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otobüsUn ya da kara
özenle yerleştirip memleketi terketmesin. Bugün Zazaistan'ı
dolaştıgımızda, artık birçok köyü yaşlı ninelerle dedelerin beklemekte olduklannı görünce içi sızlıyor
insanın. Zazaistan topyekun ta§nlmış sanki. Adana,
ganını

bagajına

Atalarımızın yüzyıllarca ü-

zerinde egleşip, u~runa kan
döktügü güzel memleketimiz kimlere kalacak? Sorular çok, soruların getirdiği
derOer daha da çok.

boşalma, sırf bu
günlere özgü bir
boşalma degil kuşkusuz.
Bunun kökleri ta yüzyılımı
zın başlarına dek uzanıyor.
Halkımızın merkezi otoriteye boyun egmeyişi, zaman
zaman dev Jet tarafından göçe zorlanmasına yolaçmış
tır. Bu zorunlu yerleştitim
uygulamaları Cunhuriyet'ten sonra daha bir hızlalı.
mış, halkımız Bau Anadolu
kentlerinde, köylerinde,
kendi memleketinden, dilinden, kültüründen uzak

Bugünkü
yaşanan

.a

trenin

kıp
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bir Zaza ailesi ·yataA;ını yor-

Çepakçur'unu bıra
gurbet elleri mekan eyliyor. Zazaistan ne olacak?

ran'ını,

rs

Evet. Zazaistan bo§alıyor.
Gün geçmiyor ki, yoksul

BOŞALIVOR!
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Raya Zazaistani'nin

Tarsus, Mersin, lzmir, Is-
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tanbul gibi kentlerde artık
Zaza mahalleleri oluşmuş
durumda ve bu mahalleler
günden güne büyümekte.
Almanya'nın, Hollanda'nın, İsviçre'nin kimi kentlerinin kimi semt ve ilçelerinde Almanca'dan çok Zazaca konuşan insanlarla
karşılaşmaktasınız. Bu acı
gerçekle karşılaştıgınızda
içiniz burkuluyor, ve kendi
kendinize sormarlan edemiyorsunuz; Niye? Niye halkımız Dersim'ini, Hese ..

yıllarca ıstırap çekmiştir.

Bu zorunlu göçterin yanı
sıra 60'lı yıllardan bu yana
bir de ekonomik nedenlerden ötürü yapılan göçlere
rastlıyoruz. Bu göçler, Türkiye metrepolleriııe ve Bau
Avrupa'ya dogru günümüze
dek hızını yitirmeksizin
sürer gelir. Ama biz ekonomik nedenlerle yapılan bu
göçleri de TC'nin Zazaistan'ı boşaltma poltikası içinde degerlendiriyoruz. lı
sahalarından, iş imkanlarından yoksun bırakılan Zazaistan halkı, a!alann, tefecilerin, patronların elinde
inim inim inlemektense ekmegini başka diyariarda aramayı yeglemektedir.
Bu son on yıl içinde de bu
göçlere yeni bir göç dalgası
eklenir. Biz bu göçterin temel nedenini politik bunalım olarak değerlendiriyo
ruz. Türkiye, Kürdistan ve
Zazaistan politik olaylarla
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Yaşasın
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Müfrezelerind e örgütlenin! Kurtuluş müfrezelerimiz, halkımızın kurtuluşu
nun temel güvenceleridi r;
onlara güvenin, onlarda
birleşin ve onlara destek
verin!

Raya Zazaistani!

Yaşasın

Kurtuluş

MUfrezelerimiz!
Y asasın Zazaistan!

---------------

rd

Bizce halkımızın en büyük
sorunu örgütsüzlükten kaynaklanmaktadır. Kendi örgütlerinden yoksun olunca,
doğal olarak bir politik önderlikten de yoksun bir durumda iki taraf arasında ezilmcktcdir. Ama artık yeter
diyor ve gurbet ellerde ömür
ttiketen Zazaistan emekçilerine sesleniyoruz: lik fırsat
ta memlekcte dönün! Dagıyle taşıyla, ovasıyla yaylasıyla, köyüyle kentiyle
Zazaistan'ın dört yanını
şenlcndirin! Köylerimizin
meydanlannd a yine oyunlerımız oynansın, halaylanmı7. çekilsin; gençlerimiz, genç k11.lanmız yine
salıncaklarda türküler söyleyip sallansm. Zazaistan'a
dönün!.. Bugün, ülkemizin
bağımsızlıgı ve demokratikleştirilmesi yolunda halkunızın mücadelesini omuzIamış örgütümUz RZ vardır.
TC'nin askeri, jandarması,
polisi ve memurunun zulmüne; ağaların çagdışı haskıl anna; patronların gözü
doymaz sömürü iştahlarına
karşı Raya Zazaistani - Kur-

tuluş

.o

!esine sempatiyle bakıyor,
ama Kürdistan mücadelesini
kendi mücadelesi olarak da
görmüyor. Ama öte yandan
Kürt halkına karşı TC'nin
uşaklıgmı yapmayı ise aklının ucundan bile gcçirmiyor. Böylece günden güne
büyüyen bunalım, gençlerimizi hallaç pamuğu gibi
saga solasavurup duruyor.
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Son otuz
Zazaistanda amaçh olarak yaratılan bir kimlik
bunalımından öttirü Zaza
halkı politik tavır koymakta güçlüklerle kar§ılaımak
ta, ve kendisini, aTada ezilen bir halk grubu olarak
görmektedir... Kuzey Zazaistan'da Zaza halkı Alevi olduğu için akıl almaz sahtekarlıklar la sürekli rahatsız
edilerek kapalı bir uslupla
göçe zorlarunaktadır. Tüm
Alevi Zaza köyleri do!ru
dürüst bir cem yerinden
yoksunken, hemen hemen
her köye camiler yapılarak
bu köylere imamlar tayin
edilmekte, böylece köylüler provakasyona getirilerek Zazaistan'da bir Alevi
Zaza - Sünni Zaza gibi yapma bir çeli§ki yaratılarak
bu çelişkinin körüklenmesine çalışılmaktadır. Tüm
bunları gören ve yaşayan
köylUier, çareyi, köylerini
yaşlılara bırakıp memleketi
terketmekte bulmaktadırlar.
Güney Zazaistan'da ise durum daha farklı. Güney Zazaistan'da. Kürdistan'a sınır
olan kesimlerde halkımız
iki yönlü bir baskıyla karşı
kaqıyadır. Bir yanda PKK
bu sınır bölgelerinde örgütlenmek ister, Zaza gençlerini zorla silah altına almaya
çalışırken, öte yandan TC,
koruculuk sistemiyle gençletimizi PKK'ye karşı kullanma için her türlü çirkefIigi yepmaktadır. Evet, Zaza halkı Kürdistan mücade-
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çalkalanmaktadır.

yılda
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Sömürgeci lerin
Zazaistan'd a
asrarla ve inatla
örmeye çalıştıkları
köhne
alevilik-sün nilik
duvarını

güçlü iradenizle
yıkın,

yerle bir edin!
Ele ete,
omuz omuza,
gönül gönüle
vererek
Zazaistan'd a
ulusal bajtımsızlık
ve demokratik
halk devrimi
mücadelesi ni
yükseltin!
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Geçen

yıl ağustos ayında

Kuveyt'i işgaliy
le bölgemizde büyük bir
kriz ve bu krizle birlikte bir
sav~ havası esmeye b~lar
başlamaz Celal Talabani
Washington'a uçmuş, Kürt
halkının ve Kürdistan'ın olSaddam'ın

Kürtler nüfus itibariyle bölgenin en büyük halkların
dan biridirler. Bu son zamanlarda Kürt kaynakları
Kürtlerin nüfusunu 30 milyon olarak yazmaktadırlar.
Ku~kusuz bu rakarn oldukça
abartmalı. Ama gerçek nüfusu bu rakamın yarısı kadar
kabul etsek bile, bu, Kürtlerin bölgede nüfus itibariyle
önemli bir yerlerinin bulundu~unu kabul etmemiz için
yeterli bir gerçckliktir. Ama gel gelelim ki, bu halk
bağımsız değil; bu halkın
kendine ait bir devleti yok:
ve de en kötüsü, bu halk,
dünya kamuoyunun gözünde
acınacak bir halktır. Niye?
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anaklarını Wa~hington'un
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Kürt Ulusal Mücadelesi
ve Kişiliksiz Politik Önderlikler

w
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hizmetine sunmaya hazır
olduklarını ABD yönetimine bildirmişti. Bu hizmete
karşılık da, kriz sonrasında
ABD, Kürdistan mücadelesini destekleyecekti... Ondan
sonra Kürt liderleri batılı
emperyalist ülke başkentle
rinde gizli-açık birçok görüşme yaptılar. Böylece bu
ilişkiler, Saddam'ın büyük
yenilgisine dek sürdü.

w

w

Talabani Washington'a ilk
uçtuğunda, liderin bu tutumunu, akıllıca atılmış diplomatik bir adım olarak değerlendirenler oldu. Ama
biz, "Kürt liderler, Kürt tarihinde sürekli tekrarlanan
büyük bir hatayı yine İ§le
mektedirlcr. bunun da sonu
ötekiler gibi acı ve yenilgiyle bitecek.'' dedik. Ve
nitekim öyle de oldu.

g
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Kürtlerde XVI. yüzyıldan bu
yana yine1enen büyük bir
hata avrdır. Bizce Kürtlerin
bugünkü durumunun neden·
lerini bu hatada aramak gerekir.

Dün feodal Kürt bcylcri.
bölgenin güçlü devletlerine
sırtlarını verip birbirlerini
yeme ve bölgenin diğer
halklarını ezme yarı~ı için·
deydilcr. Böylece Kürt halkının gücü paramparça edile..

rek yüzyıllarca İran'ın ve
Devleti'nin hizmetine sunuldu. Daha sonralan
ulusal bilinçlenmeyle birlikte yav Cl§ yavaş gündeme
gelen ulusal nitelikli örgütlenmelerde, örgütlerin önder kadroları feodal beylerio o kahrolasıca mirasları
nı devralarak günümüz terminolojisine uyariayıp
sözde Kürdistan mücadelesini verdiler. Kürtlerin dı§ın
da herkes bu kişiliksiz politikanın farkındaydı, ve
gereksinme duydu!unda
Kürtleri rahatlıkla kullanabiliyordu.

Osmanlı

Çok uzaklara gitmemiz gerekmiyor. M ahabat Kürt
Cumhuriyeti'nin kuruluşu
ve yıkılışı, Barzani'nin
1975 yenilgisi ve Iran-Irak
savaşı sonrasında Irak Kürdistanında yaşanan bUyük
katliam irdelendiginde bu
kişiliksiz politikayı ve bu
politikanın Kürt halkına
kaybettirdiklerini kolayca
görmek olası.
iste körfez krizinde de aynı
hata i§lendi. Kürt lideriere
göre ABD güçlüydü ve Kürt-
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nemli olan da

şunu yapıp

yapamadıkları değil,

uygu-

ladıları politikadır.

ABD Saddam' ı hezimete uı
kolunu kanadını kırın
ca, Kürt liderler sevinçle ellerini oğu~turdular. Artık
savaş biuigine göre, ABD'nin desteğinde Kurdistan'ı
kurabilirlerdi. Talabani Suriye'den Irak Kürdistanına
tantanalı bir geçiş yaptı,
orada bir cumhurbaşkanı
gibi karşılandı, vs ...

sırada

satırla~

halen

büyOk katliam başlamış de~
ğil, ama bugün yarın yüzyı~
lımızın en büyük kalliamlarından birinin yaşanacağın~
dan kimsenin kuşkusu olmasın. Şu anda Kürt gerillaların gücü hemen hemen tamamen kırılmı~. gerillasıy
la siviliyle bütün Kürtler
can derdine düşmüşlerdir.

ratıp

Peki bu acı sonucun sorumkime ait? Birileri bu
halkın başına gelen felaketIerin hesabını vermeli. Ama
kim, ya da kimler? Saddam
karşı taraf olduğuna göre onu hesaba katmayalım. Ge~
riye ABD emperyalizmi ile
Kürt politik önderlikleri ka~
lıyor ... Bize göre bu sonucun baş sorumlusu, kendi
emperyalist emelleri için
yoksul ülkeleri satın alan,
ezilen halkların ulusal bağımsızlık istemlerini istismar ederek onları kullanan
ve sonra da yüzüstü bırakan
ABD emperyalizmidir. Ama
tüm sorumlulugu ABD emperyalizmine yükleyip aptestini alan bir sofu gibi
gönül rahatlığıyla kenara
çekilmek de olmaz. Bizde
bir söz vardır; derler ki, e~
ğer sen kendini satlığa çı
karırsan, seni alıp salan birileri mutlaka bulunur. Kürtler kendilerini alınıp satıla
bilen birer meta olarak görmüyorlar kuşkusuz. Ama gel
gelelim ki, yüzyıllarca
Kürtleri meta olarak gören

yönetiyorlardı,

bugün de örgütleri... İşte
Kürtler, Saddarn'ı ve ABD'yi
suçlarken bu gerici önderlikleri sorumluluk alanının
dı~ında tutma gafletinde bulunmamalıdırlar. Yirminci
yüzyılda Ortaçağ kafasıyla

devrim yapılamaz. Bunu
herkes böylece bilmeli ve
örgütlenmesini ona göre
yapmalıdır. Hele Kürt ulusu
gibi, ülkesi paramparça edilmi§, ulusal onuru defalarca ayaklar altında çiAnenmi~ acılı bir halkın ulusal
mücadelesi sözkonusu olduğunda, örgütlenme sorununa daha titizlikle bakmak
gerekiyor. Aksi taktirde
felaketler hep birbirlerini
izlcyecek, ve herkes "V ah
zavallı Kürtler!" diyerek
üzüntüsünü dile getirip kahvesini yudumlayacak.
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luluğu

birileri var. Bu ki§iler dün
aşiretleri

g

Ve sonuç ortada. Bu
rın yazıldığı

ur
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Kürsistan'ın olaABD emperyalizmine peşkeş çekilirse, ABD,
Kürtler için bir Kürdistan
ku~acaktı. Kürtler ABD'ye
ne gibi hizmetler sunabiidiler, bilmiyoruz. Zaten ö-

lerin ve

nakları

Sayfa4
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Kürtler ABD'ye öylesine
bel bağlamışlardı ki, yıllar
dır sürdüregeldikleri gerilla
savaşından bile vazgeçerek
cephe savaşına geçiş yapıp
büyük bir taktiksel hata
işlediler. Çünkü cephe
savaşı ile geriUa savaşının
koşulları kesinlikle l:?irbirlerinden farklıdırlar, ve
Kürdistan'ın hiçbir yerinde
halen bir cephe savaşının
koşuları mevcut değildir.
Kürt liderlerin bu gerçeği
bilmediklerini sanmıyoruz.
Ama onlara göre artık
sırtlarını sağlam yere day~
arnışiardı ve bu nedenle de
gerillalar düze indirilip
düzenli ordu seklinde
örgütlendirilebilirdi.

ZAZAISTANLILAR,
baj!ımsız,

demokratik
bir
Zazaistan
için

ILERi!
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Zaza halkı denince, ilk anda
akla baskı, katliam ve sürgünler gelir. Bu da halkımı
zın sömürgeci ve barbariara
karşı sürekli bir mücadele
içinde oldu~unu gösteriyor.
Bunu iyi kavramak gerekiyor. Bu gerçeki~i inJdr edebilmek için ya kör olmak,
ya da sömürgeci ve yayıl
macı politikalara hizmet
ediyor olmak gerekir. Ulusal realiteyi inkar etmek,
ulusların kendi kaderini tayin etme hakkını inkir etmekle aynı anlamdadır.
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Raya Zazai stani,
Özgürlüğümüzün Müjde cisidi r

Zazalann uyanışı ve ulusal
mücadelele rini çağdaş bir
anlayışla gündeme getirmeleri de böyle oldu. Fakat
Türkiyeli ve Kürdistanlı
devrimci örgütlerin bu yükselen ulusa1 mücadelemiz

gerçek budur. Kendi özgürlük mücadelesini yürüten bir
halkın, başka bir halkın özgürlük mücadelesi ne karşı
böylesine olumsuz tavır
koymasının başka bir açık
laması olamaz. Kürt devrim-

Baskı

altındaki
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ezenler tarafından
yüzyıllarca inkfu- edildi. Ama ezilen ulusların bu sahtekirlığı anlamaları güç olmadı. Çünkll ortada bir toprak işgali ve asimilasyon
uygulaması vardı. Bu gerçeklikler de ezilen halkların uyanması için yeterli
faktörlerdi.

karşısında takındıkları olumsuz tavrı anlamak:ta gerçekten güçlük çekiyoruz ...
Kürt hareketleri, Zaza kimli.g,ini tanımazlıktan gelerek bölgedeki ulusal sorunu
burjuva demokratik bir yaklaşımın da gerisinde bir tavırla çözmeye çalışmakta
dırlar. Her ne kadar yukarıda
bunların olumsuz. tavırları
nın nedenini anlamakla
güçlük çekiyoruz dedikse
de, aslında konu biraz irdelenince bu nedeni bulmak
pek de güç olmuyor. Kürt
hareketlerinin davranışları
na yön veren de sömürgeci
ve yayılınacı bir politikadır. Onlar, Zaza ulusal mücadelesinin yükselmes iyle
şimdiye kadar kendilerinin
sayageldikl cri toprakların
bir böHimünün kendi kontrollerinden çıkacağı endişesi içindedirler . Adına ne
denirse densin, kimsenin

ulusların
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varlığı,

inklı.r

ederneyeceği

yalın

cileri,

eğer

hala devrimci
iddia ediyorlarsa, bu tavırlarından vazgeçerek, Zaza ulusal davasını
omuzlamış güçlerle dayanışma içinde olmalıdırlar.
olduklarını

Türk politik hareketlerin in
davamız kar§ısındaki tutumu daha da ilginçtir. Genelinde faydacı bir yaklaşım
sözkonusud ur. Uzun süre
sessiz kalma geleneg,ini devam ettirme gibi nihilist
bir anlayışla konu§ma yeteneklerini yitirmiş gibidirler. Türk hareketlerinin yirmi yıl önce Kürt ulusal mücadelesi karşısındaki tutumu da aynıydı. Daha sonraki süreç içinde Kürt ulusunun varlığını kabul etrnelerinden, onların yanlış ve
doğruyu kavrayarak tavır
geliştirdikleri sonucu çıkar
tılamaz. Tam tersine, Kürt
ulusal mücadelesin in hızla
boyutlanması

karşısında

objektif gerçekli!i kabul
etmek wrunda kaldılar. Yani Türk devrimcileri, Migedeki ulusal mücadeleleri hep
arkadan izlediler ve izlemeye devam ediyorlar. Bir kı
sım yorgun sosyalistler de

ananlması

güç

tüm Zaza ve Zazaistanlılar,
gücünüz ve teteneğiniz oranında Raya Zazaistani'yi dcstekleyin! Ozanlanmız sazı
ve sözüyle, aydınlarımız
güçlü kalemleriyle, ressamlarımız sihirli fırçalarıy la
mücadeleye katkı sunmalı

olguları

görmek pek zor olmasa gerek.

Biz Raya Zazaistani olarak,
başka ülkelerdeki ulusal
kurtuluş mücadelelerinden
dersler çıkaracak, bu derslerden güç almaya çalışaca
ğız. Ama başka bir ülkenin
yapısına denk düşen, fakat
bizim halkımızın ve ülkemizin yapısına uymayan
hiçbir mücadele biçimini
kalıp olarak benimsemeyeceğiz. Ulusal mücadelede
tek önderimiz ve silahımız
Raya Zazaistani'dir. Orgültimüzün öncülüğünde özgürlük kcrvanımız yola çıkmış
durumdadır. Bu kervanı durdurmayı hiç kimsenin gücü
yctmcycceklir.

Tüm Zazalar ve Zazaistanhlar, görev başına! Zazais.tan'ın dört bir yanında mücadeleyi yükseltelim. Ulusal mücadelelerin toplumların gündeminde bulunduğu
günümüzde kendi ulusal sorunumuz karşısında sessiz
kalmayalım. Bizi ilgilendiren her alanda gücümüzü
göstererek geri dönülmez
davamızın haklılığını maddi bir güce dönüştürclim.
Hiçbir sey özgürlük ve ba~ımsızhktan daha değerli

.a

Zaza d av as ını gündem d ı§I
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tutmak çözüm değildir. Parlayan bu özgürlük ate§İ ne
kadar küllenmek istenirse
istensin, bu işi yapmak isteyenler onun parlaklığa
kaqısında yenik dü§eceklerdir. Halkımızın bu haklı
davası, bugün daha örgütlü
ve planlı bir şekilde öncü
gücümüz RAYA ZAZA!ST ANİ'nin kurulmasıyla daha
önemli bir aşamaya ulaş
mıştır. Sömürüde ve sö mürgeeiliktc çıkarı olmayan

olamaz. Yasasın mücadelemiz! Yaşasın mücadele örgütümUz Raya Zazaistani!
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"B.u yarının sorunudur." de~
yip işin içinden sıyrılmaya
çalışıyorlar. Oysa asıl gerçek budur bizce: Türk hareketleri havayı yoklayıp ona göre yelken açmayı ycğ
lemektedirler. Oysa Türkiye'de işçi sınıfının özgürlüğü mücadelesine soyunanlar, Zaza ulusnun özgürlük
ve bağımsızlık ugruna yürüttüğü mücadeleyle dayanışma içinde olmalıdırlar.
Dünyanın dört yanındaki
gelişmeler, bu bilimsel
dünya gö~ünün doğruluğn
nu tartışma götürmez bir şe
kilde kanıtlamaktadır. Çözüm bekleyen sorunlara
sekter ve faydacı bir yaklaşımla yaklaşıp çözüm yolunun önünü tıkamak, kısa
vadeli mücadele anlayışına
kapılanları belli bir dönem
rahatlasa da, bu tavrın mücadele önünde dağuracağı
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R üsselheim '·
de Halk
Gecesi

3 Mart'ta Frankfurt çevresinde okuyan Zaza üniversite gençliği tarafından
Rüsselheim'de bir halk gecesi düzenlendi.Genelde
memleketimiz, özelde Dersim'deki devlet terörüne
dikkati çekmek, Tunceli İn
san Hakları Derneği Başka
nı Ali Özer ve TKP/ML davasından yıllardır hapis yalan Aydın Hamhayatla dayanışmada bulunmak amacıyla düzenlenen geceye çeşitli milliyetlerden 500 kadar izleyici katıldı. Gece
Düzenleine Komitesi'nden
bir temsilcinin yaptı~ı açış
konuşmasından ·sonra sahneye gelen Heyder, Zazaca
"Sıma xer ame" diyerek
başladığı konuşmasını Dersim yöresinden derlediği
fıkra ve öykülerle sürdürdü.
Gerek Heyder'in temiz bir
Zazaca'yla yaptığı konuş
masında, gerekse izleyicil

Nisan 1991
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erin zaman zaman dikkatle
izleyip zaman zaman co~·
kuyla alkışlamalarında,
TC'nin yıllardır halkunız

Gecenin üçüncü bölümüne,
geceye gönderilen mesajların okunmasıyla başlan

Daha sonra tanınmış
genç Zaza ozanı Yılmaz Çelik'in okuduğu "Vore voreno kılC hurdi hurdi" türküsüyle salon yeniden coşt~.
Tüm izleyicilerin de eşlık
ettikleri bu türkünün okunmasından sonra gece sona
erdi.

w

w

w

dı.

or
g

çözümU için elini ~ts.a. ilçe
eşrafı ve bürokrasısı karşıM
sına dikilip kanunlardan
söz.cdcrler. Çünkü kaymakamın yapmak istedikleri
ve yaptıkları gerçekten yazılı kanunların maddeleriyle çclişmektedir.Ama kaymakam çalışmalarını kanun
maddeleriyle sınırlamaz,
tam lersine onun çalışmalaM
rı önünde engel teşkil eden
her kanun maddesine "ILGA!" deyip onun yerine
kendi kanununu kor. Böylece ilçede eskiye ait her şey
ilga edilerek kaymakarnın
koyduğu kurallarla ilçe yönetilmeye başlanır. Kısa
bir stire içinde, kaymakam,
halkın sırtından geçinen
kim varsa hepsini hizaya
getirip ilçede tamamen halM
kın çıkarlarını korumaya
yönelik bir yönetimin işM
lerlik kazanmasını sağlar.

ur

cısı, kasabı, ağası, tefccısı,

haydudu el ele vermiş halkı
habire soyup duruyorlardı.
Kış bastırmış, ilçenin çevre
il ve ilçelcrlc olan tüm bağ
ları kcsilmişti. Işte tam bu
dernde akıl hastanesinden
iki deli kaçar. Kaçış. delilcri bu İlçeye getirir. Tam o
sıra da ilçede yeni kaymakam beklenmektedir. Bu nedenle, ilçe ileri gelenleri bu
yeni gelenlerden birini ilçenin yeni kaymakamı sanarak ona karşı gerekli saygı
yı gösterirler. Yeni "kaymakam" da durumu kavramakta gecikmez ve hemen
kolları sıvayıp kaymak:unlığa başlar. Ilk elde kaymakamlık ta bulunan ne kadar
yazılı evrak, dosya,
yasa
kitabı varsa hepsini dalaplardan boşalup yakar. Böylece. sorunları çözmeye koyulur. Fakat hangi sorunun

.a

Gecenin ikinci bölümünde
Alman eğilirnci ve yazar
Oda Ferber, '"Die Herrcnlosen" (Sahipsizlcr) adlı kitabından bölümler okudu, ve
kitabın konusu olan Tunceli'nin bir köyünden kendisinin çekmiş olduğu diaları
gösterdi.

Bundan çok yıllar önce Cevat Fehmi Ba~kut'un Buzlar
Çözülmeden adlı (~yunu~u
okumu~ ve çok etkılenrnış
tim ... Anımsadığım kadarıyla, olay karlı dağların arkasında ktiçücük bir ilçede
geçiyordu. Yasaların, tUzüklerin, kararnarnelerin egemen olduğu ilçede sorunlar
arap saçına dörunüştü. Fı~

ak

tılar.

İlga!

rs
iv

üzerinde uyguladığı asimilasyon politikasında karşı
yiğit ve kararlı bir başkal
dm vardı. Heyder'den sonra
salıneye gelen tanınmış Zaza ozanı Serdar, okudu~u
lilrkülerle salonu coşturdu.
Daha sonra Grup Sentez ve
Grup Dersim Rüzgarı, modern çalgı aletleri ve özgün
müzikleriyle geceye çok
renkli, farklı bir hava kat-

Savfa 7

d.

ZAZA(STAN

Kitabı

yeniden bulup okuFaanlatımımda ufak tefek
yanlışlıklar olsa da özüyle
oyunun örgüsü bu tema üzerine kurulmuştu. Işte biz örgül olarak ortaya çık~k.en
sözkonusu kitapla bızım
çıkışımız ve sonrası arasın
da bir benzerli~in bulun ma
kat

olana~ı bulamadım.
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Biz, örgüt olarak, kitap
sayfaları arasından ayıkla

w

w

w

.a

yorumlamasınlar.

Biz, Zazaistan devriminin
odagına herhangi bir kav -

iz m i kendimize bayrak
Biz, bize
yapılacak bu türden yakış
ıırmalann tümüne şimdiden
"llga!" diyoruz. Biz sorunlara Zazaistancılar olarak
bakacak, ve onları Zazaistancılar olarak çözümle-

or
g

yapmayaca~ız.

yeecğiz.

d.

Peki biz devrimci deg,il miyiz? Elbette ki devrimciyiz..
Hem biz devrimcilik yarı
şında tabakta kimseye kül
bırakmayan birçok örgütten daha devrimciyiz. Ama
şu var ki, devrimciligin tanımında farklı görüşlere sahibiz. Biz devrimcilig,imizdc ölçüt olarak bir takım
kavram ve liderlerin ilkelerine uygunluğu aramıyoruz.
Bizim ölçütümüz kendi ger-

ur

rs
iv

narak çıkarılmış devrim reçetelerinin tümüne "llga! ''
diyoruz. Bu nedenle bizim
devrim stratejirnizi ve taktiklerimizi eleştirrnek isteyen arkadaşlar bu tUr reçetelerle karşımıza çıkmasın
lar. Biz devrim reçcıcmizi
Zazaistan gerçekli~inin analizinden çıkarıyor ve bu
reçeteyi mücadelemizde rehber kabul ediyoruz. Bu yüzden bizi ele~tirrnek isteyen
arkada~lar lütfen ele§tirilerini Zazaistan gerçckligi üzerine oturtsunlar. Aksi
taktirde kendilerini ciddiye
almayacagımızı söylersek,
bu tavrımızı kabalık olarak

ram ı ya da dünya devrim tarihinc gerçekten degerli katkıları olmuş herhangi bir lideri oturlınuy<HU7.. Riz, tarihteki deneyimlerden yararlanır ama hiçbir iilkcyi,
lideri ya da kavramı kendimize bruz tacı etmeyiz. Bize
göre asıl olan Zazaistan'dır,
o halde devrimde tek klavuzomuz da Zazaistan gerçekliğidir. Onun için diyoruz
ki, ödünç paragraf, cümJC ve
sözcüklerle kar§ımıza çık
mayın, çünkü biz Zazaistan
devrimi sözkonusu olduğun
da., dcvrimimize karşı konulmaları durumunda, bünyeınize uymayan her öncnncyi
ilga ediyor, kendi teorimizi
kendimiz yapıyoTuz.. Bizim
devrimimizin mayası Zazaistan'dır; o halde Zazaistan'dan yola çıkarak bizi bulmaya çalışın ve eleştirileri
nizi de bu çerçeve içinde ya-

ak

dugunu gördüm. Zazaistan,
dağların arkasındaki ilçcy
di. Halkı sömüren fırıncı,
kasap, ağa, tefeci ve haydutlar da bugün Zazaistan
insanını koyu bir ulusal
baskı ve sömOrgecilik ağı
içinde tutan toplumsal tabakalar, sömürgeci ve emperyalist güçler ve bunların
Zazaistan'daki İ§birlikçile
riydi. Şehir eşrafı ve bürokrasisi yerine de bugün Türkiye ve Kürdistan'da devrimci mücadeleyi omuzlamış olan politik örgütleri
koyunca, eh bize de artık
deli kaymakani. rolü dOşü
yor.

Sayfa 8

pın.

Bi7., mücadelede belirli blr
yönteme saplanıp kalmayacağız. Bölge koşullarına ve
o an içinde bulunulan zaman
dildimindeki çok yönlü faktörlere göre mücadele biçimleri gcli~tireceğiz. GUn
gelecek, Zazaistan meydanları bağımsızlık ve demokrasi özlemiyle coşan Zazaistanlı yurtseverlcrle dolup
taşarkcn, bir de bakacaksı
nız Zazaistan dagları silah
sesleriyle çınlıyor. Mücadc~
le biçimini belirlemede ve
taktiklerde ıabu tanımaya
cağız. Bütün izmlerdcn bir
şeyler alacak ama hiçbir

çekliğimizdir. Zazaistan'ın

sosyo-ekonomik yapsısı
nın ve sorunlarının tahlilindeki başarı ve bru,ıarısız
lıklarımız; ve yükselttiği
m iz m ücadelenin bu tahlile
uygunluğu ya da uygunsuzluğu ... Raya Zazaistani'nin
devrimciliğinde ölçüt bu
sonuçlardır işte. Biz devrimciliğimizdc şu ya da bu
kitabın herhangi bir sayfasından özenle ayıklanmış
herhangi bir cümleyle uygunluk aramıyoruz. Bizi eleş tirrnek isteyen dostlarıM
mız da bu tür "seçme sözler"le karşımıza çıkmasın
lar. Çünkü biz bu türden bir
değerlendirme
biçimine
şimdiden "llga!" diyoruz.
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Çifte Sta nda rthh k,
Bir Yarı-aydın Hastalığı

ğünün dışarıya yansıması

w

w

olarak kendisi ni göstere n
bir tavır koyma biçimidir.
Bu, halkı sürekli doğrular
dan uzak:Jaştıran, dolayısıy~
la toplumda dü~ünsel bunalıma yolaçan korkun ç bir

w

hastalıktır.

Geçliğimiz günlerd e Almanya' da bir sohbet toplantısında biraz mürekk ep
yalamı~. biraz da yazarlığı
olan yarı-aydın bir Zaza.
dinleyi cilere aşağı yukarı
şunları demiş: "Raya Za-

kısmının

ur
d

.o

olduklannı

rg

da Sünni
biz yadsımıyo
ruz. Hata daha da ötesi. Sünni olan kesimin de bir kıs
mının Hanefi, bir kısmının
da Şafi olduklan da bir gerçektir. Hatta Zazalar arasın
da ateistler de var. Fakat şu
var ki, bu saydıklarımızın
tümü Zaza'dır, ve Zaza ulu·
sal mücadelesi içinde tek
gövde, tck yumruk turlar.
vi, bir

ak

iv

.a

aydınlarının genel karakteridir. Bunlar a göre doğru'
nun tanımı zamana ve mekana, daha doğrusu kendi
siyasal yönelim lerine göre
de~işikliklcr göstere bilir.
Gerektiğinde demok rasinin
tanımını, ulusun tanımını,
vs. çok farklı ıckillcrdc ya.
pabilir ve bunu savuna bilirler. Herhan gi bir tahlil
Kürtler için ayrı, Türkle r
için ayrı, Zazalar için ayrı
yoruml anabili r. Işte genel
termino lijide "çifte standartlı olma" diye açıklama
sı yapılan davranış biçimi
budur. Bize göre çifte standartlılık, toplumun yarı-ay
dın kesiminin zayıflığının,
zavalhlığının, iki ytlzli.Hü-

zaistani'ciler bir ütopya pc
ş inde koşuyorlar. Onların,
Zaza ulusu demekle, Zazaistan demekle Kürl ulusal mlicadelesini bölmekten b~ka
hiçbir şey yapacakları yok.
Zaza ulusu diyorlar. Hani
Zaza ulusu? Onların Zaza ulusu dedikle ri inasanların
yarısı Alevi, yarısı Sünni ...
Birbiri ni boğaziamak için
fırsat kollayan bu insanları
bir ulus çatısı altında toplamak mümkün mü?" Yazar cfendi konu!?musını bitirincc, 17-18 yaşlarında bir Zaza genci ayağa kalkara k
şöyle demiş: "Sen ne diyorsun dayı! Dün Alpaslan Türkeş bizi birbirim ize kaqı
kışkırttığı için hlz birbirimizle dövüşüyorduk. Fakat
o kavgalar geride kaldı arLık. Şimdi Alevisiylc, Stlnnisiyle hepimiz ZaL.a ulusçuluğu etrafında kcnctlcniyoruz."

rs

Görüş belinm ede çifte sta.ndartlı olma, bölgem iz yarı

Fakat bu olaydan sonra dikkat ettik, halkımızın bir
kısmının Alevi, bir kısmı
nın Sünni oluşu b:t7.ı çcvrelerce sistemli olarak i~lcn~
mcktedir. Böylece Zazalann
bütünlüğü bozularak Zazais·
tan m\icadclsi engellenmck
istenmektedir.
Zazaların

bir

kısmının

Ale-

Klirt ulusunu n oluşumuna
da aym şeyi
görmüyor muyuz? Çoğunlu
ğu Sünni olmakl a berabe r
Kürtlerin arasında Aleviler
yok mu'? Biz, Sünni Zazaların bir kısmının Hanefi,
bir kısmının da Şafi olduklannı söyledi k. Kürtler de
bu mezhep terin yam sıra
öyle sanıyoruz ki Maliki ve
Hambeli mezheplerinden olanlar da var. Yine Zazalarda olduğu gibi Ateistler de
var. Hatta Kürtlerin iddia et·
likleri gibi, Kürt oldukla nnı varsaysak -ki biz bu varbaktıgımızda

sayıma kuşkuyla bakıyo

ruz-, Kürtler arasında Yezidiler de var. Ama gel gelelim ki, bizim çifte standartlı yan-aydınlarımıza göre
böylesine bir çok renklili k
Kürt ulusal bütünlüğünü
bozmuyor, ama sadece Alevilik-Stinilik çelişkisi Zaza

ZAZAISTAN
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ulusçuluğunu olanaksız kı
lıyor.

sayı
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Savfa 10

dar ulusçu bir pcrspcktifc
saplanıp

kalmı~

olması

gerekir.

bunları

alabildiğine

yoksullaştır

rnışsa,

w

w
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bu yoksulluktan Zazaların yanı sıra onlar da
paylarını alıyorlar. Fabrik·
alarda Zaza işçisi iliklerine
dek sömüriiltiyorsa bir Türk,
Ermeni ve Kürt işçisi de sö~
mürülüyor. Topraksız Zaza
köylüsü çok topraklı toprak ağalarının zulmü altında
inim inim inliyorsa, topraksız Kürt, Türk ve Ermeni
köylüleri de aynı zulmü görüyorlar, vs. Yani Zaı.ais
tan devriminde hepimizin
çıkarları vardır, o halde bu
mücadele hcpimizindir. Bu
yalın gerçeği görmemek ı
çin inasanın ya saf, ya da

w

olmadı mı? Ku~kusuz bazı

mayalım.

kazanımlar

rs

söyleyince yine
ters ters bakıp, "Kürtlerin,
Türklerin ve Ermenilerin sizin mücadelenizde ne işi
var?" diyorlar. Oysa işleri
olmaz olur mu? Bu mcrnlckt
bizim kadar onların da. Eğer sömürgecil ik ağı ülkeyi

rg

Konferansı'
nın

.o

Ardından

ur
d

ve Kürtler el ele, gönül gönüle vererek, Zazaistan'ı
sömürge konumundan kurtarıp ülkemizde Ulusal Demokratik Halk Devrimi'ni
gerçeklerştireceğiz.
Biz

ak

Biz Zazaistan'da yaşayan
Zazalar, Türkler, Ermeniler

Stockholm
Kürt

Ama iş Kürdistan mücadelesine gelince, yarı aydınla
rımıza göre maşa11ah ortalık gOllük gOiistanlık. Oysa
Kürdistan'ın öylesine kozmopolit bir yapısı var ki ...
Kürtlerin yanısıra, Kürdistan'da Zazalann, Arapların,
Asurların. Türklerin, Ooran
Zazalarının ve Yczidilcrin
toplam nilfusu diyebiliriz
ki, Kürt nüfusundan daha
çok. Düşünün ki, bazı mın
tıkalarda Kürt ntifus hemen
hemen hiç yok gibi. Durum
böylcykcn bu bileşim Kürdistan mücadelesinin önünde bir engel teşkil etmiyor
da nüfusunun %90'ı Zaza olan Zazaistan'da Zazaların
yanısıra bir Tnrk, Kürt ve
Ermeni nüfusun bulunması
Zazaistan devriminin önünde bir engel olarak kitlelere
sunuluyor. Biraz ciddi olalım baylar! Konuşurken,
bizi dinleyenlerin de kafalarının içinde: bir beyin
taşımakta olduklannı unut-

iv

Zazaistan devrimine gelince ... Biz Zazaistan devrimini salt Zazaların mücadelesiyle de sınırlamıyoruz.
Zazaistan'da yaşayan herkes Zazaistan'ın ve Zazaistan devriminin sahibidir.

15-17 Mart günleri arasında
lsveç Sendikalar Birli~i'nin eğitim
merkezinde toplanan Kün
Konferansı, Batılı ülkelerin
bölgemize bakı.~ını sergilernesi bakımından oldukça
ilginçti. Konferansın başından sonuna dek batılıla
rın bölgemize ili~kin sürdüregeldiklcri sömürgecilik
döneminden kalma politikaları apaçık sergilendi, ve
tartışıldı. Bizce Konfe~
rans'ın sözü edilecek en önemli yanı bu emperyalist
hcgcmonyaydı. Kürdistan
mücadelesine hiç katkısı
Sıockholm'da,

olmu§tur. Ama
yüreklilikle söylemek
gerekirse, bu kazanımlar
dcvedc kulak örneğini aratacak cinstendi.
açık

Öncelikle, Konferans'ın her
türlü ön çalışmalarının Batılı lar ve onların §aJaıakçı
larınca yapıldığını söylersck, konferansın niteliği

daha kolay

anlaşılır. Batılı

ZAZAISTAN

konuşmasına

başlayınca,

salonda herhangi bir itiraz
da görülmedi.
Batılı

Zaten daha sonraki konuş
macılardan Norveçli tarihçi
Johan Galıug'un sözleri de
diğer konuşmacıların ko-

w

w

w

.a
rs

delegeler sundukları
bildirilerde soruna ilişkin
görüşlerini belirtirlerkcn,
Kürt sorununu Ortadoğu sorunu genelinde değcrlendir
diler. Hepsinin konuşmala
rında gözlenen ortak yan da
konuşmalarına yön veren
sörnürgeci dünya görüşüy
dü. Hepsi sorunun çozürnünü batılıların müdahalesi
çerçevesinde görüyor ve bunun koşullarını tartışıyor
lardı. Ömegin, İngiliz yazarlarından David Mc Doveli açıkça sömürgeciliğin
bir temsilcisi rölünde görüşlerini açıklarken, sempatizatarına karşı devrimci,
Marksist-Leninist olarak
geçinen Kürt politik örgütleri temsilcilerinin hiçbirinden ses çıkmadı. David

dışında

sanki Batılıların onayını
alabilmek üzere hazırlıkla
rını yapmışlardı. Kürdistan'ın bagımsızlık mücadelesi artık tarihe karışmışu.
Federe devlet. kısmi özerklik, kültürel özerklik gibi
politik çözüm önerilerinin
ötesine geçilemedi. Ve daha
da ilginci, hemen hemen
tüm temsilciler, Kürt ulusal
sorununun, uluslarası konferanslar yoluyla çözümlenmesinden yanaydılar. Şu
var ki, Kürtler de bu uluslararası konferansiara bir delcgasyonla katılabilmeliy
diler. Böylece, sözde devrimci, Marksist-Leninist
olduklarını iddia eden, Kürdistan'da ulusların kendi kaderini tayin hakkı ilkesini
hayata geçirmeye çalıştık
larını söyleyen Kürt örgütleri, Kürtlerin kaderini, kiharca, ve B atı ölçülerine
göre uygarca bir şekilde
AB D emperyaizmi ve Batılı
kapitalist ülkelerinin ellerine teslim ediyorlardı.
Haydi geçmi~ olsun!

or
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bağımsızlık

gelince ... PKK'nin

ki örgütler, Kürt sorununda

d.

Kürdistan'ın

mücadelesinin simgesi durumuna gelmiş olan PKK'den tek bir temsilci bile davet edilmemi~ti. Ama şu var
ki, Kürdistan Yurtsever Aydınlar Birliği'ni temsilen
çağrılı bulunan delege, kürsüde PKK adına konu§makta
olduğunu ısrarla belirterek

Mc Doweli'in KürL ulusal
sorununa ilişkin görüşleri
şu cümlede somut) aşıyordu:
"Kürtlerin kaderi, Batı'nın
bölgeyi yeniden sömürgeleştinnek istemesine ya da
Ortadoğu'nun yeniden yapı
landırılarak, demokrasinin
bir şans kazanmasına bağ
lıdır." Cümledeki ilk önerme gizlencmyecek denli açık: Batılı ülkelerin Ortadoğu üzerindeki sömürgcci emelleri ... İkinci önermcdc
sözkonusu edilen "Ortadoğu'nun yeniden yapılandı
rlması"nın da BaLılıların
eliyle gerçekleştirilmesinin
hesaplandığını anlamamak
için de insanın oldukça saf
olması gerekir.

Savfa ll

ur

barafa kaldırılmış
tı. Bu nedenle Konferans'ta
da bu yollar tıkanmahydı.
Bu amaca yönelik olarak 20
batılı ülkeden ve bütün Kürt
örgütlerinden temsilciler
davet edildiği halde, bugün

ak

Kürdistan'ın

ğımsızlı~ı

iv

ülkelerce
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nuşmalarını

tamamlayıcı

mahiyctteydi. Batılı temsilcilerin soruna bakış açıla
rındaki çağdışılıktan çok,
bizı.::e ilginç olan, salcınun
hemen hemen tamamını
dolduran Kürtlerde karşı bir
eleştirinin gclmcmcyişiydi,

Örneğin, Johan Galtug, "Arapların

----------- ... ---

petrolü, bir BM tükcticiler ve üreticiler örgi.itü
tarafından işletilmeli ve gelir bütün dünya devletleri
arasında

böli.işülmclidir."

derken de salonda protesto
mahiyetinde çıt hile çıkma

Box 265

dı.

127 25 Skarholmen

Yazışma.:

SVEDEN
Kürt örgütleri temsilcilerine

Njsao 1991
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