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Tiirkıye Tanzımat'tan berı bır sıs .. 
tem arayışı lçındedır. Tıirkıye Avrupa 
devletleri karşısında bır muvazene 
ternın etmek !çın ytuzyıllardanberı bır 

gayret ıÇındedır. Memleketim.ız onee
lerı askerı, hukuki tedbırler almaya doğ". 
ru gıtmlştlr. Bu kııb.l tedbırlerın alın. 
ma..ı Cumhurıyet'In ilil.nına kadar de. 
vam etmıştır. Cumhurıyetın iliinıyla 

beraber Cumhuriyetin ônemU ve hayatı 
meselesı.nln ekonomi meselesi olduğ"u 

az çok ta.kdlr edılınış ve bu yolda bırçok 

adımlar atılmıştır. Fakat bu devrede 
metot meselesi aydınlığa .kavuşamamış. 
tır. Günilmüzde meselenln ekonomık 

meaele oldugu aşağ"ı yukarı bütün çev
releree kılbul ed.lmlş bulunmaktadır. 

Meselenln ekonomık olduğ"u noktasında 

aydınlar arasında görllş aynlığ"ı yok.. 
tur. Memleketimiz bugün keslf bir me. 
tot ar&Yl§l Içindedir. Aydınlar ve pollti. 
.kac.ılar arasındaki görllş aynlığ"ı me.. 
tod meselesinde toplawnış bulunmakta
dır. '11Urkiye kalkınması bir kül, Doğ"U 

ikallwıma.sı bir cüzdür. CUz'ün kül'ün 
t.klbetlne tabi oldugu &§lkardır. Bina.. 
ena!eyh TUrkiye ıçın serllecek metodun 
Doa» için de varlt oJacağ"ı meydanda.. 
dır. Memleketimiz tarıhi gelişmesine 

devam ededwsun, aydınlar kes1f bir 
metod ar&yl§l içinde bulunadwsunlar 
b18 biraz Doğ"U meselesine egilellm. Tür. 
klye'nln umumi kıılkınma..ı meselesln. 
de, aydınlar arasında metod yönünden 
&'Öl'Üf ayrılıkları oldugu halde DoBu 
meselesi bahis mevzuu olunca bu metod 
anlqmazlığ"ına rağ"ınen görllşler aşağ"ı 

yukarı pefin hUkümlerden kurtulmuıı, 

objektif ölçülere varmış aydınlar ntUs
teıma aynı noktada blrleşebllmektedlr. 

ler. Ba&ı politikacılann ve bu tıp ay. 
(Sonu ayfa 4 <\e) ;;; 
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Bu Konudaki 
Meselesi ileri 

Kanun Teklifi, .Doğu 

sürülerek red edildi 
Kocaelı mllletvekılı Nıhat Eriının 

im kanun tekıfı, CHP grubunun başlı 

başına bır toplantı yapmasına sebeb 
oldu. 

Teklıf, TUrk vatandaşlarının da, pek 
çok Avrupa Konseyı ılyesl memlekette 
olduğ"u gıbı, ınsan haklarına ve temel 
hurrıyetlerıne aykın bir tutum kar§!Sın
da, Avrupa !nsan Hakları Komıııyonuna 
başvurabılmesını sağ'lamak ıstıyordu. 

Erımın teklıfı Anayasa Komısyonu 
gündeminde yer alınca, Adalet ve Dış. 
lşlerı Bakiıniarı lle Komisyondaki hükll
met sözcUsü Coşkun Kırca derhal bu 
teklıfın görüşülmemesl gerektlğ"l tezini 
savundular. Türk vatandaşlarının Av
rupa !nsan Hakları Komisyonuna baş. 

vurması J.rnkAnını elde etmesi bükli
meti de Ana İktidar partisi CHP yi de 
m!lthl; telA.§landınyordu. Nlteldın, çok 
daha önc:..ı.ea, daha tekllf Meclis Ba§
kanlıg'ına verilelginde Kırca Dl§i§lerl 
!Bakıınlığ"ı dairelerını kııpı kııpı dola§a. 
rak, Bakanlığ"ın bu teklite cephe al. 
asını sağ'lamaya çall§mı§tı. N e var ki, 
Dışişleri çevreleri, Bakan ve Yolga ha
riç, bU teklife cephe alınacak bir cı. 
het göremediler. 

Hep, cdaha hük.Umetın görllşü belli 
değ"ll> gerekçesiyle geri bırakılan tek. 
ııt, nllıayet geçen ay bu görüg belli 
olduğ"undan AnayM& Komisyonunda 
müzakere edildi. Hükümet adına Fe
ridun Cemal Erkin ve Adalet Bakanı, 
kol.syonundan, teklitin red edilmesını 

ve gorü~ülmemeaııı.ı istediler. Dıg !§leri 
Bakanı red sebebinı cıddıyetıe anlattı: 

«TUrklye kı ii<Usaden geri kıılnu~ bır 

memleketti, ııa.sıl olurdu da Norveç, ln. 
gıltere, İtalya ve Yunanistan gıbi mem. 
leketierın dahi vatandaşlarına tanıma

dıkları bir Ileri hakkı vatandaşlarına 

vereblllrdl. Şayet bu hak tanınırsa, 

Devlet.n bagına bir sılrU galle çıkııbllır. 
dJ. Bunların en onemll.sl de Dogu Ana.. 
doludaki KıürtlerJ Koml.syona baş vur
malan olabilirdi. Avrııpa 1nsan Hak. 
ları Komıııyonunun tüzügiJnün onuncu 
maddesi fikir ve yayın hılrrıyet.nın ika.. 
yıtianamayacağ"ını yazıyordu. Ya Kürt
ler çıkıır da bir kürtçe antolojl hazır. 
larsa bu sonra nasıl yasaklanablllrdl ?> 

Nüıat Erlm, kendi partisi m!Uetve. 
killerinin de şiddetle aleyblnde bulun
duklan tekllfl Komisyonda savundu. 
lngiltere Komleyona sırf bir takım mlls. 
temlekelerl oldua» Için katılmıyor, ama 
gene de kııWabllmek !Çin mlbuısJp bir 
formül arıyordu. İtalyada ise, lklnci 
D\lnya Savaşından SOlira mahkemesiz 
.kamplara atılınıg bir takım N aziler var. 
dı, bunların Itirazlarının ikılenmesl 

Için, Konseyln Insan Hakları Komisyo
nuna katılmamıştı. Yunanistan Için de 
durum böyleydi, Burada da, Komünist.. 
lerln isyanı sırasında .kamplara sürül. 
mUg Insanlar vardı. Bunlar itıraz edip 

Doğudan bir Falklor gösterisi 
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(1881 - 1938) 
VatanımlZin kurtarıcıaa ve dev

letimizin kurUCU$11 büyük Atatürk'. 
ün ebediy.ete Intikal ettiQI 10 Kasım 
günü bütün milletimizin yas gün(l.. 
dUr • 

Aziz Atatürk'Un hatırlu OnUnde 
aygıyla ejlillrlz. 

(Sonu ayfa 4 ele) 
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Sayfa: 2 DİCLE - FIR.AT 1 Kasım 1962 

Düşünceneır : 

Doğu Meselesi 
-2-

Geçen yazımızda assimilasyon metodunun mahiyeti üze
rinde kısaca durduktan sonra ikinci yazıda bu metodun doğu 
meselesindeki tatbik şekillerinden bahsedeceğimizi belirtmiş 
ve assimilasyon politikasının türlü vasıtalarını saymıştık. Hu 
vasıtaların en başında geldiğini söylediğimiz cebir ve şiddet 
hakkında uzun bir açıklamaya girişmeye lüzum görmüyoruz. 
Çünkü cebir ve şiddet herkesin kolaylıkla anlıyabilecegi, ay
rıca izahata ihtiyaç olmıyan bir keyfiyettir. Içte asayişi 
sağlamak ve korumakla vazifeli oln emniyet kuwetlerıne, 
polis ve jandarmaya bu gaye ile ilgili olmıyan vazifelerin ve 
rilmesi eritilrnek istenilen topluluğun hayatiyet azametleri
nin bi; suç gibi gösterilerek menedilmesi bu demektir. Çok 
defa bu vazi/elerin polis ve jandarmaya açık bjr .direktij 
şeklinde verilmesine lüzum yoktur. D~~a meslege g~rm~den 
ve girdikten sonra ilk kademelerden ıtıbaren bu zıhnıyete 
uygun bir formasyana sokulmuş olan polis ve jandarma 
buna benzer durumlarda kendi insiyatifiyle harekete ge
çerek idareci zümre tarafından takip edilen maksatları elde 
eder. Hatta polis ve jandarmanın otomatikman harekete 
geçmesinin idareci zümreye manevra lcabiliyeti kazandırma
sı bakımından elverişli bir tarafı da vardır. Assimilasyon 
politikasında fazla ileri gidilmesi veya yanlış adım atılması 
sonucunda umumi efkar önünde müdafaa edilefiyecek durum
ların ortaya çıkması halinde idareci zümre kabakati tatbikçiZe
rin üzerine atıp meseleyi polis ve jandarmanın cahilliği, intibak 
sızlığı gibi göstererek işin içinden sıyrılmağa ve kendi ni
yet ve gidişini örtbas etmeğe muvaffak olabilir. 

Assimilasyon politikasının en önemli ve mahiyeti güç 
farkedilir vasıtalarından birisi de kültür politikasıdır. Bu
nun Doğu meselesi ile ilgili sayısız misalleri vardır. Biz il
kin tarih sahasını ele alalım : 

Anadolu toprakları üzerinde binlerce yıldanberi ayrı dil
leri, ayrı gelenekleri, ayrı örf ve adetleri olan çeşitli halk 
topluluklarının yaşadığı ve bunlardan bir kısmının bu özel: 
liklerini kaybetmeden günümüze kadar siirüp geldiklerı 
artık inkar edUemiyen bir hakikattır. Bu halk toplulukları 
b1lt1ln tarihleri boyunca, hakim tabakalarm tahrikleri oı. 
madıkça biribirine zarar_ verm_eden, birbirini hor görmed:n 
dostluk ve kardeşlik bagları içinde yaşamışlardır. Dogu
da yaşıyan halk topluluğu gerek nüfus bakımından, gerekse 
sosyal voe kültürel özellikle1'int devam lettirebilmi§ otmak 
bakımından bu toplulukların en önemlileri arasındadır. 

Anadolu toprakları 1lzerinde yaşamış olan diğer halk 
toplulukları gibi Doğu halkının da Milattan binlerce yıl ön
celerine hatta kavimler tarihinin karanlık devirlerine ka
dar gid~n eski bir tarihi ve eski bir medeniyeti vardır. Doğu 
halkının ayrı bir tarihi menşee saihp olduğunu yeryüzünün 
bütün büyük tarih otoriteleri, tarafsız büyük ansiklopediler, 
dünya ilim akademileri kabul .etme~tedir~er . . Her halk tor.
luluğu gibi bu topluluk ta devır devır tarıhe ız bırakmış bu
yük önderler, askeri şefler yetiştirmiş ilim ve ede~iyat sa
hasında insanlığa değerli şahsiyetler ·hediye etmiştır. Hal 
böyleyken, bizde assimilasyon politikasının sistemli bir şe
kilde tatbik edilmeğe başlandığı Ittihat ve Terakki devresinden 
beri bu hakikat inkar edilmiş O devrin nasyonalist, rasist 
politikacıları Anadolu toprakl~rı.nın refah ve huzurun~ bu 
topraklar üzerinde yaşıyan çeşıtlı toplulukların kardeşlık v_e 
dostluk duyguları içinde birlikte, yan yana yaşamasına bag
lı olduğu gerçeğini anlamdan, kendilerini hegemonya he
veslaine kaptırmışlar, çeşitli halk topluluklarının niljane
lerini tarihten silmek teşebbüslerine girişmiş/erdir. 

Yabancı 6mellerine ve istilıisına karşı Anadolu halkla
rının elele yaptıkları Milli Kurtuluş savaşımızdan sonra ik
tidara geçen ve memleket için unutulmaz hizmetler başaran 
politikacıların büyük bir kısmı da lttihatçıların hayalet, ma
ceracı politikalarını reddetmekle beraber Anadolu halkla
rının sosyal yapıları, ve münasebetleri ile ilgili görüşlerinde 
kendilerini Ittihat ve Terakki ekolünün tesirlerinden kur
taramamışlardır. Assimilasyon politikası bu devirde de de
vam etmiş, politikacılar Anadolu halkları arasındaki mü
nasebetleri demokratik bir çerçeve içinde görüp yürütecek 
yerde realiteyi değiştirrneğe muktedir olamıyacak otoriter 
bir zihniyete saplanmışlardır. Bu zihniyet kendisini tarih 
sahasında da göstermiştir. O devirde Yusuf Akçura, Sadri 
Maksudi v. s. gibi bazı müfrit ilim adamlarının telkin ve ir
şatlarıyla Kurulan Türk Tarihi Tetkik Gerniyeti araştırma 
şatlarıyla Kurulan Türk Tarihi Tetkik Gemiyeti, araştırma 
deniyetlerini de alması lazım gelirken bunu yapmamış Ana
dolu'da doğup büyüyen türlü medeniyetler üzerinde layıkıyle 
ve ilmi usullerle durmamış, aksine hiçbir ilmi otorite tara
fından teyit edilmiyen garip bir tak·ım orta a.~ya faraziyeleri 
kurmakla meşgul olmuştur. 

(Devam edecek) 

Ahmet BOTANLI 

18 

:1 Hikaye 

Xaltika Ta le 
Yeşilova'nın (Kızıltepe) Sendokli köyünde bir Xaltika Tale 

(1'ale teyze) vardı. Xaltika Tale kasahaya karpuz satmaya 
gelirdi. Karpuzlar kasaba ardiyesine serilirdi. Xaltika Ta
le çalışkan, y~~-Şı geçkin bir köylü kadındı. Şakacı bir mizacı 
vaıdı. Belediye çavuşu (kasabada halk belediye zabıta 

memurlarına bu adı vermiştir.) Abdullah Saruhan'la, ka
saba! ı yaşlı kadınlarla, erkeklerle şakalaşır sohbet ederdi. 
Akşama doğru satılan karpuzların pa~ıyla bakkal EPlu 
Taco' (Tacettin'in babası) dan alış _ veriş yapar, tuz, sabun, 
şeker, baharat vesaire alırdı. Xaltika Tale güç hayat şartla
rına rağmen hayatından memnun görünüyordu. Kasahada 
kendisini tanımıyan yok gibiydi. 

Bir gün, Ebu Taco (Ebu Taco aynı zamanda kasabanın 
resmi tellalıydı) belediye çavuşu Abdullah Saruhan'm eline 
verdiği resmi bir kağıttan önemli ·bir belediye yasağını yük
sek sesle okuyarak kasaba halkına duyurmağa çalışıyordu. 
Gene bir «Vatandaş Türkçe konuş!» kampanyasına başlan
mıştı. Ebu Taco, emrin sonunu şöyle bağladı : cEy ahali 
duydum, duymadım demek yok, sonra karışınam haaa.» 

Birçok köylü kadın gibi Xaltika Tale'nin de bu yasak
tan haberi yoktu. Hoş haberi olsa da ne yapabilirdi? İnısan 
bir günde Türkçe öğrenemezdi ya ... 

Ertesi gün, ardiyede karpuzlarının yanına bağdaş kur
muş köylü kadınlar, bu arada Xaltika Tale belediye çavuşu 
Abdullah'ın güler yüzünü boşuna beklediler. Abdullah diğer 
günler köylü kadınlara takılır, onlarla şakalaşır, Kürtçe 
konuşurdu. O gün bütün ciddiyeti (bu şakacı adama ne ol
muştu böyle?) üstündeydi. Yüru asık, kaşlan çatıktı. Kürt
çeden başka dil hilmiyen kadınlarla Xaltika Tale ile dur
madan Türkçe konuşuyordu. Bütün kadınlar, Xaltika Tale'
ye bu ne hal? bu ne tebeddülat? der gibi ,bakıyo~lardı. 
Xaıtika Tale onların akıl hocası durumundaydı. Xaitikiı 
Tale'nin ·nihayet sabrı taştı, kürtçe olara~ ş~arı ııöji~ : · 
«Law Abdulla, çıra tu na peyıvı bı kurmancı il"Q ?ıo Al!ıiıuıt~ 
evladım, niçin bugün Kürtçe konuşmuyorsuiı?). c~:ılna: tu· 
wer bı hırsı iro lawkemm ?» (Evlatçı~ım, bugün niÇin ~.b~Y,ıe, 
kızgınsın). Belediye çavuşu hiddet dolu bir sesle : «Tilıkçe 
konuş» diye cevap veriyor, ve Xaltika Tale'ye Kürtçe 'ko
nuştuğu için de ceza kesiyordu. Xaltika Tale ceza sözünü du
yar duymaz yeniden Kürtçe olarak yakınıyar bu vaziyet ce
zayı daha da arttırıyordu. 

Xaltika Tale akşama doğru Ebu Taco'dan alış - veriş 

yapamadı. Satılan karpuzlar ceza parasını karşılıyamamış 
üstelik Xaltika Tale belediyeye borçlu kalmştı4 Xaltika 
Tale üzüntülü ve dolu gözlerle eşeğini önüne katarak köyüne 
gitti. Daha sonraki günler bu karışıklığın önünü almak için 
belediye, ücretini pazara gelen köylüler ödemek üzere bir 
tercüman tayin etti. Köylüleı bu vaziyetten memnun oldu
lar. Sonra, sonra her zaman olduğu gibi bu iş te tavsadı. 
Tercümanın da vazifesine son verildi. Köylü kadınlar yeni
den aracısiz olarak çavuşlarıyla başbaşa kaldılar. Buna çok, 
çok daha sevinmişlerdi. 

F1kra: 

Kızıltepe, Orta mahalleden 
Reşo 

!ktisadi durumumuzun bozuk olduğu, yardım için bir 
çek dost kapısını çaldığımız bir gerçek. Hatta son günlerde 
memur zamlarının yine suya düştüğü söylentileri de tekrar
lanmakta. Bizce, bütün bu sıkıntıları kendi gelir kaynakla
rımızia giderebiliriz. Mesela : Gün geçtikçe iştahaları artan 
«Kımız>> tiryakileri için kımız imalatına başlamak. Memle
kette mevcut kısrakları bir araya getirince elde edeceğimiz 
sütten bu içkiyi bol bol imal ederiz. Ayrıca çiftliklerde fazla 
sayıda «Bozkurt» bulundurmak lazım. Zira kafayı çekenler 
bozkurdun seyrini arzularlar. Bir de emrinde bol sayıda 
at, ok yay ve yamçı bulunan bir kulüp te kurmak bu kımız 

sarhoşlarının av merakın1 da tatmin ettik mi, parayı koya
cak yer bulamayız. Basit bir işle büyük gelir temin edece
ğimiz gibi bu sevimli vatandaşlarımızın, ta Orta Asyaya 
giderek yorulmalarını da önlemiş oluruz. Plan dairesi bu 
fikrimizi beğenir ümidindeyiz. Turanlı 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



l Kasım 196$ DICLE - FIRAT Sayfa: 8 

~ ~ D ............... iiiiOiiiiiiiioiiL iiiiiiiiiiiiiôi-E ______ D iiiiiiiiiiiiiiiE B İ Y A T - F O L K L O Rj 
PORTAlELER 
~---- ----- - -- ....:---

ŞEX AHMEDE XANit 
Doğu ve İslam dünyasının yetiştirdiği en seçkin simalardan 

biri de şair ve filozof Şex Alırnede Xane'dir. 
Ahmede Xane 1645 yılında (1061 hicri) Doğu Bayazıt'ta dün

yaya gelmiştir. Tahsilini Cizre, İran, Irak, Suriye ve Mısır'da 
tamamladıktan sonra memleketine dönmüş ve orada vefat etmiş
tir. Doğu Bayazıt'taki türbesi bugün halk için bir ziyaretgahtır. 

Büyük şair, yaşadığı devrin modası olan taassuba, düşünce 
ve edebiyat sahasındaki aristokratik cereyanlara sürüklenmemiş, 
rahat hayatı, zengin ve kuvvetiiyi tercih etmemiş aksine yok
sulu ve düşkünü tutmuştur. 

Bundan başka, tabir yerindeyse, ancak kendisinden üçyüz 
yıl sonra istiyebildiğimiz «Anadolunun kalkınmasını - Doğunun 

kalkınmasmı» o, devrinde istemiş ve davayı cesaretle ortaya at
mıştır, kalkınmanın tedbir ve çarelerini de oldukça pozitif bir gö
rüşle meydana çıkarmıştır. 

Ahmede Xane, eserlerini devrin modasından uzak kalarak 
arapça ve farsça değil Kürtçe yazmıştır. Kürtçeyi tercih etme
sindeki önemli sebebi de şu beytiyle açıklıyor. 

Mı safi şemirand ve xuari dürdi. 
Da ez deyenim dünyayıl zımane Kürdi 
(Manası: Kürd dilini tanıtmak ve ortaya çıkarmak için durul

muş ve oturmuş olanı bırakıp bulanık ve karışık olanı seçtim). 
Ahinede Xane'nin kUrmanci ve arapça yazdığı cNew balıara 

bıçuka:o adlı bir lügat kitabı vardır. Bu kitabın önsözünde der ki: 

Ne Ji bo sahıb rewacan 
Belkt jı 'bo çııkıiet Kürmancan 
Ew go jt gorani xelasbın 
.Lah ni lı· '/Je1Cadd.e· ı,ıcwnl.ı8bin 
Da bı wan çend reşbelekan 
Lı wan tabixet meleko.n 
Em de jı tıfalan 
Go me xemel betalan 
Dwe qet dcr derzan 
Bıkın inham u ihsan 
Bı duxa me jı bir ne bın 
Fatiha jı mera bı xünın 

Kısaca demek istiyor ki: Biz bu eseri revaç sahipleri yani 
mümtaz tabaka (mutlu azınlık) için yazmadık, köylü ve halk ço
cukları için yazdık. lstedik ki körlükten kurtulsunlar. Bu melek 
gtbi masum çocuklar okuma yazma öğrensinler ve bu satırlarımızı 
okudukça bizi duadan mahrum bırakmasınlar. Fatiha okusunlar. 

cNew bahar» bir lugat kitabı olmakla beraber tamamen ço
cuklara hitap ettiğinden Tevfik Fikret'in «Şermin» adlı çocuk 
şiirleri kitabının havasını taşımaktadır. Yazıldığı tarih kitaptaki 
bir manzume ile tesbit edilmektedir. Çocuklann aniayıp hoşlana
cağı bir şekilde ve «ebcet» hesabıyla tertip edilmiş olan manzume 
şudur: 

Ev renge dı bıisıt Xane 
E ğer tü bı ızxane 
Bıfıkıre kıteba sani 
Dı cılde ewılda 

Dı cızya xaşırda 

Dı weraqa çaryada 
Dı saxıfa deste rastıida 
Dı satra salısda 
Dı kelima sanida 
Bı gır tü xerja çari 
Tarix ji nubari 

(Türkçesi : Hane'nin söylediği bu rekler şöyledir. Eğer an
layışlı isen ikinci kitabı tut, ikinci ciltte onuncu bölümde, on dör
düncü yaprakta, sağdaki sayfada, ikinci satırda, ikinci kelime, 
dördüncü harfi tut. Nevbahar'ın tarihi odur.) Bu beyltıerin an
lattığından çıkan hicri 1094 tarihi Nevbahar'ın yazıldığı tarihtir. 

cNew bahar» ın çocuklara hitap eden özütlerinden bazı örnek
ler veriyonız : 

(Sonu eayfa 4 d.e) 
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GUTU - KARDU'lann bağımsızlığı problemi ise, Asur 
kırallarının kanlı akınıarına ve bu konuda günümiize kalmış 
hakiki belgelere rağmen açıkça anlaşılmış değildir. 

Asur Kırallığı zamanından kalmış çeşitli hikayeler (ta
rihi olaylarla ilintili anlatışlar) eliniizde bulunmaktadır. 
Özellikle, Dicle vadilerinde yerleşmiş olan halkların hayatı 
ile ilgili bir hikaye (Ellasser Sarayı'nın debdebeli hikayesi) 
bugün mevcuttur. Bu hikayede, Asur kırallarının gururlu ve 
gaddar egemenliği açıkça dile gelmektedir. 

Sözü geçen hikayede İsa'dan önce 1130 yılında yaşamış 
olan Toukla - Habat - Assar l'in Nairi'ye (Dicle'nin yukan 
havzasında bulunan ülke) yaptığı sefer anlatılmaktadır. 

«U! aşılmaz bataklıkları, hastalıklı bölgeleri geçtim. Ben
den önceki kırallardan hiç biri buralara sokulamaınıştı. Sarp 
ormanların en yUrtinmez yollarından geçtim ... 

«Dimdik yollarda, bakır tekerlekli arabalanını yürüttüm .•. 
Nair! ülkesinin yinni üç kıralı, topraklannın sınınnda ordu
larını ve savaş arabalarını dizmişlerdi. Benimle çarpışmak 
için üzerime geldiler, anıa silahırnın gücüyle hepsini kaçır
dım ... 

«Şehirler yıkılıp yakıldı, yenilgiye uğrayanlann malı -
mülkü tann Samas'a sunuldu ... 

«Nair! kırallannın oğulları önce esir edildi, sonra or
taklaşa 1200 at ve 2000 öküz vennek şartıyla serbest bırakıl
dı ... ~ 

Toukla - Habat - Assar I, Kürdlerin me.nşeinin arandı
ğı bu bölgenin siyasi durumunu açıkça gösteren bir yazıyı ve 
kabartmayı Dicle ırmağının kaynağı yakınında kayalar üze
rine kazdırdı. Bu yazıda şöyle deniyor. 

., Yüce tanrılarımın isteğine boyun eğerek, ben, Asur ül
kesi kıralı ve Montakhil - Nabou'nun oğlu Touklat - Habat -
Assar, denize bakan Fenikeliler ülkesinden Nair! ülkesine ka
dar uzanan bölgelerde yaşayan halkları yenilgiye uğratmış 
olan ben, .. Nair! ülkesini egemenliğimin altına aldım.» 

(MASPER.OT «Histoire ancienne des peuples de L'Orient) 
Thureau Dangin, lsa'dan önce iki bin yılına ait iki Sümer 
eşik - taşının üzerinde KARDAKA adında bir ülkeden söz eden 
bir yazı bulmuştur. (Revue d'Assyriologie, V, 99, VI. 67) 

DERİVER'ye göre, bu ülke, Şerefname'nin eski bir kale 
yıkıntısından söz ettiği yerde, yani Van gölü kuzeyinde bu
lunmaktadır. 

Heredote, Kürdlerden söz etmiyor ama STRABON ve 
POLYBE Kürdlerin, ok atmakta usta ve binicilikte hünerli bir 
halk olduğunu söylüyorlar. 

Bu halktan, CARDUQUE'ler diye söz ederek onlann ta
nınmasına yol açan XENOPHON'dur. «Anabasis» adlı kita
bında onbinlerin dönüşünü anlatan bu ünlü Atinalı, dağlık 
bölgeleri geçtikleri sırada Carduque'lerin yapmış olduklan sü
rekli saldırılarından şikayet etmektedir. 

O çağlarda (İ. ö. 400) Carduque'lerin ülkesi, bu ülke ile 
Ermeniatanı birbirinden ayıran CENTR1TE ımıağına kadar 
uzanıyordu. XENOPHON, bu dağlık ülkeyi aşmak için yedi 
gün süren zorlu bir yolculuk yapmıştı. 

Bu konuda şöyle diyor. 
«Şu geçit vermez dağlara bak, dedi Christohe, karşıda 

gördüğiln dik yoldan başka yerden geçemeyiz. Orasının da 
bir yığın insan tarafından savunulduğunu farketmişsindir. 
İşte bu yüzden seni bekleyip acele ettim. Onlardan önce bu
raya varıp tepeleri tutmak istiyordum. Kılavuzlarımız, baş

ka yol olmadığını söylediler.» 
«Carduque'ler, Yunanlılann tekliflerini kabul etmedikleri 

gibi, savaştan da vaz geçmediler. 
«Yol o kadar dardı ki, çıkmak ve inmek için bir gün har

camak lazım geldi. 
(Devam edecek) 
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Sayfa:-+ 

OKUYUCU 

MEKTUPLARI 

Dicle • Fırat Gazetesi mahalll 
dert ve meseleleri aksettırme~e ça.. 
lı§lm bir gazete oldug-u 1 Elum 1962 
tarıhll sayınızda ifşa etti~ınıze memnun 
ve mUteşekklrız. 

Karanlık bır köşede unutulan Dog-tı 

ılleri, ancak sizin gıbi memleket sev. 
gislni taşıyan ve y~re~l dolu ıman olan 
kıymetli ınsaniann sayesinde ışık yUzlı 

gbnne ılıtimahne naıl olur. 
Gazetenızın dort salufeden ıbaret 

olmasına ra~men Do~unun de.rdı dort 
sahıfe ıle değıl yüzlerce salııfe lle der. 
man olmaz. Umıt ederız kı llerde dort 
sahifen.z mecmua halıne gelır ve bu htL 
susta kıymetli okuyucuların yardımlan 
farzctır. 

Ralnan petrollarından tn!llyonlarcı> 

ton 16 kuru§ navlun ıle lstanbula sevk 
oluyor, acaba bu memleketın yolları 

asfalta ihtiyacı yok mu? var amma kıy _ 
met verılmlyor kı. Amma !stanbul cad.. 
deleri asfalt olmazsa? ya o çıplak ha.. 
nımlann halı nasıl olacak? 

Geçml§ bir Pazar günü ldl. Sayın 

sıırt vallmlz, kazamız olan Bay kana 
te§rit buyurdular. Bazı arkada§Jar,mız. 

la kendisını zlyaretıe kazamız dahilln. 
de Uç kılometre kadar asfalt dökülınesl 

arzusunda bulunduk ise de; bize §U ce. 
va bı verdı: <>gl um zaten 963 senesinde 
Silvan • Bitlis arasının asfalt olacagı 

piA,na alınDU§, sabır ediniz. 
Kazarnızla Mınar nahlyeslni ba~lı

yan tahminen 5 metre uzunlu~da 
Bitlls çayı üzerinde Nuh zamanından 
kalma bir k6prUmUz vardır. D.P. dev. 
rtnde 10 sene zorla müracaat ede ede 
ancak çürük tahta lle yapılablldl. Hall 
hazır tahtalan kAmllen çürUmll§. üze.. 
rlndeıı geç.lmesl mllmkün deB!ldlr. su 
CO§&l'Sa münakalAt keslllr. Büyük dert. 
lar var amma sırası gelince: Şimdiilk 

dört sahlfelllt ,ıra.zl'teAize ~llre bla de 
ancak metrelık köprtimüzlln yapılma.. 
sını ihtiyaç görüyoruz. Şükranlarımızı 

•unar, bütün hayırlı lflertnızde muvaf. 
tak olmanızı temenn! ederiz. Saygıları. 

aıWa. 

sıırt - Baykan kazaundan 
All özdemir 

• Halkımızın vektUete yaptıklan 

müteaddıt müracaatlar netleesinde Ba.. 
kanlıktan alınan cevapta EBki İlkokul 
binasının okul olarak faaliyete geçıri. 

lecegt soylenmektedır. Kaza.mızın altı 

bini aş.kın bır nüfusu vardır. Bu nüfu.. 
sa bır Ilk okul yeter nu? Sınıfiann 

nonnal mevcudu 35 • 40 olması l&.zım 

gel.rken 60 • 70 olması her halde arzu 
edılecek bır hal de~ıldır. Bu okuıda 

çift tedrısat yapılmakta, yıne de Ka.. 
zanın çocuklarını bar.ndıramamaktadır. 

Gelen çocuk velılerının çog-u çocuk. 
1annı kaydedemeyıp gerı donlı§lerl De. 
rlk halkını dereces.z uzm:~t!ır. BOyle 
kalabalık bir sınıfta o~retmenın yapa.. 
c~ı dersten ve ılk okul kapısından gerı 
çevrllen küçük çocukların ıstıkballerın. 
den ne beldenebılır? 

300 senelik bır mazıye sahıp olan 
kazamızın % 90 ı okur yazar degildır. 
Bir de lkıdebir vatandaş Türkçe konuş 
diye söylerup duruyoruz. Türkçe konuş. 
mak içın bır kıiltiır yuvası olan okulla. 
ra ıhtıyaç yok mudur? 

Birazcık olsun vatanın bu kö§eSine 
de egilmek IQzımdır. Esas gerçek §U 

k1 : Her tarafta oltullar açıl.rken bizim 
kazamızda aksıne ö~renlme açık okullar 
kapatılıp 3.5 kuruşluk bır kıra ıçin bir 
memura Jojman olarak verllıyor. 

Olayın cereyanı §Öyledir : Kazada 
yeni bir ilkokul yapıldı. Eski Ilkokul 
binası gerekli tamirat ve tadllatı gor. 
dükten sonra lojnıan olarak özel idare 
memurunun emrine tahsis edıkll. Bu 
&11lne kadar vek&.lete yapılan sayısız 

DlCLE • FlRAT 1 Kasım 1961! 

Doğu Kalk1nmas1 
ve yanht görütler 

(Sayfa 1 den devam) 
dınlann teklif ettiklerı tedbirlerin 
e.sası, Doğu halkının dilini, ört ve 
1\detlcrınl, mahalli hususıyetlerlni bır 

kelımeyle etnık ve Jeng!ııstık varlıg-ı. 

nı yok etme~e yönelmıştır. Bu ırkçı gö. 
rüşlerın ın. .• messıllerı, bır avuç ırkçı ve 
turancının yanında lıberalıstıer ve Şev .. 
ket Sıireyya gıbı sbzde sosyalistıerdir. 
Bu ç<-şıt aydınların elınde !lım, hayal. 
yetını kaybedeıek baya~ı du§üncelerın 

aıetı drı ekesJne lndırılınl§lr. TılrltlJe 

!çın, dolayısıyla Do~u ıçın hangi kal. 
kınma metodu seç.lırse seçılsın Dog-u 
kalkınması bazı zarurı mukaddem şart
ların tatbıkini gerektırlr. 

Şlmdıye kadar Do~u'da sa~lam bıı 

idare kurulamam.ştır. Dog-u bır malı.. 

rumıyet bolgesi oldug-u ıç.n oraya me. 
murlar ıstemıyerek g.derler. Tek teseL 
lılerı orada bır mıiddet kalıp para yap. 
tıktan sonra donmek. Dog-tı'ya her§ey. 
den once Adli, durılst, tarafsız, vazıfe 

a.şkıy la yı.ıklıl personelden meydana 
geınuş bır ıdarı teşklll\t lazımdır. Köyde 
jandarma ve taıısıldar bır angarya, 
§ehırde polıs bır tedluş vasıtası oL 
maktan çıkarılnıal.dır. Demokı"a.si ge. 
mısı :maııdut bır zumrenın z.lınlnde çi. 
z.len §em&ya gore seyretmekten kurta.. 
n lmalıdır. V atanda§loıktan, adaletten, 
"!litlıken lıalıse.:tebılnıek ıçin ı.nsanıan 

anadıllerly le konuşmak tan, yazmaktan 
manrum etmemeLdır. Anadilme saygı 
gosterılıruyen bır vatanda§ bu mefhum. 
ları benınısıyemez. Hem hak, hW<uk, 
hUrrıyet ve demokrasıden ·bahsetmek 
hem de vatanda§ın duygu ve dU§UDce. 
sinin bır vas.tası olan anadiline yasak 
koymak, samıın.yetıe, do~lukla ~

daşmıyan hareketlerdır. Dog-tı'lu va. 
tanda§lannuzın dılınl yok etme&e ça.. 
lı§l'Il ay<llnlar, her fırsatta topluluk
lan ayakta tutan ııeyin manevı kıy. 

metler oldu~u durmadan tekrarladık. 

ları halde Dogu meselesi bahis konusu 
olunca, tum, yüzde yüz maddeci ke. 
silerek dog-tı lç.n yalnız ve yalnız mad.. 
di kalkınmadan bahsederek manevi 
kalkınınayı gormezLkten gelırler. Kal. 
kınma maddı ve manevi ceplıelerlyle bir 
bUtııJ.n t"§kll eder. Blr.nl dl~erıne feda 
etmeye lnıkA.n yoktur. Geçınl§te Dog-u. 
lu anadılınl, örf ve Adelennı unutsun dıye 
Dog-u ihmal edıldı. Günuroüzde aydın. 

lar ve politikacılar bir an önce Dogu'. 
DUD Jrallr•pmaaını istemek.tedırler .. 
Burada da gaye gene Dog-tı'yu mas et. 
mek. Yüzyıllar geçıyor, dıi§ünceler 

degi§lyor, fakat maksat degı§mlyor. 

Uyutuyorsun, n.çln? Dilıni unu ts un di. 
ye. Uyandınyorsun, niçin? Dılınl unut. 
sun dıye. Bır bolge halkının Türkilik 
camiası ıçınde dılını konuşması, dılly le 
yazıp okuması neden bu kadar tehlı. 

kell görllluyor, anlıyanuyoruz? Modern 
nullet tell\kkılerl mıiuhasıran tek dıll 

gerektırmez. Tek dıl konuşan toplum. 
lar oldu~u gıbi çok dil konuşan top. 
lurnlar da vardır. Kesret iç ın de vahdet 
pekilla mu.mkundUr. Ve bu vahdet tek 
dil konu§l'Il toplumlann meydana ge. 
tırdıklerı vahdetten daha az kuvvetli 
de~ıldır. M.llet mefhumu, mU§terek 
maddi ve manevı menfaatlerln meyda.. 
na getıl'dl~ı bir sentezdır. 1111\da tek dil 
tek ırk gerektirmez. Realltelerl g6rmek 
için sog-ukkanlı olmak 11\zımdır ve ye. 
ter. EDIP OSMANOGLU 

müracaatlardan alınan neticede <İşle. 

me konulmuştur, geregine bakılacaktır> 
denmektedir. Ne zaman bu işlemlerin 
sonu gelecek, artık tahammülümUz kal. 
madı. Eski ilkokul blnıısının lojman ola.. 
rak de~ıı de tekrar ilkokul olarak faa.. 
llyete geçirilmesini memleketin seJA.. 
metl ve maarlfirnlzln gelecegt Için eL 
zeın buluyoruz. 

Derlk VUI<Mk Tahall Gençlljjl A. 
M. Necati GOKALP 
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Doğunun Celladı 
(Sayfa 1 den devam) 

rek koca bir soruşturma dosyası tanzim edilmiştir. Yazumz
da geçen ihtiyarın gellşigüzel söylediği birkaç söz Mussolini'
nin icadı olan Ceza kanunun mahut 161 inci maddesinin 
karşımıza dikilmesine kafi gelmiştir. İhtiyar dilenciden nak
lettiğimiz ·bu sözlerle güya vatandaşlar arasında nifak he-
yecan ve kin yaratıyormuşuz. ' 

Bir de 30 Eylül 1962 tarihli Akşam gazetesinde Nimet 
Arzık'ın yazdığı şu satıriara bakalım : cKızi!oğlu vazifesini 
kendisine göre yaptı. Toplananların büyük bir kısmını salı
verdi. Sadece 55 ini Sivasta bıraktı, hikmeti hüda bunların 
55 i de kürt asıllıydılar, onlara «babam şarkın celladı idi 
ben de sizin celladınız olacağım» gibi irticalen nutukıar attı: 

Ama_ ~ttı da ne oldu? «Hiç, ne olacak» demeyin. Biz
z~:. ~en~s~ babasının kızıllığının şarklilarin kanindan gel
dıgını soylıyen bu cellatoğlu hiç değilse ceza kanununun 
önüne çıkacak yerde hiç bir şey olmamış gibi sefiri kebir pa
yesiyle Vatikan'a gönderildi. 

Demek ki şarkiılan asıp kesrnekten bahsedince iltifat, 
fakat şarklı!ar kendi dertlerini dile getirince suç oluyor. 

~erin vatandaşlar arasında kin ve nefret yarattığının 
takdirını ceza kanımunu istediği gibi aniayıp tatbik edenlere 
değil de namuslu vatandaşların sağ duyusuna bırakıyoruz. 

M.ANTER 

Şex Ahmede Xane 
Heta tü doru dersan 
Neki tekrar u masruj 
Dı dınyaye tü nabı 
Ne meşhur u ne maxruj 

(Sayfa 1 den devSIIl) 

(Türkçesi : Eğer ders ve ödevlerini hazırlayıp tekral'Jamaıt. 
san meşhur ve maruf bir kimse olamazsın.} 

Ger· te dıvetın tü bıbı mir u ser u mu:cteber 
Kısb xılafı1 nebeje gerte bıken ker btker 
(Türkçesi: Muteber bir adam olmak istiyorsan seni parça 

parça etseler bile yalan söyleme) 
Her çi kese xılmeki qenç xuendiye 
Dewletı ger wi bı asıl zaniye 
(Türkçesi: Bir ilmi esaslı şekilde okuyup anlamalı: en biiyük 

servet ve devlettir.) 
Mu.xalım bela dıl weke ber bıttn 
Dıvetın kü şagırti dilger bıtın 

_ (Türkçesi : Öğretmen taş yürekli bile olsa, öğrenci iyi buyl~ 
lugunu ve centilmenliğini muhafaza etmelidir. öğretmenine ka-
yıtsız şartsız itaat etmelidir.) 

Ahmede Xane'nin dini meseleleri hal seviyesinde anlatan :ın:ı&
raları da vardır. lslamiyetin şartlarını ifade eden şöyle bir mısra 
yazmıştır : 

Ger de pırsın kese rıknet islame çıne1 
Bejım: şahadet dane, hem penç weqıt nımej u rojine 
Hem zekat u fitreyi, yadi tawaja kabeye 
(Benden islamın şartları nedir diye sorsalar, derim ki: ke

limeyi şehadet, beş vakit namaz, oruç, zekat, fitre ve kibeyi ta
vaftır.) 

Doğuda her sözüne saygı gösterilen Ahinede Xane'nin birçok 
mısralanna olduğu gibi bu mısraına da nazire yazılmıştır : 

Jı Kürd pırsine, rıkne islame çıneY 
Gotiye: sevm u selat, hac u zekat 
Se rext fişek u tıvıngek zoldat 
(Türkçesi : Kürde sormuşlar islamın şartı nedir? diye. Ce

vap venniş: Oruç ve namaz, haç ve zekat, üç fişeklikle bir askeri 
tüfek.) 

Şex Ahinede Xane'nin diğer eserleri arasında «Mem u Zin» 
adlı eseri meşhurdur. Mesnevi gibi manzum hikaye tarzında ya
zılmış olan bu eser, Şekspir'in «Romeo ve Jülyet» ile Fuzulinin 
«Leyla ile Mecnun» unu andırmaktadır. «Mem u Zin», «Kürd-i 
Kadim - Kardok~ devrinden kalma «Meme Ala» adlı mitolojik 
eserden mülhemdir. Ahmede Xane, bu eserinde, doğruyu gü
zeli ve zayıfı Mem u Zin'in kişiliklerinde benimsiyor. cBeko 
xewan» tipinde de kötülüğü, kıskançlığı, jurnalcılığı lanetliyerak 
yerden yere vuruyor. Kürd halkının örf ve adetlerini, yaşayışını 

da dile getiren bu eserden ilerde bahsetmek istiyoruz. 
RAHŞiAN 
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