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PIYA BIZIM DERGIMIZDIR 

Sayın PIYA redaksiyonu, 

Plya bütün Zazalann sesidir. Onu 
desteklemek hepimizin boynunun 
borcudur. Ben şahs ım adına bun
dan sonra PIY A' ya elimden gelen 
yardımı yapacagım. Bu mektubu
mu olduğu gibi yayım/ayın. Ben 
bütün Zazalara sesleniyorum.PIY A 
bizim dergimizdir. PlYA 'ya yar
dım etsinler. 

A. Ç. 
Alınanya 

PJİYA 

# E kı sınıa qayıle mekıuba sınıa 

na qUncdı neşrbo, xo vira mekere, 

mekıubda xo sero MEKTUBt 
WENDOXAN bınuşa. 
# Eıter mektubunuzun bu köşede 
yayımianmasını istiyorsanız, mek
tubunuzun Uzerine MEKTUBE 
WENDOXAN yazmayı unut

mayın. 

# If you wanı your letter publish
ed on this page, please, don't for
gel writen MEKTUBt WEN· 
DOXAN on it. 

BJIGJİ 
BIWAN 
BJIROŞ 
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YİNE MERHABA 

Kulakları çınlasın, de ger/i bir dostum vardı. Şimdi Stockholm 'da olmayan bu dostum, "şeytan ilmi"ni okumamış olmarnı bende önemli bir eksiklik olarak görürdü.Yani dostuma göre ben biraz saftım. Aslında bu iddia yal
nız sözkonusu dostuma ait bir iddia da degil. Birçok dostum, ve işin kötü
sü ben de aynı görüşteyim. Yani biraz saf olduguma ben de inanıyorum. Fakat şunu da itraf edeyim, ki AYRE 'yi çıkarmaya başladıgım zamanlar 
daha da saftım. AYRE'ye ilk adımımı atarken neler düşünmemiştim ki ... 
Bir öykümün telif ücretiyle birkaç sayfa olarak başlattıgım AYRE, kısa za
mıında gerçek anlamda ciddi bir dil dergisi olacaktı. Dergide dilimize iliş
kin tüm sorunları rahatlıkla tartışacak, politik kaygılardan uzak, dilbilimsel bir tartışmanın zeminini oluşturacaktık. 

Ama gelgelelim, ilk sayıyla birlikte şimşekler çaknuıya başladı. Denizin or
tasında yalnız başına bir balıkçı gibi ani bir firtınaya tutulduk. Bir yandan 
rüzgar saglı sol/u vuruyor, bir yandan şimşekler çakıyor, bir yandan gök gümbürdüyordu. Dahafırtınanın neden koptugunu tam anlayamadan bir 
de baktık, herifçiogu/lan kahve köşelerinde sigara tüttürüp bizi bir anda 
TC'nin uşagı ilan etmişler bile. Böylece, yılların devrimeisi Ebubekir Pa
mukcu, bir anda işbirlikçi olup çıktı. "Yahu durun, etmeyin, eylemeyin!" 
dedikçe, adamlar saldırdı. Hatta bir dostumuz da hızını a/amayıp Türkiye' 
de yayınlanan ciddi dergilerin birinde bizi "durumu şüpheli" diye ilan etti. 
Kürdistan adını hunharca sömüren bir gazete müsvettesi de bu "kahra
manlık"ı görünce, bize saidırma yarışını başkasına kaptırıyor olmanın tela
şiyle, Stockholm 'da okuyucularına "Acaba AYRE'nin amacı nedir?" diye 
sorma işgüzarlıgında bulundu. Yani, şairin "dörtyanımpuşt zulası" hesabı 
kendimizi birden bir hengamenin içinde bulunca, AYRE'yle ilgili güzel 
düşüncelerimizide unutmak zorunda kaldık. Bilimsel bir dil dergisi olma 
amacıyla çıkan AYRE, politik bir güçten yoksun olarak tek başına bir kav
gaya soyunmak zorunda kalmıştı. 

Dımı/ilerin oponünistleri ile Kürtlerin gericileri el ele verip çevremizde 
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hora tep_indiler. Çevrenin bizimle bağlannı koparması için her yola başvur

dular. Ôyle bir an geldi, ki koskoca Stockholm'da "Merhaba" diyecek 

adam bulamadım ... Kimileri tehditlerle bizden uzaklaştın/dı; kimileri karşı 

propagandaya kanıp uzaklaştı; kimi aklı eren/er, meseleye en az bizim ka

dar vakıf oldukları halde ''yıpranmamak" için bizden uzaklaştı; kimi dost

lanm da "Nasıl olsa bu adamın başına bir iş getirecekler, hiç olmazsa ya

nında olmayayım da içim sızlamasın." deyip uzaklaştı ... 

Ama sonuç ne oldu? .. A ım. Fakat 14. sayıdan 

sonra AYRE'yi kapamak , " "'' " • ; "" " mz değiltlim. AYRE 

davası benim olmaktan çıkmış, kitleye ma/olmuştu. Davayı benimle bir

likte omuılayan değerli dostlarım vardı. Ve derginin kapanışından sonra 

gelen telefon ve mektup/ardan, Dımıli olmayan birçok dostumuzun da 

AYRE'ye omuz vermeye hazır olduğunu gördük. 

Demek ki güneş balçıkla sıvanamıyor; zor, şiddet, yalan ve dolanla doğru 

ve haklının önüne set çeki/emiyor. 

Ve şimdi P 1Y A yayınlanıyor. 

lik sayımızda, dilimiz ve kültürümüz önünde engel teşkil eımeyen herkese 

"Merhaba!" demiştik. "Merhaba"rnızı bu sayıda da yinelemekte bir sakınca 

görmüyoruz. 

Ancak kimileri "Merhaba"rnızı duymak istemiyor/ar. Onlar, uyurgezerler 

aymazlığı içinde, okuduk/anndan çok duyduklarıyla besienmeyi yeğliyor, 

ve böylece bir batağa sapiandıkça sap/anıyor/ar. Dünyanın her yanında 

devrimciler faşizme karşı birleşik cepheler oluştururken, bizmkiler(!) de 

devrimcilik maskesi arkasına gizlenerek harıl harıl PIY Aya karşı birleşik 

cephe oluşturmaya çalışıyorlar. V ah zavallı/ar! .. 

Evet, yine/iyelim, biz dostluktan yanayız. Çünkü Kürdistan ve Türkiye 

devrimlerinin gerçekten dostluğa gereksinmesi var. Halklarımızın devrimci 

potansiyeli kendi içinde dostluk çiçeklerini gövertmedikçe yenilgilerden 

kurtulamayacağız. Biz buna içtenlikle inanıyor, ve bu inançla, dil ve kültü

rümüzün gelişiminin önünde engel teşkil etmeyen herkese dost elimizi 

uzatıyoruz. 

MERHABA! .. z,R~ 
1 / 
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•• • ZAZALARIN KOKENI 
VE ZAZACA 

') 

Karl Hadank 
Almancadan çeviren: Erol SEVER 

ZAZA DİLİNİN 
ARASTIRILMASININ 
TARfHl 

Zazaca ile ilk olarak Peter Lerch il
gilendi... Kınm Savaşı sırasında 
Petersburg Bilimler Akademisi he
sabına, Kürtçe ve Zazaca üzerinde 
çalışmalar yapmak üzere Türkiyeli 
savaş tuısaklannın bulundu~ Ros
lawl' a (Smolensk eyaleti) gitti. Za
zaca üzerine, birlikte çalışmalar yap 
tı~ Şivan aşiretinden Hasan, Palu 
yakınlarındaki Kasan köyünden
di30. P. Lerch araştırmalannın so
nuçlarını önce Rusça, sonra da Al
manca olarak iki ciltlik bir eserde 
topladı. Burada alıntılar yaptıJıım 
Almanca baskının birinci cildi, Rus 
ça aslının biraz kısaltılmışıdır. Bu 
ciltte Kürtler üzerine yazılan kitap 
ve makalelere ilişkin bir kaynakça, 
ve ayrıca Lerch'in Zaza1an da için
de saydı~ Kürt aşiretlerinin bir et
nografyası bulunina'kıadır. Lerch, 
metinleri, çevirileriyle ve sözlügüy
le birlikte sunar. Bu arada bir Zaza 

gramerinin de haberini verir ama 
bu gramer bir türlü yayımlanmaz. 
Zazaca'ya ilk girişin getirdigi wr
luJıu düşünerek, özellikle çeviriler
de kimi hatalar yapmış olmasını 
yadırgamamak gerekir. Metinlerd
en sözcük seçimi de saJılıklı bir şe
kilde yapılanıanııştır. Buna raJımen 

Forschungen o zamanlar için 
önemli bir çalışmadır ve bu neden
le de Lerch frairistigin öncülerinden 
sayılmaktadır. 

Wilhelm Strecker'in Kuseldşan* -
Dersim' de Ducik lehçeleri üzerine 
aldıJıı kısa notlann, Lerch'in top
ladı~ zengin malzemeyle karşılaş
tınlınca, fazla önemli olmadı~ ve 
aynı titizlikle toplanmadı~ anlaşılı
yor. Bu notlar, O. Blau tarafından 
yayınılanmıştır 3ı. 

Friedrich Müller, Strecker'in eksik 



verilerine bakmadan Lerch 'in me
tinlerinin temelinde, Zazaca grame
rinin bir tasanmını, Kürt Dilinin 

Zaza Lehçesi 32 gibi geniş kap
samlı bir ad altında sundu. Oysa, 
Strecker, yalnız Dersim'de yedi 
Zaza lehçesi konuşuldu~undan 
sözetmişti. İncelemenin a~lı~. 
Friedrich Milller'in en azından isa
betli birkaç gözlernde bulundu~u 
seslilerde toplanmaktadır. Buna 
karşılık biçim ve sözdizimi çalış
ması kısa tutulmuş ve böylece Za
zaca' nın en önemli özelliklerinden 
tamamen uzaklaşılımştır. 

Yukarıda adı geçen Türk, Mehmed 
Arif, 1874'te Dersim'i ziyaretin
den sonra Zazalann Kürt olup ol
madıklan konusunda kuşkuya dü
şerek Zazaca'nın bir dil oldu~unu 
söyler 33. 

G. Ir. Ph.'de Zazaca iyi bir şe
kilde ele alınmıştır. Wilhelm Gei
ger' e göre34 Zazaca, Kürtçe 'nin 
bir lehçesiyili ve bu nedenle de, o, 
Zazaca'yı bir yana bırakmış, onun
la ilgilenmemiştir. En azından Al
ben Socin'in Kürt dilleri üzerine 
olan incelemesinde, daha sık Zaza
ca' ya de~inmesi beklenirdi; bu 
eserde P. Lerch'in topladı~ Zazaca 
metinler, sözlük, vs. Kürmanci ile 
birlikte verilmişti. G. Ir. Ph.'nin 
iki yazannın bu yöntemi, Gurani
ce' ye karşı tavırlannda da görül
mektedir35. 

Ermeni Antranig 19. yüzyılın son
Ianna do~. bir Ermeni aşiretinin 
de yıırdu olan d~lık Dersim bölge-

sini iki kez dolaştı. Antranig'in dil 
araştırmacısı olarak geriye çıkma
mış olmasına ra~en, yazdı~ ki
tap36, Zaza diline ayrılmış birkaç 
önemli nottan ötürü, burada anıl
malıdır. Yukarıda, birinci bölümde 
sözü edildi~ gibi, Antranig ilk ola
rak Dımli-Daylemi kuramından 
sözetrnişti. Sayfa ıs s, dipnot ı 'de 
şöyle der: "Dersirnlilerin dili, Fars
ça, Kürtçe (Kurmanci), Türkçe, 
Arapça, Ermenice, ve özellikle di
lin dörte üçünü oluşturan Zazaca' 
nın (D ınııli) ve çeşitli zaman dilim
lerinde Ermenistan'a e~emen ola
rak gelip geçen di~er halklann dil
lerinin tam bir karışımıdır ... " 
Thomas Arcruni'den Daylemler 
üzerine bir alıntı (1887 Petersburg 
baskısı, sayfa. 202-203 ) yapan 
Antranig, sayfa ı6ı, dipnot ı 'de 
şöyle devameder: "Simdi Dersim'e 
ve di~er yörelere da~ılmış bulunan 
ve Dersinılilerin dilini konuşan 
Tımıli ( 'l•e.J'e.L}. ) ve Dımıli 
( Sr!!w ) adlanyla anılan 
tarla Tımigler ( '\•.c!H'L!.-p ), 
bizim görüşümüze göre aynıdırlar" 

Albert v. Le Coq, 1902 yılında Su
riye'de, Felix von Luscahan'ın 
Zincirli inceleme gezisinde, Kosa 
Zazacasını kaydetme fırsatını ele 
geçirdi. Kayıtlann Şam'da yazıya 
geçiritmesine ra~en, çalışma ar
kadaşı ömer bin Ali Çermukluydu 
(Siverek ve Argana arasında). A. 
von Le Coq çalışmasının sonucu
nu, kitabevlerine da~tımı yapılma
yan, Kurdische Texte 37 adıyla 

yayınladı. Arapça-Farsça yazılmış 
olan birinci bölümde sadece bir 
Zaza öyküsü vardır. Zaza foneti~ 
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ile yazılmış metinler bakımından 
ikinci bölüm daha zengindir. Bu 
derleme üç uzun öyküden, bir ma
sal ve Kürmanci' den çevrilen bir 
destandan (sayfa 63-67) , bir tarihi 
fıkradan (sayfa 60), Türkçe'den 
çevrilmiş dört kısa fıkradan (sayfa 
68) 41 asal sayıdan (sayfa 70), 357 
ba~msız türnceden (sayfa 72-94, 
sol sayfalarda) ve bir sözcük der
lemesinden (fıil dışında, sayfa 105-
115) oluşmaktadır. Çeviriler, kav
ram açıklamalan ve tamamlayıcı bir 
sözlükten oluşan üçüncü bölüm ya
yınlanmaınıştır. Bu nedenle, A. v. 
Le Coq'un derledigi metinlerden 
yararlanmak, P. Lerch' in çalışma
sından yararlanmak kadar kolay 
değildir. Buna karşın, A. v. Le 
Coq'un topladı~ dil malzemesin
deki yanlışlıklar, onun topladığı 
dil malzemesinin miktarıyla kıyas
lanırsa, pek azdır. (Ba~msız söz
cüklerin bir arada yazılması, eri! 
yerine dişillerin kullanılmış olması 
vs. gibi). A. v. Le Coq'un, büyük 
ölçüde yabancısı bulunduğu bir 
dile karşı gösterdiği bu büyük ilgi 
gerçekıen övülıneye değer. 

A. v. Le Coq'un çalışması (Kur
dische Texte) özel olarak basıınlıp 
uzmanların eline geçtigi için, A. v. 
Le Coq' tan dört yıl sonra başka 
yörelerde Zazaca'yı tanıdığında, O. 
Mann'ın bu çalışmadan haberi yok
tu. O. Mann, bu dili önce Siverek' 
te (1906 temmuzunda) inceledi. Bu 
nedenle Zazaca'nın, bu kasabada 
konuşulan lehçesi onun çalışmala
nnda ön planda yer alır. Metinlerio 
kapsamına bakacak olursak, onun 
derlemeleri arasında en iyi temsil 
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edilen lehçe Çapakçur'daki Kor 
köyünün lehçesidir. Bucak Zaza
casının küçük bir sözlüğü (ya:k!aşık 
250 sözcük), yakın komşusu Sive
rek Zazacası ile ilgili olan notlan 
zenginleştirir. Bu arada Kor Zaza
casını ise, Çapakçur ve Kigi Zaza
casının kapsaınında saymak gerek
mektedir. 

Birbirinden bağımsız üç Zazaca 
kaydının** elimizde olması bize 
lehçeleri karşılaşıırabilme olana~ 
vermekıedir. 

Albrecht Wirth, bir çanklıdan*** 
Duziki Zazaca kayıtları yapan Al
brecht Wirth, yazdıklarını Josef 
Markwart' a an! atmıştı. Fakat bil
diğim kadarıyla, kendisine anlatı
anlarla ilgili olarak Markwart, 
Festgabe Josef Szinnyei 
(1927, sayfa 73)'deki bir nottan 
başka bir şey yayınlamamıştır. 
Markwarfın ölümünden dokuz ay 
sonra, 4 Aralık 1930'da, Albrecht 
Wirth'e sorduğum bir soruya, 
"kayıttların şu sıralar el atmıda ol
madıgı" yanıtını aldım. 

İngiliz yüzbaşısı L. Molyneux
Seel, Dersim gezisi anılarında 38, 
bölge nüfusunun diline kısaca 
deginiyor. Sayfa 52'de (yukarıda), 
Zaza lehçesinin KUrmanci'den 
ayrıldığına işaret ediyor. Daha ile
ride (sayfa 67), "Dersinılilerin Za
zaca denilen ve Kürtçe'nin bir leh
çesi olarak bilinen bir dili konuş
tukları"na değiniyor. Sonunda ise 
(sayfa 68), "Zaza lehçesi Kürman
ci'den, yani esas Kürt dilinden o 
denli ayrılınıştır, ki Kürtçe konu-



şan biri için sonuncu (daha do~
su ilk) dil, tamamen anlaşılınayan 
bir dildir." der ve ekler, "Farsça, 
Arapça ve bazı Türkçe sözcükler 
içeren bu dil, Kürtçe· nin bir lehçesi 
olarak biliniyor. Bu belirlemenin 
dilbilimsel nedenlerden mi, yoksa 
Türklerin baştan savma bir sınıfla
masından mı kaynaklandıılını öıl

renemedim." Molyneux-Seel'in 
deriediıli dil örneklerini yayınlayıp 
yayınlamadıllını bilmiyorum. 

E. B. Soane, Gurani şürleri üzeri
ne yaptıılı araştımıasında Zazaca 
sözcüklerle de bir karşılaştırma 
yapmıştır 39. Ne yazık, ki bu çalış
malarda Zazaca'nın lehçe aynmı 
için gerekli olan, Zaza dil malzeme
sinin kökenine ilişkin olarak hiçbir 
bilgi verilmiyor.To Mesopatmia 
and Kurdisstan in disguise 
(Londra 1912, sayfa 374) adlı gezi 
kitabında, Zazaların ülkesinde kala
mayışından üzüntü ile sözetmekte
dir. Burada bir yanlışlık var.Çünkü 
sayfa 55-5Tye göre, o, Süverek'te 
bulunmuş, ancak bu kasahada Zaz
aların yaşadıılının farkına varma
nııştır. O, kasabanın sakinleri ola
rak yalnız Ermenilerle Kürtleri bil
mektedir. Her şeye raılmen, sayfa 
37 4' te de başka bir yerde karşılaş
tıılı birkaç Zaza'nın görünüşüne 
ilişkin bilgiler vermektedir. 

ZAZA AGIZLARININ 
BİRBİRLERİYLE İLİŞKİSİ 
ÜZERİNE 

Gramatik eskizierin tek tek bölüm
lerinde , sözlüklerde ve fiil çekimi 
çizelgelerinde, aılızların ayn ayn 
özelliklerine işaret edilmektedir. Bu 
rada, özellikle ana bölümün biçim
lenınesinde az ele alınan ya da hiç 
ele alınmayan noktalar üzerinde du
rnlacaktır. 

Sessizlerin yumuşaması (özellikle 
n ·de) esas alınarak, Zaza aılızları 
iki gruba aynlır: Doıluda (Kor' da 
ve daha yaygın olarak da Kasan' 
da oldullu gibi) bu yumuşama daha 
fazla göze çarparken, batıda (Sive
rek, Bucak ve Kosa'da) ise ancak 
sezilebilmektedir. 

-Re ile ismin yönelme durumunun 
( dativ) yazılrnasında, Kosa Zazaca
sı ile Siverek Zazacasının durumu 
aynıdır. Ama öte yandan -ra 'nın 
sık sık yinelenmesi konusunda Ka
san Zazacası, Kor aılzıyla birleşir. 

Kor Zazacasında, işaret sıfatı olan 
bu karşılıılı olarak Siverek ve Ko
sa Zazacasından farklı olan ve -
Farsça'daki in 'e benzer- bir söz
cük kullanılır. 

Belirsizlik artikeli konusunda ise, 
Siverek ve Kosa Zazacaları bir
leşirler (-en ya da -en ).Öte yan
dan, Kor Zazacasında sayı sıfatı 
olan bir için zha ya da yô, bazı 
durumlarda da istisna olarak -ek 
kullanılır. 
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Fiil çekiminde de{!işmeler: 

a) Sjmdiki zamanda: 

SIVEREK KOSA <A y. Le COql .KQR.. KASAN U&reh) 

l.t.ş. -an, -in a, e, bir kez o; (c.2, -d,ô; -a 
türnce 221) 

l.ç.ş -imii { -imii (c.2, türnce 145) 
{-im (c.2, türnce 224) 

-1 -i 

b) Geçmis zamanda: 

l.t.ş. -dn -i -f 

Fiil morfemlerinin karşılaştırılması: 

rônd 

rô nisht 

rd~ 

dkdrt 

rô-ntf (c.2, s.64, nd rô 
satır 41) 

rö nisttm (c.2, s.72, nisht rô 
satır 72) 

riF nlft (c.1, 
s.54, satır 9) 

{rll kaut (c.1, {kôtrd 

ii kiird (c.2, s.67, 
satır 50) 

s.54, satır 9) 
{kiird d (c.2, li kitrd (c.l, 
s.67, satır 50) s.51, satır 8) 

De{!işmeye u{!ramış ve diger fiil köklerinin kullanılışı: 
(Burada bazı şimdiki zaman köklerini sunuyorum.) 

a) shiin- iishkiinn- Sen-, §yen-
b) watdn- Ofttjn-
wiinen- { aunlt (c.2, s.63, qynfAnn- {awlen'(c.2, 

a) iirztlnn-
satır 7) 

·' 
s.191) 

{ biirzd (c.2, s.64 iirzann- {eiste 
satır 33) 

b) rd vist 
' vist 

c)finiin- finiinn-
shinn- §in- (c.2, s.76, shinn- ' , • ( 2 suen- c. , 

satır 72) s.204 b) 
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ktlzann-

rishiin 

2.t.ş bfdri 

2.t.ş. b~rf 

2.t.ş Mr~; sôrf 

tızmin 
tırw~sh 

miydr 
ltfig 

g~rwaf 
giryds 

DİPNOTNAR: 

{ Iawen- (c.2, s.94, 
sattr 354) 

{ lauwen- (c .2, 
s.207, sattr 207) 

{re site (c.2, s.66, 
sattr 24) 

shtıwiinn- {ar§auwen ·- (c.2, 

a) btri (c.2, s.78, bftı 
sattr 91) 

b) bte (c.2, s.78, 
sattr 89) 

blri (c.2, s.64, sattr be; bftı 
25 ve 39) 

a) Sôre; fôrt (c.2, s. 
78, sattr 105) 

b) !ö (c.2, s.63, sattr 
20; c.2, s.67, satır 54) 
azmhn (c.2, s 108 u) 
arwM (c.2, s.108) } 
aur(§ .. n "} 

milf (c.2, s.l12) 
niiıg 9c.2, s. 107) liiig 

wilJu1r 

t~ruei (c.2, s.113) 
!!Iris 

s.193 b 
byifre ( c.2, 

s.209 u) 

bye (c.2, s.210) 

shô;§Ue 
(c.2,204 b) 
slıfid 

bsmye .(2, s 192 
{argıish rırgM 
{argıish 

liiıg 
way~r (c.2, 

s.213) 

-Devam edecek-

(*) O. Blau'ya göre (a.g.e. sayfa 625, dipnot 1) Kozliçan <;~j}· J. G. Tay

lor JRGS. c. 38 (1868), sayfa 332' de Koozichan olarak yazmıştır. Bu, 

Türkçe yazıma da uygundur. Mehnıed Arif te .;ı~_j} Kuzihçan 

(ikinci bölümde alıntı yapmıştım) ve Türlc:çe haritalarda. öme!lin TUcarzade 

İbrahim Hilmi, Kafkasya ve Mısır'da; ölçü 1:1 SOO 000 (133. Derseadetde). 

(**) P. Lerch'in, A,v, Le Coq'un ve O. Mann'ın kayıtlarının. 

(***) Çarıklılar, O. Mann tarafindan Duziklerin 22 ailesinin önde gelenleri olarak 

gösterilınektedirler. 

ll 



12 

KAYNAKLAR: 

30) Peter Lerch, y.ag.e. c.!, s.XI, XIV, XVI, XX 
31) O. Blau. y.a.g.e. c.16, s.626 
32) Friedrich Müller. Sitzungsberichte der Kais. Akaıl. d. Wiessenschaften in Wien, 
phil. hist. KI. Bd. 48, Wien 1864, s.227-245 
33) Mehrned Ari!. y .a.g.e. s.4 ll ve 409 
34) Wilhelm Geiger-Albert Socin. G. Ir. Ph. 1-11. 1899, s.388, sabr 14 
35) Karl Hadank. Kurdisch-Persische Forschungen. Berlin, 1930, bölüm III, band Il, 
sayfa46 
36) Antranig. y.ag.e. 
37) Allıert von Le Coq. y.a.g.e. c2 
38) L. Molyneux-Seel. G.J. c.44, nr.1, Temmuz 1914 
39) Journal of the Royal Asiatic Society. London 1921, s.57-81. 

JPİYA 
AJL 
OKU 
§A'l' 



HER KAMO 

HESE 

Sere na dinade 
teyr u tur, 
Sere na dinade 
her kes, 
zone hode gırano, 
zone hode gırano. 

Kam ke 
asle ho inkar keno, 
Kam ke 
zone hora remeno, 
aqılra hero, 
aqılra hero! 

~~ Her qusırde niamedo, 

~. & ~ her baqılo. 
r . ::>..- ~ Çayırede çereno, 

dıme ho finora hawa, 

JJ \ be ters, be serm 

eskera eskara 
hore zıreno, 
hore zıreno! 
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GURAN 

D. N. MACKENZIE 

Güıin, an Iranian people, now re
duced to between 4,000 and 5,000 
houses, inhabiting an area north of 
the main road from Kirmlüı.s!ıah to 
the Persian frontier near Kaşr-i 
Slıirin and comprising the slopes 
of the Kulı-i ,S,hahırn - Dalahu 
mountain.The Guran 'capital' is 
Gahwara, lying 60 km, due west 
of Kirmanmalı in the valley of the 
Zimkaıı, a southem tributary of the 
Sirwiin. An isolated community 
occupies the viiiage of Kandiila, 40 
km. north-east of Kirmanmah, 
near the site of Dinawar. Other, 
more numerous branches are 
formed by the BaJtialan and the 
ttibes of the Hawraman (qq. v). 

An older from of the name was 
cenainly Goran ( < *Gll.wrlin-), as 
it is so preservad in Kurdish dia
lects, w hile Gurani itself has un-

dergene the soond-change o, ü, > 
ü, ü respectively (v. infra ). It is 
thus difficult to reconcile the name 
with that of the roup~ .. oı ' 
mentioned by Strabo, xi, 14, 14, 
as neughbours of the Medes. The 
origin of the name is more proba
bly to be sought in a form * gaw
bara-kiin 'ox-rides' ( v. Mivorsky, 
op. cit. infra ). This name is con
nected with the Caspian provinces, 
as also is the place-name Giliin 
wich is of frequent occurrenc~ 
among the Gnrıın. The inference 
that their original home lay near the 
Caspian is furıher supponed by the 
evidence of the ir language. J u st as 
the Closely related Zllza (q. V. ), Or 
Dimli, people moved west into 
classical Armenia, so the proto
Güriin appear to have migrated 
south and peopled the whole 
southem Zagros area. Later they 



were largely submerged by an ex
pansion of the Kurds, also from 
the north, but their language has 
left its mark on the ('Central') 
Kurdish of their conquerors. 

Ibn Khurradaıihbih, 14, preserves 
the older from of the name as J:lllib
araka, and simHar forms are used 

by Ibn Fakih and al-Mas'üdi, al
ways in close connexion with 
Kurds. Ibn al-athir, ix, describing 
the rise of the Hasanoyid principal
ity (ca. 350-420/ 960-1030), 
which stretched from northern Lu
ristan to Shlirazür, frequently men
tions the exp1oits of the 
*.Qiawrakan, while for this name 
the author of the Mudjmal al
tawiiriklı.. regularly substitutes Gu
ranan. Shibab al-Din al-'Umari, 
Masalik al-abşar (ca. 744/1343), 
mentions 'Kurds called al
Kuraniya' in the mountains of 
Ramadan and Sharazür, and .Sha
raf K.hlin, in the Sharaf-nllme 
(1005/1596), stili uses the term 
Gürlin as if referring to the popu
lace of ArdaJ![n and KirınaııiDah as 
awhole, although he distinguishes 
their various rulers. The absorption 
of all but the surviving Gnrruı pop
ulation by Kurdish ttibes thus ap
pears to have proceeded slowly, 
the present equilibrium having 
been achieved little rnore than a 
century ago. 

The Giırl[n are mainly sedentary 
cultivators, yet they have long been 
renowned for their rnilitary quali
ties. In the last century they pro
vided a standing regiment of be-

tween 1,000 and 2,000 men for the 
Persian army. Those subjected to 
Kurdish ttibal overlordship, how
ever, have completely surrendered 
their identity. The name Görıtn, sy
nonymous with misken , is now 
used among the Kurds of Sharazür 
as an appellation for the serf-like, 
Kurdish-speaking peasantry. 

It is noteworthy that the name Gö
ran is also borne by a small group 
of Kurds inhabiting the area north 
of the Great Zab river above the 
confluence of the lQı.azir. These 
'Seven tti bes', as they are also 
called, speak Kurdish dialects of 
the Southem group, unlike their 
neighbours, and have evidently 
been transported from the Kirman
mllh-Kiıanakin region. 

Language 

The Gürtüıi dialects belong to the 
North-West Iranian group. Of 
those recorded Hawranu is consis
tently the most archaic. Character
istic of the phono1ogy are (a ) the 
preservation of initial y- and w- : 

H(awrami) yawa, B(adjaliini) 
yaw, K(andülaı) yaya 'barley', 
H, B wif, K vii 'wind', H, K 
wini 'blood', (b) initial w- < hw 

- : all ward- 'eaf, H, K war 
'sun', warm 'sleep', (c)initial h 

- < x - : H, K har 'donkey', hlina 
'spring', (d) ,rd - > ~J -, in 

words unmistakably NWir.: H 
wili 'flower', K zil 'hearf. In 
general H and B have preserved 
the madjhul vowels e , ö , lost in 
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the other Giirıini ılialectes: H he la , 
K hila 'egg', H, B gös/ı.. K 

güm.._'ear', where u generally be
comes u:: K dur 'far', zu 
'quick'. 

In the norninal system masculine 
and feminine gender, and direct 
and oblique case, are normally dis
tinguished. Most ılialects have a 
defining suffix -aka, F -ake ( -aki 
). The indefinite suffıx, generally -
i, is -ew, F. -ewa, in Hawrami. 
H als o preserves a geniti ve Id af a 
form ü:: das-ü wem 'my own 
hand', beside the epithetic i: yii
new-f kön 'an old house'. 

The copula is characterized by the 
presence of an -n -, thus Sg. 1 -
anii(n), 2 -ani, 3 -an, ete. With 
the present tense the durative prefix 
is generally m(a) -:B makaro, K 
makaru, but H kara 'he does', B, 
K miittin, H miitii 'tehey say 
(wiiC- )'. H has, in addi tion, a 
proper imperfect tense formed 
from the present stern: kari!nE 'I 
was doing', wate 'he was say
ing'. The majority of dialects have 
preserved the inverse formation of 
the pası tenses of transitive verbs: 
H, B Uşh-it wiit 'what did you 
say?', K awirdan-is.h. 'he has 
brought if. Passive stems are 
formed in -ya- : H wlit:yö 'it is 
said', K kiryiin 'it has been 
made'. 

GIII'llnt has attained litarary status 
in the form of a 
which, besides being the vehicle of 
a number of Ahi-i I:I~ writings, 
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was cultivated at the court of the 
Walis of Ardaliin. A sketch of the 
grammar of this li terary language 
has been given by Rieu, Cat. Pers. 
MSS., ii, 728 ff. Poets of name 
range from Yüsuf Yaska (fl. 1010/ 
1600) to Mawlawi (d. 1300/1882). 
All Gürani verse, epic, lyric and 
religios alike, is in a simple deca
syllabic metre. I ts former populari
Iy is reflected in the fact that gora
ni is the common word for 'song' 
in the neighbouring Kurdish. 

Bibliography: 

V. Minorsky, The GllTan. in BSOAS, xi 
(1943), 75-103; 
Benedicstseıı/Christensen, Les dialecıes 
d'Awromiin et de Piiwii, Copenhagen 
1921; 
K. Hadank, Mundarten der Güriin, (Oskar 
Mann) bearbeiteı von ... , Berlin 1930; 
M. Mokri, Cinquanıe-deux verse ıs ... dia
lecte Güriinl, in JA, 1956, 391-422. 
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AYRE'YE MA DIMILİY AN 

A YRE kı esto, vındeno 
A YRE'ye ma geyreno 
Venge Dımıliyan nuşeno 
Welati sero mıreno. 

Ez heqira fıeskena 
Welati sero mırena 
Vera Dımıliyan nlidana 
Zıwande xoya wanena. 

SERHAD 

A YRE yeno, roşan beno 
Dımıliyanre serbestey wazeno 
Venge xo hırg ca dano 
Qande xelqe ma vılabeno. 

A YRE bıgeyr, vılabı 
Meme cadı ayabı 
Venge ma Dımıliyanbı 
Dos te pero mıletanbı. 

A YRE bıgi wu bıwane 
Wendışe xo tım bızane 
Xelqe xo tım bısenasne 
Welate XO berz seme 



Ardwan çerxo, geyreno 
A YRE mara vıla beno 
NaJımeto, cordra vareno 
A YRE'yo xeli tahneno. 

SERHAD vano tı seıbı 
Tım u tım tı ma verbı 
Bıgeyr, mıletra vılabı 

Zıwane ma Dımıliyanbı. 

VİLİKE 

Yilike hona domona 
mayina sosıke ramena 
çımemıke 
gınarave cı, 

serm kena, 
remena, 
kou serra 
xıl dana. 

HESE 
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BiZ BİR HALKIZ 

Ebubekir PAMUKCU 

Aziz Dostum, 

Mektubunuz, PİY A 'mn çıkışından 
önce kaleme alındıgt için daha çok 
A YRE'ye ilişkin düşünce, sevinç 
ve kaygılarınızı içermektedir. 
A YRE olayı karşısında gösterdi
~inız hassasiyet bizi sevindiriy
or.ligi ve dostlu~unuz için teşek
kür ederim. 

Geçenlerde bir derginin muhabiri 
de A YRE'ye ilişkin olarak benimle 
bir röportaj yapmıştı. Çok ilginçtir, 
ki sözkonusu gazetecinin sorulan 
ile sizin ö~enmek istedikleriniz 
aşa~ı yukarı aynı şeyler. Bu ba
kımdan, sözkonusu röportajın 
yayımianmasını beklemenizi ve 
sorularımzın yanıtını orada bulabi 
lece~nizi söylemem mürnkün.Ama 
içten duygularla kaleme aldı~ınız 
mektubunuzu böylece savuşturmak 
bana biraz kabaca bir davranış gibi 
geliyor. Fakat e~er bir gün bir der
gide sözkonusu röportajla karşıla
şır ve aynı şeylerin röportajda da 
yinelenmekle oldu~unu görürseniz 

lütfen yadırgarııayın. 

Dost,biz Erzincan'dan Adıyaman'a 
üç milyonluk bir halkız. Yazıya 
dökülmemiş olsa da zengin bir dili
miz, folklorumuz, kendimize özgü 
bir kültürümüz ve tarihimiz var. 
Bugün bunu görmezlikten gelebil
mek için insanın ya tamamen ko
nun dışında, ya da art niyetli ol
ması gerekir. Ama gel gelelim bize 
karşı olanlar bu gerçe~ bir türlü 
görmek istemiyorlar. Dilimizin, 
kültürümüzün, tarihimizin yıllar 
yılı çarçur edilmişli~nden üzüntü 
duyacaklanna, bugün bu durumu 
dojtruyu saptırmak için bir mal
zeme olarak kullanmaya çalışıyor/ 
lar. Ve büyük bir sorumsuzlukla, 
halkımızın ve dilimizin kimli~ne 
ilişkin olarak bugüne dek yapılan 
çalışmaları ya halktan tamamen giz
liyor, ya da onları tahrif ederek su
nuyorlar. Onların yaygınlaşnrmaya 
çalıştıklan iddiaya göre Dımılice 
'nin bir dil oldu~ şeklindeki teori-



nin mucidi biziz. Ne söyleyelim, 
öylesine kocaman bir yalan, ki bir 
yere sıl\dırabilmek olası del\il. On
lann ne dediklerini, ne düşün
düklerini bir yana bırakıp konuyu 
biraz açayım ... 

Halkımızın ve dilimizin kirnlil\i ko
nusunun bilim çevrelerinde tarttşıl
ma ya başlanması aşaıı;ı yukarı iki
yüz yıl kadar gerilere gider. Halkı
mızın şu anda üzerinde yaşadıl\ı to
praklara gelişi del\işik zamanlarda 
ve küçük gruplar halinde oldu. 
Halkımız dol\Udan aşiretler halinde 
geldil\inde, ulusal bilinçten yok
sundu, ulusal sorun diye bir soru
nu yoktu. Atalarımız için, yerleşe
bilecekleri topraklar gerekiyor
du.Bunun dışında, ulusal nitelikli 
del\erlendirmeler onlar için bir 
önem taşımıyordu. Halkımızın, 
bugün çeşitli bölgelerde de !\işik ad
larla anılmasının temelinde de bu 
olgu yatar; yani del\işik zamanlar
da, küçük gruplar halinde ve ulusal 
bilinçten yoksun olarak gelmiş ol
mak ... 

Bilim adamlannın halkımızın 

farkına varmaları 19. yüzyılda gez
ginler aracılıl\ıyla olur. onlara göre 
biz, Kürtler, Türkler ve Ermeniler 
arasına sıkışmış, kimiilli belirsiz 
bir kavimdik. Bu nedenle de bilim 
adamlarının bizimle ilgilenmesi zor 
olmadı. İşte bu ilgilenmeyle bir
likte, halkımız ve dilimizin kirnlil\i 
konusu da bilim çevrelerinde tartt
Şılrnaya başlandı. 

Dilimizle ilgili ilk ciddi çalışmayı 
Peter Lerch yapn. Kırım savaşında 

(1853-1856) Ruslar tarafından tut
sak edilen askerlerin arasında 

Dımıliler de vardı. Peter Lerch bu 
Dımıli askerleri konuşturarak, on
lardan masallar dinleyerek dilimiz 
üzerindeki çalışmasını geliştirdi. 
Ve bu çalışmanın sonucu olarak da 
bir kitap yayınladı. Sözkonusu kit
abıyla Lerch, dilimizin Kürtçe'nin 
bir lehçesi oldul\U şeklindeki görü
şü ortaya attı ve savundu. (Peter 
Lerch. Izsledovanija ob 
Iranskih i ich Predkah, Se
vernych Chaldejach. Peters
burg, 1856, 57. Kitaptan aldı-

1\ımız Dımıli ce metinleri zaman za
man A YRE'de yayırnladık. PİY A' 
nın bu sayısında da kitaptaki Dırnı
li ce rnetinleri, orijinal yazılı ş biçim
leriyle yayımlamaya başlıyoruz.). 
Ondan sonraki yıllarda da birçok 
dilbilimci dilimizi, Lerch 'in kitabı 
aracılıl\ıyla tanıdıl\ından Lerch'in 
görüşünü aynen yineledi. 

Derken, yüzyılımızın başlarında 
Oskar Mann ile Karl Hadank'ın 
ciddi çalışmalan bilim çevrelerinde 
çalkantılara yolaçar. Oskar Mann, 
Dımılice' yi ve Kürtçe' yi, Dımıli
!erin ve Kürtlerin yaşadıkları böl
gelerde, yerinde inceledi. Bu arada 
1906'da da Kurdisch - Persis
che Forschungen adlı araştırma 
- inceleme dizisini yayınlamaya 
başladı. Fakat ne yazık, ki ikinci 
kitabın yayınından sonra öldü. 
Onun ölümünden sonra, çalışmala
nnı, arkadaşı Karl Had~ sürdür
dü. Karl Hadıınk, dizinin dördüncü 
kitabı olarak yayınladıl\ı Mundar
ten der Zıizıi'da dilimizle ilgili 
sorunlan enine boyuna irdeledi. 
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(Karl Hadank. Mundarten der ZaZa. Hauptsachlich aus 
Siverek und Kor. Berlin , 
1932. Kitaptaki Dımılice metinle· 
rin ço~wıu zaman zaman A YRE' de 
yayımldık. Kitabın giriş bölümü
nün Türkçe çevirisi de şu sıralar 
PİYA 'da yayımlanmaktadır.) Ha
dank, Dımılice 'yi tüm yönleriyle, 
dilbilimsel veriler ışı~da inceleye
rek, dilimizin başlıbaşına bir dil 
oldu~unu açık ve net olarak ortaya 
kor... B u ki taptan sonra, Le re h ile 
başlayıp süregelen iddia günden 
güne önemini yitirir ve ancak poli
tik kaygılarla zaman zaman yinele
nen cılız bir ses olarak varlı~nı 
sürdürerek günümüze kadar gelir. 

Yani gördü~ünüz gibi bu tartışma 
yeni de~il. aşa~ı yukan ikiyüz 
yıllık bir geçmişi var. A YRE ve 
PİY Ada ikiyüzyıllık bu tartışmanın 
bir uzantısıdırlar. Yalnız şu var, ki 
bugüne dek süregelen tartışmalar 
tamamen bizim dışımızda gelişi
yordu. Yani bizim dışımızda birile
ri bizi tartışı yorlardı. A YRE' de ise 
biz bu gelene~ yıktık. Yani kendi
mizle ilgili sorunlara kendimiz sa
hip çıknk. İşte yeni olan sadece .bu
dur, ve bunca şimşekleri üzerimize 
çekmemiz de bundandır. 

Yeri gelmişken, dil, kültür ve tari
himize ilişkin olarak bugüne dek 
yapılan, ve günümüzde de sürmek
te olan çalışmalann tümünden 
sözetmek isterdim. Fakat bu öyle 
bir çırpıda oluverecek bir iş de~. 
Hele bir mektubun boyutlenm ise 
fazlasıyla aşar. Bu bakımdan tüm 
çalışmalan uzun uzadıya anlatmak-
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tansa, bizi kendi başımıza bir halk, 
dolayısıyla Dımılice'yi bir dil ola
rak gören birkaç bilimadamından 
sözetmekle yetinece~im. Zaten 
mektubunuzdan anladı~ım ka
danyla, sizi en çok ilgilendiren de 
konunun bu yönü. 

Öneellikle Şeref Xan ile Minor
sky'den başlayayım. Çünkü biri 
ünlü bir tarihçi, di~eri ünlü bir 
halkbilimci olan bu iki yazann 
adından sık sık sözedilerek , bunlar 
bize karşı birer silah olarak kul
lanılmak isteniyor. Oysa gerçekte 
ise durum oldukça farklı. tıclsi de 
tüm çalışmalannda bizi bir halk ol
arak görürler, çalışınalarını bu tem
el üzerine oturturlar. Şeref Xan, 
Kürt Tarihi'ni yazarken (ilk yazı
lış tarihi 1597), Kürtlerin tarihini 
yazıyor olanın bilincinde olarak 
Dımılilerden sözetme gere~ni bile 
duymaz. Ve zaten, aynca bu an
layışından ötürü, onun Kürtlerle il
gili olarak yaptı~ tasnif e de Dımı
liler girmezler. (Şeref Xan. Şe
refname, Kürt Tarihi. İstan
bul, 1971, s. 20). 

Minorsky' e gelince ... lrani halklan 
en iyi tamyan de~erli bir halkbilim
ci olarak Minorsky'nin bu konuda
ki görüşleri oldukça nettir. O, 
Dımiiieri do~udan gelmiş bir halk 
olarak görerek onlann kökeni hak
kında irdelemelerde bulunur. 
(1- Minorsky. Kürtler. İslam 
Ansiklopedisi. c.6; İngilizce'si 
için, Minorsky. Kurds, Kur
distan. The Encylopaedia of 
Islam. c.6; Almanca'sı için, 
Minorsky, Kurden. Enzyklo-



pa e die des Islam. c.2.; 2- M i· 
norsky. Daylam. The Ency
clopadeia of Islam. c.2. 
(Sözkonusu makaleyi PlYA 'mn ilk 
sayısında yayımladık.); 3- Mi
norsky. La Domination Des 
Dailamites, ve daha başka ma
kaleleri.) 

Biraz daha geliştirelim ... W. B. 
Loockwood, tartışmasız büyük bir 
dilbilimci. Bugün üniversitelerde 
okunan ünlü eserinde Dımılice' yi 
bir dil olarak de~erlendirir; hatta bu 
konudaki tartışmalan sözkonusu 
bile etmek istemez. (W. B. 
Loockwood. A Panorama of 
Indo • Europen Languages. 
London, 1972. s.243-244) ... 
Halkbilimci T. M. Johnstone de 
aynı görüşte (People and Cul
ture of the Middle East. New 
York, 1970. c.1, s.l19). 

lrani diller uzmanı olarak ün yapan 
ünlü dilbilimci D. N. Macken
zie' nin dilimize ilişkin görüşleri de 
son derece nettir. Dıınılice 'yi bir dil 
olarak gördü~ünden, Kürtçe'yle il
gili çalışmalannda Dımılice' nin 
tartışma alanına getirilmesini bile 
gereksiz bulur (1- D. N. Mack· 
enzie. Kurdish Dialect Stud
ies. London, 1981.; 2- D. N. 
Mackenzie. Kurds, Kurdis
stan -language-. The Ency
clopaedia of Islam. c.S.). 
Ayrıca, PİY A 'nın bu sayısında da 
yayımlanan Guran makalesinde de 
Dıınılice ile ilgili görüşünü daha net 
olarak ortaya koyarak, Dımılilerin 
kökeni konusunda Arthur Chris
tensen ile ayııı noktaya gelir. 

Arthur Christensen' e gelince ... Ar
thur Christensen, İrani diller konu
sunda uzman, büyük bir dilbilimci. 
Çalışmalarını daha çok İran' da 
konuşulan diller ve lehçeler üzerin
de yo~unlaştıran yazar, özellikle 
Hawramani, Semn!in ve kuzey 
lehçeleri üzerindeki çalışmaları 
sırasında Dımılice 'yi keşfeder ve 
çalışmalarım derinleştirerek, Dımı

lilerin kökeni ve Dıırulice konusun
da önemli sonuçlara varır. Ona gö
re Dııruliler, Deylem' den gelen bir 
halktır, kendilerine özgü bir dilleri 
vardır ve bu dilin adı Dımılice' dir. 
(Arthur Christensen - Age 
Meyer Benedictsen. Les Dia
lectes D' awroman et de 
Pewii. Kopenhag, 1921, s.7-
15) ... 1901 'de Hawramanlar ara
sında dil incelemeleri yapan Age 
Meyer Benedictsen de köken konu
sunda açık görüş belirtmemekle be
raber dilimizin kimli~ konusunda 
Christensen'le aynı görüştedir 

(y .a.g.e. s.S-6). 

Daha yakın tarihlerde Terry Lynn 
Todd'un güzel bir gramer çalış
masına tanık oluyoruz. Todd, Dı
mılilerin bir halk oldu~u görüşün
den hareketle Dımılice'nin grameri
ni yazmaya çalışır. Yalnız Siverek 
a~zıyla sınırlı olması bakırnından 

birçok eksiklikleri olmakla birlikte, 
Todd'un kitabı önemli bir çalışma
nın ürünüdür bizce (Terry Lynn 
Todd. Grammar of Dımıli. 

Michigan, 1985. Kitabın giriş 
bölümünün Dırnılice çevirisini ve 
kitaptaki Dıırulice nıetinlerin birço
~unu zaman zawan A YRE'de ya
yımladık.)... Unlü halkbilimci 
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İngvar Svanberg de Dımılileri bir 
halk olarak görerek Dımıliler üze
rindeki baskılara dikkati çeker 
(İngvar Svanberg. İnvand
rare Fran Turkiet - Etnisk 
ocb Sociokulturel Variation. 
Uppsala, 1985. s.30). 

Kürt dili profesörü K. A. Bedirxan 
da üzerinde özellikle durulması ge
reken dilbilimcilerden biri. Bizzat 
Kürt olması ve bu nedenle de Kürt· 
çe'yi en iyi bilen bir dilbilimci ol
ması bakımından bizim çalışmala
nmızda ayn bir öneme sahiptir. 
Bedirxan 'ın Dırrnlice konusundaki 
görüşünü de Çiya'da yayınılanan 
yazılanndan (bu yazılardan biri 
A YRE, sayı 14'te yayımlandı) 
ö~nebiliyoruz. O, Kürtçe ile ilgili 
tasniflerine Dımılice 'yi alnıamakla, 
bu konudaki görüşünü ortaya kor. 
Yani gerçek bir bilimadamı kişili
~iyle, dilbilimsel ölçütü politaka ya 
kurban etmez (Çiya, Kovara 
Çanda Kurd. Yıl 1, sayı 1 ve 
yıl 2, sayı 4). 

Kürt tarihçilerinden İhsan Nuri 

Paşa' nın, Dırmilleri başlıbaşına bir 
halk olarak gördü~ünü de, yazann 
ünlü tarih kitabındaki, Kürtlere 
ilişkin tasnifinden ö~reniyoruz 
(İhsan Nuri Paşa. Kürtlerin 
Kökeni. s.142. Çevirmenin dip
notlarını burada dikkate 
almıyorum.). 

Gördü~ünüz gibi, örnekleri sür
dürmeye çalışırsak upuzun bir liste 
çıkarmamız gerekecek. Ama gerek 
var mı, bilmiyorum. Siz de kabul 
edersiniz, ki bir mektup sınırlan 
içinde ayrmtılara inebilmek, herşe
yi anlatabilmek mümkün olamıyor. 
Fakat yine de kafanızdaki soruların 
hiç olmazsa bir kısmına yanıt bula
bildi~inizi umanm. Ama şu ya da 
bu nedenle mektubumda yer alma
yıp sizin ısrarla ö~nmek istedi~i
niz daha başka hususlar varsa, 1 üt
fen onlan da yazın. Uygar ölçüler 
içinde dostlanmızla yazışmak bizi 
mutlu eder. 

Çalışmalannızda başarılar dilerim. 
Dostluklarunla. 
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Peter Lerch zew 
zıwanoxedo men
~uro. Zıwanane 
lranf sero gırwe
yayo. No xısusdı 
zaf malzeme are
dayo. Daera vera
kerdeye lranistan 
hesıbyeno. 

Peter Lerc dıha zqf 
zi Dımılki wu 
Kürdki sero 
gırweyayo. Lavre, 
o Dımılki ze zew 
diyalektedi Kürd
ki Fıesıbneno. Da
era Dımılki sero 
gırwayışe xo ne 
himi sero roneno. 

Plerba Qırım 'idı 
(1853-1856) Onsi 
tayn eskerane Os
maniyan tepesene. 
Ne eskeran miy
andı çend teneye 
cı Dımıli bene. Ze
we ne Dımıliyan, 
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dormarede Palo'ra, aşira Şivan'rayo, narney cı Hesen'o ... Aqademiya 
Zaanayina Petersburg, Peter Lerch 'i rısena Roslawl, kı eskerane Dımıliyan 
u Kürtian miyandı zıwani sero bıgırweyo. Heseno Paloyız, Peter Lerc 'ire 
zafmerseli vano. Peter Lerch, E esen u Dımıliyane binanra zıwan u edeta
ne ma sero zaf malzeme aredano. D ıma zew kıtabe (bewni fotoqopi) 
neşrkeno. 

Kıtabde cıdı Dımılkiya zaf merseli este. Ma ninanra çend teneye cı 
AYRE'dı neşrkerdi. Lavre e merseli, ma alfabeda xoya nuştibi. N oya te
piya mado pero nuştane kınanan nuştışde cıye orujinaliya neşrkere. No 
fıesab niyete ma esto kı, çı wesiqaya kı zıwan u külturde ma sero esta, 
perkın keberan peyra bıreynım u bıvezım roşney. 

TEKCThl 

na naptqiıı Zaza. 

1. 

CKaaKa o Tpe:r:-ı. 6panRJ.ı., 

:paild bı !i ne bi, hirye lıera'i bı, nam ei berai kj~i Hasane k, 
namei berai myaiıeııi Qasim, ııamei berai pfli Satan. 'fi deyiııe 
ti iı~be, hirye vaisturi xoe br. Hasan ek va berar yeni: warzi, ma 
~n'oe melmeketra v~~i, mıı sy~ri ~öeri yarina a8iret, ma xoeri, 
kar b[keri, pei dabıtrai ma b(! M. En'ie hirye h~me w~rısti si, v~
~iai s~ri yau koi, aulıai yau deiste, asen'i piru yalea. H'asaneki 
va berar yeni: warzi, ma sy~ri yalei ~n'a deiSte bjtini, h~lbet 
wayeri ~n'ie yali ~stu, ınıiri yau l'ıaule bjkeru. En'ie bera'i w~
risti si, neyai yalea, yale !ina dj r5gi. 

H'asanek aniılı yau duma. Au dumfı dau bii. V ~gaiı aiıgara, 
veiıi da, va ke: s(ıma qilmi, s(ıma qauwi yale me tinen'i, ~z ne
kai ameiya, s~rei s(ıma hfrye h~mine wlm'a. Hiısaneki va berar 
yeni: m~tersi, aw~ ke 6stu aw~ d'au, yen'u ma l'ı~t, ınıira vıinu: 

s(ıma qaiıwi ~n'oe yale m~ tinen'i, s(ıma tan v~ngi xôe m~kiri, 
~z g~biibe d'~wi dana. raıe tina, aniıai ke d'au am~, d'~wi va: s~
ma !i tikarei, s(ıma namei me iıesna'iıtu, ~z ke ~sta ~z d'au, ~z 
nekai s6rei s(ıma hirye Mmine wen'a. H'asaneki va: efendim, fzmi 
me bjde, ~z t6eri yau Jaqardf vıiga; d'~wi vıı: !ilgi me devilgi. 
Hasaneki vıı: ma hirye Mmine bera'i giei, ma ıımei, ~n'oe ya! ei 



ma: ~tia dr, ma neyal pa tina, va: helbet wayeri ~n'ie yali ~stu, 
helbet m:iri yan 1\aule ken'u. D~wi va Hiısanekira: lagi me, ılfe

rem, bjtine. Dau vjn~rt Hasaneki 1\~t, Hasanekira va: !:lgi me, 
te vaisturai x-6e bjde me, ~z h~! ye ya! e tineıı'a, te gı\mye röse, 
asaiı be. 

D'iwi tina, Qasim u Saban, hirye Mmine yale tina 1\~te ue
mı!gi y~ri. D'au w~rist, yan kayit ııost, da IThsanekira, va ke: 
~u'oe ray er bjgi, sı'ie, bauni s~ri ay e koi, kunayi me 1\a :iye koyu, 
geııiai me, htrye keinai me 1\a kum1yde rönistei, ka·yit b~r'e, bi
de geniai me, ya z:ina. Hasaneki kayit geraiit, kauta rayer, si;\, 
dj sıl'ati s~. kayit ak~rd, w~iıd, anna ke, (f~wi kayiti n\)stu ~ke 
~n'oe m~rdı!m ~n'ie kayiti ann kelye, mjri s~rei ~n'ie m~rdu6mi 
tr:ike, mjri pilau paı'i~e, s~rei ~n'ie m~rdı!mi mjri pilaı'i v~r ke, 
bÇrsau mjri, ~z w(m'a. H'asaneki kayit djrnıi, ~st, yaiina kayit 
ngst, ~ke ~n'oe m~rdı!m ~n'oe kayit ıinu keiye, gai blleri pilaı'ı 
v~r ke, ~msoe H'asanek wa kelnai mj na pile 1\~t ra ku, sebıi mj ri 
~n'a pilaı'i biaru. H'asanek da kayit deniai d'~wi. peniai cf~wi ka
yit geraut, ak~rd, weiıd ~ke cf~wi t~de n6stu gai Meri wa pilaı'ı 
v~r kn, bjdı'ı Hasanekira, H'asaneki ~msoe wa keinai ptle 1\~t ra 
ku, se bi ~n'a pilaı'ı biaru: peniai d'~wi gai bfıer s~re bjrnıi, gÖSti 
gai bllcri ktrd pilau v~r, da Hasaııekira. H'asaneki \)ıı'a pilau ge
raut, s~, b~rd d"!,)wiri. 

D'an auı\3 H'asaııek yeıı'u. H'asaııeki ~o'a pilalı b~rd, da d'e
wi. D~wi geraut, va H'asaııekira: me kayit :ina ı'ıen\)st b~, ~n'a 
keinai kutjki sgn'ie ~n'oe naiı 1\adr~ k~rdu, dau tue, tı'ıe ~ıı'oe 
naıi miri ıirdu, me ~n'a kayit iıengst bç, ~ke nıiri H'asaneki sere 
b[rne, gôsti H'asaneki miri pilaı'ı v~r ke, btrsau miri. H'asaneki 
(f~wira va ke: Çn'a geliiiıke te sueıı'i sue, ~ke te iıesuen'i ez 
sueıı'a, ~ıı'a gel&iıke sÇrei min trıı keu'a, tıieri keu'a pilaıi v~r, 
paugen'a, ana. D'~wi H'asauekira Vii ke: la~inı, te v~iıgi xöe m~ke, 
~z nekai nuseu'a, d:ina tıie, bigıi, Sıie, bjde ~eniai me, ~n'a gelanke 
~k te amel ~z h~nıa suen'a. H'asaneki vii ke: rjiıd ben'n, efendim. 

D~wi yau kayit uç st: ~n 'a geliiıike timani H'asanekl miri, lau
wilui Hasaneki tra: ke, k~biib ke, paı'ıı!e, miri. b~rsau, ~k ~n'a ge
J:iiıke ~n'oe m~rd\lm say anıe me 1\~t, ~z 1\aıii\a yen'a s~re de
stıiııi liiıgılni tı'ıe, keiııai kutjki, tra keıı'a, tıie beu'a s~ri Jıaııt 
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rayeriiii V!lr dana. D'au w~rist, kayit nQst, da Hasaııekira. Ha
saneld gerafıt, dj sa'ati ~as~, kayitak~rd, kayit w~iıd, auM, ~ke 
d~wi kayiti nı\stu, ~k ~n'a gelılıike ıniri tiınıini, lauwiini H'asane
ki tra ke, miri k~biib ke, b~rsau, ~n'a gelıiiıke ~n'oe m~rdı!nı ~ke 
w~s aım\ me l'i~t, ~z ~n'a geliiilke yeiı'a keiye, s~rei, liiıgani, destani 
tiıe, kefnai kutjld, tra ken'a, tfıe ben'a s~ri lıaut rayer:in v~r da
na, tan tfıeri wayerei fıeken'u. Hasaneki kayit w~ıid, ~ke d~wi 
kayit sa katei t!!de nı)stu. Hasaneki kayit djrnil, ~st, yaiıııa ka
yit nöst, ~ke miri ~n'a gelılılke gai s9ri s~re bjrne, miri k~Mb 
ke, paiıze, na pilaiı miri b~rsafıe, ~msoe Hasan ek keinai mina 
kgi Mte rıı ku, sgb:i na pilafı bigu, biaru. Hasaneki kayit b~rd, 
da ~eniai ıf~wi. ı;>eniai ıf~wi kayit w~ıld, ~k e d'~wi t~de n(!Stu: 
nıiri gai s9ri s~re bjrııe, gilsti gai s9ri k~biib ke, paiığe, b~rsau, 
~msoe H'asanek wa keinai mina kjgi !\~te ra ku, sQbii miri na: 
pilafı k~b:!b biaru. t)(iniai ıf~wi gai sıır s!)re bjrna, gtısti gai s~ri 
k~bıib ke, paiıge, b~rsan, ~msoe Hasam\k wa keinai mina kjgi 
Mte ra ku, söbii miri na pilafı k~b:!b bi:J.rn. ı;>eniai ıf~wi gai sıır 
s!)re bjrnıi, gilsti gai s9ri k~rd k~Mb. 

H'asanek aya sa u e keina kjgi !\!)te ra ka nt, keif s~fAk~rd M
ta sQbiİ. S9b:i w~rist, s~ ll~r~mi d'~wi, va geniai Mwira, ti bjde, 
ez blm'a d'ewiri. Deniai d'ewi weriste ti da Hasaneki va ke: me - - ... - - - .. 
vera selılmi d'!\wi ke, vılgi k e: hei t~r~s, tiıe k ei me ~~rab na. 
Hasaııek w~rist va geniai d'~wira: ~n'a ga me xatjr be tiıe ~z 1\a 
suen'a. ı;>eniai ıf~wi va ke: te xeir aınei, tiıeri oyjr bfı. H' asaneki 
va k e: ber xodar bi Alah tfıera razibu. H'asaneki !i geraiıt, b~rd, 
da: ıf!\wi. D' au naiı gerafıt, ~ers be, nııiı uga ruen' a, w~rist s~ 
keiye. Hasaneki va ke: berai mei, kei d!\wi x~rab nan, warzi ma 
xöeri ~tiara sy~ri. 

Berai Hasaneki w~risti, Hasanlik kaut herara v~r, §ı teher 
rı1~i, ıfau anıe geira, H'asanek iıedı. Hasan ek s~ xoeri yan salıre
sUiıi, berai x6e b~rdi yırsü, va: ke berar:ini xöera: xoeri kangaiıke 
keife syma wazen'u sy~ri. Bera'i H'asaneki Qasimi H'asanekira 
va ke: berıt te qaiıvi me ~tia V!lr dani. Bera'i Hasaneki Saban 
bçrmıt. Jrasaneki va ke: bera tu qaiıvi b~rmen'i? Alalı kerimu . 

. Bera'i Hasaneki Qasimi Hasanekira va: ke: tj qafıvi nıa wir dfne 
!ltia v~r dılni, la mıı xôeri s~ ki, ~au yaribu, gai ma: tiiıu, tan 



lıev~rd.tnu, ma sy~ri kely~ \)ai ma tiı'ıu. H'asaneki >ll ke: sy~ri 
;ı:ôeri yan aya! 1\~te yjzmet bjkeri. lfasaneki berai ;ı:ôe Qaslm 

b~rd yan qaif~!f Mte v~r da. lfasaneki va ke qaif~tira: aya, 
~n' oe berai min n, uaruel \)al Qasimu, wa ttıeri yjzmet bjkern, 
Qaif~!1 H'asanekira va k e: lıi\)im, bera'i tlıe d~stra te g(ır~ yen'n. 
lfasaneki qaif~tira gö ke: aya, te te guraılke d\)i bera'i me d~st
ra yen'u. Qaif~ti va:: p~lte I:i\)inı. H'asaneki wigıi berat xöe vt'r 
da, ame tarsu, gcira bcrai saMn iıedr. -

H'asam\k yan ıisme gelra, bcrai xoe Sab:lıı yan zeind.tnde dı. 
B cra' i xoe Sabanira va k e: beni, qıimi te ıirdi bjsti ~n'oe zeiııdıin. 
Salıani va ke lfasanekira: ır~wi ~z sya xoeri desmat bjkera, d'~wi 
~z dian, ~z gerauta arda bjsta ~n'oe zeiııdıin. H'asaneki berii'i 
;ı.-6e Saban zeindıina v~t ard x6e 1\~t, teMr ri\\)i ven~rt, beraf ;ı:ôe 
saban b~rd nemam, sabUn k~rd, sit, t~mız k~rd, bera'i xoe sa
Mn 1\enııimra v~t geraut b~rd teslime qalııis hasira va ke: ~n'oe 

bera'i me ~m:inetai tue bu. Qabas basl Hasanekira va ke: egit te 
s~ra snen'i. H'asaneki va k e qabas basira: 1\eife xöe ıf~wira gen'a. 
Qabıis basi lfasanekira va ke: egit te snen'i ~z tiral\ei Mwya, 
yan simsy~ri ıf~wi tstn 1\a kaJ.iinia altıiiıcnede 1\a qnlavi my.inde, 
\)au ke ıfan ra: knen'n, 1\a bini s~ri d'~wide simsy~ri d~wi bjge, 
byc beri v~r de, kistn rfıstede yan sclıoilw ~sta, sue aya scbrtkede 
vjnde, dau keikc ame z~re, simsy~ri ır~wi bjge ;ı:6e d~st, kc s~rei 
ıl'~wi a:me lıera z~re yan simsy~r pero de s~rei d'~wi tra kc gnen'u 
Çru, s~rei dÇwide zuıiıi ~s tu, ka li ken 'u, ttıcra dııu yauııai perq 
de, te viİ\)i ke ~z hen 'I yaunai perq iiedıina: kalıli ga:ıi mÇrdaıi yaıı. 

H'asanek w~rist s~ qıınayi ıf~wi geira, gai d~wi di, bjni ba
ljsnaf d'!)wira simsy~ri d'Çwi vet geraıit, ame v~ri bgri, auı'ııi kista 
rastede ya u sebıike ~sta, s~ ~u 'a iiebiikede ven~rt. Dau am e, H'a
saneki simğy~r k~rd xöe d~st, ıfau ame s~ri ı:öe bcra ard z!lre, 
lfasaneki yan SilDSJ'~f da pıjroe, SQrei d'~wi tera k~rd. D\m gna 
~m. D~wi va: k e H'asanekira: yaunai pero. de, lfasaneki va k e 
d~wira: kaUle gıııi m~rdaiı yau, d'au ıu~rd, lfasanek w~rist, IQsai 
d'Qwi bQr de efste zeindaiı, gefra s~ kei d'~wi. Kefnai d~vya qj\)i 
geralı te ınıira k~rde x6eri, s~ geira bera 'i ı:oe Qasfm SaMn dı, 
geralı te ıtrdi kei ıfQwi, keiııa pfle dai bera'i xöe SabD.ııi, keina 
myaiiene da! bera'i ı:oeQasiıııi, ruenisti ı:oeri keifs~fa k~rde venert. 
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KAYA MA 

M.ÇERMUG 

Zıwanema 
Be wayero 
Oyonaleno 
Raya ma paweno 
Zıwande sariya 
Payenebeno 
Wayere zıwande xobe 

Esle xo 
Bısılasne 
Reçda 
Kalıkande xora şıre 



Makami 
W u 
Kotira arneye 
Tım u tım 
Xora perskere 
Wayere tarixde xobe 

Xo şarira 
Cermevine 
Nıqara wu 
Zımi verdı 
Govenda xo tepışe 
Deyrane xo vaze 
Pexilan bıteqne 
Wayere külturde xobe 

Eyevane 
Hewnarewo 
Mezgeinan 
pıre sımero 
Oospamene 
Inanre qüç 
u 
Kemer qılayayo 
Wayere zanayande xobe 

Hewndo xorira ayabe 
Pastiya xo pezewmbinide 
Destane pe tepışe 
Peyey xelqde xobe 
Wayere welatde xobe. 
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QERARE SOLE 

ArMayox: U S X AN 
Cay~ vauşi: Dersim 

Wext: 1981 

Cence zewezino, veyvıke ano çe ... Roze cmeke şami pozena. 
Şamibe sole yena. Roza bine onca şami pozena. Nafa ki zof so
Im yena. 

Rawa hireyme cenc vano: 
"Xanım na şami to ya solm yena, ya ki be sole yena. Tı ça ni

yakena? 
Cmeke vana: 
"Mı qerare sole çede xo virakerdo, coka ... Raurze, so, çe pi

ye m ıra qerari bıji, bi ya." 
Cence urzeno rakunu ra raye. Smo çe vistore xo. V ere çe-

verde vıstıriye vana: 
"Zama, tı ça ama? Tı hona dı roziyo zeweziya ... " 
Zama vano: 
"Ma çena to qerare sole xo vira kerdo, coka amine." 
Vıstıriye vana: 
"So, vaze, "Senıkre senık, zedere zede ... " 
Zama cereno rakuno ra. Raye xo xore vano, "Senıkre senık, 

zedere zede ... " ke xo vira nekero. Raste dewe yeno. Sare raye
ro cune beno. Cunede ki dı braye tıxe barekene. 

Brayo pil vano: 
"Be ma cencere perskeme, ey kese va, ma hen keme." 
Cence ki xo xore vano, Senıkre senık, zedere zede ... " Y eno, 
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kuno leye brau. 
Brayo pil vano: 
"Bra, ma na tıxe sero tı hure nime ... Tı se vana?" 
Cencevano: 
"Senıkre senık, zedere zede!.." 
Ye braye pil domone xo jede bene wu heqa zede ceno. Ye 

braye qız ki tek beno, heqa semke ceno. Brayo qız kuno vere, 
cenci nnd kuno. 

Vano: 
"Ma brayime. Ma zede ceme, senık ceme, tore çı? Tı ça vana, 

"Senıkre senık, zedere zede?" Vaze, "Bereketbo!", ravere, 
so!." Onca dano pıro. 

Cencevano: 
"Ça dana mıro? Guna mı çıka, hal mezel niya?" 
Urzeno ra. Nafa ki vano, "Bereketbo, bereketbo!.." Qesa 

veri xo virakeno. Xo xore vano,"Bereketbo, bereketbo!..." 
Sono, raste koye yeno. U kora ki bızey çerene. Şuwane ki 

siyede nışto ro, aspızune xo qırkeno. Cence xo xore vano, 
"Bereketbo, bereketboL" Yeno, leye şuwanira vireno ra. 
Şuwane niyadano ke cence vano, "Bereketbo!" 

Urzeno ra, cence erzeno koli ver. 
Cencevano: 
"Guna mı çıka, ça mı kuna?" 
Şuwane vano: 
"Tı ça vana, "Bereketbo"? V aze, "Qır bıke, kok biya!", ra-

,. '" vere, so. 
Cence urzeno ra. Nafa ki xo xore vano, "Qır bıke, kok bi

ya!" Qesa vari xo virakeno. Xo xore vano, sono ... 
Rasre dewe yeno. A dewede ki veyve beno. Cence sono, kuno 

horte veyvi. Hetara ki van o, "Qır bıke, kok bi ya!" 
Veyvede cenci vane, "Hayli huli! .. " Na cence vano, "Qır bı

ke, kok biya!'' Sergovend eve vengo berz vano, kaykene. Na 
cence ki eve vengo berz vano ke xo vira nekero. Cence veyvi 
niyadano ke na cence vano, "Qır bıke, kok biya!" Cene, ney 
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erzene koli ver. 
V ane: 
"Tı koke kam ana? Tıka veyveyo, mılet kaykena, tı vana, 

"Qır bıke, kok bi ya!'' Tı dısmena?" 
Onca dane pıro. 
Na cence vano: 
"Guna mı çıka, ça dane mıro?" 
Sare veyvi vano: 
"Xore tı ki vaze, "Hayli huy li!", ravere, so!" 
Na cence urzeno ra. Xo xore vano, "Hayli huy li!..", sono. 
Zof ke sono, senık ke s ono, rasre kemere yeno. U kemerra ki 

sayderi zarance arda ra, vere nuke ke pano. Na cence uzara ve
jino, vano, "Hayli huy li!.." Zarance pererra ra, sona. 

Sayder urzeno ra, na cence erzeno dipçıku ver, kuno. 
Cencevano: 
"Guna mı çıka, çı mı kuna?" 
Sayder vano: 
"Tı çı nisana mı perna ra? Xo rone ravere, so!" 
Onca dano pıro. 
Cence urzeno ra. Xo nano ro, kuno ra raye. Zof ke sono, 

senık ke sono, rasre bostane yeno. O bostande ki dıjden biya. 
Ura wayer verde vmdeno. 

Cence xo nano ro, yeno leye bostan. Wayere bostan niyadano 
ke dota cence xo nano ro, yeno. Vano, "Dızd nawo, ame!" Be
no koliro, sono, cence erzeno koli ver, rınd kuno. 
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Cencevano: 
"Ça mı kuna, guna mı çıka?" 
Wayere bostan vano: 
"Xo tik bıke, so! Tı xo nana ro, mı ki va ke belka dızdo." 
Cence urzeno ra. Xo tik keno, sono. Çevere xode kuno zere. 
Cıniye cıra perskena, vana: 
"Mua mı se va?" 
Cencevano: 

"Va k e, "X o tik bıke!"." 



LA~KA HASKERDENİ 

LA2EKE 

ÇENEKE 

LA2EKE 

ÇENEKE 

Ez ewro siya suke 
Tore arda çıta sure 
Adıre zerey mıno 
Keno lete letey, dana to 

USXAN 

Sarey xomne, ını biya xo viri. 

To mıre çita sur arda 
Adır kena zera ını sare 
Çita sıpiya ke hiyardene 
A wa kerdene zera ını sare. 

Çene xora mede 
Zera ınına çita surede 
Bmgale adıriyo zere ınıde 
Derdo ınıde, dariyo tode. 

Adıro zere mıde veseno 
Cigera zere ınına 
Lete ınına, lete toya 
Ez tora haskena 
To durra naskena 
Mordemune xo bıruse 
Zumin nejdıra nasbıkeme. 
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LAZEKE 

ÇENEKE 

LAZEKE 

ÇENEKE 
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çe ma sımara nejdiyo 
Meste bero, sona suke 
Tore ano fistano sıpe 
Ezo rusnena mordemune xo 
Piye to qalın wazeno 
QünşS mı çino 
Xaınıke ınırıe kıhan este 
lna dana piye to 
Sondane wa bıne balsnada xorakero. 

Piye mı qalın wazeno 
Qünşe to çino, ez zonena 
E ke mı to nedine 
Olude qesey kena, tode remena. 

To ke mı nedane 
Ez to cena, remena 
Xevere mı vıjerra da cı 
Nejdidı ma wu piye xo rusnena. 

Rovar caverdan, son çe 
Sandıqa xo şunu 
Ceza xo keno hadre 
Haqe dınyay zaneno haskerdena mı 
Ez to rewra haskeno 
Je qüçıka lozıne veseno 
Mevınde, ma wu piye xo 
Rew bırusne ma sen 
Imbıryani sorvıke wazene, ma se bıkeme. 





Palo'ra çe nd deyri 

-2-

-Amorde verenira-

Mdayox:M. ÇERMUG 

NAYE 

Heri N ay Na ye ,Na ye Naye 
Her N ay Naye, Naye Naye 
Heri N ay Naye, Naye Naye 
Sare mı dejeno, kefe mı naye 

Hedi ma şıre na germeko 
Heri N ay Naye, Naye Naye 
Hedi ma şıre na germeko 
S are mı dejeno, kefe mı naye 

Ez mırode xo to bıko 
Heri N ay Naye, Naye Naye 
Ez mırode xo to bıko 
Sare mı dejeno, kefe mı naye 
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Velge qılıx bı qalgeko 
Heri N ay Naye, Naye Naye 
Velge qılıx bı qalgeko 
Sare mı dejeno, kefe mı Na ye 

Ez bıçine, Nay gırzeko 
Heri Nay Naye, Naye Naye 
Ez bıçine, N ay gırzeko 
Sare mı dejeno, kere mı Naye 

Hedi ma şıre ke xalano 
Heri N ay Naye, Naye Naye 
Hedi ma şıre ke xalan 
Sare mı dejeno, Kere mı Naye 

Ke perandı fıeli nşi 
Heri N ay Naye, Naye Naye 
Ke perandı fıeli nşi 
Sare mı dejeno, kefe mı Na ye 

Da wu piye N ay neweşi 
Heri N ay Naye, Naye Naye 
Da wu piye Nay neweşi 
Sare mı dejeno, kere mı Naye 

Qe çınira tıxtor neşi 
Heri N ay Naye, Naye Naye 
Qe çınira tıxtor neşi 
Sare mı dejeno, kere mı Naye. 

* 
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VONO 

Here vono vono, daye vono 
Cerewe geçıre dedkeynano 
Here vono vono, daye vono 

Gıle surriyo, nenerıneno 
Here vono vono, da ye vono 
Gıle surriyo, nenerıneno 
Heywax vono vono, daye vono 

Darde piye ma nezano 
Here vono vono, daye vono 
Hele bewniyo ne keynano 
Heywax vono vono, daye vono 

Veng vıjyeno, veng vareno 
Here vono vono, da ye vono 
Serına pu wu şuwanano 
Heywax vono vono, daye vono. 
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CİRANE 

Hay ciran le le le cirane cirane cirane cirane 
Koçere Malima ber mala mı 
Ciran nıkan le cordı yena le 
Cirane cirane cirana mı 
Ciran nıkan le cordı yena le 
Koçere Nalima ber mala mı 

Dısmen gena le ıe reqıs kena le 
Cirane cirane cirana mı 
Dısmen gena le le reqıs kena le 
Koçere Nalima ber mala mı 

lşlıg zomay le le neqış kena le 
Cirane cirane cirana mı 
lşlıg zomay le le neqıs kena le 
Koçere Halimaber mala mı 

Fistan buko le le qırme kena le 
Cirane cirane cirana mı 
Fistan buko le le qırme kena le 
Koçere Malima ber mala mı 

Dısmen gena le ıe reqıs kena le 
Mı areqdı fetısnena le 
Cirane cirane cirana mı 
Dısmen gena le le reqıs kena le 
Koçere Halima ber mala mı. 

*** -Dewami cı esıo-
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KISA HABERLER 
SHQRT NEWSES 

RASTKERDIŞ 

JKIIILOOll 

IKC (Invandrarnas Kulturcentrum), 27-38 Nisanılı Stockholm'dı zew fes
tiwale edebiyari teıtibkerd. IKC, serredaktore dergide ma Ebubekir Pa
mukcu zi dalıwet kerdbı. Bafıcte çend rozan, peseroko İKİBİN'E DOX
RU, arnor 19'dı zu xebere vıziye.Eve na xeber, Ebubekir Parnukcu'y a 
şenayindı Tırkiya temsilkerda. Haybık na xeberdı zu çewteyeda zaf gırd 
ew mühim esta. Çımkı Ebubekir Pamukcu ze zew nuştoxe Dırnıli sıbı a 
şenayİ ew ewza zi wıni, yane ze zew nuştoxe Dımıli taqdim bıbı. Coka na 
xeber sero Ebubekir Pamukcu'y zu mektubeda rastkerdışi nşt İKİBİN'E 
DOXRU ... Maye mektuba Ebubekir Pamukcu'y qande wendoxande xo 
etya zi neşrkem 

88 os 16 

Sayın Aksel, 

Der~in1~1n kUltUr etkinliklerine geniş yer vermesi, 6zellikle TUrkiye 
dı u nda olan bizleri sevind!riyor. Birçok kUltUr olayını derginiz a
racılı~ıyla ö~enebiliyoruz. Sa~olun. 

Ancak, der~inizin l Mayıs tarihli sayısında İaveç'teki kültUr şenli~i
ne ilişkin olarak verdittnız· haber bence önemli bir yanlı~ıı,ı ihtiva 
etmektedir. Sözkonusu haberde benim de içinde bı·lı•ndutum bir grup ya .. 

zarın TUrkiye'yi temsil ettitirniz söylenmektedir. Oysa siz de iyi bi
lirsiniz, ki bir memleket! temsil edebilmenin bir takım ko~uııarı var
dır. Diter arkada~ları bilmem ama dotrueu ben kendimde TUrkjye'yi ulus. 
lararası plat~ommda temsil etme yetkisjni bulamıyorum. Zaten sözkonusu 
şenlile davet edilirken de T~rkiye'yi temsil etmem gibi bir istekte bu. 
lunulmadıf.ı ~ibi benim de böyle bir talebim olmadı. Pen ~enlite sadece 
bir Dımıli yazarı olarak katıldım ve öyle takdim edildim. 

Yanlıelıtı aynı köşede dUzeltirseniz çok sevinecetim. 

Seygılsrırr..la. 

Ebubekir Pa~n.:kcu 
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ŞİMDİ BİR DATAMIZ (COMPUTER) VAR 

Evde eski ve basit bir daktilomuz var. Basit ama yine de epey işimizi 
gördü. A YRE'nin 14 sayısının tüm yazılan onunla yazılıp hasıma 
hazırlandı. Evet, çıkanA YRE'ler teknik bakırnından son derce geriydi ama 
bu gerilikten ötürü makineınizi suçlayamayız. Onun gücü o kadardı. O 
bize verebilece~ni fazlasıyla verdi. Bu nedenle, şinıdi makineınizi emek
liye ayınrken ona teşekkür ediyoruz. 

Şimdi bir datamız (computer) var artık. Böylece, bundan böyle derginıizi 
gelişmiş yöntemlerle hasıma hazırlayabilece~z. Okuyuculanırnzın eline 
daha düzenli ve terterniz bir dergi verebilmenin sevincini yaşayabilece~ 
artık. Mutluyuz. 

Ama gel gelelim, bir de madalyonun öbür yanı var: PARA. Dogrusu köşe
bucakta saklı iki-üç kuruşumuz olmadı~dan, datayı banka borcuyla al
mak wrunda kaldık. Ama sorun bu kadarla da kalmadı; datayla beraber 
yeni yeni masraflar da gündeme geldi. 

Şimdi durum şu: 1- Bankanın borcunu her ay ödemek gerekiyor; 2- Da
tanın getirdi~ yeni masraflara katlanmak gerekiyor; 3- Ve derginin her 
yeni sayısı için baskı, vs. masraflarını karşılamak gerekiyor. 
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Dogiusunu söylemek gerekirse, bunlar bizim için sürpriz olmayan masra
flar. Biz daıayı alırken bunları gözönünde bnlundurduk. Tek başımıza bu 
yükün altından kalkarnayaca~zı da hesapladık. Ama bu arada dost
larımızın desteğini de hesaba kattık. Ve sonuçta dostlarımıza olan 
güvenimizin verdigi güçle bu adımı attık. 

Bu aşamada, bu konuda okuyucularımızdan istedigirniz şu: 1- Dergi yi 
çevrelerinde yaygın olarak satmaya çalışsınlar; 2- Dergiye ilgi duyan dost
larımızla ilişki kurup onların dergi ye abone olmalarını sa~lasınlar; 3- E~er 
durumları elveriyorsa, yakın çevrelerinde PlY A adına yardım toplasınlar. 

SEREHEWADAYI.ŞE 
DIMILİYAN U KURDAN 

SOSYALIST tşçt, amor 38'dı, tarixdı serehewadayışan~ Dımıliyan u 
Kürdan sero zew nuştey~ Seyfi Cengiz'i neşrbı. Seyfi Cengiz'o nuşted~ 
xodı analiz~ p~ serehewadayışan~ Kürdan u Dımıliyan keno wu no mey
andı ~ça Dımıliyan sero çend qısey van o. 

Seyfi Cengiz dıha v~si zi serehewadayışan~ Ş~x Said'i wu y~ Dersim 'i 
sero vındeno. Nuştox no xısusdı yeno no netice: N~ wırdına serehewa
dayışi zi y~ Dımıliyan~. Ew ninandı zew qerekte~ milli çıniyo. Nuştox 
no meyandı ~da Dımıliyan sero zi teney~ vındeno. Xebatand~ zanayan~ 
xeribanra xeber dano wu qal~ teoriya Deylem'i keno, ew na teorira 
vızyeno ray u ~a Dımıliyan beno heta Deylem. 

Nuştey~ Seyfi Cengiz'i sero zaf mışore bı. ~ wıni yenokı n~ tabuy 
sera perdeyo Mdi h~ abiyeno. Oyo wıni aseno kınoya tepiya dıha zaf 
roşnberididest pak:e~ wu no xısusdı ~ xo eskerak:er~. 
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QANDE YILMAZ 
GÜNEY'İ QAMPANYA 

Tırkiya'dı peseroko İKİBİN E 
DOXRU, sernede serbestbiya
yışe filınande Yılmaz Güney' i zu 
qampanyaye akerda. Ze kı pese
rokdı nuşyeno, qampanyaya zaf 
raxbet vinena. Sernede ne gırwe
de nndi, ma redaksiyone pesero
ki tebrikkem. 

Yılmaz Güney, zew artist u reji
soredo Dımıliyo. Lavre o filman
de xodı bı tercumane pero xel
qande Tırkiya wu Kurdistan'i. 
O fılmande xoya bı çım u goş u 
zıwane dewızan u karkeran. Işte 
qande coy hükıııate burjuwaziye 
Tırkiya'ye fılınande eyra tersene, 
wu neverdane kı filme Cl sinema
yandı kaydeye. 

Kısta maya, qampanyaya kı abi
yaya, qampanyayeda nnda. E kı 
wendoxe ma wazene, sene imza
yane xo bınşe. 

Adrese cı wınayo: 

Başmüsahip Sok. No: 16 
Talas Han Kat: 4 

Cağalo@u 1 ISTANBUL 
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OVNeA QB~:KAN _/ DOMONU 
COCUK J{ÖSESt CHILPRENS PAGE 

/ 

SEYiT f( fZft 

GULÇİN 
10 seri, Stockholm. 
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(*) NOTE OAPAXİ 

Eve prensip pero xebatane edebiyan (ma vazım kı şiiri, sanıki, 
deyri, lawıki, eeb ... ) ma ye PİY A' dı Dımılki'ya neşrkem. Çım 
kı ma qayıli kı ımbaze ma zıwande maya bınuşC, ew no hesab 
roz bı roz zıwane maye nuşteni bıgırweyo wu edebiyate ma 
zenginbo. Qande coy xebate kı zewmbina zıwanana nuşyaye, 
maye nesene inan neşrkem. Wa wendox u nuştoxe ma 
qısur neweyne. 

Lavre ma Hasan Dewran'ira zu şiirada zaf weş gırot. Hasan 
Dewran'i şiira xo Tırkki'ya nuşta, ya sernede zıwan u külturde 
ma nuşyaya ew zaf manidara. 

Meslaya şiirdaHasan Dewran'i wınaya: Zey herg sew, aneina 
zu sewe Hasan Dewran şiirande xo sero gırweyeno ... Nezdiye 
nirnede sew, telefone cı cıneyeno. Hasan Dewran şiiran serra 
serey xo hewadano, telefoni akeno. TelefonoSoşen Bra'yra 
yeno. Soşen Bra, xebera geriyayışde A YRE'y dano. Na xeber 
sero Hasan Dewran qahran u hersan vero a sew neseno rake
wo. Heta sefaq hewn çımde cı nekewno. Ew no meyandı na 
şiir nuşeno ... 

Yane weşiya şiirdaHasan Dewran'iya hım wıstayinda cıra, 
hım zi meslada cıra yena. Coka ma şiira cı qapaxde ne amoridı 
neşrkerd. Lavre no zew istisnaya. N oya tepiya zi prensibe ma 
aneina prensibo. Yane pero xebate edebide zıwande maya 
bınuşye wu wıni neşrbe. 
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at ra 

Payızo Peyen 1987 
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ALFABE 

UIMILKİ A.~.l KÜRDKİ IIBKKİ ERE HKİ 

a [ct ] [<X 1 [Cl: ] a a 1 -"-1 

b [ b ] b b .,. 
c [d~ J c c t 

ç [ ·\j ] ç ç a 
d [ a l d d ~ ıl' 

e [ E J e e 
e [ e ] e 
f [ 1 ] f f ... 
g [ j ] [ ? ] g g _f 

X - X g e t. 
h [ h h h ~ 

h e 

1 [ t ] 1 ı 

1 [ i ] i ı - ,-
j [ J ] j J . 

.) 

q [ i ] q k ıl 

k [ c ] k k 
,..., 

,) 
ı [ t 1 r t 1 ı ı J 

m [m J m m .. 
n [ 1] ] n n u 

o [ ' ] o o 
p [ p ] p p 

~ 

r [ r ] r r .) 

s [ s ] s s ~ .r ı.f' 

ş [ J ] ş ş .;. 
t [ -t ] t t ..:. ... 
u [ U- ] u u ' ü [ '1- ] u ü 
V [ v--] V 

w [w ] w V _, 
y [;ı ı y y J 

z [ 2 ı z z ~ .) ı. 
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