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ZÂVÎ, Tâ hir Ahmed

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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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 )
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dil ve kül tür açı sın dan ya kın laş tı lar” demek te dir (Za za ca’nın Kö ke ni, s. 2122).Zaza ede bi ya tı XIX. yüz yı la ka dar söz lü ge le nek le de vam et ti. Za za ca ya zı lı eserler bu yüz yıl da ken di ni gös ter di. Di yar bakır’da bu lu nup 17981831 yıl la rı ara sı na ta rih le nen Arap harf li Za za ca ile ya zı lan ilk eser de Alevî inanç ve sos yal ya pı sı na da ir bil gi ler ve ril mek te dir. 1856 yı lın da Rus İra no lo gu P. I. Lerch, Os man lıRus Kı rım har bin de esir alı nan Bin göl lü ve Palu lu Za za lar’la yap tı ğı mülâkat la rı içe ren hikâye, ma sal ve tür kü me tin le ri ni dil bilgi si in ce le me si yap ma dan 1858’de Rusça ve Al man ca ola rak ya yım la dı. İlk ba sı lı Za za ca eser, Me le Eh me di Ha si’nin Arap harf li Za za ca ile ya zı lan ve 1899’da Di yarbe kir’de ya yım la nan mev li di dir (BA,MF.
MKT,442/56). Bir di ğer Za za ca mev lid, Osman Efen di yo Ba bıj ta ra fın dan Si ve rek’te ya zı lıp 1933’te Şam’da ya yım lan dı. Cumhu ri yet dö ne mi Tür ki ye’sin de si yasî şartlar ve dil po li ti ka la rı so nu cun da bu dil de ya yın ya sa ğı 1990’la rın so nu na ka dar ki tap ve der gi ya yım cı lı ğı nı müm kün kıl ma dı. Av ru pa’ya göç eden Za za lar ise dil le ri ni ve kül tür le ri ni özel lik le der gi ler ve ki tap lar yo luy la ya şat tı lar. 2000’li yıl la rın ba şın da Tür ki ye’de bu alan da ki ya sak la rın kal dı rılma sıy la Za za ca ya zı lı ve gör sel ya yın la rın sa yı sı gi de rek art mak ta dır.Za za lar müs lü man olup böl ge sel ola rak fark lı mez hep ten dir. Ela zığ, Bin göl, Pa lu, Di yar ba kır, Mut ki yö re sin de Şâfiî mez hebi; Ur fa, Adı ya man ve Di yar ba kır’ın gü ney ke si min de Ha nefî mez he bi yay gın dır. Tunce li, Er zin can, Si vas, Er zu rum ve Var to’da Alevîlik dinî ve sos yal ha ya ta hâkim dir. Bu fark lı lık lar Za za lar’ın ya şam tarz la rına, dil le ri ne, ede bi yat la rı na, ge le nek ve gö re nek le ri ne yan sı mak ta dır. Geç miş te gö çe be aşi ret ler şek lin de ya şam sü ren Za za lar’da gü nü müz de aşi ret ya pı sı pek yay gın de ğil dir. Bun lar yer le şik ha ya ta bağ lı olup ta rım ve çift çi lik le uğ ra şır lar. Kır sal ke sim de hay van cı lık ya pan lar ya zın ken di le ri ne ya kın olan yay lak la ra çı kar, kışın otur duk la rı köy le ri ne ge ri dö ner ler. İl çe ve köy ler de ya şa yan lar zi ra at ve ti ca ret le meş gul dür. Zaza top lu mu nun ge le nek ve top lum sal ku rum la rı mo dern leş mey le birlik te de ği şi me uğ ra sa da kıs men var lı ğı nı ko ru mak ta dır. Za za lar üze ri ne ilk an tropo lo jik araş tır ma yı ya pan Fran sız Ernst Chan tre 1881 yı lın da Di yar ba kır, Si ve rek ve Su ri ye’de Kürt ler’i ve Za za lar’ı ti po lo jik ve fiz yo no mik ola rak in ce le yip fo toğ raf la rı nı çek tir di. Zaza top lum ya pı sı nı M. S. Ka ya, Bin göl Sol han, N. Sev gen, Der sim ve Bin göl mer kez li ola rak in ce le miş, O. Türk do ğan 

lış ma lar Za za lar’ın bir kıs mı üze rin de et ki li ol du ve ken di le ri ni et nokül tü rel ba kımdan Türk ka bul eden bir grup or ta ya çıktı. An cak asıl tar tış ma ko nu su Za za lar’ın Kürt ve dil le ri nin Kürt çe’nin bir leh çe si ol du ğu te zi dir. Millî ben lik le rin ve et nik ayı rı mın söz ko nu su edil me di ği dö nem le re ait Arap ve Os man lı kay nak la rın da Za za lar Kürt ler’den bir grup, Za za ca da bi lim sel bir in ce le me den ge çi ril me den Kürt çe’nin bir di ya lek ti ola rak ge çer. Bu nun la be raber 1903’te baş la yan bi lim sel ça lış ma lar la Za za ca’nın ba ğım sız bir dil ol du ğu nu ve Za za lar’ın Kürt ler’den fark lı ola bi le ce ği ni be lir ten Le Coq, O. Mann – K. Ha dank, V. Mi norsky, Mac Ken zie, T. L. Todd, L. Pa ul gi bi araş tır ma cı la rın et ki siy le özel lik le Avru pa’da ya şa yan Za za lar ken di öz dil le ri ve kül tür le ri nin bi lin ci ne var dı lar ve si yasî şart la rın do ğur du ğu mik ro mil li yet çi dalga lar la Kürt ha re ket le ri içe ri sin de dil, kültür ve si yasî hak la rı nın sa vu nul ma dı ğı nı dü şü ne rek ye ni bir Zaza mil li ye ti ha re keti oluş tur du lar (Bru ines sen, s. 111113). 

1980’ler den iti ba ren Al man ya’da yük se len bu ha re ket Zaza di li ve kül tü rü tez le riyle yay gın lık ka zan dı, baş ta der gi ol mak üzere çe şit li ya yın lar la Tür ki ye’de de et ki li ol du. Bu gün Za za lar si ya sal ve ide olo jik ba kım dan bu üç fi kir ara sın da bö lün müştür (kısmenkendiniTürkkabuledenler,
ZazalarKürt’tür,dillerideKürtçe’ninbir
lehçesidirdiyenlerveZazalar’ınayrıbir
millet,Zazaca’nınbağımsızbirdilolduğu
nu id dia eden ler). L. Pa ul’e gö re Za za lar’ın bir bö lü mü nün kül tü rel kim lik le ri nin ve dil le ri nin ta nın ma sı için gös ter di ği ça ba kıs men ye ni ve so nu cu be lir siz kar ma şık kül tü rel, sos yal ve po li tik ça tış ma gi bi bir ge liş me ye yol aç mak ta dır (Za za ca’nın Kö-
ke ni, s. 23; EI°[İng.],XI,491492).

Dil,Edebiyat,Kültür. Za za ca, HintAv rupa dil ai le si nin İranî dil ler gru bu nun Ku zeyba tı İranî dil ler ko lun da yer alan ba ğım sız bir dil dir. Jost Gip pert ve LeCoq, Be luç ça ve Seng ser ce’yi de ay nı alt grup ta sa yar ve bu gru ba ta rihî Hyrka nia böl ge si ni anım satan Hyrkan dil le ri (Gür gân, Cürcân) gru bu adı nı ve rir. Ha zar de ni zi kı yı sın da ko nuşu lan Ku zey ba tı İran dil le ri de gra mer ve ke li me ba kı mın dan Za za ca ile bü yük benzer lik ar ze der. Bu şu be de ay rı ca Fars ça ve Kürt çe yer alır. Bu nun la bir lik te Za za ca’yı Kürt çe’nin bir leh çe si ola rak tas nif eden araş tır ma cı lar da var dır. L. Pa ul, “Es ki zaman lar da Za za ca Kürt çe’den da ha uzak tı, yak la şık son bin yıl lık sü reç te Kürt çe’ye yakın laş mış tır. Son bir kaç yüz yıl da Za za lar’ın bir ço ğu et nokül tü rel bir top lu lu ğun için de Kürt ler’le bir ara da ya şı yor du, bu se bep le 

ve Bit lis böl gesin de Za za lar’ı Kürt aşi retle ri ara sın da kay de der, dil le ri ni de “lisânı Zâzâ” ve “li sânı Ek râdı Zâzâ” di ye be lir tir. Hoy ve Ur mi ye böl ge sin de Dı mı lî (Düm belî) kav mi, hüküme ti ve ka le si hak kın da bilgiler verir. HoyŞu hoy Ka le si’ni an la tır ken “vechi tes mi ye si lisânı Ekrâdı Zâzâ’da Şu hoy der ler. Anun çün kal‘ai Şu hoy dedi ler” ifa de siy le böl ge de Za za lar ve Za zaca’nın var lı ğı nı gös te rir (Se ya hatnâme, III, 
139; IV, 310). 1157 (1744) ta rih li Sivas Ah-
kâm Def te ri, Div ri ği san ca ğın da Zazalar’ın yer le şik ol du ğu na işa ret eder (BA, Si vas 

Ah kâm Def te ri, nr. I, s. 232). Ay rı ca 1261 

(1845) ta rih li Div ri ği ka za sı Ya ğı ba san köyü te met tu at def te rin de “Zaza aşi re ti” başlığı al tın da köy lü le rin isim le ri ve mal la rı kayde di lir (BA,ML.VRD.TMT.d.,nr.13359). Ba tı se ya hatnâme le rin de Za za lar’dan ilk de fa C. Nie buhr bah set miş tir. Nie buhr, 
1765’te Di yar be kir ve Ur fa böl gesi ne yaptığı se ya hat te Er zu rum ve Si ve rek ara sında 20.000 ça dır lık Zaza aşi re tiy le Di yarbe kir’in gü ne yin de 500 ça dır lık Dün bü lî aşi re ti ni kay de der (Re ise besc hre ibung, s. 

417419). Da ha son ra böl ge ye ge len bir çok sey yah da on lar dan söz eder. XIX. yüz yıl Di yar be kir ve Bit lis vilâyet salnâme le rinde Za za lar, Kürt ler’den bir grup ola rak gös te ri lir ken böl ge de kul la nı lan dil ler den Za za ca ba zan ba ğım sız, ba zan da “Kürtçe ve ya Fars ça’dan mu har ref” bir dil şeklin de be lir ti lir. XIX. yüz yıl Os man lı nü fus def ter le ri ne gö re Za za lar yak la şık ola rak bu gün ya şa dık la rı yer ler de meskûndur lar. Bu def ter ler üze ri ne ya pı lan araş tır mada on dört ka za nın nü fu su 80.754 ola rak he sap lan mış tır (De mir, s. 106). Cum hu riyet dö ne min de Za za lar’ın ya şa dı ğı yer ler dinî, si yasî, ide olo jik silâhlı mü ca de le le rin en yo ğun ya şan dı ğı böl ge ler ola rak gö rülmek te dir. 1921 Koç gi ri is ya nı, 1925 Şeyh Sa id ha re ke ti, 19371938 Der sim ha rekâtı ve 1980 son ra sı PKK te rö rü nün ça tış ma sa ha sı Zaza coğ raf ya sı nı ve nü fu su nu etki le yen olay lar dır.
EtnikKimlik. Za za lar’ın İran’dan bi linme yen bir ta rih te göç edip Kürt ler ara sı na ka rış tı ğı ve za man la Kürt ola rak ad lan dırıl dı ğı ge nel ka bul gör müş tür. Len gü is tik ve an tro po lo jik ve ri ler Za za lar’ın İranî köken den gel di ği ni ve dil le ri nin Ku zey ba tı İranî dil le rin Gorânî gru bun dan Za zakî/Dı mılkî ol du ğu nu or ta ya ko yar (Mann–

Ha dank, s. 46; Todd, s. VVII). Gü nü müzde Zaza di li ve kim li ği önem li bir tar tış ma ko nu su dur. Cum hu ri yet dö ne mi nin ulusdev let po li ti ka sı çer çe ve sin de Za za lar’ın Türk ler’den bir grup ve dil le ri nin de Türkçe ol du ğu şek lin de ya yın lar ya pıl dı. Bu ça
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Bu sı ra da okul ar ka da şı Ma vis ile ev lendi. Yine Lon dra Üni ver si te si’nde çağ daş İslâm dü şün ce siy le il gi li dok to ra sı nı bi tirdik ten son ra Ez her Üni ver si te si’ne dön dü, İslâm dü şün ce si ve bi lim sel araş tır ma metot la rı ders le ri ver di. Ma lez ya’da Mus lim Colle ge’ın ku ru lu şu na ön cü lük etti. Ma lay Üni ver si te si’nin Ku ala Lum pur ve Sin gapur’da ki kam püs le rin de Arap ça ve İslâmî araş tır ma lar ders le ri ni okut tu. 1964’te Nijer ya’da ki Ah me dü Bel lo Üni ver si te si’nde İslâm eği ti mi ho ca lı ğı ve Ba ye ro Üni versi te si Ede bi yat Fa kül te si de kan lı ğı yap tı. 
1976’da tek rar Lon dra’ya git ti, bu ra da Su udi Ara bis tan’da ki Me lik Ab dü lazîz Üniver si te si’ne bağ lı ola rak hiz met gö ren Hajj Re se arch Cen ter’in eği tim fa ali yet le ri ne ka tıl dı. 1978’de Lon dra Re gent’s Park’taki Mer kez Ca mii ba şi mam lı ğı nı ve Is la mic Cul tu ral Cen tre mü dür lü ğü nü üst len di. Bu gö rev le ri sı ra sın da Sünnî ve Şiî müs lüman lar için mes cid ler açıl ma sı nı sağ la dı.İn gil te re’de İn gi liz hu ku ku ile bu ül kede ya şa yan müs lü man la rın dinî hu ku ku arasın da do ğa bi le cek ça tış ma la ra çö züm bulmak ama cıy la oluş tu ru lan Sha ri ah Council’in ku ru luş ça lış ma la rı na ka tı lan Zekî Be devî, İn gil te re’de ki İslâmî fa ali yet le re kat kı la rı se be biy le 1984’te Na ti onal Confe ren ce of Imams and Mos que Of fi ci als of the Uni ted King dom’un Imams and Mos qu es Con cil’in baş kan lı ğı na se çil di. Bu gö rev de bu lun du ğu sü re için de İn gil tere’de ki ca mi ler de gö rev ya pan imam la rın ye ni va tan la rın da da ha iyi ka bul gör me le ri için İn gi liz ce ko nuş ma la rı nı sağ la ma ya, ay  nı şe kil de göç men le rin de asıl ül ke le ri nin so run la rın dan zi ya de şu an da ya şa dık la rı ül ke nin sos yal, kül tü rel ve eko no mik şartla rı nı kav ra ma la rı ve bu ko nu lar da gö rüş sa hi bi ola bil me le ri için İn gi liz ce bil me le rinin öne mi ni an lat ma ya ça lış tı. Ay rı ca İn gilte re’de ki müs lü man la rın eko no mik alan da kar şı laş tık la rı sı kın tı la ra, özel lik le de banka lar dan kre di çe kil me si ve bu nun için fa iz öden me si gi bi hu sus lar da İslâmî hü kümle re uy gun çö züm ler üret mek mak sa dıy la Bank of Eng land ile gö rüş tü. İlk de fa İslâmî bir fi nans ku ru mu ola rak Is la mic Fi nan ce Ho use’un açıl ma sı nı te min et ti ve üç yıl bu ku ru mun yö ne ti min de bu lun du. Lon dra’da çı ka rı lan Is la mic Qu ar terly ad lı der gi nin 19781981 yıl la rın da edi tör lü ğü nü yap tı. Ba tı ül ke le rin de imam la rın ve müs lü man öğ ret men le rin ye tiş ti ril me si ama cıy la 
1986’da Lon dra’da Mus lim Col le ge’ı ku rarak bu ra nın di rektör lü ğü nü üst len di, onun ça ba la rıy la Bir le şik Kral lık’ta İslâm ilâhi ya tı ala nın da ilk defa ol mak üze re Mus lim Col
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14 Ocak 1922’de İs ken de ri ye ya kın la rında ki Şar kı ye vilâye tin de din dar bir ai le nin ço cu ğu ola rak dün ya ya gel di. 1945’te Ezher Üni ver si te si’nden bi rin ci lik le me zun ol du ve bu ba şa rı sıy la Kral Fuâd ödü lü ne lâ yık gö rül dü. 1947’de Ez her Üni ver si te si Arap Di li ve Ede bi ya tı Bö lü mü’nde yük sek li san sı nı ta mam la dı. 1951’de Lon dra’ya gi de rek Uni ver sity Col le ge Lon don’da psi ko lo ji ala nın da li sans öğ re ni mi gör dü. 

ise alan araş tır ma sıy la Za za lar hak kın da ge nel sos yo lo jik göz lem ler yap mış tır.Bu gün Bin göl, Tun ce li (Der sim), Di yar bakır, Ela zığ ve Er zin can, Za za lar’ın yo ğun ola rak ya şa dı ğı yer ler dir. Bu nun dı şın da aşa ğı da ki il çe ler de Za za lar’ın kıs men yerle şik ol du ğu gö rü lür: Var to (Muş), Hi zanMut ki (Bit lis), Sa son (Bat man), Hı nıs, Tekman, Çat ve Aş ka le (Er zu rum), Pö tür ge 
(Ma lat ya), Ger gerSam sat (Adıyaman), Si ve rekBu cak (Urfa), Za raUlaşDiv ri ği 
(Si vas), Sa rız (Kay se ri) ve Eke cik (Aksa

ray). Ay rı ca Tür ki ye’nin bir çok şeh ri ne ve baş ta Al man ya ol mak üze re Av ru pa’ya göç edip yer le şen Zaza nü fu su mev cut tur. Et nik kö ke ne ve ana di li ne da ya lı nü fus sa yı mı ya pıl ma dı ğın dan Za za lar’ın nüfusu hak kın da ke sin bil gi bu lun ma makta, araştırma lar da Zaza nü fu su için 2 ile 4 mil yon ara sın da ra kam lar ve ril mek te dir 
(Buran–Çak,s.8085).
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