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e ÖZET:
Bilimsel çalışmalarda usulsüz vusul mümkün değildir. Bu durum dilbilim çalış
için de geçerlidir. Genel viya özel dilbilim çalışmalarının planlı-programlı,
sistematik, kümülatif, işbirliği ve i; dağılımına, saha çalışmasına dayalı bir şekilde,
bilimselyöntem ve teknikler dahilinde ilerlemesi gereki1:
maları

Zaza dili alanında yapılacak. çalışmaların amacı, bu dili yok olmaktan korumak
ve geliştirmek/ir. Zazaca özel dilbilim çalışmalarının da usul yönünden, işbi~liğine,
iş-görev dağılımına, dil ve edebiyat malzemelerinin derlenip toplanıp tasnifedilerek,
genel dil bilim sınırları çerçevesinde, bilimsel bir yöntem dahilinde yünitiilmesi gerekmektedir.
Genel dilbilim; dilin tanımı ve kaynağı, sentak.s, morfoloji, lek.siografya, fon olo}i, onomastik., semantik. gibi alt disipliniere ayrılmaktadır. İlk. dönem Arapça dilbilim çalışmalarında saha çalışması, dil-edebiyat malzemelerinin derlenip toplanması, sözliik-sentqk.s-moifoloji çalışmaları ve bu çalışmalarda takip edilen sema,
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kıyas,

icma, vb. metodolojiler, Kur'an'ın ve Hz. Peygamberin, bir dilin korunması
veyaşanması hususundaki yaklaşımları gibi konu/ardır. Bu uygulamaların Za~ca
dilb.ilim çalıJmalarının dini, insani, ahlaki, edebi, dilbilimsel temellerinin aniaşılıp
tespit edilmesinde, Zazaca dilbilim alanında yapılabilecek çalıJmaların sınıflandırıl
masında ve bu konuda metodo/ojinin belirlenmesinde büyük katkılarının olabileceğini
diqünmekteyiz.
Çalışmamızda öncelikle genel dilbilimin alt disiplinlerini inceleyeceğiz. İkind

olarak İlk dönem Arap dil~ilimi ve edebiyatı alanında yapılan çalıJmalardaki yöntemi ele alacağız. Zaza Dilbilimi ve Edebiyatı alanında yapılacak çalışmalarda takip

edilebilecek yöntemi belirleyerek konuyu sonlandıracağız.

1. Dilbilim ve Alt Dalları
1.1. Genel ve Özel Dilbilim
Dilbilim; ~ inceleyen bilim olarak tanımlanabilir. Diğer bir ifadeyle, dil
olgusunun bütün g~nel ve özel niteliklerini, yani herhangi bir dile, bir dil öbeğine ait ya da bütün dillerde görülen özellikleri, dil olaylarını araştırma konusu
edinen, dillerin ortak ya da tek özelliklerini inceleyen, konuları birçok bilim dalıyla ilişkili ve geçişme halinde bulunan, geniş çerçeveli, dilin yanı sıra öğretimi
ve öğrenimini de inceleyen bi1.in1 dalı şeklinde tanımlanmıştır. 1 Dilbilim, Genel Dilbilim-Özel Dilbilim ve Karşılaştırmalı Dilbilim kısımlanna ayrılır. Genel Dilbilim, dil olgusunun kaynağını, dünya dilleri arasındaki benzer ve farklı
yönleri, tüm diller için genel geçer kanunları tespit etmeye çalışan bir bilimdir.
Özel dilbilim ise belirli bir dilin, dilbilimin çeşitli alt disiplinlerinin çerçevesinde bilimsel açıdan incelenmesidir. Karşılaştırmalı dilbilim iki veya ikiden fazla
dili, dilbilimin alt disiplinleri çerçevesinde karşılaştırmalı olarak ele alıp bu diller
arasındaki benzerlik ve farklılıklan tespit eden bir bilimdir. 2 Başka bir ifadeyle
Genel dilbilim, dillerin ayrılıklarını bir tarafa bırakarak ortak özelliklefİ:ni, genel yasalarını, dile ait tümelleri ve evrensel görünümleri inceler. Bu incelemenin
belirli bir dille sınırlandırıldığı bilime, özel dilbilim denir.3 İki veya daha fazla
dil arasındaki kıyaslamalardan hareketle yapılan dilbilim çalışmalanna ise karşılaştırmalı dilbilim denir. Bu çerçevede Zazaca Dil çalışmaları, Zazaca Özel
Dilbilimi sınırlannda yer alır.
ı
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Doğan, Her Yönüyle Dil, TOK yay., Ankara, 2009, s.24; Kıran, Zeynel; Ezller, Ayşe,
Dilbilime Giriş, Seçkin yay., Ankara, 2010, s.44;Aitınörs, Atakan, Dil Felsefesi Sözlüğü,
Paradigma Yay., Istanbul, 2000, s. 21; Vardar, Berke, Yirminci Yüzyil Di/bilimi, Multilingual yay.,
ista~bul, 1999, s. lO; Uçok, Necip, Genel Dilbilim, Multilingual yay., isstanbul, 2004, s.13.
Aksan, o.g.e., s.24-25; Vardar, Berke, Dilbilimin Temel Kavramfon ve ilkeleri, Multilingual yay.

Aksan,

istanbul, 2001, s.26.
Kaya, Mustafa, Modern Arap Dilbilimi Çalışmo/o rı, EKEV Akademi Dergisi,
2008, s.339.

Sayı:36, Erıurum,

1.2. Dilbilimin Başlı cu Alt. Disiplinleri:
1.2.1. Sesbilimve Fonoloji:
Sesbilim, dillerdeki ses oluşuriıunu, sesin muhataba ulaşma sürecini, dildeki
seslerin özelliklerini, ses değişiriileri ni pozitif bilim yöntemleriyle inceleyen bir
disiplindir. Çünkü bu disiplin, Qj1 seslerinin fiziki yönüyle ilgilenir. 4 Fonoloji
ise, sözün ses özelliklerinin kelimedeki vurgu, ton, ~ginin anlarola olan iliş
kisini, yani ses-anlam ilişkisini dilbilim yöntemlerine dayanarak inceleyen bir
disiplindir.5 Arapça'nınoses yönü Tecvid ilmi kapsamında detaylıca incelenirken,
fonetik yönü asırlar öne~ İbn Ci rini tarafindan ele alınmıştır. 6
Örneğin Arapça'da. harfterin mahreçleri ve sıfatları, işmam, imale, kalkale, teshil, kalb gibi tecvit ve sarf ilimlerinde ineeleneo hususlar da sesbilim
kapsamındadır? Zazaca Dilbiliroioalarunda yapılacak çalışmalarda Zaza Dilinin
Sesbilim yönünden incelenmesi, Zazaca Harflerin mahreç ve sıfatlarının belirlenmesi, Zazaca'nın ses yapısına uygun bir alfabenin oluşturulması, dildeki ses
olayları/değişimlerinin incelenmesi gerekir.

1.2.2. Biçimbilgisi (Morfoloji-Sa rf)
Bir dili meydana getiren kelimeleri; kök, ek, türetim yolları, eklerin görevleri,
çekimierne gibi biçim yönünden inceleyen alt disiplindir.8 Bu dislplininoArapçadaki karşılığı "sarftır. Arapça'da ~arf, bir tek aslın çeşitli anlainları elde etmek
için çeşitli m.iSalle.re dönüşt\İrülmesi,9 şeklinde tarif edilmiştir. A.rapça'runobiçimbi!IDııi yönünden muazzam bir zenginlik ~z etmektedir. Ele alınan bir kelimeden
oism_-i zaman, ism-:i meJ<an, geçmiş zamanın olumsuzu, şaşma kipleri, küçültme
is~eri gibi J'i:rmi dört kelimenin çekim imkanı bultinmaktadır. Arapçada mastarlar seniai.ve kıyasi olmak üzere ikiye ayrılır. Semai,mastarlano isminden anlaşılacağı gibi kaynağıokonuşulan dildir. Kıyasi mastarların kaynağı, sınırlı sayıdaki
fiilierin mastarlarının geldiği kalıP,lardır. 10 Buna göre konuşma dilinde olmasa
bile, birçok mastar benzerlerine kıyaslaoarak türetilebilmektedir.
o Zha dilinin morfolojik/hiçim bilgisi açısından incelenmesi gerekmektedir. o
Zira biçim bilgisinin doğru anl~şılıp uygulanması, yeni kelimelerin türetilmesi,
Zazaca'nın diğer dill~r içind.eki yerinin tespit edilmesi açı~ndan önemlidir.
ı, .25-26; Kıran, 1.g.e., s. 238-239, Vardar, Dilbilimin Temel Kavramları ve
ilkeleri,s.156.
'· ·
S Aksan, a.g.e., ı, 28; ll, 66; Kı ran, a.g.e., s. 239, Vardar, Dilbilimin Temel Kavramlan ve ilkeleri,

4 Aksan, a.g.e.,
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5.156-157.
Ünlü, Demirhan, Tecvid, TDV yay., Ankara, 2005, s.39.
Ünlü, Demirhan, a.g.e., s.39.
Aksan, oog.e., ı, 29; ünalan, Şükrü, Dif ve KD/tür, Nobel yay., Ankara, 2010, s. 124-125.
Zencant !zzuddin, 'lzıifi's-Sarf; Mektebet-u Yasin, istanbul, 2008, s.188,
Racihi, Abduh, Totbiku's-Sarji, Daru'n-Nahdeti'I-Arabiyye, Beyrut, 2004, s.66.

1.2.3. Dizim bilgisi (Sözdizimi/Sentaks/Nahiv)
Dilbilimin cümle içinde kelimelerin yeri ve göreviyleilgilenen alt disiplinidir. 11
Bu ·kavram Arapça'da binlerce yıl önce Nahiv kelimesiyle karşılaruruş ve nahvin,
dili hatadan, bozulınadan koruduğu, bu ilmin cümle içinde kelimelerin i'rab ve
bina yönünden son hallerinin incelendiği bir ilim olduğu ifade edilmiştir. u Söz. dizimi bir dilin temelini oluşturur. Söz diziminin bozUlması dilin bozulınasına,
varlık sebebini yitirmesine neden olur.13
Zazaca söz diziminin tespit edilmesi ve pratikte uygulanması bu dili yok olmaktan kurtarır. Ane~ Zaza dilinde gramer belirlenİ;fken, saha çalışmasıyla tüm
ağızları dikkate alpıak, gramer kurallarını buna göre oluşturmak gerekir. Zazaca Türkçe'nin etkisinde kaldığı gibi, ·za"zaıarın T~kçe ·konuşmaları da Zazaca
gramerin etkisinde kalıruştır. Bu durum Zazalann herri Tıirkçe hem de Zazaca
konuşmalarını olumsuz etkilemektedir. Örneğin Bingöl Türkçe ağzındaki "Sen
Odur nereye gidiyorsun'? ifadesi~ Bingöl Zazaca'sındaki "Tı hi şin ça" cümlesindeki
gramer yapısının, Tıirkçe ko-nuşmaya yansımasıdır. Bu nedenle yazılı ve sözlü
Zazaca llerişimin sağlıklı olabilmes~ ve Zazaca'nın varlığını_ devam ettiimesine
imkan tanıması, aynı Zamanda Zazaların Türkçe veya Zaza dili konuşmada da
başarılı_ olabilmesi Zaza dili gramer yapısının belirlenmesi zorunluluktur.

1.2.4. Sözlük Bilgisi (leksioğrafya)
Sözlük bilimle·yakından bağlantılı olan bu disiplin, sözlük hazırlama yöntem
ve tekniğiyle ilgilenir. 14
Zaza Dili sözlük çalışmalarında, sözlük hazırlama tekniklerinin önceden ve
doğru belirlenmesi gerekir. Klasik Arap Dili çalışmalannda metedoloji başlığı
altında sözlük çalışmalanndaki rnetedolojiyi ele alacağız. Bundan sonra Zazaca
. sözlük çalışmalannda alternatifbir yöntem ortaya kayacağız.

1.2.5. Sözcükbilim (leksioloji)
Anlambilim (Semantik), Adbilim (Onomastik) temel oluşturan sözlükbilim, bir dilin kelime varlığını biçim, arılam ve adbilim gibi açılardan inceleyen bir
disiplindir.15 Bir dilin kelime varlığı ile kelime dağarcığı farklı şeylerdir. Kelime
varlığı dilin kullanılan .ve kullanılmayan kelimelerinin tümünü ifade eder. Kelill Aksim, a.g.e., ı, 29; Kıran, a.g.e., s.243.
.
12 ei-Meylani, Mutıammed b. Abdurrahim, Şerhu'I-Muğnl, Salah Silici Yay., istanbul, 1995, s.1.
13 Özkan, Fatma; Musa, Bağdagül; Yabanct Dillerin Türkçenin Söz Dizimi üzerindeki Etkisi; Ahmet
Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı yay., Bi lig Dergisi, Yaz/2004, Sayı 30, s.96.
14 Kıran, a.g.e., s.241; Aksan, a.g.e., ı, 32; Vardar, Dilbilim Terimleri Sözlüğü, s.184.
15 Vardar, Dilbilim Sözlüğü, s.184; Aksan, a.g.e., ı, 31; Kıran, a.g.e., s. 242.

me dağarcığı ise, günlük konuşmalarda her alanın kendine mahsus kelimelerini
de içine almak üzere kullanılan kelimeleri ifa~e eder.16 Klasik Arap Dili sözlük
çalışmalarında muazzam bir sözcükbilim çalışması sergilenmiş tir. Ele alınan kelimeler anlambilim yönünden, dil ve edebiyatta.ki kullarum1arı açısından biçim
yönünden (sarf) derinlemesine incelenmiş ve kendine mahsus sistematikleri
olan cilder dolusu sözlük çalışmalan yapılmıştır.
Zaza dili alanında yapılacak sözlük çalışmalarının, anlambilim, adbilim, biçimbilim ile bağlantılı bir şekilde ele alırup, Zaza dilinin kelime varlığının bu
açılardan derinlemesine incelenmesi gerekmektedir. Zaza dilinin kelime varlığı
nın tespit edilmesi gerekir. Bunun için kullarulacak yöntemleri ilerleyen kısım
larda ele alacağız.

1.2.6 lehçebilim:
Bir dil içinde veya o dilin yayıldığı farklı bölgelerde, çeşidi etkenlerle ayrış
tığı lehçeleri ve ağızlarını inceleyen disiplindir. Lehçebilim, dilin genel ve özel
nitelikleri kadar, aynı dilin farklılaşmasının toplumsal-kültürel, coğrafi-siyasi ve
psikolojik nedenlerini de araştırır: 17
Lehçebilim kapsamında, Zazaca lehçelerinin belirlenmesi ve karşılaştırıl
ması, lehçe farklılıklannın toplwnsal-kültürel, dini, coğrafi-siyasi ve psikolojik
nedenlerinin araştırılması gerekmektedir.
Zaza dili ve edebiyatı alanında belirlenecek yöntemlere ışık tutması için,
ilk Dönem Arap dili ve edebiyatı alarunda.ki çalışmalara göz atmanuz uygun
olacaktır.

2. ilk Dönem Arap Dilbilimi ve
Edebiyatı Çalışmalarında Yöntem
Günümüz Zaza Dilbilimi ve Edebiyatı çalışmaları, sözlü kültürden yazılı bir
kültüre geçiş sürecinin devarnı düzeyindedir. İlk dönem Arap Dilbilimi çalışma
larında da ayru şekilde, sözlü kültürden yazılı bir kültüre geçiş süreci yaşanmıştır.
Bu süreç içinde dil ve edebiyat çalışmalarında kullanılan y~nternlerin, Zaza Dili
ve Edebiyatı'nın metinleşme sürecinde kullanılabilecek
en azından dikkate
alınabilecek yöntemler olduğunu düşünmekteyiz.
\
Arap Dili fasih varlığını ve gramerini, gelişmesini ve bu alandaki çalışmalann sürdürilimesini Kur'an'a, Kur'an'ın yazılı hale getirilmesine borçludur. İlahi
bir vah.iy olan Arapça Kur'an'ın kitap haline gelmesi ve çoğaltılması sözlü bir
geleneğe dayanan Arap Dili-Edebiyatı ve Kültüründe metinleşme hareketle-

vera

16 Kıran, a.g.e., s. 241-242; Vardar, Dilbilim Söz/ü~O, s.182.
17 Vardar, Dilbil/m Terimleri Sözlüğü, Multillngual yay, istanbul, 2007, s.143; Aksan, o.g.e., ı, 3233.

rinin sistematik başlangıç noktası sayılabilir. Çünkü ilerleyen dönemlerde İs
lam Arap yarımadasının dışına çıkmış ve Arap olmayari kimseler Müslüman
olmuştur. Buna bağlı olarak Araplar yabancı milletlerle temas kurmuş ve Arap
dilinde lahn (dilin bozulması) olayları, ortaya çıkmıştır. Bu durum Kur~an dili
olan Arapça'nın bozulmaya başlamasına, Arapça'nın bozulması Kur'an'ın yanlış
okunİnasına, dolayısıyla yanlış anlaşılınasına kadar varmıştır. Çok geçmeden bu
dil bozulmasmın karşısında başta Hz. Peygamberin konuya temas eden teşvik
leri, sonra Peygamber Ashabının dilin bozulması karşısındaki yaklaşımları Arap
dilinin bozulmaktan kurtanlması için gramer çalışmalarının başlamasına vesile
olmuştur. Diğer taraftan Hz. Peygamber hayattayken insa.nlar ~ur'an'dan anlamakta güçlük çektikleri kelime ve mefhurnları ona sormakta ve öğrenmektey
di. _H z. Peygamber'den sonra gerek ashab, gerekse Kl.!I'an ve Hadisi anlamaya
ve hüküm çıkarmaya çalışan İslam alirnleri· bu iki temel kaynaktaki kelimelerin
hangi anlama geldiğini belirlemek için Arap şiirine başvurmuş, Kur'an'ın daha
iyi anlaşılması için dil ve anlam merkezli tefsir çalışmalarını başlatmıştırlar.
Arap dili temelinde başlayan sözlük, gramer, sarf, fikıh usulü, çalışmalarında;
Kur'an ve Hadisteki garip, anlaşılması güç kelimelerin açıklanmasına, karşılaşı
lan sorunları Kur'an ve Hadis temelinde çözümlernek için dini metinler çerçevesinde icra edilen dil ve edebiyat merkezli çalışmalarda, temelde Sema ve Kıyas
yöntemleri kullanılmıştır. Bunun yanı sua İcma, Istıshab, İsticllal, İstihsan gibi
yöntemler de kullanılrruştır. 18

-2.1. Dil Çalışmalarında Sema Yöntemi:
Sema; dili bozulmamış Arapların ağzından alınan dil malzemesini ifade
eder. Bu malzeme Kur'an-Hadis'teki ifadeler, Cahiliye dönemi ile İslami dönemde Arap dilinin bozulmaya başladığı zamana kadar yaşamış olan kimselerin
şiir ve n esir türünden sözlerinin kayıt altına alınmasıdu. 19 Bu tanıma göre Sema',
yazılı veya sözlü olarak halk arasında kullanılan dil ve edebiyatla ilgili dini ve dini
olmayan fasih malzemenin derlenip toplanmasını ifade eder.20
Buna göre Gramer-sözlük çalışmalan ve diğer dilbilim çalışmaları sözlü ve
dil malzemesinin, dil sahasından toplanarak işlenmesinden ibarettir. Bu
malzeme sema yoluyla ~oplarur. Sema'dan kastedilen dil ve edebiyat verilerinin
halk ağzından ve yazılı metinlerden toplanarak bir araya getirilmesidir. Bu anlamda Sema'nın bir alan araştırmasıdu.
"
İlk dönem Arap dilbilimcileri ve edebiyatçıları, dil ve edebiyat malzemelerini
yazılı

18 Celaluddin Suyuti, ef-lktırah frilm-i Usüli'n-Nahv, Daru'I-Ma'rife, Beyrut, 2006,5.180-187.
19 Suyuti, a.g.e. 5.20-25.
20 Bakırcı, Selami, Demirayak, Kenan, Arap Dili Grameri Tarihi, Erzurum, 2001, 5.55.

sema yöntemiyle toplamış, tasnif etmiş ve kural haline getirmiştir. Bu malzemeyi
toplamak için çöllere yolculuk yapılmış ve dil-edebiyat malzemesi Bedevi Araplardan toplanmıştır.21 Topladıkları malzeme ile küçük risaleler ve büyük sözlükler telif etmiştirler
Ünlü Arap Dilbilimeisi Halil b. Ahmed uzun yıllar Necd, Tihame ve Hicaz
çöllerinden dil ve edebiyat malzemesi toplamıştır. Topladığı malzemeyle Arapça
nahiv/gramer, sözlük ve aruz-kafiye alanlannda geniş çaplı dilbilim ve edebiyat çalışmalan yapmıştır. Halil b. Ahmed'in Kitabu'l:-~yn isimli 8 cilt halindeki
sözlük çalışmasını, Edebiyat literatüründe kendi alanındaki ilk eser hüviyetini
taşıyan ArUz ve Kafiye isimli eserini tamamen çöllere yaptığı yolculuktan, saha
çalışmasıyla topladığı dil ve edebiyat materyalleri işleyerek telif etmiştir.22 Ünlü
Arap Dilcisi Halil b. Ahmed, telif ettiği Kitabu'l-~yn eserinde, Kelimenin anlam sahasını Arap şiirindeki kullanımından, Kur'an ve Hadisteki kullanırnların
dan örnekler getirerek izah etmiştir.
Aynı şekilde İmam Şafii, çölde uzun yıllar Hüzeyl Kabilesinin yarunda kalmıştır. Şafii bu uzun süreli İkarnetinin sayesinde kazandı&ı dil melekesiyle, Arap-

ça olan Kur'an ve Hadisleri anlama hususunda kendine mahsus bir usul geliştir
miştir. Usul bilgilerini er-Risale isimli fikıh usulü kitabında bir araya getiriniştir.
Bu usul bilgisi Kur'an ve Hadis metinlerini anlama ve bunlardan hüküm çıkarma
metodolojisi mahiyetindedir. Şa.fii, bu usulden hareketle, Kur'an ve Hadis merkezli, kendine mahsus müstakil bir fikıh mezhebi kurmuş, mezhebine dair temel
kuralları er-Risale isimli kitapta toplamıştır. Şafii'nin dil ağı!lıklı fıkıh usulü kitabının yanında edebiyat alanında Şiir Divanı mevcuttur.23
Esmai, çöldeki seyahatleri esnas~da, Kitab eş-Şat (koyun kitabı), Kitab elHay! (at kitabı), ~tab en-Nebat ve'ş-Şecer (bitki ve ağaç kitabı), Kitab el-İbil
(deve kita!:n), Kitabb ed-Delv (su kuyusu kovalan) gibi isimlerle, adı geçen varlıklan ve bu varlıklarla ilgili ince detaylan ifade eden kelimeleri küçük risaleler
halinde telif etmiştir.24 •
Bir dilin Gramer kurallannı belirleyen, yine o dilin bozulmamış, asliyetim ·
yitirmemiş sözlü ve yazılı malzemesidir. İlk dönem Arap..dili gramer çalışmala
rında sadece bir kabilenin konuştuğu Arapça değil, dili bo~ ayan bütün Arap
kabilelerinin Arapçası dikkate alınmıştır. Fasih Arap kabilelerinin dil ~anı m21 Said ei-Afğani, min Tarihi'n-Nahv, Darau'I-Fıkr, Beyrut, tsz., s.19; Şatır Ahmed Muhammed,
ei-MOcez fi Neş'eti'n-Nahv, Kahire, 1983, s.23-24.
22 Yılmaz, ibrahim,Arap Edebiyatında ArDı, Araştırma yay., Ankara, 2009, s.l; Demlrayak, Kenan;
Çöğ~nll, Sad i, Arap Edebiyatı Kaynak/an, Erzurum, 2000, s. 123, s.141; Şatı r, Muhammed
Ahmed, a.g.e., s.Sl-52.
23 Afğani, a.g.e., s.2.5; Muhammed Ebu Zehrd, Imam Şafii, çev.Osman Keskioğlu, DiB yay.,
Ankara, 2000, s. 39-40.
24 Bakırcı, Selami; Demiraya k, Kenan, a.g.e., 11.

lan bizzat yerinde tespit edilmiş ve bunlardan yaygın olanı kural haline getirilmiştir.

. Basralılar Arapça gramerini, yaygın olarak kullanılan fasih dil ve edebiyat verilerine hareketle belirlemişlerdir. Yaygın kullaruma aykın kullanım kullanımlar
fasih olmayan bir kabileye aitse reddedilmiştir. Fasih ve sözü dilde hüccet olan
bir kabileye aitse ise nadir (az kullarulan) veya şaz (lcural istisnası) olarak kabul
edilmiştir. Şaz ve nadir kullanımlar muhafaza edilmiş, ancak kural olarak kabul
edilmemiştir. Küfe dil ekolü, yaygın ve yerleşik kurallara aykırı kullanımlan (şaz,
nadir) da diJ<kate almış ve bunları da dil kuralı olarak kabul etmiştir.25
Edebiyaun Şür, Nesir, Atasözü, D eyim, Hikaye vb. yazılı ve sözlü ürünle-·
rinin toplanması ve derlenmesi de Sema yoluyla olmuştur. Bu konuda da Arap
dilcileri dilleri bozulmayan kabileleri dolaşmış ve topladıkları malzemeleri derleyerek tasnifve telif etmiş~erdir. Buna bağlı olarak adı geçen edebi al~arda Şiir
divanlan yazılmış, edebi nesre yönelik, atasözleri ve deyimiere yönelik çok sayıda
eser telif edilmiştir.26 Arap edebiyatçıları şür ve nesir gibi edebi ürünleri toplamada da seçici ve hassas davranmıŞlardır. 27 İlk dönemde toplanan edebi ürünler
dilbilimin her alanında kullanılmıştır. Gramer alanında kurallann belirlenmesi, ispatlanması, Arap dilinin morfolojik, semantik açılardan çalışılması, sözlük
çalışmalannda edebi niahşullerden faydala~ştır. Ayrıca hareketle sözcüğün
anlam sahasının belirlenmesinde, Kur'an ve Sünnetin yorumlll!liilası ve hüküm
çıkanlmasında edebi malzemeden çokça yararlanılmıştır.
Günümüz dilbilim ve edebiyat çalışmalannda da Sema yöntemi önemini
korumak.tadır. Nitekim gramer, sözlük, morfoloji, lebçebllim, şive-ağız gibi dilbilim alanlanndaki çalışmalarda bozulmamış halk dilinin yazılı-sözlü ürünlerini
ve verilerini dikkate almak ve dilbilim çalışmalarını bu ürün ve veriler üzerinde
yürütmek bir zorunluluktur. Aynı şekilde edebiyaun ş~r ve nesir alanl.a nnda atasözleri, deyimler, hikaye, öykü, tekerfeme, ninni vb. edebi ürünlerin de kaynağı,
bozulmamış halk ağzı ile yazılı edebi ürünlerdir ki, bu alana dair malzemelerin
derlenip toplanmasının tek yolu Sema' yöntemidir.

2.2. Dil Çalışmalarında istidlaf Yöntemi:
İstidlal Arap dilbilim .çalışmalarında yazılı veya sözlü malzemeyle bir dil
· kuralının ıspatlanması veya belirlenmesi anlamına gelmektedir. Burada sözlü
malzemeden kastedilen bozulmamış dilsel kullanımdır. Yazılı metinlerden kas'
25 Afğani, a.g.e., s.72,73; ez-Zubeydi, Abdullatif b. Ebubekir, l'tilôfu'n-Nusra fi ihtilaft Nuhati'l, Kufeti ve'I-Basra, Mektebetu Nehdeti'I-Arabiyye, Beyrut, 1987, s.46.
26 il&ili Eserler için Bkz.:Demirayak, Kenan; Çöğerıli, Sa di, a.g.e., s.15, s.43, s.BO.
27 Çetini M. Nihad, Eski Arap Şiiri, Edebiyat Fakültesi Matbaası, Istanbul, 1973, s.57-58..

tedilen şür ve nesir tü.rü edebi ürünler ile Kur'an ve Hadislerdeki dil malzemesi,
kull~ımıclır. Bu durum dil kurallannın veya kullanımının belirlenmesinde bozulmamış sözlü ve yazılı dilin araştırılarak esas alınrnasıclır.
Buraya kadar incelemeye çalıştığımız ilk dönem Arap Dil Bilimi Çalışmala
nndaki Yöntemi maddeler halinde şöyle sıralayabiliriz:
1. Grameı:, SözJük, Morfoloji, Sesbllim, Lehçebilim gibi Arap dilbilimi alanlannda Sema', {(ıyas,1stidlal, yöntemleri kullanılmıştır.
2. Gramer .kurallarının belirlenmesinde, sözlük ve diğer dilbilim çalışmala
nnda esas alınacak yazılı veya sözlü dilin bozulmamış olması şartı b.enimsenrniş
ve buna bağlı olarak dili esas alınacak ve alınmayacak fert ve toplum belirlenmiştir.

3. Dilbilim çalışmalarında güvenilir yazılı dil malzemesinin yanı sıra sözlü
dil malzemesi de dikkate alınmıştır.
4, Gci.mer,-sözlük, morfoloji gibi dilbilim çalışmalan, belirli bir kesimden
değil, dili doğru kullanan bütün kesimlerden yapılan alan araştırmasından ve
derlemelerden yapılmıştır..
5. Sözlük çalışmalan masa başında değil, bizzat halkın arasına girerek, dilin
bozulmadığı toplumlann içinde kalmak suretiyle yapılmıştır.
. 6. Şiir, Nesir, atasözleri ve deyimler türünden edebi ürünler, yazılı ve sözlü
alan araştırmasından harekede kayıt altına alınmış ve bu alanlarda çok sayıda
eser telif edilmiştir.
7. Dilbilim çalışmalan bir tek açıdan değil, ulaşılabildiği her açıdan (gramer,
sesbilirn, morfoloji, anlambilim, sözcükbilim, sözlükbilim vb.) sistematik, birikimli bir şekilde işbirliği suretiyle belirli bir disiplin içinde icra edilmiştii.

3. Zazaca dilbilimi çalışmalarında takip edilebilecek
metodolajik öneriler
3.1. Genel Dilbilim Metodolojileri' Temelinde
Zazaca Dilbilim Çalışmaları·.·
Bir bilim dalının var olması için o bilim dalının iyice..belirlenmiş ve sırurlan
dınlmış bir konusunun ve bu konuyu inceleyecek bir yönteminin olması gerekir.
Her bilirnde konu ile yöntem arasında diyalektik bir bağ vardır. 28 Pilbilimin
konusu bütün yönleriyle genel ve özel anlamda dildir. Modern dönemde Genel dilbilim metodolojileri "e!zamanlı" ve "art zamanlı" olarak belirlenmiştir.29Bu
nedenle öncelikle eşzamanlı ve artzamanlı dilbilim yöntemini açıklamamız uygun olacaktır:
28

Kıran,

a.g.e., s. 43.

29 Aksan, a.g.e.,

ı,

30.

-Eşzamanlı Yöntem: Dilin zaman mefhumunda, değişme ve gelişmelerden
bağımsız olarak, mevcut kullanımından hareketle incelenmesiclir.30 Örneğin
Bingöl İli ve çevresinde konuşulan Zazaca'daki eşanlamh ve zıt anlamlı kelimelerin veya farklı bölgelerde konuşulan Zazaca'nın ses bilim açısından incelenmesi ·eşzamanlı dilbilim yöntemi kapsamına girer. Çünkü böyle bir inceleme
yaşayan ve konuşulmakta olan bir dilden hareketle bu yöntem bir dilin yaşayan
ve konuşulmakta olan durumunu belirlemeye yönelik olduğundan betimlemeli
dilbilim yöntemi olarak da isimlendirilebilir.

Art Zamanlı Yöntem: Art zamanlı dilbilim yöntemi, dilin gelişıneli olarak ta~ sürecinin paralelinde incelenmesiclir.31 Örneğin "ö~" kelimesinin kapça'da
ilk kullanımının "Dua" anlamında olduğu, bu anlamın Arap şiirinden bazı örneklerle ortaya konulması, İslam'dan sonra kelimenin "Namazı" ifade edecek
bir anlam kazandığını ortaya koymak art zamanlı dilbilim yöntemi kapsamında
değerlendirilebilir. Zazacadaki "nımaj" "desmaj" "ruwejl' "zıka" gibi dini kavram· ların, "xole-imık-ap-xal" gibi akrabalık anlamına gelen kelimelerin Zazaca'ya ne
zaman girdiği, bu kelimelerin günümüzdeki kullanılışının belirlenmesi ve diğer
dillerle karşılaştı.nlması, kısaca kelimenin tarihi süreci içinde bağlantılı olduğu
dini, sosyo-kültürel, psikolojik açılardan incelenmesi art zamanlı dilbilim yöntemi olarak değerlendirilebilir.
Zazaca Dilbilim alanında yapılacak çalıpnalarda öncelikle dilbilimin alt dallarından birinden çalıjtlacak konunun belirlenmesi, eJzamanlı veya art zamanlı yön._
temlerden birinin, çalıjtlacak konunun mahiyetine uygun diğer yöntemlerle birlikte
kullanılması gerekir.

3. ilk Dönem Arapça Çalışmaları Temelinde
Zazaca Dilbilim ve Edebiyat Çalışmalarında Yöntem
İlk dönem Arap dilbilim ve edebiyatı çalışmalarındaki yöntemden hareketle,
Zaza dilbilim ve edebiyatı alanında yapılacak çalışmalarda aşağıdaki yöntemler
uygulanabilir:

1. Zazaca dilbilim ve edebiyat çalışmalannda Dini boyutun dikkate alınması
gerekir. Bu anlamda Zazaca mevlitler Zaza dili ve Edebiyatı açısından önemli yazılı metinlerclir. Bu metinlerin, Zazaca edebiyatı açısından, gramer, sözlük,
morfoloji açılarından incelenmesi gerekir.
· 2. Zazaca seslerin tümünü ifade edebilecek doğru bir alfabe oluştuİulması,
İ'.Zazaca dilbilimi ve edebiyatı alanındaki sözlü ve yazılı malzemelerin topalanlarda yazılı eserlerin verilmesi,

lanması, bu

30 Aksan, o.g.e., ı, 30.
31 Aksan, o.g.e., ı, 30.

4. Zazaca dilbilim çalışma4ı'ının, genel dilbilimin alt disiplinleri kapsamın
da yürütülmesi, bu çalışmalarda· metodolojinin belirlenmesi,

5. Zazaca dilbilim çalıŞmaları'nın işbirliği ve iş dağlımı prensibine göre yüriitülmesi, bi.rikimli olarak ilerlemesi .gerekir. Bunun için biri diğerinden kopuk
çalışmalar yerine görev dağılımı, görüş-fikir alışverişi esaslan na dayanan kolektif
bir çalışma pre~sibiyle hareket edilmesi,
6. Zazaca sözlük ~e gramer çalışmalannda belirli bir bölgenin Zazacasırun
Zazaca konuşan bütün bölgele~deki Zazacarun kelime hazinesinin araştı
rılması, sözlüklerde yer verilmesi ·
değil,

7. Zazaca sözlük, gramer ve morfoloji çalışmalannda orjinalliğini yitirmemiş, yabancı tesirlerden en az etkitenmiş kırsal kesimlerde konuşulan Zazacarun
esas alınması.
8. Zazaca dilbilimi ve edebiyatı saha çalışması kapsamında, Zazacadan başka
bir dil bilmeyen yaşlı neslin ağzından dil ve edebiyat malzemesinin toplanması,
bunun i~ kırsal kesimlere gidilmesi, video ve ses kaydı tekniklerinin kullanıl
ması, yaşlı kimselerin biyografık, otobiyografık konuşmalarının kayıt altına alı
narak incelenmesi.
9. Mevcut çalışmalara baktığımızda Zazaca dil çalışmalar~ çoğunlukla
Zazaca-Ttirkçe şeklindedir. Gerek sözlük, gerekse dilbilgisi çalışmalannın Zazacadan Zazacaya yapılması da gerekmektedir. Örneğin ele alınan Zazaca bir kelimenin eş-zıt anlamlıları, anlam ve kullanım sahası; Zazaca atasözleri, şiirler ve
mevlitlerden hareketle belirlenmeli ve Zazaca cümleler içinde kullanılmalıdır.
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