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OKUYUCU MEKTIWLARI 

ZAZA OLDU(;uM İÇİN 
GURUR DUYUYORUM 

Ben Tuncelili bir Zaza'yırn. Ve Zaza oldu
ğum için gurur duyuyorum. 

Isterdim ki bizim de bir yurdumuz, bir kül

türümUz olsun. Ama yine de sizin sayeniz
de kendi özümü, varlığıını hatırladım. Bir 

yıl öncesine kadar Türkiye'deydirn. Şimdi 

Almanya'dayım ve ancak burada kendi dili

mi tanımaya başladım. 

Piya dergisinin hiçbir sayısını kaçınnama
ya dikkat ediyorum, bu konuda arkadaşla

rımdan da yardım alıyorum. Belki ileride 

Zazaca (Dımılice) size şiirler, yazılar yol

lanın. 

Sevgilerimle, başanlarınızın devamını di

lerim. 

Vorede Gule 
Almanya 

UYANlK VE DİKKATLİ 
OLMAK DA YETMEZ 

Sınıfsız ve sömürüsüz bir toplum yaratmak 

için ezilen ilerici, demokrat ve bütün yurt 

WEN[)OXAN 
LETIERS TO THE EDITOR 

severler birleşin! Zaza halkının varlığını 

inkar ederek gelişmesine engel olmak is

teyen kurum ve kuruluşların yanında yer a
lan çıkarcı unsurlan uyanyoruz: Insanların 

insanca yaşayabilmeleri için her şeyden 

önce birbirlerine karşı insanca davranma
ları gerektigine inanıyoruz. Dürüst çalışan 

insaniann işlerine burunlarını sokup or
talıgı karışurmak yerine düzenli ve dürüst 

bir gayretle devrim saflarına gerçek birer 

devrimci olarak katılmaları amacıyla ken
dilerini geliştirmelerini ve haksızlıklardan 

kaçınmalarını istiyoruz. Herkesin ırkçılıgı 

ve şovenizınİ teşhir ve tecrit etmesi gerek
tiline inanıyoruz. Devrim saflannda bir

leşerek sınıfsız bir dünya yaratmak isteyen 

ve yaratacak olanlara yoldaşça ve binlerce 

selarn olsun! Bir takım kurum ve ve kuru

lıı:ılar adına ve u~runa hiçbir halkın varlı~ı 

inkar edilemez. Bir halkın varlıgını bile 

bile inkar etmek ihanettir. ihanetin cezası 

da çok ağırdır. 

Bir Zaza genci 
Almanya 

!Pi)ı':al')ı'~ ©l~IUI, 

©l~IUI~ 

1#1!11 

mıem~1!11~1!11~® @©ıırıdl®~~ 



(W. B. Lockwood, A Parwrama of lndo-European Languages, 
London, 1972, s. 243-244) 

Gorani and Zaza 

Prof. W. B. LOCKWOOD 

The area of the nortlı-westem dialects of Iranian was largely overrun by Turkic, subse
quently known as Azeri or Azerbaijani, introduced in the eleventh century. By the six
teenth cennıry, this language had ousted the indigenous Iranian except from the peripher
al area along the Caspian coast. Two of these north-westem dialects, however, survive 
outside the area; they are Oorani and Zaza. The Gorans moved south, but their language, 
now much declined, survives only in the neighbourhood of Kermanshah. As the language 
of an obscure sect, Oorani became the vehicle of a considerable literature, but is no more 
than a patois taday. The Zaza people, living in some small communities among the Kurds 
of Eastem Turkey, are descended from immigrants from Dailam on the s outhem s ho re of 
the Caspian and have in part retaiııed the language of their ancestors. which they them
selves call Dimli. It is an almost unwritten language. 

-------------------------
Goranca ve Zazaca 

Prof. W. B. LOCKWOOD 

Irancanın kuzeyhan dialektlerinin büyük bir kısmı, Xl. yüzyılda bu bölgeye akın eden A
zeri veya Azerbeycani denilen bir nevi Türk dili tarafından kuşatıldılar. Bu dil, XVI. yüz
yıla deiin yerli lran dillerini etkisi altına alarak geriletti. Hazar Denizi kıyılarının çok az 
bir bölümü bu etkinin dışında kaldı. Bu kuzeybatı dialektlerinin iki tanesi bugün o eski 
bölgelererinin dı§ında varlıklarını sürdürmektedirler: Ooranca ve Zazaca. Ooranlar güneye 
göçettiler. Dilleri. epeyce azalmı§ konu§macı sayısına raımen Kirm311§ah yakınlarında bu
gün hala konu§Ulmaktadır. Bir gizli tarikatİn dili olarak, Ooranca bir zamanlar oldukça 
yaygın bir edebiyat dili durumuna gelmişti. Oysa bugün bir dialekt düzeyine düşmüştür... 
Doğu Türkiye'de Kürtler arasında küçük topluluklar halinde yaııayan Zazalar, Hazar Denizi
nin güney kıyılarındaki Deylemistan'dan göçedenlerin devamıdırlar ve bunların bir bölümü 
atalarının dilini günümüze kadar koruyabilmi§lerdir. Kendileri bu dile Dıınli demektedirler. 
Bu dil nerdeyse tamamıyla yazısızdır. 
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Tırkkira tadayox: 

Soşen Bıra 

Wuyi Zuze 
Bıra Zuze 
Zere baxçe xruıde 
Lızgede kiraze 
Bariyu, sur u buli§kaye 
Gızgıjiya ra heve ve heve 
Çiçege ho rısnay ro. 
Bakır amero hirs bi çot va ke: 
"Ostomol bırıjiyo, İzmir bırıjiyo. 

Nero none mı kuyo, 
Nu sene qedero ciyino 
Harde mı çine, hf:gaye mı çine. 
Hala çıxa hard esto dinadel 
Pilra ve qıji her ke§irC beso. 

Çemi sera belC verdra, sure, neqe§ayi 

Gumano ke zaranciye 
Hawara sone 
Hawara hewr, hewara qılancıke 

Ye qılancıke nıkliya hu esta. zone hu çine 

Qılancıke va ke: çino 
Ye Hem ed 'i ki çin o 

Komıro osnen vılesneno ru, 
Kare dinawo cenci vilesneno ro 

Tu ke vaze ez bımırine, nSmırena ke! 

Dinawa ke tu vana. çıka? 

Tu niıkioa ayera parçede kelpiçi raqılayoe 

Xali wu kilimi diııa zofıye. 

HCgaye Bekır'i çine. 
Zu zuze vejiya wert.e teliye bora 

Rıye hu je rıye veyvıke 
Wuyi zuze bıra zu ze 

Zuji va ke: çine 
Ye Memed'ki ki çine 

Sare koye Muzur'i vora. dumano 

Cigeram! ez ve na hali şerti çevere kami 

Mı deste çino, mı lopede çino. 

Zu çekçeki cıngda 
Eve peyeke çote 
Feke çekçeki esto, zone hu çino. 

Hegaye Bekır'i çino! 
Çekçeki va k e: çino 
Ye Zeynepe ki çino. 

Gok Mıstefa 

Wuşeni qeseykerdene, 
Zu cenderme amo dewa ma 
Keska arda ver, niwerda 
- Sıra has nik:erdo -
Hemgen ar do ver, beçıke kerdo 

- Cıra has nikerdo -
Zu Gok Mıstefa biyo, 
- Nizu weso, merdo -
X o xode huyuyo, cendemıira v ato: 
"Ax.a, axa 
Tore baku bısıkınime, sebıkeme?" 



( ingvar Svanberg, Invandrare Frdn Turkiet- Etnisk och Sociokulturell Variation. 
Uppsala 1985, s. 30.) 

Zazaer 

Ingvar SV ANBERG 

Zaıa ör ett litet nordvii.stiranskt sprAk som förekommer som spridda öar inom det kordis
ka omridet i östra Turkiet. Majoriteten av de zazatalande iir ortodoxa sunni-muslimer, men 
det fınns ocksA alevitiska grupper bland dem. De zazatalande i Dersim kallar sprlket för 

dimili. Kurdiska nationalister i V üsteuropa brukar framh4J.la att zaza iir en kurdisk dialekt 

- sam det dock inte fınns nAgot som helst sprdkvetenskapligt stöd för. Daremat tillhör de 

zazatalande olika tribala grupper sam traditionellt brukar rlilaıas sam kurdiska. Za

zasprAket ar föga utforskat och skulle absolut förtjiina en mera ing:Aende dokumentation 
innan det försvinner. Det fınns zazatalande bland turkiska invandrare i Stockholm. 

------------------------
Zazalar 

Ingvar SVANBERG 

Zazaca, Türkiye'nin doğusunda küçük adacıklara yayılrn!!j olarak görülen küçük bir Kuzey

han dilidir. Zazaca konuşanların çoğu gelenekçi sunni müslümanlardır, ama bunların 

arasında alevi gruplar da vardır. Dersim'de Zazaca konuşanlar, dillerini "Dımılice" olarak 
anarlar. Avrupa'daki Kürt milliyetçileri Zazaca'nın Kürtçe'nin bir lehçesi olduğunu ileri 

sürerler, ki bu iddianın dilbilimsel hiçbir dayanağı yoktur. Bununla birlikte Zazaca 
konuıanlar, geleneksel bir yaklaıırnla Kürt sayılan çeıitli Iribal gruplara bağlıdırlar. Çok 

az araştınlmtıj alan Zazaca, kaybolmadan önce kesinlikle daha fazla derinlemesine belge

lenmelidir. Stockhobn'daki Türkiyeli göçmenler arasında Zazaca konuşanlar da vardır. 

5 



6 

Gula Kiraze 

ASTARE 

Mı gula kiraz.re vat ke: 
Tu çıra hande rew mırena? 

Gula kiraze: 
Goniya mı cencina mıde gırina. 

Kah ki 
u 
Pirke Ma 

ASTARE 

Çewres noni werde 
Çewres hazar qesey vate 
Hawt hardi şiye cer, hawt hewri şiye cor 
Lewra siren, mezgra falun kerde 

Dez u dırbetiyera bmede mende 
Hlıe melem vete weşiyera 
Gul u çiçegura qesey vate 
Oxre veren rınd biyo wunca 

Do pero, veremiye dısmon ser 
Bôzar nebiye, neqefeliye baxe gulude 
Hata ke fiştra dare, wunca nemerdi 
Çewres çeber kenmera., kalık u pirki ma 

[vir yene. 

Zere Pır, 

Sere Tol 

ASTARE 

Rmdekiya ke tu v ana 
sere tore şawa, 
Mordemina ke nı vana 
Zere tore kulo ... 
Zerweşiya k e tu v ana 
Hire tore hewawa., 

Pize tu çıton beno mırd? 

Haqevana 
hete kamrawa? 
Qusxane hazna gırino 
Hesa tu cıxawa? 
Weşiye wacime 
na çı dewawa gurona? 

Goyıe tu kam haskeno? 

Xorte Ma 

ASTARE 

1 zalımre zolıme 

I zuvinre heyro bi, qurbo bi. 



(Çiya,Kovara Çanda Kurd e, Sal I, !imar I, Gelarizan (November), 1965. s ll.) 

Derbara Zimane Kurdi de 

Prof. Dr. K. A. BEDİRXAN 

LehUrnCrina zirnan ii çande kurdi, yekitiya netewe wi derdixe ronahlyC. Kurdi, teve koma 
zimane Bak. ur-Rojav ay C ir ani dibe. SC tun kıırdi hen in: 

A- Kurmanci: Ji 2/3 yi Kurdan bi vi zaravayi dipeyivin. 
a) Kurden Bakur (Turkiye) 
b) Kurden li Azerbeycan (Iran) 
c) Kurden li Sovyetİstane 
d) Kurden li haq en Musul ii HewlCr 
e) Kurden li Suriye 

B- Sorani: Zaravaye ku li Nivro te peyivin. 
a) Kurden lraqe li Silörnani (Kakan, Zanganeban fr Bajilan) 
b) Kurden Iran e li Kermanıah fr Mehabat 

jc- Lori-Feyli: Zaravaki li Sorani ce ye. Lori U Baxtiyari vi zaravayi dipeyivin. 

~------------------------
Kürt Dili Hakkında 

Prof. Dr. K. A. BEDİRXAN 

Kürt dili ve kültürünün tetkiki, ulusun birliğini aydınlığa çıkarır. Kürtçe Kuzey-Batı İran 
~illeri grubuna girer. Üç çeşit Kürtçe vardır: 

A· Kürmanci: KUrderin 2/3'ü bu lehçeyi konuşur. 
a) Kuzey Kürtleri (Türkiye) 
b) Azerbeycan Kürtleri (Iran) 
c) Sovyetler Birliği Kürtleri 
d) Irak'ta Musul ve Hewler Kürtleri 
e) Suriye Kürtleri 

8- Soran.i: Nivro'da konuşulan lehçeler. 
a) Süleymaniye'deki Irak Kürtleri (Kakan, Zanganeban ve Bajilan) 
b) Kermanıah ve Mehabat'taki Iran Kürtleri 

C- Lori-Fayli: Sorani'den ayrı lehçelerdir. Lorlar ve Bahtiyarlar bu lehçeyi konuşurlar. 
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Cedde M• 

USXAN 

Sey Momude mı, 
Eve mordemura berde, 
Çevere Estarnbol'de kerde zere, 
V ete cemale Sultan Mecit'i. 
Sultan Mecit tose eve axui 
Dave Sey Momud'i 
Tose sarav u axui sımıto, 
NCmerdo Sey Mamude mı. 
Sultan Mecit tersu ver, 
Dı sey pera zernın do cı. 
Sey Momud'i zem qedene, 
Name€ xo, axui sımıtox mendo. 

Dewres Cemal'o Xozat'de ni§to ro, 
Niştaııô Haci Bektaıı Weli'yo beçıkede. 
Serura uwe arda mare, sukune Zazaura kerda 

[bare, 
Dewres Haci Bektaş W eli. 

Sultan Xıdır garbe Dersim Zara 
Seyid verdera Dara Paçıkıne dara 
Taye pers kene are name€ Seyid ira, 
Ewliya Xıdır dewa Zıve'de rehetiyede, 
Ne cem giredane, ne venda Haq'i dane. 
Roniştena xo, raustena xo: Haq u 

[ comerdiya. 
Dara Paçıkıne, Koye Bud'i, Kemero Sıpe, 
GolC Çetu, Mezela Seyid'i, Ana lsrne: 

[Teverike mao. 

KalıkC mı Kures, V ere Sultan Murat'ide 
Xo esto lozıne, werte kılede nişto ro, 
Sultanra ferman gureto. 
Wetera şeri verdera, 
Kahlee mı Kures bojiye xo biye hira, 
Tu vana ju aşira. 
Tırkki qesey nekene, duaye xo eve Zazaki. 
Wahtde verva dısmeni vınete. 
Dırveli deve Tırk'iro, çarckerde. 
Mordemo Kures fetelino dewe u dewe, 
Duay dano, nasihat v ano eve Zazaki. 

Sey Mansur dürira arno, 
Noro ve dese xırave fetelno, 
Moxondiye'de goç noro, 
Pulfunuriye'de Text'de nişto ro. 
Gersinon'ra kote raye 
Domone Saverdi şiye Zara, Marbot, 
Zazaune Qoçgiri're piriye, bavayiye; 
Je kaiıke mı Kureşi 
Duay de, nasihat vato eve Zazaki. 
Cedde mı niaro, 
Gosde braye mıno axrete, mısayıv. 

Zazao 

USXAN 

venda mı dano, 
xo çarnen, vengdan. 
Ey dımera niyadan, 
vere xo çarneno, sona. 
Mıra vano, kuz bije, su uwa, 
Su rayera kuz bısıkıne 
Bıne na hewrune §iyawude. 
Ez, tu zu ki o. 
Tu mı xapnena, o pe deste mı ceno, 
Mı sintro erzeno, pesa mı kunara eyi dest. 
Werte made fızıleni kena, 
Dı brau verdanave pe. 
Tu çıxa gonira haskena, 
Dost u dısmene xo nasnCkena. 
Vejiye wene dı braura! 
NCvejiııa tu piz keme. 
Kermu verdamera tu ser. 
Ne qesC tore xapime, 
ne ki kuze uwe sıkneme. 
Çar metreyi vorede çıxır kerdo ra, 
Pe destune zumin ceme, piya some, 
Va tu hurenda xode kemera huske ve! 
Lao şiya vıle tu kerime, çevere sukede 

1 ra verdime! 



(Minorsky, "Kurden", Emyklopaedie des Islam, c. 2, s. 1213 ) 

Kurden 

V. MINORSKY 

Im XX. Jahrhundert hat man die Tatsache feststellen können, dass unter den Kurden ein 
nicht-kurdisches, iranisehes Element varhanden ist (die Gruppe Guran-Zaza); in mehreren 
Ortschaften hat man eine soziale Schichtung bei den Kurden beobachten können, die auf 
die politische Herrschaft Neu-Hinzugekommener zurückgeht (in Sulaimaniya, in Sawdj
bulak, in Kotur, wo man Reste der Küresinli (?) den Shakak: unterworfen sieht). 
Planmössiges Nachforschen wird Spuren der alten Völkerschaften, die in der einheitlichen 
Kurdenmasse aufgegangen sind, wieder ans Licht fördem können. 

-------------------------
Kürtler 

V. MINORSKY 

XX. Yüzyılda. Kürtler arasında, bu kavme mensup olmayan bir irani unsurun (Guran-Zazı:.. 
grubu) varlıAı ortaya çıkarılmı§trr; Kürtler içinde, birçok yerde sırası ile yeni gelenlerin 
siyasi egemenligine müstenit sosyal tabakalar görülmüştür (Süleymaniye'de Savc-Bulak'ta 
ve Şakaklara boyun eğmiş Küresinlilerin (?) görüldüğü Kotur'da). Sistemli telkilder "Kürt" 
adı ile örtülen bu tabaka altında birçok eski kavmin varlıgıru ortaya çıkaracaktır. 

(Garo Sasuni, Kürt Ulusal Hareketleri ve Ermeni - Kürt Ilişkileri, 
çv. Bedros Wtaryan - Memo Yetkin, Stockholm 1986, s. 29) 

Kürtler ve Zazalar 

Garo SASUNİ 

Her ne kadar Kürtler ve Zazalar büyük han kökeninden gelmiş olsalar da yukarıdaki notla
rın ı§ıgıııda Kürt diye kendini bilen Zazaların çok eski devirlerde başka bir kavim olduk
ları anlaşılır. Çok derinlerde kalan bu farklılık bilhassa orta çağlarda ve bu çağları takip 
eden devrelerde geçmiş bütün olaylar süresinde izlerini ta.şımıştır. 
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§IENAJR\Jf([})JflE 
([})lE§ il. 

Ze Merih'i 

Cemal SÜREYA 

Tırkki'ra tadayoxi: 

CANO, 
AYDIN 

(ZlYA GOKALP, koto bojiye ; 
MUAZZEZ ABACİ'ô, sone. Ez -
vajne ke qurçık erzenora cı. A- \ 
BACI ki tever nCdana. Hona ke 13 
werte sahnera nim metro esto, '-.. 
dest keno qeso.) ......_ 

ZlYA GOKALP- Ero, hen say
beno ke, milliyeteyna Tırko mı 
sana pC. H ama ni Zazay es te ya, 
illalah! Zone biaxki çutir ki rew 

musene? Mı seveva nay zu ne§te 
hode vatevi. KulturC nine sıfıro. 

' 
' ' 

Cokawo ke kulturone biaxkide rew yene 
hure. Na nvatra ki werte zone biaxkide 
bene viııd. 

MUAZZAZ ABACİ- (Boziye ho oneona 
we fınara hawa) Ziya'wo delal, çı sarede tu

ya heyvetın esto! (Mezge Gokalp'ide qer
sune esta ya.) 

Werte vindarode qesey bene tCwertera. 
- Zu resmede Ziya Gokalp'i ke papurede 

ontbi, rast ki zof rındekbi. Zu resme Y ah
ya Kemal eve Şefik Hüsnü'ra ki Paris'de 
onciya esto. Şefik: Hüsnü bora heniyo, ha
ma Yahya Kemal zof semt vejiyo. Teneke 
§İO ro sare Ewrupa. Mı o resm pSserokC 
Meydan'ra bıma. 

- Vesanen, türhan de kıstene. 
- Turgut Ozal cane ho rosneno. 
- Koti? 
- Her caede ... Telewizyonede, maqame 

arabeskide, koa Cudi'de, ordiede, rakerdaen 
ve guretafuıe sindoride ... 

- Qençure qazanci ki merd. 

10 
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- Nıka ki wazene can bıdere cı. 
( ...................... ) 

- Qençure boni ponc qurus. 
- Vane Bülent Ersoy peseroke vezeno. 

Name ho: Camerd.ode zara çenayin. 
- Sendiqae nuştoxi zu zuqaqede cemat 

kerdo. 
- Sendiqa, seweta heqC nuştoxi nnd ni

ya. Nuştoxi qarsuye kamide grew bıkere? 
Hama name ho weso. 

- Ma hana senıko? 
-ze vatına nıya. 
- Ziya Gokalp sate vıren qesey kerdo ya, 

mı va, ma ça hande senık aver şime? "Ma- :!! 

qaley"e Gokalp'i cilt ve cilt vejiya, mı "' 
~ wend. Tava filozofeyde rınd mı nedi. Mıra ...J 

gore Ewliya Çelebi rındo, hama Gokalp 3 
rınd niyo. ~ 

- Çıkas ke Rıza Tewfık filozofo, Gokalp 
ki honde sosyoloxo. j 

- Honde ki ne canım. Ziya Gokalp se ke g 
"b • ne o, tene sosyoloxo. -~ 

li 
(." ..... "."." .. ) 



,/ •.. Güın~han~ 
•• •• • 8 • • ••• 

" Suı;:ehri ~----------- ------- E 
, .. ' -:c ......... _ • rzurum 

: 8Hafik • 61 ........ 
Refahiye e Tercan 

• Sivas Enineall 

' 

: 18Kangal 

--. '-,. .. ,/ 
H ını s 

/' 
' 

!.._ .... • ' 
------- Arapgır 

• Tunceli .. 
eBingöl • 

,/ eMuş 

• Maraş 

-., 
• • . . • eElazıg 

• .. Q 

Mıılatya l Pütürge . . 
... 

Egıl 
/ ... 

8 ' 
Lice/' 
,/ 

• 
' 

• Adıyaman 

. .. 
l.. Gerger ·-. 

' . 
S~erek/ Diyarbakır -. •. ' ........... ,/ 

• Mardin 

• Bitlis 

• Siirt 

Öl ek: I :4.500.000 

ZAZA 
YERLEŞiM BÖLGESİNİN 

EN ESKi ZAMANLARI 
-2-

-Hurriler-

Ebubekir PAMUKCU 

Konuya giriş 

Bölgemizin bilinen en eski yerlileri Hurri
lerdir.l Fakat bölgede egemen oldnklan dö-

nemde yazılı bir kültüre ulaşamamaış ol

malarından ötürü günümüzde bizi Hurrilerin 
tarihi konusunda aydınlatabilecek Hurri 

11 
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kaynaklı belgelerden ne yazık ki yoksu
nuz. Bu nedenle Hurri tarihine ulaşabilmek 
için en yaygın olarak izlenen yol, kah 
Hurrilerle komşuluk etmiş, kah onları ege
menligi altına almış olan halkların tarih
leri içinde Hurrilerin izlerini takibetmek
tir. Bu çalışmada biz de öyle yaptık; yani 
Hitit, Mitanni, Akkad, Asur ve Babil ta
rihleri içinde Hurrileri bulmaya çalıştık. 

Günümüze döyle bir çalışmayı olanaklı 

kılacak çok miktarda malzemenin bulun
dugunu da hemen belirtmeliyiz. Özellikle 
Boğazköy (Hattusa, Hattusas, Khattusa, 
Hattus, Khattus) kazılarında ortaya çıkarı
lan yazılı tabletler, Hurrilerin dini, mitol
ojisi, gelenek ve görenekieri konusunda 
bizi aydınlatabilecek zengin bilgileri ihti
va etmektedirler. Bu tabietlerdeki metinler, 
Hurrilerin Hititler üzerindeki kültürel etkil
erini açıkça gösteriyor olmaları bakımın
dan da ayrıca likçağ tarihi araştırmalarında 
büyük bir öneme sahiptirler. Bu tabietler
deki dinsel metinterin çok azının Hurri di
liyle yazılmış olması da Hurri dili ile az da 
olsa doğrudan kanjılaşmamıza olanak tanı
maktadır. 

Ama bu büyük değerine rağman, Hanusa 
arşivindeki belgelerle Hurri tarihine ulaş
mamız mümkün alamıyor. Belirtildiği gibi 
bu vesikaların ağırlık noktası Hurrilerin 
dini ve mitolojisi üzerinedir. Aynı şekilde 
Akdeniz'in doğu kıyısında yapılan Ugarit 

kazılarındal ortaya çıkarılan çok miktarda 
tablet de Hurri dili ve edebiyatı konusunda 
paha biçilmez bir değerde olmalarına rağ
men Hurrilerin tarihi konusunda ne yazık 
ki gereksinen bilgileri ihtiva etmemekte
dirler. 

Tarihsel süreç içinde büyük bir uygarlık 
kurmuş bir halk olarak Hurrileri tarihsel 
gerçekiiliyle tanıyabilmemiz ise ancak 
Kerkük'ün güneybatısında bulunan ve bir 
zamanlar Hurri devletine başkentlik etmiş 

olan Nuzi3 kentindeki kazılarda ortaya çı-

karılan bir Hurri ailesinin özel arşivi, bu
günkü Hatay yakınlarındaki Açana mevki

inde yapılan Alalah4, Habur üçgeni içinde
ki Tell-Brak ve orta Fırat layısındaki Mari 
kazılannda elde edilen belgeler sayesinde 
mümkün olabilıniıtir. 

Nuzi'de, buğünkü Yorgantepe mevkiinde 
1925-1931 yilları arasında Amerikalı arke
ologlarca yapılan kazılarda. Hurri aile hu
kuku, Hurrilerin toplumsal yapısı ve Hurri 
sanatı konusunda ipucları verebilecek ö
nemli buluntulara ulaşıldı. Sayıları 4 OOO'i 
aşan Akkadca tabletler, içindeki tarihsel 
bilgilerin yanısıra, metinlerde geçen kişi 
adlarının çoğunun Hurrice olması bakımın
dan da ilginçtirler. Kazılarda bulunan, Hur
rilere ait sanat yapıtlarının en ünlüleri de 
kuşkusuz "Nuzi seramiği" diye adlandırılan 
çanak çömleklerdir. 

Bunlardan ayrı olarak Meliddu (Melid, Mil
id, Melita, Melida, Melide, Melitea, günü
müzde "Eski Malatya" denen yer) ve çevre
sinde yapılan kazılarda bulunan Hitit Hiye
roglifleriyle yazılmış tabietler de Hurrile
rin Geç Hititler dönemindeki durumuna i
lişkin önemli ipucları vermektedirler. 

Köken sorunu 

Hurrilerin kökeni konusu halen bilim çev
relerinde tartışmalı olan bir konudur. De
nebilir ki, gelinen bu noktada Hurrielerin 
kökeniyle ilgili olarak kesin bir şekilde 
üzerinde anlaşmaya varılabilen tek husus, 
Hurrilerin Kuzey Mezepotamya'ya dışarıdan 
geldikleridir. Fakat nereden geldikleri kon
usunda kesin bir anlaşma sağlanabilmiş 
değildir. Ama şu var ki, Hurrilerin anava
tanma ilişkin varsayımlar birbirlerinden 
pek fazla uzak da değildirler. Bu konudalc:i 
en yaygın kanı. Hurrilerin Kafkasyalı bir 

halk oldukları5 yolundadır. Ama bu öneri 
üzerinde de kesin bir anlaşma henüz sagla-



namamış olduğundan, biz, ileri sürülen tUm 
görüşleri hesaba katmak zorundayız. Bu 
nedenle, bu konuda, Hurrilerin anavatanı
nın Kafkaslar, Aral gölünün batısı, Dey
lem ve Agn dagı dörtgeni içinde aranması 

gerektiğini söylemekle yetineceğiz ... 6 
Hurriler büyük bir olasılıkla kuzeyden 
bölgeye sarkan Hint-Avrupalı kavimterin 

i tmesi sonucu 7 ya da muhtemel Hint-Ari 

göçünde onları izleyerek8 1.0. III. bin yıl
da memleketlerini terkedip güneybatı yö
nünde göçettiler. Daha sonra 1.0. III. bin 
yılın sonlarında Dicle ve Fırat'ın yukarı 

havzalarına yerleştiler. 

"Hurri" adının anlamı ve kaynağı konusun
da kesin bir bilgimiz yok. Bu ada ilk kez 
Tevrat'ta "horı(m)" şeklinde rastlanmak
taysa da, bu sözcük, Tevrat'ta bir halk ya 
da devlet adı olarak geçmekten uzaktır. Ku

ran'da da rastlalan "huri" sözcügu9 bir halk 
adı olmayıp, Islami inanca göre cenetteki 
beyaz tenli, siyah gözlü güzel kızlara veri
len addır. Ayrıca bu isimle ilgili olarak 
"Hurra" adlı bir Hurri kentinden de sözedi
lebilir. Bu arada Hurrilerin dinine ilişkin 

çalışmalarımızcia baştanrı Teşşup'un boğa

larından birinin de "Hurri§" adıyla anıldı
ğını görüyoruz. Ama gerek dilbilimsel ve 
gerekse tarihsel araştırmalar yeterli bir dü
zeye ulaşmadığından burada sözü edilen ad
larla bir halk adı olarak ''Hurri" sözcüğü a
rasındaki ilintiyi, ve net olarak "Hurri" 
sözcüğünün anlamını ve kaynağını tespit 
edebilmemiz mümkün alamıyor. bu neden
le Hurrilerin bölgemize gelmeden önceki 
adları konusunda da bir şey söy leyebilme
miz mümkün değil. Bu konuda bilgi sınırı
mızın ulaştığı tarih 1.0. 2350-2150 döne
midir. Hurriler bu dönemde batıdan gelip 
günümüzdeki Zaza yerleşim bölgesine yer
le§erek Hattilere koiil§u olur ve o tarihten 
sonra "Hurriler" diye anılmaya başlarlar. 

Hurrilerin kökenine İIİ§kin olarak çözüm 
bekleyen konulardan biri de Hurri-Subartu 

ilişkisi dir. 

Hurri-Subartu konusundaki görü§lerden biri 
kaynağıru Arthur Ungnad'dan alır. Arthur 
Ungnad, Hurrileri Mezepotamya'nın en es
ki halklarından biri ve Neolithikum kültü

rünün en önemli ta:jıyıcısı olarak görür .ı O 
Bu görü§e göre Hurrilerle Subartular aynı 
halk olarak. görülüyor ve Hurri dili "Subar
tuca" olarak anılıyordu. Fakat bu görü§ ge
rekli dayanaklardan yoksun olduğundan bi
lim çevrelerinde kabul gönnedi ... "Pan Su
bartizm" §eklinde formüle edilebilecek o
lan E. A. Speiser'in görü§ü de ba:jlangıçta 
Hurrilerin Mezepotamya'nın en eski halk-

larından olduğu ıeklindeydill Fakat daha 
sonraki kazılarda ula§ılan zengin buluntu
lar, Speiser'in konuyla ilgili olarak görüş 
değiştirmesine yolaçtı. Speiser bu a:jama
dayken, I. J. Gelb, Hurrilerle Subartuler a
rasında açık fark bulundugu şeklinde yeni 

bir öneriyle gelir.l2 Gelb'e göre, Subartu
lar, Mezepotamya'nın en eski halkların

dandırlar; fakat Hurriler ise bölgeye dışan
dan gelmişlerdi. Gelb'in, inandırıcı kanıt

lara dayanan görü§ü, başta Speiser olmak 
üzere bilim çevrelerinin önemli bir kesi
minde büyük ilgi gördü ... Öte yandan kimi 
tarihçiler de "Subartu" sözeUgünün bir cog
rafik bölge adı olduğu şeklinde daha deği
şik bir görüşle geldiler. Bunlardan Jacob 
Finkelstein'e göre, Sumer dilinde "Su-bir" 
olarak geçen "Subartu", Babil'in kuzeyinde 

coğrafik bir bölge adıydı. 13 

Bizce gelinen bu a§aınada Hurri-Subartu i
li§kisi de halen çözüm bekleyen bir konu 
durumundadır. Bu nedenle, bu aşamada Hur
rilerin kökenine ilişkin olarak aşağıdaki 

üç varsayımın da doğru olabilme alasılığı
run mevcut bulundugunu kabul etmek duru
mundayız. Söyle ki: 

1- Hurriler, Subartulann devamıdırlar. Sub
artular, 1.0. III. bin yılda, önce Babil'in 
kuzeyine, oradan da Fırat'ın kuzey havza-

13 
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!anna do~ yayıldılar. Bugünkü Zaza yer
Ieıiın bölgesini kendilerine yurt edindikle
ri dönemde de "Hurri" adıyla anılmaya baş
landılar. 

2~ Hurriler ve Subartular iki ayn birer 
halktırlar. t.ö. m. bin yılda Hurriler dııa
ndan gelip, o zamanlar Babil'in kuzeyinde 
yerleıik bulunan Subarıulara baı eğdirerek 
onların memleketlerine yerleştiler. O ta
rihten, bugünkü Zaza yerleşim bölgesini 
yurt edindikleri tarihe dek "Subartular" di
ye anılıp, o tarihten sonra da "Hurriler di
ye arulmaya baılandılar. 

3~ "Subartu" adı, Babil'in kuzeyinde bir 
coğrafıle bölge adıdır. Hurriler t.ö. m. bin 
yılda dışarıdan gelip bu bölgeye yerleılik
ten sonra "Subartular" diye anılırlar. Bu 
durum, Hurrilerin bugünkü Zaza yerle§İm 
bölgesini yurt edindilderi tarihe dek sürer, 
o tarihten sonra da "Hurriler" diye anılır

lar. 

Tarih 

Böylece köken sorununu bir yana bırakıp 
Hurrilerin tarihine döndüğümüzde, bir poli
tik güç olarak Hurrileri t.ö. m. bin yılın 
sonlarında bugünkü Zaza yerleşim bölge
sinde görüyoruz. Akkadların son dönem
lerine rastlayan bu tarih diliminde, Hurriler 
çevre halkalann (Gaskalılar, Arzavalar, 
Hattiler, Akkadlar) sınırlarını zorlayarak 
Fırat nehri ile V an gölü arasındaki bölge

ye yayılırlar. Akkad Krallığı'nın yıkılışı

nın bölgede yaratnğı iktidar boşluğundan 

yararlanarakl4 kendi devletlerini kurarlar. 

Bilebildiğimiz ilk Hurri kralı Şatar-mat'tır. 
Şatar-mat'tan sonra yerine oğlu Atai-şen 

(ya da Ari-şen) geçer. Atal-şen, Akkadlar 
döneminden kalma bir tablette kendisini 
"Urkeş ve Nawar'ın kralı" olarak ilan e

der.l5 Tarihsel sıralama gözönünde bulun-

durulursa, Hanusa arşivindeki tabJetlerde 
adı geçen Kiklip-atal'ın da üçüncü Hurri 
kralı olması gerekiyor. Tukriş kentinin sa
hibi olarak adı geçen bu kralın Akkad ve 
Gutiler döneminde aktif dunırnda olduğu an
laşılıyor. Tabietierde Atai-şen ve Kiklip
atal'la ilgili olarak verilen bu bilgiler, 
Hurri memleketinin 1.0. Ill. bin yılın son
larındaki genişliğini göstermesi bakımın
dım tarih çalışmalarında büyük bir öneme 
sahiptirler. 

Aşağı Mezepotamya'yı kendi yönetimle
rinde birleştiTip kendilerini "Sumer ve Ak
kad kralları" olarak ilan eden m. Ur Hane

danlığı kralları 16 döneminde Hurri devleti 
alabildiğine geni§ler. Bu dönemden kalma 
kayıtlara göre Frrat ve Dicle'nin kuzey ve 
doğu bölgeleri Hurriler tarafından işgal 

edilmişti. Aynca Hurriler Dicle'den Diya
la'nın kuzeyine dek olan bölgeye de 
hükınediyorlardı. Bölgede, Hurri hakimiy
etinin dışında kalan bir takım küçük ken
tler de Ur hanedanları tarafından kontrol 
edilmekle beraber, bu kentlerde de nüfusun 
çoğunluğu yine Hurrilerden oluşuyordu. 

lll. Ur Hanedarılı~ı'nın ikinci kralı Şulgi 
(I.Ö. 2029-1982), Dicle'nin kuzeydogu
sunda Hurri hakimiyitini kırmak için Hur
riler üzerine üç büyük sefer düzenler. Fakat 
her seferinde güçlü bir muk:avemetle kar§ı
laşarak geri döner. Şulgi'nin bu seferleri 
sözkonusu bölgede Hurri etkinliğini zayıf
Iatmak yerine daha da güçlendirir, ama bu 
savaşlar Şulgi'ye de çok sayıda savaş tut
sağıyla memleketine geri dönme imkanı 
verir, ki daha sonra zorunlu çalışmaya tabi 
tutulan bu tutsaklar aracılığıyla Hurrice ad
lar ve Hurri kültürü Mezepotamya'nın çe
şitli yerlerine yayılır. 

Bilebildiğimiz diğer bir Hurri kralı I. Tiş
atal'drr. Bir kitabede "Ninua adamı" adıyla 
geçen bu kral döneminde, I.ö. 1970'lerde 
Huriler. Asur memleketinin kuzeyini ve bu 
arada Hurri tanrıçalarından Şawuşka'nın 



tapınak kentini fethederler. Daha sonrala· 
rı, tabJetlerde "Karahar kralı" olarak adı 

geçen II. Tiş-atal da Nergial(?)'da bir Hurri 
tapmalı yaptırır. 

Kültepe kazılarında, 1.0. XVIII. yüzyılda 
Aı;ur rücarlarından kalma tabietierde de tek 
tük Hurrice adiara rastlanması, bu bölgede 
de sözkonusu dönemde bir Hurri varlılına 
kanıt olarak gösterilebilir. Fakat bu Hurri 
varlı~ı bölgenin sosyal yapısına etki ede· 
cek bir yoıurılukta degildir. Hatta bu adlar, 
Aı;urlu rücarlarlın ilişkide bulunduklan Hur· 
rili tücarlara ait isimler de olabilir. Her ha· 
lukarda, 1.0. XVlll. yüzyılda Fırat'ın ba~
sında bir Hurri varlıgından sözetmek, ta· 
rilisel verilerin ışığında mümkün olaına

maktadır. 

Orta·Fırat bölgesinde, Mari'de yapılan ka. 
zılarda ulaşılan verilerden de I.ö. XVIII. 
yüzyılda Kuzey Suriye'den Kuzey Mezepo
tamya'ya ve Batı Dicle'den Zagros dağları
na kadar uzanan geniş alanda birçok Hurri 
kentinin varlıtını öğreniyoruz. Ayrıca ta· 
bletlerde bulunan isirolerin yüzde ellisinin 
Hurrice olması da, bu geniş alanın etnik 
bileşimi konusunda bize önemli ipucları 

vermektedir. 

1.0. TI. bin yılın ilk çeyreginde Hurriler 
yalnız Fırat ve V an gölü arasındaki alanda 
değil, Eski Babil zamanında Batı Zeit süla
lelerin egemen oldukları Kuzey Suriye'ye 
de yayılarak özellikle dinleriyle Halep'teki 
devlet külttlnü etkileri altına alırlar. 

Yazı h kültüre geçmemiş olmakla bir Jik te, 
Hurriler ve batı komşuları Haniler bölgede 

gelişkin iki büyük uygarlııı temsil ederl
er. "Yakın doıunun bu iki uygarlıgı, dün
yanın o karanlık gecesinde, parlak iki yıl· 

dız gibiydi.'"17 Uygarlıktaki bu gelişmiş
lik, süreç içinde iki halk arasındaki iliş· 

kilerde bir istikrar unsuru olamaya başlar. 
Fakat 1.0. JSOO'lerde Anadolu'da büyük bir 
göç dalgasına tanık olunur. Kalkaslar üze-

rinden bu yeni gelenler, Hin-Avrupalı bir 
kavim olan Nesiler (Nesalar(?))'dir. Nesiler 
uygarlıktan yoksun, savaşçı bir halk ola
rak büyük dalgalar halinde Hatti ülkesinin 
kent devletçiklerini bir bir işgal ederler. 
Fakat işgal sonrasında Nesilerin, Hint· 
Avrupalı olmayan Hattilerle ilişkileri düş
manca olmaktan çok dostanedir. Bu ilişki· 
ler içinde Hattilerden çok şey ögrenen Ne
siler, zamanla büyük bir güç durumuna ge
lerek, ülkenin yönetimini tamamen ele ge
çirirler. Ve o tarihten sonra da ülkeleri 
"Hatti ülkesi", kendileri de "Hititler" ola

rak anılmaya başlarlar. Böylece Hurrilerin 
batısında, uygar bir toplum olan Hattilerin 
yerini uygarlıkla savaşçıhtı birleştirmiş 

olan güçlü Hititler almıştır. 

Hititler güçlü bir topluluk olarak Hurrilerin 
batısında Fırat'a kadar olan bölgede haki
miyetlerini saglamlaştırınca. Hurrilerin ba· 
tıya dogru olan yayılınaları durur. Hatta gi
derek, Hititler Hurriler için bir tehdit unsu
ru durumuna gelmeye başlarlar. Ama bu Hi
tit settine ve tehdidine rağmen l.ö. 1700'· 
lere gelindiğinde Hurri devleti bölgede en 
büyük güç durumundadır. I. Şemsi-Adad 
(l.Ö. 1750) ve I. lşane Dagan yönetimin
deki Asur beyliklerini devirerek Tur-
• Abidin ve Jazirah mıntıkasına hakim 
olurlar. Ardından M ari üzerine yürüyen 

Hurriler, büyük bir hızla Balih18 ve Orta

Fırat vadilerine ve Oronte'ye19 yayılırlar. 
Oradan Hurrilerin Filistin'e dek 
yayıldıklarını gös-teren belirtiler vardır. 

Tarih sıralamasına göre Hurrilerin bu 
yayılma dönemiyle ça-lı~an bir zaman di
limi içinde Mlgenin en önemli sanat mer
kezi durumunda olan Uga-rit'in Hyksos 

sOlalesini elinde oldutu biliniyor. Bu arada 

Hyksos'un Hurrili bir kıral oldugu20 yo

lunda da bazı görüşler var. E ger bu görüş 
doğruysa, Syksos'un aynı zamanda Mısır 
kralı da oldugu gözönünde bulundurulunca 
Hurrilerin Mısır'a dek yayıl·mış oldukaları 
gibi bir sonuçta karşıla~ı·yoruz. Ama şu 

15 
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var ki, milliyetiyle ilgili burada sözünü 
ettil;imiz iddia §imdilik inandırıcı tarihsel 
dayanaklardan yoksundur. Bu nedenle Hyk
sos'un Hurrili bir kral oldu·!u, ve do· 
layısıyla Hurrilerin Mısır'a da e.gemen ol· 
dukları şeklindeki görüşe, en a-zından 

ılındilik kuıkuyla bakmak gerekmektedir. 

Böylece, Hurriler bölgenin en güçlüsü ol
manın insiyatifini kullanarak, asıl mekan
ları bugünkü Zaza yerleşim bölgesi olmak 
üzere Filistin'e kadar yayılarak geniş bir 
alanda hegemonyalarını kurarlar. 

Hattusa arşivindeki belgelerden anlaşıldı

gına göre, 1.0. 1 600'1erde kral I. Hattusi
lis (Hattusili, Labama) zamanında Hatti 
ülkesi kendi iç sorunlarını büyük ölçüde 
çözümlemiş, istikrarlı bir ülke durumun
daydı. I. Hauusilis, ülke sınırlarını geniş
Ietmek üzere Güneybatı Anadolu seferine 
çıkar. Onını, ordusuyla batıda seferde olu
şunu fırsat bilen Hurriler, Hititlerin sınır 
kentlerine saldırırlar. I. Hattusilis bu sal
dınyı haber alınca, Güneybatı Anadolu sef
erini yarıda bırakarak Hurriler üzerine yü
rür. Bu harekatta Aruvar, Kargamış (Cera
blus) ve Urıu (Urfa (?)) kentlerini zaptede
rek Hurri ülkesinin varlıiını ilk kez olarak 
ciddi bir şekilde tehdir etmeye başlar. 

Ama Hurriler halen bölgede en yaygın ve 
en etkin bir halk durumundadırlar ... Alalah 
kazılarmda çıkan metinlerde birçok Hurrice 
ad mevcuttur. Folke Josephson, kazılarda 
elde edilen metinlerdeki isimlere bakarak, 
l.ö. 1650-!560 yılları arasında Alalah'ta 
kullanılan şahıs isimlerinin %50'sinin 

Hurrice oldugunu söyler.21 VII. Level (1.0. 
1560 dolayları) dönemine ait tabietlerdeki 
isimterin hemen hemen yarısı Hurricedir. 
Chagar Bazer (Aşnakkum (?))'da çıkan kil 
tabietlerdeki isimterin de %20'si Hurrice'
dir. Eski Babil dönemine ait olarak Teli 
al-Rimah (Karana ya da Qatara)'da çıkarılan 
tabletlerde de Hurr:ice adiara rastlanmakta
dır. 

Do~u Akdeniz. Zagros dagları, V an gölü 
ve Kültepe arasında kalan bölgede kazılar
da rastlanan Hurrice adların çoklugn, yük
seliş döneminde Hurri yayılmacılıgının 

boyutlarını göstermesi bakımından ilginç
tir. Fakat bu adiara bakıp, Hurri devletinin 
sırurlarını batıda Kaniş'e, güneyde Fırat ve 
Dicle'nin güney havzalarına dek uzatmak 
yanıltıcı olur. Çünkü, yukarıda da kısaca 
degindi!imiz gibi, III. Ur Hanedanlıgı 

krallarından Şulgi dönemini kapsayan elli 

yıla yakın22 uzun bir zaman dilimi içinde 
Kuzey Mezepotamya ve Kuzeydoğu Dicle 
bölgesinde köle ticareti alabildi!ine yay
gındı. Bu dönemde Dicle'nin doğusundaki 
Aşuh ve Lubdi kentleriyle Hurri memleket
inin güney sınırı Horrili kölelerin açık pa

zan durumundaydı.23 Boralardan toplanan 
köleler, Babil içlerinde pazarlanıyordu. 

Babil'in her yanında bedava işgücü olarak 
kullarolan bu köleler, Hurri dili ve kültürü
nün çok geni§ bir alana yayılmasına vesi
le oldular. Bugün çok geniı bir alanda ya
pılan kazılarda rastlanan Hurri dili ve kül
türü kalıntılarının tarihsel dayanakları a
raştırılırken bu yaygın köle ticaretinin de 
hesaba katılmasının gerektiği kanısında

yız. 

I. Hattusilis'in yukarıda sözünü ettiğimiz 

seferiyle başlayan dönem Hurrilerin çözül
meye baladığı dönemdir. Taht kavgaları, 
merkezi otoritenin günden güne zayıflama
sı sonucunu getirir. Ve derken, Hurri soy
luları birbiri ardınca merkezi otoriteye kar
şı başkaldırarak kendi bagımsız kent dev
letlerini kurarlar. Bağımsız kent devletleri
nin ortaya çıkınaya baılarnası, büyük ve 
güçlü Hurri devletinin de sonu olur. Zaten 
çok geçmeden de, ileride görülecegi gibi, 
Mitanniler (Maiteni, Hanigalbet), bu kendi 
başına buyruk kent devletlerinin çoğunu 
bir bir yenip kendi egemenlikleri altına 

alarak bölgede kendi dev! etlerini kurmakta 
gecikmezler. 
I. Hattusislis'in ölümünden sonra yerine 



oglu I. Mursilis (Mursili) kral olur. Mursi

lis zamanında Hayrujalılar24 ve Alzililer25 

ayaklanırlar.26 O sıralar Asurlar da Karga
mı§'t zaptetmi§ durumdaydılar. Bu nedenle 
Mursilis'in kesndisi Asurlar üzerine yürür
ken kumandanlarından Nuvanzaş'ı da Haya
şa ve Alzi üzerine gönderir. Nuvanzaş, her 
iki ayaklanmayı da bastınr. 

I. Mursilis'in ölümünden sonra ise Hattİ 
ülkesinde yeteneksiz krallar dönemi ba§
lar. Hurriler bu durumu değerlendirmek is-

terler. Hayaşalılar batıya doğru saldınrken, 
daha güneydekiler Kizzuwatna'yı (Antik 
Klikya, bugünkü Çukurova) ele geçirerek 
orada bir Hurri Krallıgı kurarlar. 

Bu kralhgın kuruluıunu ilk kez Hitit kralı 
I. Zidanta (Zidanza) ile Kizzuwatna kralı 
Pillia arasında imzalanan bir antlaşmadan 
öğreniyoruz. Daha somaki dönemde de Hi
tit Krallıgı ile Kizzuwatna Hurri Krallığı 
arasında birçok antlaşma imzalan ır. 

Burada sözkonusu Kizzuwatna Krallığı'nın 
bundan sonraki dönemi hakkında bizi ay
dınlatabilecek belgelerden yoksunuz. An
cak, yukarıda sözü edilen antlaşmalarm so
nuncusunun da (I. Suppiluliumına ile ll. Şu
naşşura arasında imzalanan antlaşma), Kiz
zuwatna'nın sözkonusu tarihten daha önce
ki bir tarihte, Kuzey Mezepotamya'da o 
dönem daha yeni yeni kurulmakta olan Mi
tanni Krallı~ı'yla ba~ımhlık ilişkileri içi
ne girdi~ini ö~reniyoruz. Ayrıca bu antiaş
ınada Kizzuwatna'nın Hitit Krallığı lehine 
toprak kaybına uğramakta olduğu yolunda 
ibareler de vardrr. 

Bundan sonra Kizzuwatna tarihinde yine 
karanlık bir dönem baılıyor. Ancak daha 
sonraki tarihsel olayları konu edinen ve
sikalarda Hurrilerin Kizzuwatna'ya karşı se
ferlerinin yeniden sözkonusu edilmesi, 
Kizzuwatna'nın Hititterin eline geçmiş ol
dugunu gösteriyor. Fakat ne var ki, kral Il. 

Hattusilis'ten sonra başa geçen ill. Tuthal
ya (Tudhalia) zamanında Hitit devleti yeni
den buhranlı bir döneme girer. Hurriler bu 
buhranı da değerlendirmektc gecikmezler. 
Birer Huni kent devletleri olan lşuva (bu
günkü Dersim yöresi) ve Armatanalılar, 

Hititler karşısında büyük başarılar elde e
derler. lşuvalılar Tegarama'ya (filgarimmu, 
bugünkü Gürün), Arınatanalar da Kizzuwat
na'ya kadar ilerlerler. 

Suppiluliroa döneminde (I.Ö. 1390 dolay
ları) Kizzuwatna'ya egemen olan Hurri sü
lalesi tasfiye edilir. Hitit kralının oğlu Te
lipinu, Hurri tanrılar üçlüsü Teşşup, Hebat 
ve Şaruma temsilcisi olur. Daha sonra da 
Telipinu, Hitit Imparatorluğu'nun yayılma 
döneminde Halep'e kral naibi olarak ata
nu. Böylece Kizzuwatna en sonunda Hitit 
Imparatorluğu'nun bir eyaleti durumuna ge
lir. 

I.ö. XVI. yüzyılda kuzeydogudan gelen bü
yük bir Hint-Ari göç dalgası ile bölgede 
denge alt üst olur. "Hint-Ari kavimlerin I
ran platosu üzerinden Önasya memleketle
rine dogru yapmıı olduklan büyük göçün 
sebep olduğu bu karışıklık devri XVI. as
rın ortalarından XV. asrın yarısına kadar 
devarn etmiştir. Bu istilanın sebep oldu~u 
buhran, Mısır. Mezepotamya ve Anadolu'
daki medeniyet merkezlerinde bütün kUltür 
iıareketlerini felce uğratmışu. Bu yüzden 
vesikasız, kaynaksız olan bu asra, gerek 
objektif manada kültürün gerilemesi, ge
rekse subjektif anlamda bilgimizin azlıgı 
sebebiyle "Karanlık Çağ'' denilmektedir. 
Bu devrin süresi muhtelif memleketlere gö· 
re değişir. Bu devre Avrupa tarihinin Orta
çagı'na kıyasen "Eski Şarkın Ortaçağı" da 
denilir. Zira tıpkı orada olduğu gibi, bura
da da ilk defa bu zamanda bir feodalizm 
sistemi ortaya çıkar. Ortaça~ın şövalyele
rine tekabül eden ve "Mirianni" denilen 
Hindli harb arabaları cenkçileri vardır. 

Bunlann at koşulu harb arabalannın savaş 
usullerinde yarattı~ı sür'at ve korku takti~i 

17 
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sayesinde Hindliler Onasya memleketlerine 

süratle yayılarak bilhassa "Münbit HilAl" 

bölgesinde kuvvetli bir Mitanni devle· 

ti"27 lrurmağa muvaffak olurlar. 

Bölgede bir Mitanni devletinin kurulu§U, 

kuşkusuz Hurri dev lerinin sonunu haber ve· 

rir. Fakat Hurri dili, kültürü, sanatı ve dini 

ise Anadolu, Mezepotamya ve Doğu Akde
niz halklan arasında yaşamasını sürdürür. 
Hatta Mitanni, Geç Hitit ve daha sonra da 

Urartlllarda devlet destegiyle varlığını ve 

etkinligini hisettirir. Hurri kültürünün, 

Hurrileri egemenlikleri altına almış güçler· 

ce de korunması, ve hatta önemli ölçüde 
benimsenmesi, Ilkçaı toplumlarındaki to
plumsal ilişkilerin özelliıinden kaynak· 

!anmaktadır .. Ilkçağda halklar üzerindeki 

yabancı egemenlikler, halkların kültürle· 

rini tehdit edici birer faktör olmaktan U· 
zaktı. Tam tersine,. bir bölgede silah gücü· 

ne dayalı olarak egemenlik kuran bir güç, 

bölge halkının kültürel değerlerini koruya

rak, hatta çok kez benimseyerek bölge 

halkı üzerindeki etkinliğini kolayiaştırma 

yoluna giderdi. Bu yüzden Hurriler bölgede 

egemen güç olmamakla birlikte, yüzyıllar· 
ca bölgenin egemen halklarını dilleriyle, 

kültürleriyle, sanatlanyla, dinleriyle etki· 
lerneye devam etmişlerdir. 

Kaldı ki, özel olarak Mitaııni devleti ol· 

dukça ilginç bir yapıya sahipti. Devlet, 
"Mitanni devleti" diye anılmakla beraber, 

devletin asıl nüfusu Hurrilerden oluşuyordu. 

Mitanniler ise dağıruk durumda olan küçük 

Hurri kent devletçiklerini silah zoruyla eg· 

emenlikleri altına almış Hint-Arili savaş
çılardan ibarettirler. Ve zaten bu nedenledir 

ki, Mitanni tarihini Hurri tarihi diye ele 

alına, tarihçiler arasında genel bir tutum. 

dur. Bizce de doğru olan bndur. Ama böyle 

olmakla birlikte, Mitanni öncesi Hurrileri 

ve Mitaruıiler döneminde de zaman zaman 

bagımsızlıklarıru koruyan Hurri kent dev. 

letlerini, Mitannilerden bagımsız olarak 

ayrıca ele almayı da önemli bir çalışma ol· 

arak görüyoruz. Bu yazıda bizim gerçekleş· 

tİnneye çahşhgunız da budur. 

Mitanniler, Kuzey Suriye'ye kadar hemen 

hemen tüm Hurri kent dev le tl erini egemen· 

likleri altına alırken, oradan güneye dog,ru, 
Sihem, Taannak ve Filistin'de oturan Hur

riler de Mısır firavunlanna tabi olarak var. 

lıklarını uzunca bir süre sürdürürler. 

Bölgemizin bundan sonraki sahipleri Mi
tannilerdir. Ama Hititler, Hurri mirasını 

büsbütün Mitannilere bırakma niyetinde 

deıildirler. Bu nedenle Hurri kent devletle· 

ri üzerindeki egemenlik savaşı yıllarca sü. 
rer. Bu arada Mitanni kralı IL Suttarna'nın 

büyük oğlu II. Artarnama bölgemizdeki 

Hurri sütaleleri Hititlere karşı birle§tirerek 
bir Hurri Krallıgı teşkil eder. Görünürde 

bagımsız, ama aslında Mitannilere baıımlı 
bir devlet olarak kurulan bu krallık, Hitit· 

ler tarafından da kabul edilir. Böylece Hitit 
kralı Suppiluliuma ile Mitanni kralı ll. Ar· 
tatama arasında, Hurri Krallıgı'ru iki tara. 

fın da tanıdıgına ili§kin bir antlaşma im· 

zalanır. Bu antlaşmanın dogal sonucu ola· 
rak lşuva memleketleri de Mitaııni devleti
nin eline geçer. Fakat daha sonra, Suppilu. 

liuma lşuva üzerine sefer düzenleyerek lşu· 
va, Alzi ve Suta memleketlerini Mitanni· 
lerden geri alır. 

I.ö. 1200'e dek süren dönem, Mitanni· 

Hitit-Asur çatı§malarırun yog,un olarak hü· 

kürn sürdüğü buhranlı bir dönemdir. 

Bu tarihlerde Hititler en parlak dönemleri· 

ni yaşarlar. Devlet artık büyük bir impara. 
torluğa dönüşmüştür. Hitit gücü karşısında 

Mitanni devleti günden güne eriyerek kü· 

çülür. Giderek, Mitanni devleti, Hitit lm· 

paratorluğu'na bağımlı bir beyliğe dönü· 
şür. 

Bu dönemde Hurri ülkesi doğndan (Asurlar) 

ve batıdan (Hititler) gelen saldınlar kar· 

şısında günden güne küçülmektedir. Hitit· 

ler batıdan ilerlerken, Asurlar da batıya 
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doğru genişleme amacıyla güneydo~udan 

ilerlerler. Alzi, Purulumzi (bugünkü Palu) 
ve Amaduni (bugünkü Diyarbakır) kent 
devletleri Asur saldırıları kar§ısında fazla 
dayanamaz, kral Tukulti-Ninuna zamanında 
(l.Ö. 1233-1197) Asurların eline geçerler. 

I. Tiglathpileser (l.Ö. 1114-1076), krallı

ğının ilk yılında Kutınukhi (Kuınukh, Kla
sik Commagene, Komagene, bugünkü Adı· 
yaman dolaylan) üzerine yürür. Hurrilerle 
Asurlar arasında çıkan kanlı savaşta Hurri

ler yenilir.2 8 Kutmukhi kralı Kili-Tessup 
tutsak düşer. Hurriler doğuya doğru çekilir
ler. Bir kısmı Şadi-Teşşup'un liderli~i al
tında Urhan (bugünkü Ergani) kalesine çe-

kilirler. Di~er bir kısmı da Şirişa29 tara
flarındaki ormanlık ve da~ltk bölgeye ya
yılarak izlerini kaybettirmeye çalışırlar. 

Fakat Urhan ve Şirişa'ya kaçan Hurriler, A
surların takibinden kurtulamazlar. Şiri§a 

tarafına kaçan Hurrilerin imhası tamam
landıktan sonra Urhan üzerine yürüyen I. 
Tigalthpileser, kaleyi savaşmadan teslim 
alarak, son Hurri direnişini de böylece kı
rar. Karşı koymaksızın teslim olan Şadi
Teşşup, Asur'u tanıması koşuluyla ba~ış

lanır.30 

Ama I. Tiglathpileser'in son dönemlerinde 
son dönemlerinde Asur memleketindeki iç 
karışıklıklar nedeniyle, Asurlar bölgemizi 
elde tutabilmekten acizdirler. Bu istikrar
sızlıktan yaralanan Muşkiler (Frigyalıların 
bir kolu olduklan sanılıyor) kuzeyden Hur
ri kent devletleriili işgal etmeye başlarlar. 
Böylece lşuv a. Alzi, Purulumzi, ve çok da
ha sonraları Kutmukhi. Muşkilerin eline 

geçer31 

Fakat çok geçmeden, III. Hatrusili döne
minde bölgemiz tamamen Hititterin eline 
geçer. Bu tarihten sonra bölgede Geç Hitit
ler dönemi başlar. 

Bildiğimiz en son Hurri kimlikli devletler, 

Geç Hitit devletlerinden sayılıp bugünkü 
Zaza bölgesinde kurulmuş olan Meliddu ve 
Kutumukhi kent devletleridir. 

Devlet merkezinin bugünkü Malatya ya
kınlarındaki Arslantepe'de olması nedeniy
le Türkçe kaynaklarda genellikle "Arslan
tepe Beyli~i" diye de anılan Meliddu kent 
devleti bugünkü Malatya ve çevresinde ku
rulmuştu. Devlet. Assur, Urartu, ve Frigya 
sınırlarının birle§me noktasında ve bu ül
keleri birbirine bağlayan iılek doğal yol 
üzerinde bulunması itibariyle büyük bir ö
neme sahipti. O döneme ait olarak kent 
alanı ve çevresinde bulunan Hitit Hiyero· 
g1ifleriyle yazılmış tabiellerde geçen kral 
adlarının Hititçe ve Luvice olU§U, devletin 
Hititler tarafından yönetildiğini göste

rir.32 

Yukarıda da bir vesileyle kendisinden 
sözetti~imiz Kutmukhi kent devletinin adı 
yalnız Asur kaynaklarında geçer. Bu ne
denle bu devlet hakkında bildiklerimiz, A
sur kaynaklanndaki verilerden ibarettir ... 
Devlet, bugünkü Adıyaman ve yakın çevre
sinde kurulmuştur. Devletin merkezi henüz 
saptanabilmiş de~ildir. Devleti yönetenler-

den de Kili-Teışup,33 Şadi-Teııup, Qatazi. 
li (Katazilu), Kundaşpi ve Kuıtaı;pi adlı 

kralları biliyoruz. Kili-Teşşup, Şadi Teşıup 
ve Qatazili adlan Hurrice'dir. Bu duruma 
göre Qatazili'nin hüküm sürdü~ü Assur 
Kralı lll. Salmanassar zamanına kadar, ya
ni takriben l.ö. 825'e kadar, devletin yö
netiminin Hurrili bir sütalenin elinde oldu
ğu görüjü ağırlık kazanmaktadır. Zaten Ki· 
li-Teşşup ve Şadi-Teşşup zamanlarında 
Kutmukhi'nin Hititlere ba~ımlı olduğu yo
lunda herhangi bir kayıt da mevcut değil
dir. Bu bakımdan, Kutmukhi'de Geç Hititler 
döneminin, Kili-Teşşup ve Şadi-Teşşup'tan 
sonraki yıllarda başlamış olabileceğini he
saplıyoruz. Ancak Geç Hititler döneminde 
de Hurrili sütalenin yönetimi devam eder. 
Bizce bu durum, devletin Geç Hitit devlet
leri arasında sayılması için bir engel de 



de~ildir ... Ancak, devletin yönetiminin 
Hurriler elinde olabileceği §eklinde beyan 
etti~imiz görüş tarihçiler arasında pek iti
bar görmez. Hurri dili ve kUltürünün Hitit
ler üzerindeki büyük etkisi gözönünde bu
lundurularak, o dönem Hurrice adların 

Hititler arasında da yaygın oluşuna dikkat 
çekilir. Örneğin, Bilge Umar, bu görüş 
için Hititlere ait olan, ve ancak Hurrice o-

lan Urhi-Teşşup34 adına dikkati çekerek, 
Kili-Tenup ve Qazatili adlarının, bir Hurri 
yönetimi için kanıt teşkil edemeyece~ini 

söyler. 

Meliddu kent devleti I.ö. 7l3'e dek varlı
tım sürdürür. O tarihte Alaıya (Jantnaua, 
bugünkü Kıbrıs) seferinden dönen Asur 
kralı Sargon, Meliddu üzerine yürür. Dev le
tin kralı Tarkhunnazi, Tilgarimmu'ya ka
çarsa da yakalanıp ailesiyle birlikte Asur'a 
götürülür. Kentin yönetimi de, III. Salma
nassar zamanında Asur'a bağlı bir kent du
rumuna gelmiş olan Kutmukhi devletinin 
yöneticisine verilir. 

Bundan sonra politik bir varlık olarak 
Hurrilerin tarih sahnesinden tamamen çe
kildiklerini görüyoruz. Ancak onların zen
gin kültür mirası, kendilerinden sonraki 
uygarlıklarda yüzyıllar boyu yaşamasını 
sürdürür. 

Din ve mitoloji 

llkel komünlerin çöküş döneminde insa
noğlundaki totem düşüncesi Tektanrıcılığa 
dogru bir gelişim çizgisi izleyerek sonun
da yerini Çoktanrıcılığa bırakır. Sosyal 
iıbölümü ve toplumun değer ölçülerine gö
re insanlar, doğa olayları ve daha geniş 
anlamda evrendeki varlıklar arasındaki bü
yüklük-küçüklük, asılık-üstlük iliıkileri 

bir tanrılar hiyerarşisi olarak karşımıza çı
kar. Sav~. barış, aşk, hava, su, fırtına vs. 
tanrıları olduğu gibi, kentlerin ve kasaba-

ların da kendilerine ait tanrıları vardı. 

Böylece, bundan üç bin yıl önce insa
no~lunun tapındı~ı tanrıların sayısının 

otuzbeı bine ulaıtı~ı söyleniı-35 

Hurriler Çoktanncı (Politeizm) düşüncenin 
Tektanncı (Monoteizm) düşüneeye doğru 
çözülmeye başladığı dönemde tarih sahne
sinde görülürler. Hurrilerde, Tektanrıcılığın 
özelliklerinden biri olan bir "baştanrı" 

(Teşşup) vardır ama bu baştanrının di~er 
tanrılar üzerinde mutlak bir hakimiyeti he
nüz sözkonusu değiJdir. Baştanrının diğer 
tanrılar üzerindeki hakimiyeti, çok daha 
sonraki dönemde Yunan mitolojisinde tan
n Zeus'un şahsında görülür, ki bu gelişim 
çizgisi Yunan mitolojisinin Hurri mitoloj
isinden etkilenmesini göstermesi bakımın
dan önemlidir. Fakat konumuzu daha fazla 
dağıtmamak bakımından, bu etkilerunenin 
tarihsel süreç içerisinde incelenmesine bu
rada girmek istemiyoruz. 

Hurri dinsel inançları ve mitolojisinde Su
mer-Akkad, Sernitik-Suriye ve Hurri öncesi 
Dicle ve Fırat ırmakları yukarı havzalan 
yerleşik halklarının yöresel din ve mitolo
jisinden de ö~eler vardır. Hurriler bölgeye 
geldiklerinde, kendi kültürlerini, bölgede 
varolan kültürlerle besleyerek zenginleştir
diler. Sumer, Akk.ad ve Suriye tanrılarıyla 
zenginleşen Hurri pantheonu, 1.0. II. bin 
yıl boyunca yalnız Akdeniz ile Zagros 
dağları arasındaki Hurri memleketinin res
mi pantheonu olarak kalmayıp, batıda Hi
titleri de dinsel yönden büyük ölçüde etki
lemiştir. 

Hurrilerde baştanrı, yukanda da değindiği
miz gibi Teşşup'tur. Aynı zamanda hava, 
yağmur ve fırtına tanrısı da olan Teşşup'un 
kendisi Kumarbi'nin o!lu olup, Kumarbi de 
Ann'nun ot,ludur. Kumarbi, göktanrısı olan 
babası Ann'yu devirerek onun yerine baş
tanrı olur. Aynı şekilde Teşşup da babası 
Kumarbi'yi devirerek baştanrılığı ele geçi
rir. 
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Teşşup'un tapınma kenti Kumme (Kummi
ya) idi. Kumme'nin yeri bugün kesin ola
rak bilinmiyor, ancak bugüukü Türkiye
Irak sınırı yakınlarında Zahu dolaylarında 
oldulu sanılıyor... Tabietierde okunan 
söylencelerde "Kummiya'nm Kralı" diye 
geçen Teşşup, silahları fırtına. yagmur, 
rüzgar ve şimşekle silahlanarak. Şeris ve 

Hurriş36 adlı bugalarının çektigi dört te
kerlekli savaş arabasıyla gezerdi. 

Teşşup. Hurri ülkesinin değişik yerlerinde 
degişik adlarla aııılırdı. ömegin Ugarit'te 
"Baal", Halep'te kentin hava tanrısı "Ab

du" olarak anılırdı. Daha sonraları Urartu
lar arasında da "Teişeba" adıyla anıldığını 
biliyoruz. 

Hurrilerin en büyük tanrıçası, 1.0. m. bin 

yılda Şawuşa [Sa'usa] adıyla arulıın37 Şa

wuşka idi. Sumer, Akkad, Suriye ve Anado
lu mitolojileriııe göre Teşşup'un kızkardeşi 
olan Şawuşka, savaş ve aşk tannçasıydı. 
Dr. Füruzan Kınal'ın "Yıldız taıın Şauşka" 

diye kendisinden sözettiği38 tanrının da 
burada sözünü ettiA;imiz tanrıça Şawuşka 

oldugunu saruyoruz. ilk kez III. Ur hane
danlan düneminde lştar adıyla birlikte, ya
ni "lştar-Şawuşka" olarak ortaya çıkar. A
sur ve Arrafa'run birçok kentinde en büyük 
tanrıça mertebesindeydi. Asur memleketin
de "Memleketin Sahibesi" diye anılan Sa
wuşka. Mitamıiler döneminde de en büyük 
tanrıça olma özelliğini korumaktaydı. Kral 
Tuşratta da kendisinden "Memleketin Sahi
besi" diye sözeder. 

Sawuşka'nın yöresel tapınma kenti Kuzey 
Asur'daki Nineveh kentiydi. Tanrılar hiyer
aqisindeki yeri Teşşuptan sonraya gelirdi. 
Tilla, Hilrnani ve Nuzi'de yapılan kazılarda 
ortaya çıkan çifte tapınaklardan birinin 
Teşşup, digerinin de Sawuşka'ya ait oldugu 
sanılıyor. 

Ugari'te çıkarılan Akkadlara ait tabJetlerde 

Sawuşka'dan "Hurrili lştar" diye sözedilir. 
Daha başka bir tablette de adı "Hurrili As
tarte" olarak geçer. Kizzuwatna'da da kral 
ll. Tudhaliya 'yı Sarnuha kentine süren "Ka
ra Tamıça" olarak anılır. Hattusa dışındaki 

Kaya Tapınağı'nda39 IV. Tudhaliya zama
nında tanrı ve tanrıça olarak iki kez karşı
mıza çıkan Sawuşka, bu metinlerde yine 
Hurrice olan şu benzetmelerle anılır: Şin

tal-wuri (yedi gözlü), Şintal-irtİ (yedi gö
güslü), Şinan-tatukarni (iki misli sevgi). 

Hattusa'da birçok Hurri tanrısının yanısıra 
güneş ve ay tanrılan olan Şimike (Şirnika) 
ve Kuşub (Kuşah)'a da tapılırdı. Şimike, U
rartular arasında "Şiwni", Kuşuh da Hattiler 

arasında "Kaşku" olarak karşımıza çıkar.40 

Ugarit arşivindeki belgelere göre Kuşuh'un 
karısı Nikk:al da üst mertebede olan tanrı
çalardan bidir. 1.0. XIV. yüzyılda Hitit 
kraliçeleri de çokluk:la "Nikkal" bileşimli 

adlar kullanırlardı. örneğin, Nikkal-Mati, 
Aşmu-Nikal, vs. 

En eski tanrılardan biri de Nergial'dır. Ner
gial'ın adı Urkeş krallarından Atai-şen ve 
Tiş-atal'dan kalına tableılerde geçer. Atal
şen, Nergial-dan "Havaların Kralı" (Hawi-

lum, Hawlum) diye sözeder.41 Nergial'a 
1.0. XIV. ve XV. yüzyıllarda Dicle'nin do
~usunda tapınılırdı. Tanrılar hiyerarşisinde 

Teşşup ve Şawuşka'dan hemen sonra gelir
di. 

Hurrice konuşulan her yerde en çok tanı
nan Hurri tanrısı ise kuşkuşuz yukarıda da 
adı geçen Kumarbi idi. Adı 1.0. III. bin yı
lına dek gerilere uzanan Kumarbi, Hurri 
mitolojisindeki odak noktalardan biri o
lup, Urkeş kentinin sahibi olarak bilinir
di. Tabietlerdeki ilgili metinlerde, hava 
tamısı Teşşup'tan, aslında kendisine ait o
lan mertebeyi (Baştanrılık) geri alma çaba
sındadır. 

Yapılan kazılarda, 1.0. III. bin yılda Hur-



rilerle Güney Mezepotamyayılar arasında 
sı-kı bir kültürel iliıki bulundu!u 
anlaşılıyor. lll. Ur dönemine ait Sumer ay 
tanrıçası Ningal, daha sonra Hurri panthe
onunda da yerahr. Mezepotamya kökenli 
bir tann o-lan Ea da Hurriler üzerinden Hi
titlere ge-çer. 

Hurri yeraltı tanrıçası Allani idi.42 Hitit
lerce. Hattilerin yeraltı-güneş tanrıçası He
bat'ın annesi olarak bilinen ve öyle anı

lan43 Allani'nin III. Ur hanedanlarından 
beri bilinmekle olan tanrıça Allatun ile i
liıkisi oldugu sanılmaktadır. "Allani" adı

nın Hurrice bir sözcük olan "allai" (sahi
be) ile iliıkili oldugu düıünülebilir. Oysa 
"Allatum" sözcüğünün ise Akk.adca olarak 
herhangi bir açıklaması yapılamamaktadrr. 
Bu duruma göre, Allatum ve Allani adları
nın ikisinin de aynı tanrıya ait oldukları 
ve bu tanrının da 1.0. 2 000 yılından beri 
Kuzey Suriye'de tapınılan bir Hurri tanrıça
sı oldugu düıünülebilir. 

Batı Hurri pantheonundan olan Hepat, Al
lani'nin kızı olup baştanrı Teşşup'un da e
şiydi. Kizzuwatna gelene~ine göre Teş
şup'un çeşitli yöresel varyantiarında adı 

geçer. Hitit mitolojisine geçerken de Hitit 
devlet kültünde en yüksek tanrılık merteb
esinde yeralır ve "güneş tanrıçası Arinna" 
olarak geçer. 

Bunlardan ayrı olarak Hurri pantheonunun 
önde gelen üyeleri olarak Teışup'la He
pat'ın o!ulları Upelluri ile dag tanrıları 

Namni, Hazzi'den de sözedilebilir. Ancak 
Hurri pantheonuyla ilgili olarak daha fazla 
ayrıntılara girilmesi bu yazının çerçevesi
ni aşar düşüncesindeyiz. 

"Bir taraftan asıral uluhiyetlere, diğer ta
raftan naturel kuvvetiere dayanan Hurri 

dini",44 çevre halklar ve kandinden sonra
ki uygarlıklar üzerinde derin izler bırakır. 
Bu muazzam tanrı hiyerarşisinin olu§tUr-

duğu Hurri mitolijisi de döneminde yazıya 
geçmemiı olmakla birlikte de!iıik top
lumlarda binlerce yıl yaşamasını sürdürür. 

Mitlerde geçen imajlar değişik do~a ve to
plum fonemlerinin genellemesi ve açıklan
ması çabasıdır. "Bütlin mitolojiler, doğa 
güçlerini hayal gücünde canlandırarak, ha
yal gücüyle birlikte hertaraf eder, birbirine 

bağımlaştırır ve oluşturur.''45 Bu bakım
dan, antik toplumdaki dünya görüıünün 
birçok yansıması do!al olarak mitolojide 
ifadesini bulur. "Mitolojiler, tabiatüstü 
kavramları içerdikleri ölçüde dini unsurlar 
taşır. Mitolojiler aynı zamanda ahlak gö
rü§lerini ve insanın realite karşısındaki 

tavrını da yansıtu:·46 Konuya bu yönüyle 
baktığımızda, mitolojinin, eski toplumla
rın incelenmesinde ne denli önemli bir rol 
oynadığı kendiliğinden ortaya çıkıyor. A
ma Hurrilerle ilgilenilmesinin tarihi olduk
ça yeni sayılır, ve bu nedenle de, elimizde 
çok degerli çalıımalar bulunmakla birlikte, 
Hurri mitolojisinin yeterince bilinmekte 
olduğunu söyleyemiyoruz. Gerçek durum 
böyle olunca da Hurri toplumsal karekteri
nin tarihsel süreç içinde, kendisinden son
raki uygarlıklar içinde yaşayış ko§ullarını 
ve biçimini, ve bu karekıerin günümUz to
plumlarına olan yansımasının bilimsel a
çıklamasını yapabilmemiz ne yazık ki 
§imdilik olası değildir. 

Edebiyat 

Zengin bir sözlü edebiyat gelene!iyle böl
geye gelen Hurriler, bölge halklarının 

sözlü ve yazılı edebi ürünlerini de özümse
yerek bir edebiyat hazinesi durumWla gel
diler. Tanrılar çevresinde oluşturdukları ef
sane, fabl ve epik şiir örnekleriyle çok 
geniş bir alanda yüzlıllar boyunca çeşitli 
halkların edebiyatiarına etki ettiler. 

Hurrilerden diğer halkiara geçip onlar ara-
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cılığıyla günümüze ula~abilcn destan ve 
masallann büyük bir kısmı Hurri kaynak
lıdrr. Ama bunların bir bölüm1lnün de Me
zepotamya kaynaklı olduklan da tartışma 
gatürmez bir gerçektir. örneğin. Kumarbi 
ve Gılgameş destanları Mezepotamyalılar
dan Hunilere geçen ve Hurrilerden de Hitit
lere geçip yaygınlaıan destanlardrr. Fakat 
şu var ki, aslında Mezepotamya kaynaklı 
ürünler bile, Hurrilere geçtikten sonra, 
Hurrilerin zengin haya1 gücüyle beslenerek 
Hurri kimli~iyle karşımıza çıkarlar. Ve bu 
nedenle bugün yerinde bir davranış olarak 
bu ürünler artık Hurri destan ve masalları 
olarak de~erlendirilmektedirler. 

Bugün bilinen Hurri destanları Kumarbi, 

Gılgarneş, Ullikummi47, Tanrı Lama'nın 
Krallığı. Ejder Baılı Yılan Hedarumu ve 
Gurparanzah'dır. Masal olarak da Avcı 
Kiııi. Apu. Bulurunuı Çocuk ve Çocukları 
Olmayan Karı-Koca'yı biliyoruz. 

Kumarbi, Ejder Başlı Hedammu ve Gurpa
ranzah destanları ile Avcı Kişşi masalının 
Hititçe; Gılgamış destanının da Hurrice ya
zılmış nushaları Hattusa arşivinde mevcut
tur. 

Hurri destanlarında olay örgüsü tanrılar ve 
tannların serüvenlerinden oluşur. Onlar da 
insanlar gibi iyi, kötü, zalim, ihtiraslı, 

cefakar, vs. olurlar. Onlar da insanlar gibi 
aşık olur ya da nefret ederler ... Masal ve 
destanlarda sık sık başvurulan motifler de 
"yerdeki bir delikten yeraltı tanrıianna 

kurban atma" ve ''kanlı kuş kurbanla-

rı"48·dır, ki bu motifler daha sonra Hitit 
edebiyatında da sık sık yinelenirler. 

Edebiyatta fabl sanatının Hurrilerle başla
mış olabileceği muhtemeldir. Örneğin, 
Gurparanzah destanında cansız varlıklar 

çok baıarılı bir ıekilde kiıileıtirilerek ko
nuıturulurlar. Hurrilerle doğup geliıen fabl 
sanatı daha sonraları Yunanlıların elinde 
ustalı!ın dorui;una ulaşarak oradan dünyaya 

yayılır. 

Gılgarnış destanı, Surnerierden Hurrilere 
geçmi~ çok başarılı bir epik şiir öme~idir. 
Bugün Hanusa arşivinde bulunan Hurri di
liyle yazılmıı nushası. eski Uruk beyliği 
Kralı Gılgamı~'ın serüvenlerini konu edi
nir. Destan on iki tabietten oluşuyor. 

Hurri destanlarının en önemlisi kuşkusuz 
ünlü Kumarbi destanıdır. Bu destanın çok 
daha sonraları Helen mitolijisi üzerindeki 
yadsınamaz etkisi, Zeus'un serüvenlerinde 
apaçık olarak kendini gösterir ... Zeus'un 
göktanrılığı mertebesine erişme yolunda 
verdiği mücadlenin çeşitli safhalarında Ku
marbi mitosunun etkileri açık bir şekilde 
görülür. Kumar bi mitosu bize eksiksiz ola
rak Hurrilerden intikal etmiş olmakla bera
ber, Hititlerde de bu efsanenin yaygın ol
duğu bilinmektedir. Ote yandan Kumarbi 
efsanesinin asıl menşei ise Mezepotamya'
dır. Yunanlılara da Fenikeliler ve Kıbrıs 

yoluyla geçmiı olduıu anlaıılmaktadır49 

Kumarbi efsanesinin günümüze ulaşan var
yantı üç şiirden oluşuyor: 

Birinci ~iirde tannlar arasındaki taht kav
gası anlatılır. Önce Anu baştanrı olan ba
bası Alalu'ya başkaldınr, mücadeleyi ka
zanarak baştanrı olur. Anu'nun baştanrılı!ı 
dokuz yıl sürer. Dokuzuncu yılda o!lu Ku
marbi kendisine karşı ayaklanır. Baba
o~ul arasındaki mücadele esnasında, Ku
marbi babasının erkeklik organını ısırır. 

Bunun üzerine, Anu, "Şimdi felaketi yut
tun! Seni üç korkunç tanrıya gebe bırak
tım!" der ve yere tükürür. Aynı anda yer 
gebe kalır, ve derken üç yaratık doğurur: 
Fırtına tanrısı Te~~up, Aranzah (Dicle) 
nehri ve Taşmişu. 

tkinci şiir, Kumarbi ile oğlu Teşşup ara
sındaki mücadeleyi anlatır. Kumarbi oğluy
la savaşmak için denizle anla~arak Ulli
kummi adlı bir taş yaratık meydana getirir. 



Bu yaratık süratle büyür. Yeri, gögü ve de
nizi taşıyan Upelluri'nin omuzlannda diki
len bu taş yaratık karıısında Teııup diğer 
tanrılardan yardım ister. Akıl tanrısı Ea bir 
aletle Ullikummi'nin bacaklarını keserek 
onu büyüler. Böylece mücadeleyi Teşşup 
kazanır. 

Üçüncü ıiir kırık parçalar halındedir. Bu 
§İirde Nuh ile Gılgamış da olaylara karışır. 

Dil 

ttk Hurrice sözcüklere, daha Hurrice adlar 
ve tabietler ortaya çıkmadan çok haha ön
ce bir Akkadca sözcük listesinde rastlanır: 
''namal" (yatak) ve "pitq" (çocuk). Fakat 
bu sözcüklere dayalı olarak bir dilin açık
lanması kuşkusuz olası de~ildi. Bu neden
le, bu sözcükler aracılıg:ıyla Hurrice'yle 
karııiaıılınıı olmakla birlikte bu dil uzun 
süre çözüm bekleyen bir dil ohna özelliği
ni korudu. 

Bu durum. Mısır'da El Amarna kazılarında 
Mitanni kralı Tuıratta'nın (1.0. 1380-
1350) mektupları bulunoneaya dek sürdü. 
Tuşratta'nın Mısır fıravmıu III. Arnenofis'e 
(Amenhotep (?)) gönderdiği bu mektuplar, 
ula§ılan ilk Hurrice metinler olmaları bakı
mından çok büyük bir değere sahiptirler. 
Şimdi Berlin müzesinde korunan Tuşratta 
mektupları ilk kez !889'da yayınlanarak 
Hurri dili çalışmalarırun hızlanmasına ve
sile oldu. 

Hurrice yazıhnıı en eski belge ise 1.0. 2 

300 yılına aittir 50 Ur ki ı kralı Tisari (ya 

da Tisatal)'a51 ait olan bu belge, ıaı bir 
tablet üzerinde arkaik çivi yazısıyla kazıl
mış olup tunçtan bir aslan heykelcig:i tara
fından korunınaktadır. Belge ıimdi Louvre 
müzesindedir. 

Ancak, Hurrice ile yaygın bir ıekilde kar-

şılaşmamız ise Hattusa. Mari, Ugarit, Nu
zi, Kurruhanni ve Alalah kazılannda ortaya 
çıkarılan Hurrice yazılı tabietler sayesinde 
mümkün olabildi. Ama denebilir ki, Hurri 
dili çalıımalatında devrim olarak nitelendi
rilebilecek buluntular, Ugarit kazılarında 
ortaya çıkan çok zengin yazı malzemeleri
dir. Bu kazılarda çivi yazılı listeler içeren 
küçük parçalar bulundu. Bu metinler arasın
da Sumerce, Hurrice, Akkadca ve Ugaritce 
bir sözcük listesi de yeralmakta olup bu 
listede sözcüklerin varyantıanna da yer ve
rilmiş. Ayrıca yine Ugarit'te "HAR-ra = 
hubullu" diye adlandırılan serinin ikinci 
tabietinde Sumerce sözcükler ve Hurrice 
karşılıklarından oluşan bir liste mevcut

tur.52 Bu tabietlerdeki metinler arasında 
Akkadca ve Hurrice olmak üzere sekiz 

mısralık bir de küçücük bir ıiir vardır.53 
Bu tabletler, dilbilimcilere, dig:er dilerle 
karşılaştırarak Hurrice'yi çözümleme ola
nağı sağladı. Böylece, bugün Hurrice artık 
buhnaca bir dil ohnaktan çıkımı durumda
dır. 

Hurrice üzerinde ilk ciddi çalışma, 1890'da 
Archibald H. Sayce tarafından yapıldı. 

Sayce, 1.0. IX. ve VI. yüzyıllardan kahna 
tabietler üzerinde yaptıiı tetkiklere dayan
arak ilk kez Hurrice ve Urartu dili arasın-

daki iliıkiye dikkati çekti. 54 Daha sonra
ları, başka dilbilimcilerce de sürdürülen ça
lışmalar bu iki dil arasında önemli benzer
likler bulundugunu ortaya koydu. Özellikle 
sözcükler arasındaki büyük yakınlık dikka
ti çekti ... Böylece süregelen tetkiklere da
yanarak Urartu dilinin Hurricenin bir deva
mı ohnadığı, bu iki dil arasında 1.0. III. 
bin yılda bile önemli farklılıkların bulun
dugu, ve ancak ikisinin de aynı kaynak di
lin bağımsız birer kolu oldukları rahatlıkla 
söylenebilir. Zaten bugün dilbilim çevre
lerinde benimsenen görü§ de budur. 

Ancak dilin kimlik sorunu henüz çözüme 
bağlanabitmiş değildir. Hurrice - Urartu i-
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li~kisi, Hurrice - Hint-Avrupa dilleri ilişki
si, Htırrice - Kafkas dilleri ilşkisi, ve Hur
rice - Küçük Asya dilleri ilşkisi halen tar
tışılmakta olan konulardır. Ancak bu ko
nuda giderek ağrrlık kazanmakla olan gö
rüş, Hurrice ile Urartuca'run "Hurro=Urar

tu .. 55 diye adlandırılabilecek bir kaynak 
dilden oldukları ve Hurro-Urartu kaynak di
linin de bir Doğu Kafkas dili olduğu şek
lindeki görüştür. Ama biz Piya olarak, 
Hurrice metinler üzerinde derinlemesine bir 
çalışma yapma konusunda kendimizi sela
hiyetli görmediğimizden bu konuda görüş 
belirtmekten şimdilik kaçınıyoruz. Bunu 
yerine, burada sadece konuyla ilgilenen 
bazı yazarların görüşlerini kısaca aktar
makla yetineceğiz. Şöyle ki; 

Tori: Hurrilerin dili bir Hint-Avrupa diliy 

di56 
Afir Erzen: Hurri dili Asianique bir dil
dir57 
Krister Haneli: Hurrice'nin oryantalisk 
dillerin hiçbiriyle herhangi bir akrabalığı 
yoktur. Bu dili, Kafkas dilerine bağlama 
yolundaki çabalar için de yeterli veri bulu

namadı. SS 
Bilge Umar: Dilbilimcilerin yaptığı kar
şılaştırmalar, Urartu halkının diliyle, on
lardan daha eski olan Hurrilerin dili arasın
da yakın hısımlık bulunduğunu kanıtlamış
tır. Her iki dil, Asya dillerindendi ve Doğu 
Anadolu'da daha sonra konuşulan, Mind
Avrupa dilleri topluluğu içindeki Ermeni 

diline, Kürt diline hısım değildi.59 
I. M. Dlakonoll - S. A. Straros
tin: Hurro-Urartu dili bir Doğu Kafkas 
dilidir. Küçük Asya dilerinden olma ihti
malJeri de var. Ör. Luicenin bir alt kolu 
olabilirler. Hurro-Urartu dili He EtrUskçe 
arasında ses, biçim ve sözdizimi bakımın
dan büyük benzerlikler vardır, fakat bu dil
er arasında sözlüksel bir benzerlik tespit 

edilememiştir. 60 
Jaan Puhvel: Hurrice ne bir Hint-Avrupa 

dili ne de bir Semitik dildir. Bu dilin yal
nız Urartu diliyle değil, modem Gürcüce ve 
buna akrabalığı olan Kafkas dilleriyle de 

akrabalıgı vardır.61 
Füruzan Kınal: Hurri dili, köken itiba
riyle ayrı olmasına raımen, Luvi diliyle 

çok yakın gramer benzerlikleri gösterir.62 
Ekrem Akurgal: Hint-Avrupalı ve Serni
tİk dillerle hiçbir ilgisi olmayıp, öntakı
larla kurulan Hatticeden de tamamen ayrı
dır. Hurrice'nin başlıca özeJlit;i, dil yapısı
nın arkaya takılan eklemlerle oluşturulma
sıdır. Ancak Hurrice di~er eklemli dillerin 

hiçbiri ile de yakınlık göstennez.63 

Kimlik sorununu böylece bir yana bırak
tıktan sonra Hurrice ilgili olarak tespit ed
ebildiğimiz bazı hususları özetiernektc bir 
sakınca görmüyoruz. Şöyle ki: 

1- Hurrice bitişken bir dildir. 
2- Sonekierin çokluğu, bu dilin en belir
gin özelliğidir. Sonekler fiil kökleri ve 
adların sonunda upuzun bir zincir oluştu
rurlar. Örneğin, Speiser'e göre, Hurrice'de 
birbirini izleyen sonekierin sayısı ona ka

dar çıkabilmektedir. 6 4 
3- Fiil çekimi oldukça karmaşıktır. 
4- Geçişli ve geçişsiz fiiUer arasında açık 
farklar mevcuttur. 
5- Geçişli fiilierde şahıs eki, yüklemin 
vazgeçilmez bir parçasıdır. 
6- Anlatım çoklukla pasif cümlelerle sağ
lanır. Örneğin, "Ve benim kardeşim bir 
kadın rica etti" cümlesi Hurri dilinde şoy1e 
ifade edilir: "Şeniwwus-an aşıi şaruşa". Bu 
cümlenin analizi şöyledir: 
şenu: kardeş 

-iwwu-: benim 
-ş: agent sonek 
an: ve 
aşti: bir kadın 1 karı 
şaruşa: rica edildi 
Ve böylece cümlenin Turkçesi şöyle olur: 
"Benim kardeşim tarafından ve bir kadın 
rica edildi." 



Bu çalışmamız sırasında karşıl8.§tığımız 
Hurrice sözcükleri de tespit etmeden edem
edik. Böylece Icüçücük bir sözlük oluıtu. 
Şöyle ki: 

ag·: getirmek, elinden tutup getirmek 
aja : yüz, cephe 
a)lr!: bubar (ya da öfkelendirmek) 
all-ae: kız, kraliçe 
all-a(e)-bb-nn : kabya 
allal: sabibe, kraliçe 
al-umml: son, en son 
amurd-lnn : yabani gül 
an: ve 
a-(n)-dl: bu 
a-nna.: şu 
ar-: vermek 
aS • -: oturmak 
asiJ-: kaldırmak, ayaklandırmak 
as~l: deri 
dil: kadın, karı 
asto-IJIJ l} : di§i 
aitu-zzi: dişil 
at' aj: baba 
awa: yüz, cephe 
awara: açık alan, arazi 
awib • -ar~ : saban 
azamml: imaj, figür 
azu(- y.;ı): köknar agacı 

azz-u/-Sb a. : yasaklanmış, pis, günahkar, 
hasta 

edi: vücut (ya da düşünmek) 
egi: iç, iç taraf 
eg-o: soguk 
e/lgi: soguk 
el(a)m a : yemin, küfür 
an(l)-na-(a)z-us: tanrılar 

eS·a: at 
IAvana: dag 
!a-: tutmak, almak 
babalgl: demir 
babil: yanak 
bal-anna : küçük 
ijan-: çocuk dogurmak (ya da ta:ıımak) 
~Anı: yol, cadde 
haz: işitmek 
hejaru: her (herkes, her biri, vs.) 

!ı•l(-)dl: yüksek, kibirli, asil 
henn a: yeni 
IJezm • : par !ak 
(b)lj-ara : altın 

hljarulo-ohh ;ı : altın 

hill-: kon~ş~ak 
btnz-u/or a, : elma 
IJlzl-v: tomar yapmak, sarmak 
!ıubr: sigara içmek (ya da dumanlarnak) 
bfir-ada : savaşçı 
f.ıuloB-ldl: buzagı, oglan çocugu 
lJuz-: baglamak, alıkoymak 
icbar a.: mutfak 
lgi: iç, iç taraf 
ljlili: onun 
(l)nulo-b : çok fazla, 1 O 000 
lrtl: gögüs 
Ht-ummi: gitme, ayrılma 
-k • -: olwnsuzluk eki 
kada: arpa 
kadl-lewa: söyleseydi 
kakkari: bir çeşit tatlı yemek 
kanagl: sakız ağacı 
karkarn-ni: zırh 
karuBa : zahire arnhan 
K~lija-n Mane-nn-an: bu Kelina ve 

Mane'dir 
ker-ae: uzak 
keri: uzak 
*kiiJar-a-l,i (1)-wa: nadas 
kiiJA-s(l- )f.ı & : kanape, taht 
*k/~rafb. tı : nadas 
\<lrl-klrl-annl: çarn kozalagı tohumu 
kl·Zi: otuz 
kul-: konuşmak, söylemek 
lela: kulak 
lut-a-b· a : yabancı 

hlla-b~ 9 : yabancı 
-ma -: olumsuzluk eki 
mann-: durmak 
mari·ann : savaş arabası sürücüsü 
maz-eri: yardımcı. dost 
·n: ve 
namall: yatak 
niz·ard 3 : odalıklar 
-pakkulo: ta:ı(?) 

pala: kanal 
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pawr-o: kahverengi 
pAl·: konuırnak 
pltq: çocuk 
pôra-(m)ml: köle 
qı all: sıcak 

q:ı az-ewa: e~ er (isyan) baılasaydı 
sar-me (/çar-{): odun 
Se ).1 -iri: canlı 

Sa.Yri: yemiş bahçesi 
sawal& : yaılı 

iiawla : sa~lık, refah 
sed-: lanet, bela. köfür 
sali: kız (=daughter) 
Sira-: ak§am, batı 

Siri(y)-ann ;ı : zırh elbise 
seni: kardeı 
~Y -(a)la : saf, sade 
Sij -a.: su, ırmak 
lilmi-ga/-ga : gUneı 

Sin-: iki 
Sin-arBu/o: iki yaşında 
sinda: ödUnç aldı 

sintal: yedi (=7) 
sir-: denk olma, benzer, benzeme 
Sir-aS • e: uygun, müsait 
sltta: yedi (=7) 
sul( -ne): hepsi 
Summ-a.: el 
Sun a: soluk, nefes, can 
tad-: sevmek 
tadae: seven 
tad-ug-ar-umme: sevmeye başlamak 
ta~a: adam. erkek 
tA la: agaç 
tan-: yapmak 
targum-ann a : tercüman 
targum-azzi: tercüman gibi davranabil-

mek 
tari(u)wa-nn a : adam, insan 
tatykarni: sevgi 
tawii-a-')11~: dip, aıa~ı taraf 
tawS-uv: dönmek 
tem-ari: kanal 
ter&: alın (yUzUn Ust kısmı) 
tes -oırs : ırgatbaıı (ya da mUdür) 
teZ-u/o- v & : daha yaşlı 

tld-: payiaıtırmak 

tiy -an: göstermek 
tis-n a : yUrek 
tiS-nu: yürek 
tiZa: yürek 
tiz-ne: yürek 
tur-oiJ. • .a : erkek 
turo-~1! 'C). : erkek 
u~ ;ı: canlı, sa~lıklı 

uja: hayır 
ukra.: ayak 
u/oll-: mahvolma, telef olma 
u/or: olmak, meydana çıkmak 
ur~l: gerçek, sabit, de~i§mez 
usrl-ann : varis, mirasçı 
-wa-: olumsuzluk eki 
wuri: göz 
zlzzl: anne, aile, gögüs 
zuga,: ince, kısa 
zurgi: kan 

-Gelecek yazı: Mitanniler-

1) Degerli bilim adamı Prof. Dr. Bilge 
Umar, bir yazısında (Bilge Umar, "Anado
lu'da Luwi kUltaranan Mirasından Birkaç 
Ad üzerine", Tarih ve Toplum, Ekim 1989, 
s. 38), Çermik ilçesinin bilinen en eski 
adı olan Aparna/Abarna'run Luwice bir ad 
oldugunu söyler. Bu, bize göre oldukça 
yeni bir tespit olup, bölgemzin ilkçag ta
rihi çalışmalarında yeni bir kapı aralaya
bilecek degerdedir. Ancak, sayın Umar'ın 
yazısı, dergiyi hasıma hazırladıgımız bu 
son anda elimize geçtiginden, onun tespi
ti, ve bu tespitin, bölgemizin bilinen en 
eski yerlilerinin Hurriler oldugu şeklindeki 
belirlememiz üzerindeki muhtemel etkileri 
bu yazıya yansıtılmadı. 
2) Ugarit 1 Ras Şamra: Akdeniz'in dogu 
kıyısında, 1929'da Claude F. A. Schaeffer 
başkanlıgında sürdürülen kazılar sonucu or
taya çıkarılan bir llkfaJ1 kenti ... I.Ö. 1450 
ve l.Ö. 1200 yılları arasında büyük bir uy
garlık merkezi oldugu anlaşılan kerılin ka
lıntıları arasında dönemin sanatını yansı
tan paha biçilmez malzemelerin yanısıra, 
dönem Mildarının dil ve edebiyatlarını 

günümüze taşıyan birçok tabiete ulaşıldı. 



Tabietierin bir lasmında dört dilin (Ugarit· 
ce, Akkadca, Sumerce, Hurrice) bir arada 
kullanılmı§ olması tabietierin degerini da
ha da arttırıyor. 
3) Nuzi 1 Nuıu: Bugünkü Yorgantepe mev
ki i... Aklcadlar zamanında (I.Ö. 2334-
2154) "Gasur" adıyla anılan kent, I.Ö. ll. 
bin yılda Hurriler tarafından ıaptedilerek 
adı "Nuzi" olarak degıştirilir. l.Ö. XVI. ve 
XV. yüzyıllarda Hurrilerin idare merkezi 
olan kent, Hurriler döneminde bölgenin 
her bakımdan en çok kalkınmış kentlerin
den biriydi. 
4) Allah 1 A/alakh: Bugünkü Hatay yakın
larındaki Açana mevkii. "Açana", 'Tel/ A
çana" ve "Atshanah" adlarıyla da anılan 
höyük 1936-1949 yılları arasında Leonard 
Woolley başkanlıgında bir ekip tarafından 
kazıldı. Kazılarda, yuvarlak bir hesapla 
I.Ö. 1780'/erden kaldıgı samlan kuleli Ya
rım-Lim sarayı ortaya çıkarıldı. Sözkonusu 
dönemde Ala/ah, Yamkhad Krallıgı'nın 
başkenıiydi. B irçok hükümdar m bu sarayda 
hüküm sürdügü sanılıyor. Bunlardan biri 
ldrimi'dir. Idrimi 30 yıllık hükümdarlıktan 
sonra I.Ö. 1450'de ölür ... Alalah kenti, 
stratejik önemi dolayısıyla defalarca dü§
man saldırısına ugrayarak tahribedilir. Fa
ko.t her saldırı sonrası yeniden onarılır. 

Böylece l.Ö. I200'lere dek dönemin en 
zengin ve önemli kentlerinden biri ol!M 
özelligini korur. Sözkonusu tarihte "Deniz 
halla" tarafindan tamamen tahribedilir. 
5) Kdzım Berıeg, ""Vubih·Ciget"lerin 
"Son Sesler"i ile Yitirilen Terih Belgesi", 
Tarih ve Toplum, Kasım 1988, sayı 59, 
s.35 
6) Hurrilrin anavatanının Orta Asya ste· 
pleri ve yüksek yayiaları oldugu şeklinde 
daha degişik bir görüş de bulunmakla bir
likte (Bkz. Prof Dr. Afif Erzen, Dogu An
adolu ve Urartular, Eastern Anatolia and 
Urartians, 2. baskı, Ankara 1986, s. 26), 
hiçbir bilimsel dayanagının bulunmaması 
nedeniyle, bu yazımııda bu görüşü dikkate 
almak istemiyoruz. 
7) Jaan Puhvel, "Hurrians", Ancyclopadia 

Brittanica, c.11, USA 1964, s. 909 
8) W. F. Albright - T. O. Lambdin, "The 
Evidence of Language", The Cambridge 
Ancient Historiy c. /, bölüm I, 3. basım, 
Cambridge 1970, s.153 
9) Ör. bkz.Kur'an, Rahman suresi, 72. 
ayet: 'Tüllere bürilnmü§ huriler de var!" 
10) Arthur Ungnad, Subartu, Beitrage zur 
Kulturschichte und Volker kunde Vorderasi
ens, Berlin 1936 
11) Edward Chiera - Eprahim A. Speiser, 
"Factor in the History of the Ancient 
East" Annual of the American Schools of 
Orienıal Research 6, 1926, s. 75-92 
12) J. 1gnace, "Hurrians and Subarians", 
The Oriental Institute of the University of 
Chicago, Studies in Ancient Oriental Civ· 
ilizatio 22, Chichago 1944 
13) Jacob J. Finkelstein, "Mesopota
mia", Journal of Near Eastern Studies 21, 
1962, s. 73-92 
14) Volkert Haas - Gernot Wilhelm, /lur
ritische und Luwissche Riten aus Kiııuwat
na, Hurritologische Studien I. 1974, s. 1 
15) Son araştırmalara göre yeri bugünkü 
Türkiye-Suriye sınırında Tell-Amuda yalan
larında oLm UrU§, Hurri mitolojisinde adı 
geçen tanr.ı Kumarbi'nin kentiydi. Nawar 
da bazı kaynaklarda "Namri" adıyla da am
lır. Nawar memleketi de Diyala ve 7Ap su: 
yu arasına düşüyordu. 
16) Server Tanilli, YüZyılların Gerçegi ve 
Mirası, Insanlık Tarihine Giriş, I. llkçag, 
Istanbul 1984, s. 50 
17) lskender Ohri, Anadolu'nun Öyküsü, 
Dördüncü basım, Ankara 1987, s. 20 
18) Balih 1 Balikh: Fırat nehrinin dogu 
kollarından biri. 
19) Oronte !Asi: Suriye'de Humus tarafla
rından gelip Hatay yakınlarında Akdeniz'e 
dökülen bir ırmak. 
20) C/aude F. A. Schaeffer, "Ugarit", An
cyclop~dia Brittanica, 12, s. 106 
21 Folke Josephson, "Hettiterna och De
ras Miljö", Ur Anatoliens Historia, Uppsa
/a 1987, s. 6 
22) V. Diakov - S. Kova/ev, llkçag Tari-
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hi, c. 1, çv. Öukmir Ince Ankara 1987, s. 

102 
23) Jaclwb J. Finkelstein, "Subartu and 

Subarians in Old Babylonian Sources", 

Journal of Cuneiform Studies 9. 
24) Hayaşa'nın tam yeri konusunda degi

şik fakat birbirlerine çok yakın görüşler 

mevcu.ttiU'. Şöyle Id: 1) Erzincan ile Erzur

um arasındaki bölge; 2) Suşehri, Kemah, 

Erzincan, Bayburt arasında kalan bölge; 3) 

Munzu.r daglarının kuzey yamaçlarını kap

sayan bölge... Fakat her halukarda H aya

şa'nın lşuva ve Alzi memleketlerinin ku

zeyinde yeraldıgmı söyleyebiliriz ... Haya

şalı/arın etnik yapısı da "Hayaşa" adı ile 

"Hay" adı arasındaki benzerlikten ötürü za

man zaman tartışma konusu olagelmekte

dir. "Haya§a" adının" H ay" dan türemiş ola

bilecegi, ve dolayısıyla da Hayaşa'nm 

Hayların ülkesi olabilecegi şeklinde bir 

görÜ§ mevcutsa da (Bkz. David Marshall 

Lana, Armenia, Cardle of Civilisation, 

London 1980, s. 114), bu göraş bize pek 

inandırıcı gelmiyor. Hayların bölgede ilk 

görülmelerinin I.Ö. V ll. ve V lll. yazyıllara 

rastladıgı kanusunda hemen hemen tüm ta

rihçiler birleştiklerine göre, en azından, 

kotuU'IUlz geregi burada aktüel olan dönem

de (/.Ö. 1700) Hayoşa'nın Hayların ülkesi 

oldugu şeklindeki görüşü. -şu anda ulaşıla

bilen tarihsel verilere dayanarak- kabul et

memiz mii.mkün degildir. Ama Hayların 

bölgedeki varlıklarının Hurrilere göre daha 

eski oldugu yolunda birtakım bilimsel bu

Iuntulara ulQ§ilabilirse, konu üzerinde el

bette düşünülebilir. Şu andaki bilgi/erimize 

göre, Hayaşa'yı, /.ö. lll. bin yılın sonları 

ile ll. bin yılda Hurrilerin memleketi duru

munda olan coğrafik bir bölge olarak ele 

alma durumndayız. 
25) Alzi !Aişe: Merkezi bugünka Elazıg 

olmak üzere Fırat nehrinin Malatya yakın

larında yaptıgı kavisten başlayarak Palu'ya 

kadar uzanan ve bu arada Ergani ve Ma

den'i de içine alan bölge ... Ama bu Unı 

devletinin sınırları konusunda bizim bura

da yaptığımız tespitin dışında bir takım 

görüşlerin bulundugunu da belirtmemiz ger

ekiyor. Şöyle ki: Bazı kaynaklar, Alzi'yi 

Ergani-Maden-Palu arasında kalan mınıı

kayla sınırlarken, bazıları da bu bölgeyi, 

Malatya'yı da içine alacak şekilde büyütür

ler. Fakat burada aktlJel olan tarihsel dö

nemde Meliddu kent devletinin de varol

dugunu gözönünde bulundurursak Alzi'yi 

Malatya'ya dek genişleten teorinin doğru

luğu konusunda kuşkumuz biJyiJyor ... Öte 

yandan, bugünka Elazıg'ı dışarıda bıralaıgı 

için "Ergani-Maden-Palu" teorisi de bize 

pek inandırıcı gibi gelmiyor. 

26) Her ne kadar tarihi kaynaklarda ayak

lanan kent devletlerinin Hayaşa ve Alzi 

oldukları belirtiliyorsa da, Hayaşa ile Alzi 

arasında olması balamından muhtemelen 

lşuvalılar da ayaklanma durum.undaydılar. 

27) Dr. Füruzan Kına/, Eski Anadolu Tari

hi, 2. baskı, Ankara 1987, s. 91-92 

28) Dr. Füruzan Kınal, sözkonusu sava

şın Muşkiler/e Asurlar arasında oldugunu, 

Asurların yirmi bin kişilik Muşki ordusunu 

geriye püskürttüRünü ve beş Muşki kralını 

esir aldıgını söyler. (Bak. Dr. Füruzan Kı

nal, a.g.e. s. 234) 
29) Şirişa: Eski kaynak/arda, Şirişa'nın 

bugünkü Silvan ve Akdag arasında oldugu 

belirtilir. Bu duruma göre Şirisa'nın bugün

kü Lice olması olasılıgı agırlık kazanıyor. 

30) Ahmet Refik, Büyak Tarihi Umumi, c. 

1. s. 178 
31) Burada sözü edilen Muşki istilasıyla 

ilgili ka.yıtlo.rdan, Dicle'nin kuzeyi ile Bo

tan çayı dolaylarında iki küçük Hurri kent 

devletinin adını da ögreniyoruz: Pafe ve 

Urrahinaş. Bu devletlerin adları da Hurrice

dir. 
32) Sözkonusu dönernde Luviler bir dev

let olarak tarih sahnesinden çekilmiş du· 

rumdaydı/ar. Ancak Nesi/er, Anadolu'ya ge

lip H atti ülkesini işgal edince, geçen za

man içinde H ani ve Luvilerin kültür miras

Iarına da sahip çıkarlar. Böylece Hititlerde 

Hititce, Hattice ve Lavice dilleri bir arada 

varlıklarını sürdürürler. Yazımııda sözko

nusu döneme gelindiginde bile Meliddu 



kent devletini yönetenlerin arasında Luvi

ce adların bulunması bundandır. 
33) 'Teşşup" tanrısal bir ad olup, kutsal 

bir degere sahipti. Bu nedenle Hurriler ar

asında yaygın olarak kullanılırdı. Ör. Kili
Tessup, Kipi-Teşşup, lthi-Teşşup, Pai-Teş
şup, Tarmi-Teşşup, Akii-Teşşup, Şadi-Teş

şup, Kali-Teşşup, Atai-Teşşup, Ehli-Teş

şup, vs. 
34) Prof. Dr. Bilge Umar, Türkiye Halkı
nın llkçag Tarihi, c. 1, /zmir 1982, s. 193 
35) Orhan Hançerlioglu, Felsefe Söılügü, 

Istanbul, 1970, s. 52 
36) Bazı kaynııklarda da bu bogaların adı 

Şeris ve Tilla olarak geçer. 
37) I. M. Diakonoff- S. A. Starostin, 
Hurro - Urartian as an Eastern Caucaisian 

Language, München 1986, s. 69 
38) Dr. Füruıan Kınal, a.g.e. s. 209 
39) Hattusa'daki kaya tapınagında Hurri 

pantheonunun temsil edilmeye başlanma

sının ilginç bir öyküsü. vardır. Şöyle ki: 
lştar temsilcisi Lawazantiyalı Pendipşarri'
nin !azı ve aynı zamanda III. Haı.ıusilis'in 

eşi Puduheba, Kizzywalna'nın dinsel gele
negine karşı özel bir ilgi duyar. lll. Haıtu

silis, Şamaha'daki Hurri. lştar tapınırnma 

baglı Puduheba bll§yazıcısını Hattusa arşi
vindeki kil tabietleri tarayıp Hurri dinsel 
gelenegiyle ilgili olanları bulmakla görev

lendirir. Böylece başlayan Hurri dini araş
tırması daha sonra Yazlıkaya'daki Hitit ka

ya tapınagının yeniden düzenlenmesi son
ucunu. getirir. Bu yeniden düzenlernede kul

sal kayalarda Hurri pantheonu da temsil ed
ilir. (Bkz. Wolker Haas - Gernort Wil

helm, a.g.e. s. 4) 
40) "Kuşuh" ve "Kaşku" benıerligi, Hurri 

ve Haıti dilleri arasındaki ilişkinin çok es

kilere dayandıgını gösteren ilginç bir ben

zerliktir. 
41) Asur dini metinlerinde "Hubşal(um)lu 
Nerigal" diye kendisinden sözedilen (Bkz. 
Hans Gustav Güterbock, "A Votive Sword 

With Old Assyrian lnscription'', Studies in 

Honor of Benno Landberger, A.ssyrologi
cal Studies 16. Chichago 1965, 197-198, 

pi. XIII. XV.) tanrının Hurri tanrısı Neri

gaZ olma olasılıgı oldukça yüksektir. 
42) Bir dostum anlaı.mıştı: Keban barajı 

inşaatı sırasında, bir ara bayan 

mühendislerin de yeraltı tüneline inmeleri 

gerekmiş. Fakat yöre halkından oluşan iş
çiler, buna şiddetle karşı çıkarlar. Bayan

ların yeraltına inmeleri durumunda yeraltı 

kraliçesinin kıskanıp başlarıruı. büyük fela
ketler getirebileceğini söylerler ... Bu ya
zıyı kaleml! alırken, bu inancın, Hurri din
inin günümüze dek gelebilen bir uzantısı 

olup olamayacagını düşünmeden edeml!dim. 

43) Folke Josephson, a.g.e. s. 6 

44) Dr. Füruıan Kınal, a.g.e. s. 209 
45) K. Marks - F. Engels, Eserleri, c. 12, 

s. 737 
46) M. Rosenthal · P. Yudin, Materyalist 
Felsefe Sözlügü, çv. Aziz Çalış/ar, istan
bul 1975, s. 336 
47) Ullikummi destamnın adı birçok kay

nakta geçer. Fakat biz başlıbaşına bir Ul
likummi destanının varlıgı konusunda kuş
kuluyuz. "Ullikummi" diye adlandırılan 

metnin, aslında Kumarbi destanının Ikinci 

şiirninin degişik bir varyantı olabilecegi

ni düşünüyoruz. 
48) Folke fosephson, a.g.e. s. 6 
49) Ord. Prof. Dr. Aydın Sayılı, 

Mısırlılarda ve Mezepotamyalılarda Mate
matik, Astronomi ve Tıp, Ankara 1966, s. 

449 
50) Ord. Prof. Ekrem Akurgal, a.g.e. s. 

124 
51) W. F. Albright . T. O. Lambdin, 

a.g.e. s. 152 
52) Benno Landsberger, 'The Series HAR

ra=hubullu, Tablets 1-N.", Materialen zum 
Sumerischen Lexikon 5, Roma 1957 
53) Şiirin dört mısralık Hurice bölümü 

şöyledir: 

11.a 1 mu-du-U ar-na a-na ilimcl-Ju be-mu-u~ 

la-a-am-tal-la-ak ha-am-tl-i~ a-na ilimeS i-
[na-aS-~i qatemeS-Su 

x x du ar-nu-Su alpi-ka fa-qa-tıi-ma 

la i-de-ma amClu a-na ilimeS-Su {!e-mu-u~ 

Türkcesi: 
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Biri ki suçsuzdur tanrısına koşar 
Düşünmeksizin çabucak elini tannya uzatır 
............... onun suçu .................. . 
Cehalet içinde bir adam tanrısına koşar 
(Bkı. W. G. Lambert, Babylonian Wisdom 
Literature, Oxford 1960, s. 116) 
54) Archibald H. Sayce, 'The Language of 
Mitanni", Zeitschrift fUr Assyriologie 5, 
1980, s. 260-274 
55) Bu kaynak dil, "Proto-Hurri-Urartu", 
"Hurri-Urartu" ve "Hurroid" gibi adlarla da 
anılır. 

Peyeye Piya 

Tı vılıkC 

Tı rıhane 

Tı Jıesreta zeriyane 
Bıcewe >erd nedame 
Merase kalıkane. 

Heq huquq vane 

M.ÇERMUG 

Be qaxu qerar gene 
Sinere xo ancene 
Bayraxa xo danışnene. 

Heq parse nCbeno 
Eve zor getyeno 
Eve luliya tıfıng 
N anıeye ma nuşyeno. 

Adıre xo veşneme 
Qeçkane xo resneme 
Koya ser rışneme 
Peyeye Piya keme. 

56) Torl, Dlroka Kurda, 1988, s. 38 
57) Prof. Dr. Afif Erıen, a.g.e. s.25 
58) Krister Hanell. "Hurriter", Svensk 
Uppslagsbok, c. 13, Ma/mı; 1949, s. 960 
59) Prof. Dr. Bilge Umar, a.g.e. s. 128 
60) I. M. Diakanoff- S. A. Starodtin, 
a.g.e. s. 1-15 
61) Jaan Puhvel, a.g.e. s. 909 
62) Dr. Füruzan Kınal, a.g.e. s. 171 
63) Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal, a.g.e. 
s. 124 
64) E. A. Speiser, "/nlroduction to Hurri
an". Annual of the American Schools of 
Oriental Research, New Haven 1941 

Zereje Keyi 

M.ÇERMUG 

Ne zerejC keyiye 
Kozıki verdı vındene 

Dısmeni xo peydı rumnene 
W eş weş veyndane 
Dısmeni dest fineni . 

Ne zereje keyiye 
Pize gırd, veng bariye 
Deste sari weynene 
Qande zu qota xeli 
Be heya wu be şerm 
Poçıka xo şanene. 

Ne zereje keyiye 
Ye gem niye, ye keyiye 
Ninara duri vındere 
Leje xo dewamkere 
Bayraxa PlYABESTINA SERBESTEY 
Kayande mara berzkerC! 



Cemaate Dewe 

Peroz werte dewede 
dewıji pero ame peser, 
kote qesu: 

Noz uwe paka, 
noz hewa? 
Noz hard dewleti.yo, 
noz asmen? 
Noz mulecıke peta, 
noz mese? 

Dik şiyo sere sılondi. 
Gau manga kelaze ho ver 
peqene noz kata berde! 

Noz na vızıka kutik.i 
kutikra çi marifet diyo, 
brra cori cıra ranC:birina. 

Ne bıra Haq kena, 
derde na temuzi çıko 
honde cızeno, hard u asmen 
nano pa? 

Guko sur esketra şiyo, 
kışiyo. 

kurike dewe gırasti serre 
tükC: zumin wene. 

Xorte na waxti 
çenu dımera ruvışine, 
Çene na zamani 
vere aynira nevejine. 

Na qılancıka qurvete 
donne made kerdove ql§te qışte 
neverdana ke feke ma ravol 

HESE 

Radun eve Tırkki vano, 
astarenote Urışi şiye sere asme., 
wes u w ar cerera ame sere hardi. 

Mız mare bero, 
bız.a mawa kole 
ewru sederra şiye 
sere koyi, towa 
peyser ran&ere. 

V ane, kesike uwe 
vejiyeve sere daru 
mor u mılawınire 
lawıku - sanilm vane. 

V ane: Harde mara 
ax u waxde zu meyit 
mezelera ustora, 
şiyo Hernilka'de 
wene Cemaate Meclise Milettu'de 
niştoro, mare verfekeni keno. 

Zu hurinda hora ustra. 
vake, bırayene, endi beso, raurze, 
şere kar u gure hode niade, 
çıko sıma honde kotera qesu dıme, 
towa zur u xeleie na dina qediye ço! 

Zuyo bin hurinda hora xeleşiya ra, 
vake, bırayene. ciranene, sıma 
urzenera, kata sone, ronise, hore 
qeseybıkeme, cori kar u gure na dina 
qediyo ço! 
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Dawa Kana 

HESE 

Ey mıra perskerd: Sen nerelisin? 
Mı vake: Ez Dersim'rawune 
Ey vake: Ha, sen Tuncelilisin! 
Ey perskerd: Hangi aşirettensin? 
Mı vake: Apo, aşira mı çina. 
Ey vake: Burada yurtdışında mı 
doxup büyüdün, ondan ını ~iretini 

[bilmiyorsun? 
Mı vake: Ni, ez welatde bine. 

Mı cıra perskerd: Apo, tu zone ma 
[nCzonena? 

U qariya. hive sur, eve hCrs vake: "TCw, 
tu ki şiya ketara dawa kane dıme!" 

Felestin 

M. ÇERMUG 

Cıxud'o, Cıxud'o, Cıxud'o 

Guniya Felestin'i şımıto 
Ameriqa'ra paşti gıroto 
Cıxud'i fermane Felestin'i veto. 

Gırd, werdı nevata 
Tanq u topana ser ramıto 
ÇımandC cıdı roşnayi nCmendo 
Cıxud'i fermane Felestin'i veto. 

Ewro Felestin'o naleno 
Çıwan u siyana lej keno 
CamCrdeya to dina zano 
Cıxud'i fermane Felestin'i veto. 
Sılame Zazayan tore esto 

Serbesteya to ya ewro ya meşto 
Zalımare henday beso 
Cıxud'i fermane Felestin'i veto. 

Zurker 

M. ÇERMUG 

Fe k 
Pelek niyo 
Grrede 
Zuri 
Pereya niye 
Bıberine 

Hendık todı esto 
Ak feke xo 
Bık zurane xo 
Koyokı 

Tı sero anıştı 
Zurana biyo berz 
Bık zurane xo 
Ron koyane xo ... 

Na mıllet 
Be venga 
Xulka cı 
Zaf tenga 
Roze werzena pay 
To fınena kay 
Kare ıo fesatey 
Bare to zurkerey 
Koti mend cam@.rdey 
Here beso, fı.end rnek qeşmerey 
Tarixi dirolası kene 
Rıye xo rıswa kene 
Roşnayi nevinene 
Tıye kami xapeynene. 



Wayeno, brayeno, oyo kı na qeydu vano, 
A . ' 
reyız o ... 

Hinsuponz seriyo ez na kılamu vano, mıleto 
Zaza kes gos ro mı nenano. Tomıı'S desre nıı 
perskene, jıweno. Mıleto Zaza gos ro zumın 
nenano, bıne lıngudı sono. Ez vano, nevano, 

Va berbiyo yeno 
Royela mı vaye veri 
Va berbiyo yeno 
Melema mı vaye veri 
Ez amı.me çede neya 
V ane, şiya herveri 
Zalune dotra raste mı biye 
Tu vana biya çeneke newiye 
Kota desuheşt seri 
Ne lao lao 
Noz kami lew nove pıra 
Surete zalune kerdeve zerdi 
Ame vetdeve mıra 
Ez kerdu wayire derdi 
Dırvete mı biyeve terra 
Amune ke erra xeveri di 
Gonia mı ero cı giriye 

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

Royale 

V ana lao bi ten e le w nurane 
Zummre bemeve raji 
Kelpe merde mı şiyo 

Xumare kayi kerdo 
Perey kerde vind sevetune ju papaji 
Amu ne şin e . .. ... .. .. ...... d un iki 
................... peniya boxaji 
Çene, Haq anora hure, rew mıreno 
Bıeri, eve mıre Haq ra tu hore bıwaji 
V ana lao tu merde camerda 
Savır bıke hata huskune payiji 
Qedaye na yare ho bijeri 
Qeyde mın u ho vato 
Na Iazeke Areyiji. 

Kelpe merde nı boni vrraste 
Berde, sane verve gerişi 

Hore mı, eve tu derde ho werdi. Kelpe merde tu boni vıraste 
Rayala mı sane verve gerişi 

V ere vayi verbiyo yeno 
Melema mı vaye peroji 
Va verviyo yeno 
Royala mı vaye peroji 
Amune crre darde vinetu 
Zalıme ho fınara naji 

Ere gonia mı ero tu girina 
Deqe bi ıee mıde ranişi 
Zalıme tel u bıski sane kerde 
Arde serre sare taşişi 
Çevesayiye maneo ke mıde diyo 
Na çor ıele herdiıi. 
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V ana, nero lao tu ke yena 
Dewa mara sona 
Kelpe mfu'de ma tora qarino 
Xuya ho na rozu qey biyave pişi 
....... çene derde ho mal u mılki 
Sorler raurji .............. ranışi 
Nere, çeney dewa sımade zofiye 
Tu werte ra cansernka 
Çene, veyvik u viiiki dewa sımade zofiye 
Tu wertede cansernka 
N ere xatıre tu nevineno 
Ez zonon, tu zerera tenıka. 

Surete nı biyeve zerdi 
Tu vana hengura werte dırıke 
V ana, lao ez amune 
Çee sımade bineve meyman 
A cinika tu mıra heredina, 
A sene cinika? 
Nere, Haq zoneno ye maye ma 
Cinike nf:ya 
Serve to vo tene delıka. 

Qedeıra qeydkerdox: H e s e 

Edition Orient 
Reiherbeize 38 
1000 Berlin 37 
W.GERMANY 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

Zaza 

Taye vane ke: 
Zenge gıno hardro, 
Zazay ame dina. 
!nam ken, heniyo. 
Zazay zu mılletiyf:. 

USXAN 

Zone xo esto, welate xo esto. 
hıarn ken, heniyo. 
V ane, Zazay amera xo, 
V ane, Zazay us tera pa yi 
Xore wayir vejine. 
lnam ken, heniyo. 

V ane, Zaza nexepino, 
Raa xora sono, 
Welat u mıllete xora haskeno, 
Hale xo zaneno. 
Coka, 
Coka Zaza amora xo. 
Tae vane ke, 
Zazay hata nıka hewnde ~iye, 
lnam nC.ken. 
Niade Şex Sayid'de, 
Seyid Rıza'yide. 
Kanı ke vato, zur kerdo. 
Zaza dayima hayig vmdene. 
Hen niyo, hen niyo, 
Kaın ke v ato, zıır kerdo, 
Ma hayig vime, ma Zazayime. 



(Prof. Dr. Aleşit Göktürk, Çeviri: Dillerin Dili, Istanbul 1986, s.l3-20) 

ÇEViRi İLE DiL 

Prof. Dr. Akşit GÖKTÜRK 

Çevirmenin görevi tek tek sözcükler ya da 
tümeelerden çok metinleri çevirmektir. 
Sözcüklerin ya da tümeelerin önemini a
zımsamak anlamına gelmez bu. Nitekim, 
tek bir sözcü~n ya da tUrncenin bUtUn bir 
metin işlevi kazandıgı durumlar yok değil
dir. Bumnıla birlikte başarılı çeviri, çevril
mesi söz konusu olan metinle ilgili birta
kım ileti~imsel özelliklerin yakından ta
nınınasıyla gerçekle§ebilir. 

Gerçekte çevirmenin, hem kaynak dilin 
hem de çeviri dilinin işleyiş düzenini çok 
iyi bilmesi, ikisinde de dilbilgisel öğeleri 
çözümleyebilecek yetide olması, yabana a
tılamayacak bir noktadır. Yalnız, metnin 
görünür nesnel sınırları ötesindeki birçok 
ilişkisinin de gözönünde tutulması, sağlık
lı bir çeviri yönteminin ön koşuludur. Her 
metni, içinde oluştuğu toplumsal konum 
gereği belirleyen birtakım ileti§imsel ö
zellikler vardır. Bu özellikler, metnin gön
dercesine, alıcısına, iletisinin niteligine 
göre deA;i§iklik gösterir. Tek bir ses ya da 
sözcük olarak dilsel gösterge, nasıl yerine 
göre bir belirleme ("Sıcak!"), yerine göre 
bireysel tepki ("Bunaldım. "), yerine göre 
bir ünlem ("Öff!") ya da buyruk ("Defol!") 
olabiliyorsa, tek tek göstergelerin yanya
na gelmesinden olu§an daha uzun metin
lerde de, bu tür işlev lerden biri ya da öteki 
agır basabilir. Birbirine benzer iletişimsel 
işlevi olan metinler, dilden dile apayn dil
sel eşde~erliliklerle olsa bile, benzer bir 

yöntemle aktanlmayı gerektirebilir. Ger
çekte bir metnin ileti§imsel özellikleri ile, 
çevirisinde benimsenecek tutum arasında
ki ilişki, ilkçagdan beri çeviri araşurma
sının üzerinde durduğu noktalardan bi-ri 
olmuştur. 

1. Sözcükler mi Anlam mı? 

Latince'ye Kutsal Kitap'ın ünlü Vulgata 
çevirisini yapan ermiş Hieronymus (348-
420), gerçekte çeviri sorununa metin türü 
açısından bakan ilk çevirmen sayılabilir. 

Gerçi Hieronymus ilkçagın bir b~ka ünlü 
çevİrıneni olan Cicero'nun (IÖ. 106-43) 
izinde giderek temelde iki çeviri tutumun
dan söz eder: verbum e verbu, sözcüg;ü 
sözcüğüne çeviri, sensum exprimere 

de sensu, anlamın çevirisi.l Yalnız, Ci
cero kendi çevirilerinin hemen hemen hep
sinde bu turuıniarda ikincisini, anlamın öz
gürce aktanmını benimsemişken, Hierony
mus genel olarak, Kutsal Kitap metni 
için sözcüğü sözcüğüne bir çevirinin, din
dışı metinler için de anlam çevirisinin uy
gun düşeceğini belirtir. Hieronymus'un çe
viri konusundaki bu dü§üncelerini içeren 
"Panunakyus'a Mektup"u, çeviri kuramının 
tarihinde. metnin türüne göre çeviri görü
şünün ilk belgesi niteli~indedir (Störig 

31973, s. 1-13). 
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Hieronymus, bu görüşü yalnız ileri sür
mekle kalmaz, kendi çevirmenliğinde de, 
metnin türüne göre çeviri ilkesinin bir uy
gulayıcısı olur. Bununla birlikte, çeviri 
geleneıinde çağlar boyu hep taruıılagelen 
sorun, metin türlerinden çok, çeviri yönte
minin doğrudan doğruya kendisiyle ilgili
dir. Yüzyıllar boyunca birçok çevirmen, ya 
Cicero'nun ut lnterpres diye adlandırdı

~ı sözcü~ü sözeUgüne çeviri, ya da u t 
orator dedi~i özgür anlam çevirisi ilke
sine bağlanmıı, bunlardan birinin doğrulu
ğunu ötekine karşı savunmuştur. Birinci 
yol, kaynak metnin biçimsel öğelerinin 

elden geldiğince korunarak aktarılması, 

ikinci yol ise, kaynak metin yapılarının 
elden geldiğince, çeviri metin dilinin an
lambilimsel, sözdizimsel, biçimsel işleyi

şine uydurulmasıdrr. Bu tartışma zaman za
man kılık değıştirir, çeviride aktarılması 
gerekenin. biçim mi yoksa içerik mi oldu
ğu sorunu çevresinde dönenir durur. 

2. Hangi Metne 
Hangi Yöntem? 

On dokuzuncu yüzyıl baıında Alman düıü
nürü, tanrıbilimci Friedrich Schleiermacher 
(1768-1834), Berlin'de Krallık Bilimler A
kademisi'nde okuduğu "Çevirinin Değiıik 
Yöntemleri Üstüne" (Störig s. 39-70) baı
lılı incelemesinde, çevrilen metin türü ile 
uygulanacak çeviri yontemi arasındaki ili
şkiye özel bir önem verir. Gerçekte Schle
iermacher'in düşüncelerinin, çeviri kuramı
nın gelişmesine katkısı büyüktür. Çevir
menlik (Übersetzen) ile dibnaçlık (Dol
metschen) eylemlerini yeniden tanımiaya
rak birbirinden açık seçik ayıran, büyük 
bir olasılıkla çeviribilim (Übersetzungs
wissenschaft) kavramını da ilk kullanan 
odur (Wilss 1982, s. 31). Schleiermacher 
ile, bilimsel bir gözlem ilk kez, çeviri ol
gusuna yönelir. 8chleiermacher metinleri 
geoel olarak iki öbekte görllr: bir yanda 

sanat metinleriyle bilimsel metinler, öte 
yanda gündelik iş ya§amını ilgilendiren 
metinler. Bu metin türlerini işlevleriyle 

belirlemeye çalışrr Schleiermacher. Iş ya
şamında, konu ya da nesne öncelik taşıdı
ğı için. anlara her zaroan tektir, de~iıik 

yorumlara açık değildir. lı yazıımalarında 
belli edimleri yansıtan kalıp sözler, bu tür 

metinlerde dilin, ancak belirli bir anlamın 
taşıyıcısı olduğuna kanıttır. Bilim ile sa
nat metinlerinde ise yazar, konusunu, nes
nesini, özgün dil kullanımıyla, kendisi 
oluıturur. Bu durumda, gündelik iı metinle
rindeki anlam, sapnınmıı niteliğiyle, do~
rudan doğruya kavranır. Değişik kişilerce 
kavranı§ı da pek aynrnlılık göstermez. Öz
nel dil kullnımıyla oluşmuş bilim sanat 
metinleri ise, alışılmı§ anlam kalıpları ö
tesindeki şeyleri de dile getirmeyi amaçla
dıklarından, çoğul anlamlı iletileri ancak 
yorumla, bir bakıma, delaylı olarak kavra
nabilir. Bu tür metinler, var olan iletişim 
kalıplarını, belli sözlerle deyirnleri, koru
maya sUrdünneye değil, özgünlüğe yönelir
ler. Gerçekte bu özgünlük, bu var olan ka
lıpları kuma, eskiyi aşma· eğilimi, bilim 
sanat metinlerinin başlıca özelliği olan 
canlılığın da kaynağıdır. Bu tür metinlerin 
çevirisinde, yazarın aktarılması büyük ö
nem taşır Schleiennacher'a göre. Bu nokta
da, metin türüne uygun çeviri tutumunu be
lirlerken, biri okurun yazara göUirülmesi, 
biri de yazarın okura götürülmesi olmak 
Uzere iki yöntemden söz eder. Sanat metin
leriyle bilim metinlerinde tutulacak çeviri 
yolunun, okurun yazara götürülmesi oldu-

ğuou düıünür.2 Bu metinlerde anianun dile 
getirilişi, gündelik iletişim kalıplarından 

daha çok, yaratıcı edimin yön verdi~i bir 
dilsel söylemle gerçekleşir. Çevirmenin 
burada, gündelik dilin iletiıirn düzenekleri
ni iyice tanıyor olması yetmez. kaynak 
dildeki metnin içerdiği özgün yaratıcılık 

anlarını da, bütün yenilikleri yabancılıkla
rı ile birlikte kavramasım sağlayacak bir 
yorumbilgisi (Hermeneutik) yeteneğiyle 

donanmış olması gerekir. 



3. İletişim Açısından Çeviri 

Geleneksel çeviri kuramında. metin türü ile 
çeviri yöntemi arasındaki karşılıklı ilişki 

üzerinde duran başka kurarncı hemen he
men yok gibidir. Çeviriden çoğunlukla 
yazın metinlerinin ya da Kutsal Kl
tap'ın çevirisi anlaşıldıi;ından, sözcüg;tı 

sözcüA,üne mi, özgürce mi tartışması, ner
deyse lleinci Dünya Savaşı'na degin, bu a
landa ilgilerıilen tek sorun olma niteliğini 
sürdürür. 1945'ten sonra bilim ile teknik 
uygulayun alanında buyük ölçüde bir bilgi 

alışverişinin başlaması, iletişim araçları

nın, kitle iletişiminin hızla gelişmesi, çe
virinin yalnız kutsal ya da yazınsal metin

leri de~il. değişik bilgi alanlarından uz
manlık dallarını da ilgilendiren bir etkin
lik olduğu gerçeğini ortaya çıkarır. Bu 
noktada, çevirinin yazara bağlı mı okura 
dönilk mü olması gerektiği sorunu güncel
liğini yitirir, hangi okur, hangi yazar, 
hangi tür bilgi gibi konular önem kazan
maya başlar. Bu konular gözetildi~i za
man. çevrilecek metnin kendisi, hem dil
sel iç düzenleni§i hem de toplumsal kültü
rel çevresi ile yepyeni açılardan, bir sorun 
olarak görülür. Ikinci Dünya Sava§ı sorna

sı yıllarda dilbilimin bağımsız bir bilim 
dalı olarak gelişmesi, öte yandau bildiri
şim kuramındaki hızlı gelişmeler, temelde 
bir bilgi aktarırnından başka bir şey ol
mayan çeviri edinlinin tanımlarunası ile 
çözümlenmesine yeni bakışlar getirir. Me
tiniçi dilsel örgüleri inceleyen dilbilimsel 
metin kuramı ile metindışı dilsel toplwn
sal baAlamı inceleyen iletişimsel metin 
kuramı, çeviri araştırmasını yakından etki
ler. 

4. Metnin Alıcısı 

Bir metnin kendi somut dilbilimsel işlev

leriyle kendi dışındaki hangi okura ulaş
mak istedi!;i, çeviri açısından da önemli 
bir noktadır. Yazar kime seslenmek istiy-

or? Belli bir okur toplulu!una yönelmiş 
olabilir yazar. dağınık okurlara yönelmiş 
olabilir ya da tek bir okurdur düşündügü. 
Metnin göndericisi ile alıcısı, yazarı ile 
okuru arasındaki kişisel ya da toplumsal 
ilişkinin niteliği de önemli bir etkendir. 
Gönderici ile alıcı toplumdaki konumlarıy
la eşit düzeyde olabilirler ya da aralarında 
üst ast ilişkisi türünden bir düzey ayrımı 
bulunduğunu düşünebilirler. Yaz arın okura 
hangi önyargılarla yoneldiği de önemlidir. 
Okurunu gerek dil yetisi gerekse metinde 
söz konusu olan dil dışı bilgiler yönünden 
kendisine eşit, kendisinden yüksek ya da 
aşağı görmesi, metni de değişik yönlerden 
etkiler. Kendisi ile okurunun bilgi düzeyi 
arasında bir uçurum bulundu~ kanısındaki 
yazar, meoıin akışı sırasında sık sık belli 
kavramları açıklamak, belli durumlarda. o
laylarla ilgili bir art-alan bilgisini okura 
aktarmak zorunluluğunu duyabilir. Birta
kım dış baskılardan, sıkıdenetimden sakı

narak konuyu dolaylanalarla, sözü uzata
rak aniatmayı ye!leyebilir ya da soyut bir 
anlatıma koyabilir. Yazarın bütün bu me
tindışı etkenleri gözönünde tutup tutmama
sı, öbür uçtaki okurun iletiyi hangi tep

kiyle alırnlayacagıru düşünüp düşünmeme
si, metnin işlevsel yapısını önemli ölçüde 
etkiler. Bu da, bir metnin çevirisi sırasın
da, çevirmenin gözardı edemeyece!i bir du
rumdur. 

5. Metnin İletisi 

Bir önemli yön de yazarın metne yük:lediği 
iletinin hangi konuda olduğudur. Konunun 
aniatılışında bir izleksel anaçizgi, bir a
ğırlık noktası, hemen kendini belli edebi
Iir.lleri sürülen düşünce, tek biir mantık 
çizgisinden izlenıneye elverişli olabilir. 

Öte yandan, konunun bir ana izlek çevre
sindeki de~işik izlek yapılarıyla sunuldugu 

durumlar da vardır. Böyle durumlarda, yaza
rın değişik izlek yapılarını nasıl bir anlam 
bütünlllgüne sokınayı amaçlamış oldugu ö-
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nem kazanır. Ba§tan sona, somutlaştıncı 

ara açıklamalarla da olu§turulabilir bu bü
tünlük, simgesel bir düzeydeki çagrımsal 
anlamlarla da. 

6. Metnin İşievi 

Üzerinde durulması gereken bir nokta da, 
yazarın metinle ne yapmak istedigi, neyi 
amaçladı!ıdır. Bir şeyi betiınlemek mi is· 
tiyor yazar? Yoksa bir konu, durum. olay 
üsttlne kendi yorumunu mu sunmak istiyor? 
Bir yaşantıyı özgün bir dil düzenlemesiyle 
anlatmak da olabilir yazarın amacı. Ya da. 
bir konunun ögretilmesi, okurun belli bir 
tepkiye yöneltilmesi, kanduılması, sustu
nılması, ayaklandırılması gibi İ§levlerden 
birini yüklemi§tir yazdıgı metne. Yazarın, 
amaçladılı İ§levi gerçekle§tirrnek için na
sıl bir anlattma yöneldiği, konuyu abarta
rak pireyi deve yapması ya da bir sorunu 
küçümsüyor olması, açık ya da delaylı bir 
övgüyü, yergiyi, eleştiriyi amaçlaması, dil 
kullanımı açısından önem t~ır. Neye yö
neliktir metnin iletisi? Öncelikle ağır ba 

san bir işlevi var mıdu? Yoksa, öncelikli 
bir işlev yanısıra, birden fazla ikincil iş
lev mi söz konusudur? Bütün bunlar hem 
metnin anlB§ılabilmesi, hem de dolru çev
rilebilmesi için titizlikle göZÖnünde tutul
ması gereken noktalardır. 

1) Cicero'nun görU§lerinin içinde geliş
tigi tarihsel kültürel baglam ile, b• görüş· 
lerin ba§lattıgı çeviri tartışmasının evrimi 
konusunda derli toplu bilgi için bkz: 
(Wilss 1982, s. 29.30} 
2) Schleiermacher'ın ayrımında, bilimsel 
metinler için ileri sürülen, yazarın birey
selliginden gelme özgünlük, genellikle in
san bilimleri için dogru olsa da, bilimin 
yirminci yüzyıldaki gelişmesi sonucu, ö
zellikle deneysel bilimler için geçerliligi
ni yitirmiş durumdadır. Günümüzde kimi 
bilim dallarının dili nerdeyse uluslararası 
simgelere indirgenmiş, bu durumda deney
sel ya da uygulamalı bilim metinlerinde, 
okurun yazara götürülmesi gibi bir amaç 
da, ister istemez gündemden çıkmıştır. 
Schleiermacher'ın yazın metinleriyle ilgili 
görüşleri ise, büyük ölçüde bugün de geçer
li. 

'1 

BiZ 
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alevisiyle, sünnisiyle 
Gümüşhane'den Adıyaman'a 

Sivas'tan Bitlis'e 

ÜÇ MiL YONLUK 

BİR HALKIZ 
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Kani Wayere 
Welati? 

Zerweş SERHAD 

Ez 'esle xo vıni nekena 
Zıwande Zazaki qıseykena 
Miyanıki gırwe nekena 
Serbesteya Zazaya w azena. 

V era kalıka meıermaye 
Zıwane to vıni nekena daye 
Wa e zi tewrde şaribiyaye 
Zalıman dest wexta nimalaye. 

Ma zane, xayıni boli 
'Esld.e xora kewne duri 

Roj zor bıbo, mado bire cı viri 
Poşmaneya inado zi şıro duri. 

Maye zerira veşene 
Mıleta Zazaya tepeşene 
Adır viyardane gand.C xo 
Dafıwaya heq ma terk nekene. 

Kani wayere welati 
Wa bıvıjiye duz cemati 
Siya wu sıpi pera abımf: 

Hükme Zazaya cımısne. 

Venge roşnberano yeno 
Dı.şmeno mara remeno 
Xorte Zazaya vazdene 
Veraver şmo, kef keno. 

Xortane Piya'y 
Fahmbaka 

Zerweş SERHAD 

Dike şewray vayndano 
W erzı, werze, areSOO 
Ok neheqo, pırode 
Ok neheqo, pırode 
Werzı, werzi:, tırabe 
W erzı, w er U:, tırabe 

cer u con mevaje 
Feqir, zengin tetewrbf: 
Kursı derde ma niyo 
Kursı derdf: ma niyo 
Fıne vaj, welat sebiyo 
Fınf: vaj, welat sebiyo 

Bındestey qebul mek.ı 
Werzı serbestey ye we~kı 
Derd u kula dankı 
Derd u kula dankı 
Xortane PIY A'y falımkı 
Xortane PIY A'y falımkı 

Ju qısa.., hezar qısa 
Serbestey en bol wesa 
'Erd u azınin aseno 
'Erd u azınin aseno 
ZAZA'yo çı niyaseno 
ZAZA'yo çı niyaseno. 
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ZAZACA'DA GENUS 
-GENUS IN ZAZAISH-

Ebubekir PAMUKCU 

"Genus" Latince kökenli bir sözcük olup "cins" ya da "cinsiyet" anlamına gelir. Ancak 
burada sözkonusu olan, biyolojik yönden bir cinsiyet degildir kuşkusuz. Konu tamamen 
dil grameriyle ilgilidir. Bu bakımdan biz de Zazaca gramer üzerinde söz ederken "cinsiyet" 
terimi yerine "genus"u yeğledik. 

Zazaca'da iki tür genus vardır: Eril (maskulinum) ve dişil (femininum). Zazaca'da tüm adlar 
ya erildirler ya da dişil. Ve Hint-Avrupa dil ailesine giren di~er bir takım dillerde olduğu 
gibi ayrıca bir üçüncü ya da dördüncü genusa da rastlanmaz. 

Zazaca'da eril ya da dişil diye ayrılan yalnız hayvanlar ve insanlar değildir. Tüm canlı ve 
cansız varlıklar, hatta tüm soyut ve somut varlıklar, tüm kavramlar bu bölümlerneye tabi
dirler. 

Örneğin, Çennik ağzında ga (öküz), mardım (adam), arweş (tavşan), verg (kurt), des 
(duvar), des! (el), vas (ot), 'erd (yer), qrencle (kurbağa), veng (ses) adları erildirler; 
öte yandan manga, cıni (kadın), lu (tilki), ıster (at), ~es (ayı), lozın (baca), sa (el
ma), aw (su), kasa (kaplumbağa), lıng (ayak), gıst (parmak) adları ise dişildirler. Bu 
ayrım neye göre ve nasıl yapılmaktadır? .. Kuşkusuz bunun bir takım açıklamaları vardır. 
Fakat bu açıklamaların doğru yanları olamakla birlikte, bir bıtün olarak konuya yeterli de
rcede açıklık getirebilmekten uzaktırlar. 

Genus konusu, Zazaca'da üzerinde önemle durulması gereken bir konulardan biridir. konu
nun önemi öncelikle genus bakımından dilimizde genel bir birli!in olmayışından kaynak
lanıyor. Örneğin, herhangi bir a~ızda eril olan bir ad başka bir a~ızda dişi! olarak karşı
mıza çıkabiliyor. Ve doğal olarak bu farklılık türncenin bütününe yansıyınca ağızlar arası 
farklılık da ister istemez biraz daha büyüyor. 
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Genus which is a word of Latin origin, means catagory or kind. However, of 
course it is not a biologic sexuality. The subject is only connected with 
language grammer. Therfore we prefere genus term in replace to sexuality 
when we tolk about Zazaish grammer. 

There are two kind of genus in Zazaish: masculine and femininu.m. In Zaz
aish all Muns are either mascuZine or feminine. There isn't any third or 
fourth genus in Zazaish /ike any language which ias member of lndian
Europe language family. 



In Zazaish it isn't only divided man and anima/s as masculine and feminine. 

All living and not living begins. even all abstract and concrete beings. all 

concepts are dependerıl these classify. 

For exemple, ga (ox), mardım (man), arweş (rabbit), verg (wolf), des 

(wall), des! (hand), vas (hay), 'erd (earrh), qrencle (frog), veng (sound) 

nouns are masculine. On the other hand manga (cow), cı ni (woman), lu 

(fox), ıstor (horse), hes (bear), lozın (chimney), sa (apple), aw (water), 

kesa (tortoise), lıng (foot), gıst (finger) nouns are feminine. Haw is this 

classify doing? Of course there are a few explanations about them. Buı in 

spite of these explanations have right side. these are so far away to reveal 

all things of subject. 

Genus subject is the main matter of Zazaish. lt' s important is coming from 

that in oUT language hasn't got any agreement abouı genus. For exemple, 

while in one dialect a noun can be masculine, in the other dialect it can be 

feminine. Of course for this reason the dialect differences are being bigger. 

Dilimizde adların genusu tünıceyi §U ya da bu §ekilde etkiler ... Bu etkileşimi. yine Çernıik 

a~zından seçti~imiz birkaç örnek üzerinde görmeye çalışalım: 

In OUT language noun's genus effect senıences. Let's see these effects from a 

few exemples from Çermik dialects: 

Zu keynek ami. (Bir kız geldi. 1 One gir/ came.) 

Zew lazek ame. (Bir oglan geldi. 1 One boy came.) 

Laya tım u tım sına. (Çay sürekli gidiyor 1 akıyor. 1 The river a/ways is going 1 

flowing.) 

Vergo tım u tım sıno. (Kurt sürekli gidiyor. 1 The wolf always is going.) 

A cıniya kaya? (O kimin karısıdır1/ Whos wife is she?) 

O merdeyi keyo? (O kimin kocasıdır? 1 Whos husband is he?) 

Maya mı si suk. (Benim annem kente gitti. 1 My mother went to the town.) 

Piye mı sı suk. (Benim babam kente gitti. 1 My father wenı to the town.) 

Çift çift otarak yazdıgımız tümeelerde degi~ik olan yalnız öznedir. Ancak birinci tümce

lerde özne dişil iken ikinci tümeelerde erildir ... Ve sırf öznelerin eril ya da di§il olu§lann

dan ötürü tümeelerde olu§an de~İ§iklikler. altları çizilerek gösterilmişlerdir. 

The only differnces in the senteces which we wrote as a couple, is subject. 

While subject in the first senteces are ferninine, these are nuısculine in the 

second sentences. These differences in the senlences are shQWed as under

drawing. 
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Biraz daha ayrıntılara girersek, genusun türnce yapısında yolaçtığı değişiklikleri şu şekil
de özetlemek olası: 

W e can summarize these differences which genus made in the serılence struc
ture: 

1- Genus, m. Tekil Şahıs Zamirierini ve bazen de II. Telcil Sahıs zamirierini etkiler. 

Genus elfeel moslly lll. singular person pronoun and sometimes ll. singular 
person pronom. 

ör. Aya sekena? (Il. Tekil Şahıs-di~il/ III. singu/ar person pronomjeminine) (O ne 
yapıyor? 1 W hat is she doing?) 

Oyo sekeno? (III. Tekil Şahıs- eri! /lll. singular person-masculine) (O ne yapıyor? 
1 What is he doing?) 

Tıyi sekene? (Il. Tekil Sahıs- eril/l/. singular person-masculine) (Sen ne yapı
yorsun? 1 What are you doing?) 

Tıya sekena? (Il. Tekil Şahıs- dişi! /ll. singular person-feminine) (Sen ne yapı
yorsun? 1 What are you doing?) 

2- Şimdiki Zaman Kipiyle kullanılması durumunda adlan etkiler. 

It effeet nouns while using with present time mood. 

ör. Hemed'o yeno. (Hemed geliyor. 1 Hemed is coming.) 
Bes'a yena. (Bes geliyor. 1 Bes is coming.) 
Deso rızyeno. (Duvar yıkılıyor. 1 The wal/ is fal/ing down.) 
Deza rızyena. (Ot yıgını yıkılıyor. 1 The haystack is fal/ing down.) 

3- Kipierin hemen hemen tUmünde eylemi etkiler. Yalnız Gereklilik, Emir-Dilek ve Gele
cek Zaman Kipleriyle geçişli eylemlerin Bilinen Geçmiş Zaman Kipi bu etkilenmenin dı
~ında kalınaktadır. 

lt effeets verb in the all tenses except necessitative, imperative-subjunctive 
and fuJure tense and known pası tense moods in the transitive verbs. 

ör. V ı zer verg amebı ~ewş. (Dün kurt avluya gclıni~ti. 1 The wolf came to the court 
yard yesterday.) 

Vızer fies amebl fıewş. (Dün ayı avluya gelmişti. 1 The bear came to the courtyard 
yesterday.) 

Rozo koyan peyra vızyeno. (Güneş daglarm arkasından çıkıyor 1 doguyor. 1 The 
sun is rising behind the mourıtains.) 

Asmiya koyan peyra vızyena. (Ay dagların arkasından çıkıyor 1 doguyor. 1 The 
moon is rising behind the mounıains.) 



4- Sıfat-fiilleri etkiler. 

Adjective effects verbs. 

ör. Keynaya Zerweş'i zat xaseka. (Zerweş'ın kızı çok güzeldir. 1 The daughter of Zer 

W<§ is beautiful.) 

Laze Zerweş'i zat xaseko. (Zerweş'ın o~lu çok güzeldir. 1 The son of Zerweş is 

beautiful.) 

5- Ad tamlamalarmı etkiler. 

Noun effects its modified. 

ör. deste mı (benim elim 1 my hand) 

lınga mı (benim aya~ım 1 my foot) 

poçıka ıstor (atın kuyru~u 1 the tail of the horse) 

Dı nd ani ıstor (atın dişi 1 the tooth of the horse) 

6- Sıfat tamlamalarmı etkiler. 

Adjective effects its modified. 

ör. Zu keynaya xasek ama. (Güzel bir kız geldi. i One beautiful gir/ came.) 

Zew lazeko xasek ama. (Güzel bir o~lan geldi. 1 One beautiful boy came.) 

No çıweyo wışk mı sıkna. (Bu kuru sopayı kırdım. /1 broke this dry stick.) 

Na lema nerm mı sıkne. (Bu yumuşak fidanı kırdım. ll broke this soft sprout.) 

Mesela Dımıli wu Kırdas'i 

ArMayox: Mıhamed 

Wextedı jew Dımıli §tno caye. Rayra wexte nımazi beno. No Dımıli çor§meye xo weyne

no. Weyneno kı, darena ewja cıra nezdiya. No vano, "Wexte nıınaziyo, rnek ez §ıra na dar 

bındı nımaz bıkera.'' No nı§eno nımaza, xore mmaz keno. Veyndano Ella'y, duay keno. 

No vano "Ya Rebi, mı mmaz kerd,.ezo duay kena., to rumaze mı qebul kerd? .. " Zew Kırdas 

zi §mo dar ser. Dımıli ney nevineno. Kırdas ewzara vano, "Ne, nu nekerd!" No Dımıli fı

na duay keno, vano, "Ya Rebi, nu nımaz kerd, to na fın zi duay mı qebul nekerdi?" Dar 

serra fına veng yeno, vano, "Ne ne, mı qebul nekerdi!" Dımıli fına nunaz keno. Fına 

veyndano Ella'y, vano, "Ya Rebi, to nımaze mı, duay mı qebul kerdi, nBkerdi?" Kırdas an

cina dar serra vano, "Ne ne, mı qebul nc!kerdi!" Dımıli zi vano, "Ey ma qebul nekene qe 

rnek, xora mı zi ewdaz negırotbı! .. " 
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MJIŞ((l)JRE/ TARTIŞMA 1 DISCUSSION 

Alfabe wu awaye nuşıene Zazaki 
Zazaca alfabe ve yazım kurallan 
The alphabel and the regulations of style of Zaza 

C-C-Ç 

Astare 

Alfabemizde §imdiye kadar şu harfler vardı: 

1- c 
2- ç 

Buna ek yeni öneri: 

1- c 
2- c 
3- ç 

c ile ç arasındaki c-li bir c sesli harfi olduğu için, c harfinin de kullanılması gramere uy
gundur. 

Örnekler: 

con 
c ıra 
da cı 
cmene 

can 
ondan 
ona verdi 
(müzik) çalıyor 

Alınanki 

leben, herz, leib 
von ihm, von ihr 
gab her, gab hin 
(musikalisch) sie spielen 



2. c. 

cım 

care 
Cewres 

carıx 
Calun keno 
Cem 

3. ç . 

çe 
çi 
çineno 
çare 

göz 
alın 

kırk (=40) 
çarık 

çalım satıyor 

ne h ir, çay, dere 

Alman ki 

das auge 
die stirne 

vierzig 
eine art ochsenleder-schuhe 

er benimmtsich seltsam 
der fluss, der bach 

Iırkl;i_ Alınanki 

ev, daire das haus, die wolınung 

eşya, §CY sache, ding 
o (eril) biçiyor er maht 
çare hilfe, hi!fsrnittel 

------------1 
1 
1 Per o braye 

A A 

pey e, 
1 alevi • u sunn1yan; 
1 wa b1cewiyo 
1 piyabestina 
1 Zazayan 
1 
1 
\ ----------- -

" 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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NUŞTEYEORJ!NAU/ORlllNALMET!NLER/THEORIGINAL TEXTS 

Oskar Mann -3-

[Soyreg'ra] 
(Soyreg 1 Sewreg 1 Siwerek) 
[Merseli 1 ıstanıki 1 sanıkil 

I. 
ı. R6zltHı kiiydyhulô Mi'ilr, wilMre kh@mi biinnJI. M{jjma 

kh6 zi l)araJadilghd lıiinna. kh<jJmli kM tii1111d Mnnli. l!lfcn di 
kM bi;,.,ı&, shlnnô .•(ljd. shinnô fdyi'tı, d<trliy{in; ktlrtvdnin ılzhft 
vindiirdô. 

2. ldJiikZ kdrtvdnird pıirs klirı: ,shimde ci vindiirdU" Mrtı.ıdni 
ııti: ,arslitnen. ô Jitrddi. mdye ne uı(ttdnimi rd vfrinii.! [Ao!]" 
l<iJdki vii: ,kllti-o?" kliruıdnı1 vii: ,an/Jyô!" môt dji. Mjliki ıvi: 
u8him.f1. d11.ri kliwl:n!" 

3. lı!ft'iH pishe kM bilsti khô m!.rd. bazliye kM wilshdrniii. 
mitrttW khô klird kM dlistd. shdmsMri! khiJ dnt, shi he araliini 
sar. arsldn wt/.rishl pili. ar•litni u liljdkid ptd /azlı kiird. ldjliki 
sbiimsMri!n ii•ht he drs/ltni, kiird dirbiitin. ar•ldni pilnpn dd he 
ldfdki rô, d ldft'lki ni-~ıd. kt[y.t pishıln. dı1 ldfdki, pi.M ldfilki 
dirtıd. ldfdki fımnli slıilmsMr dd be drsldni rô. drs/ltn ld..•ht, 
ı•ürtilra kiird di fdi. 

4. kdrtvdni-re ııd: ,Mri!n, rd veren! min drs/ltn kioht". /lifilk 
biirnıd. kdrıvdne f!rd para kiird, vii: ,li cire börmilni'?" 
lrlfliki •Jd: ,drslA.ni pl.she min dirtıd; (iz nPwiltdnlin shirôn 
küy;i." kdrıvdnı1 jird pi!,. kiird: ,tıre niwiitlini! shire kiiy;i?" 
lafdki vii: ,dz shirin kayil, ptiJ min.M phhe mi.nı1 dirdtt hevinô, ô rlll 
ııdzlıil: ,nô M dirtıdyô?" ddô vdzhdn: ,ar•IA.ni dirtıdyô". tJdô min 
bikishô." 

l'i. kdrtviln vindiird; zhôu btni-re vd: ,mddô ni! ldfilkı bilrimJt 
pirde fr!J hill. mddô perde neira rifd hi!karimit, Mkli ne ldfilki-re 
tabrtyen nl-vdzhô!" 

o. kdruıdni ldfilk girı1t, Mrt pirdc fii htU; /ltJdk ri•ht kishtd kay(. 
Mruıdn shi kishtd ôdl; kamil ski pirde ldfilki diisı. hamil kr!uti 
rlfiri, prii ?.ıind.drdi. 



7. pM Mjdki ktlrttı!lni-rd piirs kiird, vd: ,khı!frô sh i mil!" 

imin vd: ,mil q<irıdi rijdyen dm{!jmJJ, Wrd rijdyen bekiirima." 

p/'rf hifilk?' 1ı(l: ,nlız/1fn !" Jı..ant•rhıi 1H'i: ,mA dm1Jnıti, t&rd Uijf tA 
rijd lu~ldirimii." 1"~,.r MJdki vU: ,ıır1zlıfn.'" 

8 ,, '. • ' •· ' h'. ' .. 'd" 1'. ""d'l' . ~ı.Yır11'1lm 11a: ,ma raı-ra s 1-yen, ma vrırn~ ,, ar,q rm." pt:J n n. 

md '~~'~.çh.(i nt1•Primii tii.rstln df nrsldni 1ıiir. -1~·4 di nô ldf,;. M li-md. 

nıdrd pdr8 kiird: ,J:IIimd N rimJArdP.?" md vfl-: ~~ar . ..,Ulni''n nt'i 

rdı~ .r.ıdrri r?:n,JrirtM,· mdyr 111; ?l'iitflnimii rd ,-rrirıı#." /itj~ lti t'fi: 

.. hiti,j?" mti ,,n·filn mAr hi _r;. rJj w 1i UsMnia r~o!J 1~q liish kilrd. 

,;_.l,fııl f:o:o~l rinJi dil hP rıf_q/;rfi ,,,i/J.-1 [oılı:"r: M.i(;T.--iJ rô. M.f;il:i 

. ..-.ıh;;, ..• -h .. rı"ıı tf,j hr ,;.fl.!rfni r6. /illlr111 ki.ffM. 

!1. 1mlr,. rd: ,.ni rlrfın! min li,q/Aı1 H.ırh/." nu1 kiird rtl t•erimll; 

lrljiik biirmd. mrf1•i;: ,# flrP hflrmfin,'?" !!3 .,,;i,. .. lisldn.P- rJ.shf 

min dirnAn {nder: dt:rmf 11d /; {iz nl-uırYtdndn sh:frin hi.yt'i. '~ 1mt 

hijrÜ•i-rf rtı: ,Ci rf tl, n.ı1-u·aJdnı~ sh.irfı_ hi yil?" lflfri.ki tıd: ,m.ln 

r1.sh1.n k/RM. r1.~1tini plsh.ı~. m-in rfirnA. pte tn-indlı nd:n bekiRJıô!" 

mii ıırt: ,Cirf t6 brki,,Jı.ô?" ~ ı•r'i: ,dn1 liBldn.i plsh.€ m.1.n dirn4, 

qi!ndi f6i ni!-ımtanan shlrin." mıı qi!rıdt }ili am(!_fmJJ tııd6 !ptsflre 

l•ifrlki af" bekiirr. md ı6rd rijd kı'inimii." 
w. wfikhtii !:i kt!nı•il.ni nô pilrs pl.rdr ldf•iki-re ııd, pl.rr ldjilki 

di! '" khıi sara ril, ml: ,h1Juiıkh! nô Ili!•' min ntô." imin vd: 

.,rırr ?" @. ,,.;. .. ,ldjf: min btdyfın-8lt, dslrtni plshe ftli n,P--dirndye
1
n." 

Mrı,.lni ı.irdi ldfliki-rf. vd: ,Cire?" plrr. ldfilki tıd: ,d•ıdn firıd

?l!iren-ô; Nri! pt-Bh.e !dJ bidirnM zarıdyhı. ki dô pPsh.r !@ dsldn 

Mdirnô, Cirf shi tlsltfni slir U Cir~ tisl&ni dir lilsh kdrtl'!" 

ll. kUrwdni ııd: ,kisht(ti mAya nô ginnd girwi.ndô g·ird bi. 

hiir !:lU. rıl-sh~rı.nlı r!sl4ni bf'k'shô. nr l<!fliki dsldn. kisht. niM 

fit~ qrı~rln.fı.. m.(i ni> qafuir df> t&r~ md f.a(a-f11b krininu'i. ~' 

12. p~rr l<!fiiki k>irwil.ni-ri' ,,.; ki ,.ha.ltli nihi /i..,ir de min di 

-min t:iindi ,ıs/Ani kl-l·ıhtf.. ttl1ldni nt,'fhd. ınl.r~ zrrdri~n blkö.rô. n6 

!djfı minô; (~!rf. pl.'fhi' j(!} dinuiô? zünd,1/fn H t1Rhindô iJrf zerdrPm 

hNı-iirô, wii qrit lt.sldni dir /f1,qh nA-kürdPn !" 

ı:ı. karmini plrdP ltlfliki·rc '"'' ,ti-d•> qusfirr /4fiil·i rif kadr· 
p/rf hijilki 1·'fl: ,.qdndf> l·hiiNr df shimtf. .qhimA ylıiiribi, min 6f 

l;ti rf." 

14. /r1Ji• f!!J drııil, diistf pl.rdfi Hı6 lriurıaı•l. ııM lıijil!.:i ldzhd,' 

kh&-rr~ tvi: .,m-l (ii) tl. ddyr be. l·htftir d(> Mrwdn.i." rijr1e lı.1iru'tini 

pfn~ Mfiiki. qofn1l kdrd. 
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so 

n. 
1. uvik/i.lbıdi mllrdimhıM Ml fdmerd biinJJ, fdyendô i&izd 

qftmi!!h.kn. ?Jirdziin.t1. ds·tnı qlipi ""n diikdni). 
2. •1yı1 finl•·da khiiya liin1trl bdne. dddıfi Jt!J hirf mJingi k.fW 

khilde rô sluin,ı. hirinli mtiiigi qrlpt;, kM kilit Mnti, ki!Üt' Mi5 
J./yen nimiin<l. ddiite fr11 hirl •nilngi Uiıılirt1 gii_lrilnô. 

3. ri5zhhı khiıHıiun dô mdnshllr Pr'!J ha81nô, ki ddiiı; nfi uwlı.ilrdfi 
ni knyi nilyô. 

4. ô A:hM,.hiz takhmfn kilnfl: hirl milngi ki nô ııYıht'ire Myl, 
MgM ki .,,; shinô lltıvtr. il rfı.h khirkhis ylinô qrmAghi ki•hlti, 
khô nimdnll. 

5. ''inilnô: mdhtlri kii!Ji hiÜl qftpi ı•;;t, llliri ,qi,lpirfon hi n. u'iilulrr kti '~l 
~tM; l·fn:rt.·!ıizi dmii, kit{f. Ri 11dr binrrl rvU, qflpi ri kdrl, ~·r{!t.f bdni zılrii. 

fi. jinlrlii m/rdıikı di, ki tm;rddue kltô n iii. h'itm1n i· i j(Hdri? 
jin/k ıt. l.·hirkhi::i(; hi rJ miiügi ti qôndyh-di n} ni .. ~ht~~ ı) JnA rd k:rf:idi, 
tl piı/, min u'iirrl. 

7. hir/ mdii.gi M fam.r1mi. ,-: khi1·khJzi zdru1, ki uJiiJtArf hiyt 
dıi riurô hfrri. uvikhtr"i f?:nfihir-rri khrilir uıdsht, ııd: ,dzdô Ahirin; 
mı:rddi 11; d/, (~lrii Mrô." khiUtr fird u.fi.ı1h.t ıl Rh.l .. 

H. ml rrlr1i jı>nfkiir ,ı n1zh d md, Rh.i, d sf hcf:!f '~tıTdl, ~·ilit ı1iil, 
ır.nnyr1 kilit. lı:if1t .~r1iiki M nitwii kiirrlô si."r1r Mn.. hilrf kht1 ff h'i-1·t, 
m·rfr1rr/i khd-rri fH·iyri. bl., ·nizhid di 11rlr. Jin.ilii. klıti dmi viirÔ. .fi . .finf.-rdlti 
khrl-n'. t'fi: .,nlliH1Tf~ mtl N ri kiirdii?'' finlkA-r ı_ır'i: ,.killl?. ni d kifrd.ô.'' 
m/rdili jinFkrir t•d: ,r(l~r;rflt t.Yizhf,J nô bilrC min mUlrd·h zhiiu ll'i rl 
kdrrM. 1',;.n,;i ,,tzhf') nf. ı.Uruıi, ridii t6 bl.httlH:n!" 

!f. f'ini-l·r1r ?trl: ,iAyhô ki tı shtt, ::h1:!_1.u'i hltr rı kfirt, dmii. ziirli. 
iiz ;;ksigin lıili.n; ildô {= iiz dôj sil kiirdn? be hirkmiliigi min ii i' 
miirrlimiri rJirt 1JJdrl, lfh'l'm-il. pid, rt:i k(!_~ıtimii. t!J zdrn1. t?.dô 4Jaô 
Mrfı. u.'flriA/d, mh·d khdtir uıri11ht, jli1ıiinld ahi ıl. fi dm(!j. l;ıaqiqÔti 
hAl ntyô; zftr n}Jdi7ul.n. 

ın. mhdiJJ finri.·ilr, uvikhfiJ ki finrk<ir fire n.J t>ilrs '"'· mfrdilki, 
l'tı: .,mi,rl di m1ni hidri! dttl.ô 811-l.rin. IJ.z d.ültf1 tid ne 1Jirıd.riniin, 
h~ftif j) mfrd(1!.·lj k'i dm1_S 11l; t6 }ulti, h.iri miNigi rn kr!Jdô, h~!lffi mf.n 
ô nf> liip-1,'-:},f-(). nidnM tô h.dt, nô kö·?l,; min~ llf!-rtf.-m hfi. hillii n.iRh(1n.P 
i- HtirkhL:i. mlrf> lv1zllf!'' siinln miird·lm bi, fint·1'ilr firr t•d. 
,t;uUighi- f,~ khir!·h1z1: mt-rdd rlf khli-rfı tamdm ııct. 



11. miniilki Ml•lrr khtl.•hidin4,-ni.•ht lıe ji ,; sM. gi!,ira. khi~ll~n 

:::timAn gMrd; 1.-lıirkhiz. n~di. mitahayyir m.rind, amA, ki' Mrô lriiJ 

di: khô. 

1 ~- dt[ ır u•{n r4i-ddi di ~dn1 hi; driu'ri 1•drd rimti. lif ni &irf1 

mrtrdinu~ nô ı•inddrdô. -;. mü.rdi.mi~rı~ -;Jti: ,tA~tiln d·U f>e -mi-n di/'; 

,: n1ii ı·dtrnl t~i·n rl1f d C hi fJ.. 

13. ıı rıı ı•fırt.. lmh.ddij dgijJrfi e miirdiıni sdr. ri.n(l uıin?l,j fw {i 

m ii rdlmi rd. tl mürdi-m nishdni rd Rindsind ki ndyl}. f1tndrd-irn 

Ui ph~ ht, girr1t, fu1rt, dôghri htirt qônAgh.-di khA. 

14. riiudrt j?:nf>rdd,: khtf.· ,ô miirditm1 ~-i Uj hAti rô. kf~_f.d ·nAyô?'' 

jinı'hir l'd: ,,lu11f. , ru1yf1." mfrd~ jini,kifr firdnbU khti-rf -ı-d: 

,.w,Jrzil nfo l·kirl·Mzi Mkishi!" 

Hi. Jineklir vd: ,dz nl-ki•lıdnan; ıı biki•hi!" 

.,ilz ni-kisMnan; tl hikishi!" fini>ldir mirdl-ri ıvi: 

rl.mfi ntim:ı~8tf M., uVi. tizi frlm~rtU; ii,z fi-nlyP1uln." 

mi>rı/.i ki vd: 
,n.i khirkhiz 

HI. m.Prdtiki ııd: ,.Mqqi' M li.sıô. glirilki' iiz lıikishin. ırii ldkin 

n€ khirkhizi td&rn. dwe di bi min. Mqqe J#J min ...&rô ii~tô. iiz 

nl-..Mnnan #j bikishin." 

17. finekilr merdii-df' kM-re vd: , mildAm ki t1J t4sen tl?,;. M ya 

he M, li n~ !:ishdne? ltz ı1 ne khirkhızi4 hir€ mil·ii{]i pid wilrd 

•him il, rii ki_utimd. li ni ldsluine, dzi [für ilz-zi} nNcishiinan." 

ıs. m.iirtft1j finikdr finikilre { = jinekiir-..e 1 vd: ,~aqqc tıi 

ilsıô. tl.-zi ni-•lıiindi b$kiRM, IJ.tiqql e kh.irkhizi M siirô astô. 

madam ki wun.iyô, ml. tiM dmir-di t1114i tıilr d4ydi. ml nô qôwigh, 

nô m<U d ıl ti mi IJ.tımil min dli he ne khirkhizi." 

lll. ıtXflılire qôndglıi khirkh.izi-ri vrl: ,shimd khı!Jrrn zh•!)ı binl-l"<l 

Mmnin! qismdte min handilyen bi." kMtir wd•ht ıl •hi. 

HI . 

. J. ni:::hfn u·iildt; JffnUrı.i-di mnrdimfn zhli 11-'fİ."ı'-,uf/"" J..·h" i·' 
1 ·ı ·· d' ~ ,( .... . H o }rınn.a 

)fl nmr ,mu uyırnt. nt/1 ""~rdi(N uıd.._.a·~ ... n.; " .. /''/. ' d" . 

1 
,( .... ..:. ~ .• .._ • ,( ... " .• , nn rnrrr,t: 11 ,.. :.rr.JU1. 

Yl7m. ·~hn.n.<lou. k(' az nl!-u1wijia.n iiz Wf1rlii l·h li. ,ı. d... • 1 . 
~- 1 i,•n:. ·• ' · · 1H' a.nun n 

'' 1" ''I'J'''b' · .... ' azm 0 flh'l iin'". düzdi l..·h1i hd1t ,.~ · 1 .{ ~ .( · ,. .· 
,( • , • ._'l anı ıwwnL e. zı UJU7.flnnf 

' 11fll1'': .,1ml ?m..Jtl W mi-rtı In' Id dAn<J bi di tlı: 1 m' h/1 "1- ~ .. 
''d'''l· , ' - · u.q rınn·ım;; 
• 11 o 1ı:ı n zh.rurmU di' ı 1··,., .c. tfi'' . .. , , : · 
_(,/'t 1 •[1, A.·· ,ı. • 'mf { fl.,lf1 )(' ffl.f," "fl ~O'f'Ji' n/tı f.f1 8firô n.'lfô· 
" ( ı ll(.h'f'nfll uuı!/a." 

· • 

.1. d_! ,_.,; ki ,.riz,; hi s hi ımf din." herlfre kiim1kilr dazl d- '·h" . 
ı·12 ·· " 1 · ı. · ,ı. ~ - ın f.' 11. .o-rp 

: ,.azo n 8nımn ki>. din?" dlizrfn.f. r:r·~l.' . .<!. 1. h ' . 
'l' 1.,,, · (t,a~ı~ l'fı. , n m·ar-d, mfl-de 

Jll .ı ( ı' 
. 

sı 
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·t. hcrdrf ld:_irriikdr vii: ,,u1fl bd!'' 1ıti: ",.lıinui ta.khmfnf khô 
hlkiirhı! Ôdô z-i lJhirin sAb:, takhmtn.e U'f1rdlii kh(i bfhirin." ~ 

!i. hi;dki. U'tfyrii kh.tl. gir&ti U 1)ifi fdviJ.rdtii ii .~Id IJi ,;ilke.. uvird.tii 
/.'fı,1-r(~ f/.fl famrlm girôt, gı:rw(IJ uıdrdlii khA tamdndlli di. 

H. r1m(_lj diikdndP ri,,Jıtt. tishi-1-rr ?ıd: ,mdrP kahdb bidrıt mil-'~f . ' • • .• • h·' . ' • " <'h • d li d' • ' /";·'>. .. 'rd •• n~ı.flmını. aR n ına-J'l' .twrı. rır , '' r "· ro 1uı. n ah~?. u mn- tıı 
khriya dii.~f pq_i krirf. tl ·wii-rt. 

7. m~rddl.: u•in.yd •a.rdbP. fi·nıti zii-ril, ?'li: ,,fAl kh.dirô.'" uıdrtJj 
_id_l ,.,;_. ,.qri_1n rii_f.ıthd1~t1." ,,ı: ,m.iidrtm ki ?JÖ;_iHiıdnô, tiimJ.i ntin biji 
df.'" u-tlnii Mjiik·i di.t.~t.~ kh./, btlrt bi sa~An-dtN l".fliH1h1.. bôl dti bi 
min/iiki. mhrliik shi.. 

H. ltrrr1t·f /;(!niikiir mi: ,,iii C·iri: bôl dli In: fl.?" di. ~-·li: ,lnb,( n{-vô. 
,j ki miindrJ, mr? rf. fJii-.'fri. ~' 

H. r[n m:zh/,dy,~ fihYir. sld fn: kh4ii.., hfirr. kk-ll fHir hirrli. nishfi 
hi Ji, -~11kirrl rizhi.r1/. ii .~ht. 

ın. htıi .-:!d. /d"in .ıdti. fı(')·dyr'J di .,.;;,"11fdi 8Mnnô. uvi?ttli. jt}j 
,;_11d f, . .-dimn. hn·dyf Jrii wr'nJI'; hil·hlı rlimi. d ni!f4. kı~ 1!1;. pird 
-:r·l/,·. 1/"f/!1•; 1- i11f ,;!1'; rı1v(ndr1 M,.rfi sllinri. mitrdlrnfn :i 
ı'i;'l'; ,,~';. 

J 1. berdyi' kiilnlikllr li gll:ird a sdr, a""i m1nMi k/ni hiit, ki 
1JU1rd-inu\n-Ô1) fl!_.i. nô nıitrt/ftn, foA_g/IÔ /ı.·i nfln uı;irdfin, nÔ lı 'flrtiiH'J. 
Ulflrd/U kliA-rP 'l)ri: ,tfil.P at'ird sh.iniJJ?" uıdnli J~i ?-ıt1: .,dzô ne 
m hdil lı:i dir ,'fhi nd-n. 1 ' 

12. hcrr1P jdi &md uvir. <!J" U arilbiti kltli k1ı~4 pid. uv1rtfi 
lafilki Wigdi benirdi khô lt;pishti, anti. berd•i' Hi7»1kdr gmu1 
<irıl. rm:ilıi ırdrd4i J(!j•a lrlflik girP da '' paj>d shünd hi kh!J ,>d,·; 
r~irı1t, bdrt luıJtdn bi shdii. 

ı 3. shdndi slti ldlpn-di, bi pa. ya. 'arilb ı1 m'lrdrii hiJiiNd 
firl rô nisllti; il l<ifdk girl drlyti fi& rô n.iBht. 

f4. •u,rdb sh-1. k4Ji Wrd, ffi?)d 11fn U Ui 11i''n. ı"Jdzd t1rt. deliri sdrr1 
A·ilrt gtif·m; ô bi. R·ftr. 

15. Infilk pd.;hti stir ra vi.•t, jilke lafilki d Mrt. il nid,ı ı<lrd da 
.fiil: d; ldftlki. Mfilk w;tr zand, dd.•l nd jdkdf lrifdkia; ]J(!j rtl 11rlnfik
in dl bi irifdld P<!J rlP s!iri ril. hiris u di dinddni e kijdki rizhidi 
ldhdi (arôhi. 

16. l4fdk k~f!!trid, khdjli vxikht mdnt; lr&i4 bi khlf. artibi 
ı>a; ,az win4 Mnndn bi miirdimi!" di'tld4ne ldffiki mllti l>i 
lriffiki. 

ı 7. •arfih ,,ı ya ldfdki uirdti bi •h4.Jtwi ,, biirdi. ldfdlc kdjdi 
mdnt; shıi.Jtrd ~t>ll.risht u ahi. .&ht u shıianilyen amd. shiidnt 
dil.stf ldfaki, a k.rirdi, ,,a, ,nô Ci girwd amdyô tô Blird rô?" /4filki 



ı..ı: ,piirs mdki!" sM s-tlki, /ıaidmi hdt, khll dnrmi/,ı. Mrt, bi 

wdsh. 
!H. ı1 kM t>irnA. @ kf!!ıtd wdrddi kh•l dimli. ~ut •ari gti_lr/1, 

hi f!l 11~-ktl>-di. 
19. dm.ii 8inj<ir. il ddy''e miıJil-rd gtijr!l. uvikhtf m11ghr1lbi dmıi 

hi biiri-n ı·.ır. winy!l zflrdd•' lıilni. w!lytli kh•i Rinill!inJ. { l>ilri ,Yi,..; 
r6 ni~ht. uıflrtU f(J__i vd: ,tid-rd 'WÔ.rzi!" 

2!1. milrd!!J f•1i ili-re ,,ı, ,N waz<inndi ne fuqdrl-ro ?" ni: 

,lıM ziirrir· girfit.lıiirt ziini. ııli: ,ıte W'i giijriln.nr?" l<ijilki ı>d: 

,,ilzô ~(1re- gfijrdnwin /rlirfn zhrSıwi-re hCkitrdn. '' 

~ı. U-·ühdrC kii 11t 1ıd: ,tt ~thihw.(; bt~?ıniP bi m;ffırr1n? ti il:rhr1b-r ?" 

/djii.ki ?'fi: ,,ii-Z ürblrfuin." (li ı•d.: ,.rnddrim l.:i H tirfJ,1b-fı, m.? n htiti 

hi.mı1nii!'' 

:!2. nti '{i nO jim~rfli jtJ_i Uij{1k nt~.<Jirul8inr1, ki n(i ô miirdim(1, hdl 

b'l1 ki he.rr'lf,_ fin,;kiircJ. 
~3. lı·drt n.,~ •ariihi: shinô fJi .ır(Jjd. n<!J-z·i tiın khA dir hilnnô s~Jd. 

rfj::htn pld yi[irilnP yil-tmt môrgPn-di. •ariifJ pityd bilnnô, ?Jil-ruJ: 

.,/lfi_}_m.f min !lrinn,J: lidô ,çô/iyhi'n tid nd nıd·rgidi rd k()J!'"dn.:' f~erfiP 

kfjniikii.r Jır1nô: ,,rf1 kiiwil.'" 
:!4. ô rd~ka_!tnÔ .• ~hfnô ~cf!tna. berrtC kf.inakilr u"arztinn.ô. 

qfiuu~ kh ri viirti rln.Jiin.nô, nfinô pizil dr: tardhi siir, rf:!:t dttwitırıilrmlı. 

pti.~hl1~ dr1i •urdbi -nı ı•iizhdnnô. ~ariihi ki8hdnnô. 

:?.''i • • l{hf1m bdnıW. ni~thdnnô fl.8ftrr de •arillıi, ~th.f.m} knyt •a-rliM, 

{u~/1.\jh -1-d k1!,ı:m1 zflrd. Jin.it1yC (nriifJ.I. ydnru'i, sat'4j wıtr1ri W pfRiuinnô.. 

,.f!ml.: ,krlni amfH1zf> tr1?" t!rfn.ô: ,duô ydnnô." sh.in·nô ziini. 

n·tl !J'i.i. kh/i yiinnii ziird. föpflfhilnnl), aa.r(J_i Jrti fi kAnnô. 

:?n. ,;,,,,~,.i fl.njiinn.ô fiiriir ·il tıdr~ kh1l dAnô hi kdi di>: kh1L ahbmô 

df.!!t ddi kh1l. uıh-1h1.ô: kliyli. f4J M~nyô. altJnô ktfj dazridC kh1l, 

fJiiunô piiyd, 8Plriw dtinô. rr1.<ihAnnô. 

:.!i. diiZt1i Jf!:J trJ.j. mö.r~ıühbii kiinnP., fu1lr. nf-sintısiıu1nn.e. 

rô Rhiinnô, fHfdô tliizfli liiplki /lijdki sinti.,inrinm~. 1H1ni: 

m·klt kr1tı: mlimlf. ?'' 

sôligh.l>n 
' ' t " • ,h ,,_a trı 

:.!~. M.jiiki C·ifi fimiiyô sa.rri df jfJ.j sdr, in4-1'C 1:a. i1ut 1.vt: ,,md 

im1 ·nf:-kilnnimi.i; tff~ ztir·/. kdnrı.Cl" tlijilk 11!ftrisht., shi, ~riqqihii-rd 

,ımrr1i uıdrdtii khô ııdt, Cii. kdrt d.ltztlndi khô m'ir. wdkhiti diizdn.P. 

/lij,!l·i uvtri•hli. ~mm! tim!!J, /ri_.y nd hlf;iki a;ista, Tafilki-re • .ı.: ,li 

f1crdt~r: 1mlô pil: md berlı 11 fo ft1ri" qizhi." tht pill rr1ni.~htf 11 winytli 

bi f11·rwd r1;; khd. 
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[Kor'ra] 

[Qeseye serbestil 

ı. miirdim niituıii..M. 
2. jint nfitcdslıd. 
3. ini môrdS.m nliiwfi8hi. 
4. dyt fini nÜiu:ıiüıhi. 
!'i. fn1: nfnutiiah!J. 
6. Imi nf;;uıiishd. 
7. du n.lii·wdahô. 
A. dr1ri nliiwii.<M. 
n. int nfiiuviahi. 

J O. ayt nlii·wdahi. 
ı ı. üz miird!mi kislıdnnd. 
12. fiz Ini môrdimi Nah.iinnd. 
13. üz !lt· (mler }i) kislıdnnd. 
14. iiz ini kish.iinnd. 
ı !'i. nz in4i kish.dnnô.. 
Jfi. fiz fıwi kit~hiin.nô.. 
17. riz riyrli kishilnnd. 
J H. ii.--: inin kishiinnti. 
ın. ii:! tiyln kish.drmd. 
20. Jrimlrdi rinrl shinnô. 
:!1. jinid rind shinnd. 
2~. ü~ kitltfJi ddnd miirdimi. 

[Merseli 1 ıstanıki 1 sanıki, deyri 1 kılarnil 

I. 
1. zhıi lıii, zhit kutik, zhU Mr bi berdô fl. kM-ri shi, gfrdi. 

·•hi slri zhü (od~r y{J) ktli. 



2. kuliki oıa: ,wlikd !Iii! shimd itia vhulitren! ltz sh.innd 

mi•ilni dAu'lin, khll-ri ıdin Citkdldn w<lnnd, ydnııd." l4ô vd: 

,sM!" 1.-uı!k •hi. 
3. Mri Mi-rd vd: ,wlikd liıi! lizô zlıtı plplk fitndnnd." Mi 

va: ,tn !ıl-ra ritfd k4n.W, b•1'1ti maô pil it'd ntô. tı ııdnf!o kM 

mdM! ıırrgt ydnni, md w<lnnô." Mri vd: ,bô k4Jfi mi astiJ; dzô 

khô-ri zllrn<i f!Jniln.W." h!ri piplk f!Jndi. 

·1. ıutnlrli: :ln1 rı'ir!l ,;mi; ?~r1ri rf,;k_ rr'i;·qi l'ıh'l dı1, rıi: ,hifn)! 

/ı,; ~1ri ;·ı"iı-.1 " 

1t f; !1'1/·n 1/f;.'' 

killi IIIJt'l;,~~,; 

/,.'ri ,.,;_. ,Jh: nfm1; fİ wl u•rhıni.'' nlrqi rd: .J;z t1l 

-r/r!Ji hdl'i-ri l<lriml u-vi11d, rri: ,,bfi; hfftikdni fıi rf,·;8fi 

-n/,fr1nı1." 

rı. fl,fı.l a{nmi'l shl u•t~ vdr. 1•drf1i Jwr d?~ luit··i. hfri ~rurıirt, /ilir 

dd rlrd. lt/ri rt1: . .l!i 8(1nd u·rhırl: n:: lawrf.i Ni nfkiinm1. li q(jj mi 

wiin11i ~.. 1ıiiryi n1: ,mi trirrl. nh•fi: f,~ /ull?'hlni tri /iz rl.-fl.~ti- khı'i 

frw·rl_,,,; n/drl.;u)?'' luh l,:i.'fM ·il. wdrd. 

li. lllhli }ıJi bdik f1-wri. r,r; 1·iirii bt/iki ,ı;;hf, ?'VI: ,Ju~rn kul/k.' 

~h:i tJf1~r1 md 8,-;nf 1/mri. h/ri zi')rnd jiind·i; ?'dr~! f1md. hiir 1rdrr/:' 

/;ufikl ı_ır;: .. jdni' min 11. !J( wfish bô!" 

II. 

ı. zltıl vdrg, zlıU M, zhu M-•lı bi berdi fi. sh.t, gerdi, zhu biz, 

zh1i lıizid &rt; zhiı. argUsh drt. 

2. h<J,h. ı>iirgi-ril ııd .· ,mil.r Mr ki!" ııdrgi ııd: ,biz sPpdnJj hi, 

biziii ıdsh.ti 1>1, argi/,sh sMmi hi!" zh.ıı !db dd viirgi rô. tıdrg 

kisht. 
~- M-rr! ıod: ,.mdre Mr k'!" lll. vd: ,sar& timdnr mi olirô, mtrfi 

mi! p/iri!zi tti-ri! mlr/i /lizJmi> niô." 

4. htilıhi ıod: ,tl ri ıı>linni?" lU vd: lilq'/4! zlfr(Jj ml-re." h<is/ıi 

ı·a: ,.tıi mi dqili tı1 kdm.i-rd gıır&tiJ?" ıxl: ,mi /illr,a rdp--rll gıır&M." 

li. wurishti wil slıi. hdRhi vd: ,bf!rdk M, tn vi•sMnd!" l?i ııd: 

,m.l. zh,it Cl mf. khıl ,,,ft ıı wdrdi." 

ll. Mshi vd: ,zh;/ c-Imi'. mizhi vilf, !Jz btlri!" zh.U limt lıtUhi v/tt, 

rtd fi; u.;/rd. 
7. tdnfd shi, vr!: time min it btniz vd!, llz b4ri!" hılr di cime 

Mshi bi 1.-ilr. lu M,sh biirdi sbi :M k&ı. d d war. rümdi, khtılisyili. 
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TIL 
I. :\:::.dr z«nu1n Ntim.rfrrit Jndkh4rıii. M.~ht bL rihnilfir1n r&.mil 

iÜılıf: fl_,:,. d miinl/ m (im.<"~h,Jii Rlırirô }ini khu hdt, klirrı zuridt fh·d 
pı~;,f,( hi, dinyd Jtit~. lı·dnnô. Nümn1f üyd shriü Mi.gM tu1i,·ô. 

2. A::rlr ııiijid dtiPri ~ri. ö,qndi dii1'1'i 11f'it shi JintP. kh1l, hiU. jirtl 
?mzrrit-i /f_ınlhim pf>J-dd hi. 

:t .~h,Jsh dsh ridrd. ~wzrdtl [brfUdm dttdi yi shtlıl. fird tiihrlr. 
11Jirl.'l': oslrirrfnn: .. ini rrıbM nu1J." bdji f!.!_t-nyif d:rılnnn ra, rri: ,Jni 
mhld 111rM.'' ht/Ji a!rnyd: ini ,,lnt gf.rlni. t.ır1: ,fni r(dıfli mt1. n..fli.'' 

4. hdjt rMdf y; hi;rd m?ftlhô.rtih. nr1rlj_ lı::t1t !old lmfnghr1. yli lanif 
pl}dti 1.-iinl. tult u·rltli Uilaflitf 1'1:rd.illf-. kfı,·;hiir rlrt Niim.NÜ. 
Niimnil zhi ui-rd. dL r1rl. kiJrd zinrlrfn.. 

rı. -:iimr/n;.J; f!~ M·nrl./il.l shL J,;;·inr1i. Nii.m.rfit. 8h1 zi'tıdr1na, tıri.t, 
Jrf. ::.hl) mr.klu;jd1ıirrL~M. gnrdt. rihnr1. 

IV. 
1. Hazrliti Suli!fmdn r/Jfiik l{!jri drdi p sdr6. f{rd piirsd, ııd: 

.,shimd-nt kJmi ıcif •amir kiird!l?" lajrdn vd: ,.qaldi gilniı zhil 
qartdl ıl8w, Zilf rimr kilrd." hazrliti Sul(!Jmdni ti!.frdnd vd: .,sMren, 
httirPn!" 

2. zhı1 Mjr shi qart<1li hill, ııd: ,.lıazrdti Sıtlt!_imf1n ı-Yindfı tıi 
dflrul." qart41 dmd. lmzrtÜi SubJ:J~ru1ni fl.rtZ pilrs ktird. tv'i: ,tıl 
i:drul dm-ir kiJrdt1?" qarlifli vd: umf hir ~t sdr timir J.:drdl). 1

' 

hazrdti Su.li!_ln~<lni ık· .,tı(. pill-r cô lilıtô?" vd: ,.qrıMi KMbilr-di 
zhıi qa.rtril dstô; z!lf ri.mr kdrd." lıazrdti Sıtl4!mdni vd; ,.sM. 
ii yi qarff1li Mii !u 

3. qartrtl s/ıt, drd. hazrliti Sıtlii_lmdni fird pdrs kiird, 
t"-dml tim.r !'ilrd.ô?H vd: ,cdr s~ Rf'ir mt. rimr ld.irdô." 
Rulij:Jm4'lıi vt.i: ,t-U. dinydd Ci dlô ?" 

ııd: ,,tU 
hazr;Jri 

4. qarldli 1vl: ,.rfijiik f'iz Mrı biirz; dinyd m.i ı•drd birindi zh.ıt hAk. 
Oz a_!tn?ld!Jii: /jrf~i dlifi-[J/.zi .'Jijld Cik hiirü.k'il.nnr1. r1zô jf1rd rlnuiy&. 
u•,ft. öz f'm?piyti: ,;]1.1i. kli8hk-{i. iiz shlti, st'ir ni.ihhı. liz l'mydwi: 
kl'ı.r.ıhk-rri. zlul kiirii!lrH ziirdrf1.yti, zh,1t kiirdyiJ..i sf.mrdyd. mi di: zlu1 
tm"irtlimi ptr timd fdiJdr, mJri zh12 dilvii drd, nd rtı. m:i uVlrd, dz 
dou"lyr2. 

!i. iiz di, xtjJ ~~dr 1'1:ndrtii, hr1nji sh.iti. kr1sh.k sdr nf.aht.d.. mi di: 
Mji lı i môrdim.i timd UHuir. mlri zhil. bizid t1rd, nd rô. mi. uN.ird, 
iiz rinui/tti. 

H . . wi .wir R!d; iiz lu1nji sldtl. s~ri kr1ah.~:li nishffl. m,; di: tflrni tti 



m{j,.dim. ri.md tiibr'ir. zlui. tf:(t'hlf! hA11 dikt.id-ô. drt, mi. bi.ki ... hô. dz 

rmndyd. m./. dmi?: f.{ dinyd-rti di. ldzzdti inarini C1nyô." 

V. 
ı. hirli mllt"dıimi slıi zMJ. ri-rd. hazrdti Klıidlr ril.slıt dm4. 

•ıli: ,shimd slı&ni k&tı?" vd: ,m4 sMni, pdrd qaztln.f kiinni." 

hazrdti Khidfr vd: ,shim.d pdrfi•l pli sli Mn ni?" 

2. zlııı mllrrli.mi vd: ,llz kM-ri dna pli zhli finid salih ylin1!<!." 

zhıtz >ıli: ,dz !Ind pit bdnnd s/ıP.kh isllim." di lı irini vd: ,/Iz ltnd 

pÜ bdnnd pdsM." 
3. hazriltı Khidlri z/ı.u klighıti dd môrdimi -vdrini; tdin wdl dAi 

mi!rditni di yi ni; zlıu aklıCil zi dd môrdlmi /ı.irini. 

4. hazrilıi Khidiri vd: ,mir silnd Mi.~dni: lı/tr Cik Mqq da slıimA, 
•himlt t'.iiwi-rd tepid n1ldi !" hi ri! Iramin iz fire silnd •vilnd. hazriiti 

Khidiri ııli: ,,shllren. k(ı1tlni k/ııi !" Mr gi zlı·d shi ktiyf khıl. 

~- '!:1' miirdimu Mg/ı.it tü bi, shAıl ıı . .ırisht; /M iil<lm. ılcu mi!rdimu 

u-ii/ii tfi, unıri.shti; (!!tn iii khiznPi rirdi ıhô Jira <ıislni. f!!' môrdimıi 

akhi:d te, •htlıı u.rurlshti: i!:!'nid: kislki [oder: pfldkij yi biô piri 

pitri!.J. 
6. mi!rdimi ııttrin bi slıiklı isllim. mlh-dimi diylni klı&-ri zlııi 

jin.id sdlih girlft. môrdimi /ı.irin M pdoM. 

7. hrirni d mr l.·rird, hn::rfiti Klddiri ~·tl: ,8/ıı%, hi rif h.a.nı.ii mtn-di

wrln Mjılrihin ."' 

H. ho.:rii.fi h"hidir sM '{l1ndkhi sh.H·h isldmi, /ı;(~l bdlki zh-tı j1fqr1·ri. 

8/ıi ;;iird. lfhfkh i.sh1m·i m'i: ,.ti Ci. r~Pr~ni.?" ?:d: ,,iiz i'nndyti, li dli?·s 

Md i m·i." 8hf.kh i8Tdm·i ?>ii: ,.sh/i! h/. itidi kiirdi 1Ji.rt. 

!1_ kt1t tiilıtir, Bhi. zh1~. krlyhlt-ıi. dd bi shekh i.~ldm, f.'1·d [=o flrrlj 

gun11 . .r;hfk/1 f,'flıhn lu1n}i IJi fdhfl. tawdı~ nl:uimi. pidı'.çJuÜ trikhtrd, 

:oıhN;/ı. -l.-;/fim ru1 rti. 

JO. /ı,,zrrlti 1\_hidtri shl. kPi p(islu1i, slıi ziird. plishdi. vd: ,H li 

gPr/nı:?" vtl: ,,iizjliqfr-{t; ftind r&}i mi ?l'eyd k1!" pdslır'i.i 1Jd: ,slui! 

jfii 111 fin?Jr1." 

ı ı. hazrili i Khidiri ıiy<i u,Utik dili hi ff, tirtl gıırlit; uazi lif Jn.qtr. 
12. ,çi/i kli lıi tnf1rdi.m.·i jinitl SfUi(ı VJlish.ti. biri zhi kdrd &, 

s{ifduı dfl.. Jı:niltki. ı•d: ,ti krim~i?" t.ıd: ,öz rfydn-ti. öz dmdyn, M 

rrirul r6J/ meqdti m} IHFkiri." }i·niki vd: ,U sar& Cimcini mi sttr 

... ·'~ " (l.ni!!._.L 

l~l. 11iltht rô. jin~ki kinji zhl tird ııiiti, kinJi rui.ı•tU dili pı"rd. 

mı~rdr!J ,11rli ,,.hd-nd dm.d. 111i: ,,in·l kt1mrH" Jini!ki 'lıri.: ,ghiirib·Ô. 

tAnd rÔji md kil-n ni mf.yii!" mfrddi jinlki ?Jti: ,.Ui zlıf hfll kil-rdA.n 
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14. h•ızrii/i. K!tidir k/ni kiird iislık'rii. ııli: ,ii.z hıızriifi Khitli.rii,. 
r("IJri·rÔ iiz rdBh-l i ·'1h.imr1 dmJi.yfi. mi shim.d hJi.r gi zh 11i f:fki flfi. 
;;;:' flm&wi

1 
ml a.mf,r/zi 111 fiijrilıd kfirdi. stizi khtl st"lrô nfH1infirt.i. 

; ' · ' ' • · " · · ' · t" ' t' lll " • 8' ' '·hu' ·Ar mi mnmıülı khu ftnJ gırotı; ınızı orı. ı Jlaqı; ozı ": , au 
·ı:indrti. luiqq tlfrti rdztô." 

VI. 
l. ·~lll<lulh11t lrlfi 1lfııMrilki slıı ~4f. Mfi kilrd. 

h,jn tlt. h•1ndi flnı tvi: ,mlrz, shr1 Bnglulfid, viird, 
/Mhrflmi. miift'isikl" 

kiit r<1, zM 
ml seld·m4n 

~- rri: ,.iiz ıriiri<hfli, <htd Bayhddd. iiz Y<'rdyd; mi Bllhı·dmi 
miJj,;.ı.rt df. 

3. mi rr1: ,M h/nnlli·r~ Ci hAl kdrd? 11 m.ini trd: ,/iz hiir rfij zh'fl 
dtn/1 mluvi 1~ifiinnil." mi vd: ,;Ind qdi rahbfa hôl ntô.'ı 

4. mi ,.,;_. ,hlni 111 hiil N hôl fit~fô.'l" tvi: ,,r,ihdr kP_irdi mı fisti; 
fihilri: Mji mi ı},çfi. mJ kijn(!j kh1l dAi lılfdni kh.tL" mı tJtl: ,üıdzi 
hAl nfô." 

[)_ mi 1'fı: .}1/ni n d8M 111, h.ilt?" t.•lı: ,zhiJ kfondi m1n4: zı1j ri,nd 
bl. h; s; yrii ml ri nd ni1di, iiz M.di fl.. mi lrhtri tmlrtı kiird. (iz 
.~lu1 !l!tM hdt. 

fi. mi di: zhti. p1rı amdyi ziiri1. Ci1·di kk1i. duli. Nrdi m4-rd 
l)isti t/, ,.,}If. m.i t.v'i: ,.ıdölnı, ind ptri dlzdi bfi, khiib6r bfdli, dizddn 
hlri. ım1li mi lxiri !" 

7. az u:nl'i•hf.d, di m s/ıM.. pf.r Bhi Mıfi kh>l. mi gôshdliri kiird: 
qifi4J Mrrndi, ıv'l: .,M qdi mdre nlin nfdrdô?" pir ı'li: .. r'iz •hM 
kriyi Biihrdmi mllf•i.sl. /Iz Mmdi-rd törsdyıi, fira ct ln1•rizi, 
bid·ri." 

8. Bllhrdmi möfii.ııt ııd: ,.llz u fd-rd gerd d, dmdya M yi kh1i. ml 
nd n gurliıi, bilrdi, da qifdni pf.ri." 

9. mi vd: ,.qdi Mmdyd Ml lndyd tu kilrdd. !1i-rf mizhdrini: 
li khiilisyd yi." 

10. Bnhrdmi möfı'i8t imdn lfrt, mlird. 

VJL 
1. iliikim Luqımln nlinui yi Jnmiiluib bi. hftlmib, yô ı/lirll•' Hü 

bi. rhi wiindf11h; 11/uıönd. bdrd uXhrldj hat; fawtii nlm1istl. dddi 
yi ,11iri !l'j hrir ym·rit. klıAri sh.fnfi}, kôll ftrd. 

:!. rr1jlik ,zmtut::dn .1rht A~lilf. mirdn. tUrr1. h1ti bini zhu. kiirri . 
.ltimii.~·iilı !fr1 qi r.flh rJu.r/;t' drd kd nd. JIÔ til}l t:fijid._t {m.id: JIÔ qrJyt 
J'lr iii{Jimlnô. 



3 . .fflmiiRiilı mn/J/iztbti kh1i-rrt vtı: ,/i: vrijilnnii. shimif b11rh1, 

fp'r/i.o;;hi·n 111ii }Jidr /" Jlimi:isiihi 1Yit; ambUv1n hi}rd, nit. 

4. J,(ınf qtldfdi. .ff1mii.9iib sh ı bi-tıi qfJ. amfJt'i.ziinil vd: ,mi 

hdnftn 7!id.r.'" m~ıbtl::tln n-1-dnd. zh.{t. ~·iird tul q()i sdr, shf. 

!'i· • ./limii,..:df, fiidil hiirm.d; n{.'Jhkti fJirô clidr. zh?1 ziifiynd U bi; 

g>mfl, kiRhl•' qôy{ ktind. zhıi qıil hi d; shi ziird. · 
' "' "/'" ı'' h'" • ' h"t"'ht" .<' 'h'' h. i(nnw: u•ı ntr• mr.rano. s a.ı ma.ran z .u a~ı· ı Rf1TO ru .. ,. .~.ro. 

srldın ,f,t_ shfiı mıirdn rrl: ,ulf:_lkim siilr1m, ./dmii.~Jith! ti k~i;T 

riw1i .' .wit-ri r.:i1minı~ mi ..-rdr ôm(j_f:'" rvi: ,,bl J6r !" .lrimöRdb shi fı1r. 

frikhri siinl n/.<.:hl rô. qdli kdrdi. 
7. dı: ,o.r(iri 1'l:ndrl. ri>j{i~c .fd.mii.ililıi mi: ,,il:r1 shin:nii. mu/iili ~ch1i; 

n wi. fıhdl(i)n!!'·'" 8/uli rmlrdn ni: .,iiı iimnidt nfkiinnd: li 

,,d,wi siifJt'ifd miirrfi. mi_.'' .Jfim.fi.'JfllFi. rlı: ,,ffihlii tıifdiin<1. giir;lk 

ti mi lu~slu; "'i.'" shdi nHir4n rd: ,~mi ri .4J6ml b-ıl"'6.n, H hÜ nhxlj-i!" 

j1ri 8(1nd wrind. 

R. shtli ilmri mdrdn kiird, vô: ,,Jiimii.sdhi bdr~n tabdr !'' zllfi mdri 

.Tiimiisdb gunll, blird lii/Jiir. .Tamii8iih shi k!JJ kM. ziimdnrk ıiniirt. 

n. zhıl iliit klıölif(jj z/i.mdnid (-it) pcr!A bi. [u'ikimi ilrdi p< 

.'liirô. vd: ,m·ı u'!ilsh kirifl..n!" fıdkimdn ni: ,ditrmdni t1i i'inyô 

ghAr(!j rAn i shdi mdrtin." 
ın. kluılifı!J dmr kdrd, ııd: ,kdm mflrdimik shlli mô.rdn dtô, 

biarP.n mi lıiit!" gerdi, ırnlrdimi drdi pi' sdrô, peril-zi kdrdi zit. 

ı ı. .TamiWihiz hdrd. kinji yi ıliiti. !!!'nidi: ltl.shi Jamiuıdbi 

btd /ıiiltl.k. 
12. vd: ,tıl slıdi mdrdn dfô!" Jamiisdhi vd: ,mi nidi~." 

khaUJi!J ııd: ,dzô mili tU dAııli piril! mira vdj!" ni!Mr mi/nd, •. ..ı: 

b' • A lı' 1 ~ h • A -AZ ' U ,, ert.n, ma s ım. az .s ınıa 'trtUJ7ıı. 

ı 3. shl. fdük tird ıWıil Uihilr, sht üfdi sdrô. •'<~: ,MU! ıtid!" 

di k/Wfdi ııillhti r6, wiind. 
14. slıd dmd lilbdr, (!)tnid, Jdmitsdb di. vd: ,clrd M az m6td 

ji.?" JamitMihi vd: ,dz zôr drdd." shlli vd: ,min kM pistdn-k! 

üz taıvdi tıi nlldtnnA." Jdmasdb kdrd kM pislik dmli. 

15 . .Tdmiisdbi-rd vd: ,mi biinn.i, sdrd hirniinni, mi kdnni Mrdl, 

ml girendnni. hirl Jinjdni rihıi mi vlljdnni. Jinflina ı>lirini 

aghli.ia; finfdni diyini dii.rmdn-8; dlini klınl.ifı!J: Jinfdni lıirini Mr 

kılm bilrô, hdnn6 [ı.i1.1 .. 4m. ti rind bilnil Jinjdna v~rin lll v/Ir ndn6 
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-rn; jinf!lni hirin /ıitktm kM vitr niln/i rô. hin bik: jinfrlna ı>ilrtni 
ıı bi di l]iikimi! fin.fdni hirini tl b&ri !" 

lfl. dnA ıJd. sM shdristdn, hltktm drd. sM siird birnA, kiird 
wurdi, giriinA. hirl finfrlni rbni 11i 1.Yit. 

17. fin.fdna vitrini Jlimiisiibi ı>fird nA rô. finjdni diylni dli 
khiilıjli. jinf!lni hirini kM vM nd rô. 

IS. hiiktrni 1viri klul. fAr nA; .!Umiisdbi finj(1na tıririni yf vör ndi 
rr1. .finjdni h.ir1ni gur!.t, uvird. lıg.kfmiı finJd-na 1ıii.rtn wdrd, 
tmird. Hnlifli hi wiish. .!dmüslib ini silblih-rd bi /Jiiktm Luqmdn. 

VIII. 

1. di hrrr1i ji M. yô bcrd ski. f!,Ski1r. finfP. khit tii.Rlfnıi benti 
kl11i hirrl. "hi (l.•krir. 

2 . . ~tiri!k nimirt. he1·ffi finli-rrı vd: ,b(~ mJ-dı:J gurtf 1-As bt.k! 
j1'ni rt'i: ,,ih ·nfki;n.nii." dı mnrdimi ıYi: ,iiz hôtAn M. kdnnrl." 

a. W11Tishf, shf. q,;df hiif. ?HI.: ,Vf1H~ mi zl,nd kfird.ti.." qtld{ Vtl: 
,Mti..' uui rtljim lıfkim.!" ,~Jhi, r1rd. rliJim kfird. kiirl ddi pirild 
jfl riirdr1i, 8hf. 

4 . . ırhr1ü. yô krlnHin rlmil, sh. i. yô tüjdr f!:!l.nid: yô ndlt yiinnl2. 
"hi hrit. yô jini.rl n1fim klirdli, ni4ıt.vtsh-d. (Jıtrilt, <hi. 

5. 1'fl: .)i u•di mi.n~ri. iiz bl kiinnli uıttyd f = wf>yti.J.'~ bilrd 
ki: "i k h. ıl, hlnd sdri hird wf:Jf(i. 

6. yô khizmük4ri ?li hi. jintRrd .,,.,],: ı,b; mi··di! g{i.nin bl> k!" 
ji.n.i rrı: ,ii: n/hinwl!" X·h.1:zmükdr shr1U 1B1triRht, bfji ligh.~ti kk1l 
tmrd lıirm1. kdrda (J1adni l'ist jiniki jl/ih. 

7. sr>r tn'fH1i u.ıur/t'lhti uv;., tEtnidi: llıji ,;.!!lut;. sard birw-1/L grrdi, 
vd i..· ,.kdmi kdrdô?" 11h.f kdrd.a ffU.nlnı: Jin€k Jlh~id dt. khizm.iilı:vlri 
ı~r1.: ,Ind ft:nt sard binuM." 

ı-ı_ lir~lu11. zrim1: khizmiikdri ini- !lurii kiirdô, bôtAn Fnlk kd.nnô. 
tiqhrfi rli. x/ qurish (hi Jini~k, vii: ,kh1l·rf btg', ,.h'l11J!" gur6t. ~th.i. 

il. ıA.<Iıti yıl ınfirdim. fımri:J. di mil.rdimdn ö.•hti'> ddr. vô.: ,.shimd 
qtJ__i hll- mi;rdlrn d sh M drir ?" 1ırl: ,di sf: q'llrl .• r.ıh dhı-i nuı sdrô." 
jin/ki rm di . .rıf: qu.ri.<ıh, dt1 f{. '!Jl miirdim dô.r-nl nd r11. 

ıo. JinAk shl. ~!' mdrdl-m. h1t dim. ,ın: ,a shlnnd rd?" 1.Yi: 
,,h1-rr Cf ldıi:tn-t1?" vd: .,glinik U mf hirJiri!" vti: ,az M ntgiinnf1.f" 
tvi: ,li ml nfyiJnnd, q~ tlz ddr-rd nd rô?" 1-d: ,gun'i mf. M dmil, 
mi. fi, ntii rô." 

ll. hıtr di pU{ sht ı>liri gd.m.t. di miirdimi gilmif{-rn ıYI: ,in" 
ftiritfj min·d; üz r&lt4nn.d M .. " ytl.i vd: ,hôtd.n mf kii:n.nô." Ct1ril 
n'Ui. rilt gttmif{. yiimi shi midni iJik'. hawdj du pi-ri1ii, giiml 



shikit. Jı,rri khiiniikidi. fini y6 (lıkhti slir mi/md. 

ı 2. sht, yô snaristdnid ı!lifiili. kin! i fdm.crdan girilli pirlt. shi 

rrırshıii mi •an. pddi,Mi ai ııi/llti mdrdilı. yô t<!Jrf yi lıi. ıYir 

di/in rd. nisht kdmi sririlya. ı1]1wi kilrdi•n pddishd. UJ.ır r1m(!J, 

nisht Jinlk sdrliyd. bi pridishri. 
13. dıdi yai qaMl htn'. cand ni•u,l'"hi dinya-di bi, peril 

6rıı4fn' yrli TUII. du 'd kilrıti•n; yt btni wilsh. 

14. m.erddi yili qskdr·ra dmd. vr'l: ,fint mi Myd?" beri/i t'a: 

,gıtr6 pts kilrd. ma iıdrd, ri/Jim kdrd; mdrd. fr1.ni ıu ıvdsh' 

bô!'~ 

15. slirrk •ıiniirt. Cimi berdi yi. bt Mri. vd: mi Mr' padi,.,hai 

hüt, du'r1. bfkirô, Cimi mi wiish.i bi!" 

Hı. gıır8r ,; s hi. rf.yd-rd rdshti ai khizmükttri agMi lim4J. 

ddsti yi bi siiqliti. vd: ,tl •hinni I'Jl?" vd: ,iiz shinn6 pddishrli 

hiit, mirC du•ti bekirô, az wilshi fJi." vd: ,mrt zi sh.inni." 

17. tA in fd sht , @< miirdi...Wk d/Jr rd n4 bi rô rdsh.t dmd. ,.,ı,. 

,sh i md sh!.nni fA.?" vd: ,md shinni pddishlii lılit." vd: ,dzi 

ylinn4. zhdni khiirdb mi-di p<'da btô." 

18. lıiri hnmdzi ski p('ıdisMi hdt. pddish4 f!!t>ıiil, hiri hamdzi 

shindsindi. he vdri •ıiBt6ri!:_i kM-rd vd: ,qusdri tıt Mô?" nt•nt 
~v1: ,,tn6 shn-rmR, rdJ, U u'Jih'fhib!" 

l!l. niiiAr miind, tıd: ,1·frtt m1. br.rtii ttd,·rd si11d f,fiJ 1nı 

l>erlri mi «ki trHklir. !!Ô fini•' yd zr1f rind bt. tiisllm mi kiird. 

r6Jak mi ı~l.: ,be m.i.~di/ uurd pls bek!" n.takiird. iiz shili. 1m: 

qdd{ rd vrı: ,vr?Je mi gıtrtl pts kiirdô." qridt &rd, rli.fim kiird, 

miird." 
20. mtrd(!J yaiz gôshJart kilrdi•ün. yô dkh ant. pddish.di 

rlu•ili kürd. Cimi yi hi ıvilshi. 
21. khizmakilri-rd ,,ı,. .,hi ci qusdr klird?" •. ..ı: ,ligMi mi yii 

hesilmd drd. mi ı-d: ,be mi-di.' uurdi pts lıek.'" ni1!:11rd. mi 

ldfi duluif Hnf .'lrrrd binu1. mi k,lrrM (J1lnin' krird !Id'~ fh1. qu:i11n 

w,/. l11,11ri." 

2:!. riqhdi yf zi hiifUJ, gô.~hffirf kdrdiYön. d11.cfÜ J:fird. dii.~lı 

ylzi hi u'tishi. 

2:t (]_n mtirrllm·ü dr1r-rlı nd bi ?'Ô, n'i: ,t1l. Ci qu.qfir krirrtn?" vii: 

,,dhuMrdn.t m{ iiz d.~h.ffi ddr. ?1'' Jinf rd8hf.1. md limdL dffin.i m·/ dıi 

iiz w1 rrJ. sld. fiz kdtd dim. mf. ı·d: .. t.ı giin1k mt htyiri.!" ıılr: 
,,üz ili n.fqtinm1.'" md .~Jld 1•dri fliim1. m.i rfliit (oder rôt) 11~.hfil'i 

qihnl. ım~ nd: . .}lirlf'fj mln~li." qwn1ri mi inyô." 

2 L du.•dı: hirrl. 1~·izi h·i willrh. ptnl~th.i. rnfrddi. kh.1t. Tl~1,iird4 

8htf·inJ. 1'r1: ,,li ,,;,ıdi. mirfi_ khizmtir bek! öz flilighi 11l d<lnd.'' 
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lnlf tıindrt: hl.ml rr3Ji l.·hı:zmiit ktird. 
:!:i. r~1fliN pt1di.<~lu1i di mli-rdim.i~rcl 1,;i: ,,tı jirdf kh.1l tıfni, shı'nti~ 

si nd nu i?'' ?)(i: ,bd tr; ~fiz shi1u1..flinfinnd." di miirdlm:i tıô: ,p1di
slu'i.' dgiir tl plidüdtd ni.lhin. mi ı,Jt,>n, U }ini m1.n~r2. fi tnô:ndn.i 

Ji11f ml. ft, pddi.r•htii; hrimi: ftlm/rdi." ptidishifi 1xi: ,/iz fin1 
t1l·i-d. tu. iishnliw?/f, berdi t1i. Rfi vd. i.ni gu.rt!J ~r{i. yi mi siird 

dul i.'' 
~fı. ?I'Uri.<~hf. 1.-/n}i khtl. ııihi, dd1: m;:rd(Jj khV. ''~kh-li kh1l zi drl. 

ji, kiird ]Nidh~l/11. minıdi khlt di. 

IX. 
ı. yô tufilr bi.. r&/iik wurnlıt wd, Mzirgdni khU gurdt•, oh!, yô 

oMrmlinid nd riJ. ahi yô qa?twd. ônili: vdri qahwl!di yô /ıı!!<ı 
dstd. Mnd tufdri oltr niah.ti rô. wizi ohi nioht rô. 

~- (1ni4 ~iir4J r{~k~rrl., ,11/i sUrdt fiidd d1:. di t.ujrirdnd pli.rsd: ,int.i 
l·i .o:;iirvlt-fi?" fu.Jiirdn ,_.,;,.- ,,l.n1ı kifiu,tii yô pdsM~!IIi. qlJ.ntl.khi ydi 
'tnlm·l 81ir-/L rtiJ-di di sn•r1ti ylinnli ııdri piinfiird, nishdnnti rô, 
.o;:l(rtiH yt1i d-(fn,ı dr'IJ.:. mA pirli ziiri kdti ydi. md gur(jj khlt qdi 
ydylltiirk ktlrd. mAli m.ti perd qrli ydyd sh-i.. 11Ui n.Pshkr'ii bll'''tlzim." 

3. t1i t11.f'1ri 1vi: ,.mtri b1l•tbfn!" i.nin ı1t't: ,mAU. t·1l zii.f dstô?" 

tti: ,-piinjti.'f hil.nzdr mAli mi iUJtô." ahi, pô,shrii-rd ,vfi~h.t. 1Jd8hi1i 
dt1 jl. ındfi J/ı ptr t.i-rrt gu.riff. 

4. Nind .ltiiri -üfd. ııiniiı·f. rfifPk ıKi: ,,az shinnd wilrite kh1l." 
rüJMr/ yi fi.-rd t'fi: ,miishfld.J mi bdt tH.nd!" 'l.tri: ,Cdrd Chıyô; 
;;z 8hlnmiil" ı•i.'lfôn11fl· h!Jırtilf qfıtir mdl bdr kilrd, dti ji. shdılJI.t 
utifdti yL Jin-ti'> I~h1l ii mdli khrl. qurtft, sh.i. 

fi. (ft slri m'mlrt. rt1Ji'k finte kh.U~rti 1Xi: .,ilzô shı·n.ntl tuftlr4f." 
jini yi t'ı: 8kUii .1" ırıırisht, md/i kkıi qıitiriln hlir laird, shi.. 

H. 1'ii.ıu1i yti BhliristAn, mdli kh1l hiird, khitnd nd rô. l!!tnid: 
kluln}f tl.md hiit. nl.: ,miirhiibti! i"..ti~ni ydnni, t1gM?" ı_td: ,üz dmd 
tufc'ir(/).'' 

7. s /ılı nd bi. luf<lri rlmlf! pfi •ilr'. ini tufilri ıMı disnııil' finl yi 
dr1i hi fl. 1.'istf bi khıl J{iib. jinl yi kfit ?4ri, diBm4l?xit, QJmiri ıi~rfi. 
yô dk h. (1nt, tJillt kful }ffilı. 

8. lı.~hli.njt Vfi: ,.inri di&mdli dtl.ıııe mf.n-d. t1t 61.rd 4rdd?" yi 
Mliııfl-rıi ı:rl: ,lilrii.•! rlismii!P fini min-d." khtlnf{ ıod: .,liz ti md 
shri-rt kihınf: öz 8hi.nnti kf1yi M. ilgn.r mi yU niRh4·ni fin.te t11 drd, 
ti ini tmlli kh•i Mdi m.i! finte 111 !·M-rı! rl<lsti mfn-ıi. mig nidrd, 
iiz i. ni Hv1ni kh.1l pirt mAl id tlitnô t1L" 

9. r1rd dıııi, .<h<irt kiird. kMnff. umrioht. shf ~:iijyd. shi 1>ilri 
b ' . b" ' • b' ı· "' Ili ,. b' • d'' lt' ..... ,. h' _ ffl.. fiT "'Ufl. N?,?-t/l.n ,,m,_. P';ı t·n. as f1 u.n.ı, u.n.1. 1., s ı. 



10. rthh Mn htlnfi r(mii; hiir kw1. hfslimA lim(!:.t pli ~~~n' . .,ıf,~t 
affıi11 t•dt. dr1 fL lı/,ı;rlimA ,,a_. ,,ti krlmi?" 1-ıfi: ,hAl kii~fült m·/. 

dnrZ-fL'' 1Ji.•dimr1. rfi: ,tı 1,vl·ni sd?" yi n'i: ,prifri:J (oder: rHiCi) 
khd.nim-ril lfÔ 11iirNi ti-rrt b(;ki, m.irP. hftl.l C-aurtis nUr'ın ddnli tli!" 

ll. /ıi.<li;,i{ s/ıi zarii. JXfi'ii] kMn.im-rd yô fiilhi kiird. ilrd. dil 
yi. (lurr1t ri shi .. <hi mrrd!J.i khArıim lriit. '!!.' falkii m !lt' ji. tııfar 
rm n;,; tl -ni: rd.ç/rf-(ı. lı:htin.jt mr( U yi JH~.,a ti-r& gurr1t. 
- 12. khiımi;kdri- Huf Ahfl?ı•ifi ki-yii, ui: ,,dzi n.ind. khlin·imf lı:htl.-rd 
Nijifn: ,.Ini i'i r1urd frl m! ktird?" kh.izmii.k&ri ,çld kl.yii. tufdr 
·)'r"i.~h~/n miinrl.. 8hl, yij hilncfri shtigirttj_i k(1rd. 

13. kMnim kkizmaMrdnA ııd: ,sMren ki/yi MM mi! miri 
hiris nilfı kkizmakıdrdi! bülı"!!}!" kkizmltkdri skt kiiyi Mbi yili, 
ı•ri: ,ki!indi u! hiris nliu khizmakdri M-rtı wdztinnd." ddi fl. 
yin. uur6ti, amdi. 

14. kMnim ıımrislıt, kin.fi fdmerddn uurliıi pird. lıiris u ..0 
khizmakdri gurdti, shi klıdni di kMnft. kMnfl 8Mnd dmd Mı: 
,.,ı: ,dgM, be.t md klwmitr Mkim!" klıdnlm vd: ,y(J 8Mrli min 
,; Iri ilstô. md Bhflrt bilcim bddi ftl md klıomdr bikim!" kMnf{ vd: 
.;wd bô!" 

15. kMnim ı!d: ,md r{lql Mrim! kdm k€. vb-i b! mrklı6Blı, d~i 
milli kM bUM di Mni!" 8Mwlt, roqt &rd. klıdnfm lckizmiil:&r-rd 
V<l: ,sMislıil yô d.tik bldi yf; skiishil yô bldi mi!" lchizmiJ.kllri 
kiird dd, ıM fi. klıdn.jt bl mrklı6Bh, kilt. kMnim timdni kMn/t 
vdti, milre khU kiird .Wr, nd p&lıtid. 

16. ıvurislıt wlt kMnf{. o!d: ,kdm hR .iri tJO.rklı6Bh bi?" klıiz
miikdri ııd: ,dghdi mi T.e vb-i MJrklı6Biı bi." kM10ft vd: .,mdli trl 
iiz g'annd." kMnım vd: ,lt% qi_ul ne-Tcdnnd! tl ldJI4J min-i. ci 
mali lcôli bihô, dghdi'IJ. md skfma •hiir'll.t !" 

17. •hi ınifti Mı, parstli. miftt vd: ,bii W ci mdli k&t bihô, 
dgMi•ô. kh4nft vd: ,ltı ldll4J tıi niat" khdnlm vd: ,pll..lıti'. khıl 
zilik!" kilrd zıt. mift( ~nid: m/Iri kMnlm gin/M pirli {oder: 
pirii.il). mift{ vd: ,mO.U tu ti MM, dghdiy(J; ıfzi kol~ yi." 

18. lrhdnlm dm4J, milli kMnf( plrıi gurdt, qdtlrdn Mr kilrd 
kMnfl Msı, gur!lı, slıt. L"iahtltj slıdristdnld nd rli. klıizmitldlr 

shdımlt fdrshdi, ı.IJ: ,sk/1! dglıdi klııi fd k'!" 
19. khizmaMr shi, i'.drsMlid gl'rd. @ni&: dgMi yi /ıı!u dikdni 

yô Iriiliiri-di shliglrd-ô. ski Mt. yi /rh.izmiih'lr nr11hind.•ina. 
kiiliitl -rd t>il lrhizmllkrtri: , ttiini gl'isht hidi Ini shdgfrti kM! w6 
Mgirô, hiArô lighdi mi ri!" /riii./U{ tdin glf..h.t dd sh4gfrt, drd dgM i 
hiit. 

20. kh4nim "!lll idi, li-rd slıindsind. t>il: ,bl mi lıdı, Hıizmiikdr 
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ııirıd !" ni: ,./Iz yilnrırJ." jirltqi kil W{ bilrd, ddi fi. dm;i kMnim 
lwt. kirıfi tllm.{z dili pird. yô <Uıulr d4 JL nisht ıı'<'l. B/ı.i. kMnflz 
h~J3ı tdyli. shi kishttiJ bdni khıi. 

21. mi'rdt '"': ,.liz nin/i. fini vd: ,'J4.1 nln.i?" vd: ,ml t6M klirdli." 
t•d: ,li qı!J tlihd kiirdli ?" vd: ,/Iz lufdr bid. r/Jfiik mi mdii kh•i gıırtlt; 

liz •htd yô shüri •• t4n. shla kMni ini kh4n.f(. min •< khanfi md 
8hfirf hlrd. ?Yl: ,,finft tı; dr1sff> nıln-d." mi ·ııd: ,sh1Üi ktiyi m,i! 
yr) n:i,lfhı:ni }inf mi. t1l r1rd, iiz mdli kiPi ditnt:i tıl.." khrin.f-f shi kd yi 

mL rlmd, !!Ô frHqtj_i ptittjj finf mi t!yô. mdli mi mi-rf( gurt'it; az 
t/mi miindtl. ml kln'zmiihiri kh11 shdwUi kiyfi. iiz .ırh.td d'l~kdni 
küliii·f di mi khizmdr. kdrdivon. U dm.r~J ii.z tirdô.. ha1111n itid ii.z 
dmdyii: j1;,i1·rit r_lz nfml. mi. tôbti kilrdô.' 1 

~~- 1lglu1i diAl qdmr.f dtli 7Jiril.ii. uirtt. biird kiyd. khdn·im ski 
jıidr (odcr: Jrfr ). kinji Jfimf>rd4n viiti, kinji ı~h.·ıi. yurdt pird. 
khizmiikdr-rii. ııd: .. 1·ihuiri r1glu1i khU bi.di, uvl bhô JÔr /" kh.iz
tniikdri riin d.ti; rimrl jrir. 

2:1. ?'f1: ııfi qi!J mini hhs hi?" ml: ,ti zdruZ, Ui, Ci g-ur(!J kiirdi." 
ni: ,ml qurrjj ni-kfirdi." t/·ti: qa~.uıü.fi df1.~ti t.1iyô." 1vl: .,vdndd fi 
di 1" ı·dnd<i fi dri. qn~wiij{1 ) amii. 

~·1. kM n im ?ır): ,.khAnji! rdshı vr1f! tııfalqı!J pdce mi l'Ara Mrd ?" 
kluinfi ,,;_. ,.dz rimliyd p/i Mri shimli; mi Mr ku4. bislimd dm(!j 
tiibrir. mi ff!!mi"' alttin dd Ji. amı!J, jalq(!j pril'ı!J 111 ıi-rd kiird. 
drd, rM mi; m.izi f)(}rd, m.Jt mt•rdt}j t1L mAli yi mi li-rd gir6t. mf 
lu11rin l1i kiird." 

tt;. khdnimi mrrd(!j klıu·rli vii: ,ini khlinf{ Mr f'ir! be•lim.dz 
hdr hi'it.' hur d/ni pid sard bibirn!" khdnjt bdrd rtr; hiwlim.4z 
fHi rd h dt. kur df rmrd birnf1i. 

X. 
ı. Nasredd{n khl"ifd r/lfilk lıiri kM gıırliti, shi jdek. rM,. Mri yi 

bi. nishtih zh?1 htri kh?i. hiri khU. amlirtiiin. nd hlri Ji bi. 
lim4Jni ııvlr. limtfrtiiin a4,. tline. ntshtf. fi, dm.4rtilln: nd Iline. 

2. zhli miirdi.rn t1md, Jird ııd: ,ti siikltni!'' ım: ,nz hiirdni khıi 
limlirlinnd; dd.< tline. /iz nishAnnd Ji; 116 ttine. ini môrdim.i ııd: 
,ind yd-g ti ni.shli fi, tU ntlimArtd." 

3. k/Wfd qgnyd: ,,,'Izi ini mQ.rdimi rd..ht-li. bd fi khôfli dmil 
war, fııli!J.f kh•llishı Mri slirô, shi, M.smdfi bir~irli. 

4. zM miirdim fnbı!J kMfdi diznd. khôfd dmli: Juhı!J cinıtli. 
filô hJ.ri gıırilt, na khli i'rmt sdrô. hlri·rd vd: ,fdni !ıl shl/arn 
(oder: shfirô)! ll fııb4f mi nidri, ilz Jile tu nl-ddnd!" 



Xl. 

1. 1.-h,)J,j .\'m;u•rld/n khriri zlu1 hr;gd q~!rJnizi rdmll. zh11 htiafi z·i 
rabf-ri nimil. khnjd meqdti ht>wlt' kh1l Mni. h.t~gdi h6-rnfii w1,.;ıh1. ji 
nidnd-ini. ~~~~rJdi Idrmd-i hljf bi; h.fıgdi zhJ ntlibi. 

:!. ,<(flri n•rir/tlhf, Rh/.. dizdf lufrö:_i rabbf. zh:ıt rftfil kfird piri qqrpfizi. 
rdi k!ul kdrdi kful ı)fishfi rt). dmfi t•fri blri, kiirdig .~lu1ru ziiril. 
f:t1i zhi k,Jfi f,,Jr-n1-; n/8hkri .'lhr1ru. ziirk 

:l. ·rri: .,qdi raJd,f ,-;z ttipit>~hifl. H 

h/Ale q~'rp-ü:dn klul pıfsM-nl r1.q/tt. 
?.~ri: . .dzJ gl::h bfd. rni nizdnd." 

XII. 

h.frs hi, vti: ,N gfin.i t1l llhi ?" 

khriyil 7Ji '!!.myti: Cihı. f:ln.yô. 

L N~t}jrl .Vm1n•ddfn rl)Jr1k mtirdi.m.i hukm&ti dd1rtit kiirdi. 1.'ti: 

,Mrf·n ll;. mil üz slıüm1-·ri zhı? Mz Rtirli birndnm:i." 
2. kl~t1jrl shi kf>yd (nder: kiyii), jinf~. khA-n1- 1ıri: mi môrdimi 

lıuhim,itr dt1mdt kdrdi. mi d-i.mi ydwni. M bdr fu~qafilııi! dıli 
::;h.inm'i slri hfriti, rıürhii·nnli rô_ miirdimi h.uküm.4ti ytinni pli 
hhi, mi r)("ir.'f hilmi, fi 1.YiJ: ,.khôfd itir1 niô!" 

3. khlifd shi sb-i bb-ia, slıiıvdkit ni.•ht rô. mii.rdimi hukıimdti 
dmai p;!i Mri, ı'tl: ,kMflt tdô?" finie l-h<Jf<Ü vdni nlkard. kh6jai 
f(1-rd vdn dli, 1Jd: ,ah.im4 cı gerini?'' tıd: •• ma dmtii d4wiit." 
kMfdi vii: ,khôfd it&d niô. slı&ren!" i shl. 

XIII. 
ı. zhu finli zlııt d&ti "'"" bi. dilst' rıi va: ,dz8 merdili klııl 

•hdwilnnd Bıfki. li dimi sh&! zlıu dubdrii p;!i bik', <iz ılk mAni!" 
2. jineki zlıu md;ıgd dAi tnhrdlk1 klıti, va: ,bdr, birÔII/ı! pe s&i 

btg, kiruıds bly, li<•hlcizhiln blg, bta !" 
3. merdillci va: ,/iz k/ııi. kilnnd ıofni; zhu Jc&';i ki mı vdrtl-k !" 

jinlki drd zh u Mflk, kdrd v4rd. 
4. m4.i'i(lfl-zi gir!Jti, Bhi. llrtl r;,yi-di k&t rd. dÔIIt d imi s hi. 

mdiig,ı Jin1 gir!Jt; Jc&';ik-iz kiird kh•i ıxird. shl bdfer, mAilgit r&ti. 
5. merdıJ] Jinl ımırislıt: kôi'ik u maiigd cinyi. dÔIIt dimi shi. 

d68t di, ônid: k&ik vdr-·Ô. vd: ,in-i dz-ô, ld dz kdm-d.?" d·tmi 
gerd. Msti s6l gurilt, kiru•ds g1ırt!t, iishkifi girllt. hhi /c{d dm4. 

6. mhd!J:Jfinllci dlmi dnui, I!Ynid: d&ati !int yf shi keyti. va: 
,,dzi BMri, dmJ~hôU vindiiri, siM vıılrzi, bfgerı, hiiltJ tiz kdmd !'~ 

7. zh1i rl~!trfsh shi zörri: mhrltJj finlki shi ziir•i.. pilt k&ti rd. 
m~~r(l(j.J jinllci sh6ü. unıriRht, tvi: ,.ilzô s!l6ri zhii wuld.!i fllıiirf.bi! 
üz 1u?:-:iiml, iiz kdmd." 
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s. ktJri dmıriJJhJ ghiiliit n/ı khU JJ(ir. slıi silri zhit l1·ük. (l_!tnıd diı-kMrli, 
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·mi kh1l nhıhim1si11ft?" hı:Ui môrdimi khtnti inyô. 
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XIV. 
ı. zhfl mardim kb !Iri shi, khiibitid. pdnsdi qur&h qli..ine 

kilrtd. p<tr(lj klıt hdrdi zh;) mitrdimi plli Mt, nd •i r6. 
2. di sari ııiııilrt. hdde !Iii sht, p<t~i kM u!lishti. di milrdimi 

,,ı: ,p<tr(lj M tin.yi." ıoahdrô p<trdn ahı !iri zhil. d! sit, niaht Til. 
3. zM khdnim wtita dm;/yi, vd: ,cird tu tıd niahti Til?" vd: 

,pö.r(lj mi zh'll mitrdimi hdt-ô; niddn6. 
4. fint vd: ,,ılzô alı<lri tilri fi-rd btgirô!" vd: ,!iz shinna zttrd. 

ti mi dim bl! itz bil<•limdi kM tttmi kdnnd, yd-zi Mri1 zttra. iiz 
11!-rd vilnd: ,M t•dm4_ı zttrd?" tl ııdli: ,plif'!!j mi hdnt ini milrdlmi." 
az p<trdni M fi-rd gina, ddnd tu." 

ö. Iiliilk dna vd, sht zttrd. menki vd: ,tt ct dmilyd zttrd?" 
ııd: ,merdı!J mi ahlu aakdr: az khilri tu gina." 

6. <!!Jniydi: ""'hdri piirdii dmd zttrli. lindki vd: ,to tt dmlJ?" 
vd: ,pö.r4_i mi Mni tni milrdimi h/it." liniki di môrdimi-rd ııd: 
,pö.rdni ini bidi fl!" mitrdlmi pli~ zhi ddi fl. 

7. bi!•lim4s dmdi ztırli. liniki vd: ,ıı ct dmlJ ztırli?" bealimd 
ı..Z: ,merd4J tu ttskiiNd iJmil." 

R.fonlk wiiı'ishti p1i, kdi kdrd. walı4ri p<trlin kdi kdrd. beolimds 
kdi kdrd. ~ mtt.rdim pi.t~ hiiti ndyjbi rô, ıolzi wiJrlaht, kdi kiird. 

9. finlki di milrd!mi rd ııd: ,merd4i min dmd; az kdi kdnnd. 
ı2ghdi hi'.•limdi min-6; f/l-rd yti-zi kdi kdnnd. ini milrdimiz plir!!J 
klı'll guriiti; ktii kdnn6. ti Cird kdi kAn ni?" . 

ı n. yi-zi vii: ,ttz cirdi rtiohti ini kdi nfdmdyd." 

xv. 
ı. y<i miirdim khilri zti_ııuıifd zMı jinid, ilrd. allzi lclııl; Mr~i 

y6: mı'rd! fini<f khıi-di vd: ,.,drid yıl giirıi>i/, iiz yannd tıi hal. ııa: 
.. w4 bı'L'" 

2. mi!rdil ayli sh!IU ohi finte khı! hiit. .dr bi tamtlm, !iri yô Mf bl. 
1ulmiJi yi nli pd A/ımdd. 

3. Mnfi shi linie khU hat. oilreô diy!n flri yililll bi. nlim4J yl-zi 
nd pd A/ımdd. 

4. ,,are hôrin merdil Mnfi ktird shll."rillinte kM hat. zhtl memdni 
khıt bi. merdd shi tlibiir. memdn wurlaht, ski, Mı fini ı>ilr. 



-- 5. merdd tabilr-rd dmd, shi fdi fintl! khU slir. fint tirr! vd: ,tl ·!nli 

hiil ıtm4j. ddiiti mıt yil gitrdiig-4. lıi q~ kM ıılrd ldirdM" mf.rd{ 

:4nd: mi'mdıı shUJ kilt/J ııdr. ııdiigi kM nlkiird. 
6. sdr bi tamdm. firi yd nıt /Af bi. ndm4$ yl-zi M pd Al,ımlid. 
7. mi'rik ni•wd.sh kdt. jinti kMri wesidt l-iird, vd: ,milli ml 

Al,ımı'i<l b-drd, Al,ımdd Mrtl, Al,ımdd ntwr/J!" mdrd. 
R. Mr! ldfi yi-zi bi p{!i. da'Wiii milli kdrd. yi ııd: ,bdri! tu 

tadd tinyd." di btn.i vd: ,bdrf. tn tadd cinyr!." hirl lıamdzi 

ıırurislıti, ahi shiir'liı. 
9. reyd-rd sht; zMı miirdtm rd.ht dmd. ııd: ,yil ddvdi ml btd 

mni. skimil ni&li •tl?" berdi qiji ııd: ,mı dtd." walıJri diivd ııd: 

11sin.fn-d?'' 1Jd: ,Cimi ydi zh,-Q kdr-6.'' vd: ,bdle.u berdi diyini 

vd: ,btc;; yili q&lib." berdi kirini ııd: bdre yili shiirdb bi." 
10. waMri ddtıd ı>d: ,.shimd ddvdi ml dtd. /tz diivdi khn 

shimı'l-rd gilnnr!!" ııd: ,md nldU." ııd: ,md shfmli •hlir<dt!" 

11. sht lıiiyi miftl. wiihdri ddvd ııd: ,.ini milrdimdn ddııdi ml 
dM, n&ldni." mijtt ııd: ,shômd ~ n&ldnıt" ııd: ,mıt drif~ kJı.ı.
rd tiyd khdbitr ııdi." miftl jitııdb dd wahdri d4ııd, ııd: ,•/ıli!" shl. 

12. mifti f{ri ndn gtls/ı.t lird; yini uıtfrd. zhu berdi ııô: ,b6i 
miirddii nAn-rd ydnnd. zlı6Az ııd: ,Ini g&hti kutikdn-6." ıM1-iz 

ro: ,miftt ~qrdmzdddy/J." 
13. mifll-zi pii hlirit g/Jshtdrt kdrden (oder: kdrdi>iin}, khlibiiri 

inin li&hndwıiti. ahi kiiyd, dddie kM piir..d, vd: .. ~.z ldfi kılmi-4 ?" 

dddt ııd: ,ıı /Af i Mbt k/ı.U-i." miflt dddte khıl-rd ııd: ,rdsht tıdf !'' 
Mlmd ant wd, m: ,iiz tıı. kishdnnd!" dddt niiCdr mdnd, ro: ,tl 
ldfi yil aakl:r-i; ti Mbt khu-rd nt•i." 

14. ııdndd aMnt dd, ııd: ,.Ini g&ht tu cdrd drdil?" aluint ııd: 

,ıhu bizidi mıt bi; dddte yili mdrd. yô dilıe. mıt bt, ki~ khn mdrdi 
M. ml h~id hdroiyltn, M ndiııi. ini g/Jshti ilyd biıiliô." 

15. s/ı.i mirl•ii~ khti. hiit, ro: ,.Ini ghiild tu cd rdmitıb?" ııd: 

,ml mi•dni miiziilli<ı rdtnitib." 
]H. mijli zrln4: ini mti,rdlmi (1ri{i. Rhl. nıiirdinu1n hn.t, t1fi: 

xhinu1 ;~;. dm(jj ?" d yi môrdimJ.n ııti: ,.bübt md mdrd ·wPHilil kii-rd. 

n1: ,mrtii mi A!nndıl ln1nJ, md/i. mi A~m.dd b11rô, m4li ml A~milrl 
ıdn·'n}/'' md n/ız/ini, mdrr1 kr1m ma!1nim-ti. md mir1nd·i y,J bl.nf-(J. 
fnti dn•uv1yi rnd 71dk ki-!" 

17. m-ijtf du.~Jhm:i.'ih hi, n./Zi:inô, jr.1m1b bıdô. Rh?. kiyri. zh·ü 
kPnAi L·h.{ı hi. khu1-n1. i:ni khiilıdri 11di. kfind jird mi: ,sf.bti yil 

plirdd bhu1ti md-di /)(1nJ! üz ]Jiid nishiinnd rô. tiyi m.i"»"dim.dn 
(,fHh''.!' m.i lıt11! ü-z Jiiwdhi yini d4ru1.n:• 

ıs. sf.r·i .~iluli. rn~,Of zh1l piirfb1 girtft lt. kPnA.i yi shf, pi,id ni.sh.t 
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rô. rtyi nutrdlmi slu1u•iti Ju'iti. 
I!L !.:/m1 jiTfi piirsrl, mi: ,:~hirnd Ci. t1uuJj?" Zni l·hii.hrlri kh.1J_ vr1i, 

1•dq ıı·tmi ndiindi JJtl IAnj-li. 'Jdhi md. vrltô: "mfili mi ni'1m1rô.f" 
nul. 11/.!dni kAm-ô." 

20. h~nd 1Yi: , .. ~himrl-ri uô h.iktıydt ?Jdji.'' ~ıa: ,.ylJ ı~rnt.l bi. 
Zfin~ ydi 1l yô ltfJ kf'it/.bi JA (mler: fÜi). hu.r dfniz sfin.d vW1ul, 00,: 
,.hdjyfini md timr nit'kim., mfirri t4Jt (oder: Cdü) niPzümıp3!" 

21. rr1jrik MM kri_iml kiijnd dai merd{. vrvii kiird; bJ;.d. merdii 
:~hffii sM giirdd.k. jin.f rdt·,ırdd, mfirdti shArô hüt. 

22. mhdf mi: ,n. qtjj nfi:i1ıfirdAnnti?" jin{ vd: "m1.n. 1l yô mtlrdi.m·'i 
.~6nd uv1tuM: luıltd nut fl--r/, ilm-r nfiikim, md nfttzli__?t'Jtİnni. bdfJi 
mi iiz driyfi lll, tl 1ıi ndi, liz shriri di miirdi.mi-rd {zin. bigiri, biri, 81~ 
t1t bi.kiri." mfınlf tıt1: •. ihü!" 

2:1. .<Jh.i lr1.Jdki hiÜ. JJ(1: ,,m.i qisfir kiirdô, iiz zlfuY'ifndyd. li ml~rd 
Jıt'f;rs rndf,i l" yi tıti: ,JJ!ı/i l h.fim.fi f?l.~rti rdzt bô !" 

24. }in€N rimtfj. y(1 kiiJ:d. yi; miirdhn rdshf li md. vd.: .• H sh1nm1 
• '?" • ' "1 . ' "1" ' " • • ' . 1 .• '.,. . 1 h". • ' • f'n.. rn: , _,ın 11 11fl.l'fl ·1· nı 1 ana.-o. /1 mı ınr ,.:,_~,. m.ı. .~ O ll tan-n. 
fiz ıu1JMml slu1ri.'' ,1; mrirdimi gu.n1ti, biinl kf:i ydi. yff sM 
mhdd__i Huf 1f,U; minidi k/nt. dt." 

2!"'). Jı,~mli (mler: kriJndi.) m~fti b~n1·i pU-rii 1ırl.: ,,tl h.firindJt} r1·i 
miirdlmid hfn1 

• tıJ .~d kiinlı"iin. riyd jiniii.k?" fın4i pir; ıxt: ,s,. 
1.mfyi kh1i mf hdrdi'1d.n. lr'isl-tm krirdi 11ii.n." 

:W. hertil mi,;ntni-nl. ııtl.: nM· sil kdrdi 111in?" 00.: ,miz i-ni. 
ldird 1 ıı,·;n. '' 

27. berdi qlfi-rd va: .,tu sö, kilrdi•iin?" va: .. ı"iz bin. mi gurli 
pfs ~i krirdi,iin. m.i di.isf11ri nft'lddini." 

28. kPndi miftl vd: ,ini Mnf-6. mdl ini-re nilfcudn.W. a"uk 
bdbi shirrıd mi, vd: nu1li m.f.n nilw1rô! i.ny5." 

29. ımıri•hti, ahi. milli khıi bdr lcdrd; bdre berdi qifi n{•dn. 

xv ı: 
ı. yô miirdim klınrr shi fil. yô &prir anıı"i lıiit. dsprirı.ı r1i jidr

T<i: ,.shÔ ki!fif-r,ı,mi.~ri; h1in ndn Md! öz pid a.~Wrr. khtl dr1nli tll." 
2. Jit/r .-ıhi kiyd. J1>nfr kh-1i-rd 1•rl: ,ylj fispdr titnd vilri hiıgdi, 

1't1.: •.• ~htJ, ml-n; m1n htn.! iiz jiihiinA.i asliirfı kh:rl. ddnli t1l." u·lrz. 
t4in shôrhri pt"11.lj.' iiz biiri." 

3. finf ıruri.<iıt. •lıôrh<i. pr!ıit, kiird yô d·1•ri (mler: dôri). uffl 
mt rti. mı;rd.f füıf-rrl vd: ,m.ti shinıii, ht1re dst6r vf-rdzim.!" shi, 
(il·hllritlrini.'lht. · 

4. mt;rdf ,Tini-ni ni: ,Az ahinnd, sd?'€ khU. finilnnti Mr. tl. be, 



mf. pi-rd ltlu1ii.' fiz liii.g iirztin:nJi, dirdi liii.gf mi rlürdnruı M." 
r. 'd' •• <'h' 'f lu' ,. L < il' L •. < ht /" • h .Z.' ·'· mPr l .(mrc n· .·11 1.'/,'f 1r. ını um_J, pe-nı. s ., mg iilJ t, wl 

jı"Jd,~ klui 7Jizd-ri). l:nlfilti jini ıı;;r shi. jinf bt ni1u.'ii.<~h.. luirrl, vist 

frl1. ~nidfi:. .o.;/ıôriHi tıi.'lf :ih(}:J kaqibi, iish.t kldt. frmi Biir. 
fı. fım. ı•d: ,tU az kishrd; f'iz mirfinnd. ht rfı.A (J,.fflr d d h L ' 

b-rdı<tl - , h'd- 1" , ·'" r • nrr 
. ·',nı mı ı ı. merdd bi C6iU, drd-rô. y6 qirsh nur-'t ~- '- • 
" ·· ' h · ;J .. • ını ra 

rvı: '.az yo qtrt~ neOAnd berdydni M!'' 

A 7: ,,hl)r~ riBhidi mfrd{ mili sdr U mili yi 1Jes/ıd. ht!_Fyi}ni ahi 
hPga, <!'l1Zıa: fl<Ü i'-inyi; dspdri khıl-ri gir/lt u ahtô. 

XVII. 

1. sil ri K hi Iri miir[J-1~, binf K ht hi m.rirg-i. 

litji Jlf,Jm.ish Oht1zi ji-rô !fdnni ,qd vdrgi. 

2 .. w1ri KldHin J.:,Jr/} sit1-tj, b-info KhlM kr1rô ,<Jitl-ô. 
jJJ,Imf.çh (lh/ı::i qôld qOlU. tddii. lu!!I'rit-itlô. 

:l. sfiri Kh~M-n kdrô td-'iiff-Ô, Mm'l: 1\ht/ll ı~iir6 tdiiff-Ô. 

,.ıfni: ltJihir!i Jlfiimi~h Ohdzi taqidô, nf.dlinô ıviiig(1. 

4. 8ihi AhiM. dfıishi (= ıhl..hij diiı-y~i, bi.ni' KhPiıln dfl'shi dıirgi. 

qıl/ii vlnm~_y .ılliim{sh GhUzi jdi mdrgi. 

r;, .~dri A-lufhln. sfl.hnjir-ô, b·inf~ A'h//Jl sriliu.jir-ô. 

t!dni: rlrirM; Jldmish OMzi khi?ıCh-ô. 

n .. •il ri J.: hl/ıi dil/8/ıl, bi. ne Ahiiri dil.lshi . 
.ll iitni-•h ah<tzi fArdi yı1nrıô sP. (oder: sil) hil.shi. 
tv1ni: ()liliiJ !liılll.!..f- .ft.ltimiiJh. (Jhdzi pli gtı/Hhi. 

7 . . wlri Khilrt (/(!!_l,.;k-(1, hfni Khll(ln f!f!_!trilı:-ô. 
ı1liimi_ç,ft Oluizi rdni): ,,mı nuihflhCnl mi yundk-ô." 

XVIII. 

ı. ma shinrıi Mi Ha-i!tlri, 

m4 uıiinni tioA~i amb&ri. 

zfirf md MM ki'ndi maldi. 
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:!. zdrt tml :dr/ rlt7-i; 
yr'i wiinnii sdri h/w1i. 
;:tirr ,,ı kr1tr1. kttu1i tiglu1i. 

:ı. :Ari1. mA ziiri': Mzi; 
Mzi 1N1nnd gili mirg·lzi. 
:::lirf. ımi h1ffi rlbtlfhk qirml.zi. 

4. ylilllih' willrih! HrıAı·e yrilldh! 
bui J.:f.m1kd rliiri 1'iirdi. 
p6rri ~tivr1 t1mô Nmii sdr di. 

r.. khiifui-r itmfi}: rfimndi, bdrdi. 
mi rı. 11zdn4, Bilrtı hdrdi. 
i.mi /-lrilirnA-yti ,,ifrl :ilrdi. 
Alt fiiıutya khıt kıiri ı·drdi. 
fiz mrindd rinli. 

XIX. 

Zwiegespıiich zweier Verliebter. 

l. lta! hlni-hini, hini-hin.i! 
li be, qôfdgdni mi d ki! 
cizlıdni 81trdni &ipidn khu-re vtni! 

2. kilnet Mni ml bdnô bdrz-8. 
pdnfe 11viq'ı uUa farz-1.. 
Mm bendiiı min u tu-di qdli bikirô, 
Mr bigıi.rô, drd belı'trzô! 

3. ltd! az rindei tUJhirdn-d; 
itz biok-ddrge d/lll!dn-d. 
itz ll!tllıdri hirl dôotdn-d. 

4. kl.net az Hıi8i Abddn-d. 
itz dghdi nô dilmin-d. 
itz waMri di finidn-d. 

5. ltal U yiin.ni st'i.ri b&n.e. 



ıı gerini sti 1iı1Mne. 
zimb{li tU Bi 11f1i mdnAni qttitdni. 

md !Jikirim kd_jfi amndni! 

H. rrı: t·e'i.nf! hıi -·ini.' 
n=. mfı~d~'J.J /"ll ki:iiMinnd. 
,wtrtJj lı:vinnli 1ıini. 

md ktlnni k4J.fi amnd.ni. 

xx. 

1. khı/j ! mi tdy gir6td sM nd id; 
dilatı mi cidi slirdid. 

hllııi mi ntnô jinid /clılırdb ı.Jrdid. 

2. ltd! mdki, mdki! 
klıiibilre sluiri khıl gôsh mdki! 
mi din yd-rd rlsı>d ındki! 

3. kln4!, kAnei! tı Icendi sh/Iri, 

tl u&lıllj m!n-4, ddrg-4, bilri. 

piliz bird, /iz tıi khıl~i btdri. 

4. lU! ıı l/lft ami, 
tıi pil8 MrıM glimi. 

tı /ıd mi Mr', /ıd ml vdrdi! 

5. ~eı, ~ei! vdfi! 
biske tu nıdııdn-4 gdfi. 
M sı'ird nld milrge, nU zllwdJi 1 

6. lU! Cimi tu sidi, girdi. 

berlle tıl slird s11 plrdi. 

az tu-rd nhıid mirdi. 

7. ldnei, kl.nei! shiln-ô, .Mn-ô. 

ıııriqte ini mdngdn-ô. 
/iz yô luil ıu niAvini, zdre mi birghU dJnd. 
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[Çapaxçur'ra] 

[Qeseye serbestil 

ı. lnile miirdim ri'lld-ô. 
2. inli fint ri'lld-d. 
3. öz inyd lcutiki kisMnnlin. 
4. ıı ina fini kialıilnni. 

o. dw/1 nıilrdim kisMnnô. 
6. mli inyli finidil kisMnni. 
7. alı.imd d yi miirdimAn kiahiinni. 
s. ayi inyd asldndn kiaMnni. 
9. ml inyd lcutlk kiaht. 

lO. U1!t ina fini kishtd. 
ll. ine asiAni ine miirdim kisht. 
12. mi iny'- fint kishti. 
ı:ı. md inye fint kishti. 
14. qai cin~t tM ltz kishtan? 
15. inye qapldn kishltnıu1n. 

[Merslei 1 ıstanıki 1 sanıkil 

1. Ilir€ berdi ldfiıJ! yfi pô.sh4_i. hirl ham~ bert!_~ dlinrti •kin; 
shin yô rli siir. hirl dyi'. y6 rtyd lıgir nrlgir; yô riyli zi nM.n 
MrlL n{rln nfrô. !IÔ rfyd-zi kdm.ôk sh'ltrô, rö~dt [ROl] yri:nnn. 

2. nd r(jj herdô pil t<f1ni}: ,liz rfy(; l:iitin·rd liz ahin.. b(~n1ô m.i.dnt 
ıvlnt1: ,dz shin." b~:rôô qiji tvlnô: ,;ve gu~ m.in-ô; dz ahin; Mq~ 
,'fhimd- 7)/:i Nnyr1. ~~ 

3. lu~rliô qif r!!ı r';tJr1 fiiHn~ra ,,hı. rii h1lr di bert1i hflr y11yd yô 
r/yii-rii sh i. eiik(Jj. md h4nf Uö:nı miirsiilAi brm1i qifi! 

4. fwrttô qif slü kuitiıi sü.r ahi) ahi. yô d~isht. Mn JIÔ dAr payiJ bi, 
a.<ll6rr~ klw~ti viirdii mtirg. ntln.e kh.wf. uıdrd, M ra~dt [so!]. 

!l. ~m.yd: kui 11,1n stir yô qarabaligh iMtô,. di Jwnu1r mltrdim. 



ı•iir/)-iltd 1/fj mrirdim. Jlimlrd amA, tıd: ,fi, r.t? tt cdrlı-i? li fi 
gir/ni> jdne ıiJ,:ri rr1i! a~ttdrP klıwd 1l tijh1gl khuvl riitin, Uisltm 
nu1 hi/" 

6. Mfe ptishdi wurishtil wii Jtir bi Ml&, lcdlmi khıı bii.sı, gılrze 
kM ldird khıl ddst, ı>ilrb ai iUtkfJr sM. miydnii tıl4.id4nfj mnddrd; 
astôrii kh·,,,,; gli.mid. tllpl.tıhl, t>indilrd. 

7. uıdtd yô fdmbıl dmd. s!Jnik dm4, rsıni# Mj i p&ılı<ti-dli Iso!] 
Uirsli. ıılt: ,MJ! nd Ili ht/J!" Mfi ptisluij tıd: ,ııdiigi mi ninô." 
di.t ndraj ai fdmird Mr 11<'1&1.r dmti. ..ir. Mfi ptislı4j tıd: ,ll virfU.i 
diirb mi rtıyilt! ddlhi hdbi md niô. ıkj;1i md dArbe 1.:/ul nfiirzii11; 
hat.tdni dislımani m4 diirbi! khu nÜtrw, ma nÜ1rzen." 

s. rtı /4f ıdltd 1Jil!l'ırz dd Mfi ptis"1J-rô. Mfi pdshdi qılmi't khıtıa 
Jiru m..ı pd. golrzi ye dd ar, di..t lchwd kdrd ddrk, miydm'l g.ırilı. 
kilrd b4rz, dd <ir. bi pdyli. bi yô liilgdrô qalishn<i, iUthl miydnii 
iUtlclr. bi dli..tir wiz /U/ht yô p/Jr ilslcir. 

9. lld·Ar Q_ıı1<i4, ini! mitrdim-rd zllf utrsd . ..4 r~i yfl nı1 agit dmd 
maJddn. ldJe p&Mi wizi Q!ı cishtt lcisht. 

lO. ıJi8t pdnf piJlıliwdni dj slı4j ı!ıt tishtt lcisht. Ini iUtkiiri sluii 
tiislimi ldfi ı-h41 ht. wt ntl 41 slı4j Ui}i p&ıhdj kôt bini cüfigilt 
gıırilt, sh! lıdıw kh11ııi, vıl: ,tl dm'l fılmlrdi agit-i! md tild Mni 
khil mtydn; md li dahwiit kin." 

[Palu'ra] (De,,·a 
[Qeseye serbesti] 

1. m) dtfffinf, kishdnnô. 
2. ml vizCr nd ~ldn ki&htin. 
3. sibd ne küpilk kishd111U1. 

[Kixi'ra] 
[Merseli 1 ıstanıki 1 sanıkil 

I. 
l. ?J,azrriti M,iUtd yô Fir'~~ı-ni·rd. dalu"t lı.:rird. .l'irf(ljıni nı: 

,dfn.i m·i rdsht-·ô." ~azrtiti M·Usd ?Nl: .,dlni mi rdsht-ö.ı· tıfi gi 
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.,hf.! iiz tl ti nul xhimü tıtiri ]ıJ{li m.ubdrdk! tl Jı.lifi-rri vtlzh: mi 

di mı~ bf! iiz 1ıt1mı: mi dltni hP! Alil t1l dinıi tiuu1, dirır: t1l rdsht-ô. 
dgiir m·l. d/mi ilm d, dini m·ı rd~flhf·Ô." 

2. illif-lq kiird; shf lııir di piri; shi .Mfli t>iir. lwzrıili .M•I•ili ı>d 

M ili-ra: ,mi dim.i be!" Milnlı<M, vinddrd. Ji'ir'1i]mi vd gi ,.mi 

di mi M!" Mil yi. dim.i sh.i. 
3. Fir•(!J.m dyfi ,,hr]Jt shrln-rtl hattfln sdhti liiigi kh:tl. qtlimd kürd 

ddrd; ,,;irfi klu~ rlnNlrd ~·rlrd. ,,; gi ,ya rribbi! riz zltn4-k ti. rabbt. 

min indti kkıl öz ,.rJrul 1.·,~. blrii !(1; tl mirr1di min bekir!" Fir'4:J..tn 

'!!'· hAli kh1'ı di. 
4. hazn1ti .Tübrii'fl k'!!tl sifilti biJni tUliim. cimt1 Fir(tjjmi hôt, 

vd 9i ,lmltA.rı,:ml !IÔ dıirdi m.in dstô. dz timt1wi clt1rdi kk·,;. M-rd 
ı:vlji." !li 'lıt1-g: ,.,,.rfzh! diirdi ht ct-ô?" yi ııd gi ,y0! kôliii _mi 

ii8IÔ; Vtifi.fllıi m.l n.iiikdnnô." ıtd gi ,U Ci fiınr hinni?" yi. ıYi gi 

,,ii.z iimr kt1nrıfl.: U d_i kôlt IH#rz 4Uk ?Nt bfkh.ö:n.ildi!" yi vd gi ,a 
khii111 tld.flti kh1l h,:dii m.1., br1di J6 C(f!!, mi.-di dii•vd ntitkirit!" yi 
11i1,fJh.t, tlrt Ji. y·i gurdt, shi. 

!i. t!._U ,<.:iibd Fir•(f!.tni vd: ,bP dlni mi sdr !" h.a,zrdli Mfil«t qab11l 
-ntiii'fird. miirdimf'. khıf yurtiti, Misir·rd ?Yifid. Fir'fbı.ni ii.d.;iirf kh1f. 

fJUrıJt. krLut dhni. lflu.flt1 ski vdri Mtli. Fir•t!Jrn iiRiu1ri kktl-yô. 
ji -rr'i hi nfizdf. 

tl. .M 1i.,t rlu•,t kiird, ııilntld llilnulj da. f:/aqq w•illli d mr hird: 
·-'~"li kh•i ishtırdti Mili-k.'" ılfılsni a,iii kM i.•hlir!it Mrd. lllil-di 
r/y/ Mti. ii~kilı·i . .ıllrlsd sh,i, k~tf. ;M.ki m.ili:ii; tliirb&.z bi. askdri 

Fir'tiJ.tni tlim. ,ım.d ıYiri t!!1k. 
7. F'1"r•4Jm.ı rtl gi ,,IJ(Jni 1:f!ki·r(i/ litr8dni m·ı t;ür iirzid pP. .fllir." 

ii.ı.:kf1ri Fir•dwni kdut. midni dia:; iiskiiri flf.i'isd &ii.ki·ni vii.jid. 

Fir•ri_y.n Mr!tJ, nt.,hi. hflzrtitt ./iiJrn.tl nisht yô mUyine tahi1J, d.flht 

1·iir ni yi; ,;,,,*;,; yi nf>r (mler: j&l) bi. zrift. tılbi, ~"4.Jıt diik1 

111 iti.ii. 
ı:.ı. Jtlıiafii t1tui1: kh.1l. i.AMrdti d·llk ktlrd. dU k bi. titfir. Firtf_l!tn 

ktf!Jt lıük .ııür. tf~l UYikht lwzriiti J1'hrd•tl cf:!_1 khhtti diisfi yii rini, 
môl ji. f!jtnl/d }'1-rd. nJt uviJ.·ht mlndd Mii..sdi dt'i: ,M! m.i bt;kha.
li~:·ml !'' hazrliti.! ibrtl•il yô MIJ blm11r dU jiik n(; wii ii skiiri khU:1yd 
ldtii niiqd. 

Il. 
1. Pahltlli d,ı,,ı Hnrilni Rlilıhilli beril bi. r&/eki Htirlini Rliahld 

ı,ikh.te khıi-di ninbii. l'nhl11U ddnd slıi t.ak/ııô lliiriJ, m.tze kM klird. 



2. Hfirfln amii takhte kh6. taklıte kh6 pts di, gfrllfi: ,kdm.i 
Ine l<ikhle mi ı>i• hird?" mardimdn vd: ,PnJıl11li pts kiird." 

3. ,.,.;,igdd Pahlfl/ dli. drd. inıdl kdrd Ji-ra: ,til qaj pts lcitrd?" 
l'ahh11 ı·d: ,pdi nr! liiigio min!'' kiird hlirz far. 1>11 gi ,bdni 
lrm•r1rd1.l'' 

4. Hılrtiııi Rii.<hfl ®"!Pt: drd plrii nt!r. takkle klıtl-rli 
'!!nıyd: nur i'inyn. ı'ii gi ,14/chte ttı fili zülim-yı1. nllr i'inyii bii. 
;iz 8hi6 a!.'· jf1-df'., mi. mfU khwd kiird." 

III. 
yô !Jikdyli liz vdji. 
1. yd ~wıt bi yfJ mdrdim. shdri-di har rM lıilli ldlrdin. slıi 

kishtai yô ray/id, ytl q6t klind--dawdri shdri ~ rliyii-rd yiinnu, 
shinnii-ytl f4!ıjıcdr biru, ddM. 

2. d~"'ıtr dm.d, slıi. m4i!gd yi u!r tınyll. shl qlli sllr, q_unyd /ci 
mdii{/r1 yi 1ı4 qdytd. yi mdrdim tawdi cinyli bli; ıiyd yllu md;ıg& 
yi bi. sdbin tawdyi cinyil bit. -

3. vd gi ,!11<'1 lıilli liz kdnnli shdri, nlffi mi 811ni!" ~nyd: 
q6tdd m4;ıg& yi luıt11-di. lch<ibitlti m4;ıg&i lclı>i q6t-ni •'~'~fu. f!!"'yd 
ki mdi!gd yi lliig slıikydya. zdnd gi m<ıkir yi-m Ini gıırli dm& yi 
sarlit. btirm.d; zl.lnd, ki yli hi/d klirdii., am& yi slir. 

Amor ıo: Terry Lynn Todd 
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Dersim'de 
Devlet Baskısı 

Pervasızlaşıyor, 

Halk 
Buna Karşı Direniyor! 

Geçtigirniz günlerde Ovacık'ın Hamuşagı 
Köyü'nün Kızılveren Mezrası, yakınında 
yapılmı§ olan karakol güçlerince basıldı. 
Karakol yapılmaya başlanalı yakın köyle
rin yollarına sık sık pusu kurulmakta, 
köyler sık sık basılmakta, köylüler rahat
sız edilmektedir. Son operasyonda köylU
ler vurmasınlar diye köpekleri tuttular. 
Devlet g1ıçleri evleri aradılar. Evleri arark
en her zaman yaptıkları gibi eşyaları da
ğıttılar. Ev halkı eşyaların dağıtılınasına 
müdahale etti. Aramadan sema onüç onbeş 
yaşlarında bir çocuk tarafından evin çoban 
köpegi tutulduğu halde subay tarafından 
vurularak öldürüldü. Köpegi tutan çocuk 
korkudan kendini kaybetti. Kimi kadın ve 
çocuklar da korku ve panik içinde kaldı ve 
kısa sürede kendini topariayan kadınh, er
kekli köylüler subay ve askerin üzerine 
yürüyüp köpegin ne suçtan hangi amaçla 
öldürüldügünü sordular. Köylülerin karşı 
koyuşuna tahammül edemeyen ve benzeri 
tavizlerin yaygınlaştı~ının korkusunu ta
şıyan askerler, köylüleri sindirrnek için 
dipçik:lemeye başladılar. Mezra halkının 
birbirini yalnız bırakmayan örnek davra
nışıyla subayın üzerine yürüyerek dipçikle
meyi engellediler. Bu itişme kakışma sıra
sında öldürme tehdidinin üzerine yürüyen 
köylülerden bazılarının ayaklarının dibine 
birer ateş açıldı. Köylülerin karşı direni-
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şiyle karşılaşan ve hatta bir köylünün "İ
kinci bir Dersim isyanına hazırız" demesi 
üzerine durumun kötüye gitti~ini anlayan 
subay, hemen tavır de~iştirerek babacan 
pozlarla "Bu kadar büyütülecek ne var. Altı 
üstü bir köpektir. Ne olacak" vb. demiştir. 
Köylüler "Köpelin deAeri ne olursa olsun 
bunu yapmaya hakkınız yok, geçmişte de 
buarada köpegi vurup yaralamıştınız, bu
gün köpeAi vurursunuz, yarın da insanları" 
diye karşı çıkarak bunun hesabını soracak
larını ve şikayet edip dava açacaklarını da 
söylediler. Ve köy adına sekiz dokuz kişi 
savcılığa gidip suç duyurusunda bulundular. 

Olayların büyüklügüne, küçüklügüne bakıl
maksızın karşı koymanın önemini kavray
an köylüler, kendi kendi siyasal deneyim
lerine dayanarak devletin asker ve polisi
nin baskı ve keyfi uygulamalarına karşı 
koymayı, direnmeyi ö!feniyor. 

Köylüler kendi deneyimleriyle daha iyi bi
liyorlar ki, ne kadar suskun dururlarsa, ne 
kadar korkarlarsa, ne kadar olayları önem
semezlerse, birbirlerine destek olmaziarsa 
devletin üzerlerindeki baskısı daha fazla 
artacaktır. 

Bu nedenle halkımız suskunluğun çare ol-



madığını, tek yolun onurlu ve başeğmez 
bir şekilde direrunek, karşı koymak oldu~ 
tunu görüyür, kavrıyor, bilinç ı§ıtına çı
karıyor. Halkın bu karşı koyuşu devlet 
güçlerini istediğini yapamaz hale getire~ 

cektir. En azından baskıyı ve baskı biçim~ 
lerini sınırlayacaktır. 

Halkımız devlet güçlerinin her rürlü baskı
sına, saldırısına ve keyfi uygulamalarına 
karşı her türlü yol ve yöntemle karşı gel
meli, karşı koymasını öğrenmelidir. Ya~ 

pılması gereken tek yolun direnmek oldu
ğunu. sürünerek, baskı ve korku altında 

yaşamaktansa onurlu bir şekilde direnerek 
yaşamak ve gerektiğinde direnerek ölmek 
oldutunu ö~rcnmelidir. Ilkin kendine gü
vensizlikten kaynaklanan içindeki korku
yu yenmelidir. 

Yukarıdaki olayda, halkımız yasal zeminde 
de olsa baskı ve keyfi uygulamalara karşı 
gelmeyi öğreniyor. Bu nedenle savcılığa 

suç duyurusunda bulundular. 

Köylerde ve Ovacık içinde bazı araba sahi
bi ve şofürler de köylülere yapılan baskıya 
tanık olduklarını asker ve polisin kendile
rine de baskı yaputını söyleyerek suç du
yurusunda bulundular. 

Bir Başka Olay 

Bu taşıt sahipleri karakol yapılan bu yöre
de karakol güçlerinin gazabına uğradı. As
keri güçlerce yola mayın yerleştiriridi ve 
yoldan geçen bir köylünün traktörü takıl

dı, traktör hasar gördü. Köylü şikayette 
bulundu. Hem olayı kınadı, hem de hasarın 
ödenmesini sağlamaya çalışıyor. Askeri 
güçler olayı kendileri yapmamış havası 
vermeye çalıştılar ama, ertesi gün kendi 
koydukları yere direk gelmeleriyle kendile
rini ele verdiler. 

Aynı Yörede 
Bir Başka Olay Daha 

Geçtiğimiz günlerde aynı yörede gece yarı
sı olmadan başka bir köyde evine dönen 
peynir tüccarhtı yapan bir köylünün tak
sisi tarandı, köylü kaçıp canını zor kur
tardı. Arabası kurşuntarla hasara ugrayan 
köylü şikayette bulundu. 

Karakol yapılan her yerde yakın köylere 
terör estiriliyor, yıldırmaya çalışılıyor. 

Hayvancılıkla geçimıni sağlayan köylüler, 
çocuklarını hayvanları besiye gönderemez 
oldu. Çocuklarının karakol güçlerince vu
rulacağı endişesini taşıyorlar. Köylüler 
hayvanları kaybolunca karanlık basmı§sa 
artık karakol güçlerinin korkusundan hay
vanları aramamaktadırlar ve hayvanlan 
çok kez kurt, ayı ve domuz gibi yabani 
hayvanlarca parçalarunaktadır. 

Ekili arazisi olan köylüler, askerlerce ta
ranırız korkusuyla gece tarialarma gideme
mekte, gece tarlalarını sulayamamaktadır. 

Ya da lüks taşımak zorunda kalmakta. Yine 
karanlık basınca başka bir köye, köy mez
rasına hatta komşusuna dahi gidernemekte
dir. Hasta veya ölüsü olunca haber vereme
mekte, hastaneye götürememektedir. Yani 
adeta sıkıyönetim ve sokağa çıkma yasa
ğı! Sıkıyönetimsiz sıkıyönetiın. 

Sadece Köyler mi? 

Tunceli Merkez, Ovacık, Hozat baııa ol
mak üzere ilçelerde de sıkıyönetimsiz sı

kıyönetim var. Tunceli içinde gece saat on 
onbir'den soma mahallelere ve yakın köy
lere giden arabalar resmi güçlerce taranma 
korkusoy la çalışmamakta. O saatten sonra 
dilgün bile yapılmaması konusunda uyarı
larda bulunmaktadırlar. 

77 



78 

Özellikle Hozat ilçesinde PlT'ce gelen ve
ya yollanan her paket ve mektup yetkisi 
olmadıgı halde ve yasal olarak haleları bu
lunmamasına ragmen açılıp, bakılmakta

dır. Bu durum ilçe halkınca günlük gazete
lere yansıtıldı ve Cumhuriyet gazetesinde 
çıktı diye uzun süredir Cumhuriyet gazetes
inin bile ilçeye girmesi polisçe yasakla
nıp engellendi. 

Keyfi uygulama, bırakalım yabancı kim
likli birini, komıu ilçe nüfusuna kayıtlı 

biri ilçey~ girince "Bu ilçede ne işin var, 
niçin geldin?" vb. vb. şeklinde sorgulan
mak:ta veya gözaltına alınmaya neden ol
maktadır. 

Patİkalarda Sadece 
Silahlı Devrimciler mi 

Gezer? 

Devlet güçleri o kadar pervasızlaııyor ki, 
geçti~imiz haziran sonlarında Deşt (Geyik
suyll) nahiyesinin Seyperlok adlı mezra
sında askerlerce silahlı devrimciler gelip 
geçiyor diye bir patikaya mayın koymuş
tu. 

Yöre halkı gibi, mezra halkı da hayvancı
lık yapmaktadır. Sabah hayvanları otlat
maya bırakılıyor. Evierden biraz uzakla
şınca patilcada bir teke (erkek keçi) mayı
na basıp havaya uçmuş ve hayvaniara gid
en kız çocuğu yaralanmıştır. Bu durum 
köylüler üzerinde büyük tedirginlik yarat
maktadır. 

Dersim'den 
bir grup Yenl Demokrasi okuru. 

16 Temmuz 1989. 
(Yeni Demokrasi, 

Ağustos 1989, s. 32-33) 

,---- EKREM CEMil PAŞA ---""' 
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HAVATIM 
,r-'. .. 

.. _ 

BRÜKSEL KÜRT ENSTiTÜSÜ 

Adres~ wasten: 
Bürüksel KUrt Enstitüsü 

4, rue Bonneels 
1040 Bruxelles 
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(Zazaki- T ırk ki) 

amor: sayı 

amora xo; ameyo xo; hesyayo xo: 

kendine gelmi§; uyarunı§; bilinçlenmiş 

anı4te: konmu§sun 

aseno: görülüyor (niyaseno: görülmü-

yor) 

astare; ıstare: yıldız 

astarenot: astronot 

astık; este; aste: kemik 

aşnaweno: duyuyor; işitiyor 

ave; uwe; aw: su 
ayne; llhk: ayna 
berbiyo: akıyor, esiyar 

bfçıke kerdo; gıst kerdo: parmakla-

m~ 

bıce; bıze; bıje; bıgi: al 

biaxki; xerlb: yabancı 

zara çenayin: kızlık zarı 

Cemaate Meclise Mllıetu: Birleşmiş 

Milletler Cemiyeti 

Cıxud: "Felestin" adlı şiirde 'Siyonist 

emeller güden İsrailli' anlamında kullanıl

mış 

c ı m ı sn~: (kendisine/kendilerine) göster

sinler 

cokawo ke; nvatra ke; qande coy: 

onun için, o sebeple; bundan dolayı 

cori; cara: hiç; asla 

cori cıra ranfblrina: hiç kendisinden 

ayrılmıyor 

çar; çor; çıbar; çuhar: dört 

çare kerdeni; axme kerdenl: dök-

mek; dağıtmak 
çekçek; çekirge 

çem; la; ro: umak 

çıxa; çıxa.ş; çıxaşi; çı bend: ne ka 

dar 

çıwan u siyana: sopalar ve taşlarla 

çorşme: etraf, çevre 
desteke: ip 

dik~ şewray veyndano: sabah horozu 

dimlast ken~: ters yüz edersin 

ewja: ora; orada 

ey ma ... : yani ... (ör. Ey ma tıyS 

sevane? Yani sen ne diyorsun f ne 

demek istiyorsun?) 

retellno: geziyor 

hq u fıqare: fakir fukara 

fına: yine 
fincıke: tas 

fineno kay: oynatır 

gang~r; can alıcı 

gerls; yüksek yer, yükseklik 

gıraste: büyük kemik 

xapino: kanıyor, aldanıyor 

xo n~hesyeno: uyanrnıyor; kendine gel 

miyor 

xulk: sabır; (yine 'sabır' anlamında) ne-

fes; sabretme gücü 

haylg; uyanık, bilinçli 

Hemed; Ahmed 

hemgen; hıngm~n: bal 

HemUkan: Amerika 

Jienday: bu kadar 

Jıendık; hendı kı: o kadar ki 

lıendık tadı eso; Ne kadar gücün ye 

terse; elinden ne gelirse 

hero: 'ulan', 'be adam' anlamında bir ün

lem 

Resran: Çermik.'in güneyinden Gerger'e 

dek uzanan Zaza bölgesi 
hewna: daha 

h~ga; 'erd: tarla 

huskune payizi: sonbahar zamanı, son 

bahar dökümü 

huyuyo; wlyayo; gülmüş 
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je; je; ji; zey; sey: gibi 
kan; kıhan: eski 
kerm: kurt (elma vs.deki kurt) 
keska: keşkek 
k~ kı resen~: kime yetişirlerse 

kuz: testi 
qaxu: umur 
qaxuyf kesi niyo: kimsenin umurunda 

de!il 
qay: herhalde; galiba (ör. Qay yeno: her-

halde gelir.) 
qeç u qul: çoluk çocuk 
qılancıke: Alakarga 
qurm: solucan 
la: ip, kalın ip, yünden iplik 
lao sur u sıpe: kırmızı ve beyaz ip. 

Dersim yöresinde bir deyim: Pirlerin 
ve derwişlerin kırmızı ve beyaz renkli 
iki yün ipligi birbirine dolandırarak 
baAiamasıyla yaptıkları bir ceşit 
büyü, muska 

lao şlya: kara yün ip. "Lao sur u sıpe''
nin tersine, suçlu, cezalı ya da yaslı 
durumlarda kullarulır. 

hzg; gıl: dal 
Iope; lep: avuç 
meleme: sevgili; güzel meyvalı bir ağaç; 

bir çeşit çiçek 
m1sayıv: müsahip; sa~dıç 

mllliyeteyn: milliyetçilik 
mlyanlkl: gizli 
m one: bahane 
mulecıke; mırzohke; mulelıke; 

morcle: karınca 
muriye; mıro: armut 
naleno: inliyor 
naya: bununla 
neheq: haksız 
nıqli; nequr: gaga 
nizu; nhana: bilmem 
nu4te: yazı 
n uftox: yazar 
oncena we: kurtarır 

paljti gıroto: güç almış 

pero zernın: altın para 
peye: fedai; militan 
pf destf mı ceno: elimden tutuyor 

pberok: dergi 
plyabestin: birlik 
piz: ucu sivri ağaç; ince küçük kazık 
pul: tepe 
Pulemuriye: Pülümür 
reyeno: kurtulur; kurtuluyor 
nper: sayfa 
ro: ruh 
ron: kur; (yere) bırak 
roıınber: aydın (=aydın insan) 
royale: sevgili 
semt: yakışıklı 

senl kı: nasıl ki 
ser ramıto: üzerine yürümüş 
sınt: uçurum; yar 
slndor; stnor: sınır 

some, seme; sım: gidiyoruz 
sono, seno; sıno: gidiyor 
şio ro sare Ewrupa: Avrupaltiara ben 

zemiş 

teverık; teberık; tebarık: kutsal; 
kutsal toprak 

tomete: ayıp; yasak; yapılmayacak şey 
tose: tas 

tok; tük: köpek, kurt vs. tüyü 
wa bıcewiyo: yaşasın 

wes u war: sağ - selim 
Wuşen; Hıseyn: Hüseyin 
va tu hurlda xode kemera huske ve 
(be): sen yerinde kuru taş olasın, kuru ta-

şa dönesin 
verbiyo: akıyor, esiyor 
verdana p~: birbirine düşürmek; kışkırt-

mek; dö!üştörmek 
verfek: sözcü 
verfekeni: sözcülük; savunuculuk 
vesan~n; veysaney: açlık 

veyndano; vengdano: sesleniyor 
vlndaro: seyirciler 
vineno: görüyor; buluyor 
vore; vewr: kar 
yan zi: ya da 
yeni hure: uyum saglarlar 
zerq: parlak gün ışığı 
zon; zıwan: dil 
zurker: yalancı 
zuze; dıze: kirpi 
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