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KIRD, KIRMANC, DİMİLİ 
VEYA ZAZA KÜRTLERİ

MaBmBsanB.j

Zaza weki pıîıngan bt dar û şûr û gopal
Beri xwo da/ıc Tırkan. gazi kırın "Era. Ero/ "  (1)

Cigerxwin

Batıya göçetmiş, göçetmeye zorlanmış ya da 
orada mecburi iskana.tabi tutulmuş olanları sayıl
mazsa Dimili Kürtleri (2) şu illerin sınırları için
de yaşarlar:

1) Semsûr (Adıyaman)
2) Çewlig (Bingöl)
3) Bedlis (Bitlis)
4) Dıyarbekır (Diyarbakır)
5) Xarpêt (Elazığ) 1 2

(1) Bu yazıda yeralan Kürlçe. Farsça ve Arapça ibareler 
ile kitap adlarını vs. Kiirt alfabesiyle yazdım. *
(2) Dimili lehçesiyle veya Dimililer konusunda yazılanlar , 
İçin bak. Maİmisanıj. ‘'Bibliyografya Dimili (Zaza)'*, ' 
Hâvi(kovara çandıya gışli). Paris, no: 3, 4. 5. 6. 7
Ayrıca bak. Kadri Cemil Paşa (Zinar^ilopî). Doza Kur-, 

distan (Kürdisiap Davası) Kiirt Milletinin 60 Yıllık Esa- 
Tclteır Kurlukış Savaşı Hatıraları, ikinci basım. Özgür Ge
lecek Yayınları. Ankara. IV91. s. 230-254
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6) Erzirgan (Erzincan)
7) Erzjrom (Erzurum)
,8) Muş (Muş)
9) Sêwas (Sivas)
10) Sert (Siirt)
11) Dersim (Tunceli) ■*.
12) Ruha (Ür-fai)1'* .y/
Bu illerden Dêrs.ijft;ye« Çewlig’de nüfusun bü

yük çoğunluğu-; Dıyarbekır, Xarpêt ve Ezir- 
gan’da nüfusun önemlübir bölümü bu lehçeyi ko
nuşur. Bazı illerde i^e denebilir ki sadece birer il
çenin sınırları içinde prmıli lehçesi konuşulur. 
Semsûrun Alduş (Gerger), Ruha’nm Sêwreg 
(Siverek), Bedlis’ih Motki (Mutki) ilçeleri buna 
örnek verilebilir. Muş, Sêwas, Erzırom ve Sert il
lerindeki Dimililerin miktarı ise azdır.

1950 yılma ait T. C. Genel Nüfus Sayımı so
nuçlarından anlaşıldığına göre yukarıdaki iller
den başka Meleri (Malatya), Qers (Kars), Gü
müşhane ve Seyhan [Adana] illerinde de az mik
tarda Dimili lehçesini konuşan Kürt yaşamakta
dır.

Dimili lehçesini konuşan Kürtler, yöreden yö
reye Kırd, Kırmanc, Dunıli, Dımli, Dımbıli ve 
Zaza gibi değişik adlarla adlandırılırlar. Konuş
tukları lehçe de bunlara bağlı olarak Kırdki, Kır- 
manci/Kırmancki, Dmnlki/Dımıli, Dimili, Dımli, 
Zazaki veya “So-bê” (Şo-bê) (3) adıyla adlandırı
lır.

Burada kısaca bu sözcükler üzerinde duraca
ğız. Aşağıdaki bölümlerde yanlış anlaşılma ol
maması için hemen belirtelim Ri “Kurmanci”
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sözcüğünü, Türkiye Kiirdistanı'nda ve Türki
ye'de Dimililerin ve Şêxbizmilerin (4) konuştuğu 
Kürlçenin dışındaki Kürt lehçesi olan “Kurman- 
ci" anlamında kullanıyoruz. “Kurmanc” sözcüğü
nü de yer yer açıkladığımız farklı anlamının dı
şında genel olarak bu lehçeyi konuşan Kürtler 
için ad olarak kullanıyoruz.
(3) Dersim’de Dimili lehçesi ile Kurmanci lehçesini ayır- 
dedebİlmek.için halk arasında bazan ilkine t;So-be’\  İkin
cisine ise “Herre-were” de denir. Hem “So-bê” hem de 
‘'Herrc-were”nin sözcük anlamı “Git-gePdir.
“So-bê” (Şo-bê), bazı kaynaklarda “Bê-so!‘ biçiminde de 
geçer (Zılfo Xaskar, “Dimili Kürtçenin Lehçesidir”, Yeni 
Ülke. İstanbul, yıl: 2, no: 5 (17-23 Kasım 1991)
Bu vesileyle belirtelim ki Goran (Hewrami) Kürtçesi de 
halk arasında bazan “Maço" (veya “Maço-Maço”) diye 
adlandırılır ki “maço"nun bu lehçedeki sözcük anlamı 
l‘söylerim”dir.
- Bak. Mirza Şukrullah Senendecî (FexruM-Kuttab), Tuh- 
fe-i Naşiri Der Tarix o Coxrafyayê Kordestan, ı Be 
inzimamê pênc meqale der bareyê qebaTIê Kord ez Dök-

* tor Heşmetullah Tebîbî, Tahran. 1366 [1987]. s. bist û‘çar
(4) Ne yazık ki bugüne dek Türkiye'de konuşulan 
Şêxbizmi Kürtçesi hakkında hiçbir araştırma yapılmamış
tır. Mahmûd Lewendi'nin Ankara’ya bağlı Haymana İlçe
sinin Gozeozê köylülerinden derlediği birkaç türkü sayıl
mazsa Şêxbizmi Kürtçesi yazılmamıştır da. Lewendi'nin 
ve başka yazarların belirttiğine'göre. Şcxbizinilerin Kiirl- 
çesi Güney Kürlçesine yakındır.

- Bak. Mahmul Levvendi. * *'Jı Hêla Haymanayê Çend 
S’iiranên Şêxbizmiyan'*. Çarçıra (kovara çandeyî ya gışti). 
nn: 3 (Tebax 19X6). s. 3
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Î-K IR D
Dimili lehçesini konuşan Kürtler bugün bazı 

bölgejerde kendilerine “ Kırd'L lehçelerine de 
“Kırdki” yeya “Kirdi'5 6 7 demektedirler. 19. yüzyıl
da DıYrjrlidehçesi’yle yazılmış olan iki metinde de 
bu sözcükl'er^kullanılır. Bunlardan Peter Lerch ta
rafından 185G:lejrde bir Dimilimin (Kırd'ın) ağ
zından derlenerek yazıya geçirilmiş olan metin
ler, Dimili lehçesinin bilinen eri eski yazılı me
tinleridir (5). Bunlardan, birinde Nerıb (6) köyü
nün ağası Xelef Axa, Nerıbli taraftarlarına şöyle 
seslenir: .

"Bawni axaler.ma şueni qawxe, metersi, es- 
keri Daqma Begi zav û, hema pyerû Tirk i, 
nişin i ma de qawxe bıkL ma pyirû canmirdi 
Kırdan i...” (7)*

Türkçesi:
“Bakın ağalar, döğilşmeye gidiyoruz, kork

mayınız, Daqma Bey’in askerleri çoktur ama 
hepsi Tiirktiirler, bizimle döğiişemezleı\ biz he-
(5) Bu metinlerle ilgili bir değerlendirme için bak. Mal- 
misanıj. ‘‘Ondokuzuncu Yüzyılda Kırd (Zaza) Aşiretleri 
Arasındaki Çalışmalar’*. Studia Kurdica. Paris, no: 1-3 
(Nisan 1985). s. 72^78
(6) Bugün Diyarbukır’a bağlı bulunan Hêm (Hani)’nin 
Nerıb adını taşıyan yedi köyü vardır; I ) Nêribê Axan 
(Kuyular) 2) Nênbê Melıkan (Bozok) 3) Nêribê Çulagan 
(Abacılar) 4) Nênbê Eliyan (Atıcı) 5) Nênbê Wisifan 
(Çukur) 6) Nênbê Topalan (Topçular) 7) Nenb-Cımsat.
(7) Peler J. A. Lerch. Fnrshungen über die Kürden und 
die îranischen nordchakiacr. St. Pelers burg. 1857-1858 
(yeni baskısı: Amslerdam. 1979). s. 78



pimiz Kırd (Kürt) yiğit leriyiz.. .”
Hezanlı şair Ehmedê Xasi (8) ise 1898’de Di

mili lehçesiyle yazmış olduğu MevlicTin sonunda 
şöyle der:

■'Temanı bı vıraştışe Mewltdê Kirdi bı 
yardıme Kalıgi Cifeyi û berekeı<kpeyxamherc ma 
-sellellahıı 'eleyin -we ’ela alihi we sellem- bı 
deste Ehmedê Xasi Hezanıci dı htnzar û kir sey 
û şiyyes şerri de, bı tarixê 'Erebi." (abç) (9)

Yani:
"Yaratıcı tun (Tam ının) yardımı ve peygam

berimizin -S. A. S.- feyiz ve bereketiyle Mewhdê 
Kirdi’ nin (Kirdca.Mevlid' in) hazırlanması, Arap 
tarihiyle bin üç yüz on altıda Hezanir Ekmede 
Xası nin eliyle tamamlandı

Hemen belirtelim ki Dimililerin Kürt olmadı
ğının propagandasını yapan Piya dergisinde “Fılit 
Siwamj” imzasıyla yayınlanan bir yazıda, Ehme- 
di Xasi’nin bu cümleleri kasıtlı olarak tahrif edi
lerek Latin harflerine çevrilmiştir. Örneğin oriji
nal metinde “Mewlid” sözcüğünden sonra nokta 
bulunmadığı halde Fılit Siwamj, “Kirdi” sözcü
ğünü tahrif etmek için buraya nokta koymakta, 
Arap harfleriyle “K-R-D-Y” biçiminde yazılmış

(8) Ehmedê Xasi hakkında daha fazla bilgi için bak. fMal- 
misanıjl. "Zaza (Dimili) Lehçesinde Yazan Bir Ozan: 
Melay Xasi”. Devrimci Demokrat Gençlik (dergi). İstan
bul, no: 2 (Mart 1978). s. 14.
- [Malımsamj|. Hêvî (kovara çandiya gişli). Paris, no: 4 
(Ilım. 1985). s. 75-76
(9) Hhmcdê Xasi. Mewlidc Nebi. Litografya Matbaası. 
Diyurbekir. 1899



olan “Kirdi.” sözcüğünü ise “kerdı” biçiminde de
ğiştirmektedir. Bu örnek, Dimililerin Kürt olma
dığını iddia eden bazı çevrelerin hangi metodlara 
başvurduklarını göstermesi açısından ilginçtir..

Şehit Şeyh S’ait’ireûğlu Şeyh Selahattin’in mü
ritlerince Dımıli lehçesiyİe söylenen bir ‘lbeyt”te 
de Kırd sözcüğü kullanılm aktadır. Sözkonusu 
“beyt’\  “Gele Kırda, rınd bızonî” (Ey Kürtler, 
iyi bilin) diye başlamaktadır (10).

D im ililer Kurmanclara “K udas” veya “Kırda- 
si”, lehçelerine de “Kırdasi” veya “Kırdaski” de
m ektedirler. Ziya Gökalp bu konuda şöyle yazar.

"... Zazalara gelince , bunlar kendilerine 
(Arapça harfinin kesresi ile) Kirt derler.'Kur
manclara da Kiirddsi veya Kırdasi adını verir
ler. Türkler ise Kürt adını Kurmanclara ayırmış
lardır.” (abç) (11)

Aynı konuya Kemal Badilli da değinir:
"Türkiye*deki Zazalar kendilerini asıl Kürt 

sayarak kendilerine Kırd ve kendilerinin dışın
da kalan Kürtlere, daha doğrusu Kurmanclara 
da -biraz da küçümseme ile m üterafik olarak- 
Kırdasi (Kiirdiimsü, K ürtçük) d e r l e r ( a b ç )  
( 12)

G w evdereyic de Çolig (Çew lig) ile ilgili bir 
yazısında “Kırd” sözcüğüne değinir:

(10) Harûn. “ Yew Beyia Miridanê Şêx Selaheddinê Şêx 
Se’idi". Armanc, Stockholm, no: 128, s. 10
(11) Ziya Gökalp. Kürt Aşiretleri Hakkında Sosyolojik 
İncelemeler. Kemal Yayınları. Ankara, 1975. s. 51
(12) Kemal Badıllı. Türkçe İzahlı Kürtçe Grameri (Kur- 
mancca lehçesi). 1965. s. 6
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"Znny Çolig Kırd û. Tıkye merdımy Kırd, [zn- 
nii ma ri vony Zazaki. tıkye vony Dimili' 1 .al-in 
ma vony Kırd." (abç) ( i3)

Yani:
"Ç olig ’in dili Kırd[ce] (Kürlçe)dir. B an  

Kırdler (Kürtler) dilimize Zazaki. bazıları Dimili 
derler. Ama biz Kırd (Kürtçe) deriz.”

“Kurd” (Kürt) sözcüğünün kökeni hakkında 
bugüne dek "çok değişik yorumlar yapılmışsa da, 
bu yorumlan yapanlar çoğu kez bizzat Kürtlerin 
yer yer kendilerini adlandırmak için kullandıkları 
“Kırd" ve “Kırmanc” sözcüklerinden habersiz ol- 
duklanndan bu iki sözcüğü hesaba katmamışlar
dır. Bu nedenle de örneğin Yunan yazarlarmdan 
Polybe (Polibio)’in M. Ö. 200’lerde sözünü ettiği 
“Cyrtii”, Strabon’un sözünü ettiği KûpTıoı [oku
nuşu: Kirtii, anlamı: Kirtiler] ve Romalı tarihçi 
Tito Livio (M. Ö. 54-M. S. 17)’nun sözünü ettiği 
“Cirtei”/”Cirti” sözcüklerinin bugün bazı bölge
lerde Dtmıli Kürtlerinin kendileri için kullandığı 
“Kırd” ve bunun çoğul biçimleri olan “Kirdi” ve
ya “Kirdi” sözcükleri ile neredeyse aynı olmaları 
gibi hususlar üzerinde durulmamıştır (14). • 

Dimililer arasında, “Kırd” sözcüğünün, yuka
rıda değinilen geniş anlamının yanısıra bazı yöre
lerde bey (mire).veya ağa aileleri dışında kalan 
halk için kullanıldığı da görülür. Örneğin. Gel 
(E ğ il)’deki beyler ailesi (Key Miran) ile Pi- 
ran’daki ağa ailesi (Key Axan)’nin dışındaki hal
ka “Kırd” denir. Sözkonusu aileler de Kürt ol-

(13) Gwcvdereyic. "Çolig". Dcmokral (kovara siyasi û 
çandi). no: 7 (Adar 1990). s. 20



dııkları ve “KırcT denilen kesimle aynı lehçeyi 
(Dimili) konuştukları halde, onların dışındakilere 
"Kırd” denmesi, bu sözcüğün yer yer toplumsal 
bir ayırımı da ifade ettiğini gösteriyor. Bu anla
mıyla “Kırd1\ sözcüğü, Kürdistan'ın değişik yö
re lerinbe küHaj’İılan “Kırmanc” veya "Kurmanc” 
sözcpğûnun' i^iricj. anlamını çağrıştırmaktadır. 
Çünkü t;KYrmanc**’ veya “Kurmanc” sözcüğü, 
Kürtçenin ..Rurmadci lehçesini konuşan Kürtler 
için ad.ölarak kullanıldığı gibi, ikinci bir anlam
da, da kûllarialmaktadır. Aşağıda bunun üzerinde 
duracağız. ■ ’

Yazılı kaynaklarda “Kırdı” sözcüğüne ait ye
terli bilgiye rastlanmıyor. Ancak Nikitin’in yaza
rı bilinm eyen elyazması bir kitaptan aktardığı 
Farsça bir parçada bu konuda şöyle bir açıklama 
var:

“A s ıl ka b ile  m ensubuna Kurd den ir  (15).

(14) Bak. Polybeo, Storie, V. 52. 55den aktaran: İslâm 
Ansiklopedisi. Milli Eğitim Basımevi, İstanbul. 1977, c. 
6, s. 1090
- Strabon, Geografia, XI, 13, 3 ve XV, 3. i den aktaran: 
İslâm Ansiklopedisi, c. 6, s. 1090
- Tilo Livio. Ab Urbe condila libri, XXXVII. 40. 9; XL11. 
58. 13‘len aklaran: Mirella Guleti, agc., s. 83
Bu vesileyle. Kürtlerden sözeden en eski Arap kayna
ğının 7. yüzyılda yaşıyan Ali bin Ebi Talib (Hz. Ali) dö
nemine ait olduğunu da belirtelim (Bak. Yearbook of the 
Kurdish Academy 1990. Almanya, s. 19).
(15) Ziya Gökâlp.bir vesileyle. ,4aşir"lerin yani "aşirel le- 
rin hükümete bağlı,olmadıklarım ve dağlı Kürtler tarafın
dan "Kurmancê Reş" (Kara Kurmaııc) diye adlandırıl- 
dıklarmı yazar (Bak*. Ziya Gökalp. yage.. s. 72).
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Kurd (yani kabile mensubu-Malmisanıj) olma
yıp kabileye dışarıdan katılaniara ise tahfif en 
Kurt (bıı sözcüğün doğru okunuşunu çevirdiği
miz Arap harfleriyle yazılı Farsça metinden anla
mak mümkün değil, Kurt veya Kert biçiminde de 
okunabilir- Malmisanıj) denir... Aynı şekilde 
Kürt kabilelerinden birine mensup olup kabile
sinden ayrılarak başka bir kabile veya aşirete 
katüana da Kurt (veya Kırt, Kert-Malmisanıj) 
denir." (16)

Aşağıda “Kırmanc” sözcüğünün benzer an
lamlarda kullanılışı konusundaki, açıklamalarla 
bu konunun daha iyi anlaşılacağı kanısındayız.

Hem Dersim yöresinin Dimili lehçesiyle söy
lenmekte olan bazı halk ezgilerinden, hem de 
Dersimli bazı yazarların verdiği bilgilerden anla
şılacağı gibi Dimili lehçesini konuşan Dersimli 
Kürtler kendilerine “Kırmanc?\  genelde Kur- 
manc olarak bilinen Kürtlere “Kırdas”; onların 
lehçelerine ise “Kırdaski” veya “Kırdasi” demek
tedirler.

Dersimli yazarlardan Mustafa Düzgün-konuy
la ilgili olarak şöyle yazar:

“Dersim halkı nesep (soy) bakımından kendi
sine ‘Kırmanc1 der. Başka adlan kullanmaz. Di
yelim ki yabancı birisi ya da Dersimli olmayan 
birisi dil sürçmesiyle bir Dersimliye 'Zaza' cler-

(16) B[asilc| Nikiline. Les Afsars d’Urmiyeh. Paris 1929. 
s. 114
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se. Dersindi buna kızar, 'Hayır, ben Zaza eleği- ■ 
lim, Kırmancını der. Gerçek olan şu ki D ersimi i 
Kırmandan hiçbir zaman kendilerine 'Zazayız 
demezlej....

"... Yirıe DersimJıalkı atalarının topraklarım, 
Kırmanclann ülkesini -de *Kırmanciye9 diye ad
landırır. Amâ Türkçe, olarak ya da başka bir ya
bancı dille. ülkelerinden bahsedince ‘Kürdistan * 
derler. Örneğin Dersim’in bilgin, şair ve kahra
manlarından olan Ali şer, ‘Dersim Türküsü nde 
'Kürdistan sözcüğünü kullanır. Yine Dersim 
K ırm andan , Kürdistan m Özgürlüğü için.Türk 
Devleti ve Avrupa devletlerine gönderdikleri 
telgraf ve dilekçelerin tümünde ülkelerini ‘Kür
distan diye adlandırmışlardır. Dersim9de ‘Kır- 
manciye9 ve (Kiirdistan' sözcükleri parasında 
hiç fa rk  yo k tu n .. Yine Dersim9de iilke adı ya da 
‘Kırmanciye9 ve ‘Kürdistan9 sözcüğü, sadece 
Dersim için değil. ister 4Kırmanc' ister 'Zaza’ 
ister 4Kur veya *Kurd’ olsun, biiliin Kürt ulu
sunun ülkesinin adı olarak k u l l a n ı l ı r (abç) 
(17)

Mustafa Düzgün diğer bir yazısında da aynı 
konuya değinir:

44Sözgelimi Dersimliler kendi ülkelerini Kır- 
manciye (yani Kiirdistan-M . D.), kendilerini de 
Kırmanc (yani Kiirt-M. D.) diye adlandırırlar 
öteden beri.” (abç) (18)
(17) M. Düzgün. 'Torêy ve Adete Dersimi". Bcrhem (ko
vara Jêkolinên cıvaki û çantli). Stockholm, no: 1 (Şubaı 
1988). s. 37 ,
(18) Mustafa Düzgün. ‘'Dersindi Memik Aga". Berhem
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Dersini!i Zılfi’ye göre ise “ Kırmanciye”, 
“ SCortlüık” anlamına gelir (19).

Burada Şerefhan'm bir açıklamasını hatırlat
makta yarar var. Ona göre, Çemişgezek vilayeti 
bir zamanlar Kürdistan adıyla tanınmıştı. “Öyle 
ki berat ve emirnamelerde ve diğer sultanlık bel
gelerinde bu ad geçtiği zaman, yalnız hu vilayet 
anlaşılır-; ayrıca Kiirtler arasında Kürdistan 
sözcüğü geçtikçe, bundan yalnız Çemişgezek 
vilayeti kastedilir.” (abç) (20)

Piran gibi başka bazı yörelerde Dimililer, yu
karıdaki “ Kırmanciye” sözcüğüne karşılık “ Kır- 
d an e” sözcüğünü kullanırlar. Bu sözcüğün asıl 
anlamı “Klirtvari”, “Kürtlüğe uygun1’, “Kürtlük” 
olmakla birlikte Kürtlerin (Kırdlerin) yaşadığı 
yer anlamına da gelir.

Dersim Dimililerinin kullandığı “Kırmanciye” 
sözcüğü ile diğer bazı Dimililerin kullandığı 
“ K ırdane” sözcüğünün anlamına denk düşen 

■ “Kurdewari” sözcüğü de İran ve Irak Kürdista- 
n fnd ak i  Kiirtler tarafından yer yer “Kürdistan” 
anlamında kullanılır. Örneğin Naley Cûdayi’de 
“Kurdewari, ey wulati cwanekem" (Kurdewari, 
ey güzel ülkem) derken şair H ênnn 'm  “Kürde- 
wari”den kastettiği budur. Şair Hejar’in sözlü- 

ünde ve Ferhengî Mehabad’da “Kurdewari”nin

(kovara lêkolinên cıvaki û çandi). Stockholm, no: 10 
(Ocak 1991). s. 71
(19) Zılfi. "Ferhengok Dımılki-Kumuınci-Tırki". Hêvi 
(kovara çandıya gışii). Paris, no: 1 (İlon 1983). s. 113
(20) Şeref Han. Şeıefname. Arapçadan çeviren: Mehmet
pm;n 7j m Yayınları. İstanbul. 1971. s. 190
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bu anlama geldiği belirtilir. D. İzoli’rıin sözlü
ğünde ise aynı sözcük, asıl anlamıyla, 14Kürde ve 
Kürt geleneklerine uygun” diye açıklanır.

Öte yandan .Dersim Kırmandan kendi 
dillerine djedKırmanci derler... Dersim4de Kur- 
mancJehÇ&sihe *Kırdaski3 derler. ” (21)

Ziifo Xaşkar da bu konuya değinir: 
r'pêrsim ’d'e halkın hemen hepsi kendini (Kur- 

m anc’ (Kürt)’diye niteler d  (22)
Xaslcar’a göre, Dersim’de hem Dimili lehçesi

ni kpnuşarilarhem  de Kurmanci lehçesini konu
şanlar kendilerine “K urm ahc” derler (23).

Bir de “Kırmanc” veya ‘‘Kırmânciye” sözcük
lerinin kullanıldığı Dersim ezgileri ve türkülerin
den birkaç parçaya bakalım:

I

D ER Ê LAÇİ
"...Dere Laçi hıviso 
Yiv ise mı, gavan o.
Bira pêro de, da qewxa aşire niya
M ere vê  Kırmanci û zalim ane Tırkan o . .d  (24)
Türkçesi:
t4 Yanası Laç Deresi 
Yivtsım benim, çetin geçittir.

(2 I ) M. Düzgün. ‘Torêy ve Adete Dersimi*'. Berhem, no: 
1.x. 37 •
(22) Ziifo Xaxkar. yagy.
(23) Ziifo Xaskar'm "Kurmanc" biçiminde yazdığı söz
cük. diğer ilgili kaynaklarda da belirtildiği gibi “Kır
ma nc''dır.

î,s



1 urun kardeşler, hu aşiret-kavgası değil 
Kürtlerle zalim Türk'lerin savaşıdır..:

H

SEY USÊN Û SEY RIZA.

"... De biye. biye, wela hegê mı,biye
Hife mı yêno be S ey LZşini
Haq zaneno rey isi Kırmançiye..." (25)

Türkçesi:
"... Oldu, oldu, [ah] beyim oldu 
S ey Uşin e hayıflanıyorum 
Tanrı bilir Kırmanclığın (Kürtlüğün) reisi 

[idil" 24 25

(24) Zil fi, “Folklorê Kürdi ebe Zarava Dımılki’*, Hêvi 
(kovara çandıya gışli). Paris, no: 2 (Guian 1984), s. 114
- Aynı .türkü için ayrıca bak. “Dersim Yöresinden İki 
Halk Türküsü”, Özgürlük Yolu (aylık siyasi dergi), no: 
30 (Kasım 1977), s. 94
- Haydar Dersimi, “Dere Laçi”. Hêvi (kovara çandıya 
gışti). no: 6 (Tebax 1986). s. 116
- Fırat. “Dere Laçi”. Hcvi (kovara çandıya gışti). no: 4 
(İlon 1985). s. 121
- Hcmcdc Mamekız. “ Dere Laçi”. Kurdistan Press. 
Stockholm, no: 71 (27. 4. 1989). s. 9
(25) Zılfi. "Folklprc Kürdi ebe Zarava Dımılki". Hêvi 
(kovara çandiya gışli). Paris.no: 1 (İlon 1983). s. 93 
3u ıtirkünün diğer bir varyantı için bak.. Fırat. "Scyd 
U-c_- Hcvi (kovara eandıva gıştİ).. Paris, no: 4 (İlon
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m
Seyid Rıza’nın qğlu Bava’mn öldürülmesi 

üzerine yakılmış olarii,bir ağıtta şöyle denir:

BAVA

"... Vaci. vaci, Bavayê haser o vaci
Bayayi mı şiyo'Xozal
Cêno padişaycna Kırmafıci..."

Türkçesi:
"... Söyliyeyim, söyliyeyim, Bavcını üzerine 

söyliyeyim
Bavam Hozat’a gitmiş-
Kırmancın (Kiirdiih.) padişahlığını alacak..." 

(26)v

IV

Dersim Ayaklanması sırasında hunhar bir bi
çimde katledilip kafası kesilen Bextiyaran aşireti 
reisi Sabin (Sahan, Şahan)’in katledilişi (27) üze- 26 27

(26) Fırat. "Folklore Dersimi ra-IF\ Hêvi, no: 5 {Gulan 
1986). s. 106
Bava'nın öldürülmesi konusu için bak. Dr. Vet. M. Nuri 

. Dersimi. Kürdisıan Tarihinde Dersim. Halep. 1952. s. 272
(27) 27 Ağustos 1937 tarihli Cumhuriyet gazetesi "Bahti

yar aşireti reisi Şahin ile amcası dün tepelendi" diye yazar 
(Aktaran: Yakın Tarih Ansiklopedisi. İstanbul. 1989. e. 
10. s. 96).
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rine (28) yakılmış olan bir ağıtta şöyle denir:

ŞAHİN

" ... Şahini nıı ke merde nimerdo ,
Şikiyo nişimi Kırmanciye . . ."

Türkçesi:
“Şahin'im öldü öleli 
Söndü yıldızı Kürtlüğün!'1 (29)

V

Qemo Areyiz adlı Dersimli ozan Kırmanci 
[Dimili) lehçesiyle söylediği bir türküde şöyle 
der:

... [Mı] Hatirê xo wast binû tever,
Veri çiveri de guret mı ra,
Tırkoni Anadoliye,
Des hot mordemi dani zu mordem ro ,
Tey çino şeref û camirdiye.
Mı va: "Heqo, nıka bıviyene 
Na za çor xortê Kırmanciye,
Ma ve sıma ra pe ro dine,
Sari hıdiyene kerden Cı camirdiye."

Mı va
“Najni, mı ra çı wazena? 28 29

(28) Munzur Çem, Gülümse Ey Dersim (roman), c. I, Öz
gürlük Yolu Yayınlan, Köln, 1990. s. 304-310
(29) ‘'Dersim Yöresinden İki Halk Türküsü”, Özgürlük 
Yolu, no: 30 (Kasım 1977). s. 92-94
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i </ ac çmo goni-qeyre(e K ırm anciye ...
Türkçesi:
*' Vedalaşıp dışarı çıktım 
Evin önünde çevremi sardılar.
A nadolu Türkleri, on yedi kişi bir kişiye 
r ‘ /vuruyor,
Ş e r e f  ve mertlikten yoksunlar.
“Tanrım" dedim,
“Şimdi olsaydı hurda dört Kırmanciye 

• !(Kürdistan) genci.
Sizinle döyüşseydik de,
Et gör ey di ydpılanı ve yiğitliği."

“Yenge, ne istersin benden?
:Sende Kırmancltk(Kürtlük) kanı-gayreti yo k” 
Dedim,

Diğer bazı Dersim Dimililerinin yazılarından 
da “Kırmanc” veya “Kırmanciye” sözcüklerinin  
kullanılışına birkaç örnek verelim:

î

(31)
'W uşên Axa wayirê mile t i K ırm anciye  v ı..."

(30) Hawur, "Çend Lawikê Qemê Arêyizi". Berhem (ko
vara lckolinên cıvaki û çandi). Stockholm, no: -3 (İlon 
1988). s. 59
(31) Us.xan. "Dersim ra”. Arınanc, no: KO (Gulan 19X8). 
s. 10



î urKçc.M.
"Witşên Ağa Kırmanc(iyc) milletinin sahibi

di. "

U

"... Home ra serr vêrenê ra, dewleta Tırkû 
qanun vezena (vejena), vana “Na ra têpiya bekçi 
leyê dewlef de ververê p işm ergûn i Kırmaneû 
p ir  o d i (32)

Ttirkçesi:
* "Aradan yıllar geçer, Türk devleti yasa çıka

rır, 4Bundan sonra bekçiler, Kırmanc (Kürt) 
peşmergelerine karşı devletin yanında dövüşsün- • 
ler der.M

Burada aktaracağımız metin ise sonraları tah
rif edilmiştir. Bu metnin ilgili bölümü şöyledir: 

“Lawiki ma, saniki ma ca roz ve roz bine 
yind? Ca cae de name Kırmanciye nivejino? Ca 
re cae ra d un de vengi ma ... " (33)

Türkçesi:
4Türkülerimiz, masallarımız niçin günden gü

ne kayboluyor? Niçin Kırmanciye'nin adı bir

(32) Usxan. “Dersim ra**. Armanc, no: 8! (Heziran 1988), 
s. 10 .
(33) Haşan Dcvvran, “Ez Ho ra Pers Kon”, Mızgin (kova
ra agahdari û pcyvvendıyç jı bo Kürden Almanya Fede
ral). Bonn. nu: 4 (1/1986). s. 33
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yenle çıkmıyor? Niçin radyolarda sesimiz..."
Dalıa sonra, yukarıdaki melin. Dimililerin 

Kürt olmadığı propagandasını yapan ve Ebubekir 
Pamukçu tarafından yayınlanan Ayre dergisinde 
de yayınlanmış; fakat Ayre’de “Kırmanc” sözcü
ğü kaldırılmıştır. Böylece Türkiye dışında belki 
de ilk kez bir. metin. Kürt’j(Kırmanc) sözcüğü açı
sından sansüre uğramışU-h Â^re’de “Kırmanciye” 
ile ilgili cümlesi .çıkarılmış olan metin şöyledir:

“Lawikê ma, sanıke mâ ça roz ve roz beni 
vind? Çatâayi radun de vengi ma..." (34) 

Türkçssi: •
“Türkülerimiz, masallarımız niçin günden gü

ne kayboluyor? Niçin ̂ radyolarda sesimiz..."
Dersim Dim ililerinin Kurmanc lehçesi anla

mında kullandıkları “Kfrdasi”/”Kırdaski” sözcü
ğünün yerine “Kırdaşi”/ ’,Kırdaşki” de denebili
yor (Dersim şivesinde “S” ve “Ş” seslerinin bir
birine dönüşmelerine sık sık'rastlanır). Yeri gel
mişken belirtelim ki, “Kırdaşi/Kırdaşki” sözcüğü 
Türk kayıtlarına ilginç bir biçimde girmiş bulu
nuyor.

1950 yılındaki T. C. Genel Nüfus Sayımı so
nuçlarıyla ilgili bir kitapta (35), illerdeki “anadil 
itibariyle nüfus” bölümünde, Kürtçe başlığı al
tında şu üç lehçe yeralıypr: 1 )Kürtçe/Kırmancca 
(Kitapta bu iki sözcüğün İngilizce karşılığı “Kur- 34 35

(34) Ayre* Stockholm, no: 1 I (Adar 1987). s. 2
(35) 22 Ekim 1950 Genel Nüfus Sayımı. TC Başbakanlık 
İstatistik Genel Müdürlüğü Yayınları. İstanbul, 1961. s. 
142-144



dişli and Kırmanc” biçiminde sunuluyor.) 
2)Kırdaşça 3)Zazaca

Kurnıancca ve Zazaca’dan ayrı olarak Kırdaş- 
ça diye bir Kürt lehçesinin olmadığı düşünülünce 
ve özellikle de sözkonusu kitaba göre Kırdaşça- 
nın en çok konuşulduğu iller gözönüne alınınca 
durum anlaşılıyor. Belirtilen bu listede Kırdaşça- 
nın fazla konuşulduğu iller sırasıyla Tunceli, Er
zurum ve Erzincan’dır. Yukarıda Kırdaski veya 
Kırdaşki olarak değindiğimiz adın Dersim Dimili 
Kürtleri arasındaki kullanılışının Türk makamla
rının böyle bir ayırıma gitmesine yolaçtığı anlaşı
lıyor.

Aynı kaynağa göre, Kürtçe/Kırmancca konu
şanların sayısı Tunceli’de 54.056 iken Zaza leh
çesini konuşanların sayısı 3.529’dur. Bu sayılar . 
konuyu daha iyi açığa kavuşturuyor. Bijindiği gi
bi Dersim (Tunceli)’de, Dimili lehçesini (kitapta
ki ifadeyle Zaza lehçesini) konuşanlar, Kurmanci 
lehçesini konuşanlardan çok daha fazladır. Oysa 
ki burada Kürtçe/Kırmancca konuşanların mikta
rının Dimili (Zaza) lehçesini konuşanlarınkinden 
çok daha fazla yazıldığı görülüyor. Dersim (Tun
celi) Dimilileri kendilerine Kırmanc, lehçelerine- 
de Kırrr.anci/Kırmancki dediklerinden, bu durum 
sözkonusu nüfus sayımında bu biçimde yansı
mıştır.

Bütün bu örneklerin gösterdiği gibi, hem Der
sim Dimililerinin, hem genelde “Kurmanc” adıy
la tanınan ve Kuzey Kürtçesini konuşan Kültle
rin hem de Giiney Kürtçesini konuşan Kültlerin 
ayrı ayrı kendilerine Kırmanc dediklerini göriiyo-
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ruz. urnegın genelde Kurmanc olarak bilinen 
Kürtler, Şernex (Şırnak), Behdinan ve Çiyayê 
Kurmênç yöresi gibi birçok yörede kendilerine 
Kırmanc diyorlar Yani bu sözcük, Kürdistan'm 
Suriye, Türkiye, İrâk-ve İran işgalindeki parçala
rındaki Küttler taf^fırida/ı, bugün yer yer kullanıl
maktadır. Güriey Kürdistan’daki Kürtlerin kendi
lerine Kırmanc (36), lehçelerine “Kırmanci 
X w arû” (Güney Kırmanccası); Kurmanci adıyla 
tanınan ve KürdistanTm Türkiye parçasındaki 
Kürtlerin çoğunluğunça konuşulan lehçeye ise 
“ Kırm anci Serû” (Kuzey Kırmanccası) dedikle
rini biliyoruz- Birçok yazılı kaynakta da yine 
Kurmanc yerine Kırmanc sözcüğü kullanılır (37).
(36) Bruinessen’inaktardığma göre, E. B. Soan’ın 1912’de 

' yayınlanan bir çaljşmasmda “sıraladığı 20 aşiretten doku
zu kendilerine ‘Kırmanc’ diyorlardı. Bunlar Güney aşiret- 
lerindendi. Pıjder. Bılhas, Ştwan ve Bahan” gibi.
- Bak. Martin van Bruinessen, Ağa, Şeyh ve Devlet Kür- 
distan’m Sosyal ve Politik Örgütlenmesi. Özgür Gelecek 
Yayınları, Ankara, 1991, s. 41 l
(37) Bu sözcüğe yer veren bazı sözlükler şunlardır:
- Mıhemedi Xal. Ferhengi Xal, c. 111, Çapxaney Kamerani, 
Silêmani (Süleymaniye). 1976. s. 84
- Hezrete Ayctullah Aqay Şeyx Muhemmed Merdûxê Kor- 
destani. Ferhengê Merdûx. Senendec. 1362 11983]. c. 11. s. 
386
- Giw Mukrıyani. Ferhengi Mehabad. Çapxaney Kurdıstan, 
Hewlêr. 1961, s. 476
- Hejar. Henbane Borine/Ferhenge Kordi-Farsi. Tahran. 
1369 11991J. c. İL s. 612
- D. İ/.oli. Ferheng Kurdi-Tırki. Tırki-Kurdi. Dene Yayın
ları. İsiaııbuL 1992. s. 237
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Örneğin Ehmedê Xani'nin Mem û Zin'indekj 
Kurmanc sözcüğü, bazı Mem û Zin metinlerinde 
Kırmanc biçiminde kullandır. Öte yandan Kır- 
manc sözcüğünün de bazen “K ırm ac” veya 
“Kırmaç” (38) biçiminde kullanıldığı görülür. 
Nitekim ünlü Kürt kadın şair ve tarihçisi Mesture * 
Xammi Erdelan, tarihinde Kırmac sözcüğünü 
kullanır. Aynı şekilde Muhemmed Emini Gulus- 
tane, “Mucmelu’l-Tewarixê Efşariye we Zendi- 
ye” adlı kitabında, Süleyman Paşay Baban’dan 
sözederken “Sdêman Padşay Karmaç Bebe” der 
(39). Ferhengi XaPa göre de Erdelan şivesinde 
“Kırmac” sözcüğü “Kırmanc” anlamında kullanı
lır (40).

Kırmanc sözcüğünün ikinci dediğimiz diğer 
anlamına gelince, Muzaffer Erdost’un Şemdinli 
yöresiyle ilgili bir araştırmasında bu konu ile il
gili olarak şunları okuyoruz:

"Aşiret, kabilelerden ve Hiçbir kabileye m en 
sup olmayan Kırmançlardan m eydana g e lir ... 
Başka mirlerin yönetiminden çıkarak . başka a ş i
ret reislerinin baskısından kaçarak, bir a şire t 
içine gelerek yerleşmiş üyeler, aileler ve kab ile 
ler. yeni geldikleri aşiret He zamanla kaynaşır
lar ve bunlar da zamanla aşiret üyesi sa y ılır la r; 38 39 40

(38) Hezreıe Ayeıııllalı Aqay Şeyx Muhemmed Merduxê 
Kordcsiani. s. 386
(39) Aktaran: Mıhemcd Salih İbrahimi Mıhemcdi 
(Şcpâl). Jinaxveri Zanuyuni Kıırd Le Cihani İslameli ya 
Gcnciney Fcrheny ü Zamsı, Çapxancyê Meharet. Tahran. 
1364/1985. s. 786-787
(40) Mıhemcdi Xul. Fcrlıcnyi Xal. yaye. s. 83
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ama aşiretin kanını taşımadıkları için ayrı ve 
düşük bir tabaka muamelesi görürler, bunlara 
kırmanç' denirdi Muzaffer Erdosf un notu: Kürtle- 
rin büyük%ir;bbyü Ğlaft.Kırmanç (Kurmanç) şu
besi ile buradaki* kırmanç” sözünü birbirine 
karıştırmamak gêrekir. -Burada aşiret içinde Kır- 
manç olmaktan başka hiçbir kan akrabalığı ol
mayanlar anlamındakullanılmaktadır)".

Yine Muzaffer Êrdost, aynı araştırmasında 
şöyle diyor: '

“Kırmanç, aşiretinden bireyr aile veya kabile 
halinde ayrılarak bir başka aşiret içine yerleş
miş olanlardır. Örneğin Iran dan gelen Humaro 
aşireti mıntıkasında Nerduşe'ye yerleşen Diri 
kabilesi, kçndi aşiret mıntıkasında kabile sayıl
dıkları halde, Humaro aşireti içerisinde kırmanç 
sayılmaktadırlar.

Bir kırmanç, ‘mîr’in veya 'pısağa'mn kızını, 
aşiret üyesi sayıldığı halde, aşiret kanını taşıma
dığı için alamaz. Kaçıracak olursa, aşiretten ko
vulur, fırsat bulunursa öldürülür, malı elinden 
alınır. Ayrıca, kırmanç, divanhaneye girip otu
ramaz, sohbete katılamaz " (41)

M. van Bruinessen, İran Kürtleriyle ilgili bir 
yazısında, “kirmanc” sözcüğünü 11Çiftçilikte uğ
raşan ve aşiret mensubu olmayan Kürt" diye 
açıklar (42). Aynı yazar, “Kurmanç'’ (Bence bu
(4!) Muzaffer Erdost. Türkiye Üzerine Noılar, Sol Ya
yınları. Ankara, 197!. s. 166, 168
(42) Manin van Bruinessen. "Eşairê Kord ve Dewlelê 
İran: Monde Şüreşe Sımko". Mulalc'alê Kordİ. Paris. c. 
I. şomare: 4 (Tabestan 1365/1986). s. 18



.sözcüğün “Kırmanc” biçiminde olması gerekir- 
Malmisamj) sözcüğünün “Kuzey in bağımlı köy
lülüğünü" örneğin Çatak’ın aşiretsiz köylüleri 
ile Şırnak ve çevresindeki “aşiretsiz (aşiretsiz- 
leşmiş) köylüler ’i ifade ettiğini, Güneyde aynı 
sözcüğün “aşiret savaşçıları için” kullanıldığı
nı, Dızeyiler’de ise “genellikle bağımsız küçük 
çiftçiler” anlamında olduğunu yazar (43).

Irak ve İran Kürdistanı.’nda "Mukriyan. Soran 
ve Sine (Senendec) halkı, köylü halka Kırmanc” 
der (44).

Kırmanc sözcüğünü açıklayan Heci Ce’fer’e 
göre bu sözcük, Behdinan (Badinan) bölgesinde 
genel olarak Kürt anlamında kullanıldığı gibi, ba
zen “reaya, alt tabakadan hallş" anlamında da 
kullanılır. Örneğin birisine “Êz ne kirmancê 
babê te me" (45) (Senin babanın kırmancı deği
lim) derken kastedilen budur.

-Aynı şekilde Yusuf Ziyaeddin Paşa’ntn Küıt- 
çe-Arapça sözlüğünde, “Kurmanc” sözcüğünün 
“reaya” anlamına da geldiği (46) belirtilir. (Bu 
sözlüğün Mehmet Emin Bozarslan tarafından 
çevrilip yeniden düzenlenerek 1978'de yapılan 43 44 45 46

(43) Martin varı Bruinesscn. Aüa, Şeyh ve Devlet, s. 151-
152 “ '
(44) Mıhemed Salih İbrahimi Mıhemedi (Şepûl). yagc. s. 
7X6
(45) Heci Cc'fer. Gnimêt Mez.ınan lı Devcra Behdinan. 
Bağdat, 19X6. s. 1178-179
(46) Ziyauddin Başa el-Xa!idi. El-Hcdiyetu'l-Hemidiyye 
Fi’l-Luxeii'1-Kurcliyye. Mekiebciu Lııbnan. Beymi. 1975.

ı
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İs tanbul baskısında, “Kurmanc” sözcüğünün bu 
ikinci anlamına yer verilmemiştir.) (47)

Bu husus İsmail Beşikçi’nin de dikkatini çek
miştir. Beşikçi, 'iŞeyh^Jeyir, aşiret reisi ve bü
yük toprak ağaları, kendi deyimleriyle Kırmanç- 
lar'a yani halka kıtlarını yermezler" dedikten 
sonra konuya şöyle’açıklık getiriyor:

“Kırmanç, Kürt demektir. Fakat Doğu’nun 
feodal egem en sınıfı kendini Kırmanç kabul 
etm em ekte, bu terimi ezilen, sömürülen, hor
lanan Kürt halkı için kullanmaktadır. Bu Os- 
mânlı devrindeki ümmetçilik ideolojisinin kalın
tılarıdır. Fakat Kürt halkı uluslaşma sürecine 
girdiği zam an Kırmanç değer kazanacak, aşa
ğılayıcı anlam ını kaybedecektir. Osmanlı İm
paratorluğu devrinde horlanan Türkmen’in Türk 
halkının uluslaşmaya başlamasıyla değer kazan
ması g ib i.:/’ (abç) (48)

“Kurmanc” sözcüğü de bazen “Kırmanç” söz
cüğüyle aynı anlamda kullanılır. Örneğin Selmas 
ve Urmiye yöresindeki Kürtler arasında, aşiret
lerden hiçbirine mensup olmayan, temel uğraşı 
tarım ve çiftçilik olan yerleşik köylülere “Kur
manc” denir (49). 47 48 49

(47) Yusuf Ziyaeddin Paşa. Kürlçe-Türkçe Sözlük. Yeni
den düzenleyen ve Türkçeye çeviren; Mehmet Emin Bo- 
zarslan. Çıra Yayınları. İstanbul, i 978, s. 218
(48) İsmail Beşikçi. Doğu Anadolu'nun Düzeni. Sosyo
ekonomik ve Emik Temeller, 3. basım, e. 1. Yurt Kiiap- 
Yaym. Ankara. 1992. s. 191
(49) Peru iz Cihani. "Kurmanc Ki Ne7". Sirwe (gowari 
edebi-ferhengi). Urmiye. ııo: 16(Xezelvver 136b). s. 64
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İhsan Nuri’nin bu konuda yazdıkları da pek 
farklı değildir:

"Kiirdistan'm Rnoiyc \:e Şahpur kesim inde 
aşiret teşkilatına mensup olanlar kendilerine  
Kıırd. tarımla uğraşan cliğer kesime de Kur- 
manc adını verirler. Bu Kurmanclâr da kendile
rine Kıırd diyorlar. Bu aşiretler kendilerini Kurd 
milletinin Kurmana bölümünden sayarlar ama 
diğerleriyle aralarında ne dil ne de görenek ve 
alışkanlıklar yönünden farklılık yo k tu r .” (abç) 
(50)

Tewfiq Wehbi ile C. J. Edmonds’un açıklama
sı keza aynı yöndedir:

“Kırmana: Aşiret mensubu olm ayıp Kürtçe 
konuşan köylü.” (51)

Ünlü Kürt şairi Melayê CızirTnin bir şiirinde 
kullandığı “mir û kurmanc” (bey ve kurmanc) 
(52) deyişini de hatırlarsak Kurmanc sözcüğünün 
birkaç yüzyıl önce de bu anlamıyla kullanılabil
diğini anlarız.

Ama ünlü Kürt şairi Ehmedê Xanî, 17. yüzyı
lın sonlarında yazdıği Meni û Zin’de, eserinin 
yazılış nedenini açıklarken “Ekrad” (Arapçada 
Kürd sözcüğünün çoğulu) ve “Kurmanc” sözcük
lerini birlikte ve aynı anlamda yani Kürt anla
mında kullanır: 50 51 52
(50) İhsan Nuri. Kürilerin Kökeni, çeviren: M. Tayfun. 
Yönlcm Yayınlan. İstanbul. 1977, s. 140
(51) Taufiq Wahby-C. J. Ednıonds. A Kıırdi.sh-Engİish 
Dictionary. s. 77
(52) Bak. Prol.'Qaiuido Kurtlu. Tarixa Edebyela Kürdi, e. 
I. Wcsanen Ruja Nü. Sluckhulm. 19X3. s. 96
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“ Da xelq nebêjitin ku “Ekçad 
Bê m e ’rîfet in, bê esl û buiiyad 
Bnwa'ê milel xudan kitêb in 
K u rm a n c  çenê di bê hisêb in.”

Türkçesı: ;
Ki e l“JKMiirtfier)i
Marifetsiz, asılsız Ve temelsizdir,
Çeşitli milletler kitap sahibidir 
Sadece K ürtier hesapsızdırlar” demesin.
-.Sörf olarak “kurd” sözcüğünün başka bir anla

mına da değinerek bu bölüme son verelim. Ünlü 
Farsça sözlüklerden “Ferhengê Mu’in”de “kurd” 
sözcüğü "çoban, sürü sahibi, göçebe' (53) biçi
minde açıklanır. Öte yandan "Ortaçağda yaşa
mış Arap coğra fyacılar, ‘kurd' sözcüğünü  
(Arapça, çoğulu: ekrad) (54), ne Arap ne de Türk 
olan göçebe ya da yan-göçebe aşiretler için kul
lanm ışlardır....... çok seyrek olarak da Arapça
konuşan göçebeler hile 4ekrad' diye ad landırı
lırdı.” (55)

Kurr
Dimililerin Kürt olmadığını iddia edenlerden 

bazıları, önemli bir kanıtmış gibi Dersim Kır- 53 54 55

(53) Aktaran: Pafrwiz Cihani. yagy.. s. 64
(54) Bu alınlıdaki “kurd'* ve “ekrad" sözcükleri. Türkçe 
çeviri metninde “Kürt** ve “Akrad" biçiminde idi. ancak 
ben majüskülle değil doğru olduğuna İnandığım biçimiyle 
yazdım.
(55) Manin van Bruinessen. Ağa. Şeyh ve Devlet, s. 137
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mandarının (Dimililerinin) Kurmanclar’ı “Kur” 
veya “Qur”, dillerini ise “Ktrdaski” diye adlan
dırdıklarını ileri sürerler.

Oysa ki Dersiıtı Alevileri “Kurr” sözcüğünü 
sadece “Kıırmanclar” için değil, Kurmanc olsun 
Dimili olsun Sünni Kiirtler için kullanırlar. Bu 
sözcüğü kullananlar da sadece Dersimli Dimililer 
değildir. Dersim ve Maraş yöresinin bazı Alevi 
Kurmandan aynı sözcüğü Sünni Kurmanclar 
için de kullanırlar ve bu sözcük Dim ili olsun 
Kurmanc olsun Sünnileri küçümsemek, hafife al
mak için kullanılır. Bu anlamıyla “Kurr” sözcü
ğü, Türkçe’de Kürtler için “cahil, b ilgisiz” anla
mında -hakaret sözcüğü olarak- kullanılan “kır- 
ro” sözcüğünü çağrıştırmaktadır (56). N itekim  
yukarıdaki sözcüğün, “Kuro” biçimindeki kulla
nılışına da rastlanmaktadır. Örneğin Haydar 
Işık’ın Dersimli Memik Ağa adlı romanında Me- 
mik Ağa şöyle der:

"-Saadettin Efendi; Bertal Ağa Xormek aşire
tinin reisidir. İyi bilirsen sen.de. Bu aşiret şimci- 
yecek devletten yana çıktı. Şıh Said İsyanı'nda  
Kurolara darbe vurmuştur." (57)

Şêx Said İsyanında darbe yiyenlerin sadece  
Kurmanclar olmadığı, en az onlar kadar Sünni 
Dimililerin de darbe yediği ise açıktır. 56 57

(56) Feril Develioğlu. Türk Argosu. Genişletilmiş 6. bas
kı. Aydın Kitabevi Yayınları, Ankara, 1980. s. 109)
(57) Haydar İşık, Dersimli Mdmik Ağa. Belge Yayınları, 
İstanbul. 1990. s. 64
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l î I - DI Mİ LÎ .
Bu sözcük daha çok Kurmanclar tarafından 

kullanılmak üzere, Kürtler arasında Dimili, Dım- 
bıli veya Dırpli biçiminde söylenir. Kemal Badıl- 
lı, Kurmaneİ'arrir\.“Zazalara nadiren Zaza, fakat 
genel olarak DırmİV/CSS) dediklerini yazar.

“Dınmli'Vsözcugu,-.yazılı kaynaklarda Dunbuli 
(59)*, Dunbeli, Dün beli (60) Dunbali (6 i), Don- 
boli, Dınbıli (62-), Dümbüli (63), Dümbeli (64), 
Dumbili (65), Pumbıİli (66), Dumbuii (67), Dım- 
beü (Dumbeli) .(68), Dımbıl[i] (69) Dümbüllü, 
Dımılli, Dumuli, Dumıli, Dürnli gibi çok değişik 
yazılışlarla karşımiza çıkar. Öyle ki bir kitabın 
değişik sayfalarında (70) veya bir kitabın farklı 58 59 60 61 62 63

(58) Kemal Badıİlı, yage, s. 6
(59) Şerefxan, Şerefnamey Şerefxanî Bediîsi, Hejar. 
kırdûye be Kurdî, çapi duhem. Tahran, Çapxaney Cewahi- 
ri. Tahran, 198 I , s. 569
(60) Doç; Dr. Tuncer Gülensoy, Kürmancı ve Zaza Türk- 
çeleri Üzerine Bir Araştırma, Türk Kültürünü Araştırma 
Enstitüsü, Yayınları, Ankara, 1983, s. 11
(61) Dunbali aşireti 18. yy. başlarında Diyarbekir hava
lisine iskân edildi (Cengiz Orhonlu, Osmanlı İmparator
luğumda Aşiretlerin İskânı, Eren Yayıncılık, İstanbul, 
1987. s. 1 10)..
(62) Şeref Han. yage., s. 345
(63) Dr. Bekir Kütükoğlu. Osmanlıdran Siyasi Münase- 
betleri-I (1578-1590), İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fa
kültesi Yayınları. İstanbul, i962. s. 65
- /Abdulreqîb Yusııf. Hünere Tabloyên Şerefnamê, 
Wcrgcr: 'Elî.şcr. Weşanên Jîna NQ. Stockholm. 1991. s.
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çeviri ve baskılarında bile bu sözcüğün değişik 
biçimlerde geçtiğini görürüz* Örneğin İslâm An
siklopedisinde Şerefname'den “Dumbuli” biçi
minde aktarılan aynı sözcük, Şerefnam e’nin 
Türkçe çevirisinde “Dınbıli” , Kürtçe çevirisinde 
ise “Dunbuli” biçimindedir Bu değişik biçim le
rin, daha çok Arap harflerinin okunuşundaki de
ğişiklik ve yanlışlıklardan kaynaklandığı anlaşılı
yor. Çünkü Dunbuli veya Donboli söcüğii, Arap

(64) Dr. Mahmul Rışvanoğlu. Doğu Aşiretleri ve Emper
yalizm, 3. baskı, Türk Kültür Yayını, İstanbul, 1978, s. 93- 
94
- M. Şerif Fıraç Doğu İlleri ve Varto Tarihi (Etimoloji- 
Din-Etnografya-Dil ve Ermeni Mezalimi), 5. baskı, Türk 
Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, 1983, s.
6
- M. Salih San, Doğu Anadolu ve Muş'un İzahlı Kronolo
jik Tarihi, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, 
Ankara, 1982, s. 16,47
(65) Martin van Bruinessen, Ağa, Şeyh ve Devlet..., s. 
180-181
(66) İsmail Beşikçi, yage., s. 112
(67) M. Salih San, yage.. s. 46, 56
(68) Abovvian, Kavkazi, no: 46 (1848), s. 164 den akta
ran: Peter J. A. Lerch, Forshungen über die Kürden und 
die iranischen nordchaidaer. Amsterdam, 1979. s. XXI, 
XXVII
(69) Evdirehman Eli Ûnis, ‘'Nêçîru Hirç û Pezkoviyan", 
Ronahî (supplemem iiiustrc de la revue Kürde Hawar),.* 
Şam. no: 26 (Hizêran-Tîrmeh 1944), s. 7 (Tıpkıbasımı: 
Ronahî. Jîna Nû Yayınları. Uppsala. 1985. s. 519)
(70) Abtlulreqîb Yûsuf. Hünere Tabioyên Şerefnanıc. 
Wergcr: Eilşêr. Weşanên Jîna Nû. Stockholm. 1991. s. 50- 
51
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alfabesinde DNBLY harfleriyle yazılır.. Sözcüğü 
önceden tanımayanlar çoğu kez bunu yanlış oku
muşlardır.

Kaynaklar bu sözcüğün anlamı ve kökeni ile 
ilgili değişik yorum larda da bulunurlar. Bunlar
dan bazıları-şöyledir: ^ .

"Diyarbakırf Genç,. Kulp, Çapakçur, Siverek 
civan halkı ve Dersimliler kâmilen Zaza dırlar. 
Zazalara Dümbeli derler. Bunu 'Düm-meli yani 
Meli' nin arkasına gelen .yahut {Melı nin kuyru
ğu gibi bir mana ile tefsir ederler. Güya Kürtler 
Mil ve Zil diye iki esastah doğmuş itfıiş, Dünıbe- 
lifnin] bu kaynaklardan birine taniamiyle men
sup olamayan , yalnız ata cihetiyle Mil ile bir 
münasebeti olanlara' mahsus bir ad olduğu söy
lenir.” (71)

Bir başka rivayet şöyledir: 
ltMevcut rivayetlere göre, güya bir zamanlar 

Viranşehir Mılli(MiIli) aşiretine tabi olmaların
dan kinaye olarak .Zazalara ‘M illilerin arkası, 
devamı, tabii’ manasına Dumılli denmiş ve za
manla bu kelime Dum uli/D ım ıli-D um ıl, Dımıl 
şekillerine g irm iştir (dû t Kurmanççada arka , 
son, sonra, devam veya kuyruk ve, tabi anlamın
dadır” (72) diyenler olduğu gibi, “Dumıl, geniş 
omuzlu” anlamına gelir (73) diyenler de vardır*

Bu rivayet, hiç değilse yüzyılım ızın  başında

(71) Süleyman Sabri, Van Tarihi, s. 4 3 rten aktaran, Dr. 
Mahmul Rışvanoğlu. yage.. s. 94
(72) Kemal Badılİı, age. s. 64
(73) Ali Harzya. ‘‘Kürt Sorunu '’, Emek (aylık sosyalist 
dergi), no: 6 (Kasım 1970). s. 3 .



Dersim Kiirtleri lirasında da yaygındı. Mark 
Sykes. Milli aşireti balkanı İbrahim Paşa'nın 
Dersim Kiirtleri arasında da saygı gördüğünü, 
onun "Dersini'de mufmfızsn olarak seyahat 
edebilecek tek yabancı" olduğunu belirttikten 
sonra İbrahim Paşa'nın .şöyle dediğini yazar:

"Yıllarca önce Kiirtler iki kola ayrılmışlardı. 
M  dan ve Zilan olarak. Mdanlann 1200 aşiretle
ri vardı; ancak bunlardan hoşnut olmayan Allah 
bunları sağa sola dağıtt ı . Bunlardan kimi kay
boldu ve kimi de yaşamını sürdürdü. Bı( kaybol
maktan kurtulanlar Mılanlcır m bcışı olarak ba
na saygı gösterirler."

İbrahim' in anlattığı hikâye Muhammed'den  
çok önce olan bir duruma ilişkin. Böylece Mı- 
l a n l a r m  bir kısmı Hıristiyan , bir kısmı da Yezi
didir ler.  M dan efsanesine göre, kendileri Şcm ’ in 
çocuklar ıd ır  ve Arabistan'dan gelmişler. Ancak  
Z ilan lar  doğudan gelmişler. Şimdi hu muğlak ef
sane  ile  D ers im ’in tüm Kiirtleri arasında da kar
şılaşı l ır .  Bunu burada durdurarak, bunun d eğ i
ş iğ i  olan b ir  diğer efsaneye geçelim:

" A ra b is ta n ’dan ge len  M ila n la r , D e r s im ’de 
yer leş t i le r .  Sultan Selim Batı Kiirdistan ı f e th e t 
t iğ i  zam an ,  'veziri gnrdii  ki Kiir tler D e r s im ’in 
d a ğ  eteklerinde başıboş gezmekte ve bölge g ö ç e 
b e le r le  dolu. Bundan ötürü vez ir , isteyenlerin  
e v le r  y a p ıp  yer leşeb ileceğ in i ,  çadırda yaşa m a k  
isteyen ler in  ise çadırlarını alıp güneye inm eleri
ni emrett i .  B a z d a n  ev  yap tı lar .  Türkçe öğrenip  
k a d ın la r ın a  p e ç e  g i y d i r d i f l e r ] ; baz ı la r ı  D e r 
sim* in u laş ı lm az  d o ru k la r ın a  kaçtı lar:  bazı ları
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da güne ve ind i ler .  i ş te  Ihrahinı P a şa  hu g ü n e y e  
inenlerin başıd ır ."  (abç) (74)

Kari Haclank gibi Bazı yabancı yazar ve araş
tırmacılar. Dımılileri/ı ve Goranların köken ola
rak ela Kürt olmadıklarını, Deylemlilerin soyun
dan ofduklanAı vç Hazar Denizi'nin güneybatı
sından geldikleri^; Mleri ■ sürmüşlerdir. Bunlara 
göre "Dımılr”■•söiçûğü de “Deylem” sözcüğün
den kaynaklanır: v*Ö rneğinA rtur C hristensen’e 
göre, “Deylem” sözcüğü,, seslerin yer değiştirme
si (metafhese) soıjucu /D ın ılr’ye dönüşm üştür 
(75). Aym görüşleri araştırm adan benim seyen 
Kürt araştırmacıları da vardır. Bir varsayım ola
rak ortaya' atılan ve döne dolaşa bugün adeta ger
çekmiş gibi sözkonusu çevrelerce kabul edilen 
bu iddialar ile ilgili ikna edici kanıtlar ileri sürü- 
lebilmiş değildir. Örneğin “D ım ıir’nin “Deylem” 
sözcüğünden kaynaklandığını iddia eden le r 
“Dunbuli” sözcüğünün neyin nesi olduğunu izah

. ( 7 4 )  M a r k ' S y l c e s .  “ O s m a n t ı  İ m p a r a t o r l u ğ u m u n  K ü r t  A ş i -  

r c l l e r i - l i r ’. Ç e v i r e n :  M .  P î r o .  B e r h e m ,  S t o c k h o l m .  n o :  8  

( M a y ı s  9 9 0 ) .  s .  -25.-26 .
A h n ı e i  Ö z e r ’ in  y e r  v e r d i ğ i  a ş i r c t l e ı  v e  k a b i l e l e r  s ı n ı f l a n 

d ı r m a s ı n d a  d a  b a z ı  D e r s i m  a ş i r e t l e r i  M i l a n l a r  ( " M i l  P a r ı i -  

> i ' ) i ç i n d e  g ö s t e r i l m i ş t i r .  F a k a l  b u n l a r ı n  K u m ı a n c  ( K u r -  

m a n ç o i a r )  i ç i n d e  g ö s t e r i l m e s i  y a n l ı ş  o l d u ğ u  g i b i  b u l u n 

d u k l a r ı  y e r l e r  v e  ” l a r i k ; u l a l a r " ı  ela  ç o ğ u n l u k l a  y a n l ı ş  y a 

zı  ( m i s l i  r .

B a k .  A l ı m c ı  Ö / . e r .  D o ğ u  A n a d o l u ’d a  A ş i r e l  D ü / c n ı .  B o -  

> ııı Y a y ı n l a r ı .  İ s t a n b u l .  fSAJO. s .  3 0  -

( 7 S »  A r f h u r  C h r i s i e n s e n .  L o s  D ı a l c c ı c s  d  A u  r o m a n  c ı  d c  
P f ı u  i\. K o p e n h a g .  I U 2  i . s .  X
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etmemiş erdir.
Kanımca “Dimili” sözcüğü, “Dunbuli” veya 

“Dun bel i” sözcüğünün değişikliğe uğramış biçi
midir. Bu kanıya şuradan varıyorum:

JjHerşeyden önce, bugün de Motkan ve Sason 
gibi bazı yörelerde Zazalar “ Dımbılan” adıyla 
anılmakladırlar (sözcüğün sonundaki “-an”, ço
ğul ekidir).

2) Peter Lerch, 1850’lerde Palu’nun kuzeyin
deki Dumbeli aşiretinin Zazaca konuştuğunu ya
zar.

3) Birçok tarihçi, Xoy (Hoy) yöresinde Dunbu- 
iilerin yaşadıklarını yazar. Şerefname’de bunların 
aslen Yezidi oldukları ve Cızira Boxtan (Botan) 
yöresinden oraya gittikleri belirtilir. Acaba bun
ların bugünkü Dimililerle ilişkisi nedir?

Dmbili adının yazılı kaynaklarda çok değişik 
biçimlerde geçtiğini daha önce belirtmiştik. Dın- 
bsli adandaki Kürt kabilesinden sözeden -bildi-, 
ğimiz- en eski tarihçi Mesudi’dir. Arşak Polad- 
yan’ın aktardığına göre, Mesudi (ölüm tarihi: 
956), ad-Dababile (Dunbili) kabilesinin Suri
ye’de yaşadığım yazar (Poladyan’m kitabında 
“ad-Dababile” olarak geçen adın ed-Denabile ol
ması gerekir. Çünkü Arapça’da Dunbil sözcüğü
nün çoğulu Debab'ile değil, Denabile’dir) {16).

14. yüzyılda yaşamış olan Mecdeddin Yakub 
Firuzabadi (1329-1414) de.Arapça olarak yazdığı 
El-Kamusu'l-Muhit adlı ünlü sözlüğünde,- bu

(76) Arsak Pnladyun. VII.-X. Yüzyıllarda Kiirtler. Çevi
ren: Mehmet Demir. Özgür Gelecek'Yayınlan. Ankara. 
1991. s. 92 '
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sözcüğün doğru biçiminin Dunbul olduğunu 
ve bunun daha önceleri Musul civarında yaşa
mış olan birfKürt aşiretinin adı olduğunu kay
deder (77). FŞruzab^ıdi’nin bu açıklaması, hem 
bugünkü Dimili sözcüğünün aslını, hem de bu
nun bir Kürt (a^ifetmin adı. olmasını belirtmesi 
açısından önemi i.çlii>

Bu sözcüğün.geçtiği en eski yazılı kaynaklar
dan biri;.olan TM esaliku’l-Ebsar Fi Mernaliki’l- 
Esmar”d!a‘n yapılan alıntılarda ise Dunbuli biçi
minde olduğunu görüyoruz. Bu kitabında, Fad- 
lullah İbnu’l-Umeri. Şehabuddin Bhmed (1301- 
1349), Dunbulilerin -Musul’un kuzeydoğusunda
ki- Meqlub ve Muxtar (Maklub ve Muhtar) dağ
larında yaşadıklarını-yazar (78).

Dunbulilerin Kürt oldukları genellikle kabul 
edilir. Örneğin bu sülaleye mensup olup 995’te 
ölen bir bey, Em ir Süleym an Kurd adıyla bili
nir. Tarihsel kaynakların yazdığına göre, aynı sü
laleye mensup olan beylerden EmirEhmed  
Beg’in (ölüm tarihi: 1472) Kürtçe bir divanı 
vardı ve bu divan Kürller arasında Hafız-ı Şira- 
zi’nin divanı kadar değerliydi. Ehmed Beg ayrıca 
Hafız’ın gazellerini muhammes olarak Kürtçeleş-

(77) Baba Mcrelûxê Ruhani (Şiwa), Tarixe Mefahire 
Kord (urefa, ulema, ûdeba. şu*era). c. I. Enleşareiê Soruş. 
Tahran, 1364/1 y85. s. 340
(78) Muhemmed Emin Zeki. Xulasetu TarixuM-Kurd we 
Kurdislan Min Eqderpi'l-‘Usüri*l-Tarixiyye Heitel’l-An. 
Arapçaya Çeviren: Muhammed sEli ‘Ewni. c. I. ikinci ba
sım. 19(r!; s. 36X
- Ayrıca bak. Serefxan. vaııe. s. set û bist û .şe.ş



lirmişti. Papazyan’m aklardığına göre, DunbtiM 
Kıirlierâflideaı Ehmed Xan el-Dunbulî’nin oğlu 
Rustem Xan, yazdığı “İşaratü'EMezahib” ve 
** I- 2 3 4Işaratü?l-Edyan’,da, ‘Ebdurrezaq İbn Necef Quli 
Xan Dunbuli de 1850’de yazdığı “Tarixê Dena- 
biF’de (Duııbulilerin Tarihi’nde) Dunbuli’lerin 
Şii inaîicaeaı bağlı Kürtler olduğunu yazarlar.- 

Basile Nikitine’in Farsça bir el yazmasından, 
aktardığı bir bölümde, Dunbulilerin (Donbolile- 
rin) adlarını “Dunbul” (Donbol) kalesinden al
dıkları belirtilir. Bu kaleden ise bazen Diyarbe- 
k ir’in dağhk kesiminde, bazen Fırat Nehri kı
yısında, bazen “Türklerin Karacahisar (Qere- 
cehisar) (79) dediği fakat Dunbul (Donbol) Ka-

(79) Bugün Sivas’ın İmranlı ilçesine bağlı olup Karaca
hisar adını taşıyan bir köy mevcuttur.
Karacahisar adına benzer adlar taşıyan diğer bazı yerle
şim birimleri ise şunlardır:
I- Evliya Çelebi, 1655’te Van’dan Kotur’a giderken Ka- 
rahisar-ı Ekrad’a (sözcük anlamı: Küriler Karahisan) uğ
rar. Onun belirttiğine göre, Kürtler buraya Karacakale 
diyorlardı. Adıgeçen yer şimdiki Özalp ilçesinin küçük 
bir köyüdür (Bak. İslam. Ansiklopedisi, c. 6, s. 284).
2- ‘‘1394rleki Timur yayılmasını anlatan Zafemame’ler- 
de’* Diyarbakır şehri "Kara Kale vc Karaca Kale adiyle 
anılır/* (Türk Ansiklopedisi. Milli Eğitim Basımevi, An
kara,'1966. c. 13, s. 378)
3- Bazı Türk kaynaklarının belirttiğine göre, Dcrsim’de
Plemoriye (Pülümür) yakınlarında 3000 metre rakımlı 
Karacakale Dağlan bulunmaktadır (Örneğin bak. Der
sim. T. C. Dahiliye Vekâleti. Jandarma Umum Kuman
danlığı [yayını|. s. 227 ve sonundaki kroki).
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leşi  olarak ünlü olan ' bir kale, bazen de “Kür- 
d istan’sn. ortasındaki” bir kale diye sözedilir
(80) . Hemen belirtelim ki, Diyar-ı Bekr veya Di- 
ytf^bekir adı, bugün Türkçe’de Diyarbakır (81) 
dgjjiJih ş.ehrin adı olmadan Önce Yukarı Dicle
^(80) 3? NVk.itİne, yage. s. 110-113
(81) BuğunTürkiye’de Diyarbakır alarak bilinen şehrin 
Diyarb/skrr adın alması 1900 yıllarına doğrudur. Kaynak-

Jann belirltiğine,göpe, Diyarbekir adı, en azından yedinci 
'yy^yddan. beri.bu bölgede bulunduğu bilinen Arap kabile- 
. Itrinden Bekir İbrli Va’il boyuna izafetle Abbasiler tara
fından bu bölgeye verilmiştir (Beni Bekr kabilesinin M. 
Ö.158 yılında bu yöreye geldiğini belirtenler de vardır). 
Diyarbekir şehrinin adının “Diyarbakır" olarak değişti
rilmesi ise 1937’dedir. Atatürk 15 Kasım I937’de Diyar- 
bekir'e gidip orada bir konuşma yapar. Bu konuşmasında 
“Diyarbekir" yerine ilk kez “Diyarbakır" adını kullanır, 
deyim yerindeyse uydurur. “Atatürkçüler* ise ona yaran- 

.mak için yarışa girercesihe kollan sıvayarak şehrin adını 
bir anda “Diyarbakır" biçiminde değiştirirler. Hemen.er
tesi gtin yerel Diyarbekir Gazetesi adını Diyarbakır olarak 
değiştirir. Atatürk de iki gün sonra Ergani’den Türk Dil 
Kurumu Genel Sekreteri’ne bir telgraf çektirerek K'D.be
kin şehrinin isminin etimolojisine dair etiit var mıdır? 
Esasta bu şehrin ismi Bakır memleketi manasına olan 
Diyarbakır olması gerektir vc artık bu isimle tanınacak
tır. Dil Kanununun hu husustu Tarih Kurumu ile işhirliği 
yaparak histarik ve Icuymstik letkikatta bulunması emre
diliyor,..." deyince. Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Ku
rumu ilk kez ortak bir toplantı yaparak sorunu "bilimsel" 
temellere bağlar. Yapılan ilk açıklamadan “histarik ve 
lengüistik tcfkikaTın pek uzun sürmediği anlaşılıyor. 
Ama yine de onlarca üniversite öğretini görevlisi ve uz
man. günlerce süren toplumdur vc "araştırmalardan son-
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Bölgesinin adıydı, örneğin 19. yüzyılın ortaların
da yazılan bir diğer Farsça kaynağa göre, Diyar- 
bekir Vilayeli'nin doğusunda Büyük Ermenistan 
ve Kiirdistan. batısında Küçük Ermenistan ve 
Miilk-i Şam, kuzeyinde Anadolu ve Erzincan,
ra binbir tlcrcclen .su getirerek Atatürk'ün emrine uygun 
bir sonuca varır ve "DiyarbekiF’ın aslında "bakır*' anla
mına geldiğini 4* ispatlar ". T. C. Çakanlar Kurulu da aci
len !()■ Aralık 1937 tarihinde aldığı bir kararla şehrin adını 
resmen değiştirerek “Diyarbakır7' yapar. Böylece Rebia 
Araplanndan Bekr’in adı değişerek t:bakır,:laşır.
Bak: Türk Ansiklopedisi, c. 13. s. 385-386
- Halis (AıaksoyJ. Diyarbakır Tarhinde Komuk Eli. İstan
bul. 1988..s. 4
- Muhsine Helimoğlu Yavuz. Diyarbakır Efsaneleri-2 ve 
Diyarbakır Üzerine Sekiz Bildiri. Ankara, 1990, s. 326
- Şevket BcysanoğJu. Anıtları ve Kitabeleri İle Diyarbakır 
Tarihi, c. I, Diyarbakır'ı Tanıtma Yayınları, Ankara, 
1987. s. 7-24
Kürclistamda yer vc kişi.adlarının değiştirilmesinin öykü
leri anlatılmakla bilmez. Bunlardan biri de Tunçeli (Tun
celi) öyküsüdür. Bunu da "Dersim kasabı'' olarak ün yap
mış olan bir diğer Türk askeri komutanı. Abdullah Alpdo- 
ğan başarmış (!). Alpdoğan'ııı gerekçesi de var:
“Hizim hiiyiik dedelerimi: henüz Ona Asya'da yasadıkla
rı zamanlarda tunç yapmasını öğrenmişlerdi. Bugün Av
rupa kıtası daha Tas Devri'ni yaşamakta iken Orta  A.v-

ı a'da Tfirkler. Tunç Devri'ne çoktan girmiş ler .......  işte
hüyük göç ve akın günlerinde Asya dağlanın yol tutan 
Tiirk!er. bu yollan takip cderk Dersim dağ lan  dediğimiz 
ve fakat Asya dağlarının devamı olan Toros dağlarına  
ulaşıyorlar. .Şimdi Dersim denilen bölgede kendilerine en 
uwtnn tabiat şartlarını buldukları için burada yerleşip  
kabvoıiar. Maden işletmesini çok ivi bilen adamlar. Oer-
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güneyinde ise Şam ve Arabistan topraklan bu
lunmakta idi (82). 1868-1885 döneminde Diyar- 
bekir vilayetine bağlı olan sancaklar ise şunlardı:
I )Diyar.bekir {Siverek, Ergani Madeni, Resülayn,. 
Lice, Silvan, merjcez yani Amid) 2)Mamurelüla- 
ziz 3}Malaiy^4)^i.Kt .5)Mardin (83). Farsça me
tinde LsözkoÂusu ‘©dilen Diyarbekir sözcüğünün 
de bu eski'Diyarbekiir vilayeti anlamında kulla
nılmış olduğtk anlaşılmaktadır. Nitekim Dimililer 
bugün de adıgeçen bıi. bölgede.yaşıyorlar.

Dunbul kalesi hakkındaki benzer bir açıklama
yı da Ali Ekber Dêhxuda yapar:
sim'de bakır re kalay madenlerinin yanyana ve pek zen
gin halde bulunduğunu görüyorlar. hurda da yerleşiyor
lar. Dersim'de ve hu dağlarda yerleşenler orada hemen 
ekendi medeniyetlerini kuruyor ve bakırla kalayı işleyip* 
yine tunç yapmaya haşlıyorlar. Burada o günlerden kal
ma maden ocakları hâlâ görülmektedir- işte şimdiye ka-- 
dar zanlar ve tahminler üzerine uydurmalarla Dersim 
adı ile anılan bu güzel yerlere en uygun ve tarihin 
özünden süzülüp çıkarılan bu ad, yani TUNCELİ adı 
verilmiştir.
Bu bölgenin bakın ve kalayı, taşı ve toprağı kadar sakin
leri de Türk’tür..." <abç)
Allan, no: 15 (I936)'dan aktaran Mehmet Bayrak, bak. 
Kadri Cemi! Paşa (Zinar Silopî). Doza Kurdislan (Kürdis- 
lan Davası) Kiirı Millelinin 60 Yıllık Esaretten Kurtuluş 
Savaşı Hanraları. İkinci basım. Özgür Gelecek Yayınları. 
Ankara. :l 991. s. 250-251
(821 Aktaran: Dr. O. Bkıu. "Nachricluen über kurdisehe 
Stanune”. Zeitscrifı der Deulchen Mbrgenlandischen Ge- 
sellschafl. Leipzig. Bd: 16 (1862). s. 618-619 
(83 ı Türk Ansiklopedisi, c. 13. s. 386
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''D u n b u l , Diyarbekir yöresindeki bir dağın 
adıdır. Azerbaycan D unb idi terinin reisleri aslen  
bıı y ö red en d ir le r  ve Kiirdis îan da DummcilZaza  
diye  ünlüdürler."  ( a b ç )  ( 8 4 )

Dunbıl (Dunbul) kalesinin “Sencıran Da
ğlında olduğunu yazan (85) kaynaklar da vardır. 
Adı geçen “Sencıran Dağı71, büyük bir olasılıkla 
Yezidilerin yaşadığı -ve Kürtlerin Şıngar veya 
Şengal dediği- Sincar Dağı’dır.

Dimililerin Kürt olmadığını iddia eden bazı 
yazarların kabul etmek istememesine karşın bu 
açıklamlar, İran sınırları içindeki Xoy yöresi 
Dunbulileri ile konumuz olan Kuzey Kürdis- 
tan'daki Dimililerin ilişkisini göstermektedir.

Dimililerin bugün yaşadıkları Kuzeybatı Kür- 
distan’a ne zaman geldikleri konusu henüz tartış
malı olmakla birlikte İshak Sunguroğlu’dan ak
tardığımız şu açıklamalar, hem Dersim Dimilile
rinin -yazarın deyişiyle Dinbillilerinin- Irak’tan 
Dersim’e göçeden Kürtler olmasını ifade etmesi 
hem de bunlar arasında Aleviliğin yayılmasına 
yer ve kişi adları belirterek değinmesi açısından 
önem arzetmektedir. Sunguroğlu şöyle yazmak
tadır:

"... Şah İsmail ise. zaptettiği bölgelerde emni
yeti temin etmek için kendi tebaasından olan 
D in b i l l i  a ş i r e t in i  tedibe girişince etrafında bulu
nan bütün I r a k  K i i r t l e r i  korkularından batıya
(84) Dchxuda. Lugatneme’den Aktaran: Muhemed Cemil 
Rojbeyani. 'Fermanrewayiy Dunbuliyekan Lc Tcwrêz ü 
Devvrûberi da*’. Karvvan. no: 32 (Mayısi 1985). s. 18
(85) Muhemed Ceıı.ıil Rojbeyani. yagy.. s. 21
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d o ğ r u  k a ç m a ğ a  h a ş la m ış la r  ve g e l ip  Van. B i t l i s . 
D i y a r b e k i r . H a r p ın  g ib i  da ğ l ık  b ö lg e le r in e  y a 
y ı l m ı ş l a r  ve b a n la r d a n  b ir  kısmı .b i lh a s s a  s a r p  
d a ğ l a r a . v e  vahşi  m e ş e  o rm a n la r ın a  sah ip  ve a y 
nı Zajıtffiçda yo l.  u ğ ra ğ ı  d a  o lm a y a n  Dersim*i bir

• yurd öİdrük seçmişler ve buraya yerleşmişler- 
'diV'

[Şaİfİsmail] Bu cümleden olarak Rumye- 
li Nur Ali Halife namında bir Kızılbaş şeyhini de 
Çemişgezeğe göndermişti. Ö zaman Çemişgezek 
eniiri bulunan Haçı Rüstem, Nur Ali'yi memle
kete sok'mıyacağı ve karşı koyacağı ye rd e , 
bilâkis şehri'bu halifeye terk ile savuşup Şah İs
m ail'in  yanma gitmişti... Nur Ali uzun zaman 
Çemîşgezekyte kaldı, Çemişgezek ve Dersim1 de 
durmadan Çalışarak Şiiliği halka aşıladı, bu to
hum lar . yerli halk ile Dersinde yerleşen Ira k  
Kiirüeri arasında bir mezhep farkı ve dolayısıy
la çelin bir düşmanlık meydana gelirdi, ardı 
arası kesilmeyen Dersim isyanları işte bu tarih
ten sonra başlamıştır..." (abç) (86)

Bazı kaynaklar Dunbulilerin daha önce Şafii 
mezhebine mensup olduklarını da yazarlar (87).

Hemen belirtelim ki. bütün Dimililerin bugün 
bulundukları bölgelere birlikte değil de değişik  
zamanlarda gelmiş olmaları da mümkündür.

• 4)DtınbuIi sözcüğündeki liNB" seslerinin gide
rek kolay söyleyiş biçimine, yani *‘MB':rye ve ni
hayet “M" sesine dönüstüsü ve sözcümün Dımbı-

(NM İslilik Sıınguroghı. Harpııl Yullarmchı. İstanbul. 
1. s. 134-135

(S-7) Muhemcü Cemi! Kojbevani. yagy.. s. IV
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Iı ve Dimili (Duımıli) biçimlerini aldığı anlaşılı
yor. “NB” seslerinin Kıirlçede “ MB”ye ve gi
derek “M” sesine dönüştüğüne dair birçok örnek 
bulunmaktadır. Burada bunlardan sadece birkaçı
nı hatırlatalım:

' Dimili lehçesinde Türkçe anlamı
NB............... .... MB................... ....M
şenbe............ ....sembe................. ....cumartesi
.sınbore......... ... ..s ı m b ore/se m bu re.....sımore......
nıısk ü ‘enber. ...misk û 'cmbcr. ..misk û ‘emer......misk ve amber
lenbel............ ...tembel................ ..temel..........
en baz............. ...embaz................. ,’emaz.......... ...arkadaş
lenbrh............ ...icmbe................. ..tem............. ...tembih
'enber............. .’-.’ember................ .'emer..........

Şerefname’nin Dınbıli beyleri ile ilgili bölü
münde, Dınbılilerin [Cızira] Boxtan (Botan) vila
yetinden giderek Xoy yöresine yerleştikleri, baş
langıçta Yezidi dinine mensup oldukları ve Kürt- 
ler arasında onlara Dınbıli Boxt denildiği belirti
lir. Nitekim bugün de Cizre’ye bağlı Dunbılya. 
diye bir köy vardır (bazı kaynaklarda adı Dum- 
bu/ya veya Dımılya biçiminde geçen bu köyün 
Turkçeleştirilmiş adı Erdenvdi.r). Aynı şekilde 
Durê Yeni/Dara Hêni (Genç) ilçesine bağlı Boti- 
yan köyü sakinleri ve bu adla anılan aşiret de D i
mili lehçesini konuşmakta olup Botiyaıı (Boti- 
yon) adını korumaktadırlar.

19. yüzyılın ortalarında yazılmış olan Farsça 
bir kaynakla Dımbeli (Dıınbıli)ler konusunda ya
zılanlardan ise bunların “ K ızılbaş K ürf'lerden  
oldukları fakat arlık Türkçe.konuştuklarım öğre
niyoruz:



" D unhel i . . .  b u g ü n  K ı z ı l b a ş  t a i f e s i n d e n  s a y ı 
lan b ir  K i i r t  k a b i l e s i d i r .  H e p s i  T ü r k ç e  k o n u şu r 
lar ve Şia-yı İ m a m i y e ' d e l i d i r l e r .  Xoy (H o y )  vila
yetinde yaşarlpr..." (8'8)

Tarihçi M plıe/rteçj/Cem il Bendi Rojbeyani, 
sonradan Türkçe kdHüşan bu1 Xoy Dunbuiilerinin 
eskiden Gorani îe .hçesivle konuştuklarını yazar 
(89).

İran ve Kürt kayhaklarifuq’verdiği bilgiler, 
Xoy (Hoy) yöresi ve. Azerbaycan’daki Dunbuli 
Kürtlerine mensup bazı şair ve yazarları tanıma
mızı sağlıyor bugün (90). Bunlardan Heyran Ka
nım, Mehabad’da kurulan Komeley Jiyanewey 
Kürd’ün yayın organı olan Niştıman’da Kürt ka
dın şairi diye tanıtılmıştır (91).

(88) Aktaran: Dr/O. Blau, yagy., s. 617-618
(89) Muhemed Cemil Rojbeyani, yagy., s. 17 
(9ü) Baba Merdûxê Ruhani (Şiwa), yagy., s. 340
- Şerefxan. Şerefnamey Şerefxanî Bediîsi, Hejar kırdûye 
be Kürdi. Tahran, 1981, s. 569
- Muhemed Cemil Rojbeyani, yagy., s. 19, 24
- Muhemed Cemil Rojbeyani, “Fermanrewayiy Dunbuli- 
yekan Le Tewrêz û Devvrûberi da” . Karwan, no: 33 (Hu- 
zeyani 1985). s, 2 1
- Malmisanıj. liDu Şairên D u n b u ir .  Arnvanc,. Uppsala, 
no: 72 (Gulan 1987). s. 4
(91) M. Law-10 (A-L. B.). “Jmêki Biwêji Kurd: Heyran 
Xanimi Dunbuli'*. Nıştiman (Bilewktrewey biri Komeley * 
J. K„ sal: 1. no: 30*4 (Sermawez. Q Rêbendani 1322/1943). 
s. 39-30 (Tıpkıbasım: Govari Nıştiman, Bınkey Çapemeni 
Azad. Stockholm, 1985. s. 86-87)



Yer ve aşiret adı olarak Dimili
Bugün Kürdistan'm-değişik bölgelerinde Dı- 

mıli/Dumıli adını çağrıştıran bazı köy adları ile 
aynı adı taşıyan Yezidi aşiretlerine de rastlanıyor. 
Bunlardan -daha çok yazılı kaynaklara dayana
rak- tesbit edebildiklerimiz şunlardır:

1- Diyarbakır’ın Kulp ilçesine bağlı Dumulyan 
(Baloğlu) koyu

2- Çemişgezek ilçesinin Germiü (Gedikler) bu
cağına bağlı Dimili (Akçeren/Atçelen) köyü

3- Cizre’ye bağlı Dunbılya (Dumbulya, Dımıl- 
ya)köyü

Bu köyün adı, yazılı kaynaklarda Dunbılya, 
Dusmbulya ve Dıımıılya biçiminde geçer ki bunlar, 
sözcükteki NB-MB-M dönüşmesini yansıtmakta
dır.

4- Bingörün Kığı ilçesine bağlı Dımlag/Dım- 
lek (Karaçubuk) köyü.

5- Abowian, 1848’de Palu’nun kuzeyindeki 
Dımbeli (Dumbeli) köyünden sözeder (92).

6- Bugün Suriye sınırlan içinde bulunan 
Çiyayê Kurmênc yöresinde ‘Efrin kazasının Re- 
co nahiyesine bağlı Dumuliya adında bir köy bu
lunmaktadır. Resmî adı Dumbulli olan bu köyün 
sakinleri Kurmanc lehçesini konuşurlar. .
. 7-İran’da Hervabad yöresinde Donboli ve Ehr 

yöresinde Dumuli (Dumulu) adlarıyla birer Şii 
köyü bulunmaktadır.

8-Bazı Türk kaynakları, Bongıla (Solhan)'daki

(92J Abmvian. Kavkazi. no: 46 (1848). s. 164‘den akta
ran: PelerJ. A. Lcrch. yagc.. s. XXI. XXVII
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Çanmerik ve'Çolemerik Dimililerinin (Zazala- 
nmn) Diyarbakır'ın Hazro ve Mardin’in Çay- 
maz’daki Dumbulan aşireti ile ilişkileri olduğunu 
kaydederler (93).

9-Vusuf Ziy.aeddin Paşa, Dmbılan’ın, Şirvan 
aşiretlermden^bin olduğunu yazar (94).

I.O-'Uak::̂ üçdiştanrnda bülunan Dıhok ile yu
karıda bîr.yesileyİe .adrgeçen Meqlub Dağı ara
sında bulunan ŞêXah’bölgesindeki birçok köyde 
Yezidi aşiretlerinden biri olan Dunuii aşireti (95) 
yaşamaktadır. Bazı kaynaklarda bu aşiretin adı. 
“D om di” biçiminde geçer, J. Campanile’nin 
1818’de yayınlanan eserinde, adigeçen Yezidi 
Dumbeîi aşiretinin de aynı aşiret, veya onun bir 
kolu olduğu anlaşılıyor. Bundan hareketle, bu 
aşiretin adının eskiden Dumbeii iken sonradan 
Dumıli (veya Domıli) biçimini aldığını söylemek 
mümkündür (96).

Bu vesileyle kimi Yezidi aşiretlerinin adının,

(93) Bak. jkibine Doğru (haftalık haber ve yorum dergi
si). İstanbul, no: 51. s. 10
(94) Yusuf Ziyaeddin Paşa. Kürtçe-Tiirkçe Sözlük, Yeni
den düzenleyen ve Türkçeye çeviren: Mehmet Emin Bo
zandan, Çıra Yayınları. İstanbul. 1978. s. 72
(95) C. J. Edmonds. A Pilgrimage To Lalısh. London. 
1967. s. 53-87
(96) Osman Sebrî. "Ezdi û Ola VVarT. Ronalıî (Supple- 
nıcnl îliustre'de la revue Hawar). Şam, no: 21 (I. 12.

.1943). s. 15
- Aktaran: Tlı. Bois. "Le Djcbe! Sindjar au debııt du XI- 
Xe siccle’". Lc Jour ıNouveau (ijimtidicn Kürde). Beyrut, 
no: 56. ş. 3
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bugünkü bazı Dimili (Zaza) yerleşim birimlerinin 
adı"olarak yaşadığına dair bir örneği hatırlatalım: 
Halen Gêl (Eğil) ilçesine bağlı bulunan Qizilan 
(Qizlan) adında bir köy bulunmaktadır. Bu köyün 
sakinleri Dimili lehçesini konuşurlar. 1894 Ye ya
yınlanmış olan “El Hediyye’I-Hemidiyye FiM- 
Luxeti’l-Kurdiyye” adlı sözlükten, “Qızılan”ın
(97) bir Yezidi aşiretinin adı olduğunu öğreniyo
ruz.

Yezidilerle Dimililerin inanç ve" 
gelenekleri arasındaki benzerlik ler
Dimililerle* Yezidilerin ilişkisini gösteren baş

ka belirtiler de vardır. Örneğin Dimililer arasın
da, özellikle de Alevi olan Dimililer arasında ha
len yaşıyan bazı gelenek ve törelerin Yezidilerin- 
ki ile büyük benzerlik göstermesi dikkat çekicidir 
(Konu ile ilgili kaynaklardan bazılarında Alevi 
yerine Kızılbaş sözcüğü kulanılmakta ise de biz 
genel olarak Alevi sözcüğünü kullanacağız). Bu 
konu başlıbaşma bir inceleme konusudur ve bil
diğimiz kadarıyla bugüne dek üzerinde yeterince 
durulmamış, inanç ve amel yönünden Kürt Ale-
(97) Bu Köyün kadınları "knfi" denilen başlıklarının çı
kınlısını yöredeki diğer köylerin kadınlarınkindcn kısmen 
farklı olarak yana doğru bağlarlar. Şcrefname'deki Gel 
(Eğil) kalesini tasvir edcıı minyatürleri yorumlayan Ab- 
duireqib Ytisıf. bu liir “kofi** bağlamanın Güney Kürdis- 
lan'cla Soran bölgesinde. Xoşnaular arasında da adel ol
duğunu yazar (Abduireqîh Yusuf. Hunerê Tabloyên 
Şerefnamc. Wergcr: Elîşêr. We.şancn Jîna Nû. Stockholm. 
1991. s. 73*.
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viligi iie Yezidi]ik :karşılaştırılmanııştır. Bu ko
nuda bir • fikİL’ verm ek için biz burada sadece 
birkaç «hususu hatırlatacağız. Yanlış bir anlaşıl
maya m eydan.verm em ek için şu hususu belirt
mekte dê . yarar var: A şağıda Yezidilikle olan 
benzerliWefkii.zerinde' durduğumuz Alevilik, sa
dece Dersim iPınııli (Kırmanc) Aleviliği ile sınır
lı değildir..JBünların bir bölümü Kürt olmayan di
ğer Aleviler için* de geçerlidir (98).

OSünni-Şafii D im ililerin  yaşadiğı Piran yöre
sinde her yıl Mayıs ayı ortalarımda kutlanan Rojê

(98) Örneğin burada güneşe, dua etme ve Hızır’la ilgili 
anlatılanlar, hem Dersim dışındaki bazı Alevi Kürller ile 
Alevi olmayan Kürller arasında hem de Anadolu ve İran 
Azerbaycanf ndaki Kürt olmayan diğer bazı Alevi toplu
lukları arasında geçeri idin.
Sözgelimi Buruki aşireti arasında Hıdır (Hızır) Nebi Bay
ramı 17-20 Şubat’ta kutlandığı gibi “Iran A ıerhayca-  
hı’nda {Karakoyunlular da )  yıl ın değişmiyen bir günün
de şubat aynım ikinci haftasında' ' Hızır Nebi Bayramı 
yapılır. ''Bu haftanın s a l ı . ç a r şa m b a . perşem be günleri  
oruç tutiıhır. Perşembe re  cum a geceleri  de bayramı ya
şatırlar."
Bak. Ahmet Özer, yage.. s. 92
- Nejat Birdoğan. Anadolu’nun Gizli Kültürü Alevilik. 
Hamburg Alevi Kültür Merkezi Yayınları. Hambunı (?). 
1990. s. 262; 519. 221).
(99) Köyden köye farklı adlarla anılan bu bayram, yöre
deki bazflKurmanc köylerinde de kutlanır. Muhsine Hcli- 
nıoğlu Yavuz, bu bayramdan “Kaınçi Oyunu Şenlikleri” 
diye sözeder yc Pirxcikiyan (Türkçeleşıirilen adı: Özbcy) 
köyünde 15.-25 Mayıs tarihleri arasında kanlandığını ya- 
/ar- Bıı bayrama “Kamçı Oyunu Şenlikleri ’ demek doğru 
değildir. Çünkü kamçı Iqamçî). sadece bu bayram günıin-
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Z i y a r  b a y r a m ı  ( 9 9 )  i l e  Y e z i d i l e r i n  ‘‘C e m a y P  g ü 
n ü  k u l l a n ı l a n  a r a s ı n d a k i  b e n z e r l i k l e r  ( 1 0 0 ) .

2 ) D ı m ı l i l e r i n  - ö z e l l i k l e  D e r s i m  A l e v i l e r i n i n - ,  
v e  Y e z ı d i l e r i n  g ü n e ş e  v e r d i ğ i  ö n e m

"Ncımaı kılacak olan Yezidi, güneş doğunca 
veya hannea ona doğru yönelir i'c' üç defa rükûa 
varır... Yezidi duaları dört tanedir:

lS a b a h  duası: Arapça-Kürtçe karışımı uzun 
bir duadır.

2 - Evger duası: Bu ducı, diğerinden daha uzun 
olup yine sabahlan okunur.

3 - Güneş batış duası: 53 duadan meydana ge
len hu duaya güneş duası da derler. Güneş battı
ğı sırada bu dua okunur.

4- Akşam duası: Buna şehadet duası da derler. 
Yatağa girince okunur.... Yezidİlerin güneş ve 
aya taptıklarına dair yanlış telakki, yüce Tanrı 
(Melek Tavus)'nm cay ve karanlığın efendisi* ve 
£g ü n eş  ve aydınlığın efendisi* olarak gösteril
mesinin neticesidir..S ( a b ç )  ( 1 0 1 )

de. erkeklerce oynanan oyunlardan bir tanesidir. Aynı 
bayramın Anadolu'nun bazı bölgelerinde kutlanan Hıd
rellez bayramıyla da ortak yanlan vardır.
Bak. M u h s in c  Helimoğlu Yavuz, Diyarbakır Efsaneleri 
Üzerine Bir Araştırma (Dcrleme-İnccleme). e. 1. Ankara. 
19X9. s. 74
(100) İh.şan Nuri, yage.. s. 74-75
(101) ‘Abda al-Razzak aî-Husni. al-Yazidiya aw ‘İbadat 
al-Shaitan. Bağdat. 1347 (1928 (‘den aktaran ve yazan: 
Th. Menzcl. *’Yezîdİler". İslam Ansiklopedisi. Milli Eği
tim Basımevi. İstanbul, c. 13. s. 419

. Ayrıca bak. E. Ruhi Ftğlalı. '‘Yezidîlik”. Tiirk Ansiklope
disi. Milli Eğitim Basımevi. Ankara: 19X4. e. 33. s, 442
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Y en dile r .  'Aynı şekilde sabahleyin güneş 
ışınlan nereye vurursa orayı öperler." ( 1 0 2 )

Dersi inlilerde ise “akşam yalağa girerken, 
sa b a h la r ı  kalkarken ve yıkanırken Hode'ye  
(Tanrı ya-Ma/ınisanıj)  dua eıinek her Dersindi- 
nin horcit sçtyıjıı;.-. D ers ind isahalı lar ı  pek erken 
kalkıp m ififteşeni/dağlar arasından doğmakta  
alan yü/leşîn şualarına karşı vücuduna muhtelif 
inhina ve 'hareketler vererek ibadet eder. Güne
şe Tanrının Nuru d e n i r (abç) (103)

Alevi olan ÖerŞim Dimilileri, güneşe “bımba- 
rek” (mübarek) veya “Roştiya Mehemed-Eli 
(Hz. Mûhammed-Ali’nin Nturu), aya ise “Roşti
ya Ana Fatm a” (Hz. Fatma’nın Nuru) der; do
ğuşu ve batışı sırasında güneşe dua (104) ederler
(105). Şu türküde .olduğu gibi Kırmanci (Dimili) 
lehçesiyle söylenen bazı Dersim türkülerinde gü
neşin “Melıemed” (Muhammed) veya “Mehe- 
med-OIi (Muhammed Ali) diye adlandırıldığı gö
rülür:

‘]Bıko sı p e t! e ra Mehemed vejiyo
(102) Cemal Nebez. Scnncdanêk Lc Miıolojyay Kurd. 
Blaukirawey Ekadimyay Kurd BoZanist ü Hüner. Stock
holm. 19X6. s. X
{103) Dr. Vel. M. Nuri Dersimi, yuge.. s. 30
(104) Bu dualardan bazdan için bak. Musiafa Düzgün. 
Mun/.ır Comcçd. Hawar Tornêcengi. Dersim dc Diwayi. 
Qcsc 'Pi-Kahkan. Eri* ıı Mecazi. Çibenoki. Xeletnayêni 
(Dersim'tlc Dualar. Atasü/leri. Mecazlar. Bilmeceler. Şa- 
şıriıııacalaı). Ankara. 1992. s. 11;-15 
( |05 )  VI us lafa Düzgün. Mıınzır Cnmcrd. Hauar 
TnmeccngL \age.. s. İ0-I
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Nu M ehem ed-Oli  yo..."  ( 1 0 6 )

Tiirkçesi:
"Oyu! sabahtan M u h a m m ed  çıkmış  

Bu M u h a m m ed  Ali'  div...”
"Dersim halkının inancına göre,  sabah  ibadet  

vaktidir...  hayır ve bereket va k t id ir ... D e r le r  ki  ' 

‘Tanrı, kimin erken uyanarak kendisine dua  ed ip  
andıktan sonra işine g i tt iğ in i  a n la m a k  için s a 
bah erkenden ümmetine bakar. Ü m m etin i  erken  
uyanm a sıras ına göre d e rece len d ir i r .  En erken  
uyananın rızkım kepçe i le , d a h a  s o n ra  u ya n a -  . 
nınkini avuç i le , çok g e ç  uyanan tnkin i  ise  k a ş ık  
ile verir...'  Sabah vakti çok m akbu ldür . . .  s a b a h  
ibadet i  çok çok makbuldür."  (107) Dersimli bazı 
ozanlar, şiirlerinde bu konulan işlem işlerdir
(108).

Dersimİ-i yazarlardan Munzur Çem de bir yazı
sında bu konuya değinir:

“A lev i  Kiir tlerde ateş, giincş ve a y  k u tsa l  o l a 
rak  bilinirler... .

... G ü n e ş  ta n r ıy a  y a k ın  d ü z e y d e  k u t s a l l ı ğ a  
sa h ip ti r .  O nedenle  de b ir ta k ım  zo ru n lu  h a l l e r  
d ı ş ın d a ,  k u r b a n ’ m u t la k a  g i i n c ş  d o ğ a r k e n  ve  
o n a  ç e v r i le r e k  kesilir. Ay. aynı şek i ld e  k u tsa l  o l 
m a k la  b ir l ik te  güneşten  b ir  d e re c e  d a h a  a ş a ğ ı d a  
y e r  a l ır .  G ü n e ş  ve ay d o ğ a r k e n , y ü z  o n la r a  ç e v -

(106) Mıısiara Düzgün. Mun/.ır Comcrcl. Havvar 
Torncccngi. yage.. s. 1 1
(107) M. Dü/.giiıı. "VVuşenc Tîkmcyî". Bcrhcm. Stock
holm. no: 5. s. 40-47 .
( IOXj Hawar Tomêccngî. "'Wuşcnc Tikmeyî". Berhem. 
Stockholm. no: 5. s. 47-50



rilir, eller açılır ve, dua edilir. Güneşe, ayrıca 
hastalık ve öteki sıkıntı anlarında da yalvarılır, 
dua edilir. Dua, güneşin ve ayın adını anarak 

> önlara yalvarma biçimindedir ” (abç) (109)
1 çDersimJi Aleviler, güneşe öylesine önem ver- 
rirÊkte&irler ki bazan hastaların iyileştirilmesi için 
bile^na'yaİ^arırlar ('110).

Dercim dişindaki'bazı bölgelerde de Dimilile
rin güneşi adeta kutsal saydıkları ve onun adına 
yemin, içtikleri görülür. Örneğin Piran ve Gel 
(Eğil) yöresinde günlük hayatta sık sık “Ino roj . 
mı kor kq (bıko)!” yani “[Yalan söylüyorsam] 
Güneş gözümü kor etsin!” anlamında yemin 
edilir. .

3)Yezidilerde ve! Dimili Alevilerinde Xızır 
(Hızır)’a olan saygı.

M. Nuri Dersimi7nin yazdığına göre, Dersim- 
lilerin ikinci önemli bayramı Hıdır Ilyas bayra
mıdır., “Ocak ayının sonunda üç gün oruç tutu
lur. Bü üç gün zarfında bazı kızlar su içmezler 
ve rüyalarında kendilerine su verecek olan gen
cin kendilerine'nişanlanacağına ve eş olacağına 
inanırlar. Oruçtan sonra, kavut dedikleri kav
rulmuş buğdaydan yapılmış unu, bir kap içeri
sinde en yüksek yüklük üzerine koyarak etrafına 
mumlar yakarlar ve gece Hazreti Hıdır tn bir
(109) Munzur Cem. “Alevilik Sorunu Üzerine”. Deng ' 
(aylık siyasal ve kültürel dergi), İstanbul, nö: 18 (Şubat' 
1992), s. 5
(110) Dersimli bir arkadaş, bana babasının, ağır hasta 
olan kardeşinin iyileşmesi için ağlıyarak güneşe yalvardı
ğını söylemişti.
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işaretini beklerler. Ertesi günü sözü geçen ka
vut, yağ ve balda pişirilerek komşulara dağıtılır, 
sofralar çekilerek düğün bayram e d i l i r ( 1 1 1 )  

Munzur Çem de aynı konuya değinir:
" . . .  Hızır'ın Alevi inancında çok önemli bir 

yer i  olduğunu belirtmek gerekir. Bu inanca g ö 
re, Hızır aksakallı bir ihtiyardır. Boz bir atın sır
rında gezer . O, ‘cantiz ık ' (tezcanlı) tır. Öylesine  
sır sahibidir ki her an her yerde hazır haldedir.
O nedenle de dara düşüldüğünde hemen hemen  
her zaman ilk olarak ona seslenilir.” ( 1 1 2 )

Dersimli ozan Wuşenê Tikmeyi (1911-1986), 
bir deyişinde Xızır (Hızır) için şöyle der: 

ltÇıqa kokım o t cansenık o, Kal Kizir o 
Koli veng d i  hem hazır o hem nazır  o . "  ( 1 1 3 )

• Tiirkçesi:
• “Ne kadar da yaşlıd ır„ tezcanlıdır, Yaşlı H ız ır  

Nerede çağınsan hem hazır hem nazırdır
Gel (Eğil) ve Piran yörelerinde olduğu gibi, 

diğer yörelerdeki Dimililer arasında da 13 
Ocak?a rastlayan Sernewe’den kısa bir süre son
ra, Xız İlyas (Xiz Liyas, Xed İlas) günü “qawı- 
tı” (kavut) hazırlanıp evde kiler gibi herkesin - 
özellikle çocukların- uğramadığı bir yerde yük
sekçe bir yere konur. Bir gece orada bırakıldıktan 
sonra sabahleyin yenir. O gece Xoca Xızır (Hoca 
Hızır)’ın gelip hazırlanan kavuta dokunabileceği, 
bunun da çok hayırlı ve şans getiren bir şey oldu-

(111 j Dr. Vei. M. Nuri Dersimi, yage.. s. 31 
(112) Munzur Çem. yagy.. s. 5 
(I 13) Hawar Tornêcencî. yagy.. .s. 49
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ğumı imim lir.
Sincar Vezidileri de şubat ayının ilk* perşembe 

,.günü Xidir İlyas bayramını kutlar ve bundan 
- Örjçeki üç.giin oruç tutarlar. Üç gün yerine bir 
gö^;6ruç tutanlar da vardır. Dimililer gibi Sincar 

'*Y'eiÖilêri de Xıdır İlyas günü kavut hazırlayıp 
tun/ciıklara: yakınlara dağıtırlar (114). Bazı araş- 
tırnıaçıların bu bayramın Hıristiyanların kutladığı 
bir bayramdan kaynaklandığı görüşünde oldukla
rını da belirtelim.

4) Dersim’de kutlanan ve bazı kaynaklarda di
ğer Aleviierce 21 veya 22 Martta kutlandığı 
(1 15) belirtilen Neweroze (Nevruz) yahut Sultan 
Nevvrüz bayramı (I 16) ile Yezidilerde kutlanan 
“Cejna Sersalê” (Yılbaşı Bayramı) (117)

5 ) Yezidilikte dinsel bazı tabakalar veya sınıf
lar bulunduğu, bunlardan birinden diğerine geçi- 
lemediği bilinmektedir. Bu bir nevi kast sistemi
dir. Bu katılıkta olmamakla birlikte Dersim Ale- 
vileri arasında da bunun kalıntıları denebilecek 
bazı belirtilere rastlanıyor. Örneğin her zaman ol- 
m asa  da “Pir . ve rehberler çoğunlukla  
Kııreşanlıclırlar.... Pir ve rehberlere pirlik eden-

(114) Scyyid ‘Bbdurrczaq Husni. El-Yczidiyun Fi Hazı- 
ruhum We Mazihum. 11.'baskı. Bağdat. 1987. s. 115 
f 1 15) Abclüibaki Gölpınarlı. "Kızıî-baş". İslâm Ansiklo
pedisi. c. 6. s. 794
- Prof. Pertev Naili Boralav. 100 Soruda Türk Folkloru. 
Gerçek Yayınevi. İstanbul. 1973. s. 266-268
( I I6ı Dr. Vet. M. Nuri Dersimi, yage.. s. 31
- Mımzıır Çem. yagy. s. 6 
(117) Cemal Nebez. yage:. s. 16



lcr ise değişik aşiretlere mensupturlar. Örneğin 
Sevdan (Sevda). Axnçan (Axuçami). Bava Matı- 
sur i vatı (Bava Mcnısurû), Devvres C e malan 
(Drvı7w  Ceninin) aşiretleri hu durumdadırlar... 
Kişi, fiilen dede, rehber veya mürşid olarak gö
rev yapsın yapmasın, eğer sözkonusu aşiretler
den birinden ise sıradan insanlardan ayırdedi- 
len bir özelliği, kutsal kişiliği var demektir. Bu 
özelliğin o aşiret veya aileye Tanrı tarafından 
kazandırıldığına inanılır. Onların eli öpülür ve 
kendilerine saygı gösterilir..." (abç) (118)

6) Yezidilerdeki “Baba Şeyh (İhtiyar)”, “Pir”, 
“Sultan”, gibi dinsel unvanların Dersim Alevileri 
arasında da bulunması dikkat çekicidir. Örneğin 
Dersim evliyaları arasında birçok “Bava”, “Kal” 
(İhtiyar) ve “Sultan”a rastlanır: Tuzık Bava, Kalo 
SLpê, Kal Ferat, Kal Meni, Sultan Tehirê Serê 
Baxira Sıpiye, Sultan Seyd (119) gibi.

7) Yezidilikte “birayê axretê” (alıireı kardeşi) 
seçme zorunluluğu ile Dersim Aleviliğindeki 
“misayivêni” (musahiplik) uygulaması arasında 
büyük benzerlik vardır (12.0). Zaten Dersim Di
milileri de “musahip” için “birayê axrete” (ahi-

( IIX) Muıı/.ıır Çem. ya*ıy.. s. 3
(119) Muslafa Düzdün. Munzır Comcrü. Hınvıır 
Tomçccnııi. yaye.. s. 24-26
(120) Thoniiis Bois. "Ye/.itliler ve Ölüm İbadetleri . Çe
viren: İ. Kemal. Berhcm. Ankara, no: I (Nisan 1902). s. 
W
- Mun/.ıır Çcm. yag).. s. 3
- M. Dıı/.öm "Adcı û Tnrcyê Dersimi-V (Mısa) veni»'*. 
Herhenı. .Stoeklmlnı. ıın: 6 ibkını 19X9). s. 32-3.^
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ret kardeşi) derler.
8)Hem Yezidilerin hem de Aleviierin bazı 

hayvanları, kutsal saydıkları ya dâ  bazı hayvan
ların etini yemedikJeri bilinmektedir.

Örneğin Yezidilikte geyik etinin yenmesi ya
saktır. Horoz eti de Yezidi şeyh ve müritleri için 
•yasaktır (121). v \
, Aleviler için ise. geyik "kutsat sayılan hay

vanlardandır, öldürülmez... Horoz süslenir 
(*İ 22) Dersim Alevileri geyik avlamayı büyük bir 

.günah, sayarlar, i
9)Hem Yezidilerde hem de Alevilerde bıyık 

ve sakala önem verildiği görülmektedir.
Yezidiler saç-sakal-bıyığa, hatta kafa ve yüz

deki bütün kıllara1 değer verirler. Öyle ki “saçla
rını uzatmaları, dudaklarını, kirpiklerini önen 
ve burun deliklerinden, ve kulaklarından çıkan 
kıllardan dolayı Türkler onlara saçlı ve sekiz bı
yıklı lakabını vermişlerdir." Onlarda "tıraş ol
mak, bıyıkları tamamiyle kesmek, başkasından 
alınmış tarak ve, ustura kullanmak*’ gelenek 
bakımından yasaktır (123).

(121) Th. Menzei. “Kilabü’l-Cilve’*. İslâm Ansiklopedisi, 
c. 6. s. 828
(122) Rıza Zelyut. Öz Kaynaklarına Göre Alevilik. 3. 
baskı. Anadolu Kültür Yayınlan. İstanbul. 1990, s. 336
(123) Th. Menzei, "Yezidiler”. İslâm Ansiklopedisi, e. 
13. s. 416
- Th. Menzei. "Kilabü*i-Cilve". İslâm Ansiklopedisi, c. 6, 
s. 828
(124) Abdiilbaki Gölpmarh. "Kızıl-baş". İslâm Ansiklo
pedisi. c. 6. s. 791



Bazı kaynaklara göre, Alevilerde (Kızılbaşlar- 
da) de “ b ıy ık  ve s a k a l  k e s m e k  y o k t u r . "  (124) 
Anlaşıldığı kadarıyla bugünkü Alevilerde bunlar
dan bıyık kesmeme geleneği yaşamaktadır.

Kürtlerde genel olarak saça değer verildiği an
laşılıyor. Örneğin saçı yakmak ya da yere atmak 
Sünni Kürtler nezdinde de iyi karşılanmaz. Kesil
miş olan saçlar toplanıp genellikle yüksekçe bir 
yere, duvar kovuklarına vs. konur. Bu davranışta, 
temizlik kaygısı kadar eski din ve geleneklerin de 
etkisi olsa gerek.

Yezidi erkeklerinin saçlarını uzattıkları bilin
mektedir. Eskiden hem Dersim’deki bazı Alevi 
seyid ve dedelerinin hem de Piran gibi bazı yöre
lerde kimi Sünni-Nakşibendi şeyhlerinin saç 
uzattıklarını da hatırlatalım.

10)Yezidilikte ve Alevilikte belirli kuralları 
çiğniyenlere karşı bir nevi afaroz etme cezası uy
gulanır. Çok ağır olan bu cezaya çarptırılan, “tah- 
rim” olan (haramlaşan), diğer bir deyişle lanetle
nen Yezidi, "büliin hak lar ın ı  k a y b e tm iş  sa y ı l ı r ,  
h a l ta  k a r ıs ı  ve çocuk lar ı  d a  onu re d d e d e r le r .  L a 
n e t len en  b i r  d in a d a m ı ise, sa k a l ı  k e s i le rek  m e n 
f u r  i lan  e d i l i r  ve Şeyh  A d i 'n in  tü rb es in e  g ö tü r ü 
le r e k  h ırkası  a lınd ığ ı  g ib i  m a l ı  d a  m ü s a d e re  e d i 
lir." Hatta onıı barındıran başka Yezidiler de ay-

(125) Tlı. Menzel. “Yezidiler". İslâm Ansiklopedisi, c. 
13. s:4IX
- Osman Sebri. "’Êzclî û Ola Wan”. Ronahî. Şanı, no: i9 
(1 Çiriya Peşin 1943). s. 14 (Tıpkıbasımı: Ronahî. 
Wesanên Jîna Nıı. Uppsala. 19X9. s. 374)
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m cezaya uğrarlar (125).
Alevilerde “düşkünlük” olarak bilinen bu top

lumdan tecrit edilme cezası. Dersim Alevilerinde 
D im ili lehçesindeki deyişle “Vere çcver de ke
m ere ron ayen e” (Kapı önüne taş dikmek) veya 
“ N o lê ta  K urêş w eardene” (Kurêş'in naletini 
okuma), adlarıyla bilinir (126). Bu cezaya çarptı-’ 
rılan "aile ile her türden ilişkiler kesilir. Onlara 
selam  verilmez, hayvanları köyünkinden ayırde- 
d ilir , yüzleri iraş edilmez, niyaz veya karhandan 
ken d ile r in e  pay verilmez ve onlardan bu tür 
a d a kla r  alınmaz, ölüleri olduğu zaman cenazeye 
g id ilm ez."  Bu bilgileri veren Munzur Ç em ’in 
yazdıklarından, sadece bu cezayı gerektiren suçu 
işi iyen in  değil sÖzkonusu kişinin ailesinin de ce
za lan d ır ıld ığ ı anlaşılıyor ki bu, cezalandırmanın 
su çlu n u n  dışındaki yakınlarına da yönelik olması 
açısın d an  ilginçtir.

11) ” Y ezidi olm ak için Yezidi olarak doğmak 
g ere k ir ."  (1 2 7 ). A ynı şey Alevilik (K ızılbaşlık) 
iç in  d e  sözkonusudur. Her istiyen A leviliğe gire
m e z . A b d ü lb ak i G ölp ınarlfn ın  yazdığına göre,

(125) Th. Menzeî. "Yezidilcr". İslâm Ansiklopedisi, c. 
13. s. 4 IX
- Osman Sebri. "Ezdi û Ola Wan". Ronahî. Şıım. no: 19 
{ I Çiriya Peşin 1943). s. 14 (Tıpkıbasımı: Ronahî. 
Weşanên Jîna Nıi. Uppsalıı. 19X9. s. 374)
(126) Munzur Çeın. yagy.. s-4
(1">7) Th. Menzcl- "Yezidilcr". İslâm Ansiklopedisi, c 
! 3. s. 4 IX
( 12X) Abdülbaki Gülpmarh. "Kızıl-baş". İslâm Ansiklo 

peklisi, c. fi- >



"Kiûil-buş. erkek olsun, kadın olsun, mutlaka 
Knd-hüş soyundan gelir.'' (128).

12) Kızıl^aşlarda kadın boşamak haramdır 
(129). Yezidilerde de kadın boşama olayına nadi
ren rastlanır.

13) Dinini gizleme (Alevilerde “taqiye”).
Yezidi Kürtlerle Dersim Kürtlerinin yakınlığı

konusunda diğer bir husus Mark Sykes'in dikka
tini çekmiş ve o Sincar Yezidüeri ile Dersim 
Kürtlerinin fiziki olarak da-benzediklerini yaz
mıştır:

“Sincar ın Yeıidileri fizik olarak Dersimli 
Kürtleri andırmaktadırlar: Küçük kemikli, ince 
boylu, zayıf açgözlü, ızdıraplı yiizhatlı, asılı kü
çük burunlu, sivri çeneli, geniş ve sathi altçeneîi, 
öne çıkık yüzkemİkli, siyah gözlü ve ince yanaklı. 
Bunlar saçlarını altı ya da yedi bölüm halinde 
örerek, yüzün bir tarafından s a rk ıtır la r (130) 

Türklerle yaptığı .işbirliği ile ünlü olan. M. Şe
rif Fırat. Zazaların Dümbeli ve Yezidi adlarıyla 
adlandı[nldı]ğını yazar (131).

Dimili lehçesi ile Behdinan yöresinin Kur- 
manc şivesi arasındaki gramatik benzerlikler de 
Dimililerin geçmişte bu bölgelerde yaşamış ol
malarının izleri olsa gerek, isim ve sıfat tamla
ması ile ismin bükümlü biçimlerinde olduğu gibi 
bazı gramatik formlar, diğer birçok Kurmanc şi-
(129) İslâm Ansiklopedisi, c. 6. s. 791
(130) Mark Sykes. "O.smaıılı İmparalorluğu'nıın Kürt 
Aşirederi-Iir. Çeviren: M. Pim. Bcrhenı. Stockholm, no: 
8 (Mayıs 990). s. 24-25
(131) M. Şerif Fimi. yage.. 6
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vesinde kaybolduğu halde Behdinan Kurmancca- 
5t ile Dimili lehçesinde halen yaşamaktadır. Bu 
dilsel benzerlikler de ayrıca ayrıntılı olarak in
celenmeye değer. Biz burada ayrıntılara girme

mden sadece- birkaç örnek vermekle yetineceğiz. 
Kifrmanc lehçesinde Dimili lehçesinde 

yjlawê.muxlêr , * ' .
5)lawê muxiari.......... lajê muxlari/Iayê muxtari....muhtarın oğlu

a) bêriya welêl
b) bênya walaii...........bênya wclati..............................ülke hasreti

ajMm sêv da lcwik.
b)Mm sêv dâ lawiki.Mi say day lajeki (layiki)..Oğlana elma verdim.

*
a)Ji Kemêi re bêje.
bJJı Kemali re bêje..... ........Kemali ra vaje.......... Kemal’e söyle.

a) Ehmed nan xwar.
b) Ehmedi nan xwar.Ehmedi nan ward (werd)..Ahmet ekmek yedi.

Yukarıdaki örneklerde a şıklarında sunulan 
formlar, Kurmanc lehçesinde bugün yaygın bi
çimde kulanılmakla birlikte, b şıklarındaki form
lar Hekari, Behdinan ye onlara yakın yörelerde 
kullanılır. Görüldüğü gibi. Dimili lehçesinde kul
lanılan form Kurmanccadaki b şıkkına uygundur.

Dil ve geleneklerdeki sözü edilen benzerlikler 
tesadüfi olamaz elbette.
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IV-ZAZA
Üzerinde değişik yorumlar yapılm ış olan ve 

belki de söylenişindeki kolaylık ve ahengin de et
kisiyle, “ D im ili” ve “Kırd” acllarına oranla daha 
çok. tanınan “Zaza” sözcüğünün önemli bir özel
liği de hem Dim ililer için hem de yer yer Kur- 
manci lehçesini konuşan Kürtler için ad olarak 
kullanılm asıdır. Örneğin, M uhem m edî X ai’m 
1960’da Güney Kürdistan’daki Süleym aniye’de 
yayınlanan Ferhengi Xal adlı Kürtçe sözlüğünde, 
Zaza lehçesi, Kurmanci olarak bildiğim iz lehçe 
anlamında kullanıldığı gibi, Doğu Kürdistan’dan 
Muhemmed Teqi İbrahimpur da Farsça-Kürtçe 
sözlüğünün girişinde, adını Behdinan (Badinan) 
yöresinden alan Behdinan lehçesine (yani Kur
manci lehçesine) halk arasında “Zaza” denildiği
ni belirtir (132). Kurmanc lehçesinin veya bu 
lehçeyi konuşanların Zaza diye adlandırılması ilk 
anda Kuzey Kürdistanlı Kürtlere tuhaf gelm ekte
dir ama Zaza adını taşıyıp Kurmanc lehçesini ko
nuşan Kürt aşiretlerine Kuzey Kürdistan’da da 
rastlanır. Örneğin M. Nuri Dersim i’nin yazdığına 
göre, aslen Dersindi olup 12 büyük kabileden 
oluşan ve Kurmanci lehçesini konuşan Koçgiri 
aşiretlerinin kabilelerinden bir tanesinin adı Za- 
za’dır.'Aynı şekilde “Dum ıli” adını taşıyan ve

(132) Doğu Kürdistanlı Kürt yazarlarından Ubeyduilah 
Eyubiyan da "‘Zaza" sözcüğünü ‘"Kurmanci” anlamında 
kullanır (Bak. ‘Ubeyduilah Eyubiyan. “ Çırikey Xec ü Sı- 
yamend”. Ncşriyeyê Danişgedeyê Eclebiyatê Tebriz. 
Bcharê salê 1335 (1956!. s. 67k
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K urm anc  lehçesini konuşan Kürt aşiretleri de 
vardır. Irak K ürdis tanı’ndaki Yezidi aşire tler in 
den bir inin adının Dıımdi olduğunu y u k a r ıd a  
yazmıştık.

Hatta bazan aynı aşiretin bir bölümünün Dimi
li lehçesini, diğer bölümünün Kurmanci lehçesini 
konuştuğu da görülür: Ali KılıçTn yazdığına gö
re, Dercim yöresindeki Demenû (Demenan), 
Aîû (Alan), Guiû (Culan), Karsanû (K arsa- 
nan) aşiretlerinin bir bölümü Kurmanci lehçesini 
konuşurken aynı aşiretlerin diğer bir bölümü de 
Dimili lehçesini konuşmaktadır (133). M. N uri 
Dersimi ve Mustafa Düzgündün belirttiğine göre 
de yine Dersim aşiretlerinden Sarisaltixan, B a
lan, Kulıkan, Bamasuran, Masıkan, Ç akan’m 
bir bölümü Kurmanci, diğer bir bölümü D im ili 
Ieçesini konuşmaktadır (134).

Z iya  G ö k alp ’e göre, “Dünhülîler e (135) 
'Zaza' ismini veren yine Türklerdir. ‘Zaza keli
mesini ne bizzat Zazalar ne de Kurmandan kul-
(133) Dr. Ali Kiliçv“Zonê Ma’\  Newroz Aıeşi (aylık teo
rik haber-yorum dergisi), no: 1 (Sıbat 1992). s. 47
(134) Mustafa Düzgün. “Kürdisian Tarihinde Dersim Adlı 
Eserde Geçen Bazı Sö7xükleriıı Yerel Karşıhklan-I’\  Ber- 
hem. Ankara, no: I (Nisan 1992), s. 53-55
(135) Bu alınlıyı yaptığımız Ziya Gökalp'in kitabını bası
ma hazırlayan Şevkel Beysanoğlu. aynı sayfadaki bir not
la Dünbülî sözcüğünün Dümülî,. Dumıli veya Dımılî biçi
minde söylendiğimde belirtir.
- Bak. Ziya Gökalp. Kıiri Aşiretleri Hakkında Sosyolojik 
Tclkiklcr. Hazırlayan: Şcvkcl Beysanoğlu. Sosyal Yayın
lar. İstanbul. 1992. s. 27
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U m m a z la r -"  ( 136) Ziya G.ökalp’in "Oij,,. 
/u i / i lc r 'r  Zaza' ismini veren yine Türklerdir" 
tlcrkcn neye dayandığı bilinmemekle birlikte bazı 
Kiirt yazarları da dahil birçok kişi bu düşünceyi 
körtiköriine benimsemiştir. MacKenzie’ye göre 
ise Dimililere Zaza adım verenler Kültlerdir 
(Kurmanclardır demek istiyor) (137). Fakat bunu 
yazarken o da Ziya Gökalp gibi herhangi bir bel
geye dayanmamaktadır. Dolayısıyla -başka veri
lerle kanıtlanmadıkça- bu görüşleri kabul etmek 
için de herhangi bir neden bulunmamaktadır.

Eldeki veriler, Zaza sözcüğünün tarihinin sanı
landan daha eskilere dayandığını gösteriyor. An
cak. bu sözcüğün kökeni hakkında kesin bir kanı
ya varamadığımız için, burada konuyla ilgili de
ğişik görüş ve bilgileri sunmakta yarar görüyo
ruz:

İlkin sözcüğün bugünkü sözlük anlamına ba
kalım. Ferhengi Xal gibi bazı Kürtçe sözlükler
den anlaşıldığına göre. Güney Kürtçesinde “za
za'' sözcüğü “torun” anlamında kullanılır. Dimili 
lehçesinde de Motki (Mutki) ve Hewêl (Baykan) 
yöresinde olduğu gibi bazı şivelerde “za”, “ze” 
veya “zak”, “oğul (erkek çocuk)” anlamında, 
"zaka” ise “kız çocuğu” anlamında kullanılır. 
Hewêl (Baykan) yöresi ağzından birkaç örnek 
verelim:

(l .’ö) Ziya Gökalp. Küri Aşiretleri Hakkında Sosyolojik 
Tetkikler, s. 27
ı l.'7ı Dav id N. MacKcıv/.ic. "The role of ihe Kıırdish lan- 
yuage in l-.ıhııicily". jn: (£t|mic Groııps in thc Republic ol 
I nrkov. Wcisbaden. I USU. s. 5 4 1 -542 ;



Zak o an zi keyneke ya?: Oğlan mı yoksa kız 
mıdır?

Zey to yeno: Oğlun geliyor.
Cine zaka (jîjcki) rê vace: Bu kız çocuğuna 

söyle.
Dimili lehçesinde “çoluk çocuk” anlamında 

kullanılan ltza vû zêç” (zo vû zêç) veya “zar û 
zeç”teki “za” ve “zar” sözcükleri “çocuk” anlamı
na geldiği gibi bazı hakaret ve sövgü ifadelerinde 
de “za” (oğul) kullanılır:

kutık zay kutiki: köpoğlu (köpekoğlu) köpek 
kopek zay kopeki: köpoğlu (köpekoğlu) köpek 
Şu sözcüklerde görüldüğü gibi, Dimili lehçe

sinde yaygın olarak kullanılan bileşik bazı söz
cüklerde de bu anlam korunmuştur:

wanza/wereza: kızkardeşin erkek çocuğu, ye
ğen

bıraza/bırarza: erkek kardeşin erkek çocuğu, 
yeğen

dedza/deza/datiza/dayza/dereza: amcaoğlu 
xalza/xaliza: dayıoğlu 
yaykza/yeykıza: teyzeoğlu 
‘emıza: halaoğlu
Hewramî' lehçesinde de bazı bileşik sözcükler

de “za” sözcüğüne rastlanır. Örneğin: 
kurreza: erkek çocuğun oğlu, torun 
kınaçeza: kız çocuğun oğlu (138).
Kurmanci lehçesinde ise bu “za”nın yerini ge

nellikle “zi” alır. Örneğin: 
birazı: erkek kardeşin oğlu

(138) Dr. Muhemmed Teqi İbrahimpür. Vajenameye Far- 
si-Kurdi. (Tahran?!. 1981. s. 715
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xwarzi: kızkardeşin oğlu
Bazı sözlüklerde Kurmanccadaki “xvvarza” . 

sözcüğü “kızkardeşin kızı” (139), “birazı” sözcü
ğü ise “erkek çocuğun kLZi” (140) biçiminde açLk- 
ianmaktadır. Yani 'Kurmanccadaki “za” ve “zi° 
yer yer hem “erkek çocuk” hem de “kız çocuk” 
anlamında kullanılmaktadır (141). Kurmanc leh
çesinde “çocuk” anlamına gelen “zar”, “zaro” , 
“zarok” ile Güney Kürtçesindeki “zarole” söz
cükleri de “za” sözcüğünden kaynaklanmaktadır
lar (son iki sözcükteki “-ok” ve “-ole” ekleri k ü 
çültme ekleridir).

Yine Dımdi lehçesinde “zay datizay” (amca-- 
oğlunun oğlu, amca torunu), “zay xalizay” (dayı- 
oğlunun oğlu, dayı torunu) derken de kullanılan 
“za”, “oğul” anlamındadır. Güney Kürtçesınde 
bunlara karşılık “amozaza” (amcaoğlunun oğlu) - 
ve “xalozaza” (dayıoğlunun oğlu) ve bazı Kürt., 
şivelerinde “brazaza” (erkek kardeşin torunu). 
(142) sözcükleri kulllanılır. Bu bileşik sözcükler
de geçen “zaza” sözcüğü “torun” anlamına gelir,.

Bu konuya değinen A, M. Menteşaşviii’ye gö
re, “aza (kelime anlamıyla 'birinin oğlu ya da 
‘birinden olma ) bu gruptan ayrılan bir kuşağı 
gösterir, Bu terimin tekrarlanması, iki kuşağın

(139) ‘Eli Seydo Gewrani, El-Qamusifl-KurdiyiTljHeıiis. 
Kımii-'Erebi, Amman, 1985. s. 641
(140) D. İzoli. yage.. s. 839
(J4 I) Bolun ağzında "za (zıhe)‘\  'erkek çocuk, kız 
çocuk" anlamlarına gelir ('Eli Seydo Gcwrani, yage.. s. 
650).
(142) D. İzoli. Fcrheng Kurdi-Tırki. Tırki-Kurdi. s.
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b ir b ir in d e n  u za k la şm a s ın ı g ö s te r ir .  B u  ş e k ild e  
n ğ u /n u  o ğ lu  'k u r ra z a 'd ır ."  (143) Memeşaşvi- 
Ji'nin “aza" biçiminde yazdığı sözcüğün kökeni 
de “zü‘* olsa gerek. Başındaki “a" (doğrusu ‘'e '1) 
ise iki sözcüğü birbirine bağlamak için eklenir. 
Kurreza'’ (“kurraza” değil) sözcüğünde olduğu 

gibi (kurr + e + za).
C. J. R'içh. Zaza sözcüğünü “kekeç” ve söyle

dikleri anlaşılmıyan kişilerin konuşması biçimin
de açıklarken, MacKenzie aynı sözcüğün Dimili
lerin konuşmalarındaki “Z” sesinin çokluğundan 
kaynaklandığı yolundaki tahminden sözeder 
(144). Celadet Bedirxan da bîr yazısında, “Dıı- 
nıılilere, Kurmanci’deki W sesini 'Z' olarak te- 
lufıtz eniklerinden dolayı Zaza denmişse. Palu ve 
Maden Dumılileri, Siverek Dıımılilerinden daha 
çok Zazadırlar". (145) diyerek böyle bir yoru
mun varolduğunu hatırlatır.

R ich’in yorumunun Fransızcadaki “zêzayer” 
veya “zozotef’ fiillerinin anlamıyla çakışması ise 
işin bir diğer ilginç yanıdır. Çünkü Fransızcadaki 
;tzezayeri’: peltek konuşmak, ‘JH ve ‘Ş ’ seslerini 
‘Z ’ ve ‘S’ olarak söylemek'’ anlamına gelir. Bura-

(143) A. JVk Mcnieşaşvili. Küriler (loplumsal-ekonomik 
ilişkileri, kültür ve yaşayış larzı üzerine incelemeler). 
Kuşçudan çeviren: Yaşar Abdiiİsclamoğlu. s. 3X
Henüz yayınlanmamış nlan bu çeviriden yararlanmama 
izin verdiği için Yaşar Abdülselamoğiu'na teşekkür ede
rim.
(144) David N. MacKenzie. yagy.. s. 341-542
t 145) Celadet Bedirxan. "Zarc Dumıli û Meuiııda ’Us- 
ıiKin Elendi", Hcvi. Paris, no: 1 (Gulan. 1^X4). s. XI
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da bir tesadüften ziyade. C. J. Rich'in “Zaza" 
sözcüğünü yorumlarken Fransızca “zêzayer” söz
cüğünden ilham almış olabileceği akla geliyor. 
Ancak hemen ekliyelim ki yansımalı birer sözcük 
olan “zêzayer” ve “zozoter” sözcüklerinin yazıya 
geçiş tarihi de Rich’.in yazılarından çok eski de
ğildir. “Zêzayer’ sözcüğünün yazıda ilk kullanış 
tarihi 1832, “zozoter”inkinin ise 1907’dir (146).

Kürt yazar ve çevirmeni Şukur Mıstefa da ben
zer bir açıklamada bulunuyor ve sık sık “jt” söz
cüğünü kullanmalarından ötürü, Güney Kürdis- 
tan’daki medreselerde okuyan Kurmanclara “jê” 
dendiğini hatırlatıyor (Bilindiği gibi Güney Kürt 
lehçesinde “jı” yerine “le ” sözcüğü kullanılır) 
(147). Zaza adının gerçekten bu farklı telaffuz ve 
konuşma özelliklerinden kaynaklanıp kaynaklan
madığını bilmiyoruz, ama Kurmanc lehçesindeki 
“J” sesinin Dimili lehçesinde yer yer “Z” veya 
“C”ye dönüştüğü doğrudur. Ö zellikle Dersim şi
vesinde, diğer şivelerin “J” ve “Ş” sesleri “Z” ve 
“S” seslerine dönüşür ya da bazı sözcüklerde ter
sine bir dönüşme sözkonusudur.

Güney Kürdistanlı bazı Kürtler bana Barzan 
bölgesindeki kimi Kurmanc aşiretlerinin, konuş
malarında sık sık “za’’ sözcüğünü kullanmaların
dan ötürür;Zaza (za-za) diye adlandırıldıklarını 
söylediler.

(146) Paul Robert. Pclil Roberl-1 (diclionnaire de la lan- 
gue françaiso). Paris. I 9X4. s. 2 129. 2 13 1
(147) Aynı konudaki diğeı bir açıklama için bak. Emir 
Djeladci Bedir Khaıı el Roger Lescoı. Grammaire Kıırde 
(Dialecıe kurmaıulji). Paris. 1970. s. 26



Zaza sözcüğünün “Sasan (Sasani)” sözcüğün
den geldiğini iddia edenler bulunduğu gibi, bu 
sözcüğe eski taş kitabelerden birinin üzerinde 
rastlandığım yazanlar da vardır (148). Gerçekten 
de M. Ö. 522-486 yılları arasında hükümdarlık 
yapmış olan Dara (Dariyus) zamanında, Babil’e 
yakın olan<.“Zazâna”dan sözedilir (149). Zaza adı
na, milattan binlerce yıl öncesine ait başka bazı 
kaynaklarda da rastlanıyor. Örneğin M. Ö. 

.3000’Ii yıllara ait olduğu tesbit edilen ve aşağı 
Mezopotamya’daki Mari’de bulunmuş olan Sü
mer tapınaklarından birinin adı Ninni-Zaza (Ni- 
ni-Zaza)’dır (150) ki bu aslında bir Sümer tanrı
çasının adıdır. Bazı kaynaklarda ise Ur şehrinde
(148) Dr. VeL M. Nuri Dersimi, yage., s. 21
(149) Wüh. Geiger und Ern.st Kuhn, Grundriss der Ira- 
nischen Philologie, zweiier band, Strassburg, Verlag von 
Kar) J. Trübner. 1896-1904, s. 428
Hatırlatalım ki Yunanlılar, Eski Elam’a Susiane diyorlar
dı. Elam’ın başkenti ise Susa idi. Susiana daha sonra 
Ahamenidlerin eline geçmiş ve bunların 20 şaraplığından 
biri olmuştur (Türk Ansiklopedisi, c. 14. s. 497; c. 11. s. 
67).
(150) Şam müzelerinden birinde, bir maketin altında 
Fransızca olarak şu açıklamaya rastlamıştım:
"La rnaqaette en question a efe trouvee a midistance enr- 
rc fes deux lemples de Shamash et de Nini-Zaza de Mari. 
L'architecture presargonide de ille millânaire avam nöt
re ere . "

Yani: ’*Sözkonıısıı maket. Şamaş tapınağı ile Mari Idekij 
Nini-Zaza tapmakları arasındaki uzaklığın ortasında htt- 
hmnıastar. M . Ö . 3000 terdeki Sargmıöncesı dönem mi
m aris i.” (abç)
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bulurum Ninni-Zaza veya İnmana-Zaza tapına
ğından sözedilir.

Eski yer adları arasında da “Zaza”ya rastlanır. 
Halis [AtakscyJ’un yazdığına göre, Kirhular M. 
Ö. 880‘de Asur-NazirpalT selamlamak için “Za- 
za-Buha” adlı konak yerine koştular. Fransız ta
rihçisi Gaston Maspero’ya göre, bu “Zaza-BuHa’\  
muhtemelen “Mihrap Dağı ve Kervançemen dağ
lan eteklerindedir.” (151) Ki adı geçen Mihrap 
Dağı’nın bulunduğu Maden yöresinde bugün de 
Zazalar yaşamaktadır (152).

Fakat burada değindiğimiz “Zazâna”, “Ninni- 
Zaza”, “İnnana-Zaza” ve “Zaza-Buha” sözcükle
rindeki “Zaza”nın bugünkü Zazal-arın adıyla iliş
kili olup olmadığının henüz açıklığa kavuşmadı
ğını da hatırlatalım. Bu konunun iyice açıklığa 
kavuşması için daha detaylı araştırmaların yapıl
ması gerekmektedir.

Kimi yazarlar ise Zaza sözcüğünün tarihi Zu- 
zaniye (Zawzan) bölgesi (153) ile ilgili olabilece
ğini (154) belirtirler. “Zawzan”, Mukaddesi (do-
(151) Aktaran: Halis [Ataksoy], Diyarbakır Tarihinde 
Konrıuk Eli. İstanbul, 1988. s. 30
(152) Cihat-Kar, Asur yazıtlarında (M. Ö. 9. yy.) Zamza 
krallığından sözedildiğini ve bu krallığın Urmiye GÖ- 
lu'nüıı giiney ve güneybatısındaki bölgede bulunduğunu 
yazmakla fakat bu konuda herhangi bir kaynak gösterme
mekledir.
- Bak. Cilıat-Kar, Piya. no: 4. s. 20
(153) Kimi kaynaklarda bu ad ‘‘Zevezan (Zozan)". “Zu-
zaniyc (yani Zaza) . "Zcvazaniye (Zaza)** veya "Zavzan* 
biçiminde de yazılmakladır. Arap harfleriyle yazılmış 
olan m” sözcüğünün 'Zcwezan", 'ZewzanT
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ğunı tarihi: 966)’ye göre Cezire-i Ibni Ö m er’in 
(Cızira Botan’ın) bir “nahiyeyiydi. İbniri-Esir 
( l 160- 1234)’e göre ise el-Zawzan "Musul'dan 
iki günlük mesafeden başlayarak Hilat [Ahlat] 
yakınlarına kadar uzanıyor, Azerbaycan tarafın
dan da S elmas' a kavuşuyordu(155)

Nihayet “zaza” sözcüğünün daha önce deği-

■‘Zûzan’' gibi,değişik biçimlerde okunması mümkün oldu
ğu gibi, “Zozaniye" sözcüğünün “Zewzaniye’', “Zeweza- 
niye” veya/'Zûzaniye’’ olarak okunması da mümkündür. 
Arapçada “Zozan” sözcüğünün çoğul (cem-i teksir) biçi
minin “Zewazin" olduğunu da hatırlatalım.
Bu sözcüklerin değişik biçimlerde okunuşları için bak. 
Şevket Beysanoğlu, Anıtları ve Kitabeleri ile Diyarbakır 
Tarihi, Diyarbakır Belediyesi-DiyarbakıPı Tanıtma Ya
yınlan, Ankara, 1987, c. I, s. 202, 219
- Türk Ansiklopedisi, c. 13, s. 387
- Gregory Abû’l-Farac (Bar Hebraeus), Abû’l-Farac Tari
hi, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, c. II. s. 439
(154) Doğan Avcıoğlu, Türklerin Tarihi, Tekin Yayınevi, 
c. 4, s. 1524
(155) V. Minorsky, “Kürtler, İslâm Ansiklopedisinde, 
Milli Eğilim Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 1979, c. 6, s. 
1093
Haşan Yıkiız’ın aktardığına göre. Marko Polo (1254- 
1324) ve kardeşlerinin seyahati ile ilgili olarak anlatılan 
bir bölümde şöyle denmekledir:
"... B u  b ö lg e n in  d a ğ la r ın ın  ü s tü n d e  tu f a n d a n  s o n r a  

N u h 'u n  g e m is i  k o n m u ştu r . Bu b ö lg e n in  d o ğ u s u n d a  Z o r -  
z a n i  b ö lg e s i  v a rd ır ."
Marko Polo’nun yaptığı haritada Zorzanie. Hazar Denizi 
ile Erzurum arasındaki bölgededir. " M a rk o  P o l o . Z o r  z a 
i l i  b ö l g e s i  o la r a k  E rz in c a n . E rzu ru m  ve  M u s u l i i c g e n i  
iç in d e  k a la n  b ö lg e s i  a n la tm a k la d ır  diyen Haşan Yıldız
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nilen Kırd ve Kırmanc sözcüklerinin ikinci an
lamlarıyla bağdaşan bir anlam da kullanıldığı yo
lunda açıklam alar da var. Buna göre *'Zaza: 
Küriçede bir aşirete mensup olmayan efrada 
derler. Bunlann aşiretler Hezelinde kıymetleri, 
itibarları hiç yoktur, hizmetkar güruhu addolu
nurlar" (156).

Fakat bu açıklam a kısm en yanlıştır. Çünkü

"Musul, K u zey d e k i Z o rsa n i h ö lg e s in in  son u n u n  ü zerin 
d ed ir" diye bir açıklamada da bulunmaktadır.
Haşan Yıldızün “Zorzani" bölgesi ile ilg ili aktarma ve 
açıklamaları, yukarıda sözü edilen “Zavvzan” adını ve da
ha çok da bugün İran Kürdislam’nda yaşıyan Kürt aşiret
lerinden Zerza (çoğulu: Zerzan) adını çağrıştırmaktadır. 
AyctuIIah Şêx Muhemmed M erdûxê Kordeslarıî’ye göre, 
bu Zerza (Zerzan) aşireti W irmê (U rm ıye) yöresinde ya
şar,
Çok sonraları, 1663’te J. B. Tavemier de gezi notlarında 
Bargıri (ıMuradîye) ile Van arasındaki ‘ Zuarzazin’' adlı 
bîr yerden sözeder.
- Bak. Pierrc Bergeron. Les Voyagcs de Bergeron, La Ha- 
ye. 1735, s. I3-14?ten aktaran: Haşan Yıldız, Aşiretten 
Ulusallığa Doğru Kürtler-Pollik Felsefe Açısından Kürt 
Toplumunun Kritiği, Hêviya Gel Yayınları, Stockholm. 
1989. s. 20,23. 159
- J. B. Tavernier. Les six voyages en Turquie el en Perse, 
Notcs dc Stephane Yerasiıııos. Librairie François Maspe- 
ro. Paris. 1981. c. II. s. 32
- Hczretc Ayelullah Şêx Muhemmed Merdûxê 
Kordestanî. Tarîxc Kord û Kordestan İi Tewabi’ Ya 
Tarîxc Merdûx. c. I. çapê dovvom. s. 94
(156) Ali Kemali |Aksüt|. Erzincan (larihi. coğrafi, içli- 
mai. etnografi. idari, îhsai telkikat tecrübesi). Resimli Ay 
Maıbaası. İstanbul. 1932. s. 179
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hem Z a /a ia r  arasında hem Kıırmanclar arasında 
aşirelleı- de var aşiret mensubu olmayanlar da. 
Yani Zaza. “aşirete mensup olmayan efrad" ile 
es anlamlı değildir. Nitekim Mark Sykes hem 
"aşiret" sayılan Zazalardan hem de “aşiret-dışı” 
Zazalardan sözeder (157).

Bu konudaki değişik görüşlerden birini yine 
Mark Sykes'aktarır. Onun yüzyılımızın başında 
yazdıklarından, "Motkan Kurmanelarmın Zaza- 
lann köleleri oldukları” yolunda bir efsanenin 
varolduğunu öğreniyoruz (158).

Zazalardan açıkça sözeden eski m etinlerden 
biri, 15.'yüzyıl Türk halk şairlerinden K aygusuz 
A bdal’a ait olan şu dörtlüktür:

wEğer bu sene çıkar isem yaza 
Toplayım bir parça Gürcü Abaza 
Elime'geçerse on kadar Zaza 
Yolar sakalını kavlak satarım” (159)

17. yüzyılda yaşamış olan Evliya Ç eleb i’nin, 
ünlü Seyahatnam esinde Kürt lehçe ve şivelerini 
sayarken bunların başında Zaza’yı saydığım  gö
rüyoruz. Evliya Çelebi, Süphan D ağı’ndaki yay-

1157) Mark Sykes, "Osmanlı împaraiorluğu'nun Kürl 
Aşireıleriril". Çeviren: M. Piro. Berhcm. Stockholm. 
m>: 7 (Ocak 1990). s. 2 i 
( I5X) Mark Sykes. yagy.. s. 2 1 
(159) Cahil Ö/.ielIi. Bektaşi Gülleri. İstanbul. 19X5.
^  334
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lalara giden Kürt aşiretleri arasında da Zazaları 
sayar (160).- Zazaların geçmişte her zaman 
bugünkü yerlerinde.olmadıklarını, Evliya Çelebi 
zamanında nerelere kadar gidip geldiklerini ör
neklemesi açısından bu bilgiler önemlidir.

Yüzyılımızın başında ise Zazalardan tam göçe
be olanlar yok denecek kadar azalmıştı. Ziya Gö- 
kalp'in yazdığına göre, 1920’lerîn başında sadece 
Zikdê (Ziktê) Zazaları göçebe, diğer Zazalar ise 
yerleşiktiler (161).

18. yüzyılın ilk yarısında Divriği yakınlarında 
da Zaza oymağının bulunduğu ve bu yörede kişi 
adları arasında “Zazan”a rastlandığını yazılı kay
naklardan öğreniyoruz (162). Bugün de aynı böl
gede, Kangal ile Sivas arasında Zaza sözcüğü yer 
adı olarak yaşıyor (163). Yine aynı bölgede yaşa
yan Koçgiri aşiretleri arasında Zaza kabilesinin 
de bulunduğunu ve bu kabilenin Kurmanci Fehçe- 
sini konuştuğunu daha önce belirtmiştik (164).

Bazı batılı eski kaynaklarda da Zaza sözcüğü

(160) Evliya Çelebi, Kurd Le Mêjûy Dıravsekani da: 
Sıyahatnam ey Ew liya Ç elebi, wergêrrani SeÜd N akam , 
Çapxaney Korri Zanyari Kurd, Bağdat, 1979. s. 171

(1 6 1 ) Ziya Gökalp. Kürt Aşiretleri Hakkında S o sy o lo jik  
Tetkikler, s. 27

(162) Necdet Sakaoğlu. Anadolu Derebeyi Ocaklarından  
Köse Paşa Hanedam, Yurl Yayınlan, Ankara. i9K4.
s. 47-50

(163) Doğu Anadolu. M illi E tilim  Bakanlığı Y ayın lan , s.
142 "

(164) Dr. Vc(. N. Nuri Dersimi, yage.. s. 61

73



geçer. Örneğin Carsten Niebuhr, Fransızcası 
1780’de yayınlanmış olan kitabında, göçebe Kürt 
aşiretleri arasında “Zaza” ve “Dembali” [Dömba- 
li] aşiretlerini de sayar. Ona göre, Zaza aşireti Si- 
verek-Erzurum arasında, "Dembali” [Dömbali] 
aşireti ise Dîyarbekir’in [bölgesinin] güney taraf
larında -göçebe olarak- yaşamakta idi (165). Çok 
daha önceleri, Affonso adlı bir gezgin de /566 
yılının ilk günü, Diyarbakır şehrinden iki günlük 
mesafedeki ,-ve anlaşıldığı kadarıyla bu şehrin 
güneyine düşen- Dumbuly adındaki bir yere gitti- 

' ğinden sözeder (166).
İtalyan Gaetano Solanelli, 1882’de Roma’da 

yayınlanan ,bir yazısında Kürtçeyi Kurmanci ve 
Zaza (Curmangi, Sasa) bölümlerine ayırır (167).

Oskar M'ann’ın yüzyılımızın başında derlediği 
Kürtçe bir beyitte de Şemzinan (Şemdinan, Şem
dinli) yöresiyle bağlantılı olarak ‘"Zaza” sözcüğü 
(168) şu şekilde geçiyor.

(165) Aktaran: İsmet Chêriff Vanly. Les Kurdes et le 
Kurdistan dans les relations d’anciens voyageurs Occi- 
dentaux (XVIe-XVIIIe siêcle), s. 39. 64-65
(166) Aktaran: Stephane Yerasimos, Les voyageurs dans 
L'empire Ottoman (XlVe-XVIc siêecles). İmprimerie de 
La Sociête Turque d'Hisloire. Ankara. 199 i . s. 27 i
(167) Bak. Mirelia Galetli. Kurd ü Kurdistan Le 
Nusrawekani hali da (Le Scdey Sêzdem Ta Nozdem). 
Wergêrrani: Casım Tofiq. Binkcy Hengaw. Stockholm. 
I987İ s- 82.
(168) Zaza'adına benzeyen bir ad da yine Şemdinli yöre
sindeki Herki aşiretinin kabilelerinden bîri olan Zizan ka
bilesinin adıdır (Bak. Muzaffer Erdosl. yage. s. 167).
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Cıtabc binerin bo Şenızinan 
Şuur bin le esp û zinan 
Bo şawqi M em û Zinan

Canan! Bıkeyri tekbir û ra e!
Cııabâ binêrin bo zazaê 
Suar bin le bo em sıfae/ '  (169)

Yezidi inançlarından sozeden bazı kaynaklarda 
(170) “Melek Tavussun “ZazaiS” (veya ‘Ezazil, 
‘Azazil) (171) adıyla anıldığı da belirtilir. Melek 
Tavus, Yezidilerin en büyük meleğidir. Bütün ya-

- 13. yüzyılda yaşamış olan Gregory AbûT-Farac (Bar 
Hebraeus) de “F ıra t k ıy ı la n  ü z e r in d e k i Z iz o n a  (Z iza n a )  
köy  i i“ nden sözeder.
- Bak. Gregory Abû’l-Farac (Bar Hebraeus), yage., s. 370
(169) Oskar mann, Mukrî Kürden, Berlin, 1906, s. 301
(170) Th. Menzel, “Kitâbü’i-Cilve”, İslâm Ansiklopedisi, 
c. 6, s. 827
- Hugo Makas, Kurdishe Studen, Heidelberg, 1900
- Orhan Hançerlioglu, İslâm İnançları Söziüğü, Remzi 

. Kilabevi Yayınları, İstanbul, 1984. s. 724
- Orhan Hançerlioglu, Felsefe Ansiklopedisi Kavramlar 
ve Akımlar. Remzi Kitabevi, İstanbul, 1980, c. 7, s. 319 *
(171) Tarihçi Taberî (839-923), raviligini ibni Abbas’a 
dek uzattığı şöyle bir rivayet anlatır:
" ib lis  gü n a h a  g irm e d en  ö n c e ,  m e le k le r d e n  o lu p  a d ı A z a - 
z il id i. O y e ry iiz ii a h a lis in d e  u d i. M e le k le r in  en  ço k  ib a d e t  
eden , ve  en h i lg in le r i tu fe n d i . B n m e z i y e t l e r  o n u  k ib ir  ve  
gu ru r  y o lu n a  s a p tır m ış t ır .  O . c in  a d ın ı  ta ş ıy a n  b ir  u ru k 
tan d ı."  (Taberî. Milletler vc Hükümdarlar Tarihi. Milli 
Eğilim Bakanlığı Yayınları. İstanbul. 1991% c. I.s. 108) 
Zazail {'Azazil. Azazcl. ‘Ezazil) sözcüğünün sonundaki
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ratı-klardan önce onun yaratıldığına, 11 her yerde 
göründüğüne ve bulunduğuna" inanılır (172). 
Dimililerin Yezidilerle ilişkisine daha önce kısaca 
değinmiştik. Yezidilerin kullandığı bu “ZazaiT 
sözcüğü de Zaza adım çağrıştırmakta, bu iki söz
cük arasında ilişki bulunup bulunmadığı sorusu 
akla gelmektedir, Kakeyi adıyla bilinen ve özgün

'*il’'in Sam i dilerinde “Tanrı” (Allah) anlam ına geldiği an
la ş ılıy o r . (B ak . Turan Dursun, Allah, Kaynak Yayınları, 
İstanbul. 1991, s. 11)
'A za zil (A za ze l)  sözcüğü çok eski kaynaklarda, örneğin 
T evrat’ta (L ev ililer , XVI, 8) da geçer, Tevrat’a göre, A za
zel (A z a z il) ,  “Şeytandan sonra cn esrarengiz fevkalbeşer 
bir şahsiyettir’1. Yahudi dinsel kitaplarında A zazel (A za
z il)  ile  ilg ili anlatılanlar, örneğin ‘‘insan kızlarıyla birle
şen m elekler (Allah oğulları) kıssası'1 nın bazı yazılı kay
nak lard a  K ürtlerin  kökeni ile ilgili olarak anlatılan bazı 
e fsa n e ler e  belİi ö lçüde benzerliği dikkat çek icid ir . Örne
ğ in  yu k arıd ak i e fsan e . Kürtlerin Hz. "Süleyman tarafın
dan kovulmuş genç esirler ile şeytan Cesed'in oğullan” 
o ld u k la r ın ı v e y a  '‘cinlerin Havva'nın kızlarıyla evlendik
lerini. onlardan da Kürtlerin d o ğ d u ğ u n u "  öne süren riva
y e tle r i andırmiaktadır.
Bütün bunlardüşünüldüğünde. Yezidi ve Kakeyi Kürtleri
nin “Şeytan” yerine ‘Ezazil ('Azazil. Zazail) adını kullan
malarının bu rivayetlerle bir bağlantısının olup olmadığı 
sorusu akla gelmektedir.
Bak. İslam Ansiklopedisi, c. 2. s. 9ü; c, 5-11. s. 691
- V. Minorsky. ; Kürtler'\ İslam Ansiklopedisi, c. 6. s. 
1091
- Ş eref Han. Şerefname. Arapçadan çeviren: Mehmet 
Emin BnzarSİan. Ant Yayınları. İstanbul. 1971. x 19 
(172) Orhan Hançerüoğlıı. İslâm İnaçları Sözlüğü, s. 724
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inançları olan Kürtlerin de “Şeytan” karşılığında 
‘Ezazil sözcüğünü kullandığını ekİiyeiim (173).

Daha önce “Dımıii” bölümünde, bazı kaynak
ların Dinbilli aşiretinin Şah İsmail döneminde 
“Irak”tan Dersim’e göçettiklerini yazdıklarını be
lirtmiştik. M. Emin Zeki’nin Kurd û Kurdistan 
adlı Kürtçe kitabında bu konuyla ilgili olarak yaz
dıkları da önemlidir. Onun belirttiğine göre (174), 
Yavuz Sultan Selim zamanında Dersim bölgesin
den göçeden bazı Kürt aşiretleri “Şimali Cezire’* 
bölgesine gelerek buradaki Arap, Ermeni ve 
Kürtlerle karışmış, hepsini asimile etmişlerdir. 
Bunlar kışı Karacadağ’ın güneyindeki ovalarda, 
nisan ve mayış aylarını Cezire Ovasında, yazları 
ise Diyarbakır yöresinde geçirirlermiş. Aynı ya
zara göre, “Sincar Yezidileri doğal teşkilatlan 
bakımından aynen Dersim Kiirtleri gibidirler, 
saçlarını uzatır ve örerler. Giysileri komşuları- 
nınki gibidir. Kendi deyişlerine göre, Timur 
Lenk [1336-1405] zamanında buraya [Sin
car'a] göçetmişlerdir." (abç)

Bu açıklamalar, Dersim yöresi Kürtieri ile bu
günkü Güney Kürdistan’da yani Irak devleti 
sınırları içinde kalan Sincar yöresinin Yezidi
(173; Bak. Cemal Nebez, yage,. s. 23
(174) Mihemed Emin. Zeki. Kurd û Kurdistan, Çapxaney
Daru’l-Seiam. Bağdat, 1931, c. I. s. 355-356
M. Nuri Dersimi de bu hususa dikkati çeker. Ancak onun
göndermede bulunduğu sayfa. M. EminZeki'nin adıgeçen
kitabının gördüğümüz Arapça vc Kürtçe baskılarındaki
sayfalara uymamakladır (Bak. Veı. Dr. M. Nuri Dersimi.
Hatıratım. Weşancn Roja Nü. Stockholm. 1986. s. 10-1 I).
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Kiirtleri arasında tarihsel bir bağın bulunduğunu 
teyit ediyor.

Bu vesileyle Yezidiliğin Yavuz Sultan Se- 
iim'den çok daha önceleri, örneğin 13. yüzyılda. 
Malatya yöresi Kürtleri arasında ve daha sonrala
rı Batı Anadolu’ya yerleştirilen Germiyanlar ara* 
sında varolduğunu da belirtelim ( i75).

Yer adı olarak “Zaza’5 sözcüğü
Son olarak da Zaza adını taşıyan birkaç köy ve 

yer adını hatırlatalım:
1- Sivas il merkezine bağlı Zaza köyü
2- Erzincan’ın Esesi (Çatalarmut) bucağına 

bağlı Zazalar (Baltaşı) köyü
3- Erzurum’un Çat ilçesine bağlı Zazalar (Yay- 

lasuyu) köyü
4- Midyat ilçesine bağlı Zaz (İzbırak) köyü 

(176).
5- Güney Kürdistan’da Zazan (177),
6- Yukanda değinildiği gibi, Kangal ile Sivas 

arasındaki bir bölgede Zaza sözcüğü yer adı ola
rak yaşıyor (178).

(175) Gregory Abû’t-Farac (Bar Hebraeus). yage., s. 563
- C laudc Calıeıı. OsmanlIlardan Ö nce A nadolu'da Türk- 
ler. E Yayınları. İstanbul. 1984. s. 270. ,283. 299, 345. 
354 ’
(176) Aziz Günel. Türk Süryanitcr Tarihi. Diyarbakır. 
1970. s. 353
Bıı köyde Süryani'ler yaşarlar (Yeni Ülke, no: 120. s. 4).
(177) **Bı Çeken Kimyevi Gele Mc Tc Qirkinn". Rcwşcn 
(kovara Yekilıya Rew.şcnbirên Welaiparêzcn Kurdıstan). 
Bonn, no: 2 (Payiz 19X8). s. X
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7- "Hcyran. jaro, jı Zazatc hela Dyûrba'ê” 
mısrasında görüldüğü gibi Kurmancca bazı halk 
türkülerinde de “Zazat” adı geçer (Zaxo yöresin
de). “Zazat” ise “Zaz” veya “Zaza’1 sözcüğünün 
Arapçadaki çoğul biçimidir (179).

8- Bazı kaynaklarda “Sason” adi da “Zazun” 
biçiminde yazılmaktadır (180).

9- Konumuz olan Zaza sözcüğü ile ne derece il
gisinin bulunduğunu kestirmek zor, ancak Dimili 
lehçesine yakınlığı bilinen Hewramî (Goranî) leh
çesinin konuşulduğu Doğu Kürdistan’dan (Iran 
Kürdistanı) Paweli bir arkadaşın bana söylediğine 
göre, Nawsud yöresindeki Kemine köyü civarın
daki bir yolun adı “Zaza Ra” (Zaza Yolu) olduğu 
gibi, Pav/e’nin güneydoğusundaki yüksek bir te
penin adı da “Qulê Zazi” (Zaz Tepesi)’dir.

Görülen o ki Zaza sözcüğü de geniş bir alana 
yayılmış ve yer yer farklı anlamlarda kullanıl— 
maktadır.

Yukarıdaki açıklamalardan sonra, sonuç olarak 
denilebilir ki; gerek Kırd ve Dimili adlan ile -ba
zı yerlerdeki kullanılış biçimiyle- Zaza adı, ge
rekse Dersim’de kullanılan Kırmanc adları aynı 
topluluğun adlarıdır. Bunların değişik zaman ve. 
yerlerde^kııllanılışlan ya da kullananları değişik 
de olsa hep Kiirtlerin bir bölümü ya da bir aşireti 
için ad olarak kullanılmaları ortak özellikleridir.

{ i 78) Doğu Anadolu. Milli Eğitim Bakanlığı Y aym an, s. 
142
1179) Cclîlo Celîl. Zargoıina Kürden Suriye. W eşanên  
.Una Nıı. Uppsala. 19X9. s. 232 
( 1X0) İsme! Clıcriff Van!), vagc.. s. 47
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