
 
Hüseyin Ağa Mahallesi Topçeken Sok. No:16 Kat:3 Beyoğlu İstanbul TEL:0533 349 12 28 – (212)243 03 50 www.zazader.org  
 

  
                                                
 

Zazaca Kendi Başına Bir Dildir 
 

Zazaca kendi başına bir dildir. Herhangi bir dilin lehçesi değildir. Bu bilimsel bir gerçektir ve 
RTÜK’ün de bu bilimsel gerçekten hareketle Zaza dilinde yayın için yapılan lisans başvurularını 
onaylamasını talep ediyoruz. 

RTÜK’e Zaza dilinde yayın lisansı için yapılan bir başvuru nedeniyle, RTÜK’ün konuya 
ilişkin değerlendirmesi esnasında bir RTÜK üyesi Zazaca`nın bir dil değil Kürtçe’nin bir lehçesi 
olduğunu belirtmiş ve bunun üzerine RTÜK Mardin-Artuklu Üniversitesi Yaşayan Diller 
Enstitüsünden görüş istemiştir. Tunceli ve Bingöl Üniversiteleri’nden görüş istendi mi, istendi ise nasıl 
bir görüş bildirildiğini bilmemekle, Mardin-Artuklu Üniversitesi`nin, basına yansıdığı kadarıyla 
bilimsel gerçeklerin aksine, Zazaca`nın, Kürtçe`nin bir lehcesi olduğu yönünde görüş bildirdiğini 
öğrenmiş bulunmaktayız.1 

Zazaca’nın İranoloji bilimindeki yeri yıllar önce belirlenmiş2, kendi başına bir dil olduğu 
kanıtlanmış, bu doğrultuda özellikle Almanya’da dilbilimsel araştırmalar yapılmış ve bu konuda iki 
tane de doktora tezi3  yayınlanmıştır. Ludwig Paul ve Zülfü Selcan’a ek olarak Almanya ve 
Avusturya üniversitelerinde Terry Lynn Tood4, Jost Gippert, Agnes Korn, Heiner Eichner gibi 
profesörleri de Zazaca üzerine yaptıkları çalışmalar ve araştırmalar ile Zazaca’nın ayrı bir dil olduğunu 
teyit etmişlerdir. 

Zaza dili; Kürtçe, Goranca, Mazenderani, Talişi, Herzendi, Simnani, Beluçi, Farsça, Osetçe, 
Peştu gibi kırka yakın dile akraba bir dildir. Kökeni 4000 yıl öncesine dayanan İrani Dil grubundandır. 
Hint-İrani (Aryan) dil grupları da keza Hint-Avrupa dil ailesine aittir. Dolayısıyla İrani dillerin 
hepsinin birçok ortak özellikleri taşıması normaldir. Bunları ayırt eden ise kendi aralarındaki 
dilbilgisel farklardır. Zazaca, diğer İrani dillerden (aynı zamanda Kürtçe’den de) hem belirli 
ünsüzlerin tarihten günümüze farklı gelişmesinden, hem bugünkü yapısıyla hem de dilbilgisi ve 
sözcük dağarcığı açısından önemli değişiklikler arz etmektedir. Uzun süreli komşuluk ilişkilerine 
rağmen, Zazaca ile Kürtçe arasında anlaşmanın sağlanamayışı büyük ölçüde bu sebepledir. 

Artuklu Üniversitesi’nin yapmış olduğu tespit, en hafif tabiriyle Zazaca`ya yapılan bir haksızlıktır. 
Bu dile “lehçe” demek tek bir şeye hizmet eder. O da tehlike altındaki diller arasında olan bu dilin bir 
an evvel asimilasyona uğrayarak yok olup gitmesidir. Anadolu’dan başka bir yerde konuşulmayan, 
sadece ve sadece bu toprakların dili olan, dilimiz (diliniz) Zazaca korunmaya muhtaç, özllikle pozitif 
ayrımcılığa tabi tutulması gereken bir dildir.  Bu haksızlığın bertaraf edilmesi ve Zazaca`nın ayrı bir 
dil olduğu gerçeğinin teslim edilmesi; bütün dillerimizin yan yana, ama bağımsız, kendi özgünlük ve 
özgürlükleriyle gelişmesinin önünü açacak ve ülkemizdeki kültürel çeşitlilik ve zenginliğin 
korunması, geliştirilmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması hususlarında büyük bir katkı sunacaktır.  

Zazaca’nın bağımsız bir dil olduğuna ilişkin bilimsel kanıtları olan pek çok dilbilimci varken; çok 
sayıda Zaza dil emekçisi, romancısı, öykücüsü, şairi, sanatçısı kendi dilinde yüzlerle ifade edilen 
eserler ortaya koymuşken; günümüzde bazı Avrupa üniversitelerinde konuyla ilgilenen birçok yabancı 
akademisyen Zazaca’yı ayrı bir kimlik tanımı içinde ele almışken, bilimsel gerçekleri göz ardı etmek; 
bizlere gizli bir politik ajandanın var olabileceğini düşündürmektedir. 

Sonuç olarak talebimiz; dünyada itibar edilen önemli dilbilim uzmanları tarafından bağımsız 
bir dil olarak tanımlanan Zaza dilini; devletin ve devletin ilgili kurumlarının da (RTÜK) görerek, Zaza 
dili ve kültürü önündeki engellerin kaldırılmasını sağlamasıdır. Bu doğrultuda, UNESCO’nun da 
tehlike altındaki diller atlasında yer verdiği anadilimiz Zazaca´ya pozitif ayrımcı davranarak bir an 
önce tam destek sağlamanız, radyo ve televizyonlarda Zaza dilinde sürekli ve düzenli yayınlar 
yapmanız talebimizdir. 
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