narney ımbazi babetinayo, la ezo cıri vana "Rayber". Qedri Rayher'an bızanil Zıwan u 

kültur u folqlor u tarixi ma en rınd e ıani. 

Key Mefunede Heci wu key RemzandC Xılık.an'a dışmene pe benC. No Mehmede Heci zı

lımkar zew merdım beno. Heqarete cı o welatdı perınre beno. Heta welate Çermug bınde 

deste cıdı nalene. Mefımede fleci fi.eta welate Bucaxi'ra fieta welate Çermug, deware heqaret 

keno. No Remzane Xılıkan ,MehmedC Heci vero werzeno, vano, "Ez nay qebul nekena! 

Mado ewro xo pere bellıkerı1W' Mefımede Heci kışta fi.ükmate Tırkiya'ra bol quvvetli beno. 

Mersela Rayber'i etya bıryena. Leji MefımedC lleci wu yi Remzandi Xılıkan seni bı, rruıyi 

dıha nizam. Ma zewnayra aşnawıt la, ni xo dani piro. llükmat lieti Mefimedi fleci gino. 

Leji nina Jiewt seri rameno. Ew soyındı ni omış beni... (Ek zew wendoxi ma bıso ke

mayine na mersel temwnkero wu mare bırışo, ıaf kifi mado bbo.) 

M efımedC fleci şıno suka Hilwan'i -veri ma cıre vate "Cırno Reş"- ... Na desıda Gergeri 

cıniya RemzandC Xılık.an lmxan weynena Besa Gergeri [Besa Gergeri, cıniya Melımedi He

ciyan'a} wına deste xo naye qena pey, aya leqena, vera ceti yena. Aya dor.x.ı vera key 

Remzande Xılıkan yena. Na lmxana Xılıkan vıjyCna teber kı, Besa Gergeri ame hewşte 

nina. Imxana Xılıkan sına. vana, "Xanıma mı, emser sera llewtiya, to pay işıgda ma ne

naya. Çı 'ecCb, çı gırwe ame to seredı, tıya vera key ma leqena, yena?" Im:xana Xılıkan 

destena keçeye rafınena, destena qahwe wu çay gıreynena. ·QeçC Imxanda Xılıkan cı dıma 

yene wede. Na Besa Gergeri xo bı xore vana, ''Vındere ez serevdeyede gırd ninaroda. Boka 

lejC 'eşiri fına tCrabo!.." lmxan'a Xılıkan're vana, "Keynay mı, wexto kı MeTımede He

ciyan bew etiyara fıeta Çemıug şarire heqaret kerde, wexto ninan more mıxtaran arekerd 

heqde Mefunede fleciya. Eskere Çeçan'i ard şıma miyan. Herhalde ne qeçe to pero dole a 

sere. Pero sere suri, çım kıhoye. Gerek ek ne dole Bucax'ibiyaye, ye Qırwarız'ibiyaye, ye 

Heserani'biyaye, edo çım siya wu sere siyabiyaye. Pore nina suro, çıme nina kıfıoye ... 
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Eskere Çeçan'i wexto ame etya, herhalde ne doli inara bi~'- Çeçan", eskerdı Tırki're vatf:-. 
Na Besa Gergeri wexto serevdeyedo gıran da lmxanda Xılıkanro wu lmxana Xılıkan destra 
güneno tepsiya qedexan u demlıge .çay güneno 'ero. lmxana Xılıkan wexto günena 
dışınmeyedo gıran. Besa Gergeri vana. "Nhana keynay mı, tore zor ame mı na pers tore 
va?" "Ey ... " vana lmxana Xılıkan, "to namuse ma zi kerd leke. fleta neka namus'te maya 
kesi kay nCkerdo. DCmax ez bol bfuıamusbiya kı, esker aıne toxanmışe mı bı, ne qeçi 
zürete eskerde Çeçen'L .. " Besa Gergeri werzena, des te xo çekena peşte xo, xo rosanena, 
vera keyi leqena. 

M eTımede Heci Cıme Reş'ra yeno. Besa Gergeri vana, "Mehmede Heci, mı fına uye vışt 
dew miyan. Ela zano mı fına leje 'eşiri tera kerd!" Mehmede Heci vano, "Bı emser fiewt se
riyo ezo Iej kena. LejC mı newe biyo xey. To fına lej tera kerd." 

R emzane Xılıkan zi siyo suk, dewande Kaw'i -ma cıre vane "Kawe Overan"-, bare tıtuni 
biyaro, bero bıroşo, külfete xo pa warikero ... Remzane Xılıkan yeno kı, key cıdı şiy u 
şiwano. Kes nino vera cı, wesarC qatır nCtepf:şeno, barS tıtuni rono, bero diyar. Remzan 
veyndano, vano, "lmxan, keye, bere mıre yardım bıkere, ez ne bare tıtuni rona, biyara 
cor!" lmxan cay miyara werzena, yena ortmi ser, vana, "Remzane Xılıkan!.. Ffeta neka ez 
cıniya tobiya, na wına ez may u w ara toyat Tı Iı.eta Tıcyle namusete mı negere ... Ek tı nSse
ne mı bıkışe zi, mı teslime perande mıkı, wa e mı bıkışe. Ewro Besa Gergeri arneya key 
mı, no serve dayo mıro wu werışta şiya!" RemzanC Xılıkan vano, "E man lmxana Xılıkan, 
ay vato, tı mevaj. Mıre gırwey dınyay fına tera rnek! Mehmede Heci dısmene pf:rıno, wa 
telliye xo derzinda mına nevejC! Ek vato zi, tı fına narnusliya, tı fına cıniya mına, wa qe 
Besa Gergeri vazo." Yana, "Neeeı ... Ne Remzane Xılıkan, tı qebulkerC zi, perane mı qebul 
nCkene. Na pers bındı ez nemanenal" Şan beno, şelıg arCbyeno Key RemzandC Xılıkan. 
Remzane Xılıkan dışıruneyCdo gırandı beno. Nezano oyo sevano. Dosti, ımbazi awaye 
qısey kene, oyo awayCna qısey keno. Nezano, qe oyo çı qısey keno. Şar vano, "Remzanf: 
Xılıkan, to aqıl şaş kerdo, tı biye xint la!?.. Maye tore vane "Yawo ray naya!", tıye vane 
"Kemero wuja!" No sebiyo, gırweye arneye to sere?" No nevano ... Sew bena, meymanC cı 
bene vıla. Sıno lmxan kışta kewno, vano, "lmxan, ez bexte namustC to dana, tı mı 'efke
re. Besa Gergeri vato zi, wa wertede mm u todbo. Wa na pers vındero. Tı fına cıniya mı
na, ez bCnamusey qebul kena." lmxana Xılıkan vana, "NC, ez qebul nekena! Qe ewro ez 
may u wara toya. Ya heyfe namusde mı gene, yan zi tı mı verdane, ez şma key perande xo. 
Perane mı ya mı kışene, yan zi Fıeyie namusde mı gene." 

M azınun dewda Qonaqi'ra kewno ray. A şewka yeno key RemzandS Xılıkan, meymanf: cı. 
Mazmun Fıewt seriye MefunedS Meci'dı dışmeno, fersent niyane kı, ce bıkışe ... Mazmun 
yeno, merdwamo kewna a diyar. Goşdarey keno kı, nina miyandı qeybete Mefımede Heci'
yo beno, berna nezano qande çıçi oyo beno. Go§darey keno, qaiC namusiye beno, ew nCza
no qande çıçiyo. Keberi kuweno. V ane "Karno?" No vano, "Eza. ez Mazmun'a, braye to." 
Remzane Xılıkan vano, "lmxan, ez bexte namuste to dana, Iınga to bıdı, lew pana, tı Maz
mun'i ftet nCvaze, wa na pers bıqediyo. Mazmun ft.ewt seriyo dısmene key Fleciyan'o. Odo 
sıro gırweye bıkero, do mare bıliesıbyo." No kose o kose kewno lmxan bende ... lmxan 
vana, "Qet, çare çıniyo, ezdo vaza!" Mazmun yeno zere. Mazmun vano, "Remzan, brayS 
mı, gırweye ameyo to sere, berna ez nCzana çı gırweyo. Mı hewn tora diyo ... Mı hewn 
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tora diyo ... No nitney sew ez hewnra werışta, mı tıfınga xo degrota, qandC coy ez ameya." 
-Tıfınge veri çaqmaqlibi-. Vano, "Mı gırota, barut, gülle mı dekeredo de, qande coy ez 
ameya." Rernzane Xılıkan vano, "Mazmun, tı şeytane bınde 'erdiye. To hewn mewn ne
diye. TıyC şewrayo ortmi sero goşdareya ma kene. Tı şCx mex, ewla mewla nCbiyC, na 
sew naıe ma tore ayanbiyo, tı ameye. Eleqedere to gırwede emi wu camerdiya çmiyo. Gır
wey emi wu camerdi çewres metro bire bebıno. Kes nezano e biri bmdı çıçi esto. Tı çı 
zanC wertede mm u cınCrda mıdı çıçi esto, tıyC vane gırwe arneye to seredı?" Imxana Xılı
kan. wuja çita serede xo xora cıkena, ancena Remzande Xılıkan sere, vana, "Çita mı wa 
ney sereyabo! Mazmun. no merdımo benamuso, nodo herunda mıdı bıgırweyo! Ek tı vane 
"Ez brarke Remzande Xılıkan'a", ııde na persa namuste mı 'erdo neverdC!" Mazmun vano, 
xora mı nebira na waste. Xora mıre na pers u qısa Iazımbi. Çı şımaye nevanC?" Remzane 
Xılıkan dano xoro, vano, "Heywax lrnxan, to di, to sekerd?" 

M azınun werzano, tıfıngera xo gCno, vano, "Tı brarde xore hire rozi müsade bıkı!.." 
Deftere moran keno xo dest u kewno dewande Qırwanz'i miyan, fteta welate Çermug dano 
pıro sıno. V ano, "Kamo kı, Mefunede Pleci're lej keno, odo imza çekero wu more xo bıdo 
etya!" Ano Tıl, more dano pıro. Ano Qonaxi'yer, Qonaxi vana, "Mado çıfte mor pırodC!" 
Cıme Küllıki vano kı, "Mado çıfte mor pırodım!" Cıme Küllıki çıfte mor dano pıro. Ano, 
wujara Fıseyni, wujara ano Buderan, şex Mal\mede Buderani. O zi vaırlt "Edo zi çıfte mor 
pıroda! Mehmede Heci, külC cı oyo pizede ma sera dıha biyo kıho ... Mado lej bıkere, 
bıkere! .. " Mazmun vano kı, "Leje sıma lazım niyo. Kışten mıra. Ez kışena, sıma pasti 
bıde mı! Namuse mı ninara bıreyne!" PCro mıxtari cıre mor dane, vane "Bıkış!" 

M azmun, Remzane Xılıkan geno, vano, "Hade, mado sırf: bıkışe!" Remzane X ılıkan 
vano, "Ez bexte namuste to dana, mı rıflat verd! Ma sıre pane, oda nemıro. Ek nemerd. 
fleciyan'dC namuse ma biyare jew pere. Ez cmiyera xo verdana, wa sıro." Mazmun vano, 
"Tı cmiyera xo ewro ver& zi no lej do bıbo, tı neverde zi no lej do bıbo. Bew pCro mori 
daye pıro. Ne mori boşe niye. Mı mori arCkerde." Remzane Xılıkan vano, "Her neyse, to 
mori arekerde zi, ez sına fına xo çekena key Metımede l'leci. Ez cıre awa wededC cı dana. 
Mıre leje key Mefunede heciyan lazım niyo. Kule Mefimede Heci pizede fıemın sere esto. 
Sımaye kene, mı govendfine." Mazmun vano, "Qe tı vaze, nevaze zi edo sıra xo cıkuwa." 

M azmun. Remzane Xılıkan gfuıo, beno rezande Soyreg miyandı vındameno. V ano, Ek 
ame, tı paku soxera çaqmaq1iyer!.. Ek bı dırbetın u mıra raverd, ez nana pa ... " Mefımede 
Reciyan yeno. Rezande Soyreg miyara Mefımede Heci astorda boza ravereno. Remzane 
Xılıkan dest erzeno, se keno tıfmg neteqena. Mazmun vano, "Venge baruti niyame. Venge 
ne saçme ame ne baruti. Soxiya ney qay nCteqC." MehmedC Heci seni yeno, Mazmun vano 
tam wertey çari wu soxe çaqmaqliyer pıloxneno, dindane cer, kışeno. 

( stora veng ageyrena, yena keye. Dewe Qırwarız'i wu Bucax'i wu Heseran'i, pero key Pla
ciyan sero bene jewi, fennane ninan werzanene. Ne remene l'lezro. Remene qewrnde xo 
miyan. -Qewme ne key fleciyan flezro'ra ameyo. Narney dewda Bucax'i "Hedro" nayo pa.
Sıne wuja, vist hirıs seri manene, yene Hadro'dı kene şen. Hedro'y kene şen. Fına ne Re
ciyan wuja arebyene pe ser, fına axalıxey kene xo dest. 
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11 Hakikatname 11 

CİHAT-KAR 

Zaza edebiyatının büyük ustası, Liceli merhum Mela Ehmed'i Xasi (1863-1950)'yi, okuyu

cu, basılı tek eseri olan ve halkımız arasında oldukça büyuk üne kavuşan "Mevlid"i ile 

tanımaktadır. (Bilindiği gibi, manıum bir eser olan Zaıaca Mevlid, Arap Jıarfleriyle, 1899 

yılında Diyarbekir'de Litografya Matbuası'nda bastırılmıştır-) Engin bir kültüre, aydın bir 

kişiliğe sahip bulunan Xasi, anadili olan Zazaca'yı "mükemmel" denilebilecek bir düzeyde 

işlemiştir. 

/I er şair gibi, Xasi de anadilı· dışındaki bazı dillerde şiirler yazmıştır. Türkçe ve Arapça 

gibi ... 

Xasi'nin, "Hakikaıname" adını ıaşıyan bu "Türkçe" şiiri, bugüne kadar hiçbir yerde 

yayımlanmo.mt§llf. Şiir, bundan yaklaşık olarak 20 yıl kadar önce, Diyarbakır Ulu Ctlmii 

Şdfifler lusmı imamı Mela 'Arı[ dan derlenmiştir. Mela 'Arıf, Xast'nin ogludur. 

29 beyitten oluşan şiirde aruz vezni kullamlmışlır. Son beyitte, Xasi kendi adını anmak

tadır. 

Şiiri kaydedildiği şekliyle aynen sunuyoruz. Okuyucu tarafından daha rahat anlaşılabilmesi 

için, ıiirde sıkça geçen ve ancak günümüzde artık kullanılmayan Arapea ve Farsça kelime 

ve terkipierin anlamlarını vermeyi faydalı bulduk. 

Xasf'yi rahmet/e anarken; şiirinin yayımına vesile olan oğlu değerli insan Mela 'Arıfa da 

sağlıklı bir yaşam dileriz. --------------------

Bir kavmi kitapsız olsa, 

Dilsiz davara benzer. 

Dinsiz hay3.t-ı fRni2, 

Yazsız babara benzer. 

Cchaletin libası3, 

Kirli humiıra4 benzer. 

HAKiKATNAME 

Mela Ehmed'i Xasi 

Lib8.s-u dini soyunan, 

Uyuz himaraS benzer. 

Adil olan ~übiırek, 

EbrU-yi yara6 benzer. 

Ziılim olan kirnesne 7, 

Çehre-i miira8 benzer. 
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Nakli ilim9 meseldcıo, 
Müsmirll eşcB.ra12 benzer. 

Akl i ilim 13 netice, 

Iç siz bınara 14 benzer. 

Rü~vetle hakkı gömmek, 
Diri mezara benzer. 

Divi delilsiz olsa, 
Ats ız e~ere benzer. 

Feyzsizl5 vide-i vaıııl6, 
Susuz pınara benzer. 

Esrir-ı dehri17 cuymek18, 

Avsız şikira19 benzer. 

Bir söz makamsız olsa. 
Yaz daki kara benzer. 

Tensiz olan kimesne, 

Azilb-ı nara20 benzer. 

Tasadduk-i2 1 lisinı, 
Ücretsiz kira22 benzer. 

Hevii-yi23 ncfs-i24 mclhuf25, 

Öksüz sıgara26 benzer. 

Bahil27 olan taınahkaı28, 
Yolsuz menira29 benzer. 

Bcşiişetle30 tekellüm31, 

Sad3.-i yara32 benzer, 

Tas'1r-i33 hatla34 terhlı:.35, 
Savt-i himata36 benzer. 

Danyanın itibarı, 

Nu'm-i kumara37 benzer. 
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Satveı38 libisı giymek. 

Sevb-i mu'ira39 benzer. 

Tefekkür40 zat-ı Hakk'ta, 
Kazılan pınara benzer. 

Kıyis-ı nefse41 uyan, 

İblis-i zara42 benzer. 

Kaza-i Hakk'a43 riizı, 
Halil-i nira44 benzer. 

Ahir45 zamanda dinli, 

Esha.b-ı ğara46 benzer. 

Alim olan münevver47, 

Bütün envira48 benzer. 

Cahil olan zavallı, 

Mumsuz fen3ra49 benzer. 

Kel3m~ı hikmet-imiz50, 

Misk-i Tatar'a51 benzer. 

H asi, makili-ı sadık52, 
Şems-i nehiira53 benzer. 

(1) kavm: kavim. ulus, halk 
(2) hayiU-ı [ani: geçici (ölümlü) hayat 
(3) libiıs: elbise, giyilecek sey 
( 4) humtlr: içkiden sonra gelen baş agrısı 
ve sersem/ik, sarhoşluk 
(S) him/Jr: esek 
(6) ebru-yi yar: sevgilinin ktışı 
(7) kimesne: kimse 
(8) çehre-i mar: yılan yüzlü, yılan şekilli 
(9) nakli ilim: nakil ve anlatmaya daya
nan bilim 
(10) mesel: 1. misal, örnek, benzer; 2. 
asıl anlamı kastedilmeyip do/aylı olarak 
veya üstü kapalı bir şekilde başka bir şeyi 



anlatmak üzere söylenen söz; 3. eğitici, 

nasihat verici büyük hikaye 
(ll) müsmfr: yemiş veren 
(12) eşcdr: egaçlar. (eşcJr-ı müsmtre: 
meyve veren agaçL:ır) 
(13) akli ilim: tabii ve fen bilimleri gibi 
akla dayanan bilim 
(14) hınar: nar 
(15) feyzsiz: kü/türsüz 
(16) vô.de-i vdht: boş, m.Jndsız, faydasız 

vakit 
(17) esrdr-ı dehr: dünya sırları 
(18) cuymek: talep etmek 
(19) şikdr: av, aviama 
(20) azdb-ı nô.r: cehennem azabı 
(21) tasadduk: sadaka olarak verme, ve
rilme 
(22) kar: iş güç, iş 

(23) hevô.: heves, istek, arzu 
(24) nefs: ruh, can 
(25) melhuf" kederli, ıasalı, kaygılı 

(26) sıgar: çocuk 
(27) bahil: cimri 
(28) tamahkar: aç göılü, doymaz, mal ve 
parayı çok seven 
(29) metulr: 1. nur, ışık yeri; 2. fener ku
lesi, gemilere yol göstermek için yakılan 
fenerin konulduğu kule; 3. yol işaretleri 
(30) beşilşet: güleryüzlülük, güler yüz 
(31) tekellüm: söyleme, konuşma 
(32) sadlı-i yô.r: sevgilinin sesi 
(33) tas'ir: kibirlilik yüzünden 
konuşurken, yüzünü başka tarafa cevirip 
kıırıısmdakinin yüzüne bakmama 
(34) haı: yol, usul, biçim, tarz 
(35) terbih: birine "merhaba" deme, hal 
hatır sorma 

(36) savt-ı hinui.r: eşek sesi 
(37) nu'm-i kumar: kumar nimeti 
(38) satvet: biri üzerine şiddet ve ku.we

tle sıçrama; saldırı, sindirici güç, üstünlük 
(39) sevb-i mu'iır: ödünç alınan elbise 
(40) tefekkür: düşünme, zihin yorma, fi

kir üretme 
(41) kıyJs-ı nefs: kendine benzeterek 
hükmetme 
(42) ibiis-i ıiir: zayıf iblis (şeytan) 
(43) kaıii: her konuda Allah'ın ezeli 
hükmünün yürümesi, yerine gelmesi (kaza. 
i H akk: H akk'ın kazdsı) 
(44) Halil-i niir: Hı. lbrahim (sözlük an
larm: "ate§in Hali/'i") 
(45) Qhir: son, sonraki (ahir zaman: son 
zaman) 
(46) eshô.b-ı gar: Kur'an'da kendilerinden 
behsedilen ve bir magarada uzun müddet 
uyumuş olan kişiler (Yemliha, MekselinQ, 
Mislind, MernUş, DebernUş, Şô.zenUş, 

Kefeştatayyuş). "Eshiib-ı Kehf' veya "yedi 
Uyurlar" da denir. 
(47) münevver: okumuş, kültürlü, ileri 
görüşlü kimse 
(48) envilr: nurlar, aydınlık/ar, ışıklar 
(49) fenar: fener 
(50) kelam4 ı hikmet-dmiz: hikmet/e 
karışık söz 
(51) misk-i Tatar: Tatar miski (misk: 
Asya'nın yüksek daglarında yaşayan bir 
cins ceylanın erkeginin karın derisi 
altındaki bir bezden çıkarılan güzel kokulu 
madde). 
(52) makal-ı sadık: dogru söz, dogru 
sözlü (kimse) 
(53) şems-i nehllr; gündüz güMşi, gün 
ışıgı 

~®[]ffi] ~®~ 

®®~~ inı© ömı~®[J' ~@[ll]@~ 

@~O~[J'@ ifu@[J'@c 
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ZU JBJEY ANNAMilEYE 1 Ell:R lBlll:ILDll:Rll 

Geçtiğimiz günlerde Almanya'nın bir kentinde bulunan dostlarımız Türkçe ve Zazaca ol
mak üzere bir bildiri yayınladılar. Bu arada bize de ulaştırılan bildiri aynen olduğu gibi 
yayımlıyoruz. 

EMEKÇi HALKlMlZA VE KAMUOYUNA 

Dünyamızın dört bir yanında ernekle sennaye, yani ezenle ezilen arasındaki savaşım a
mansız bir biçimde sürmektedir. Işga1ci güçler somürü alanlarını genişletmek u~runa.. e
mekçi halkiara karşı her türlü baskı, katliam ve sömürü çarkını işletmektedirler. Tüm per
vasızca uygulamalara karşın, ezilen mazlum halklar, özgürlük ve bağımsızlıklarına ulaşa
bilmek için yiğitçe direnmektc ve yer, yer sömurü çarkını paramparça ederek özgürlük 
bayrağını dalgalandırmaktadırlar. Özgürlük uğruna yürütülen savaşımın bir parçasını temsil 
eden cefakar Zaza. halkımız, yüzyıHardan beri üzerinde yaşadı~ı topraklar üzerinde kardeş 
halklarla birlikte s-Qmürgeciliğe karşı efsaneler yaratan direnişler sergilemiştir. Bu sava
şımda yüzbinlerce şehit vermiştir. Yiğitçc direnişler sergilemesine ra~men, dün olduğu gi
bi bugün de ulusal kimliği imkar edilmekte ve ipe sapa gelmez gerekçelerle, halkımızın 
varlığı alay konusu edilmektedir. 

Varlı~ı tarihin derinliklerine gömülmek istenen Zaza halkının devrimcileri, yurt severleri, 
aydınları, oportinist ve gericilerin geliştirmeye çalıştıkları inkarcı, çıkarcı ve sömürüeti 
bir ortamda dil ve kültür mücadelesini sürdürmektedirler. Tüm engelleme ve saldırılara ra~
men, mücadelemiz gelişmektc ve daha geniş kesimleri saflarına kalmaktadır. Dilimiz ve 
kültürümUz ilzerinde oynanmak istenen ça,g,dışı, gerici, yayılınacı ve hegamonyacı oyunları 
boşa çıkarmaktadır. Bu bağlamada halkın dostlarını bize maddi-manevi destek verme~e ça
ğırıyoruz. Bizim çıkışımızı "bölücü" olarak kamuoyuna lanse ederek, kamuoyunu yanılt
maya çalışanlara şunu söylüyoruz: Bizim mucadelemiz, emperyalizme, faşizme, 
şovenizme karşıdır. Biz, insanın insan tarafından sömürüsünün bulun
madığı sınıfsız bir toplumdan yanayız. Siz de bu düşünce ve duygulara sahipse
niz, kalıplaşmış düşünce ve teorilerinizi bir yana iterek müttefikler sorununa devrimci bir 
tarzda yaklaşarak gerçek verilere ulaşınaya çahşmalısınız. Dün Koçgiri, Şeyh Said ve Der
sim isyanlarını kan ve barutla bastıranJar, bugün binlerce devrimci, yurtsever, aydın ve 
demokratın kanını akıtanlar, sömürgeci, faşist Türk yönetimleridir. Halklarımızın düşman
ları, insanlı~ın düşmanı bu kan emicilerdir. Başka bir halkı ezen halk da özgür olamaz 
formülünü iyi kavrayahm. Şovenizm ulusların düşmanıdır. Öyleyse mücadele agını buna 
göre örelim ve sömürgecilige, şovenizme karşı birlikte mücadele edelim. 

YAŞASlN BAGIMSIZLIK VE ÖZGÜRLÜK 
YAŞlN MUCADELEMİZ VE PlYA 
KAHROLSUN ŞÖVENlZIM 
KAHROLSUN FAŞIZlM 
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PİYA SEMPATİZANLARI 



MILLETA MAYA EMEGDAR 
U MILLETE E BİNARE 

Evro çıliar çor~mede (dormarC) dınyaydı miyabeyndC cefay u setmayeydı lejo bevındcrdı~ 

dewarn keno. Emegwerdoxi (ezenler) qande rıhatey u qandC 'erd herayinkerdoxeyda xo 

mılleta bındestre zılm u tafıda kene, u qandC coy cefakerdoxan sero hezar babeta dı (dıdı) 

riyina xo mısnene. Cefakerdoxi zi vernidı (vcra-qar§ıdC) zılmkarana leje xoye serbestey u 

reyayı§te (xelaseyda) xo kene, ca bı ca u çerxe zılrnkarey u bındestey kenCb lete lete, ew 

suruk (bayrax)a piyabcstina serbestey kayande xo sera Ia§anene. Leje ma Zazayan lejok 

qende (semedC) serbestey beno, leteyede eyo ... V erde ne hezar serranok mılleta ma Zaza ne 

'erdi (hardi) sero 'emre (heyatC) xo çırmı§ kerdo, u ravCrnawo ew ne 'erdi sero ınıbuiyanan

de xoya perın piya qar§ıde zılmkaran u talankerdoxana bı camerdeya (camerdina) lej kiardo 

(kerdo) ne Jeji miyandt hezarana, deshczarana şehid dawo. Qarşıde 1\enday fedekarey u ce~ 

faya hıma zey vıziri ewro zi tarixe ciyo inkar beno. Ew be şerm, bC fıeya, dı qısana CyC 

kene aqıldC xoya mıllcta ma bıxapeyne. Ewro fına zi eye kenC terixC ma rnayina (maya) 

vınikerdıştC, ewro wettensinayox u roşnbere Zazaya vernidı (qarşıdC) opartenistan u 'esl 

inkarkerdoxana lejC zıwan (zon) u kultıri kenC. 

LabrC çendık ma verd vınderC, Tiendı bolleri roz bı roz daJıway rnado şıro ravey, xortC ma, 

keyney (çeneke) ma, ma Tı.etekdı cayC xo gene u qandC (semedC) reyayı~dC zıwan u kulurde 

ZAZA, qaqıdC peydmendan u ~owcnistan vındenC, kar u cefaye xırabkcrdoxa qarşıdC çı

mandC mılletandC binana kenC puç. Eye kı qandC serbestey lcj kenC mayC veyndanC ina u 

maye vane "Na daTiwada mare paştiy bıde u wehCr bıvıciyC!" Eye kı mare vane "Şımaye 

mıllet kenC }ete!", mayC inanS vanC: Leje ma qarşıd~ emperyallstan, faşistan u 

şovenistano! Cawok merdıme ki merdıma sero tahda nekeno, maye e 

dınyay wazenım ew qandf e dınyay gırweyenım. Ek şıma zi zeydC ma dışmış 

benCse, xırabey u fesatcy xo pizera çekerC! Ew beyrC (birC) ma pCro piya qarşidC bebexta

na lejC xoyCm (xoyC) serbestİn bıkem (bıkerC)! VızCr lejC Koçgiri (Zara), Şh Said u Der~ 

sim'i guniya wu baruta qır kerd. Ew fıetan ewro hczarana guniya wettensinayox u roşnbe~ 

ran rıjnC.Eye kı vızCr no gırwe kcrd, faşist fmkmate Tırkanbi. Ewro zi eye rıhat nCvınde
nC, dışmenC ma neye. Zewmbina zi ju mılleta kı juna mıllet serd (sero) hukm bıkero, a 

mıllet zi serbest nebena! .. 

W A BICEW)YO SERBESTEY! 
WA BICEWIYO LEJıl. MA U PİYA! 
W A BJMRO .'AŞIZM! .. 

SİNAYOXE PİYA 
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QESEBEND 
Zazaki - Tırkk:i 

ala naylnede niade: hele bunlara ba
kın 

Almanyaya Verva Roze: Do~u Alman
ya 
amor: sayı 
ar@dayox; arekerdox: derleyen; topla
yan 
asma gulan: mayıs ayı 
awa wedede cı dana: odasının suyunu 
veririm; odasının suzcusu olurum (kırsal 
kesimlerde akşamlan genellikle yörenin 
önde geleninin evinde toplanılır. Kariyer 
yönünden en alt düzeyde olan, ya da yaş 
itibariyle en genç olan ki§i kapıya en ya
kın yerde oturur ve isteyene su verir ya da 
çay, kahve da~ıtır.) 
ayab@!: uyanın! 

benf vıla: dağılırlar 

bereqın; berqiyaye: parlak 
hermlyaya mı: benim ağiayanım 
berteng; işıg: eşik 

bewniya: bakayım 
bez: kuru; yavan; verimsiz; çorak 
be wende wu be nuşte: okuması yaz
ması yok 
b@çık; gışt; engışt: parmak 
bıqediyo: bitsin 
bıreyne!: kurtarın! 

bicerl; bıgiri; bıgira: alayım 
bir: kuyu 
biro b@bm: dipsiz kuyu 
biyo xey: durulmuş; bitmiş; son bulmuş 
bo; boy: koku 
boka: "dilerim ki" anlamında bir istek 
sözü (ör. boka cıra ju nemano: dilerim ki 
kendisinde bir tane kalmasın) 
budela: ermi§ 
caxe: kapı; kanat; bölüm 
caru; cara: asla 
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caverdeee!: boşveeer! 
c1ra Juwer: içlerinden birini 
cün; cıw~n: harman 
çe m; ro: ırmak 
Çewiig: Bingöl 
dane are; ar~dane: toplarlar; topluyor· 
lar 
dereza; deza; dedza: amcao~lu 

des u dıylne mece, eve Mıbemed'l 
to xapoeno: sözlük anlamı: on ikiyi al· 
ma, Muhammed'le seni aldatır; tam anlamı: 
on iki tqı alıp onunla dostluk kurma yo
luna gitme, o, Muhammed'in adını kullana
rak seni aldatır (des u dıyine: on ikiyi 
(=on iki taşı) Dersim yöresinde biriyle 
dostluk kurmak (barışmak, kirvelik, vs.) 
için karşı tarafa on iki taş verilir. Verilen 
bu on iki ta§ bir dostluk ilanı anlamına 
gelir.) 
dık: yabanda kUçük tarla 
domon; qeçek; 'eyl: çocuk 
dosayeni: sagmak 
doseme; doşem: sağıyoruz 

ewla mewla: evliya mevliya 
'erd: yer; tarla 
Fakultaya Zanayışde Siyasi: Siyasal 
Bilgiler Fakültesi 
fersent: fırsat 

fetellyo; geyrayo: dolaşmış; gezmiş 

fehsnena: boğuyor (mı arıqdı fetısnena: 
beni lerde bo~uyor) 
fılhan: nadas 
fına: yine 
gırd; gırs: büyUk 
guweya: çalıştı 

gorde; kılınc: kılıç 

goşdarey keno: dinliyor; dinler 
gul; qır: bo~az 



xamık: çarık 

xermete: bayan; kadın 
xermet~ welate ma: yurdumuzun 
kadınları 

xlnt: deli 
xo mexeletne: kendini şasırma 
xoncıke: masa 
xopan: harabe 
heme çly: her ıeyi 
hengur; ıngur: üzfim 
beşiri: işkence 

heşte: hafta 
heştir; fi.ers: gözyaşı 

hogır: sürü 
hurdi hurdi; werdı werdı: küçük küçük 
(=hafif hafif) 
Fıewş: avlu 
h~ga; 'erd: tarla 
hı@gayo bez; 'erdo bez: ekilmemiş, 

verimsiz tarla 
hegaye kewi: sürülmüı. yeıil tarla 
h~gayf ~ırpozl: zamanından önce 
sürülmüş, yeşermiş tarla 
işıg; berteng: eıik 

işlıg; qolık: gömlek 
Jara Pa~ıkıne: Dersim'de bir ziyaret 
jil dane: filizlenirler 
kemer; si: taş; kaya 
kenô şen: (ikarnet etmek üzere) 
yerleşirler; şenlendirirler (Hadro'dı kene 
ıen: Hadro'da yerleıirler) 
kerd vınl: kaybetti 
keso xo n~hesyeno: kimse uyanınıyar 

key etdı şiy u şiwano: ewinde ses 
seda yok 
keynay teberi: dışarının kızı 

keytara; koM; kewtı@: düşmüşsün 

kı@beri kuweno: kapıye çalıyar 
kılam: şiir 

kılamvaz: şair 

kıstı@ra: öte yandan; bir yandan 
kışta axay: a~anın yanı 

koprl; pırd: köprü 
korek; gılgıl: dan 
qaxuyt kesly nlyo: kimsenin urourun
da degil 
qal: söz (qale namusiye beno: namusun 

sözü ediliyor) 
qande çı~i?: ne için? 
qartne; qahriyene: kızıyorlar; 

darılıyar lar 
qawa: kahve 
qay: herhalde 
qeç; domon; teyl: çocuk 
qeç u qul: çoluk çocuk 
Qere Bava: Dersim'de bir ziyaret yeri 
qewm: kavim, sülale, soy sop 
qeybet: dedikodu 
q1laneık.e: ala karga 
qılancıkede q1şteno: kargalarala öter, 
ötüyar 
q1Ierin: kirli, bulanık 
q1lıne; gorde: kılıç 

qor u qenstra biya: takatim kesildi; 
gücüm kuvvetim kalmadı (sözlük anJamı: 
bacaktan kalçadan oldum) 
qudumra; qamera: takanan 
quJ: insan 
qulık: dam; küçük ev; kulübe 
qumpıri: patates 
lauku; lawıkl; deyri: türküler 
leqena yena: (argo) sallanıp geliyor 
(sun) 
lewino; saneyeno: kımıldıyor; sal
Ianıyor 

leye; liye; het: yan (bi leye mıde: be~ 
nim yanıma gel) 
hnci: çamur 
o do marf bıhesıbyo: bizden biline
cek; bize malolacak 
lop: ya! 
mesel: (olmuş bir olayla ilgili) hikaye; 
aniatı 

meş; mh: sinek 
meyman: misafır 
mor: mühür 
mosu moreno: balıklan sayıyor 

murzelik; morcle: karınca 

nafa: no fın; na fın: bu defa 
naskena; sılasnena: tanıyor 

natra dotra; etyara ewzara: şuradan 

buradau 
naza u uza: burada orada 
nebi: peygamber 
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neq; neheq: haksız 

neteqena: patlamıyor; ateş almıyor 

(tüfek için) 
neviyardano: bırakmıyor 

nişange: ziyaret yeri 
nun; nan: ekmek 
nuna potlye: pişmiş ekmek 
DU§te: yazı 

nuştox: yazar 
oda; wede: oda 
ortme: teras 
paku!: sık!{tüfeği -birine- sık!) 

par: geçen yıl 
pelge; per: ya~ak 
peroj; dıhir; taşdere: öğle 

peran: evli kadının anne baba tarafı, ken
di sOlalesi 
pho plya: hep birlikte 
peserok: dergi 
pırd: köprü 
plran: neoeler 
piyabestln: birlik 
pota; pewta: pişirmiş 

rafinena: serer, seriyar 
reqıs kena: dans ediyor; oyun oynuyor 
resto; resa: yetişti 

ro n; ruwen: yağ 
ronen: taze sıcak ekmeğin, tereyağının 
içinde ezdirilmesi suretiyle yapılan bir ye
mek çeııdi (sözlük anlamı: yaglı) 
roştiya; roşnita: aydınlıktır 

sanınfra; saneyeno: salianıyor 

saredez; tewa seri: başağrısı 

seni?: nasıl? 
serevde: altından kalkılanuyacak büyük 
ayıp; töhmet 
sey; seykür: öksüz, yetim 
sırı<n: ilk 
sırna pasti bıde mı!: siz beni destek
leyin! 
soxl: (argo) soğa; meret 
şae; slya: siyah 
şe lıg: cem aat 
tadayox: çeviren 
ternuz: ağustos böceği 
tfrabo: başlasın; alcvlensin {ör. lcje 
'eşirl terabo: aşiret kavgası yine alev-

so 

lensin, başlasın) 

t1fınga xo degrota: tüfeğiınİ doldur
muşuro (eskiden çakmaklı tüfeklerde, ge
rekli barut, saçma ve kurşun ağızdan nam
luya doldurulup sıkıştırılarak, tüfek atışa 
hazır duruma getirilirdi) 
tobeliyo; tewbeliya: tövbeliyim 
tol; veng: boş 

urze!; werz!: ayağa kalk! 
Vanasure: Dersim'de bir tepe 
vet: çıkardı, yayınladı 

vıl; mıl: boyun 
vındarneno: durdurur; durduruyor 
vore: vewr 
vorek; kav1r: kuzu (süt kuzusu) 
wa bıcewiyo!: yaşasın! 

wa telliye xo derzinda mına neve
d: beni kullanarak sorunlarını çözme 
(öclerini alma) yoluna gitmesinler {sözlük 
anlamı: kendi dikenlerini benim iğncmle 
çıkarmasınlar) 

wadbo!: yemin olsun 
wede: oda 
werte: orta 
ze: gibi; olarak 
zew; jew; yew: bir (eril) 
zımelun; zımb~ll: bıyıklar 

zu; ju; jü: bir (diıil) 

zulomote; zılomote: zifiri karanlık; 

kapkaranlık 

Hiç kimsenin cebinde 
akrep yoktur; 
PIYA'nın, 

okuyucularmdan başka 
güvencesi yoktur. 

~erkes elini cebine atsm, 
P/YA'nm ücretini yattrsm! 

Postgiro: E. Pamukcu 
492 79 06 - o 



A L F A B E 
ZAZAK1 lU. KÜRDKİ IIRKKİ 'EREBKİ 
a [a] a a 1 ,/ 

b [b] b b '-7' 
c [d 3 ][dz] c c e; 
ç [t J ][ts] ç ç ~ 
d [d] d d ..> if 
e [d] e e 
6 [e] e 
f [f] f ._ı:, 

g [g] g g J 
X [x] [V] X ğ el 
h [h] h h ,_ID 

h [fi] <> 
(.. 

[i] 
[i] i - - -

"' J [j] j j ~ k [k][c] k k , Q 
q [ q ı q 

J 1 [l][l] ı 

m [m] m m ç<1 
n [n] n n (.;.} 

o [o][o] o o 
p [p] p p <--' ... 
r [r][r.] r r ) 

s [s] s s c. !:-J v--d' 
ş [S] ş ş ..Y 

b t [t] t t '::.,J 

u [u] o u _2_ 
ü [o] u ü 
w [w] w V 

J 

V [v] V 

y Ul y y ._5 

[z] ~ 
. z z z ) 



1' 

CmMAa® ~ÜLTU~~ ~A~A 
(CC~~) 

Geçtigirniz günlerde Almanya 'nın bir kentinde Cemate Külture Zaza (Zaza Kültür 

Dernegi) kuruldu. Dernegin kuruluşuna ilişkin olarak arkadaşların gönderdigi yazıyı bu
rada yayımiayarak bu vesileyle dostlarımızı yürekten kutlar, CKZ'nin halkımıza hayırlı 

olmasını dileriz. 

Sayın Piya Yazıkurulu'na, 

Asıl konuya girmeden önce sayın Pamukcu'ya ve Zaza ulusunu karanlığın de
rinliklerine gömmek isteyen mi ll iyetçifere ve oportünistlere karşı direnen 
Piya redaksiyonuna teşekkürlerimizi arzederiz. 

Yukarıda "ulus" kavramını kullandık. Bu yazıyı yayımladığınız zaman belki "Bu 
da nereden çıktı?" diyenler olacaktır. Bu arkadaşlardan tek isteğimiz, gidip 
ülkeyi baştan başa dolaşarak ulusal sorunu yeni baştan ele almalarıdır. 

Neyse, asıl konumuz bu değil. Biz halkımızı , Kürt halkını ve diğer azınlık halk
ları asimile politikasına karşı çıkmak için Almanya'da Zaza Kültür Derneği'ni 
kurduk. Biz, Zaza ulusunun başkası n ın elbisesine yamanmasına karşıyız. El
bette ki halkların kardeşliğinden yanayız ama halkımızın kültürünün ayaklar 
altına alınmasına da razı değiliz . 

Biz bunu yaparken kimse bizi milliyetçilikle suçlamasın. Biz, ulusumuzu pa
ramparça ederek sömüren Türk burjuvazisini yıkmak için kanımızın son dam
lasına kadar mücadele edeceğiz. Bu konuda kimsenin kuşkusu olmasın. 38'1er 
daha hatırlardadır. Bunu yaparken, inkarcılığa büyük darbe vuracak olan 
halkımıza sonuna kadar güveniyoruz. 

Bu konuda devrimci demokratların bizi destekleyeceğine ve Piya redaksiyonu
nun bu yazımızın yayımlanmasında bize yardımcı olacağına inanıyoruz. 

Yeni kurduğumuz Zaza kültür Derneği'nin kuruluşunu halkımıza ve kamuoyuna 
saygıyla duyururuz. Piya redaksiyonuna teşekkürlerimizi arz eder, mücadele
sinde başarılar dileriz. 

CEMATE KÜLTURE ZAZA 
Yönetim Kurulu adına 

M. DURMAZ 




