
 

GİRİŞ 

Sivil ve demokratik bir anayasa için demokrasi ve insan hakları temel alınmalıdır. Seçim sistemi ve 
siyasal partilere dair düzenlemeler “”tek bir” seçmenin oyunun bile temsil edilmemesini veya 
“orantısız temsiliyeti” engelleyici olmalıdır. Devlet tüm ideoloji, din ve mezheplerden uzak durmalı, 
toplumdaki etnik veya kültürel kimliklerle devlet tanımı birleştirilmemelidir. Yerinden yönetim sadece 
belediyecilikte değil her anlamda sistematiğe bağlanmalı ve etkin bir noktaya taşınmalıdır. Eğitim ve 
sağlık başta olmak üzere “sosyal devlet” olmanın kaçınılmaz gerekleri yerine getirilmelidir. 
“Çoğunlukçu” anlayış yerine, “bir tek bireyin” hakları düşüncesinden hareketle, demokrasinin 
“çoğunluğun tahakkümü” olmadığı ilkesinden hareketle, evrensel haklar temelinde çoğulcu, sivil, 
eşitlikçi, özgürlükçü, demokratik bir anayasa oluşturulmalıdır. 

İNSAN HAKLARI: Evrensel normlara uygun, insan temel hak ve özgürlükleri kendine temel alan sivil bir 
anayasa olmalı. Yurttaşların dillerini, kültürlerini, inançlarını istedikleri gibi yaşamalarını engelleyen 
tüm uygulamalar insanlık suçu olarak kabul edilmeli; insan hakları ile dil ve kültürel hakların 
geliştirilmesini güvence altına alan tüm uluslararası sözleşmeler hiçbir çekince konulmadan 
uygulanmalıdır. 

KİMLİK VE KÜLTÜREL HAKLAR: Zaza kimliğinin ve Anadolu’daki diğer kimliklerin ifadesi ve 
yaşatılmasına ilişkin her türlü engel ortadan kaldırılmalıdır. Zazalar, çocuklarına ve yaşadıkları 
yerleşim yerlerine ve birimlerine istedikleri adları verebilmelidir. Eski yer adları derhal iade 
edilmelidir. Yurttaşlık tanımı her türlü dini ve etnik adlandırmadan kesinlikle uzak tutulmalı, anayasal 
vatandaşlık temel alınmalıdır. Ayrımcılık ve her türlü ırkçılık ile aktif bir şekilde mücadele edilmeli, 
özellikle ders kitapları dil, din, etnisite ve cinsiyet farklılığı temelinde ayrımcılığı ve nefreti körükleyen 
ifadelerinden arındırılmalıdır. 

ANADİLLİ EĞİTİM (İKİ DİLLİ EĞİTİM) YAŞAMI: Devlet, yurttaşlarının dillerini ve kültürlerini korumaları 
için sadece izin veren değil, destekleyen , pozitif ayrımcılığa tabi tutan konumda olmalıdır. 
Anaokullarından başlayarak tüm eğitim kurumlarında Zazaca yaşama geçirilmeli, resmi dil Türkçe’nin 
yanı sıra isteyen herkes için ikinci eğitim dili olmalıdır. Bunun için, öncelikle dil öğretiminin önündeki 
tüm engeller ve kısıtlamalar kaldırılmalı, Halk Eğitim Merkezleri aracılığı ile Zazaca dil kursları açılmalı, 
anadil öğretmenleri yetiştirilmeli; üniversitelerde talep edilen tüm dillerde akademik çalışma 
imkanları tanınmalı lisans ve lisans üstü programlar açılmalı, araştırma merkezleri ve enstitüler 
kurulmalıdır. 

 

Hüseyin Ağa Mahallesi Topçeken Sokak No:16 Kat:3 Beyoğlu-İSTANBUL  Tel: +90(212)243 03 50 



 

 

 

LAİKLİK: Laikliğin toplumsal ilişkiler ağında güçlenmesi için kurulmuş olan bu kurum, uzun süredir 
Ortodoks Sunniliğin hizmetindeki bir kurum olmuştur. Bu nedenle de laikliğe aykırı bir durum söz 
konusudur. Yeni anayasa çalışmaları bu durumu ele almak zorundadır. Demokrasi için vazgeçilmez 
olan laik yapı için, devletin her türlü din işlerinden elini çekmesi gerekmektedir. Devletin dinsel yaşam 
için harcamalar yapması, dinsel ritüellerin gerçekleşmesi için kaynak ayırması, din görevlileri adı 
altında dinsel memurlara sahip olması, laik demokratik yapı için kabul edilemezdir. Dinsel özcülüğün 
aşılması, demokratikleşmenin temel bir kazanımı olacağından Diyanet İşleri Başkanlığının kaldırılması 
ve dinsel örgütlenmenin topluma bırakılması zamanı gelmiştir. 

Anayasamızda, “Hiçbir dinsel topluluk  kendisini dinin tek modeli olarak anlayıp bunun 
propagandasını yaparak, diğer dinsel anlayışlar üzerinde baskı kuramaz. Bu tür anti demokratik 
taleplerin, uygulamaların, girişimlerin anayasal bağlamda önü kesilir ve laik demokratik yapı 
korunur.” İbaresi mutlaka bulunmalıdır. 

DEVLETİN SİYASAL YAPISI: Yerel yönetimlerin yetkileri arttırılarak, yerinden yönetimler 
güçlendirilmeli. Merkezde daha küçük ve daha aktif bir yapı oluşturulmalı. İl Özel İdarelere bağlı olan 
eğitim kurumları belediyelere bırakılmalı.  

RADYO-TELEVİZYON: Zaza dilinde tam gün radyo ve televizyon yayını yapılmalı, Zazaca ve Zazaca gibi 
yok olma tehdidi altında olan dillerde yayın yapan basın yayın organları desteklenmeli bu diller pozitif 
ayrımcılığa tabi olmalıdır. 
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