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ZAZALAR

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

to lo gie, Wiesbaden1998;a.mlf., Za za ca’nın Kö-
ke ni, Ko nu mu ve Et nik Kö ken ile Di lin İliş ki si, 
I. Ulus la ra ra sı Zaza Di li Sem poz yu mu (13-14 
Ma yıs 2011) (ed. Mu rat Va rol),Ankara2011,
s.2123;a.mlf., “Zåzå”, EI° (İng.),XI,491492;Bâbâ Mer dûh Rûhânî, Tâ rîÅ-i Meşâhîr-i Kürd (nşr.
M.MâcidMerdûhRûhânî),Tahran1382hş.,III,
87;Naz mi Sev gen, Za za lar ve Kı zıl baş lar, Ankara
2003;J. Gip pert, Zur Dia lek ta len Stel lung des 
Za za ki: Die Sprac he. Ze itsc hrift für Sprachwis-

senschaft, Wiesbaden2007;Or han Türk do ğan, 
Türk Top lu mun da Za za lar ve Kürt ler, İstanbul
2010;Gül şat Ay gen, Za za ki / Kir manckî Kur-
dish, München2010;Meh med S. Ka ya, The Zaza 
Kurds of Tur key: A Midd le Eas tern Mi no rity 
in a Glo ba li sed So ci ety, London2011;M. van Bru ines sen, Kürt lük, Türk lük, Alevîlik (trc. Ha

kan Yur da kul),İstanbul2011,s.111113;Ercan Çağ la yan, “OsmanlıBelgelerindeZazalarveZa
zacaÜzerineNotlar”, I. Ulus la ra ra sı Zaza Di li 
Sem poz yu mu (13-14 Ma yıs 2011) (ed. Mu rat 

Va rol),Ankara2011,s.279280;Mu rat Ala noğlu – Mu ham met Yü cel, “DımıliZazaAdıveTa
rihselGelişimi”, a.e., s.313326;Ab dul lah De mir, 
“XIX.YüzyıldaZazalarınNüfusuveDemografik
Yapısı”, II. Ulus la ra ra sı Zaza Ta ri hi ve Kül tü rü 
Sem poz yu mu (4-6 Ma yıs 2012) (ed. Mu rat Va

rol),İstanbul2012,s.106;Ah met Bu ran – Ber na Yük sel Çak, Tür ki ye’de Dil ler ve Et nik Grup lar, 
Ankara2012,s.8085;Ko zad Mo ha met Ah med, 
The Be gin nings of An ci ent Kur dis tan (c. 2500-
1500 BC): A His to ri cal and Cul tu ral Synthesis, 
Leiden2012,s.447;Mus ta fa Deh qan, “A Za za ki 

AleviTreatisefromDiyarbekir”, JRAS, series3,
XX/3(2010),s.112;Ra sim Boz bu ğa, “Türkiye’
ninBirRengi:Zazalar”, Tür ki ye Gün lü ğü, sy.
113,Ankara2013,s.5778;V. Mi norsky, “Day
lam”, EI° (İng.),II,193.
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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).

BİBLİYOGRAFYA:Fî rû zâ bâ dî, el-Æå mû sü’l-mu¼î¹, I,1293;Mes‘ûdî, Mürûcü’×-×eheb (Abdülhamîd),II,251;İb nü’lEz rak elFârik¢, Tâ rî Åu Mey yâ fâ ri š¢n ve Âmid 
(nşr.BedevîAbdüllatîfAvad),Beyrut1974,s.
49,93;İbn Hal likân, Ve fe yât, VI,219;İbn Faz lullah elÖmerî, Mesâli kü’l-eb ½âr (nşr.AhmedZeki
Paşa),Kahire1342,s.145;İbn Ha cer, Teb ½î rü’l-
mün te bih, II,575;Şe ref Han, Şe ref nâ me (nşr.
V. Véli ami nofZer nof),Tahran1377,I,252262,
310317;Ev li ya Çe le bi, Se ya hatnâme (Dağlı),III,
139,143;IV,116,186,310;C. Nie buhr, Reise--

beschreibung nach Arabien und andern um-

liegenden Ländern, Frankfurt1994,s.417419;Ab dür rezzâk Bîg Dün bü lî, Rav²atü’l-Cen ne: Tâ-
rîÅ-i Dün bü lî, TahranKütübhâneiMerkezî,nr.
3210/824,s.9596;a.mlf., Te×ki re-i Nigâristân-ı 
Dârâ (nşr.AbdürresûlHayyâmpûr),Tebriz1342
hş./1963,s.60;Di yâr be kir Salnâme le ri (1286
1323/18691905),c.V;Bit lis Vilâye ti Salnâme si 
(1310),s.256,260,266;Mis si on sci en ti fi que 
de Mr. Er nest Chan tre, so us-di rec te ur du Mu--
seum de Lyon, dans la ha ute Mézo po ta mie, le 
Kur dis tan et le Ca uca se/Pho tog rap hi es de Mr. 
Ca pi ta ine Barry, Lyon1881,I,IIIIV;E. Chan tre,
Les Kur des: Es qu is se his to ri que et ethnogra-

phique, Lyon1897;Me le Eh me di Ha si, Mew lid-i 
Ne biy yi’l-Ku rey şi, Diyarbekir1899;A. V. Le Coq, 
Kur disc he Tex te, Berlin1903;H. C. Tol man, The 
Be his tan Ins crip ti on of King Da ri us, Nashville
1908,s.16;O. Mann – K. Ha dank, Mun dar ten 
der Zâ zâ, Ha up tsäch lich aus Si we rek und Kor, 
Berlin1932,s.46;Os man Efen di, Mew lid (haz. 

C. Be dir xan),Şam1933;P. I. Lerch, Iss le do va-
ni ja ob Irans kix Kur dax i ix pred kax se vernyx 
Xal de jax, SaintPetersburg185658,IIII;Mehdî Akåsî, Tâ rîÅ-i ƒoy, Tebriz1350hş.,s.135136;T. L. Todd, A Gram mar of Di mi li, Al so Known as 
Za za, Michigan1985,s.VVII;D. N. Mac Ken zie, 
“NotesonSouthernZaza(Di mi lî)”, Pro ce edings 
of the Se cond Eu ro pe an Con fe ren ce of Ira ni an 
Stu di es (ed.B.G.Fragnerv.dğr.),Roma1995,s.
401414;Mal mi sa nıj, Kırd, Kır manc, Dı mı li veya 
Zaza Kürt le ri, İstanbul1996;M. Emîn Riyâhî, Tâ-

rîÅ-i ƒoy, Tah ran 1378 hş., s. 110111; L. Pa ul, 
Za za ki: Gram ma tik und Ver such ei ner Dia lek-
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com/?page_id=133). Mehâmi de aşi re ti ne men sup Keh liyyûn ai le sin den dir. De de si Behîc ve ba ba sı Zey dân, Enbâr’a bağ lı Âne bel de sin de doğ muş tur. Üç ya şın da iken ba ba sı nı kay bet ti. İlk ve or ta oku lu Bağdat’ta oku du. Li se nin ede bi yat ko lun dan me zun ol duk tan son ra Diyâlâ böl ge siy le Bağ dat’ta ki çe şit li il ko kul lar da öğ ret menlik yap tı. Bu ara da gir di ği Bağ dat Üni ver site si Hu kuk Fa kül te si’nden 1950’de me zun ol du. Bir li se de mü dür lük, Ev kaf Ba kanlı ğı’nda mü fet tiş lik ve Diyâlâ Ev kaf müdür lü ğü gö rev le rin de bu lun du. Ar dın dan Ka hi re Üni ver si te si’nde E¦erü’l-šu½ûd 
fi’t-ta½ar rufât ve’l-£uš†d ad lı ça lış masıy la yük sek li san sı nı (1958), A¼kâmü’×-
×im miyyîn ve’l-müs teßmenîn fî dâri’l-
İs lâm isim li te ziy le de dok to ra sı nı (1962) ta mam la dı. Öğ renim sü re cin de Irak ve Mısır’ın ön de ge len ilim adam la rın dan ders alan Ab dül kerîm Zey dân için Emced ezZehâvî ay rı bir öne me sa hip tir. Di ğer hoca la rı ara sın da Ab dülkådir elHa tîb, Necmed din elVâiz, Mu ham med Mahmûd esSavvâf, İs lâm hu ku ku ala nın da ki modern ça lış ma la rıy la dik ka ti çe ken Ali elHa fîf, Mu ham med Ebû Zeh re, dö ne min Ez her şey hi Ha san Me’mûn, dok to ra da nış ma nı Mu ham med Sellâm Medkûr, Mu ham med esSenhûrî ve Ab dül ke rîm esSâ ika anı lır.Ka hi re’de ki li sans üs tü öğ re ni mi nin ardın dan Irak’a dö nen Ab dül ke rîm Zey dân, Bağ dat Üni ver si te si Hu kuk Fa kül te si Fı kıh Bö lü mü ve Ede bi yat Fa kül te si Din Bö lü mü baş kan lı ğı, Irak İhvânı Müs limîn teş kilâtının kur du ğu İs lâ mî Araş tır ma lar Fa kül te si de kan lı ğı yap tı. Ba as Par ti si’nin 1968’de ger çek leş tir di ği dar be den son ra, öğ ren ci si olan Baş ba kan İbrâhim edDâvûd’un tek lifiy le Ev kaf ba kan lı ğı gö re vin de bu lun duysa da İbrâhim edDâvûd’un di ğer dar beci ler ta ra fın dan et ki siz ha le ge ti ri lip Su udi Ara bis tan’a gön de ril me siy le Zey dân’ın on üç gün sü ren ba kan lı ğı da ni ha ye te er di. 
1978’de üni ver si te de ki gö re vin den re’sen emek li ye sev ke dil me si üze ri ne Bağ dat Üniver si te si ken di si ne li sans ve li sans üstü öğre tim tez da nış man lı ğı, di ğer ilmî faali yetle re ka tıl ma imkânı sağ la yan ve çok nâdir ve ri len “üs tat mü te mer ris” (emeri tus pro

fes sor) un va nı ver di. Ab dül ke rîm Zey dân, Irak’ta elUhuv ve tü’lİs lâ miy ye adıy la kuru lan İhvânı Müs limîn Ce maati’ ne 1950’li yıl lar da üye ol du ve 1960’ta teş kilâtın ikin ci ge nel baş ka nı se çil di. Teş kilâtın 1970’te ka pa tıl ma sı nın ar dın dan fa ali yet le ri ni 
1990’lı yıl la ra ka dar giz li bir şe kil de sürdür dü ğü sü reç te çe şit li bas kı la ra mâruz kal dı, göz hap sin de tu tul du ve gör dü ğü iş ken ce ler yü zün den gör me du yu su za yıf

Fo rum ile kitâbî din le rin men sup la rı arasın da kar şı lık lı dost luk, iyi ni yet ve an la yışı teş vik et ti. Kı sa ca FA IR adıy la bi li nen, İslâmo fo bi ve Irk çı lı ğa Kar şı Fo rum (Fo rum 

Aga inst Is la mop ho bia and Ra cism) ad lı ku ru luşun baş kan lı ğı nı yap tı, İslâm kar şıt lı ğı ve düş man lı ğı kav ram la rı nı dün ya da ilk kulla nan lar dan bi ri ol du. İn gil te re’de ya şa yan müs lü man la rın so run la rı ve dış lan ma la ra kar şı inanç la rın dan tâviz ver me den çö züm ara yış la rı onun “İn gil te re baş müf tü sü” diye anıl ma sı na se bep ol du. Dün ya Din leri Kon se yi baş kan ve kil li ği ve West mins ter Üni ver si te si’nde ki “De mok ra si ve İslâm” prog ra mın da da nış ma mec li si üye li ği yapan Zekî Be devî’nin inanç lar ve kül tür ler ara sın da sür dür dü ğü bu tür ça lış ma la rı İn gil te re ve di ğer Ba tı ül ke le rin de il gi ve tak dir gör dü, Bri tan ya İm pa ra tor lu ğu Şöval ye lik ni şa nı (KBE) ve I. Fran cis Ta ri ka tı Kra li yet Şö val ye lik ni şa nıy la (GCFO) ödüllen di ril di. Zekî Be devî’nin 24 Ocak 2006 ta ri hin de Lon dra’da ya pı lan bir top lan tı sı ra sın da âni ölü mü mü na se be tiy le Prens Char les ve İn gil te re Baş ba ka nı Tony Blai r baş ta ol mak üze re bir çok yet ki li tâzi ye me saj la rı ya yım la mış tır. Sos yal fa ali yetle rin den do la yı eser yaz ma ya imkân bula ma yan Be devî’nin The Re for mers of 
Egypt: A Cri ti que of Al-Afg ha ni, Ab-
duh and Rid ha (London1978) ve Is lam 
in Bri ta in (London1981) gi bi ba zı kü çük ha cim li ki tap la rı ya yım lan mış tır.
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Resmî bel ge ler de do ğum ta ri hi 1917 ola rak geç se de ken di si 1921’de Bağ dat’ta Kerh böl ge sin de ki Sûkul hamâde sem tin de doğ du ğu nu be lir tir (http://www.drzedan.

le ge’ın ver di ği dip lo ma res men üni ver si te dip lo ma sı na eş de ğer sa yıl dı.Va ti kan ta ra fın dan İn gil te re’den kardi nal se çi len Ba sil Hu me’un din den tâviz ver me den, nü fu su nun bü yük ço ğun lu ğu Pro tes tan olan bu ül ke de Ka to lik inan cına kar şı say gı lı dav ra nıl ma sı nı sağ la mak üze re iz le di ği ba rış çı yön te mi ör nek ala rak aynı şe yi müs lü man la rın da ba şa ra bi le ceği ne ina nan Zekî Be devî, İn gil te re’de ya şadı ğı uzun yıl lar bo yun ca yal nız İn gil te re gi bi Ba tı lı li be ral bir or tam da müs lü man la rın na sıl ya şa ya bi le ce ği ni de ğil, aynı za man da Do ğu ile Ba tı ve ge le nek sel le mo dern arasın da ki me sa fe le rin ba rış çı bir şe kil de na sıl ka pa tı la bi le ce ği ni de gös ter me ye gay ret et ti. Ba tı’da müs lü man la rın bü yük öl çü de fen bi lim ci le ri ve iş adam la rı ta ra fın dan tem sil edil di ği ni, an cak bu ke sim le rin sosyal bi lim ler ala nın da ye te rin ce do na nım lı ol ma dı ğı nı, so nuç ta bu ek sik li ğin on la rın fark lı kül tür den olan la ra kar şı sert lik yanlı sı ol ma la rı na yol aç tı ğı nı dü şün dü. Bu durum da İslâm’ın yet kin din bil gin le ri ve önder le ri ta ra fın dan tem sil edil me si nin fark lı inanç tan ve kül tür den olan lar ara sın da yapı cı iliş ki le rin ku rul ma sı na da ha çok kat kı sağ la ya ca ğı na inan dı ve bu amaç la ça lış tı. An cak onun “İn gi liz İs lâ mı” di ye ni te len dirdi ği bu ya pı cı an la yış za man za man ken disi nin tâviz ci lik le suç lan ma sı na yol aç tı.Zekî Be devî, Lon dra Mer kez Ca mii imamı iken di ğer din men sup la rın ca dü zenle nen ve üç se mavî di nin tem sil ci le ri ni bir ara ya ge ti ren top lan tı la ra ka tıl dı. Ken di si de din üze ri ne soh bet ler ya pa rak di ğer din le rin ile ri ge len le ri ni bu soh bet le re davet et ti. Onun bu tür fa ali yet le ri ge nel lik le din ler ara sı di ya log ha re ke ti nin baş la tılma sı ola rak yo rum lan dıy sa da ger çek te Be devî, din ler ara sın da de ğil fark lı din le rin men sup la rı ara sın da di ya lo ga önem ver di. Ken di si de Mı sır’da doğ muş ol ma sı na rağmen Pa si fik’ten Af ri ka’ya ve İn gil te re’ye uza nan ha ya tı bo yun ca kü re sel dü şü nen bir müs lü man ola rak di ğer din le rin mensup la rıy la her za man di ya log içe ri sin de bu lun du. 1997’de kur du ğu Three Fa iths 
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