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Zenginliğe Sahip Çıkmak: Zazalar 

Memet Ali DEMĠRDAĞ
1
 

 

Zazalar, Orta-doğu Anadolu‟da yoğun olarak yerleĢiktirler ve konuĢtukları yerli dile de Zazaki 

denmektedir. Yüzyıllar süren ihmal edilmiĢliği, 19. yüzyılda değiĢmeye baĢlayan Zazaki, bu zorlu 

coğrafyada yüzyıllar boyunca geliĢerek bugünkü özelliklerini kazanmıĢtır. Bölgede yetiĢen hemen her 

türlü bitkinin, yaĢayan her hayvanın Zazaki‟de bir karĢılığının olması bu savımızı desteklemektedir.  

Zazalar, toplumsal, kültürel ve dilsel yönlerden en fazla Kurmanclarla etkileĢim halinde olmuĢlardır. 

Kürt lehçeleri içinde morfolojik olarak en fazla bükünsel özellikler taĢıyan Zazakinin, son iki yüzyılda 

ortak bir coğrafyayı paylaĢtığı Ermeniler ve Türkleri de kültürel ve dilsel yönlerden etkilediği ve bu 

halklardan farklı oranlarda etkilendiği de bir gerçektir. Arapça ile dini iliĢkilerinden dolayı, Süryanice 

ile coğrafyanın kadim bir dili olmasından dolayı etkilenmiĢtir. ÇalıĢmada toplumdilbilimin kavramsal 

ve teorik çerçeveleri kullanılarak Zazakinin tarihsel süreç içinde bu beĢ dil ile iliĢkilerinin konumu ve 

bugün Türkçe karĢındaki gerileyiĢi açıklanmaya çalıĢılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Zaza, Kürt, dil, toplumdilbilim, kimlik, etnisite. 

 

 

Protecting the Diversity: The Zazas 

The Zazas are densely located in Middle-East Anatolia, and the vernacular language they 

speak is called Zazaki. Zazaki, whose centuries-lasting ignorance has begun to change in 19th century, 

has acquired its current qualities through the improvement of centuries in this challenging geography. 

Zazaki, which has an equivalent word for every animal living and every plant growing up in the 

region, confirms our claim. Zazas have mostly interacted socially, culturally and linguistically with 

Kurmancs. Zazaki, which has more inflectional features morphologically than the other Kurdish 

dialects, has affected the Armenians and Turks, with whom the Zazas have had a common geography 

for the last two centuries, culturally and linguistically and it is also a fact that it has been influenced by 

them in different rates.  In addition, it has been influenced by Arabic -as it is the language of the 

religion- and Syriac -as it is an ancient language of the geography. In this study, the relation status of 

Zazaki with these five languages/dialects in the course of history and its withdrawal against the current 

Turkish will be analysed by using sociolinguistic terms and its theoretical framework. 

Key Words: Zaza, Kurd, language, sociolinguistics, identity, ethnicity.  
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Giriş 

Zazaki yüzyıllardır ihmal edilmiĢ olmakla birlikte bu eğilimin 19. yüzyıldan itibaren 

değiĢmeye baĢladığı görülmektedir. Son yıllarda ortaya çıkarılan yazım tarihi net olarak 

belirlenemeyen Alevilikle ilgili risale (Dehqan, 2010) dıĢarıda tutulacak olursa ilk metinlerin 

1850 sonrasına ait olduğu görülmektedir. Peter Lerch (1857 ve 1858) ve sonrasındaki 

dilbilimsel çalıĢmalar (özellikle son otuz yıldakiler) Kürdoloji/Ġranoloji içinde değerlendirilen 

Zazakiye olan ilginin arttığına iĢaret etmektedir. Zazaki, hem Kürtçenin lehçeleri
2
 hem de 

Kuzeybatı Ġran dilleri içinde morfolojik açıdan en fazla bükünsel özellik taĢıyan bir dildir. 

Zazakinin özellikle son birkaç yüzyılda Türkçe ve Ermeniceden etkilendiği ve belli oranlarda 

onları etkilediği bir gerçektir. Bu açıdan düĢünüldüğünde Zazakinin çevrede konuĢulan 

dillerden çok miktarda ödünç kelime alıĢ veriĢinde bulunduğunu söyleyebiliriz. Bunun 

yanında Arapça ve Süryaniceden de etkilendiği bir gerçektir.  

Toplumdilbilimin sunduğu kavram ve teorik çerçeveler kullanılarak Zazakinin tarihsel 

süreç içinde Türkçe,  Ermenice, Arapça ve Süryanice ile Kürtçenin Zazakiye nispetle geniĢ bir 

coğrafyada konuĢulan diğer bir lehçesi olan Kurmanciyle iliĢkisinin konumu ve bugün Türkçe 

karĢındaki gerileyiĢi açıklanmaya çalıĢılacaktır. Diğer yandan ise Zazalar arasındaki 

dini/mezhebi ve kültürel farklılıklardan yola çıkılacak, Zazakinin Ģiveleri ve ağızları da bu 

perspektiften incelenecektir. 

 

Zazaların Yaşadığı Bölgenin Sınırları 

Orta-doğu Anadolu halklarından biri olarak Zazalar
3
, Güney Batıda Doğanyol-Gerger-

Siverek‟ten baĢlayıp Güney Doğuda Sason-Mutki‟ye, Kuzey Batıda ise Hafik-Zara‟dan 

Kuzey Doğuda Karlıova-Varto‟ya kadar uzanan bölgede yoğun olarak yaĢamakta olup 

konuĢtukları yerli (vernacular) dile
4
 de Zazaki denilmektedir. Bu coğrafyanın dıĢında kalan 

Zazalar ise; Kayseri/Sarız, Aksaray-Ortaköy, Ardahan/Göle, Kars/Selim, Bitlis/Mutki-Sason 

da yaĢamaktadırlar. Bunun dıĢında Anadolunun farklı illerinde az sayıda da olsa yerli 

Zazalara rastlanılmaktadır.  

                                                 
2
 Lehçe, bir dilin değiĢik ülkelerde ve bölgelerde, yine aynı dil birliğinden kimselerce konuĢulan değiĢik 

biçimidir (Aksan, 2009:141). 
3
 ÇalıĢmada karıĢıklıklara neden olmaması için Zazaların endonim=özadlandırma olarak kullandıkları „Kırd, 

Kırmanc, Dımli/Dımili‟ kelimelerinin yerine ekzonim=dıĢadlandırma olarak Türkçede son zamanlarda 

yaygınlaĢan Zaza tercih edilmiĢtir. Zaza adlandırmasının tarihsel olarak Türkler tarafından kullanıldığı açık 

değildir. Örnekte de görüleceği üzere metinde Zazalar yerine Kürtler kelimesi kullanılmıĢtır ( Gülensoy ve 

Buran, 1994: 173). 
4
 Metinde sözlük anlamında kullanılan dil hem tipoloji ve sınıflandırmada kullanılan „dil‟i hem de lehçeyi 

kapsayacak Ģekilde kullanılmıĢtır. Özellikle vurgulanması gereken yerlerde sadece lehçe kavramı 

kullanılmıĢtır. 
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Coğrafi anlamda Zazaların yaĢadığı bölgenin belli baĢlı özelliklerin baĢında dağlık 

olması ve irili ufaklı çok sayıda suyoluyla kesilmiĢ olması gelmektedir. KıĢların sert ve soğuk, 

yazların ise sıcak ve kurak geçtiği bu coğrafyanın tercih nedenlerinin mezheplere göre 

farklılık arz ettiği görülmektedir. Örneğin; Alevi Zazaların topografik özellikleri itibarıyla 

saklanılması ve savunulması kolay olan (Büyük) Dersim‟i tercih ettikleri, Sünni Zazaların ise 

hayvancılığa elveriĢli olduğu için geniĢ otlak/yaylaları barındıran dağları tercih ettiği 

görülmektedir.  

 

Lehçenin Sınıflandırılması 

Son yıllarda dilbilimciler tarafından “dil” terimi yerine biçim (variety)  tercih edildiği 

görülmektedir. Günümüzde birçok dilbilimciye göre “dil-lehçe” sınırının ne olduğu, bir dilin 

nerede baĢlayıp nerede bittiği, farklı “diller” sözkonusu olduğunda bir hayli tartıĢmalı olduğu 

kabul edilmektedir (Chambers and Trudgill, 2004: 3 - 5). “Dil” terimi değer yüklü 

olduğundan bunun yerine daha nötr bir terim olan biçim (variety)  tercih edilmektedir (Bauer, 

2007: 10). Dilbilimcilerin bu açılımına rağmen, Zazaki‟nin sınıflandırılmasında 30 yıldır 

süregelen bir tartıĢma söz konusudur. TartıĢma dilsel bir zeminde yapılmasının aksine siyasi 

ve ideolojik bir zeminde yapıldığından daha uzunca bir süre devam edecek gibi 

görünmektedir.  

Todd (1986: VI)‟un tespitlerine göre (son dönemlerde yapılan bazı dilbilimsel 

çalıĢmalara rağmen) Zazaların kahir ekseriyeti kendilerini Kürt addetmektedirler. Mann 

(1932: 18) sadece dilbilimsel verilerden yola çıkarak Zazakinin Kürtçeden
5
 bağımsız bir dil 

olduğunu ileri sürmektedir. TartıĢmanın diğer tarafında ise rakiplerince “Zazacılar” olarak 

nitelendirilen bir grup ve Kurmanclar baĢta olmak üzere diğer Kürtlerle müĢterek tarih, hafıza 

ve bilinçten hareket eden, Zazaki‟nin Kürtçe‟nin bir lehçesi olduğunu savunan “Kürtçüler” 

bulunmaktadır. Ancak her iki grupta müĢtereken, Ġran dilleri içinde morfolojik olarak en 

bükünlü dil olan Zazakinin (Windfuhr, 2009: 2) Kuzey Batı Ġran dilleri ailesine (Paul, 1998: 

164; Ethnologue, 2011) mensup olduğu hususudur. TartıĢmanın bir baĢka boyutunda ise lehçe 

silsilesi (dialect chain)  yer almaktadır. Zazaki ile Kurmancinin farklı dil kabul edilmelerinin 

bir sebebi de bu lehçe silsilesinin farklı dil silsileleri tarafından koparılmasıdır. 

                                                 
5
 Oscar Mann ve onu takip eden dilbilimciler birbirilerinden biraz farklı da olsa Kürtçe derken, Kuzey 

(Kurmanci), Merkez (Sorani) ve Güney (Leki ve KirmanĢahi) lehçelerini kastederlerken Zazakiyi, Gorani ile 

farklı bir grup olarak değerlendirmektedirler. Farklı bir sınıflandırma için bkz. (Ethnologue, 2011). 



638 

 

Zazakinin böylesine kaygan/kaypak bir zemin üzerinden tartıĢılması, Zazakiye olan 

ilgiyi arttırmakla birlikte alfabe, imla, vb. konularda ciddi çalıĢmaların yapılmasına mânia 

teĢkil etmektedir.   

Yapılan son araĢtırmalar Zazakinin Kuzey, Merkez/orta ve Güney olmak üzere 3 

bölgesel Ģiveden ve birkaç ara/geçiĢ Ģivesinden
6
 (Keskin, 2010: 221) oluĢtuğuna iĢaret 

etmektedir. GeçiĢ Ģivelerinden bazılarını ifade edecek olursak örneğin; Kuzey ve Merkez 

Ģiveleri arasında Adaklı ve Varto; merkez ve güney Ģiveleri arasında ise Mutki, Kulp ve 

Aksaray‟ı sayabiliriz. Son zamanlarda yapılan bazı araĢtırmalarda Ģiveler arasındaki sınırlara 

dikkat çekilmektedir. ġive ve ağızları eĢdillilik çizgileri (isogloss -ve dolayısıyla- heterogloss) 

kavramları çerçevesinde ele alan çalıĢmaların ise (Keskin, 2008) çok daha yeni tarihli olduğu 

dikkati çekmektedir.  

Zazaki ile uğraĢan dilbilimcileri ilgilendiren en önemli mesele; dili olabildiğince 

kısıtlamayan bir alfabe ve aĢikâr, kodlanmıĢ,  standartlaĢmıĢ formlara sahip yazım kurallarıdır 

(Keskin, 2010 & Selcan, 2011b). Genel kanı, tek bir Ģiveye dayanmadan ortak bir yazı dili 

geliĢtirmek olduğundan son zamanlarda tüm Ģive ve ağızlarla ilgili geniĢ bir yayın faaliyeti 

söz konusu olduğu dikkati çekmektedir. Sonuç olarak çoğu dilbilimci; sesbilimsel, 

biçimbilimsel, sözdizimsel, dilbilgisel, anlambilimsel ve sözlükbilimsel olarak Güney 

Ģivesinin Siverek ağzının ve Kuzey-Merkez Ģivelerinin geçiĢ bölgesinde yer alan Varto 

ağzının standarda en yakın olduklarını iĢaret etmektedir. 

 

Bölgenin Demografik Yapısı  

Günümüzde Zazaların bugünkü yaĢadıkları coğrafyalarına, Hazar Denizinin 

güneyindeki Deylem‟den geldikleri iddiası (Asatrian, 1995; Keskin, 2010: 224) genel kabul 

görmekteyse de, bunun somut bilimsel verilere dayanmadığı iddia edilmektedir. Klasik tarihi 

kaynaklarda daha ziyade Dimli/Dimili olarak geçen Zazaların bir süre de olsa Zağros 

Dağlarında yaĢadıkları bilinmektedir. 13. yüzyılın ilk çeyreğinde Moğol akınlarıyla baĢlayan 

göç dalgası, Ġran coğrafyasının göçebe halklarının daha Batıya doğru öç etmelerine neden 

olmuĢtur. Görece olarak kısa zamanda gerçekleĢen bu büyük akım, Orta Asya ve Ġran‟ın 

demografik yapısını değiĢtirmiĢtir. Orta Asya‟daki Ġran-Türk devleti HarzemĢahlar güçlü 

Moğol saldırılarına yenik düĢünce bu devlete tabii tüm halklar yoğun bir Ģekilde, batı ve 

güneye doğru, Ġran coğrafyasına göç etmeye baĢlamıĢlardır. Bu esnada Zazalar da göçlerle 

                                                 
6
 Keskin Zazakiyi Kürtçeden bağımsız bir dil olarak değerlendirdiğinden Zazaki içindeki sınıflandırmayı 

lehçeden baĢlatırken, bu çalıĢmada Zazaki Kürtçenin lehçesi olarak kabul edildiği için lehçe yerine şive tercih 

edilmiĢtir. 
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istikrarsızlaĢan Zağros bölgesinden, Kuzey Batıya doğru hareket ederek Orta-Doğu 

Anadolu‟ya gelip yerleĢmiĢlerdir. Bu göç sonucu Zazakinin kendisine en yakın dil olan 

Gorani ile olan iliĢkisi kısa vadede kopma noktasına gelmiĢtir. Zazaki bu tarihten sonra 

kendisine Goraniye nispetle daha zayıf lehçe silsilesiyle bağlı olan Kurmanci ile etkileĢim 

içine girmiĢtir. Türk göçleriyle baĢlayan ve Moğol istilasıyla derinleĢen bu istikrarsız dönem 

yaklaĢık 500 yıl devam etmiĢtir. Bölge, 1500‟lü yıllarda Osmanlı-Safevi antlaĢmalarıyla kısmi 

istikrara kavuĢmuĢ olsa da Goraninin neredeyse tamamının Safevi sınırları içinde kalmıĢ 

olması, zayıflayan iliĢkileri büsbütün koparmıĢtır. Tüm bu geliĢmeler son 500 yılında 

Zazakinin diğer Kürt lehçelerinden farklı bir seyir izlemesine ve zamanla uzaklaĢmasına 

zemin hazırlamıĢtır. 

Resmi nüfus sayımlarındaki rakamlar, Zazaların gerçek nüfusunu göstermekten çok 

uzak olduğundan burada zikredilecek rakamlar tahminidir.
7
 Zazaların, 2011 yılı itibariyle tüm 

dünyada yaklaĢık 5 milyonluk bir nüfusa sahip oldukları kabul edilmektedir. Yukarıda coğrafi 

sınırları çizilen bölgede ise; baĢta ekonomik faktörler olmak üzere güvenlik vs. gibi 

sebeplerden ötürü yaĢanan göçten dolayı yaklaĢık olarak 1,5 milyonluk bir nüfusa sahiplerdir. 

Burada altı çizilmesi gereken nokta göçler nedeniyle genç kuĢağın Zazakiyi ve dolayısıyla 

Zazalığını/Kürtlüğünü unutmakta olduğudur. 

 

Etnik ve Dini Gruplarla İlişkiler 

Zazaların yaĢadıkları coğrafya Doğu-Batı göç yolları üzerinde bulunmaktadır. 

Günümüzde Zazalar bu bölgede çoğunlukta olsalar da, Kurmanclar ve Türklerle komĢu olarak 

yaĢamaktadırlar. Aynı coğrafyayı 20. yüzyılın ortalarına kadar Ermenilerle de 

paylaĢmıĢlardır. Ermenilerin tehcire tabi tutulmasıyla boĢalan yerleĢim birimlerine o 

coğrafyadaki komsuları olan Zazalar, Kurmanclar ve Türkler nüfusları oranında 

yerleĢmiĢlerdir.
8
 Yukarıda sınırlarını çizdiğimiz bölgede, 20. yüzyılın baĢlarında Türkçe 

konuĢan nüfusun toplam nüfusa oranı % 10‟lar civarında iken günümüzde bu oranın % 

40‟lara çıktığı görülmektedir. Bunun, devletin Türkçe dıĢındaki bütün dillere hayat hakkı 

tanımamasından kaynaklandığını söyleyebiliriz. Ġlginç olan hususlardan biri de Zazaların 

yoğun yaĢadıkları coğrafyada, Kurmanclara oranla daha az nüfus kaybetmeleridir. Bunun 

                                                 
7
 Nüfus tahmininde bulunurken Ģu yol izlenmiĢtir: Önce, 1935 yılı itibariyle Zazalar ile meskûn yerleĢim 

birimlerinin tek tek nüfusu tespit edilmiĢ, sonra 1935 yılı resmi nüfus sayımı sonuçlarına göre bu birimlerin 

nüfusları toplanmıĢtır. Çıkan bu sonuç, Türkiye‟nin 1935-2011 yılları arasında gerçekleĢen ortalama nüfus 

artıĢı oranıyla çarpılmıĢtır. Bu iĢlemde asimilasyon vb. gibi diğer sebepler dikkate alınmamıĢtır. 
8
 Bunun önemli bir istisnası, nüfus mübadelesi veya göçlerle gelen Balkan Türklerinin iskânıyla yoğun Kürt 

nüfusuna sahip geniĢ bir alanda adeta Türklük adaları oluĢturulmaya çalıĢılmasıdır. 
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muhtemel sebeplerinden biri olarak Zazaların Kurmanclara oranla daha dağlık bir coğrafyada 

yaĢamalarını ve büyük kent merkezlerinden daha uzaklarda meskûn olmalarını sayabiliriz.  

Zazalar gibi Kürtçenin bir lehçesini kullanan Kurmancların, Zazakiden çok daha fazla 

etkilenmiĢ ve onu etkilemiĢ olması beklense de, Zazaların Kurmanclardan farklı bir yol 

izleyerek bölgeye gelmeleri bu iki lehçe arasındaki lehçe silsilesini kırmıĢtır. Buna ilaveten 

bölgede yerleĢik hayata geçip Kurmanclardan farklı bir toplumsal örgütlenmeye giriĢmeleri 

etkileĢimi yavaĢlatsa da, iki lehçe ve toplum arasında 1800‟lerde baĢlayan yoğun iliĢkiler, 20. 

yüzyıl ortalarında Türkçe tarafından kesilinceye kadar geliĢerek devam etmiĢtir. Zazalar ile 

Kurmanclar arasındaki iliĢkileri irdeleyen tüm çalıĢmalarda Zazaların komĢularından en çok 

Kurmanclarla etkileĢim halinde olduklarına iĢaret edilmektedir.  KomĢu coğrafi bölgelerde 

yaĢayan Zaza ve Kurmancların aynı mezheplere sahip olmaları, iletiĢimi arttırdığı gibi iki 

toplum arasındaki farklılıkları azaltan bir faktör olmuĢtur. Buna bağlı olarak pek çok örf ve 

âdetin de benzer olduğu görülmektedir. 

Günümüzde Zazaların çoğunlukta olduğu yörelerde dört bir tarafı Zazalarla çevrili 

hemen hiç Kurmancın bulunmayıĢı, 1930 sonrası yerleĢik hayata geçenler hariç tutulursa, 

Zaza coğrafyasına yerleĢen Kurmancların zaman içinde ZazalaĢtıklarını göstermektedir. Aynı 

durum, Mutki, Sarız, Göle Zazaları istisna edilirse Zazalar için de söz konusudur (Zuexpayij, 

2010). Mesela Mardin, Mazıdağı‟nda yerleĢik Dimili AĢireti günümüzde Kurmanci lehçesini 

konuĢmakla birlikte aslen Zaza olduklarını ve Bingöl‟den geldiklerini ifade etmektedirler.  

Kurmanclarla iliĢkinin bir baĢka boyutu ise, son yıllarda alevlenen “dil-lehçe” 

tartıĢmasıdır. Bu tartıĢmanın en dikkat çekici yönlerinden biri, konuyu bilmeyenler açısından 

ifade edecek olursak Zazakinin Kurmancinin bir lehçesi yapılmak istenmesi Ģeklinde 

algılanmasıdır. Lehçe taraftarlarının, Kürt lehçeleri kavramını kullanması, dilbilimcilerin 

sıkça baĢvurdukları tipoloji ve sınıflandırma ölçütlerine uymaktadır.
9
 Zazaki için lehçe 

kavramının kullanılması onun yazı/n dili olmasını engelleyen/sınırlayan hiçbir yönünün 

bulunmadığı, lehçe düĢüncesini savunan ve Zazakiyi standartlaĢtırma çabalarının öncüsü ve 

en önemli aktörü olan „Vate Çalışma Grubu‟nun yaptığı çalıĢmalardan da rahatlıkla 

anlaĢılmaktadır.  

Bu tartıĢmanın bir baĢka ilginç yönü ise; bazı akademisyenler tarafından farklı 

ideolojik amaçlarla desteklenmesidir. Bu açıdan, Gülensoy (1986), Türkdoğan (1995) ve 

takipçileri Zazaların ve Kurmancların karĢılıklı anlaĢamamalarını iki farklı dile kanıt olarak 

                                                 
9
 Türkçenin sınıflandırılması ve bunun kavramlaĢtırılması tartıĢmalarına örnek bir metin bkz. MUSAOĞLU, 

Mehman; (2004), “Türkçe Dilbilgisinin Düzenlenmesinde Yeni Dilbilimsel Yöntemlerin Uygulanması 

Üzerine” iç. V. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri II, 20-26 Eylül 2004, Türk Dil Kurumu, Ankara, ss. 

2139-2155. 
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göstermektedirler.
10

 Hâlbuki dilbilimciler karĢılıklı anlaĢılabilirliliği standartlaĢmıĢ formlara 

sahip „biçimler‟ üzerinden değerlendirmekte ve üstelik bu anlaĢılabilirliliğin de her iki yönden 

eĢit olamayabileceğini de ifade etmektedirler (Chambers & Trudgill, 2004: 3 - 4). Sesbilimsel, 

biçim bilimsel, sözdizimsel, dilbilgisel, anlambilimsel ve sözlükbilimsel kriterlere göre 

standarda en yakın Ģiveleri konuĢan Zazaların Kurmanciyi daha fazla anladıkları ve onlarla 

daha rahat iletiĢim kurabildikleri Lezgîn (2009) tarafından ifade edilmektedir. Özellikle 

Lice/Kulp Zazalarının Kurmanclarla yüzyıllardır beraber ve iç içe yaĢıyor olmaları bu yöre 

Zazaki ve Kurmancisinin birbirlerine yakınlaĢmasına sebep olmuĢtur (Lezgîn, 2009).  

Bu iki lehçe arasındaki farklılık, abartılıp tartıĢma konusu edilirken (Paul: 2008) 

Goranların benzer bir tartıĢmaya girmeyip kendilerini Kürt olarak kabul etmeleri irdelenmesi 

gereken bir baĢka husustur. Buna, Goraninin 20. yüzyıla kadar Ġran Kürdistanı‟nda tartıĢmasız 

edebi bir dil olarak kendini kabul ettirmesi, Soraniyi yani merkez Kurmancisini derinden 

etkilemesi ve dolayısıyla Kurmanciye daha fazla yakınlaĢması gerekçe olarak sunulabilir. 

Zazalarla aĢağı yukarı aynı dönemde bölgeye gelip yerleĢen Türkler nüfusça azınlık 

olmalarına rağmen, günümüze kadar neredeyse kesintisiz bir Ģekilde iktidarı ellerinde 

tuttuklarından, nüfuslarını Kürtler (Zaza ve Kurmanc) ve Ermeniler aleyhine sürekli 

arttırmıĢlardır. Özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısında hız verilen merkezileĢme ve buna bağlı 

olarak eğitimin modernleĢmesi Türkçenin yaygınlaĢmasına ortak dile (lingua franca) ve 

zaman içinde diğer halklar arasında da birincil dil (first language) olmasına zemin 

hazırlamıĢtır.  

Ermenilerin bölgeyi terk etmelerinden sonra Ģehirlerde tek hâkim dil haline gelen 

Türkçe, Kürtlerin (Kurmanc ve Zaza) ezici nüfusuna rağmen, Erzincan, Malatya, Diyarbakır -

son 40 yıl hariç-, Urfa, Elazığ, Van gibi kent merkezlerinin etkisiyle bu iller hızla 

TürkleĢmeye baĢlamıĢtır. Dersim, Bingöl, Siverek gibi kent merkezlerinde çoğunluk 

olmalarına rağmen Zazakinin yeni nesiller arasında konuĢulmaması, Türkçenin eğitim dili 

olmasının yanında Zazakinin kendini gelecek nesillere taĢıyacak araçlarından yoksun 

olmasıyla da açıklanabilir.  

Türkçenin Ģivelere olan etkisine bakıldığında kuzeyden ve güneyden merkeze doğru 

yaklaĢıldıkça azaldığı görülmektedir. Kuzey Ģivesinde Türkçe kelimelerin fazlaca 

bulunmasının sebebi, Alevi Zazaların eskiden beri dini merasim ve ayinlerinde okudukları 

dualardan bir kısmının Türkçe olmasıyken, Güney Ģivesinde ise sebep yöredeki Türk kökenli 

                                                 
10

 Bu anlayıĢla hareket eden akademisyenler Zazaki ve Kurmanciyi bir yandan farklı diller olarak kabul 

ederlerken, diğer yandan her ikisini birden Türkçenin lehçe veya ağızları olarak değerlendirmektedirler 

(Gülensoy ve Buran, 1994: 8 - 9). 
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aĢiretlerdir. Ancak Merkez Ģivesinde, Lerch (1858: 191 - 214)‟in derlemelerinde “ağa, egit, 

oğir, qariĢ, oda vb.” Türkçe kelimelere rastlanılması bu etkinin tarihsel ve kalıcı olduğunu 

göstermekle beraber iddia edildiği gibi (Gülensoy ve Buran, 1994: 9) Türkçe kelimelerin 

oranı hiçbir zaman % 75‟lere varmamıĢtır. Türkçenin en fazla etkilediği Zazaki ağızlarında 

bile bu oran ancak % 15‟ler civarındadır.  

Zazalarla Ermenilerin aynı coğrafya da yaĢamaları süreç içerisinde ortak bir bilinç ve 

hafıza da oluĢturmalarına neden olmuĢtur. Bu bilinç ve hafızanın görünürlüğü, ortak kültürel 

öğeler ve dil üzerinden rahatlıkla takip edilebilir (Asatrian, 1995). Özellikle Alevi Zazalar ile 

Ermeniler arasındaki iliĢki ağı Sünnilerinkine nispetle çok daha karmaĢıktır. Sünni köylerinde 

bile hala, çocuklar tarafından bir oyunmuĢçasına yaĢatılan “kal gağan” Surb Sarkis‟ten 

baĢkası değildir. Zazakinin Ermeniceyle olan iliĢkisi daha çok Alevi Zazalar üzerinden devam 

etmiĢse d, aynı coğrafyayı paylaĢmanın getirdiği etkileĢim, Sünni Zazaların da dillerinde 

kendisini göstermektedir. Mesela tablo 1‟de de görüleceği üzere, ġafii Zazaların konuĢtuğu 

Merkez Ģivesindeki Ermeniceyle ortak/ödünç kelimeler insanın hemen her türlü ihtiyacı ile 

iliĢkilidirler. Örneğin;  

 

Tablo 1: Zazaki ve Ermenicenin Ortak Kelimeleri 

Zazaki Ermenice Türkçe 

Boçe Boç Kuyruk 

Çok Dzug, Cug Diz 

Çepik Çapik AlkıĢ 

Endam Andam Üye 

Erjan Ejan Ucuz 

Geras, gilyaze Geras Kiraz 

Gojake Gocak Düğme 

Gûler, gilover Glor Yuvarlak 

Hedikî, hebikî Hatik Hedik 

Kom, gome Kom Ağıl 

Kerwa Kawor Kirve 

Mereke Marag Samanlık 

Murç Murç Kazık 

Naxir Naxir Nahır 

Peteke Petek Petek 

Pîntî Pinti Cimri 

Purn, firin Pur Fırın 

Sung Sug Mantar 

Tertur, tertul Tırtur Tırtıl 

Xînt Ğint Deli 

Xoz Ğoz Domuz 

Xurt Xort Üvey 
Kaynak: Asatrian (1995)‟ın makalesine dayanmaktadır. 
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Bölgeyle ilgili çalıĢmalar yapan Türk, Kurmanc, Arap ve Zaza bilim adamlarının 

yazılı Ermeni kaynaklarını incelemeden yapacakları kültürel, dilsel ve dinsel çalıĢmalar 

azımsanmayacak oranda eksik kalacaktır. Özellikle kültürüne, diline, edebiyatına ve tarihine 

iliĢkin yazılı kaynaklardan mahrum olan Zazalar için bu kaynaklara ulaĢmak elzemdir. 

Zazaların Araplarla doğrudan komĢu oldukları coğrafya çok sınırlı olmasına rağmen, 

ibadet dilinin ve medreselerde eğitim dilinin Arapça olması sebebiyle Arapça, Zazakiyi 

derinden etkilemiĢtir. Arapçanın etkisi, fonolojik ve morfolojik olarak güney ve merkez 

Ģivelerinde daha belirgin olmasına rağmen, dilbilgisel olarak hemen hepsinde aynı derecede 

etkilidir. Bundan hareketle, Arapçadan ödünç alınan kelimelerin Kuzey Ģivesinde daha fazla 

deforme edildiği, güney Ģivesinde ise asıllarına daha sadık kalındığı rahatlıkla söylenebilir. Bu 

bağlamda Zazaların Araplarla doğrudan komĢu oldukları Sason yöresinin araĢtırılması son 

derece önem arz etmektedir.  

Ayrıca Ortadoğunun kadim milletlerinden olan Süryanilerin ve Süryanicenin Zazakiyi 

ne kadar etkilediği de araĢtırılmalıdır. Süryanilerin, Zazaların yerleĢtikleri bölgelerde nüfusça 

az olmaları, var olan bu nüfusun büyük ölçüde baĢka yerlere göç etmiĢ olması ve 

Süryanicenin fonolojik ve morfolojik olarak Arapçaya yakın olması gibi nedenlerle, Süryani 

vakayinamelerini de kapsayan hassas araĢtırmaların yapılması gerekmektedir. Çünkü son 50 

yıla kadar Adıyaman Gerger‟de yaĢayan Zazaki konuĢan Süryanilerin varlığı bilinmektedir.  

UNESCO‟nun 2009 yılında yayınladığı rapora göre, Zazaki hassas (vulnerable) 

derecesi ile tehlikedeki diller listesine alınmıĢtır (Moseley,  2009).  Bu derecenin nesillerarası 

dil dönüĢümü açısından açıklaması ise çoğu çocuğun Zazakiyi konuĢmasına rağmen, onu ev 

vb. gibi sınırlı bazı ortamlarda kullanmalarıdır.  

 

Dinsel/Mezhepsel Durum 

Zazalar için dinin ilk dönemlerden itibaren belirleyici bir konuma sahip olduğunu 

söyleyebiliriz. Büveyhiler zamanından beri Ġslam‟ın heterodoks yorumlarına itibar eden 

Zazalar, bölgeye ilk geldiklerinde Yezidilik, Ehl-i Hakk ve Alevilik gibi farklı inanç 

özellikleri taĢımaktadırlar (Sharaf al-Dîn Bitlîsî 2005: 36). Zamanla bölgedeki Sünni 

tarikatlara mensup Ģeyhlerin çalıĢmalarıyla SünnileĢen bir kısım Zazalar, Osmanlının 

Sünnileri destekleyen siyasetinden de yararlanarak Beylik/Ocaklık/Yurtluk sahibi olmuĢlardır. 

16. yüzyıl baĢlarında bölgedeki güçlerini pekiĢtiren Sünni Zazalar,  Batıdan doğuya doğru; 

ÇemiĢkezek, Palu, Genç ve daha güneyde ise Eğil, Hazo ve Sason Beyliklerine sahip 

olmuĢlardır. 
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Günümüzde Zazalar kendilerini geleneksel olarak Müslüman kabul etseler de 

mezheplere göre değerlendirildiklerinde birbirlerinden ayrıldıkları görülmektedir. Zazalar, 

inanç/akide yönünden iki mezhebe bölünmüĢlerdir: Kuzey Ģivesinin hâkim olduğu coğrafyada 

Alevilik, Merkez ve Güney Ģivelerinin hâkim olduğu yörelerde ise Ehl-i Sünnet mezhepleri 

yaygındır. Ancak bu farklılıkların iki kesim arasındaki geçiĢkenliği tamamen engellediği 

(Zuexpayij, 2010) söylenemez. Çünkü bütün dinlerde mezhepler arasında geçiĢkenlik vardır. 

Sünni Zazalar da kendi aralarında, Hanefi ve ġafii diye ayrılsalar da bunlar arasında dil ve 

kültür yönünden çok ciddi farklılıklar gözlenmez.   

 

Toplumdilbilimsel Yaklaşımı 

Zazalar tarihsel olarak daha ziyade kırsal kesimde yaĢadıklarından kent yaĢamının 

deneyiminden uzun süre yoksun kalmıĢlardır. Palu, Genç, ÇemiĢgezek gibi nüfusça en yoğun 

oldukları merkezlerde ilk önce Ermeniler, daha sonra da Türkler sanayiye ve ticarete hâkim 

olmuĢlardır. Bu durum Zazaların 1950 sonrasında kent merkezlerinde çoğalmaya 

baĢlamalarıyla değiĢse de, aynı dönemlerde yaygınlaĢan eğitimin de katkısıyla hız kazanan 

TürkleĢtirmeye maruz kalmalarına engel olmamıĢtır.  

Zazakinin ticaret dili olamaması, onun en büyük handikaplarından biri olmuĢtur 

denilebilir. Dilin yüzyıllardır kırsal ihtiyaçlarla Ģekillenen özellikleri, kent yaĢamının 

gerektirdiği sofistike durumları karĢılayamadığından bu durum karĢısında Zazaların ilk 

takındıkları tavır dillerini yeni nesillerine öğretememek olmuĢtur. Zazakiyi kent 

merkezlerinde öğrenen yeni nesiller onu doğal bağlamında öğrenemediklerinden ortaya 

karışık bir dil (code-switching) çıkmaktadır. Yüzyılın sonunda bazı aydınların gayretleriyle 

baĢlayan dergi ve kitap yayınlarıyla geniĢleyen bir akım olsa da bunun yeni nesillerin 

Zazakiye olan ilgisini olumlu yönde etkilediği söylenemez. Günümüzde kitle iletiĢim 

araçlarının geliĢmesi neticesinde en ücra Zaza köylerinde bile çocuklar daha konuĢmaya 

baĢlamadan önce Türkçe ile muhatap olmaktadırlar. ġayet Zazaki aile içinde özellikle tercih 

edilmiyorsa, çocuklar ancak günlük hayatla sınırlı bir Zazaki öğrenebilmektedirler. Zazaki 

kent merkezlerinde, çarĢı ve pazarlarda iletiĢim dili olarak tercih edilse bile, bunun dilin 

geleceğinde etkili olabilmesi biraz zaman alacaktır. Son yıllarda sıkça tartıĢılan ana dilde 

eğitim uygulamaya konulmadan Zazakinin bu kısır döngüden çıkması oldukça zor 

görünmektedir.  

AĢağıda toplumdilbilimin konu açısından önemli kavramları ve baĢlıkları Zazakiyi 

değerlendirmek için kullanılacaktır. Kavramlar, baĢlıklar ve içerik için Holmes (2008), 

Wardhaugh (2006) ve Meyerhoff (2006)‟tan yararlanılmıĢtır. 
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İki Dillilik 

19. yüzyılda, Lerch (1857: XXI)‟in esir Kürt askerlerden aldığı bilgiyle, Zazaların 

hemen hepsinin Kurmanciyi bildiğini kaydetmesi konunun anlaĢılması açısından önemlidir. 

Çünkü günümüzde ve hatta birkaç nesil öncesinde Kurmancların bulunmadıkları yörelerdeki 

Zazalardan ancak dıĢarıda çalıĢan ve okuyanların Kurmanciyi öğrenebildikleri bilinmektedir. 

Lerch‟in tespitinden Zazaların iki dilli oldukları saptanabilir. Ancak hâlihazırda Zazaların 

yaĢadığı bölgenin neredeyse tamamında yaygın olan iki dillilik % 95 oranında Türkçe iledir. 

Sadece 60 yaĢ üzerindeki neslin bir kısmı, Türkçeyi konuĢamayacak kadar bilmektedir. 

Eğitim dilinin Türkçe olması ve Zazaların 1970 sonrasında yoğun bir Ģekilde kentlere göç 

etmesi iki dilliliği artıran faktörlerin baĢında gelmektedir. 

Ġki dillikte önemli bir baĢka nokta da iki dilliğin biçimi (Holmes, 2008: 30; 

Wardhaugh, 2006: 88) ile iliĢkilidir. Zazaki ile Türkçe arasındaki iki dillilik 1950 öncesinde 

‘bilingualism’ Ģeklindeyken, günümüzde ‘diglossia’ Ģeklindedir. Yani bireysel iki dillilikten 

toplumsal iki dilliliğe doğru hızlı bir değiĢim ve dönüĢüm gerçekleĢmiĢtir. 

Türkiye‟de Zaza toplumunun iki dilliliği üzerine akademik düzeyde yeni yeni 

araĢtırmalar yapılmaya baĢlanmıĢtır. Bu bağlamda Mardin, Bingöl, Tunceli ve MuĢ 

üniversitelerinin yapacağı çalıĢmalar ciddi bir boĢluğu dolduracaktır. Diasporada durumun 

daha iç açıcı olduğunu söyleyebiliriz. Zaza kökenli akademisyenlerin yanı sıra Alman, 

Hollandalı, Ġsveçli uzmanlar da konuyla yakından ilgilenmektedirler. Örneğin; Zazaların iki 

dillilik durumuyla ilgili araĢtırmalarda bulunan Werner (2006: 25) ilginç sonuçlara ulaĢmıĢtır. 

 

Çok Dillilik 

Çok dilliliğe daha ziyade Kurmanclarla beraber yaĢanılan yerlerde rastlanılmaktadır. 

Mesela, Siverek, Lice çok dilliliğin en yaygın olduğu yerleĢim merkezleridir. Çocuklar farklı 

ortam (domain) ve çevrelerde (setting) farklı diller kullanmaktadırlar. Mesela, aile içinde 

Zazakiyi, sokakta Zazaki ve Kurmanciyi ve okulda da Türkçeyi kullanmaktadır. Yine bu 

yörelerde Kurmanclarla karışık evlilikler (intemarriage) sık olduğundan çocuk aile içinde bile 

çok dilliliğe sahip olabilmektedir. 

Çok dillilikte en ilginç örneklere Balkan göçmenlerinin iskan edildiği yerleĢim 

birimlerinde rastlanılmaktadır. Özellikle Palu ovasındaki köylere yerleĢtirilen muhacirlerinin 

köylerine 1950 sonrasındaki nüfus patlaması sonucu dağ köylerindeki Zazaların ova 

köylerinden arazi satın almaları ve eĢ zamanlı olarak yarı göçebelikten yerleĢik hayata geçen 

Beritan aĢiretine mensup Kurmancların yerleĢtikleri bu köylerde üç dilin aynı anda 
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konuĢulması, Türk çocuklarında bile çok dilliliğin görülmesine sebep olmuĢtur. Köydeki 

herhangi bir çocuk, muhataplarının (adressee) dil repertuarını (linguistic repertoire) dikkate 

alarak konuĢur.  

 

Dil Aktarımı ve Karışımı 

Dil aktarımı (code-switching) günlük hayatın hemen her aĢamasında görülmektedir. 

Bireylerin birbirlerini tanıdıkları, samimi ortamlarda sıkça baĢvurdukları bir durumdur. Dil 

aktarımı Zazalar için dayanıĢmayı, etnik kimliği vurgulamayı, farklılığı gösterdiği için tercih 

edilir. Gençler Zazaki konuĢurken araya Türkçe kelimeler serpiĢtirdiklerinde yaĢlılar 

tarafından ayıplanacaklarını bildiklerinden, dil aktarımını genellikle Türkçe konuĢurken araya 

Zazaki kelimeler sokarak yapmaktadırlar. Zazakinin kullanıldığı coğrafya hızla Türkçenin 

hâkimiyetine girmeye baĢlasa da, yaĢlı nesiller tarafından hayatın her ortamında kullanılmaya 

devam edilmesi farklı deneyimleri de beraberinde getirmektedir.  

Dil karışımı (code mixing) Zazakiyi çok seri konuĢabilen yaĢlı nesilde daha fazla 

karĢılaĢılmaktadır. Özellikle bir Türk ile muhatap olduktan sonra onun söylediklerini orijinal 

haliyle bir baĢka Zazaya aktarmayı tercih etmektedirler. 

 

Dil Gelişimi Açısından Zazaki 

1950 sonrasında kentlileĢmeye baĢlayan Zazalar, eğitimin ve kitle iletiĢim araçlarının 

geliĢmesi sonucu, yeni nesillere sadece Türkçe öğretmeye baĢlamıĢlardır. Zazakinin geliĢip 

serpildiği doğal ortam köy hayatının sürdüğü ortamlardır. Göçler nedeniyle kentlileĢen 

Zazalar, hem Türkçenin yoğun baskısı hem de Zazakinin kent yaĢamına hızla uyum 

sağlayamaması gibi nedenlerden ötürü adeta kendi haline terk edilmiĢtir. Kent ortamında 

büyüyen yeni nesiller, aile içinde de konuĢulmadığından, Zazakiyi öğrenememekte ve büyük 

anne/babalarıyla çoğu zaman dil eksenli iletiĢim sorunları yaĢamaktadırlar. 

Dil kaybı (language shift) 20. yüzyılın son çeyreğinde, önceki dönemlere oranla çok 

hızlı olmaktadır. Bunun da en önemli nedenleri anadilinde eğitimden yoksun olunması ve 

kitle iletiĢim araçlarının baĢat dilde yayın yapmalarıdır. Zazakinin muhafazası (maintanence), 

Ģu an itibariyle ancak ana dilinde eğitimle mümkün gibi görünmektedir. Bu sağlanmadığı 

takdirde Zazakinin önce kaybı sonra da ölümü (death) gerçekleĢecektir. 

Avrupa‟ya ve Türkiye‟nin batısına göçen ailelerde dil kaybı daha yoğun bir Ģekilde 

yaĢanmaktadır. Ancak UNESCO‟nun 21 ġubat 2009 Dünya Anadili Günü dolayısıyla 

yayınladığı rapor, Zazaki için çanların çaldığını göstermektedir. Zazaki ana dili olarak sadece 

Türkiye‟de konuĢulduğundan, bu coğrafyadan silinmesi, onun ölümü anlamına gelmektedir.   
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Sonuç 

Son yıllarda BM baĢta olmak üzere AB vb. kuruluĢların konuyla ilgilenmeleri, çeĢitli 

projeleri hayata geçirmeleri sevindirici geliĢmeler olmakla beraber, yeterli görülmemektedir. 

Artık, ölen her dil insanlığın mirasından eksilen bir cüz olarak değerlendirilmektedir. 

Toplumdilbilimsel kavram ve çerçeveyle değerlendirildiğinde, Zazaki önümüzdeki 50 yıllık 

kritik bir döneme girmiĢ demektir. Zazalar, ya fedakârlık yapıp atalarının dillerini ve buna 

bağlı olarak kültürlerini kurtaracaklar ya da yok olup gitmesine göz yumacaklardır. Konuyla 

ilgili saha araĢtırmaları yeterli olmadığı gibi, var olanların da amatörce yapılmıĢ olması ciddi 

bir problemdir. Zazakinin varlığını korumak her Ģeyden, özellikle de siyasi polemiklerden çok 

daha önem arz etmektedir. 

Toplumsal olanın hızlı ve sürekli değiĢtiği günümüzde insanoğlunun sığınabileceği 

ender korunaklı yerlerden biri de dilidir. Dil ile ilgili yaptığımız literatür taramalarında, 

yabancı dillerde konuya iliĢkin oldukça zengin bir literatürün varlığı ile karĢılaĢılırken, 

ülkemizde bu konudaki araĢtırmaların son derece az olması oldukça ĢaĢırtıcıdır.  Egemen 

söylemin veya ideolojinin Türkçe dıĢındaki dillere bakıĢ açısı, bu alandaki çalıĢmaların 

yetersizliğinin önemli bir sebebi olarak görülebilir. Ancak bu bakıĢ açısını besleyen 

gerekçeler, artık günümüz dünyasının gerçekleriyle çok fazla da uyum içinde olmadıkları için, 

son yıllarda ülkemizde de toplumdilbilimin bilimselliğine uygun çalıĢmalar cılız da olsa 

kendilerini göstermeye baĢladıkları söylenebilir. 

Son söz olarak, akademik dünyada hak ettiği yere ulaĢma çabası içinde olan bir 

Türkiye‟nin, kendi sosyo-kültürel gerçekleriyle yüzleĢme cesaretini bulması, her türlü 

bilimsel çalıĢmanın önündeki engelleri kaldırması, çıkan sonuçları bilimsel bir paradigmayla 

değerlendirmekten çekinmemesi, herkesten önce kendi sorunlarına çözüm bulma inisiyatifini 

ele alması temennisinde bulunalım. 
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