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WBNDOXAN 
OKUYUCU MEKTIJPLARI 

KARANLIKT A OT UMA YlN 
Kİ KORKMA YASlNIZ 

Yıllardan beri varlığı inkar edilen veyahuı 
edilmeye çalışılan halkımızın kimliği ü
zerindeki tartışmalar bugünlerde şu ya da 
bu şekilde her yerde tartışılmaktadır ... Bi
ze göre, söylenenler ister doğru, ister yan
lış olsun, halkımızı ve dilimizi ilgilendir
diği için önemlidir/er. Yani bu kapsamda 
süren tüm tartışmalar doğruların berrak
laşmasına ve haklılık kazanmasına ze
min hazırlıyorlar. Bu nedenle bu tartış
malardan biz ne korkuyor ne de rahatsız 
oluyoruz. Tabii ki uygar tartışma ölçü
lerini aşmadığı sürece ... 

Dünyanın dört bir yanında mazlum halk
lar varlıklarını koruyabilmek için işgal
cilere ve gericilere karşı arnansu bir mü
cadele yürütmektedir/er. Bu mücadele, i§
galci güçleri, yerli işbirlikçileri ve inkar
cıları rahatsız etmektedir. Bazı halklar da 
bu savaşımda varlıklarını koruyamayarak 
tarih sahnesinden silinmektedirler. 

Dımıli halkımız, dilini, kültürünü, gele
nek ve göreneklerini koruyabilmek için, 
Kürdistan toprakları üzerinde birlikte yaş
adığı diğer halklar la birlikte eğemen güç
ere karşı destanlar yaratan direnişler sergi
/emiştir. Fakat acı bir gerçektir ki, Dımı
li halkı, varlığını koruyabilmek için ver
diği bu mücadelelerde ulusal taleplerini 
hiçbir zaman ön plana çıkarmamıştır. 

LETIERS TO THE EDITüR 

Böyle yapmakla dede/erimizin bugün bi
zigüç durumda bıraktıkları düşünülebi-lir. 
Fakat bu gerçeği de kabuletmek gerekir, 
ki de delerimiz ulusal taleplerini ön plana 
çıkarsalardı belki bugün Dımıli halkının 
varlığından bile sözedilemeye-cekti. Ge
linen bugünkü aşmada gericilerin 
PIYA'ya karşı olan saldırıları da bu 
gerçeği çok açık bir şekilde doğrulamakta
dır. 

ller halkın kendine özgü bir geçmişi var
dır. Bu geçmiş aynı zamanda halkların ta
rihidir de. Yani bir halkın tarihini anlaya
bilmek, bu geçmişi olumlu ve olumsuz 
yanlarıyla bir bütün olarak ortaya koyup 
yerli yerine oturtmaktan geçer. Yoksa bir 
halkın varlığının inkar edilmesi pahasına 
gerçekiere yönelmernek kimseye yarar ge
tirmez. 

Oy/ey se, bize düşen görev, dilimize ve 
zengin kültürümüze ne pahasına olUrsa 
olsun sahip çıkmaktır, onu daha geliştirip 
yetldn/eştirmektir. Bu haklı savaşımda 
bize karşı cephe alacaklar elbette buluna
caktır .Biz bunu doğal karşılıyoruz. Bu, 
bizim haklı olduğumuzu,ve kursağını 
gericiliğin, oportünislliğin mayasıyla be
slemiş/erin (deyim yerindeyse, ilericilik
ten zerre kadar nasibini almamış/arın) de 
haksız olduklarını açık olarak ortaya ko-



yuyor. 

Bize karşı olanlara şu soruyu sormak ger
ekiyor: Avrupa köşelerinde bağıra çağıra 
söylediğiniz köhnemiş düşüncelerinizi 

halkımızın karşısında da savunma cesaret
inizi kendinizde görüyor musunuz? Ne o
lur, bu soruma açıkça cevap verin. Eğer 
bu cesareti kendinizde görmüyorsanız, bu 
sahtekartığınızı daha ne zamana kadar 
sürdüreceksiniz? Bu modern çağda halkı
mızın hala uykuda olduğunu düşünüyor
san ız , yanılıyorsunuz. llalkımızın, sizin 
ninni/erinize ihtiyacı yok. Siz de bunu 
biliyorsunuz. Kendi kendinizi aldatmak
tan vazgeçiniz. 

karşımıza almak istemiyoruz. Kürdistan 
halklarının özgürlüğe ulaşabilme/erinin 

tek ve en güvenilir yolu zıt/aşmalar ye
rine bilimsel bir muhtevada bereketli top
tağa kardeşlik tohumlarını saçmaktan 
geçer. Biz, üzerimize düşeni dün yaptığı
mız gibi, bugün de yapmaya devam ede
·ceğiz ... Halkımızın varlığını inkar etmek 
için bin dereden su getirmeye çalışan, a
ma ne hikmetse derenin kaynağına doğru 
gitme cesaretini kendinde bulamayan/ara 
da, yaşlı bir dosturnun dediği gibi "KA
RANLlKTA OTURMAYlN Ki KORK
MAYASJNIZ!" diyorum. 

A.D. 
Almanya 

Yer darlığı ndan ötürü bu sayıda 

yayımlayamadığımız mektupları ö
nümüzdeki sayılarda peyder pey 
yayımlayacağız. Bu gecikmeden 
ötürü mektup sahibi dostlarımız

dan özür diliyoruz. 

# E kı sıma qayıle mektuba sıma 
na qUncdı neşrbo, xo vira mekere, 
mektubda xo sero MEKTUBt 
WENDOXAN bınuşe. 

# Eger mektubunuzun bu köşede 
yayımıanmasını istiyorsanız, mek
tubunuzun üzerine MEKTUBE 
WENDOXAN yazmayı unut
mayın. 

# If you want your letter publish
ed on this page, please, don't for
get writen MEKTUBE WEN
DOXAN on it. 

()NCE CAN, SONRA CANAN 

Çok muhterem Piya Redaksiyonu, 

Derginizi bir dosturnun evinde gördüm, 
çok çok beflendim. Size çok teşekkür ede
rim. Elinize sağlık. Lütfedip beni PlYA'
ya abone kaydederseniz çok memnun olu
rum. 

Bir ikincisi, Dımıli/erin oportünistlerine 
bir çift söz etmek istiyorum. Arkadaşlar 
güzel bir atasözü vardır: "O nce can, sonra 
canan." Kürtler bizim kardeşlerimiz. On
lara hizmet ederseniz edin,ama kendi 
halkınızı niçin inkar ediyorsunuz? Siz 
sanıyorsu-nuz ki, bizi inkar ederseniz 
Kürtlerin ya-nında itibarımı olur. Ama 
yemin ederim ki bu işte büyük bir 
yanlışınız var. Kim ki kendi halkını inkar 
ediyor, onun itibarı hiç kimsenin yanında 
olmaz. 

llepinize çok selam ederim. Hürmetlerim
le efendim. 

A.B. 
Almanya 
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§lE lFUST 1U Ş ır lE 
lBAŞYf A:Zll 

ILilAIIpiij1SG AiftilliC!L!I 

K ÜROİST AN'ı BÖLMEK DİYE BİR ŞEY 

Kürrlerin kökeni konusu günUmüzde halen birbirleriyle çelişen varsayımlarla ll{ıklanma
ya çalışılmakıadır. Bugün dilbilimciler, etnologlar, arkeolog/ar, tarihçiler Kürrlerin ata
larını Kuzey Avrupa'dan Basra Körfezi'ne kadar geniş bir alanda, gelmiş geçmiş birçok 
kavim arasında arayıp bulma çabası içindedirler. Bu amaçla Karduklar, Karrveller, K/ra/d
lar, Ka/de/er, Paktnes/er, Mard/ar, Kyrtiler, vs. zaman zaman çeşitli bilim adamlarınca 
inceleme kcnusu oldu. Kimi incelemelerde umut verici bazı ipuclarına rasılandı, ama 
çok geçmeden bu ipucları da yeni bulgularla başka bilim adamlarınca çürütülerek yeni 
varsayımiara yöne/indi. Ve böylece, sonu gelmeyen bir tartışma günümüze dek bilim 
adamlarını meşgul etti, durdu ... Ama her şeye rağmen tüm yollar bir noktada kesişebil
di: Kürtler şu ya da bu kökenli olsunlar, Medya'dan ya daAvrupa'nın kuzeyindengelmiş 
olsunlar, onlar, şu anda üzerinde yaşadıkları bölgenin yerlileri sayılabilecek tarihsel bir 
yaşlılığa sahiptirler. Hatta, Kürtlerin sözkonusu bölgede ilk görülüşlerine ilişkin olarak 
üzerinde birieşiidiğini artık kabuledebileceğimiz bir de tarih var ortada: M.O. 700 yılla
rı, ki bu tarih, bizzat kendine ait bir devlet desteğine sahip araştırma kurumianndan yok
sun bir ulusun yaşlılığı konusundtJ, ancak dışarıdan bilim adamlarınca yürütülen çalış
malar sonucu ulaşılabilen bir tarih olması bakımından bizce çok önemli olan şu gerçe
ge de tanıklık etmektedir: Kürtler, şu anda üzerinde yaşadıkları coğrafi bölgenin en eski 
halldarındandırlar. 



Tarihsel süreç içinde Kürtlerin dışındaki halklar, ya tarihsel olayların zorlaması, ya da 
doğal gelişimin seyri içinde asimile olmuş, ya büyük soykırımiara uğramış, ya da çe
şitli nedenlerle büyük kitleler halinde bölgeyi terkederek daha değişik coğrafi bölgeleri 
kendilerine yurt edinmişlerdir. Bunların içinde kimileri büyük uygarlıklar kurabilmiş, 
dünya tarihine şu ya da bu şekilde damgalarını vurabilmişlerdir. Ama, bir asker devleti 
olan Med' i bir yana bırakırsak, Kürtlerin öyle sözü edilebilecek parlak bir dönemleri hiç 
olmadı. Onlar hep birbirleriyle ve komşu halklarta dövüştüler. Ve bu kavga/ı tarih se
rüveni içinde hemen hemen her zaman başkalarına hizmet ettiler. Fakat her şeye rağmen 
vatanlarını da hiçbir zaman bırakmadılar. O topraklarda dövüştüler, o topraklarda başka
larına hizmet ettiler, o topraklarda öldüler ... Ve hep o topraklarda kaldılar ... lşte bu ne
denle de Kürtler, bugün üzerinde yaşadıkları ıopraklar üzerinde her zaman çoğunlukta ol
ma özelliklerini de koruyageldiler. 

Kürtlerin bölge halkları içindeki bu konumundan ötürü, biz bugün sözkonusu bölgeyi 
"Kürdistan" diye adlandırmaktayız. Yoksa, ne Kürdistan'da yalnız Kürt halkı vardır, ne 
de Kürdistan'ın yegane sahipleri Kürtlerdir. Kürdistan, bugün "Kürdistan" diye adlandı
rılan topraklar üzerinde yaşayan herkesindir. 

Kürdistan bizim ortak onurumuzdur. Bu onurda en az Kürtler kadar Dımı/ilerin de, Asu
rilerin de, Ermeni/erin de, Türklerin de, ve nüfusu şu kadar ya da bu kadar olsun, Kürdis
tan'daki diğer tüm halkların da payı vardır. Bu gerçeğin altını böylece çizme/i, mücadele 
kalesini bu gerçek üzerinde inşa etmeye çalışmalıyız. Aksi taktirde, "parti" diye inşa e
deceğimiz yapılar, sağlam temellerden yoksun, derme çatma birer kulübe olmadan öteye 
geçemez/er. 

Böylesine yalın ve berrak olan bu gerçeği, bize karşı olanlara bir türlü anlatamıyoruz. 
Onlar, yeryüzünün dillere göre parsellenmesi gerektiği düşüncesinden bir türlü kurtula
mıyor/ar. Bu gerici düşüncenin verdiği korkuyla da Kürdistan'da yaşayan tüm halkları 
"Kürt" sözcüğü içinde eritebiirnek için bilim dışı her cambazlığı yapmakta bir sakınca 
görmüyorlar. 

Oysa kendileri de çok iyi bilirler ki, onların bugün hayata geçirmeye çalıştıkları düşün
ce, yıllar önce Türkiye'de 'Turancılık" adı altında piyasaya sürülen ve daha sonra "Kem
alizm" adı altında kurumlaşan düşünceden başkası değil ... Bu düşünce doğrultusunda u
zun yıllar TC. devlet sınırları içinde bulunan tüm halkların Türk soyundan geldikleri 
kanıtlanmaya çalışıldı, ve yine bu amaçla "Güneş Dil Teorisi" gibi bilimsel saçmalık

ların en büyüğü uğruna cilt cilt kitaplar yazdırıldı. Bu amaç uğruna devlet gücü seferber 
edildi, kalemle tüfek birleştirilerek Kemalizmin bu asimilasyoncu politikası uğruna 
halkiara yıllarca kan kusturuldu ... Ama sonuç ne oldu? .. Bugün artık Kemalizm, anava
tanı olan Türkiye'de, Türkler arasında bile iflas etmiş durumda. Ilerici Türk aydınları, 
Kemalizm'i tarihin çöplüğüne ata/ı yıllar oluyor. Şu anda onlar, Kemalizm'i yeniden di
riltme değil, onun etkisiyle yıllarca işledikleri hataları düzeltme, yolaçtıkları bilimsel 
tahribatları onarma çabası içindedirler ... Ve böylece, bu durumuyla Kemalizm, artık sa-
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dece kagıı üzerinde kalan ve orada da silah zoruyla korunabilen bir dilşiınce durumunda

dır. 

Fakat ne yazık ki, Türkiye'de iflas eden Kerruılizm, bugan Kürdistan'da Kürtlerin gerici

leri ve onların teorisyenligine soyunan Dımı/ilerin oportünistlerince yeniden diriltilme

ye çalışılıyor. Şimdi yapılan, "Kürt" sözcüganan kapsamının a/abildigince genişletil

mesi, yarın yapılacak olan da, üretilen bu teorinin zorla kitlelere kabul ettirilmesidir. Bu 

gidişat/an daha degişik bir sonuç beklemek saflık olur. Çünkü Kemalizm'in tarihi, 

kütüphaneleri dolduran kitaplarıyla ve uygularruılarıyla önümüzdedir. Kürt Kerruılist/eri

nin izleyecegi yolun da Türk Kemalistlerinin izledigi yoldan daha degişik olması olası 

degildir. Ve hiç kuşku yok ki, bu yolun sonu da iflastır, halkların hoşnutsuzlugu ve 

devlet denen yapının çatırdamasıdır. 

Işte Türkiye gerçegini biraz olsun bildigini sanan bizler, Kürdistan'ın da aynı yanlış yo
lu katetmesini istemiyor, ve bu istek dogrultusunda halkımızın varlıgı konusunu gün

deme getirmeyi gerekli ve Kürdistan'ın gelecegi açısından yararlı bir girişim olarak gö

rüyoruz. Bizim mücadelemiz, giındelik politik hesaplar bakımından bölücü bir hareket 

gibi görülse de uzun vadeli düşünüldügünde saglıklı bir birlikteligin zemini durumun

dadır. Bu bakımdan başımız dik, alnımız aktır. Bize karşı olanların da, küçük, gündelik 

hesapları bir yana bırakıp uzun vadeli dilşündükleri taktirde, Kemalizmin etkisinden daha 

kolay kurtularak bizimie aynı rahal/ıgı paylaşacak/arına inanıyoruz. 

Güzel bir gelecek için omuz omuza! .. 
Ve yine, her şeye ragmen MERHABA! .. 



THE DlMILI AS PEOPLE 

Ebubekir PAMUKCU 

Translation from Turkish 
by 

Şermin ÖZÜRKÜT 

Dcar Fricnd, 

As your letter was written before the pub
li shment of PlY A, it consists of 
thoughts and anxieties rclated to A YRE. 
Wc are glad about the sensitivity shown 
för A YRE. Furthermore I would !ike to 
thank you for your companionship and 
interest about the mattcr. 

Rcccntly I have given an interview to a 
rcponer of a pcriodical. Adrnittedly, ques
tions of that interview and information 
you want to get resemble each other. 
Thus I could recommend you to wait for 
the publication of that interview in order 
to get my answcrs to your questions. Not 
preferring this, I will try to answcr your 
lcttcr scpcratcly. But please don't regard it 
odd if you read the same things in the 
scalc of the mentioned interview one day. 

Stretching from Erzincan to Adiyaman 
wc are 3 million people . Although not 
written wc have a common language, 

history and culture and folklore of our 
own. To contradict this fact one has to be 
either ignorant about the matter or must 
have prejudices. It is a pity that some in
dividual:;, instead of regreuing the squan
dcring of our culture and history, try to 
use this sauandering against reality. 
Moreover they either conceal the facts or 
distort and mispresent thcm. According to 
such individuals, it is us who have ereat
cd the thcory about the Dimilish lan
guage as a language of i ts own. I assume 
this claim as a pack of Hes. 

Scientific discussions about the identity 
of our people and language have in fact 
begun two centurics bcfore. Our people 
arrivedin smail groups and at different 
periods in the region they li ve at prcscnt. 
When they came from the east in tribes 
nationalism was not yet current. Our an
cestors wcre only in need of a land to 
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senle on. Accordingly the reason why our 
people are known by differenı names is 
due to their arriwal in this manner. 

It was in the !9th century when scientists 
got aware of our people. According to 
itinerants w e w ere people w ith no i denli
fication but we were squeezed in between 
Turks, Kurds and Armenians. By this 
awareness, discussions on the identifıca
tion of our people and language have 
started. 

The very first scientifical survey about 
our language belongs to Peter Lerch. 
Among the slaves taken by Russians dur
ing the war between Ottomans and Rus
sians there were also Dimilish people. 
Peter Lerch, talking with these slaved 
soldiers and by listening to the tales told 
by them studied our language. In the 
book published as a result of this study, 
Lerch claimed that Dimilish was a dialect 
of the Kurdish language. (Peter Lerch, 
lzsledovanija ob Iranskih i ich 
Predkah, Severnych Chaldejach. 
Petersburg, 1865, 57. Some extracts 
from the mentioned book were published 
in A YRE. In this issue (issie 2) of 
PlY A, we have begun publishing the 
original rexts from the bok.) Sa Peter 
Lerch 's cl ai m was the very fırst it was ac
cepted as it is by many linguists for years 
without questioning it. 

At the beginning of our century Oskar 
Mann, and Karl Hadank's surveys gave a 
new dimension to the discussions about 
the Dimilish language. Oskar Mann cx
amined the Kurdish and Dimilish lan
guages right at the places where these 
people have lived. A series of this survey 
enıitled Knrdisch-Persische Fors-

chungen was published in the year of 
1906. Unfortunately he died after the pub
lication of his second book. His compan
ian Karl Hactank continued the work. 
The fourth book of this serie was the 
book entitled as Mundarten der Zazii 
(Karl Hadank, Mundarten der 
Ziizii, Hauptsachlich aus Siverek 
und Kor. Berlin 1932. Most of the 
chapters of this book have been published 
in A YRE. The Turkish translation of the 
introduction to the book is being pub
lished in PIY A.) Hactank gives clear evi
dence for the presence of our language be
side Kurdish. In spite of this fact Lerch's 
claim though having lost it~ importance 
went on surviving due to political anxie
ties. 

This debate which began two centuries 
ago went on being current by A YRE and 
PlY A. The only difference between the 
pası and presenı is the change in the char
acteristic of the discussion. In the pası 
other people were discussing us. By 
A YRE we, ourselves took our part in the 
case. That's probably why we have got 
serious criticism against our sıruggle. 

In addition to the above mentioned stud
ies I would !ike to list same of the scien
tists who regard Dimilish as a language 
by iıself. 

To begin with I would !ike to Şeref Xan 
and Minorsky. Şeref Xan, a famous his
tarian and Minorsky, a well- known so
cial scientist ragard us as people of a na
tion but this has been used as a means 
against us. When Şeref Xan writing his 
book of 'The History of Kurds" (the fırst 
edition is in 1597) he has ıaken for 
granted that the Dimilish speaking people 



are Kurds, that is why he has not men
tioncd them in his book. Naturally he 
neither mentions us in the classification 
of Kurdish people. (Şeref Xan, 
Şerefname, Kürt Tarihi. Istanbul 
1971, p.20) 

On the other hand, Minorsky gave evi
dence that Dimilish people carne from the 
east. (1- Minorsky, Kürtler. Islam 
Ansiklopedisi, cilt 6; Minorsky, 
Kurds, Kurdistan. The Encyclope
dia of Islam, vol. 6; Minorsky, 
Kurden. Enzyklopaedie des Islam, 
vol. 2; 2- Minorsky, Daylam. 
The Encyclopedia of Islam, vol. 
2.-This article was published in the fırs 
issue of PlY A in English-; 3- Minor
sky, La Domination Des DaHa
mites and his other articles.) 

Furthermore W. B. Lockwood, a well
known Iinguist approaches Dimilish lan
guage separately. He accepts this reality 
without question. (W. B. Lockwood, 
A Panaroma of lndo-European 
Languages. London 1972, p. 243-
244.) Social Scientist T. M. Johnstone 
agrces also with this claim. (People 
and Cultures of the Middle East. 
New York 1970, vol. 1, p. 119). 

D. N. MacKenzie who is an expert on 
Persian languages shows clcar evidence 
for the presence of the Dimilish lan
guage. Due to his regarding Dimilish as a 
language of its own he docs not take it 
into account in his studies related to 
Kurdish. (I- D. N. MacKenzie. 
Kurds, Kurdistan . -Language- . 
The Encyclopedia of Islam, vol. 
5; 2- D. N. MacKenzie, Kurdish 
Dialect Studies. London 1981.) 

He also agrees with Arthur Christensen 
about the origin of Dimilish people in an 
article which is published in this issiue 
(PlY A-2) under hcadline GURAN. 

Arthur Christensen an expert on Persian 
languages discovers Dimilish when he 
works on dialects of Hawrarnani, Semniin 
and Northem dialects. He resolves that 
Dimilish people have come from "De
ylem" and they have had a language of 
their own. (Arthur Christensen -
Age Meyer Benedictsen, Les Dia
lects D'awroman et de Pewa. Ko
penhag 1921, p. 7-16.) Similarly 
Age Meyer Benedictsen shares the same 
opinion with Christensen, on his linguis
tic surveys about Hawramans.(y.a.g.e. 
s. 5-6) 

Recently, Terry Lynn Todd's book on Di
milish grammar can be narned. Todd , re
garding Dimilish as a language of its 
own tries to write down the grammar of 
it. Although the study is limited with 
Siverek regional accent, it is an impor
tant step on the grammar of Dimilish. 
(Terry Lynn Todd, Grammar of 
Dimili. Michigan 1985. Dimilish 
translation of its introduction and somc 
parts of it have been published in 
A YRE.) Ingvar Svanberg, a well-known 
social scientist, on the other hand draws 
attention to constraint on Dimilish peo
ple. (Ingvar Svanberg, Invandrare 
frlln Turkiet, Etnisk och Socio
kelturel Variation. Upsala 1985, 
p. 30.) 

K. A. Bedirxan who is professor of Kurd
ish language has to be mentioned also. A 
spccial importance is given to him due to 
his being Kurdish himself and a linguist 
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on Kurdish as well. His thougist about 
our language can be realized from his arti
des published in ÇİY A. (One of them 
was published in the !4th issue of 
A YRE.) He does not involve Dimilish in 
the classification of Kurdish. He ap
proaches the reality with an identity of a 
scientist. He does not sacrifice scientific 
facts on behalf of politics. (ÇİY A, Ko
vara Çanda Kurd, issues lll and 
2/4.) 

Lastly lhsan Nuri Paşa can be mentioned 
in this scale. He regards Dimilish people 
apart from Kurdish people. This is re
solved from the classification of Kurds in 

his book entitled as "Origin of Kurds". 
(Ihsan Nuri Paşa, Kürtlerin 
Kökeni. s. 142. I don't footnotes of 
the mention ed book into consideration.) 

The above list can be made langer but I 
suppose this much can be accepted satis
factory in the limited frame of a Jetter. If 
you stili have further quesıions, please 
don't hesisate writing to us. We shall 
only be pleased trying to answer every 
kind question as far as we can. 

With best wishes 

Yours Sincerely 

XUYA MA 
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HESE 

Dı zone ma este: 
Dımılki u Kurdki. 

Dı welate ma esıe: 
Qereqol u hepısxane. 

Dı mezele ma este: 
W eşi ye u merdene. 

Zu xuya ma esıa: 
Dostde dısmeneni, 
Dısmende dosteni. 



ZAZALARIN KÖKENi VE 
ZAZACA 

-3-

-Geçen sayıdan devam-

Karl Hadank 

Almanca'dan çeviren: Erol Sever 

YENİ İRANi DİLLER 
KARŞlSlNDA ZAZACA 'NIN 
DURUMU 

Bu bölümde bazı araştırmacıların Yeni
lrani diller arasında saydıklan Zazaca ile 
Yeni-lr..ıni diller arasındaki farklılıklar or
taya korıacakur. Öte yandan Zazaca ilc 
böylesi lran1 diller arasındaki biiyük uzam 
sal uzaklık ve uzun süreli özgün gelişme
lerden dolayı rahatça bulunamayacak olan 

ilişkiler de gösterilecektir. Zazaca ve 
Yeni-Farsça'yla ilgili özel bir bölüm koy
maya gerek görmedim ve bu nedenle de 
buraya eklemedim. Araştırmalanmız 

kısıtlı bir dil malzemesiyle sınırlıdır . 
Bu dil malzemesinin toplanmasında 
çeşitli türden rasiantılar rol oynamıştı. Ve 
bu nedenle de ortaya koydugumuz çalışma 
beli bir yere kadar göreceli olup düzel
tilme gereksinimi göstermektedir. 

ll 



Zazaca. Kürtce dej!j!djr 

Peter Lerch, "Zazaca, Kurmanci konu
şanlar için tek tek sözcüklere varıncaya 
dek, anlaşılmaz olarak kalmaktadır." 
der.40 

Friedrich Müller'e göre, Zazaca, "Kur
manci'den çok sayıda belirleyici noktalar
da ayrılan ayn bir lehçe"dir.41 Müller, 
Zazaca'nın kendine özgü nominal yapı
sına dikkati çekmiştir. Bu yapı Zazaca'yı, 
komşusu Iran kökenli Kürtçe'den ayırır. 

Perdinand Justi, Bitlisli Şeref Xan'ın 
Kürt Tarihi'ndeki görüşüne göre, 
Kürtleri dört dala ayırmasına değinir ve 
"Zazaca konuşan Kürtleri beşinci dal ola
rak saymak gereklidir." der.42 
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Wilhelm Tomaschek, Ersch ve Gruber ta
rafından yayınlanan Allgemeine En· 
zyklopedie'nin Kürdistan maddesinde 
"Zaza Lehçesi"nin, Kunnanci Kürtçesin
den özellikle sayı sözcüklerindeki farklı
lıklarla aynldığına dikkati çekmişti. Ona 
göre Zazaca, Kürtçe'nin "kuzey lehçeleri 
grubu"na girer.43 
Albert Socin'e göre, Zazalar, "Kurmanci
den ayrılan bir lehçe olan Zaza lehçesi 
konuşan Kürtlerdir."44 

Sir Charles William Wilson (ölümü 
1907) ve Sir Henry Rawlinson (ölümü 
1895), Zazaca'yı ve Onranice'yi de yalnız 
Kermanji Kürtçesinin değişik bir şekli 
olarak kabul ediyorlardı. Zazca'nın tanım
lanmasında, kendilerine nasıl güvenme
dikleri aşağıdaki şu tümeelerde görülmek
tedir: "Zazaca, Dersim ülkesinin batı kes~ 
iminde konuşulur ve Kermanji konuşan 
Kürtler tarafından anlaşılmaz. Zazaca 

geniş ölçüde Ermenice'yle karışmıştır ve 
eski Kapadokya dilinin kimi izlerini taşır, 
ama kuşkusuz örnek Kürtçe gibi, aynı ari 
kökten gelmektedir."45 Bu iddialarda 
doJ!ruyu ifade eden tek tümce, sondaki 
tümcedir. 

E. B. Soane, 1909 yılında şöyle yazdı: 
"Erzincan ve Diyarbakır Kürtleri tara
fından konuşulan Zazaca, çok büyük 
farklılıklar göstermektedir ve görünüşe 
göre, Kermanji grubundan daha fazla, eski 
Farsça'nın bir diğer çağının konuşma şek
lini korumuştur."46 

A. v. Le Coq, bir görüşme sırasında (lO 
Eylül 1921) bana Şam'daki (1902) göz
lemlerini anlattı. Onun aniattıkianna göre 
oradaki Zazaların hepsi Kunnanji de 
konuşurken, Kurmanji Kürtleri Zazaca 
konuşmuyorlarmış. 

O. Man n, bir yayının da*, Zazaca'nın 
Kürtçe'den ayniması gerektiğini savunan 
ilk Alman dilbilimcisidir. Ondan iki yıl 
önce, Prusya Bilimler Akademisi adına 
yayınlanan -Ikinci bölümün başındaki-
1906 ve 1907 yıllanndaki inceleme gezis
inin raporunda şuna işaret eunişti: "Zaza
ca, şimdiye kadar kabullenildiği gibi, 
Kürtçe'nin bir lehçesi değildir." 

Bu görüşün nedenleri aşağıda irdelenmek
tedir. Her iki karşılaştırmada, aynı zaman
da Zazaca'den örnekler de veren Peter 
Lerch ve A. v. Le Coq'un da yaptığı gibi, 
batı Kürtçe'yi temel alıyorum. Doğu 
Kürtçesi ile Zazaca arasındaki ayırım 
daha da büyüktür. (Bu dizinin I. ve Il. cil
tlerinde, uzamsal konum gözönüne alına
rak, incelenen kuzeybatı Iran lehçelerin
den Mukri lehçesinin temsil ettiği doğu 
Kürtçesi karşdaştırıldı.)47 



Kök fonemlerinin çe~jtlili2i üzerine örnekler: 

Zazaca: 

Kn. h'lik {Lerch Il, 194a) 
Ko.-Z. ak (A. v. Le Coq Il, 

67, satır 4; II, 106) 
Kn. nemli( (Lerch I, 51, 

3f.; tek tek türnceler II, 200 u.) 
Sw. rdi 

Batı Kürtçe: 

h 'ek (Lerch II, 91 a) 

nemtf (Lerch II, 134) 
re (Lerch II, 147) 

Degişiklik gösteren sessizler: 

Zaza: -m- ve -m 

am nci n 
Kor. meman 
Sw. rama 

Bau Kürtçe: -w- ve -w (ya da -v- ve -v) 
havtn (Lerch II, 93) 

mivan (Lerch II, 163) 
ravÜl (Lerch n. 147 a) 

Kn. asma, asme (Lerch II, 191 b) heiv, hiv (Lcrch II, 94 b 

Ko. ehgamtn (A. v. Le Coq II, 
109) 

Ko. Cim (age n, 105) 

ve 96 b) 
hingiv (Lerch II, 95) 

ciiv (Lerch II, 115) 

(Daha fazla örnekler vermeyi gereksiz buluyorum.) 

Zaza: r 
Batı Kürtçe: n 

ard 

Zaza: b-
Batı Kürtçe: d-

Kor. tab&r 
Ko. bin (age II, s 63, 12; s 64, 50) 

Za1..a: z-
Bau Kürtçe: d

Ko. zfirf (A. v. Le Coq II, 110) 

iini (Lerch n. 82 a) 

dar (A. V. Le Coq n.) 
din (age ll, s. 1, 12; II, 

s. 2, 50 ve 64) 

derau, deraıilc (Lcrch II, 
127) 

13 
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Birbirlerine uyanlar: 

Ko. ıu!ri (age Il, 108) 
Kn. ıana (Lerch Il, 205) 

Zaza:. 
Batı Kürtçe: k

Bq. jamf1s 
Ko. ~lfmı:ıs (A. v. Le Coq Il, 106) 

Zaza: -g 
Batı Kürtçe: -ı h 

S w. ve Ko. diirg 

Zaza: g-

gtınt, gWı 
Batı Kürtçe: kh-

Zaza: w-
Batı Kürtçe: kho-

zer (Lerch Il, 144) 
ıanim (age Il, 143 b) 

kom{f (Lerch II, 104) 

derU (Lerch ll, 128 a) 

xo' in (Lerch ll, 113) 

Sw. wilsht xoast (Lerch Il, 112 b) 
wiirt xoılr (age Il, 113 a) 

Zaza: w-
Batı Kürtçe: h-

Ko. wifk (A. v. Le Coq Il, 114) hiifk (Lerch ll, 93) 

Zaza: h-
Batı Kürtçe: k-

hiir 
Ko. hü(w)enii (A. v. Le Coq ll 

86, satır 234) 
Zaza: ı 

Batı Kürtçe: c 
Sw. ve Kor. kutlk 

Zaza: s 
Batı Kürtçe: ı 

Kor. ve Kn. piis 

Zaza: sh 
Batı Kürtçe: re 

kiir (Lerch Il, 100 a) 
di-ken'e (Lerch II, 129 a 

kuf:ik (Le re h n, ı 04) 

piiz (Lerch ll, ISI) 

Ko. veisan (A. v. Le Coq Il, 109) berCfa (Lerch Il, 157) 



Sw. ve Kor. hiish 

Zaza: sh-
Batı Kürtçe: c-

s hi 

Gramatile tür aynmı, Zazaca'da güçlü bir 
biçimde bellidir; bunun yanı sıra Kürt
çe'de ise bunun sadece kalıntılan bulu
nuyor. 

Zazaca'da- na ve- ne ekieriyle yapılan 
ad tamlamalarını, Batı Kürtçe'de aramak 
boşunadır. 

Zazaca, bazı yerel sayı sözcüklerini halen 
korumaktadır; özellikle bir, üç, dört 
(uzantılarıyla) ve on bunlar arasındadır. 
Batı Kürtçe'deki yerel sayıtarla ise şimdi
ye dek karşılaşmadım. 

Belrisizli.k arti.keli, Zazaca'nın Siverek ve 
Kosa agızlannda - en , - en , -in ; Kasan 
ve Kor Zazacasında ya u ya da yôve , zhu 
'dur. Batı Kürtçe'de ise -ik 'tir. 

Zazaca'da şimdiki zaman çekimi de, Batı 
Kürtçe'den tamamen ayrılır. Zazaca'da, 
Batı Kürtçe'de dii- , de- , di- vb. gibi 
şeklindeki şimdiki zaman öneki yoktur. 
Kök tamlaması, Batı Kürtçe'ye tamamen 
yabancı olan iin , iinn ekieri kullanılarak 
yapılır. 

Zazaca'daki fiil partikelleri dô , - ô , Batı 
Kürtçe'de bilinmez. 

Aynı fiil kökü olan Zazaca'daki yennan 
"ben geliyorum" ilc Batı Kürtçe'deki ı em 
(Lerch II, 92) tanınacak gibi degildirler. 

En çok kullanılan zaman sözcükleri, her 

h'ire (Lerch n. 91) 

cü (Lerch II, ll 7 b) 

iki dilde degişik fıil köklerinden oluş
maktadırlar. 

Zazaca: 

vı:ino 

shinô 

Batı Kürtçe: 

de-btle (Lerch 
Il, 128b) 

d.hiire (A. v. Le 
Coq II) 

P. Lerch de Zazaca ile Kürtçe arasındaki 
söz varlıgına ilişkin belirgin farklılıklan, 
yıldız adlarının karşılaştırılmasıyla açık

lamış 48 ve bu arada kavramlar arasındaki 
akrabalık ilişkilerine de dikkati çekmiş
ti.49 Ayrıca bunun yanı sıra renk betim
lemelerinde de sapmalar görülmektedir. 

Zazaca'nın Batı Kürtçe'den ayrılmasını 
pratik örneklerle bcrraklaştırmak için, P. 
Lerch'teki bagımsız tümeeleri (I, 1 -4) in
celemek gerekir. Ya da "Dünya Güzeli" 
50 ve "Yusıb Aziz" 51 öykülcri, Kosa 
Zazacasına çevirileriyle 52 
karşılaştınlmalıdır. 

Zazaların Kürtlere oranla sayıca azlıgına 
ve bauya dogru itilmiş konuıniarına 

ragmen, Zaza dili Kürtçe'nin elkilerine 
karşı direnebilmiştir. Çapakçur Zaza
casında yer yer Kürtçe'nin izleri görülü
yor. Ömegin zivistdn (agırlıgı olan -v
ile) "kış", Bucak Zazacasındaki nfmrôıh 
ilc benzerlik içindeki Kasan Zazacasında 
navr~ga "ögle" gibi.53 Siverek Zazacası 
metinlerinde, yalnız bir fiil biçimi, Kürt-
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çe şimdiki zaman öneki olan diikannô "o 
(erkek) yapıyor" ortaya çıkıyor. Defalarca 
saptadıJ!ım gibi, Zazaca'da da, akrabalık 
ilişkilerinin çok yanlılıgı göze çarpmak
tadır. 54, 55 Belirli bazı çizgiler bir 
lehçeyle, bazıları ise bir diger lehçeyle 
bagıanıyorlar. 

Zazaca'yla Asterabadi lehçesi arasındaki 
bir dizi ilginç benzerlik ve uyum, Cl. 
Huart'ın Textes persans relatifs ii la 
se ete des Houroôfis (I 909) kit
abında, Zazaca sözlük ve fiil çizelgele
rinde gösteriliyor.Bununla birlikte, bu 
çalışmadaki çok yönlü sapmalar görmez
likten gelinınemelidir. 

Küçük bir grup Mazenderani fiilinde -
Friedrich Milller'in sınıflamasına göre 
ikinci sınıf- şimdiki zaman köküne n
eklenmektedir. Friedrich Müller bizzat 
Zazaca'nın şimdiki zaman çekimindeki n
ekine işaret eunişti.56 Bunun dışında Za

zaca ve Mazenderani lehçesi arasındaki or
tak özellikler, bir karşılaştırma yapılma
sına degecek kadar degildir. Mazenderani 
lehçesi (bizim tanıdıgımız şekliyle) Zaza
ca'dan daha çok Farsça'ya yakındır. 

Sengiseri lehçesindeki "yapmak" fiilinin, 
buna benzer -nd- şimdiki zaman içekine 
iki kez dikkati çekmiştim.57 
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Yukarıda sözünü ettiilimiz her üç lehçe, 
cografı konumları açısından Hazar Deni. 
zi'nin güneydalin kıyısına ve Elbruz ya
maçlarına aiıtirler. Öte yandan Onrani
ce'nin bazı özellikleri de bu ortaklığın 
içine girmektedir .5 8 

Zazaca ye G11ranice 

E. B. Soane 192l'de Onranice'ye dikkati 

çekmişti.59 "Ouranice"nin orta Kürdis
tan'ın yerel dili olan Zazaca ile paylaştıl!ı 
bazı önemli özellikler, Iran lehçeleriyle 
olan ilişkisinden daha önemlidir. Bu bi
rincisi, (yani Zazaca, çn.) hem Kürman
ci'den çok sayıda sözcük alınış**, hem de 
Ouranice ile aynı sınıftandır. Ama Yeni 
Farsça'dan etkilenmemiştir***, ve, bir za
manlar Ooranice'nin oldugu gibi, bazı 
çizgileriyle de bu sınıfın iyi korunmuş 
bir ömel!ini verir. Onranice ile, w fo
neminin, Avesta dili ve Eski Farsça'daki 
hv 'nin bulundugu yerde kh fonmini 
düşürmesi özelliklerini paylaşır****. Za
zaca da O uranice gibi, eski sayı sözcükle
rinden hirye "üç" ve das "on" sözcük
lerini almıştır." Soane, Onranice'de de 
(Kandulai ve Awramani Iehçelerinde) "üç" 
için özgün yari ya da yara ve "dört" için 
de tüdr sözcüklerinin korunmuş oldul!u
nu görmemiştir.60 

Soane'den onbeş yıl önce, O. Mann, 
Siverek'ten şöyle yazıyordu: "Benim ta
rafıından çoktan savunulan, Zazaca'nın 
Kürtçe olmadıJ!ı, tersine Kandulai (K er
manşah yöresi) ve Awraman'da konuşulan 
dille, lran-Ourani lehçeleriyle en yakın 
akrabalık ilişkileri içinde olduğu şeklin
deki görüş onaylanıyor. Yani benim 
görüşüme göre Med dilinin soyundan .... 
bütün bu Orta Iran diliyle yazılmış Tur
fan metinlerindeki ilginç fiil çekimi 
biçimlerini, Zazaciı'de yeniden bulmak
tayım."(Prusya Devlet Kitaplığındaki 4 
Temmuz 1906 tarihli mektup). Cilt II 
(1930), sayfa 65'te O. Mann'ın, Prnsya 
Devlet Bilimler Akademisine 1906 ve 
1907'deki inceleme gezisi üzerine verdilli 
sonuç raporunda Onranice ve Zazaca 
arasındaki benzeriilli anlatırken "kimlikte 
sınırlama" kavramiyle abarunasına karşı 
düşüncemi beliıtmiştim.Oramatik cskiz 



lerde, özellikle sözcükler ve fiil çizelge
lerinde her iki dil arasındaki yo~un ortak-

Nominada farklı fonemler: 

Zazaca: 
(Sivcrck'tcn ... Diger· yörelerden alınan 
sözcükler ayrıca notedilmişlerdir.) 

Kor. wiistd 
. ,( 

vızer 

hôrdi 
' 

guni 
Bq. gumf 
viijsh&n 
aris h 
törzin 
tl& 
gidf 
zi, zi 
Kn. viilgo 

lıgı ortaya çıkardıktan sonra, aradaki açık 
farklılıklan da anımsatmak istiyorum. 

Kandulai CGuranice) 

. usa 
hizi 

wirdil 
w ini 

gup 
ôJ~jrfa 

A "" asa u 
tiiriishtci 

efa 
wicklii 
Ci,Cf 

gila, gila 

Şimdiki zaman köklerinde sapmalar: 

(Kök takıları ve şimdiki zaman öneklerini köşeli parantez içine aldım. Kd!. Vt.'nin say
fa sayılan ise yuvarlak parantez içindedir.) 

an-
yii[nn] 
kq;ı[n]

vind[iinn]
biin[n]
giin[n]
birn{ iinn]
bii[nn]
watan
wiir-z[ ann]
dirn[ ii n n]
rôs h[ ii n n]
kiin{n]
gqjr[ iinn]
va[n]
na[n]-

[m]fır (179) 
[m]a- (177) 
[mii]kiif- (180) 

[mii]md.r- (182) 
[mii]ir- (183) 
[ mdJfr- (220) 
[mo]ur- (184) 
[moJu- (185) 
fmii]tau- (189) 

hur-[mii]iz (190) 
[mii]diirr- (198) 
l mo]uriish- (206) 

[mii]kiir- (207) 
[mii].il,- (219) 
fm]at- (221) 
[mii]niya- (225) 
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Her iki dil de fıil çekimi sisteminde açık 
bir şekilde birbirlerinden aynlmaktadırlar 
ve hem zaman sözcül!ünün kuruluşunda 
(özellikle, kuruluş biçimi güçlü sapma 
gösteren şimdiki zamanda), hem de şim
diki zamanın kullanım arnacının ardından 
bu aynm (en azından Siverek ve Kosa Za
zacasında) görülmektedir. Zazaca'da sürek
li kullanımda bir örnek yoktur. Gurani
ce'de bu anlamda m( ii)- kullanılmakta
dır.(Farsça'daki ml- le karşılaştır.) Öte 
yandan Zazaca'da şimdiki zamarn gösteren 
kök eki -iin(n) Guranice'de bilinmemek
tedir. Zazaca'daki iki fıil takısı -dô, -ô ve 
va Guranice'de yoktur. 

Fiil çekimi ve en önemli fıil köklerindeki 
farklılıgın yanında Zazaca ve Guranice 
arasındaki dil!er farklılıklar önemsiz kal
maktadır. 

Zazaca'nın, fiil çekiminde de kendini gös
teren, ve yalıuma dek uzanan cinsellik 
aynmı ile göze çarpan özellil!i de, Zaza
ca'yı Guranice'den ayırır. Çünkü bu dilde 
(Guranice'de, çn.) cinsellik aynmı ortadan 
kalkmakta, yokolınaktadır. 

Guranice'ye oranla, Zazaca'da pek seyrek 
olarak degişmez (determinativ) sonek kul
lanılmaktadır. 

Guranice'deki zengin ilişki sözcükleri 
grubuyla Zazaca yanşamaz. (Bu karşılaş
tırmadan sonra Farsça'dan hareket ederek 
Guranice'yi anlamanın, Zazaca'ya oranla 
daha kolay olduğu anlaşılabilir.) 

Zazaca ve Ossetce 

Zazaca'nın, Guranice ile karşılaştırılınca, 
bazı ölçüler içinde daha kuzeyde bir dil 

olan Ossctçe'ye daha yakın bir lrani dil 
olduğu anlaşılmaktadır. 

P. Lerch, Zazaca ve Ossetçe arasındaki 
ilişkileri çoktan gönnüştü.6! 

Zazaca ile Ossetçe arasında gözlenen 
uzaklık, konumuz dışında kaldıl!ından, 
burada üzerinde aynca durulınayacakıır. 

Tanıyıp ögrenmeye başladıl!ımız Gura
nice ve Zazaca gibi kuzeybatı Iran dilleri, 
Ossetçe ile karşılaştırıldıklannda, bu dilin 
sözcük, biçim ve gelişme yetenellinin 
yanında, bir ifade zayıflıı;ı içinde olduk
lan görülür. 
Zazaca ile Ossetçe (Tagauri lehçesi) ara
sındaki benzerliklerden birkaçı aşal!ıda 
gösterilmiştir: 

Zazaca: 
Kasan. zer, Kor. Ziir 
Bucak. bqyriln 
Kasan, Siverek, 
Kosa. diirg 

Ossetce· 
zördö 
b!Eion 

dary 

Peter Lerch, Kasan Zazacasındaki 

!lrsauwen'a "ben gönderiyorum" Ossetçe 
örwitin' i işaret ediyor (Sjögren'in Ta
gauri lehçesindeki ap!leT)ll biçimi 
böyle okunmaktadır.)62, 63 Jos. Mark
wart, Kasan Zazacasındaki aunen' a "ben 
bakıyorum" karşı haklı olarak Ossetçe' de
ki unin' i göstetiyor.64 

Siverek Z. k4J<nan' ın "ben düşüyorum" 
Ossetçe karşılığı xauin' dir. 

Kor Z. hü(w)enii' nın "o (kadın) gülüyor" 
Ossetçe karşılığı xudin' dir. 

Siverek Z. ı anan "ben biliyorum", Os
setçe'deki zonin ile karşılaştınlmalıdır. 



Türnce kurma (Zazaca'daki şimdiki za
man kökü --iinn- dışında) ve anlam bakı
mından şunlar bir arada ele alınır: Siverek 
Z. viraziinmın~in 'ben yapıyorum" mor
femlerini şöyle ayırırız: vi+raz+ll.nn+fm . 
Ossctçc arazin' i de şöyle: a+raz+in. Zaza
ca'daki vırasht, rasht "dogru" sıfatıyla 
uyum içindedir. Bu ilişki şu örnekte de 
görülebilir: Kosta'nın Aewsati (A vcılar 
Tannsı) üzerine olan şiirinin 77. satırda, 
Siverek Z. bfbe rashtl "onlar düzelmiş
Icrdi", "onlar gelmişlerdi" anlamını alır. 
Arası un Ossetçe "yola koyulmak" an
lamında geçmiştir. 
darderesı lmppu arası 
aynmgi bilmm 
"Uzaklara bakan delikanlı kayalıkların 
kıyı sına do~ yola koyuldu." 

Zazaca ve Paraçice 

Yazdıgı Paraebi and Ormuri (1 929) 
kitabını O. L. Z. 1931 nr. 8, sayfa 737-
739'da incelerken, G. Morgenstierne'ye 
katkı olarak, Paraçice'de Kürtçe'ni n, Zaza
ca'nın, Farsça ve Dogu Farsça'nın özellik
lerinin bir araya geldiklerini biraz açıkla
mıştım. Orada, Zazaca ve Paraçice ara
sındaki ilintiler daha yakından ele alın
mış u. Morgenstieme'nin işaret eıtigi ben
zeriikierin dışındakiler, aşagıda ele alın
mıştır. 

Zazaca -dô ekinin, özellikle "gelecek" an
lamındaki aorisue kullanılması, Paraçice 
- te ekinin kullanılmasına benzemekte
dir.65 Her iki dilde de ele alınan, açıkça 
empatik olan enklitik sözcüklerdir. 

G. Morgenstieme, Paraçice üzerine şöyle 

yazıyor: "Just as in the neighbouring lan
guages n is often inserted after an initial 
nasal"66. Verdigi dört örnek arasında 
manşahur "ünlü" bulunuyor. Siverek 
Zazacasında rruinshCu' a (Arapça maşhur 
yerine) "ünlü" rasllıyoruz. Zazaca'daki n
uzatılması, Siverek Zazacası'nın grameri
nin de gösterdigi gibi bir nasal'ın düşme
sinden ileri gelmektedir. 

Siverek Zazaca'sında vurgusuz birinci 
hecenin düşmesi, Morgenstierne'nin 
gösterdigi gibi Paraçice'deki kısaltılmış 
biçimlerin benzerini verir. 

Kor Zazaca'sındaki eşitleme p<.ırtikeli sii 
(ve Siverek Zazaca'sında siini ), Para
çice'de sat şeklindedir, ki ben bunun Mor
genstieme'nin yapugı gibi (sayfa 286) 
Arapça'dan geldigini kabul etmek iste
miyorum. Bak, Kor Zazacası sözlügü, sa 

Benzeri naminalardan aşagıdakileri 
gösteriyorum: 

Kor Zazacasındaki kar "taş", Paraçi
ce'deki gir ile eş anlamlıdır. Bu sözcügü 
Morgenstierne haksız olarak (sayfa 
254'te) Ormuri lehçesindeki giri "dag" ile 
eş tutmaktadır. Kor Zazacası sözlügünde, 
sözcükleri üçe ayınnışum: 

a) Zazaca kar, kiirii, Farsça xora ve ak
rabalan; 
b) Kurmanci girik, Guranca lehçesi Baja
lani'de gir "dag ve tepe" ve bu grup 
içinde olarak Onnurice giri 
"dag"; 

c) Kurmanci kiiwir ve digerleri, ve Farsça 
karnar "taş". 

Kasa n Zazcasındaki qo at 67, Paraçice 
klJt' ün 68 bir benzeridir. 
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Kosa Zazacasındaki raı1 ve Bucak Zaza
casındaki r@ "hızlı, çabuk", Paraçice'de
ki rau ve rew' e benzemektedir. (Morgen
stierne, sayfa 285'te Farsça imperativ raw 
yanlış anlamda kullanılmıştır. 

Kor Zazacasında ziir , Kasan Zazacasında 
zer 'i "yürek" Paraçice'deki zör 69 ile 
karşılaştınn. 

Paraçice'nin, Kürtçe'nin bir karşıu olan, 
ama Farsça'dan da aynlan bir özelliği,fe
rimdn 'daki "çok" -m- ekidir.70 Fars
ça'daki karşılığı,jirılwan 'daki -w- eki
dir. 

Zazaca'nın (ye Kürtce'nin) 
Omuri ile ilintisj 

G. Morgenstieme A. O. Bölüm !'de şöyle 
yazıyordu: "It is interesting to note that 
Onn. hanvalk "egg" shows the same en
largement of the stern as Kurd. helka 
.ete., Awr. helii . The nasalization is due 
to a common tendeney in Onn."71. Aynı 
yazarın Paraebi and Ormuri adlı eseri, 
sayfa 316 ile karşılaşur ... Orada bu so
run, Onnurice'nin Kürtçe kökenli olabi
leceğine değinildikten sonra, Onnurice ile 
Kürtçe arasırtdaki "the only point of spe
cial resemblance" olarak gösterilınektedir. 

Bu görüşe karşı olarak ben, O. L. Z. 
1931, nr 8, sayfa 743a'da Ormurice ile 
Kürtçe arasındaki diger ilişkileri göster
dim. Ve şimdi onları kısmen Zazaca, kıs
men de Künnanci'ye yakın olan örnek
lerle genişletiyorum. 

a) Ormurice baya "de)ler"72. Farsça'daki 

20 

behii ile, özellikle Zazaca'nın bir sesli 
özelliğini paylaşmaktaclır. Belirli sayıdaki 
örneklerde, ara fonem y 'nin Farsça ara fo
nem h yerine geçmesi, bunu göstermek
tedir. Daha fazla bilgi için bu bölümün 
sonuna bakılabilir. 

Siverek Zazacasındaki liivliinn , Ormu
rice'deki dim-, dum- 73 ve aynca Onnu
rice'de nimi§ta "yazılmış" biçimleri 
böyledir.74 

Kor Zazacasındaki shiivliinn , Kasan Zaza
casındaki iirşauwlen 'ı "yollamak" Onnu
rice'deki şiçav "göndermek" 75 ilc karşı
laşunnız. 

Ormurice mrik "köle", Kor Zazacasın
daki mineve "gündelikçi tan m işçisi" ile 
benzerlik içindedir. 

b) Onnurice bruı-vek "panldamak"76, 
Kürtçe bruske "yıldınm", bruska "şim
şek çakmak" sözcükleri ile ilinti içinde
dir. 77,78 

Ormurice jagra "kavga" 79, Kurmanci 
jarranikh 'iye 80 yakın durmaktadır. 

Zazaca ye Pastoca 

Zazaca ve Paraşice arasındaki ilişkilerin 
yoğunlu)lu yanında, Zazaca ve Paştoca 
arasındaki benzeriiiderin az ve önemli ol
madıldan görülmektedir. 

Iki dilde de, dışarıdan gelen n- 'nin i tilme
sine karşı olan e)lilimden yukarıda 
sözedilmişti. 

Zazaca ve Paştica'daki ender görülen ve 
yaygınlı)lı daha az olan, işaret edilmeye 



deger lrani sözcükler şunlardır: 

Zazaca: 
Kor. iıspiir , Ko. espfır 
Çç. ciingil 

Pastoca: CG. Morgenstjerne) 
sp ör 

Kor. mirijt'.iwii 
Sw. murd 
Sw. viish 
Sw. vazd 
Çç. visiir , Ko. wasarı 

cangal 
mrayai 
mör _,. 
w aş;;. 

wdzda 
psarlai 

(*) 1909 yılında K. P. F.'nin bir planında. 

-Devam edecek-

(*"') Bütün araşurrnalann gösterdigi gibi, bü tümcede aşırı ileri gidilmektcdir. Kimi du 
rumlarda her iki dilin ortak mülkiyetine ilişkin köken sonınunun irdclcnmesi güç ya 

da olanak dışıdır. Zazaca'dak.i Arapça sözcüklerin durumu ise Kürtçe ve Türkçe ile 
benzer ölçüdedir. 

(***) Bu sav bu denli kesin bir şekilde iddia edilmemelidir. Sayı sözcüklerinin bir bölümü 
de düşünülmelidir. 

(****) Zazaca'da da, birkaç tane kh sesi ilc söylenen sözcük vardır. Bak. Siverek, Bucak 
ve Kor agızlan sözlüJıü. 
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sayısı 10 sek /2,5 DM'dir. 
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sayılar şunlardır: 5, 6, 9, 
ll, 12, 13, 14. 
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available at the price of 10 
Swedish crowns per issue. 
The following issues are 
currenıly available: 5, 6, 9, 
ı ı, 12, 13, 14. 



Terry Lynn Todd, is an American lin
guist who has chosen to study and 
specialise in the Dimilish language. 
Since 1983 he has been living 
anwngst a Dimilish speaking com
munity to promote his work and 
findi11gs. 

In the years 1983-1985 his work has 
ıaken the form of a Ph.D thesis of 
xv+275 pages, in which he focuses 
his aliention on ı he morphology, and 
the phonology of the Dimilish as 
well as the structure of ils vocabu
lary. Aparticu/ar c hapter of 7 page s 
has been devoted ıo the current verbs 
in Dimilish. Certain texts of 35 pag
es have been trans/ait ed into English. 
A glossary of 45 pages from Di
mi/sh to English has been appended 
to his thasis. 

1 n this issue we present the introduction 
of this work. 

The editorial ofice 

A GRAMMAR 
OF DlMILI 

TERRY LYNN 
TODD 

Dimili is an Iranian language, part of the 
Indo-Iranian subgroup of Indo-European. 
It is spoken in central eastem Turkey by 
perhaps as many as one million people. 
The Turks and Kirmanji Kurdish speakers 
around them call the language Zaza w hi ch 
has pejoralive eonnolations (Mann
Hadank, 1932: 1). The most im portant 
analysis of lhe language is bascd of field
work done in the firsl few years of this 
century by Ouo Mann whose notes were 
edited and published posthumously by 
Karl Hactank (Mann-Hadank, 1932). 

Prior to Hadank, Peter Lerch (1857:49-
87) had published some forly pages of 
Dimili lcxlS along wilh some Kirmanji 
texlS but no grammar was attempled and 
his translations are nol believed to be ac
curale. A fcw years latcr Friedrich Müller 
auempled an analysis of Dimili based on 
Lerch's texls but achieved little more than 
a comparison of some Dimili words wilh 
cognatcs, mostl y in New Persian. In 
1862 W. Strecker and O. Blau published 
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less than ı 00 words reportedly from the 
vicinity of Quziljan in the mountainous 
Dersim area of central eastem Turkey. 
Blau concluded that it was a dialect very 
similar to the one which Lerch had re
corded. Albert von Le Coq (ı903) pub
lished two volumes of ıexts from the 
"Cermuk/Kosa'' area near Siverek, Tur
key. Volumes which unfortunaıely were 
not available for the present research. 
Again no grammalical sketch was at
tempted. 

Mann's fieldwork and Hadank's careful 
analysis of Mann's notes have long been 
recognized as extremely valuable andscho
larly works. Of particular significanse are 
the historical, cultural, and folkloristic 
contributions, the deıailed comparisons of 
vocabulary with other Iranian and non
Iranian languages and the treatment of 
synıax which far surpassed that of most 
grammars of that era. Their work was 
also ramarkable for the careful separation 
of various dialects of Dimili: the greaıesı 
deseTiption was of the dialect spoken in 
Siverek accompanied by 35 pages of 
texts, individual senıences and their trans
lations. But a contrastive sketch of the di
alect of Kor was included as well as ı O 
pages of vocabulary of the Bijaq dialect, 
25 pages of analysis and vocabulary of 
the Chabakhchur (Bingöl) dialect and 16 
pages of analysis, vocabulary and texts of 
the Kighi dialect. 

To the eredil of Mann and Hadank, the 
present research confirms that their work 
is remarkably trustworthy and insightful. 
Their research attests virtually all of the 
forms found in the present corpus plus a 
few which do not occur in the present 
corpus. Thcir interpretation of those 

forms is occasionaUy inadequate but that 
is primarily due to the linguistic time 
period in which the description was done. 

Their research was done early in the de
velopment of modern linguistics and 
since that time linguistic research in the 
Dimili speaking area has not been en
couraged. Our experience with grammars 
written in that era has made us cautious 
abouı taking them as accurate and defini
tive. Wherever possible modem linguists 
have sought to do new fieldwork to sub
stantiate the older grarnmars, to exıend 
our understandig of the languages de
scribed and to deseribe them in terms that 
reflect more recent insights into linguis
tics in general. 

For Dimili t.lıat effort has been hindered 
by the fact that their area has been under 
marıial law almost continuousl y s ince 
the 1920's and serious linguistic research 
has not been permitted (MacKenzie, 
1960:xvii). Windfuhr (1976) complited 
from Mann-Hadank the more important 
details that can be drawn from that work 
and sketched a "Mini-Grammar ofZaza" 
that consists of a brief histoncal survey 
of the scholarship and a sixteen page 
structuralist abstracı. The mini-grammar 
unfortunately remains unpublished but it 
was graciously made available for this re
search. 

Mann concluded (Mann-Hadank, ı932:19) 
that Dimili is not a Kurdish dialect and 
Hadank concluded (1932:4) that the name 
Dimili is most likely a metathesis "Day
lemi", i.e. the language reflects that of 
the Daylamiıes who came from an area 
called Daylam on the south coast of the 
Caspian and who were often disıinguished 



from the Kurds in medieval references. 
Dimili speakers today consider them
selves to be Kurds and resent scholarly 
conclusions which indicate thattheir lan
guage is not Kurdish. Speak.ers of Dimili 
are Kurds psychologically, socially, cul
turally, economicafly, and politically. It 
is quite possible, especially since the 
term Kurd has always bccn ill-defined 
(MacKenzie, l96lb:69), that speak.ers of 
Dimili should be identified as Kurds to
day. 

The language, however, is distinct from 
Kurdish dialects. MacKenzie (196lb) at
temptcd to define Kurdish by ciLing ele
ments that were comman to all Kurdish 
dialects that distinguished them from oth
er Iranian dialects. Refering to the fact 
that historic /-sm/ and /-xrn/ have become 

SEBENO 

/-vf or /-w/ in Kurdish and the retention 
of /.-/ in the stern of the verb 'go', he 
says, "In short, apart from this /. -/ and 
the treatment of /-sm/ and /-xm/, I can 
find no feature which is both common to 
all the dial ec ts of Kurdish and unmatched 
outside them." (196lb:72) Those features 
are not shared by Dimili. Tedesco 
(1921:199) based on Lerch's texts classi
fıed Dimili as a central dialect. Kurdish 
he classified as north-westcm (1921: 198). 
See also Windfuhr's comments (Azami 
and Windfuhr, 1972: 13) and distribution 
maps (Azami and Windfuhr, 1972:198-
990 regarding the development of /*fr-/ 
into /hr-/ and the present indicative based 
on the old present participle in /-and/ 
which Dirnil i shares with other dialects. 

( ..... ) 

H. ÖZDEMİR 
Ttrkki"ra çamayox: Soşen B ra 

Pe lg b iye zerk endi pay ız o 
Çımune tora oseno tumıra has nekena 
D ina qe pırene hu vurne1ıa 
Zere ayede mıre sebeno 
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Zu xorte sera 68'i 
ME TİN 
GÜNGÖRMÜŞ* 

Cemal SÜREY A 

Tırkki'ra çamayoxi: Hese, 
Soşen Bra 

"Namee Metin Güngörmüş'i ura 
raver zaf kesi qe pe neheşiyayi. 
Her nesi/de, her des serede reye, 
be/ka hazari xone rnai çeri heni be
xevere qırbane sone. 

"Xorte ma zere çemide, zere dengı
zide ji difapawa benameyiye. Raya 
serbestiyede qırbene, işkencede 
can dane, hepısxanede poyene, xe
rivende kışine ... li vılıkune wusa
riye torge ve xılorigera corde sane
ne cı, kene war, rısnene, qeremne
nera, eve hukm nia qırkene ... Pero 
benameyiye, bewayeriye. Rew so
ne, rew kışine . Rew virra sone. 
Rawa xeleşiyanede haleta ma he
pısxano, rawa serbesteyide haleta 
mamerdene. 

"Nıka ewru Dr. Şivan'e Nazimiya, 
Sait Elçi'ye Sewrege kam naske
no? Hüseyin Cavahir'e Mazgerdi, 
Cafer Topçu'ye Ezırgani, Hıdır Ar
slan'e Xozati çond tenu virde men
de? Deze Necmettin Büyükkaya 
kam anora ho vir? Haleta hewlena 
şinata Yılmaz Güney'iyo çer kuya? 
Heykefe Sex Said'o Piranız, ye 

Seyd Riza'yo Dersimiz, Alişere 
Qoçgiri, İbrahim Talu'ye Vartoyi, 
Lawıke Seyit Qaji kuye? Kemane 
S ıle Suri, koune Çepaxçur'ira mar
tine deste Yoda'yi kuyo? Hona ha
zari, des hazari, se hazari sevkani 
este, bıne astıre tarixde vınibiayiye. 
Pero be nameyiye, be wayeriye. 

"Ya çel u çuk, pil u qız, cıni u ca
merd eve hazaru, eve se hazaru, e
ve dewu, eve kou, eve suku werıe
ra dariyeve, kışiye, bar kerdo, ax
me çaxme biye, vınibiayiye, bıne 
astıre şiayde, bıne astıre tarixe şia
yide vindbiayiye ... Benarney iye" 

PIYA 
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Qezenta Cumhuruyet'de u maqale 
ka Alev Er, xortune sera 68 'i sere 
nuştvi, xeyle namee xortu ardrave 
mı vir, werte ninade riye Metin 
Güngörmüş'i ki vere çımune mıde 
aseno. Rıyo bari, riyo rındek, çı
xaş ke tij nediya, roz diyo. Çeren 
ri ye eyra osena, ji kemera gırane 
hurinda hodero. 

Werte ımbazune hode eve kem qe
seykerdenera, eve jede dısmısbiya
nera wnino; hama gegane ki çımu
ne tae ımbazude (Gökhan Harman
dalı) eve yarani ya hora, eve kuratu
ne hora nasbene. ltade mıre sevka
nene ke ey kerda aera jede şexsiye
te eyi alaqa keno. Sene mordemo
de? Ala prototipe kamiyo? 

Metin Güngörmüş, Aydın Çubuk
çu'ra tipa xorto ke hepıste en jede 
mendo, uyo: 14 ser u 9 asm u nim. 
12 Awdar'de 8 ser, dewre 12 Ey
lul'ide 7 ser nezaretde mendo. 

ı 8 serune deyra tipa ornre deyra 
sera haştayi (%80) hepısde verde
ra. Werte xortune sera 68'i name 
deyi heni jede araze nebeno. V ane 
ke, 7 serura tipa nebervo. Noz ez 
ve deyra çondre raste zumin bime? 
Noz dı reyevi, hire reyevi? Werte 
made tene ki mordemeni esta (çı ke 
Gonca'de zewejaybi). 

Ropoxtajo ke qezenta Söz'de Na
yire Ozkan teyi kerdvi, nia vano: 
"Dewro ke ez Tunceli'yede lisede 
talevevine, hal u hekato ke ez u 
waxt wertedevine, cırm u sıtamo 
ke mı eve çımune ho di, izrav u sı
tamo ke ez cıre bine sayid, propa-
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gandawa ke verva komunizmeni 
kerdene, ni pe ro saxsi ye te mı de bi 
faktore pili, ez fiştunera rawa sos
yalizmi, ez rawa sosyalizmira 
sewq kerdune. 

Hire çor seri Partiya Gurenaxune 
Tırkiya'de (TİP) gureo. Gınove po 
ke, na partiye eve rawa haştiyeni 
~eleşiyayis neana. U waxt Hüseyin 
Inan'i naskeno. Kuno Ordiye Xe
leşiyayıse Xelqe Tırkiya (THKO). 
Werte grupe gerilaune koude ca ye 
ho ceno. Cenge Nurhak'ira hire 
çor rozi tipa kunorave dest. Hepıs
ra ke vejino, na ra ki kunove ha
rekete Xeleşiyayena Xelqi (HK), 
Parti ya Komunista İhtilale Tırkiya 
(TDKP). Çor ponc asmira ave 
hepısra hona vejiyayvi, ceza dıyina 
7 seru hona qedenayvi. 

U qeseykerdena hode vono, harek
ete sera ı97ı'i riwale sıstenra ber 
bi, axme bi. ı2 Eyıul'ra tipa ki 
herg kes derde gane ho guret, herg 
kes teyna xeleşiyena ho waste. 

Metin Güngörmüş, sera ı 95 ı 'i su
ka Dersim'ede, koe Jele'de amo di
na. Piye ho malimo, pero pa 7 wa 
u brayiye. Ponc serude wendıs u 
nustıs mıso. Mekteve ho, hata cen
ge politika rınd şiyo. Waxto ke 
Xarpet'de Akademiya Muhendişeni 
u Mimarena Dewlete'de wendo, sı
nıfa seşinede cıra vejiyo, biriyora. 

Metin ke 19 sernde Mamak'de eve 
ceza idami hepıskerdo, kıtave Çer
nişevski "Se Bıkero?" u waxtude 
( 1970) wendo. X ey le tesire na kı
tavde mendo, cıra haskerdo. Na 



kıtav eve vatena mı rawa Metin'de 
noqtawa aveşiyanere roşt ceno, ra
wa Metin keno araze. Reye ma zu
zaqede raste zurnin bime. Na mese
lede mıre fikre ho kerdi vira: "Na 
kıtav, qalıvo ke "Devrimci" kene 
sare ho, roboteniya ke kuna cı, ey 
nzneno. Hewlena na kıtav mıra co
ka honde pila, gırsa. Mıra çoki ve 
çoki ni vake. 

Mı na kıtav ardrave ho vir. Na ki
tavde seni qalıvi bi? Mı vira şiye. 
Mı na kıtave Çemişevski "Se Bı
kero?" oneina wend. Raontena 
(çelişki) werte nesilu eve metode 
siyaseni yenara zon. Mı wast ke, 
tespit bıkerine, bımuşine, mavene 
na kıtav u Metin 'de çı gıre esto ... 
Hem ki mı wast ke, qezenta Söz'de 
u çı vano, eyi ki fam bıkeri. Çiyo 
ke ez şıno ser, nao: A kıtavde eve 
fıkro pil, serbesteni sero, xeleşiya
yena bepeniye sero xerivena gırane 
esta ... E ke na fıkırde name Me

tin'i wertee xortune sera 68'de we
derime, u waxt beno araze ke, Me
tin serbestiya pila bepeniye waze-

no. Tav i na himede tene ki fire cen
ge ihtilaleni esto. 

Werte vostena cemate pilenede, 
vostoxi pero çıme Metin'ide zu çe
me dergi asene, werte ninade, çı
mune hode Metin, ho zu dilapawa 
benarniye vineno, Metin hım dilapa 
zere çerniyo hım kiverupeye çe
miyo, lesa çemiyo. 
Werte na çeme vostenede, çeme 
maratonena pila dergede Deniz 
Gezmiş 100 metrede cıng dano. 
Doxu Perinçek cıngdayena berzde 
beemsalo. 
Mahir Çayan roketmenode pilo. 
Sinan hewara perenora. 

Deniz Gezmiş laqame nave ımba
zune hora. Laqama Metin'i ki 
"ZAZA"viya. 

(*) Na nuşte ma peseroka 2000'e Doxru, 
ser 1988, amor 16'ra vımave Dımılki. 

- ------- - - - -. -·--- - -

JE>JİYA 
JBJ[GJİ 
JBJ[WAN 
JBJ[JR(())~ 

29 



30 

DiL - SÖZCÜK İLİŞKİSİ 
VE KÜÇÜK BİR KARŞILAŞTIRMAı 

Ebubekir PAMUKCU 

Dil, birbirleriyle çok yakın ilişkiler için
de bulunan, birbirleriyle bütünleşerek ye
ni senteziere ulaşan, oldukça geniş boyut
lu bir dizgedir. Bu dizgeyi çözümlemek, 
çok yönlü bir araşurmayı gerektirir. Bir 
dili konuşan insanların toplumsal yapısı 
ya da tek başına bir dilin iç yapısı, bir di
li açıklamak için yeterli değildir. Hele he
le bir dili oluşturan ö!lelerin ayn ayn. ör
neğin tek başına fonemlerin, ya da mor
fem ya da harhangi bir birimin ele alın
masıyla bir dili açıklayabilmek ise tama
men olanaksızdır ... Y azımızda söylenen
terin yerli yerine otunutabilmesi için bu 
gerçegin öncelikte bitinmesinde yarar 
vardır. 

Bir dilin kimliginin saptanmasında baş
vurulacak kaynaklardan en önemlisi kuş
kusuz o dilin sözvarlığıdır. "En önemlisi" 
dedim, çünkü bilindilli gibi sözvartıgı tek 
başına belirleyici bir öge olmaktan uzak
tır. Ama yine de sözvarlı!lının irdetenme
siyte dilin bugünü ve dünüyle ilgili çok 
önemli ipuclan elde edilebilir. Ve buradan 
hareketle, sözkonusu dili konuşan toplu
luğun geçirdiıli tarihset aşamalar, başka 
toplumlarta olan ilişkiteri ve çeşitli dö
nemlerdeki ekonomik, politik ve kültürel 

etkinli)li büyük ölçüde aydınlaulabilir. 

Ama böylesine geniş boyutlu bir araşur
ma bir kişinin, birkaç kişinin, hatta çok 
yönlü güçlü desteklerden yoksun bir ko
misyonun alundan katkabilece)li bir çalış
ma degildir. Bu bakımdan bu önemli araş
urmayı getece)lin kollektif çalışma orta
mına bırakmak daha akıllıca bir iş otur 
kanısındayım. 

Ama kuşksuz bu düşünce, genel çizgite
riyle de olsa, dildeki sözvartıg:ından sözet
memiz için bir engel de değildir. Çünkü 
başta da belirttiilim gibi "tam" olmasa bi
te bile her çalışma bizi daha ileri bir ça
lışmaya götürerek "tam" dol!ru bir adım 
daha yaklaşunr. 

Bir dilin sözvarlığı üç tür sözcükten olu
şur: 

1- Yan s ıma sözcükler; 
2- Ödünç sözcükler; 
3- Temel sözcükler. 

1- Vansıma sözcükler: 

Her ne kadar yansıma kuramı dilin 



doguşunu açıldayabilmek konusunda ye
tersizse de, dildeki bir takım sözcüklerin 
yansımalardan dogdukları da bizim kabu
ledebilecegimiz bir gerçektir. Eylemlerin 
niteliginin bir yansıması görünümünde 
olan bir takım eylem adları, ya da bir ta
kım hayvanların seslerinin yansıması gö
rünümündeki bir takım hayvan adları bu 
tür adlardan sayılmaktadırlar. Yansıma 
sözcüklere her dilde bolca rastlanır. Ve 
dogası gercgi bu sözeilkler ufak tefek de
gişikliklerle bütün dillerde vardırlar. 

Bu yönüyle yansıma sözcükler bir evren
sellik özelligi gösterirler. Bir takım sesle
rin, iş ve oluşların taklidine dayanan bu 
sözcükleri herhangi bir dil ailesine ya da 
dile maletmek mümkün degildir. Bu ba
kımdan, dillerin birbirleriyle ilişkileri ve 
bir dilin dünya dilleri arasındaki yerinin 
saptanmasına ilişkin çalışmalarda bu tür 
sözcükler pek büyük bir önem taşımaz
lar. 

2- Ödünç sözcükler: 

Tarihin her döneminde insanlar sürekli et
kileşim içinde olagclmişlerdir. Bu, dinsel 
yönlü bir etkileşimdir, toplumsal yönlü, 
kültürel yönlü bir alışveriştir, vs. 

Bu etkileşim kimi dönemlerde dostluk 
ilişkileri içinde gelişen bir kültür alışveri
şi şeklinde belirirken, kimi dönemlerde de 
zora dayalı bir dayatma şeklinde ortaya çı
kar. Ama şu ya da bu şekilde sürekli bir 
etkileşim olayı vardır toplumlar arasında. 
Bu etkileşim olayı her yönüyle toplum
ların davaranış biçimlerinde, dillerinde ve 
kültürlerinde önemli dcltişikliklcrin geliş
mcsine yolaçar. 

Belirli bir yazı dilinden yoksun oluşu 

nedeniyle her bakımdan çarçur edilip pa
çavraya çevrilen Dımılice'de bu degişim 
süreçlerini izleyebilmek olası degildir. 
Tarih boyunca Dımılicc'yle aynı olumsuz 
koşulları paylaşan Kürtçe için de durum 
aynıdır. Ama çogumuzun yakından tanıdı
gı Türkçe'de ise bunu daha iyi gözlemle
yebiliyoruz. İslamlık öncesi Türkçesi, Is
Iamlık dönemi Osmanlı Türkçesi, Tanzi
mat dönemi Türkçesi, Cumhuriyet dönc
mi Türkçesi ve bugünkü Türkçe'ye baktı
gımızda dildeki degişiklikleri çok açık bir 
şekilde görebilmekteyiz. Ve bu degişik
liklerio ardındaki gerçege yöneldigirnizde 
de Türkler ve Türklerin diger toplumlarla 
olan ilişkileriyle ilgili çok önemli tarih
sel olgularla karşılaşmaktayız. 

Bu bakımdan, bir dilde bulunan ödünç 
sözcüklerin o dile giriş koşullannın araş
tırılmasıyla o dili konuşaniann tarih için
de hangi topluluktarla ne tür ilişkiler i
çinde bulundukları konusunda önemli ip
ucları elde edilebilir. Ve bu yolla, o dili 
konuşan toplulugun tarihsel maddi ger
çeklerinin aydınlıga çıkanlması konusun
da önemli adımlar atılabilir. 

3- Temel sözcükler: 

Sözcüklerin kimi, aynı dil grubu içinde 
bulunan dillerin tümünde ufak tefek degi
şikliklerle bulunurlar. Bir dilin asıl söz
varlıgını oluşturan bu sözcükler, dilbilim 
çalışmalarında temel ya da miras sözcük
ler diye adlandırılırlar ... Temel sözcükler 
bir bakıma bir dil grubunun ortak sözcük
leridirler. Sözkonusu dillerin, tarihin de
rinliklerinden devraldıklan bir miras duru
mundadırlar. Bu özelliklerinden ötürü de 
bu sözcükler belirli hiçbir dilin malı de
gildirler. Onları bu ortakhkları içinde de
gerlcndirmck gerekir. 
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Zaten günümüzde dilbilimcilerce yapılan 
de budur. Bu sözcüklerden yola çıkılarak 
bir dilin başka dillerle olan akrabalık dcre
cesi saptanmaya çalışılır. Gerçi temel 
sözcükler tek başlarına diller arasındaki 
akrabalıgın ölçütü olamazlar ama yine de 
temel sözcüklerden hareketle önemli sap
tamalar yapılabilir. 

Temel sözcükler, insanlığın öncelikle 
kullanma gereksinimi duyduğu sözcük
lerdiL Peki, bu sözcükler hangileri olabi
lirler? .. Örneğin, insanın kendi vücuduna 
ilişkin sözcükler ilk anda akla gclebilirl
er. Çok uzaklara gitmeyen akrabalık ad
ları, insanı doğrudan ilgilendiren önemli 
doğa olayları, temel sayılar vs. ile ilgili 
sözcükler insanın ilk kullandıği sözcükler 
olamazlar mı? 

Temel sözcüklerin, dilbilim çalışmala
rında çok önemli bir yere sahibolma
larının nedenlerinden biri de onların son 
derece katı ve değişmez bir özellijte sahi
bolmalandır. Bilindijti gibi bir bütün ola
rak dil, toplumla birlikte sürekli bir dejti
şim içindedir. Onun da toplum gibi bir 
canlılık özelliği vardır yani. Ama dilin 
genelinden ayrı olarak temel sözcükler bu 
dejtişme yasalarına karşı koymakta, de
jtişmez özelliklerini koruyabilmektedir
ler. .. Bir dil grubu içindeki temel sözcük
ler bin yıllık bir zaman süresi içinde an
cak %19 oranında bir del!işiklige uJlra
maktadırlar. Yani bu sözcüklerin %8l'i 
bin yıllık bir süre içinde deJlişmezlikle
rini koruyabilmektedirler, ki, bu, dilbili
mi açısından çok önemli bir saptamadır. 
Ve işte bu özelliklerinden ötürü temel 
sözcükler bir dilin gerçek kimliginin sap
tanmasında, başka diller le akrabalık derc
cesinin aydınlattimasında önemli bir rol 
oynarlar. 
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Ve küçük bir karşılaştırma 

Yazımızın bu bölümünde bazı temel 
sözcükleri esas alarak altı dilden (Dımıli
ce, Kürtçe, Farsça, lsveççe, Norveççe, 
Dansça) bir liste sunuyorum. Ama bu lis
teyle öyle buyük bir iddia peşinde olmadı
gımızı da hemen belirtmeliyim. Yani 
böylece dört dörtlük bir bilimsel çalışma
yı gerçekleştirdil!imiz gibi bir iddiamız 
yok. Yalnız, yukarıda sözcük-dil ilişkisi
ne, ve bu arada da temel sözcüklerin dilbi
limsel çalışmalardaki önemine deginmiş
ken, konuyu bir de kendi dil çalışmalar
ımızda uygulamak istedik, hepsi bu ka
dar. 

Listemizde altı dil var: Bunlardan üçü Av
rupa'nın kuzeyinde konuşulan üç kardeş 
dil,lsveççe, Norveççe, Dansça; diğer üçü 
de OrtadoJlu'da konuşulan üç kardeş dil, 
Dımılice, Kürtçe, Farsça. 

Kuşkusuz okuyucu da bizim gibi aşal!ı
daki listeyi incelerken kendince bir takım 
sonuçlara varacak. Biz bu konuda bir yo
rumda bulunarak okuyucunun düşüncele
rine müdahale etmek istemiyoruz. Ancak 
bu arada bu dillerle ilgili bazı hususlan da 
okuyucuya anımsaımakta da bir sakıııca 
görmüyoruz. Okuyucunun, sözcükleri 
karşılaştırırken, sözcükler arasındaki ya
kınlık ve uzaklıklara ilişkin yorumlara 
vanrken bu tarihsel faktörleri de gözönün
de bulundurmasında yarar var diye düşü
nüyoruz. 

- lsveççe, Norveççe, Dansça, Avrupa'nın 
kuzeyinde konuşulan üç ayrı dildir. Bun
lardan üçünün, ya da içlerinden ikisinin 
aynı dil olduğu, ya da birinin bir ötekinin 
dialekti olduJlunu bugüne dek iddia eden 
olmadı. Böylesine bir iddiaya ihtimal gö-
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züyle bakmak bile insana gülünç geliyor. 

- Farsça bir dildir; buna hiç kimsenin ili
razı yok. Bir zamanlar İran'da bazılan 
Kürtçe'nin, Farsça'nın bir dialekti oldugu
nu söyledilerse de bu iddia tuunadı. Nite
kim şimdi artık İran dilcileri dahil tüm 
dilciler Kürtçe'nin kendi başına bir dil 
oldugu görüşünde birleşiyorlar ... Ama 
Dımılice'nin kimligi konusu ise halen 
tertışılmaktadır. Kimi dilciler Dımılice'yi 
kendi başına bir dil olarak görürken, kim
ileri de Kürtçe'nin bir dialekti olarak gö
rüyorlar. 

- Danimarka, Norveç ve lsveç'in birer 
devlet olarak en az bin yıllık bir geç
mişleri var. Yani bu şu demektir ki, bu 
halkJann yüzyıllardan beri kendilerine öz
gü devlet örgütleri ve dolayısıyla da dil ve 
kültür alanında birbirlerinden ba~ımsız 
örgütlenmeleri var. 

- Farsların öteden beri bir devletle ri var: 
İran. Ama Dımılilerle Kürtle r için ken-

dilerine özgü birer devlet örgütünden 
sözedemiyoruz ... Fakat devlet faktörü hiç
bir zaman Farslarla sözkonusu kardeş 
balklar arasında ilişkileri kopancı bir rol 
da oynamadı. Özellikle Kürtlerle ilişkileri 
tüm tarihsel olaylara ragmen kesintisiz 
olarak günilmüze dek sürdü. Çünkü tran'
la Kürdistan arasında hiçbir zaman devlet 
sınırları girmedi. İran'ın kuzey-bau sınır
ları l639'dan bu yana Türk devletleriyle
dir. O tarihten beri Kürdistan bölünen bir 
ülke durumundadır. Bu bakımdan Farsla
rın devlet olması durumu, Farslarla Kürt
ler arasındaki iç içelige son veremedi. Ve 
bu iç içelik bugün de hala sürüyor ... Dı
mılilcre gelince ... Dımılilerin ilk ilişkisi 
kuşkusuz Farslarladır. Farslarla olan iliş
kiler büyük Dımıli göçüne (700-1200) 
dek sürer. Büyük göç, Dımılilerle Farsla
rın ilişkisinin sonu olur. Fakat bu kopuş, 
di~er yandan Dımılilerle Kürtlerin ilişki
sinin de başlangıcı olur. Bu geçen zaman 
süresi içinde Dımılilerlc Kürtlerin ilişkisi 
çeşitli alanlarda sürer. Aralarında akraba
lık baglan tesis edilir, ve birçok alanda 
kader birlig i ederek gittikçe birbirlerine 
yaklaşan iki kardeş halk durumuna gelirl
er. 

DIMIL1CE2,3KÜRTÇE4 FARSÇA 1SVEÇÇE NORVEÇÇE DANSÇA 

adır agır ateş el d il d ild 
ameyış hat ın amaden kornma komme korome 

arnayı ş 

arneyine 
ama ye ne 

asmi hiv m ah m Ane mAn mAn 
as me 

azınin ez man as man himmel 
as men 
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aw av ab vaıten van n 
awe 
uwe 

berınayış girin geryesten griira gri\ te gnEde 
bervayene 

bımayış bırrin beriden skiira skjrere skrere 
bımayene 

b ız hızın b ız ge ı geiı ge tt 
bıze 

b ra bra brader bror bror broder 
emi jın zen kvinna kvinne ko ne 

ceni 
cinıke 

cim ye 
çıfıar çar çahar fyra fıre fıre 

çor 
çı nı çav çeşm öga ııye llje 
dar dar derexı ırad tre ırre 

dr 
des de h dah ıio ıi ıio 
dest des ı des ı hand hfınd hfınd 
dı du do ıvA to ıo 

de w gund de h by lan ds by landsby 
dewe 

dik dik xuroz tu pp hane hane 
dike 

d un duman du d rök r~Jyk rııg 
du ye duxan duxan 

xuman 
engısı tıli engışt finger finger fınger 

gısı 

Jıeçıke 

ga ga gawe ner oxe ok se okse 
gıran gıran geran tung ıung tung 

sengin 
guni xwin xun blod blod blod 

goniye 
xort ciwan ciwan ung ung ung 

cence xort heran 
xoz beraz xok gri s gris svin 

svin 
her ker her Asna asen re sel 
hire se sc tre ıre ıre 
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huwayış kenin xcnediden skraua le skratt 
wıyayış le 
huyayinc 

n er ax hak jord jord jord 
har 
wele 

hcst heşt haşt Atta Atte ottc 
fıewt heft haft sju sju syv 

fiawt 
h ot 
howt 

fieywan heywan hcywan dj ur dyr dyr 
de w ar mal 

ıstare s ter ıstare stjacna stjcme stjemc 
ıstor h esp as b h ii st he st hcst 

astore 
qıse kerdıs axaftın sohbet kcrdcn/tala ta le tale 

qcsc kerden 
kerg mırişk merx höna h0nc h0ne 
kc ye mal xanc hem hjem hem 

çe ye menzel 
çe mcsken 

caygah 
keyna k eç doxtar tlicka pike pige 

çene 
k e na 
çe na 

kıstış kuş Lı n kışten döda drepe ~ 
kıstcnc dra:be 

ko çi ya ko h bcrg bcrg bjrerg 
kere kc w 

la zek law pe sar pojkc gull dreng 
lacck 

)ıng lıng pa fot fot roo 
!ıng e 

ma ct c m ader mor mor mor 
m ay day ik moder modcr 
ma ye marnma 
da yık 
<Wc e 
day e 

manga çel ek gawe madeh ko ku ko 
mase mas i m ahi fisk fisk fisk 

mose 
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m er dım mırov merdım man man man 
mordem 

merdış mınn merden dö dıı <tl 
merdene 

m ey mi gusfend fAr fAr ffır 

mi ye mih 
mCsnc 
mesın 

mıriçık balinde perande fA gel fugl fugl 
teyr çuk 

nan nan nan bröd br!<ld 1:ırıld 
non 

new ne h no h ni o ni ni 
now 

panz penc pan c fem fem fem 
panc 
po ne 

pi bav peder far far far 
piy fuder 
keko pappa 

pir nspi pir garnmal gammel ·garnmel 
kal kew~n 
ko kım 

por pırç geys hAr hAr hAr 
por 

ra re ra h vHg ve i vej 
ray 
ray e 

n ruy ru ansikıe an si kı ansigt 
ri ye eni 

ronısnş runıstın m st en siıta siııe sidde 
ronıstene 

ronişıene 

roşn ro n ahi roşn ljus lys lys 
roşı 

roz roj ruz dag dag dag 
roz roj xorşid sol sol sol 

tize he tav 
san e var serşeb kvall kveld kvcld 

son xırub 

so nde 
senık sıvık se b ık Hitt le tt Jet 

hCsan asan 
xcfıf 
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ses şe ş şeş sex se k ser sekt 
se w şev ş cb n au na tt n at 
se w ra beyani sebah morgon morgen morgen 

sodıre sı be 
~faq 

sunıtış vexwarın nuşiden dricka drikke drikke 
sımıtene 

sı yayı ş çuyin raften g<\ gA gA 
siyayış 

şiyayene 

si kevır seng s ten stein s ten 
kemer ber 

seng 
sinayış dıldan dost daştcn alska elske elske 

has kerdış dı! berdan 
haskerdene 

suk bajar şehr stad by by 
ş ar 

tayn hındık kem !iten li ten !iten 
sen ık bı çek na çiz 

tan tari tariki mörk m0rkc m0rke 
tari 

w ayık xwusk xohar syster s0stcr S0Stcr 
wayıke 

w ay 
waye 

werdış xwarın xorden ata ete sp ise 
w ar dış 
werdcnc 
wardene 

werıstış rab un herpaşaden stiga upp stige opp gAop 
wcrıstcne gi'.ı upp 
wurzeyene 

va ba bad vi nd vinde vind 
va ye 

varan baran baran 
yaxcr 

regn regn regn 

yaxır 

vorenc 
vewr be rf be rf snö sn0 sn0 vore befr 
vıllık kulilk gul blomma blo mm e blomst vılıke şek u fe 
vıro brusk berq Askslag lynnedslag lynncdslag ewrctrikc azerxcş 
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vırsık bnısk berq blixt lyn lyn 

gulısk 

zaf gel ek ziyade mycket me ge ı megeı 

zof zede 
bol wr 

zew (eri!) ye k ye k en en en 
ye w e u 
jew (eri!) 
zu (dişi!) 
ju (dişi!) 

-----------------------------------------------------------

1) Bu yazı AYRE'nin 2. ve 3. sayılarmda "Dil ve Sözcükler" ve "Temel Sözcüklerle Ilgili 

Küçiik Bir Araştırma" adlarıyla yayımlandı. Mevcutlan tükeruniş oldu~undan, derginin söz

konusu sayılarını alamayan okuyucularımız için, yazılan yeniden gözden geçirerek burada 

yayımlamayı uygun gördük. 

2) Listedeki Dımılice sözcüklerin çokluğu ilk anda okuyucunun dikkatini çekebilir. Bu 

çokluk, Dımılilerin bir yazı dilinden yoksun oluşlarından kaynaklanıyor. Yazı dilinden 

yoksun oluş, dilde birçok a~ız'ın oluşması sonucunu getirmiş. Dilimizin morfolojisine 

yönelik çalışmaların yetersiz oldugu günümüzde, şimdiilk "dogru" olan morfemi bul

maya çalışma yerine, bir sözcüğü tüm ağızlardaki biçimleriyle listemize almayı uygun 

gördük. 

3) Dımılicc'de ı S l ve ı f ı karışıklı~ı oldukça yaygındır. Öyle ki, bir sözcijkteki ı S ı fo

nemi hemen birkaç kilometre ötedeki bir köyde [ f ] olarak karşınıza çıkabiliyor.Ömeğin, 

sıma - şıma , so - şo , sew - şew gibi... Ama biz listeye yalnız s 1i alternatifi aldık. A

ma bu seçim, bizim s 'li alternatifleri dogru bulduğumuz anlamına gelmiyor tabi. Bize gö

re bu aşamada ikisi de doğrudur. Bu bakımdan okuyucu s 'li tüm sözcüklerin aynı zaman

da ş 'li de olabilecegini bilmelidir. 

4) Kürtçe sözcüklerde, Kuzey Kürdistan'da konuşulan Kurmanci dialektini esas aldık. 



-
-
-
-
-

~_
__
__
..

'' 



KIEffiiTIB3ANIIDIT 
IID IT RM IT IL lK IT 
Y ABA."! C! Dll..Cll.ERDE DIMILICE 
FOREIGN LINGUIST ON PIMILlS H 

PETER LERCH 

2. 

40 

Kc if c tu c sciıcn"u? 
- Keifc mc lıafılu. 

Narnci n sireta tc ıınaıı? 

2. 

- Narnci a8ircta m:ı Sidıl. 
Tende dewi aSireta Süma Csti? ... - - .. -
- Hyeris ıı !clıCr d!)wi asireta ıııa 'i. 
Namei dewani aSireta. Siima t.inau? - .. ... 

- Fatrak(ım, H\!ps\)r, Tcnik, Hezııan, Zjnı:lg, H"oersig, He-
nıck, Bjlike, M~lckaıi, l\Iark, Aldrin, G~wel, Kasan, H'<ıena, S:i
nıa, Enıera, Selwr~, H"cilaıi, Baziaiı, lifala -lbralıimaıl, ,~ vdelaı'ı, 
1\'Ijstaiı, Sayere, Abasa, Wisl\ein, Haspeg, Sera!y\\ri, Akeriigi, 
L~taiı, f{ıhar, rôeın:ııi, Kavare, Ti.il~k. 

Sjpy~rdjsi d~w~ Aldrini q;iınu? 
- Ali RQg sjpyQrdisu da!w Aldfıni Çstıı. 
Sjp"·rrdj'ıı dafıe G~wel q:\ııııı!' 

- l\Iistef<i Aha siıınrrli '"· 
N~ınci dÇwa tılP tinaıı? 

- Kasan d~wa me ~stıı. 
I'Qnde b~ni dau~ J(as{ı n ,;st i? 



- S~sti baııi Kasan ~sti. 
Ray~9 tu Çstu? 

- E stu bay!c me. 
Rnı!e tu sÇiıc dJri? 

- Dare t~yera ~gtu, s::ıyer ~:::.tn, ınismisy~r ~stu, xauxir, h~
n!"iriyer' r çz esti. 

'f~nde w:ıdei yau Mni ~sti? 
- l\It rdum ~stu w~ri lı ri te her ~sti. prriı1 ~st i, ınÇrdum ~stu 

yaıı h:.ıiı tstu , wndQ tf!ıu. 
s~ma suı'm ' i zoz~ıi ? 
- 1\lu ~ııl:ıı ' i zuz.üı. 

S (ıma qanı \\'a\IC ~u(•ıı 'i zc•z;·ıı·ı ·r 
- :\~me Trınlıziue m;ı. s ıı\·ıı·i znz;·i ı·ı. 
S!! ına zoz;tı'ıı]c kar:ı~a,)iride riii'\·ıı· i ? 
- l\Ia k:-ıratnd iriıl c rö~(~ıı · i. uoini 1·:-ti ınrı l,;( ııi<k rii ' t'·ıı'i . 

IJ ... ... -

S(ını::ı cı:1ın ''" 'h;tc :cn'i "· ;ır ? 
- ~1a tl~mai pa 'izi Y~ryeıı"i yeıı'i " iir. 

Tu zJf bnı~;'t c lT? 
- :'11 e zaf l;:;ıw.-~ <lL Raiıki ıner:ı, bw;t'i ~eri hi u Jry~ni mr 

dT. rz ~ia kıu~:?'i ~cribi n Jh~ııi. b n- ···.-i Elnncu l!C:·gi n Si·d ııi 
- • - " • ı - _.._ 

rz t ttle l ıia: k"ııry0 .i Sidııi u .. \ nlı'ılcı lı0~i me ur. ~z tr uc lmı : 

l ı nu-ı'~ 'i 1\ :trlıu;;ini u Si,·rtni mc clı. ~z tt dt• l ıi:ı. bu-','~ ·i W ç:~ini 

u Sidni nıc dr, rz 1t de Lia. Au'c kau~·C i a~ir;i ııu . I;;z kaıı;·0 
ı1eterseıı· a. 

T! ı'ıe;cn' i ıfr~i lmu~'f i Sidni ıı .AnHıla h~gi. 

Ez rıı~t·ia . ı'ıe~eu ·a \"<tda. z~rf i ıııc kalfııı:ı wazeıı · a . 

::ı. 

' 
.\li ayil l;ıt] i J\l'llı;iıı i ıııirci ııalıc•i Karlw~<i ııi. ;\aıııei da(ı'ai 

. \li :ı~;ai ::\;ırlı;.~s . .. \Ji :ıyü ~C'lı er uaı'ı '; tı"ı tb -;)y(•ru. lıirı~ u ı e lıer 
ld~ı i . 'f<~lıui ,\li ayai ti ı'ıelJe : t~wi d~:ıti .\lia~·ai lıcp;cra(ıt.- Ali 
a·yai keiYe \' (ıe bar kı- rd . ~i! SYcrat Itre. Iliri:; u ~d n ),li YC'Ilt'rt . - . . " "" - .. -
S~ era ıı'ı rede. Il iri:-; ıı 1\'lıer dt;". i 1\arhl'dni lıiri s u ıl'lı e r dl:wi 

"" .. - _ .._ ' ... -
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SiY~lui [mıei p~-e~~r, mC.':.or~ k~nL aı·ülcritni ;::.i,-üııi, Qa~iııı aya 
I~arlıe~;iui. 1--Lı:-;.üıı wy{ı 'y ~~ini aıııci pyc~~r yU kc: m;ı :::y{'ri kei 
.Ali ayai lıiı:iri duu. Qasinı ::ryü va kc: ma ...-\.li.1yai bchnpciui, ınrt 
Salı·e r(ı"ıga ~~ı~~re \'t.JC Ui: tskeri daiı'üıl wa pyCru bCru pyes~r, 
ıwi SaU:e Sy(~ri J .. li ayai !elıer h~ıne la.\}ana ma lı!k.Si. ırasan ayai 
W ~siııi ,.~ k e: rjııtl beıı 'u, mil sy\-ri Ali aya i lıiari bjksi. kı·ale
rıiui Siviini va kc: ma tıar!S iıelıeıı~i. Qasim tq·ai va ke: Snm:tri 
hıziııı iıu. k(ıleri Sidııi di g·iriai si kci xoc. Qnsim a'·a. H'a>tıu 
a·y<i ~n'ie wirdi sr, kei ıÜİ ayai ard dm1'c, ıcııer lıt~ıe laclrtna 
h~rdi, kerdi wadô 1\Iellıııedi H'cııdaııi. Qasinı ayai sau'e 1\alıere 
~rsau'ute dauwaııa va ke: sjıııa ı e vcııtrti? ma sy~ri .Üi ayai b!ksi. 
Dtwi pyeru anı ci pyeser, saıl'e wçriSti, ıeııer sei ~skenjgiai, aınei 
Qusiın aya lı~t. Qasiırı aya w~riSt be aspar, ka u ta. Qskeri v~r, 
uıııci I'eite, rcitcra seitc geraı'ıt, bi paıid seite si Ali ayai iı<'t. ' -
Qasiııı aya si Al! ayai Mte roııiSt va k e: aı·u, ~z ama tuera rrg 
aıııeııet ken'a. Ali a-.·u va ke: aya, me ııı~lü\piııe, ~z !ekaue xlıe 
iıedaııa. Qasiııı ayai va ke: m~terse, ~z tıl.era ~a'iııe ı\ekeıı'a. "~li 
a·ta va ke: te xa'iııi, ~z tekani xöe {ı(,drrıı:ı tı'ıe. Qasiın ayai sıı~nd 
w~ııd .. ~liayai ı eki xlıc (e lı er Mıııe lag:.ina x<'ıe :\rye k~rdi, daiQasiııı 
ayaira. Qasiın nyai geraiıt. Ahmed l;irJi "\li rı·,-ni vrı ke: l'ı:ilii. !i'k;;ııi 

ma ııı~bere~ te ,a·iııi: halıki ınc stredc Uq!l tiıiu, rÖ~lei ramaziiııyu, 
IJaiıııi, xalii, te !iık:ıııi mJ lı(·ıı'i, pciııjıle te x:ı'iıı v~~L ~z tiıc kj
:-;(·n·a. Qa:--iın ayü Y<1 kcAhmCdira: w{trcza; ınCterse. Alıuı(~di \'<1 

kc: lıalö xaııgi:nıi ıne \ıjıle. ~z z<ina, tc xa'iııi, byc lıalıtt<le tj ıııa 
kiMıı'i. Hiıli xuııMrai Alııne•li ı'ıcılai de. Hal sc h"uer. ··-keri .. ' " - -
,,·,ra va: ııı~viııdi, [eki Ali H'(ai telıcr lı~ıııc ı~q:ın me gcraı'ıt, ~z 

uııııi t~lıer, ııı~Yiııdi, \ıcr hj>ikııi, 'y~ri z~rc, Ali a~"ai (elıer lı(ıııc 
hiıJ;ln lı!kSi; lıCm'a Ues u Jıcgti ıntrduöıııi yarilıi yl·ne h~tc ~~ti, 
yCııerü vr ın~ki. Eskeri f}nsiın a~'ai lıcr ~l·kit. Qa~iın U''(fiİ kalıt::ı 

v~r, v~iıg da YIT ke _AJımüdira: w:ırcza, ~z :ımeiya~ t! ku ~~ra 

Sy~ri~ ~z s~ re i tU e [;ıı'a gclÜı'lkC \H~. n 'a. AhııH~·tll Y~iı3 tb YJ k e: 
Ala h üm c mc b!diı, ~z tü e v~ri ei Koc kjseıı 'a. H ;ll si h Alımedi 
bjksıl. Ali ın cı! auiıa ,resi w~di, ya u sjbakc li;ı de,c w~ıljde, d!ioti 
\"{~(· lf~l'll z~:rei ~ihih-·. ya u \<tıttj(·n z~rei (il~;-\lit•(le dı ~c:ruiıtl· v~·ı-, .. 
dai l'ıt'ı:li lıfııe !iıJi r;i::.tinı. JLll kaut. ~\.lınıl•tli x-an~ll•rilı;llira ,.~h. 
Jilım,··di Ei:-:/dı J,;i~t. Jf;ı ... ;mi.l\alcliı kı~t. h;llııı(· ~!'!1;-ı .AJııııt•ı1! Jı•.:: 



tiınyinı: g(ı'eııi Lie Alııııl:di ~imi. Alııne1llıy~rs be , ltaut t0ni pc· i 

.. tıyn x:uı~eri J,E>ti. Alııııcd ld~yn. Hirye lı0ıut !Jcr[ı'i _\.Jııııedi La u h.t: 

ye kg ti. Des u llcist t t ııi ınEn1(!ıııi ·,•;tJ ·i lıi ld ~ti. bker a~1·aira ~ t·. 

lı0rgu kc~ si ],ci '(tıC. pcııazai Ali a·,·;ıi, t c·lıcr lı ~ııı ~ Lıı);i:ııa. c)p, 11 

lı c i st ın ~nl(,ıııi ~rarilıfı un ıı~· (·rn ıncudi w(ıdtclc. ~\!lı{L)Jel'ai He-:i 

, ~lıg cb rü .kc nıt·r:ı Qıı ::-iıııi l>bıntııı1ir<ı: lıicri ~l cıı:ızai Ali ıı ·;ai 
ailnııa tle::- u lıeist t~ııi ııı~·rd(p11i ·yarilıfıııa lı~tiu Lieri iı~ri wr

d:ıri. l\l~l 'a Qasinı w~ri st D'csıulıuira , :\I !:: ıu~d a·;a w~rist r'citera , 

Itanıctliu a~ai W\:rist :\lcrzy(·lc·ra, ::,i, 1 ~::- i .\.li a·,·ai la<Jaua de:- u 

lıeist m~nlumi yariLmıa gcrauti o.inli L0rJi w~ıltni. 

J( :ı tl')' e :\ (' ri lı ll s i\' ;i ll i . 
Vı'·ri cl~ı1ıı Yau Lidtkıı \ erlıid ~L- Sh·;iiı. Jl'ör:::i2r dizdeir . h;iııi - ... . ... .. . .._ .. 

Mc~ra .-\Jını(·tli Qaftlıı ;ı k(•nl. pı'ırti ~[el'cı .\lınıc\li {~.ıLiıı :ı·era(ıt 

lı?r'u. Ll ıJ i ~H·J'a .\hmt'•di I rn~ ciııi dı ~n·oc J~zll. trpi~ t , il J,r 

c.l izdcra: te qa iı ~larai. Djzdi Yil k<•: ~z '\ c ril ıraya. L I,Ji :\lel'a .\l'ı
nıedi -va- kc: tc :\crihdr , qrrnı :\<'rilıdci. Di z1li va l;e: ~z n~~t C' i 
ır'nzira. Lii ~i ::\Iel'a .Alıın(·cli v;ı l;c: te rı. rrm ın ~lılaıli. Diztli ,·;ı 

kc: ~z m~lılni ~ciıı<liıd n. L;İı_li ::\I el" n Ahınt\li y;ı kc: tc cla(ı ·i Jmri 

lwile ın e Leıı'i. Df zdi YJ kc: ~·ı \ erlıi~ n <1nwia ın;i lc tn c. ıl! zdci 

bil;era. l)er.ı ttıe c' z di; iı·ı. l:ıldmke ez lı fi hen' n. zör h(·ıı·a . L;iıl i 
... • - - 1 .J 

~Iel'c1 Alımedi wi~la ~~re i dizeli ter~ k erel. lıaber ' e ~r;;a ıı · iıtc X c-

ri lı Xal~f ayairi va kc: wç X~· f. ııi iı clıc. tu e t~ılc k:ıw;(· kcnliııi. 

uı JI"y~nilJi pyern kisti <irdi rmüııi s~·r. Xal~f a··;ai lıa 1 •t·r· c ~r~ ;ın· 

Mc A vıl(ı)'alı n·raı 1\ <'lrliı Ya kc: nı e :\ crilıdc kaııı·c k~rd. ln

ldıııkc w~xti xı"ıcdc lıadr~ uc: t(ıc mt rd(!mi mc kist. u!ziinl ke: e?. 

YT~t m~nl~pni t.uc ynu m~rd~mi x6e -v~ra kiScfı ':ı. A vdw'alı a·"~i 

11al.ıer · e ~rsa.u'ute XaiÇf ayairi va ke: waxte xôede hadr~ uc . . ez 

ınciStc ~skcri xc'ıc gen'a, yen'a aukai Sere Y ~r, t jzi wigara ~5k~-ri 

x-<ıc lıifri, byc {)ait. vçr, ma kauy~ biki, iıavauke tc sÇrei rue wen'i. 
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ı'ıaYalıkc çz s6rci tiıc wen'a. Xal~f ayai 1\alıer ~rsau"ıite A-r
dlıl"ah ayairi va kc: ~skeri nı e hadraiı, Çnkai ~z ameia DeiStede 
tizi warzc rsl;eri ~oc lı[gi, byc alıkai Sel'e v~r, nıa kauy~ b!ki. 
En'oc kaııy~ Tjrkfııi iıu, ~n'oe kauyr asir<inıı, tj bye xoeri vyen'e. 
Jhdiıl"alı ayai lıalıCr çrsau'iıtc dau<iıl va ke: tau m~vindi, nıeiSıe 
aiıkai Sel' e vi} rtl c lmuye ınan, X crlıiqanu. Daııaıllıalıer ~rsau'iıte 
Avdlıl'alı ayairi n kc: ıııtviııde, tikıi< mali Ncrilıi ~stu bjde ma, 
nı:r peiiiai dan;(ni Kcribi v~sncıı'i. Avdiıl'ah ayai haber ~rsau'ıitc 
danani vn k~: ınHcrsi, s~ ri mj ri, mal ><jıııuri. Dauaiı va ke: ma 
tın~l•e ı'teviuılen'i, ma van.Ien\ ma:-;ulın'i :ılıkni Sere v~r~ knuyr 
keu"i, ııı~vindc, tjzi bye. Se\ııilı Avtlül'alı aya w~riSt be e"piir, 
~~!;eri \"tıe top kertl, '"" k~ rskeri xc"ıera: ii'(il. nı~viııdi. ııı:ı sy0ri 
iuıuyr. ınttt•rsi. XPrhiği t:iııi) kau~'~ a~lrllnu. ~tre ınjri. nıHI Si
ınari. 

Dilmilbazi dai p(.ıroc, AvdiıLılı a"','ıi k:nıı ç,keri r~r. '" ıı!ıkai 
Sel' e vtr, tskeri Xalef ayai iıamaıL ~r' kerd, YJ ke <>k<'ri x<ıera: 
stre mj ri, mal sjınrtri, dau'aıi v~imi. Esker~ Avdiıl'alı aya! s~ 
d(:wi Xaltf ayai, geraüti SeS d~ w i, vtSnai. a·yerai, aınri keiye, 
A nllıl'ah aya da ıııal ~sk eri xoe. 

Yan :isme ıııeııd. Xaltf ayai halıere ~rsau'U!e A v<llıl'alı a·rairi 
va ke: tiı~ ~lıeııde ~skeri mp kist, tlıe st s dau'e me v~sııai, tıi"alan 
ki'rdi. wfirte xı\edc 1\adr~ he. ~z ~ıı·a gelaiıke yen"a, qaıı(lalıke 
d~ w i t(ıe ıııe dr ~z ·~sııeıı'a. t5 "alan l;en"a htta ya u s~we, toa
Ylıhi ıü .. yerddııa. h~ıııiut> :-::.tre lı!rııı{~ıı·a .. \ nltıl'~ıh ayui ha hE-r ~·r
;:ıu"ılte XalÇf a;airi '"" ke: 1ai rueık rehüt rimle. tke (iıı·a ~"· 
JUılke ~z ilmcia tlıcfa y:ıu kCrgcı kc'tcrc iıı:venl.ti'ıın. Xalf:f a~tal 
lialıer ~r;au"lıtc A•dı"ıl"alı ayairi va ke: te lıye ,tıeri, vi<\n'e. Aı-
dlıLıh a';ii ''"~ıist be espiir, d\pnilbfızi du p(ıroe, rskeri xc"ıe aınt 
pyes~r. Avdiıl"alı a-;:1 \'J ];e ~skcri xücra: ıoaQiıl"ıi ma ha 'ueıı"i 
kaU"'(tı mrtersL ~n'a. gcJÜiıke !~Wi Ill~Y~rdi, h~ıniue bfksi, ;-.~fe 
m iri m >ıl siııı:'ıri. t:sUri vii ke Anliıl"alı a·yaira: ıı(:lü, efendim, 
Alah ~ıini tıle say lıedu, lı~t:\ke pciıiai ma ıiemern. tlıeri Ei !iı'ıu. 
_-i vdiıl'ah :ryai YIT ke: ;lferem o·yil. 

A Ydiıl"alı a-:ai dlııııillı<izi dni p(ıroc, rskeri ,rı e ~rs kerd, '~ 
di ;iri l\Iel" el;iinL mııin kc r"kcri X alU 3'tai t<ilmre hest<i. AYdıll"ab 
~~:-ai ~~k€ri xöe QrS krrd va k e: :';~ri m iri mal ~!mjd, ıntter~i~ 



;~-~·ri bik~ i htminc. Eskeri A ıdı'ıl'nlı n-',':ıi s~ ~skcri XnlM a~,·ai 
w~ta üme bi Taı'ı.rigyc, kauyt k~rd, ~skeri XalM :ıyai r~m{ı, ~s-

1~ri t~llül'ah a-yai ıı l'ira k.ı.ut. lı;ina df \\·i pyeru ta 'alan k~rdi, su

ımd \crlıiılun py(·ru lı:iSti. p~si 1ine pyeru ard. 

?llPıul vH riiıJ. \.al~f <'l'(<1l s~ 1\au! kei Qot\Y~saıı , J-l'aider 

IL~;;) ra Ya: rz bı'ıı a lı ç lıti lı'ıc . .-\xıhıl'..ılı a~,·ai J\ rlihı e::-keri mr pyeru 
ki .~ ı. d~ wi ııı0 py(· rıı r ~.:.:nai. t:'ı'alan k~nli . 1 L:ıiıler a·;·a ,.J kc Xa
Jd' aYaira: tc ıııera r;iııi ~('. ı•z ı'ıc~n:~ıı ' :ı :-\ir;lı'HLinılc kauvc' bike-

- 1 - - .. .. ı-

ra. ~iv;lı·ı~li pcilı n.i ııw lı0:ıııiııc ki ;eıı·i. Xal~f aı·ui Y ~tke: ~zk:ıüta 

lı0 Jıti tı't c, lıyc uıe h~rP (;ci_\ nl(ıl'a1ı a~·ni , 111J pyn. w~~i kc. !!kfı ::ıke 

kein tı'ıe "·ıızeıı'u ı.:z ıual cliiıı:ı tiıc. lraiut:·r n~·ü w~rgt lJe e::-pôr, 
J.;aut Xal0f a·;al Y\' L ITın ef ~~ Sidıı , ka lıti );ci Arut'ıl'alı ~l'yal. 

llaiuer a~::t lı irye ~(·L.iüke ~~ lauıırt A nllıLılı a~;·a liı'ıgerıı va k e: 
te a~ı'ai ~ ıı·a gcli!iıkc lt!<.li ri~laT ıııc :\alU a~:aL ~·hdül'ah u~ırı Yi:ı 

1.e Xaiuer n~:rırıı : tk ·e tc ı'ıaı~ıeiııi mc X:ılQf aı·aira :ran zirüt YQra 
ı'ı cıtini. ~z ka pı·iı'ı;ıi <lau ;i ııi .\eribi v~~ll~L lıQnıiııe tü' alan im., Hın

l,e te ;1mei me X alU a~Jı lq~rd bax~i tüe . ı raidcr a"tai lannil Av
dlıL.ı a·yi s~reru ~~ .X alU wy{L Jrd, lauııa A vdul'::ılt :rya liiıf!eru . 
AY<lıll'alı a~;·iı Jaun;i XalU :.ry{t d~~tru, pya lıe wtsi, xalai tlai pyera. 
Xai<l€r a~,·:l. "· ~r!~t, xat!r \\':liSt AY<llıl'ah rryaira, Xal~f a·y:i ge

raut , sı keiye. Terek na. 

JP>JİYA 
AlL 
OJKU 
§AT 

-Dewami cı esto-
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AP UŞE V ANO KE 

Ap U şe vano ke, 
sere na dinade 
ne qese ma pere keno, 
nezurema. 

Ne tize ma pere keno, 
ne fısa ma. 

Ne weşiya ma, 
ne neweşiya ma, 
ne merdena ma, 
ne qırkerdena ma pere kena. 

S ar welate hodero, 
dısmen welate madero, 

Ma ke name ho ard ra, 
ma ke qale welate ho kerd, 

HESE 

top u tufang desınde ma verddero. 

Dosti ke perskene, 
koti ke nona ho vezeno, 
ozadero. 

Sar welate mare biyo wayer, 
ma bewayerime. 
Dısmenu ma serre desti saneve pe, 
ma be dost u be hevalime. 

Loqme feke madero, 
Heştiri çımune rnadere, 
Derd u kedere na dina 
gırze bi ye zere madere, 
Roye ma vere feke madero. 

Xevera ma sarira çina, 
xevera sari mara çina, 



~ 

ne kule Haqi 
ma serre çever keno ra, 
ne ki Haq ve ho. 

Se kena, xevera ma mara çina! 

Fayde tu mıre çino, 
Fayde mı tore çino. 

Se kena, fayde ma mare çino! 

DAYE, 
WINİSE TORE NEHEQEY BİY A 

Aredayox:Zerweş SERHAD 
Ca: Pa 1 o 

Vatox: D. D.' ra CIMFIA 
Wcxı.: 1988 

Wextedı ju may ew jew laje cı beno. Piye lajeki mıreno, lajek seykür 
maneno ... 

Lajek ben o gırd. Roje m arda xoya kewno qısey, pa qısey keno. 
"Daye, ez bi ya gırd. To pore xo mı sero kiyerdo sıpe, qande çıçi? Rast 

vaz, to qe be perde mı merdeye kiyardbı?" 
Mayvana: 
"Oxıl, qe pers mekı ... Mı fieta nıka qe ri ye merdi nedi." 
Lajek vano: 
"Ne ne!.. Daye, tıdo ila mıre vaje!" 
Dayvana: 
"Jew Eli, jew W eli, çıfıar teneyzi veri, jew zi Remzan u Şahban'o, ew 

dımald zi piye to ... Yane qe pers mekı oxıl; mara to no dınya.dı riye merdi 
qe necti." 

Lajek vano: 
"Enıık!. .. Daye, wınise tore neheqeyecta boool gırd biya Tı xore hema 

m erde b ıkı." 
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KINCE TAXIM 

Arôdayox: U S X A N 
Vaıox: H. Mengeç 
Ca: Dersim 

Wext: 1986 

Wusvu'ra hire cenc sone Estambol. Hire- çor asmi gureyene. Tene hale 
xo ke beno nnd, vane, "Bere, endi ma sıme welat." Sone, kune mexaza, 
ayni caket, ayni pan to li, ayni isqarpini, ayni sewqa cene, kene pay, vejine 
ke bere dewe. 

E ke yene kune vere dewe, qefeline. Sone, bıne ju daredemsene ro. Va-
ne, "Bere, Jıngune XO te hortekeme!" 

Lıngune xo kene te horte. Xeyle oresine ra. 
Juvano: 
"Bere, wa her kes lıngune xo naskero, ma rauıjime." 
Xeyle qefeline. Kes bese nekeno lıgune xo naskero. Pero sie re zumin. 

Bezar bene, hurenda xode nısene ru. 
Mordeme uzara vereno ra. Niyadano ke hire cencu lıngune xo sero nane 

hure. 
Mordeme yeno !eye, vano: 
"Çiko, çivao?" 
Ni vane? 
"Hal mezel nia nia ... " 
Mordemek vano? 
"Ju raurw, mıre azade teme biaro!" 
Ju urzeno ra, cıre azade terne ano, dano mordemek. Mordemek eve aza 

t~me dano ve lıngune ninaro. Ni eve u sızi xılbene sero xo, lınge xo ki bi
one ra. 

Ni vane: 
"Bra bra, haq tura rajivo! .. Tu neviyene, belka ma tıka geste merdene!" 
Cencu yene dewe, mordemek ki raya xora sono. 



" . 
DEFTE.RE ZULIMI 
NEMEZET CA VERDO* 

Ahmet TELLİ 

Tırkki'ra çamayox: Soşen B ra 

weşiya made deftere zulımi nemezet caverdo 
ne awo ke ma vijeridı pero piya arazo 
ne ki awo ke ewru yeno ma ser 
roz ve roz zu tarix beno kem 
merdene bena je gule 
hona ke rozra sodır nebiyo 
kam se vano wa vazo 
Muzır Bava tarixe ho ho vira nekeno 
ma ke hona domon nevi me 
Muzır Bava sewdalivı 
çenekune aşirere 
hazaru zu xençeria sevqanira 
şene hora uwe dave cı sımıtene 
nıka ki eyre vane sanıke, verenera 
endi zu çatrayederime 
ma xelet u xete ho qedenayi 
ma qelve ho pukura kerdi neweyi 
xatır ve tu roza mawa pelge ceqere 
xatırve tu keder 
nı ka waxte cenge mawo 
seveta qulo ke cıra haskeme. 

(*) Ma na kılam, kıtavo Alırnet Tclli "Dovüşen Anlatsın"ra vınıara Dımılki . Kıtavdc, 

zulımo kc eskere Tırld 1 938'dc Dcrsimızurc kcrdo, yencra zu. 
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CENG 

Ceng esto, cenge çeru 
Ma xeyle ceng da 
Kışayme, kıştme, merdme 
Dıdsmende da pero 

USXAN 

Kowura, rastura verva dısmen vinetme 
Ceng name mawo, qayıse miyane mawo 
V erra nıka ma ceng kerdo 
S ure verdara hard ser 
Meyıte ma rawa xeleşiyede 
Rawa nande, awede 
Ma da pero eve çeren camerden 
Sare xo çot nekerdo 
Ma cuanikure, domonure çek neonte 
Sare gul u vılıku cıra nekerdo 
Saddam'o ... 
Werd u sırrııtena xo pero heramo 
Bombe qaji est bekesune Kurdistan'i ser 
Gona domonu gurete 
Gona cıneku vira muade dewrusu domonu 
Camerdeura dur, çerenra dur 
Mısayme ma zulımi serura nıka 
Mısnenera dısmen, sere nivo serenavo 
Cınekure, mal u gawure bene çer 
Ters verdane xo, peşmergune Kurdistan'ira 
Sare dısmeni henceme eve vayroze Kawa 
Henke reyna mecero gona dewrusune ma 
Zere bande cınekune bekesi 
Axurede mal u gayi 
Dilapa go na xo kesire neverdame 
Roze yena, ceme! .. 



JU HASKERDENE KE 

Mirçıka haskerdoxe nısta !eye gulera 
Wasto ke gulera vazo derde xo 
Teliye gulera tersa 
Tever n&la zerey xo 
Haskerdene zerede biya kıle 
Ren ge rnirçıke biyo ve çeqer 
Gule zana derde rnirçıke 
Vato xo raverde 
Verva vaye haskerdene 
Je şeli nznena dar u beru 
Ça tolra zerey xo wena 
Mıra vaze derde xo 
Mirçıka haskerdoxe 
Kerdo tever zerey xo 
S are koyra esqe venge bılbıl bi ya 
E ke bılbıl esqe veng bi ya 
Pera koyura, duzura 
Derman perskerdo vılıkura, darura 
W as to ke je bılbıl bıwano 
Gule ke veng do, rnirçıka heskerdoxe 
Kota wayısti hale mirçıkere 
Vato ezju gulene, teliye mı esto 
Bılbıl waneno zerede esqe xo esto 
Tı ju rnirçıka zewna çı wazena 
Ez gulena na ki teli 
Hona zof esq bena venge bılbıli 
Be gosdayene çi wazena. 

USXAN 
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. ,.. 
BIREMORDEM 

Hire mordem hegade guriyene 
Sere koye Muzır'de tij veeiye 
Guriyay, gurayıs neqedino 
Posewe anıe, hewr bı şa 

ASTARE 

Hire mordem qaluçan guret herme xo ser 
Raya Qırx!eru're amay dewe 
Werıe dewede germa dıng buxdena 

Mordeme ju va ke: 
Ya haq, tu esta 
Oınre made wencenaju roje verdiyera 

Mordeme u bin: 
Dı seriye ke ambare gernın ta! nemınd 
Ni asmi şili ye lavazu ser nndi vore 
S u kır, sukır 

Mordeme hireyın: 
Germıke cı germa haaaaa! .. 
Hel al hazır, ya xızır! 

Germe zıfınne anuxra pota 
Hiremina koçıkuna, vere çeberde 
Sere !enede nist ru 
Hin wene, hin wene ke 
Tı van e ke becikone xo lesnene. 



XALIKA MI 

Zu xalıka mı esta 
Ez key ke şeri dewe 
Sewa mı bervena 
Qırxlenı'de kele ho bırnena 

ASTARE 

Venga pira dana, venga rayber dana 
Ez na Qırxlenı'ra 
Na Aspore Dar'ra wazen ke 
Haq rrurode to bıkero 
Tı ke roze bere na bexte ma 

Zu xalıka mı esta 
Hotay, heştay seri esta 
Ez ke dewa made son lewe aye 
Nezanena ke sewa mı sekero 
Cay erzena sere adıre 
Non pozena 
Toraq u rone miye ana vere mı 
Yana ke: 

"Bore laze mı, more 
Pize ho mırdke!" 

Zu xalıka mı esta dewede 
Ez ke son lewe aye, kelezir bena 
Ez gosune ho dan aye 
Wazen ke pero a mıre qeseykero 
Tırkki nezanena, zone mara vana 

Ez ke herg seri son dewe 
Ra ver son çe xalıka ho. 
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MIRDO, MIRDO! .. 

ASTARE 

Perozo ... Tij wertalıxe dewe kerda wusk; hande ke germo. Ma domone 
qıj u pil, pero piya şime vere mektev. Domone qıckek vere mektevde, sere 
rayde çember ranııtene. Ma ki peyi sulonde tope kaykerdene. 
Mı şekerd, lace Ape Dursın'i Hese çera veciya teber. Lewe herugera ama 

hete ma ... Hese !ete rutbi. Prene xo vete, tumone kılın teyna ser este. 
Ma hewese topede her çi xo virkerd. Domone pil xo xode xo guynane. 
"Lao, tope ni ya meerze! Şeke, tere mı purode, buance!" 
Tabi ki i sukede wanene, Sukede Tırkorata çi muse. 
Ez ju dafa zaf qefeliyo. Werte araqde, toseniyera zere mı tavaneke 

qeleşiyora. Mı tope caverde. Xore şi ya vere mektev, bıneşi ye. Mı şekerd, 
hete Tekmezuge'de pe pırdde hau Wusıve Donduku cerra yeno. Here bar 
kerda, çıweya ki dano pıro, hemi ki herseno hora bıreno: "Çooooh!. .. " E 
ke ama nejdiye ma, çıme xo amay Hese ser. Hese bıne tija çeqerinede zor
na beli ben o. Kılmo, qıckeno, xona po ne seriyo. J u sere xo, ju ki pize xo 
beli beno. 
Wusıve Donduku lewe Hese'de vınert. Şekerd ke pize Hese tere meske, 

tere balone veciyo teber. 
"Ne, Hesene mı, zere tu ça hande biyo bız?" 
Hese xo ver şekerd. Şerrniya, neeşkı ke çi vazo. 
Wencena Wusive Donduku: 
"Ne, lace mı, tu yoxsama zafı genn werde?" 
Hese sere xo dard ra, wuya, va: 
"Hiya apo, maa mı germa bırnayiye poıe. Mı hade ke şıkiyo, xore 

werde.ıı 
Wusıve Doduku vere çımone xora hurdi hurdi wuya, deste xoyo çep 

sere zere Hese'de ardı na het, berdı u het, va ke: 
"Mırdo, mırdo!" 



ŞEX SAiD U SEYD RIZA'YRE 

Zerweş SERHAD 

KEYNA Şex Said u Seyd Rıza 
Bawo ver şi, ezo werza 
Embaz, qande welati tewrba 
Heyfe baw u kali bıgira 

PİY Oxıl verina gane xo da 
Ver şi, kewti tewrde şehida 
PİY A vıjeno, vano ma piya 
Xebera verenande ma biya 

KEYNA Ezo şma, mare çari 
A kışta yene tay espari 
Qay şıne keyde mıxtari 
Çıza qande kancoy brari 

PİY Ezo şma, mare cıtı 
Oxıl yenese, be mı fıetı 
Ez cıtıra şma cın 
Mı di nu kışta, va teqı-tuqı 
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KEYNA 

PİY 

KEYNA 

Piye mı, ıı şo, maye yene 
Qet nay xo vira nekene 
Ze kı ma bostani kenene 
l'Ieyfde verenara, wıni yene 

Oxıl hadre, verena dıma 
Werze xorte Dımıliya fına 
Maye şıre xo fielal nekene 
Xorti heyte şehida negire 

Piye şehid şıne, maye yene 
Heyfe verena wu Şex Said'i gene 
Dersim'ra Seyd Rıza'ya perskene 
Ma guniya mılet peydı wazene! .. 

AZMİN QILAYA 

M.ÇERMUG 
""Ereb", merse/andi! madı zew motifeno. No motif ya zaf 
zalımo, yan zi zaf.axmaxo. Lavr€ e merseıe kı "Ereb"i sero vazyeM, emerselandı kısta mı/eta Erebana zew niyet€do 

rırab çıniyo. Yane ma çımdı pera xelqi braye peye, ew herg 
mı/et miyandı merdıtne axmaxi zi esıe. baqıli zi, merdım€ hewli zi este, zalımi zi ... " 

Wextde seferberlıgidı zew Dımıli wu zew Ereb'iya cepedı bene embaze pe. Koti sınese piya sıne ... Roze wertede cengidı, zew gülleye yeno wertede Ereb u Dımıli'dı güneno ero. Dımıli a sıat şık beno ser u remeno. Ereb'ire zi van o "Bırem! ... Bırem, be w azınin qılaya! .. " Ere b çi ye fafım nekeno. Erdra gülli geno wu kefa hı m vano "Yella yella!.." hım zi gülli xo destdı tılo keno wu pa kay keno ... Dımıli zi durira temaşey cı keno. Ew fına seni kı Ereb vano "Yalla yalla!..", zu fınd gülle teqeno wu a sıat Ereb beno !ete letey u venge cı bıryeno. 
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XIMXIM 

Arooayox: CİH AT-KAR 
Vatox: SIDO 
Caye vatışi: Di ya rbek1 r 
Wext: 1980 

Xımxıme tori vana 
Her here tori vana 
Tı nebi ez nevana 
Ercena coka va na 

Wılay daye negena 
Bilay bawo negena 
Delaleke xu gena 
Gena wu hezn negena 

Kuçey ma seraseri 
Cordı yen xort kemeri 
Cerdı yen axaleri 
Kown te miyo pey xınceri 

Ez Xımxım desta beri 
Ber deki qare seri 
Wırdı dana xeberi 
Xeber ya per şekeri 

Zerence Koy Bedlis'i 
Bewrane Deşte Fis'i 
Mılçıke Anqeris'i 
Waşte taeekipisi 

Xımxıme tori vana 
Her here tori vana 
Tı nebi ez nevana 
Ercena coka vana. 
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JOOIIŞ©IRIE Alfabe wu awaye nuşıene Dımılki 
GÖRÜŞME Dınulice alfabe ve yazım kuralları 
D ISCUSSION The alphabet and the regulations of style of Dimilish 

INTRODUCTION --------------------------
In the first issue of PIY A, previously 
known as A YRE, we have aııempted to 
use tenıatively such an alphabel and style 
that attracted the attention of the readers 
and provoked inıeresting discııssions. In 
order to maintam the flare of this interest, 
we have devoted a special comer in oıır 
journal so as to allow oıır readers to par
ticipaıe in this intellectual enterprise with 
a view to ata comprehensive alphabet in 
form and soıınd. 

To ııncover to oıır readers the details of 
the problems that we are canfronting and 
o ur objectives, w e perceive it infonnati ve 
to classify the following: 

THE PROBLEMS RELATED 
TO REGULATIONS OF 
ST YLE 

It is worth mentioning that we have no 
intricaıe problems in this respect; bııt 
this by no means implies that we have 
removed all the obsıacles that we are fac
ing. The situation can be in ıwo points: 

1- The questjon of morpholo
ı:.xl 

The fact that Dimilish has not taken a 
written form for more than a hundrcd 

years has affected the language negative
ly. On one hand, this has deprived it of 
the natural growth and prosperity that any 
living language is likely to develop; and 
on the other hand, this has weakened it 
immensely to be engulfed by the other 
coexisting major languages. Owing to 
this sıaıe of affairs, it has become more 
and more difficult to distinguish between 
the organic morphemes from the ones in 
the Dimilsh language. 

2- The styljstic aspect of the 
problem; 

A YRE has always been aware of the sıat
us quo of the Dimilish. This has been 
displayed in its previous numbers (Cf. 
n°: 7, 8, 9, ll, 12, 13).It has been 
shown that the Dimilish is stili under the 
influence of Turkish, Kurdish and Euro
pean langııages.This fact has created con
siderable opinions amongst oıır editorial 
staff. ·w e ap pea! therefore to o ur readers 
to write to us putting forward their con
struetive commentarics and views. 

THE PROBLEMS RELATED 
TO THE ALPHABET 

By virtue of the interesting discussions 
that have been exchanged by the board of 
editors and its readers, many illuminating 



consequences arise in this connection. 

However it ought to be bome in mind 

that we have achieved no cansensus re

garding the question of phonology. But at 

the same time there is no decp-seated dis

agreements. Our aim has prompted us to 

devote a special comer in PIY A with the 

view to stimulating more contact and ap

proaches. The results of the meetings and 

the discussions that have taken place will 

be publishcd later in all its details. The 

preliminary discussions ccntre on: 

1- Oyr stylistic standpojnt: 

The Dimilish language has not taken a 

wriuen form whatsoever. For this reason, 

it has been an easy victim to the other 

neighbouring languages; namely, Arabic, 

Turkish, Kurdish and Persian. The in

flucnce has not been in the area of vocab

ulary only, but it extends to the area of 

phonology also to such an extent that the 

borrowed phonemes sound more natural 

than the organic ones in Dimilish now. 

In the light of this state of affairs, the 

questions that emerge to be compriscd in 

o ur agenda are the following: 

a- S hal our attention be directed only to 

the organic phonemes of the Dimilish? 

b- If we should adopt the above idea, 

what will be then the destiny of the bor 

rowed phonemes? 
c- Or, should we maintain both of the or 

ganic phonemes as well as the borrowed 

on es? 
d- S hal we adopt the concept of alophon 

in our language. If so, w hat our criteria 

will be? 

2- Oyr phonolo~ical stand
pojnt: 

In this connection many theories and crit

icism have emerged. They focus mainly 

on the problem of the organic and the 

borroved phonemes in the Dimilish. Our 

board of editors finds it valuable to put 

forward the following perceptions to be 

discusscd. 

- The phoneme (; in Arabic takes 

the form of rı in our alphabet; 

- The phoneme [ J ] bccomes ş our al 

phabet; 
- The phoneme [ ~] becomes ü our al 

phabet; 
- The phoneme [ }- ] becomes j o ur al 

phabet . 

These illustrations do by no means indi

cate that we have set up a rulc. Our read

ers have stili a vital and significant role 

to play. Any approach concerning the 

question of style and alphabeL from our 

readers is warmly welcomcd preferably 

written in Turkish or in English while 

taking into consideration the concise na

ture of our journal. W e promise our rcad

ers that no opinion or point of view will 

be forgoLten or burried in files. Everyth

ing that comes to our hands will be pub

lished. However if a reader prefcrs to be 

anonymous, we promise to respect his 

desire; or if he docs not want his pint of 

view to be published for one reason or 

another, we promise to comply with his 

wish as well. 
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GİRİŞ 
===== 

PİY A'nın ilk sayısında, AYRE ile bir
likte kullanagaldil!imiz alfabe ve yazım 
kurallannın geçici olduklarına okuyucu
nun dikkatini özellikle çekmiş, gerek al
fabenin, gerekse yazım kurallarının tar
tışmaya açık olduklannı, tartışılacaldannı 
ve ancak gelecekte düzenlenecek geniş ka
tılımlı bir toplantıda son şekli alacaklan
nı belirtıniştik ... Şimdi de, bu konudaki 
tartışmaların tüm okuyucularımızca izlen
ebilmesi amacıyla dergide bu özel köşeyi 
açmış bulunuyoruz. Amacımız, bu önem
li sorunun çözümünde tüm okuyucuları
mızı aktif duruma getirerek, böylece ger
çekleşecek kollektif bir çalışmayla, dilim
izin alfabesinin ve yazım kurallarının 
sal!lıklı bir zeminde, en dogru bir şekilde 
oluşmasını saglamaktır. 

Bugüne dek neyi tartıştık? Sorunlanmız 
nelerdir? Çözümleyemedigimiz ya da hal· 
en tartışmalı olma özelliklerini koruyan 
hususlar nelerdir? .. Okuyucunun, konu
nun içine daha rahatça girebilmesi için 
bunlara biraz ışık tutınak istiyoruz. 

YAZlM KURALLARINA 
İLİŞKİN SORUNLAR: 

Yazım kurallan konusunda önemli sorun
lanmızın bulundugu söylenemez. Ama 
bu, yazım kurallarını en saglıklı bir şe
kilde yerli yerine oturtabildigimiz anlamı
na da gelmiyor tabi. Zaten bu aşamada bu 
olası da degil. 

B u konudaki güç! üklerimiz iki nedenden 

kaynaklanıyor: 

1- Dilimizin morfo!oiisi ko
n.ı.ı.m;. 

Yüzyıllarca yazılmamış olmak, dilimizin 
yapısında önemli tahrifatlara yolaçmış. 
Bir yandan dilin dogaı gelişim yasalarına 
uygun olarak dilimizde çeşitli agızlar o
luşmuş, öte yandan da çevre halkiann dil
lerinin etkisi altına girilmiş. Gerçek dur
um bu olunca, tamamen dilimize ait olan 
dogru morfemlerin tespiti son derece titiz 
ve uzun erimli yogun bir çalışmayı ge
rektiriyor. 

2- Yöntem konusu: 

Biz öncelikle dilimizin kendi gerçekligi
nin bilincindeyiz. Zaten PIY A ailesi ola
rak şu anda içinde bulundugumuz bıı ça
lışmalar da bu gerçeklikten ötürüdür. Fa
kat diger yandan bir de etkisi altında bu
lunduJ!umuz degişik mihraklar (Türkçe, 
Kürtçe ve Avrupa dilleri yazım kuralları) 
var. Bu bakımdan yöntem konusunda 
kendimizle çeliştiılimiz zamanlar çok olu
yor. Fakat morfolojiye ilişkin sorun
Iarımızı saglıklı bir şekilde çözümleme
miz durumunda, yöntem konusunu, aşı
lamayacak bir sorun olarak görmüyoruz. 

Yazım kuralları konusunda burada şimdi
lik daha fazla ayrıntılara girmeyi düşün
müyoruz. UygulayageldiJıimiz yazım ku
ralları, AYRE sayılarında (7, 8, 9, ll, 
12, 13) tek tek yayımlandı. Okuyucula rı
mız sözkonusu kuralları inceleyerek ya
nılgılarımız ve önerilerini bize yazariarsa 
seviniriz. 

ALFABEYE İLİŞKİN SO-



RUNLAR: 

Alfabe konusunu hem redaksiyon olarak 

kendi aramızda, ve hem de okuyuculart

mızla tartışa tartışa bugüne geldik ... Di

limizin fonolojisine ilişkin olarak rcdak

siyonda tam bir gÖrüş birligi olmamakla 

birlikte aramızda önemli görüş ayrılıkla

nnın bulundugu da söylenemez. Önem

lisi, prensip olarak izledigirniz yolun 

dogrulu~na hepimiz inanıyor, bu konuda 

tam bir görüş birligi içinde oldugumuzu 

rahatlıkla söyleyebiliyoruz. 

Evet, redaksiyon olarak aramızda önemli 

görüş ayrılıklan yok. Ama bu köşede ko

nuyu tartışmaya açarken, şimdiye dek o

kuyuculanmızla da aramızda geçen görüş

mclerde sözkonusu edilen tüm ayrılık 

noktalannın genel bir dökümünü yaparak 

konuyu bu geniş boyutları içinde tartış

maya açmak istiyoruz. 

Bu konudaki tartışmalar öncelikle iki 

noktada yogunlaşıyor: 

1- Yönteme ilişkin sorunlar: 

Dımılice, tarih boyunca yazı diline he

men hemen hiç dönüşemedi. Bu nedenle, 

Kürtçe'nin, Farsça'nın, Türkçe'nin ve A

rapça'nın etkileri degişik agızlarda yaygın 

olarak kendisini gösterir. Bu etki salt ö

dünç sözcük almakla sınırlı kalmayıp 

dogrudan dilimizin fonolojisini de etkiler 

bir boyuta ulaşmıştır. Örnegin birbirine 

yakın yerli ve ödünç iki fonem herhangi 

bir agızda yan yana, birlikte kullanılıyor

ken, başka bir agızda yerli fonemin tama

men yilerek yerini ödünç fonerne bıraku

gını görmekteyiz. 

Durum bu olunca, aşagıdaki sorular ken-

diliginden gündeme geliyor: 

a- Aifaberniz için işaret seçimine giderken 

salt yerli fonemleri mi gözönünde bu 

lunduracagız? 

b- Eger görüşümüz bu yöndeyse, ödünç 

fonemlerin dildeki dudrumu ne olacak? 

c- Yoksa yerli-ödünç ayrımı yapmaksızın, 

şu anda dilin tüm agızlannda yaşayan 

tüm fonemlerin alfabede temsili daha 

saglıklı bir yol mu olur? 

d- Alafonlan alfabede temsil etme yoluna 

gidecek miyiz? Gidcceksek, bu konuda 

ki ölçütümüz ne olmalı? 

2- Fonoloiiye ilişkin sorun
lıllı 

Fonolojiye ilişkin olarak şimdiye dek çok 

degişik, birbirleriyle çelişen önemli görüş 

ve eleştiriler geldi. Görüşler, genel olarak 

dilimizde hangi fonemlerin yerli, hangi

lerinin ödünç oldukları yolunda. 

Aşagıdaki görüşler, ne redaksiyonun ne de 

belirli herhangi bir grubun görüşleridir. 

Konunun yanlış anlaşılınaması için bunu 

öncelikle belirtmekte yarar görüyoruz. 

Degişik zamanlarda, degişik okuyucu

larımızdan gelen önerilcrio tümünü oku

yucularımızın görüşlerine sunuyoruz. ls

lİyoruz ki hiçbir okurumuzun görüşü dos

yaları m ız arasında saklı kalmasın, tüm 

görüşler bu vesileyle geniş kitlenin tar

tışmasına sunulsun. 

Alfabemizde temsil edilen ve ama dilimi

ze ait olup olmadıklan zaman zaman tar

tışma konusu edilen fonemler şunlardır: 

1- Arapça'da Z , bizim alfabemizde de 

fı harfiyle temsil edilen fonem. 

2- [/]fonemi, ki bizim alfabemizde ş 
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harfiyle temsil edilmektedir. 
3- [ ~] fonemi, ki bizim alfabemizde ü 

harfiyle temsil edilmektedir. 
4- [.,7] fonemi, ki bizim alfabemizde j 

harfiyle temsil edilmektedir. 

Gerek yazım kurallarına ilişkin olarak 
yapugımız gönderme, gerekse alfabeye i
lişkin olarak belirtiillimiz hususlar, tar
uşmaya bir sınır koymak istedillimiz an
lamına gelmiyor tabi. Okuyuculanmız 
görüşlerini son derece özgür olarak ve a
ma derginin sayfa kapasitesini gözönünde 
bulundurarak özlü bir şekilde bize yazar
larsa çok sevinecelliz. Bizim dilegimiz, 

bu konularda (alfabe ve yazım kurallan) 
gelen tüm görüş ve eleştirileri oldugu gi
bi bu köşede yayımlaınakur. Ama yazarı
nın istememesi durumunda, yazann isıe
lline saygı duyacak, ve yazann izni omak
sızın yazıyı yayımlama yoluna da kesinli-
kle gitmeyecegiz. · 

Daha geniş bir alanda izlenebilmesi bakı
mından yazılann Türkçe ya da Ingilizce 
yazılmış olmasında büyük yarar görüyo
ruz. Bu bakımdan okuyuculanınız bu kö
şeye gönderecekleri yazılannı Türkçe ya 
da Ingilizce olarak yazariarsa aynca sevi
necegiz. 

NO LEJE WELATİYO Welaıe ma bol şinno 
Merdış kare penn niyo 
Xorıe Dımıli şelıid şiyo 
No Iej, leje welatiyo 

Zerweş SERDHAD 

Xebatkare ne welati 
Lejkeri bıde cemari 
Qande refıateyda mıletı 
Serbestey aya ma fıetı 

Tiyarsoki çiye nekene 
X ortane ma hengele kene 
Bınpizeye, tım ri yarsene 
Eye serbestey newazene 

Vemiya maya mara asena 
Roşnberiye nıkara ma mısnene 
Çımane bolna akene 
Eye qande welati cefa kene. 
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Deyrvaze xelqde malzzet Altınmeşe, zekıma zane Sankuşızo. Pero ezbeta cı Dımtliya, 

ew no fıesab o bı xo zi Dımıliyo. Lavrc gerek Tırkan, gerekse Kürdan heta neka lzzet 

Altınıneşe zc Kürd fiesıbnaye.Perkın vate qay lzzet Kürd'o, ew qande coy zi tım deyrva

zande Kürdan miyandı fıesıbyaye. Lavre roznameyo Tan'dı lzzet Altınmeşe, zew sohbete 

telefonidı asle xo akerde akerdc kcno eşkera ... Zew sinayeye cı cıra perseno, vano "Tı 

Kürd'e?" O zi ccwab dano, "Ne, ez Zaza'ya!" 

Ma va bclka na xeber oportonistande marc çi ye vana. Qande coy ma peserokdı ca da na 

xeber zi. Ew no mi yandı, semedo la lzzet Altınmeşe'yo asle xo inkar nckeno, maye de

yrvaze xoye erciyayi tebrikkene. Wa gane c ı wes, nefese cı akerdebo. 
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PİYA, 64 SAYFA 

Bilindilli gibi yaz sezonu Avrupa'da ölü 
bir sezon ... Bu mevsimde tüm işler %80 
oranında aksamalı yürür. Avrupalılar ve 
uzun yıllar Avrupa'da yaşayanlar bu ger
çegi iyi bildilderinden tüm çalışmalarını 
ona göre planlarlar. Fakat Avrupa toplum 
yaşamının acemisi olan bizler, çalışmala
runızda bu gerçegi hesaba kauna alışkan
lıllını bir türlü edinemedik Edinemedilli
miz için de, her ay çıkmayı planladıgımız 
halde bu planımızı gerçekleşüremeyerek 
okuyuculanmız karşısında mahçup duru
ma düştük, bagışlasınlar. 

B u arada dergide bir de del! işiklik yaptık. 
Şöyle ki: Dergi 48 sayfa olarak gereksin
melerimize yanıt verememektedir. Bu ne
denle dergiyi 64 sayfa olarak yayımla
makla yarar görüyoruz. Ama 64 sayfalık 
bir dergiyi de her ay çıkarabilecek ekono
mik güçten de yoksunuz. Bu nedenle der
giyi şimdilik 64 sayfa olarak ama iki ay
da bir çıkaralım diye düŞÜndük. 

Biliyoruz, iki aylık süre gerçekten uzun 
bir zaman. Fakat insanın ayallını yorganı
na göre uzaunası da güzel bir şey ... Ama 
bu arada okuyuculanmıza şunu da fısılda
yalım: Asıl hedefimiz her ay yayımlanan 
64 sayfalık bir dergiye ulaşabilmek. Bu 
istej!imizi gerçekleştirebilir miyiz, bunu 
zaman gösterecek. Fakat 16 sayfalık AY
RE'den 64 sayfalık PIY A'ya ulaşıncaya 
kadar katettiilim iz çetin, engebeli, inanç
lı ve kararlı yola bakınca, fazla umutsuz 
olmamız için bir neden olmadıgı sonucu
nu çıkararak umutlanınaktan da kendimizi 
alamıyoruz. Ekonomik yönden önümüz
deki tek engel gericilerin ve oportünistle
rin su başlarını tuunasından ve çevremiz
de örmeye çalıştıklan duvardan kaynak-

!anıyor. Bu durum karşısında yap~unız 
en gerçekçi yol, onlıın kendi örümcekall
ları içinde bırakıp kendi olıınaklanmızı 
kendimiz yaratarak bu ekonomik dar bo
llazı aşıp hedeftınize ulaşmaktır. 

PIY A bundan böyle 64 sayfa olarak iki 
ayda bir çıkacak. Derginin fiatını 20 sek 1 
5 DM olarak hesapladık. Abone konusu 
da şöyle: Eski abonelerimizin haklan ay
nen oldugu gibi korunurken, yıllık (altı 
sayı) yeni abone ücreti de 120 sek 1 30 
DM olacak. 

ALi ARSLAN 
SERÇE 
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ALFABE 

DI MIL Kİ A.P.I KÜRDKİ TIR KKİ ERE BKİ 

a [a l [oc l [ a:l a a 'i _,_ 
ı 

b [ b ] b b ... 
c [dJ ] c c e 
ç [ ~1 ] ç ç • d [d ] d d .. .)' 

e [ t ] e e e [ e ] e 
f [ 1 ] f f .... 

g [ j ] [ f ] g g f 
X - X g e ı 
h [ -h ] h h ~ 
h e 
ı [ t ] ı ı 

ı [ i ] i ı 
~-[ J ] j j 

.-
J .. 

.J 

q [ i ] q k ı) 

k [ c ] k k J' 
ı [ t ] [ t ] ı ı J 
m [m ] m m {' 

n [ 17 ] n n u 
o [ j ] o o 
p [ p ] p p 

~ 
r [ r ] r r .J 

s [ s ] s s ~ .,. "' ş [ J ] ş ş . .r 
t [ t. ] t t .:. ~ 

u [ u, ] ii u _,_ 
ü [ ~] u ü 
V [ ~] V 

w [ \lV ] w V .J 
y [ 1 ] y y ..s 
z [ 2 ] z z ~ J .. 



JPnY A0lDIT 
MA JPERO JPnYA WERZE PAY 

Zerweş SERHAD 

KOYO BERZ, koye mayo 
M. ÇERMUG'i veng dayo 
MIHE EI . .iŞAN'i ameyo 
ARDWAN'o xeber dano. 

ZILFI oyo deyri vano 
AZAD DILER'o nuşeno 
PİRANIJ'o raye roneno 
ENWER GÖKÇE aredano. 

USXAN'o PİYA 'dı veyndano 
HESE'yo kılami neşrkeno 
KENDAL'o teye vano 
ZELAL'ra vengo yeno. 

FlRAT tewr geyreno 
ZILO Q!Z'i miyandı ano 
RAYBER'i vane biyare 
A lVDELIZ'o tewrde tari. 

MEHMED EMİN'e ye szfti 
EROL SEıVER yede wexti 
XALE NURi ye çı wexti 
ZERlVEŞ'i redaktori lıetbi. 

Neye ıepiya, ma pero piya 
Arebiyem tcwrde xelqiya 
Serbesteyda demoqrasiya 
Ma bıwanım peseroke Dımıli ya. 




