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OKUYUCU MEKTIWLARI 

YlKlLS IN 
ZİNDANLAR! 
Yeni yılınızı en iyi dilekle
rimle kutlar; başarı, sağlık ve 
esenlikler dilerim. 

On yıldır cezaevindeyim. Si
yasal bir davada idam cezası 
aldım. Dosyam Meclis'te bek
letiliyor. 

Kültürel derginiz ilgimi çek
tiği için yazışmaya karar ver
dim. Bu konuda bana yardım
cı olursanız sevinirim. Ilgini
ze şimdiden teşekkür/er. 

Eski sayılarla birlikte diğer 
çıkan sayıları normal adresi
me gönderebilirsiniz ... Selam 
eder, sevgi ve saygilarımı su
narım. 

Üstün başarılar! ... 

( ...................... ) 
Çanakkale E Tipi Cezaevi 

WEN[)OXAN 
LEifERS TO THE EDITüR 

ZAZA 
MİLLETVEKİLLERİNE 

AÇIK MEKTUP 

Türkçe'm zayıftır. Yanlış yazdıgım için 
kusura bakmayın. Yanlışlarımı düze/tip 
meklubumu yaymlarsamz memnun olur
um. 

Biz biliyoruz ki Meclis'te birçok millet· 
vekilimiz var. Erzincan. Dersim. Elazıg. 
Bingöl. Muş. Diyarbakır, Sıvas. Adıya
man. Urfa milletvekillerinin çogu Zaza'
dır. Ama bunlar bir gün Zaza olduklarını 
söylememişlerdir. Hese diyor "Kam ke 
asli ho inkar keno, aqılra hero!'1 Yani, 
"Kim ki aslını inkar ediyor, akıl yönün
den eşektir!" Bu çok agır bir sözdür. Bunu 
size asla söylemiyorum. Ben biliyorum 
ki sizin de kendinize göre bir bildiginiz 
var. Yoksa hiçbir Zaza aslını inkar etmez. 
Ama ben isıyorum ki bizim milletveki
lerimiz Zaza olduklarını söylesin/er. Böy
lece biz de bilelim ki Meclis'te adamiarı-
mız var. 

Sayın PIYA, ben her yaz Türkiye'ye gi
diyorum. Bu yüzden adımı yazmasanız 
memnun olurum. Size bazı şeyler gön
dermek istiyorum. Takma ad kullansam 
olur mu' (. ......... ) 

S .K. 
Batı Almanya 



PİYA'DAN: 

Dost S. K .• 

Mektubunuzda adresiniz bulunmadıAın
dan size yine bu köşede yanıt vermek 
zorunda kaldıgunız için bagışlayın ... 

Milletvekilerine ilişkin söyledikleri
niz konusunda size herhangi bir şey 
söylemek yetkisini kendimizde 
bulamıyorz. Bu konuda muhattabınız 
tamamen milletvekilleridir. Onlardan 
bir cevap gelirse yayınlarız ... 

Bize gönderdiğiniz yazılarda takma ad 
elbette kullanabilirsiniz. Zaten dergiye 
baktığınız zaman, dostlarımızın ço
gunun takma ad kullanmakta oldugunu 
görürsünüz. PlY A her ne kadar bir dil 
ve kültür dergisiyse de, Türkiye gerçe
ğini gözönünde bulundurarak dostları
mızın gerçek adlarını gizli tutma kon
usunda özellikle hassas davranıyoruz. 
Yazarlarımızın, abonelerimizin ve ha
berleştiğimiz diğer dostlarımızın ger
çek adlarını mutlaka gizli tutma gibi 
bir ilkemiz var. Ve her ne suretle olur_ 
sa olsun, bu ilkeden kesinlikle ödün 
vermeyeceğimizden emin olabilirsi
niz. 

ELEVİ ESTE? 

Şunade ju diya/ox: qurmuşkeno. Şıma 
E/evi kökeni araştırmışkerdo, helalbo 
şımare. E ji şunara perskeno. Tayn ewro 
vane "E/evi çine", ma ji vanım ke "E/evi 
e sır E ji Elevi'ya. S ıma ne işi vıraje zaf 
beno rınd . ..... Ez Muş'rao. Zu soz vana, 

"B ıji K urdistane"; ş ıma na sozre çi vaje
ne. mıre vaze. 

( ............................ ) 
Mersin 

PİYA'RA 

lmbazo Delal, 

Kam se vanose wa vazo, Elevi helbet 
este. N eka Trrkiya'dı Qars'ra ıepeş heta 
Adena mılyonana Elevi este. Lavre 
pôro Elevi Zazay niye. Tırkiya'dı Ele
viyan miyandı Zazay zi este, Kürdi zi 
este, Tırki zi este, Erebi zi este. Lavre 
meselaya PlY A meselaya Zazayana. 
Zazay zi e\IITO Ezırgan'ra Heta Semsur 
(Adıyaman), zu mınlıqayeda gırs sero 
nezdiye bire mılyoni insaniyf.. Ne bire 
mılyoni Zazayan miyandı hun Elevi 
este hım zi Sunni. Ew ne pero piya 
zew xelq teşkil kene kı narney ne xel
qi zi "ZAZA" (yan zi "DIM!Ll")'yo. 

Meslay Kürdistan'i sero fık.re ma aker
deyo. No amordı nuşteyo 'Tarihi Yerli 
Yerine Oturtmak" bıwanese, o nuştedı 
zi u sene ne xısusi sero fikre ma bı vi
ne. 

ÖZÜR 
Burada (lsveç'te) postalamada yaptığımız 
küçük bir yanlışlıktan ötürü, dergimizin 4. 
sayısı, Türkiye'deki okuyucularımızın eline 
bir ay gecikıneli olarak geçti. Türkiye'deki 
okuyuculanmızdan özür dileriz. 
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İNAT 

"Adam Nuh diyardapeygamber demiyor!" "Keçi gibi inatçı!" "Zaza inadı işte, ne ola
cak!" "Inadına inadına iş yapma yahu!" "Ne inatçı herifsin be!" 

Aslında bir ba§Yazı için hiç de iyi bir giriş degi/. "lnat'la başlayan yazıdan hayır gel
mez!" derler ama ne yaparsınız ki benim de inadım ıuııu işte. ll/e de "inat"/a başlayaca
gım dedim ve inadı elden bırakmadım. Ne olacak, Zaza/ar için boşuna "inatçı" deme
mişler 

Ben "Zaza" fe/an deyip duruyor um ama bundan Kürt ve Türk dostlarımız kendilerine pay 
çıkarmasın/ar. Onlar da Zaza/ardan daha az inatçı degiller. Aslında bu inaıçılık ortadoğu 
halklarının geneline özgü bir özellik. Ne demişler, "Urfalı, bir hal/ı! ... " Biz hepimiz ay
nı kabın ayranıyız. Yani hepimiz biraz inatçıyız. 

Bu inatçılık hayatımızın bir parçası olmuş sanki ... Bir kızı sevdik mi, onu mutlaka alı
rız. Ya da onun ugruna adam vurup kupisierde yaıarız. Onu da yapamasak, ömür boyu 
kahro/up gideriz. Niye? Inat işte ... Bir kızı alacagım dedi mi, almalı insan. Yoksa bize 
yakışır mı hiç? 

Bir partiyi mi tuttun ... Diyelim ki Demokrat partilisin ... sen daha ömür boyu "demok
rat"/ıgından şaşmayacaksın.lsmet gitse de, Celal gitse de, partimartide ka/masa, sen 
yine de inadmı sürdüreceksin. Biz sözümüzden dönmeyen insanlanı eve/allah. Eloglu 
partimizi mi kapadı, biz inadına inadına partili olacagız. 



Hani bir bakımafena da def!il. "Inaıçılık" biraz da yif!irlif!in ve merrlif/in arkadaşı mı 

ne ... Insanın biraz da hoşuna gidiyor. Belki böyle bir benzerlik yok da, Zaza olduf!um i

çin ben öyle düşünüyoorum. H uyum kurusun, ne olacak ... Sonunda inatçılıf!ımtzdan da 

pay çıkarmaya başladım. Inat işte, "inaıçılık"ımızı ille de yere düşürmeyecef!im. Bizim

kisi de keçi inadı gibi bir şey, baf!tşlaym. 

Inat minat derken, PIYA'ya karşı olan dostlarımız aklıma geldi. Inandıkları için bize 

karşı olan dostlarımıza bir diyecef!imiz yok, düşüncelerine saygı duyarız. Ama bazı dost

larımız da gerçef!e en az bizim kadar vakıf oldukları halde beyin/erindeki oportünist 

ef!ilimlerin etkisiyle AYRE'nin çıkışından bu yana her fırstra, inatla bize sa/dırıyorlar. 

Biz bu arkadaşlarm ıuıumiarını her ne kadar oporrünistlik olarak def!erlendiriyorsak da, 

asimda onların bu tutumunda "inat" m da payı yok mu dersiniz? Olmaz olur mu hiç, bal 

gibi var. Huyları kurusun, ille bu alanda da Zaza olduklarını belli edecekler. Inar işte. 

Inat ama, ef!er inadına inadına iş yaparak insan kendi halkına zararlı oluyorsa, o zaman 

artık inadm yakasım da bırakmak gerek. Diliyle, kültürüyle, tarihiyle bir halkı bir 

"inat" uf!runa kurban etmek ve bunu inatla sürdürmek. bal/ışlanması mümkün olmayan 

bir inatçılıktır. 

Bizim birbirimize gerçekten gereksinmemiz var. Kendi dil, kültür ve tarih sorunlarımıza 

sistemli olarak yeni yeni sahip çıkmaya başladık. Ve inanın kısa zamanda epey de yol 

aldık. Şimdi, bu aşamada kavga edip birbirimize girmenin anlamı yok. Birbirimizden 

kaçmamtz da gerekmiyor ... PIYA, Kürdistan'dan Ingiltere'ye kadar açılan geniş bir şem

siyedir. Bu şemsiyen/n altında birçok ilerici, devrimci, demokrat arkadaş var. Yani Pt

YA şunun bunun def!i/, hepimiz/ndir; hepimize gereksinmesi var; ve hepimizi barındı

rır. Yıllar önce edindif!iniz ve halkımız m asimilasyonu amacına yönelik olan derme çat

ma teoriyi, beyninizdeki oparrünisı ef!ilimler/e birlikte bir yana bıraktıf!ınız taktirde 

PIYA şemsiyesi size de açıktır. Güçlerimizi birleştirebilirsek daha güzel çalışmalar ya

pabilecegiz. Buna inanın ve bu inançla inkarcı aniayış/arı elinizin tersiyle bir kenara ite

rek, inadı bırakıp konuyu yeni baştan düşünün; kaleminizi, kitabınızı kuşanarak 

gönlünüzü gönlümüzün yanına koyun. 

Merhaba. 

( 
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DIMILIYENO WERZE PAY!.. 

Zerweş SERHAD 

Dezayeno, Brayeno, Embazeno, 

No wıni wexteno kı, kam kı asle 
xo nezano, şari liet o merdım k ok
ra çi ye nebeno, çi yere nebeno. An
cax eyre vane salme, bekes, xint, 
tolaz, cayıl... Yane çıçi kı yeno isa
ni aqıl, eyre vane, o oyo. No wıni 
wexteno kı, be fıkr u be embazey 
qe kes neşeno game çekero, game 
ray şıro. Koti kı şıne şıre, hıma xo 
bısılasne. 

MA KAMİ, MA ÇIÇİYE EW MA 
KOTİRA AMEYE? .. Enina qet ro
je wu wextedı xo vira mekere. Asle 
ma mare zaf lazımo. Ma xo nesılas
ne, peki şardo seni ma bısılasno? 
Ed\ba mado wexto qe neşermaye? 
Yaneri ye mado si ya ne bo? Seni, çı 
babeta mado şari het qıse bıkere ew 
çiye vaze? 

W extano kı ma çımane xo akene, 
maye weynene kı, eye kı ma ye pa 
ray şıne, veri EYe ma Dımıliyanre 
pexiley kene. E zi qayıl niye kı ma 

xo bısılasne. Destbera ina aya çıçi 
kı yena eye kene. Xebera ma mara 
çıniya, hewna bol embaziye hewn
dı. Bo) dezaye xore xo şakerı.e. 
MAYE RAYA K~ PAWENE? 
KAME MA ESTO? KAMDO BE
RO MILETA DIMILİYAN BI
REYNO? .. Ma xore xo ver jewi 
netepesımse, xore wayer nevıji
yemse, wıll şaro dano ma serreo, 
odo hewna marodo. Ma jew ne
bımse, hewna ray pe bıpawımse, 
wıll reziley arneya qırık ver, hewna 
dıha zi ado bolbo. Ma Dımıli pe ne
Fıesıbnırrise, şar dıha ma heme çira 
duri Fıesıbneno. Ke kesire SER
BESTEY nedano. ANCAX SRER
BESTEY ZORA GERENA .. Kole
yin ancax wexta welatde mara ha
wadeyena. Ma kı xo bı xo xore 
wayer nevejiyemse, kam bışo odo 
ma Dımıliyan xore bındestu wu ko
leykero. Soyıne bındestu wu kole
yen çıniyo. Gerek ma nexapeyemı, 
çı kı bındesıu wu koleyen gorey 
ma niyo. Wext wexte lejiyo, çax 
çaxe isanetey u demoqrateyo, ew 



dewr zi dewre mayo!.. 

ilaqeye ma dıriyena çıniyo, çiçiye 
ma estose duzdo, eşkerayo. Emba
zane nndanre miyane ma akerdeyo, 
viyarniya ma açıxa. PİY A zi ma 
Dımıliyanre jew keyewo, ju raya 
ew jew STAR'o ... Kıştamaya ma
re wa jewbo, wa raştbo, wa isan
bo, dunstbo, beso. Qıseyeda veri
nande ma esta; vane, JEWBI HE
ZARO, HEZARBI JEWO. 

Dımıliyanra wa resiaya pexilan u 
bebextan bıkewo. Ma jewi, mado 
jey.rbe. RAYA TARi, ÇALA XO
RIYA. 

Ma qayıl niye kı zıwane ma ye kesi 
miyandı vınibo, ew kılture ma ını
letan u dostande ma mi yandı niya
so. Ma qayıle kı deyre ma, hevale 
ma fıeme cadı serbestbe. Ka ye ma, 
kılture ma wa ma Dımıliyanre bıfıe
sıbiyo. Wa maxobı xore şabe. 

Dımıli hewna vıni nebiye, keri ni
ye, kori niye, !ali niye. Ew hewna 
ma seqeti zi nebiye. Ma ye enıkara 
sere hewadane wu destane xo dane 
ape. 

Eye enikara Dımıliyan welatdı çıne
biyayey fıesıbnene, korfafım fıesıb
nene. Aqılde xoya vane, "Eceba 
ma seni, çı babeta ne zıwane nina, 
ninana dane vınikerdış? Eceba çend 
rameno, ma şenımı, neşenımı?" 

Xapeynayışa, fıileya cara gırwe ne
şiyo. Ya wa dırustibe yan zi wa 
dafıwada demoqratey ı.lisaneteyra 
kokra durikewe. Qande narniya leje 

ınıler nebeno, dahwa ray neşına, 
ınıler zi niyarebena. Wa eziyet u re
ziley Tıend ınıler nede! E kı Dımıli
yan miyandı zi keri, kori, !ali wu 
seqeti vıjiyayese, eye XO nesıJasne
ne. Bı dostena şariya xapeyenese, 
wexta wa e zi vaje "Dewrane ma
ya, ma heqliye." 

Ma kı zane, jew qeç, ju may u jew 
piyra beno. Ju mıletrayese ju mıle
ta, ju zıwan qısey kenese o zi jew 
zıwano. Dımıli, se niye, hezar ni
ye ... Welatdı milyonana isane ma 
esto. Ew eye Dımılki qısey kene. 
Mado asle xo vaje, eşkerakere. Zı
wan u kılture xo veraver bere. 
Rayda heqra, raştra, isaney u de
moqrasira mado Dımıliyan arede pe 
ser. 

Dımıliyeno, herg cadı çımane xo a
kere, aqıle xo arede xo ser! Pero 
piya jewbe. ju raydıbe! Wextano kı 
ma pero piya ju raydıbese, ju fıkır
dıbese, hım dostan u embazan miy
andı qiymere ma beno, hım zi ma zi 
zey şari benım wayere heqi, benım 
isan, benım tetewrde ınıler u dos
tan ... 

Zıwane kesi, hükme kesi wa enıka
ra ma Dımıliyan seradiyargı nebo. 
No dinadı mılete bini seni esrese, 
mıleta ma Dımıliyan zi esta. No di
nadı zıwane bini seni kı estese, zı
wane ma Dımıliyan zi wıni esto. 
No dinadı mıleti seni babeta xore 
wayer vıjiyenese, ma zi ye xore 
wıni wayer vıjiyene. 

Zıwane ma wıni diyargo, wıni he
rayo kı, be nuşten mendo, hıma 
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aneina zi fıeta ewro ameyo. Ewro 
zi mado zıwande xore wayer bıve
jiye. E kı Zıwane ma zıwanande 
mıletan mi yandı roze ca ye xo bıgi
ro, odo wexto belki zıwanooo en 
kıfıan bıvıjiyo. Wexto odo bol zi 
bıbo zıwanedo qiymeten. Wexto 
zıwane ma zi dıha zaf beno weş, 
dıha weş feke ma geyreno. Wexto 
şar zi dıha nnd ma sılasneno. 

Ma Dımıliyan bol çi ye xo kiyardo 
vıni, şari maya dayo vınikiyardış. 
Qe ıayn zi cefa bıkere, xo bıedızne, 
ne zı w an de xore wayer bıvıjiye. 
Heme cadı eskera eskera werze 
pay! ZALIMAN U ZILMİR~ DJ.:: 
HA BESO! ... ŞAN U ŞEREFE 
DIMILİY AN ESTOL .. 

Dımılki zi jew zıwaneno; ma n eve
to, ma peyda nekiyardo. Ze kı tay
ni vane neza nimçeyo, neza leqe
bo ... eni pera zi mafıneye. Nezana
yışa çiye nebeno. Dımıli mıleta ma
ya, Dımılki zıwane mayo, 
ilaqeye kesi pa çıniyo. Ma wayere 
zı wande xoye. Çıçi kı estose, 

raşıose, maye eyre wayer vıjiyene. 
Mersela zıwani, mersela mılet, ew 
mersela kılturi ju merseleda bol di
yarga; eni dı qısana, dı xeıana ne 
fıal bena ne zi qediyena. 

Zıwane ma, verinande mara mare 
mendo. Karn kı ne zıwanire wayer 
nevıjiyo, ew Dımılki're heqaretey 
bıkero, o jew nezanayeyo, o jew 
xenziredo bol gırdo, o kafıredo bol 
zalımo. Eydı roşnayi demax qe çı
niya. O ancax bındest u koleyina 
jewnay qebul keno. Yane belki çı
me ey zi esıe, hıma o jew korfafı
mo. Eyra çı yine niyaseno. Çı kı o
yo newetano kı asle xo, mıleıa xo, 
kılture xo, ew hele hele zıwane xo 
herg cadı eşkerakero ... liaqeye ma. 
gırweye ma eni ewnayna qe çıniyo. 
Ne wertedı ameye, ede fınaki an
cax xore wertedı şıre. 

Welate mayo ver şıno 
Mı/eta maya tey şına 
Zıwane mayo veraver şıno 
Hele, jew jewo vera cı ıeqeno. 

-------------------------
BIZDEN ISTEYEBllECEÖINlZ KITAPLAR: 

DERSIM DERSIM. Usxan (Kılami) .................................. 20 sek 
BIR ZAZA DESTANI. Eshat Ayata (Şiirler) ........................ 30 sek 

-------------------------
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KILAME "OTUZSEKIZ"I 

I. 

• 

Kılam.€ Terteli Dersim 
Kılami Qırkerdena ma 
1938'ra 1988, kılame hencıtena ma 

Natra ardi, dotraberdi 
Sanay ho ver, dür berdi 
Sıngır kerdi, sungi kerdi 
Ra u welaxura gındır kerdi 
Parçey kerdi, purçey kerdi 
Axme kerdi, cexme kerdi 
Sare kerdi, çerme kerdi 
Tae merdi, tae mendi 
Yiye ke mendi, tesde merdi 
Yi ye ke mendi, gesde merdi 
Heşirende, tirarende 
Efkar u tersde merdi. 

II. 

DE WAYİ, WAYİ 

De wayi, wayi 
derdi bi deyrayi 
Zerede cigere ma 
Derdde poyayi 

HESE 
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De wayi, wayi 
Derdi bi deyrayi 
Mara jar u dari 
Çahonde 
Xori heredayi 

De wayi, wayi 
Derdi bi deyrayi 
Mara koıi duıi 
Koye Duzgın Bavayi 
Koye Tujik Bavayi 

De wayi, wayi 
Derdi bi deyra yi 
Koye Dersim t&le 
Ma destr.ı vejiyayi 
Cenderme Tırk'i 
Koye ma mınayi 

De wayi, wayi 
· Derdi bi deyrayi 

Welatra kerdi tever 
Ma u brayi. 
Dost bervayi 
Dısmeni pero bi sayi 

De wayi, wayi 
Derdi bi deyra yi 
Ma destra vejiyayi 
Pul u hagayi 
Mal ugayi 

De wayi, wayi 
Derdi bi deyrayi 
Dısmeni dest u pa ye ma 
Zuıninra gırectayi 
Welatra dür rusnayi 

De wayi, wayi 
Derdi bi deyrayi 
Domone ma ewru 
Tersde qırfayi 



Mirçike ma tersu ver 
Hetera peqayi 

De wayi, wayi 
Derdi bi deyrayi 
Zerede cigere ma 
Derdde poyayi. 

III. 

RESME WELATİ 

Welat Dersim'o, 
Zerede cengo. 

Çarnora ma ser, 
Top u tufongo. 

Mılerema 
Wertede çeng u lengo. 

Endi pırena ma, 
Ma serre tengo. 

Madestde 
Ne huyo, ne zengeno. 

Corasmen 
Cerhard 
Mare bevengo. 
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IV. 

MARŞA DERSİM'İ 

Welaıe ma Dersim'o 
Dısmene ma hersino 
Kam ke here ho neceno 
Caye ho cenemeo 
B me des te saride 
Roz ve roz poyeno 

Berze ho ver, meterse 
Ele, Fate, Menise 
U so, Memo, Seydhese 
Berze ho ver, meterse 

Dısmen jede sa meve 
Nu dewro yeno, sıno 
Verva hode madeniade 
Ye ma ki az reseno 
Ewru newo, mestevo 
Verva tode vındeno 
Here na cırm u sıtami 
Heve ve heve perskeno! 

Berze ho ver, meterse 
Ele, Fate, Menise, 
U so, Memo, Seydhese 
Berze ho ver, meterse. 



DIRBETA VEREN GIRANA 

Qande ınılet bi şehidi 
Yerde ne şeşti wu bire seri 
Şano yeno, şewa yeni 
Bıwana nhde inare jew Yasin'e 

Dırbeta verena gırana 
Gıraneya Şex Said' e Piran'a 
Qande heqde Kurdistan'iya 
Dard kiyardi be imana 

Heqe Dımıli ya ameyo ravey 
Tewrde xonan vazde kerey 
Vaje teresare, ma arney 
Flukmate Tırka çend perey 

Şex Said'e Piran'i, şıma wenşti 
Mare zey roj u zerqi akewti 
Welate Dımıli yara xorti wenşti 
Neheqi cade xodı ronışti 

Heqo koya seiTCil yeno cer 
Xone Dımıli ya eye şıne cor 
Tım ver şıne, vane deyri 
Vatbı "Werze!" Şex Saide Piran'i. 

Zerweş SERHAD 
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TARİHİ 
YERLİ YERİNE OTURTMAK 

Ebubekir PAMUK CU 

GlRlŞ 

Şeyh Said Ayaklanmasının üzerinden 63, 
Dersim Ayaklanmasının üzerinden 50 yıl 
geçti. Bu geçen zaman içinde bu iki şanh 
ayaklanma üzerine birbirleriyle çelışen 
birçok şey yazıldı. Yerli-yabancı, ilerici
gerici birçok yazar, sözkonusu ayaklan
maları yorumlamaya çalıştı. Kimilerine 
göre Şeyh Said Ayaklanması bir irtica 
hareketi, Dersim Ayaklanması ıse bır 
Alevi başkaidırısı olmanın ötesinde bir 
anlam ifade euniyordu. Kimilerine göre 
ise, her iki ayaklanma da yabancılar ta
rafından örgütlenmişti. Ve kimilerine gö
re de ikisi de bagımsız bir Kürdistan kur
ma amacına yönelikti, vs ... Böylece olu
şan düşünceler yelpazesinde hakim du
rumda olan, ve hiç degişmeyen öl!e de 
kuşkusuz ayaklanmaların birer Kürt ayak
lanması olduklarıdır. 

Ayaklanmaların niteliıli dün oldugu gibi 
bugün de zaman zaman çeşitli çevrelercc 
tartışılıyor. Öyle görülüyor ki bu nitelik 

sorunu uzun süre de tartışılacak... Pekı, 
niye? .. Düşünün, bir halk ayaklanıyor; 
idam sehpaları kuruluyor; ocaklar söndü
rülüyor; ve ama ayaklanmaların niteligi 
sisler içinde, ve bir türlü de aydınlıga çı
kamıyor. Niye? 

Işte burada TC'nin ayaklanmalara ilişkin 
tahrifatları gündeme geliyor. 

Her iki ayaklanmada da, TC'nin olaylara 
yaklaşımı, genç Cumhuriyet'te iktidara 
soyunmuş ulusal Türk burjuvazisinin çı
karları yönündeydi. Bu çıkarlar ul!runa, ne 
pahasına olursa olsun, ayaklanmalar bas
tırılmalıydı. Dolayısıyla , başvurulacak 
tüm yollar da mübahtı. Sivil ve asker ka
falar bir araya gelip çözümler aradılar. Ve 
buldular da ... Ömegin, Şeyh Said Ayak
lanması bir irtica hareketi gibi gösterile
rek, böylece Zazaların Alevi kesimi pasif
ize edilebilirdi. Ve aynı oyun Dersim Ay
aklanmasında da rahatlıkla oynanabilirdi. 
Yani Dersim Ayaklanması da bir Alevi 
ayaklanması şeklinde gösterilerek Zaza
ların Sünni kesiminin destel!i daha yolun 
başındayken önlencbilirdi... Ama TC: 
Zazaların dışındaki daha başka kesımlerı 
de düşünmek zorundaydı. Ömegin, Sov

yet proleıerya'ı daha devrimin başında u
lusal kurtuluş hareketlerinin yanında ola
cal!ını ilan etmişti. Ve ayrıca Türkiye i
çinde Türkiye ilerici kamuoyu da vardı. 
Işte bunları düşünürken, TC yöneticile
rinin aklına "emperyalizm oyunu" geldi. 
O dönem Ingilizierin ortadol!udaki 



Aç gözünü!.. 

. Çelik Türk ordusu şimşek gibi çakıp bütün dünyanın gözlerini nasıl açtı ise, on beş 

ı
! yıldır yurdwnuzda parlıyan medeniyet gü:::,ini görüp uyanmıyanların gözünü de öyle 

_ Aç gözünü, açarız gözünü! .. 

sömürgeci entrikalararından ötürü bu ko
nuda yeterli malzeme de mevcutken bunu 
degerlendinnek hiç de zor olmayacaktı. A
yaklanmaların dinsel niteligine bir de em
peryalistlerin oyunu oldukları eklendi mi, 

ilerici kamuoyunun ayaklanmacılara sın 
çevirmesi hiç de sürpriz sayılmazdı... Bir 
de şu var ki, Müslüman Zazaların ayak
lamnalarına Türkiye'deki diger müslüman 
halklar da sempati duyabilirlerdi. Bu ne-
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KÜRDİST AN AY AKLANMASININ 
ANLAMI 

(Bu yazı, basma özel bir bültenle verilmiştir 
Moskova 

26 Şubat 1925 

Mostara Kemal'e ve Ankara hükümetine karşı Kürdistan'daki 
Şeyh Sait ayaklanması, Moskova tarafından, Türk gericilijlinin 
İngiliz emperyalizmi ile ittifak halinde bir geri dönüş girişimi 
olarak değerlendirilmektedir. 

Kemal, genel olarak milli kurtuluş hareketini temsil etmekte ve Türki
ye'nin demokratlaştırılması ve feodal kalınular ile Müslüman din adam
larının etkisinden kurtarılması için çalışmaktadır. Kemal'e karşı, ilk ola
rak emperyalizm, ikinci olarak feodal ağalar, üçüncü olarak din adamları 
ve dördüncü olarak liman şehirlerinin yabancı serınayeye bağlı ticaret bur
juvazisi mücadele etmektedir. 

Son zamanlarda bütün gerici güçler, Kcmal'e karşı bir harekete önderlik 
eden "Terakkiperver Cumhuri:yet Frrkası"nı kurdular. lsyancılar, 

din adamlannın yobazlaşurdığı göçebe aşiretleri harekete geçirdiler ve din
ci slogantarla ortaya çıktılar. 

Ayaklanma büyük toprak ağalarının hakim oldugu illerde patlak verdi. Is
yancıların arkasında Musul meselesinde, yani petrol meselesinde 
çıkarı olan Ingiltere bulunuyordu. 

Ayaklanmanın başladıgı tarih, ilk olarak Musul meselesinin Milletler Ce
mi yetinin bir komisyonu tarafından araştırıldığı, ikinci olarak hükümetin 
zaman zaman toplam ürünün yüzde 80'ini bulan aşar'ı kaldırmayı plan
ladıjlı bir döneme rastlıyorddu. Ayaklanma bölgesindeki ulaşım zorluklan, 
kötü hava şartları ve sınıf mücadelesi yüzünden güçlükle bastırıldı. Şehir 
kücük burjuvazisi ilc orta burjuvaziye ve köylülüğün bir kısmına dayanan 
Kemal hükümetinin, büyük toprak ağalığına, yobazlığa ve Ingiliz emper
yalizmine karşı sınıf mücadelesi tayin edici bir aşamaya ulaşmış bulunu
yor. 

Internationale Presse-Korrespondenz J. 
(Enternasyonal Basın Haberleri) 

1925, sayı 31, s.458) 

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



denle de, halka yönelik propagandalarda 
ayaklanmaların dinsel niteliilinden çok u
lusal nitelij!ine a~ırlık verilebilirdi. 
"Kürtler ayaklanmışlar, güzelim vatanı
mızı parçalayacaklar!.." yaygarası, dij!er 
halkların ve özellikle de Türk halkının a
yaklanmalara sın çevirmesi, ve hatta ay
aklanmacılara diş bilernesini saglayabi
lirdi ... Böylece, zamanın TC yönetimi 
böylesine çok yönlü bir politikayı taktik 
olarak önüne koyunca, ayaklanmalar da 
çok yönlü tahrifatlarla kamuoyuna yansı
dılar. Ve ne yazık ki çok da başarılı oldu
lar. O dönem çıkan yayın organlarına 
baktıl!ımızda, hepsinin resmi ideolojinin 
sözcülü)lüne soyundugunu görüyoruz. ör
nej!in Orak Çekiç dergisi, Şeyh Said ay
aklanması karşısında şöyle tavır alıyordu: 
"Yobaz/arın sankları, yobaz zümresine 
kefen olmalı! Yobazlarıyla, agalarıyla, 
şeyhleriy/e, halifeleriy/e, su/tan/arıyla 
birlikte kahrolsun derebeylik! lrtica ve de
rebeylige karşı mücadele için, köylüler; 
(Köy meclis/erij; arneleler (Sendikalar) 
etrafında teşkilat/anma/ıdır/ar." Hatıa öyle 
ki, Komünist Enternasyonal bile bu etki
lenıneden kurtularnı yarak rahatlıkla Şeyh 
Said ayaklanmasının Ingiliz emperyaliz
minin Orıadol!udaki yeni bir saldırı ma-

nevrası' oldugunu söyleyebiliyordu 

Işte tüm sorun buradan kaynaklanıyor. 
Bugün araştırmacılara ter döktüren de bu
dur. O günlerde gerek resmi beyanatların, 
gerekse gazete sayfalarında yazılanların 
hangisi dogru, hangisi yanlış; dogru alan 
nereye kadar dogru, yanlış olan nereye ka
dar yanlış? Işte herkesin yanıtlamaya ça
lıştıj!ı sorular bunlardır. Bu sorulara sag
lıklı yanıtlar bulunabildij!i zaman ancak 
SÖzkonusu ayaklanmaların gerçek niteligi 
tarih kitaplarına doj!ru bir şekilde geçebi
lir. 

Gelecek sayılarırnızda konuya yeniden dö
necegimiz için bu yazımızda ayaklanma
ları tüm boyutlarıyla ele almayı düşün
müyoruz. Ancak bu konudaki düşündee
mili kısaca belirtirsek, bize göre her iki 
ayaklanma da, Seyd Rıza'nın deyişiyle 
"Türk hükümeti tarafından gasbedilen 
haklarımızın geri alınması" amacına yö
nelikti. "Gasbedilen haklar" da genelde 
geniş çerçeveli olup özelde "dinsel ve ulu
sal" hakları kapsıyordu. 

Bu yazıda bizim asıl olarak irdelemek is
tedillimiz konu, ayaklanmalardaki "Kürt
lük" faktörüdür. Çünkü yukanda da belirt
tigirniz gibi, her iki ayaklanmanın da bi
rer Kürt hareketi oldukları görüşü saj!dan 
sola tüm yazarların paylaşukları ortak bir 
görüştür. Bu görüşü samimiyetsizlikle, 
belli amaçlar ugruna savunanlar için bir 
diyecegirniz yok kuşkusuz. Ama biz, bir
çok aydının, Kürdistan'ın sosyal yapısına 
yeterince vakıf olamadıj!ından, ve ayak
lanmalara ilişkin olarak objektif gerçek
ligi yansıtan verilere ulaşamadıj!ından bu 
görüşte dircttij!ine inanıyoruz. iste bu ne
denle de, bu yazıyla ayaklanmalardaki u
lusal yöne dogru küçücük de olsa bir kapı 
aralama düşüncesindeyiz. Ve bunu başara
bildij!imiz ölçüde kendimizi mutlu hisse
decel!iz. 

Şimdi SÖzkonusu ayaklanmalara biraz da
ha yakından bakalım: 

Şeyh Said Ayaklanması 

Ayaklanmaya Dogru 

Türkiye halklarının kardeşiilli temelinde 
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verilen Kurtuluş Savaşı sonucu yine aynı 
kardeşlik ruhuyla I923'te Ankara'da TC'
nin lruruluşu ilan edilir. Ama cumhuriye
tin ilanı, M. Kemal'in halkiara ilişkin 
politikasında da bir dönüm noktası olur. 
Kurtuluş Savaşında yeralmış olan halklar, 
Cumhuriyet çarkının Türk ulusçuluJıunun 
çıkarlan yönünde döndürülmeye başlan
dıJ:!ını, yeni yönetimin Türk ulusal çıkar
lan uJ:!runa Türk olmayan halklan ezmeye 
ve dinsel inanç özgürlüJ:!Unü her an gas
betmeye hazır oldugunu hayretle görürler. 
Bu nedenle, Cumhuriyet'le birlikte Türk 
ulusunun duydugu heyecanı diger halklar 
duyarnazlar. Heyecan ve coşku yerine, ge
lecege yönelik bir endişe sarmıştır her ya
nı. 

Diger halklar gibi Zazalar da bu gidişaltan 
ötürü huzursuzdurlar. Dersim ileri gelen
leri, olası bir başkaldınya saglıklı hazır
lanabilmek amacıyla aşiretler arası kırgın
lıkları giderme çabasındadırlar. Güneyde i
se Şeyh Said'in başkal d ın hazırlıklan s ür
mekıedir. 

Ama yukarıda da belirttigim gibi, Kema
listlerin yönetiminden rahatsız olanlar 
yalnız Zazalar deJ:!ildi. Kürtler de başlan
nın üzerinde dolaşan tehlikeyi görüyor, 
Kürdistan'ı yokolmaktan kurtannak için 
çareler anyorlardı. Bu amaçla 1923'te ku
rulan Azadi Cemiyeti, Kürdistan'ın ba
ğımsızlığını önüne hedef olarak kor ve bu 
yönde örgütlenme çalışmalarına başlar. 
Örgüte göre ayaklanmanın temel gücünü 
Kürt savaşçıları oluşturuyorlar. Yandaş 
güç olarak da Zazalar düşünülmektedir. 2 

Bu amaçla, ayaklanmada Zazalann deste
ğini almak için girişimlerde bulunulur. 
Bu amaç doğrultusunda örgüt Şeyh Said'
le ilişki kurmayı kararlaştırır. Örgüt ileri 
gelenlerinden Bitlis ·Milletvekili Yusuf 

Ziya 1923 yazında Hınıs'a Şeyh Said'in 
yanına gider, ona örgütün birleşme öneri
sini götürür. Görüşme, Şeyh Said'in bir
leşme önerisini kabulüyle sonuçlanır.3 

Ayaklanmaya Katılım 

Ama gel gelelim ki, 1925 Şubatında a
yaklanma başladıJ:!ında ortada ne Azadi 
Cemiyeti vardır, ne de Kürt savaşçılan. 
Zazalar, üzerinde yaşadıkları topraklan 
Türk ordusuna karşı korumak için dört 
yandan silaha sanlmış, dagda, ovada, her 
yanda aslanlar gibi dövüşüyorlar. 

Istisnaları bir yana bırakırsak, genel ola
rak ayaklanmaya kaıılım şöyleydi: 

- Dersim aşiretlerinin dışındaki hemen 
hemen tüm Zazalar ayaklanmaya fiilen 
katıldılar ve sonuna kadar silahı elden bı
rakmadılar ... Dersim'den Koçan aşireti ay
aklanmaya fiilen katılmakla beraber genel 
olarak Dersim aşiretleri pasif kalmayı 
yegleyerek ayaklanma bölgesinin kuzeyi
ni Türk ordusuna karşı güvenceye almak
la yetindiler. Nitekim ayaklanma süresin
ce Kürt bölgeleri Türk ordusunun karar
gahı durumuna geldil!i halde Dersim yö
resinden tek bir Türk askerinin bile ayak
lanma bölgesine sızabildi!line tanık olun
mamıştır ... Ama bazı Dersim aşiretleri
nin ordu birliklerinin yanında yeralarak 
ayaklanmacılara arkadan vurdukları da acı 
bir gerçek. 

Dersim aşiretlerinin ayaklanma karşısın
daki bu ikircikli tutumunu şöyle açıklı
yoruz: 

1- O sıralar Dersim aşiretleri kendi içle
rindeki çelişkileri halen çözümleyebilmiş 
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degillerdi. Aşiret ileri gelenleri kendi iç 
sorunlarıyla uJ!raşmaktaydılar; 

2- Dışarıdan, Seyd Rıza, Dersim aşiret
lerinin lideri gibi görünse de, içte bu li
derlik halen tartışma konusuydu; 
3- Kemalist yönetim Alevi-Sünni çeliş
kisini başarıyla kullandı, Dersim aşiretle
rinin Şeyh Said ayaklanmasına kuşkuyla 
bakmalarını saglarnada başanlı oldu. 

- Kürt aşiretlerinin hiçbiri ayaklanmaya 
aktif olarak kahlmadı. Zaza bölgesinde 
bulunan ya da bölgeyle komşuıugu olan 
bazı aşiretlerin (Cibran, Hesenan, Reşko
tan) pasif kahlımlan sözkonusuysa da bu 
katılımın da bir takım akrabalık ilişkile
rinden kaynaklandıgı herkesçe bilinmekte
dir. Kaldı ki, bunlardan Cibran ve Hese
nan aşiretlerinin son derece pasif olan 
desteginin, aşiret düzeyinde bir destek ol
dugu yolunda öteden beri bir kuşku da 
vardır. Bu destej!in sadece bazı akrabaları 
koruma içgüdüsünden kaynaklandıgı, ve 
bu düzeyi kesinlikle aşmadıj!ı varolan 
söylentiler arasındadır. Bu bakımdan bir
çok tarihçi, bu iki aşireti, Zazalara destek 
veren aşiretler arasında saymak bile iste
mez ... Bu arada bazı aşiretler de ordu bir
likleriyle birlikte ayaklanmacılara karşı 
dövüşerek onlara büyük kayıplar verdirdil
er. Ayrıca, Şeyh Said ve 200 savaşçısının 
lran'a geçmek isterken Murat Çayı üzerin
deki Çarbuhur köprüsünde Türk kuvvetle
rince pusuya düşürülerek tutsak alınma
sının da, ayaklanmaya pasif destek verdilli 
söylenen Cibran aşiretinden ve Şeyh Sa
id'in de bacanagı olan Binbaşı Kasım'ın 
ihaneti sonucu gerçeklcştigi de tüm kay
naklarca doj!rulanıyor. 

Ama ayrınhları bir yana bırakıp Kürtlerin 
ayaklanma karşısındaki tutumlarının gen
el bir degerlendirmesini yapmaya kal-

kışırsak, şöyle bir tablo çıkıyor karşımı
za: 

Birkaç aşiret, ordu birliklerinin yanında 
ayaklanmacılara kurşun sıkh; birkaç aşi
ret, ayaklanmacıları pasif bir şekilde des
tekledi; ve genel olarak Kürt aşiretlerinin 
ayaklanmacılara karşı dostça olmayan i
lişkiler içinde olduklan gözlendi. 

Kürt tarihçileri bu olumsuzlugu şöyle a
çıklarlar: Efendim, aslında ayaklanmanın 
mart ayında başlaması planlanmışmış da, 
fakat ayaklanma şubat ayında başlamış
mış da ... Yani sorun şu: Ayaklanma, 
planlanan zamandan bir ay önce başladıgı 
için Kürt önderleri kiUe içinde örgütlen
melerini tamamlayamamışlar ve bu ne
denle de Kürt halkının ayaklanmaya ka
tılımını saglayamamışlar. Ne diyelim, 
böylesi bir savunamya kargalar bile gü
ler. 

Bizce durumun aslı şu: Azadi Cemiyeti, 
Zaza ve Kürt küçük burjuva aydınlarının, 
bürokratlarının kurdugu bir örgütlü. Ör
güt üyeleri ve yöneticileri gerçek birer 
yurıseverdiler. Ama gel gelelim ki ayak
lan yere basmıyordu. Kitaplardan ürettik
leri teorilerle Kürdistan'ı kurtarabilecekle
rini sanıyorlardı. "Ha!" deyince bütün 
Kürt halkının Kürdistan için ayaga kalka
cagı hayaline kapıldılar. Oysa sonuç hiç 
de umuldugu gibi olmadı. Ayaklanma 
başladı,llında, kitabi bilgilerin tek başına 
kitleleri harekete geçiremedillini hayretle 
gördüler. Aruk ortada yalnız bir Zaza Ay
aklanması vardı; ve Zazalar da, üzerinde 
yaşadıkları toprakları koruma mücadelesi 
veriyorlardı. 

Evet, Kürtler ayaklanmayı desteklemedil
er. Desteklemedikleri gibi, Zazalarla Türk 



ordusu arasındaki ölüm kalını savaşında 

tarafsıztıklarını da koruyamadılar. Kürdis

tan topraklarını Türk ordususnun toplan

ma, manevra yapma ve Zazalara saldın 

hazırlıklan yapma alanı durumuna getiril

mesine milsade ettikleri için de, dotaylı 

olarak Zazalara karşı Türklerle uzlaşma 

isıeginde olduklan yolundaki egitimlerini 

de açııı;a vurdular. 

Aynı kaypaklılı;ı Diyarbakır işgalinde de 

görüyoruz ... 

Bilindil!;i gibi, hem colı;rafi konumu, hem 

de büyük olması bakımından Diyarbakır, 

Kürt örgütlerince özel bir öneme sahipti. 

Bu bakımdan Diyaıbakır, Kürdistan'da po

litik çalışmaların en yol!;un oldugu bir 

kent durumundaydı.Diyarbakır'ın konu

mu, AzadiCemiyetiiçin de aynıydı. Yani 

Diyarbakır, Azadi Cemiyeti'nin politik 

sermayesi için en uygun bir yatırım sa

hasıydı, ve dogrusunu söylemek gerekir

se, Azadi Cemiyeti de bu yatırımı fazla

sıyla yaptı. Ama hal böyleyken, Diyarba

kır işgali sırasında da Kürt halkından en 

ufak bir kımıldama görmüyoruz. Işgal 

boyunca Zaza savaşçılarının yanında Tüık 

ordusuna karşı kahramanca dövüşenler yi

ne Diyarbakır'daki amele, harnal gibi Za

za emekçileriydi.4 Kürtler ise evlerinde, 

sımsıkı kapalı pancurlann gerisinden so

kaklarda dişe diş süren kanlı boğuşmayı 

seyretmekten başka hiçbir iş yapmadılar. 

Ş urası açık ki. Zazalar yine yalnız kal

mışlardı ... O zamanlar yayınlanan Vakit 

gazetesinin muhabiri de 23 Nisan I 925'ıe 

Diyarbakır işgali ve Zazalann yalnızlığı

na ilişkin bu yalın gerçeği sevinerek oku

yucularına şöyle haber veriyordu: " ... ls

yan ise iki hafta önce ve aniden patlak 

verdi. Bagımsız Kürdistan akın/arı, kalleş 

ayrılıkçılardan beklenen yardım gel

meyince (altını biz çizdik, PIY A), Diy

arbekir'in iyi organize edilmiş savun

masına çarptı. Ordu, bütün şüpheli 

şahısları şeh-rin içinde Zaza/ara yardımcı 

olurlar kaygı-sıyla tutuklamış, redbirini 

almıştı." 

Peki bu durumu nasıl yorumlayacaj!;ız? 

Kürt tarihçileri yine ayaklanmanın planla

nan zamandan bir ay önce başlamış olma

sını ve örgüt {Azadi Cemiyetil yönetici

lerinin çol!unun tutuklu bulundul!unu ge

rekçe olarak öne sürecekler ama bize göre 

bu konuda üç ihtimal üzerinde durmak 

gerekiyor: 

1· Azadi Cemiyeti, gerçekten yurtsever 

aydınlardan oluşmakta birlikte yukarıda 

belirıtil!;im nitelijı;inden ötürü hiçbir za

man halka inemedi. 
2- Azadi Cemiyeti, ayaklanmada öncülü

ğün fiilen Zazalara geçtiğini anlayınca 

Zazalan yalnız bıraku. 
3· Kürt ileri gelenleri, Zaza-Türk çatış· 

masında, TC'den kendi çıkarları dol!rultu

sunda tavizler koparabilmek amacıyla Za

zaların telef olması pahasına Türklere göz 

kırptı. 

Ayaklanma Bölgesi 

Ayaklanma, Zaza bölgesinde başladı, ge

lişti, ve yine Zaza bölgesinde kanla bas

tınlıp daragaçlanyla noktalandı. Ama biz 

burada okuyucuya kuru coltrafik bilgiler 

vermekıense, ayaklanmadan bir kesiti, Zi

nar Silopi'nin canlı üslubuyla, hiç degiş

tirmeden, oldugu gubu vermeyi yegliyo

ruz. Zinar Silopi'den yapugımız bu alın

tıyı okuduktan sonra, ayaklanma bölge

sine ilişkin yorumu da okuyucunun ken-
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disine bırakıyonız: 

" ... Kürdistanın muhtelif mahallerinde 
başlayan isyan hareketi az bir zaman 
zarfında çabucak bir çok yerlere sirayel 
elli. Çapakçur ZAZA aşiretleri Lice mer
kezini işgal ile Hani bogazında harbe 
ıuıuştukları Türk askerine bir çok ıelafaı 
verdirerek perişan bir halde esir a/mişlar
di. Şeyh abdurrahim kumandasında hare
ket eden bir kuvvet Ergani M adenini işgal 
ile Siverek kazası istikametinde hareke
tine devam ediyordu. Hani, Lice ilçeleri 
kuvvetleri de Diyarbekiri muhasara etmiş
lerdi. Günlerce süren çevirme hareketi es
nasında şehrin surunda mavcuı deliklerden 
beraberinda 60 kişilik bir kuvvetle şehir 
içine girmeye muvaffak olan -M/He 
HELe- ile askerler arasında şehir içindeki 
çarpışmada mucahitler şehrin zaptma mu
vqffak olamadılar. Çan şeyhlerinden şeyh 
Mustafa kuvveti de V artoya dogru yürü
yüşüne devam ediyordu. Sekizinci kol 
ordu kuvveti ile yapııgı harpıe bir kısım 
kıtaali muhasara ederek esir almakta iken 
Türk askerine yardım etmekte olan Hir
mok ve Lo/an aşiretlerinin mücahit/ere 
arkadan yaplikları hücumia muhasara ya
rılarak asker esareııen kurıuimuşıu. Hese
nan/ı ha/it bey ve arkadaşları Halil Meh
met Haııo Kerem bey kolagası zirki baba 
bey Sadık bey mordagi, osi hacı/smail 
aga so/ihan, Malazgirı ve Muş hava/isini 
tamamen işgal ederek büyük bir kuvveıte 
Muş vilayeıi merkezine hücuma geçmiş
lerdi. Hesenan/ı Halil bey ve arkadaşları 
dokuzuncu ve altmış ikinci fırka/arın mu
kavemetini kırarak püskürtmÜŞlerdi; bu 
fırka/arın yeniden aldıkları takviye ku aları 
ile Motki, hiromek, /olan aşiretlerinin de 
yardımı ile mukabil hücuma geçerek mu
him başarılar elde eııiginden Hesenan/ı 
Hali bey Kumandasında bulunan bu 
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mücahitler Iran arazisine ilticaya mecbur 
kaldılar. Ha/it bey müsajir buiundugu şı
kakan aşireti reisi 1 smail aganın yanında 
çok müddet kalmıyarak tekrar mücahedeye 
devam için Hesenan aşireti mıntıkasına 
dönmÜŞtÜ şirvan, şeyh köyünde islirahat
la oldugunu haber alan Türk hükumeti 
ansısım yapııgı bir baskınla Kendisini 
tevkif ederek Di yarbekir isıik/al muhake
mesine gönderdi. Mahkeme hakkında i
dam kararı vererek idam elli. 

"Gökdereli şeyh şerif ve namdar kahra
manlardan Y ADO aga kuvvetleri paloyu 
işgal ederek pa/o ahalisinin iştirakile e/a
ziz vilayet merkezini Türklerden temizle
miş/erdi. E/aziz köylerinden Hüseynikıeki 
cephane depolarında vukua gelen inficar 
ahali ve mücahidinden bir çok kimselerin 
ıe/efine sebep olmuştu. Bu paıtayışın ki
min tarafından yapı/dıgı 
anlaşı/mamasından dogan şllpheli vaziyeı 
mücahiliinin birligini sarsmıştı, bunadan 
dolayı muhtelif zümre/ere ayrılan müca
hidin malatyadan Elaziza dogru ıaaruza 
geçen kazim paşa ordusu ile ciddi muha
rebeye girmeyerek pa/o istikametine çe
kiliyor/ardı, pa/o vadisinde vaki kanlı 
muharebede Y ADO aga kuvveti muhasara 
çemberini yararak çapakçur daglarına çe
kildi. Hasıalıgı sebebile pa/o hava/isinde 
bir magarada saklı olan bu cephenin hare
ket kumandanı şeyh şerif türkler tarafın
dan tutularak islik/al muhakemesine gön
derildi. 

"Adanadan şark ekıspresile Mardine indiri
/en Naci paşa Kumandasındaki kol ordu
nun şiddetli taaruzuna Diyarbekir ovasın
da mukavemet edemeyen şeyh Said efendi 
kuvvetlerinin bir kısmı Diyarbekir cephe
sinden şarka ve şitnal e çekilerek Melekan
lı şeyh Abdullah kuvvetlerile birleşmişti. 
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şeyh Abdullah 12 inci fırka ve hain hü
rümek Lo/an aşiretleri kuvvetlerile şere
fedilin tkıgında çarpışırkenfırkanm 25 inci 
a/ayı baglar gedigini işgal etmişti. şeyh 
Said efendinin iştirakile Kuvvet/enen 
şeyh Abdullah Bozalanda bulunan Türk 
kuvvetlerine hücumla gedigi zabtetmişti. 
Muş ovasında Murad çayı köprüsünü iş
gali altında bulunduran 34 üncü alayla 
şiddetli bir mukarebeden sonra vartoya 
dogru geriye dönmeye mecbur olmuş
tu ... " 5 

Ayaklanma bölgesini daha netleştirmek 
için, ayaklanma dan başka bir kesiti de 
Prof. M. A. Hasretyan'ın kaleminden o
kuyalım: 

" ... 1925 Şubat ortalarında, Şeyh Said 
kendi önderligi altında Had Hasan ve Ö
mer Faro kuvvetlerini, Koçeran dagının 
dibindeki Mıstan ve B atan aşiretlerini yö
netti. Aynı ayın 20'sinde, orada Hanili 
Salih Beg kuvvetlerinin kendisine katıl
dıgı Uce ve Hani'ye el koydu. Ardından 
Hani vadisinden Diyarbakır'a dogru yö
neldi. 28 Şubat'ta Şeyh Şemsettin'e bag/ı 
kuvvetlerden büyük bir bölümü Diyar
bakır yakınmda kendisine katıldı. Öte 
yandan Şeyh Said'in kardeşi Abdurrahim, 
29 Şubat'ta Maden nuhiyesinde (E/azıg 
vilayeti) ayak/andı. Şeyh Eyüp de 500 sa
vaşçı ile, Çermik'te (Diyarbakır vilayeıi) 
Şeyh Abdurrahim'e katıldı ve ikisi birlik
te Ergani'ye yöneldiler. 28 Şubaı'ıa Pa/o, 
Şeyh Said'in ve o zaman 20 bin nefere u
laşan Kürt ordusunun (Zaza ordusunun, 
P!YA) karargahı oldu ... " 6 

Bu arada, Silopi ile Hasretyan'ın an
lattıklarının, konumuz açısından de-

gerlendinnesinin daha saglıklı yapılabil
mesi için Zaza ve Kürt nüfusun bölgede
ki yerleşim durumuna ve birbiririyle iliş
kilerine bir iki cümleyle, kısaca dellin
mektc yarar görüyorum: 

Diyarbakır havzası, Zaza ve Kürt bölgele
rinin aynşııgı bir bölgedir. Zaza bölgesi
nin iç kesim lerinde yer yer Kürtler, Kürt 
bölgesinin iç kesimlerinde de yer yer Zaz
alıır bulunmakla birlikte, bu "varlık" ge
nele ölçü teşkil ederneyecek azlıktadır. A
sıl olarak Zaza ve Kürt bölgelerini birbi
rinden ayıran hat, Diyarbakır'ın batı ve 
kuzey kesimlerinden geçer. Siverek- Çer
mik - Ergani - Egil - Hani - Lice - Genç 
hattının kuzeyinde mutlak çoğunlugu 
teşkil eden Zaza nüfus, doguya (Muş'a 
doğru) ve güneye (Diyarbakır'a doğru) gi
dildikçe seyrekleşerek yerini Kürt nüfusa 
bırakır. 

Ayrı ayrı birer devlet konnaları tarihin 
hiçbir döneminde sözkonusu olmayan bu 
iki kardeş halk, yüzyıllarca sürdüregeldık
leri bir kader birliginin de dogal sonucu 
olarak bu kesimde iç içe geçmiş durum
dadırlar. Bölgesel anlaşmazlık ve kavga
ların yanı sıra kirvclik ve evliliklerle kar
şılıklı akrabalık ilişkileri kurularak bu 
birliktelik pekiştirilmiştir. Ama, yüzyıl
lar boyu süregelen bu çok yönlü ilişkile
rin dogal sonucu olarak aralannda çok yo
gun bir kültürel alışverişe de tanık olun
ınakla birlikte, her iki halk da, kendi dili 
ve kültürünü titizlikle koruyarak kendi 
kimligiyle bugüne dek gelebilmiştir. 

Durum böyle olunca, bu hat üzerinde ya
şayan Kürtlerin bir kısmının ayaklanma
ya katılışının nedenlerini anlamak hiç de 
zor olmasa gerek. Düşünün ki, yüzyıl
larca birlikte yaşadıkları insanlar (Zazalar) 



bir ölüm kalım savaşı içindedirler. Türk 
ordusuna karşı dövüşen, ya komşularıdır, 
ya kirveleridir, ya kız alıp vermeden ötürü 
akrabalandır. Hiçbir şeyi dejtilse bile, çar
şıda pazarda herhangi bir vesileyle karşı
laşııgı bir insandır. .. Kaldı ki, bu destek 
oldukça sınırlı ve temkinlidir de. Ve zaten 
ayaklanmanın yazgısı belli olmaya baş
Iadıktan sonra bu destel!in ramamen kesil
dijti ve hatta yer yer ihanete dönüştüıtü de 
herkesçe bilinmektedir. 

Dersim Ayaklanması 

" ... Şimdilik aramızdaki musahamatı ter
kedelim de Türk hükümetiyle gaspedilen 

/ıaklarımızı arayalım."7 "/mza benim,fa· 
kat umum Dersim namına sana selahiyel 
veriyorum. Her ne suretle yazarsanız ya
zınız."8 

Seyd Rıza'ya ait olan yukarıdaki sözler, 
Dersim ayaklanması üzerinde araşnrma 
yapanlar için birer anahtar olma dejterin
dedirler. Çünkü ayaklanmayı bir bütün 
olarak, tüm boyutlarıyla bu sözlerde göre
bilmek olası. Bu sözleri irdeledikçe, aç
tıkça, sayfa sayfa Dersim gerçegi açılıve
riyor önümüze. 

Bu sözlerin ilki, Kalan aşiretleri reisi Ali 
Ağa'ya söylenmiştir. Cümlede iki önemli 
öğe göze çarpıyor: 1· Aşiretler arası an
laşmazlıklar; 2· Türk hükümeti tarafın
dan gasbedilen haklar ... Ve bu iki ö)!e bir 
araya gelince de, Dersim Ayaklanmasına 
ilişkin tarihsel gerçeklik kendilijtinden or
taya çıkıyor. 

Ama bu sözün özü de, Dersim ayakian
masına yolaçan tarihsel faktörleri çagnş
urması bakunından "gaspedilen haklar"da 
yoJıuniaşıyor ... "Gaspesilen haklar"ın ol
dukça geniş bir çerçevesi var. Ama önce
likle Dersim gerçeJıine saJılıklı olarak 
yakiaşmak gerekir. Aksi taktirde bu" gas
pedilen haklar"ı doJıru oiarak tespit ede
bilmek oldukça zor. Zorluktan öte, insan 
son derece yanlış sonuçlara da varabilir. 
Bu bakımdan, biz de öncelikle tarihsel 
gerçeklerin ışılı;ında bu "gaspedilen hak· 
Iar"ı görmeye çalışacaj!ız. 

Kürdistan'ın Osmanlı lmparatorlulı;u ve 
Iran arasında bölüşülmesi, Dersim 'in Os· 
ınanlılar tarafından yutulması sonucunu 
getirir. O tarihten sonra Dersim yavaş ya
vaş balı;ımsızlıgını yitirerek Osmanlı sı
nırları içinde yarı baJıımsız bir bölge 
(devlet dejtil) durumuna gelir, ve bu yarı 
baJıımsız statüsünü de 20. yüzyılın baş
Ianna dek sürdürmeyi başarır. 

Dersim, merkezi bir otoriteden yoksun
dur. Bunun yerine, belli bir coJırafık böl
gede ortak çıkarlannın bulundujtu bilin
cinde oian aşiretler ve bu aşiretlerin nüfuz 
alanlan vardır. Ama yabancılara (Kürtler, 
Türkler, Ermeniler, Ruslar) karşı bölge
nin savunulması sözkonusu olduğunda da 
aşiretler bir araya gelebiliyor, birlikte 
güçlerini belli bir cepheye yıjtabiliyoriar
dı. 

Içte toplumsal düzen ise Alevilik ve gele
neksel kurallarla sağlanıyordu. Aslında 
kökleri Zerduştlujta dayanan bu gelenek
sel kuraiiar da Alevilik içinde eriyerek A
levilil!in bir toplumsal düşünce ve dav
ranış biçimi oiarak toplumsal yaşama tek 
başına yön vermesi sonucunu getirmişti. 
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Evet, Dersim'de merkezi otorite yoktu. 
Ve bu nedenle de Dersim Zazalan yüzyıl
larca baj!ımsız yaşarnalarına ragmen bir 
devlet kuramadılar, kurma gerej!ini de 
duymadılar. Çünkü toplumun örgütlenme 
biçimi, toplumsal sorunlara yanıt verebil
ecek yeterlikteydi. Yönetsel liderlik, de
de'den başlayıp yukarıya dogru ıınnanan 
dinsel liderlikle birleşerek toplum yaşa
mında çij!nenip geçilemeyecek bir otorite 
durumuna gelmişti. 

Osmanlılar yüzyıllarca Dersim'i kendileri· 
nin sandılar. Ama gerçekte ise Dersim 
hiçbir zaman onların olmadı. Ve bu yüz
den de Dersim tarihi, bir çatışmalar tarihi
dir. Hemen hemen her yeni sultan, her 
yeni vezir, Dersim'i şöyle bir yoklar. Os
manlıların rabat durdugu zamanlar da, sa
vaş ganimeti elde etınek için Dersimliler 
saldınr. Yani sözün kısası, şu ya da bu 
nedenle, gün yoktur ki Mızur'un etekle
rinde bir çatışma olmasın. Öte yandan 
Ruslar ve Kürtlerle olan savaşlar da işin 
cabası.9 

Ama 20. yüzyıla gelindij!inde, Dersim 
artık yorgun bir savaşçıya benzemektedir. 
Yüzyıllarca maruz kaldıJ!ı düşman saldın
lan Dersim'den çok şey alıp götürmüştür. 
!çte de toplumsal denge iyice bozulmuş
tur. Alevilik, toplumsal düzeni saj!laya
bilmek için artık yeterli degildir. Aşiretler 
arası kavgalar, soygun ve hırsızlık alabil
dilline artınıştır. !çte, gittikçe toplumsal 
yaşama damgasını vurmaya başlayan bu 
çürümüşlük, dışanya karşı da günden gü
ne zayıflama sonucunu beraberinde getir
miştir. 

Ama bu olumsuzlukların yanı sıra, gerek 
Avrupa'da, gerekse Osmanlı lmparatorlu
gu içinde gözlenen ulusal şekillenme-

lerden Zazalann da etkilenmekte olduJ!unu 
görüyoruz. 

Bence halkımızın en büyük şanssızhgı, 
İslamiyet'in yayılma döneminde, İslam 
büyükleri arasında kanlı savaşlara dek va
ran şiddetli anlaşmazlıklarda degişik tara
fların propagandalanndan etkilenerek ls
lamiyet'i iki degişik anlayışla benimse
miş olmalarıdır. Bu inanç farklılıj!ından 
ötürü güneyliler yüzyıllarca Kürtlerle -ki 
yüzde dokzanı Sünni' dir- kader birligine 
gideılcen, kuzeyliler ise aynı kader birlil!i
ni Alevi Tüılclerle sürdürürler. Bu ıercihin 
sonucu olarak da halkımızın iki kesimi 
bir yandan birbirine karşı yabancılaşırken, 
diger yandan da kader birlil!i içinde bulun
dugu halktarla bütünleşmeye başlamıştır. 
B ugün güney li Zazalardan bazılannın za
man zaman kendilerinin "Kürt" olduklan
nı söyleyebilmelerinin temelinde bu olgu 
yatar. Kuzeyliler de "Türk" olduklarını 
söylemiyorlar ama Alevi Türkleri kendil
erinden ayn bir halk olarak da gönnüyor
lar. 

Ama yukanda belirttigirniz gibi, Avru
pa'da ve Osmanlı sınırlan içinde başgös· 
teren ulusal şekilleome Zazalar arasında 
da kendisini göstermekte gecikmez. 20. 
yüzyılın başlannda, din'in belirleyicilil!i 
halen yadırganmamalda birlikte, halkımı
zın toplumsal tutum biçiminde artık "Za
za" olma olgusu da hesaba katılmaktadır. 
Örnegin, Şeyh Said ayaklanmasında, 
Şeyh Said yardıma şiddetle gereksinme 
duydugu dönemde, şurdan burdan del!il de 
Dersim ve VartoZaza beylerinden yardım 
ister. 10 Bu, son derece anlamlı bir tavır
dır ... Ve Şeyh Said ayaklanması sonucu 
güneelleşen idamların durdurulması için 
en çok çırpınan da Seyd Rıza'dır.l ı Ayn
ca Seyd Rıza ile TC arasındaki pa-
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ilk kez aç1klanan belgeler 
lnpJiı dnkt GTfivinde N okı. için fUtlltımul yQptUı ~~Uet«l Omit Zl· 

Id /wPtv lcadıu hiçbir yude ytzyı~~kuınuınıq lwlpWr bıddu. 

Dersim-Kürdistan 
30 Temmuz 1937 

Sayıa Bakaa, 
Yillardan beri, Türk hükümeti 

K Urt halkım asimile etmeye çalış
makta ve Kürt dilinin gazete ve 
yayınlannı yasakla~ak., anadil
lerini konuşanlara enyet ederek, 
Kürdistanın bereketli topraklann
dan gidenlerden büyük bir bö
lümUnün tclef olduAu Anadolu'-

nun çorak topraldanna, zorunlu 
ve sistemli göçler düı:en1cyerek, 
bu halka zulmetmektcdir. 

Son olarak Türk hükümeti, 
kendisiyle yapılan bir anlaşma so
nucu, bu baskılardan anndınlmış, 
Dersim bölgesine de girmeye kal
kışmıştır. 

Bu olay karşısında, Ko.rtler gö
çün uzak yollannda can vermek 
yerine, kendilerini korumak için, 
1930'da ATarat Tepesi'ndc, Zilan 
ve Beyazıt Ovası'nda oldutu gibi, 
silahiara sanldılar. 

Üç aydan beri tUkemde, tüyler 
ürpertici bir savaş sürüyor, 

Savaş olanaklannın eşitsizliki
ne ve bombardıman uçaklarının, 
yangın bombalarının, boJucu 
gaziann kullanılmasına raf:men, 
ben ve yurttaşlarım, Türk ordu
sunu başanslZlıJa uJ:rattık. 

Direnişimiz karşısında, Tiirk 
uçakları kasabalan bombalıyor, 
yakıyor.( ...... ) 

Zindanlar yumuşak başlı Kürt 
halkıyla dolup taşıyor, aydınlar 
kurşuna diziliyar, asılıyor ya da 
Türkiye'nin te<;rit edilmiş bölge
lerine sürgün eı:liliyor. 

( ...... )üç milyon Kürt, benim 
sesimden Ekselanslanna sesleni
yor ve bu hükümetinizin yüksek 
manevi etkisinden Kürt halkını 
yararlandırmaruzı sizden istirham 
ediyor. 

Sayın Bakan, en derin saygıla
nnun kabulünü rica ederim. 

Dersim GeuenH 
SeyidRiıa 

zarlıklara baktıj!ımızda da, Seyd Rıza'nın 
ısrarla yineledij!i koşullardan biri de Şeyh 
Said ayaklanması sonrası sürgüne gönde
rilen Zaza ve Kürtlerin yurtlarına serbest 
dönebilmeleridir. 

Bu açıklarnalardan sonra ıekrar TCnin ilk 
kurulduj!u yıllara dönelim ... Özetlersek 
durum şöyle: 

Bu anlattıklarımızın ışıj!ında, Scyd Rıza'
nın yukarıda zikredilen sözüne baktıj!ı
mızda Seyd Rıza'nın "ararnızdaki musam
ah at" ve "gaspedilen haklar" dan neleri 
kasıetıij!ini daha iyi anlıyoruz. 

Diğer halklar gibi Zazalar da Kemalistle
rin iki yüzlü tutumlarından tedirgindirler. 
Güneyli Zazalar, Şeyh Said'in liderliğinde 
ayaklanmış, ve ayaklanma kanla bastınl
mıştı. Kuzeyde ise Seyd Rıza yeni bir ay
aklanmanın hazırlıkları içindedir. 
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Ankara'daki İngiliz E/çllif)i'nden P6rr:y L.or./ne ta
rsltndan Ingiliz OIŞişl&ri Sskanı Anthony EdM'a 
yotiSIIan 309 numaralı ~Nktup 22 May.ıs 1931 tsrl
hini tsŞf}'Or. Mektupta Kürtterin Türk kuvvetlerine 
büyük ttusr WKdikl&ri, BIJBrine diJŞen TiJik .subay
/anna k6lü muamele ettikleri belirtiliyor. 
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TC, kuzeyde, yani Dersim'de olanları 

kaygıyla izlemekte, sinsi sinsi Dersim'e 

nasıl girebilecel!inin planlannı yapmak

tadır. Şeyh Said ayaklanmasının basurıl

masıyla Zazalann bir kolu kesilmiş, Der

sim Zazalan TC karşısında yapayalnız 

kalmışlardı. Hiçbir yerden destek alma u

mutlan da yoktu. Ama Dersim dalılık bir 

bölgeydi, Dersim'in Zazalan savaşçı bir 

halktı. Bu nedenle, TC dogrudan askeri 

bir harekatı göze alamaz. Bunun için tam 

,~ . ,. ..... ,...,...,.. __ _ .,....,... , ... 

Tratnon'dsn Ingiltere'ye ~rllen35 Numa
ralı ~andum 27 Eyl(il1938 tarihini tsşryor. 
Son biilümUrıı:Je aynen şr6yle dfınjyor: "(-~---)kB
dıniBr 119 çocuklar dahil olmak üzsre binlerce 
Kürt katledildi.(. .... ) pek çok kiŞi de Fırat Neh
ri'ne atiidı. Dshs ez /Wtü muam81B~ tabi tutu
lan edigelerde yaşayan binifireesi ise malları, 
mülkleri ve hayvanlan sldronufarak Orts Ana
t101u'nun çeşm; /Uerine yOIIandt. Artık ~ylenen 
şu: Türkiye'de Kıift sorunu tmmiştir." 

on beş yıl bekler. Bu on beş yıl (1923-

1938) bir pazarlıklar, karşılıklı kuvvet 

gösterileri ve politik oyunlar dönemidir. 

TC aslında Dersim'i kayıtsız şartsız ola

rak teslim alma hesaplan içindedir. Ama 

bu gerçek yüzünü Dersimiilere gösterme

rnek için son derece itinalı davranır. Der

simlilerde, onlarla karşılıklı ödün verme 

temelinde uzlaşabileceıti intibaını uyan

dırmaya çalışır. Hatta bu amaçla zaman 

zaman hükümet düzeyinde karşılıklı gö-
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"Dahili işlerimizden en mühim bir 
slifluı varsa o da Dersim meselesi
dir. Dahilde bulunan işbu yarayı, 
bu korkunç çıbanı, ortadan temiz
leyip koparmak ve kökünden kes
rnek işi ne pahasına olursa olsun 
yapılmalı ve bu hususta en acil ka
rarların alınması için, hükümete 
tam ve geniş salahiyerler verilmeli
dir." 

Mustafa Kemal 
T.B.M.M.'ni açı§ konuşmasından, 

yıl 1936 

rüşmeler ve pazarlıklar bile olur. Bir yan
dan bu pazarlıkları sürdürürken, bir yan
dan da aşiretler arası anlaşmazlıkları kö· 
rükleyerek, Seyd Rıza'nın birleştirme ça· 
balannı boşa çıkarmak ister. Ama TC'nin 
tezgahladıJıı her oyun, Seyd Rıza ve yol
daşlannın üstün çabası sonucu, bir karşı 
oyunla bozulur. 

Fakat bu arada TC de bu on beş yıllık 
süre içinde tüm kurumlaoyla yerine otur
du, yaralarını büyük ölçüde sararak güçlü 
bir devlet durumuna geldi. Ve 1938'e ge· 
lindiğinde de, TC artık Dersim 'in Zazala
rıyla savaşmaya hazırdı. 

Seyd Rıza'nın yukarıda zikredilen ikinci 
sözüne gelince ... M. N. Dersimi'ye söy
lenen bu söz, öncelikle Dersim Ayaklan
masının güçlü bir politik önderlikten 
yoksun olduğunu gösteriyor bize. Bu 
yoksunluktan ötürü de M. N. Dersimi, a
yaklanmanın dışanya açılan tek penceresi 
durumundadır. Bu bakımdan, Dersim Ay· 
aklanmasının niteliginin saptanmasına i
lişkin çalışmalarda M. N. Dersimi gerçe. 
gi mutlaka gözönünde bulundurulmalıdır. 
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M. N. Dersirni, yaşarnı Kürdistan müca
delesi içinde geçmiş Dersimli (Ovacık'ın 
Burnak köyünden) büyük bir Kürt yurtse
veridir. Kürdistan'ın baj!ımsızlıl!ı müca
delesine gönül vermesi ve Kürdistan Taali 
Cemiyeri içinde yerini alması, Istanbul'
daki öj!rencilik yıllarına rastlar. Daha 
sonra ordoda genç bir veteriner doktordur. 
Ama o ordudaki görevi sırasında bile her 
an Kürdistan için yaşadı, her nereye git
tiyse, mücadelesini de beraberinde götür
dü. 

M. NURI DERS/Ml ve iki Zaza savaş· 
çısı (Kemal Aziz ve M ahmed AU) 
Divrigi hapishanesinde, yıl i 921. 



Dersim Ayaklanması öncesi yıllarda Seyd 
Rıza'nın yanında bir nevi danışman olarak 
yer aldıltında da, Dersim'deki hareketi 
Kürdistan Taali Cemiyeti'nin amaçlanyla 
ba~daştırmak gerekligine inanmaktadır. 
Ama gel gelelim ki, Kürdistan Taali Ce
miyeti'nin, Dersim'deki hareketin bir 
Kürt hareketi oldu~undan kuşkusu vardır. 
Bu nedenle de M. N. Dersimi, sürekli 
Dersim gerçe~i ile kendi örgütü arasında 
bir yerde durarak mücadelesini böylece 
sürdürıoeye çalışır. 

Olayların akışına baktı~ımızda da, o dö
nem Kürt liderlerinin ,yukanda sözünü 
ettiılimiz kuşkulannı dogrulayan birçok 
olay var. Görülen o ki, ayaklanmayı bir 
Kürt ayaklanması olarak görmedikleri gi
bi, Dersim'in Zazalanna da pek güvenme
mekıedirler. 

Bizi bu sonuca götüren olaylardan birkaç 
tanesi şöyle: 

1- 1926'da TC Hükümetiyle direkt gö
rüşmelerde bulunmak üzere M. N. Dersi
mi başkanlıılında bir heyet Ankara'ya gid
er. Ama o sıralar M. Kemal "Nutuk'u 
yazmakla meşgul oldu~undan". heyet, 
Meclis başkanıyla görüşür, vs ... Görüş
me sonucu lstanbul'a geçen M. N. Dersi
mi'nin Istanbul" da da Cemi! Paşazade Ka
dri ile bir görüşmesi olur. .. Sözkonusu 
görüşmeyi, M. N. Dersimi'nin kendi kal
eminden okuyalım: "' ... lzmir'e sürgün 
olup bu sırada Istanbul'da bulunan Diyar
bakır/ı Cemi/ Paşazade Kadri ile Reşadiye 
otelinde gizli olarak görüştüm. Dersimiil
erin Ankara hükümetiyle siyaseten yap
tıkları temasların gayesini teşhir ettim ve 
milli haklarımızın istihsali için ile/ebet 
çalışacagımıza dair Dersim/iler adına U
mumi Merkez'e bildirmek üzere bir taa-

hütname (altını biz çizdik, PIY A) imza

/ayarak kendisine verdim."' 12 

2- Ayaklanma başlamıştır. Dersim'in Za
zalan Türk ordusuyla göllüs göj!üse çarpı
şıyorlar. Zazalann kullandıklan silahlar, 
daha önceki tarihlerde vukua gelen çatış
malarda ele geçirilen savaş ganimetleri ... 
Türk ordusunun elinde ise o günün koşul
larına göre son model, modern silahlar 
var ... Dış destek gereksinmesi ayaklan
macılar için kaçınılmaz olur. Alişer'i Av
rupa'ya göndermeyi kararlaştınrlar, ama 
yola çıkmadan bir gün önce, Alişer, hain 
Rehber tarafından şehit edilir. Görevi, o 
sıra Elazııl'da gözetim altında bulunan M. 
N. Dersimi'nin üstlenmesi gerekiyor. Ve 
M. N. Dersimi de bu görevi üstlenir. 

Işte ondan sonra M. N. Dersimi'yi macer
alı bir yolculugun içinde buluyoruz. Tek 
başına, tamamen yapayalnızdır. önce E
dirne taraflannı yoklar, sonra dönüş yapa
rak Suriye'ye atar kendini. Bu geçiş eyle
minde hiçbir örgütten en ufak bir şekilde 
yardım görmez. 

Şeyh Said Ayaklanması Kürt önderlerin
den bir kısmı Suriye'ye yerleşmiş durum
dadır. Çogu orada söz ve karlyer sahibidir. 
Ama böyle olmakla beraber, M. N. Der
simi'yi orada da kişisel çabalar içinde gö
rüyoruz. Adamcagız bir yandan Suriye 
makamlanndan ve Fransız yetkililerinden 
gizlenirken, bir yandan da Dersim'deki du
rumu bir yerlere ulaştırma çabası içinde
dir. Yol ve dil bilmediginden, ve oturum 
izni de olmadığı için hareket alanı son de
rece kısıtlıdır. Dolayısiyle tüm yazdıl<lan
nın, oradaki Kürt önderleri kanalıyla yer
lerine ulaşması gerekiyor. Ve söylentilere 
göre bu kanal da malesef beklenen in çok 
altında, çok düşük bir randıman la çalıştı. 
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3- Yine halk arasındaki söylentilere göre, 
Seyd Rıza, dış destek saglayabilınek ama
cıyla bir heyet de Irak'a gönderir. Sözde 
Dcrsim heyeti, Irak'taki Kürtlerin yardı
mıyla yabancı yeıkililerle görüşebilecek, 
ve böylece Seyd Rıza'nın yardım ıalebini 
onlara iletebilecekti. Ama gel gelelim ki, 
evdeki hesap çarşıya uymaz; heyet bir ay 
kadar Irak'ta kalır, ve ama tek bir yaban
cıyla karşılaşma fırsau elde ederneden ger
isin geri Dersim'e, savaşın içine döner. B 

Böylece M. N. Dersimi ve onun mücade
lesini tanıdıktan sonra, Dersim ayaklan
masına ilişkin olarak günümüze ulaşabi
len belgelerdeki "Kürtlük" unsurunu doj!
ru bir şekilde yorumlamak da pek zor ol
masa gerek. 

SONUÇ 

B u yazımızla ne Türklere hakaret eunek, 
ne de Ktirtleri küçümsemek gibi bir amaç 
gütmüyoruz. Biz her halkın onurlu oldu
guna inanır, bu inançla her halkın varlı)!ı
na saygı duyanz. Eger samanlıklarda ya
kıldıysak, daragaçlanna çekildiysek, bu
nun sorumlusu Türk halkı değildir. Öte 
yandan, başımız dara düştügünde kendi
sinden bekledillimiz yardımı görememiş
sek, bu da Kürt halkını küçümsemek için 
bir sebep teşkil eunez. Ama gönül isıerdi 
ki, Türk halkı, kendi burjuva çıkarlan 
ugruna başka bir halkı katleden zamanın 
yöneticilerine "Dur!" diyebilsindi, ve aynı 
şekilde Kürt halkı da, hemen yanıbaşında 
bagazlanan kardeşi için silaha sarılabil· 
sindi. Ama olmadı; umarız bundan sonra 
olur. 

Biz, Zaza aydınları olarak kendi tarihsel 
geçmişimizi araştırmak isıedij!imizde pek 
bir şey bulamıyoruz. Halkımız, dili, kül
türü ve tarihi ile Ortaçagın karanlıkianna 
gömülüp giuniş sanki. Her ulustan tarih
çiler bizi eıeğimizden paçamızdan çekip 
bir yerlere götürmüşler. Böylece tarih kit
aplarında Türkler, Kürtler, Ermeniler, 
Farslar ve Araplar arasında eriyip giuni
şiz. 

Dil, kültür ve tarih sorunlanmızı araştır
mayı bir amaç olarak önümüze koyunca, 
bu gerçe)!i bir daha acı bir şekilde gördük. 
Ve şunu anladık ki, komşu halklarca gas
bedilen tarihsel gerçekliklerimizi tutsak
lıktan kurtarmadıkça, bir bütün olarak ta
rihimizi gün ışıgına çıkarmak olası değil. 

Işte bu yazı bu amaçla yazıldı. Bundan 
sonra da bize ait tarihsel olaylan olanak
lanmız ölçüsünde bulup yanlış konduk
lan yerlerden alarak asıl ait oldukları yer
lerine koymaya çalışaca)!ız. Bundan ne 
kimse gocunsun ne de ürksün. Bizim 
kimseye karşı kötü bir niyetimiz yok. 
Tek isteğimiz kendi tarihimize sahip çı
kmak. Ve sanırız bu da bizim en dogaı 
hakkımız. 

Şimdiye dek olan açıklamalanmızın ışı
ğında, bu noktada tereddütsüz olarak iddia 
ediyoruz: Akrabalık ve komşuluk ilişki
lerinden ötürü varolan kaulımlann dışın
da, genel olarak Kürt halkının Şeyh Said 
ve Dcrsim ayaklanmalarıyla hiçbir ilgisi 
yoktur. Ayaklanmaların ikisinde de üç 
partili bir oyun oynandı: Zazalar ayaklan
dı, Türkler vurdu, Kürtler de seyretti ... 
Hepsi bu kadar. 

Bu noktada bize şöyle bir soru yöneltili
yor: "Madem öyle, o halde Kürtlerle işi-



niz ne? Neden Kürdistan mücadelesinde 
her taşın altından siz çıkıyorsunuz? .. " Bu 
son zamanlar sık sık muhattap oldugu
muz bu soru aslında yeni bir soru da de
l!il. Aynı soru, Şeyh Said Ayaklanmasın- . 
da da savcı tarafından Dr. Fuad'a sorul
muştu. 

Dr. FUAD 
Zaza oldugunu. söylemesi, idamma kafi der

ecede cürüm addedildi 

Bilmeyen okuyucularımız için olayı biraz 
açayım: 

Dr. Fuad, Çermikli bir Zaza yurtseveridir. 

Hayatı boyunca Kürtlerle omuz omuza 
Kürdistan mücadelesinin ön saflannda ye
ralmış, dürüst, sal!lam karakterli büyük 
bir kahraman ... Ayaklanmadaki rolünden 
ötürü idamla yargılanmaktadır ... Savcı, 
Kürt olmayışını ve en iyi konuşıugu di
lin de Türkçe oluşunu ileri sürerek neden 
Kürtlerin yanında yer aldıltı nı sorar. B u 
soruya Dr. Fuad'ın yanıtı şöyle olur: 
" ... Asiıma iinem vermiyorum. Kürtlerin 
çogunlukta bulundugu bir biilgede otur
dugum için menfaatlerim Kürtlerin men-

faaıleriyle çakışıı..:·l4 Duruşma sonunda 
"/stiklal muhakemesi kendisini tecıiye e
decek esaslı hiç bir suç isnat etmeden 
mahkemede isticvabı sırasında Zaza oldu· 
gunu s/iylemesini idamına kafi derecede 
bir cürüm addederek (altını biz çizdik, Pl
YA) doktor Fuad'a idam hükmü vermiş

ti."15 

Dr. Fuad'ın ifadesinden şunu anlıyoruz: 
1) Dr. Fuad Kürt del!il, Zaza'dır; 2) Çı
karları Kürtlerin çıkarlan yla çakıştıgı için 
Dr. Fuad Kürtlerin yanındadır ... Bizce de 
işin aslı budur. Bu, dünden bugüne süre
gelen kalın bir çizgidir. Ama bu, bu çiz
giyi ilelebet körü körüne sürdürecel!imiz 
anlamına da gelmiyor tabi. Kürtlerle olan 

. kardeşlil!imize elbette büyük önem veri
yorz, ama bir halk olarak varlığımızı ko
rumak da bizim için çok önemli. Bu ne
denle, Kürtlerle olan birlikteli~mizin, bir 
halk olarak yadsınmamız yolunda bir a
raç olarak kullanılmaya başlandığını sez· 
digimiz an sözkonusu çizgiyi yeniden 
gözden geçirebiliriz de. Bundan ne kimse 
gücensin, ne de alınsın; bizce bu, her ay
dının altına imza atabilecegi tarihsel bir 
haktır. 

Tarihçi degiliz ama yine de tarihin orta-

33 



doJıudaki bacaklarında bir çarpıklıJıın ol
dugunu görebiliyoruz. Bu çarpıklı!!;ı dü
zeltmenin yollarından biri, belki de en ö
nemlisi, tarihsel olaylardaki ulusal faktö
rü dol!ru olarak tespit edebilmektir. Aksi 
takdirde, analizlerimizin saglıklı olabil
mesi, ve tarihin OrıadoJıuda yerli yerine 
oturabilmesi olası deJıildir. 

1) Kürt Milli Meselesi. Aydınlık Yayın
ları, lsıanbul 1977. s.26. 
2) Ayaklanmanın örgütleni§ biçimi ve o
layların gelişmesinden çıkardığımız bu so
nucu doğrular nitelikteki bir belgeye, Hoy
bun Örgütünce 1928 yılında Kahire'dc İn
gilizce olarak yayınlanan"The Massacres 
of Kurds in Turkey" adlı bro§ürde de rastlı
yoruz ... Şeyh Said Ayaklanmasına ili§kin 
mahkeme tuatanaklarından: "Müfit Bey 
(Üye): Yukarıda adı geçen Mustafa Efendi 
ve Urfa ve Suruç'tan arkadaşları ll alep'te 
bir toplantı yaptılar. Bu lop/antıda Kürt~ 
terin ihtilal ve isli/asından ve 
Zazaların katılımından (altını biz 
çizdik, PIYA) sözetti/er ... " (Çv. Bavc Her
ivan, Kurdistan Press, sayı 36 (7)) 
3) Prof. M. A. Hasretyan- Dr. K. M. Ah
med- M. Cıwan, 1925 Kürt Ayaklanması 
(Şeyh Sait Ayaklanması), Jina NU Yayıne
vi, 1985, s. 8. (Hasretyan'ın aynı adh ma
kalesi) 
4) "M. M. Van Bruinessen, Agha, Shaik 
and Statc, s.401 "den aktararak, Seyfi Cen
giz, Genel Çizgileriyle Tarihte Kürt ve Za
za Hareketleri, Sosyalist Işçi Gazetesi, sa
yı 38 

34 

S) Zinar Silopi, Doza Kurdistan, 1969, s. 
87 - 90 
6) Prof. M. A. Hasretyan- Dr. K. M. Ah
med- M. Cı w an, 1925 Kürt Ayaklanması 
(Şeyh Sait Ayaklanması), Jina Nü Y ayıne
v i, 1985, s.l2. (Hasretyan'ın aynı adlı 
makalesi) 
7) Vet. Dr. M. Nuri Dcrsimi, Hatıraum, 
Weşanen Roja NU, Stockholm 1986, s. 
109 
8) Vet. Dr. M. Nuri Dersimi, Hatıratım, 
Weşanen Roja nil, Stockholm 1986, s. 
106 
9) Kürtlerle olan savaşlar için, bkz. Şeref 
Xan, Şerefname - Kürt Tarihi, Istanbul 
1971. Kitapta Kürtlerle sürekli savaş duru
munda olan Kızılbaşlar, Zazalardan başkası 
değil. 

10) Prof. M. A. Hasretyan- Dr. K. M. Ah
med- M. Cıwan, 1925 Kürt Ayaklanması 
(Şeyh Sait Ayaklanması) , Jina Nü Yayıne
vi, 1985, s. 10. (Hasretyan'ın aynı adlı 
makalesi) 
ll) Vet. Dr. M. Nuri Dersimi, Kürdistan 
Tarihinda Dersim, Halep 1952, s. 190 
12) Vet. Dr. M. Nuri Dcrsimi, Kürdistan 
Tarihinde Dersim, H alep 1952, s. I 96 
13) Elimizde bu olayı doğrulayan tarihsel 
bir belge yok. Bu bakımdan biz de bu söy
lenti ye şimdilik kuşkuyla bakıyoruz. Ama 
elinde bu olayla ilgili belge bulunan oku
yucularımız belgeyi bize ulaştırırlarsa, onu 
da yayınlarız. 
14) The Massacres of Kurds in Turkey, 
Cairo, 1928 (Çv. Bave Beri van, Kurdistan 
Press, sayı 35 (6)) 
15) Zinar Silopi, Doza Kurdistan, 1969 s. 
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HADRE TENEKE REW 

Zerqi duri, rojo şıno awan 
Arnnan yeno, ı:nare beno zımıstan 
Ma qe tam nedi, ttm bene talan 
Maye xefrene nın u nın rey esiran 

Şano yeno, şew derga 
Rexti xortande ma mera 
Tıfıngi ttm cı qo la 
Hewn eni çıniyo gernda issıza 

Rasta kı fek u deyra nebeno dewran 
Qelem dewrkena, benaderman 
Ana xorta viri Şex Said'e Piran 
Dırbeta bol verena, wu bena gıran 

Werze, jewbe, dafiwa dewanıkere 
Qet Şex Said'a xo vira rnekere 
Derdane ma Dımıli ya dermankere 
Xayına jew bı jew nın vınikere. 

Zerweş SERHAD 
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Orhan Weli'ra 

ZOFSIKIR 

Honaju qul esıo, zof sıkır, çeyedı, 
Cıde sohx esto, 
Venge hngu esto; 
Zof sıkır, zof sıkır. 

REHET 

V ana na ceng k e bıqed.iyo, 
V ana vesan nevinin e, 
V ana neqefeline; 
Yana mija mı miero, 
Yana hewne mı miero, 

Ça nevana bımırine! 

ÇIXARINDEK 

Renge çay çıxa nndeko, 
Sodır sodır, 
Hewa akerdayiyede! 
Hewa çıxa nndeka! 
Lazeko domi çıxa nndeko! 
Çay çıxa nndeko! 

Tırkki'ra çaranayox: U S X A N 



DüMONUFENA 

Mektevra reınena, 
Mirçıku picena. 
Sona kinera dengız 
Domonıınefenaııde qesey kena, 
Desura resmııne fena u vırazena; 
Towa niyo, 
Aqıle mı ki sare nııra vezena 
Tu ki domonude fenawa! 

ÇIMEMI 

Çımemı, 
Çıme mı kotiye? 

Seytani gııreti, berdi; 
Neroti, pey ser ardi. 

Çmıemı, 
Çıme mı kotiye? 

HEWN 

Mı hewn di mııa mı merda. 
Bervine aminera xo 
Ardra mı viri zn sodıre rosani 
Balona mına ke si ya osme ayede niada 
Hervayise mı. 

PENÇERE 

Pençere, en nnde xo pençereo; 
Qe ke nivo mirçıke ke verenera, vinena; 
Uwo ke çor desıı vinena. 
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DIMILİCE 
DİLBİLGİSİ 

Terry Lynn TODD 

Ingilizce'den ~eviren: 
Korea MIRSEYDAN 

Terry Lynn Todd, kendisine çalışma alanı 
olarak Dımı/ice'yi seçmiş Amerikalı bir 
dilbilimci. Dımılice üzerine olan çalışma
arını daha saglıklt yürütebitmek amacıyla 
1983'ten bu yana Batı Almanya'da Dımıli 
işçilerin yogunlukta bulundugu bir bölgede 
oturmaktadır. 

1983-1985 yılları arasmda Dımıliler ara
sında sürdürdügü yogun bir çalışmayla dok
tora tezini hazırladı.Daha sonra, 1985 yı
lında tezi "A Grammar of Dımıli" adıyla 
bir kitap olarak yayım/andı. Sözkonusu 
kitap giriş bölümleriyle birlikte 290 say
fadır. Kitap asıl larak üç bölümden oluşu
yor. Birinci bölümde, yazar dilimizi sesbi
limi (fonoloji) açısından incelemiş. Ve ay
nı titizlikle ikinci bölümde dilimizin bi
çimbirimi( morfoloji), ve üçüncü bölümde 
de dilimizin sözdizimi ( syntax) konu edi
ni/miş. Bu üç bölümün bitiminde Dımı/ice 
fiil çekimlerini ihtiva eden 7 sayfalık bir 
bölüm ve bunu da 35 sayfalık Dımı/ice 

metinler izler. Bu bölümdeki metinterin 
altlarında Ingilizce çevirileri de vardır. Ve 
kitabın sonunda da 45 sayfalık küçük bir 
sözlük (Dımılice-lngilizce) bulunmaktadır. 

Yalnız Siverek agıı üzerinde kurulmuş ol
ması kuşkusuz kitap için önemli bir eksik
Jik. Ama bu eksiklige ragmen Todd'un kit
abı çok ciddi ve önemli bir çalışmanın 
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ürünüdür biıce. Kitabı tüm okuyucularımıza 
rahatlıkla salık verbiliriı. 

Aşagıdaki yazı, kilabm önsöıünden aldı
gımız bir bölümdür. Aynı yazıyı daha önce 
Dımılice (AYRE, 10) ve Ingilizce (PIYA, 
3) olarak da yayımlamışi ırk. 

PİY A 

Dımılice, Hint -Avrupa dil ailesinin 
Hint-İran dil grubuna dahil lrani bir dil· 
dir.Bu dil, Türkiye'nin orta doğusunda, 
tahminnen bir milyon kişi tarafından 
konuşulmaktadır. Türkler ve Kürınanci 
konuşan kürtler, kendi aralannda bu dile 
"Zazaca" demektedirler ki, bu da bayağı
layıcı ve aşağılayıcı bir anlam taşımakta· 
dır (Mann-Hadank, 1932:1). 

Bu dil üzerine yapılan en önemli analiz
ler, Otto Mann'ın (Oskar Mann, PlY A) 
ölümünden sonra, Karl Hadank'ın, onun, 
bu yüzyılın başlarında yerinde yaptığı in
celeme ve araştırınalara dayanarak kaleme 



aldıgı ve yayınladıgı kitaba dayanmaktadır 
(Man n-Hadank:, 1 932)* 

Hadank'tan önce Peter Lerch (1857:49-87) 
içinde 40 sayfakadanda Dım ıl ice olan** 
Kürmanci metinler yayınlamıştı. Ancak 
bu metinlerde Dımılice dilbilgisine egili
nmemişti. Onun çevirilerinin iyi olmadı
gı da söylenmektedir. Ondan birkaç yıl 
sorıra Friedrich Müllcr, Lerch'in metinle
rini temel alarak Dımıli dilinin analizini 
yapma girişiminde bulundu, ve bazı DJ
mılice sözcüklerin aynı kökenden gelen 
yeni Farsça sözcüklerlc karşılaştırarak bu 
alanda daha başar1lı oldu. 1862'de W. 
Strecker ve O. Blau, Türkiye'nin orta 
dogusunda daglık bir bölge olan Dersim 
yakınlanndaki Quzulyan'dan derledikleri 
100 tane kadar sözcük yayınladılar. Blau, 
bu dilin, Lerch'in daha önce iddia ettigi 
gibi, [Kürı.çe'ye, PtY A] çok benzer bir di
yalekt oldugu kanısına vardı. Albcrt Von 
Le Coq (1903), Siverek bölgesine yakın 
Çermik dolaylar~ndan derledigi 2 ciltlik 
metinler yaymlad•***. Fakat na yazık ki 
şu anda güncel olan bu çalışma için söz
konusu citler bulunamadı. Ama o da he
rhangi bir dilbilgisi çalışmasına girme
mişti. 

Mann'ın yerinde çalışmalan ve onun not
lan üzerinde Hactank'ın yapugı dikkatli 
analizler uzun zaman son dcreec degerli ve 
bilimsel çalışmalar olma degcrini korudu
lar. Bunun özel önemi, tarihsel, kültürel 
ve folklorik yönden çalışmalara olan kat
kısı; lrani ve lrani olmayan dillerle Dımı
lice arasında yapılan ayrıntılı karşılaşur
malar; ve Dımılice'nin sözdizimine iliş
kin analizleriyle çagımızda yapılan en üs
tün gramer çalışması olma özelliginden 
gelmektedir. Onların çalışması, Dımıli
cc'yi dikkatli bir şekilde diyalektlere ayır-

malarıyla da dikkati çeker****. Kitapta 
en önemli yer, Siverek'te konuşulan diya
lekte ayrılmış ki, bu bölüm 35 sayfa tu
tarında metin, bagımsız türnceler ve çevi
rilerinden oluşmaktachr. Kitapta bundan 
başka Kor diyalektine ilişkin çalışmanın 
yanısıra Rucak diyalektinden derlenmiş 10 
sayfalık bir sözcük listesi, 25 sayfa tuta
nnda Çapakçur (Bingöl) diyalektinden dil
bilgisi tahlilleri ve sözcilkler, ve lO sayfa 
da Kigi diyalektinden dilbilgisi tahlilleri 
ve sözcükler vardır. 

Günümüzde yapılan modem çalışmalar ve 
analizler, Mann'la Hadank'a olan güvenin 
dogru oldugunu ve onların yapııgı çalış
malann son derece dikkate dcger ve güve
nilir oldugunu göstermektedir. Onlann 
çalışmaları, şu anda varolan Dımılicc söz
cük yapılarını inceledigi gibi, sözcilgün 
artık ortadan kalkmış eski yapısını da in
celemektedir. Sözcük incelemeleri ve a
çıklamalar yer yer yetersiz kalınakla bera
ber zamanın diger araştırmacılanmn çalış
malarını gölgede bırakacak kadar dikkate 
dcgerdir. 

Onların çalışması, modern dilbiliminin 
geliştirildigi ilk yıllarda yapıldı. O za
mandan beri bu araşurmalara devam eunc 
cesaretini kimse göstercmedi. Bizim şim
diye kadar yapılmış olan araşurmalara da
yanarak edindigirniz deneyimlere göre bu 
konuda daha dikkatli olmak ve yazılan her 
şeye inanmamak, öncelikle yazılanlara e
leştirel bir gözle bakmak gerekiyor. Her 
halukarda yeni dilbilimciler, yeni dilbi
limsel çaltşmaların yerinde yapılmasını 
ve eski dilbilgisi ilc yeni dilbilgisinin 
karşılaştırılıp en dogru olanın yazılmasını 
önermektedirler. Dilleri daha iyi anlamak 
için onların geçmişteki halleriyle şimdiki 
durumlarını birlikte incelemek gerekiyor. 
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Dımıli bölgesi sürekli olarak sıkıyönetim 
altında oldul!undan böyle bir girişim de
vamlı engellenmiştir. 1920'lerden beri 
böyle bir araştırma için izin verilmemiş
tir (MacKenzie, 1960:xvii). Windfuhr 
(1 976) Mann'ın yazılarından önemli bir 
kısmını esas alarak bir "Minni-Grammar 
of Zaza" (=Zazaca Küçük Dilbilgisil tas
lak halinde tamamlayıp hazırladı. Bu ki
tapta Dımı1ice'nin kısa bir dilbilimsel ve 
tarihsel incelemesiyle 16 sayfalık bir dil
yapı özeti yeralmaktadır. Bu güncel ça
lışmada, sözkonusu minik dilbilgisinden 
yararlandık ama dilbilgisinin kendisi ne 
yazık ki halen basılmamış olarak duru
yor. 

Mann, (Mann-Hadank, 1932:19)'da Dımı
lke'nin bir Kürt diyalekti olmadığı, Ha
dank da (1932:4)'de "Dımıli" sözcül!ünün 
"Daylami"den geldij!i sonucuna vardı. Bu 
dil, Daylamitlerin bir yansıması olarak 
görülüyordu, ki Day larnitler de Hazar De
nizinin güney kıyısında bulunan Daylam 

bölgesinde yaşıyorlardı. Daylamitler daha 
orıaçag ilişkilerinde bile Kürtlerden aynlı
yorlardı. Bugün Dımıli ce konuşanlar ken
dilerini Kürt sanıyorlar. Ve onların dilinin 
Kürtçe olmadıgını gösteren yeni araştırma 
sonuçlarına içerliyorlar. Dımıliler kendil
erini psikolojik, sosyal, kültürel, ekono
mik ve politik açıdan Kürt olarak görü
yorlar."Kürt" sözcü)!ünün ne kadar kötü 
tanıtıldıl!ı gözönünde bulundurulursa Dı
mılilerin başkalarınca Kürt sayılmaları 
daha kolay anlaşılır. Oysa Dım ı li ce, Kürt 
diyalektlerinden tamamen ayrılmaktadır. 

MacKenzie (196lb) Kürtçe'nin bütün de
gişik diyalektlerini inceledi ve bu diya
lektleri lrani diyalektlerle karşılaştırdı. 
Kürtçe'nin bütün diyalektlerini lrani diya
lektlerden ayıran bütün unsurları buldu. 
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Gerçekler ele alınırsa, Kürtçe'deki /-sm/, 
/-xm/ ve /-v/, /-w/ halini aldılar. Sözcü
gün içindeki/.-/ ekini "getirmek" fiilinde 
ele alırsak, kısaca bundan ayn /.-/ ve 
/-sm/ ve de /-xın/'nin incelenmesi gibi. O 
(MacKenzie, PIY A), "Ben Kürt diyalekt
leri arasında hepsi tarafından paylaşılan 
özellikler bulamadıl!ım gibi hepsinin dı
şında kalan bir özellik de bulamadım." di
yor (1961b:72). Fakat bu özellikler Dı
mılice tarafından paylaşılmıyor. Tedesco 
(1921:199) kitabında Lerch'in araştırma
larına dayanarak Dımılice'yi ortada kalan 
bir dil olarak sınıflandırdı. Kürtçe'yi 
(1921:198)'deki bölümde bir kuzey-batı 
dili (Kuzey-batı Iran dili, PIY A) olarak 
olarak belirledi. Bkz Windfuhr'un Yorum
lar (Azami and Windfuhr, 1972: 13) ve 
onun basılan haritasına (Azami and Wind
fuhr, 1972:198-99). /hr-fnin içindeki 
/*fr-/deki gelişmeye bakılırsa ve şimdiki 
zaman ve de basit zaman bildirme kipi 
Dımılice'nin öteki Kürt diyalektleriyle 
bölüştüğü sadece iki özelik olarak olarak 

görülür. 

(*) Oskar Mann'ın derlediği metinlerio 

büyük bir kısmı için, bkz. A YRE 2, 
3, 5, ll, 12, 13, 14. PIYA 

(**) Peter Lerch'in derlediği metinlerio 

bir kısmı için. bkz. AYRE 12. 13, 14; 
ve tamamının orjinali için bkz. PlY A 
2. 3. 4. PIYA 

(U*) Albcrt Von Le Coq'un derlediği me
tinlerin tamamının orjinali için, bkz. 

PIYA 5 (elinizdeki sayı). PIYA 
(****) Karl Hadank'ın kitabının giriş 

bölümünün bir kısmının Dımılice 
çevirisi için, bkz. A YRE ll; ve giri~ 
bölümünün tamamının Ttlrkçe çevirisi 

için, bkz. PIY A ı, 2, 3, 4. PIY A 



MERSELA WUS'İ 

Aredayox: Soşen Bra 
Vaıox: Almanya'ya Federal'dı ROZ 

Hete Ovacıxe'de axaye biyo, name ho Muzır'viyo. 
Roze Muzır Axa şane ho Wuş'i rusneno, vano: 
"So mare Pulemuriye'ra sole biya. 
W us qatıra ho semerekeno, terkeno, sono. Rayera raste cenderme yeno. 
Cenderme Wuş'ira peskeno, vano: 
"Kürd oxlu, nereye?" 
Wus lopa ho keno ra, mejdawu mısnenora cendermi, vano: 
"Quri dere, quri pere, Muzır Axa adamİ, tuz tuz tuz ... 
Cenderme, aza ke destdera, eve aye dı tenu dano qafıka Wuş'iro, vereno 

ra sono. 
Wus sono Pulemuriye'ra sole barkeno, cereno ra yeno. Axa Wuş'ira 

perskeno, vano: 
"Ero Wus'o, tu şiya rayera çı di, çı nedi? 
Wus vano: 
"Axa mı rayera cenderme di. Ey mıra perskerd, va ke: 
"Kürd ox li , sona koli?" vano, "Mı ki mejdayi mısnayi ra cı va ke, "Quri 

dere, quri pere, Muzır Axa adamİ, tuz tuz tuz ... " Ey ki eve aze dı teneyi 
dayve qafıka mıro, verd ra şi." 

A satede Muzır Axa qarino, pemenora Wuş'i ser, vano: 
"Wus'o, laze kutıki, tu pereyi ça m1snayi ra cı?!" 
Wus ki qarino, cereno ra sono, ho ve ho vano: 
"Wus'o, leyre xoji, tore çı sola torne boji?!" 
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ŞEFAQİ PAWITIŞ 

Aıniyayışte tariya piya 
Be fıesey u be vengey kewno herg ca 
Çııni teqara weynene zaf duri 
No zew pawıteno 
Ha qumando ame, ha do biro 
Hewn nekewno çıman fıeta şefaq 
Çık dısmen zılımkaro 
Be insafo ew be fesalo 
Zu fın venge asnawyeno 
Fına arney qande coy 
Na zu xebereda remayışiya 
Ew ramayış başlekeno 
Pleta serde koyan u keran 
Qiriyina qeçkande mahsurnan 

M.ÇERMUG 

Çıl'ıar çorşmede koyan wu kerana bena berz 
Fına şıkyena zeriya 
Mayan u waran 
Eye xeber pawene 
Be fıes u be veng 
Çık dısmen zalımo 
Be insafo ew be fesalo 
Roz akewtena piya 
Herg kes vazdano dew mi yan 
Meyıti eşti qor qor, eye pesero 
Çımane xo çıfıar ca yana çamene wu weynene 
Tayne geyrene perde xo, brarde xo 
Tayni zi geyrene camerdane xo 
Çık dısmen zalımo 
Be insafo ew be fesalo 
No 
No meydandı dısmen 
Be namuseya xo penn rnısneno 
Ceniyan ew camerdan 
Kene vın u vırani 
E w wazene kı şerete cı bışıkne 
Persi vamene pe dıma 
Ma fıet emır ewnayo 



Hım zılmo hım zi tafıdayo 
Çık dısmen zalımo 
Be insafo ew be fesalo. 

ZERİVA MA 

No zew wastışo 
Zeriyande madı 
Ew fıeme cade gande madı 
No zew sinayışo 
Eşqde toya biyo pır 
Emeleya ma esta 
Amayışde ıore 
Herg roz ma ye 
Tayna tora yene nezdi 
Zu fın re w, zu fın gıran gıran 
Be ters u be lerz 
Ma tora çend duridıbe zi 
To nevine zi 
Vengo yenoma 
Qerıeli to sera geyrene 
Eye herg gam to sera 
Mışoreye bebextin kene 
Ewro ma zey qospesana 
Bevengbe zi 
Qewrnayışe dısmeni duri niyo 
Zu fın zeriya ma lebena 
Wexto kı to sera 
Kopbiyayışe vewr yeno ma viri 
Qe xore derd u kül mekı 
Mado kopane vewr 
To sera çekere 
Welate xo serbestkere 
E rozi duri ni ye. 

M.ÇERMUG 
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Aifabc wu awayC nuştcnC Dunılk.i 

GÖRÜŞME 
DTSCUSSION 

Dunılice aifabc ve yazım kuralları 
The alphabet and the regulations of stylc of Dimilish 

Dear Mr. Pamııkcu, 

W e would !ike to make some comments 
in response to the "Mışore" seetion of 
Piya (Eylul1988, amor 3. p. 58-59) and 
on the alphabel that has appeared in Piya, 
amor 2, 3, and 4. 

W e have just begun linguistic research on 
the Dimilki of Dersim. W e are not native 
speakers of Dimilki, however. Our com
ments are baseıl on the data we have been 
able to obtain from reading Ayre, Piya, 
A Grammar of Dimili (Todd, 1985.), 
and from speaking with native speakers 
from Dersim. 

On page 59 there are four questions eelat
ing to Dimilki phonology and orthogra
phy. W e would !ike to respond to each of 
them. 

Ouestion A. 

S hall our auention be directed only to the 
organic phonemes of Dimilki? 

Normally we would say yes; however, if 
the borrowed phonemes are now used by 
most speakers with no difficulty, then it 
scems that they should be considered pho
nemes of Dimillci as well. They should 
be i""luded in the onhography. 

For example, if most speakers of Dimillci 
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can pronounce the sound [li]ll\l with no 
difficulty, then [li) should be considered a 
phoneme of Dimilki, and the symbol, li 
should be used when spelling words con
taining that sound. 

If, however, most speakers of Dimillci 
fınd it difficult to pronounce [li] and pro
nounce the leuer fi as [h], then it may be 
belter to use the letıer h when writing 
borrowed words containing the sound [11]. 

Ouestjon B. 

If we should adopt the above idea, what 
will then be the destiny of the borrowed 
phonemes? 

Again, we would say that any borrowed 
phonemes which are not now apan of 
the everyday speech of the average Dirnil
ki speaker should be wriuen with the Di
milki leııer closest in sound to the bor
rowed sound. For example: 

{li] could be writıen as h [h]. 
IJJ could be written as s [s]. 
[J] could be wriııen as z [z]. 
[y] could be writıen as u [Q]. 

However, we would be inclined so far to 
think that [li], UJ. [3], are organic Di
milki phonemes and not borrowed 
sounds. The sounds [J] and [.3] are com
mon to Persian, Kurrnanci, Sorani, and 
Siverek Dimli. S ince these are all indo-



iranian languages, it seems that [J] and [ 3] 
can safely be considered organic Dimilki 

sounds. The sound [ll] occurs in Siverek 
Dimli in words which are not borrowed 
from Arabic. Note the fallawing exam
ples: 

['li<>.!] 
['fiaft] 
['li•wt] 
[li ;>'zat:.] 

'bear' 
'eight' 

'seven' 
'thousand' 

Therefore, the orthography be ing uscd 
prcsently in Piya for at least three of 
thcse phonemes secms appropriatc. That 
is, 

rnı = n 
[.'] = ş 
[31 = j 

(The sound [y], written as ü presents 
anather problem which wc would like to 
discuss laı.er. See no. 10 under the head
ing "Alphabet". lt appears to us that one 
Jetter ü is being used to represent the two 
diffcrentsounds, [y] and [Q]. The sound 
[y] is comman to Turkish and German 
and is writtcn as ü. The sound [<:ı] is 
common to Kurmanci, Siverek Dimli and 
Turkish and is writı.en as u.) 

Ouestion C. 

Should wc maintain both the organic 
phoncmes as well as the borrowcd oncs? 

As sıatcd in our answer to question 8., 
both organic and borrowcd phoncmes 
should be considercd Dimilk:i phonemes 
if the borrowed ones are a natural part of 
the spcech of the average Dimilki speak-

er. 

Ouçştjon D. 

S hall we adopt the concept of allophone 
in our language? If so, what will our eri
tecia be? 

Yes, we would say that all languages 
have allophoııes and that they are a nor
mal part of any language. W e don't think 
the option exists as to whether or not to 
adopt the concept of allophone. Rather 
the question is which phonemes have al
lophones and in which phonological en
vironments. 

W e would deseribe an allophone as adif
fereni pronounciation of a phoneme, 
which occurs in different phonological 
environments. Pike defines an allophone 
as "A sub-member of a phoneme; a non
significant variety of a phonemc, or a 
conditioned variant of a phonemc." 
(Phonemics. Kenneth L. Pike, Univer
sity of Michigan Press. !947.) 

In the following example the symbols 
within brackets [ ] represent sounds 
(phones). The symbols within slanted 
lines 1 1 represcnt sounds which are spe
cific to a particular language (phoncmes). 
These phonemes may or may not have al
lophones (variants of the phoneme). 

The phoneme /n/ has a varient or allo
phone ['}].The phoneme is normally pro
nounced as [n] as in the word (nama/ 
'name'. However, when /n/ occurs before 
/gl as in /lffiga/ 'lt's a foot', it is pro
nounced as [!J]: [linga]. The phonological 
rule is as follows: 
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/n/ -> [IJ]/ ... g 
[n]/ elsewhere. 

The phoneme /ni has the sound [9] when 
it occurs before the phoneme /g/. The 
phoneme Inf has the sound [n] in all oth
er places (phonological environments). 

This means that only the leuer n needs to 
be wriuen. lt is not necessary to have a 
symbol for [g] since the rule always ap
plies. 

On the following pages we discuss other 
phonemes and !heir allophones in relation 
to the alphabel presently being usedin 
Piya. 

The Alphabel 

W e would like to suggest some changes 
to the alphabel presentl y being us ed in 
the journal. Again, unless noted, our data 
is based on the D imiiki spoken in Der
sim. 

The symbols will be liste<! firsı and in 
the following order: 

Dimilki, International Phonetic Alpha
bel, Kurdish, Turkish 

ı. c. [ t f ı. c. c. 

This letıer seems to represent [ts] as well 
as [tf]. In Piya 1, inside back cover, the 
word çım 'eye' is given as an example of 
the pronunciation of the leuer, ç. Howev
er, speakers of Dimilki from Dersim pro
nounce the word as [ısHn]. 

Note these additional examples: 

['tsay J 'tea' 
l'ts•pl 'left' 
['ısoc] 'four' 

If [ı S] is an alllophone of /ts/, then the 
symbol ç is adequaıe for both of these 
sounds. If they are not allophones buı 
separaıe phonemes, then they should be 
writıen as ç and ıs respectively. Thus: 

if allophones: 
Ç = [ts], [IJ] 

if separate phonemes: 
Ç = [IJ] 
ts = [ts] 

According to Zılfi ç has two pronuncia
tions: [tJl and [ts] and are therefore aUo
phones. (cf. Zılfi, Lawıke Pir Sul
tanj) 

He says that [tf] occurs before the front 
vowels [i] and [e] and that [ts] occurs 
else where. 

Here aresome exarnples we have found of 
this: 

[ın before [i] and [e]. 

['tJe] 'home' 
['tJeı:.] 'down' 
['tJino] '!here isn't' 
['putSil 'socks' 

[ts] elswhere. 

['ısay] 'tea' 
['ıst] 'what' 
['ts>p] 'left' 
['ısutE~] 'how' 
['ıso~] 'four' 



If [ts] and [tf] are variants of the same 
phoneme,/ts/, then it would be correct to 
symbolize these sounds using the letter, 
ç. 

When ç is followed by [i] or [e], it would 
be pronounced [lJ]. In all other cases, it 
would be pronounced [ts]. The phonolog
ical nıle would be the following: 

/ts/-> [tJ]/ .. .i, e 
[ts]/elsewhere. 

However, we have also found two words 
which may work against this analysis. In 
both of these words, [t ] is followed by 
neither [i] nor [e]. 

[miüfilc] 
['tjo cba] 

'bird' 
'soup' 

The following word pairs, may indicate 
the need to have two separate symbols -
one for [tS] and one for [t•]. 

['tJO~ba] 

l'tsoı:.] 

[mi~'tfilc] 

[k w a'tsika] 

'soup' 
'four' 

'bird' 

'(it's a) spoon' 

Again to summarize: 
[tJ] could be written as ç, and [ts] could 
be written as ts (or possibly c, c, or c.) 

2. e. f E ı. e. e. 

Based on our data, e primarlily represents 
[~]and not [E]. Todd lists [E.] asa variant 
of /e/, [e] in the Dimli of Siverek. (Todd, 
p. 24.) The phonetic rule given is as fol
lows: 

/e/-> [E]/ ... C (syllable boundry) 

eviden ce: 
/pe/ ['pe] 'each other' 
/pet/ ['pft] 'fast' 
/des/ ['dfs] 'wall' 

Therefore, we would suggest that e be 
used represent [ J and e be used to repre
sent [e] and its allophone, [ ]. Thus: 

e=[~] 

e= [e], [tl 

3. ı:- r ,fı r R ı. ı:· ı:-

W e are notfamiliar with the !PA sym
bols you have listed in Piya, but we as
sume they represent [!j] and rr ]. If this is 
the case, then we assume you are saying 
that [gl and [y] are allophones or variants 
of the same phoneme, /g/. 

W e see a particular problem with how to 
properly represent the sound, [ y] (voiced 
velar fricative). 

W e have heard the word [yi'dv], 'foreign' 
from one speaker. W e have al so seen the 
word represented as "xeriv" in Piaya. 
(Piya 1, p. 18. Hese.) Todd has the same 
spelling for this word and indicates that it 
is from the Arabic /yadib/. (Todd, p. 
14.) 

Therefore, if [y] is an allophone of lg/, 
then [y~'~iv] should be written: geriv. 

If, however, [v] is an allophone of /x/, 
then [ ya'ı:.iv] should be written: xeriv. 

If [v] isa scparate phoneme from [i)] and 
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[y], then [ya'ı:iv] should be wriıten with 

another symbol, possibly il, as in Kurd
ish (Kurmanci). Thus, xeriv. This third 

symbol, i1 would distinguish [V] from 

both [9] and [x]. Thus: 

g =[gl 
x = [x] 
ii= [y] 

4_ x. -- x. e. 
There is no !PA symbol lisıed in Piya, 
bul we assuıne [x] is the corresponding 

symbol, as in ıhe following examples: 

['xale mt] 'my uncle' 
[xa'lika mi] 'my aunı' 
[xı:.a've] 'they're bad' 
[x ~1 ~ı 'wheaı' (from Piya 1, inside back 

cover.) 

As mentionedin no. 3 above, x could 

represenı [y] if [y]is an allophone of /x/. 
Thus: 

g = [91 
x = [x], [vl 

The following summarizes nos. 3 and 4 
above: 

g = [~], [y]. (If [y] is an allophone of 
1 /.) 

x = [x], [y]. (If [y] is an allophone of 

/x/.) 
x = [y]. (If [y] isa seperaıe pho 

neme from /g/ and /x/.) 

The main question is, therefore, whether 
[)']is an allophone of /g/ or/x/or isa 
separate phoneme requiring a separate rep-

resentation. 

s. rı. -. -. -. 

There is no !PA symbollisted in Piya, 

bu ı w e assume (li] is the corresponding 
symbol. (A pharyngealized [h].) The 
Kurdish letter is li. The sound does not 
exist in Turkish. The following examples 
are from Siverek Dimli (fodd, p. 238) 

['fiaJ] 
['li&J ı] 
['liawt] 
[li•'zaı.] 

'bear' 
'eight' 

'seven· 
'ıhousand' 

Also: (Piya 1, inside back cover.) 

[lliL] 'hill' 

Both n and h are necessary letters because 
they are separate phonemes. Note the fol
lowing minimal pair from Piyıı 1, inside 

backcover: 

'donkey' 
'soil' (See also Todd, p. 9) 

It m ay be, however, that [fi] becomes [h] 

in the Dimilki of Dersim. Note the fol
lowing pairs of words. The firsı word of 
each pair is from a speaker from Dersim. 

The second word is from a speaker from 
Siverek. 

['has] 'bear' 
['li d Jl 

['hay[ı] 'eight' 
['llajt] 

['lıot] 'seven' 



['li awı] 

[ha'za~] 

[li ,.'zat.] 
'thousand' .. 

6. g. fkl. g. k. 

The comparali ve alphabel in Piya journal 
has the leııer q represenıing the sound [k]. 
However, it seems that ıqJ musı be in
tended because q is listedin Piya 1, inside 
back co ver as having the sound ı q]. 

Qq qol ı•qot] 'arm' (cf. 
Todd,p. 255) 

qırencle [q>!endjl al 'frog' (cf. 
Todd, p. 254) 

The fallawing are given as more exarn
ples of the sound: 

['qiz] 'liıtle' 

['qi-.ı.mo] 'it's shorı' 
[q ~lam] 'pencil' 
['qum] 'sand' 

Noıe: The word for 'sand' in Turkish is 
'kurn' [kc.m]. The sound [q] does not ex
isı in Turkish. Thus in Turkish the leııer 
k represents [k] and not ı q]. 

Thus to summarize: 

q = [q] (and not [k].) 

7, k. fcl. k. k. 

The journal has the leııer k represenıing 
the sound [c). According ıo lhe IPA, [c) 
is a palatalized voiceless velar plosive or 

!kh. This sound does exisı in the Dimilki 

of Dersim, as in ['kalkja mt) 'my grand

father'. W e don't think, however, that [IJJ 

is the primary sound for k. Rather, !kh is 
possibly an allophone of the phoneme,/ 
k/. 

Thus to summarize: 

k= [k]. and possibly the allophone !kh. 

If !kh is not an allophone of /k/, then it 

could be written as ky. ([ki]= ky.) Thus 

['kalkj;ı mt) would wriııen as kalkye mı. 

8. Q. [ ~ ), o. o. 

The sound [:ı] does exisı in the Dimilki 
of Dersim. Note the following exarnples: 

[bs al ·di sh' 

['kwJ] 'mounıain' 
['m :ıınt) 'my moıher' 
['v:ı.c ;ı v:ı'.ı: an ;ı) 'lt' s snowing' 

W e do not believe, however, that it is the 
primary sound for the leııer o. The pri
mary sound seems ıo be [o], as in the fol
lowing examples: 

['hot] 
['do] 
['o] 
['no) 

'seven' 
'buııermilk' 

'he' 
'this' 

Perhaps o should represenı /o/ wilh [:ı] 

being an allophone of /o/. (If [:ı) isa sep
araıe phoneme, it could possibly be wriı
ten as ô.) 
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9. r. frl. r. r. 

r is listedas representing [rj (trilled r), 
but it musı also represents [Ll (flap r) 
since both of these soumds exist in the 
Dimilld of Dersim and in Siverek Dimli. 

Thcrefore, either /r/ has two allophones 
[rj and [;:.],or there are ıwo phonemes: /r/ 
and/d. 

In Siverek Dimli Ir/ and /cl are separaıe 
phonemes. The phoneme /r/ is written as 
rr, and the phoneme /t/ ls writıen as r. 
Only /r/ (trilled r) occurs as the first letter 
of a word and is therefore only written 
with one r. Both [rj and [.ı:] occur be
ıween vowels and after vowels. Note 
these exarnples from Siyerek Dimli: 

[sa.ı:a] 'head' written as sere. 
[s ;ira] 'year' written as serre. 

['haı:] 'donkey' written as her. 
['li ar] 'soil' written as herr. 

['rııJt] 'right' written as raşı. 
['raj] 'road· written as ray. 

W e would suggesı that the sound [rJ be 
written as rr except when it comes at the 
beginning of a word. W e would suggesı 
that the sound [.c.] be writıen as r. 

10. u. [u), ô. u. 
ii. [yl. u, ü. 

We find poıential literacy problems with 
ıhe use of the Jetters ü and u. The Kurd
ish Jetter u does not represent the sound 
[y] but [~]. Turkish uses the Jetter u for 
the sound [4] and [u]. In the Dimli of 
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Siverek !here is no sound [y]. There are 
only [a.] and [u]. (See Todd. p. 18.) 

This chan summarizes the above: 

.fuıı Siverek Kurdish Turkish 
u [u] u (ı:ı] u [ı:.] u [.,], [u] 
ü [y]? fi.[u] ii [u] ü [y] 

The word 'gül' is listed in Piya 1 (inside 
back cover) as an exarnple of the pronun
ciaıion of the Jetter ü. In Kurrnanci, Sora
ni, and tha Dimli of Siverek the word 
'rose' is pronounced as f'3'1>ll and not the 
Turkish pronunciation [gyl]. 

The following chan compares the 
spellings of words in Piya with the 
spellings and pronunciaıions of words in 
Todd's Grammar or Dimili. 

Piya Siverek gloss pronounc... 

gül gul 'rose' [gı:.I] 
kütık ku tık 'dog' [kı:ıttk] 
qül qul 'hole' [q<>l] 
qüt qut 'birdseed' [qı:ıt] 

W e think that the sound. [a] should not 
be represenıed by ü if this is case in Piya. 
This Jetter could cause confusion for 
speakers of the various dialecıs of Dirnil
ki who are aleeady li tera te in Turkish. If 
the Jetter ü is intended to represenı the 
sound (.:>], thcn speakers of Dimilki (who 
are accusıomed to pronouncing the Turk
ish Jetter ü as [y] will assumc that the 
letter ü has the pronounciaıion (y] in Di
milki as well. Howevcr, it seems that the 
Jetter ü listed in the comparative alphabel 
should actually be pronounced as [<>]. 

If the sound [y] is pronounced by Dimilki 



speakers only in borrowed Turkish words, 
then the letter ü eould be used for those 
borrowed words. However, if the sound 
[y] does not actually exist in Dimilki, 
and borrowed Turkish words containing 
the letter ü are pronouııced with the sound 
[<~] instead of the sound [y], then we 
would not recommend the use of the 
sym bol ü at all. 

An example of an alphabel containing 
leıters for borrowed words can be found in 
ltalian. The leıters w, x, and y exisı in 
the Halian alphabe~ but they are used 
only for borrowed words. Examples: 

w aıt 
X- rays 
zenofobia 
yoga 

['wat?] 
['iksı.ajz] 

[ zeno'fobija] 
['joga] 

W e would, therefore, suggest the follow
ing three symbols as possible Jetters for 
the Dimilki alphabet: 

ı. U se u to represent the sound [ ]. 

Exarnples: 
[ktınd], kund 'owl' 
[s..s], sus 'hush!' 
['bG>r.o] buro 'it' sa walley' 
[az tom~ dJ<>n<>n] 

Ez tomur cenen. Tm playing the 
tambur.' 

2. Use fi to represent the sound [u]. 

Examples: 
['bu.:e] 
['luj.-J 

bfire 
!üye 

'eat!' 
'fox' 

3. Use ü to represent the sound [y]: 

- for words borrowed from Turkish 
that Dimilki speakers pronounce with the 
sound [y]. 

- for any Dimilki words containing 
the sound [y] if [y] is actually a phoneme 
of Dimilki as well as of Turkish. 

Not e: 
W e have not found the sound [y] used by 
speakers from Dersim excepı for this pos
sible exarnple in a form of the verb so-
' go': 

[<>z 'jyn<> mak'tev] 'I went to school.' 

To summarize we would offer the follow
ing chart: 

Qimilki !PA Kıırı!işh Turkish 
u [<:~] u u 
fi [u] fi u 
ü [y] ü 

W e have included on the nexı page a 
comparali ve alphabel based on the sug
gesıions we have here. 

W e would very much appreciate your re
sponses to this !etler. If you decide to 
publish this letter, please keep our narnes 
anonymous. 

Sincerely, 

>>>>>>>> 
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COMPARATlYE 
ALPHABET CHART # Maye raya mekıubande sı ma pawem. 

(Bewni, PIY A-3) 

Dimj!ki I,P,A Kurdis Turkish 
# Mektup!arınızı bekliyoruz. (Bak, 

PIYA-3) 
a [al a a #W e weiting for your letıers. (l..ook, b [b] b b PIYA-3) c [dJ] c c 
ç [tfl ç ç 
d [d] d d 
e [al e e [g] VIRIARDIŞ 
e [el e 
f [1] f f Arnare A YRE'ye roz bı roz 
g [9] g g qediyene. E kı kemayineda 
h (h] h h sıma esta, sıma sene mara 
fi [If] li bıwaze. Zew amor 10 sek 1 

(i-] 2,5 DM'yo. Arnare kı ma 
[i] i desıııı esıe, neye: 5, 9. ıı. 

j [3] j j 12, 13, 14. 
k [k] k k 
ı [1) ı ı 
+ CH HATIRLATMA 
m [m] m m 
n [n] n n A YRE'nin geçmiş sayıları 
o [o] o o günden güne tükeniyor. 
p [p] p p Eksik olan sayılarınızı biz-
q [q] q den isteyebilirsiniz. Bir 
r [t] r r sayısı 10 sek /2,5 DM'dir. 
IT [r] IT Elimizde mevcudu olan 
s [s] s s sayılar şunlardır: 5, 9, 1 1, 
ş ısı ş ş 12, 13, 14. 

[tl 
ıs [ts] 
u [,:i] u u REMIND 
fı [u] fı u 
ü [yı ü Odd back-issues of the 
V [v] V V A YRE available. If you 
w [w] w w wanı any of them they are 
X [xl X available at the price of 10 ' 
ii [ ~] X ğ Swedish crowns per issue. 
y [j] y y The following issues are 
z [z] z z current-Iy available: 5, 9, 

ll, 12, 13, 14. 
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KEDEREDE KANİRA 

Ahmet TELLİ 
Tırkki'ra çamayox: Soşen B ra 

Çond rojiyo seveta zu keder&le kaniyo kunra raye (Nu çiyode nnd niyo, hem ki ho sanon si ya teynayeni) Mı ıede kelami ho virakerde, iye ke ezbere ınıdeviye Hewrude niadan dürra dür, ıaynia hewrude ... 

Sewe a suka dürie ke kune xeyale ını 
Awo ke tecrit'de, zu lawıke vano 
Hey roye ını, na sıtami tede ıore bırne ra 
Deji na yine t&line ane ra zun. 

Mirçıke rame sana yişera verenera bel ve beli Guveniya Iızgu hesnon, hevheviki mı cene 
Dot, yekte sere sukera zu bulısk erzeno 
Sılala tu bulişkina ra asmen u ı&le dilapa sıliye 

T&le beno çi yede xam, kuno dür, beno ınıxelın Çare mı werte adıridero, tu ke reye pe bıjere 
Mı endi lawıki t&le hu virakerde 
(Nu çiyode nnd niyo, hem ki h u teniya erzon sı ya tu) 

Neweşi ya ke jede era derga nebena, eve u deyer Verva sewe vereno ra, sono hewre kederi 
Tipiya resme tu beıjene hora darde kon 
U nca zu lawıke kon ra rasıe, çaye huyo ewreeno peede -Xe/ile mı, teslim nevime, qersune berjime! 
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XEBERA ŞAE 
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Erzıngon'de zu milçıke esta 
Perde ayde şem çino. 
Yare mı şı, tepa niame, 
Na halde tawa çino. 
Wuiyyy koe, koe, koe: 
Sere xoye gonin guret deste xo 
Werte vorede Erzıngon berveno .. 
U ke mebervo kam bıbervo ... 

Vore vorena lope u lope 
Nu tozıka verenara. 
Meyıti ke kışta juvinde miane ser kotera 

beno şan, neşkene tendura xo rone 
adıre xo neşkene wekere ... 

Roz beno şa, şefaq yeno 
Kes neşkeno şıro aw 
Meyıte sere dırbetın 
Şi hewne bewurzene ... 

Pesewere veng da kemera xoya sıpiyera 
Saata eskeriye reşte dı yine. 
Çıxa rew verdira nu bext. .. 
Herdisa tayine sıpiya, 
Taa hona ses asmeni, 
Taa des u hire - des u çor seriye 
Taa do şıre rae, 
Taa verva mektuve vınete 

meyıti k e kış ta juvinde miane ser kotera ... 

Meskede ron bı, beresnene mend, 
Peniıi sıpi neşkiyay ke parzonkere 
Meyıti hasretiyede şi 
Dinara mırd nebi. 
Neşkiyay ke ayabe wu bıreme, 
Neşkiyay ke ınilçıkebe wu bıpere, 
Biri xori, keş neşkeno ke şıro cer, 
Ostore Erzıngon rawan sono 

ama meyıti neşkene mayinenıse, 
Meyıti ke kışta juvinde ıniane ser ko tera ... 



GURAN 

D. N. MACKENZIE 

İngilizce'den çeviren: 

Roşna FERADİ 

Günümüzde Guran, Kirmanşah'tan Kasr-ı 
Şirin sının yakınlarına kadar uzanan ana 
yolun kuzeyinde ve Dalahır dagının Kuh-i 
Şahan yamaçlarını da içine alan bölgede 
yerleşik olan 4.000- 5.000 hane dolayına 
kadar düşmüş bir İran halkıdır. Başkenti 
Gahvara'dır. Gahvara, Güney Sirvan'daki 
Zimkan vadisi içinde bulunan Kirman
şah'ın 60 km kuzeyine düşmektedir. Kir
manşah'ın 40 km kuzeybatısında Dinavar 
kesimine yakın olan Kandula köyünde ay
rı bir topluluk yaşamaktadır. Daha birçok 
diğer kol Hawraman aşirctiylc Badjalan'ı 
oluşturur. 

Bu adın ilk biçimi herhalde Goran (L* 
Gawran-) olmalı. Çünkü bu ad Kürt diya
lektlerinde çokça geçer. Gurani'nin kendi
si de zaten o 'dan u 'ya, giderek u 'dan ü 
'ye do]tru bir ses de)tişimine u)tramıştır. 
Bu yüzden bu ad ile, Straba XI, 14, 14'te 
sözü geçen Medlerin komşusu roup:i><o• 

arasında benzerlik kurmak oldukça güçtür. 
Adın kökeni büyük bir olasılıkla gaw 
bara-kan "öküzüyle yol sürme" (bkz. Mi
norsky, age.) sözcügünün içinde aranabi
lir. Bu adın Hazar bölgeleriyle 

baglanıısı kurulmaktadır. Çünkü aynı za
manda yer adı olarak "Gilan", Gumalar a· 
rasında çok yaygındır. Bunların anavatan
larının Hazar oldugu sapıanmasının kanıtı 
gene kendi dilleridir. Bunlarla yakın bag
ları olan Zaza ya da Dımıli halkının batı
ya, eski Ermenistan içlerine geçmesi so
nucu preto Guranlar güneye göçetmiş ve 
tüm Güney Zagros bölgesine yerleşmiş 
gibi görünüyor. Daha sonra bunlar, bir 
Kürt yayılmasına balılı olarak kuzayden 
de çevrilmişlerdir. Dilleri, Kürt işgalcile
rinin n merkezi" dilleri üzerinde izler bı
rakmıştır. 

lbn Khumadadhbih, 14, bu adın ilk biçi
mini "Cabaraka" olarak veriyor. Benzer 
biçimler, her zaman Kürtlerle yakın ilişki 
içine alınarak, İbn Fakih ve el-Mes'udi ta
rafından da kullanılmıştır. lbn el-Athir, 
IX, Kuzey Luristan'dan Şahrazur'a kadar 
uzanan Hasanoyid Hükümdarlıgını anla
tırken (350-420 /960-1030) Cavrakan'ın 
yagmalanmasına sık sık değinmektedir. 

Mudimal Altawarikh'in yazan bu adın ye-
rine düzenli ola 
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rak "Guranan" adını kullanmaktadır. Şi
bab el-Din el-Umari, Masalik el-abşar 
(744/ 1343), Hamadan ve Şahrazur dag
larında yaşayan "el-Kuraniye" diye bilinen 
Kürtlerden sözediyor. Şeretlıan, Şerefna
me'de (1005 1 1596) sanki tüm Ardalan 
ve Kinnanşah ahalisinden bahsediyormuş 
gibi "Guran" deyimini ısrarla kullanmış, 
ancak onların çeşitli yöneticilerini birbi
rinden farklı olarak ele almıştır. Böylece, 
ayakta kalan Guran nüfusunun dışındaki 
tüm digerlerinin Kürt kabilelerince eritil
mesinin giderek geliştigi, ve şu anda varı
lan benzeşmeye, bir yüzyıldan daha uzun 
bir süre önce ulaşıldıgı gözlenmektedir 

Guranlar, temelde toprak işleyici olmakla 
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birlikte, uzun süre kaliteli asker olmala
rıyla da ıanınmışlardır. Geçen yüzyıl için
de Iran ordusu için 1.000 ile 2.000 kişi 
arasında degişen düzenli bir birlik sagla
mışlardır. Kürt aşiret liderliği altına gi
renler kimliklerini tamamen yitirdiler. 
Misken ile eşdeger anılan Goran adı bu
gün Şahrazur Kürtlerinde serf-benzeri 
Kürtçe konuşan köylülük için kullanılı
yor. 

Ayrıca "Goran" adı, Büyük Zap Suyunun 
kuzeyinde Khazir kolunun Zap Suyuna 
katıldıgı yerin üstünde kalan kısımda yer
leşik küçük bir Kürt grubu için de kulla
nılıyor. Bu yedi kabile, ki bunlara da 
"Goran" deniyor, diger komşularının ter
sine güney grubu Kürt diyalektlerini kul-



lanmakıadırlar. Bunlar çok belirgin olarak 
Kirmanşah-Khanakin yöresinden gelerek 
buraya yerleşmişlerdir. 

Gurani diyalekderi, Kuzey-batı Iran grubu 
içindedir. Bunlardan Hawrami, özellikleri
ni koruyan en eski diyalektir. Fonolujik 
özellikleri şunlardır: 

a) y ve w ön seslerinin korunması: 
H(awrami) yawa, B(adjalani) yaw , K 
(andulai) yaya "arpa" 
H, B wa K va "rüzgar" 
H, K wini "kan" 

b) Ön w -<hw -: 
Tümünde ward "yemek" 
H, K war "güneş'\ warm "uyku" 

c) Ön h -<x -:H, K har "eşek", hana 
"ilkbahar" 

d) -rd ->-/ -, haıasız olarak Kuzey Batı 
Iran sözcüklerinde; H wi/i "çiçek"; K 
zi/ "yürek" 

H ve B genelde meçhul ünlüler e ve o'yu 
korurken, bu sesler öteki Gurani diyalekt
lerinde kaybolmuşlardır. H he/a , K hila 
"yumurta"; H, B, goş, K guş "kulak". 
Burada u genellikle u:: olur. K dur 
"uzak", ı u "çabuk''. 

Nominal sistemde eril veya dişi! cins ile 
doğrudan ve dotaylı aniatın normal olarak 
birbirinden ayrılmıştır. Birçok diyalekttc 
belirli sonek -aka vardır, F -ake (-aki ). 
Belirtisiz sonek genellikle i , Hawrami'de 
ew 'dir, F'de -ewa . H, ayrıca ulama i 'nin 
yanısıra (yanew -i kon "eski bir ew") ge
nitiv izafa şekil ü:: 'yu da korumakladır 
(das-u wem "kendi elim"). 

Kopula (özne fiil baj!lantısı, çn.) -n- ile 
karekterize edilmektedir. Böylece tekil l) 
ana( n) , 2) ani , 3) -an , vb. gibi olur. 
Geniş zamanda süreklilik veren önek ge
nellikle m(a)- 'dır. B makaro, K makaru, 
ancak H karo "o yapar". B macan , H 
maca "onlar söyler (wac ). Buna ek ola
rak H'de imperfe (ıamamlanmamış, çn.) 
zaman kökü vardır: Karene "ben yapıyor
dum", wace "o söylüyordu". Diyalekde
rin büyük çoğunluğu geçişli fiilierin içe 
dönük geçmiş zaman oluşturma özellik
lerini korumuşlardır. H, B ceş-it waı "ne 
dedin?", K awirdan-iş "o onu getirdi". E
dilgen kökler -ya- ile yapılmakıadır. H 
wacyo "denir", K kiryan "yapıldı". 

Gurani, dil olarak yazınsal statü kazandı. 
Bir dizi Ehl-i Hakk yazarının kullandığı 
dil olmanın yanısıra Ardalan valilerinin 
yönetim dili olarak da kullanılmıştır. Bu 
yazın dilinin kısa grameri Rieu !arafından 
verilmiştir. Ozanlar, Yusuf Yaska (1010 1 
1600)'dan Mevlevi (1300 1 1882)'ye kadar 
uzanır. Epik, lirik ve dinsel yazın olarak 
tüm Gurani nazmı, aynı şekilde, basit bir 
dekasilabik (on hecelik mısra, çn.) ölçü 
içindedir. Oorani'nin geçmişteki ünü, 
onun komşusu olan Kürtçe'de "şarkı" için 
ortak sözetik olmasından kaynaklanıyor. 

Kaynaklar: 

V. Minorsky, The Guran, BSOAS'ta, xi 
(1943), 75-103; 

Benedicstsen 1 Christcnsen, Les dialectes 
d'Awroman et de Pawa, Copenhagen 

1921; 
K. Hadank, Mundarten der Guran, (Oskar 

Mann) orıak çalııma ... , Berlin 1930; 
M. Mokri, Cinquanıe-deu.x versets ... dia 

/ecte Gurani, JA'da, 1956, 391-422. 
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QEDERE PADİŞAY 

Arooayox: Ebubekir PAMUKCU 
Vatox: Warza 

Caye vatışi: Çe rm u g 
Wext: 1987 

Roze zew padişaye tıeno. No padişa zi bol zulırnkar beno. Mıleta xore 
bol zulım keno. 

No roze sıno seyd. Nıseno ıstorda xo wu, vızeno l'ıete kerana, sıno 
seyd. No wına rayra sıno, weyneno a kısta zew merdekeno yeno ... Mer
dek, qelema desta ... zewna deftero desta. Oyo wıni o deftera çi mi nuşe
no wu ravereno. No padişa zi ney vineno. Weyneno, oyo wıni çi mi nuşe
no. No vano, "Hele vınd no çıçiyo?" 

No padişa veyndano merdeki. Merdekire vano: 
"Hele be! Hele be tiya!" 
Merdek sıno, vano: 
"Xeyro? Tıye sevane" 
No padişa vano: 
"Tıye sekene, nye çıçi nuşene? No çıçiyo wına?" 
O merdek vano: 
"Ez qederciya ... Ez qedera nuşena wu raverena, sına." 
No padişa vano: · 
"Wıniyose, hele bewni qederde mı zi... Qederde mıdı çıçi esto?" 
Novano: 
"Ez weynena. Narney xo fılan vaz!" 
Padişa narney xo cıre vano. Vano: 
"Ez padişaya. İşte narney mı zi noyo." 
Padişa narney xo cıre vano. No merdek weyneno ... Defteri akeno, ake

no, weyneno cı. Vano" 
"İşte qedere to ... Zew wezire to esto, l'ıala genco, newe zewzyiyayo. İ

nare zew lazekedo bıbo. O lazekdo gırdbo. Merge todo e lazeki desta bero. 
Odo to bıkışo. Tıde e lazeki desta bımıre ... Qedere to wına nuşeno." 

No zi vano: 
"Wa Ela tora razibo ... Hade, wa tore oxırbo." 
Merdek dıwamkeno ... Ra yda xora dıwarnkeno, sıno. 
Padişa peydı yeno keye ... Xeyle miyabeynra ravereno. Tabi ne wezire 

xo tım diqat keno. Xeyle miyabeynra ravereno, wezirde cıre zew lazeke 
beno. Di-re fieftey miyabeynra ravereno. No veyndano serzeweri, vano: 
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"So, veynd işte felan wezire mı, wa bero eti ya!" 
Serwezir sıno, veyndano cı. 



Weziro gene yeno, vano: 
"Padişaye mı, to veyndayo mı ... Vaz!" 
Vano: 
"Sımare zew lazeke biyo." 
Ovano: 
"E ... Mare zew lazeke bı. Wa koley tobo!" 
üzi vano: 
"E lazeki sımade b ıd e ını!" 
Wazirvano: 
"Padişaye mı, seni ma lazeki bıdım to? Qe ewlad deyeno kesi? Mare 

zew !aze k bi yo, seni bı dım to?" 
Novano: 
"Sıma e lazeki bıde ınıse, e lazeki mado terezi seme, çend berose fıend 

altun i edo bıda sıma." 
No zi vano: 
"Hele vmd, ez sıra cmekerda xora perskera ... Be ay ez nesena bıda. La-

ze mınose, !aze ayo zi... Be ay ez nesena bı da." 
No smo keye. Veyndano cmekerda xo, vano: 
"Cmeki, be!.. Ral mesele wma wmayo ... Padişayo wma vano." 
Cınek vana: 
"Merdek qe ewlad deyeno qande mılkde dınyay? Ma !aze xo nedarn! Qe 

seni bıbo wa bıbo, ma nedam!" 
No smo, vano: 
"Wela padişaye mı, qısur mewni... Ma nesem ewlade xo bıdım." 
Padişa vano: 
"Dı fıni kena altuni vera!. .. " 
No vano: 
"Vınd, fma sıra emekerra perskera." 
No sıno, cmekerre vano. Hama no zano, dıha gırwe senino ... No zano, 

ek nedose, padişado zorena lazeki cıra bıgiro. No cmeka xo wu lazeki, pi
ya geno, yen o padişay fıetek. Fma emek vana: 

"Lazeke mayo, ma seni bıdım? Ewlad qe deyeno qande malde dmyay?" 
Novano: 
"Ne!. .. Emso sıma fıet bire fmi nana terazi ser. Çend ame, sımare fıend 

altun i dana." 
Ne ewza weynene kı, ek ne qe lazeki nede zi padişado lazeki zorena cıra 

bıgiro. Ne qebulkene. Hire fmi hewadane, ronene terezi sero. Altunane xo 
gene wu sıne keye ... 

Mederk zi bafıdo vano: 
"La emek, qe meraq rnek, ma hewna genci, mara hewna bol qeçeki be

ne. Sankila no mara qe nebı. .. " 
Padişa zi lazeki geno, veyndano serwezirde xo. Serwezire cı yeno. No, 

serwezirere vano: 
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"Zu kardi bıgi, hege bıgi, ney ber ca ye bıbırn! Bewni wıni caye rneşi mi
yandı, ya zew kereyena tıde ney bıbırne. No pıreno sıpeyo piya. Tıde ne 
pueno gunda cıdı bımıloqne, mıre biyare." 

Serwezir vano: 
"Temarn padişaye ını!" 
Ne lazeki geno xo vırar. Kardi geno, hege mege keno wu dano pıro, sı

no. Sıno fiete meşiya, fiete kerana ... Vano ha etiya bıbırna, ha etiya bı bır
na ... Wıni deste cı e lazekira nesne kı bıbırno. Wıni rayra sıno, vano, "Ez 
sekera?" Wıni dışnış beno ... Wıza weyneno, zu bewrane arne, kışta anışı. 
No erdra zu siye geno, erzeno bewraner. Si yena cı, bewran yena erro. 
No hema lazeki roneno wu vazdano bewraner ser. Bewraner geno, keno 
!ete. Ne pırene lazeki cıra vezeno, gunida a bewrandı ınıloqneno. ~ pıreni 
geno, ne lazeki beno meşi miyandı zew keri vera roneno. No dano pıro, 
peydı yeno padişay Fıetek. 

Padişa vano: 
"To sekerd?" 
Novano: 
"Temarn padişaye mı, mı emre to ard ca. Bew, pıren zi noyo." 
No weyneno pırenira, pero oyo guni mi yandı. Vano: 
"Temam, no gırwe Fıalbı." 
No dıha wexto bol beno zulımkar.Dıha mıletre bol zulım keno. Vano, 

"O merdımo kı, do mı bıkışıe, dıha mı o kışı. Dıha o merd. Ez dıha nemı
rena. Edo dıha tım wınaba." 

Ma bem lazeki ser ... 
A sew wına raverena. Lazek ewza bermeno mermeno ... Desıa sefaqi 

zew mexerera zu asiane vızyena, aslana maki. Vızyena kı, sıro xore ca ye 
seyd bıvino, werdi bıvino -dina leyre cı esıe-, werdi bıdo leyrande xo, piz
ane cı mırdkero. Aslan vızyena teber kı, venge zew qeçekiyo yeno. Na 
yena kı, qeçeko vırt u vıran, ıeva pa çıniyo wu oyo wına siyeker vera. Na 
aslan zi vana, "Wela ewro qısmete ma bol biyo rası. Seyde ma rew vıziya. 
Dıha ney bıgira bera ... Wa leyreki pizane xo pa mırdkere." Na aslan feke 
bena cı kı, gaz pırobo ... seni kena, nesena pırobo. En soyındı ney kena xo 
vırar u bena leyrekande xo miyan ... Dıha na sına seyd. Na çıçi vinenase, 
ana, dana nina. Aslan ney mısnena xo. Dıha no aslanerra sıt sımeno. Wıni 
wıni no beno gırd ... 

No beno gırd, ne leyre aslaner zi bene gırdi. Ne pero piya sew sıne 
kewne mexere, rozdıhir sıne tever. Dıha bız vinene, kavır vinene, çıçi vi
nenese, gene, ane mexere, pero piya wene. No lazek beno ze heywanL 
Bol gırdo, bol quvetliyo ... Gande cıya puni vızyena ... Tım goşt werdo, 
sııe aslaniya biyo pil. Bol quveıli beno. Ne tım sıne zu bolda dew. Zew 
cayedo duzo. Boli pero yene ewza. Ne zi herg sefaq sıne ewza daldedı xo 
nımnene. Boli yenese, ne xo erzene bol mi yan. Herg kes ya bıze ya kavıre 
erzeno xo pasti wu dane pıro yene mexere. Heta nina wene, qedinenese. 



fına sıne. 
Roze sıwane nina vineno. Sıwane si çekeno nina. No lazek sıwani ewza 

kışeno, çınay sıwani dano xora. Çma cıre nebeno, pero dırneno mırneno, 
axır wıni anceno xo ser ... Ne wıni dıwam kene. 

No sıwane mırenose, dewızi pero vane, "No seni wına beno?" Ne de
wızi pero arebyene pe ser u qısane xo kene. Sıwaney vane, "Wela, sefaqi 
ser, e kı ma sıne tap sersene yaıe kewne bolan mi yan." 

Ne sewe sıne ewza, tap ser. Tıfıngane xo gene, çor çorşme ewza rose
ne, ray aslanan pawene. Ne sıwanan zi tenbey kene. Dıha perkın cay xo 
gırotse, sıwaney bolan gene, yene tap ser. Boli zi yene kewne duz. Na as
lan u no lazek u leyre cı hema yene kewne bolan mi yan. Ne dewızi tıfın
gana werzene pay, çorşmey ninan çarnene. Aslan u leyre cı remene, ne la
zeki zi dewızi tepeşene. 

Ney tepeşene, ane dew mi yan. Mılet arebyena. Tayn vane ,"Ma ney bı
kışe!" Tayn vane, "Vındere! Ney zew sıwane kışto. Ma may u perde e sı
wanire perskere, hele e sevane? .. Ek qebul kenese, wa no inarebo." Ne cı
ra perskene ... Ne may u piye sıwani vane, "No heywano, no isan niyo kı, 
ma ney sekem?" Ne bini vane, "NL. No isano. No aslanan mi yandı biyo 
gırd. No ben o nnd. Ne, ek nnd nebıse, ma aneina sem ney bıkışım." May 
u piye sıwani qebulkene. 

Xeyle miyabeynra ravereno. No sıwanin keno. Sıno bızan ver u yeno. 
Wıni wıni zıwan mıseno, beno tam isan. 

No sıno gem. No küşat müşat nezano. Ne sıwaney yene, veyene cı. Ne 
vane, nezana tı aslane, nezana tı noye... Ne qarmışe cı bene. No zi hers 
beno, beno gosde zew sı w ani. Wına tepeşeno ancenose, gose sıwani cıra 
cıbyeno. 

S andı yene keye. Pero dewızi yene, vane: 
"N ey çı wına kerdo ?" 
No zi vano kı: A 

"Neye veyene mı... Neye mına küşat kene... Wa mına küşat nekere! E 
wa mına küşat nekere, e zi teva ina nekera! .. 

Dıha herg kes sıwanane xo tenbey keno, vano: 
"Qarmışe ney me be, pa küşat rnek ere!" 
Xeyle rrıiyabeynra ravereno. Roze fına yene pe 1\et. Sıwaney fına pa kü-

şat kene. No pereno qole zewna şıwani, qole cı desta yeno. 
San yeno, ne vane: 
"No wına nebeno! Tıye çı wına kene?" 
Novano: ~ 
"Mı sımare neva, sıwanare vaze, wa qarmışe mı nebe? Eye yene veyene 

mı. Ezo damış nebena ... Ez peraya qolde cı, qole cı mı desta ame. Ez se
kera?" 

Dewame cı esto 
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DiCLE 
BOYLARINDAN 
BİR SES 
VE 
PİRAN ZAZALARI 

Erol SEVER 

I 

"Bir Zaza Destanı" epik şiirinin yazan 
Eshat Ayata 1978'den bu yana Stock
holm'de yaşıyor. Ozan bu destanda yurdu
nu, yurdunun insanlannı anlatıyor. Dicle/ 
Piran Zazalannın, ilkçalı inançlanyla kar
ınaşmış geleneklerinden bir kesit çiziyor. 
Yöre halkının üzerine çökmüş hayın bir 
gelenektir, kan davasıdır anlatılan. 

Dicle kasabası, Anadolu'nun içlerinden 
doğan ve coşarak, genişleyerek Mezopo
tamya ovası üzerinden Basra körfezine 
doğru yol alan Dicle nehrinin kıyısında 
kurulmuştur. Kasabanın onbin yıllık bir 
geçmişi vardır. Destan 'da adı geçen Çayö
nü köyünün tarihi lsa'dan önce sekizinci 
bin yılına kadar gider. Dünya üzerinde bi
linen en eski tanm topluluklarından bi
riydi bu köyün sakinleri. Avcılık ve be
sin toplayıcılıilından, tarıma ve yerleşik 
düzene geçilmişti. Çakmaktaşından, taş
tan taptıklan 
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araçlarla işledikleri tarlalarında buğday, 
arpa yetiştiriyorlardı. Ürünün fazlası, dö
ner tomalı ÇÖmlekçi tezgahlanndan çıkan 
kil küplerde saklanıyordu. Evler taş te
meller üzerine oıurtıılmuş tek odalıkerpiç 
yapılardı. 

Tanesi yetmiş seksen kilo çeken karpuz
lan ve surlanyla ün salan Diyarbekir ken
ti, Dicle'nin 90 kilometre uzaj!ındadır. 
Diyarbekir'in surlarının ıızunluj!u, Çin 
Sedili'nden sonra ikinci ye gelir dünya üze
rinde. Kentin tümü, çoilu halen ayakta 
duran bir surla çevrilidir. Surlar, kenti ko
ruyan kaleyle birlikte Bizans imparatoru 
Constantinus tarafından 349'da genişletil
miş, bazı bölümleri onartılmıştır. 

Yöre, onbin yıllık tarihi içinde Sümer, 
Hitit, Asur, Roma, Ermeni, Arap, Bi
zans, Osmanlı egemenlikleri altında kal
mıştır. Bütün bu kültür bileşenlerinin 



oluşturduğu renkli bir kültür mozayiğiyle 
karşıtaşılır yörede. Köy ve kasabalarda, 
büyük kentlerde Zazalar, Asurlar, Kürtler 
ve Araplar yaşar. Arap kültürü, yöreye Is
lam yoluyla girmiş ve bu renkli mozayi
ğin bir parçasını oluşturmuştur. 

Zazalar eski bir halktır. V. Minorsky, Za· 
zalar Iran kökenlidir, der. Ilk yurtlarının 
Hazar denizi ile Elbruz sırada)lları arasın. 
daki Daylam bölgesinde bulunduiıunu 
söyler. Zazalar gerçekten de dil ve inanç
larıyla Kürtlerden ayrılırlar. Dilci Karl 
Hadank, "Zazaca Kürtçe değildir" demekte 
ve araştırınalarında Zazaca'yı Kürtçe'yle 
karşılaştırarak, tezini kanıtlamaktadır... 
Zazalar Islam inancına bağlıdır. Ama 
müslümanlıkları eski Iran inançlarından 
Mazdeizm ve Zerdüşt inancıyla karmaş
mıştır. Bazı aşiretlerde güneşe ve ateşe 
karşı büyük bir saygı vardır. Bu atşe, 
güneşe ve ışığa karşı, ıapma derecesinde 
olan saygı, bir kez daha bize Hitit ve 
Asurları anımsaur. 

Dicle boyları eski Iran, Mezopotamya ve 
Anadolu kültürlerinin kesişme noktasıdır. 
Büyük lskender'in ele geçirdiği bölgelerin 
yerel kültürleriyle Grek kültürünün bir 
sentezi olan Hellenistik dönemde, Isken
dcr ve daha sonra Seleukoslar en önemli 
kentlerini buralarda kurmuşlardı. Eski 
çoktanncı inançlar, en önemlileri güneş 
va ay olan yedi gezegene tapan Asur kö
kenli Sahilerin inançları, Zazaların ba)l
landıkları çeşitli Islam inanç kuruluşla
rında, tarikatlarında yaşamayı sürdürınek

tedir. Islam'ın yasakladıgı muska, büyü, 
adak gibi Mezopotamya inançları halkın 
arasında yaşamaktadır. Halkın bu eskiye 
ba)llılı)lından yararlananlar, tarikat şıhları
dır. Şıh, ıarikaun en güçlü insanıdır. Bazı 
durum larda aşiret başkanları bile şıhın gü-

cünden çekinirler. Feodalizmin tam olarak 
tasfiye edilmedilli Türkiye'de, Şıhların sö
zü Anakara'lara dek ulaşır. 

Dicle Zazaları arasında çeşitli söylentiler 
yaşar. Bu söylenceler Mezopoıamya ve I
ran kökenlidir çogunlukla. Temellerinde 
ilkça)lın çoktanncı inançları vardır. Bu 
yörenin bir söylencesine göre, genç bir 
delikanlı, güzel biir kızı severmiş. Ama 
bu kız, delikanlıya hiç yüz vermezmiş. 
Bir gün tepesi atan delikanlı, kıza, "Öyle 
bir varlık ol ki, sana kimse ulasamasın, 
kimsenin yari olmayasın!" demiş. Bu söz 
üzerine kız ay olmuş, genç de güneşe dö
nüşmüş. Ama kötü ruhlar bu olayı güne
şin gündüzleri, ayın ise geceleri koca ev
reni ışıtmasını çekemezler. Arada güneşin 
ve ayın önünü kapayarak karartırlar ışın
larını. Güneş ve ay tutulmasının kısa sür
mesi için, kötü ruhları kaçırııp kovala
mak gerekir. 

Bir insan ölünce ruhu yıldız olur, göğe 
çıkar ve oraya yerleşir. Eski bir Babil in
ancının kalınllsıdır bu inanç. Zazalar, 
gökte kayan bir yıldız görünce dualar o
kurlar. Bu yıldızın, ölüp de dünyadan ay
rılarak göğe çıkan bir insan ruhu oldu)! u
na inanan Babilleri hatırlatırlar. 

Ya)!murdan sonra çıkan gökkuşa)lına 
"Fatma Ana'nın kemeri" denilir. Gökku
şağının kırmızı yanı mutluluk ve bolluk, 
sarı yanı ne iyi ne kötü anlamına gelir; 
di)ler reukler ise yıkım işaretidir. 

Yöre halkı güvercinleri sever. Yörede gü
vercin eti ycnmez, güvercin avlanmaz ... 
Güvercin, Asur tanrıçası lştar'ın simge
siydi. Bu inanç Anadolu'ya ve Hıristiyan
lık üzerinden Kaıolisizim'e geçmiştir. 
Yazları çok sıcak olan bu yörede, yılan ve 
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yılana ilişkin söylenceler boldur. Hititle
rio ünlü llluyanka adlı dev yılan söylen
cesi, Zazalar arasında yılanlar padişahı 
Şahıneran'ın öyküsüne dönüşmüştür. Bazı 
Zaza aşireıleri, yılanlar kralının soyundan 
geldiklerine inanırlar. Tanrıça lşıar da, 
yon tu ve kabarunalarda bir yılan la birlik
te tasvir edilirdi. Karına bir din olan Man
ikeizın inancına göre yılan, lsa'nın sim
gesiydi. Bazı Zaza aşiretlerinin , yılanlar 
padişahının soyundan geldiklerine inan
malarının, çok eski kaynaklı oldu)tunu 
yukanda söylediklerimiz açıkça dogrula
maktadır. 

Zazaların yazılı edebiyaLiarı zengin degil
dir, ama çok zengin ve renkli folklörleri 
vardır. Köylerde, yayialarıla türküler, ına
nHer söylenir; destanlar anlatılır, okunur. 
Agızdan agıza, yüzlerce, binlerce yıldır 
anlatılan bu destanlar, kahramanlan, halk 
önderlerini, sevıla öykülerini, aşiret kav
galannı konu edinmiştir. Ayata'nın bu 
epik şiirinde de, anlatılan kan davasının, 
öldürülen yedi kelekçi gencin öyküsünün 
ardında eski destanların izleri, etkileri 
görülmektedir. 

Il 

Dünyanın ilk yazılı destanı, Dicle nehri
nin Fırat'la birleşerek denize döküldügü 
topraklar üzerinde, Sümerler arasında çı
kan Gılgarneş destanıdır. Gılgarneş des
tanı, sonra Asur ve Babilliler tarafından 
degişik versiyonlarda söylenmiş, Anado
lu'da Hititçe çevirileri de bulunmuştur. 
Bu destanı, Babiliiierin ünlü Enuma Eliş 
(Yaradılış) destanı izler. Batı Avrupa ya
zınzına temel olan Homeros'un Illiada ve 
Odysseia destanlannın kaynagı Mezopo-
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ıamya ve Anadolu'dur. Homeros'tan sonra 
gelen Boiotialı Hesiodos'un Theogonia 
(Tanrıların Dolıuşu) destanı ile, Babiliiie
rin Enuma Eliş destanı arasında ise, açık 
bir benzerlik bulunmaktadır. Mezopotam
ya'dan Batı Anadolu'ya dek uzanan geniş 
kültür yöresi, ilk uygarilkiann ürünleri 
olan ilk destaniann da yurdudur. Bu yöre 
helkının destan okuma, anlatına, yazma 
gelenekleri binlerce yıldan beri sürmekte
dir. Agızdan agıza söylenen Zaza, Kürt, 
Asur, Ermeni, Türk, Grek destanları ve 
türküleri bu gelenegin günümüze gelen 
bir halkasından başka bir şey degildir. 

Antik ça)!da Kios (Sakız) adasında, Horn
ridaİ (Homerosogulları), mesleklerini ba
badan oguıa ö)!renen bir halk ozanlan to
plulugu, Illiada ve Odysseia destanlannı 
yüksek sesle dinleyicilere okunnuş. De
stanı okurlarken de ellerinde bir del!nek 
bulunurmuş. Marksçı düşünür George 
Thomson, böylece halk şiiri ilkel bir ko
robaşı ve koro, solo ve nakarat bileşimi 
olarak başlıyor, der. Ardından da epik şii
rin, destanların doguşunu anlatır, Mark
sizm ve Şiir adlı eserinde: 

"Minos uygarlıgının üstüne kurulan Yu
nan uygar/ıgında, yagma/ar ve sava;lar 
sonunda biriken zenginligin yarattıgı bu
na/Im, serüvenci savaşçıları yönetici sım[ 
olarak ba§a geçirdi. Bu yarı derebeylik dü
zeninde yeni bir ozan tipi çıktı ortaya. Bir 
krala ya dn öndere bag/ı, o önderin savaş
lar mı öven, böylece ününü arttıran bir o
zan tipi; bir de yeni bir ;iir türü -bu sa
va;çı, erkeksi, bu dünyaya bag/ı, bireyci 
ve hayat dolu bir sınifın görü;ünü getiren 
kahramanlık destanı- ortaya çıktı..." 

Ama yukanda da gördügümüz gibi, Yu
nan uygarlıgı kurulmadan önce destanlar 



söyleniyordu Mezopotamya'da ve Anado
lu'da. lnsanoj!lunun yarattıj!ı ilk destan, 
bir Sümer kent devleti olan Uruk'un beyi 
Gılgameş'in maceralarını konu edinmişti 
ve bir kahramanlık destanıydı. Sınıfların 
yeni şekillenmeye başladıj!ı S ümer toplu
munda, yönetici sınıf kral, soylular ve 
din adamlarından oluşuyordu. Karşıtı ise 
köleler, köylüler ve el sanatçılarıydı. Ye
ni yeni kurulan kent devletlerinin bölgeye 
egemen olmak için başlattıkları savaşlar
da, başında Gılgameş'in bulunduj!u Uruk, 
utku kazandı ve Sümer'e egemen oldu. Bu 
savaş döneminden, Gılgameş'in kahra
maniıkiarını öven sayısız destan kaldı. 
Daha sonraları bir yandan bu destanlar 
birleştirildi, bir yandan da Gılgamcş'in 
yarı tanrı olduğuna inanıldı. 

Öte yandan Gılgameş yalnız bir kahra
manlık destanı da değildir. Kral Hammo
rabi zamanında, destanı Babil dilinde ka
leme alan bir ozan, Gılgameş'in ölmez
lik, sonsuz yaşam arayışına da yönelmiş
tir. Sonuç olarak, bütün arama ve utku
ların geçici olduJıu, yalnız tanrıların ö
lümsüz olduğu anlattlır.lnsan ölümlüdür, 
alınyazısının önüne gcçilmez, tanrıların 
kurdugu düzen, yalnız onlar tarafından 
dej!iştirilebilir. Burada yazgıcı felsefenin 
ilk ürünlerinden biriyle karşılaşıyoruz. 
Destanın daha sonraki yüzyıllarda kaleme 
alınan bir versiyonunda, Gılgameş ile 
yoldaşı Enkidu arasındaki dostluk ve tan
rıça lştar'ın Gılgameş'e duyduğu aşk an
latılır. Tanrıça !ştar, Enkidu'nun dosı
luğuna daha fazla değer veren Gılgamcş'e 
düşman olmuştur. Iki arkadaş, insanların 
yazgısını yöneten tannlara karşı savaş 
bayrağını açarlar, sürüp giden düzeni de
ğiştirmek isterler. Enkidu, ormanlar için
de, hayvanlarla birlikte yaşar. 

Bu,doğanın, insana yararlı olduğunun 

simgesidir. Destanın sonlarında Gılga
meş, Utnapiştim(Kuısal Kitap'taki Nuh)'
den ölümsüzlük otunun yerini öğrenir. A
ma tam elde edeceği sırada bir yılan çıkar 
ve otu yer. (Bu motif, Yılmaz güney ta
rafından Umut filminde işlenmiştir. De
fıne arayan Cabbar, tam bulacaj!ı sırada, 
ortaya çıkan bir yılana kapttm defıneyi). 
Gılgarneş yenilmiştir. Başı önüne ej!ik 
Uruk'a döner. Mezopotamya'nın dellendir
ici sıcağında, topluma hala tanrılar, tanrı 
krallar, metafizik felsefe hakimdir. 

Troya savaşını konu edinen Homeros'un 
Illiada destanının başkahramanı Akhille
us'tur. Akhilleus gövdesinden yara almaz. 
Ölümü, Gılgameş'in ölümsüzlük otunu 
yılana kapıırınası gibi, küçük bir şeye, 
topuğundaki bir noktadan yara almasına 
baglıdır. Troya'ya dönen elli gemilik sa
vaşçı arasında arkadaşı Patroklos'un dost
loguna önem verir. Güzel Briseis ise Ak
hilleus'u sevmekte, ama ondan yüz bula
mamaktadır ... 

Burada, görüldüJıü gibi, Gılgameş-Enki
du-lştar üçlüsü ele alınmıştır. Homeros, 
desıanın daha birçok bölümünde Mczopo
ıamya mitologyasından etkilenmiştir. Za
ten, ilk uygarlıkların doğdugu Mezopo
tamya-Anadolu-Ege. gibi kültür yöreleri
nin birbirlerinden etkilenmedikleri düşü
nülemez. 

Günümüz Anadolu'sunda halk. ilkçağ i
nançlarıyla karınaşmış bir Islam inancına 
baglıdır. Güneydoğu Anadolu ise, çeşitli 
halk gruplarının, Islam-Hıristiyanlık-Ya
hudilik-Putpercstlik'in çeşitli kiliselerine 
bağlanarak yaşadıgı bir bölgedir. Hitit 
kaJınısı ile çaJıdaş otomobil yanyana yü
rür. Yine Hitit sabanıyla sürülen tarlanın 
yanında, traktörlerle sürülen geniş ekim 
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alanları vardır. Bazı yerlerde camiye, ki
liseye gidilip tek bir tanrıya tapınılır, 
bazı yerlerde aya, güneşe, ateşe ... 

Bu zengin kültür ortamında, renkli bir 
folklör ve destan söyleme gelene~i de ö
zel bir yer almaktadır. Dicle Zaza folklö
ründe yeralan motiflerden biri, şeytanların 
veya dij!er do~aüstü ö~elerin kaçırıp sak
ladıklan hazinelerin, kalırarnanlar taralın
dan ortaya çıkanlınasıdır. Rus araştırma
cısı Bazi! Nikitin'e göre, bu motifin koz
mik yorumu ardında de~erli madenlerden, 
taşlardan oluşan gezegenlerin ve yıldızla
rın varlıj!ı yaunaktadır. Bu inancın antik 
Harran'daki Asur kökenli Sahilerden gel
dilli görülüyor. Yunan ve di~er Anadolu 
söylencelerinde de, benzeri düşüneeye 
rastlanmaktadır. Dicle kasabası ve çevre
sinde halkın kazma, kürek elde, saklı de
fineleri aradıj!ı sık sık görülür. Saklı de
fineden yayılan ışık karanlık ruhlarca ele 
geçirilmiş ve bulutların derinliklerine a
tılmıştır. Kabraman, definenin saklı oldu
gu magaraya girer, bekçilik eden yılanı 
öldürür ve defineye sahip ·çıkar. Bu masal
larda ejderhanın kaçırdı~ı ve definenin bu
lundugu magaraya tutsak eııigi bir güzel 
de bulunur çogunlukla. 

Mezopotamya ve Iran kökenli sevda ve 
kahramanlık destanları da, bu yörede söy
lenmektedir. Diger kahramanlık destanı 
türü de, beylerin zulmüne karşı çıkıp, 
dalliara çıkan halk önderlerini konu edinir. 
B u tür destanı n kökü ortaçaj!dadır; Os
manlı egemenlerinin, beylerin zulmüne 
karşı başkaldırılardan, halk ayaklanmala
nndan kaynaklanmaktadır. 

Yöre balkı suskun, içine kapanıktır. Ama 
bu suskunluk patlayacak bir yanardagın 
suskunluj!udur. Başkaldırmaya hazırdır. 
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Çevre dalılarda maj!aralar, kovuklar, baş
kaldırıp daga çıkanların mekanıdır. Bura
lara çekilenler, balkın ve çevredeki köylü
lerin deştej!ini alır. Zaten, halkın sevgisi
ni kazanamamış birinin bu yörede kaçak 
dolaşması güçtür. 

Daha bu yakın zamanlara kadar siyah, 
ipek giysiler giymiş Zaza kadınları, elle
rinde dejlnekleri köy köy dolaşarak bu 
kahramanların öykülerini anlatırlardı. B u 
destancılar, Asur Yeniyıl bayramlarıyla, 
Yunan klasik korolarının arasındaki bir 
geçiş noktası olarak kabullenebilinir. Üs
telik hala yaşayan, süren bir gelenektir 
bu. 

III 

"Bir Zaza Destanı" epik şiirinin de, bu 
kültür çizgisi üzerinde degeriendirilmesi 
gerekiyor. Ozan, yedi bölümden oluşan 
destamn birinci bölümünde, Dicle yöresi
ni ve halkını anlatmaktadır. Zazalar sü
rekli başka halkların, ulusların baskısı al
tında yaşamış çileli bir halktır. Orıaçagda, 
Mezopotamya ve tran'daki Mazdak ve 
Harndan Karmat gibi halk önderlerinin ö
nünde yürüdüj!ü halk ayaklanmalarının, 
daha sonraki yüzyıllardaki Babek ayaklan
masının anılan bu yörede yaşamaktadır. 
Sözü edilen Hasan Sabbah, Alarout kale
sine çekilerek, zulme ve yabancı istilaya 
başkaldırmış bir önderdi. Yıllarca Haçlıla
ra karşı mücadele vermişti. 

Ikinci bölümde yedi kelekçi gencin öykü
stine geçilir. Yedi sayısının simgeliilli 
Sümerlerden gelmektedir. Gılgameş des
tanının başında en eski yedi Sümer kenti
nin yedi bilge tarafından kuruldu~u an-



!atılır. Yedi sayısı tüm Mezopotamya ve 
Anadolu kökenli söylencelerde vardır .Ilk
çal!; Anadolu'sundaki yedi Yunan bilgesi, 
Tanrı Pan'ın yedi delikli flütü, Araplann 
"Muallakat-şeba" şiirleriyle tanınan yedi 
bilge-ozanları, Yahudiligin simgelerinden 
yedi kollu şamdan, Bektaşiterin yedi er
mişi, Homeros'un anlattıltı yedi kahrama
nın Thebai kentine karşı giriştikleri yedil
er savaşı, Efes'teki yedi uyurlar mal!;arası 
bunlardan birkaçıdır. Bunlar yedi sayısı
nın kutsallığıyla tamamlanır. 

Dicle'de kelekçilik eski bir meslektir. Ke
lekçiler Dicle'den Diyarbekir'e odun taşır
lar.llkçaıtın suyolu ticaretinde önemli bir 
yeri vardır Diclc'nin. Bugün yalnız odun 
ve kimi yerlerde insan taşınmaktadır kc
tek denilen aJıaçtan yapılma sallar la. 

Cumman aşiretinden yedi genç ölümleri
ne gitmektedirler. Nedeni kan davasıdır. 
Kan davası, bu yöre halkının tepesine 
çökmüş bir karabasandır. Dicle'ye balılı 
üç köy, kan davasının çıkardıltı korku ve 
ölümle boşalmıştır. Çok ölü veren bu üç 
köy halkından salt kalanlar, çekip başka 
yerlere göç etmişlerdir. Ören olan bu üç 
köyde yalnız keklikler, kartallar ve yılan
lar yaşar. Diger köyterin avcılan buralann 
kekliğine dönüp de bakmazlar bile. Kut
sal sayılır bu keklilder, avlanmazlar. 

Hacı Rüstem, oğlu ve silahlı adamlan ye
di genci beklerler. Silahlan yal!;lanmış, 
kurşunlan ve azıkları boldur. Düşman 
olduğu aşiretten yedi gencin geleceğini, 

kelek üstünde önünden geçeceğini 
öj!;renmıştir Hacı Rüstem. Pusunun ku
ruldul!;u Çayönü köyünün onbin yıllık bir 
tarihi vardır. Köyün karşı yamacında mor 
bir kayaya kazınmış bir yontu yükselir. 
Çevre halkının "Kral Kızı" dedilti bu ka
bartına-yonıu ünlü Tannça lştar'ın bir tas
viridir. Ilkçaltın bu anılanyla, kalıntıla
rıyla dolu bu onarnda Hacı Rüstem, silah 
elde yedi kelekçi genci bekler. Yaşayan 
bir ortaçağ yontusudur Hacı Rüstem. Kan 
davası ancak feodalizınin kökünün kazın
masıyla ortadan kalkacaktır. Çayönü'nün 
Hacı Rüstem gibi aıtalan arkalannı Anka
ra'ya dayamışlardır. Bu yirıninci yüzyılda 
Türkiye'deki toplum düzeninin acı bir 
gerçeği dir. 

Eshat Ayata'nın zengin ve çarpıcı bir dille 
yazdığı destanın özü yol!;un olarak, yine 
Ayata'nın destanının sonlarında yeralan 
ünlü Kürt ozanı Ehmede Xani'nin şu di
zelerinde ifadesini buluyor: "Her ot kendi 
/Wkü üzerinde yeşerir." 

Zararlı ayrıkatlarını yoketmenin çaresi, 
köklerini kurutmaktır. Yoksa hemence
cik, yeniden biterler yerden. Kan davası
nın kökü ise feodalizmdir. Feodalizmin 
kökü kazınmadıkça, kan davası gibi feo
dal kalımılar da engellenemez. 

Eshat Aayata bunu görmekte, ama zama
nını bilememekte veya söylememektedir. 
Destanın son dizesi bize bunu söyler: 
"Zamanı bilirımiyor ... " 
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QE YENOTU VİR? 

Qe yeno tu vir, 
ma ke çar ponc domon 
zu cılede serqoşi kotenera. 

Qe yeno tu vir, 
sere kode, xapa malde 
toseniye wu vesaniya wuskede 
lewe ma çıto qeleşiyenera. 

Qe yeno tu vir, 
kolike kon ke 
dene lınga mara, beçike ma juriyene. 

Qe yeno tu vir, 
e ke zu mordem amene dewa ma, 
ma desıe i ver perweniyede çerexiyene. 

Qe yeno tu vir, 
sukera ke juke ke ama, 
e ke wunca peyser şiyene, 
ma pe dıma i çıto kemer eştene. 

Qe yeno tu vir, 
ma sıle heygenura 
çıto tezek nene kemere salura. 

Qe yeno tu vii, 
ma mal ke musırera gıreda, 
none ıendure torakra 
Werdene tere zuma pıleşniyene fekra. 

Qe yeno tu vir, 
ma çıto vaşıuriyera vas çinitene. 

Qe yeno tu vir, 
tu ke .............. . 

Qe yeno tu vir? 

ASTARE 
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bilmemekleydi. Zincirli'de kaldıgı dört ay 
zarfında Türkçe'yi ögrendi. Bu arada Kürt
çe metinler kaydelli. Dört ayın sonunda 
Kürtçe ögretmeni Yusuf Efendi ile birlikte 
lskenderun üzerinden Beyrut ve Şam'a git
ti. 

Şam'rUı Xaio (Ca/o) adıyla tanınan Omar 
ibn Ali, Beyrut Katolik Papazı Johann 
Bablist M uradyan ve ateşe Selim R. Khair 
ile tamştı. Omar ibn Ali'nin katkılarıyla 
kol/eksiyonuna Zazaca metinler de katlı. 
Türkçe'yi ve bir Avrupa dilini iyi bilen di
ger iki zatın yardımıyla da daha önce der
ledigi Kürtçe metinleri Almanca'ya çevirdi. 

Le Coq'un elimizde bulunan kitabı (Kur
dische Texte) iki ciltten oluşuyor. Kitapta, 
19'u Kürtçe, 3'ü Za.zaca olmak üzere 21 hi
kaye ve destan, ve Omar ibn Ali'nin Türk
çe'den Zazaca'ya aklararak an/attıgı dört 
küçük ftkra var. Zaıaca hikayelerden biri 
(/brahim Paşa) dogrudan O mar ibn Ali ta
rafindan Zazaca olarak anlatılmış; diger iki 
hikaye (Dünya Güıeli. Yusub Eıiı) ise yi
ne aynı kişi tarafirl{ian Kürtçe'den Zaıaca'
ya çevrilmişlerdir. Kitapta ayrıca karşılaş
llrmalı (Za.zaca-Baba Kürdi-Lolo Kürdi) sa
yı adları, karşılaştırmalı (Almanca-Zazaca
Baba Kürdi-Lolo Kürdi) sözler, ve karşılaş
tırmalı (A/mQftca-Baba Kürdi-Zazaca) bir 
sözcük listesi bulunmaktadır. 

Le Coq'a Zazaca metinlerde yardımcı 
olan Omar ibn Ali, sözkonusu kitaba biz
zat kendisinin Kürtt;e olarak düştügü nota 
göre ((s.63), as/en Çermik'in Kosa oyma
gındandır. Geçimini temin edebilmek için 
kendi istegiy/e Şam'a gitmiş. Sözkonusu 
deriemelerin yapıldıgı tarihte 78 yaşında 
olup Şam'da Salihiye mahallesinde otur-
makıaydı. P ı Y A 

Albert Von le Coq was in Zincir/i in 
1901 when ıhe Commitlee of the Orient 
were excavaıing near Maraş (the excava
tions of Kark.amı§)- Le Coq took pari wi/1-
ing/y in the excavations_ In his lecıure in 
the Orienlal Languages that was delivered 
in Arabic and Persian, as Le Coq cou/d not 

speak. neither Turkish nor Kurdisk al thal 
rime. However, within the period of four 
months in Zincir/i, Le Coq cou/d learn 
Turkish and he col/ecıed some Kurdish 
texts. After four months he went tolsken
derun, Beirut and Damascus accompanied 
by a Kurdish teacher ruınıed Yusuf Efendi. 

in Damascus, Le Coq was acquainted 
with Omar ibn Ali who was cal/ed "Xalo", 
tlll!. Caıho/ic Priest of Beirut Johann Babl
ist Muradyan and the attache Selim R. 
Khair. in a meeting with Omtıl' ibn Ali, Le 
Coq could enrich his collection and infor
mation abouı the Zaza. And with the assis
tance of the other persons who was bilin
gua/, speaking Turkish and anather 
Europen language, Le Coq cou/d transiate 
the writings he collected from Kurdish 
into German. 

In our possession there are two vo
lumes entitled "Kurdisch Texte" that con
ıain 19 Kurdish, 3 Zaza.that is 21 short 
stories and epics. The volumes contain 
even four jokes that were translated from 
Turkish inıo Zaza by Omar ibn Ali. One of 
the Zaza stories ( ihrahim Paşa) was related 
by Omar ibn Ali in Zaza languages_ The 
other stories (Dunya Guzeli, Yusub Eziz) 
were ırans/ated by the same person from 
Kurdish into Zaza. Also, the volumes con
lain comparisions between Zaza, Baba 
Kurdi and Lo/o Kurdi, and a list for the 
spelling of numbers. Le Coq made compa
risions between German, Zaza, Baba 
Kurdi and Lo/o Kurdi, something like a 
mini diclionary. There is a/so a compari
sian between phrases in the four languag
es. 

The person who assisted Le Coq in his 
work on Zaza, was Omar ibn Ali_ Omar 
ibn Ali introduced himseif in Kurdish in 
the wo/umes (p.63) that he origina//y 
came from the town of Cermik. He wenl to 
Damascus to earrı his living. He canfessed 
that he was 78 years old when he helped 
with the vo/umes, and lived in Salihiye, a 
b lock in Damascus. P ı YA 
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lfikayat; ibrah'fm pasii lafzT zazli. 
Da ziim$nJda ibra/ı(m pii.fii d.st lif pa&Q. misiri' bi mia{r6 fJl!ğiiJ mamlak&ti ::ö.pt MkarO pitdSii pürÔ amil btJ ~rj.ab wii a.Wıi ndi CiC:-uö az piidü4/ı. wdm pastim tist bi nôma ği /ıQji: pa.fti Iii dmri di k/Jrd wii iö lıa sö.r c\Vü piijii d.skdrlx,ö tôp ktird M ba stir 8i bd nf-...(ba ördt wugt qurma kdrdii Ordiii ibraAi"m piiJii amii bii muzQrda ritM beMri'{f) x.abdri raiJ ilwahtm ll piÜii ele{ry.ô relit bii iirdlif /ı<tfiz pil:siii miyan • . . tax.üJx.$ qurmiJ kfırdö tDii ki {ıiifizd<i x.aimiix.ôda kflu zauqdiJ dır$ ihrahtm piÜii a..r kard bii trdi<Jx.ô lılirklt8i !Jlizir Min bii sil$/Wx.Ôrö dzii dm.fö . . . . . lıiidt bii itrdi$ Mfo p$8ai ibrolıtm piiiii dmri lıimb&id klird wii MrJ..·as tiiOUrary,..Ô tl.;mbih bJ.Jcarii 68kiir MrkiJa CiitJWii.x.ôda . . . , iiga{6ıi jan/ir ağiivi&fftıa t/i.pia piUö sa:t p4&:la ôrdi" a,t oa ôrdii ll {ıafiz piiltii /ıiilbitkt x.aMrii Mfiz pii8ai coira ciniii aya ı&piii ihrahtm pii8il basx.;ı• ciii •• /ıiifiz pa~ô; tdpü tü..ııigi bailamiJ ldırdf h, mu/ıiirabii ii8dô <affi pJğ {uiltö 8ab;ifırii ibriihtm piiiii "flilib o.- Ôrdiii /ı<fjiz pôiii bazulmi.l bt wa nlma ki81ö wiJ nlmiiii yii8lr k&rdr b> CiqÔ orz8q ğebei%Ô1ıe 4at bi ziipt kardi lıa.fiz piiJii firôr kard Si ba stambitl piidSiJh pürô ama M -yaddb wa min ttı re.fUe tü mere di Mgare tö orditi biitirmil kard ta iimlii ha ma .tdrda ıiya tdpiii ibrahlm ll pii.!ô ôrdi<Jx.ii griit& fi bii mi8ir. 

lfikayati dunya güzete Ji tafzf ziizii. 
Wd'Xle Wede kOlili dst bt dü liigeki'xfl ğenindt:ıy/i mirinda'"Xl• pirtJ timı bi Juqari, hi har rog S{jj (auch llii) 8alage kii/lex,ii iirdin bii dil 'f"dii> rôtm, pi; g&cinmiJ U, rôğe iinğin<İ H ba kölid ddri Vinde taird piird E M Aaritne 5kindQ'Xlİ di 6/t waddrt tma biJ ki bar ba Ciirlii /1 yahudi w& nJ ilki ba mUk wJ aC" n&liinö yaAudt wii dzo salı yruJ ba tiJıii 100 tü ha min hüwJnı wa dzo dii adi ~ ha IMi ifnğirıii tea tü bil min hilttıdnr niluiydt ıJd•iii <yNd ba IÔdf kalief aunit tDii ii ke riislii Ma bide tDii kii bU/e pdrii p4ğ ..li oyruj dii hiğ8 iird amd %ôre yjirC kiird aaM/ırii li bit harUna Qke iiki dnğiniJ dt ik grôt ara dii. ba yahÜdr bii pdğ sdi 'fNd hiir roc (auch röğ) ôkindox.ô Ôrdi pdğslii 'fNd dil;; lf/ind rôgi ğ..;Jka biird yalıudfrii p4ğ •ili <yNd dôi ii iimbı yalıMö bii ğmilıka ll '"fliiwrsx.if kard tDii mardüô tea idr-O haritnii teiri iJko ki kbıU haruna aidJ hire btJroie Oitdö kise dJno lı4 teiriro ürkmU bdnö h/1& Mnô ha gtedO Mn iikii kbı'i mdrde Sinö ta/ii ~~ $er6 ğe fl4'X,in n&n: te{r. kO Mro iik Mkerii 5gtimci gdnö y/ımi ba ki yiim kanif Jıdr röğ $ki Mnö kiilict merı&ıö yahudl ğtnü'ikiW wiinir teiri •er6flik8 ğenik W<tnii rôğe piiğ ,/ii -yrui ôoa yahudi ıciino yii ıt.kii sereğikari ya az dai.rnii nhıa bii to h&t ğenilika aer6fj6 kilnii pür katıti ö g,-rJnAnii liiğekö ltôliıd am-du ba zin ...ı.nu yaJı;ldt iaudiJ ~ bii ll ğenihkii hill wiinif kône teir ğen&k biidi; nônii bMii tDdhii k5ne ,..,ı,. bii zin toitnii /Oğe-mtl ..Jrd ...t.o teirı'"il tü biird y4 ıt.kii 1/iğekii bt.kiii yii .., daUronii nON ba tô Mt ıciinii dzii ...-i-ğekeri dôpmiliiğekii ha dUilliiğekii -~ ba Jau f'Qmdnii tDÔnii miiyatô ha yaAudtii öku.fşmtl Ukı80 linö sitqtna ~ [ad/abd riiSt!na 1/iği<kii .m ..&rde r/iğdiJ pJğsdi .,..,.1 diJ piJtinex.d-diJ .md•y ptrik"'x,d .....dna ..,.fnif ..arZ<! mii limii biatdmbiil llnö rili bii di ğÔö b&nii berôi Z<irö ..ardJ toÔtıii tü bil nô rô,-dii ll lö dzö1i" ba nii riiidd Aôn Zau Ainü biJ misir !aUli' .fbıii bastambiJ O'k6 st!re wdrvıo tJiVx.iU mt. M bı iiJRt misiri' merd bt teın· dauldti' virad5 .fi ôke &be wdrd ha dt ser6f Wii iinat uıG 4tl .. iimı!l bO liJpi6 bdrdi oerdit ônğinô "'"" ba liiğeiR- aJrô iini.ll ... nii-it tıdlır 



Ilgi l...lirdi deMnt ııümitr tb vfriida dtJ löğinllr?i 8mtJ ba serA liiğtltr iini.ft lağik Mrdt 4&ki 
d4i para padiS6A. m8 n&yii ita~t k/irdi ğire mii ö SaMI~ö bfıkilrö tü Mn ölri urt 
ıcdrda ll dUyri Si ba stambôl rôğda piğsdi "'J"USerx.tf dst bf keinekif dfmyil güzele dtnl•xlf 

pdğsln 'f'"Ul bi Mr rdc pdğs!Ji ~'%o bdrdi" dJnyii güzili dt. diilu Mra rtpf tam$ia klırdi 
.faUcvx,ô M ha~iir hi haztr dQi bıge iie ba dı1nyii güzili Mt kiftindd qöni.iryl pı1r kard peinia 

para na lQğeki niömd Stiwi ltiğik /inğinii ii bii keirnike lııit wa a.w eôii ttUı "i nıiM mith&tm 
m&Sii iirtikiike AaUt seri mertdevi da ba Mğeki 1/iğeki v"irit zeriii ği fikri ka·Ut .uJri 8ittJ 

sifla k&rda dôltultenf ba nilıg'i liiğekl g,rdt aJt batıibdr /4ğek 11 sabôrii wariSt tabdraö aUM 

bd ğiba<;<_if piirli'f Cinili St bd dıinyii güzifie lı/it qdıcurnii röğe dı1 rQğii atm$ pardi Cinnid wii 

d.zö stre<;;~jt ıcd(Riri SÔri ii aun$ lıtra mii.rdimi Jlbıi timdi M Mt wa sw$ ~ wii pte min 

mt'ird nii si!friİ nZi qamcf nö kulı'ik ğirii m&nd ma Oilsb'O ıcdri nfmin wÖ' nii tirıi bar.cti 

kitm limôrii t.ıdre ııas$ bi gli 3iifrii eiyii i pl.;ni 1tuMki eiyö dra dAta hünere kuliUri' kaminQ 

iir 1 .. ! ser~ kis kO n ki nO siifrii k ii abo mubarek türlil ~ürl~ taimi tJirii .,Jgf Jaıüi niJt ôğe 

ba qdmq ll p~rôdfi fıilan!)il min dt bi Jıtra !ı&ma bil tH ciima .ii di kulfJk na O<xit am 

niSt ö siifrÔ ser ha qamC.f diipjirii wa bii dünyii güzili Mte tfi wÔ~dni ilma bii dfm.yii güzBit 

Jılıt kuluk nii ii%Ô ser6 kfs nkt-nö barOğ pani dukanMr$ t~rdnu IDii dfmyii güze1t ğamif... 

lt't.fi ba md mOJen& "fiğe tOri ptiğ s&i ~ ba sti.u amJ lt~Nte ele dfınyii güzili h/it liaUn 
fiiri bi' ba fıa.wdt tCif dze tOO tii mini kandirmiA kdrdi" ıca Mn plirnit Onô riifrd pOiM Ond 

siifr5 qam,r_i6 d&jJürii ıcii gtie ki.s ll Clnniö tO u:itend kôindö Isiadlı tö wdztfnd lıü kitındt 
isis da rônii rôge d_;da bii dJnyii güzilidti kij'u zauq klırcü b/tdii 8aiı8 dt,nyii güzili &ujrctrii 

nt!t qamc/ ditpürö ro da qiin?rydlı wikfflii da qOnii"jdd peiye bi lağlk ıciiriJt ~$ ser n4 

d~nyii güzili nd qd.mCj nd mfrd a'Xı wii kulUk nMrx,t sbe ~jj gi(rii .{JOO.ü dt auni' 1ı.tra 

gbgerlini ~ strö iinilti ~~,.o verdiJ kiirdi bi' hfra kelntki kaUti dii liaUzii mdgfir keineki .fahi 

pl'riiin bi di.::i Qma v/iki ll keiniki bdrdi kultık nittryJJ' sbi keinekit aunJ mdrdimti dd !ı.lıtero 

didina Cüki'J...Ô dQi b&-;.,lrii paraı· ii ka gli da ~au.::dli mlinda s&nd wiird wii az it$rii ndve· 

dit'nii kandirmiS kdrd t&ki diJt ba giı dü pJri dQ:i bi g& wii nınt wddii kli~ik6 W se-yilmii 

btiii ıci!)ii biiıciiine dzö fıtujri az keinikii sahi perilind har güncA min ddstrii vdğienli keintikB 

liiğtki uacl4nii b&nii la bir;CA saiJ miii' siti' rjekinii ddnii ba lQgelı:i b/in0 ba ~ri wtf'Xı ıctmö 

dı1nyii gii.zili az lıinda m51rii lrlirdii ntirii ll az krirda lıa Mr s5inda btniJ dii bi ğA angin5 
b&no ba marrti haqtba siii trnfrii d$i bf!. gd u-ilnii Mre Oa qiin~ dt.mya güzile biği da ana 
ba qCnilq !)llit ıcaslre ii.rindnü sıliii roltnii dÜnyii güzelf M dima aım$ siiyedli .{ıaUli ıcıina 
bfa dzii hiim.ine bdlıtrinf /inii stil sepA kfinii dônO bi d~nyii güzili u-&nii blınii lıii Qhr6 ğila 

• n5ıı.ö ifge wa.s5ri kllno d/i sere niirdiırtinrii iinfiinii hatyan ba misri qdmtj u sujht wadOOii 

Jinii ba misir 8/i'lı.i misiri qiinif../6 liiğikiri b~aro sid ll oqüOif!frJ Siir b4re Gn0 ii~ bôri' litıö 

Jtiuda tiirbdı fJiing ba serıi jindnii %abdre dQnfi ha Stlki misin witnii mardimf /ıaıi.ciinindo<xif 

b/mi; liir bôn 1itW ;; di bilrı /,;; Aauda ylim nJaaoo #i~i misiri w®o o/mg diJ wa Mrr 
vling dônO bii giJ wQnii az fıiiri'I...Ô ndverd4nii ndiima rx,aLiire da ba lcthr misiri toii bii (ıciryit 

LJ,.o !dır tnd dii niJ.rdiıcdrii ii btl Jiilı.'i mi.r.ri lı.dt wii liiğii tü Cinna ziiliml~ kbıii ydm 

n&diint ba (ıaiu:ilnerr.J liir Ltfre Ö'nö tü U di biirii ıfni tc5nO mil/e min nto a.z seni bıikeri 

l5ğtlt nask&nö 8Qlı.l misiri beroyexôya u:a m&re <X_aıclltt Mke /ıikiiyAts /Wrirx,d tôri Mğf wa 
•tpı.d/it har kü Si ıcQ wd.'X}idli plimin tist bi ma ktlt lirdin rttin rôge di tlilta bind/J aki 

uıtnıinu ib.o b.i piğ 8/ii "'"uJ dônii bi yaTıitdi tDtnö ta kii teire Ma biJ klia ônii bd (bi) lteüi 

]ila min mtrt'nii môyii mti teiri str6ğe kdnii b8r4indQ minö biı i:i&t bt seri aı wiird zbi tı.a 

wdrt4 berGe min linii bil misir tkö ll Jôri bistambôl d/myii güzeli &ldlii dfner.;f) pJg Bıii rpvJ 

tıı min v&ri awweligd biirx.iii!)A az u:dnii ptfiai tbii uıa tü ~rdi mini rı!Jti kii,Mi ı-cı s&ı ba ftii 

Jı/ire ad tinğ~ b4 dfmyQ güzili M sıf; dtlna biinil dtmyi.i gü::Bi qiAWjindö niiu:d WriUt dii 

ba beriiyerx_$ dfsnyii güzOi mtihre kiird tfsiye keineke ltiAt p6riJ viiSntJ keimik'i ybW ii Aainıii 73 
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dimyi gNUfi rlndirii Gr. lıer!Wx,ôs btm lıa ıimri allahi rnalırd. kan6 &ıurds dlipa ba Caurllt ziinuf b~J%firo maAt-4 kan.6 dmre ptin& kV'u zauq kan6 ll MB !J(Jlıudt ~lw mJyiJ<x.ô ~ Iii . .L yenıı IJa 'J1I.isW dd gbaiiix,Odli k4fu uıuq kik-din i raaiJi ha mii.riitkr:-J/i JimQ.;i /Hi mura:. :;; ...ı.. ıomlim.bf .a ~ikaya ..,;~beri ma slme l<ıo-dii bine klrlı saiyu da..v h<ıulıiirit.dii yus4/6flndi {ıikGyesi mu.si kiJko f!ffl<liy/; tah'olımm~r fi cwnMl lıtbbat 1317. Sam i Aerifdd muqciyim ~ ma{ıalii8indiJ 6mar ilm &i mlıriifiit i"/4 bii /Ukiiydgi ziiziJ lia4n iltl targwnJ mvai ko/ro ifer,dili ma !JiliUf ifindi wa/t.şilüaı'"'lii tab'tJ/un.miUdür. 

lfikayliti yusüb wii dztz fi l4fzi zazii_ 
DIJ ,..,1;14d1J diJ qilıii bolı1iin<id xalid beg J..ı bt beriii &yi iskÔn ii')'ii xaUd beg a.ı bf <yaydl adaldlini .. 1 bf ""' zangin bf .... ğfino/;rt bf ... {rnkumixt /H;/ bi ... ~lriimaıg/ bf mcı{oydl diJ xaM l>egi da.ıa bf gtnia x•lid l>egi Jsıa b< na~ii ~ xatJ.. bf kemlnd<>xi Jst• bf nii~ii qudrfıta bi diJ liİfF'X.iİ Js1 bf gau yilsüp ( yilsüb) bf yau dzlz bi dD Mği i.ıkttni Jst hi yau Ib bi yau 081n® bı dmm<i ~ira 'X,atitne ll zeria%Ô kalite iıktİn iity6i riiğendii allGi keiM cx.alld begi tabart 4md mii!Jii%Ô ~i'rd 'X.4ttm da isk® crya Mte dt !wzira cx,1itwı wa if kii min (ölrumin) uıa min Uuie iakiJn a.yôi tü sOn tJarliida ~ bta az b4 %a/id bige dJ wil aıyu MkaJU dzo W btıgarr dzo qudr&te bit liiğitiİ ilmtmi di Wran ~ acyi' iif't dii bii ~e 'X.ii~Um (ıa:ire •x]itftniJ niam&ti miri kard dii ha 'X.Qt;d hdge rx.$/id /ıdg miird bOdo ı\azö-6 cx,iitfina wii zeriamin uu1na rx.alku sare Mrü heline yjllid Jl begi tu bld daf u &ma h/Jre tiidiirdkii diiw&ti Mke m/re qudriua diif u zürna Qrda tacl.iirdkii' diwdu ktirda lıaut rôğt lıaut SaMi klırd ha zôre Simiirt qudrdt dii bti ihra.. /ı/m, {uızi.-4 %attitUJ dii bii iskitne aiiri /ıbi saha{ara ywüb Aaut ser& Iii wa dzt: ptig ser& hi sahtt!trii {uıUnrii uıarilti .Jözir4 Wmia dk vdın dii lıa yüsibi wii lıeriJimin zJrWmin wtka kjj [Muir$ Ura Ma ti kö xahdri mine lilaril ~ haut seril .fikd benu lıii gürüii wii ddzo bfrii qudrdh" lıard( bil ~I . .Ô wii ~re ll §i ba !cl i&k® Mge d....Ui uJ dzo veSQn hi leö n4n4 hamidi ywııh dlisti tht..-.ı g,-rtl ife lıii kl {ıazfra Aes haut rö.gi rOniJti dliste [lazir$ t18rde [lozir6 %4huı gamiJie isk&'n tryÔirii kamird mihenii d..1zı wa ~ herô, min mg . am& ha tJeAire ti1 kö niina bii mi di yuaub IDi d...'"1.t slıber Mke hai.dn ki.fe n4 milki /ıa.._,rQ lılrii [aaz{ra ttbı dii ha iskGn ii<yii wii m&vinck ıcQ nek&rii use hiJ m(rii wa d4nu iisW ptt MibO öqiimilli bi1ki8ö lt..,., btıkiSO lıalinQ miln Jl kiSklika (kiiAklika) tHird ğirii Ml·e iski/n a-ya ıoiif'ilt 4rdrii ndkJi ğizm.iit)i ama ha sdri ünbe wii nik5rii dftwe keM bd td%ti %4/ıd bdgirô biJ dJstf wt.bi dzlz g.rôt alt bi yal>il ô..- u dzlz ll M-de qudr&n xudrlite ~Ine xiİI•d beg qıulr{u. vtlrii ;i, .,. dziz yinii U8ib kard doqo1a'PX.iİ wiJ dzlz kord doq"!ia'PX.iİva yiiMn Md« ba uırii kti Aaut rÔgi tmıilr kard isk® ij.yii %d6ar reiite ha tOıre wii e ayuJ itsüb tkL..; ~iirnc! fd'X,Mi ôs pli Moo tqomô b&hlii ll oqcwniİrii b&gllrö t4xta xiİiid b/ivi wa dlı.ti ...W. g;rt;l ttJpiJt iilt Iii yiib<i ~dr&te wii m&k; ni gru'!; wibe dzlz yunii/ıi; iiae dzlz ktmt6 dM!4t-8i gelrini törM pir-st zimistWıe vaUru ııarhta viir&na qudrdtli (ıazfn hlh'7'n6uı kal& ~ 8abil[.rii iisihe d.....fzyii am&- i x/ilii%ô 'Xiİle wii e iiaiih tü bii Ci y6ni ha ki, miJ clzö o. lif a. niln< ...tM d4 bo d/ısti ~ üsW< wa xliiii "'i~ xatid Mg Un n/ıben;; b• ...... .tın .. xati sfır diJ ait .. mistaxiJ dii .. sfırs ii<ibirii •• diis6 ddz< ll griİI /iii .. eiiriü t.ı..b bO dztı;ya ômOi bo kM;; xudrc!ıe qutir&ı. dfı....;,t dii miliii ~ tl..f..,.ii Mrd H •cW ki-i {bo ba diİre dii biJ qudr&trö bo d/ı..tf u.ibi dzt.ı g,.ôt iili bo tôriü ıt..e .;;,g dii i 'X,udrfıl IDiiyimil .tın. Id/d ba mfıi ~rJ/İ/ka dza liİrl ..a <yariMe qudrılı. .Jng dii ba 



iistı wii dzk qiJkdkö tı1 lı:ö dii ğiirtı ndverdi" ü8ihe fJt:'f'ii'"I,.Ô iiearna bii "jliiribtda ho.ut riiğr §i 

bii miirdtilredö ciralır~ riiat am& haut stirvi mardd!ri dralıi h&tte miind lıaut sdnririi tJpiii 11 

daiuia miirdlıki drdbidd dawliti bte u.nib lı&ii'X.Ô d$nQ qamtlnlldli ptlö ylmö ğiti spAr da

miyiİndii iii semt üsJb viiftg ditnö ddze biis niino sÔlii strı warze mii Sfme ni lıazirg5ni 

dtme Alilbat allahu ta%lii ri..t:qB kö bii mit dö usu d....-.L:;a 8/a lı4 mtrdli drabr lıiit !ıala1 klircü 

ndnu sOta k;aUti ii Ofizirgtnı dima dli.sdede lı.aut .faUi" kaıitf ii bii:irgtİu'i" dimd dizlrii tö iM 

tarila tö n&kardi Aliwa htıiltintı da-'katl.fi bü qaurwiin vlite ğitl' üstôre luıUli Ciki u sila{ıe im/ 

ğirii g1"f'Ôti ll hürdi e.9piİr bt vbe.x,o iiCarnQi hiitti qlil'ii biit4ne ki veM qdl'ii vlirdii vindli,ti 

sabtifı.ra ki-vbi" qlitıii gerid usib u d::lzi SimSir iin.t ~istu pö.ğ mö.rd{m'i' klSti k6-verd qlil'ii 

da qapatmil Tı:drd1 uru dzfz m&t~df yiivdnda virry,_ô dUi bd kôindô pt/ Sfe dasu p!ğ ·rOği 

mbu.U bitdo das u pdğ rÔğii lôge i<ıktİn ii-yili tM sd 8plre<;K.Ô waddrt W dSırlitindii bfnedli 

Ai" M W(lstinii kf:inl.ika qudr&t rx,iltune vli:iıg diinii ba kôle wclnii bii tôr8 zarn&. sOre ba 

ddz ll usd dime wii biri &raya tbi stir wii bJlti.fe az5liF dinıJiiriJ lıiriiini ud ıcQ ll aliao 
qapuC{e qiil'amri kÔmt"'i dstO gaiıwirö usii ıcii SÔrf usli dzlzy;i sp$r bt -virryfl dtii bii qdl'ii 

bOtitne timd-i nfmii .fiiwii ],.'i-fJt:'f'i qlit'ii v&iıg dili ba cistO giaı'tri vii ki-M 6-ke dsW n;a. 

kAny. hayanı sabii[l.rii usd tt&ng ditnii bii d.stöe gaılri w6no az miirdimii ibl. wa az Ain4 ba 

isktn a"'rii !ı/it mü..:düini 6-ke keve.,.:; qlil'ii az bd tô di" pdğ ziJNI.d partini miiEdiil1ıirii br 

ğilka !}i/ka kilttii astôye ll gt'atm' ii-klırd ke·vf:N qiil'ii iisibi wii li dztz ii-bl ketJiN qlil'ii 

cizo bağidi xaMte üse 6a dlisti%Ô SimSer ti11t kalfbıe,xfirii ~St bii mi/le cistöye gaılrf xal$s 

kö.rd aziibe dinyiir& lıii tôre pdg zdrni miiEdi$na itsi ktvir'i qlil'ii nav kilitti OOr wii dzf:: 

bertİ If rôJa bü keitbi" qlıl'iidli Use v&re:·x.ô acQ:ma bii miytine liirSiida ba qdfıpti !uızfre 

saM[I.ra kaUt dt!ı- kivere iskrin. ii"jii isk/in wyd"i vlıiıg dii e lÔğfmii tü kd« rili biirdm Bö bii. 

ôda ttii kbıere (ıariimiio use u:a a ll iskifn wya kd td min niis-ııBkanı a: us~bd liJğe 'X,iilid 

blıgiyd s abii b Cü .. li b'f ple- mitı kilt Oa ii<yii tO 'X.,tJ.drli.te ziitilne biirdJ bii ztr tO d/istt min 

grilt tO az iiltam biiUre ctir.fii iskdn a~ 8 l$.jimin dibicyj) Ciniii mf sfle dii bii tôrö 

kii'idJ tii.rliiyli üs& wii a isktiJı aya hii tôri !i.msiri ki'ITlliini niio milli di.sdr isk4lı bag 

rx,alits kiird aziibi dünyara SimSer iind lı Oa zbi (ıariime ğitriii ttliiıg dii ba ~a:trii rx,iitiİJı.ii 

wii piiy/in hauydnü SimAi'r bii dli.sterO IJ ziri !ıar$me (ıazirJ "Xfituutı wii v/iJigda biğd ıca 

nl:rii yusJb vdAg dii ba [ıa.drtı wii az usiba litği rx,illid bligiyd AimS'lr itnt fi bii fıadra hiit 

BimMre dii pürÔ 'Xıa/Qs kdrd a::iibe dJnyQrit fdkı>y,ji kiird dr gOlii güni' hfre miSli gdnl 

iimita Cü 1i'tr hlimii !)iirirt ln'SbıO ğba espM br ö üstôre iimh kiJdti qudrlite 'Viiiig dii da la 

beiyi saltim aliiküm ziir osmi.tn iicyii .:eriam& wiJna qudriit A:aut diist niiıgtine i.ti'l SimUre 

dii ba milli osmiin a-y/iye alliii kard ll murii<k qudr&ta kônr d:d:: kôtüö a %Ucu dzt:: da 

kbıere qdl'ii din; iis espôr IX da stôrWxfi riimJt ke 'Xiiley,.ô wii <t,.&lO hii ttirif (ı.dqqe 111lna 

tôyii ba tiiniyfi xiil kiSt {ı.driimd pia v/iiıg diit ba dz~i wii birO dd: itma ba rx,udrlit 'Xfitiine 

h&t bitoo "jpb&r rasii ha liJğe isk® ary&-i tba uıii kdse nidmi1nd ztri Iriid/i &bii sa sp4r~ rii 

y/m'ii iisU bii dzt:ya vbii tvr Sine diiwhıtt gir$ne kiini da i"bMa dli d/iSUdii taldf lı:iirdi sa 

apOr ki.Sti llive ll lbia aM/iii qdl'ii bottn kaı'd dii dli.st8 usibl dztz allah muritde i"n$nii qu

drdte Mkerö mtl'I"'Ôtk .taN Alimine bu~ yermiA kiirdi hiiri"na 'Xıôlid biigidli. 

ı. 

Ekmekğtda muiiwerd. 

F{bldim .. part ..a.mii botm<l ditjk Iii btll lı4 ~ kifü 1 

:Na .ıüik .~<ima ;; ..ttı 75 
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E ko$niiı Mm4 i ttf. 

~ ktli &1 .ı-.ı...-ı 
ElmW<ğl .Jt. nil yoribi tü atilam!i n4kani {ıiiJcd. mul<[ıayird4 -.1 1xJ pJğ '(Niii" f)Jb 

diibigi. 
Hioiü ....ı tilili ,Jt; ll.i lif. PiıJ yUii al-el{ıUIU. 
ElmW<ğl iiztııe fo/n< <Jiomil bi: 

2. 

Latlfii. 
JVindi" ritğ. ıı/ıl>iibllri likkarl v=n.il k/lı-d. 
IJt.g8 ~bit rvMn flmdiri ..,. midt 1ıa Ug. ili· 
Liiğikt <W(yed<i b/dd tiJpi4 a,.lira ..-...! ll.i di Mı. 
Tö ii fn/1/tlil/ıa ilnllıı 
MnMrd.ı. 

Tlf mlikiiliıli diJ ll .. drd/m., 
Wdlt4 .Imm;; ma rıddii·6ig4. 
W4 Mri ıoii Iii aı.... ..ı,M bid4ı (oder o111Jiı6ex,ö &i 607) 
Tö m&r8 tN bdriJ tii nduıa big4da Tti az biğidi mın bdrda qar.fuddn mo.fnd baği 5nğinii 

min tapit Grd4. ' 
To 111 toiindildA ı 
Nil (o der ma toiindil ..idi). 
Efindi" <J<I/ıqoh mı..t. 

3. 

Latffii.") 
M(lrdimind6 hôldii Cif'ltin dr.; ktiCAadiJ neinikıi dt, aıml bürx.ô, W, t~ lı:ö rind b&1; 

un ıa - , ..;; kiic4, IJitdii lükp-biitif lüdlii ı.ı ııro. 

4. 

Latftii. 

Ritğe qarcıquA ~ /Mdi4 ült6ri qöJm!li pi kardt ;ı,tQri ltWdi iWÔre didd m-drd 
q..-.qvi iim.l 6a ')'l'<i/1 ooii niJ ha }Iii §le m/id• M nil ilstilre .lmr k..-d ail' ia .. ke it. ..;a, 
b'iistdri iikO AiU$k btJıö diiwatiJda mödilm kil a: Cfe nddr bf#. llmr mdA.·tt ma gölmil 

kdrim """""· 
QEDYA 
(Arnor 6, OSKAR MANN) 



TAUSEND WINDE-EIN 
Gedichte 
und Aphorismen 
Hasan DEWRAN 

Edition OrJent, 
Berlin 1988, 
70 sayfa, 14.80 DM. 

Hasan Dewran'ın Alınanca yayıınianan şıır 

ca), Kürtçe ve Türkçe örneklere de yer verilmektedir. Hasan Dewran'ın ilk Siir kitabı da

ha önce, 1983 yılında "Entlang des Euphrat" (= Ververe Fırat'ra 1 Fırat Boylanndan) a

dıyla yayımlandı. Şair, şiirlerini anadili Dımılice'nin yanısıra Türkçe ve Almanca da 

yazmaktadır. Batı Almanya'da 50'nin üstünde şehirde edebiyat gecelerine çalınlan Dew

ran, halkların kardeşliJıi, barış, sevgi, gÖÇ, doJıa, ezilmişlik ve direniş gibi konular üze

rinde yazdıJıı şiirlerle geniş kesimlerin olumlu ilgisiyle karşılandı. Birçok dergi ve gaze

tede yayımlanan şiirleri, yaklaşık olarak 10 antolojiye de alındı. 

Bu vesileyle halkımızın yetiştirdilli usta ozanı coşkuyla kutlar, kitabını tüm şiir seven, 

ve özellikle de Almanca bilen okuyucularımıza salık veririz. Kitabı yayınevinin 

aşaJııdaki adresinden isteyebilirsiniz: 

Edition Orient 
Relherbeize 38 
1000 Berlin 37 
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WEST TYSKLAND 

MUSTO, SAHHE UND OUSSO 
Eine Geschichte i 
aus Kurdistan i 

' Michael Muermann i 
i 

Lamuv Verlag, j 
Bornhelm-Merteo 1984,, 
159 sayfa, 14 DM ll 

Michael Muennann 

Musto,Sahhe 
undOusso 

line Geschid11e .. 
1· .... 

Genç Alman yazan Michael Muermann, yoğun Yll$1Yan 
kökenli işçilerle geliıjtirdigi ilişkiler sonucu, onlann geldikleri yerleri gezme, görme ve 
inceleme ihtiyacını duydu. Dersim'in köylerinde geçirdiıli dönemin izienimlerini 1984 
yılında bir kitap halinde Almanca olarak yayımladı. Kitap, Alman kamuoyunda büyük 
bir ilgi gördü. Kitap, göç Yll$1mına süriiklenen bir ailenin otuz yıllık bir tarihçesini ko
nu edinmektedir. Bu ailenin dramının yanısıra yörenin tarihi, sosyo-ekonomik yapısı, 
dili ve yöre halkı üzerindeki politik baskılar gibi konular da kitapta geniş yer kaplıyor. 
Kitabın arka kapaj!ında şu cümleleri okumaktayız: "Yurt/arını haritada aramaya kalkış
ınanız boşuna, çünkü bulamayacaksınız. Köyleri, kasaba/arı, şehirleri ve üstelik kendi
leri gerçek adlarını taşıyamıızlar. Kendi derneklerini, örgüt/erini, partilerini kuramaz/ar, 
yasaktır! Okıd/ardil dili konuşulmaz. Hor/anarak, azarlanarak "vahşi" ya dil "Dag Türkü" 
diye adlandırılır/ar. Baskı/ara karşı başkaldırırlarsa, işkenceden geçmeleri ve öldürülme
leri de nadir degil." 



DIE HERRENLOSEN 
Leben in einem r-------------~1!1111 
kordisehen Dorf 
OdaFERBER/ 
Doris GRAJ>LIN 

Edition Con, 
Bremen 1988, 
174 sayfa, 24 DM. 

_J 
(', 

u 
Oda Ferber 1 Doris GraBIIn 

Die Herrenlosen 
Leben in einem 
kurdischen Dorf 

. edıtıor,CON ... 

Dersim bölgesinde, dağ köylerinde iki bayan Alman'ın yaptıkları bilimsel bir araştırma. 

Kitap, 1988 yılının Ekim ayında "Herrenlos" (Bewayir 1 Sahipsizler) adı alhnda yayım

landı. Kitabın konulan oldukca geniş: Sosyal bünye, göç, aile yapısı, din, dil, töre ve 

adetler, ziyaretler, kadın ve erkeğin toplumdaki rolü, iş bölümü, hayvancılık, tarım, eği

tim, vs ... Kitap, ayrıca yöreden resimlerle, grafıklerle ve planlarla zenginleştirilmiştir... 

Değerli bir araştırmanın ürünü olan bu kitabı okuyucularımıza salık veriyoruz. Kitap, 

direkt yayınevinden istcnebileceği gibi, yazann aşağıdaki adresinden de istenebilir. 

Oda Ferber 
Reinhardstr. 7 
7060 Schorndorf 
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OUNeA ~KAN_/ DOMONU 

\))1.?,.-;::.. 
Vt/r~- - ~ 

KM 1 . If!~ i 
- ZUKAXIDA TOESTA 

Neka zu kaxıda to esta, 
so mezat, 
zu mangaye bıherin 
ew golıka cı piya, 
zu ıstore bıherin u zu zi mey, 
bıamor çend qürışe to mendil 



~auaeKir ramuKçu'n 
ahlak dersleri do~aJISIJia! 

Yazımın başhClında adı ge
çen Ebubekir Pamukçu bir 
süreden beridir Stockholm'
de Piya adında bir dergi çıka
rıyor. Kendisinin yazdıOına 
göre Piya dergisi daha önce 
Ayre adıyla yine Stockholm'
de çıkmış. 
Piya'nın 4. sayısında sözü

mona okuyucu mektubu diye 
yayınlanan kısacık bir yazıda, 
daha önce Medya Güneşi 
dergisinde çıkan bir yazıma 
deOinilmekte ve "yalan yanlış 
yazt" yazdıOım, iddia edil
mektedir. Piya' nın bu sayısı 
ile birlikte tesadüfen elime 
geçen Ayre' nin 14. sayısını da 
okudum. Bu sayıda Ebubekir 
Pamukçu aydın konusunda 
düşüncelerini yazmış. Piya 
ve Ayre'deki söz konusu yazı
ları okuyunca hem Piya'da 
benimle ilgili olarak ileri sürü
len ithamın asılsızhClını açık
lamak, hem de Piya ve Ayre'yi 
yayıniayan Ebubekir Pamuk
çu'ya ~müoyu _önünde bir· 
kaç soru sormak istedi"\!. 

Ebubekir Pamukçu'~un ya
yınladıOı bu iki derginın ortak 
özelliCil Dımılilerin (Zazaların) 
Kürt olmadıOı. ayrı bir halk ol
duOu tezini ileri sürmeleri, bu
mı işlemeleridir. Piya'daki ba
zı yazılarda bu iş daha ileri 
götürülüyor ve Zazaların ayrı 
bir ulus olduOu ileri sürülüyor. 
Hem de ne zaman? Ta 14. 
yüzyılda Zazalar ulusmuş 
(Bak. Piya, No: 4, Sayfa: 22). 

Okuyuculardan bazısının 
Pamukçu'nun temel düşün
cesini bilmediCiini, çıkardıOı 
dergileri tanımadıaını ve do
layısiyle bu dergilerin düzey
lerini - düzeysizliklerini ölçe
mediklerini varsayarak bu kı
sa açıklamayı -asti konuya 
geçmeden- yapmak gereOini 
duydum. 

· Bir süre önce, istanbul'da 
yayınlanan Medya Güneşi 
adlı dergide yayınlanan ya
zımda, anadili Kürtçe (Dtmt/i
ce) olduOu halde bunu inkar 
eden ANAP Ankara milletve
kili Mehmet SaOdıç'ın bir 
açıklaması vasilesiyle bu ko-

nudaki düşüncelerimi yazmış 
ve TC resmi belgelerine göre 
anadili Kürtçe olan, nüfusla il
gili bazı veriler sunmuştum. 
Piya'daki sözkonusu yazıda 
ise, Mehmet SaQdıç'ın anadi· 
linin Kürtçe olduOunu yaz
makla "yalan yanlış yazt" 
yazdıOım iddia ediliyor ve 
Mehmet SaOdıç'ın anadilinin 
kürtçe deC!il, zazaca olduOu 
belirtiliyor. Ben yazımda çok 
açık biçimde SaOdıç'ın anadi
linin kürtçenin, dımıli (Zaza) 
lehçesi olduOunu yazdıOım 
için Piya'daki "yalan" iddiası 
tümüyle asılsızdır. Piya dergi
sinin sahibi dımıiT (Zaza) leh
çesini kürtçeden saymadıOı. 
Dımımeri (Zazaları) da Kürt 
saymadıOı gibi galiba başka
larının da böyle düşünüp böy
le yazmasını istiyor. Böyle dü
şünmeyen ve böyle yazma
yan Zazalar, Piya'da oportü
nist olmakla, asıını inkar et
mekle, inkarcılıkla suçlana
yorlar. Anlaşılan Ebubekir Pa
mukçu bizden "daha 14. yüz
yılda Zazaların kendi başla
rına bir ulus olduklarını" söy
leyebilecek kadar eblehçe 
-düşüncelerine ortak olmamı
zı istiyor. Bunun içinde işi zev
zekli{le dökerek kafa karıştır
mayı deniyor. 

Pamukçu'nun düşüncesini 
ölçü alırsanız Bitlis ayaklan
masının Ünlü lideri Me/a Se
lim, Koçgiri ayaklanmasının 
önderleri, Dersim ve Piran 
ayaklanmasının önderleri, 
Seyid Rıza'lar. Baytar Nuri'
ler. Dr. Fuad'lar. Me/ay Xssi'
ler. Kurdizade Ahmet Ramiz'. 
ler ile Şex Evdılay Melekan, 
Şex Şerif~ Govderi, Salih Be
gl Hlni ve Ume Far'dan tu
tun da Dr. Şivan'a, Sait Elçi'
ye, Faik Bucak'a, Necmsnin 
Büyükkaya'ya, Yılmaz Gü
ney'e kadar yüzlerce binlerce 
yiCIH ve namuslu insan 
''oportünist'ti'', ''inkarctydı.'' 
Çünkü bunlar Zazaydı ama 
Kürtlük uOruna, Kürdistan u{l
runa mücadele ettiler, çoj)u 
bu yolda şehü düştüler. Bu 
gün Kürdistan ulusal kurtuluş 

mücadelesinde şu veya bu 
biçimde yeralan lazalar da 
kendilerini Kürt saydıkarı için 
-Pamukçu'nun düşüncesiyle 
bakarsanız- "oportünist'; "in 
Jraroı"dırlar. Geriye oportü
nist olmayan kahraman olan 
kim kalıyor? Ebubekir Pa
mukçu mu? 
Ebubekir Pamukçu yukarı

da de{lindiCiimiz Ayre dergisi
nin 14. sayısındaki Dımıli leh
çesiyle yazılan bir yazısında 
aydının ne olup olmadı{lını 
açıklamaya çalışıyor. Ona gö
re, aydın olmak kolay deC!il. 
oldukça güç bir iştir. "aydın 
olmanın babası kişinin beyni 
ise, anası da kişinin yüreği
dir" diyor, Ebubekir Pamukçu 
ve ekliyor: Aydın herşeyden 
evvel bilen insandır ama bil
mekyetmez.Aydınolmakiçin 
yi{lit olmak gerekir. Korkaklık 
ve aydın kişiliCil bir arada yü
rümez. Hatta bilgili ve yürekli 
olmakta yetmez aydın olmak 
için. Aydın olmanın özellikle
rinden biri de dürüstlüktür. 
Pamukçu'nun aydın ile ilgili 

düşüncelerinden özetiediCii
miz bu özelliklerden sonra ay
nen şu cümleler yer alıyor ya
zısında: "Bildiğimizi söyle
menin riskleri olabilir... Belki 
(bildiğimizi s6yler.sek) bazıst 
bize küfredecektir. Hana bel
ki bizi öldürürler de. Ama so
nuç ne olursa olsun her za
man ~ruyu söylemeliyiz ... '' 
Aydınla ilgili nede güzel yaz

mış deC!il mi? Onun prati{lini 
bilmeyenler bunları okuyun
ca brava demişlerdir, dünya
da ne yiCiiller varmış! demiş
ıerdir. Işin aslını bilenler ise 
"şecaat arzederken sirkatin 
söyler merd-i kıtbi" sözünü 
hatırladılar Pamukçu'nun bu 
yazılarını okuyunca. 
Şimdi biz Ebubekir Pamuk

çu'ya birkaç soru soruyor ve 
bu yazdıklarının ışıOında açık 
ve net cevaplar istiyoruz ka
muoyu önünde. istedi{limiz 
bu. Zevzeklik istemiyoruz, 
onu kendisine saklayabilir. 

Bay Pamukçu, siz isveç'e 
gelmeden önce istanbul'da 

polis tarafından yakalanıp kı-
sa bir süre sorgulandınız mı? 
Bu sorguda yukarıdaki ölçü
lerinize uygun bir aydın tavrı 1 

takındınız mı? Takınmadıysa- 1 

nız hangi yüzle bunları oku- , 
yucularınızdan istiyorsunuz? 
Siz ki kendinizi derginizde 1 

"yılların devrimcisi" diye ta- 1 

nıtıyorsunuz. Siz ki sa{la sola 
daCiıttıOınız afişlerde, ilanlar- ı 
da kendinizi Dımıli edebiyatı
nın büyük altı ismi arasında 
ilk sıraya koyuyorsunuz (ne ı 
hikmetse bu atıı 'büyük isim' 
erasında sizden başka bir de 
birederiniz yer alıyor). Yani 
sizden başka büyüklüOünüzü 
keşfeden olmazsa bile bunca 
büyük bir aydınsınız (!). Kendi 
kendinizi en büyük ilan ede
cek kadar büyüksünüz. Siz ı 
paliste kendi dayişinizle ölü
mü göze alarak aydın tavrı ta- ı 
kındınız mı? Türk polisine 
" Ben MiT ile çaftşmayt kendi 
arzumla kabul ediyorum" di-
ye belge verdiniz mi? Yok po
liste bu belgeyi imzalayacak 
kadar halim-selim idiyseniz 
sonraları bu kahramanlık zır- 1 
hını nasıl kuşandınız? Bunun , 
sırrını okuyucularımızdan 
esirgayecek misiniz? Bunları 
kısmen anlattı{lınız otobiyog- , 
rafik kitabınız yayınianmadan 
önce açıkiayabilirseniz aydın 
olup olmadı{lınız ye büyüklü
Ciünüz daha iyi a~laşılır diye 
düşündüCiümüz için bu soru
ları sordu k. gerisi sizin bilece
{liniz iştir. 

Yazımın -im/asma varıncaya 
dek- değiştirilmeden yayınla
nacağını umartm. 

Mehmet Plran 
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