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S8ftatô'da Doğulu 
Dü,şman ilin. Etti 

Suat Seren 
Vatandaşlar1m1ı1 

Birlik Ve A. P. Senatörü'nün Hazeyanlan Nefretle Karşiiandi 
Bera.berliğe Dair 

Edip OSMANOGLU 

Mefhum vuzuhsuzluğundan kurtul
mak içın önce bırlik ve beraberlik mer
humlarının kısa bir tarifinı yapailm Bı

ze gore birlık ve beraberlik mefhumları 
şoyle tarif edilebılır: .Bir kısım vatan
daşların diğer bir kısım vatandaşlar 

üzerinde tahakküm tesis etmelerıne mey
dan vermemek, bütün vatandaşları ırk, 

din, mezhep dıl farkı gozetmeksızin ka
nun karşısında mılsavı kılmak, vatanın 
bütünlüğünü ve millet fertlerınin kar
deşçe yaşama halim ıhHll eden hareket
leri mevki ve mansıba bakmaksızın tec
ziye etmek ... 

Kanaatimize göre bir kısım po li tı
kacılar ve bir kısım basın mensupları 

yukarıda ~arifı yaihlan bibik ·'e bera
berlık kaidelerıne riayet etmemektedir
ler 

Maalesef kanıını takibatla görevli 
merciler bu vaziyetlere seyirci kalmak
tadırlar. Bu vazıyetlerde gayri müsavı 

bir hal doğmaktadır Bazı kimselere ka
nunlar zorlanarak tatbık edilınek iste
mr bazı kimselere karşı da en açık ka
nun ıhHil!erıne rağmen seyirci kalınır

sa bundan vatandaş vıcdanı azap duyar 
Bu halin sebeplerı şöyle hfılasa edi

lebı!ır. osmanlı Imparatorluğunda Av
rupa devletlerının tesir ve baskılarıyle 

esas biınye ile alakası olmayan şeklı bır 
hukuki sıstem vücude getırılmışti Boy
lece Güya Osmanlı Imparatorluğu da 
Avrupa hukuk sistemine katı!ınış olu
yordu Halbukı İdarecılerın zıhnıyetinde 

cskı hukuk anlayışı yaşamaya devam 
edıyordu. Yenı hukuk adeta gostermelık 
bır mankendı şoyle bir fıkra nakleder
ler: Ikınci meşrutiyet ılan edılır Her ta
rafta müsavat, uhuvvet, miırüvvet, ada
let avazelerı çınlar. Bu hengamede bır
gu!1 müsluman bir vatandaşla bırısti
yan bır vatanda~ arasında ağız kavga
sı olur Bu arada muslüman vatandaş 
hakaret makamında hırıstıyan vatandaşa 
gavur der. Bunun üzerıne hırıstıy:ın va
tandaş madem memlekette uhuvvet, mıl
riıvvet, mılsavat, adalet vardır o halde 
boyle bır hitaba maruz kalmamalıyım dü 
şılncesıyle en yakın po!ıs karakoluna gı
der bagından geçenlerı anlatır Komser 
miıslılman vatandaşı çağırtır, sen bılmı
yor musun gavura gavur demek yasak
t1r dıye çıkı~n· Bu hadıseden anla~ılıyor 
kı. atılan toplora yapılan şenlıklere rağ
men kumser uhuvvet, n1uruvet. müsa
vat, nclalet ınefhun1larının derınlıP.,ını 

kavrayamamıştır Komserın temsıl ettı

ğı ıdarı z1hnıyet n1aalesef cumurıyet 

devrıne de ıntıkal ettı 1945'ten bu yana, 
gırışılen demokrası doneınınde bu zıhnı-

(Devamı Sayfa 7 de) 

Hadisenin Ceryan Tarza 
Senatoda doğumun kontrolü mese

lesi gorüşülürken Senatar suat Seren de 
söz alarak konu~muştur Bu arada doğu
mun ::ontrolü ıle ilgisi alınayan şeyler 

söylemiş bir ara hiç yoktan bizim ıkı 

düşmanımız var, bunlardan biri Ruslar 
diğeri de doğudaki Kürtlerdir diye ek

lu orada hazır bulunan Başbakan Sayın 
İnönü'ye giderek vaziyeti anlatmıştır. 
Soylendığine göre Sayın İnonü teessür 
makamında başını sal!amıştır. 

* Hadisenin tepkileri 

lemıştır Bunun üzerine doğulu Senatar Oğrenildiğine gore Ankara'daki yük
Cevdet Cebeloğlu müdahale etmek mec- sek oğrenım talebeleri Senatar suat Se
buriyetinde kalmıştır. Buna rağmen per- ren'e teessürlerini bıldıren bir tel çek
vasız senatar suat Seren konuşmasına ınışlerdir Gençlerin çektıkleri tel metnı 
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Diyarbakır surlarının yapdışını gosh•ı·e-n temsili bir rf·~miıı fotografı 

AÇIKLAMA 
Okuyuculardan gördüğümüz 

aUika üzerine gazetemizi bu sa
yıdan itibaren sekiz sayifeye çı
karmış bulunuyoruz. Gazetemiz 
bir bölgeye hitap eden mahalli 
bir gazete olduğu ve yeni yayın 
hayatına geçtiği için baskı adeti 
azdır. İmkanlarımız ise mahdut
tur. Bu yüzden fiyatı bir liraya 
çıkarmak mecburiyetinde kal
dık. Aziz okuyucular:ımızın bu
nu anlayışla karşılayacaklarını 

umarız. 

Bu sayıda yazı çokluğundan 

iç ve dış olayl':'ra maalesef yer 
a~·u,uııadık. Gelecek sr.yıdan itı
baren iç ve dış önemli haberle
re yer verileceği gibi ayrıca iç 
durum ve dış durum başlıkları 
altında IJirer sütün açılacaktır. 

Diğer sütünlarımızda olduğu 

gibi bu sütünlar da okuyucula
rımızdan gelecek yazılara açık 

olacaktır. 

Bundan sonra okuyucu sayısı 
çoğaldığı takdirde ilk işimiz ga
zeteyi onbeş güne çıkarmak ola
caktır. Tek desteğimiz olan oku
yucularımıza selam, sevgi ve 
saygılarımızı sunarız. 

Dicle - Fırat 

Eyüp Savcısı Mehmet feyadın 

Teşebbi!sü UY .A.N ALIIYI YA. 
Oğrendığımıze gore Eyup Savcısı 

Mehmet Feyat namuslu bır doğulu ay
dından beklenen bır teşebbiıse gırişerek 

suat Serenın senatodakı konuşması 11-
zerıne Ankara Baş Savcısına muracaat!a 

(Devamı 3 de) 

* 
Doğu sömürge anlayışı 

ile kalkınamaz 
.. Do.itu'nun kalkınnıası,, adlı açık otu
rumda aydınlar vf' o~retm<'nler tenkit 

edildi 
Çapa Yuksek Oğretmen oku

lunda ıstanbul Yılksek Okullar Talebe 
Bırlıgı tarafından duzenlenen .Doğunun 
Kaikınması, açık ot urumunda, sosyoloıı 
profesoru Dr Cahıt Tanyol. cografya do 
çentı Dr Necdet Tunçbılek Ye tarıh~ı 

Nıyazı Akşıt tartışmışlardır 

(Devamı 7 de) 

1 Aralı){ 1962 tarihli Cıun
huri;ret Gazo>k'sinde Cevat Fo>h
mi Raşlmtr'un şu haksız satır
laı·ını okuduk: 

Bu satırları yazarken, onümüz
de Mıdyat Ortaokulu oğretmenle
rının yolladıkları bır mektup duru
yor· 

.Lutfen gonderdıgımız gazete 
hiıvıyetındekı beyannameyı bır de 
sız ınceleyınız Bız, Atatürk'un ye
nı neslı kendılerıne emanet ettıgi 

öğretınenler, bu turlu cereyanlar 
karşısında bilyuk bır endışc ve 
uzuntu duymaktayız, vs v s .. ~ 

25 

Yollanan 41 X 28 buyuklugun
dekı d ort sahıfelık \'e c Dıcle - Fı

rat) ısımlı (Aylık Fıkır Gazetesı) 

ne goz gezdırdık Ye Turk mılletını 
ayıma, parçalama gayretını guden 
bır beyannameden tamamen f3rk
sız olduğu yolundaki hukme bız 

ANTER 
<le hem hayretle, hem esefle ıştı

rak ettık. 

Gazete ıstanbulda basılmış ve 
buradan butun memlekete dağı

tılmıştır Uzerınde yalnız sahıbının 

ısmı vardır, hangı matbaada basıl
dığı kanuni mecburıyete rağmen 

bıldırılr.1emıştır 

Açık \'e kısa konuşalım . 
Bu gazeteyı çıkaranların yap

mak ıstedıklerı, netıce ıtıbarıyle bu 
mrınlekette komunıstlerın yapmak 
"tedıklerınden daha ehYen, daha 
az zararlı degıldır Fakat komıl
nıstlcrı tükıp edenler bu ışı neye 
\'aptıklarını anlaıne.k uzere kafala
ı ını ışlclmedıklerınde!1 ı:ıte bu ga
zete suretındeln bozguncu bevan
r.e.mcler, serbestçe butun mcmle
kete d.ı.gıtılmakta ve yarın sevgılı 

Turkıyemızın kaqılaşma1ı yuzde 
(Devamı 7 de) 
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lrkç1lar1n 
Doğu Düşman1lğ1 

~ait El~i 

Taı ı h bD· ıı:ıc, clı"t~·, .. l . ~ı a!l :.:u. t
lerın gerek :-ı;ılhta . r gere~~"'P ha: :JLC bır 
an dahı Ttirk J(<.lrde~1f'! .n elen uzaK dU!'
nladıgı, daıır-.-: omuz omı~zg ~-ı.:·nd.it\:leıı 

goriUtir çalLiıran zafu ını ı:a~:::ı:·· nı. bu
yük ordunun :ıaflnrında !~ür: '>UYu.tıler. 
nın ıne\ cudıyetını kıın ıni .. ctr edebılır'> 
Bırıncı Dunyiı ı-ıarbıı1dr Ye ı-..tıkl81 rnu
cadelesınde olüınü h:çe s~yarak zafer
den zafere ı'-o~anlar kımlerdl'' Eu~ lu: 

aslrer ve kunıc.~ıdan l{arabe~ı:.ır Pa.;<:ı.nın 

1:::ıt", ~ nar!:l~ıı~n t; Yt1zü aJ.lı e;:;pr_nde 
doğu halkının ~cre!JJ :ı1ucadele-.;ı S.li'..•
haten belırtılmı~t•r. 

Bütı.in bu hadıseler dururken do~ulu 
vatanda:--lar ne .z::tıHan lıa!dı Yl' ıns~ı tl! 

bır arzu~ ızhar e~erse ırkçı fa~!3tler he
men yaygara:ta ba;larl..ı.r Do~:.llu Ya
tanduşlardaıı endr:;e edıyoı :.ız D:.ınbt. 
Rusların propaga: Ld.:ların~ ı·_~tp.ılı:•''Jrl~ı..ı' 
vatan parçala~nyoı \ ,, blinJ be:.ızer tc
raneler. 

Oysa bunların lıH;b.rınıE Yacıt ol
madıgını kendılerı de çok ';·, bılırle:· 
Ama gerçekler onların ı~_ne get.ncz On
lar bu iftıracı tutu,nltı.r.ına ~.-alansever

lık merhumunu kalkan ı apmaktad,rla:· 
Ta ortaasyadan Kırgızlun getırıp 

Kürt vatanda~lan ını ha etıne; ı du~uneıl 
ısmet Tiımturı... -lle ın c!c nasıl T <.4!ntur:;:
ve hempalarının, bu korkunc zı.ıı~1ıJ·e~ı 

doğulu vatanda~lr.,r tara;ırıdmı oldw..,n 
gıbı aydın ve vatanp<.!r\'C: r{Ul'K il:-L!' l 

tarafından da nefre~le . .;:.ır~ılannıah;i _,
dır Uzun zan1.ınd'T devam cdegelcn 
ırkçı ıftıralara bır yerası c.la"..ı e'·.lenU.ı 

Hem bu, boyle basıt cınsır,cıen de de~ıl 
AP Isparta Sen>.toru Dr. : •'- ·:c ~eren 

bızım düşmanımiz yalm;; h~,ı. · derıl. 

doğudakı Kurtler de bızım clu~mdnımız
dır buyurmuş ... u 1 ~enato gıl..ı mu
kaddes bir çatı altında ve hıç::nr sebep 
yokken mılyonlarca Kürt vatandaşı ıt-

DICLE- FlRAT 

iNCELEMELER 
------
Doğunun Baş Düşmani 

FAŞiZM 
n 

Dr. Sait Kırmızıtoprak 

· A ..) senatm u Dr suat sere:ı sena
Lolla. 

_ l··Zl 111 dJ~rııct.ı!ı:ıız yal'tlız Huslar 
de~ıl, Dot-. ll d::ıl;:ı K~ırtler de bızıın düş

ıı:.'nlm.-::l.r, c1e:lı H' :l:J.':e ettı. 

- Dt< b~ı~ımd:ı,·.L nlıfusumuzun art
.ııı;:; ı l.ıL.~ı.ıdır (ı) ' 

AP ':;c:ıatoru bu ~ozlerı Senatod::ı 

:· ı~bı:· c dc!ı enr,eJe ugranıadan rahatça 
-,oylıyeb.ımışL · Mantik ,.e a1nl l\.ontro
:unu:ı t:•t>ul eciemı~ ece~ı boylf'<;ıne bır 
'i:.ı.yıklam~:.:. ı duyunca pek~ok yurtta§ 
:1nk!· olaı ak su soruyu soı du · Dilkada
n da olur mu' Bunlar ne bıc:ını sozler') 
Hem de Seııatoda!·· Evet Senatoda ve 
pc1<cok sayın Dogu'lu Senatorun yul::
sek huzurlarındJ.' 

Geçen yazıı:1ızda AP. Senatcrunun 
· ~ızlerını andıran ve aynı ırkçı çevrt'le
.. ~ go! u~lerını akset!.ıı en i.Jıı·kaç ornek 
ôFalam;~tık ıçınde yaşadıgımız gunlerın 

ı;olı~ık lıavasını yapan olayların terncıı
ne ınıneh. ozellıkle ı~~çı faşızın denen 
cerey:ın:a mahı) (L!ne dokunmak ;,unun 
ı';ın gereklıdı Aylardanben dt.mokra
tı': nıuesseselcre, halkçı. de\Tınıcı, ınsa
nıyetçı kın·~,,etırre yoneltılen kıncı, ınlı

k,..:mcJ !· :ıınpnnya Dogu Auaflolu }'".alkır.r 

da aını tehdıtlerı savurmaktadır 

Tt,: (ı:. e ırkçı taşıc;tlerının dış ve ı c 

sızın l~anun karşısında eşıttır 'lınpara .. 
tarluktan kop.uı yaion k<•mşuL~ ı ;·e Tu- ' 
ran ulkelerını sılalıla zaptetme .. :en bah
seden ırkçılara büyuk Atatılrk şu sert 
cevabı verır. '·Yenı Türkıyenın \e yeni 
Turı<ıye halkının artık kend: Jıavat ve 
saadetınden ba§ka duşuneeek bır§eyı 
kalmamıştır Bır an farzedel.ın kı ınev
zuu bahıs vazıfe kabul edılsın Pek ala 
ama, tai1tı tabııyet ve ıdaremize almak 
ısledıgınıız ınınetler derlerse kı bıze bu
vu1~ hızınetler ve 1nuavent.-'tler yaptınız, 

te~ekkiır ederız Fakat bız mustakıl kal
mak ıstıyoruz rstıklal ve hakımıyetımi
ze kımsenın ınudahalesinı nıuvafık gor
meyız o halde Turkıye halkının mesaı 
ve fedakdrlıgı sadece bır teşekkur al
mak için mı ıhtıyar olunacaktır (2)" 

A tatılrk cievı ,nde ırkçılar ve kara
kuvvetler smdırıldı. Liiısızm, hali{çılık 

ılkelerı ve devrım hamlelerı ıçınde ırk
çı fa~ıstler ve yobazlar uygun zamanı 

beklemek uzere pusuya yatmişlatdı 1933 
cie IIıtler faşızmının ıktıdara geçı~ınden 
cesaretlenen ırkçı klık yenıden sınsı sm-

ham etmesi, eğer aklı ınuvazenesındC' ' 
herhangi' bır bozukluk yo!{Sa ınuUak.ı 

fazla kımız ıçmış olmalıdı;·. 

sa!,:ı:g.uılık emellerı yenı degıldir Bı
!',l,l: iJunya Sa\aşı once•.ınde Yusuf Ak
~ora. Sadrı Maksudı. Iyaz Ishakı gıbı 

Kafkas ı :• llların yurch geıırdıklerı ırkçı 
luranellık ccı eyanının sıyasi aınacı şuy
du· Turarı ıdealı ugruna osmanlı Impa
rr•torlııgıınu Asya ortalanna kadar uza
rı ~ı. ı .ı prakları zaptetmek ı c ın vasıta 
ularak l:.u!lanmal. Almanya n.ın "Dogu'-

sı faa!ıyete geçtı. Her memlekettekı fa
şızmı polıtık alanda bayrak yapan bü
yuk toprak agaları. vı" guncu mılyoner
ler, ctın tuccarlaiı gıbı en gerıcı en re
aksıyoner çevrelerdır Ttırkıye faşıstlerı 

Atatuı·k devrımler:nın kenarda bıraktıgı 
karakuvvetlerle, \'dean - ınıllet gıbı ke
lınll'l~rın arkasına saklanarak kandırdık
Jan bırçok saf gençlerlc bu muı·tecı ve 
saldırga'l davayı ge!ı~tırdıler. Ycdı go
bek ceddının Tılrk kanı ta~ımıyanlara, 

kafası Hıtler·ın pergelme uynııyanlara, , 
Kılrt, Çerkez vs gıbı unmrlara hayat 
hakkının verılıneınesını ıstedıler. Nazı 

ıdeolojısı Turkıye·yı de Almanya safın
da savaşa suruklemek ıçın elınden gele
nı yapıyordu Fıkırden c_:u;{ heyecanlara, 
nefretiere peşın yarg,Jara ve ımıkarncı 

duygulara hıtab eden fa<ızının propa
ganda dozu kar.;ısında - Hukümet 1939 
saYaşına gırmemu~se bıle - pekçok ta-

Yoksa dogulu her ~eh:dın ruhunu 
tazıp ve bu ~ehıt çocukb.rınırı gonullerı
ni yaralayan bu sozü saıf etmPmesı ı·~ 
tıza ederdı 

Esasen ınevcut anayas~.::a, d? n,)::r·:
tık reıım esaslarına ve tccttıırler '·anu.ocı 
hükümlerıne aykırı bu teya~:>tı•ı hıi: 

hakkında kanunı t~kıbat l"'-Pllı"laır:"ı 
da doğu halkının endu~es_ ..... d rııııc'n l}

maktır. 

Doğu halkının kendı banı ıle o•·u. 
yup yazması, falklor ve edcbı·, atını ı,

lemesı ozlemlerı b ıle kıı~ku Ye· tep:c 1r " 
maruz kalırken kiırt vntand?.<lbrı d ll~
man ilan eden ve ıınhalarını p1Pn8 bo". 
lavanlarm serbest dula~ın~Jrrı hu'·ıı': 
devletı mefhumu ıle kabılı tel•f değJc'ır 

Do~ulu bır Kurt vat.•ncı.,., P1ar:ı.k, 

hu;nunel.ı l<anunlaıı tatbıke ·,e \rrtan
daşları arasına kın ve nıfak sok"" va
tandaşları bırbırınden ~ııph."ye o::.e,:~: 

eden hareketlere son verme ·e c1 :'tv e~ 
edıyoruz. 

(1) 

1962. 
Yrni Sab:ıh Ga1•·t ·si, ı !}. .. :l!ıl;; 
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Şıındıye kadar çe~ıtlr >ebep- r 

lerden dolayı Dıcle - Fırat okuvu- 1 

cuların elıne z2.nıanında ula~aı~1a-
dı Gelecek sayıdan ıt•baren bu ek
sıklı~ın gıderılebtlecegı kanaatın
deyız Gecıkmeden dolayı ozılr dı
Jerız 

Dirle - Fırat 

: :·2 tlogı"ı yJ.yılına" politiKasının ıcabı bu 
cuey~n herturlu yartlımlarla koruklen
~~~~tı Çu •• ku gudulen hedef çıkarılacak 
harp~c Q~,ınanlı Iınp:ı!·a~orlugunu oncc 
bır geçıt ·,c yL-..rdımcı ul:ı.rnk '<:ullanmak, 
sonra bliyu';: Altnan I:nparatorluğuna 

::ır ık b;r son:urge J apınaktı. Imparator
lul<: ıç Yr dı .... zorluklar 'e tez.ıtlar ıçerı
sınde ço:~.~lrkte ıdı Bu yuzden de Al
IT .. an SPı nayesı. a"'kerı ve ınalı nluşavır

It:rı hıcb·r engele ugram~rian ILtıhat ve 
Terakkı l,ukUmetını ı:cndı hesaplarına 

;ava~ Ouı·umunn ~qkınu-şlardı. Bunda 
. Tur': Yutdu ınectnuası ve Tlirk Ocak
~ ::ı 1!1 rL. JıUılll118.lı faalıyet gosteren 
T:.ıı ancıla;·ın da rol u buyuktur Ancak. 
·n};en .ı:·,paratorluı:,.:ı..ın ıçı!1de Ye tesadufli 
m~1hıyC'itt' 'fun·nc.lı..:.ı ~ı.:taen Zıya Gv
!·., Ip K.:u.,as:·aıı T'J.raı:r.Lı.rın g~! çel~ a
''1aç1::.,n~-..~ dnla: ıncJ. ırkçı T:ı!"ancılıktan 

ayrılr!ı ··1 u.-:~ u seHn;yen Kurt. Kurt de-
ılrtır K lt .. du se·;nııyen Turk te Turk de

~. lctn·" Sv7U r..unurni..lzdc hıle Zıya Gül<:alp 
ınıllı::etçıl•gının ınsarıi. ~·~pıcı Ye mılli 

k::. ralderını ortaya koyan de~c·lı oır ı~ık-

0:-.•ıı.ınlı Imparatorlugunun en1<:azı 

tı7erınde Batı empeQ alizınıne l::an~ı kur
lt•; mucadelesının onderlığını yapan Ata
ıvı k ırk d ın mezhep far ı" gutınıyece

t.ını Turkıye dı~ında Turan hayalı gıbi 

emperyalı~t bır ıddıası olmadıgını açık-

' ı:a soyl~m•-tır Mılli hudutlar ıçınde ya
':lY'ın ~·c .,...LP'k \'atanda~ı sıfatını taşıyan 
her fert ır,:. eıns, dm. farkı gozetılmek-
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\ ızler verılınış; ırkçılık. gerıcılık vurgun 
çe\Telenyle el ele kademe kademe 1950 
~·ılına kadar uıa"şınışlardır 

Gorılluyor kı ıçınele yaşadıgunız yuz
yı!C:a ırkçılık daıma gumrukten elını ko
ı--ı- ~ı "all!yarak yurdumuza gıren bır ec
nebı ınalıdır Bu yuzden de Vılhelın ,.e 
.Hıtler Almanya·sının J.:ullandı·~ı aynı 

yolla;,:dan, aynı \'C.S.ıtal8.rla w aynı 

~eY! e le re §Jet Olarak tatbık alanı bUl
muştur Gunümuzde de ırkçı fa~ıstler 

ce'!tlı sosyal tabaJc?Jara, bolgelere ye 
n.cnfaat gLıruplannın temayı:l ve endı

seler,ne gore durmadan kılık ve agız 

değıştınJ orlar Kullandıklan yuvarlak, 
nıiıphcm, sıhırlı >loganlar halk efka
nndan gr:·çek kanlı cei.ırelerını gız:emek 
ıçındır Kısaca Tur:oye dekı seyrıne de
ğındı~'lll1ız ll'ı{Cl fa~:zm saldırgan. de.-;
pot \'C vurgunC'U ınahıyctı ıcabı Dogu lll
sanıarına duşmandır Bu ıtıbarla halk
çı. devrımcı aydınlar. genelık ve ışcıler 

kadar Dogu·ıuıar c'a ırk~ı faşızme karşı 

uyanık bulunınPJ.:. antıfaşıst deınokra

tı'< cephede sevaşa hız Yermek zorunda
dırlar 

ı - Yeni sabah 2 Aralık 1962 

2 - Nutuk 1942 s. 432-433 

6 OC.\K; I!J63 

irfan Ocağ1 
Ekrem Tl"NC 

Sene 19,)0 - 1951 ıdı Hepımızın gaz
lerınde umıt ışıklan p:ırlıyurdu. Yıllarca 

hasretıne susadıgımız ılı•n Ye ırfana ka
Yuşuyorduk Zıra ılkokul tahsı!ınden 

sonra asgarı bınlerce kabılıyet heba ol
mu~tu B;zde onların nesiller boyu bek
ledıklerı §eyın kıvancını duyuyor ve mut 
lu ıdık Kım sevınmezkı 

Yukarıda basıt çızgılerle ıfade et
mek ıstedıgıın mutlu haber ve gercek
ten hızmete açılan ılıın mabedı DERIK 
ORTAOKULU mujdesııdı. Bu okula olan 
ihtıyacımızın olçüsılnıl bu küçücük ya
zımda bütün detayı ıle ıfade etmeme 
ıınkan yoktur Fakat sadece bu yuva
nın bır bıreyı olarak aklımda kalan şey
lerı. duyduklarıını ve mılşahademı an
latmaya gayret edecegım 

Okulwnuz ılk hızınete açıldıgı yıl, 

basıt bır evde tedrısata açılınıştı Bır 

mıldür ve ıkı asıl hoca ıle ueratıer geri
ye kalan dersler ıçın oğn tmenler ılk 

okuldan teının edılıyordu. Oğretmcn ve 
oğrencı temaslnrımız okadar pederşahı, 
ol<e.dar sıcaktı kı tadını şımdı de du
yar gıbı oluyorum. Hepımız yetişınek i
çın o kadar çaba sarfedıyorduk ki, bğ
retmenlerımız bütun ımkii.nsızlıklara 

ragmen hallerınden memnun oldul<ları
nı ıhsas ettırıyorlardı 

Ilkokulu bıtırmış çok çalışkan, fa
kat ımkansızlıklar yüzunden okuyarnı

yan ağabeyltrımız bızı daha fazla ça
lışmaya .-e oğretmenlerımıze daha faz
la hılrınet etmemızı temın ettıkler.ını 

şımdı ancak an!ıyabılıyorum Bu hızla 

mali ımkaniarı olan arkada~larımın ço
ğu bu gün ytıksek tahsılını ya ıkınal et
mış veya etmek üzereler. Yeni yetışen 

aydın "Jır gençlık ar tık bütün uygar top
lumların adetlerını ılım ve ırfanı çev
relerıne demet demet getırmek içın çır
pınıp duruyorlar Henuz bızı yetıştiren 

şırın Derık'e bır şeyler yapmadı!< amma 
temas ettığım Lıselısı ve Unıversıtelısi

nın hepsı ayni şeylerı duymakta ve 
kendı ortaınının meselclenne eğılınekte
dır Egılmek başta gelen vazıfemızdir 

Ne hazındır kı ıınkansızlıklar ıçın

de yıllarca karanlık kalmış zıhınlere ışık 
tutan kutsal mabedın oğrencı saym art
tığı ve modern bır okul bınasma kavuş
tugu halde, asıl ogretmen sayısı bır ta
nedır. Gen kalan kısmını sızlerın hayal 
gücline bJrakıyorum Evet, üç orLıo:~uı 

sınıfına bır tek oı:retmen baka~ak. <!ün
yanın hıç bır yerınde eorulınüş şey ını 

dır bu? Hayır bence lıu yalnız Denk 
Ortaokulunun dr·ırnıdır Yınc karamsar 
olmaya ba~ladını Zıra bır yandan e;ı

tım seferber!ı,,ınden bahsedıyoruz, bır 

yandan da onbır yıllık egıtıme hıznıetı 

olan yuvayı butün ımkii.nsızlıkları gıde
rıldı~ı halde oP,retmensiz bırakıyoruz 

Yorıeııeılerı ılgıye dwet edıyoruz ve ava
zınıız:n çıktıgı ı~ adar b:J.gırıyoruz, BIZ 
OKUMAK ISTIYORUZ 

Bize Gelen Kitaplar 
İsa Şans 

DiYARI SİLVAN 
Şiirler ve nıaıızum hikayeler 

Adres: İ'<ı Şans - Sil\'an 
Hüsey~·in Aruk 

GÜZELE KüFÜR 
Şiirler 

Adres : Hüseyin Anık - Uğurltı Mey
dan Ge~idi No. 5, Diyarbekir 
Hüseyin Anık 

ZEHiR OLSA 
Şiirler 

Adrl'S : Hüseyyin· Aruk-L'ğurlıı Mey

dan geçidi no. 5. ıliyarbekir 
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ll HABERLER 
Faşizm, Devletçilik_ ve 

TOPRAK REFORMU 
CHP. Kurutultayında, hızıp muca

delelerının yanısıra. cıddi memleket me
selelcrının konuştılmasını ıstıyen delege
ler de vardı Ne yazık kı Kurultayda, 
mernld.:et nıeselelerının tartı~ılmasına 

vakıt kalınadı Bu arada, dogulu dort 
delegenın verdığı onerge de gorıişuleme
dı nrergeyı aynen yayınlıyoruz: 

.Dogu Anadolunun. Türkıye'nın en 
ılımal eclılmış bolgesı olarak ekonomık 

ve sosyal bırçok derın yaralarının bu
ltınclu~u bır gerçektır Memleketın gele
cegınde biıyi.ık ıddıa!arı olan partımızın. 
bu tarıhı kurultayda, memleketımızın 

bütunlüğıi ve seliimetı bakımından bu 
me·. zuun milzakere ıle ılmi netıceler ve 
gorıişler ıstıhsal edılerek umumı elkiira 
arzında büyük faydalar millahaza et
mekteyız. 

Bu husustaki gorü:ılerımızı huzuru
nuza getırırken, Doğu Anadolu'da kendı 
kaderlerıne terkedılmış vatandaşların ıs

tıraplarına bıgane kalmıyacagınıza emın 

olmak isterız. 
ı - Senelerce, yanlış polıtık gorıi§

lerın tesıri ıle ortaçağın feodal düzenıne 
mahküm edılını§ olan Doğu Anadolu'ya, 
partimiz ıktıdarda olduğu son devreler
de ımkanlar nıspetınde ozel ıtina gos
termek ıstemıştır. şunu kabul etmek la
zımdır kı bu, ancak devede kulak kabı
lınden olmu:ı ve ı950 yılından sonra ıse 
• memleketın doğusu, batısı yoktur .. uyu
tucu sloganı ıle bu dar çaptakı ehemmı
yet bıle ortadan kalkmı:ıtır. Mıllı Bırlık 
Idaresim takıp eden ve partımizın ışti
rak ettiği her ikı :~oalisyor. hU..:ümetıe
rınde de bu konuda hıçbir şey yapılına
mıştır Hükümet ve Partı yüksek kade
melerınde vazıfe alan mes'ul :ıa
hısların muhtelıf beyanıarına rağmen, 
umıtle bekledığımiz beş yıllık kalkınma 

planı da b~ noktayı nedense atıarnıştır 
2 - Doğu Anadoluya sanayı, hıç 

gıtmemiş ve dolayısıyle kapalı aıle eko
nomısı her tarafta hüküm sürmıi:ıtür 

Munakale ımkaniarından mahrum bır 

bolgede, kapıtal bırıkımi beklenemıyece
ği ıçin, perakende te:ıekkullerden ba:ıka, 
cıddi tıcari ve sanayı miıesseselerını Do
ğuda beklemek hayaldir Böyle olunca, 
devletçı bır tutumla Doğu'nun kalkındı
rılması cıhetine gidilmesı artık kaçınıl
maz bır giırüş oluyor kanaatındeyız 

Doğu'nun iırünlerı de ı:ılenmelı ve 
hakıki kıymetıni bulmalıdır 

3 - Toprağın dağılımı, bu bolgede 
çok ıptidaidır Bınlerce donıim arazıye 

ve hatta koylere sahıp ağaların yanın
da, mılyonlarca vatandaşın hıç toprağı 

yoktur Ziraat ılkel usullerle olmakta ve 
emPk hakıkı değerını bulamamaktadır 

Rasyonel bir toprak reformu ıle doğulu 

koılulerın de arazı ve tarım aletlerıne 

'3ahıp olması gereknıektedır Bolge re
foıınlan ıdarecılerın elıncle suııstıma

le musaıt daYranışlara rnuncer olalnle
cegınden. Turkıye de topyekun toprat 
reformu olınah goriı~u benın1senınelıdır 
bogu Anadolu'da mıl;onlarca topral:sız 
koylu varken, başk:ı yerlerden ı-atandaş 
getırılıp \'erleştırılmesının gayrı ılmi ve 
ınsan i o· madıgını bılhass'' belırtmeı, ıs

terız Bu suretle Dağuyu soınurdugü ka
bul edıle:ı şeyhlık ve agalık gıbı mues
seseler de kendılıgınden tasfıyeye ugra
mış olacaklardır 

4 Memleketımızde ırkçı, faşıst ve 
mıirtecı akımların gun geçtıkçe kuvvet 
kazgnoıkları ve te~ı:ıl!i.nlandıkları gerçegı 
nı kıınse gızlıyeınez Faşızın bu gelışme
sınde zaman zaman Dogu Anadolu hak
kındakı hunhar emellerını ızhar ederken 
hıikuınet bu tehlıkelere bılgane kalmak
tadır Orta Asya'dan Kırgız getırıp Do
ğuya yerleştırmeden tutup, senatoda 
doğuluların topyekün ınıili duşınan ol
duklarını ılan eden beyanlara gıden bu 
çarpık diışiınceler, mazıdekı sayısız hii
dıselerın hatıraları ıle bır!eşınce, biz Do
ğu Anadolu sakinlerı ıçın büyuk bır en
dışe ve şüphe kaynağı olmaktadır. 

5 - Doğu Anadolu problemlerının 

derınıne ınmek ıstemıyen bırçok polıtı

kacılarımiZ ve ıdarecılerımız zaman za
man hala polıs ve J andarına baskılarını 
tedbır olarak one süımektedırler Asrı

mızın ılım ve gerçekler asrı oldugu unu
tulmıyarak, bu tip sapık kanaat sahıple
rınin partımız saılarında yenerı olmadı

gı ılan edılmelıdır Bu tedbırlerın yeri
ne, Doğuya ehliyetlı memurlar gonde
rılmelı, bunlara huzur ıçınde çalışmala
rını sağlıyan ımkanlar verılmelıdır. Er
zurum Atatürk Unıversıtesı bugunkü ye
tersız durumdan kurtarılıp, ayrıca DO
guda Zıya Gokalp Unıversıtesı kurula
rak bolgenın kıiltiırel kalkınması hızlan
dırılmalıdır. 

Doğunun çoziım beklıyen hususla
rından ancak bellıbaşlılarını arzedebıldik 
Bu meselelerın kesafetı, Doğu Anadolu'
ya ozel bır ıtına gosterme mecburıyetıni 
yiıklemektedır Memleketın mukaddera
tında büyük payı olacak olan partımızın, 
bu yuklerden kaçınması, tarıhi bır hata 
olacaktır Muhterem kurultayın bu nok
talara oncelık tayin eden dırektıflerının 
partı yonetıcılerıne duyumlmasını ve va
rılacak kararların efkarı umuınıyeye bıl

dırılmesını saygılarımızla arzederız,,. 

Mecıt H un (Kars delegesı), Hasan 
Unlıi (Tuncelı delegesı). Hiişım Bıngol 

(Muş delegesı), Eyyıip Serhat (Kars de
Jegesı) 

l ................................................................. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiôiiiiii......-.......... .......... 

CERYAN TARZ 

(Baştarafı ı de) 

Türk ba~ınında ancak Ulus Gazetesmde 

çıkmı:ıtır Meseleye laıkı veçhıyle ehem-

EYUP SAVCISI MEHMET FEYADIN 

TEŞEBBÜSÜ 

<Baştarafı ı de) 
Suat Seren hakkında takıbata geçılıne

sını talep etmı:ıtır Anlaşıldığına gore 
baş savcı senatorun mutlak masunıyetı 
gerekçesıyle talebı reddetmı:ıtır Yaptı

mıyet veren Ulus Gazetesını bu \'atanse- gımız araştırmaya gore Mehmet Feyat 

ver tutumundan dolayı tebrık eder ı:ıı En yakın yer olan Keskın Mahkeme

mınnettarlığımızı bıldırirız Mıllı bırlik sıne ıntıkiil ettırecektır. Mehmet Feya

maskesı altında ve mılli menfaat tera- ctın bu medenı cesaret orneğı hareketın-
. den dolayı Ankaradakı yüksek tahsil ta-

nelerıyle yerlı yersız aklına estıkçe dogu lebelerı kendısıne bır tebrik telgrafı cek-

hakkında çeşıtlı ıftıralar uyduran Dünya lmışlerdır. J't.anbuldakı talebeler ıse. bır 

ve Cumhurıyet gazetelerının bu sukutu- ~ ~urup halınde kendisını zıyaret etmı~-

nu tabıı kar:ıılarız :erdır 
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ArtLUk hir P<') zaj: 
Güneşin doğu~n 

SiiRLER 
' --,1--~ ~~~~-:~~~~~~ c-r~nt~ttan Şiirler 

ı : f)IYARBAKilt'DAN ŞİlR 
EVRENSEL ÇiLE ; 

. : Bilirim ~-.,ı ~·oı·dam bilmesin 

Günah dolu avuçlarımla 
Göğe yükselen ellerim. 
Gecenin sessizliğine haykırıyo 

rum. 

Yeter. yeter! 
Hiç mi bitmeyecek bu çile? 
Yüz yıllar boyu yumaklaşan ev

remizle . 

Bir kiir - düğüm 
1 Bu yumakta kaderimiz. 

Tunçla~an bir ınermeı· 
Bu yumakta alın yazımız. 

Yıllar yılı, 

Dolaşdı elden ele. 

O'nu çözmek, kırmak yolunda 

ı 
Sardık, yalvardık. 
Oysa, boşlukta çınladı sesiıuiz. 

Ne çıkar! 
1 

i 
! 

Son santimine kadar, 
Çığlık çığlık özgürlükle dolu, 

Evrensel çileden bu yumak, 

Bir gün, 

Alev alev yanacak 
Esenliklerini. ınutluhıklarmı 

Karanlıklarda yitirenler, 
Kaderlerince ya~ayacak. 

Celal Yeltekin 

Keııdin bclle öz kaderini 
i Adak ın:ıdak ho~ laf vatana 

1 Btnıca e~ iri l ~i:~Ü!Ü yargı 
: Gürül gürül 'armış sizi 
i Diı·et he Ali dayı 
: B1ret be Dndu hacı dedim 

1 
i Yasalar Zalim sizin için 
: l{elepçeler sizin i<:in zincirler sizin 

j i için 

1 
i Oar ağacı kurulmuş bu kentlerde 
i Cah1lıııı bilınezim sizin için 

ı ; Bir oz>~n ağlar Türkelinde 
:Sizin için 

SOZUM YARANA 

Senin baban paşa 
Benimkisi eroğlu er 
Anlarsınya ... 
Seninki milyonlara milyarlara konar 

: Benimkisi çarığını yalar 
Bilirsin ya 
Sen Avrupa'ya Amerika'ya gider 
Ben tarlaya askere lımlut boylarına 
Göriirsiin ya 
Sen :;:avı•r usulü gi~'inir eğlenirsin 
Ben eskiler giyer dilenirim 
U tanırsm ya 
Sen elsiz dibiz cansız 
Ben seni sırtianın çaresiz 
Sıkılmadan bu halinden 

ı Ay'a gitm=-i~t~~~-iıı ya 

Isa Şans'tan Şiirler 

S E S 

Musa'ya nalin çıkartan 

Ses, 

İsa'ya ölü dirilten 

Nefes 

O ses 

Çalış 

Hakk'a faturayı kes 

Hakiykat rüzgarı 

Bu yolda es 

Allah Bes 

Baki heve~ 

Silvan. f9H1 

BEKLEYIŞ 

Gül! ddim 

\ Güller 
ı Türlü ahenklerle 
1 Kan~·a navin düzünde. 

Gül! dedim 
Seller 
Türlü hallerle 
Bütün hayallerle 
Kaniya Mezin'de 
Gel dedim 
Eller 
Türlü vaitlerle 
Bütün ünıitlerle 
Kaldı gökyüzünde! 

Silvan, 1961 
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SAYFA 4 DİCLE- FlRAT 

iKTiHASLAR 
iKi AGlR 

MESELEMiZ 
Prof. Namık Zeki ARAL 

Iktisat gazetesinden 
Bıraz yakından bakılıp, bıraz derı

ne goz atıldığı zaman meınleketın ıktı
sadi vazıyetı ıçın: Hıç de ıç acıcı değıl, 

hatta fütur verıcıdır, denılırse şitphe 

yok ki, camıada manevıyatı takvıye eder 
bır mılşahede yapılmış olmaz. Fakat mu
şahadenın yanlışlığına hukmolunamıya- ı 

cagı gıbı bedbınlıl{te ınubalağaya gı

dıldit!,I de asla ıdda edıl~mez. Camia ;)e

nelerdır gılndelık maışetinı harıçten ık

ınal ile te.nıın etmekte olduğu halde bu 
halı onlemek üzere fıılen bır ımkan yo
luna henuz gırememiştır. ortadakı bu 
çaresizlıkle beraber son yıllar nüfusun 
her sene üç çeyrek ınıiyon etrafında ar
tarak yürur gider olduğunu ayrıca he
saba katarsak zaten karnı layıkıyle day
mayan bir ailenin sofrası başına her 
gün yenıden yeniye gelıp oturanlarla 
maişet darlığının gün günden bıraz da
ha vahamet peyda eylediğıne şahit ol
maktan başka bir şey yapamamak gibı 

büsbütün (İfllihi keser) mahıyette bir 
neticeye varmaktan da kendimızı kur
taramayız UMİT IŞIGI: ortadakı göz 
karartıcı vaziyete mukabıl memleket u

fuklarında halen bir ümıt ışığı garulür: 
Onümüzdeki 1963 yılı Ocak ayından iti
baren tatbıkine başlanacak olan kal
kınma planı (Başbakan birıncı yardım
cısının tavzıhine göre tatbikata mali yı
lın değıl, takvim yılının ilk ayında ge

çilecektir. Ulus, 15 Eylül 1962 - s. 5 sütun 
6) Pliinın tatbilune geçmezden evvel ve 
geçti!tten sonra karşımızdaki bu yega
ne-ışığı_n da sanüp gitmemesı ıçın bü
tün ıhtımamı sarf etmek millet hesabı
na hayati bır mesesle teşkil eder. Demek 
yerinde olur Zira ışığın (yegane) lığı 
dahı, uçurumdan aşağı yuvarlanmamak 
için görünürde elimizi atacak daha baş
ka bır dal ka!ınadığını bızlere ihtar et
mektedir. O ışığı söndürecek rüzgar ve
ya fırtına nereden veya nerelerden ge

lebilir bın hariçten öteld dahilden ol
mak üzere halen iki acil te h lık e gazleri
mize adeta batar gibi bızleri tehdit et
mektedır, dıyebilıriz: ı _ Şark Vilayet
lerımiz meselesi, 2 _ Amme cıhazımız
dakı zaaf meselesi, haddi zatında bu 
meseleler birbinnden müstakıl değildır
ler. İçiçe gırmiş tek meseledirler Bu 
sütunlarda müteadit defalar üzerinde 
durduğumuz meselelere tekrar rücu et
mek istırarından kurtulamıyoruz. Çün-
kıl dünkü dertler devam edip gıtrnekten 
geri durmadıkları gıbı güngünden pey- ı 

da ettikleri ağırlıkla her an bır indıfa 

yaratmaları muhatarası da mılteınadıyen 
büyüyerek yürumektedır BİRINCi ME
SELE: Şark Vılayetlerımız meselesı. Me
şelcııın. daha doğı usu derdın adı dal1ı 

bızlere dünkıl (Şark meselemizıı hatır- 1 

!atmaya kafıdir Geçen asırda (Devlet'i ' 
alıyye•ı Osmanıye) nın adı hariçte (has 

Doğu'da 

Gördüklerimden 

Şef. 

- Avnık'e gıde<.eksın, dedı 

Boyle bır yer hiç duymamıştım. 

Karşımdakının yılz ıradelerınden tav
sıyelerinden daha doğrusu teselli~ınden 
berbat bır yer olduğu anlaşılıyordu. sor
dum· 

-Avnık nerede? 
- Genç'te dedıler 
- Genç nerede? 
Bıngol'de. 

Anlaşıldı Doğu hizmetı başlıyor. 

Yol hazırlığı yapıyorum. Avnık'in o ka
dar tesırınde kalmışım ki, onüme gele
ne .Avni Bey,. diyorum 

Yolculuk, ılk menzıl Malatya olmak 
üzere garajdan başladı. Ankara'dan öte
ye ilk defa geçiyorum. Yolda neler dü
şunmuyorum ki. Bazan doğduğuma pış
man bazan da kendimi bir hümanıst o
larak garuyorum. vatandaşlık, ınsanlık 

vazifeınİ yapmam gerek. Oraları da va
tan Gitmeli, gormeli. Ama ıçimde bır 

hüzün, kafamda karmakarışık fildr!er, 
kulağımda çeşıtlı söylentiler Hele Av
nık'ten yeni gelen bırisinin sayledıklerı 

var ki... Tam teçhizat gitmek gerekıyar 

- Sakın yeni elbise, fazla para ya
nında gritürme, dedıydi de ... 

Otobüsteyim Otobüsümüz, her halı 

ıle mahrumiyet bölgesine gittığıni bellı 

edıyor. Mahrumiyet daha otobüste baş
lıyor. 

Mustafa DILMEN 

_ Mıllıyet gazetesınden -

Genç'e gıtrnek ıçin bır şeyler arı

yorum. Tabe!iilara bakıyoruro Otobüs 
yazıhanesı goreınıyorum Gozüm·~ takı

lıyor: ,Manıfaturacı Hamo Dimo, .Ha
so Bılmone,. tabelada .Manıfaturacı,. ya
zılı ama satllan kışlık ldstikler 

Neyse muavin .Araba yukarı Bin
gole çıkacak .. dedı. Oraya çıkınca bir dün 
ya değıştirmiş oldum Bır Zıraat Ban
kası, ıkı, üç subay lojmanı, hükumet bı
nnsı Bunları ılkdefa gorüyormuşum gibı 

bakıyornın Kim ne derse desin medenı
yet bınalarla başlıyor. 

Jip ıle kırık dokük yollarda Genç'e 
geldık Genç oldukça genç. Daha yeni e
me1<:lemeye başlıyor. Ne olduysa 1947 de 
demıryolunun gelmesı ıle olmuş Kaza 
merkezı 600-700 metre uzunluğundaki 

beton yolun ıki yanında sıralanmış, bır 

kaç sıra ev. 5-10 bakkal dükkanı, 7-8 
kahve 4-5 manifaturacı, 3 fırından ıba
ret 

Kahveler, radyolarını açmışlar. 

Bambaşka havalar sayieniyor Sordum: 
- Hangı istasyonlar bunlar? . 

- Erivan, Irak, İran, Kürtçe neşrı-
yat yapan radyolar, dediler. 

Jıple 37 krri. yukarıda dağlar arasın
da sondaj kampına gıdiyoruz Kamp yo
lu, Lice yolundan ayrıldı Patikamsı bir 
yol Demir yol inşa edılirken bu yola, 
çok ış düşmüş. İkı arabanın yanyana 
geçmesi imkansız. 

Yol ala al nihayet Malatya'nın ışık- Yağmurlu bir gecede dağ yolunu çı-

ları gözüktü. Gece yarısı Elazığdayım. kıyoruz Daha berbat bir yol başladı. Bu 

Kötü, berbat, hem de doğululardan ıs- da kampın yolu onümüzü, elındeki ka

tanbul ve Ankara'ya yerleşip de .Ne ranlıkta pek belli olmayan daha çok tu

ışim var oralarda, dıyen doğululardan fege benzer biri kesti. Gazetelerin man

işittiğim doğu hıç de fena değil. Belki, şetıerı gazümde canlanıyor Daha ilk 

ben gece geçtiğım için bır şey g<iremi- günden iyı bır hoş geldın Koşuşmalar 

yordum saat 9 da Bıngöl arabasına bin- bağrışmalar var Bir kaç kişi daha ge!dı. 

dım Oldukça iyi bir yol. Bir ara demir Herhalde yalnız saymasına müsaade et

yolu ile paralel gitti Hava alanı, 32 km mıyecekler Ama ne bende, ne de araba

sonra da Şeker Fabrikası Olur şey de- dakı!erde .Fidye-i Necat, pek yok. Ge

gıl. Ben hep mağaralar ve eşkiyalar arı- ıenler, yolumuzu keseni götürürlerken: 

yorum, bekliyorum. _ Kusura bakman, dediler. Bakıl-

VAY BABO... ınıyacak gibi değıldı. Baktım, 17-20 yaş-

UY BABO... larında bir kadın, Şoför: 

Bıngo!'e yaklaştıkça her şey değışı- - Molla Mustafa'nın kızı, dedi Bir 

yor. otobüste bambaşka bır dı! konuşu- ıhtiyarla evlendırdikten sonra kız delı 
luyor. Anlıyabıldıgim sadece, oldu Babası, zıncıre bağlı delıleri, o!e-

, vay babo, uy babo.. cek hastaları ıyi ettı de bu kızı ıslah e-
B . .. demedı Çok kuvvetli nefesı oldup,unu 

.. _ ıngo! 4 km " Gorunurlerde bır ş_ey soylerler Türkıye'nın her tarafından 

ı 0 " 'Bıngol 2 km,. Bmg~! varoşları yı- hasta gelır. adama. Bu sabah d,, Akse

~e de gorunınuyor Otobus, Muş yolun- ki'den ıki kışı geldi 

c.an ayrıldı. Keçı yoluna sapti Bır dere- Uzaktan kampın ı~ıkları gozuktü 

nın ıkı _yanında. arkasını toprağa daya- Bu dağ basında ufak bır jcneratorden 

ta ndqm) a çıkmıştı şıfa bulmaz bır 

mar~' ıle ma'lul olduğu fıkrı ve kanaatı 
mılletlerara'ı alemde yaygın ve h~kıın 

idı Maraz Devletın dogrudan doğruy.ı 

mulkı tamiınıyet"ıne arız olmuş bulunu
yordu Hastalık Bırıncı Dünya Harbı so
nunda Dev!etı oldugu gıbı yerlere ser
miş ve hatta Devlet denecek ortada fıılı 

mış onu ve ıkı yanı olan evler Uzerle- aldı:!.ı akımia yanan Htmbaları gorınek 

rı:-ıde. kıremıt veya başka ortü olmadığı tarıf edılemıyecek kadar tuhaf kacıyor. 
i ıçın arkasının dayalı olduğu aynı sevıye

, dekı tepeden hıç fark edilınıyor Mu- RAMPIN İŞÇILERİ 

bır ınevcudıyet bırakınamış ıken hadıse-

ler o muazzam Devlet yerınde mucıze 

kabılınden bır küçük Devlet yarattı, bı
zım bu günkü Devletimız Fakat yenı 

devlette maalesef eskı maraz kah uyur 
kah uyanır halde bır müddet devam et
tikten sonra günümüzde a'razını tekrar 
göstermeye başlamış bulunuyor. 

(Devanu gelecek sayıdal 

n:nn. 
-- Bıngol, dedı ınanamadıın. 

- Burası Bıngol mü? dedım 
- EYet, dedıler 

Geçen seneden ben (1961) burada 
demır aranıyor Ikı sondaJ ınakınesı var 
50-60 kadar da ı~çı çalışıyor Ekserısı. 

mahalli ışçıler Zaza Kurdelen Kurdu 

Başkalarına da sordum istıyoruın duydum ama Zazayı, tıraş bıçagı mar

kı , Burası Bingol degı! .. desinler Bır ıl ka;ı olarak bılıyordum Bırısıne sor

merkezinın bu kadar nasıpsız bu kad:ı.r ·d um 
gerı olacagını tahmın edemedim. Kade- -- Zaza nedır? 
rııne küstüm Gideceğım yer, Bıngol'un Kazmanın sapma dayandı ıkı sıga-

kazası Orası kimbi!ır nasıl? ra sardı Kendıne has şıvesı ıle konuşa-

Otel yazılı bır Jevha .Bingol Palas. rak· 
Yarabbım, otel demek içın bu ke!ıme bı-
le oraya yazılmaktan utanmıştır 
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Tanrı'ya sormuşlar, dedı 

(Devamı gelecek sayıda ı 

6/0CAK/1963 

Doğu'nun 
idaresi 

Yazan: F("vzi Hannırrulu 

Eıneklı Valı 

Dünya Gazetesınden 

Son günlerde dog u ıllerımızın du
rumu gunun konusu oldu, yetkılı fıkır 

adamları, polıtıkacılar yazdılar, soyle
diler. Ne var ki bu yazılanlar ve soyle
nenler bolgenın bır veya bırkaç derdı

ne ışık tutmakla kalmıştır. 
Oysa kı, bır toplumda sosyal feno

menler birbirıne sıkı sıkıya baglıdır, ve 
her biri dığerinın etkısı altındadır Eko
nomık durumu ıncelemeden kaçakçılık 

olaylarını onleme çaresi bulunamıyaca
ğı gıbi, sosyal bünyeyı, ıdare mekanız
masının işleme şeklıni ele alınadan bol
genın asayışinı düzeltmek elden g~!ınez 
Bu düşünce ıle ve Doğunun her kesımın
de garev yuklenmiş bir idarecı olarak 
burada yaşayan vatandaşların huzur ve 
refahının sağlanması çareleri konusun
da diışündüklerimi yazmakda fayda u
muyorum 

DOG İLLERİMİZDE DEVLET 

ÇARKI NASIL İŞLER 

Yüz yıllardan beri sürüp gelen Do
ğu meselesme imparatorluk ıdaresi şıd
det tedbirlerinı yeter sannuş ve daha ıle
rı gıdememıştir. Ancak Cumhurıyet ı

daresı doğu balgesıni ciddi olarak ele al
mış ve tedbirler düşünmüştür. Bu cüm
leden olarak', genel müfettişli]{ kurul
muşsa da itiraf etmek gerek ki, bu teşek
küller de imparatorluk ıdaresinın şıd
det tedbircilığinin etkısinden kendını 

kurtaramamıştır. Oysa, Şark anlayışla, 

şefkatle kucaklayan, sıkıntılarının üze
rıne eğılerek canu gonülden çare ara
yan, bulan bır idarenin yıllar yılı has
retıni çekıyordu Bu bolgenin yurttaş

ları ardı arkası kesılmeyen tenkıllerden 

surgünlerden bıkmış usanmıştı. 
Nedense Doğuya karşı kuşkulu goz

lerle bakmak alışkanlık haline gelmiştır 
Bu kuşkudan çok kere Ankara mahafılı 
de kendim kurtaramaz Bu çevreden ye
tışen aydınlar da davayı benımseyip sa

vunmaktan çekınirler Doğruyu söyle
mek gerekırse, Doğudan şüphelenmeyı 

haklı gosterecek sebep yoktur Ge!ınış 

geçmış olayların nedenını doğululardan 

çok orada vazıfe almış memurlarımızda 
aramak yerınde olur. 

HER ŞEYDEN EVVEL ANKARA 

>rE">'DINİ ŞARK FOBiSINDEN 

lH'RTARMALIDIR. 

Yc.kınian tanın1ak ve anlaınak cıLt

' ~nın aa~htarını teşlol eder Şu

ra" l:csı:-ıdır kı. toplum gclı.me!crı

nın tabı~ netıcesı olara'<. Dogunun koy
lerınde asıret hayatı vardır ozellıkle or
ta ve guney doguda daha bunz ar;ıret gu 

dumu, şehır n kasabalarda pek gorul

mcz Bunn. karqılık §elıır ve kas8.balar
da ll!r kısım polıtıkacılar şu veya bu aşı

retı tutar gorunıneyı kendı cıkarl:.ıı ına 

el\'erışlı bulurlar, onların rakıplerı de 
başka a~ıretın taraflısı çıkar A~ıretıer 

arasında gorcnek, gelenek, ekonomık. 

mezhep ayrılıkları \'ardır Aşıret ağala

rının nufuz yarış!arı, kan gutme. kız 

kaçırma gıbı olaylar da araya gırınce 

aşıretler arası çatışmalar eksık olmaz 
(De\'amı gelecek sayıdal 
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EDEBIYAT - FOLKLOR 
SAYFA 

DIL -
s E ç M E L E R 

Rahşan 
Bu ~ azımızda. ılende ele alaca(>,ımız portrelerden bazı parçaları okuyucu

larıımza sunmayı faydalı buluyoruz. 
İsmail Hakkı Baban'a Mersiyf' 

Zaman pirP-ınerd em iro baı;ine e~ u giryanı
ŞI'v roj ahi nali rade aşki ı:au barane 
Hı-na ri sard tPviri lıhak ta ko eviri çu 
Mizaç İbtidal ff'vta vurali taııf zıvıstane 

l\lebmet l\lihri 
Ti.ırkçesı: Ey zamanın bi.ıyük adamı, bugün biz, bırer acı ve go~ya~ı hazi

nesi halindeyiz Gece gündi.ız ah u fıganla yağmur gibı gazyaşı dokuyorı:z So
guyan nefesının sernalara yükselmesiyle, tabii mizacımız da kı~a d undu .. 

uzun olan mersıyenın şu sn ikı mısraı ebcet hesabıyle ayrı ~ekıllerde I H B. 
nın vefat tarıhi olan 1332 rakkarnını vermektedir 

Hııda afu bıka na kamuran bu bem bınu cıvari 
Lı dunya kasi kird çu lıber dergahi tü milıran 

Allah affetsin genç· yaşta na kamuran oldu Dünyadan goç ederek mıhran 
kazısına gitti 

Ki dıbe kürdekana bı idrakın 
Bıem nekra koni lı mm nakın 
Lı kıre sağ ının bal dıgrın 
Vehıne şebekan lı dıl dıgrın 
Aşokabazi u bevai derveşi 
Gışte biştiye ff'kr u be işi 

Hacf Qııadire Koi 
Tıirkçesı : Kım kürtler ıdrak sahıbıdır dıyebılır? 
Baksamza temamen onların selameti için soylediklerime ınanmıyorlar da 

~eyhlerın vehimlı lafiarına bel bağlıyorlar zaten bu yüzden dervış tabiatlı ol
mu~Iar hepsi fakru zaruret ıçınde kalmışlardır 

Bese şorbe buann u nav tekya kan u banka 
Ru lı dergabe tevekkel be sebep be anya 
Mın kure şeh u terikat neyem beqiqet yet elim 
Çavet ewsa hinde nürt vade bişyariya 

Ziver 
Turkçesi : Tekke ve zaviyelerde yeter artık çorba ıçmek. Çalışmadan tevek

kul kafirıne sığınmak yüzsüzlıiktür, ayıptır Ben şeyh ve tarikat düşmanı değı
lım fakat doğruyu söyliıyorum. Baksana uykudan yüzün gözün şişti, yeter ar
tık, uyanmak zamanıdır. 

Xuezi mı bıdya disa vi ci 
Keji zer lı pişt pez dı bezi 
Tu mast lı ser şir dı tezi 
Eşka welat eşka welat 
Te cerg u pelake mın pat 

A. Rahim Rahmi 
Türkçesi: Ah! bir daha o yerleri gorseydim. Başlarında .sırmalı orme .. le

rıyle kızlar koyunların arkasından koşarlardı. Sıitlerin üstlinde kaymalar do
nardı Memleket aşkı memleket aşkı. Sen cığerimı yüreğimi dağladın. 

Ey zalim, dünya bi peç u devra 
Bi lerze bihye ev sunde gevra 
Sundım bı renge serdi be nanan 
Sundum bı xauti şev lı kolanan 
Sundım lı çırcu Ioçi nav çavan 
Dcste kalşinin koçi suvain 

Hejar 
Tiırkçesı. Ey zalım, dunya donektır, kımseye kalmaz Onun ıçın tıtnyerek 

şu buyıik yemınıını dınle: Ekmeksız sarı benızlere yeının ederım, gece, sokak
larda yatanlara yernın ederını Buru~uk alınlara yemın ederım. Çatlak ellere, 
sılınmış yalın ayaklara yemın ederım 

Lı dest cewri felek iro 
zcm u hem zebuıı ez 
Bı be şuur u rım u xançer 
ciger zenular xuinim ez 
Lı hasret derdi xem u gal 
Lı nav qir u herya mihnct 
Bırastı ser ne hinim ez 

Dildar 
Tilrkcesi Felegın kalırından bugun zelıl ve zbun oldum Kılıçsız, mızrak

sız ve hancersızım bugün. Cıgerım yaralı bugün Geçım zorlugu bem ve etra
fıını bır çamur deryasına atmış, serseınletmış bızı 

Şevik tari ya hebu ya tünebu niv 
Dc~t dı xeuda çiya dı girin 
nuh lıılatbu lıcyv 

Falklor (bır ıdam mahkumu ıçın nışanlısı tarafından soylenmış bır mer
sıyeden) Karanlık bır geceydı. Yarılanmak uzereydı 
Ocaklar uyuyor, dağlar ağlıyordu bugece Ay yenı doğmuştu .. 

(Devamı 8 de ı 

H 1 KAY E 

Xaltika Ferse 
REŞO 

Kızıltepe'nın Abdiılırnam koyunde bır Xaltıka Ferse vardı. Çok çılekeş bır 
kadındı Xaltıka Ferse Xaltika Ferse ellıbeş, altmış yaşlarında kadar vardı. Yaş
lı ufak tefek bır eşeği vardı, Xaltika Ferse'nın. Bu eşeğe bınerek kasalıaya gıder 
gelirdi. Xaıtıka Ferse'nin saçları kır!aşmıştı Yüzü geniş, yusyuvarlaktı orta 
boyluydu. Kalçaları yaygın yüz ıfadesi mağrur ve edalıydı Gün gormüş, kahır 
çekmiş bir ınsanın bütün vasıflarını nefsinde toplamıştı. Alıdülimam Kotü'nun 
adeta fiılı muhıarlığını ıcra ediyordu Koy fakır fukaı asının devlet memı.u·Iariy
Ie mıinasebetlerıni o tanzim ve ıdare ederdi Kasalıaya gıde gele ve kasabanın 
kodamon memurlariyle temas ede ede Türkçe oğrenmı§tı Koye gelen memı.ir
ıar Xaltika Ferse'ye gelir yemekleri muhtarın evınden gelırdi Xaltika Ferse 
bazan sulh hakımliği gorevini de yapardı Köyün birçok mzaları mahkemeye 
ıntikal etmeden bu gün gormuş kadının tecrübe ve pıratık zei{asıyle halledilirdı 
Kasabadakı bırçok aracılar xaıtıka Ferse'nin bu sulh sever hareketlerini hoş 
karşılamaz kendısıne çelme takmaya çalışıriardı Kasaba dava vekilieri kendi
Ierıne ı~ getirmesi için komisyon teklıf ederlerdi Xaltika Ferse her seferinde bu 
teklifleri reddeder vicdanın emrettiği doğruluktan şa~mazdı. İş çıkarmak için 
ınsanın insan tarafından oldürülmsini teşvık eden hatta tertipler hazırlıyan in
sanların pek çok bulunduğu bir yerde böyle iyilik sever bir insanın bulunmasını 
mağdur insanlar Allah'ın bir hıkmeti olarak tersır edıyorlardı. Xaltika Ferse'
nın üniı sanı kasaba hudutlarını aşmış, civar kasabalara taşmıştı. Gadre uğra
mış insanlar onu tanrı elçisı olarak telakkı ediyorlardı Bu kadını en çok bir 
kişi anlamıştı. Bu kışinin adı Azato idi. Azato seyyar tekel maddeleri satıcısiy
di. Onun da Xaltika Ferse'nın ki gibi ufak tefek bir eşeği vardı Sigara vesaire 
satmak için koy köy dolaşırdı. En çok uğradığı köy ve ençok kaldığı yer Alıdülı
mam köyü ve Xaltıka Ferse'nin eviydi. Azato da aşağı yukarı xaıtıka Ferse ile 
ayni yaşlardaydı. Yalnız Xaltıka Ferse'nın in yarı olmasına karşılık Azato ak
sine eşe~i gibi ufak tefektı Günlerce bu ıkı halk filozofu kasaba ahvalini go
rüşür müşterek politikalarını tesbıt ederlerdı. Xaltika Ferse aksıyon adamıydı 
ve kendısim fakir fukaranın dert, dilek ve memurlarla olan münasebetlerine 
hasr etmıştı. Azato ise işınin de ıcabına uygun olara!{ daha çok öğütçüydü. Köy 
köy gezerken oğütlerını verir etrafını aydınlatmaya çalışırdı. Bu haliyle Sokratı 
hatırlatırdı Ne varki fukara Azatonun okuma yazması bıle yoktu. Kader Azato 
ıçin ağlarını örüyordu Bir gün gene kanunsuz bır sürgün ve iskiin turyası baş
ladı, Bu sürgünler mesnetıerıni aracıların jurnallarında bulurdu. Bu lurnaller
den biri bizim zavallı seyyar tütün satıcısı Azatonun da başını yedi. Zannede
rım Yozgat•a sürüldü bizım çocukluk hayal ve hatıralarının zavallı Azato•su. 
Ve zannederım orada oldü bu yeryüzünde bir tek dıkili ağacı olmayan adam 
Çirkindi hıçbır kadın varmadı ona. Nekadar isterdi bır çocuğu olsun, olmadı, 
olamadı işte. Doktor Yahya beyın İbrahimıye Koyü'nıin bu garip sii.kinın mezarı
nı İbranımıye mezarlığında aramak beyhude bir gayret olur. Kerpıçten ufak 
evceğizinin direklerı menfatçılar tarafından sokülüp satıldı. Harabe evinin önün
dekı Akasya ağacının dalları bağlanmı~ bez parçaları altında hazin hazın hışır
damaktalar. İbrahimiye koylüsü olsun cı var koylerden olsun burdan geçen koy
Ililer evvela bır Fatiha okur ve hatırasına hürmeten elbiselerının bır yerınden 
kopardıkları bırer bez parçasını bu ıhtıyar ağacın daliarına bağlarlar. 

(Devamı 8 de) 

EDEBIYA'f 
- Tercıimf"-

ıssız bolgelerde yaşarnalarına ve dıllerının ıyı ce gelı~memiş olmasına rağ
men, Kurtler ıçınde her zaman şaırler yetışmış ve bunlar arasında derın ve 
ınce şiirler yazan sanatçılara rastlanmıştır 

Kürt edebıyatını, onuncu yuzyıldan ıtıbaren gazden geçırebılırız 
Kurt şaırlerının en eskısı ve en unlusı\ ALI HARIRI'dır Alı Harırı onbırın

cı yuzyılın başlangıcında dogmuştur Şıırlerı btitıin Kurclıstan'da bılınır. 
On ıkıncı yiızyılın ıinhi ş:urlerıncten bın de Şeyh Ahııwıl'ılir. Bu şaır 

"1\foll:ıi~Ct~zir<'" dıye tanınınıştır Ozellı!de a§l( ~ıırlcrı KUrtler tarafından çok 
beğrnılır Bır Kurt prensesıne ~~ıl-: olan ve sevgılısıne l<:ıvu,samayan Şeyh All
med'ın şıirlerınde hayatı boyunccı çcktıgı acılar dıle gelır Şı·yh Alınll'ıl'in tm
besı zıyaret yerlerınden bırıdır. 

Yuz yıl sonra, Fakii Teyran lükab.yla yazan (asıl adı Muhaınmed'clıl') ~aı
rın şıır sanatının her çeşidıncie r'3crler vcrdı~ını goruyoruz Dokunaklı bır us
lubu olan bu şair 1375'te olmuştur. 

on bcşıncı yüzyılda, MOLLA B.\TE'nın ctn·anı en fazla scvılen ~ııı· kıtap
ları arasında yer alıyordu Ozcllıkle me1·1tıdu rol;: be~enılmckteyclı 

Hak!GJ.rı bolgesındekı Bate koyunde do~mn~ olan bu şaır. yınr aynı ycrd<' 
seksen ya~ında olmüştü. 

On altıncı yiızyıl, Kürt tarıhının en oneın!ı <:agıdır Kılrt bcylerının. kendı 
ısteklerı ıle Turk Sultan'ı Yavu?.'un egemcnlıgını kabul etmelerı bu caga rastlaı 

Kıirt beyleri ıle Sultan Yavuz Selım arasında mutavassıt rultinü unlu Kurt 
bilgını IDRISİ-BİTLİSİ aynaınıştı Bu bılgın, Kurt dtinyasının en tanınmış sı
malarından birıdır 

Yıne ayni yüzyılda, başka bır Kürt tanhçısı yani ŞEREFEDDI;~Jİ-BİTLIS!. 
mılletıne büyuk bir hızmette bulunmuştu. 

(Devamı 8 deı 
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·--'·--·--·--------·--------- ooGu AYDINLAR NOTLAR 
Doğu Kalkınn.ası ve Teklif 

Edi:en Hal Çareleri 
1\khııı~t Şanher 

ço': 
sı c!: 
ret tr ·c 
ettı 

~·:,.ı ,b, .. :~1n bu Ydn::ı. bır- cak ohı!o;;;a aş::ı.p yul;:?.rı dort c<::>ını:~ct tı
pır~P ıa..,tl:-'nır dı prımıtıf ko:1:..:.nıte, bı 

ı:ılrı ı.L'l' ~ .... ııı c1n:;,_u ınesele- fcorlalıle rı kapıta~!Z'lll, d; so:;J·~~ıızım 
-: ı rıl:~ılıı-ıJ.ctıgı bır ~u-

L'"'~ ~l·t:.uka~~· .:.ahu~ıın:.ı ıntık:U Bı!ındı,2,ı ~·echı) le bır ce!:ı.)el tıpın-

·ı,~nl ı_::.uıJlc·ıııcrcte oldugu den ct:.:er bır cemıyct tıpıne bır oneekı 

gıt·. ı .. :_ı rl" ·1·'' dr ~le~,ı::;ık goru§- crın:.,et tıpıne has n1uef:-.c3eler ~·'rk eriı-

ler nı: ı luı du lı..1hU',lDkı gnruşler lcrek brr scınr.· ... t cer:nyet nıues.:;eselerı 

8n:• 1·· ı·r ·c ".t ~Il' ~ıralan3.bılır ıhraz eclılcrl'~: gtt'ıLı Ewada':· te~{ ı",tıs 

-~· ! .tıı ın ~,Jl'WJU, bu goruşe ne ::ı.~~.gı yu~:a: ı · ,a~ rnuessr ·ed tr. ~eo-

gmt' .!. J.l ıcl •. ıı \t' '>Ij'ası mercıler dal.'~e ı;;e kapıtalıst ceınıyel tıplerının sı-

kv: ı·L !..ı.Ld,·· Ku: ui:.ld bu. feYkd&de n!.rlı ~o:..yalı~t cemıje1. tıpının de sınıf

n:..r .. ·· .e ... r:: 'ı.t.,~:u paralel ularak sız oldu;•u oılınmc:culır E~~eı lısan sı-

, ı• ' .. .cı ,ı•ılı~ı IJ,. ,ı,• malıdır Avnı nıfı bır karektcr ta~ ımı~ o!soıydı feodalı-
Duo._·:ı ın ıle: ı .L.;.ı cL.ı.t~L' bu uınumı tor
m:.ı .~:·;:, ıı: .... l :~.· yıır.. ınıkanları henuz 

aytl.:ıL :~ !~~l · d~nı~L,~ Uulunınaktan uzak 
goı u. ı. l':.ı..l:d:r. n..\·nı Dagan'ın teklıflcri 

bu ı~Lıiı:ı 1e cs:zı ll1J.fcLd;-;.ı umumılık sıs~ 
teıııı! ın z .. ..ı:ıtt:.ı..ı ıntıb~~~ ettınlnıek ıs
tenen on ll'Ol;t'ıı olarak teliikkı edılebı
lP' z::u.ı.::-ıctıyorul. 

!· .J~'Uı , t\lf'ı.:.rıua'slnl!l bır yazarının 

ınız ~ IJ~arJ.l~ j .ızdıgı bır yazıda ılerı 

süıu,.·. g••nt:, Bu yö.zar, dogu bolgesı 

ka!';ııı,ı· ''" re.',ıhn kavuşursa. dıyor, bu 
bo!gc• .· , :t 1 aı drt halkın orf, adet ve lı
san:C'a lu:ı ı:ıcL talep eden hareketlerın 
yaral~c.tgı tepkı ve alaka soz ge!ı~ı yük
sek tat>>ıl talebelerının tertıp ettık!erı 

herlı:.ı.ııg: ıJH' .gece, nın faraza bır «Rıze 
Gece ,ı.ı.rı uyandırdıgı tepkı ve alaka
dan n;zı.,_,ıııı uyandıramaz Gorüldugü 
gıbı ınızr.,_,: yazc.r, rneseleyı bukadar ba
s•te 1rra ecicLıılmektedır Bu yazar da 

Avni Dogan gıiıı kallnnn;rcnın reel ~art 
ve ımkaniarı meselesını vuzuha kı:ıvu~
tur:ıına"ıaktactıı· Yalnız umumi cumle
leı.'le devletten doğunun kalkınması ıçın 
mılyarlar talep etmektedır Bu gorü§ te 
bır cnır!el;tıiel ııınnastık, bır entelektüel 

faııtaz,den ıler, gıdemıyecek surette uto
pık bır hcl .ırz etmektedır Kısaca bu 

kabı! gorıi .ler mesele!rr:n derınlığıne 
memeyen munevver!erın kendı kendı!e

rıııı aldatma gayretlerınden ba~ka bır
§ey ıf:ııle e;nıez Bız bu ıkı gorll~u me
se!cyı pel; hafıfteıı lwttii gayrı cıddi de
ncLılecek ~e,.:::ılde ele aldıklan ıçın tize

rınde duı·mcy: ~ıındı!ık Z>!:t bu!makta
Y1Z Jler.ctc bol U!.P1i-tn bulursak belkı bır 

nebzl bu '~';at 'e vuzuhsuz gorü~!erın 

tedeu kapıtalızme, kapıtalızımden sosya
liz.me geçırılh'ken lısanın da ortadan 

kullmmsı lazım ge!ırdı Halbukı vaziye
tın boyle olmadıgı meydandadır Sınıf 

tezatlarının en çok keskınle§tıgı kapı

talist toplumlarda bıle biıtün sınıfları 

bır!e~tıren mll~terek cıhet, lısandır Bu 
ızahattan anla§ılıyor kı. Şevket Sürey

ya·nın, Feodal bır sınıf olarak kabul 
ettıgı doğudal'ı toprak oahıp!erı tasfıye 

edı!se bıle çok urktügü Kürtçe gene ya
~amakta devam edecektır o halde soru-

muzu ıkıncı defa soralım Şevket Sürey
ya'nın bu basıt gerçegi bılmemesıne ım

kan var mıdır? Buna ihtımaı vermedıgı
mızı tekrarlıyalım 

Do:·düncü görıi~ Sayın Ahmet Hanı
dı Ba§ar'a aıttır Ahmet Hamdı Ba~aı··a 
gore osmanlı imparatorluğu bır yasak 

koyma ctev!etiydı cumhurıyet Rejımı, 

ınkar edılmez biizı ehemmıyetlı ı~ler 

ba§armakla beraber o da Osmanlı ım
paratorlu:ıundan kalma gelenekten kur-

tulamıyarak bır yasak koyma devletı 

vasfını ıhraz ettı Bu yasakların tatbık 

edıldığı bır saha da doğu mese!esıdır. 

Cumhurıyet devrınde ba~vuru!an bütün 

baskı tedbırlerıne rağmen dogulu Kurt 
vatanda§lar geçmı~te bütün bır tarıh 

seyrınde oldugu gıbı gene kıskançlık u
yandıran bır hassasıyetle dılıne orf ve 

adetlerıne sarılmı~ ve butun tedbırlerı 

bo~a çıkarmı~tır Sayın yazara gore bu

tun bu tarıhı tecrübelerden sonra da 
tekrar rea!ıteye aykırı -hele zamanımı-

uzeı'l!1cle de dururuz. 

; ··t,:ıcu ı:o:·.ı~ Şevket sureyya AY
demir e aıttır Bu goru~e gore doguda 
y:..p l:ı"ak r::ı.dık:ıl bır topral\. reforınu 
neslleıı kokunden halledebı!eeektır 
Sc' k~t Su:·r·"·p, cloğudakı topra;;: sahıp
lerını bı~· ınntP\ assıtıar gurubu olarak 

tPhıkkı eunettedır \':ını iideta doğuda
kı ~opr[ii{ :::.:ı1ııplrrını hııer pr('ns gıbı 
g:-o,:)teı me k ıstıyeı ei;: mal\.sadına \'i\sıl ol

ı_:'"Ya ı;alı~maktactır ŞeYket Siıreyya dı
gel' bolgelerde tııpı ak reformunu 
ısterken gayesı nıütedıl bır sosyalizin1-

dır Doğuda toprak reformu ıstedığı 
7:Jr>1an ıSC' tah::ı;:ı;:u't etttrmek ıstedıoı 
ma'u:nt rası?J'"'~1dır Evveıa su nokta,~ı 
Sa~·ın Şevket sureyya'ya so~ralım R~
sızıın Ye sos~·:=:.!ızını n2.sıl bagda~tırabı!ı

\'r)ı·~u>~u:::·, S~P'"!'l'!:1i olar:ık bu noktayı oğ
l'C'"'nır'' ı~' rrız Batı ıcın sosyalızın. do
ğu ya gelınce rasızım. tuhaf şey dogrusu 
Sc··!< el. Surey•:a nın sosy.1lızmı. -doğu 

bolgcsı ınsanları ıcın na"yonal sosya

lızrıw '"'S!S~, ,:;'1.s:;rılt:·1ıe ınkılap edıyor 

ı·ır. bu tarafını bır yana bırakalım A

c·rı..ba ; rı~n·:1k reformu tahakkuk ederse 
c-c>--! rt :-~urct'YJ. nın ıddıaları gerçekle

,·!' ı"Pı'' Sc1kf't Süreyya'nın lısan mues
sesesının sınıfı bır karakter ta~ımadığını 

b· 1 ır~.e·-;.e~n·r ıqlz<.in Yqr mıct·r? Buna ıh
tı!ıı{l 'errınıyoruz 

zın nezaketı ıniıvacehesınde- baskı ted
bırlerı yuluna gıtrnek hatalı hatta va

hım tevlıt edebılır o halde tarıhı tec
riıbe!erden ve asrın ıcaplannd.;n ders 

alarak ~ımdıye kadar takıp edılmı§ bu
!Unt!lan rrıetot terk edılmelı yenı bir me

tot tesbıt edılmelıdır Bu metot doğulu 
Kıirt vatanda~ları kendıınıze yabancı

la~tıran değıl kendıınıze kayna~tıran bır 
metot olmaJ,dır Gerçı son tahlılde Ah

•net Hamdı Ba~arda asımılasyona yo
ne!ıyor ve bu cıhetten be!kı sayın yaza

rı bıraz kınamak ınsanın aklından ge
reı·se de ıçınde bulunduğumuz kıiltürsüz 

·,c an!ayı~sız 1'2sat gaz onunde tutulur
sa snnn yazarı kınarnaya hakkımız ol

madıgı anla§ılır kanaatındeyız Zaten 
sayın ba§arın üstiın kültür a§ağı kul

turu mas eder <lıi~üncesı aktüa!ıtesı ol
mayan ıster yanlış ıster dogru uzun va

deye mutevakıf bır I§tır O kadar kusur 
kadı kızında bı!e bulunur 

Dıeer uç goriışıi bır kenara atarsak 
k~nrıqtıınızce elde zamana. realıteye ve 

ınsanı du~iıncelere uygun tek gorıi~ ola
rak Sayın Hamdı Ba~ar·ın gorıi~ıi kalır 
Bıze oyle gelıyor kı, kayna~maya uygun 

tek metot teferruatına gırmedığımız her 
kesın bı!dı~ı sayın Ba~arın fıkırlenne uy 

gun saygı ve sevgıye dayanan ınsan< bır 
~·os~::.: r~nı.:::tırınk~ ı ·uıhıne bakıla- metotdur. 
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ve 
Çe§ıtlı ıdeıı:nıılere ,aJııp l:ı§tlerın nıı~ laktıkleı·Je bu kohne zıhnııet bızı 

ya) nı tıı ganLııır . .::la ~ a: ınıanan dogu so- :::.u-.tur:ımaz 

run:..ı konu~unda ıle ı. su ı ulen b·ı cnk tı- Bunların çabaları bo:;un..:ı.dır Bun-

~.:.:.ırler!"' · ızlcdım 1 :ıı, Ttırh.ı) en ın gf'rceklrıırıı ka' r..ınuş 

eunlaı G~ı.n bı!'Ctlklaıın.n ge ı -:e::ıeıle bulunan namuslu. dıırust. ılme ınann'ı~ 

yakından. uz.-·kL~n ufat.'!l~ 1lgıle: ı yoktur 
Bunla.ı. ge ı <:ekı :·ı. l.Llı!l ~t>-,ıklı~·.ıyle gor

ge!1C nc~allerı kendı haın eme~~;:-nne rısla 

ale'_ edeını~·rccklcrdır 

ınekten. bu f,errel:leı ı!1 açıl~ açık gozük- Çabam17· yırıı-1ı!.\cı a~ırd.ı ıLı:' d.nlar

ınesınden cekııen kı~ılcrdır En .kı~ıler la aynı çai:ı :::ltınl~.t ya.~.-ı.~ an r:1 0a5ıt 
gerçe~...len ·:.ıe!l.:-ıup bulund'Ji;;:ları :dt'olo- anlaındd yıyecel.;;: c~;.megı. gı~·ecek gı} ımı 

jının rengın0e gostc! en gozlul;;:lrrk gor- olm8.~'an ınsar. kdrclr~lcrınıızın ın.,anca 
ınekten hoşlanıılar Çıınk..ı kencLlerının ya~am,llannı sagL:'acak :~'Cll!Prc.Lt (lnLı.ra 
ve ınensu~)u bulunctukl:..· rı ıdeoloı.nın çı- yardııncı olrnaktır Dunvanın l'LZen ı en 

~;;:ar lan bunu 501 ~kLınr. :cu kı~ıler. at3.n- yuksrk, çeşıtlı m aden J:8ta!t1arını sıne
pcn·eı ondcrler rolun.cle kaınuric etme sınde saklayan, dünyanın hatırı sayılır 

ye çalı~tık!an fa~ıst fıkırlerım ızaiı eder- m alani'~, akarsuı~naa sahıp, tabıatın 

!erken ~efaf olan kelımelerın kendılerı- en güzel ko~elerınden bm olan dQ~ll bol

ne ıhanet ettıklerının. paravanalarının gesı neden yoksulluk bolgesı olsun·> Ne

arkasında Yatan sırısı fıkırlerını tum a- den dogulu vatancl:ıglar sırtlarıyle Yeya 

çıklıgıyle ~çıga vurdlLI{Iarının farkında! mcrkeplerle yuk ta~ısın? Neden dogulu 

degıller ornegın ve tanperver düşün ür i vatanda§ derdmı hükümet makamiarına 

kı~ı rolünda Avnı Doğan doğu mesele-l anlatmDK ıçın tercüman kullansın Ne

sıne e~.ılırken. fırtına gıbı zıhınlerı 9 1\ ı den dogulu vatand''~ doktordan, ılaçtan 
üst eden tehlike çanlarıyle doguya gıt- 1 mahrum olarak butun hastalıklara kar

mekledır Peki Dagan daha olumlu bır ı şı kaden ıle ba~ba~a bırakılsın. Sayıla
§ekılcle d<ıgu meselesme gıdemez mıı·dı? rak daha çok ~eyler var Do~ uyu bu ha-

Toplumumuzdakı tllm sefaletl;rın. le getıren nedenicnn çozıiımi yolundan 

cınayetıerın, ahlaksızlıkların nedenlerını ıns~nca ya~ama §Uuı·unu benımseyen do
ıktısadı düzensızlıkte goren sosyalıst (!.ulu vatanda~ları hıçbır kuvvet alako

Çetın Altan'ın sosyalistlıgı dogu mese- yamaz. Turkıyenın ılerı kuvvetleriyle 

lesınde sarpa sarıyor. Gazete sutunla- ı~ıklı yarınlara kavu~ma ınıicadelesınde 

rında baliandıra baliandıra anlattığı ın- elele beraberız Uyanalım Uyanalım pa
sanrıl fıkırlerinı dogu meselesı bahıs rolasım veren zıhnıyetın kendısı uyan

konusu olunca bir anda tepelıyerek ge- •a daha memleket hayrına olur 

çıverıyor Sozde ağa olan gerı:ekte bır-

kaçının dı~ında digerlerının agalıkla 

alakası olmayan 55'lere kar~ı en antı
demo!uatık kanunlan savundu. İktısa
dı zorunlukların daga çıkardıgı Koçero'
ların hareketlerını bır yazısında ızler
ken bu haı eketlenn altı.1da birtakım 
ıdeoloıık faalıyetler aramaktadır . 

Beterın beterı var Mılli Yol Dergı
sınde Isınet Tiıınturk adında bırı dogu 
kalkınmasından soz ederken Doğu A
nadolunun sadece lıarıtada bızım oldu-
gunu, oranın lııçbır zaman bızım ala
madığını ve olamayacagını, o çorak sarp 
ttıprakların yalnız devletırı parasını ye
dıgını, hem de boşuna yedıgını ıddıa e
dıyor Hal çaresı olarak Kırgız - Kazak 
a§ıre;ıerını sı!ahlarıyle bu bo!geye yer
leştırmeyı keskın kılıc kadar tesırlı bu
luyor Yanı demek ıstıyor kı doguda pe
rışan. sefıl bır hayat yaşayan vatanda~
larımıza bu perışan hayat hakkını da 
tanıınıyalı m Tum var!ıl;!anı le onları 
yokedelım demekte hıcbır sakınca gor
mllyor 

MAHALLI ÇiZGiLER 
Davut Ektiricl 

U Fen Fakültesi Kımya 
Yüksek Mühendısliğı 

Mardın'ın kazası olan Denk, jeolo
jık ve coğrafi bakımdan orıjına! bir du
rum arzetmektedır. Jeo!ojık yapı bakı

mından oldukça eskı yereylere sahiptir. 
Derıkte ara~tırma yapan jeoloklar Tür
kıyenın en eski madelli taşlarının bulun
dugunu tesbıt etmı~lerdır. ıstanbul Tek
nık Unıversıtesı Jeo!ojı profesorıi Kemal 
Erguvanlı Derık'tekı jeoloıık yereylerin 
trıes (iıçuncü zaman) devrıne aıt olduğu 
nu soy!cmektedır 

Bır çok tarıhı ıstıliilara maruz kal
mış bulunan Denk 1882 tarıhınde kaza 
ınerkezı olmıı~tur Denk'ın kuzeyı hemen 
hen1en tamamen daglık bır manzara arz 
etmekteclır. Tabıı kı ormanlık saha da bu 

Bu faşıst kan kokan ılıareler hak- rada olacaktır Erkekler baltalarını 

kırıda ne entelektuel cewelerde, ne ba- omuzlayıp e~eklennı onlenne katarak 

sırıda herhangı bır yanın goruldü Ne de oduna gıder!er, Kadınlar da kocalarına 

bu ır!<~ı adam hakkında kanun tatbi- yardımcı olmak ıçın kocalarıyle yahut 

katcıları tarafından bır l{ovu~turma a- yalnız başlarına çalı çırpı toplamaya gı

çıldı Buna mukabıl doğu anadolunun dcrler Topbdıl:ları çalı cırpıyı sırtlaya

bagrından kopup gelen du~unürlr rın kı- rak getırırler Denk'un l<uzeyınde bıraz 
sır ımkiinlarla ı:ıkarmakta olduk'an do- yol aldınız mı otede Mazıdağ eskı adıyle 
~u bo!gesının dertlerını daha ıyı chle ge- Şemırx kasabasını gorm sun uz Bu ıkı 

tırme cabası ıçınde bulunan mıitevazı kasaba arasında en daglık mıntıka Zına
Dıc!P - Fırat Gazetesı ıçın agır ba~lı ga- rasuor mıntıkasıdır Denk'ın kuzey do

zetelerımızden olan Cuınhurı:·et Gazetesı gusunda Xarok ınıntıkası vardır Bura

en a~ır suçlamalarla Gazeteyı suclama- sı da daglık Ye orıııanlıktır. Bu orman

ya culı&an kırıtı~ının man§etını . U ya- ''"ra gez,ı( kudret he!vası) yagar. Denk'
nalım Uyanalını• atınıstı. '0nunda ın ~uneyı ovalıktır Ekıme elverı~lı tar

uyanmasak 5 sene ı o sene belkı daha!' labrında mlı ufaklı sıyah t:ı§lar serpılı 
ya~nn bıı: zamanda dogudan gelecek tıi- 'ıaldPclır De: •k ın guneyınde pek yakı
fek sesleıı b~rut kokuları ıle uyanacagız .-,ında Tılbısıın, K::ı.taro koylerı n• Ka-

şeklınde hag!amı~tı Bunu ı aza n kı~ı 
1 
"' ro·nun batisında Crbe!o aciında bıı te-

gercekten anlamını bılerek memleket 1 prcık bulunur kı bır zıyaretgah gıbı
s.ever bır kı§ıyse \'atanı parçalayıcı ve dır Denk'ın yakınındakı en yuksek dag 

'atanın bır bo!gesınde ya~ayan ,·atan- tepesı Denk'ın Dogusundakı cayeturce
da~ları yoked~cek fıkırlerıni çekınmeclen le rozel ısıın) d:r Derık ın guney batı
acıga vuran ısmet Tumtiırk'e kar~ı bır sırıda ergebaba dıye yüksek bır tepe var

tepkı gostermelıydı dır Buraya gerek kaza merkezınden ge-

Bunlar dogulu mune,·ven sustur- rekse koy!c;·cten hatta cı var kasaba , c 
mak ıçın sırtını sağlam dayanaklara da- koylerden akın akın ınsan gelır 

yamı~ oportünıst kışılenn eskıden ben Gelecek yazı!arımızda mahallı çızgı-

ba~Yurdukları taktıklerdır Modası gee- !ere de,·am edecegız 
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DİCLE- FlRAT 

Uyanalim Ya! 
(Ba~tararı ı de ı 
~uz n1alı·_,\kak oldn bır buyuk Ye 
karılı ıl i:.ketın to:-....ı -.'ları l"l!pın1ı

zın gozlerımız onunctr '...ı tan sathı
na atılmaktadır 

EfPr..clıler. ,ıyanalıın. :·oksa bu 
uyt;.udan bclkı 5-10 senf' sonra. 
belkı de daha once Do;<udan ge
lecek tiıfek seolerı \"C barut koku
ları arasında uyanacagız 

6 Eylül 1959 ıla ~int' ayni 

yazar w -siituıı bizim it:iıı şunla

rı yazını!:'tı: 

8İZ YAZlP 
HİZ :O.Iİ OKUYACAGIZ? 

Dogu ıllerımızın bıı·,nın merke
zınde cık8n bır gazr~e anla~ılmaz 

sebeplerle Kiırdçe bır şıırı ne~re

dıyor Aynı nushada bır başka ya
zısında da muphenı bırç•ık mana
lara gelebılecek cc~ınleler var Bu 
niıshayı ele geçıren bır İstanbul 
gazetesı bahıs mevzuu Dogu ilıne 

telefon edıyor Ye knr~ısına çıkan 

en büyük ıdare adamlarından biri
ne meseleyı soruyor Aldıgı cevaba 
gbre bu zat. gazeteyı gormemi~tır 
Fakat hiidıse ıle alakadar olaca
gını vadetmektedır. 

İnsaf edelım Bu doğu ılı İs
tanbul değıl kı 20-~0 gazete çık
sın da ınsan me~gul bır günunde 
hepsıne bırden bakamasın Son
ra haydı kendısı bakamadı. o ıl 

merkezının zabıtası yok mu Ad
lıyesı yok mu? Bunlar en bü~ük ı
dare adamlarını günlük hadisP!er
den haberdar etmezler mJ? Idare 
adamlarırnız gazete okuruaziarsa 
halkla, umumı efkarla teması nasıl 
muhafaza ve ıdare ederler? Mem
leketı nasıl gbrürler ve nasıl du
yarlar? Gazeteyı yalnız ıktıdar 
partısı aleyhınde yazdıgı zaman
larda eheınmıyetle tetkıke tabı tu
tulan bır matbua saydıklarını 
sanmıyoruz 

Vı• nilıayl't ama ı:ok niha
yet bir siirli hapisten sonra ilmi 
heyet, Cl'\'at Fı•hnıi'cl' <<anlaşıl
maz sclwııiPri» şu !)Pkihll' anladı: 

BİLİRKİŞİ RAPORU : 

Istanbul Toplu Basın 
Mahkemesine : 

Dıyarbakır Toplu Basın Mah
kemesının 959/1 sayılı ve 7.11 959 
~arıhlı talımatı üzerıne Dıyarbakır-

a münteşır (Ilen Yurt) gazete
sınin 31 Agustos 959 tarihlı nılsha
•ında çıkan (Kımı!) ve (30 Ağus
tos) başlıklı yazı ve fıkranın tet
kıkıle Mılll Duyguları zayıflatmak 
maksadıle propaganda yapmak, 

,.. ıo•ıa sıyasi itıbarına dokunabı

lecek, halkın Devlete karşı besle
ledığı ıtıınat ve enınıyctı sarsabı
lece!c ve ammenın huzur Ye sukü
nunun bozulmasını tevl>t cdebıle

cek şekılele neşrıyat ınahıyetınde 

olup olnıadı~ının tetkıkı hmusun
da bıl•rkışı secıldığınıızden gereklı 

tetkıkatı yaptık 

Kımıl başlıklı yazı Şark hal
kının asırlardanberı ın.ıruz kaldı

ğı zulıim 'c afetiere karşı şıkayet 
w tenkıt mahıyetındedır Bu afd
lerın sonuncu'li olarak Kımıl ha-

şeresı ele alm1'1IŞ ve onun mahsu
lata wrdıgı zarar belırtılmı~tır 
Kanaetımızca bu tenkıt yazısı dev 
letın sıyası ıtıbarına dokunabıle
cek nıahıyette olmadı~ı gıbı hal
kın devlete kar~ı beslerl·,;ı ıtımat 
'e emnıyetı sarsabılecek Yeye arn
menın huzur ve sükununun bozul
nıasHıı teYlıt edebılecek mahıyet
te de degılrlır zuıuın ve afetlerıo 
ızalee,.ne çalı~mak, bılilkıs halkın 
dcl'!c·.e karşı besledıgı ıtınıadı art
tırac•ıktır Bu tenkıt yazısının mıl
lı hı ·,Jerı zayıflatmek ıçın propa
gand-:ı. ınahıye~mcte olduğunu söy 
lemeye ımkan 'eremenıekteyız. Zı
ra Kürtçe bır ~ıır ne~retmek mu
hakhk Kürtlük - Türkluk ayrılı
pnı ınudafaa manasma gelmez 
Mılli hısten maksat vatanperverlık 
tluygularıdır. Kuı·tçe konu~an ve 
yazo.n vatanda~larda ıyı bır Türk 
Yatanda~ı olabilırler Bır bolgenın 

çocukları kendı bolgelerıne en fay
dalı vatandaşlar olacağından Şark 

bolgesi ınsaniarına (Senı kalkın

d ıracak kardeşlerin yetışıyor) me
alınde sozler soylenmesı, aynı va
tan ıçınde de mümkündür. Kaldı 

kı aynı niıshadaki (30 Ağustos -
Zafer Bayramı Kutlandı) başlıklı 

yc•zıda. gazetenin kullandığı dil 
Kilrtlılk - Türkluk ayrılığı güdül
medıgını, Türk vatanını bir bütün 
saydıp,ını göstermektedir 

(30 Ağustos) başlıklı fıkra ya 
gelınce bu yazıda Amerikalı ça
vuşların izmırde ışledıkleri kaçak
çılık suçlarının tahkıkatını Ame
rıkalıların yapması tenkıt edıl
mekte ve bu hareketın Mıllı Hakı
mıyete aykırı oldugu ıddıa olun
maktadır Bu yazı da tenkıt mahı
yetınde olup suç te~kıl etmedığı 
kanaatındeyız Bu yazı Milli Hisleri 
zayıflatıcı degıl. bılakıs takvıye 
edıcı mahıyettedır. 

Keyfıyetı saygı ıle arzederız. 

11/12/959 

Bılirkı~i 

Ord. Prof. Hiıseyin Naili Kubalı 
imza 
Bılırkı~i 

Prof. Murullah Kunter 
i m z a 
Bılırkışı 

Doçent Saltir Erman 
I mza 

Aslının aynıdır. 

2712/960 

Ama görUlUyor ki bu zat 
doğu ve doğulular halekında pe
sin h.ilüimlür!ür. Onun nazarın

<k d :ğulu!ar zorla sindirilen e
ı;irleruir. 

Aksi varit olsaydı; ı;eref, 
namus, cesaret, vatanperverlik 
ve nihayet petrol h'kan doğu
dan ne diye bıı zat barut koku
sunu al8ın. 

Fakat biz dogulular "Cevr..t 
Fehmi'ye rağmen İdanbul Ha

liçinin bir nefeslik pis kokusu 

ıçin dahi toptan can \'e ba~ ve
ririz. 

Allah herke~in kalbine gö
ce versin. 

31 

Doğu Sömürge 
Anlayışı lle Kalkınamaz 
(Ba~taı·afı ı de) 

Ml STE:\lLEKE GIBI 
Ilkonco soz alan Ak~ıt .• Turkıye ka-

dar hayot ~artları katı bır ınemlekete 
rastlamadım deını~ dogu·nun kalkın
masır,ın sosyal bır ınesle ·.ıldugunu be
lırtınış, Doğunun kalkınması meselesı
nın tek başına, bır mustemlekeye yakı
~acak <;ekılde ele alınmasının onurunu 
yaraladığını, Türkıye kalkındıgı vakıt 
Doğunun'da ltalkınacagını soylemıştır 

YARIM YAMALAK 
TimBIR 
Arkasından soz alan Tanyol, Doğu

nun bugunı::.u feci sosyal ınanzarasının 
bakımsızlıl<tan geldıgını, Türkiye'nın 
kalkır:.:11<.~sın!n ya··ım yaınalak tedbirler
le ola>nıyacagını, ıstihsal ımkaniarının 
hesap!: ndıktan sonra nüfusun nasıl ge
çinebıleccgının tesoıt edilmesı gerektıği
nı. ıle•, s·.•·nıüş, §ıınları söylemıştır; 

VEBAUAN I{AÇAR GİBİ 
• Türkıye'nın bugiınl:ü ınanzarası, 

batmı~ veya kumarbaz bır ınsana ben
zemektedır Türkıye toptan hareketler
le kalkınmak ınecburıyetındedır. Bız 
ıse bır neY< neıneliizımcı olmu~uz Ay
dınlar, ınemleketın koylülerıyle ılgılerıni 
kesmı~ler, vebadan kaçar gıbı onlardan 
kaçıyorlar. Halkımızı yeter derecede se
veınıyoruz ve onun içın, halka yuka
rıdan bakarak efendım onlar cahıldir, 
her ~eyden once zıhnıyetıerını değı~tir
meınız lfizımdı derız Halbukı halkın 
a:;ıl ve en bılyiık ~ansı cehaletıdir. Bıze 
uyınu~ olsalardı, dılımizı kaybeder milli 
miıcadelemızı yapamazdık, Bu halk, en 
buyuk fedakarlıklar yapını~tır. 

Eğt·r planı tatbık edecek insanlar. 
bu meı~·!e!:etı bır mılstemleke, halkı bır 
sıırü olara!< görüyorlarsa, planı tatbik e
demezler ıı~.lkı sevmek, halkla beraber 
olmak mecburiyetindeyiz ,. 

pn{:r HALKI YARI AÇ 
YAR~ TOK 
-;,,.,,.bılecek ıse, Türkiye'nın ımkan

Iarı a:.ıştırılmadıkça, hıç bır~ey ya
pılc j rc~~~!nı. dogumu kontrolun nt'ıfus 
ar~ışı ıneselesını halletmeye yetmıyece

gını en başta yapılması gereken ~eyın, 

yarı aç, yarı tok yaşıyan Doğu halkını 
doyurmak oldugunu, ıstılısalın en düşük 
olduğu Akdenız bolgesınde mevcut olan 
ınsanlard,.m kat kat fazlasını beslıyebı

lecebını ılerı surmu~tiır 

YOL YOLSUZLUKLARI 
GİDERIR 
Tekrar soz alan Tanyol, unıversıte

nın bır tetkık yapması gerekcesı üzer.n
de ısrarla durmuş, Ak~ıt ıse Osmanlı Im
paratorlu~~undakı gclenegın aksıne ola
rak, bugun Doguya en tecrılbesız valı ve 
ogretmenlerin gondenlmesını tenkıd 

etmıs. yol yapılması gereltcesı fıkrıne 
ıştırak ctmış .• Yol yolsuzlukları gıderır, 
demıştır. 

* 
BİI~LIK VE BER.\BERLIGE DAIR 

(Baştarafı ı de) 
yet epey zayıflamı~sa da tamamen orta
dan kalkmamıştır. 27 Mayıs'tan bu yana 
bazı sahalarda bu zıhniyet bıliıkıs daha 
da kuY\ ·'\lendı Es'u tel< part ı tek şef 

devrı hasretlıleri bır kısım masıı.1 ınsan

lara kuyruk \'e buna benzer adı ısımler 

taktı Buna paralel <ılurak do~uıu va
tanda&lara da dıism:.ınca tavır takma
rak en adı ıftıralar uydurmaktan gerı 

kalmadılar Bu gün de eski devır hasretli 
lerı bu sahte şohretler, hergün demtık
ralik ı,ıza:ııın bır yanına dınaınıt koy
makla meşgulcimlar Bu acinınlar Ya· 
tanda&lar arasına kın Ye nıfak sokmak 
suretıyle Jıer gün kanunları ıhliil eder
lerken mes·uı kanun tatbıkatçıları ha
rekete geçmemektedırler Dogulular bu 
nıfakçılara karşı meşru müdafaa va
zıyetinı ıhrn eder etmez, kanun tatbı

katçıl~rı hemen ceza kanununun 125 
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Fotoj'.;'raf. Frhıni 'l'ur.l'l ' · arkada~ları
nııı bir gö ... tl'!'bini tr~hit c>fliyor. 

SERiK TARZANI 
FEHMi TURAN 

N~•.ıt Gökalp 
C:• .n n Fa)<ulte,ınden 

Yırınıbe~ ya~ın<.la. Der.ı:te Tarzan 
olarak tanınan Fch:nı Turan her halıy
le kendısıne eğılınek gere}~ır, ve bu eğil
ıneden çok ~eyler oğremnek mümkün
dür. Zıra yaz ve kı~ serü;en meraklıla
rıyle karda kışta dağda, arınanda tar
zanvarı pazlar cekmeye bayıl:r Bir kaç 
yıl oneeye kadar bütün bunları yalnız 
ba~ına yaptığı halde, bu gün ıse kendı 
değerler sıstemıne gore bır oı·•am ı:~r-

1 mu~tur artık TurBn htr !T<ı değıl, bir 
ekalun lıderıdir o,:renmeı{ mı ıstiyor
SU~UZ? Bır oy evvel ke!ldısının yetiştır

dıgı bır oğrencı lıselı · ılınasına rağmen 
Istanbııl'a artıst olmak ıçın rcldı Gün
lerce burada artıst olm-ı'< ıeın ba~ vur
madıgı ve Turanla cektıklerı pazları eos-
termedıl• fılın şırketı kalınadı -

Fehmı Turanın ba eka CCIJhelerı de 
var: Kendısı dılsız ve s.,gır oiduğu hal
de e~ıne ender rastlanacak derecede tak
ht yapar Hatta Derık'ın ıkrı gelenleri 
ve menıurlar onun gazalnr:..ı uğrama

mak ırın bazan harcltk ,-erı>-ıer Oor0n
cılcrle beraber ge?er ve 'ıı~lardan y~na
dır. Yabancı fmnoların y~nında çalı&
mış çalışkan ve •rmp~t:'c :"r ı;enctır. 
Elektrıkten p,-:ıyet ı:•ı .tn!··· nu ,,nh~da 
çalışmak ıçın ıkı sefer Istanbul'a gelmiş 
ve çalıştıgı ı& yerlerınde olıınılu ıntiba
lar bırakmıştır 

I'tanbul'a gelıflnde dıl,ızler ,.e ~a

gırlar ola,ıuna mur::-ı.r:i:tt Ntı r·nıver . .,ı
telı arknclaihır]:t bl"rab"J r'l: llrll'\ la il
gılendik, Fakal ya~ırı;n ıı;t) ukhı:;u yiı
zünden gırrmeclı bu o'.aıln DC'n ~ahsen 

bu lıarıka dıyrl'ıılecr •ı ın >·abıl·•·p't~n ıl
gı \'C ıhtımaın gorclut:,tt tak~ ·•·ı\" ı:ok ~ry
ler beldıyorum 

I! rı le ıc:ındekı r..tr··ı 'ı ı·:· .·na duyur
mak ıcın bayrami: :ct:~ n:ı ııı': rr jestlrr
le StJyledıl{leri n~ıtuklar el~·.ık :~'.anhırın 

~·ırpınnıa l:abn·.ını o~·ıe' ~ıı7rl ı! tclf'l ed ı-
ı_::_:~ o••le rlıi~nrıd(l:·uynı ·-· 

ıııadde,ıyle l<czu Ct'Z:L J:ar.ıınıınun 142. 
maddesının :3 fıkrasını zorlıy:ır.ık tat
bıke kalkı~ırlar K"'""ca bır lıolge hal
kını <'n tıgır trhd,Lh'r. ılh.unLı.r. ıftıta
lar. şnntajlar :.:d ~ıs!!Hia bır·lkın:li{ mıllı 

dnygulal'l ''') ırıatı'ııı o ı· da Inı ırkc;ılal'a 
kar~ ı me~ nı nnıdafaa~ a ge ·:nr~: mıllı 
duyguları za1·ıri:ıtıııak ı,Iıı\ ,,. Tek ta
raflı tatbıkata son Yel'llmtlıılıl' al'tık 
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Okuyuculardan 
Mulıterem Dicl~ - Fırat Ailesin~ 

Gazetenızı okuyorum. Senelerden 
berı dertlerımizi ifade edecek bır ne~ır 
organı arar dururdum Nıhayet bugün 
sayenızde ısiedığıme kavu~tuğum ıçın 

balttıyarım 

Bundan dolayı sizlere nekadar te
~ekkür etsem azdır 

Memleket ve doğu davalarını ele 
alan sizlere yalnız benim değil vıcdanı 
mes'uliyet ta~ıyan bütün ınsanların yar
dım etmelerı lazım gelir. Zira asırlarca 
ılımal edilmı~ ve unutulmu~ doğu bol
gesı ve halkı ancak boyle vatanperver 
gayretlerle refah ve saadet ı~ığına kavu
~abilir. 

<:;unu da arz etmek isterim ki bir 
ay çok uzun bir müddettir. Bundan ötü
rü gazetenin çıkacağı güne kadar sabır
sızlık son haddıne varmaktadır. Eğer 
onbe~ günde bır çıkarırsanız tabii sa
bırsızlığımın bır kısmını telafi etmi~ o
lursunuz. Saygılarımı sunar muvaffaki
setler dılerim 

s 
(Baştarafı S de) 

F. Hüseyin Sağnlç 
Tatvan 

E ç M 

Dicle Fırat'a 

Dicle - Fırat Gazetesi Yazı İşleri 
Mudiırluğiıne 

Dıcle - Fırat Gazetesinın karanlık bir 
ko~ede unutulan doğu illermin mesele
lerını, dert ve dıleklerıni ilk defa olarak 
cesaretle ele alması bizleri sonsuz dere
cede mütehassıs etmi~tir Fakat dertle
rimiz, meselelerimiz okadar çok kı bun
ların memleket efkarına laıkiyle duyu
rulması ıçin gazetenın yanı Dıcle - Fıra
tın günlük olarak çıkmasını arzu edıyo
ruz Temennımız gazetemızın ımkiin nıs
betınde çıkı~ zamanının kısalmasıdır. Ma 
nel'i desteğimiz daima sızlerle olacaktır. 
Selam ve saygılarımızı sunarız. 

Re~adıye Camıı imaını 
İsmet Kılıç 

Tatvan 
Dicl~ - Fırat Gazetesi yazı kuruluna 
Gazetenızin çıkı~ını memnunıyetıe 

kar~ıladım. Artık biz Doğulular da ger
çek bir gazeteye sahip olmuş da bulun
maktayız Bundan dolayı çok seviniyoruz 
Gazetenızın her sayısının çıkışını sabır
sızlıkla bekliyor ve elıme geçince bir ne-
feste okuyorum 

Hüsamettin Bayram 

E L E R 

Ez wekile bist bezara mı gela mebu
sum ez 

Yanh ser bexte vana, kundeki maku
sum ez 

A. Rahim Rahmi 
Türkçesi: Ben 20 bın (1) kişinin veki!iyim, acaba vekıl mıyim? Yoksa on-

ların balttı üstüne konmuş uğursuz bir bayku~ muyum? 
Ger ewili ger axiri 
Kes namini dı ewra bere 
Gayri şaM qudrete 

Şirvan beyi Salih Atsaz 
Türkçesi: Gerek geçmişte gerekse gelecekte kimse elden kaçan ıkbal dev-

• rıni tekrar gen getiremedi ve getiremiyecektır. Bu kaidenin tek istisnası kuv
vet ve kudret sembolü olan Allahtır. 

Ez dibem qeyga bı sıbeh bı erne 
ji hef veqetın, u gı bı evar bı erne 

bigyen hef 
Ev ga vıra şev h mı, ji roje 
çetır te, ez dıbem berna jı ber ve eşqa 
meyı bı dıziyı 

U bı vi hawi, felekıi em kıren wek 
beçemka 

Türkçesi, sabah olunca ayrılacağız. ak~am olunca buluşacağız gıbı ge!ıyor 
bana. Gecenın bana daha ıyi gelışı ılıtırnal kı sana olan gızli sevgımdendır. ve 
ışte boylece felek bızi yarasalara çevirdı 

,,----·----------------------------- ------- ------
Dicle Fırat'tan Okuyuculera 

Sizden aldığımız hızla yayın hayatına azimle devam etmekteyiz. 
Biz büyük maddi imkanlarla değil aziz okuyucularımızm müzahere
tine güvenerek yayın hayatına başladık. Kanaatimizde yanılmadığı
mm memnuniyetle müşahede etmekteyiz. 

Yalnız bir ricamız var, okuyucular Dıcle - Fırat'ta gördükleri 
kusurları bize ıletirlerse biz de ona giıre kusurlarımızı telafi etmeye 
çalışacağız. Şimdiye kadar hep okuyucuların takdir ve teşviklerine 
mazhar olduk. Elbette hatalarımız da vardır bunun da söylenınesi 
gerekir ki ancak o zaman okuyuculannın iltifatına mazhar olan Dic
le - Fırat daha mükemmelleşir. 

Okuyuculardan aldığımız yazı ve mektupları tasnif ediyor ve 
zamanın müsaadesi nisbetinde yayınlıyoruz. Okuyuculardım ricamız, 
bilhassa çevrelerinde gördükleri aksaklıkları ve şahit oldukları önem
li vakaları yazı ve haber şeklinde bize giındersinler. Bundan baska 
şıir. hıkaye, röportaj vesair sanat koliarına heveB!i okuyucular 
rııı bize denemelerini göndersinler. Dicle - Fırat'ın bir gayesı de ka
l::ilıyetlerini izhnra imkan bulamamış istidatlı okuyuculara yardım 
e~mek onların kabiliyetlerinin gelişmesine çalışmaktır. Okuyucular
dan orijinal mahalli fotoğraflar da gelmeye başladı buna sevindik. 
T.ı~ııife giren yazı, mektup ve fotoğrafların yayınlanacağını bildirir 
yeni yılınızı kutlar saygılarımızı sunarız. 

----------------~ HÜSNÜTABlAT BATBAASI 6/0CAK/1963 

Xaltika Ferse 
(Ba§tarafı 5 de) 

Xaltıka Ferse'ye donelım. Kocasının ısmı Şabo oğlunun ısmıyse Ibo ıdı Ko
cası sıiııepenın bıriydı Jandarma gordıi mıydı tabanlara kuvvet kaçar kaçardı. 
Oğlu İbo ıse bır dalyandan farksızdı Buğday sarısı bıyıkları, kehnbar tesbıhı ve 
cessur yCregıyle ktıy kızlarının riıyalarıııa gırerdi (Xeftane wı çıtare bu Tıfngawı 
balçıkı bu. Hespawi erebı bu) (Çıtare kaftanlıydı-çıtare kelımesı çevrılmesı zor 
bır malıallı kelımelıdr. Tiıfeğı Belçıka marka!ıydı Atı saf kan arap atıydı ) 
Bu stızler kızların dılınden düşınıyen ve Ibo ıçin yakılan bır turkıinün ılk mıs
ralarıdır 

İbo bır giın ba~ından büyiık bır ı~e gırıştı: Abdiılırnam koyiı sahıbı Hacı 
Hasan'ın ay parçası gıbı olan Zelıxa adlı ortanca kızını kaçu'dı Muhıtte Zelı
xa'yı isteınıyen yok gıbıydı. Babası herkese red cevabı vermı~tı Yegenı Murat'ın 
büyümesim bekliyordu. 

Bızım buralarda adettır a-nca oglundan ıcazet almadıkça amca kızını ele 
vermek mümkun değıldır Oni:ınlerce !ıra başlık veren olduğu halde kımseye 
verilınıyen -ü3telık amcası oğlU!,Un ıcazetı de yokken- guzel Zelıxa'yı baldırı çıp
lak İbo nasıl kaçırırdı Hacı H:ısan ılkin .eze wı be namusı bıkujum. (bu na
mussuz herifı oldıireceğım) dedı. Araya aracılar gırdı hacı Hasanı bu ışten vaz
geçirdıler .feqet bı xuvede eze hefs bıkım .. (Vallahı onu hapse attıracagım> dıye 
direttı ve oyle de yaptı Kızı da Ibo'dan aldı Murat'a nıkahını kıydırdı 

Bu vakıanın ceryanı seyrınde Xaltıka Ferse halk ışlerıyle pek uğra§amadı. 
Biricık oğlu Ibo'nun macerası benlığını ıyiden ıyıye sarmı§tı Her cumartesı oğ
lunu zıyarete gider komşu kızların selamlarını oğulcağızına ıletırdı Oğlunun bu 
selamiara aldırdığı yoktu. 

Akşam bastırdıktan el etek çekildıkten sonra yanık yanık türküler soyle
ınege başlar karanlık zifıri geceleri böylece devırmeğe çalışırdı. Ençok sevdıği 
türkülerden bın de şuydu: 

kone have te mezmı 
Jı nava kona wenda nabı 
Qesra bave te mezını 
Jı nava qasra wenda nabı 
Sıfra bave te mezını 
Jı aJıye ode qe raııabı 
Kübare bıra Xuvede hasıl 
Neki ınırade oo dıl 

Helina xuwe çe neln 

u Kübare 

Lı histane oo gül 
Kübare ve sıbeke 
Eze bımrım tü sebebı 
Tırbamı çekı lı hewşa 

Kuçıke bave xuve bi 
Sıbe zn rabı misine 
Desmejiı tıjebıln 

Be ıniriyo hezar 
rahmet lı gora. te bı 

Türkçesı : Babamın çadırı büyüktür, çadırlar arasında kaybolmaz. Baba
mın koşkü büyuktür, ko§kler arasında kaybolmaz Babamın sofrası büyüktür, 
yemek odasından hıç kalkmaz Ey sevgilı Allah sevınıyen gönülleri bırleştir
mesin. Ey sevgıli yuvanı giılsüz bahçelerde yapma. Ey sevgıli bu sabah ıllece
ğım sebep sensın Barı mezarımı alçak babanın avlusuna kaz da her sabah kal
karken abctes ıbrığını doldur ve de kı ey olıi Allahtan sana 1:nnlerce rahmet 

EDEBIYAT 
(Baştarafı 5 de) - Tf'rcume-

Bu bilginın yazmı§ olduğu eser bıncık teferruatlı Kıirt tarıhıdır ve bu ba
kımdan çok onemlidır Bılgın eserıni Farsça yazmı§tı ama daha sonraları bu 
eser çe~ıtlı Avrupa dıllerıne çevrıldı. 

Yıne aynı çağda, AHMED KHENİ'nin, Kürt edebıyatının §aheserı sayılan 
"Memo~Zeyn" ı ·yazdığını gorüyoruz. 

Şairler arasında, üslubunun ozellıklerı ile ayrı bır yer kazanmı§ olan ŞE
RiF HAN'ı da unutmamak gerekır. Şerıf Han, Farsça şurler de yazmıştı 

Alexandre JABA, 1860'da yazdığı kıtabında bu Kiırt şairlerı hakkında bıl
gıler vermekte ve Şerıf Han'dan bu yana ba§ka bır şaırın yetışmemiş olduğunu 
söylemektedir 

Oysa, Kurt edebıyatının en zengın çağı ondokuzuncu yuzyılla ba;ılamak
tadır 

Bu çagda, dıle getırdıklerı duyguların yücelığı ve usluplarının zerafetı ıle 
kendılerınden oneekılerı aşan BABA TAHIR URYAN, ŞEYH MARCF, NEV
DERI ve NALI gıbı şairler yetışmı§tı 

Ozellıkle Niilı'yı Iran'ın büyuk ş~ırlerı ıle Itar§ıla§tırmak mumkündıir Nii
Iı'nın dıvanı, Kurt edebiyatının §aheserlerı arasında yer alır Kabılıyetının ge
nı§lıgı ve diışiıncelerındekı çeşıtlılık onu butiın Kurt §aırlerının en buyuğu ha
lıne getirmıştir. 

Şeyh Maruf aynı zamanda buyuk bır bılgındi Çe~ıtlı eserler bırakmı§tır 
Bu arada, ondokuzuncu yuzyıl boyunca yaşamı§ başka Kılrt §aır ve bıl

gınlerını de saymalıyız. Bunlar arasında MAHVI, Alli. SALIM. SAIIIIIB KİRAN, 
MUSTAFA bey (!akabı Kurdi'dır), KARA CEHENNEM, ABDl'RRAHMAN bey 
ve ŞERIZORİ MEVLEVİ vardır. 

Onsekızıncı ve ondokuzuncu yiızyıllar boyunca, Suleymanı·ye genç bılgın 
ve edebıyatçıların toplandığı yerdı son ıkı yuzyılın Kurt asıllı Musluman bıl
gınlerınden bır çoğu, temel ogrenımlerını bu şehırde yapınısiardı 

Bunlar arasında ıinlu bılgın MEVLANA IIALID'ı Ba'!dad müftusü ZE
HAVİ'yı, tanınmı§ cebırcı Şeyh KASil\l'ı ınatematıkrı şeyh CELAL'ı ve RE
SUL ZEKI, ŞEYH YAHYA ve MOLLA KilATI'Yı saymak gerekir 

32 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg




