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run ma sı ge rek ti ği nok ta sın da ay nı dü şünce yi pay laş tı lar.
BİBLİYOGRAFYA:Mol do Kı lıç Şa mır kan Uu lu, “ZarZaman”, Ala 

Too, Frunze1990,I,129;Mu ras: Ka lı gul, Arstan-
bek, Mol do Kı lıç, Al daş Mol do, Ce ni jok, Tok to-
gul (haz.MelisKurmanalıUuluAbdıldaev),Frun
ze1990,s.29,3380;Taş te mir Ke nen sariev, Kır-
gı zıs tan dın Oru si ya ga Ka ra tı lı şı, Bişkek1997,s.
68305;Akıl man Ka lı gul: Ir lar, Akıl-Na sa at tar, 
Da rek tüü Ba yan dar, İli miy İzil dö ölör (haz. S. 

Musaev–A.Akmataliev),Bişkek2000,s.22,
2425;Ca nı be ko va Ve ne ra, Zal kar Oy çul dardın 
Do or, Za man Cö nün dö gü Çı gar ma la rın da gı 
Ün döş tük, Oş2000,s.1;Sa dık Ala han, Beş Mol-
do: Mol do Ni yaz, Nur mol do, Mol do Kı lıç, Al daş 
Mol do, Mol do Ba gış, Bişkek2004,s.6971;Şara pat İs ken de ro va, Mol do Kı lıç tın Çı gar ma çı lı gı-
nın İzil de ni şi: Ke çee ca na Bü gün, Bişkek2006,
s.69,2529,3133;N. M. Aku no va, “Kırgızdın
ZamançıCanaDemokratAkındarınınÇıgarma
larındagıSosiyaldıkFilosofiyalıkOyTolgoolor”, 
Kır gız Ulut tuk Uni ver si te ti nin Car çı sı, Bişkek
2012,IV,71;A. T. Ak ma ta li ev, “AkınZamançılar
dınÇıgarmalarındagıFilosofiyalıkMoraldıkOy
lordunÇagıldırılışı”, El Agar tuu, Bişkek2012,II,
41,43;Os mo na kun İb ra imov, İs to ri ya Kır gızs koy 
Li te ra tu rı XX Ve ka, Bişkek2013,s.28;“Zamana
Agımı”, Kır gız So vet En sik lo pe di ya sı (ed. B. Ö. 

Oruzbaeva),Frunze1977,II,559560.
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Lib ya’nın ku zey ba tı sın da ki Trab lus garp’a yak la şık 50 km. me sa fe de bu lu nan Zâ vi ye şeh ri ne bağ lı Harşâ kö yün de doğ du. İlk eği ti mi ni bu ra da ba ba sın dan al dı. Sîdî Ali b. Ab dül hamîd Ca mii’nde te mel dinî ilimle ri oku du ve ho ca sı Mu ham med b. Ömer esSâlih’in ya nın da hâfız lı ğı nı ta mam la dı. Ar dın dan Zâ vi ye şeh ri ne gi de rek Tâ hir b. Ab dür rezzâk elBüş tî ile Ah med b. Hü se yin elBüş tî’ den fı kıh, Tay yib b. Mu ham med b. Ab dür rezzâk elBüş tî’ den sarf ve na hiv ders le ri al dı. 1911’de İtal yan lar’ın Lib ya’yı iş gal et me si üze ri ne öğ re ni mi ne ara ver di ve ho ca sı Ab dur rah man b. Ab dül hamîd elBüş tî’nin da ve ti ne uyup ar ka daş la rıyla bir lik te iş gal ci le re kar şı baş la tı lan millî mü ca de le de gö rev al dı. İtal yan lar’ın Trablus garp’a yö ne lik sal dı rı la rı kar şı sın da en önem li sa vun ma sa va şı ola rak ka bul edi len Hânî sa va şı na ka tıl dı (26 Ekim 1911). Sava şın ar dın dan Mı sır’a gi dip Ez her Üni versi te si’ne gir di. Bu ra da Lib ya lı Ah med b. Ab dul lah erRe cîbî ve Tâ hir b. Mu ham med 

ğin den kur tar ma nın fikrî mü ca de le si ni ver di ler. Fa kat son ra la rı ba zı araş tır macı lar Za man cı lar’ın ken di dö nem le rin de iç ti maî, ik ti sadî ve hu kukî ha yat ta meyda na ge len de ği şik lik le ri tam ola rak kavra ya ma dık la rı nı öne sür dü ler (Ak ma ta li ev, 

II, 43). On la rın eser le rin de vur gu la dık la rı dü şün ce ler Sov yet dö ne min de ki bir çok yazar ta ra fın dan “ye ni ye kar şı ge ri ci li ği ve ya es ki yi ter cih” di ye yo rum lan dı (Ala han, s. 

6971). Bu an la yı şın so nu cun da Sov yet ler Bir li ği dö ne min de Mer kezî Ko mü nist Parti si Ka lı gul Bay Uu lu, Ars tan bek Buy laş Uu lu, Mol do Kı lıç gi bi ay dın la rın eser le ri için ko mü nizm ide olo ji si ne kar şı dü şün celer ba rın dır dı ğı ge rek çe siy le ya yın ya sa ğı koy du lar (Akıl man Ka lı gul, s. 22; Ala han, 

s.6971;İbraimov,s.28).Za man cı dü şü nür le rin Tok to gul Sa tılgan Uu lu (ö. 1933) ve Bar pı Alı kul Uu lu (ö. 

1949) gi bi fark lı dinî ve iç ti maî ke sim lerden bir çok dü şü nü rü et ki le di ği söy le ne bilir. XIX. yüz yı la ait edebî eser le rin Sov yet ler dö ne min de ob jek tif bir şe kil de de ğer lendi ril me me si nin te mel se be bi, Za man cı dü şü nür le rin resmî ide olo jiy le bağ daş mayan bir dün ya gö rü şü ne sa hip ol ma la rı dır. Bu yüz den Sov yet ler dö ne min de Ka lı gul, Ars tan bek, Mol do Kı lıç ve di ğer Za mancı dü şü nür le rin eser le ri nin ya yım lan ma sı bir ya na bu eser ler uzun yıl lar bo yun ca “ta ri he ay kı rı, din sel içe rik li, re ak si yo ner, feo dal ya pı nın ka lın tı la rı, din sel ge ri ci lik” gi bi söz ler le eleş ti ril di, bu lun du rul ma sı ve okun ma sı ya sak lan dı, bu da Za man cı düşü nür le rin eser le ri üze ri ne araş tır ma lar ya pıl ma sı nı en gel le di (İskenderova,s.31
33). Sa de ce Mol do Kı lıç’ın Akır Za man’ının 
1945’te Ta za bek Sa man çin ta ra fın dan yayım lan dı ğı gö rü lür. Bu na kar şı lık Sov yetler Bir li ği da ğıl dık tan son ra Za man cı lar’ın oluş tur du ğu fi kir ha re ke ti nin bı rak tı ğı mi ras gi de rek bi lim sel ve kül tü rel bir il gi ala nı ha li ne gel di, bu ko nu da araş tır ma lar ya pıl ma ya baş lan dı. Mol do Kı lıç’ın anı lan ese ri nin 1990’da ger çek leş ti ri len bas kı sı in ce len di ğin de bir ön ce ki bas kı da di ni öven ve Rus lar’a kar şı eleş ti ri ler içe ren 314 beytin çı ka rıl dı ğı gö rü lür (a.g.e.,s.2529). Ancak Za man cı li te ra tür üze rin de ki ça lış ma ve ya yın la rın ye ter li ol du ğu nu, bu eser ler le il gi li doğ ru de ğer len dir me le rin ya pıl dı ğı nı söy le mek güç tür. Bu gü ne ka dar ger çekleş ti ri len ça lış ma lar da Za man cı lar’ın eserle ri sa de ce edebî yön den in ce len di, bun ların dinî ve fikrî muh te va sı ih mal edil di. Her ne kada r Za man cı lar, ken di dö nem le riy le il gi li me se le le ri ele alır ken kıs men bir birinden fark lı yak la şım la ra sa hip ol du lar sa da ge nel lik le kül tü rel ve dinî kim lik le rin ko
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Ahmed
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enNe‘‘âs gi bi ho ca lar la ta nış tı. Ah med b. Mus ta fa eşŞerîf ve Ha san Medkûr’dan fı kıh, Ali elCi hânî elMisrâtî’den fı kıh ve na hiv, Mahmûd Hattâb ve Yûsuf edDicvî’den tef sir ve ha dis oku du. Bu ara da İslâm ta ri hi ve özellik le Lib ya ta ri hi ko nusun da araş tır ma lar yap tı.I. Dün ya Sa va şı’nın so na er me si ve Libya lı mü ca hid ler le İtal yan lar ara sın da müta re ke im za lan ma sı üze ri ne Mı sır’da ki öğre ni mi ne ara ve ren Zâvî 1919’da Lib ya’ya dön dü ve ba zı si yasî fa ali yet le re iş ti rak et  ti. 1922’de İd rîs esSenûsî’yi Trab lus garp’a da vet için Ecdâbi ye’ye gi den he yet te yer al dı ve ay nı yıl ya pı lan Giryân Kon fe ransı’na ka tıl dı. Ka bi le ler ara sın da ki düş manlı ğı or ta dan kal dır mak için gay ret sar fet ti. An cak İd rîs esSenûsî’nin di re ni şi bı ra karak Lib ya’nın ba ğım sız lı ğı için İtal yan lar’la gö rüş me le re baş la ma sı üze ri ne 1924’te ikin ci de fa Mı sır’a git ti ve ara lık lar la Ez her Üni ver si te si’ne de vam ede rek 1938’de öğre ni mi ni ta mam la dı. 1940’ta Mı sır va tandaş lı ğı na gir di. Ab dur rah man Azzâm’ın des te ğiy le Va kıf lar Ba kan lı ğı’nda ça lış maya baş la dı ve bu gö re vi ni ba zı ara lık lar la 
1953 yı lı na ka dar sür dür dü. II. Dün ya Sava şı’nda İtal yanAl man kuv vet le ri nin ye nilip Lib ya’yı ter ket me si nin ar dın dan ba rış ant laş ma la rı im za la nın ca ya ka dar Trab lus ve Bin ga zi İn gi liz, Fi zan ise Fran sız as kerî ida re si ne bı ra kıl dı. Bu nun üze ri ne Zâvî, Lib ya’da si yasî bir lik ve ba ğım sız lı ğın sağlan ma sı, Lib ya’nın Arap Bir li ği’ne üye olma sı için fa ali yet ler de bu lun mak ama cıy la Ka hi re’de Trab lus Ko mi te si’ni kur du. Libya’nın ta ri hi, di re niş ha re ket le ri ve ül ke nin ba ğım sız lı ğı me se le le ri ne önem ver di. Bu mak sat la Mı sır’ın el-AÅbâr ga ze te sin de si ya sal içe rik li ya zı lar yaz dı, Lib ya iş ga li ne kar şı hal kı di re ni şe ça ğır dı.

1950’de İn gi liz iş ga lin de ki Lib ya’yı zi yaret eden Zâvî ül ke si nin ba ğım sız lı ğı için bir ta kım gi ri şim ler de bu lun du. Er te si yıl Lib ya, Bir leş miş Mil let ler ara cı lı ğı ve İn giliz ler’in des te ğiy le Kral İd rîs esSenûsî’nin li der li ğin de ba ğım sız lı ğı nı ilân et ti. Zâvî bu ge liş me nin ar dın dan Mı sır’a dön dü. 
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yım la mış (IIV,Kahire1378/1959), ar dından da MuÅ tâ rü’l-Æå mûs adıy la ih ti sar et miş tir (Kahire1964;Trablus1978). 8. 
A£lâmü Lîb yâ. Lib ya ta ri hin de önem li yeri olan 500 ki şi nin bi yog ra fi si ni içer mekte dir (Trablus1961,1971;Beyrut2004). 9. 
Mu£ce mü’l-büldâni’l-Lî bîy ye. Bir Lib ya coğ raf ya sı söz lü ğü olup mü el li fin eser de ta nı tı lan yer ler le il gi li hâ tı ra la rı nı da ih tiva et mek te dir (Trablus1968). 10. Vülâtü 
ªrâb lus min bidâye ti’l-fet¼i’l-£Arabî ilâ 
nihâye ti’l-£ah di’t-Tür kî (Bey rut 1970). 

11. Mecmû£u fe tâ vâ. Zâ vî’ nin müf tülük gö re vi es na sın da Mâ li kî mezhebi ne göre ver di ği fet va la rı içer mek te dir (Bey rut 1973; 

Bin ga zi 2006). 12. Ci hâ dü’l-Lîbîyyîn fî 
diyâri’l-hic re (1924-1952 m.). Mı sır başta ol mak üze re çe şit li ül ke ler de ya şa yan Lib ya lı lar’ın va tan la rı uğ ru na yap tık la rı mü ca de le le ri ko nu edin mek te dir (Trab
lus 1976). 13. Nüb ze £an a£mâli Îtalyâ fî 
ªrâb lus el-øarb. Ab dül hamîd Mah mûd tak ma adıy la neş re di len eser İtal ya’nın Trab lus garp’ta ki ba zı ic ra atı hak kın da dır 
(Ka hi re, ts.).

Neşir: Ebû Ab dul lah Mu ham med b. Ha lîl Gal bûn etTrâblusî, Tâ rî Åu ªrâb-

lus el-øarb el-mü semmâ et-Te×kâr fî 
men me le ke ªrâb lus ve mâ kâne bihâ 
mi ne’l-aÅbâr (Kahire 1349; Trablus
1386/1967); Ha lîl b. İs hak elCündî, MuÅ-

ta ½a ru ƒalîl fî fıšhi İmâmi dâri’l-hic re 
el-İmâm Mâlik b. Enes (Kahire1953); Ba hâ ed din elÂmilî, el-Keşkûl (III, Ka hi

re1380/1961); Ah med b. Hü se yin enNâib elEn sâ rî, el-Men he lü’l-£a×b fî târîÅi 
ªrâb lus el-øarb (III,Trablus1961); Mecdüd din İb nü’lEsîr, en-Nihâye fî ³arîbi’l-
¼a dî¦ ve’l-e¦er (IV,Kahire19631965;
Bey rut 1963; La hor 1970, Mah mûd Mu

hammedetTanâhîilebirlikte); Ah med b. Hü se yin elBeh lûl, Dîvânü’l-Behlûl (Ka

hi re 1966); Fîrûzâbâdî, ed-Dü re rü’l-mü-
be¦ ¦e ¦e fi’l-³ure ri’l-mü¦el le¦e (Trab
lusTunus1982); Mu ham med b. Ah med elFer rû hî, Man¾ûme tü’l-FerrûÅî fi’l-
ke li mâ ti’lletî tün taš bi’z-zâßi ve’Š-Šâd 
(Beyrut1404/1984).

BİBLİYOGRAFYA:Tâ hir Ah med ezZâvî, Mu£ce mü’l-büldâni’l-
Lî bîy ye, Trablus1968,s.154158;a.mlf., Ci-
hâdü’l-eb ¹âl fî ªrâb lus el-øarb, Beyrut2004,
s.2122,32,512514;a.mlf., A£lâmü Lîb yâ, 
Beyrut2004,M.Mes‘ûdCibrân’ıngirişi,s.740;a.mlf., Tâ rî Åu’l-fet ¼i’l-£Arabî fî Lîb yâ, Trablus
2004,s.316;a.mlf., Mec mû£u fetâvâ, Bingazi
2006,Cum‘aMahmûdezZüreyk¢’ningirişi,s.
721;Tâ hir M. Şü vey hidî, De lî lü’l-müßel lifîne’l-
£Ara bi’l-Lîbîyyîn mün×ü’l-fet ¼i’l-İs lâ mî li-Lîbyâ 
¼at tâ se ne 1396/1976, Trablus1397/1977,s.
169173;En ver elCündî, A£lâ mü’l-šar ni’r-râbi£ 
£aşer el-hicrî: A£lâmü’d-da£ve ve’l-fikr, Kahire,

(Cihâdü’l-eb¹âl, s. 2122, 32). Zâ vî’ nin bu ta sav vu run da, İtal ya’nın ül ke si ni iş ga li ve bu na kar şı du yu lan top lum sal in fi al, Osman lı hâki mi ye tinin yı kıl ma ya yüz tut tu ğu bir sı ra da İt ti hat ve Te rakkî yö ne ti mi nin iz le di ği ırk çı si ya set, Ez her’de ki öğ re nim yıl la rın da te nef füs et ti ği Os man lı ve cumhu ri yet kar şı tı ha va, Arap mil li yet çi li ği ve Os man lıArap uzak laş ma sı nın ile ri bir safha ya var mış ol ma sı gi bi ye tiş ti ği dö nem ve çev re ler de hâkim si yasî, dinî, fikrî ve sosyal şart la rın önem li öl çü de et ki si ol muş tur 
(FâtihRecebKadâre,s.78,2729).

Eserleri. 1. £Ömer el-MuÅtâr el-¼al-
ša tü’l-aÅîre mi ne’l-cihâdi’l-va¹anî fî 
Lîb yâ. Mü el lif bu ese ri ni Mu ham med Mah mûd tak ma adıy la ya yım la mış (Ka

hi re 1932), ikin ci ve üçün cü bas kı la rın da ger çek adı nı kul lan mış tır (Trablus1970;
Bey rut 2004). Mu ham med elAh dar elÎsâvî ve Sü ley man elBâ rû nî ese ri eleştir miş, abar tı lı ve yan lış bil gi le re yer veril di ği ni söy le miş tir. 2. Fecî£atü’l-£Arab 
fî ªrâb lus el-øarb. Eser de İtal yan lar’ın Lib ya’yı iş ga li sı ra sın da böl ge hal kı na karşı gös ter dik le ri vah şet, yap tık la rı zu lüm ve ezi yet an la tıl mak ta dır (İskenderiye
1939). 3. Taš rîr bi-şeßni’l-šaŠiy ye ti’¹-
ªrâb lu siy ye ve mâ yet ta½ılü bihâ min 
a£mâli’l-İn cilîz fî ªrâb lus. Trab lus Ko mite si’nin Arap Bir li ği’ne ve İs lâ mî ko mi te lere gön der di ği Lib ya’da ki iş ga le da ir ra po ru içe rir (Kahire1365/194546). 4. el-Ki tâ-
bü’l-Eb ya² fî va¼ de ti ªrâb lus ve Ber ša. Ka hi re’de ki Trab lus Ko mi te si ta ra fın dan ya yım la nan bu ça lış ma, İtal yan lar’a kar şı is tiklâl mü ca de le si ve ren Trab lus garp ve Ber ka (Si re nay ka) şe hir le riy le il gi li bel geler ve ya zı lar içer mek te dir (Ka hi re 1949). 

5. Cihâdü’l-eb¹âl fî ªrâb lus el-øarb. Özel lik le millî mü ca de le sü re cin de gös teri len kah ra man lık la rı ve ilk ağız dan na kille ri ih ti va et me si ba kı mın dan önem li bir eser dir (Kahire1950;Beyrut1970,1973,
2004). 6. Tâ rî Åu’l-fet¼i’l-£Arabî fî Lîb-
yâ. İslâm fe tih le rin den Os man lı ida re si ne ka dar Lib ya ta ri hi nin ele alın dı ğı eser de bu top rak lar da ya şa yan ka vim ler, böl ge de hü küm sü ren çe şit li dev let ler ve mey dana ge len önem li olay lar hak kın da da bil gi ve ril mek te dir (Kahire1954,1963;Beyrut
1972). 7. Ter tî bü’l-Æåmûsi’l-mu¼î¹ £alâ 
¹a rî ša ti’l-Mi½bâ¼i’l-münîr ve Esâsi’l-
be lâ ³a. Zâvî bu ese rin de Fîrûzâbâdî’nin 
Æå mû sü’l-mu¼î¹’in de yer alan ke li mele ri, ön ce Ze mah şerî’nin Esâsü’l-belâ³a ve Ah med b. Mu ham med elFeyyûmî’nin 
el-Mi½ bâ ¼u’l-mü nîr ad lı eser le rin de oldu ğu gi bi kök le rin bi rin ci harf le ri ne gö re al fa be tik sı ra la ya rak dört cilt ha lin de ya

1953’te Va kıf lar Ba kan lı ğı’nda ki gö re vinden ay rı la rak çe şit li mat ba alar da mu sahhih ve edi tör ola rak ça lış tı. 19551957 yılla rın da Me di ne’de öğ ret men lik yap tık tan son ra Mı sır’a git ti, Ma yıs 1967 ta ri hi ne ka dar bu ra da kal dı. Zi ra Trab lus Ko mi tesi’nde ki fa ali yet le ri ve £Ömer el-MuÅtâr ad lı ki ta bın da Kral İd rîs esSenûsî’ye da ir yaz dık la rı yü zün den Lib ya’ya gi ri şi ya saklan mış tı. Mı sır’a git tik ten son ra Trablus’u 1950’de ve Ekim 1964 – Ekim 1965 ta rih le ri ara sın da ol mak üze re iki de fa zi ya ret ede bil di. 1967’de ken di si ne ve rilen on yıl lık ge çi ci ika met iz niy le Lib ya’ya dö nün ce si yasî fa ali yet le ri ne kal dı ğı yerden de vam et ti, an cak Mı sır va tan daş lı ğı se be biy le ba zı güç lük ler le kar şı laş tı. Bu sü reç, 1 Ey lül 1969’da Kral İd rîs’in genç su bay lar ta ra fın dan ger çek leş ti ri len bir dar be ile dev ril me si ne ka dar de vam et ti. Zâvî, Al bay Mu am mer Kaddâfî’nin yö neti min de cum hu ri ye tin ku rul ma sıy la Lib ya va tan daş lı ğı nı tek rar el de et ti. 1969 yı lı nın so nun da Lib ya müf tü lü ğü ne ta yin edil di ve bu gö re vi ni 1983 yı lı na ka dar sür dürdü. Müf tü lük gö re vin den ay rıl ma sın dan son ra da ile ri ya şı na rağ men ça lış ma ları na de vam eden Tâ hir Ah med ezZâvî 5 Mart 1986 ta ri hin de Trab lus garp’ta ve fat et ti, ce na ze si er te si gün doğ du ğu Harşâ kö yün de def ne dil di. Zâvî, ha ya tı bo yun ca ilmî fa ali yet ler den ve ül ke si nin ba ğım sızlı ğı fik rin den vaz geç me miş, ka le mi ni bu uğur da et ki li bir silâh ola rak kul lan mış tır. “Şey hü’lmuârızîn” di ye ni te len di rilmiş, Lib ya’da İtal yan hâki mi ye ti ni ka bul et mek zo run da ka lan Os man lı Dev le ti’ni, Kral İdrîs esSenûsî’yi, ver di ği dinî ka rar lar sebe biy le de Mu am mer Kaddâfî’yi eleş ti ren ya zı lar ka le me al mış tır.Arap dün ya sın da ki Os man lı hâki mi ye tini ele alan şar ki yat çı la rın önem li bir kıs mı bu ül ke le re yö ne lik Ba tı sö mür ge ci li ği ni meşrû ve hak lı gös ter mek, on lar dan et kile nen Arap ta rih çi le ri de sa hih kay nak la ra ve bel ge le re da yan ma dan ta ma men si yasî ve ide olo jik sâik ler le, ay rı ca ye ni ne sil ler de mil li yet çi dü şün ce le ri ve duy gu la rı ha reke te ge çir me ama cıy la Os man lı dö ne mi ni bir bas kı, zu lüm, ge ri bı ra kıl mış lık dev ri ola rak res met miş ler dir (bk.Nâsırüddin
Saîdûnî,s.1011,3031;AbdülcelîletTe
mî mî, s. 912; Özel, s. 103104). Tâ hir Ahmed ezZâvî de bu bas ma ka lıp ge nel le meler den kur tu la ma yan bi ri ola rak Os man lı dev ri ni bas kı, anar şi, yağ ma, fa kir lik, ge ri kal mış lık dö ne mi ola rak ni te le miş, bu duru mun ve Os man lı’nın as ker ve silâhı nı çeke rek Lib ya’yı or ta da bı rak ma sı nın İtal ya iş ga li ni ko lay laş tır dı ğı nı ile ri sür müş tür 
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Fî rû zâ bâ dî, Dün bül’ün “kun fuz” vez nin de Dun bul di ye okun du ğu nu ve da ha ön ce le ri Mu sul ci va rın da ya şa yan bir Kürt aşi re tinin adı ol du ğu nu kay det miş tir (el-Æå mû-
sü’l-mu ¼î¹, I, 1293). İb nü’lEz rak, Tâ rî-

Åu’l-Fâ ri š¢’ de Di yar be kir ve Mey yâ fâ rik¢n’ de ki Kürt ka bi le le ri ni sa yar ken Dün bü lî ve Zer zâ rî ad la rı nı da zik ret miş tir. Şe ref-
nâ me’ de Zaza adı na rast lan ma mak ta dır. Fa kat Za za lar’ın ya şa dık la rı yer le re hâkim olan Pa lu, Çer mik ve Eğil’de ki Mirdâsîler, Genç ve Bin göl’de Sü vey dîler, Çe miş gezek’te Pîr Hü se yin oğul la rı Kürt bey le ri ola rak ya zıl mış tır. Şe ref nâ me’de Za zalar’ın di ğer aşi re ti Dûn be lî (Dı mı lî) bey le ri Hoy, Sök me nâbâd, Ko tur ve Ur mi ye böl gesin de yer le şik ola rak gös te ril miş tir (Şeref
Han, I, 310317). Boh tan lı bir aşiret olup daha son ra Mu sul’dan Azerbaycan’a ge len Dımı lî ler’e bu ra da Hoy’un ku zeyba tı sın daki Sök menâbâd ti mar ola rak ve rildi. Ak koyun lu lar dö ne min de Bay Ka le si’ni (Şemdi
nan) ve Hak kâ ri’nin bir kıs mı nı ele ge çir diler. Şah Tah masb, Sök menâbâd oca ğı na Hoy’u da ek le di. Ka nû nî Sul tan Sü ley man dö ne min de ise Ko tur ve Bargi ri’yi al dı lar. 
Şe ref nâ me’de ki bil gi ler Kanûnî dö ne mi mü him me def ter le rin de te yit edil mek tedir (BA, MD, nr. 3, hk. 1221; MD, nr. 7, hk. 

1359). Bun lar Sa fe vî ler’e tâbi iken Sa fevîOs man lı sa vaş la rı sı ra sın da sık sık saf değiş tir di ler. Za za lar XV. yüz yıl dan XIX. yüzyı lın baş la rı na ka dar Hoy şeh ri nin ida re ci si olup ken di ad la rı na pa ra bas tır dı lar. XIX. yüz yıl da ki ka rı şık lık lar dan son ra bir kıs mı Ku zey İran’a, bir kıs mı Do ğu Ana do lu’ya da ğıl dı (Akåsî,s.135136).Os man lı lar’ın 1515 yı lın dan iti ba ren Do  ğu Ana do lu’da hâki mi yet kur ma sıy la birlik te böl ge de ki Za za lar da Os man lı yö neti mi ne gir di. Di yar be kir eya le ti ku ru lun ca Zaza aşi ret le ri yurt luk, ocak lık ve hü kü met şek lin de bu eya le te bağ lan dı. Ça pak çur, Çe miş ge zek, Sağ man, Kulp, Mih ra ni, Tercil, Atak, Per tek yurt luk ve ocak lık sta tüsün de, Ekrâd san cak la rı olan Pa lu, Eğil, Ha zo, Genç ve Oş ni ise hü kü met san cak la rı ola rak yö ne til di (BA,A.RSKd.,nr.1452,s.
267277). Tan zi mat’a ka dar de vam eden bu sis tem 1850’ler den iti ba ren de ğiş ti ve böl ge ye rel aşi ret bey le ri ye ri ne mer kezden ta yin edi len gö rev li ler le yö ne til di. Osman lı dö ne min de XVI ve XVII. yüz yıl la ra ait resmî bel ge ler de Za zaDı mı lî aşi ret le ri deği şik ya zı lış lar la Mu sul, Ha lep, Men biç, Ur  fa, Bi re cik, Su ruç, Ki lis, Di yar be kir, Çe mişge zek, Âdil ce vaz, Re van, Mâkû ve Hoy’da kay de dil miş tir (BA, TD,nr.998,s.74;MD, 
nr. 3, hk. 1221). Ev li ya Çe le bi 1655’te ki İran se ya ha ti sıra sın da Di yar be kir, Pa lu, Bin göl 

MKT,1358/44). Zer zâ lar, Aş ne vi ye (Oş ni/
Uş ni) böl ge sin de uzun sü re hü küm sürmüş Dı mı lîZaza Bey li ği’dir (BA, MD, nr. 

32,s.100,hk.3839). Zaza ke li me si nin aslı nın Zer zâ ( زرزا ) ol du ğu, za man la “rı” harfi nin düş me si so nu cu Za za’ya dö nüş tü ğü dü şü nül mek te dir. Zaza is mi Os man lı ar şiv bel ge le rin de “ زازا، ذاذ، ظاظا ” im lâ la rıy la ya zılmış tır (De mir, s. 106). Bir çok araş tır ma da ar ka ik kay nak lar da ge çen Za zi ya, Za za na, Za va zan, Zer zâ, Ze râ zî, Zar zî, Za zan gi bi ad lar Za za lar’la iliş ki len di ril mek te dir. Zaza lar’ın geç miş te ve gü nü müz de ya yıl dı ğı alan lar da rast la nan bu ad lar Za za’nın diğer ad la rın dan da ha es ki ol du ğu na işa ret eder (Tol man, s. 16; Ko zad Mo ha met Ah

med, s. 447). Za za lar Sel çuk lu, Mer vâ nî, Ey yû bî, Ka ra ko yun lu, Ak ko yun lu, Sa fe vî ve Os man lı yö ne ti min de Sü vey dî, Mir dâ sî, Dı mı lî, Zer zâ rî, Pa zu kî, Der si man aşi ret le ri ve bun la rın oy mak la rı ola rak var lık la rı nı sür dür müş ler dir.Za za lar’ın kö ke ni hak kın da bir çok tez orta ya atıl mış tır. Bun lar dan bi ri Minorsky’ nin F. C. An dre as’a da ya na rak öne sür dü ğü Dımı lîDey lemî bağ lan tı sı dır. Ad ben zer li ği ne ve dil bi li mi ve ri le ri ne da ya nan bu gö rü şe gö re Dey lem li ler, Kürt ler’in ara sı na ka rı şıp Ku zey Me zo po tam ya böl ge si ne yer le şen Za za lar’ın ata la rı dır (EI°[İng.],II,193). Bir di ğe ri Dı mı lî ler’in ne se bi nin Belh kö ken li Ber mek ai le sin den gel di ği te zi dir. Bu te zi des tek le yen Riyâhî ve Ab dür rezzâk Dün bülî, Dîne verî’nin En sâ bü’l-ekrâd’ını kay nak gös te re rek Sâ sâ nî ler’e ka dar uza nan bir ne sep sil si le si kay det miş tir. İbn Hal likân da Ber mekîler’i Ze râ zî ka bi le si ne da yandı rır (Ve feyât, VI, 219). Bu gö rü şe pa ra lel ola rak Şe ref nâ me’de, bir Zaza aşi re ti olan Sü vey dî bey le ri nin Abbâsîler dö ne min de Hârûnür reşîdBer mekî an laş maz lı ğı sonu cun da Bağ dat’tan sür gün edil dik le ri ve bu gün kü Bin göl’e yer leş tik le ri ri va yet edilmek te dir (ŞerefHan,I,252262). Ev li ya Çele bi’ye gö re Hârûnür reşîd dö ne min de Şam ve ya Mu sul ta ra fın dan ge len Dı mı lî aşi re ti Hoy ve Sök menâbâd böl ge si ne yer leş miş ti 
(Se ya hatnâme,IV,186). Di ğer bir gö rüşte Dı mı lî ler’in Hoy’a gel me le ri Ey yû bîler’in bu ra la ra or du sev ket me siy le iliş ki len di rilmek te dir. Sök me nâbâd, Ey yû bî sul tan la rı ta ra fın dan Dı mı lî Îsâ Bey’e ocak lık ola rak ve ril miş ti. Ay rı ca Tâ rîÅ-i Ebü’l-Fidâ’da Dı mı lî ler’in Se lâ had dîni Ey yû bî’nin si pa hile rin den ol du ğu zik re dil mek te dir (M. Emîn 

Riyâhî,s.110111).Or ta çağ Arap kay nak la rın da ge nel olarak Dı mı lî ler, Mu sul çev re sin de ya şa yan bir Kürt aşi re ti ola rak kay de dil miş tir. İbn Faz lul lah elÖmerî, İbn Ha cer elAs kalânî, 

ts.(Mektebetü’lEnclûelMısriyye),I,113119;Nâsı rüd din Saîdûnî, Dirâsât ve eb¼â¦ fî târîÅi’l-
Ce zâßir: el-£Ah dü’l-£O¦ mâ nî, Cezayir1984,s.
1011,3031;Ab dül celîl etTemîmî, Dirâsât fi’t-
târîÅi’l-£Ara biy yi’l-£O¦ mâ nî: 1453-1918, Zagvân
1994,s.912;M. Hayr Ra ma zan Yûsuf, Tek mi-

le tü Mu£ce mi’l-müßel lifîn, Beyrut1418/1997,
s.253254;a.mlf., Te tim me tü’l-A£lâm, Beyrut
1418/1998,I,253254;Hilâl Nâci, “ªâhirA¼med
ezZâvî”, Mev sû£a tü Bey ti’l-¼ik me li-a£lâmi’l-
£Arab fi’l-šar ney ni’t-tâsi£  £aşer ve’l-£işrîn, Bağ
dad1420/2000, I,263264;Yûsuf Ab dur rahman elMar‘aş lî, Ne¦rü’l-cevâhir ve’d-dü rer fî 
£ulemâßi’l-šar ni’r-râbi£  £aşer, Beyrut1427/2006,
I,544;Ah met Özel, “ªrâblusü’l³arbfi’lve¦âßiš
ve’lme½âdiri’tTürkiyye”, Dev rü ªrâb lusü’l-³arb 
fî neş ri’¦-¦e šå fe ti’l-£Ara biy ye ti’l-İslâmiyye, Tu
nus2009,s.103104;Fâtih Re ceb Kadâre, “ed
Devletü’lO¦mâniyye fî â¦âri’şŞeyÅe¹ªâhir
ezZâvî”, el-Me cel le tü’l-câmi£a, IV/16,Zâviye
2014,s.536;Hulûsi Kı lıç, “elKåmûsü’lmuhît”, 
DİA, XXIV,287288;M. Hâdî b. Tâ hir elMatvî, 
“ezZâvî,ªâhirb.A¼med”, Mv.AU, XI,3242;Fethî Fâ zı lî, “Evsime£alâ½adri’lva¹an:eşŞeyÅ
ªâhirA¼medezZâvî”,http://archive.libyaal
mostakbal.org/Articles1209/dr_fathi_alfadhli_
191209.html(19.12.2009).
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Türkiye’nin
doðuvegüneydoðubölgelerinde

yaþayanetnikgrup.
˜ ™

Ana do lu’nun otan tik et nik grup la rın dan olan ve ar ka ik İran dil le rin den bi ri ni ko nuşan Za za lar do ğu ve gü ney do ğu böl ge si nin Mu rat, Yu ka rı Fı rat ve Dic le nehi r va di lerin de yer leş miş tir. Bu gün Zaza şek lin de ge nel ka bul gö ren isim böl ge sel ola rak Dımı lî, Kırd ve Kır manç şek lin de de kul la nılmak ta dır. Ela zığ, Pa lu ve Bin göl yö re sin de halk ken di ne Za za, dil le ri ne Za zakî der ken Bit lis, Mut ki, Si ve rek, Bu cak, Ger ger böl gesin de Za za lar’a Dı mı lî, dil le ri ne de Dı mılkî adı ve ri lir. Di yar ba kır’ın bir kıs mın da, Tunce li ve Er zin can böl ge lerind e ise Kırd ve Kır manç, dil le ri ne Kırdkî ve ya Kır mançkî de de ni lir. Aşi ret, ka bi le, böl ge, köy ve şahıs is mi ola rak kul la nıl dı ğı gö rü len Zaza ke li me si za man la yay gın lık ka zan mış tır.Ta rihî kay nak lar da aşi ret ve oy mak ların oluş tur du ğu bir kon fe de ras yon olan ZazaDı mı lî ke li me le ri ne rast la nır. Za zalar’ı Kürt ler Dî mî lî ( ديميلي ), İran lı lar Don bolî 
 .ol mak üze re fark lı bi çim ler de zik re di lir. Dı mı lîler’e Arap lar Zer zâ’nın ço ğu lu Ze râ zî de der ler, ben zer şe kil de Os man lı bel ge lerin de Zer zâ, Hak kâ ri böl ge sin de bir Dı mılîZaza bey li ği ola rak ka yıt lı dır (BA, DH ( دونبلي ) şek lin de ifa de etmiş ler dir. Bu isim Os man lı bel ge le rin de Dî mi lî, Dün bü lî ve Dûn be lî ( دنابله ) ve ço ğu lu olan De nâ bi le ( دنبلي ) Arap lar Dün bü lî ,( دنبلي )


