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OKl'YUCU MEKTUPLARI 

PlY A dergisine 

Ebubekir Pamukçunun acı 
kaybının haberini edinir edinrnez, 
O'nun Piya degisinde ki "Veda 
Mesajı gibi bir şey" adlı yazısını 
tercüme ederek dergirniz 
PÜNİG'de hemen 
yayınlayıverdik.Bununla birlikte 
derginiz redaktörü, Ebubekir Pa
mukçu'yu yakından tanıyan sayın 
Gamik S. ASATRİAN'nın 
O'nunla ilgili bir yazısım da 
ya yınladık. 
Samrun, bize geç ulaşan haberin 
ertesinde ve böylesine ale! acele 
bir şekilde yapııgırruz girişimin 
olası eksiklikleri için kusurumuzu 
bagışlarsınız. Bizler zazalarla ilgili 
yapılan tüm çalışmalan desteklem
eye kararlı olarak , sizden yeni 
üretimierinizi bekliyor, onları 
halkırmza iletıneyi ve tanıtınayı 
da bir görev olarak görüyoruz. 
Yapmakta oldu~unuz ve yapa
cagımz tüm çalışmalarda inanç, 
azirn ve başarı dileklerimizi ileti
riz. 

PÜNİG .Pergisi yazı 
Kurulu Uyeleri 

Erivan-Ermenistan 
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LETTERS TO THE EDJTOR 

HAİNLİK NEDİR? 

Merhaba, bütün PlY A şairleri, yazarlan 
ve zaza halkının sorunlannın gün 
ışıgına çıkanlması !çin çaba sarf eden 
tüın kardeşlerimiz! Onderiıniz ve ö~et
menimiz Ebubekir Pamukçu'nun ara
mızdan ayrılışı hepimizi büyük üzün
tüye bogmuşıur. Bilmenizi isterim ki biz 
PIY A okuyuculan acınızı paylaşır ve 
gelecekte çıkacak olıın PlY A 1ara destek 
olup davamızı elele, omuz omuza bu
lundugumuz bütün mıntıkalarda 
sürdürecegimize ben ve arkadaşlıırırn 
adına söz veririz. Elbetteki aramızda ve 
kardeş halklıırırnı-zın arasında çürümüş, 
zaza halkının kimligini, dilini ve kültü
rünü eritip, tarihten kaybolmasını ken
dilerine ilke edinmiş şahıslar vardır. 
Bunlar önderimiz Ebubekir Pamukçu' 
nun aramızdan ayrılışını mücadelemi
zin sonu olarak degeriendiTmek istiyor
lar ;(Zavallılar). Yine yarulgıya düştüler, 
bunlann bu emeli de diger emelleri gibi 
tarih, bilim ve dürüstlügümüz karşısında 
ezilip gidecektir. Bu kimseler kendi ken 
dilerine gelin güvey olup biz (Piya okur 
lan) onlara nasıl 'hain' gözüyle bakabi
liyoruz diye merak etmektedirler .. Ortada 
böyle bir durum yoktur. Bizim anla
madıgırnız bu insanlar nasıl böyle bir 
yanılgıya düşebiliyorlar. "Hain" Hıya
net eden, zarar vermekten, üzmekten 
ya da kötülük yapmaktan hoşlanan in
salara denir, biz inanıyoruz ki bu kişile
rin mevcut görüşleri, zaza meselesi 
üzerindeki yetersizlilderindendir. Bizim 
amacımız onlan kendimize muhatap 
gürrnek degil kendilerini bu konuda 
geliştirmeye çaba sarfeırneleridir. 

EMBAZO BIWENE ! 
REME Bingölıj 



f[lrzera pay 
'lluera pay! .. 
liu rastKı. 
ÇıriUI ' IJITfl" 
'lJufmevi. 
Zontn , zonen roşta çıme.mı 

az zmun 'Kı tu, zoo ... f qifeiiJja.. 
9-{ıı rfiru, 
na rfirzo ,gırsofci poşta ırwiero 
kPm çı zoneno rfirze çmırl fuJzar senıno .. 

Jfu çe1llt me'KJ, 
rıwr.ze 

zy rastKı 
ju veaht 
juKgwu. 
X~çifw ... ? 
Piw IJII(iklma qe zyf nasKıru? .. 

'[ariJk ,.vitu[, 
piytmuıo, fnrayi mine .. 
6i.. 6i (i ma.. 
'lJiıwt 
fıi TOfı'fci .. 
'Dost u rlısmen ma zy vira m<Kıro .. 
'lJU!i 
6i vau, 6i fnanl.. 
'lJi 6ınuwse, 6i 6ıwMime 'Kı 
.ilzu tomema' ma zy vira mtKJre •. 
'lla.zt ıwta çtmlmı 
va.zı va ju çeKJı, 'vo 
6ın~e, 
6ı tı.UJ(ft, va ju. pe{At 'vo 
~ tawaKı rftstt tora nino ... 
'lJı qin.. 
6ıpu.. 
KJttUr u Kıı-çu pa'KJı,ye 
fıu.yKı , fıu.yfemeKı 
tariıft mevituh 
WKJ cinıuneliu 
TOftkl tu. ni rısbıa 
ur ura 6ıoou, 6ıvoze 'Kı tu tij rest ... 

Melimttf 'Emin 

3 



ilt-WMŞI#\W'!l ~mı 
ŞECIX~!M !e~IR liDE!RI:t!!l M)f!l\'lffil!! 

18-07-1991 Tarihinde lsveçin başkenti 
Stockholm'ün Huddinge hasıahanesinde 
yaşama gözlerini yuman , dej!erli bir 
araşıırmacı yazar , öykücü ve şair olan 
EBUBEKIR HOCA'nın aramızdan ayniı
şı , zaza ulusunu , aydınlarını derin bir 
üzüntü içine sokmuştur. Dej!erli hoc
amızın bize ögreııigi kendi özbenlij!i
mize sahip çıkmayı , ulusal kirnlij!imizi 
tanımamıza yönelik öj!retisi, gelecege 

yönelik tutarlı ve kişilikli düşoneesi , 
zaza ulusal ve toplumsal kurtuluş mü
cadelemize hep ışık ıuıacakur. O zaza 
halkının bu yüzyılımızın başlarında 
yetiştirdij!i Ehmede Xasi'nin şu 
şiirinde'ki (BIR HALK KlT APSIZ 
OLSA , DILSIZ DA V ARA BENZER) 
mısrasından ilham alarak , onun serre
daktörlül!ünde 14 sayı A YRE'yi 14 
sayıda PlY A'yı çıkardı. 

Kiıapsız olan , ve yok olma tehlikesi ile 
karşı karşıya olan zaza ulusunun sorun
Iannın gün ışıj!ına çıkanlması büyük ve 
tarihi bir olay olarak dej!erlindiril- meli
dir.Bugün geriye baktıj!ımız'da , tarihe 
damgasını vuran büyük ve zorlu olay
Iann keşiflerinin ve yeni buluşların to
plumlar tarafından kabülünün pek de ko
lay olmadıgını görürüz. ömegın , Dünya
nın yuvarlak oldugunu söyleyen GA
LILE'yi ; Orıaçagın fanatik papazlan 
onu bu düşüncesinden caydınnak için 
ölümle tehdit etmişlerdi. Galile'nin bi
limsel olarak ispatlamaya ve bilimi sa
vunmaya girişmesi, gerici fanatikleri ikna 
etmeye yetmedigini ve bunun gibi yeni
liklerio kabulünün ne kadar zor oldugu
nu görürüz. Bu örnekle zaza sonınu 
arasında bir benzerlik vardır. Irkçı te
meller üzerinde birinci dünya sava
şın'dan sonra kurulan T.C. Tek ırka, 
bilimdışı ve zorbalııla dayalı fanatik 
bir yolla daha önce osmanlılarca zorla 
işgal edilmiş , Türk olmıyan: ZAZA, 
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"Mihe ELİŞANİ" 
KÜRT, ÇERKEZ, LAZ, ARAP, ve daha 
bunun gibi bir çok müslüman halklan 
Türkleştinneye soyundu. Müslüman 
olmıyan: ERMENI, ASURI, RUM gibi 
halklan sindirip göçe zorladı. T.C. Bu 
kirli politikası ile yüzlerce soysuz insan 
yetiştiştirmeyi başardı. Bu soysuzlar kı
raldan daha fazla kıralcı kesilip , diger 
halklan türkleştirme çahası içine girdiler 
. Y üziere e satılı k profösör , gazeteci ve 
yazarlar , yalana dayalı ve diger halkiann 
düşmanlıgı temelinde binlerce tarih tezi 
ve kafa kanştıncı kitaplar yazdılar . 

örnek : DoJ!u aşiretleri ve emperyali
zim (Dr. Mahmut Rişvanoglu), Dogu 
anadoluda Dil- Onomaslik ilşkileri 
üzerine bir deneme (Edip Yavuz) v.s. 
Bu ve bu ne bunun gibi eserler Türk 
Kültürünü Araşurma Ensitüsü tarafından 
tezgahlanmıştır. 

Bizim tüm mazlum halklardan ve in
sanlıktan yana olan herkesin yardımına 
gereksinimimiz vardır . Bizim mücadele
ınizde halkiann eşitlik temeline dayalı, 
dostluk ve kardeşlig i ,esas olacaktır. 
B.M. ve af örgütünün ilkelerini oldugu 
gibi kabul ediyoruz ve herkesin bu ilke
lere saygılı davranmasını talep ediyoruz. 

Sömürgecl T.C. devletinin 
altına imza attığı Beyanna
meler: 

ı -B.M insan haklan evrensel beyanna
mesi 

2- Avrupa insan haklan evrensel beyan
namesi 1950. 



3- B.M. 'in 1975 tarihinde kabul ettiw in
san haklan ve özgürlüklerine . 
4-B.M. 'in 1977. tarihinde kabül ettigi 
insanlık dışı işkence ve zalimane dav
ranışianna karşı olup beyannamenin 
alum resmen imzalamış ve de T.C. bu 
günkü Anaysasının 90. maddesinde açık 
olarak bunu kanunlaştınnasına ragmen, 
bugün T.C. tükürdügünü yalıyan bir dev
Jet konumundadır. Biz zaza ulusal aydın
Ian olarak T.C. nin çifte standartlı duru
munu bütün imkanianınızla deşifre edi
yor ve edeceWz! 

Zaza sorunu'nun çözümü bütün zaza ulu
sunun topyekün bir yumnık balinde 
T.C. sömügeciligine karşı direnmesi ile 
çozülür T.C. şiddeti meşrulaşnnp, bunu 
tek çözüm yolu olarak önümüze koymak
tadır. Çifte sıandartlı bu yapı var oldukça 

cakur. T.C. burjuvazisi şiddeti tek çozüm 
yolu olarak dayaunaktaıadır. Bizede pro
leteryanın devrimci silahı olan şiddetle 
birlikte mücadelenin bütün yönlerini 
kullanarak düşmanı alt eune onuru 
kalı-yor.Ebubekir yoldaşın bu onurlu 
müca-delemizde yeri büyüktür. Zaza 
halkının yannlarında kuracagı özgür Za
zaisıan'da halk kendi liderlerinin 
anılanna saygı ile sahip 
çıkacakur.Gelecekte Sex Said'leri, Seid 
Rıza'Jan ve diller ulusal önderile-cimizi 
daha geniş yazılarla ıanıunaya çalı
şacagız. Bunu kendimize bir görev ola
rak görüyoruz ! Fiziki olarak aramızdan 
ayn-Ian Ebubekir'ler , düşünceleri ile her 
zaman yolumuzu aydınlatan bir meşale 
olacaklardır. 

, devrimci şiddet'te çözüm olarak bize 
dayaıılmaktadır. Yılmaz Güneyin bir sözü 
varılır: "Şiddet, şiddeti dogunır ", buıju
vazinin göstenniş oldugu şiddet, proleter
yanın devrimci şiddetiyle yerle bir ola 

"Dün bir Ebubekir varılı Bugün binlerce 
Ebubekir'ler var . 

Yannlar mutlaka Ebubekir'lerin 
olacaktır." 
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SEVGİLİ HALKIMA , 

lion zamandan beridir güzel memleketim Zazaistan' dan çok uzaklarda Stock
holm'da yaşamakıayım. Burada geçen zamanıının her saniyesinde , daj!larıyla , ova
lanyla , ınnaldanyla , köyleriyle , kentleriyle ve insanlarıyla güzel memleketim Za 
zaistan'ı kalbirnde yaşaıum. Her sabah gözümü açugımda yürej!imin bu özlemk 
sımsıcak oldugunu hissettim ve o heyecanla günümön tamamını ulusal ve demokra 
si mücadelemizin yükselmesi için çalışmalara adadım. Ve her gece uyurken, o gece 
rüyalann yardımıyla Zazaistan'ı bir ucdan bir uca dotaşmayı dileyerek gözlerimi 
yumdum. Böylece yıllar birbirini izledi ve bugüne geldik.Ben bu yola çıkarken ya
payalnızdım. Çok geçmeden iki ololduk, ardından , üç , on , yüz ve binlere ulaşok 
Bu gün Zaza ve Zazaisıan davası artık bana ait bir dava olmaktan çıkmış durum· 
dadır. 

A vrupa'da, Türkiye'de, Kürdistan'da ve Zazaistan'da , Zazalar ekmej!e sarılır gibi 
kendi ulusal kimliklerine sahip çıkıyor, bulduklan her fırsatta ulusal sorunumuzı 
gündeme getiriyorlar. Şu anda, kendimi, ülkesine ve ulusuna karşı görevini büyük 
bir özveriyle yerine getiren ama tamamlayamayan yorgun bir savaşçı olarak 
görüyor ve bu yorgunluktan mutluluk duyuyorum. Yaşasın Zazaistan , yaşasın Za 
zaistan'ın günden güne yükselen ulusal bagımsızlık ve demokrasi mücadelesi! 

öteden beri, dosdarım, memlekette dagıUlmak üzere bir kaset yapmam konusunda beni 
ikna etmeye çalışmaktadırlar. Fakat bu uzak Avrupa başkentinden ülkemin insanianna 
kasetle sestenrnek benim mücadele anlayışıma pek uymuyordu. Ben eger halkıma ses
leneceksem, Zazaistan'ın meydanlarında seslenmeliydim. Zaten mücadele çizigimi de 
buna göre çizmiştim. Bu çizginin bir ucu Stockholın'un konforlu yaşamının içindeyse 
diger ucu yoksul ülkemin daj!larındaydı. 

Günü gelince, her ne pahasına olursa olsun , Zazaistan'a dönecek, ülkemin baj!ım
sızlık ve demokrasi mücadelesi içinde , kent, kasaba ve köy meydanlannda halkıma 
sestenecek , onlarla tek yürek, tek vücut olacakum. Ama olmarlı; ben bu prograrnı ya
parken erken bir yolculugu hesaba katmamışum. 

Bunu bir eksiklik olarak düşünebilir miyiz, bilınem, ama şu anda böylesine bb 
gerçekle karşı karşıyayım ve bu nedenle de prograrnımı izleme konusundaki ilkelerim
den ödün vermek zorundayım. Yani işin dogrusu şu ki, ben ne ülkeme ne de ülkemin 
dön yanında yükselecek olan ulusal bagırnsızlık ve demokrasi mücadelesinin coşkulu 
günlerine yetişebilecegim. 

Şu anda kendimi , görevini yanda bırakmak zorunda kalan bir nefer olarak görüyor ve 
üzülüyorum. Ama üzülmekle sorunlar çözümlenmiyor. "O halde mücadeleye devam 
diyorum. Herşey ülkem için, her şey halkırnın özgürlüj!ü ve mutluluj!u için! Son nefe 
simi verinceyekadar mücadelye devam!". 

'E6u6e{(j.r P!Jl!A-fll'l(Çll 
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EBUBEKIR PAMUKÇUYU 
SAYGlYLA ANlYORUZ! 

HAY A Tl: Ebubekir Pamukçu 2.4 . 1946 
yılında Çennik'in (Diyaıbalkır) Budaran 
köyünde dogdu. Ilkokulu kendi köyünde, 
ö~unen okulunu Ergani'de bitirdikten 
sonra , bir çok degişik kasaba ve ilçelerde 
öJ!retmenlik yaptı. 1968 de Şile'de evlen
di ve dört çocuk babası oldu. Istanbul 
egitim enstitüsünil 1979'da bitirdi. Daha 
sonra degişik liselerde ö~unenlik yaptı . 

1976 da Istanbul'da PIY A (birlik) 
yayınevini kurdu. Bu arada Tevfık Fikret 
miizeSinde müdürlük yaptı . Ayru zaman
da toplumsal içerikli şiirler yazmaya 
başladı .Çocuk yazını ile ilgilendi. 1970-
1981 yıllan arasında, bu konuda bir çok 
ürünler verdi . Onun siyasi nedenlerden 
ötürü işinden alırunası 1976 yılına, çok 
sedilli ülkesinin teıl<eunek zorunda kal 

KOR CA 

ması ise 1983 şubatına rastlar.Yurt dışına 
çıkmış oldugu lsveç'te daha öncede 
üzerinde düşündü~ Zaza dili, tarihi ve 
kültürü üzerine çalışmalar yaptı. 1985 
yılında "A YRE" ( de girmen ) ismindeki 
dergiyi 14 sayı olarak çıkardı. 1988 da" 
PlY A" (birlik ) dergisini 14. sayısına ka
dar çıkarnıayıda başardıktan sonral S 
Temmuz 1991 tarihinde yalsalandıgı kans
er hastalıgından kurtularnıyacak hayata 
gözlerini yumdu. 
Böylece; 2'.aza halkı onu içinde yaşadıgı 
karanlık devirden aydınlıga çıkaran bu di
rayetli, yılınaz , mücadeleci, eşsiz 
önderini kaybetmiş oldu. Halkımız 
EBUBEKIR PAMUKÇU'NUN verdilli 
bu mücadeliyi hiç bir zaman unuunaya
cak, ismini gelecekte, tarihine altın har
flerle yazacaktır .. 

EBUBEKİR PAMUKÇU ÜZERİNE BİR SÖYLEŞİ 
KORCA 

26 Kasım 1986 'da her zaman ki gibi 
çalışıyordum. Bir ara kahve içmeye git
tigirnde işyeri müdürümüz yanıma gelip 
bu güukü gazetede sizin oralarda , 
şimdiye kadar üzerinde hiç bir yazılı 
çalışma yapılmamış , bir dilden ve orada 
yaşayan bir halktan bahis edililyor dedi. 
Bende bu kürtçe olamaz ,başka bir dilde 
yok dedim . Daha sonra bu dilin adını 
sordupda 'DAML' dedi. lşime dündüm 
ve dOşüruneye başladım . Yemek paydo
sunda gazeteyi aradım ve söz konusu 
yazıyı okudum. Bu lsveç' in en çok sa
tan sabah gazetelerinden liberal' DAG
ENS NYHETER' gazetesiydi . 
Haberi yazan Ebubekir Pamukçu'yla 
ayru yerde çalıştıgımız halde onu 
tanımıyordum. Yazıyı alıp okudugumda 
şaşırmıştım çünkü bu dil lsveçli 

müdürün yabancı aksanıyla okumuş 
oldugu 'daml' degil 'dimili'. Aynca be
nim hayaua en çok sevdigim benimse
dij!im kendi anadilimdi. Bir an se
vinçten ne yapacagımı bilemedim. 
Memleketimden çok uzaklarda bir kuzey 
ülkesinin en büyük gazetesinde benim di
limden bahsediliyordu . Yazı yı okudukça 
, okumaya gerçekleri daha başka bir huy
uuan görmeye ve yıllardır gedij!ine taş 
konulmuş bu sorun üzerinde dÜŞünmeye 
başladım . Eskiden beri bana ve benim 
gibi insanlara giydirilmeye çalışılan kürt 
kimliginin yapay oldugunu arılamaya 
başlıyordum. Halk arasında bir zaza hiç 
bir zaman bir kürt, bir kürt hiç bir zaman 
zaza olamazken, bizim kendilerini 
yetişmiş ber konuda bilgili dört başı 
marnur sayan arkadaşlanmız zaza halkını 
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kürt halkına kalıp bu dil digerinin diy
alegıdir diyerek konuyu daha fazla 
araştırma yoluna gitmeden ka
patmışlardı . 

Eskiden beri biribirinin diyaleJ!i olan bu 
iki dili konuşan ve aynı halktan olan in
sanlann birbirini anlanıarnalannı, anlay
arnazdım. Işte nihayet bu sorunun 
yanıtım kendi çabalan ve yazılaoyla 
Ebubekir Pamukçu veriyordu.O bana bu 
konu üzerinde çok düşündügünü vede 
yapııgı diJ!er çalışmalannı bırakıp bu 
konu üzerinde çalışmalarını 
yoJ!unlaştırdıJ!ını , önce sadece bir dil 
dergisi olan A YRE"yi çıkannaya 
başladıktan sonra bu kanaaıin onda ke
sinleştigini ve A YRE'yi çıkannayı bir 
tarafa bırakıp zazacanın özgün bir dil, 
vede zazalann özgün bir halk oldu.!!u 
kanıtlanyla gelen 'PIY A'yı çıkannaya 
karar verdiJ!ini daha sonra kendisi 
söylecekti .Onunla ilk karşılaşmarnız 
yine işyerindeki bir toplanııda olmuştu. 
Kendisini görür görmez hemen yanına git
miş, tanışmış , benim de bir zaza 
olduJ!umu ve zaza olmaktan gurur duy
duJ!umu söylemiştim .Daha sonra onu ardı 
arkası gelmeyen bir soru yaginuruna tut
muş ve bu konudaki kanıtlan bana tek 
tek anlatmasını rica etmiştim . Benim 
bütün merak ve heyecanıma raJ!men , o 
son derece sakin mütevazi ve kendinden 
emin bir şekilde sorulanını yanıtlamış 
vede cebinden çıkardı.!!i zazaca bir mek
tubu bana okutmaya çalışıyordu. Benim 
ise zazaca yazılmış bir mektubu görmek 
bile sevinçten nerdeyse uçmarna yet
misti. 

Ebubekir Pamukçu sadece bir şair çocuk 
kitaplan yazan, öykücü veya devrimci 
deJ!ildi onunla yaptı.!!ıın uzun söyleşilerde 
onun kadın ve gençlik sorunu hakkında da 
ça.!!daş düşüncelere sahip oldugıınu 
gördüm. Ne yazık ki kısa ömrü onun bu 
çok yönlü düşünürlügünü dile gelinnesine 
bu konular üzerinde de yazınasma irukan 
vennedi. 

8 

Anadili zazaca olmasına raJ!men 
türkçeyi bu güukü bir çok türk bakan
dan daha mükemmel kul
lanıyordu.Konuşmasını bildilli kadar 
,başkalarını dinlemesinide çok iyi bilirdi. 
Herkesin düşüncesine saygı gösterir poJe
miklerden kaçınırdı. O hayatı boyu bilime 
inanmış yazılannda ıahrifaı genelierne ve 
abarımalardan kaçınmışıır. Bir gün kendi
sine üzerinde çalışmakta olduJ!umuz bir 
yazının bir kelimesini çıkaramaz mıyız 
diye sorduJ!umda O "yazılar herzaman 
orijinal kalmalı, üzerine bir hece bile ek
lenmeden verilmelidir" demişti.lşıe o za
man ben onun çalışmalannda o yada bu 
gerçe.!!e veya menfaate uysun diye de.!!il 
ama tam bir bilimci anlayışıyla objektif 
yazdıJ!ını ve bu konuda ne kadar cidıli 
olduJ!una kendi kulaklanmla şahit olmuş 
oluyordum. 

Son yıllarda kendisine yapılan asılsız if
tiralar ve karalamalam ragınen o kendi 
kişiligunden hiç bir şey kaybetmeyipb 
düşünce ve görüşlerinden hiç bir ödün 
venneyip bu insanlarla muhatap olmayı 
aklından bile geçirmemişti . Birtakım 
siyasi çıkarlan yüzünden ilmi ispatlan 
bile kabuledemi yen , hatta ve hatta ken
di kökenierini bile inkar eden yahutıla 
kendilerini yeni bir müclllleleye çagıran 
bu davaya harcıyacak güçleri ve enerjiyi 
kendinde bularnıyan bazı insaniann EBU
BEKIR PAMUKÇU'YU tanımış olma
larını ,onun kişiliJ!ini düşüncelerini 
yakından izlemiş olmalannı çok isterdim. 

Onu tanıdıgıın beş yıllık süre içinde en 
ufak bir şikayetini veya birisini üzüp 
kıracak en küçük bir sözünü işitmedim.O 
son zamanlarda uzun süren hastalıgıııda 
bile bütün aJ!n ve sancılanna raJ!men hiç 
bir zaman kendini kaybetmedi. 
Yaşarnının son gününe kadar bilinçli , 
anlayışlı sakin bir arkadaş ,dost olarak 
kaldı . Ebubekir Pamukçu'yu tanıyan sev
en tüm arkadaşianna yeni bir 'PIY A'da 
onun deyişiyle yeniden görüşmek üzere 
gönülden 'MERHABA' ... 
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:Mar ser aarrüf mucelnaye 6en. 9"ew merif:_çayl(rayer ra yen, serey 

zy non liewa. 'Ewneni/(yew mar fuı ser iarr:kw. :Mirif:_liema çewt6en 

/(Jrra gın we şonen :Mar ra :Mar uca zy a/(Jn u weşonen kfin mil mirif:_ 

ra. :Men/( mar ra von: 'Iı gey kfyay nui mu? :Mar von: Çi lieq to est tı 

/(Jra 6Uf mir .. :Men/( von: :Mi va qey, 6e{ttı 6er verney mı 6uf mı 

per:k.:Meril( von: 'Be ma şı şereti' :Mar von: %uf ma şı 'Don tırro rayer 

şın raşt yew astor yen . .91stor mirif:_ra von: 5l.y çınaw nu[ to ra kfyaw? 

:Meril(von: :Maru. Jilstor von: Se6e6 yi çnawi' :Meril(von: 'Ez rayer zy 

ra omeyni; mi ai yew mar (uı ser iarr:kw.:Mı ye w /(Jrra gırewt 

weşonay çi. 9"ız ome kfya mil mir. :Mıra vonu/(: 'Ez ceneno toti! :Ma 

wazaniK; 'Ii mar şeret 6ıl(. 5l.y astor marra von cati 6icen per:k!! :Mi

rif:.. von: 'Ez qe6u{ nekgno en astor fıiywon . .91storiz mar ra von: Cati 

6ıcen per:k! 'Ez zonol( inso 6iit6ar. o/on: 'Ez we;çJi/(co 6iyo, mi 6ar 

wegırewtin, wayer mi sorufıl(ez 6ertiin /(iye, artiin kgenil(cew aayin 

mı, iz 'Iımar /(Jrain zaf mıra lies{(Jrtiin. in/(az ez neş/(Jno 6ar wegiro, 

wayer mı, mı {(Jrti te6er. Se6e6ıl(ez tora vono 6ıcen per:k inso 6e it6ar. 

5l.y se6e6 ez vono. :Mirif:_ von: 'Ez qe6u{ ne/(Jno. 'En lieywon! :Mar von: 

'Ii {(J6u{ ne/(Jn fuıti ma şı. $ın yew gay cıt raşt yin yen. (jaz miri/(ra 

von: 5l.y çı fıa!tay i' S ey astor gay raz von: (jaz ma ra von; 'Bicen 
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peıfe! Inso 6eit6ar, we;ı;Joni(ez co 6iya wayer nu nu 6erıfin. Şoru! ez ar· 
tfin !(iye mi tirnar Kg.rtfin. sUn K._ışın tfayin nu. Ink.fı ez 6iya el(Jiyyar ez 
6iya 6ere;iflet. 
'Wayer nu ez f;srtfa te6er. SemetfuK._ez to mar ra vono 6ıcen· peıfe, inso 
6e it6ar! !MenK._von: ez enız f;s6u( nef;sno. ~yna ~n rayer tay caşın. 
'Ewnen yew meşına feqiret !Mıs tıra vi11f!en fia yena.~az persena: 
!MenK._ra vona : 'En çına fia K._mf;sy toıfew? Yız von: !Marru. ~az vona 
se6e6 çınaw? !Marew qey tıf;swt K;ınf;sy in mertfum! ~ız von ez ;wr ser 
tfarıtf fıewnıtf biya, von nu fıentfiK._yew f;srra tfa mır! o/on mı serey ;to 
fıewana en merrfum, von ez omeyo fefyayo nu[ yir. o/on nuva to qey f;sr
ra tfay nur? 'Ez cenena totf! Yız va mecen mıtf ma ;wr şı şeret? !Meşın va 
catf 6icen pelkal 'TıK_ vac se6e6 çınaw semetfuK._ez con biya, şıt nu bı, 
vereK._mi bi. 'Wayer nunura fıesf;srriin . .9lyri çi tfayin nu. 'Eyr ez 6iya e;t.
tiyar. 'DemeK._inso ewnen menfet ;to. 'Eyr ez gırewta f;srtfa te6er. Seme
tfuK._nifet mi çink;sw..9lyra ıkmeK._inso ewnen menfeet ;w cora ez f;srtfa 
te6er. 'Ez ayara vono inso 6eit6ar, 6ıcen peıfe! menK._ von ez reyna Kg.6u( 
neK._eno fıeywona. !MeriK._soz tfon von: !Ma şı enaray {(pm ma vera, raşt 
ma ome ma #ret 6ıK._u ez f;s6uf k;sno. 'Ton ya ca şin, ewnen yew me{(a fıa 
tıra ver yen.!Mefa vinıkn, resen ci. !Me{(a von ay çi fial tay? ~y ra ay 
mar fefyaw miltor? o/on ma omeyittı ma ştret bıt:Hin ifaıky ay mar 
nıgen! o/on: ık nu[ yira 6e war! Şo uca me;t.e{ 6ı6! 'Ez şımar şeret 6ıkg. 
!Mar yen war şın uca vınıfen. !Me{(a von: Xo {o{{ıK._serey ;wz bin ;w ser. 
!Mar ;to (o{ f;sn,vonık serey ;toz, 6ın ser ;w. !Mar ;w fo{ k;sn serey ;wz 
non ser ;to. !Mella işaret tfon merit o/on: ~rro 6ig! !Mefaz k;srro gın. 
'De von narey tıraat 'llca mellaw u meriK._ tetfır tfontıro. !Mar uca ~6er 
tfon; von: Jfay fıay astorew gay u mışınıK._mıra vaK._inso 6e it6aru? 
'Bıcen peıfe! se6e6uK._ma fıın fıemme en fefaf;st tfiw, eK._inso 6eit6ar. !Mı 
;t.e6erey fıiri fıemme nef;s, ez omeyo reyna nu ~6rey me{(ay k!? fıin Jef-
{eK._ mııksta vecyay. :Mifıe ilişan 

9{sıt: Çay vatış ena mesefa: !May nu nefıir raya. 9./Sfıir yew ıfewey fıf
niya. Jknız yew qezay suf;sw ('D I~.M{'B'E'l(I'JV. 
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· ser daxwaza Federasyone jl, di 

18.07.1987-an de Joyce Blau 

IS<,miinerek arnade kir. Babeta sem[ne-

4.1.2.4 (jurd.ni 'Et Zd.zd. 

xwe 

ne ingilfzi kir ii kak Hesen Qaz[ ji 

a?>aftina. we w:!gerande kurdı.-

Sayın,Jayce Blau'nun Almanya'da Copendium (2) GURANI Dn1 

Linguarum Iranicarum adlı dergide 1989 (2)-1. Yayılına alanları 

yılında yayınlanan, Zaza ve Oorani dilleri adlı 

Fransızca olarak kaleme aldı!ı makaleyi biz Gurani dili birkaç yllzbinlik (bugüne dek ne 

uırkçe olarak yayınlıyoruz. sayım yapılmış ne de istatistik veri olmuştur), 
ÇoA;wum tran'nın batısında, Kirm~ah şehrinin 

Joyce Blau, Paris Sorbon Üniversitesi kuzeyindeki Kuhe Şahan Dalalü daAlarının 

Kürdoloji bölümünde Profesör olarak görev yamaçlarmdan Irak sınırına dek uzanan bölgede 

yapmaktadır. Yazarın, Kürt dili ve edebiyatı yaşayan toplulukar tarafından konuşulur. En 

üzerinde bir çok eseri ve sayısız çalışmalan önemli yerl~im birimi Gawhira şehiridir. Sir-

bulunmaktadır. wan nehrinin kollarından Zimkan'mn geçtiA;i 

Fransızcadan çeviren: vadide kurulınuştur. Bir di!er grubu oluşturan 

Soko ZULALY AN Guriıniler daha do!uya yerleşmişlerdir, Dina

4.1.2.4. 
var'a yakın Kirmanşah şehrinin kuzuy 
do~usunda, 40 km uzaklıktaki Kandula 
bölgesidir. (1) Genellikle Zaza ve Gurani veya Oorani dil

lerin kuzeybatı lran dilleri arasında 

sıruflandırıyoruz. Dilsel komşuluga ve bu dil- Dil açısından guri.nilere yakın olan 

leri konuşananların soyut kürt ulusal Hawrimaniler ( bu lehçeyi konuşanlar 20.000 

yapılanmasına duydiklan yakınlı!a ra!men, bu dolayındadır ?) Sanandaj/Sine şehrinin batısında 

iki dili kürtçeye ba~lıyamayız. Öyle ki, kalan orta Zagros'ta yerle§iktirler. Kartalların 

özne'nin kendisini Kürtcenin geçirmiş oldulu gerçek bir yuvası olan Awraman Da!ı (2.626m) 

karekteristik bıçimlenrneye uymamıştır.* Şahan daıı silselesinin yedincisidir. 
Hawdmaniler iki ko la ayrılır.. Luhon 
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Hawr3manileri, zincirinin güney batısında (en lardırBitlisi Şerif han Şerefnamesinde (16yy 
önemli köy merkezi Nawsudadır) ve Taaxt sonu 17yy başı) Gurin adını Ardalan 
Hawrimanileri da~ların kuzeyinde ve (günümüzde Kordestan'ın ilçesidir) ve Kir· 
batısında yerleşmişlerdir. En önemli köyleri marujah bölgeleri halklarını belirlemek için 
Piwa, Şaho, Hajij'dir.Diier yakın diyalekleri kullanır. 
konuşan gruplar, konuşanların saayısına göre 
en önemli olanları, Bijaliinilerdir (veya Boya- 2,3, DILDEKI TEMEL ÖZElLIKLER. 
ran yada Bejwôn, Arapçadaki haliyle Bijwiin) Guriini dili Ardalanlı yönetici soyluların 
Iran'nın Kasr'i Şirin, Zohab, Bin Küdra ve konak.larında. şairlerin kullandılı edebi bir 
Kratü bölgelerinde yerleşiktirler.Bu grubun dildi. öylesine ki Süleymaniye'deki ünlü Ha
önderleri Irak'ın kuzeyindeki Hanakan şehrine ban sarayının şairleriyle başlayıp geçtilimiz 
baglı köylerde yaıarlar. Küçük bir grup ise yüzyılın başlarına dek sürmüştür. Yine bu 
Musul'a bajlı, Murat nehrinin doju dilde, bölgede etkiniili olan Ehli-hak tari
şeridindeki köylere da!ılmışlardır. Bu gurup katına ait kutsal talimat ve yönergeler 
yine yakın lehçeleri konuşan ve kakai yazılmıştır. Edebi Gurini dilinin fonetik 
~iretlerinin ol~turduiu konfederasyona ba!lı açıdan temel özellikleri sözeOlderin kökle
Şabak, Sali veya Sarliyya ~iretleriyle iç-içe rinde bulunan y-,w-,h-, ses birimleriyle 
yaşarlar. Ş abaklar (10 ile 20 bin arası hesa- sürmektedir. 
planır ) Ali Raı. Y angica, Hazna. Talira gibi 
Musul'un kuzeyindeki Jabal Maklüb'a doÇu ömegin: Hawrimiini lehçeainde, 
uzanan köylerde, Sarliler ise aynı bölgede yawa - orge -arpa - *cew - *ceh 
büyük Zab suyunun saAiı-sollu köylerinde wi - uent - ıilzgar- *wa - *heva-*ba 
ikimet ederler. 

wini 
Iıela 

- seng - kan - *gun - *xwin 
- oeuf - yunuta- *hak - *hek • Aym derlernede bulunan bir önceki makale

nin 2. bölüm 4. paragrafında bu sorun ele 
alınmıştır .Çv. hw-temel gurubunun dönüşümü; w biçimin

dedir: 
Bi.jaliniler, Sarlılar ve Şahaklar müslüman- ömegin: Hawrimani lehçesinde. 
Iıgın Şii kökenli, içine kapalı Tarikatların , ward-manger-yemek-*wer-*xarın 
geçmişte Ali raş (Kara Ali) olarak ad- war -soleil - güneş-*roc -*ro 
landudıklan lman Ali'ye özel bir ba~lılık su-
nan gurupları günümüzdeki temsilcileridir. x temel sesbiriminin dönüşümü x-=h
Bu tarikatların doktorini erindeki ayrılıklar ol- biçimindedir. 
dukça kanşık ve sorunsaldır. Yezidiler gibi bu öinellıt: Hawrimini lehçesinde, 
~iretlerin üyeleri açıkça Kürtlerin giyisile- har - ine- eşsek -• her- *ker 
rinden farklı olan araplara özgü giyisiler giyer, 
Arap-Müslüman isimleri kullarurlar. Rd gurubu ise -rd=e biçimindedir. 

ömeginKıındulai lehçesinde 
Gurinilerin, Bajinilerin, Şahakların ve Sa~ ri~ zil- coeur- yürek -• zer- *dıl 
lilerin çogunlugu - en iyi kaliteden -çifçi olup 
{tasarlarna sistemleri gözle görülmeye deger Gurani dili'nin bazı lehçlerinde korunan maj
). isportacılık mesle!indeki yeteneklerindenbul e • o sesleri diğer lehçelerde kaybolnıuş, 
dolayı diğerlerinden aynlırlat. yerleri genellikle i ve u seslilerince doldurul-
4.1.2.4.2.2. ISIM muştur. 

Gurin/ Goriin ismi Hazar denizi eyaleOeriyle ömegin: 
ilişkilidir. (Giliin'nın toponoisi herşeyden önc<flawrimini, Kandulai. Fransızca. Türkçe, Za-

Gurini bölgesiyle zaca,Künce 
ilİ§kilenrnektedirUzmanlar. Gurinilerin ve Heıa - Hili- oeuf -ywnurta -hak - hek 
ZazaJann anayurtları ve akrabalarını Hazar de- gos - gus - oreille -kulak -goş -goh 
njzj kıvılarında bulmaktadır Zazalar batıya. 
Ermenistan platpsuna doRrıı göc ederken Fonolojik sistemi Kürtçe'nin, özellikle merkezi 
Guriniler güneye Zagros datlarının orta Kürtçe'nin fonolojisiyle benze§mektedir. Vok
kısımlarına verleseceklerdir göcün hemen alik sistemde, uzun vokaller oldukça zengin
ardından Kürtce konusan topluluklar ta- dir. Ses tonu yani vurgular, haraketlilik 
rafından istHaya ve asimi1aşyona utnıvacak- (degişkenler) temel rolü oynar, belirleyici bir 
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işlev yüklenir. olup , üçüncü tekil ve çoğul 'şahısların cin
siyeti ve çekimleri vardır. Şahıs zamirieri 'in 

Dilde zamirierin yapısı, cinsler (erkek-dişi) ve son ekleri, -m ,-t,-s, -mi- ti-zilyetlik(lyesi 
hallerde (dogrudan eğilimli) nonnal olarak kendisi olsun olmasın bir malı kulanmakta 
farkedilebilmektedirler. Lehçelerin olan kimse,elde tutan,eldeci)ve dolayh, do
Çoğunluğunda belirleyici sonek kul- laysız tamamlayıcılar işlevini duldurrnak:tadır. 

lanılınaktadır. Fiiller iki kipe, sahiptirler, geçmiş zaman kipi 
Erkek -alcl a sesiisi haricinde geçmiş zaman halinin 
~i -ake köküne baglı olarak gelişir. 

Ve geniıj olarak adıllarla baglıdırlar. 
Erkek tekil-harakii-l'ane-<:ışek-herik-kerek• Omegin:geliiy gelii/gel =geiinınek- •geyrayiıj 
Erkek çoAul-harake *ınonkerik-kerami Fiiray larii /lar =degiştinnek -
Dişi tekil ve çogul-mahara-ke-1/les anesse (s)- •vırnayış (bedelnayış) 

eşekler Şimdiki zamanın ekieri genellikle. 
(obl.)Erkek tekil - har-akiiy ma-/ mi- m- dir. 

Erkek çogul- har- akii 
~i tekil - miihara-ke 
~i çogul - miihara-ka 

Dojrudan durumlarda belirsizlik soneki 
Erkek tekil; e w çogul: ~ dir. 
Omegin Mr-ew •her 

Mr~ •her i 
Dişi tekil- a çogul~'dir. 
Oriıegin : miihar-a , mahar~ 
(obi.) Erkek tekil, ew çogul -ii 
örneğin: har-ew, har-i-*her-*heri 

~i tekil-a ewa çogul -· 

Ome!in: 
Bajalanilehçesinde :ma- kar-o=o uyuyor. 
KaııdııJii lehçesinde:ma-kar-o=o uyuyor. 
Hawrimini lehçesinde:m-us-o=o uyuyor. 
Buna karşılık kar-o =o yapıyor. 
Bi-/b-örnek kipleri bütün lehçelerde bulun
maktadır. 
Dili, miş-dili di~er geçmiş zaman belirten hal
lerde, şahıs son eklerini tümü fıks ol- mayan 
fıiller sisw:mi ile ilşkilidir. Bir çok lehçede "er
gative"hali; ömelin: ik:inic -e -m -i di-en i 
=*Ena keyna nu diyaje voyais cette fiile (lite-

Ezafların yapısında bir farklılık remanent-C.tant vue par moi)Bu kızı 

gözlemekteyiz. Belirtici sıfatiarın görmüşüm. (tarafından görülmüştür.)Garmi 

bileşkenleriyle, sıfata ballı ezifa -i /-y olarakkar- ake-ş tiw-na-wa la chaleur a fondu le 
görünmektedir. Omelin kiteb-ew-isiiw -un beurre (litteralement:-la chaleur, le beure par 
livre noir- bir siyah kitap. Ayniyet gösteren lui a ete fondu-) Sıcak yagı eri tti, 'ya~. 

isimterin bileşkenleri zamire ballı ezafa da- sıcaktan dolayı eridi.' 
u/-w olarak beljonekJMjkrruJjr 

Omegin: kiirda-w kur -aka -y =le coeıeau du 
garçaon= oglanın bıçagı 
Kin8.e- ewa -w sin -i= lafılle du roi 
=kıralın kızı 
das- u wew = ma propre main =temiz elim. 

Pasif olan ikincil bir çekim biçimi, temel 
bece'nin şimdiki zaman köküne katılımı ile 
biçimlenir. 
- ii=geçmiş zaman 
- ia=şirndiki zaman için kullanılır. Öyleki, biı 
fiiller geçişli fiiller gibi çekilir. Neden 
gösteren fiillerde şimdiki zamanın kökünden 

Belirleyici isim.lerin sıfatla birleşkeni halinde bqhyarak eklemlenirler. Geçmiş zaman için
ayrıca " özgür çekim" biçimi de vardır. Bu (i) ni., şimdiki zaman için -(i) n ekini alarak 
halde isim belgeçe "a" ile baglıdır, tek heceli çekilirler. Omegin: esiy/es="avoir mal''=acı 
sözcüklerin kökleşmesi ile dolal sıfatsal ele-vermek. esna/ esn ="faire mal"= acı vermek 
manlarm üzerine kırrulmuşıur. (agrıımak). 

Omegin : Hawriimi lehçesunele 
Kiteb-a- siiw- ak& =lelivre noir =siyah kitap 
*kitabu siaw 
adi - pir - ake =Ili veille mere =yaşlı ana 
*nena pirıkı 
i yan - i- gawr...e= ces veille maisons=bu eski 

(IPiya'dan) 

evler = *boni verini. .41 
Şahıs zamiderinde bjıjnci ve ikinci tekil r.;. Qı 
uh.J.ılıwnin , to ve ço!ul ema. şuna çekimsiz 
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ZIAZIA ~~l~ 

(3.1)~~YIL~ ~~ 

Zaza aifi, KJJ.zey batufan Sivas 'ın Zara ifçesi, K_uzey ıfoğıu!an 'Erzin· 
can, güney batufan .!'laıyaman'ın yerger ilçesi, güney ıfoğıu!an 'lJitfis'in 
!Mutl(j ilçesi ofaraK_ tespit etfebiftfijjimiz coğrafi no{(Jafann çevrefeaıği 
lförtK!-n içindi yaşıyan topluluK_farın KçnUftuğu fe~eferin bütünütfür. 
'TürKiye sınırlan içintfefj 'Xjirt' toplumunun yaK_{aşıK_ 6'aa 1 'rini (is· 
tastiK_feraen yok§unuz} Zazalar 'olUfturma{(jaaırlar. Ylynı zamanaa 
'IürK_iye 'nin tüm büyüK_ K!-ntferintfe cemiyet fuıli.ıuU yaşıyan iç aiyas. 
poraaan söz eailebilir. Sovyetler birlijji'nin 'lJatum {gürcistan} 
şefırinae tfe zaza toplumu bulunma{(Jaaır. 1960· 70 yıl[an arasınaa, 
'Iürl(jye 'aen Ylvrupaya yöneliK_ işçi gücünün önemli bir tesimini ae 
Zazalar teşl(j{ eaer.Zaza ismi, 'Iür/(jye 'nin şefıirlerinae yerfeşiK_ 

yaşayan zazafara vernmiştir. 'Iuncdi'nin (eski 'Dersim/ i{ceferintfe 
Kentlifrini Kırmanc olarak bilirfer. 'Ve Kırmançık(eliçesini K..onUfUrW. 
1JiyarbakJr'ın 'Dide (Piranl ilcesinae uasayanlar ise Kentlilerini 
'kıra',{çonustufclan aili fcıraki olarak aı{{antfınrfar . 
.. PI'}".!'I''DYI9{;1920-25-38- 'Büyü/( Zaza isyanfarıntfan 
sonra,Zaza{ara ve zaza u{usa{ tfeğerferine /(arşı 

yöne{tifen terör ve 6asRJtfan tfofayı yer yer k.firt u{usa{ 
l(f.mCiğine 6ürünmüşfertfir.'Ia6il(j. ıfalia tfeğişi/( netfen{er 
tfe (tfinse{ v.s.) vartfır: • 
Sünni bir Zaza için afevi Zazafar K_ızubaş ofaraK_ K_a6ufeaifir .!llfevi 
Zazafar içinse Zaza ismi sünni zaza 'ya taK_ılmış ve onu temsil etmek: 
teair. Yakın K_omşulan kftrtferce zaza olarat anımsansafaraa aımli 
•• Plry.?l''DYI9/;('Du mi{Ci} 'Bir /(ürt aşireti ofan :Mi{{i 
aşireti ar/(asıntfan gitfen veyaliutta (dı mi{{i) yani il(j. 
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omuz[u insanfara verilen atf.'l(firt ksıynaf<fannda dimfi 

adı böy[e geçme/(J;edir.b.~z. 'l{çja nu, !l(çnafıi v.s. gibi 

l(aynakfarda bu ve buna benzer benzetmefere rast

fanuma/(J;adır. • • 
('!Jay(am{ı?) cu!ı sıK_sık_{Qıffanıfır. 'Tunce({nin ifçeferintU S0·6e ya aa ŞO· 
6e (a!fez-venez) güiiniz.gefiniz ismi 6u top{ufuğuun üyeferi için !Qıf. 

{anıfır. Xırmanci {efıcesini Konusan Kürtfere qefince, Zaza(ar 

'kırtfas'ofup. Kırtfaski aifini konyşurfar. 

"PI'Y!1''1J.912{: Zazaistan'ın Siverefv Çermifv yerger 

i[çferinie f(firtfere /Q,rdııs ksm~tuf(fan duede IQ,rdııs/(j 

der[er. • • 
sorunun ne ıfenfi k_arışıK_ oUuğunü anfıya 6i!mek_ için Iran ve Irak_ 

k_ürt{erinin 'Türkiye k_ürtferini Zaza o{rak_ anaık_fannııfa ek_femefi· 

yiz.Zaza aifinae yazı(mış iki e{ yazması 6ugüne aek_ yayın{ana 

6i!mıştir. Ma!d Jızyıeıfi Xdsi (kğk:#ni '13ingö{[ü o{up '1Jiyar6af(Jnn Jfe. 

zan ifçesintk ıfoğmuştur.}'nin mev{üıfü 11 fıece üzerinıfen 756 mısra 16 

6ö{ümıfür. 1903 'ıfe 400 örnek_ ofarak_gün ışığna kgvıışmuştur. Siverek_ 

muftüsü Osman 'Efenıfi'nin 1903'ıfe yazmışoUuğu mev{ut ise ancak_ 

1933'ıfe Şam'ıfa ceraaaet '13eaiT'i(a'nın aüzeCtmesi ife gün ışığma kgvıışa 

6ifmi#tir. yünümüzae seçkin araştırmacıfarın ve ayamfann mera{(fı 

ça{ışmafan sayesinae 6ir Ksıc zazaca ıferfemeyi Siverefv. 'l(pr, '13ucafv. 

'l(pza, Çe6~ur,'l(jği gwi ağızfarın çözülmesini suna 6i!iyoruz. 

4.1.2.4 (3.2}'1JİDIYE'l(jTF/M'EL ÖZ'E.L.Lİ'l(L'F9{. 

Zaza aifinin fono{ojik_sistemi 'l(iirtçe'nin fono[ojik_sistemine oUu[Ja 

yaf(Jn o{up, tumtura{(fı i#{emefere ve zengin sessiz vok_a!fere safıip· 

tir.Zaza ıfıfinin tüm fefıçe{erintk zamirfarin cinsfere göre ıfağıfımı ra

fıat{ık_{a ayırteıfe6i!inir. Sesfi fıarjfe 6iten (öze{[ik_{e 6efir;gin-i) k.#fimefer 
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aifi olarak_ k_a6u[ eıfifir. lsimferin il(j fıaUe çel(jmleri yapılarj 
(ıfoğruıfan ıfo[ayı) er{(Jf<:i/-,ıfifi,e/-i/-o çoğu[ fier il(j cinsteıfe dn, 
ÖrnejJin: az so-n-d zard-y 6dn-i (er{(Jk) 

*'Ez şıno zerey 6an-i 
Je (feu) vais a l'interieur ıfe fa masilm' 
'eve giıfiyorum' 
mang-d ıfavij-i *mog ıfewic-i 
'fa vacfie ıfe fa paysane' 
'k_öy[ünün inejJi' 
'Jı{dng-ey ıfawij-dn *mong-ey ıfevıc-on 
'fes vacfıes ıfes paysan (nes)' 
k_öylünün (yaıfa) k_öy[ülerin inek_leri 
K_ayn-af<:dn 6i-ydr-i*{(Jyn-ek_-onj6en-{(Jyn-o 6er 
'emmene fes fi1les' 
'k_ızfan götür' 
'E,zafa'nınyapısınıfa 6ir farkfılık..gözlemfenir, er{(Jk.. tek_i[ şafıısfann ta
mamlıyanfan-0/-w ofarak_ 6elirlemek_teıfirler. 
•ıcancar-rinıf *;'(jncer-a nnıf 
'un 6on poignarıf' 
-iyi 6ir fıançer 
'Yaw fıar-o fıaren *yew fier-u fıenn 
'un dne ıf'argile 

-l(jUen 6ie mer{(Jp 
•K_aya-w kfıyan *l(jye-w {(Jyen 
'un vie[[e maison' 
-esl(j 6ir ev 

'Diğer tüm 6i[eşk./n{erıfel(j ezaj{ar gene{Cikfe aşşajJııfal(j 6içimferıfe 
görünür. 
'Er{(Jk.. te/(j{j -i/-y'/-ıfi 

'Difi tek_il i -d/-yd/-ıfd 
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'Er/(f.K_çojju{ ;-e/-ye/-dl 
aişi çolJu{ ;-e/-y 
Önıejjin; 6dn-e (er/(f.l() !Mafuım-1 
'{a maison de !Mufıammuf 
-!Mufıammet'in evi 
•6ra-y sdniti vd •'Rsy-na 6ra von. 
'{e jeune frere ait' 
-gene {(sırıfeş söyfer- •(K_üçük {(sıraeş söyfeai} 
•{(sın-ata ciwdn-i·~yn-ata nna-ı 

'une/liı 6e[[e Ji1fe' 
-güze{ (6ir} kız 
•md-r-ad mi . ' . ma mere 
-annem 
•6ra-yan-ai l(emi •6ra-yi 
'ses fresens' 
-{(sırıfeşferi 

•{(sıyn-ate civan-i 
'fes jofies ji[[es' 
.a(ımfı K_ızliır 

·~eK_fer piran feliçesinden afın11Uftır. 
·=Piya'aan 

.Şafııs zamideri üçüncü te{(j{ ve çojju{ şafııs{araaa aynüfJa 
göstermef(Jeair. 

aırect- o6{Ü]fle-
tefj{ 1 az •ez mi/min 

2 ti- •tı tü/to 
3er/(f.K_ o/ôy/ayo•-yi ay/dy/aai 
aişi a/ya/ya • -ya a/aya/yd/tM4/tM4y 
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Coğufl md md 
2 'simd 'simd 
3 e/yi*-yin ini/yini 

:Fiifer çift Rğ~ safıiptir, yalın fıafin hdirgin öze{[ijji geçmiş zamanın 
Rğfc_üne -is/yis/-tis sonefc_ftri afmasufır. 
Örneğin; 
·~r-ış ] f(_araış:fc_ara/fc_= 'jaire ·-yapma{(_ 
'şına? ] şınayis:sinasin= 'pouvoir'-yapahifrnefc_ 
•vatış? J vd{ij :va/v-va}=. aire '-söy{emefc_ 
hi-/6-önefc_ K]pftri fıeman fıernen tüm ftfıçeftrae hu{unur. Şimaifj za
manın Rğfc_üne =an-/-n-gihi halam(arizftr ve hunfara aa jimaifj za
manınyafin fıa{iyft şafııs fjpftri efc_ftnir.'Tef(_ far{(fıfıK. birinci tefc_if 
şafıısfartfa ortaya çıKfır. 
Örneğin: 
az-harm-an-o(er~kJ=Je p{eure-ağ{ıyorum 
'ez-herrnen-o 
harm-an-d (aiji)=je pfture-ağfıyorum, huna Kfırşıfıfc_ *-herrnen-a 
md k;:an-i 'nous faisons'yapıyoruz, şimaifj zamanın Rğfc_üne -ayni/ 
ayni/-ini (şafııs çeKim fjpftri o{ma~ızın) ef(_ftnerefc_ aifi geçınij zaman 
şe/(j{{enirftnir. 

Örneğin; 
•ti ti-gayr-ayni'tı geryr-ayni 
'tu te promenais' 
sen geziniyoraun, 
'md fıdın-ayni •ma om-eyni 
'nous venions • 
-hiz gefiyorauK. 
•şima Kfıwt-ini •şıma ~wt-ihi 
'vous toınhiez' 

-siz aüştünüz. (Siz aüşecef(_tiniz) 
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'Diğer geçmiş zaman fıa[[eri, norma[ ofaraK._geçmiş zaman f(pK._üntfen 
6aş[ıyaraK._ çefjmfenir. $imtfifj zaman fıa[intfe oUuğu gi6i 6urtfa tfa 
cinslere 6ağ{ı ofaraK._ 6ir farK.fı[ıK._ meyılana çıK._ar. 
Örneğin: 
ay K._awt·q 'i[ tom6as'=o tfüştü{erRıkJ 
•Kfıyn·aK) wa-nişt·i '[a jeune fi[[e monta d cali-
fourcfıon' 

-genç K._ız ata 6iner gi6i çıkJı, 

{Jeçiş[i fiilerin geçmiş zaman fıa[[erintftfj 'ergatlf 6içim tüm fefıçefertfe 
K._on~ufnıuştur. 

Örneğin; 
mi tfi-J'ai vu'=görtfüm 
mi ne va Je n'ai pas tfit'=söyfemetfim 
•tü az ayst·d 'To ez eşt·a 
'tu m'as jetü' 
-sen 6eni attın 
•pi·y mi az tfd yd tü *Pi mı ez ıla ya to. 
'mon pire m'a tfonnie a toi' 
-6a6am senden 6ana vertfi 
*6a6am 6eni sana vertfi 
•K._ayn-afj kJırtf'~yn-a ~rtf 
'[a ji[[e fit (un travail) 
.K._ız yaptı {iş, çalışma} 

•ini ast:dn·dn in-i mortfim-i K._işt-i 
*in asfan·o in mertfum o K._ışt-i 
'c es [ions ont tui ces fıommes' 
-6u asfanfar 6u aıfamfan öUürtfü, 

/fjnci pasif çefjm fıa[[eri, şimtfifj zamanın f(pK._üntfen 6aş[ıyaraK._ 

şeK._ufenir, geçmiş zaman için -iya, şimtfifj zaman için -en eK._fenir J u 
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fıafftnk jüf ğeçssiz fiiier gwi çek...ifir. 
Örneğin; 
•sa·war·iyrl·y •sa·ywer·iya-y 
'ks pomrrus ont ite mangees' 
.e{mafar yenilmiş 
vif-i·ç·en·rl'vıf·i çin·en·a 
·çiçekJer topfanrmş ofaral( 
'çiçeK{eri topfuyorum. 
J"i{{erfe ifgifi söy[eyişfer fıayfi fazladır. 'Bunfar (a,tfa,tfar,rrl,vir,wa,) gwi . 
önjiifer o[up fiiferfe tamamen i{şKj{idirfer.Önceaen /(sstirifmeyen an· 
{amfarı 6ütünüyfe aeğşiK{iğe uğrataral(fıikr[e 6ağfanırfar. 
Örneğin; 
•rl k.fırıliş 

'ouvrir' 
-açma/( 
•ıla ·fc.arıliş · • -ıle· fpılış 
mettre tfans .. ,rentrer (un animaf ou un o6jet) 
·içeri sofc.makı (6ir cismi veya fıayvanı} 
•war-/(arıliş •-
'etafer' 
·segifemeK/yaymafc: (s ermek} 
•war-l(arıliş 

• arracfıer ıle 1 'fıer6e • 
otfarı yofmafv. 
yatfa 6asit 6ir Jiiffe ve ılirel( 6ir zamirk ifşl(ifenip anfamfanır. 

PlY A'dan eklemeleri belinmek için kullanılmıştır. 

:: :zaz ··i···· ·ii:,;,.· ·t: ·ii&uğ· ii: :ıier: ··~i"·::: ..... a.an .. vu.u ......... Y .. e,. :::: :z~z~~~~ı~ ilgV.~P.~ri:ll~rı<:~~::::: ......... ·uLAŞTIR r· ........ . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . . . . . . . . . . . . . . . ........ . . . . . . . . . . . . . •.......... . . . . . . . . . . . . ' ................. . 
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BACK TO ZAZAİSTAN 

You were a fine human beeing. 
You emaneted calm and harmony 
You had a wonderful wife who 
Gave birth to your three sons and one daughter. 

But now you are no longer here. 
The cancer took your life, maybe it was the longing 
for your land who took your life. 
You could nev er re tum back home 
Home to Zazaistan. 

They put you in prison and they tortured you. 
You were forbidden in your own home. 
But you never gaved up. 
You moved to Sweden and continued your battle. 
Here you could talk, here you could write, 
write and fareverwrite your own language, Zazaiska. 

You could never retum home, home to Zazaistan. 
You could nev er see your beloved Zazaistan a last time. 
The canser took your life, to fast you were too young. 
You are no longer here, But now you will re tum home, 
Home to you beloved ZAZAİSTAN 

Susanne Ayata 
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IPEJRAm mınr AlRJEU 
Aredayox : KORCA 

Soyreg di Televizyun vijiya yo. Hewna kesi nediyo.Antene 
televizyuni hani 
sero,Zekiya diyo, vato; 
- Keçe bırerne bere, bırerne bere, teyyara wıtiyara raverdo 
perazı cı hani sero mendo !Odo nıka bukevo eyki hani miy
andısebo? 

Aredayox : KORCA 

Cinekendo soyregij şma dengiz, asnavi bıkero. Vaxtakina 
awı miyandıra, delxe ki yena u na veynenaki ado bıfetisyo, 
kirena; 
-Ha ho, ha ho! Ha ho, ha ho! 
Na veynenaki kes cade xwura neverzeno nofım vana; 
-Yani ki imdat diyem, yani ki imdat diyem! 

ÇA WB ııruıFIDJE K1IJIFID1l NliVllilEU 
Aredayox: MIHE 

Rocık yew ombaz Çermukıc tey ombazo ra piya dontıro, yen 
bin xet(surya)Çermukıc Zazaw kırdasİ nezon.Miyon Kurdon 
bin xetıd ke kırdasib u ke kırdasİ nezonse zav eyb.En ombaz 
wextonik newe ome bin xet. kırdon bin xet vatin vatin:çawe 
kurde kurdi mzane? (seni kurdı qu kurdki nezon) Yız vatin: 
Wela ez kırdasİ nezanım! Ez Dımliya. 
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i sER NUŞTE(siirane E,P) 
E ARIIAIIC SER ÇEND OAL: 

xoy sey şi yayi~ ~ik,id : Kal ey en ki tab 
ken. Von ~1969 1970 bı 
narney "lej felat" yew kitab mı vecya . 

Nuştey kew e hekeretew, semed mileıey 1970 omnon yi tey ombaz (PDA) ra
ma yew fayde · Enkerera omey Ş ile tey ç.iyo ser ma 
tede çinkew. Ebubekir bı xo zaza· m onakese ke , raşti ez en ki tab ra 
biyayişey xo von: Vetış PIYA ra ma- sermayaya u kopyayilc mı dest mendib , 
şarikew serbixoy u zon maz serbixoy- mı berd peyney bonxod veşnay»(Bewn 
von. Vetış PIY A'y 1 Gulon 1988. Ver en- piya omare 14 riııel 6) 2- Kurdbiyayine 
tarix bıaatey Ebubekir u ARMANC zaf- xo inkar keni; Eceba kaın xo inkarken? 
weş. Ebubekir u Arınane dostey yin· Mılet xora vona ma zazay. Zıwan kız 
welatid dest pey kena dostey raz Armanc- kalken,naıney yi von: Zazaki. Cawık en 
lım nıkena! (Bewn PIY A o mar 1 O u 14 ) ~ ci wyen erdu coxrafık ser zafeydew. 
Çikewik Arınane nuşt sansasyonel u- Ya ney ? Be munaqeşe cewabik ma bıd 
raştey ra duryew. B. en hewa yew cayk ew. Kurd biyayişey ver zılım u 
neresen u edebiyat u kultur zaza yoz aver neheqeyıd vetış. Zaza biyayişey zılim u 
neşın.şexsi hekaret kom bık, ken xo,yew neheqey qebulkerdışey niwr.,;=ıinatey 
cayk pey nı resen! zaza yon u kurdod cinkew! ı.o02o•IPIYA RA 
(veda mesajı gibi bir şey) nuştey 

r• 
1 

Kam ke, 
asle ho 

1 inkar keno. 

~ ılra ~ero. 

ı 

J 
AdımızTürk, ~Oımız lrrıra 
Dilimiz Türkçe, Di l_imiz kurdı;e, ~ 
Türk'üm, Tilrk'iiııı hcnjKurd"um,_Kurd um ben.* 

1969-70(E;P)=1976-92(M;T)KIM;KIMDIR 
Ehubckir P.unukçu, Kurtuluş Sav~şı. lııkcnde:r Mathaan, lıtantıul, s. 32~34* 
kiKY3!<l:lflı!~i~i~U~!~ini Inkar edenle e 

Rl~ .şııran~ xwılli"Etiube~ır wifiıd vano: 
Et niırcyc xorıanc ki SÖgilt di gird beni\ Osman a ez 
Çaldının di, Ridaniyc di, Mekke di 
MircyC MisJimanan Yavuz a ez 
Estori ser o Mis tel~ Kemal a e ı. 

Ziwııne ma Tirki, Ziwane ma KIRoKı, 
Nameye ma Ti~k, Nameye ma Ki.rd, 

Tirka, Tirkacz. Kird a,kird· a ez. 
6~-70(E;P) 76-921M;T)KOM·KOM.O!?~ 

Ne şıiran ser ra m· m sc vaıo? Beguman m~rdım neşıyo vaıo 
"Ehiıbekiıi ri 'eferim!" feqeı" 'eferim Ebıibekirc1yan ri" ki me.rdim-
ôde wina ıersonek ii beistiqrari "serek" lıesibnene. . 
Begumo aytk~ok xo Inkarken ı;ew tıra n 
V011ı;AAfll':lil!l~~uı. Rclgclcrle Dmim Raporları, Yön Yayın-ları, 
lsıanbu1.1'1<Jl.s.18 NC re 123 1991/12 

Not: En nu~te ma ARMA oma _ 
ma girewt. *cawuk bi·,astare bewlıkerdew -
ma nu~t! PIYA RA 

* 
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Bılbıle vana'ke 

Tu ça honde şiya dür , bawo, 
heliye koe eli • mı zat tersna 
Mı tore honde wes vatene 
Venge mı , mı re burısne ez mendo teyna. 

Çıme mı raede , sewede be'hewun mende 
Zere mı seweta tu deza , ez qediyo 
Qusğane bulğır tolo , ez be'qut vasono 
Xeleta mı mıre burısne , ez mendo teyna .. 

Gule 

Tu bostu'de zu gula newiye 
boxça de helme wusariya 
Gıle darede soa sura 
aqıle mıde Astare sodıriya 

Raa waride lauka mına 
Bekesiya mıde xale mına 
Sere na koude dısmala gulına 
Gulistan de ez ye'tuyo , tu ye'mına 

Qesebend 1 Sözlilk 
Heli : karta! 
eli : yabancı ' eli.. 
sewe : gece , karanlık 
be'hewun : uykusuz 
qusğane : tencare 
xelet : yanlış , yanılgı 

bostu : Bahçe , bostan 
Ware Yayla 
lauke : Şarkı , türkü 
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Çim ~o akJn{, 
Serey .w fuwenaw. 
Jfin ne f.:_oni! 
Jfin ne vıntfen. 

!K.Pyer .wra şaş nwem. 
'l(pştey yin fume aufa 

'Esti esti fume aufı. 

Zazay, ~rıfi piya esti. 
yew 6e ay 6ı ni6eno!! 
1@ştey yin fur ca4 esta. 
Om6az maz en rayerit{ est. 
'1<9yer ma ierg u 6an, 
Peyney rayer mazı esty. 
Çim ma a6i /im nıgiren. 

'En rayerul mazı esty. 
$ar ma {ıngon .w ser wanşt! 
Ser6estey şar maz esta! 
9{jz ai 6i ya, niz ai 6iya. 
'En çi vi ni fıisreti mı! 
'.Ma fıisreti ser6esteyi. 
S'F!l('B'ESTE'Y S'F!l(5fE'.M'E ÇJ'Yjj_! 1 
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DIŞMEN AMEYO DEW SER 

Bıra werzı , tı ser 
Mı gırota ju xeber 
xenziri arneye dew ser 
Werzı bıbı h leşker. 

Waya mı tı vaj to nndıkiya 
Dem u devrane ma biy 
Zeriya mayra tenıka 
Tı mebermı ez xorta. 

Bıra zeriya ma neweşo 
Heyf'te xortara werzı şo 
O kı toya bero ŞEHİOO 
No lej leje tim mıleto . 

Waya mı dıjmene ma xayino 
Verenira vane hm bebexto 
Vaj mıletre wa teğminabo 
Veyndı mılet wa ayabo ... 

Ez veyndana kı ma ayabe 
Tewrde qeç u quliyabe 
Verde xenzira ayebe 
Jew Quşlıxdı ma arebe ... 

Ewro roj roja şeriya 
Ez mıleta ma bıvina 
Çimı akerde , ez neşına 
Reynayışı welate xo bıvina .. 

9/ 87 .. S. REŞBER. .. 



HEQMAZ ESTU 
Heqı geren nin dayışı (2) 
Eyre heqı ma weryawu 
Lazım ma dewey heq xo bık 
Ma heqlıyı , ma heqlıyı. 
Dewey xod mazı heqlıyı 
Heq gerina nın dayışı (2) 
Heqma tırkon u kurdodız 
Pıya estu zı bray mı (2) 
Tırko u kurdi sey peniyi 
Kurdzi sey ma bindesti (2) 
Tırk yınra vonı tırkı 
Yınız mara vonı kurdı 
En ahlaq ahlaq rındniw! 
Ma eslıxo zaza yı 
Ma zazay Zazaistani 
Ma esli xo vinneken 
Ayık eslı xo ınkar bıky 
Non heromi non heromi 
Neena dınyad, nez aya dınyad 
Cay yin çinkew , cay yin çinkew 
Lazım maz sey mıleton bino! 
Cay xo ınıyon miletod bigi! 
Her mılet heq yin estu 
Nuştiş çarey xo bewlibık 
Ma eyr teber raşteydey 
Bıratı vınen senına 
Wayer dewey heq xo vee 
Demoqrateyı weşa 
Ma demoqrat mıletey xob 
Weşey rındeyı mazı 
Ha itad esta arnbaz 
Maha ıtad pıya'bı .. 

Mi!U ilişani 
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MILETEY ZAZA Y YEW LAC XOY BAŞ 
VINKE.WA SEREY MENDON Yl WEŞBU! 

!Mifıi~anı 

Ebubekir xoci 1986ıd ez serak 
newey omeyo Sıweyd mı yi 
şınasna.Rocora yew rocey onınon 
ez u çed heb ombazon xo ma şib 
qehwey Y unaniyod ma romşt ma 
xor xeberdayın,meseley meselora 
abi. Yew ombaz bes meseley zaza 
yo ake. U Ebubekir ra va, mılet 
vona şmıa peserokey xo A YRE d 
von zazay yewna mıleta u zon zaza 
yoz zon lrurdi ni w? Pers yiz Ebu
bekir ra enob: Va sek şar xerib von 
en çi raşt ya raşt ni w? Ebubekir ız 
va: Ma berna zon xo rınd 
neşınasnen. U va ma ne von leçew 
yaz lehçe niw.Mırıkik ena pers ke 
qanıh nebı.Yewna ombaz va: Ma
dem tı von ma berna zon xo rınd 
neşınas naw ,tı seni eşken vac (ma 
newon lehçew yaz lehçe niw) Çı 
kanıt u ispat to estik,tı ona von? 
Yız va kanıt u ispat ma bı xoy. Ma 
yemno ra rınd fım nıken. Va ma 
xo ra von: ma Dımli ü zon xoraz 
von dımılki . Va şar xerib mara 
von zazay ü zon maraz , von za
zaki . Mı itad Ebubekir'ır itıraz 
ke! Mi va ma xora von zazay zon 
xoraz von zazaki . Mehney zaza 
yız, zon mad merdunıatey ra 
yena sey zay zay , yeyo berz 
zaza ınonen . Mehney za yiz lacu. 
Sey Bırarza warza emza ı1 sey 
ino . Merdumatey ra yen. Peki mı 
va şınıa eşken mehney kurdi fi 
dımli mıra vac?( Ma heşt tenibi) 
xoci va: Tey awrupayıc von 
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dımli daylemi, nomey xoz aynora 
gın. Semed zazaz von mıleton bi
nomehney laleyıd sey yew lekab 
kar arda. Ombazik ma romştey 
per şaş mend. Mı va Mehmed 
Nuri Dersimi Kitap xoy tarih 
Kurdistanıd Dersim. Ser zon za
zaki Von: Zon Medo ı1 zon ira
nicon asli zazakiw. Xalıs muxlıs 
Aryayiw. Xoca cawabıkda mı va 
zon ma berna ne omew nuştış en 
göre görey maw. Ma görey xo 
nekse yewna nin görey maneken. 
Mıhum zon ma ber nuştış u 
berşınasnayiş, ay semedra ma 
Ayre vecen. Ay ombazoz va 
hewce neken, şırna yewna peserok 
vee. Şıma eşken peserokon kur
dod bın us. Y ew şınıara ber xo ne
gen. Sere hewa nayış kurdo per 
zaza yo kerd. Şex Said zazab, 
Seid Rıza zazab . Ay semed ra 
hewcey yew na peserok neken . 
Uca yew yinra va ma ena mese
la bıqefeln. Çina ma xeber bıd . 
Xoci uca yinra musade waşt va 

ez wazeno ının Mehmed ma xor 
bınek teyııa xeber bıd . Ma yın 
heta warışt ma çend masey şi 

dur yin . Ez warış to şiyo dehb 
qehweyiz mı eyrnay . Ma yem 
nor derd kul xo qalke .Va tı gerek 

ilahim ber mısafır mı bıb emş. 

Mı yi ne şıkıt . Ma şi ombazo 
ra xatır waşt .U ma da tıro şı ke 
xoci . Aya şew heta ser sıbay ma 
xor sohbet ke bı zon xo ra ma 



yeruno nnd fem kerddin , derd 
kul ma eynıb. Mı va ez wa zeno 
ser ayrid yew şer bınuso. Yiz va 
bınus . Mı ayri ser ena ştır nuşt 

"AYRE" amor 8 pel 12 

AYRE 
Ayreye matemonu 
Awey Ayrey ma yena 
Anşe şıma paweno 
Kerey ayre geyren i 

Anş şıma zi tahnen 
Cironi dewri ayri 
Bıbın mışteri ayrı 

Ek arış şıma rınd netehena 

Ay wext larneyi bıkın 
Ayrere wayer vecın 
Wa kerey ayri bı geyre 

Tey çı est ke çıray xo vıra neken 
u şınasnayış ının xoci tesadufi 
vıraz ya ı1 uca ma cad yenmor 
gerw bi .Semed ını ombazikew 
zaf ercyayeb. Semed ınıletey ını 
yew qimenb. Zazay hewley ı1 
nndey xo vira neken neheqeyir 
mıl xo ne ronen . Kerdey en om
baz ma xo vira neken. Wa serey 
eylon yi ü mıletey zazay weşıb. 
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!\uıte)' Apo}' 
~r Mt.ı.\'id l"l,Jle'-' 
on ıo! ins'OO ma J~zım 
kı" bıue.k. l,ıfıkrı-y! 

t PESEROKON KURDI RA) 
.. _ _...,ı.. 

Re~n ww hewaw 
Raııo)'Ta· dur. 

[ZAZAKİ DI MI Lİ 

Wendoxi Erciyayey, bejmar 13 

ZAZAKİ 

NtJ~teY M.Uzuo. 
YO!H.Ik.:De-wle-tt-y tırk 
wuena kı.ırdon u 
D:ımJiyo yt-mnor.ı abım. 
Politik ~wnttl ~lara. 

DIMIL~ 
N iştirnan 

Ena arnari NI$TJMAN peyro, ma hezey Redaksiyon qerar da ki, ca bidir Zazaki (Dimili) zl. Se ki wendo ma zi zanl, i amori Niştlrnan vi ertani di ca n€diya Zazaki. Bi raştey sernede ye, Redaksiyon mari kemaneya gird bi. Kovari ma ena vcngey xo crqc a. Hend tepa mendi:j ra, cna vatey (veZJ"fe) xo ca anayişi ri, ere mendiş nihesbeno. Bes merdüm xctoni xo berqilü ü herindcy yt!ndckirü. H' eya destmarazi bCrü ma ena vengayC xo, pe keda ki erciyayC pir bikiri'. Zaf wendoxi ma 7j zoni ewro Zazaki minteqey Kurdistani hera di yenü qal kerdiş. Zazaki lehcaki Kirdkiya h eri dewlcmendraya. Dcyr (\awik fı eb.) fıstonlk, hikaye, vatey verino, şiir (helbesl), leqmat iki, duay, zewtiı1 C bini... Zazaki di edebiyat nıiştcy tarlxi, hamama vaclzaf teyno. ~eründey niı.şt~i ~i_e_debiyati feki aver §iyo U zengin lı, Tevri enawara zl, merdüm C§keno vacü ki, 7.af çi erciyay miyoni ena dema derg ü diladi bl viFli. !!_el~ wE!!!l wextino di roşnebir ma Zazay kCm bi lı ayCn ki bi z1 goş nCdo gironCy ena mesela. RO!jnebiri ki kunca ca girewti mesela Zazaki nComa vı"'ri' yini. H eta demoni peyino zi ena qeyde rumiti. 
~--Eyro dem bediliya. PC sayC. teyn roşnebirCın fı niştoxiin delaiCı, rnescley mayC zwe;:n ii kulturi oma kendiş. Zaf çi omo n%tiş. Xebatcy Cni rO§nebironi vicnayey, edebiyatima warfi WC§i. di rayerra fina. Edebiyati Zazaki heti n%tlşe di roc bi roc aver şino. N%toxi ma cyro vCş bi. L€ bclCm embazl ki niisneni, fcki dormarey xo xebetneni. Ena mcrhcla di eno heya ye w ca zinormal U. Zer wazena ki n%toxi' ma eno fcrqi n%tişi ı1 wendişi k Cm bi ki ü tC dir rayeri ki vi ni, ku her kes bC ?..ehmet bcqkii binüsü ii bwcnıi. Ma ena zi zoni ki ciri xCJek we:ırt lazirno. Vatey ma Redaksiyoney Ni§timani enaya ki, kesik (merdinıik) nlı.ştey xo mari erşawcn hezcy orjinali xo kovari ma di ved. Ma tCkilcy feki nı4toxi bibü. Ma nCC§kcnvia vad hem c şidi ma zonayey ü xorl besi . Be şi k wendoxi ma kcmlıney ma vi ni ii pul b idi ki xeletey ma kem bikiri. Ma cna baweridcy ki; roşncblr, zunayC U wendoxi Zazay paşt bidi ü peyrama ri lehçcy Zazaki di nfıştiş be~awi. Se ki \valey verinon ma di vorıi: "Her vaş k~-~ serü zcrg_ü ıs. u" Lehçcy mayo wbj Zazaki pey nfujtiş ii wcndiş avcr §inü. Ma ~nkCra §İmari s pas keni fi pawey n fiştey şirna moncni. 

---~-~---------htıjmar ıs 
GELİ: BIRARÜ! .• lll'r ı:tınaı yew zwwi yi esıiı. Tü io~o çiuü ki, m:ıı:ll) d.eykt: xwi ru bl'Oıi 1f:"' ~ni ;yi çjnt bô. 'ı'l'w vatey şarl ma es ı U liıDi: Zweni teyr fllıir, mar O mür ıt dahfesııi.. MenU m peyzweni xwiyenft slııasnayJş, Zwetıl mıı mı:w..i, Pll'lli IJ ::iri u il wq;U. Şimıul.~ ~ni-~ Y~ll ~-· Ku l.".lldi ıuıııki qW bikiriıı- Eger§iroa ı:azaki neriıni, bimUI>itı! .. Key xwi 'di U qiciı11ixwi df ıazaki ~ebn- bid.lıl-Eger şi ma waziuizıuakl:ıwi ~r biri il wq ıı:tWr- bidl.ı.trf -.ıl rıri di Wblxebllı!n. H~ı.wxı ı:aı:aki bhriınh 6 bJaô!bı!_ Wtudt' iı zuna}i zaı:iı ! .. 

~r ı:weni xwl di xebat blldrin ki , slba wa qlctl Şinlll U şariı ı.:eıibl ofYadı Id: Qıey heyıt lnkayşlma zwtnl '"'' n ta~y ~~~kerdO? Ini ~ew ~ir e lı:iı mr pılô şilhll ,t'rdi Qi(uuı ıı:wi iı ~ri ~ verd di , M ~nnlı:ar 1 m•k'"'" '· Obi '""" P<Y •oc >iri, "• '""'"''"'~' hi,.<io" ' ..... ,..,rart..ı O şort ..ı n b"klol, J (.'\"r\'k şıma ıwi!DI ~ ru ı.ı lınbık.irı !,. KURDISTAN'lıııl'riııl'~t ıı xwl ı;n- di , şloı;a _pey zweıü ;ıwı q'imet \ 1 ~tynenı !) eıklni xwl W1" biri 

\L__ - - - - - ~--------
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Seroke ERNK Abdullah OCALA ibe'e: 
Berxwedan 

Dostani çi ye? ~ 16 rofm ---
Sal9 

Be.lmul31 
81 ~bu: 1991 

Th.ybetiyeke Kurdalı a ne bıtıj heye. Ev taybeti gelek 
caran dihele ku bawerlya mirov neyi!. Gel o çi ye? Mirove 
Kurd tu qimete nade dostanive. ji her ku dema kar~ 
dlqeaıtie, we dostaniye dixe bin J?!rCı:ı. .. ~.!!: -~ xW-e 
diavi!je hembeza kı:;.~~i __ dfu.' Ei heya da w iyi! li diJI Ve 
taybetiye me~Tim dibe,jim, heya tu dikari bi doste xwe 
re bimeşe. Neji bo rojeki! ü du roj an anJ1ji bo rojE!n teng. 
Dibejin: "Di roji!n teng de dost xuya dibin. ~Na! Di her 
deme de dostani gerek dibe. Me di van sali!n xwe de 
wateya dostaniye ji her kes i re eşkere kiriye. 

Dostani ne ew e ku tu xwe teslimi dewleteki! biki. Ne 
, ne ErnenKa ü 

ne ji bo berjewendiyen (mesle
heti!n) kesani be. Ez bi xwe ji bosexsexm gayeke t:.ene 
)i navejirn. Dive dostani ji bo dozeke durust were 
ı{kirjf·.NeJi'bO tişten sexte. Heyabi 7aroken xwe re .if, 

av d~steki durust be. Di maıe de, di gund de, di 
~er de ... li her dere, giring e dostani ji bo berjewen
diyiln gelemperi wece mepndin. Min bi xwe heya niha 
dostanrweha meşandiye, lewmajt ez xurt iın.~ 
caran bi sextekari xurt ı1 bilind rıabe. Mirov bi xapandi
ne ttikare bi dostan bileyize ü bi wan bikene. , 
-·------- ----:ı ylrıi nil diyo!eklf yew bl yew · 

WENDOxt ERJEYAYEY ı: asimile bikardini U werte re 
1 bihewenayni. No kor zi ason 

---· ---·-- · ____ ,'Mb/. Eka petey cf!yalektondB 

Yew ziwanf dJ biyayişB dfyo- ! -ıa ra ':ebiri se. beno ki h?fani 
i /ekton (lehçı:ın) rıişani ~tey 1 .ıka ~BI)9 ma resoybi he
(zengirıey) ıJ xotiyey ·a·y· '.lwarif ı d_efandı!!t xo. Zlwarıı!!t mo, blyo

: ya. Na mesela nebeno sebeb ti yışe mar:o eıjoye wo. GDrif 
· o::=l/:qbiyayişey ziwan@ iliö-~-~ m9 woylfey 
' J_e]liJ, ~C"!PYiril qe!ek s:ifo?oiekfi50 81)1yayo bikf. 

ti l~!gpnq_f)$ Heq9 y9Wl' 9iiJYO : 10d9 Zl"!on . . d~•o ... ~. ••-. 
fi rıo p9tey zlwarıdı!!t ma ye talfxi: .. 1enreete 
;er o. spekuJasyon ya ıi bazlr- seWbTn.~a;,;·~~·,;;;;,,~;-,;;<; 
ganey bikoi'_..Aye ki no ware di ' 11 

kar kenf u Zifar dani yewey 
zıwonde ma. wd bfian) kı ye yew 
bebexteyda kO! mı)ton di y( Ge
lo qey kB şeni wezıYef9 ZiWOOd9 
na. wezi'yetd& tarlx ü hala ki mo 
eyro tede yf biaqelni. Ek e hetani 
eyro ziwonı!!t ma neomewo wer
te re hewenayiş se. yewsebebzf 
aya ki zlwone mo woyl(ıı} zat 
diyalektarı Q }Orgonon o. Çaxo ki 
ko/onya~tonı!!t tirko. dest bi plo
nanı!!t asifnnosyanı!!t kerd ti waşt 
ziworı9 ma hewenf. raşte p9tey 
ü qiieweyde)!? Ziwandı!i mo 
orne·y. No semei:J ra zf. planane 
jinl sere xo n~gJrowt U puç bi. REWŞEN 
Çunkr reyey z/wand9 ma zat xarı 
di bi. Ziwon6 ma. wayirı!i zor 
diyalektarı ü jargonan bl. Gonf REWSSN 

Beri nih;; hı \'Cnd hcftan kiıtbob:b: ıırki. 
bi rnıYt. '"la;ll ~ği"" bi ser nııve mın 
twıı. Nivhk.aıt kiulboke H.Şelıc e il ew ji 
~uni~e haııbü 'i3ndin. ~nxanı:::yck bi 
nave Oicle-F'ımı yayınlan ew ~ndıyc:. 

Bi kurtı::biri, m~s.a nivi$kare ııeıw yi. 
kıtCbokt C\' c; ıaı.:ı ne kurd in. Ev daxwıı.ı 
ıl armnnc ne nil ye. Ji mt;j ve )'C lı:u gc:lek 
ke:ı.. dh. dczgdı ildcwltt ı.hl di kin niş.an bi
din ıl i~pı.ı bikın ku Dımili ne kurd in. tk
.maı.e dewlcıa ı irk di vi wari de pir tişı: kiri· 
ye. WC gcld: kittb il weşaııdcrxiıaine, deı· 
gch damı:ıraııdiııe ıl listıkCn c:ctb bi cbr 
lı>l!nc. 

Aımaııı;a v~ ycki: kifş c; l:urd ji he..- bie
vin. bıbin dijminı.! fıc.<ıklu. ~ık ll gııman bi
ke'ı<c ııav wan il ew nibribin pişta ~wı: rııı;r 

. . Yckji asıcnıCn heri meıın lru re li 
serfıraıiya gel!!\ bindest digi~. 

, ı , malıalibıine. Dcwlcr!nser-
1 

.,.....:).ci
hıi.iiıl.,, Ic de. 
ji tıeyikurdi iı umv.ıytn kurdi, gelekziman 
iıı.arav.ıyen dinjitı!n pey iv in. ledejı mil\e
~ weki cihıl. aslırlsury.ın. ernıc:n. 
ı~c~b. urt, fars gelek kom dijin ... 

E~· hemiı dew\emendiybı wdaıe mc ne. 
Ev hemıi wı::laıC me hin w.qıir. şirintir, 

gştiriı "'nginıirdikin. EmUivt xwedi li van 
dewlemendiytn wclnıt ~wı:: llerkevin. wan 
bıpı.ıtzin, <jCdir ıl hurmeıa wan bigirin ıl 
rtz iı rtııtari ni,an bidin. 

Eg<:T ~nv bik.aribe bi vi awııyi li mcseli 
binitıe,..,. hingıi ıııeseladimiliy.ın ıi zar:ıv:ıyt 

-..;mj i ıelal dibe. Di mili ~ki esasi yı! gel 
iı wı::l~ıt Kurdist:ınC ne:. Zaraw&)'C dimili ji 
yckJi ı::" ç.v him.! n esas i ytıı ıım:mı! .kun:li 
ye Jı ~lıy~ ruhi. ç.;ındi. nıbıin iı rUruşıınC w 
ferq di n:r;berJ .dimıli iı kurm~nc yan ji :ıo
r.ınan Ilc ıuııı:. LT pir:;ıni)'3 serlhililiın(n bır
dan ıi ali~-e ıit..-:riy.ı dımıliy~n hatine pC. 

Le bel~. di~l ku ~ wı:lıa ye U qa~<!n 
demokr:ısiy<! wı:lıa ne. li gelek citwı. gelck 
kuımanı: ıi soran. gavıı qala dimiliy.ın ıi za
rav.ıye wan di~. ~wc aciz dikin. TC bira. 
min.b<-rinib.a..~ 
d;ıyin ku kMQ .-xtehj n En~ıin.ıya P:ıı-Jsi; 

l-i hi bı ~ ı:ır;r,-wCn kıırdi ( kurmaoci. ~ 
~~ fı ı[l_l_!l!!!) bl~~· ge!ekza~"1t]ii~ 
~-aı:ız kiriıı ıi ~Kiiii:bi de'Vki i 
ııivi~ki gele k ı ışı wrın. SiYıf-Mırr: lmWI'1:ft:
'yıy.ı lcne bı du zar:ıvay.ın derlcelıı. Dııruli 
ıı!dc bU U r:w lıseT ri ya yckili)'3 ıim~nı: Qı.r. 
di xeıe"'k biı ... Ev bir iı ıı-tri ji ı.\emokr.ı· 
si. drnıokr:ıı iı medeni bı:ını:! pır bı diır ~
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Kürt başka, Zaza başka 
KÜRT başka, Zaza başka. 

Bugünlerde Kürdistan sözü 
yerleşti, sıra geldi Zazaistan'a. 

lsveç'te yaşayan Zazalar, 
"Zazaistan .. isimli bir yayın 
organı çıkarmışlar. Manşet, 
• • Zazaistao boşal1yor •. '' 

Arkada bir de harita var. 
Diyarbakır filan Za.zaistan dı
şında, ama Harput, Çapak
çur, Erzincan Zazaistan için
de görülüyor. 

Yazı şöyle diyor: 
"Evet, Zazaistaa boşaliyor. 
Gün geçmiyor ki yoksul bir 

Zaza ailesi yatatm• yorgamnı 

otobus ya da kanı trenin ba
gajma özenle yerleştirip mem
leketi terk etmesin. Bugün Za
zaistan'ı dohtşht:•mazda ar11k 
birçok köyü yıışlı nlnelerle de
delerin beklemekte oldukları
nı görünce içi subyor insamn. 
Zazaistan topyekün taşiDmlŞ 
sanki. Adana, Tarsus, Mersin, 
İzmir ve Istanbul gibi kentler
de artık Zaza mahalleleri oluş
muş durumda ve bu mahalle
ler günden güne büyümekte." 

Kürt sorunu derken şimdi 
bir de Zaza sorunu çıkıyor an
laşılan. 
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BERHEM DERG1S1N1N 
CELİLE CELİL İLE Y APITIÖI 
KÜRTÇE BIR RÖPARTAJ !.. 

B.BARAN: Dersim isyaıum yalnız 
kürt değil, zaza meselesinede baı\h 
yorlar bu konuda görüşünüz nedir . 
C.Celil : Bu mesele yalnız zazalık 
meselesi deıtildir, düşman kurtuluş 
mücadelesi vermekte olan bir halkı 
parça parça edip, zayıf düşürmek 
rneselesidir. 
Bugün kürt meselesi güçlenmiş, 
gün ışııtına çıkrmsken onlar zaza 
meselesini, yeridilerin iç meselele
rini ve bölgesel meseleyi ortaya 
getiriyorlar. Eıter biz kürdistanın 
dört parçasındaki kürtler el ele ver
ip bunların önünde ,karşı oyun ve 
hilelerine karşı duramazsak bu bi
zim zayıflıı\ırmzdan olocakur .Bu 
biz düşrnanırmzı iyi tanımıyoruz 
demektir. Bizim aydınlarırmzın bu 
işe düşman parmaıtını karısmanıası 

için ve bu meselenin halk arasında 
taban bulmaması için çok çalış
ması gerekir . 
Zazalar kürt milletinin bir parça
sıdır ve bunun böyle kalması gere
kir. Zazalar lehçeleriyle, oturuş 
kalkışları y la yüz ve renkleriyle 
kürt milletinin bir parçasıdırlar ve 
bunun böyle kalması gerekir . Bi
zim bu olay karşısında uyanık ol
rnarmz gerekir . Kürdistanın parça
larının olduıtunu, her parçanın ke
dine ait bir lehçesi olduıtunu ,bir 
oturuş kalkış tarzı olduıtunu bu 
kendisine ait kıyafederinin olduı\u
nu inkar etmememiz gerekir 
B.Baran : bu son sorumuz Berhem 
dergisinini nasıl gördüı\ünüz hak
kındadır. 

C. Celil : Berhem dergisinin 8 - 9 
sayısı elime geçti ben sizin belge
lerinizi gördüm ve böyle bir dergi
nin olmasına çok sevindim . Be
nim sizden istediı\im; Kürtlüı\ü
nüzü güçlendirip bir kürt dergisi 
olarak görüşlerinizi lokalize (böl
gesel) etmemenizdir. Olaya sadece 
dersim çerçevesinde bakrnayınız . 
Görüş açınızı mümkün olduıtu ka
dar genişletinizdir ben dersimin si
zin için ne kadar önemli olduı\unu 
anlıyoru 
B.Baran: Berhem dergisi bir bölge 
dergisi deı\ildir . Berhem özellikle 
kürt halkı, aşiretleri, adetleri, töre
leri tarihi etnografyası kısacası; 
Kürdistanın toplumu ve kültürü 
üzerinde durmaktadır. Tanrı rah
met eylesin Ciger xuin diyorki: 
Ayı üzerine söylenmiş otuz üç hi
kaye vardır , amma hepisi aynı 
şeyi anlaur. Bizim tüm (Berhemin) 
isteı\imız Kürdistan ve kürt 
halkı'dır .. 
C.Celil: Ben istiyorumki etnograf
ya yeri gibi halkın oturuş ve 
kalkışını inceleyip halka iyi 
gösterin. Kürt mitolojisi itzerinde 
durun ve halka açıklayın.Orneıtin 
zaza üzerine kızılbaş ziyaretleri, 
dersim halkı hakkında çok az şey 
biliyoruz. Onların dedeleri, ziyaret
leri, seyitleri gibi çok güzel şeyleri 
vardır. Bunları öı\fenmemiz gere
kir ... 
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alevisiyle, sünnisiyle 

Gümüşhane'den Adıyaman'a 
Sivas'tan Bitlis'e 

• ÜÇ MiLYONLUK 

BIR HALKIZ 
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FATOŞGÜNEY 
YILMAZ GÜNEY'İN 

K1ML1ÖiN1 AÇIKLIYOR! 
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11\ehmet Ak1aoa Yılmaz Güney hı bilinmeyen y6nlemi anıatan Falof GüneV ı 
mdilllc Türkiyeye ~rrrıeyi c!OşUnmecııgım sötfeo:i 

Yılmaz Güneyin gerçek kimli!ıiyle ilgili 
19 ekimin 1991 sayılı Milliyet gazetesi
nin üçüncü sayfasında Milliyet gazetesi 
muhabiri Mehmet Aktan tarafından Faıoş 
Güneye bir soru soruldu. Bu yazinın bize 
çekici gelen yönü Yılmaz Güneyin 
gerçek kimli!ıiyle ilgili , Fatoş Güneyin 
verdii!i samimi cevapbıydı. 

Kısaca soru ve cevap şöyleydi: 

M. Aktan - Açıkça sormak isterim, 
Yılmaz Güney kürt asıllımıydı? 
F. Güney - Asiıda iyi bir soru, bunu 
lütfen yazın derim. Yılmaz Güney'in 
annesi kürt babası zazaydı. "Zazada 
kürt delil aslında." Kısacası zazaydı, 

annesi kürt'tü. Ancak şunu özellikle 
söylemek isterim Yılmaz Güney hiç bir 
zaman kürt milliyeıçisi olmadı .. 
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RAŞTiYEe~: 
Uangit Ptgabasu• RI!I!I•!Jenda Z•:zııı 

RASTiYE :ı:: • 

RAŞTiYE ır~ 

***RA Ş TlYE** 
ZAZA BASININ DAN YENİ BİR SES ! 

Zaza dilini, kültürünü, tarihini, yazılan ,hikaye
leri ve şiirleri ile dile getiren yeni bir ses olan 
RAŞ11YE 3.sayısıyla aramıza kaulmış bulunuyor. 

ABONE HORESi : RRŞTiYE 
C/0 Rıternatiue 

Ruf der Wallhalbinseı 27 
24 00 LÜBECK/GERMRNY 



QEY AM'A MA SERO BENNA 

~ja qeyam aya yena 
Qeyama DIMLİY A sero beno 
Xebera ma mara çıniya 
Xebatı ma mare çıniyo. 

Ez veyndana ez DIMLİYA 
Ezo vana eze çiniya 
Kamo vano vınibiya 
Xebate ma mare çiniyo. 

insani piya pe nekene 
DlMİLI xora ar kene 
Vera mıleta , neşermayene 
Xebate ma marı çıniyo. 

Şaro şıno aşmi ser 
Maye nışene bıgiri jew her 
Tıfıngı dane ma kene teber 
Xebate ma marı çıniyo ... 

2 1 88.. S.. REŞBER. 
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Zazaki 
Hema merrliman sero tesir ü more kulturde inan esto. 

Norm ıi qaidey, urfıi edeten ki peyterbiye biye, yanekulturo 
ki c1 miyandi pil biye, rolaya e merdiman tayin keno. Sede
moki merdim grıibenda etnik! mlyandi marda xo ra beno 
(ellaydeyeno), merdim do kulture ci j1 bimıiso, pey terbiye 
bibo ıi na yane etnisitet (qewmiyet) do hime karneya (hu
wiyeta) e şexsi rono. Çimki şexslyet serrande werdikeydi 
formgena, virazyena. Karney (huwiyet), xozanayena, şuur

.. berdena şexsiyetde xo bixo ya. Şuıirberdena çiyo ki kesi 
hetekti qarakterlstiko, xususiyo ıi bineke ( esli) o u ey ser o 
virazyena. Cora ji kulturo ki kes tede girdbeno u virazyeno, 
vernidi, heyatdC merdimi di, denrusüste tewr ü gaman, xo
silasnayen ıi fehmkerden, girodayen u wefadarey da kesi di 
tesir u nufuz keno u veradano. 

Wexta gi qeçeke jew familyada Zazaydi ellaydeyeno, 
hewna e seatan<le xo ye sifteyinandi kewno kulturde Zazaya 
miyan, tesllmde kulturde Zazaya beno. Maya ci hewnena 
cira, ci wari f1 terbiye kena, famflye ü eŞra ci pf.riko piya 
fikrane pO§tiyapegiroten (solidaritet) ıi koUektiv1zm1 (piya
,biıla}'en, petepi§ten), din, ehlaq, etik il morale grıipta xo ya 

re,;ne:ne e qeçeki. Nlna tenya bi ra yda vaten, le§wiq il 
\iq[OUlDa nf. labre bi hestanikan, df.r ii lawikan, destanan, 

u meselan, muzı'"k, kay u govendande xo yaji pey dane 

Transfere kulturi 
Terblyeye qeçekan, qande berdewambiyayen, transfer

,ker·deııda kulturi rolenda merkezi te§kil keno. Qeçek ce
m1:yetim,iyoındl1 S<)syali:zebeno. yan e urf ıi edetane cemiyelde 
xo qebillkeno, u xo jewi inanra hesibneno. Qeçe
kendo Zaza ji mewzıide ma di sosyalize ye cemiyelde Zazaya 
beno il beno jew ferdende cemiyet de xo. Çiyo ki embaze ci, 
famllya ci cira pawenC xo mU.sneno e çiyan. Ma vaje Iamflya, 
eşir fi merdimande ci miyandi do eleqate ci senibo, tawre ci 
vera şarde xeribi ii dinyayde ci çorşmedi do senibo, çiçi 

çiçi çewto, giredayena ci bi dinde ciya, hewnayişe ci e 
e betaley ii hetta fikr ii hewnayİ§e ci e siyası do senibe, 
perkin di gore pawiten ii WO§tena kolekıifte xo do 

'ı.: ... ·-··- biyaro ca, gore ey gami berzo. Bi no babeta hem 
. kulture bini ii hem kulture Zazaya neslera (generasyone

bina beno. 



Wenden li nôşten/mekteb (wendexane) 
Wcxta ki qeçek ame serrande mektebi, ze prensip §ex

siyeta ci viraziyaya, temambiya, qe nebo hime ci roneyaya. 
Mekteb çiyo ki qeçck keyedô xo ra ano ina teyid keno, 
raveybeno U temamkeno. Eger hemeçi normal rayşiro qe
çekira do şexseno ki huwiyeta xo silasneno u zano koke ci 
kotidiro do bivjiyo. 

Labre qeçeko Zaza wayire prosesenda wina normal niyo. 
Çimki na mutemadiyeta (kontiniwiteta) wertede keyi u 
mektebidi esta u virazyena wextaki qcçeko Zaza mecburbe
no ki şiro mektebde Turki şikyena. Ci sero kulturna u 
ziwanedo xerib ferzbeno. No mekteb, kultur fi ziwane şari 
çimande qeçeki di keno gird vera azınini beno, e keyeyde
qeçeki ji dano erdro qiymetra fineno. 

Qeçeko ki ne diskriminasyoni, werdivistan fi qiymetnevi
nayena kulturde keyeyde xo hisbikero, o qeçek do nôşo bibo 
wayire huwiyetenda xurt. Heronda ki mekteb huwiyeta ci 
xurtkero tew zeif fineno. Çımki qeçek mecbure redkerden
da şexsiyetda xo bixo beno. Tay çiye ki hiskeno e ey bixo ye 
mecbur beno redbikero ii ina hafızada xo di bidewsno. 

Sedemo ki dewleta Tirka ii dewlete zalimi e bina zincir 
dane ziwan U kulturde şarande bindesta U mazlümaro, rnek
tebande xo di ziwan U kulturC xo ye xeribi ci sero ferzkene 
çiyendo tcsadufi niyo. E bol WC§ zane no çi viraziyayen fi 
raveyşiyayenda huwıyet da qeçeki sero seni tesirıôndo bol 
xirab ü wirankar virazeno. 

Qeçek destpeykeno xo werdi (ı beqiymet bivino, bi vate
nena kewno kompleksda werdiyey miyan. Eger bol xirab 
şiro raya reaksiyonande destruktivi (şahtnayeni) abiyena: 
Zeyde xo ra nefretkerden yan ji nefretkerdena çi yen ki e ey 
bixo ye. Qeçek (tebivera vera beno xort u pil) şeno bikewo 
alienasyoni (xore Xeribbiyayen) mi yan. Y ane kulturde XO ye 
esli vero xo xeribvineno, xo cira izole keno, kewno hisde 
biqewetey miyan ii hemeçi bemane vineno. 

Perspektiva kollektiv 
Eger merdim bi perspektivda kollektiviya bewno ne hali 

ra, netice oyo ki cemiyet, paştiyapegirotcn (solidaritet) fi 
piyabiyayen (kollektivizm) do zeifbikewo. Teka tek ferdi do 
bioo wayire hewnayişendo çewti xo sero fi Dinyay sero. 
Qabiliyet ü imkane girotenda malfimat fi zanayenda muna· 
sib (adekvat) kemi bo. 

Netice di kesi desı di cemiyetendo ki ferdande be koki, 
ningi hewara teı;kil biyo maneno. Perden ki tayn (kemi) 
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bivirne yan ji heqqane xo ye demokratiki mudafaa bikere. Cibyayen neqilde (tansferde) kulturidi wertede neslande (generasyonandi) virazyena ü bi awayendo ciddi cire mudaxale beno. Reproduksiyone (xonewekerdena) kultur ü etni
siıeti herimyena, helak bena şina. 

Micadeleye Kurdistan! 
Eger merdim ne zilmi vero micadeleye kulturde xo nedose neticeye ney şeno rayakero qande gewşegey ü felçblyayenda kollektivki (kolektlv apati) re. Zemanl miyandi belki na gruba etnik ki kewta ne hali mi yan ii ne zilml ra derbeder biya vini bibo, imha bibo u xelqde (şarde) hakimi miyandi biheleyo (asinu1e bobo). 
Gerçi Zazaya zilmi vero micadele dao u eye dane, labre çerçewede reyaynayenda Kurdistani di. No micadele bi Zazaklya ne bi ziwanendo bfna amo dayen u yeno dayen. Koçkerdena vera sukan, yan macireya mecburi welatande xeribandi, eyne babeta fına Zazaya kokte cira, wargede cira abirnena, dur1finena. Bi no babeta jl kultur, huwıyet (i ziwane Zazaya kewno tehliikede asimilasyonibin. Ne cayandijl zek maye vlnene, micadeleo politik şeno buwiyeıa şarende bindesti xurtbikero, ek no micadele bi ziwande ciya bero da yen. 

Ehemmiyete ziwani 
Ziwan wayire ca u rolendo esasi ii fewqaladeyo hem taransferkerdenda kulturi di, bem ji qande buwlyetda ferdi ii buwlyetda kollketM (mııştereki) di. Ziwan haceıeno (enstrumaneno) ku merdim pey Dinyay xo silasneno. Mefhiimenki (konseptenki) ziwani di esıe merdimi re hlme kes xo seni hiskeno, çorşmeye xo e nezdi U hewna diıri seni hiskeno ft hewneno pira tl fehmkeno, ronane. Ziwan bi vatenSna hem al ii neqlkerdoxe, hewardayox ii esifina kultur u huwlyetlyo. Ü merdime ki e jew ziwane qisseykene ina re sembole piyablyayeno, işiiraq ô heml<ariyo. Ziwan wertede "ma" u "inan" di xetBnda qaJin iı. aşıKar anceno. 

Virnayen ü newebiyayene çorşmedinyaydi ô neqşde kulturi di, ınisal en raveY§iyayena teknoloji, ziwani di ji virnayene hasilkena. Raveyşiyayena ziwani iml<andano, rayakeno ki, cemiyet ki§ta sosyaJi ra raveyşiro. Tesir€ ney reseno eleqatande ferdande jew keyi ra ıepeş, heta eleqatande miyande insanan hewna pilan ô sewiyeyenda berzidi, karde 
lı"teraturira heta xebatda ilmi ü zewmbi rabitayan. Jew ziwanoki tenya çear dSsandS keyi miyandi bimano, o do bi bo ziwanendo teng e qissekerdeni. Ziwanendo winavin 



§"DO wexıi miyandi zeifbikewo fi vinibo şiro. Wexta ki ziwa
ne zeifkewt fi barimend, hacete (enstrumane) transferker
denda kulturi wertede generasyona (neslan) fi e 
raveyberdenda kultar u cemiyeti vini beno, kes e hacerira 
mehrfim kewno. Ek ma bewne qeder u halde Zazaki ra, 
lazima ma gişta xo ronC na raştey ser: Ziwanşlnas fi oryen
taliste Ewrfipada rojawani eye rewnano vane ki veriC ki no 
ziwan vini nebiyo, helani ki berey nebiyo, wa qeyd u doku

mentasyonC ci viraziyo! 
Eger winabo, riziqo esto ki, Zazay wexti miyandi peyder

pey şarande xoçorşmey miyandi asimile bibe. No şiyayiş 
hclbel taswıo nebeno fi lazimo hewna berey nebiyo bero 
vinderden. No ji tenya bi rayda ziwan u kulturde Zazaya 
sero girweynayena mumkfino. Bi no awaya Zazay şenC hu
wiyeta xo xurtbikere U wexta Cdo bCki bitersC xo entegreye 
şarandC bina bikerC ii ina vero tehlfikeyC asimile biyayeni 
hewardeyeno. 

Komeleyenda Zazaya? 
işte ne çend fıkr u hewnayişe carinarabi ki ma waşı u 

teşebbus kenlki Stockholmdi komeleyenda Zazaya ronim., 
Na babet xebat u no "model" eyni wexti di cemiyerde Swe- : 
diyanra ji paştigeno u cire tayn imkani virazyene u seferber · 
bene. No ji ıebi avantajendo bol girdo sedemoki ziwan u 
kulture ma Tirkiyedi yasaxo. 

Çaba ô xotewnayena ma no istiqametdi gerçi munaqaşaya 
na perser akerd, labre ma resay o neticeki na pers hewna 
bol rew erziyaya orte. Rojande ewroyinandi viraştena kom
eleyenda kulturf e Zazaya tenya şae pera durivisten (j par
çekerdona Zazaya biyaro, zewmbijidayen u giroten (eleqa) 
da Zazaya ii Kurdandi problemi vejo. Fina ma ra asa ki ek 
komeleyenda winayin ne şeriandi sazbibyaye do ilitimalen 
derhal politize bibyaye. Do bibyaye b€şanseye, betalüıeye 
eger neyra micadeleye Zazaya u Kurda o muşterek qande 
Kurdistantya zerar bivinaye. Gore fıkirde mi komeleyenda 
winayin bol muhimo ki hem e ne bo ji bo laneya Zazayara' 
qebôlbivtno ı1 bi o babeta muhimo ki prujtiya cemiyelde 
Kurdan jl biyero. 

Zaza u Kur di dişare biraye ki ko k e clna jewo. Kişta siyasi 
il taroo ra qedere ina piya giredayeo. Ez mefhfime Zazais
tani ze terimCndo siyasi nCvinena. Mi re no nameyenda 
cografık il xasek e welatde Zazayano u manade mintiqadi, 
ziwane ma zengin keno. Çimkt Zazaistan kişta tarixira Kur
rustani miyandi il ze parçeyende ci hesab biyo. Zazay bixo 

-+ 
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Ewro rojdizeki mi muddetendo bol kilmdi feqet tenya we 
tenya çerçeweyCndo fıkridi hewnaye pira ez lazimeya here
keıendo musıaqil (ciya) ii milll e reyaynayenda Zazaya 
nCvlnCn_a. Çimki ez ne ka rind inaney ( qenaat) pey anaki 
Zazay ü Kurdi piya şene cemiyetfndo demokratik viraze ki 
tede herkesi re heme şararC jewsewiyedibiyayenfnda tema

esta. 
Muıabaqatônda (konsensus, ropekerden) derxusiistô · 

jewsewiyedibiyayena temami (tam eşitlik) h elbet ı ert üm er
ce ci yo ki Zazayisyan nekere ü raydaxo di ( rayonda ciyadi) 
.n~ire. Eger waşten ü hedefe ma asimilasyon niyo (ı ente
"grasyono, insan e ma ye muxtelif ~aranra do bişe jew partiy
ande siyasiyandİ dexi, helbet herkes gore ideolojidi xo, ca 
bi yere U bigirweye. Na noqtadi lazima vajiyo ki çe nd muhi
mo Zazay heme munasebetandi, xusüsen karo siyasi di, 
ziwane xo bigirweyne. 

O and e mumkfınkerdenda entegrasyonilazimo Zazay hu
wlyetaxo xurtbikere. No jibi ra yda ziwan ü kulturde xo sero 
girweynayişiya mumkün beno. 

Witya Sweddi çiyindo bol ıebii yo ki no kar bunyede 
Federasyonde Kurdistanidi viraziyo. Ez weş emina ki eger 
Federasyon korniteye qandC wazifedC xebatda kultur U zi~ 

· wande Zazaya tayinbikero na komiterre hezar teklife rind U 



~ IPIJ!llaim ,____ 

1 

T ıri, be&ex.tu 
· T ıri, bebex.tu. 

Wextenik emeyin kemenisti berdin, 
mı vatin mı alaqeder neke~,semeduk
ez kemenist nebiya. 
Wextenik emeyin yahedi berdin, 
ml vatin ml alaqeder neken,semeduk
ez yawdi nebiya. 
Wextenik emeyin katelikan berdin, 
ml vatin ml alaqeder neken,semeduk
ez katelik nebiya. 
wextenik emey mi ber,yew n~mend!Bikl 
~ik vacl! Martin .Niemöller. 

1 

Leyla. Leyla. Mihl! Elişani 
wa.ya. Leyla. 
Tı.m raşteyt 

fı.m nekenu 
nndey ra 
Suf remenu. 
yi be&ex.tu. 
yı &mextu. 
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QUNfBA QB~I\AN f DOMONU 
ÇOCUK KÖŞESI CHfi.PREN'S PAGE 

'ELiK 0 FATiK 

Arekerdox:Mihi 'Elişani 

" 'Elik U Fatiki way U biray ben. Pi yin est, may yin çinka. Pi yln 
binCk' xort beno, wazeno bizeweco. 

'Elik fı Fatik şenik 1. P1 yin rind nceşken miqatey yin bibfı. P1 du
şunmiş bentJ, b-efidi z' qerar xo dona ki bizewecyew, cen'ikek hiyar, 
hem miqatey 'Elik ü Fatik bibü, hemiz' yi r' xizmet bikı1. 

Pi yi n yine r' gorey çe nd roco non virazeno, tedarek yi n vinen ü 
yin rind şiret ken, von: 

-Ez çend roc şima teyna verden o, şino XO re geyreno ceni. Ş ima 
wurdiz' verkiyiradı'iri nekon heta pi şimaşimarCmayki biyarfi, hem 
miqatey şimabii hemiz' xizmet pi şima bikı1. 

'Elik ı1 Fatiki ri nd şlret ken U warzen cil on xoy rindo don xo ra, 
poxnoton, poliko U zerdo keno wurd kişton heqbey xo, astorey xo sey 
veyvek xemelnen, heqbey xo erzen ser astora kihel; lewo non alişkon 
'Elik ii Fat ik ra, xatir wazen Ulingerzen ser paştey astora kiheı, xo tiro 
şidnen, kon rayero. 

Şino, şino, şino, epey şino, behd yen ver klyon deweki d' astora 
kihel zept ken, tira yen war, heqbey xo erzen mil xo ser. Dewlc yen ver 
a, astar tira gln, ben xon dew, teslim xonci ken Ü kon mlyon dew. Pil 
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dew yen ver a gin ben kiye. Dewlc dewi z' kon yin dim a, pCr şin kC 

axay dew . Axa meymonon xo bi qedir-qimet qebul ken. Ber yi timo 

meymono r' akerdew', odey meymono rakerdew'. Per şin kC axayid' 

roşen. Axa xizmetkaron xo ra çay U qehwe wazen. BinCk monen, çay 

Ü qehwe yen, behdi qali, meseley aben. Millet sUr bena mesela di. 

Dewr yena meymonl, şom, yena millet şona wena. Bchdi şomi reyna 

qali, meseley dewom ken, Dewrey meymon ya, binek duşunmiş ben 

ü dest bi mesela ken. Binek' hewa ra, çep {i rast ra qal ken, behd yen 

ser mesela omeyiş xo, raştey yi cem' eti r' qal ken. Pll dew axa von: 

-Omeyiş to kC mi, ser seri, ser çim. Madem ki to ser doşek mi d' 

mesela xo 'eşkera kerd, Humay (Homay) biqedino se ezik' bi emir 

Hilmay ü rizay Phemberi biqedino_ 

Axa keyney xo don yi U yi r' mare keno. Qelin yaz' bol gin, yi z' 

qebul ken, dewi d' hlre rac hire şew veyve ronen. Bi dawul U zirna k€:f 

ü şewq ra qednen. Behd qednayiş veyvi, pi 'Elik Ü Fatik, axay u dewi

co raxatirwazen, vcyvekerzen peyney astor, yi'z' wcyşen U kon rayer. 

Epey rayer şin, y~n dcwey xo, k€: xo ver di yen war. Veyveki z' astor ra 

peye ken, şin kiycy xo, mi yon 'eylo. Kiye d' pi 'Elik U Fatik, merlya 

(damariva) y'i'n don yln şinasnayiş U yln teml ken, von: 

-Ya vac se~ şima gerek sey ya bik'. Şimaya biteqnl se benatey ma 

z' xerepiıı. 

'Elik ü Fatiki z' qebul ken. Çe nd aşm veren, meriyey 'Elik ü Fat ik 

yin ra hesı1dina. Pl yln arey xo ken, şin hCga c it, şon di yen. Betclyaye 

betelyaye şorney xo wen, kon bin cay, rakon. 

'Elik U Fat ik roc roc ze'ifbeni, xo ekisneni'. Meriyin ra ona heslı

clina ki be xeberey pi, fenCk duşunmiş bena ow qerar xo z' dona. 

Pi ser sibay rew warzen, şin c it, şon d' yen, ceni ra von: 

-Citey ma tey menda biqedyew. Behdi z' ezik' berze (bezre) 

berzo. 
Ceni tira vona: 
-Citi k' qedyay xeber bid' mi. 

Pi 'Elik U Fatiki z' ceney xo ra von: 

-Siba heta t€:ştare k' cit qedina U wextik' 

sCpare ard se wa berzey toximiz' xo d' biıra~;t;f 

C eni vona: 
-Wa b'. 

Ser sibay rew mCrdey ceni warzen, gayo warzena, 

xeleyberziveccna, p€ri tewad' qilenena, kenaheqbo, uca ronena; se

pare z' virazena, nizditCştari heqbo erzena serpaştey h eri, 'Elik U Fa

tiki z' wenena b€:natey heqbo, sep~re z' nona ver, yin erşawena hega. 



K iye J' f(·non U oyunhazey xo Uu~unmlş bcna. 
'Elik il Fat ik ~in hf:ga, pi xo h eta. Pi yin yen yi n ver a, sn paştcy 

her ra sl:parc gf:n, 'eri roncn, behdi z' yi n ser paştey her ra roncn, bcr
ze z' rorıcn. Pi, 'Elik lı Fat ik ro~en, sCparc bCnatcy xo d' roncn wcni. 
Bchd sl:pari, p'i' warzerı ht:qhon herzi crzcn xo mil, kon ml)'On hCgay 
IJ<.TZC crzcn. Sl"r ht·gay ra heta bin hCgay bnzey xo erzcn, pCri qed
rıcn, 'Elik U Fatik \vt·ncrı hcr'i', gayon xo don xo vera yen kiye. 

Wextlkcw Ucrg St' I" ra vircrı, werik ht-r!< ("()(" ~irr l wıı.~Il :-·eic, X(' k 
nCzerglınyen. Xeky dcwico ıa:rin zergünyen C yi :~{··.-:r-.rgi'ınyen. !'~n 
durirrı ra ~aş moncn, ccni ra perscn, von: 

S{'rt'. 

-E rı xdcy rrıad' hall k es to. ma :;o:- hikikicn xelcv rıı;,ı znFtııı bib('.ı"~ 
Ct~ni tira vona: 
-1-f alk i es to, en gurcy H lırnay n"lı, 1 i Cırna yew sdwb ra oııa <.ı ni ma 

MCrde cenl ra von: 
-Laz im ma sebeb en guri hizonl. ni-ney ma pa- ven"ııey r.:; bı

nı iri. Ccni, ti vona hal-gurcy c na rrıCs_cl..ı çi na w") t\.1; r' ona \'t'nti ri saıı
k'i' hizorıa. 

( 'ı·nl '"rın;ı· 

-Ez nf·zoııa, kqt·t ycw ziyar nizdide"":CY ma J' t·sta, CL oria pey 
hl·syayo ki kt~ ~in dert xo tira von, zlyar se bt.: ben gurl ke ra vona. Gerek 
ay (:iyo k' ziyar ke ra vorıa, kc bi yar ca, nt! ney felaketon felakctu yen 
kc sere. 

Ml· nh· n· n! ra von: 
-Ti c ay aya zlyar mi r' te.hr'i'f biki, ez siba şCro. 
Cc ni rni'Tdi r' tchrif kena, aya şew ser virena, ser sibay şefeq ra 

n·ni warznl<l \·Tr rn(Tdi no (nan) kena boxça, kiye ra z' vona: 
-Ez ~iıw bir ro ko ra ono. 
Ow kona rayn, bi vazdayiş ver mCrdi şina kona qot dar. BinCk 

monena, v'incna mCrde ht~d'j h C di nizdl qot dar benlı. 
MCrde duşunmlş ben, cayi k' cenik yl r' tchrifkerd omew ver. 

Astor xo ra pcye ben, \"er qoti d' c.,·ok don 'crd, binCk du 'cyo ken, be' di 
z' sebeb omeylş xo von. Rinl·k vi nden, cwnCn z'i'yar ra vengik vecya. 
Xowf mCrdl gCn, tersen U hcme cay yi rccefCn, zaf araq crzen. 'Emir 
xo d' ona ı;,:ik nCdib'. \Vurd goşon xo don ser' q~t, "z'iyar" tira vona: 

-F.z zn no ti sc med çinay om ey ira. Çikewik' to ra vaca, ti gerek bi
yar ca. Ti m·ar ca se belawo k' i nka oıııcw to st.: re qe, hima piley pllo 
Hllınay on tn MTC. Ay çax serey toz' tira şin. H Uma şi ma ra 'aciz biw. 
Scıncdik' bi b' wqi zi çlkevvik' ti tira zafhc~ kc n ti gerek ay çi bi k' qir
lı(l. llc:o;kcrdiş 10 z· Hümay ra "eyon Cı. "Elik Cı Farik ey. HUm ay semed 
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qirboni z' von "gerek qul mi nedcd'\ go n ik' dono.gCno z', gerek hezni 

z' n€:ronyew. Se med qirbon 'Elik ı1 Fatik, H Uma ona emir ken: Hegao 

k' berze zil neeştu, 'Elik ser ay hegayi d', Fat ik bin ay hegayi d' qirbon 

ki. Gerek gı1ney yln bi res yemno. Ver qirbokerdiş yini zi gerek cil yin 

neweyi b', sercy yi' n şit e b', wer yi niz' weşi b'. H eta en waşte ner ca, ge

rek cayki d' qal neb'! 

Vatey zlyar qedin, merde şaş monen, zon yi nCgCren, leşey yi ser 

yi d' nCvindena. Warzen pay, lingey xo erzcn ser paştey astor kihei, 

ver yi don dew. Binek dUr kon, cenf mf yon qot ra ved~na, bi vazdayiş 

ver XO dona dew. Rayer xo ser bin€:ki z' birro aredona, heta şina dew 

merde verney ya şiw k'iye. Ya k' yena, rnerde tiraçik nepersen. Ceni' 

hema lez lez şom virazena, meşref rakena, no ser ronena, 'Elik ıl Fa

tik ser noni d' ronişnena, ylni r' şom dekena, ven dena mtrdcy xo, yi' 

von: 
-Zerey mi nCşina çlk. 

C eni' ewnena fe k xo d' bilbilo ken, ceni tira persena, vona: 

-Ti eyr şi i'fyar, en bela k' omew serey ma sebeb yi çi na w? N ika 

z'iyar to ra vat. Heta inka kom şiw ser aya ziyar, se vat se, scy ya 

vecyaw. 
MCrde, ziyar ra çi eşnawit sc ceni ra von ıi ce ni ra p~rsen, von: 

-C eni ma se k'? 

Ceni tira vona: 
-M erde, e ger ti sey z'iyar nCk' se ez i ta nevindeno U to r' ki ye 

nCkeno. 
Ezik şiro kC pi xo, şima ki z' veyşoney ver binür! 

MCrde ewnCn ccni ra, zerey yi bena siyay. Se kU, dest yi ra çlk 

nin'. Çikew biniz' nezon se bikU. Ceni ra von: 

-Ti hema se kena bik'. 

MCrde heme çi ceni re ver den, tira von: 

-Ona biki ki wa 'Elik u Fatik bin d' pey nehesyey. 

Ceni mCrdey xo ra vona: 

-Ti mi r' verd', ez heme çi hal keno. 

Hema ona serey 'Elik Cı Fatik şona (şuwena), cilon newc dona ti

ra, çiw' weş virazena, dona yin; berzon kuyo, dendikon vom.o, niho 

ona tewa d' qilenena, kena wurd cCbon 'Elik Cı Fatik, yin ra vona: 

-Şerin ser bon ma, xo r' kay kin, ke (key) k' mi ven da şima, ay 

çax berin war. 
Yin rind şiret kena, vona: 

-Ser bon ma ra meşin cayk. 

Meri, 'Elik u Fatik kena_ser bon, silim; ,· hewa nona, 'Elik u Fa-



tik bo n ser monen. Fatik bineyna pll a sey 'Elik, kerdey mCri r' şaş 
monena. 

Herzon xo wen, ewnen ki yew milçİk xo ser sifirni d' rona. Bena 
çlvçivey ya. Fatik goş xo ri nd dona ser, ewnCna milçİk ra ki veng vece
na. 'Elik U Fatik goş xo ri nd don ser, ewnCn milçik vona: 

-Çiv c;lv çivi, kardo seqCnenl, 'Elik ı.1 Fatik sere birnenl! Çiv çiv 
çivi, kardo seqCnenl, 'Elik ı.1 Fat ik sere birnenl~ 

Çend ray ra milçik pCser pCser vona, wurdi z' rind fem ken. 'E-
lik, Fatik ra von: 

-Ma se k' wakey> 
Fatik 'Elik ra vona: 
-Bira, ma birem! 
'Elik von: 
-Wa b' wakey. 
Fatik dcst 'Elik gC:na, xo pey bo n ra erzen war, bi vazdayiş remen. 

U ca ra dı.1r kon, ver xo don ko. Şini, şini, ki ye ra zaf dı1ri kon. Rayer 
dewaro ser şin. 'Elik rayer a zaf tcyşo ben, way xo ra von: 

-Ez zaf teyşo biyo. 
Fatik tira vona: 

-Biraym binCkna sebir bik', ma xo biresin Cni ser. 
BinCk şin, Fat ik ewnCna 'Elik çewt biw, ha herindey pay xizalek 

ra awey varita k' arC:biya quriç ken. Fatik heta agCrena 'Elik ser, he
ma n C: resaya de, ewnC:na 'Elik ben xizalek. Qudim çokon Fatik şikCn, 
roşena bermena, bermena, hesir çimon ya d' nCmonen. Vona: 

-Ez inka be bir ay xo 'Elik se biko? 
Ze-:--ey xo d' HUmay ra wazcna bi b' yew golali k' ser qorçon xiza

lek ti b', hem rayero binaw bi ray xo hemiz' yi ra bin d' nCabiryew. 1e
refHUmay ra waştey ya yen ca. Fatiki z' bcna yew golal, fırena, xo ser 
serey xizalek ra ronena. 

Xizalck koyo ra hem çerena herniz' geyrcna. Golal firena, hewa 
ra hem e çi vi ne na. Tehlukeyik bihCı, ye na xizalek ra vona, şin xo nim
nen. Wextikew derg ı.1 dUr ona rom en. Roco ra rodk zaftipi bena, xi
zalek quley mixara ra vecin teber, golali z' tira veeina te her ki teber a 
tofonlkew zaf xidar est. Gol al daymiş nCbena, xizalek ra vona: 

-Ez neeşkeno dcha teber a vindiro, ez ageyreno mixara, ti z', 
dur rnek', bineyk bigeyr, ageyr be. 

Xizalek von: 
-Wa b' wakey. 
Golal firena ye na mixara. Binek ser ra viren, ewnCna xizalek bi 
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çargUm ageyra. Golal firena, yenit kulCy mixara, vlnena seydono 

(seydvono, seydonçlyo, seydwanan) reçey xizalek re nizdf mixara bt 

H in ne cay remaylş, ne z' cay xo nimitiş monen. Seydon yen ver qul, 

nişoni r' xo hazir kenll k' bin (bino) xezalck ra. TerefHUmay ra uca 

zo (zon, ziwan) kon fek golal, vona: 

-Vinderin! 
Seydon şaş monen, behdi z' vinen xizalek bi yew xort. 'Elik U Fa

tik ben sey xoy veri. Seydon yin ra persen, von: 

-Şima çikes i, şima koca ra arney ita? Xo bidin ma şinasnayiş. 

Wextikew derg ser ra viyerto, şar 'Elik U Fatik xo vir a kerdi. Ka-

lan U piro vişer yew v'ir nemend. Seydon ra von: 

-Ma 'Elik u Fatik ey. 

Dewey xo von, çikewik ay wext omew yfn sere von U von: 

-M ay way u bir ay. 

'Elik U Fatik seydon het ra ageren dew, çik sey ver nevinen, ew

nen heme çi bedelyaw. Merdumik' ko ra dlw, yin ben ke xo, k€: yi di 

monen*. 

•Ez berna şenik biyo (texmine mi ra 1967 di) may mi ena fistanik mi rC vatbi. 1986 

di Stockholm di seki mi vir di mendibi mi nuşti. 
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Rocik yew hergir beniı. Bergir beniı extiyar ow wari yi yi gin ken ıeber. Ken teber, hergir şin ver eyni, şin war, şin adir. Toy ca şin, yew 
meşin ha xo r' ı;erena Von: 
-Wakey, be ma xo r' şi Mergey Miro biçer. 
Meşin warzena kona hergir dim a. Toy ca şin, ewnen yew lu z' ha uca çikal kena. Lu vona: 
-B ira bergir, ti se ra şin? 
Von: -Wakey, wila ez xo r' şina Mergey Miro. Ma xo r' şin çeren. V ona: -E zi xo r' yena uca. 
Von: -De had ma şi. 
Toy ca şin. yew zerenci z' ha uca Zerenci vona: 
-Bira, şima se ra şin? 
Von: -W i lay ma xo r' şin Mergey M'ıro çeren. 
V ona: -Şima miz' ken way xo? 
Von: -De be ma xo r' şi. 
Meşin iı lu yiı zerenc iı berg'u, çeher heme kon re şin. Şin, şin, şin, nizd1 Mergey Miro ben, ewnen ye w verg ha u ca V erg von: 
-Bira şima se ra şin? 
Von: -Wilay ma xor' şin Mergey M1ro d' çeren. 
Von: -Miz' dekin heval xo. Şima miz' neken bira? 
Von: -Be. 



Don piro şin. Şin, • bergır uca çerenii, lu xo r' şina çikalo-mikalo ona 
wena, zerenci çerena, meşin çerena. Çeren, çeren, çe!'en, peri ben zexm. 
Per ben zexm. Verg uca pize fereknen, çik çin. Rocik von: 
-Biıa! 
Bergir von: -Ha 
Von: -Bira, ena lu çikalo ona dekena miyon in vaşi. Ti ena lu bidi, ez 
bor, ez biya veyşo. 
Von: -Li ya ena lu way ma ya, ma seni bori? Ma wayey girewıa. 
Von: -B ira, b id mi ez xo r' bor. 
Von: -De xo r' şo bo. 
Şin, kon lu dim a, lu tebşen, kişen, wenii. Wenii, ey çend roc asıon
maston ya koçen, reyna ben veyşo. Ben veyşo, von: 
-Biral 
Bergir von: -Ha. 
Von: -Ti ena zerenci z' bid mi ez xo r' bor. 
Von: -Liya zerenci way ma ya, ez bin nedona to! 
Bergir ken neken ewnen vergi r'lnko nevinen. von: 
-De şo bo. 
Zerenc lis bena, şin zerenci z' wenii. Monen verg ii meşin ii bergir. 

~ı·.off1~· L+X;t:...11J 

Ey verg reyna biyo veyşo. geyren loqm~~işin, ~on "eznieiil bergir 
bor". Von: 
-Biıa! 
Bergir von: -Ha. 
Von: -Ma di biray bes i, verd' ez ena way xo z' bo. 
Von: -Liya way ma ya. Ma di bira y, yew way ma ya, seni ti wen? 
Von: -Wilay ti don, ez wena. 
Von: -De xo r' şo bo. . 
Şin meşini z' erzen 'erd kişen, wen. Neyse, aston-~osı.an ya di-n roc 
koçen. Ey verg o. Bergır von "wilay dewr omeya mı, mıcıı (muheqqeq) 
en xo verden mi ra." Warzeno, von: 
-Biıa! 
Von: Ha. 
Bergir von: -Be ma xo r' yemno r' sond hon. 
Verg von: -Be ma yebno r' sond bon. 51 
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Bergir vergi ra von: -Bi ser bi to herçi ez to d' bebcxtey nekenu! 
Verg iz von: -Bi ser bi to, ti biırui z' ez goşt to newenii! 
Von: -Temom. 
Uca bcrgir to von "de vind ez cerebcy yi vee". Bergir xo erzen 'erd, 
pencon xo 'er ra çarnen. Verg şin-yen, von: 
~-Se biyo to biray mi? 

Bergir von: -Se b' mi? Zerey mi tir dekewta, ez mirena. Be ez to r' wesi 
kena. 
Von: -Hoo biray mi, Hiimay ne k ti bimri. 
Verg dor-marey yi şin-yen, bcrmen, von: 
-La ki li bimir, ez goşt to z' newena, ez se kena? Vergi bini, beri goşt 
to bori, ez ki vind bcwn li ra. Ez ki xo r' se ki? Ez teqena! 



Von: -Ney ney biray m' çik neben. De belabiney zer-merey mi ferekin, 

belki ez bib aso. 
Bergir lingon XO Jepenenu, hes-veng1 xo neken. 
Ey biyo ti von qisir hergir o. Wilay verg dor-marey yi şin-yen, 

fereknen, boy ken, von "ıemom". Ewnenu bergir ruh xo ra veren, qest1 

lingon xo derg ken. Verg dor-marey yi şin-yen, von: 

-Ez konca d' piro bi, ez mi yon hakon nermo d' piro bi? 
Yfi ki en cis von, wilay hergir ewnen eh hin ben ti ro, berna çuuno 
virr don tehtey çarey yi ro, uca paşt ser don 'er o ii pey paşkila ser a 

geyrenü, von: 
-Herew bebcxt! To mi ra va sc? 
Vergi z' ucageber benii*. 

arek~: Mihe Eli$ani 

1

. ~ :: ;.s~niki heway-~~§~ ~e:~:-;; :i~~j~ :~~-n~~;~~~:-
yew dewa qezaye H eni ya u Dewleıa Tirkiya narney na dewi bedilnawo, 

kerdo Gürbulak. Heni yew qezaye Diyarbekir o). 
--- ---·-~-
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