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iskenderoğlu lrkçlllk Tehlikesini Açikiadi 
Niçin Çıkıyoruz? 

DOOU yüzyıllardanberi ih
mal edilmiş, bu ihmal neticesin
de bir mahrumiyat bölgesi hali
ne gelmiştir. Bu ihmal, Cumhu
riyet devrinde de devam etmiştir. 
Haıigi partiye mensup olursa ol
sun gelmiş geçmiş bütün politika
cılar, Doğu halkını ve aydınları
m sindirrnek için Doğu'yu, sis
temli ve maksatlı olarak Türk 
ve Dünya efkarına taassup, ce
halet ve medeniyet düşmanı bir 
yer gibi göstermişlerdir. Feodal 
düzenin artıkları olan ağalık ve 
şeyhlik müesseseleri sanki yal
nız doğuya has bir şeymiş gibi 
ileri sürülmüş ve bu hususta sis
temli bir propağanda yürütül
müştür. Milli eğitim bütçesinin 
büyük bir kısmmı yiyen batının 
gelişmiş şehirlerinde hatta Tür
kiye:ıtı ek:ınomi ve kültür mer
kezi olan Istanbulda bile türlü 
tarikat faaliyetleri alıp Yürüdüğü 
ve açık ayinler tertiplendiği mey
danda iken yalnız Doğu'daki 
şeyhleri ileri sürmek haksızlık ol
maz mı? Ağalığa gelince bir 
tek Adanalı Hacı ömer 
Ağa, Doğu'yu bütün ağaları ve 
şeyhleriyle birlikte satın alabi
lir. Milli mücadelede careyan 
eden birçok hadiseler gözönüne 
alınırsa kolaylıkla kabul edilece
ği gibi batıda ve diğer yerlerde 
büyük irtica hadiseleri vuku bul
muştur. Tek dereceli seçim ve 
demokrasi denemelerine geçildiği 
1945 yılından bu yana, bütün se
çimlerde Doğu halkı demokratik 
hak ve hürrlyetlerin en hararetli 
müdafaacısı olduğunu göstermiş
tir. Demokratik hak ve hürriyet
ler için açılan bu mücadelelerin 
başladığı sıralarda demokratik 
hareketin FlRAT'tan öteye geç
mesini türlü demagojilerle bü
yük bir tehlikeymiş gibi göster
meğe çalışarak Doğu halkım si
yasi haklarından mahrum etme
ğe çalışan dar kafalı politikacı
ları Doğu halkı her seçimde re
yini en isabetli şekilde kullana
rak yalanlamış, tehlike iddia
lannı boşa çıkartmış ve demok
ratik mücadelenin en karanlık 
günlerinde sağ duyusu, tarihi tec
rübeleri ve içinde bulunduğu ha
yat şartlarının ilham ettiği ha
reketleriyle demokrasinin hakiki 
kalesi olduğunu göstermiştir. 

Doğu halkı gerek bu devrede
(Sonu eayfa 4 dlı) 

Turanellarm Doğu 

Tepkiler Uyand1.rd1. 
• 

ırkçı ve TuraneLiann kendilerine 
a.ıet etmeye çalıgtıklan A.P. adına Mec. 
I.ste gırlgtlklerl ayıncı ve kıgkırtıcı ha.. 
reketler ve Dog-uıu mllletvek!.llerl hak.. 
kında söyledikleri esasaız ve girkin söz. 
!erin Dog-ulu mlldetveklllerl üzerinde ya.. 
rattı#ı menfl teaırler ve bütün part.Ier. 
de sebebiyet verdig-l kaynqmaları gös. 
teren a§a#Jdakl satırlan 23 Eylül 1962 
tarııı.ıı Cunılıurlyet gazetesinden aynen 
alıyoruz. 

- Bugünkü Meclis mllzakereleri 
sırasında fiyasko lle net celenen ırkçı. 

!ann gövde gösterisinin tepkileri §lddet. 
li olmugtur. 

Anayasanın ve vataııı:la{~.k kanunu. 
nun ternınatı aıtmda yagıyaıı Türk top. 
Iumu Içinde ayıncı ve parçalayıcı bir 
pollt kayı temsil eden ırkçılık felsefesi. 
nin öncülerı taratmdalı MilJet lllecl.sln.. 
de bir Uye Bazzani'nin adamı olarak / 
llt.ıı eaı:m,, '"P .!Joguda y-.ı.)'aıı milyon. 
Iarca Türk vatand8.§1 bu damgaya IA.. 
yık görlllmü§tUr. 

Bu gek!.lde b r yorumun tepkileri 
C.H.P., Y.T.P., C.K.M.P. ve lll.P. Için. 
deki Doıtulu milletvekili ve eenatörleri 
arasında da §lddetll oinıu§tur. 

Dünkü Meclis mUzakerelerlnln dı. 
şında ku.Ilslerde görWenler, l§ln lçyü.. 
zünll daJıa açık olarak su yüzüne çı. 
karmıgtır. A.P. Grup Bagkan Veklllnin 
Dogulu milletvekiline vurdug-u Barzani 

(Sonu sayfa 4 .W) 

Gençler Olayı 
Protesto Ediyor 
Irkçı ve Turancıların llleeliste 

lskenderog-ıu hakkındaki Iftiralan 
kar§18ında teessüte kapılan gençler 
lskenderog-Iu'na Uzüntülerlnl bıldlren 
bir telgra! çekınlglerdlr. Telgrafm 
metal qa#Jdad.r. 

SAYIN ISKENDEROCLU 
MILLETVEKILI - ANKARA 

Irkçılarla Ilgili verdlflnlz öner. 
genln M!Jlet Meclisinde görü§UldU. 
tü zaman cereyaıı eden müesslf hA
dlseıer; ga.zeteierden okumug bulunu. 
yoruz. 

lrkçı ve fll§!tıerin kendilerini 
savunmada aciz kalınca ma!Qm tak. 
tıklerı Icabı gahsınızı ve Dog-u•yu 
suçlamalan bizi teessüre gark et.. 
m!ştlr. 

Anadolu'yu beu'msemlyen, Orta 
Asya hasretını çeken, belinde ok 

ta§ yan bu kımız sarhoglannın biL. 
yllk Mecliste yaptıklan isnatları ve 
gazetelerinde yaptıklan lftlrıWan 

memleketin geleceg-ı bakımından Iyi 
kargılamadıg- mızı b!Idlrlr, dlter 
muhterem lllillet VeklllerlyJe birlikte 
memleket yaranna gösterdlflnlz ça.. 
bayı §Ukranla kaydedlyoruz. 

Saygılarımızla. 
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Milletvekili Hakkmdaki iftiralan Geniş 

DOCULU BIR GENÇ KADlN 

CAV :p·· s 
Midyatın Selhe köyünden Hristiyan Kürd bir kirverniz 

vardı. Zeki ve şakacı olan Yuhan, bir giin bana takılarak dedi 
ki : . 

- Krive Şexo (Şeho), em Fıllah, bı we musulmana re ma
ne heyiri. Gı em mer u bı zıravm, hun jı mere dıben cçı fıllahe 
wek baraz ki.» u gı em feqir u tırsonek bın, we çağe jı mere 
dısa dı ben «Çı fıllahe cav pis (1)». 

Bu fıkrayı yıllarca sonra, 16 Eylül 1962 tarihli Cumhu
riyet gazetesinde çıkan şu haber üzerine hatırladık : 

Diyarbakır 15 (Doğu llleri Merkez Büromuz bildiriyor) -
Şehrimiz Sümerbank Müdürlüğü tarafından ilgililere gönde
rilen bir genelge ile memurların iş takibine veya mal satın 
almağa gelen Doğu'lu vatandaşlarla Kürtçe konuşmaları ya
sak edilmiştir. Bu genelgaye aykırı hareket eden Sümerbank 
memurlarının cezalandınlacakları bildirilmektedir. 

Kararın uygularunasına bağland1ğı bugün Sümerbank 
(Sonu .ayfa 4 ıl•) 

(1) Mardin'de umumiyetle bez dokumacıları Hristiyan
dırlar tıe dokumacılık aşiret halklarınca makbul bir iş sayıl
maz. Ve bu halklarca onlara pts işlerle uğraşan manasına 
ccatı pis» denir. ı 

~~~~~~~~~~NY~~NY~~ 
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Doğu Meselesi 
-1-

Son zamanlarda, Doğu'nun kalkınması konusunda yapı
lan tartışmalar vesilesiyıe asimilation (temessul, özumseme} 
metodunaan gazete ve cıergilerde bir hayli bahsedildı. Doğu 
meselesınde nıç değilse ıttihat ve Terakki devrinden itiba
ren tatbik edilen metodun asimilation olduğu üzerinde gerek 
yabancı düşünce ve politika adamları gerekse bizim, resmi 
auşunceıeraen ve aemagojik tesirlerden zihnini kurtararak 
serbest düştinme kabilıyeti gösterebilen aydınlarımız bir
leşmektedıner. Sosyal manada asimııatıon acaba nedır? ve 
nasıl olur"( Doğu meselesinde bu metod tatbikatta ne gıbi şe
killer almıştır. Bu yazıda kısa da olsa bu hususlar iızerinde 
durmak istıyoruz. 

Sosy9.l topluluklar arasındaki münasebetler bakımından 
asimilatıon bır arada, içiçe veya yanyana yaşıyan çeşitli halk 
topluluklarından bırısinın idareci zümrenın tesiriyle diğer 
halk topluluklarını kendi bunyesi içınde erıtmeğe ça
lışmasıdır. Bu arneliyede hakim duruma geçirilen topluluk 
dığerlerinin milli özelliklerini, tarihlerini, mılli edebıyatıa
rını, milli dillerini, ört ve adetlerini, dini inançlarını, kısa
cası bütün sosyal ve kültürel değerlerini inkar ve yok ederek 
yerine kendi sosyal ve kültürel değerlerini ikame eder. Bu bir 
kültür istilacılığıdır ve çok kere ıkame edilmek istenilen de
ğerlerin daha yuksek bir medeniyetin ifadesi gibi gösterilmek 
istendiğine de dikkat etmek lazımdır. 

Asımilatin polıtikasını mukavemet karşısında başanya 
ulaştırabumeK ıçın ıdareci zumrelerin elınae tiır!ü vasıtaıar 
varau·. ·ı abıı en başta ce bir ve şıdaet geıır. Ayrıca ıuareci 
zümrenin guttuğü kultur politikası, iç ısKan politikası, mali 
ve eKonotıK poımka hatta nana politıKası haıta dış polıtika 
da asımılation heaeune göre ayarıanabılir ve bu poııtıKalar 
asimılatıon un bırer vasıtası halıne getırilebilır. Çok defa 
en uyanık zeKalar tararınaan bııe bu poııtıKaların esas mahi
yetlerinin ve ince manalarının sezılmesı gayet zordur. Çünkü 
idareci zümrelerin, zamanını ve tırsatıarı kollıyarak tatbık 
sannesıne Koyuugu bu polıtıKaların esas gayesı bllhassa kri
tik zamanlarda açık olaraK ilan edılmez. Asıl gayeıerın yerine 
duruma göre zahıren munis, hayı:rhah, ulvi maksatlar iler( 
süri.ılerek işin esas mahıyeti elcıen geldiğince örtulmeğe ça
lışılır. Bu bakımdan, bılhassa, menıaatıeriyle hakim zumre
ye bağlanmış olan şöhretli iktısatçılara, maliyecilere, tarihçi
lere, dıl bilginlerine v.s. ye büyük işler düşer. Bu adamlar 
gerçekleri tahrif etmekten, vakıa'ları bile bile yanlış tahlil 
ve tetsir etmekten çekinmiyerek yeni tarih tezleri, yepyeni 
dil nazariyeleri ortaya atarlar. 

Asimilation metodu üzerinde sütunumuz ölçüsünde giriş
tiğimiz bu kısa açıklamadan sonra gelecek yazıda tatbikat 
şekillerinde örneklerle duracağız. 

Ahmet BOT ANLI 

Turistlere Yasak Bölge 
Basın _ Yayın ve Turizm Bakanlı. 

Bmtn yaptığı tasnif ı.ıe, 10 turıstık böl. 
geye ayrılan Türkiyenın hemen hemen 
yarısı turlstlerın gezmelerıne yasaktır. 

Bakanlığın planınca, yurdumuzun ay. 
rtldığı 10 turıstık bblgooen (1 - Trak. 
ya ve Marmara, 2 - Ege, 3 - Akdenız, 

4 - Orta Anadolu, 5 - Hatay, 6 -
Karadenız, 7 - Erzurum, 8 - Van, 
9 - Dıyarbakır, 10 - Hakkarı) Erzu. 
rum, Van, Dıyarbakır ve HakkAri bdl .. 
geJ.erı yabancJara tamamen kapalıdır. 

Geri kalan bölgelerde 'de turistlerın gez. 
melerlne yasak olan bırçok kısımlar 

vardır. Idari ve askeri yasak bolge dıye 
ikıye ayrılan hClgelerden askeri yasak 
bOlgelere girmek Meta ımkansız, Idari 
yasak bölgeler Için de İçişlerı Bakan.lı
ğından musaade lazımdır. 

İD ARİ YASAK BÖLGELER 

Yasak bölge.lerln en genışinı Doğu 
Anadolu te§ktl etmektedir. Fırat Neh
rinin dcğusu ıle Aşkale _ İspir _ Hopa 
hattının doğusu tamamen ıdari yasak 
bblgedır. Buna göre aşağıdakı lllerde 
yabancıların ıkarnet ve seyahatleri İç. 

işleri Bakanlığının Iznine tabidır: Ağr~ 
Bıngöl, Tuncelı, Eldzıg-, Bitlis, Van; 
Sıırt, Muş, HakkA.rl, Diyarbakır, Mar .. 
din ve Urfa. Yalnız, yabancıların, Tür .. 
kiye .. İran arasında, Trabzon .. Erzu .. 
rum _ Karaköse _ Doğu Beyazıt yoJun. 
dan transit olarak yapacaklan seyahat. 

leri ızne tabi değildir. İsmir ve clvann. 
da da Çeşme yolunun dog"u ve batısına 
düşen kısımlar ıle İzmır _ Bergama yo. 
!unun batıs.na dilşen bôlgeJer turıstıerin 
ikamet ve konaklamasına yasaktır. Ça. 
nakkalooen de Truva'ya g_tmek ancak 
İl Emnıyet Mildürllığünden alınacak Iz. 

ne tabıdlr. 
--------------

55 ler Hakkmda 
Gizli Oturum 

(26 EyJiıl 1962 tarihlı VATAN Ga.. 
zetesınden) 

Cumhurıyet Senatosunun kuruldu. 
ğu günden beri lik defa gızlı oturum ıs. 
tenmıştır Saat 15 te yapılan toplantıda 
Tabıı Senatar Ahmet Yıldız ve öndort 
arkadaşı tarafından verilen bir önerge 
ile <ı::105 sayılı Kanunu yürürJükten kal. 
dıran 55 toprak ağasının tekrar yerle. 
rine iadesi hakkındakı kanun tasarısn 
hakkında giZli oturum istemişlerdır. 

önergeyi okutan Başkan Sırrı Ata. 
lay salonun sadece senatörlere terke. 
dılmesını, M!Jletvekill, gazetecı ve din. 
leyicılerın çıkmalarını istemeleri Uzert. 
ne yarım saat süren bir gızli toplantıda 
tekllfın gızlı odarak görilşUiüp görUşüJ_ 
memesi hususunu müzakere etmiş ve 
kükümetçe tayin edılecek bir günde 
mezkür kanunun gizli oturumda göril.. 
şülmesı kararla§tırılınıştır. 
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-\"H"BERLER 
C. H. P. MECL-~E 
D O G_~l,l---~-·-,t~ __ Ş __ ~:L E S i 

(22.Eylül.l962 günü Cumhunyet 
Halk Partısı Meclısınde AVni Doğan'ın 
yaptığı konuşmadan Doğu ıle ıJg lı kı. 

sımları ve !nonu'min cevaplarını Cum. 
hurıyet gazetesmden naklen verıyoruz.) 

A vnı Doğan evvela Doğu mesele. 
sinden bahsederek hAtıratını nakletrnış, 
Dog-udakı ıdare Amirlerının yetk.lerınin 

dardığından şıkayet etmış, Kurtçülük 
harekatını lnom .. nun ıyı bıldıg-ını, o za_ 
man da tedb.rlerın ıyı alınmadığını, 

Muğl8.lı hAdisesının bunun ınısalı ve o 
bozuk devrm bır eseri olduğunu söyli
yerek orada mufettış bulunduğu sırada 
bır jandarma komutanının dcolabın<lı 

cHaraçname»o ismınde jandarmaların 

alacakları haraç metotlarından bahse
den b r kı tap bulunduğunu bugiın de 
aynı vazıyetin devam ettiğini ıleri sUr. 
mü§tür. 

lnönU'nün iKonu§ması 
Konuşmalara cevap veren Genel 

Başkan İnbnı.i, Avnı Doğan'ın sDzlerınl 
şıddetıe karşılamış, zaman zaman da 
Avnı Doğan oturduğu yeıden müdaha
lede bulunmak ıstemıştır. 

İnônü evvelıl, Doğu mes~·lesını ele 
almış, yapılacak ı~.ıerden bahsetmış, Do. 
ğan'ın ortaya attığı «Haragnanıe> yi 
o zaman soylemesı gerektığı halde ken.. 
dısıne soylemedıg-mı, 15 _ 20 y.I sonra 
ortaya çıkarmasının garıp oldugunu ıfa. 
de ettıkten sonra Avnı Dagan'ın eskı. 
den alınmış tedbırlerin yaJnışhg"ından ve 
Muğlalı olay .ndan bahsetmes.ne Işaret. 
le, görevli bulunduğu sırada viul<ua gel_ 
mış b.r oJayı zaman zaman t~zelemeğe 
çalı~tıg-ını, bılhassa sıkıştığı zamanlar 
bu yola gıttiğini sôyl<>m ştir. Bu sırada 
Avnı Doğan oturduğu yerden cAlnım 

ak olduğu ıçın ortaya at.yorum> dıye 

bağırmış ve MuğJalı meselesınde Fevzı 
Çakmak'ı Ikna edenin kendisi olduğunu 
söylem. ştir. 

Siirt Senatörü'nün önergesine cevap 
(Cumhuriyet Gazetesınden) 

Bundan bır süre bnce Cumhurbaş_ 
kanı Cemal Gtırsol'ın gazetemize ver
mış olduğu ôzel bır beyanat ıle ılgıli 

oJarak Siırt Senatörı.i Latıf Aykut 
tarafından ver!len bir sözlü soruyu bu
gtin Cumhurıyet Senatosunda DevJet 
Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata cevaplandır. 
mıştıl'. · 

Hatırlanacagı. Uzere gazetem!z mu
habirinin sorusu ve cevabı ş6yleyd.i : 

«Soru: Molla Barzanı'nin sınırlan
mızda yaptığı, hareketler ve bag-ımsız 
bır Kı.irt devleti kurmak Için gayre.t 
sarfettıği lddıalan hakkında düşünce<e. 

riniz nelerdır?> 

Cevap: Bu, Molla Barzani'nin gay. 
ret! değıl, bir takım gızli membaların 

ve emellerın bir tahrıkıdır. Bız bunun 
nerooen ge.ıdığlnl ve neyı hooef tuttu. 
ğunu gayet ıyı biliyoruz. Bu tahrıltler, 

devanı ederse Şarkta çok ıstırap çeke. 
cekler olacaktır. Bız kendi hudutıarı
mız ıçınde bu gıbi hareketıeri yıld.rım 

hızı ile hertaraf etmek azmindeyiz.> 
Bu konuda açıklanıayı yapan Dev_ 

Jet Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata ise §UD
Iarı soylemiştlr: 

<Say:n Devlet Başkanına sorulan 
susllerden birlDeisi Tlirk hudutları dı. 

şında cereyan etmekte olan bır hidıseye 
taa!Juk etmektE>dır. Verılen cevap sade. 
ce bu lstıkamete mUteveccıht!r. 

Bu lt!barla, tahriklerın devamın. 

dan doğabılecek lstır,;plardan kastedl. 
!en de, bu h!i.dıselerın hudutıarımız dı. 

şındakl Şark memleketlerine getıreb.le.. 
ceği ıst.raplardıı·. 

Olayların, hudutıarımızdan Içeriye 
nUfuz etme çabaları halınde, memleke
tin emniyetini korumak !çın gerekli bü.. 
tun tedb.rJerın süratle alınacağından ise 
kimsenın şı.iplıesı olmamak ıcap <>der. 

Esasen verılen cevap da ayrıca bu 
hususu teyid etmektedır. 

Eşkiyalık olayları hakkındaki soru 
lle birinci soru arasında her hangi bir 
lrtıbat bahıs mevzuu deftlldlr. 

B'una verilen cevapda, bu olayların 
falllerine müsamalıa gösterllınlyeceğl 

açıkça Ifade olunmuştur. Bunun aksi
ne iddiaya ise elbette imkan yoktur. 

Hükümetımiz, Sayın Devlet Ba§ka.. 
nı tarafından v<>rllim cevabı böy<e an.. 
lamaktadır ve bunun d:.şında bir ma.na 
taşımadığı kanaatınded.r.> 

Hasso ... Me mo Dertleşiyor 
BUTUN U!v!lDlıl!lZ OKUYAN GENÇLERDEDIR 

HASSO-

MEMO-

Ne zaman programlar şarkı ihya edecek, 
Dizleri küçük gören şu memurlar gidecek? 
Ne gün hatalarımız bir suç sayılmıyacak? 
Hasso - Memo adları kinle anılmıyacak? 
Bunca dert yanıp durduk, Hükumet olmadı yar 
Bu cennet diyarımız aksine doldu mezar. 

• 
Bu gidişle bizleri bir avuç su boğacak, 
Bazı «Satılmışlar» a üstelik gün doğacak ... 
Bunları yenmek içın nemız varsa satalım, 
Avare çocukları çalışıp, okutalım, 
Çünkü ümitlerimiz okuyan gençlerdedir, 
Onlar ki düşünürler bizleri senelfrdir. 

AMED İ 
Bu manzume 1949 da çıkan DİCLE KAYNNGI adlı gazetE>den alın_ 

mıştır. Doğu da.vasına önemli hızmetl<>ri geçınış oJan DİCLE KAYNACl 

gazetesini bu vesi.leyle yadooerız 
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DIL - EDEBIYAT - FOLKLOR 
Melle Ahmede Ciziri 
Doğu ve İslam dünyasının en 

büyük şair ve filozoflarından bi
ri olan Mele Alırnede Ciziri'yi sü
tunlarımızın darlığı ölçüsünde ta
nıtmağa çalışacağız. Halk arasın
da Mele'ye dair sayısız rivayet
ler vardır. Bu yazırrıızda bu riva
yetlerden bır kısmına temas ede
ceğiz. Ayrıca, Mele'nin büyük bir 
edebi değer taşıyan Divanındaki 
kasidelerden de bazı parçalar 
alacağız. 

Başka birçok Doğu şair ve bil
ginleri gibi Ciziri'nin doğum ve ö
lüm tarıhleri de ne yazık ki kesin 
olarak bilinmemektedir. Yalnız, 

Molla Cami'nin bir kasidesinden 
Mele Ciziri'nin 15 inci yüzyılda 
yaşadığını anlıyoruz. Onun 15 in
ci yüzyılda yaşadığına ikinci bir 
delil de kendisinin Fatih Sultan 
Mehmed için yazdığı bir kaside
dir. İslam alemi için bir ideal o
lan İstanbul Fethi her islam dü
şünürü gibi Melle'yi de duygu
landırmış ve Melle meşhur fetih 
kasidesini yazarak akrabası ve 
arkadaşı olan Molla Gorrani va
sıtasıyle Fatih'e iletmiştir. Fa
tih'i çok memnun eden kaside 
şöyle başlamaktadır: 

Ey şahın şahe muazzaf 
Hak Nigıh dare tebı 
Sure e inna Fetehna 
Hafız u yare te bı 

(Türkçesi: Ey ulu Şahınşah, 

ulu Tanrı seni korusun ve fetih 
suresi «inne fetehna» dostun, 
rehberin ve koruyucun olsun.) 

110 yıl yaşadığı söylenen Cezi
ri, edebi şahsiyetini ancak 80 ya
şından sonra ortaya koymuştur. 
Daha önce, o vakit bağımsız bir 
devlet halinde olan BORTAN 
Mirliğinin (Min) Bohta-Mire xezi
za) bugün harabeleri Mardin vi
layetimizin Cizre kazasında bu
lunan sarayında (Bırca belek) en
derun hocalığı yapmaktaydı. Ri
vayete göre, Ceziri, sarayda 
prens ve prensesiere ders verir
ken Mir'in gelinine aşık oluyor ve 
bugün elde bulunan «Divana Mel
le Alırnede Ciziri», «Rubax'i», 
Mella u Mir», «Melle u Feki» gibi 
edebi eserlerini meydana getiri
yor. 

Melle'nin halk arasında birçok 
dedikodulara sebebiyet veren aş
kı nihayet Mir tarafından da du
yuluyor. Fakat Hacasından böy
le bir şeyi beklemiyen mir bu aş
kın mahiyetini anlamak için şöy
le bir denemeye baş vuruyor: Sa
bah kahvaltısına gayet mükellef 
bir tepsi hazırlatarak gelini va
sıtasıyle Melle'nin hücresine gön
deriyor, kendisi de gizlice onları 

gözetliyor. Mele, prensesin içeri 
girdiğini görünce saygıyla ayağa 

kalkıyor ve büyük bir ciddiyetle, 
şöyle başlıyan gazelini söylüyor: 

Sabah-üZ xeyr-i xana mın, 
Şehin şirin zebana mın, 
Bıbıt qürban te cane mın, 
Tü yı ruh u rewana mın. 

(Türkçesi: Hayırlı sabahlar ol-
sun prensesim, - Tatlı edalı şirin 

dilli şehzadem, - Canım sana kur
ban olsun, - Sen ruhum ve göz 
nurumsun.) 

Melle'nin aşkına sadakatini, 
sevgilisine bağlılığını anlatan şu 

mısralar aynı zamanda şiirdeki 

kudretini de gösteriyor: 
Ordeka ava Cizire 
Qamara bedra münire 
Qutıya mısk u harıre 
Men tü car nacet jı bire 

[Türkçesi: Cizre suyunun (Die-
lenin) 'ördeği, - Ayın ondördü 
nurlu kamer, - Koku ve ipek ku
tusu, - Bir an bile aklımdan git
mezsin.] 

Melle Ceziri, yaşadığı devirde 
Doğu dünyasının halk tabakala
rından çok, yüksek fikir çevrele
rini sarmış olan tasavvuf cereya
nını benimsemiş hemen bütün 
şiirlerinde veciz bir şekilde islam 
tasavvufunu işlemiştir. Bu husu
su belirtmek için bir örnek vere
lim: 
Tur ım dıl u aşık u Musa yem ez. 
Ateş pereste nura tecellayem ez. 
Yare lcu bı wi xilmi xeberdari kı-

rım. 

V e car tu bızan ademe esmayem 
ez. 

(Türkçesi: Kalbirn Tur dağı
dır, ben de Musa gibi aşıkım, ora
da Allah ile konuşurum - Ateş

perestim, ancak taptığım ateş 

Allahın Nurudur - Madem ki 
sevgilim olan Allah bana bu ilmi 
verdi, bilinmeli ki hazreti Adem 
gibi bütün lugata vakıfım.) 

Yaşadığı zamanda Melle'nin de
ğeri anlaşılmamıştır. Fakat daha 
sonra gün geçtikçe şöhreti yayıl
mış, ha:k arasında adeta evliya 
mertebesine yükselmiştir. Melle 
zamanında anlaşılınaması karşı

sında şöyle demiştir : 
Ma Mele ehle zemane pa çıra 
ademiyin, 
W e ne mayın ji kere meyi reş u 
gaye teyi beş. 

(Tti.rkçesi: Mela, bu zamanın 

ehalisi insan mıdır sanki? - Bi
zim kara eşekle senin sakar ökü
zün gibidir.) 

Melle'nin mezarı Cizre'dedir. 
Harap bir durumda olan bu fe
zar bugün bir ziyaretgili halin
dedir. RAHŞAN. 

15 

Son zamanJarda Doıtu'lu vatan. 
da§larım!Zln tarıhi menşelerl hak. 
kında bır çok gazete ve dergilerde 
çe§ıtlı tartı§malar yapılmakta ve 
farklı görü§ler ılerı sürülmektedlr. 

Bu konunun biraz o.lsun aydınlı_ 
ga çıkması gayesiyle bır çok kay. 
naklardan derled gımlz yazıları ara. 
da sırada yayınlayacag;z. tık derle. 
menın bir bölümünü bu sayınuzda 

yayınlıyoruz. • 

KüRTLERiN 
MENSEi 

' 
Batı Asya, eski çağlardan beri, çeşitli halkiann savaş 

alanı olmuştur. İnsanlık tarihinin ilk çağlarında, bu bölge
nin, çeşitli topluluklar arasındaki sonu gelmez savaşlara sah
ne olduğunu görüyoruz. Nitekim bu gün de, özellikle Fırat 
ve Dicle vadilerinde bir yığın etnik unsur içiçe geçmiş du
rumda bulunmaktadır. 

Pamir yayıasından gelenaryen kabileler Sind vadilerinde 
ya Cia İran yayıalarında yerleştikleri zaman, onların ardından 
gelen göçebelerin önünde açık kalan tek yol Batıya yöneliyor
du. 

Bu göçebeler, İran'ı Küçük Asya'dan ayıran dağ silsile
lerine raslamışlardı. 

Daha önceleri çeşitli turanlı ve sernit toplulukların otur
duğu bu bölge, sırf engebeli bir yer olması dolayısıyla, yeni 
gelenlerin barınabilmesini sağlamıştı. 

Nitekim, bütün bu ülke, yüksek bir dağ kitlesinden ve 
dağ silsileleri ile bölünmüş ve aralarında irtibat bulunma
yan vadilerden teşekkül etmektedir . 

İran ovalarından çok farklı ve yumuşak bir iklimi olan 
bu bölge, çeşitli göçebe topluluklarını kendine çekiyordu. 

Bu bölgeye yerleşen kabileler, birbirlerinden bağımsız 

olarak gelişip çeşitli prenslikler ve hatta kuvvetli kırallıklar 

kurmuşlardı. Bunlar arasında, aşağı Zab'ın sol kıyısında baş
layan ve Zagros'un kuzeyini kaplayan NAMRl, Van gölü 
güneyindeki V ANNA ya da MANNA, ve yine ayni gölün 
kuzey kıyılarındaki MOUSSASSlR kırallıklarını saymak gere
kir. 

Nitekim Uramiye gölünün yakınlarında da çeşitli halk
lar bulunuyordu. Bunlar arasında KHARROU, MADA, MA
DAKHİR ve KHOUBOUSKİA'ya en fazla ün kazanmış olan
larıdır. 

Erzurum dağlannda MlUDAS (Meliten'ler) ve Ağrı da
ğı yakınlarında OURARTOU kabilesi yerleşmişti. 

Aslında KHALDl diye adlandırılan ama Asurlulann ver
diği «OURARTOU» adıyla daha fazla tanınmış olan bu kabile, 
İsa'nın doğuşundan önce dokuzuncu yüzyılda bu bölgede kuv
vetli bir kırallık kurmuş tu. Yedinci yüzyılda Ermeniler bu 
bölgeye gelince, Khaldi'ler darmadağınık olarak dağlara sı

ğındılar ama adları Van bölgesindeki yer - adları arasında 

günümüze k.adar kaldı. 
M. Minorsky, KHALDİ adı ile KARDOU adı arasında bir 

benzerlik olduğunu ileri sürmektedir. Kardou kelimesi, akad
ça- asurca'da «güçlü» ve «kahraman» anlamına gelmektedir. 
Öte yandan, kHl.sik yazarlar, Kardau'ları Kürdlerin ataları 
olarak kabul etmektedirler. M. Rene Grousset'ye göre, Kar
dou (Ourortu) bugünkü Ermenistanda bulunan ve İsa'dan ön
ce 714 yılında ortaya çıkmış olan bir Kafkas ırkının kurduğu 
Devletti. (Les Civilisations de L'Orient, sayfa 72). 

Bununla birlikte, İngıliz Ansiklopedisi, Kürdlerin atalan 
olarak «GUTUS>> adında başka bir halkı ileri sürmektedir. 
Bu halk Turan kesiminden gelmişti. 

GUTU'lar, eski çağlardan beri Asur'un dağlık bölgele
rinde yaşamışlar ve Suriyeliler, Hititler, Sasaniler, Elamlılar, 
Akatlar karşısında olduğu gibi Asur imparatorluğu süresince 
de bağımsızlıklarını korumuşlardı. 

Gutus kelimesi semitik - akatça - asurca KARDU (kahra
man - güçlü) ve KARADU (güçlü olmak) kelimeleri ile bir 
çok benzerlikler göstermekte ve sonunda, Carduque ya da 
Kürd kelimesiyle birleşmektedir. Ama lengistik bakımından, 
bu kelimeler arasındaki fark gerektiği gibi tesbit edilememiş 
ve bu problem daha derin araştırmaları bekler halde kalmış
tır. 

(Devam edecek) 
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Sayfa: 4 

OKUYUCU 
MEKTUPLARI 

----·----
Sevgili Okuyucular 
Dlı.LE • FIFIA"C gazoteıl nıahalll 

dert ve meaelelerl akaetıırnıeQe çalıtan 

bır gaze~•dll'. Bu bakınıdan okuyucu. 
ların yurdımlarına büyiJk lht.yacı v~r. 

dil'. Bu aayıdan botlıyar.a.k nuıha.ll 

dertleri dıle gelırecek mektuplar Için 
okuyucu oUtunu açm 1 bulunuyoruz. Ge. 
lecek mektupları aktılal te bakımından 
bir aıraya koyarak yayınlıyacaQız. 

Ayrıca dıQer aayfaıardaloı h;ober 
vıı yazı aUtunlorım z da okuyucularımı. 
za açıktır. Doou'da geçecek olayları 
haber pkllnde en kıaa zamanda b.ze 
Iletmelerini aevglll okuyucular.mızdan 
rıca ed.yoruz. DoQunun Çifilli m-le. 
leriyle ilglil yazıı.ara da yazı kurulu'nun 
Incelemeaniden geçirerek tabii yer vere.. 
c,tQiıı. 

Mektup, lıaber ve yazılarınızı bek.. 
ler aaygllarımızı aunanz. 

DICLE • FlRAT 

--------............ 
DICLE-FlRAT Gazeteai 
Yazı ltıeru· Mudurl .. ğ·une 

ögreı:ıd.ğıın.ze guı e bu ay başından 
ltlba.re...ı. <.LJıL.ıe...tı ı.ı..tı:t. » ısLffiJ.ı o.r g....ze .. e 
ÇJK&nı.ca.K::un..z. La-azeteai.Z u ort say raJ.ut 
OJ&c&.Kml§ • .bUaa t&Z...J<l~. '.n;~.~d.J.ı· ed~r ... 
sLDJZ lU, .uogu·nun cter,.J.er.~.ne b.ınıerce 

aa.ıııte yec.m~. '.l'&bJ.l .k.ı., be.a sızıerin 

maddi ımKiı.ruarınızı bılm yoı um. beW 
de suzıerım dı91J'dan g..zeı g.bı geıece1< 
8.1Ze . .b..ıssedlyoıum kı, bvyJ.e nay .. ru b~r 

te§ebbuse guen. sız.ıe.~.·, a.yilk uegıl, on 
be§ g.ınıılk ue,tıl, hattı:. lıa!ra.l.k ve 15,20 
saıw.e tutan bor gazete çll<armaJ< ister. 
Blııız. Demel<kl llo< n~nııede ancak bunu 
yapabııdlll.z. Huna da şukur. 

Yukan.ıa soyled.ğom hususların za.. 
maıııa ikmali temennUJ ... y.ı.e sıZıl.ere ya.. 
yın hayatında başarılar d.lerım, Saygı. 

lanmla, 
Melımet Emln Ceviz 

(lst. Hukuk Fak. Talebesl) 

• 
DICLE- FlRAT GAZETESINE 
Doğu'nun dertıerııı.ı wıe getirecek 

olan gd.2.e"eLlı~ıll ~lhd.Catım bu,Yw<. bır 

memnunıyeue duydum . .t.ou mektuoumd.:t... 
kL ııu.s~Jaı• ılı{ .sayıya g.ı.tmez ama ge .. 
ne de ilK. sayıdan ıtıuaren dcgum yerJ.m 
olalı sevg.JJ. kasabaın. .. kısa cı.:e. oısa ta. 
mtmaı..tan ken.wıu alamıyorum. 

Kasabanıızın adı c!J•r•k>tır. Mar. 
din'ın yarısı dagıtık yarısı ovaya aç.ıan 
bır kaza.sıdır. KasabamıZ peı< yukseJ< 
olmıyan bır dağın eteB.ne serpllmıştır. 

Kasaııa halkı yazın sıcak ay ıannı bab. 
çeıer.ıe geçırorler. Kasahada ç.ılışan 

halkın ba§ı.ca meşgalesı ccenanb (bab. 
çe o.-takJığı, yanc.lığı) lıktır. Bir de 
halkın cktorlıfone> nedofl ılkel zeytınya. 

B• lma.llotbane.erl vardır. Bir kısım halk 
da buralarda çalı§lr. Halkin d ger kıs. 
mı yazın köyJere gi<Lp tarla amelellgl 
eder, kışın kasatıaya döner. Bir kısım 
halk da oduna v.s. ye gıder. Kasabamı. 
zın doğıısunda me§lıur bahçelik cGap> 
mevklı vardır. Kuzey batısında cKüle. 
be>. Batısında cHaraınya>, gilneyınde 
cKAnlblrk>, cDalıle>, cKataro> ve eTe!. 
bısım> mevkilerı vardır. 

Ş.md.llk bu kadar. Derin aaygıla. 
rımla. 

Necmettin Denkdemir 
(İ.st. Hukuk Fak. Son Sınıf) 

• Mardin muhatılrlm'z bildiriyor : 
Altı metre genlşliQ'lnde yapılacak 

olan GQrs yolunun etud.lııe ba§laııma.sı 

Için Diyarbakırdan gelen kara yollan 
yüksek mühendisi Harndi bey, Yeşilova 
Kaymakamı Rlfat özpar, Jandanna ku. 
mandanı Nlzamettln Aktaş, Gürsa glde. 
rek yolun kısa bir zamanda ikmaı edi!. 
mesl Için hemen etüdüne batJanması hu. 
ausunda Ilgilllere dlnıktlf vennlşlerdir. 
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Niçin Ç1k1yoruz t 
(Sayfa 1 den devam) 

kı mücadeleleri gerektıe tarihimi· 
ı~in daha önceki devrelerıne ka
dar kök salun çırpınmalarına 

rağmen, tarihimizde hiç bir ye
nilik hareketi l>ı.ğu'nun makuıı 
talihirıi değ'ir,ıtirmcmiştir. Doğu
nun ~an ü guntilden desteklediği 
ve i.ımit bağlad.ğı Milli Birlik ldı:ı.
re3inden de bize, Doğu'lulardan 
meydana getirilen Sivas kampı, 
t;üney - Doğu'daki fakir fukara
nın kafalarını, kol ve bacaklarını 
kapan mayın tarlalarlyle, 55 ler 
meselelesi hatıra kaldı. Doğulu 
her yerde ve her zaman sivil ve 
resmi kimselerden hakaret gör· 
müş, bu kötü zihniyet askerlik 
ocağma bile sirayet ettirilmeğe 
çalışılmıştır. Doğu halkı yüzyıl
lar boyunca ancak vergi ve asker
lik hizmeti dolayısıyle hatırlan

mıştır. Doğu'nun namuslu evlat
ları bu durumlara karşı sesini 
yükseltince hemen haldkatle ilgi
si olmıyan «bölgeci», cayırıcııo 

tehditleriyle susturulmaya çalı

şılmış ve çoğu kere susturulmuş· 
tur. Oysa gelmiş geçmiş politika
cıların yukarıda belirttiğimiz tu· 
tum ve hareketleri» cayırıcı» lığın 
tipik örnekleri olmuştur. Doğulu 
aydın Doğu'nun kalkınmasını is
teyince gene ayni terane tutturul
muş, cbölgeci» ve «ayırıcı» teh
ditleri tekrarlanmı~tır. Anadolu
nun diğer bölgelerinin kalkınma
sını isternek bölgeeilik olmuyor da 
Doğu'nun kalkınmasını isternek 
«bölgecilib oluyor. Bunun takdi· 
rini Doğu'lu Batı'lı farkı gözetil· 
rneksizin bütün sağ duyulu va
tandaşlarımıza bırakıyoruz. Do
ğu'lu, politikacıların bu ayırıcı tu
tumları yüzünden susmak mecbu· 
riyetinde kalmış ve meselelerinin 
hallini Doğu'yu tanımıyan, Doğu 
gerçeğini tanımak istemiyen, her 
şeyi jandarma dipçiğiyle hallet
rneğe alışkın politikacılardan bek
lemiş, tabii Id, bu bekleyişin so· 
nu hayal kırıklığı olmuştur. 

Gazetemiz bu hayal kırıklığı· 
nın bir neticesi olarak çıkmakta
dır. Gazetemizin ilk işi, Doğu'nun 
ktiltürel ve ekonomik kalkınması 
için çalışmak ve bu yolda görüle· 
bilecek fikir ayrılıklarını gider· 
mek, birleştirmek olacaktır. 

Gazetemiz hangi sosyal ta· 
takadan gelirse gelsin (es· 
naf, tüccar, ağa, ırgat, iş· 
çi v. s.) Doğu'nun kalkın· 
masına yürekten taraftar olan 
bütün Doğu'lu vatandaşlara, 
gençlere açık olacaktır. Böylece 
sağlam ve mütecanis bir görüşün 
ortaya çıkmasına ve yayılmasına 
gayret edilecektir. 

Bu gazete, parti politikası yap· 
mıyacak, bütün partiler karş:sın· 
da objektif ve tarafsız kalacak· 
tır. Ancak şunu da ifade edelim 
Id, tarafsızlık, objektiflik1 partile· 
rin ilerici veya gerici tutum ve gö
rüşleri karşısında passif kalmak 
demek değildir. Gazetemiz, memıe 

. 1 """""""'·Wc\l\o'\IIAI"""""""""""""'v'IIY\N\""""""';'\/Y\N""" ~ ~ :I_J ı:: s 
(Sayfa 1 den devam) 

Sal ış mağazalanna giden ve Kürtçe'den başka dil de hilmiyen 
köylüler büyük müşküliitla karşılaşmışlardır. llu arada dert
lerini anlatabilmek için dışardan temin ettıklt•rı tercüman· 
lardan yararlananlar da görülmüştür. 

Bu konuda kendisiyle görüştüğümüz Dıyarbakır Valisi 
Nezihi Fırat Sümerbank Müdürli.ığünün yaptığı bu genelge
den haberdar olmadığını söylemiş ve şöyle demiştir : 

«Elbette ki Türk sınırları içindeki bütün vatandaşlarımı· 
zın resmi dilimiz olan Türkçeyi konuşmaları herkese memnu
niyat verici olacaktır. Ancak bu ktiltürel kalkınmaya bağlı· 
dır. Kültürel kalkınma Ise zorlama ile olmaz. Okul yetersiz· 
liği yüzünden Türkçe bUmiyen köylü vatandaşlarımız dilimizi 
çoğu zaman askerde öğrenebilmektedirler.. Yakında kurula
cak bölge yatılı okullarının bu konuda büyük faydalar sağ· 
layacağına inanıyorum.» 

Allah allah, demek öyle ha! Maamafih ayni giin başka 
gazetelerde buna benzer şu haber vardı : 

«Amerikanın Dawson eyaletinde beyazlar Zencilerin kili
sesini yaktılar.» 

Vahşet ve <mhşet itibariyle aralarında zerre kadar fark 

~ 
görmediğimiz bu iki olay karşısında ayni üzüntüyü duyduk. 

Haydi elin kilise yakan hayduduna bir şey diyemeyiz, da
ha doğrusu karışamayız, Amerikalının kendi memleketinde 
yaptıkları şöyle dursun, bizim memleketimizde işlediği suç· 
!ara bile karışmak ne haddimize. Fakat şu bizim cav pis Sü
merbankçı ne oluyor? Kim oluyor? 

Sayın Diyarbekir Valisinin olay hakkında verdiği demece 
bakılırsa bunun bir hükümet tasarrufu olmadığı da anlaşılı
yor. Aslında Iktisadi devlet teşekktilü olan Sümerbank resmi 
bir devlet dairesi değildir ki, orada resmi dil olan Türkçe ko
nuşmak mecburiyeti olsun. Ticari bir müessesedir Sümerbank. 
Öyleyse orada her türlü dil konuşulabilir. Ve sen mani ola
mazam cav pis! 

Hillasa olarak, biz bu üzücü hadiseyi, haddini hilmiyen 
bir insanın ~işgüzarlığu kabul ediyoruz. 

Metrocığıyla bezciklerini ölçeceğine baksamza bizim cav 
pis nerelere gidiyor. 

Abidin özmen Umum Müfettişlik köşkünde oturmuyor 
azizim. Sabah şerifler hayrola! 

Kürdçeye dokurunamalıydı Sümerbapk. Bu giinkü Iş de
ğildir ki Doğu'da Kürdçenin konuşulması birader. Asur, tran, 
Arap mani olamadı da sen ha? 

Feyza me weke N ile, Le em Dicle u Fıradın, cav pis. 
Bak bunu iyi belle yasakçı: Kefensiz yatarıın, yine de 

yasağına uymam. Bezin de senin olsun, sen kullan ... 
ANTER 

~""""""'~ 
ket ve Doğu'nun hayrına olan fi
kirleri destekliyecek, aksine fi· 
ldrlerle mücadele edecektir. 

Amacımız, sevgi ve saygıya da
yanan bir birlik ruhu içinde, Do
ğu'nun ktiltürel ve ekonomik kal· 
kınmasını bir memleket davası o
larak benimsetrneğe çalışmak o
lacaktır. 

İçinde bulunduğumuz zaman, 
kanuni, hukuki bir teminatı ol· 
masa da nisbi filli bir hürriyet 
çağı olarak adlandınlabilir. Bu, 
kısmen hükümet başkanının her 
zaman insanların baskıyla idare 
edilemiyeceği hakkında tecrübe· 
lerle edindiği kanaatten olmalı, 
kısmen de halkımızın tecrübeler· 
le edindiği uyanık hürriyet şuu· 
rundan gelmektedir. 

Gazetemiz, Doğu'nun gerçek 
kalkınmasının başlıca engellerin
den biri olduiuna inandığımız 
antidemokratik kanunların kaldı· 
rılması mücadelesini de destekli· 
yecektir. 

Edip OSMANOOLU 
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lrkç1lar1n iftiraları 
(Sayfa 1 den devam) 

damgası, ıri<Ç1 ve !lmmetç•lerl §la§llrt. 
ını§tır. Müzakere salonunda kısa bir 
süre A.P. çoğıınlutundan da tasvlp gö. 
ren ırkç:Jaı·, Dotuya mütevecclh ltham. 
dan sonra kendi part.lerlndekl aesab 
prote.;ıtoyu görünce, korldorlarda, ctak. 
tlğımlz yanlıf oldu• demete ba.§lamı§. 
lardıı•. 

Barzani kelimesının altında yataıı 
Ithamlar karıısında, A.P. Içinde bir 
hayli yekCın tutan Doğıılu m•lletveklll. 
nın davranııları merak konusu olmuf. 
tur. Kendll~rlnl T~rk vatandaıı kabul 
etmeyip Irakta bazı Ideallerını tahak. 
kuk ettinneye çalı§an Barzani'nin 
adam o.larak kabul eden b.r grup ba§. 
kanının temsll ettlA'l blr partide, bu 
Dotulu mllletveklllerlnln nasıl blr tu • 
tum göetereceklerl llgly~e takip eeL!. 
mektedlr. 
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