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Sağlık Bakanı Y. Azizoğlu'nun Açıklaması 
Ankare - Saglık ve sosyal Yaıdım 

Bakanı Yu~uf Azızoglu T B M M Karma 
Butce Komısyo~ıund'"' : rı.pl~·~ı b!r ko~u~-

Azızodu nun verdıgı bılgıler ve a- 1 

cıklamalar ozetle şu noktalar etrafında 
toplanmaktadır 

N. Ardıçoğlu'nun Basın 
TOPLANTISI 

Edip Osmanoglu 

Tuıkıye, 1945 ten berı im deınok-

1 mada Tu.rkıyenın s.ı•Jı1: durumu h'11.;::

~nnda bılgı V<'l"1' ı;:; ve çe~ı 'I• konular 
hakk!!~rl:.. da. b:ızı o.r'ıkhmal2rda bulun
mu~tur 

s1 deneınesıne gırı~mış bulunuyor Mem- ! 
Jeketımızde sermaye terak~<umu yeterı 

kadar te~ekkul etm,ş clehıldı. Gcrı kal
nuş memleketler dıaını bu no:;: Lı. da top
lanmaktadır Bılındıgı gıbı batı i:apıta

lıst sıstemlerde, serma) e i. e ı ukkuınu ıaı
kıyle te~ekkul et tıkten sonra ele ıookratı:Z 
rejım teessus ederek ışleme) e ba~laınış

tır Gerı kalmış ınemlekeLlerde bu vetı
re ters bır ınahıyet arz eder gor .ınuyor 
Batıda demokratık reıım c':ono·nıl< ge
Iışmenın bır fonksıyonu olarak r,ozuktu
ğıl halde gerı kalmış mcnıle!:etler<le 

hareket noktası yahut cle~-.ışken demok
ratık rrı:nı. fonksıyon da adeta ekono
mık sıstem olarak behrnektedır Bu 
yüzden ~ekı! ve muhteva çalı~m2.lan 
vuku bulmaktadır Gelışınq ıcapıtalıst 

menıleket1erdekı muter:ik~:tm c~nnomık 

sıstemın kalıpları olan s: yası 'e hukuk ı 
müf'sseseler gen kalnıı1 l'~.e·--:.~lekrtlerı::· 

aktarılınca bu kalınl~ .. r r.erı kalT.l'' !1ıenı
leketler ekonomısıne tabır rı?<e bol rrl
mekte dolayısıyle ıntıbr.•::g;z~:J;:: gol'Gl
mektedır 

ı --- Tllr:.:ıyedekı \Prem sayısı ı mıl

~ en~ ~ t1 .::m dır Bu mıktar nufusa oran
land!~! z:tınan yuzdr ıkı buçuğu bulnlak
tadır (Devamı 3 de) 

Keban BaraJI ıle uzun zamandan
ben ılgılenen ve baraıın ın~asını beş 
yıllık plana sokmaya muvaffak olan 
Elazıg mılletvekılı Nurettın Ardıçoğlu, 
CKMP Genel Merkezınde yaptığı basın 
toplantısında, hara)ln Turlnye'nın eko
nomısıne sağlıyacagı faydalar hakkın

da genış bılgı vermıştır 

Bu ıntıbaksızlık de· t'l'ıt!rı h1r 7.'l!nat:. 
rejım adeta demagoklar reJım, huv:~.e- 1 

tını ıhraz etmekte daha S<>nt"'~ı ge!ı~
melerde ıse halklar ~ıyac:ı nı:1r :.:-azan- ı 

dıkça ıdarecı znmreler lnııTıyet t '"!.hcL~ 
lerıne doğru kaymakt:J.dıı1nr Dodecr 
batının ba~lnng~rta b::~:~vurr'!_!:,._U hurı·ı 
yetlerı tahdıt harekrllerıne ~~en !{~ılmıs ul 
kele:--de ::t'·ıradar. b :ı~·, ,n ~.ı~ı~:·ı~t' dob
yısıylf> hfıll..l._-ır bır zıı. n~ rı '"1 c:,·- ·ı liür
rıyetlcrd\.'D. m:ıhnPn b. ı :ı'·ı·nı:ık ıdııla!· 

Ço~ cl u'!,elrnJo ıdarecılerle halk tahnk.< 

(Devamı 3 r!"ı 

Urfa Halilnlr.tlım:uı golıı 't' rarnii : fu· 
to~rafı. rrf".lt n~'l'Y'.l'''ı>.,t:t: f-.•n~·~ Ka

ral'.! ır:~['~f')t' ;; :ndf'rP'i""tir. 

V.T.P. iLÇE SEKRETERi Buna gore, baraı 206 metre yuksek
lıgınde olacak Ye arkasında 23 ınıiyon 
metrekup su toplıyac~ktır yectı türbını 

bulunacak olan baraı. yılda 5,b ımiyar 
kılovatsaat clektnk uretecektır 

Senatör C. Ge beloğlu'nu T eb ri k Ediyor. 
Vatan butılnlüğılnıl parçalamak ıs

tıyen!e,-ın ve bız Kurtı;e konuşanların top 
yekün yokolt'P gı~nıesını g3~'e edınen 

vatan du~manlanna kaqı olan tutumu
nuz çevrede sıze kar~ı son derece saygı 
ye ~ılkran peydii etmıştır senatoda ken
dını Doğuya düşınan ılan eden 
suat Seren Türkıye cumhurıyetı i.rr-ı.nıın
larına teslım edılmelıdır kı bu gıbı ha-

reketıeı· 7ııhur etmesın Baykan Y TP 
Ilçe sekreterı olmam sıfatıle bUtUn ar 
kadaşlarımla ıtımadlarımızı bılclırır gü
Z"l \ at~.nır1ız hakkındakı hayırlı !!iler
de muvaffak olmanızı cenabı hal<tan te
nırnnı ederız 

Ali 07.rl("ntir 

Y.T P. İlre Sekreteri 

(Devamı 3 de) 

A. P. iLÇE BAŞKANI 

SENATOR 
SUAT SEBEK'i 
Protesto EdiJ'Or 

SPnatoda yaptığı:>ız knnı!~mada 
kendımızı Türk vatandaşı saydığımız biz 
Dogu Kiırtlerı ıçın sarf ettığınız Cüm
leler çevremızde hayret, nefret, ve te
essur y~.ratmı!itll Bız kendımizi Türk 
olarak CerniyPt. ıçerısınde hıssedıyoruz. 
sız \ (' •;ızin. gıbılerın tutumu gıttıkçe em

! nıyrtı·1ıı·:ı ..:;arı;ın:.ık~adır 

Baykan A P Ilçe Idare Kurulu Baş
kanı olmam sıfatıle sızın gıbı bır dü~
nlanın partımızde bulunuı:u benı ve bu
tun arl;::ada~larımı uz!nu~tur 

i\ı7ı ı~ııs!aı· kad~u· du~man gor-
mcn ız Rus la ı a kar'1ı olan duşınanlıgınız 
kadar bıze de du.~man oldw~ıınuzu gos
tf•rır 

Tcessuı·lcrınuzı bıldırır. 

temennı ederız 

ıslahını7.ı 

!\f .. rr;,.. 1 ( J1 '"•i : Yıık 1~'(h!;;i f,ıtu ~T.~ ft gaıC'h'~'(' ı ... !. lkth ı'. F:ık.tHC"-.İ "'un ... ınıf 
Lıh•h(•..,i TutH'('Ji'nin !\f,ugirt t~'l7:t ... uHian -·~.'i hn:ı~ııı· 't•rnıi..:tir. 

Salih Er<h'lll - Rayk.tn A.P. 
Il('(' ldar(' Kuruhı Ba~k:ı.nı 

D. Bakır 
ADNAN 

Kanun 

Milletvekili 
ARAL'ın 

Teklifi 
Ankaı-a - Ogren~ldıgıne gore Ad

nan Aral Tc I~anunun antıde·nokrdtı':: 
maddelerınden olan 141 ve 142 nMd
delennı ı:uzuha ka\·U~Lurmak ı:~ cez:ıi 

mesulı~ e~ ı ~ın ce:)ır unsuı·unu ıı-ıtı·:~ 

rde~1 bır kanı..ın teklıfı h1.zırl·y·ua': :\f 11 
Baı:kanlıgın? ~c .. dı c "ıqtır Teklıf k rı
nunla~tıbı tal;::dıı de ı H \c 142 madde 
}(r.n son şekl• ~}O) le nl::1.c,1l:ı.1ı' 

Madde 141 - Srı:;y ... ll \'C I~<tı33.di ha
yatı duzenlemede çr.l.ış:.ınların ~.erınnye 

s:ıhtjJlerı. s.cı·rr.aye sahıplerının çalqan- 1 

lar uzerınde cebır :olu ıle tahak:ktiın-..ın~ı 

tesıı; etn1e~ e Yeya bu sınıfl~rci~n l"'ırını 

oı tadan kaldırı~u~:a YC\ a r;:Pı~ııe::ct ı

çındekı mue3'5Cs ıktısadı ··eya sosyal ~e
mel nızt-ı.n1l~rd~n t.eı hang,ı bırıni cc~· 

(De·, aını 3 de 1 
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Ce\ at FPlı'1ll B::.. /:u~. nıcle -
Fır:ı.t G::ızetesı \C yazarlaı ı hak
kırıd:ı ha:-:ıkatıe al3J:u >ı nlm:ıyan 
hfiınane ıftıra Ye tehdıtıerınden 
sonra bırelen oıre :~.:o derece yan 
çızeıek l~an1ıııız2. b.r lıuırı~·et ha
Yarısı olarak çıktı 

Efendım ne cle'1ıe:~r.ıı~ gaze-
te cı nın te\'kıfı ,, Hele hele ne de-
n1ek•1u~ '3en,;~.:o1J. Cutnhurıyet Ga
zete-sının l<npatılın:ı';ından hahs et
mek? 

Cumhurıyet Gazete-.ı .\taturk 
ctevnnın b·r \ edıasıymı:j. o devır
de dcvr.!TIC!lı~ .. n .<ı;;~~cılıı!.ını 

et ını ı halı hazırda da elde sılith 
serhad boylannda nobet tutuyor
mu& 

Hamit Mazıda~Iı 
zetesıne dokunınayın der gıbı Uır 
edayla saga sola saldırınaldadır 

Bız, prensıp olarak gazetecı 
tevkıf etmenın, gazete kapatma
nın aleyhındeyız Gazete ıster 
Cumhurıyet Gazetesı olsun ıster 
Yenı ıstanbul Gazetesı olsun 

Bızım anlayamadıgımız cıbet 
cevat Fehını Ba~!<Ut gıbı bır ada
mın basın hurrıyetı \e ınsan hak
ları mudafıı kesıhnesıdıı 

Ama merak etme) ın cevat 
Fehmı Başkut gene aynı cevat 
Fehmı Başkurtur Hak. hurrıyet 
ve ınsan haklarını yalnız l~endı ve 
kendı gıbıler ıçın ıstemektedır .. 

Hürrıyetınle bın ya~a llürri-
S Bunları sayierken de zorakı yet duşman ı cenıt Fehnıı . Baş-
~ muhbır. 'akın 112 cwnhurıyet Ga- kurt 
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SAYFA 

GARiP KARARLAR 
HEP DOGUY A Ml 

TATBiK EDiLECEK? 
S.tid ELÇI 

Geçınışte oldugu gıbı bugun de gay
rı muslını vatanda~lar resını dılımız 

Turkçeye hale! gelmenıek ~artıyle \C 

mevzuatın musaade::,ı nı~brtınde kendı 

anadıllerını konu~ up yazmaktadıı lar ve 
bu hal mıllı bu lık merhumuna zarar ver
meınıştır Bırlıgın lı~anla bozuımadıgı 

me ydanda ıkcn geçınışte do"uda . Va
tandaş Turkçe konuş, zorlaınaları eksık 

olmamıştır Bu yuzden masum dogulu 
vatandaşlar turlu baskılar altında bıra
kılmış aynı zamanda para cezalarına 

çarptırılmıştır 

Bundan başka gene geçınışte ebe
veynlerın yenı dogan çocuklarına tak
tıkları ısımler nufus ıdarelerı tarafın

dan kabul edılmemış bu daıreler tarafın
dan ebeveynlerın rızaları alınmadan ço
cuklara .oguz, , Bozkurt,, .Atıla. gıbı 

adlar verılerek nufus kutuklerıne geçı

rılmışlerdır Fakat bu ısımler ancak nıi
fus kıitüklerınde kalmış fakat hayata 
ıntıkal edememışlerdır Ebeveynler ge
ne bıldıklerı gıbı çocuklarını adlandır

mışlardır 

Nıhayet ıdarecıler hatalarını oğren

mış bu sakat tatbıkaltan vazgeçmışlerdı 
Daha bu hatıralar hafızadan sılın

memışken şımdı de koy ve kasaba ısım
lerı değıştırılmekte yenı karışıklıklar 

tevlıt edılmektedır Realıteye aykırı bu 
hassasıyet neden ve nıçın 

Mılletlerin feza yarışı yaptığı şu 

asırda. b!nlerce aç, sefıl Ye hastanın bu
lunduğu bır bolgenın ıstıraplarını bır 

tarafa bırakarak vatandaşların alıştığı 

ısımlerı degıştırmekle vakıt geçırmek e
lem verıcıdır. Bırkaç sene evvel başlanı
lan 'e bugiın devam edılen bu yanlış 

tatbikat ancak ve ancak karışıklığa se
bebıyet vermekte ve vatandaş nıhnınde 
teşevvıişlere yol açmaktadır Zıra. bugun 
devlet kapısına ışı duşen vatandaşlar ne 
relı olduklarını bılememektedırler 

Doğu kalkınması doğuya, doğuluya 

doğulunun oturduğu koy ve kasabalara 
yabancı gbzüyle bakın mn ak do~u!uya ı

nanmakla kaimdır Iclarecılerımızı ınüs

bet ılim ve akıl yoluna davet ederız 

* DAHILiYE VEKİLi HAKKINDA 
GEN SORU 

Ankara. - C HP Mardın ıt1'1letve

kılı Mehmet Alı Arıkan ve 5 arkadaşı 
dım Grup Ba~kanlığına bır onerge ve
rerek ıçı~lerı Bakanının takıp ettığı po
lıtıl<.a hakkında .. Genf'l gorusmr, açıl

rnasını ıstemışlerdır. 

Arı}Ian .. G("nel goru~nı<", onerge-
sınde ımzası bulunan Şev kı Aysan, Re
şıt Ulker, .Ahmet Karamuftuoğlu, Ruhı 

Soyer ve Naım Tıralı, Grup Başkanlı

ğına Içı~lerı Bakanı tar·~fından cevap
landırılınası kaydıyle muhtelıf tarıhler

de Yermış olduld:ırı soru onergelerını 

bırle;tırerek bu konularda Ye ayrıca Ba
kanın takıp ettığı polıtıkanın te~bıtı ıı::ır 

* (' li.P. GRUBVNA 
ONERGE VERİLDl 

G~zıaLtep ;\lılletvekılı Alı İhsan 
Gc·~u~. Dıyarb:ı.k!r Th.Iılleh e:-:ılı Vefık Pı

rın~rıoglu ıle ıstanbul Mıllet,·ekılı Co~

kun Kırca t::ırafınc'lan cliın c HP nıi.ıf;

terrk ~rur:ı.ın:ı b:r onerre \·erlmı~tır 

Onergede "Hangi rerevanın mf'nsu
lm nhırs l olsun fikir \"(' ba~ın "ı:I~Iula

rın.ı H" surltı Lanlllarına k<'l<'pçr vurul
ma..,ı ~{ibi tatbikatın Batılı anlamında 

demokratik zihniyetle baf:dasamayacağı 
hususunda C.H.P. Buyuk Milh•t Mrrlbi 
grupunC'a Hukütnf"tin dikkatinin <;<"kil
mf'sinin karara bağlanmasını arz '<' tek
lif Nlrri7. denılmektedır 

D 1 C L E - F 1 R A T 1/ŞUBAT/1963 
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Doğunun Baş Düşmani: 

FAŞiZM 
-III-

Dr. Sait Kırmızıtoprak 

:i: Irkçı fa~ızının mahıyetı, ıne
~ tod ve vasıtaları aynı olmasına 
ffi r1 akg1 ınen, her ulkenın kendı ozel
~ ı erıne gore degı~ık bıc!lnler gos
~~ termesı tabııdır Me~rutıyet yılla-

3; nnda ve 1933 Hıtler ıkt!darından 
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sonra. bızdekı ırk~ılar Alman em-
peryalızmı ve saldırganlıgının ge
nış etkı ve kontrolları altında ıdı
ler Fakat 1945 ten sonra ırkçı fa
şızın bırtakım taktık değı~ıklıklerı 

geçırdı. Bılındıgı gıbı savaş son
rasının ekonomık guçluklerı dev-
rın C HP ıl<:LıdariLıı b::ızı rciornı 

hamlelerıne zorluyordu Ne yazık
kı demokrası adı altında gırısılen 

çok partılı hayat, aslında ıktıdar 

partısının en gerıcı ve en sornUru
cil kanadının ana muhalefet par
tısı halıne getırılmesıyle soysuz
laştırıldı Kıtlelerın tamamen baş
ka nedenlerden dagan hoşnutsuz
luğu, her türlü sosyal reform. de
mokratık hareket ve ırısanıyetçı 

düşüneeye duşman genci unsurla
rın reaksiyonunun zaferınİ pekı~

tırecek şekılde kanal"e edıldi Bov
!eec 1950 de biiyuk gürültulerle se
çımlerı kazanan D p nın sı yası ık

tıdarı ırkçı fa~ıstlerın gelışıp ser
pılmelerı içın uygun ortamı da be
raberınde getırıyordu 

~~ Burada onemlı bır noktayı ha
~12 tırlamak, varmak ıstedığımız so

nuçları ıstıdliil b~kımından yerın

df' olur D p ~·~ :ırtı"'' 1 "ı·ı ;'c "'=ı 

Dünya Sava~ına gırmıyen o dev
rın yoneti('ılerını neden korkak
lıkla. pısırıklıkla ıtham ettıler? 

Neden Adnan Menderes ıkıncı Fa-
tıh ( •ı pozlarıyla bazı giıney koın

sularımıza saldırmaktan bahsedı

yordu') Ye bugun nıcın D P n1ı

rasın<:t konmu~ ırkrı fa~ıstJer dur
madan savaş kundakçılığı yap]l
,.or ır-dıs dtismarılardan dem vu
ruyorlar? Çe~ıt çe~ıt sosyal demo
goJılere ve maskelere rı:ı.f!,men su 
gerçek :ırtık ivıce su yuzune çık

ını~tır Türkıye ırkcı faeıstlen ıc

~e \'e dışta saldırgan. rlespot bır 

polıtıkanın en hayasız rı~Jrtkanla
rıdır 

Turkıye ekonomıkman az ge
lışmış bır ulkectır Az gelışmıo ul
!{elerın fa~ızını, ıkı buyuk mer:fa
at zumresının cıkaıl8ı :nı ko~·u·nflk 
·,c de·:a:1' "t "11 r' • ı· P! :r:J .... l' 
dan bırıncısı, azgelı~ınıs uE<:eyı l:ııı 

ham ınadde k:ıynaPı \'e n.r·ık p~·

zar olarak kullanmakta olan he: -
nelmılel I"Yıali se ı •n:ıye, ıkıncı::. de• 
ıç pazarı somuı·en ay:ıı zame;ıda 

beynelmılel ın.::ılı serm'J.yenın \·erlı 

aJanlığını yapan fe'ldaln -burJU\·a 
(Buyük toprak baCala.n. \'Ur~un

cu mahalle ımlyonerlerı. buyuk ıt

halat-ıhracat tuccarları vs ı cev
relerdır Bu durumda, bır yandan 
yerlı menfaat guruplarının ekono
nuk guçlennı surdurınek ırın ır

te mutlak bır baskı duzenı kurul-

maya çalışılırken, obur yanda bey
nelmılel mali sermayenın goru~le
rıne uygun olarak dışta saldırgan 
bır polıtıka giıdülmesı esastır Ge-
nış halk çoğunluğu ıçınde ufacı]> 

bır azınlık te~kıl eden bu yerlı-ya
bancı büyük sermayedarlar sınıfı. 

şüphesız ortaya çıkıp. bunu hay
kıramazlar Yanı bızım çıkarları

mızın korunnıası ve devamı ıçın 

ıçte ve dışta saldırganlı.'<: gutme
mız gerekır dıyeınezler Bu gorevı 
çok ortülü ve sıstematık bır şekıl-
de kıraladıkları ırkçı faşıst teşkı

latlara verırler ırkçı faşıstler de ~ 

bu yuzyılıtn başlar1ı1ntdandberı k ct
1
e- ffi 

nenmış Ya an - mı e - ın - a 1- ~ 

ramanlık gıbı kocaman kelımele- >E 
rm arkasına saklanarak aslında ~ 

yerlı - yabancı bUyük sermayenın ~~~ 

gbriışiı olan saldırganlık polıtıka- '" 
sını genış kıtlelerın arzusu haline ~; 
getırmeye calışırlar ırkçı fa~ıstler ::~ 
genış kıtlelerı avlamak ve ıktıda- ::: 
ra gelıp hertüriii demokratık ha!': ~:; 

hareketlerını boğmak ıcın gunun <ı; 

\'e ulkenın ıcaplarına gore sayısız ~:~ 
clpı:ıogojılere. ~antaJlara. ıntıkam- m 
cı duyguların ıstıstnarına olcüsiız 

vaıtlere. yalanıara başvururlar 

Bu kısa genel tahlılın ı~ıgın-

da gunumüzün ırkçı fa~ızmını de
gerlendıreb!lınz 1950 de ıktıdan 

aları D P yonetıcılerı milletlerara-
sı mali sern1ayenın goru~lerıne -
teınsıl ettıklcrı biiyuk toprak ba-
baları Ye \"Urguncu nı;:ı.h'J.lle mıl

yonerlerının çıkarları ıcabı - ko
laylıkla uydular. Yabancı serma-
yeye tanındn ı:aenı~ ı~ntıyazlar, bu
yuk toprak sahıplerı ve Yurguncu 
açıkgoz ı~ adamlarına b· ıl !<:eseden 
dagıtılan kredıler ekonomık polı

tıkalarının temelı oldu Enfliis,·o
nun yarattığı geçıcı bolluk devre
sının n1ahıyetı bılınnıedıp ve ge
reğınce de anlatılamad1gı ıcın ge-
nış eınekçı kıtlelerının '3cmpatısı 
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de cabactan kazanılını~tır lt)tf' bu- *_ 
giınkü ırkçı fa~ızmın ye~ermek ıs- ~ 

* tıctadını p.üsterdıgı orta'n buduı 

Bır yanda ıcte daha sıddetlı bır 

baskı duzenı, dı~ta saldırgan bır 

polıtıka arzulayan buyuk toprak 
ve serır.:ıye bUrJU\ azısı \'e ~·aban

cı serm:.:ı.Ye ııntn·azltb.n obur 
~anda D P nın ıfl·,s edpn \'e f8-
kat mnh:~·etı to.'11 anhmı\·la an-
latıl::ımı·,·an kı'3a de' re lı nı "i bı bol-
luk drne~ıııın ~uuruna f''f''llıyen 

hıplerı, ma~::ılle m ıl~ one! le_! vr 
yabancı tekellcrın hes8bına \e on
genı~ kıtirieri avlamaya rah~ıyor
lar 1\'luphem yayr~rac1 slogan
ların malı destek 'e yardl'nları; b 
lar; kara gomleklı kıraltl< koman
dolar. ıç-dış diışmanl~rdan bahısle 
yaratıln1ak ısterren korku psıkoz

Iarı hep gerçek ~ehrelerını gızle

(Devaını 8. sayfada) 
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1 DIŞ DUHUM 

KONGO BUHRANI 
M.thmut Ba;)rakt.u 

Kongu Halkı. 'l)'Usi ıstıklalını ka
zandıktan sonra Kongo'da bu buhran 
başgösterdı Bu buhran çeşıtlı safhalar 
geeırmı~tır Buhranı yardtan çevreler, 
soıııurgecı çevrelerdır Bunlar. Belçıka. 

Fransa ve ıngıltere'nın bazı ser
mayedar cevrelerıdır Bu sermayedar 
çevreler eskı somurgecı ıtıyatlarından 
hala kurtulamamışlardır 

Kongo Halkı'nın sıyasi ıstıkiili mıi

cadelesıne ıç ve dış şartlar miıvacehe

sınde manı alamayacaklarını anlayınca 

sınmışler fakat sıyası ıstıklal ılan edılıp 
devlet ıdaresını halkçı ku\'vetler ele ge
çırınce tekrar faalıyete geçmışlerdır 

Çıinkiı bu çevreler kendı tesırlerı altın

da olan yerlı menfaat guruplarının ış 

başına geçmelerını ıstıyorlardı 

Boylece zevahırı bır ıstıl<Hll perdesı 

altında tekrar eskı oyunlarına devam 
edebıleceklerını sanıyorlardı Bu tasav
vur gerçekleşemeyınce, bu sefer meş'ru 
merkezı hukuıııete Ye onun meş'ru baş
kanı halkcı Ye mıllıyetçı Lumumba'ya 
karşı kıralık kuklalar çıkarmaya te
~ebbus ettıler Bu oyun ve tertıplerınde 

uzun zaman muvaffak oldular Mılletı

ne ve halkına duşman aşagılık bır aıan 
olan Çmnbe'yı sahneye çıkardılar Ser
mayedar çevreler bılhassa Katanga'da
kı maden şırketlerı sahıplerı. Çombe'ye 
muvaffakıyet kazandırmak ıç,n başl{a 

aletler de bulmakta gecı<medıler Bun
ların bellı ba~lılarından bırı de başça

vuşluktan dogrudan dogruya başkomu
tanlığa yukseltılen Mobuto'dur 

çoınbe ve Mobulo ne yapıp yapıp 

Luınumba'nın vucudunu ortadan kal
dırmaya kar~d· verctıl,.ı Ru cı n:.ı.yet ko np 
losunda da mm·affak oldnlar Luınum

ba·nın oldurulı..,eı:;ındcn sonı a htikumet 
uyelerınden ve Luımımba'ya baıUı hal<
rı \ r ınıllıyetçı Gızrn~a Elız·.:ı.betvıl'de 

me~·ru hulnımrt tenısılcısı oldugunn 
ılAn Pttı Fdl~;:ıt yerlı 'e yab.-tncı cına

yrt ort:ıklto: Gııcno.>'yı cta bert::ıraf 

etme ge k~ıı ru· '.'crriı GtZf'Pg1. bu cr>tenın 

elındr!l zor kuı tularak .;;ı yası ha~· atın dı

sıncta k:ılmnk ınrcburıvf'tırıd.e kalflı Bun 
dan ~oıır:ı CW'1bf' Jtıf'tkrzı ctp·•let ba~

kanı Kasavubo \·e ırırrı~f'2'l hukumet brı<;
!:;:ını r\<::ıulla'nın gev~e1 -: r~)lıtı 1 :alarınd:ln 

cesarrt a1:::ırak !"itectı~ı gıbı at ovnattı 

Conıhf' \'f'rlı 'r Y:ıt;anrı nı:ıccı ::-.perest
lrrdrn ncretlı i; ı ı cP·ctıı bılf' km ınPıya ka
dar gıt'.ı Men fa• t e1~ruphp·ının tesırı 

altında olan ha7 1 ıı::cnı"u devletlerelen 
Yardım da r.orctu T<~ ~m kı bu arada 
/\J'nerıJ.:a BırlP~ıt.::: Df", !cUerı ~ıttıkcr 

prestıJ kaybın·t l'''!'' . .ı'·nrrlu Fakat Br!
cıka, Fran~ız 'P ıng ıl z hulznmet cev
ı elen bu rl.uı·•ımrları memnun gozul·T · 
yorlardı uzun bıı f:ısıhd1.n Vf' PSlcı Bır

lf':"lTil~ Mılletler Genel seı.::reten JTanıars
knld'un (")ı·arcngız bır c;ıırettP oldurul
'Pf"'iınc!cn ..,onı··ı .\ ~ııcrıka Bırle~ık DeY
lrtlerı kınırdar gıbı olduysa da tekrar 
re ha\ et halıne rrkıldı 

Nıhayrt trt·ı,•1t gıbı Ltı rtf·,'Z bı ı nııl· 

}('tın rnen:-.uhı: nı ı Jr mı~ MıllPtlf'r Genel 
Sc\:ı ete ılı~' ı grırc' ın c <ıecıldıkten sonra 

1 Kmı~o buhı: 'ı "7ı'rınctr cıctdıYPtle du
runca _., nıeı ıka Bıılc~ıı.: Df'\ lrtlf'rı HU· 
kumf'tı de artık pı c"tıJ ka\ bına d aya-

ı naınıyaı ak nıuttefıl~leı ını kırmak paha
sına mesPk\·e enenık bır sı.ırette nında
haleye karar \ erdı Zaten So\ yrtleı Rır · 
lıgı HukumPtı b2..~langıct:ın berı hallerı 

'e mıllıyetrı ku\ \·Ptlcrı desteklıyordu 

Boylece ı!::: ı bu~ uk de\ let elbırlıgıyle 

Combe'Yr ı:~tı ~ı r»p!w :.lınc8. Cornbe se 
ıDnanıı~de} 
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GüNEYDOGU'DA TRAHOM 
HASTALI Gl 

(Ba~tarufı ı de i 

2 __ Sıtn1a ınucadelesı yuzumiızu a

ğartan tek mucadeledır Ancak bu mti

cadeleye 1968 yılı sonuna kadar aynı 

kadro ıle devam edılecektır 

3 -- Guney-Dogu Anadolu bolgesın

de bırbuçuk ınıiyon kadar trahomlu ın

san bu!unmal<tadır 
4 _ Saglıgımızı tehdıd eden mese

lelerın ba~ında çocuk hastalıkları ve 

kaybı gelmektedır Her yıl ı o bın çocuk 

doğumunda 165 ı kaybolmaktadır. 

5 - ı962 yılında 5244 tıfo olayı kay
dedilmıştır Bakana go re kanalızasyon

lar açıkta ıken tıfo mucadelesı yapmak 

ımkansızdır 

6 _ Bu yıl 3913 dırten olayı tesbıt 

edılmıştır 

7 - Her yıl 300-500 cıvarında olan 

çocuk felcı olayı 1962 yılında fazlasıyle 

artmış ve son ı o ay ıçınde 1145 e çıkmış

tır Bakanın ı fadesıne go re. yenı bir 

tehlıke kapıımza kadar gelınıştır 

* 
UMUMI DURUM 

(Baştarafı ı de) 

ları arasına orta tabakanın bır kanadı

nı teşkıl eden organıze kuvvet olan ordu 

gırmektedır. 

Bu vazıyetlerde uç-sagdan uç-sola 

kadar zıkzaklar miışahede edılmektedır 
Demagoıı devrınden sonrakı devrede 

-halkların sıyası &Uur ıktısap ettiklerı 

devre- halklar sosyal taleplerde bulun

makta, ıdarecı zumreıer ıse demagoıı 

devrının hasretı ıçınde tekrar o devreyı 

gerı getırmek ıçın gırıştıklerı bütun ma

nevraların netıcesız kalması karşısında 

tehevviıre kapılarak .asker. e gızlıce goz 

kırpmaktadır Halklar da bır turlü ta

hakkuk etmıyen sosyal talep tahassur
lerının ınfıalı ıçınde o da gızlıden gızlı

ye .asker. e goz kırpmaktadır orta ta

bakanın en hassas en ronı.antık en gu
rurlu ve en ıı k çı kanadı olan ordu ıkı 

hasım ara&ınrla ezılmel: korkusuyla bu 

ka~gcz kırpma!arını fırsat bılerek ınu

dahaleye gırışmekte ve gen kalmış mem

leketlerde seyrı ve sonu malum netıcc

ler meydana getırıne'<tedır 

Türkıye ıdarecılerının. bundan boy

le olsun basıret yolunu seçerek demok

ratık rejımın yerle~ıp :ra'iamasına sa
mımıyetle gayret gostermelerını temennı 

etmekten ba~ka elden ne gelıı·• 

DIŞ DURUM 

KONGO BUHRANI 

Baş tarafı 2 de 1 

kavetının sonu gelmı~ demektı Nıhayet 

geç te olsa geldı de 

Geçmıştekı su ve''' hareki\tı ) akın
dakı Kuba buhranı ıkı buyuk devletın 

karşılıklı anlayış ve ış bı>'lıklerıy!P cu

zuldu Kiıre'mızı tek atlı bır araba ce

kemıyor Aynı arabaya koşulnmş zıt 

ıstıkametler tut"-n ıkı atla da "ı aba ha
reket edemıyor ustelık haı·rketsızhk 

başgosteı ıyor Arabavı ancak ~n·nı ıstı

taınette gıden ıkı ai her C'ngrJ; a'?arnı.: 
yilrutur. ılerletır Kongo bulıranının .:;o

na ermesı sulhsever butun ınıUetlerı n' 

ınsanlaı ı senndırmı~tır 

T.G.S.Federasyonunun 
Tebliği 

Basının karşı karşıya kaldıgı son 

uzucu olayları dıkkatle ızlıyen T.G SF 

Yonetım Kurulu aşagıdakı hususun hal
koyuna duyurulmasını kararlaştırmıştır: 

Yenıden gazetecılerın cez:ıevlenne 

gonderılmelerı karşısında duyulan uzun

tu sonsuzdur Kesın!eşmemış hukumler

le fıkır adamlarının cezaevlerıne sokul

maları daha düne kadar kınanırken 

bugun aynı yola gıdılmesı Turk fıkı; 
hayatının ve demokrasımızın gelışmesı

ne kıiçumsenmıyecek bır darbe olmuş
tur Turkıye'de fıkır hayatını ba!taladı

ğına ınandığımız Türk Ceza Kanunu'

nun 141 ve 142 ncı maddelerının kaldırı

larak bunların yerıne fr.şızm, ııkçılık ve 

komunızmın açık ve kesın tarıflerını 

yapan hukumlerın konulmasında bır za

ı uret olduğu ortaya çıkmıştır. 

Anayasa'ya aykırı kanunların kal-

dırılması ıçın Anayasa Mahkemesı'ne i 

müracaat süresının' gıttıkçe kısalması 

karşısında, T.G SF Yonetım Kurulu 
yetkılı makam ve kışılerın yenıden dik

katını çekmeğı gorev sayar " 

* 
D. BAKlR MiLLETVEKiLi 

ADNAN ARAL'ın 

KANUN TEKLiFi 

(Baştarafı ı de) 

ren devımıeye matuf cemıyetlerı her ne 

sur et ve nam altında olursa olsun kur

maya tevessiıl edenler veya kuranlar. 

veya bunların faalıyetlerını tanzım ve

ya se\'l{ ve ıdare edenler \eya bu husus

ta yol gosterenler, a yıldan 15 yıla ka

dar agır hapıs cezc.;;ı ıle cezalandırılır

I.ır 

l\1adde 142 - Il:t!saclı 'e sosyal ha
ya~ı duzerdenıellc c:: lışanların sermaye 

sahıpler~. sernıaye ç,·dııplerının calışan

i laı uzrrındr ceb!en tanakkumunu tesı:;; 

etmek \eya ou sınıfl."tıın bırını or~adan 

kaldınHJ) a Yeyahut nıetı1le!\.et ı('ınclek, 

1 mue~;ses ıl·~ısudı \e ç,osynl ~emel nı

zaınlard uı herha:1gı bırını cc')ır • C' lu ıle 

de\·ırmı:>!: ,·eya dcvle~ın ~ı:·a~ı Ye. huku-

ki nızanıl::ırını topyekün cr bı en yok et
rnek ırın hr>r llP <.;Ul'('tle rı:'..ll <.;:ı O}Sl!P. 

propagand~· · cı pan J:ımse :i nldan ı q 

yıla kachT a~ır hapı s cezası 'ır cezalaı"-

KEBAN BARAJI 
\'El\'i BiR SAFHADA 

CBa~tarafı ı de) 

Keban BuraJinın projesı bır yıl ı

çınde ıkınal edılecek \e 1964 de ınşaat.ı. 

ha~lanacaktır B n· ) ~~ :~:nde Keban'.1 

gıck•n yollar da ıknı~d eri lmı~ buluna
caktır 

B ara] tamamlandıktan sonra, ı. J 

mılyaı lıra sarfıyle. enerJı nakıl hatları 

tec;ı<; edılecektır 

.'\ rclıçogJu. bur..u tnkıben ı lerıele 

Ilaıran \e Mardın O\'alarının sulanma

"! ımkünlarının bulunaoılecegını sbzle

rıne eklemı~tır 

RÖPORTAj 

May1n Tarlalar1n1n ötesi 

• 

• 

Yade eın Lıcıne. cm Lıcıne 

Em babu kıHexuwe kaçakçıne 
Çıbkım ıro rehbererne haıne 
Iro se roı u se şeve 
Em deşta Amuda Tı u bırçme 

Yade em Lıcıne, em Lıcıne 
Em babu kalexwe kaçakçıne 

Iş u karerne sere serhad bıne 
berıye 

Neıı buıe ~an u şerefa zengınıye 
Seba rızke ve dunpye 
Sale em neh deh hap dımrı welate 

xerıbıye 

Yade em Lıcıne em Lıcınc 
Em babu kalexuwe kaçakc:ıne 

TİJRKÇESİ 

Bız Lıcelıyız, bız Lıcelıyız 

Babadan deden kaçakçıyız. 
Bugün rehberımız haındır, ne 

yapalım 

Bu uç gün, üç gecemızdır kı 

Amuda ovasında aç ve sususuz 
Bız Lıce!ıyız, bız Lıcelıyız 

Babadan deden kaçakçıyız 
Işımız karımız yaylarlardan ovalar~ 

gıdıp gelmektır 

Zenginlığın şanu şerefı ıçın bunu 
yapıniyoruz 

Sadece bu dıinyanın geçımı ıçındır 

Senede 9-ıo kışı gurbette oluyoruz 

Biz Lice!iyız bız Lıcelıyız 
Babadan deden kaçakçıyız 

Bu bır agıt mı? Bır feryat mı? 

Lict•li - Ilalit ~atmi 

sa bır nara nu·' • • 
Hayır, hayır hıc bın deJ',ıl. : 

Bu yaşamak ıstıyenlenn tur- : 

kusuydu • 

Bu Aponun turkusuydu Bır : 

facıanın dı!ıydı, bır yetımın bakı- : 

şıydı bır hakkın yenı~ıydı ve bın- : 

Jerce kalbın duruşuydu Bu Apo- • 

nun turküsuydu. Lıcelıler bunu 

Apodan ogrendıler; ofkeleıunce. 

kederlenınce, dınlenınL.e ve ne~e

Jenınce Aponun turkusünu soyle

dıler ve kan ağladılar 

Bıı sonbahar ak~amı bu ha

ber Lıceye ge ldı, Lıcelılerın bıt

ınıyen yasıarına bır yenı ıı daha • 
eklendı Fakat bu yas ba~ka yastı 

Yağmur hafıf hafıf çıse!ıyordu; 

Ağaçlar yapraklarını kara topra-
ga bırakıyor: kara toprak kokusu-

nu savuruyordu, yılanlar, akrepler, 

çıyan!ar kara toprağa cekı!dıler; 

kuşlar bu h~berle goc ettıler Ta

bıat ta Aponun yasına ahenk tuttu 

ve yalnız, Lıcenın ~.llk:ıklarında • 

Aponun tür1:i'su kol gczdı 

Buyrun beraber yasa gıde!ım 

Bır baş sağlığı da bız dılıyelım Fa 

kat Lıcede yasiara şo!ene gıder gı

bı gıdı!ır, herkes kaderınce elın

dekıy!e yasa gıder Çünkiı Lıcede 

Zengın!ız, fakırlık te kadere kal

mıştır Bırkaç kılo bulgur, yarım 

Feleğe karşı bır serzenış mı? Yok- (Devamı 7 sayfada) 
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GONLT:MDEKI DUYGU 

Bir ha"irt't var i~imdf" 

Bir hasret ki; 

Uzun yılların gf"risindrıı kopup gf'lmt'kt(' 

Kurmu~ gonlitme saltanatını 
Guıı bf' gun beni kf'mirmekte 

<'!> 
<ı~ 
~~; 
<ı~ 
'Ç 
~~ M(·,~imlf•r f]('~İ'3ir l'amaııla. * l;;:ı~ı bah.ır 
)2 Bahar1, '.u 
:B 
)~ 
ll; 

~ 
~ 

Yalı, ..,oııbahar ko,·alar; 

Bir gariplik c:ok('T hrr tarafa 

Snıı lı:ı.har ak~anılarında 

Du kul ur dallardan ~ apraklar 

Sararan ,\apr:ıklar huzunlu .'·apraklar 

~i ·d!' df" hir ha..,rf"t var simdi 

Gonlumdt>ki hao.,rrt kadar; 

Sunb.ıhaı· aksamları gn7rl. 

Son bahar ak .. amları hıllunlu 

Fakat; 

Nr dnkuh·n yapraklar, 

Xr dr huJ:unln "ionbahar ak!Şamları 

Sf'nin ha~f("tin katbr gıı1el. 

Sf"nin hasrf"tin k.adar huzunlu ... 

Eltt•ri ll'l!<ıll'dat' 

T.1h.uıl:ı.rı ratlakt ın 

Midt•"'i ka1mtulan 

.-\bclulkadır BAKAN 

OZGURLUK 

Vf" ~:ı .. a.nına tutı;;;:ı.k nlm.ıktan 

R,l..,k.u·:ı. "''~ ııortnf'ili. 

Diyarbekir - Arnidi 

Ha.dn hazin bir duman yukseliyor 
Diyarbekirden. 

F<"rY atıa. iniltiyle dt•rinden dt>rint> 
biri a!{hyor, < 

Bt•niın Dielerndir bu 
Harabelt•r, kulubt•lrr, brdrnler. 

G<'<;llli~ini gt'IN•rgini ~ :idrdiyor. 

Annel<"r, b.t.rılar, malızun ct•hrt"IC"r 

Eski est>rl('r, drrebrylrri 
Karıs karıs gt•zmt• Amidb·i 

Vrrem olursun verem 
Hastahanesine eınniyetint>, 

okuluna 

B(')Nliyf' binasına. idar" kapasına 

yaklasnıa! 

\kd:unıı, 

' a r ... a t'g('r. 
Kim..,t•nin ahına dt•rdinf'. 

Yah·.u·ı..,ına kulak Yf'rnı(' 

Kt'rf'nt nlnr"\1111 Kt•rl'ln 

imanın 

DILBIRİN 

Ya ... ıt'l.lk 
Bilt·dııc·t• ..... , j .. ııwk 

).luthı nlnuJ\; 
ı ... ti,nrdn. 

(h .... 1 IH' !_!f'/1'1" 

Sı:tır,ı hani on ıu• 'qı:H·.l1ifl 
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SAYFA : 4 

l iKI AGlR MESELEMiZ 
ll 

Prof. Namık Z~ki ARAL 
iktisat gazetesinden 

Acı çok acı da olsa şe·nıyetın üzerıne 

korkmadan egılerek hastalıgı yakından 
gormek. üzerıne parnıağımızı bı!ful bas
mak tedavısıne dı.in oldugu gıbı mu
vakkat ve yarım değıl belkı esaslı ted
bırlerle geçmek lazım gelır Dünkü gıbı 

bugun de harıcı cephesıyle hastalık doğ
rudan dogruya mülkı tamamıyetımızı 

ortaya atarak <Kürdıstan meselesı) a
dıyle karşımızdadır Yıne mılletler ara
sı alem nazarında mesle hızden başka
ca Rusya'yı. ıran·ı Surıye'yı Irak'ı alii
kadar etmektedır (Türkıye ıktısat Ga
zetesı 12/1/1962 yıne kalkınmamız ve 
şark vılayetlerımız) 

Mesele ırk ımhaası (Genocıde) şek

lınde şımdılık yalnız ırak ıle alakadar 
gosterılerek Bırleşmış Mılletler kapısına 

kadar getırılmış bulunmaktadır. (Le 
Monde 10/ Ağustos/1962 - s ı ı şımdılık 

dıyoruz Zıra amelı sahada davayı son 
yıllar Irak'tan yı.iretenler hem askerlık 

hem dıploması ıtıbarıyle bırden fazla 
cephe açmayı şu sıralarda hem yersız 

hem muhatara!ı gormektedırler Bugün 
ıçın on beş mılyon nı.ifusa sahıp goste
rılen mı.istakbel Kurdıstan'ın Türkıye

den mı.italebesı şark ve cenubı şarkı hu
dutlarımızdan Sıvas beldemıze kadar u
zanmaktadır En aşağı, memleketımız 

sahasının dortte bınnden fazlasını sıne
sınde toplayan bu vılayetlerımızde nu
fusumuzun altıda bın sakındır Halen 
dahılde var mı yo kmu dıye sorulacak 
derecelerde belırsız veyahut adetlerı par
ınakla sayılabılecek derecede mahdut 
h•r takım polıtıkacılar ıstısna edılecek 

olursa bı.itün bu vılayetıer sekenesını a
navatandan ayrılınış olarak başka bır 

bayrak altında yaşamak taraftarlığı ıle 

tohmetıendırmek, munevverıyle butı.in bu 
kütleye ıftıra etmekle musavı dı.işer. de
mekle en ufak bır tereddüt sahıbı de
gıliz Şımdıye kadar zuhur etmış harıcı 
teh!ıkeler karşısında mı.işterek vatan mu 
dafaasını bu havalı halkı memleketın dı
ğer aksarnı halkından dahn eluıl: bır ma 
hıyet ve gayrette yapmamışlardır Mem 
leket dahılınde geçmış bır takım h.idısc
lerın dogurduğu acı batıralara ragmen 
kütle halınde bu havalı halkının Tür!< 
camıası harıcınde bır hayatı aklından 

dahi geçırınedığı kanaatını beslıyoruz 

MESELENIN K.ENDİSI: Dı.inku (Şark 
meselesi) nde olduğu gıbı bu gün de da
hılı cephesı ve harıcı cephesı ıle şark 
vılayetlerı meselesrnın en bırıncı mı.ivel
lıdı veya arnılı ıdare cıhazımızdakı şu
mullıi zaaf meselesıdıı Şark VıHiyetlerı 
derken vur abalıya kabılınden uzerıne 
yüklendığımız şu ağalar meselesrnın me
sulıyetını de haddızatında ağalara raci 
tutmaktan zıyade ıdaredekı zaafımızın 
sırtına tahmıl etmek daha ısabetlı du
şer Bu zaaftan mı.itevellıt boşlukları o 
havalıde ağalar doğru yanlış doldurmH'<:
tadır Şarkta. halkı devletten hükumet
ten zıyade ağalara yonelten veyehut 
halk uzerınde ağaların nuruzuna yol a
çan Amıl veya arnıller nelerdıro:ı Bır an 
ıçın şarkı ve ağalarını unutalım garpb 
en buyuk beldelerımızde dof!rudan dog
ruya kendınıı7e bır guz atulı'"'r1 (Idare 
ıle karşı kaı şıya gelmek uzere gonilecek 
en basıt bır ışımız zuhur ettığı zamanlar 
dahı derhal zıhnı'l1ızde eşten dostrn bır 
.Miitevassıt ı aramakla meşgul olmazdarı 
evvel hangımı2 dogruca aHikadar daıre
ye gıder de memurunu buluruz ve ışı

mızı onunla hallederız• Sarkta da 
vazıyet başka turili değıldır ve şarkta 
başka türlu olmaması ıçın sebepler da-

DICLE FlRAT 1/SUBAT/1963 
--- -- -------~--------

lt K Tl BA S LARI 1 
DOGU'DA D .... ' 

GÖRDÜKLERiMDEN O g U n U n Idaresi 

ye 

II 
Mustafa Dilmen 

Milliyet gazetesinden 
Giivuru nıçın yarattın• 
Cehennem odunsuz kalmasın dı-

Türk'u nıçın yarattın • 
Dlinya ınedenıyet gorsun dıye, 

Kiırdıi nıçın yarattın • 
Valiahi oyle bır şeyden haberım 

yok demış N e ıdeceksın • Bızı herkes 
unutmuş 

Zazalar oldukça sakın ınsanlar Bır 

çogu tüfr!derıyle uşe gelmelerıne rağmen 
kullandıklarını gormedım Muhıtlerınde 

eşkıyalık pek olmuyor Hayvan hırsızlı

gl da z~ten muhnnsenecek değıl Asker 
kaçakları olduk~a çoksa da, her yerde 
var 

Tek arzuları, sondajın bır kaç ay 
daha devam etmes1 rıer~eylerı buna 
bağlı gıbı Tuzunu, bırkaç metre bas
masını bulgurunu ancak sondaj parası 

ıle alacak Sondaj da çalışana kredı de 
açmışlar. olduk~a da borçlanmışlar 

Askerlığını Izmırde yapan oldukça 
guzel Türkçe konuşan arnele başı Ha
san çavu~a sordum 

Senede rençberlıkten elınıze ne 
geçer') 

!kı uç teke satarım, bır kaç kılc 
yag. sut satarıın Yanında ba~ka şeyler 

satarım 250-300 !ıra alırım, dedı Sonra 
devam ettı 

_ Dıyeceksın bu dag başında para
ya ne Jiızum var• Oluyor, beğ Askerde 
bılader var. o gelır, bızım oglan gıder. 

3-4 ayda bır para gondermesen olmaz 
Başlıksız m-rat verme71er Para olsa da 
harcanacak yer olmaz ın!') dedı 

Sondaj yakınında yarma ekıbı çalı

~ıyor Gurultuler vardı Ne var dıye gıt
tım. 

-- Ca\·u~um, ne olur benı ı~ lJ:ı~ı 

yaptır. dıycn bırıc:.ı yalvarn1akta 
Çavuş 

- Geç gelenı bılıyorsun kı almayız 
- Çavu~um. ne olur ış ba~ı yaptır 

Bu ayın narası ıle Rovelve!' alacagım 
- Ne yapacaksın? 
-- Rovelver alacaeıın Duşmanım 

' ' Bu ay da çalı~ayım, para:ıı da ek
ler~fn1 .1 r 11t'!.'1CU)'l alıyorum, dedı 

Çmu, 
-- Bız Knradenızlıyız, t1.bancayı se-

verı? Hadı gel calı:1 dedı - SON -

ha çoktur ve daha kuvvetiıdır Şarkın 
okuma yazmadan dahı nı:ıhrmn halkın
dakı o der1n nas.ıpsızlı:;1 duşiınunüz 
Sonra Devlet. huklııne~ denıldığı za:nan 
şımdıye l:.adar (zecrı) rıuarnrl:Iennden 

başka hemen hemen ba~ka bır ~eyı go
rulrnemış !nuessesedPn haP:::in ıhtırazını 
ve hattü korku hıssını tasa\'\'ur edınız 
Buna bır rte hı:ı.Iktan muhım bır kısmı 

ıçın devletın resını dılını bılınemezlığı 

ekleyınız Saırlerınden sarf'i nazar sa
dece bu ınalahazalar üzerıne Ş~rkta 
Devlet Yeya ht•!:ü:net ıle haLt:;: arasında 
m.uteYasıt clıye yadırgnya!'::ı.k gordüğu

muz Aga. Şeyh, Reıs. gıbı &ahsıvetle

rın hıkmerı vucudunu en kısa yoldan 
ızaha ımkan bulmu~ olursunuz Bu şah
"ıyetler, ıçtımaı muhıt doğurmuş, yaşat

ını~. eskı halıyle ve eskı c1n!ılıgıy!e ol
ınase. da el'an yaşatmaktadır Şarkta u
fak bı..ıyu'< o A~a htilfu"Tlet nezctınde 

\'atandaşın tercumanı, delilı. müşavırı, 

avukatı. hatta sırasına gore malının ca
nının hamisıdır Her b~r~nı:ı kendıne 

gure az veya çok bu günku malı mulkı.i
de ıfa edılmış bu kabı! hız'l1etlerın kar
şılığıdır (Devamı var) 
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Şehır ;e kasabalardaki bır kısım polıtı
kacılar az çok aklı er~n ınsanlar olarak 
bu çekışmelerı onlem~ye çalışacakları 

yerde tam aksıne koru~lerler Hatta aşı-
' retler arasına nıfak t~humlarını saçar

lar Ve ınceden ınceyel hesaplayarak sı
yasetlerıne ona gore rota verırler Do
ğuda sıyasi partiler buna gore kurulur, 
polıtıkacılar buna gore yon değıştırır

ler 

Ankaranın kuşkulu havasını da ıyı 

bıldıklerinden hasım gordüklerı aşıret 
ağaları aleyhınde ıkıncı, ıiçuncı.i ellerden 
ıftıra, tezvır jurnallarını Ankaraya yağ
dırmaya ba~larlar 

Frvzi Hamurculu 
Dünya gazetesinden 

İnsanın Ankara kalesme çıkıP. bu 
memleket te doğruyu savunacak aklı se
lım sahıbı kalmadı mı dıye nefesı ke
sılene kadar bağıracağı gelır! 

935 de Sayın Inonü bır Doğu gezı
sınden donüşunde (Şarka ıyı memur da
ha ıyı ıdare iimırJerı gondermek zorun
dayız) demıştı Aradan 28 yıl geçtı, bu 
dosdogru teşhıse pek ıltifat eden olma
dı. Ama bu çok ısabetlı teşhıs de de
ğerınden bır şey yıtırmış değıldır Bu 
gün de yapılacak ılk ış budur. Doğu'ya 
bu toprakları seven, buralarda yaşayan 
yurttaşların ıstırapları ıle kalbı sızla
yan, bılgılı, becerıklı. ınanılır, giıvenilır, 

medeni cesaret sahıbı valıler, komutan-
Bu arada vıcdan sahıbı ve sozünu lar, savcılar tayin etmek ve bunların tu

duyuracak bır memur durumu diızeltme- tumlarını desteklıyerek yalnız onların 
ye kalkışırsa, tezvırat sağnaklarını onun tutacakları ışıkla Doğu'nun ıdaresını her 
ı1zerıne yağdırmaya başlarlar Işın acıklı turlu sataşmadan kurtarmak şarttır 
tarafı şu kı, bu çabalarında mahalli me- Kuşaklar boyunca sürüp gelen şıd
murlardan ve Ankara mahatılınden det tedbırlerı bır yana bırakılarak bu 
kendılerıne yeten kadar taraftar bul- 1 bolgenın kiıltürel sağlık ekonomık dert
makla güçlük çekmezıer. Ankaranın an- ! lerının uzerıne cıddı olarak eğılmek yol, 
tenlerı Doğuya karşı zıyadesıyle hassas su. tarım, hayvancılık konularını rasyo
olduğundan hamıyet sahıbı memuru tas- ne! şekılde hal çarelerını arayıp bulm
fıye etmek hıç de guç olmaz ya koyulmak ve daha çok geç kalmadan 

Ağaların aşıret mensupları uzerın

dekı nıifuzu tam değıldır, günden güne 
de azalmaktadır. Eğer devlet baba ka
nunları ıle, kurumları ıle doğulu yurtta
şa mal, can emnıyetını ulaştırabılse ve 
buna ınandırabılse; vatandaş aşıret ba
ğından kendıni kurtarmak ıçın can atı
yor Ne çare kı, ağanın emrıne uymadığı 
takdırde yıne bır hukıimet organı elıyle 

başına türlü belaların geleceğim çok de
f" denemış bulunan vatandaş, ağanın 
suyuna gıtıneyı ehvenı ~er sayar Sıra

sına gore haraç verır 

hemen ı şe başlamak zaruret kertesıne 

gelmıştır Bu arada asayış konusunu 
merkezden sevk ve ıdare edılen bırlıkler
le değıl, Valıler emrıne verılecek kuvvet 
ve araçlarla her ne bahasına olursa ol
sun, dıizltmek devletın boynuna borç
tur Ve ılla Doğu konusunda geç kalın
mış olmasından korkulabılır 

-SON-

OKUYUCULARlN DİKKAT 

S AZARINA 

Okuyucular gonderdiklerı 

mektuplara yayınıanmasını ıstı

yorum, yahut yayınıanmasını is· 
temiyorum, veya §U kadariyle 
yayınıanmasını ıstıyorum diye 
bır not ekleseler bizim de tered
dudumuz olmaz. 

Doğuya karşı bu derece tıtız davra
nan Ankara mahatılınden bu bolgeye 
daha bılgılı, daha tecrübelı. daha ınanı
lır ve guvenılır memurlar gendermesını 
beklemek mentık ıcabı değıl mı• Ne ge
zer• Gerçek tam tersuıedır Çalışmasını, 

ka~ını, gozünu beğennıedığı ya da ıyı 

nıyetınden ku§kulandıgı memuru bır ne
vı cezalandırma duygusu ıle Doğuda go
revlendırır Bu ezgı altında goreve ba~
layan memurdan ne bekleneceğı besbel
lıdır Yenı yazıyı bılmedı~ı halde doğu-

nun Lır ılınde onaltı yıl teknık tarım 1.:..---------------~ 
mudurlı.iğıi yapmış, on bınden fazla ko-ı 
yu!! sap hastalığından telef olduğu hal-
de rEsmen muracaat olmadı dı ye tedbır. 

almayan Vetermer Muduru, huduttan 
(441 kıloDoetre ıçende otlayan bır su
rüyü hudut ta~ı yanında ve lran·a kacı
' ıl r' 0!1 yakaianmı~casına zabıt tutan 
ta ınır komutanı doğuda gorulmü~ şeyler
dır Buna be!1zer s:ıyısız ınısallerı sayıp 

dokmeye ne gazete sulunları yeter. ne 
(e mılli gurur elverır 

••••••••••••••••••••••••••••• 
ABONE ŞARTLARI 

Yıllık, 12 altı a~·lık 6 lıradır 

ILAN TARİFEMİZ 

BAŞLIK 25 LiRA 
2 3 4. Sayfalar santimi 5 Lira 

Doğuda gorev alan memurlanımzın ") 6 7 8 sayfalar 4 Lıradır. 

1 L.ınu bnyle demek ıstemıvorum asla ••••••••••••••••••••••••••••• 
f>rrc'<ten cok kıyınetıı bıriık komutan-! 
l:;ırı, •l jand~rma komutanları, En1nıyet i 
mudurlerı ıle beraber çalı~tım ustün de-1--...................... . 
ğerlı fazı le! lı memurlar gordı.im Ne ca- ı 

1 
re kı bunlar çoğunlukda değıllerdır ·ve! DOGU MESELESiNİN 
ço'' rabtık tasfıye edılmı~lerdır Bu tas-ı BAZI YÖNLERİ 
fn-eler bır taraftan ~er kuvvetlerıne ce-

1 · b t ft ı •· t e ;}elecek sa~·ımızda arkadaşımız sare~ ~-c!·ırızen. o ilr ara an ıyı :..'\.. a- • 

;:~,:~·,~a~~~~ ~'~~~ı~~·ık~ın~:~~~ı ~~~~~e~~~~~ 1 ~~=ı~:etb::ın~ı:~;:rı~ıo~~·d:~:~: 
tl''ut~mu iliaılı bakanltf!a duyurma!c el- • mağa çalı~an bır yazısı yayınla
den gelmez Gerçek ve fazıJet gurultü ı- : ıacaktır 

rınde boF;ulur gıder •••••••••••••••••••• .......... 
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D i l 
-Tercüme-

Kurt dılı, İran bolge dıllerınden geçerek. ındo-europenne dıl!er toplu

luğuna bağlanır. 

Bununla bırlikte, Kurt dılı, bu sozu geçen bolge dillerınden busbutun 

farklıdır 

GHuart, Kurtçede, kaybolmu~ bır dı! olan Zend'ın bellı bır takım bi

çımlerınin varola geldiğını ılerı surer Bu ıddıasını desteklemek içın de 

"ben"anlamına gelen zamirı (Azem) ilen surer. Bu b·Jgıne gore kurtçe

yı Medı<>'nın eskı dılının son kalıntılarından bın saymak .t:erekır. 

Şemsettın Samı Bey·e gore, Kurtçe daha çok. eskı 

benzemektedır 

"Pehlevı" dılıne 

Kürtcenın hecelerı cok belırlı ve genel olarak boğazdan gelen sesler

den yapıl~ış hecelerdır Bu ozellık, Kurt dılıne bellı bır sertlık verir. Bu da 

kürtlerın dağlı hayatına uygun duşer 
Bununla bırlikte, Papaz Paul Baıdar, yazmı~ 

meri'nin onsozunde, bu dılın ahenkli. hafıf. sade, 

olduğunu soyluyor 

olduğu Kurt Dılı Gra
dak!k zengın ve çeşitli 

"Kurt dıli çok ilgı çekıcı ve oğrenılmesı çok kolay bır dıldır. Halk 

arasında pek yaygın olan atasozlerı gerçekten hayranlık uyandıracak nı

te!iktedir. Konuşmaların temelinı leşkıl eden bu atasi:ızleri Kürtçenin ken

dine has bır ozelliğidır. Her konu ve olay uzerı~e bır Kürt atasozu bul

mak kabıldir. Bu atasözlerı Kurtlerın hayatının kuralı ve ilkesi gıbıdır 

"Tabıi zerafet ve guzellik bakımından Kurtçenın otekı dılierden gen 

kaldığı soylenemez. 
"Yazık kı bu dı!ın edebıyatı şifahi ve dı!e getirdığı guzel!ikler kısa 

ömurlüdur. Bu dilin alfabesı bile yoktur Her çeşıt harfle yazılabilır." 

Kürtçe modern Farsçanın büyuk çapta etkısinde kalmıştır. Sözlüğıln

deki kelimelerin üçte ikisi de Turkçeden, Farsçadan ve Arapçadan geçen 

kelimelerdir. 
Kürtçe'de, gurcu. çerkes, asur, kalde ve hatta yunan kaynaklı keli

meler bulunur. 
Farsça'nın etkisı medenıyet bağlantıları, Turkçe ıle Arapçanın etkısi 

ıse, Kürtler ıle bu uluslar arasınadkı ıçıçe geçmış toplumsal hayatla açık

lanabilır. Başka uluslar komşu almaları yıızunden de, Kurıçenın sözluğü

ne çeşitlı yabancı kelımeler geçmıştır 

Arap ıstılasından sonra, Kurtler de. tıpkı Iranlılar ve atekı ınıısiu

man uluslar gibı. dıllerıne yuzlerce arap kaynaklı kelıme sokmak zorun

da kalmışlardı. 
Günurouzun Kurtçesı, tıpkı Kurt topluluğu gıbı etnık bır karışım 

olarak ortaya çıkıyor. Bu karışım ıçınde, en fazla etkı payı olan dı!, Turk

cedir. Özellıkle Osmanlı \'e Anadolu Turkçesi Kurtçeyı genış çapta etkı

lemiştır. Kurtlerin Turkçeden alarak kullandıkları sayısız kelımeler bu 

dilin Türkçe'ye gıttikçe benzemesıne yol açmıştır 

San zamanlara kadar, Kurtçe. arap harflerı ıle yazılıyardu. Oysa bu 

dilde kı bazı sesli harfler (o o, aa. aa o, e u. au gıbı) arap harflerı ıle yazı

lamaz. 

Latin harflerınden yararlanılarak hazırlanmış olan Turk alfabesınin, 

Kürt dilini yazmak konusunda daha buyuk kolaylıklar sağladığı apaçıktır 

Fars gramerine benzeyen Kurt gramerı çok basıttır Bununla bırlıkte. 

bu ikı dıl arasında, sazluk, morfoloıı ve sentak• bakımından bır çok 

ayırdedıcı farklar vardır. Ozellıkle. Kurt dılı hecelerı farsçadakınden da

ha sert ve daha az ahenklidır 

Kurt dili gramerıne gare, canlı varlıkların ı'lmlerı ıkı bolume ayrı-

lır. Bu bölumler "d:şı" ve "erkek"tır 

Cansız varlıkların ısıınieri natrdur. 
İsimler çoğul ve tekıl (mufret) alarak da ıkıye ayrılırlar 

Tekılı belirtmek ıçın ısimlerın arkasına "bir' anlamına gelen "yek" 

kelimesi getırılir. 
Örnek: "mero ye k" yanı "bır kımse". "espe ye k" yanı "bır af' 

Çoğul ıse ısımlerın sonuna "ane, ana" getırılerek yapılır 

Örnek: "Mir" (Bey), "mıran" (Beyler). "Bar" (taş). "Bara" (taşlar). 

Yabancı ısımler değışmezler. 

Örnek: "Fransız" (Fransız), Englız (Ingılız) 

İsim çekiınınde yedı hal vardır \'e ısımlerın hepsı aynı şekılde çeki

lider. 

37 

ı Din e Din o u 
Re ş o 

Mardin'ın Denk kazasında Şexo adında bır delıkanlı vardı. Delikanlı 

erkek güzeliydi Boyu uzun, kaşları gür ve siyahtı. Ipince bır de!ikanlıydı. 

Bıyıkları yeni terlemişti. Siyah ceket ve beyaz, uzun entarı giyerdi. Kas

keti daıma sağa doğru eğ!ktı. Elinde Suriye malı sapı sarı bır kırbaç bu

lunurdu Tütüne yenı alışmıştı. Babasının ısmı Hesena' idi. Anasının is

mıyse Xerya' idi. Aılenin tek çocuğu idı Şexo. Bu aıle yer yi.ızunde tek 

bır dıkilı ağaca sahip değıldi. sexo'nun ana babası yazın Mıxat Köyune 

gıder!erdi Annesı Xerya •lıqat dıkır• babası Heseno •paleyı dıkır.• ·Lıqat 
dıkır•, başak toplamak •paleyi dıkır• orak biçrnek manasma gelir kurtçe-

l
de.) Böylece karı koca kışa hazırlanırlardı. Şexo'da yazın baş durmuyor 

kışlık odunu temin ıçın yazdan arınana oduna giderdı. Odunun fazlasını 
sigara ote ben almak için satardı. . 

Aynı kazada yani Derikle Edule isminde bır kız vardı Edule'nın gti

zel!iğ~ dı~lere destan olm.~ştu. Ed~le, güzel olmayan zengın çocuklarına 
metelık \ermezdı. Guzellıgıne magrurdu. Baba ve annesinın butun zorla

malarına rağmen hoşuna gitmeyen zengin çocuklarına varmamak ıçin di-

renir butun gucünu kullanırdı. Bazan ailenin zorlamalarına dayanmaz is

yan ederdı •Wana dewletını, ejı xuweşıkım Ez xuwe nafraşım bı pera. 

Yukarıdakı ılıare kurtçede (Onlar zenginse ben de güzelim. Guzellığimı pa

raya satn:ıam demektır.) Edule'nin ana ve babası bazan derığin Şerbe 

kayune gıder bin başak taplar dığeri orağa gıderdı Bazan da Derikte ka

lıp zeytin taneleri toplarlardı. Edule, bu zamanlarda ev ışlerı yapar küçük 

kız kardeşı Xece'nın bakırnma kendısini verirdi. Edule'nin babasının ismi 

Ismaila, anasının ismi Bekese' ıdı. Gunlerden birgun allahın ışı bu ya, 

Edule ıle Şexa yuzyüze gözgöze geldıler ·Kanya Güze, de. şexo, o gün

ler oduna gıtmiyordu. Şexo Edule' yi görur görmez ganül kaptırdı. Allah 

bılir ya Edule'de şexo'yu sevdi. Şexo laf attı Eduıe'ye •Xuvede çıma tü 

wer xuweşık aniyi dunyaye•. (Allah nıçın seni bukadar güzel yaratmış.) 

•Ez dıbem belkı Jı bo dile me feqira bı şewitini rebılalemin tü ani dünyayı\. 
(zannedıyorum biz fakirierin gönlünü yakmak için allah seni yarattı.) 

Adule bir ara cevap verir gibi olduysa da cevap vermeyı gururuna yedi

remıyerek hızlanıp geçti. Burada Deriğin bir adelinden bahsedelim: De

rikte •Kanya guze• vardır. •Kanya Gtize• ceviz pınar demektir. Derğin 

kızları gunde ıki defa bu pınardan su almaya giderler: Bin sabah diğeri 

akşam tistu. Mahallenin bekarları yol üstundekı kahvelerde yazın kahve-

kızları seyr ederler. Işte böyle bir gunde ŞE\xo, Edule'yi gbrdu ve aşık oldu. 

Bu suya gıtmeler adeta bekar genç kız ve erkeklerin bır birlerıni görme, ta-

I
nı ma ve sevme sergısı mahiyetindedir. Sevme, tabıi uzaktan uzağa olmak

tadır. Fakat bu mana ve mefhum okadar ıncelmış okadar kamuile bir vazi

yel almış ki kazada uzun muddet oturmiyanlar bunu anlıyamazlar Suya 

gitmek okadar tabıi cereyan eder kı boyle bırşey duşünen fıkrini izhar eder

se aklından zoru var tohmeti altında kalır Şexa, bundan boyle oduna, git-

I
rnekten de vazgeçerek busbutun yol ustündeki kahveye dadandı. Şexo, bır 

gun çok uzaktan Edule'yı takip etti. Edule'ye dar ve tenha bir sokakta 

epey yaklaşarak gen~ laf attı: •Le kafıre le be bave bıveıı eze jı derde 

eşqate çer bıkım. Zu lı mı vegerıni hingı kes em nedın , (Kafirın kızı. ne 

sebi gayri sahih kız soyle ıçımi yakan aşkının elinden ne yapayım? Cevap 

lver kimseler bizi görmeden.) 

Edule, aşkını yenemeyip kızlık gururunu ayaklar altına alarak cevap ver

dı •Lo derınane dılemı eıı ıı te hez dıkım le çı te ıı destemı. Dur hen 

xelke me bıvını. Roıa seşeriıe wexta esrı lı hında (dara mahmuda) lı ben 

da mı bı. eze bem kırşıka• (Ey aşkıının ılacı guzel çocuk ben de seni se-

vıyorum ama elden ne gelır Acele uzaklaş bızı gören olur Salı günu 

ıkindiye doğru benı .dara mahmud• a mevkıınde bekle Çalı cırpı topla

maya geleceğim.) Artık Edule ve Şexo'nun aşkı derıkte ıyıden i~·ıye çal

kalanmaya başladı. Herkes her yerde onlardan bahs eder oldu Şexo oyle 

bır zaman geldi ki kazanın adetlerını açıktan açığa çığıwmeve b'aşladı. 

Şexo hep Edule'nın evinin bulunduğu semtte dolaşırdı i\Iahallenin bek

çılerı Şemso ve çuço kardeşler bazı geceler Şexo'yu yakalamak ısterler 

bu yüzden gece yarıları kazada arbedeler olurdu Edule bır zaman ıçin 

yolunu değiştırdı ·Kanya bıcuk» e su almaya gıtmeye başladı •Kanya bı

çuk. kuçuk pınar demektir. Çok geçmeden bu semt de dedıkadularla çal

kanmaya başladı. Şexo ve Edule •kanya bıçuk• ta da dıkış tutturama

yınca yenı bir tebdılı mekan manevrasına gırıştıler. Edu le nın derığin ğap 

1mevkıınde teyzesi vardı. Teyzesinin kocası bahçe sahıbı Alırnede Mıhe-

1 1 (Devamı 7 de) 
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SAYFA : 6 DICLE- FlRAT ll ŞUBAT /1963 

1 EKONOMIK KONULAR 1 ._ __ 
Bölge Planlamasi 

ve Beş Y1ll1k ·Plan 
Ya~ar KAYA 

·BÖLGE PLANLAl\1ASI BCTCN MEl\1LEKET SATUINDA 
DENGELİ KALKINl\1A SAGLAR» 

Ekonomık sektorlere gore, ve. 
ya faalıyet daliarına gore yapılan 
plan memlektın her yerınde müm
kün olan veya arzu edılen kalkın
manın gerçekleşmesı ıçın kafı de
ğıldır Bolge pHinlaması, ekonomı
nın biıtunüniı meydana getıren, 

sektorlere gore yapılan hesaplar
la tesbıt edılecek yatırımların ve 
ortaya çıkacak projelerın bolgele. 
re gore dağılışını bır duzene so
kacaktır. 

Boylece memleketın herhan
gı bır bolgesı çok ılerı gıderken dı
ğerının ıhmalı onlenmış olacak
tır Yatırımların bolgelere gore 
dağılışında planlama aynı zaman
da bunların doğurabıleceğı sosyal 
meselelen de goz onunde tutmaya 
ımkan verecektır. Boylece bolge 
planlaması, sosyal ve ıktısadi me
selelerın bırlıkte halledılmesını ve 
kalkınma mmetlerınde yurdun her 
koşesinde oturan vatandac,ların e
şıt fayda sağlamasına imkan ve
recektır (!) 

Ve unutmamak gerekirki, kal
kınınanın asıl gayesi daha ıyi ya
şamaktır Yanı bıraz daha refah 
sevıyesı demektır. Bunun ıçın de 
mevcut ımkanlar nısbetınde ıktı

sadi kaynakların daha ıyı kullanı
larak mıllı gelırın artması ve mıl
lı gelırden nasıplenen fertler ba
şına duşen refah payının bıraz 

daha fazla olması katı gelme7. 
Toplumun da her br.kımdan kal
kınınası gerekır 

Boylece bolge phinlaınasının 

nedenlerı ve ~aruretını ortaya koy 
duktan sonra şu noktaları hatırla
madan geçemıyeceğız Mıllı Kurtu
luş Savaşından sonra Turkıye 
Cumhurıyetı tarıhınde devletın 

kalkınma konusu ıle ılgısının ve
nı olınadı!:,ını soylıyeceuız Tuı:kı
ye ıktısadı ve sosyal kalkınına da
vasında da bırçok genkalmış ul
kelere onciıluk yapmıştır ı929 da 
buyük ctunya krız,nden sonra o 
zamanın ıktıdar partısı C 11 p ken
dı zırınıyet!ne gere be~ ~ıllık pla:.1-
lcır ~apını~ bı~·ıncısını iB:?:3-33 de 
ttttbık et.mı1tır Bu pldn ~ayesındc 
bır çok srnaı ışlrr ba<)anlmıştır ı-
1-"ıncısı 1939- ı 94:3 denesırtır Bu 
devreye ctevletçılık Ye harp ekono
ı ı:sı hfıkırndır L'"ı .. -_ .• -c ı (1

:-'' re clr 

l
iD1t~- 19-i') driTt'Sı(1 1 !' r·. ';.(" Cı!-.~"'..0 

H~rbınctcn sonra hi.i 'ı' zp: h ı· 

~ !'"alı de\ ı·:-ye gırdı -ı r:- J ı!f\ F' :•h
~ rı. 1950 ıle ı~y·n t··ıL,.ı '~c-·: 1 .-.ı,,:·" 
1!. malum olan devredır Butün bu 

Hı 7 • ~uk1rct:ı '-ı--.c:-ı :- .tl."'ırıı 

nılmaz bır fayda sağlıyacagı kanısı 
na varılır Umumıyetle Bolge Plan 
lamasından maksat memleket du
zeyınde bolgeler arası dengelı bır 

kalkınma sağlamaktır Ayrıca bol
ge kalkınınası ıle bolgenın ekono
mık ve sosyal yapısı bır plan da
hılıne sokulur Burada gozonunde 
tutulacak nokta bolge planının 

ınıili kalkınma planının bır par
çası olduğudur 

Devlet planlama teşkılatının 

Sosyal Pliinlama Daıresı, Bolge 
Planlaması ıle ılgılı çalışmalarını 

teorık ve tatbıkı olmak iızere ıkı 

yonde gelıştırmektedır. 

Teorik çalışınalar : 
Bölge Planlanması ıçın gere

ken teorık çalışmalar, uınumıyetle 
o bolgeye aıt bılgilerın toplanınası 
ve değerlendırılmesı yonunden ya
pılan araştırmadır. Buna umumı
yetle yabancı uzmanlar da ıştırak 

etmektedır Bundan maksat p•,ı

rımların bölgelere dağılışını daha 
dengeli bır şekılde duzenlemektır 

Tatbiki çalışmalar : 
~osyal Planlama Daıresı Bol. 

ge Planlaması çalışmaları, planla 
ılgılı araştırmalar bakımından on
celık kazanmış bolgelerın ortaya 
çıkmasıle muınkun olmuştur Bu 
bolgelerın seçılmesıne sebep olan 
oncelık bolge planlaması çalışına
ları uç tıpe ayrılmıştır (2) 

ı - Sosyal amaçlarla ele alı

nan az gelışmış bolgeler 
2 - Senayıleşme 

(Zonguldak) 
bolgelen 

3 - Gelışme patansıyelı gos
teren bolge olarak (Antalya bol
gesıı 

Bızım esas konu olarak seçtı
ğımız sosyal amarlarla ele alınan 
azgelışmış bo!ge olarak DOGU ve 
GUNEYDOÜU Anadolu bo!gesıdır 
tahmını bır hesapla ı 7 ılımızı kap
sayan bu bolgeye aıt plan proıe 

Ye tek!.flerın uzun vadelı plan ıcın
de yer alacaklerı soylenebılır . 

Burada şu noktaya onemle 
parmak basmak gerrk 19Ş3 plE.nJ1 
de\Teye gecmek ıçın. 1 ı962 yılı 

prog•·am tasansı J 'ardır. Bu plan ll 
cıeweye gerış ıçın yapılmı~ bır 

pı O'-,! ;:,nchı 1963 planlı devres 
ıcın Ltı :d:ı.o svz emecten geçeını

ycce·_!z hı__ınctan maksat şuydu 

Tw·::ıye~ c \·npıl:ı.cai.: teknık yarch-
ll!J!'l cksı':.;;ız bır program cerçe,·e
~ı ıeındr yapılm::-.s1 ıcm 19G2'nın 

1hl!) nem ı p.;oste!·ıı· U ır. t::ısnrı ha
zırlamaiüı le aynı zamanda bu 
t 8.Sa! ı gcrrel:le~tıgı takdırde pla. 
nın ın·gularn:nası ıcı;ı musaıt bır 

nrt.2r.1 yaratılmış olacaktı 

1 
de\Telerın ıktısach polıtıkasını ba~
ka bır razıya bırakiyoruz 

çızme~e eatıstı(.ınuz bol ge pla:ıJa- rı) Pl.ınlama: Df'\ lf't Pl:inla-
ınac;ının husu~].}'etlrr.nr geceı f'\. ııu t~··-kil:•tı ~.l~ınLuı :\'o. ı ·m~·fa: 

!i tunu 5 yıllık planın cerce\·esı ıt·,n- 15 

ll! de ıncel!yeceğız. ızı Drı-. P. Te~kil:itı Phiııla-
i Yukardakı hustLl2.:' 2 .... ız ~ nı..l!JP ma Kı~ 19fl2 cilt :2 S<n'fa: 23. 
1 alınırsa bolge planlam:''!nın kacı (Devamı gelecek sayıda) 
ır.r..:-:.ı;-_ç_--.v_ç--m~-D..:-_._ ____ .._ • .cı..-..,.•..;-.,;-_,_-.,wfVWW 

1\TUTUK 
Son zamanların tureınış bır polıti

kacısı seçım çevresme gıdıyordu Kasa
ba dışında bır kalabalık ellerınde dovız
ler bilyuk hemşerılerını beklıyorlardı. 

Buyuk polıtıkacı son model bır kadıllak 
ıçınde agır ağır kasabaya doğru ılerlı

yordu Araba ıçınden uçsuz bucaksız o
vaya bakıyor ne guzel memleket dıye 

soylenıyordu Dalgırıdı, du~unce!iydı 

Zıhnınde kasabada vereceğı nutkun son 
rbtuşlarını yapıyordu Kalabalık gorü
nür gorunmez polıtıkacı arabadan atladı 
§Ofore valızı getır dedı Polıtıkacı valı

zın ıçınden bır çıft çarık çıkararak ayk
Iarına geçırdı Eskı elbıselerını gıyerek 

katılenın onunde yaya yurumeye başla
dı Bır §Ovalye hatta bır fatıh edasıyle 

ılerlıyordu. Bıraz sonra alkı~lar ıçınde 

kalabalığa karıştı Topluluğu ellerıyle, 

başıyle butün vucuduyla selamlıyor et
rafa ne~·e saçıyordu Boylece cumurıyet 
Meydanına gıdıldı Polıtıkacı daha once 
hazırlanan kürsüye çıkarak ırtıcalen 

nutkuna başladı· 

Sayın ve ınuhterem vatandaşlarım, 
kıymetlı heınşerılerım, azız dınleyıcıle

nın yahut seyırcılerım, azız mılletım se
çımden ben uçuncu defadır kı bu şırın, 
narın ve cılvelı kasabamza gelıyoruın 

Gerçı bayram değıl, seyran değıl olsun 
gene de hepınızın bayramını kutlarım 

Zaten azız Tiırk Mılletı içın hergün bay
ram değ ıl ını? Kalabalıktan sayenızde 

oyledır seslerı Acep bır derdınız, bır dı
yecegınız var mı ola diye aranıza gel
mış bulunuyorum Beşuş cehrelerınıze 

bakılırsa derdınız yok demektır Gene 
de gelmek vatanda§ların nabzını yok
lamak lazım Gerçı nabız olçer aletını 

getırmedım ama bırbırimızın bakışla

rından ıyı anlaşacağımızı zan ve tah
mın ederım ve aynı zamanda kanaatım 
de bu ınerkezdcdır. 

Ali DEGIRMENCI 

sus, oyle olmasaydı ışlerını guçlerını bı
rakıp ınılletın kafasını karı§tırmakla 

meşgul olurlar mıydı? Muhakkak bır 

maksatları vardır Toplulukta bır kay
naşma başladı Her kafadan bır ses çı
kıyordu Bağırışıp çağrışmalar durma
yınca buyiık polıtıkacı yalvarmaya baş
ladı. Merakayap olmayın, endışeyap ol
mayın bem dınleyın_ Hiıkumetımız ka
rarlı ve de azııniıdır sızden rıcam hü
kumet teblığlerınden gayrı hiçbır §eye 
ınanmayın Yalnız bıze ınanınız Ya~a 

varol hukumetımız ve de hemşerımız 

seslerı. Bır nebze de bu ne ıdüğü belır
sız adamların yaydıkları zehırden bahs 
edelım 

Mılletın çoğunlugu açmış, çıplak

mış, topraksızmış, evsızınış_ Bızler yani 
sızlerı duşünen bizler bu halı gormez
lıkten gelıyormuşuz Yalan yalan dupe
duz yalan soylıyorlar Ayağınızdakı ça
rıkları da mı gormuyorlar seslerı çın 

çın öttu Polıtıkacı devamla: gorınezler, 

gormezler onlar Allah yolundan Pey
gamber ka vlınden çıkmışlardır 

Yakında evvel Allahın ıznıyle hep
sının kbkune kıbrıt suyu dokecegız Do
keceğız dokeceğız seslerı 

Kıymetyap, şerefyap heınşerılerım, 

Atalarımız Orta Asyadan akın edıp A
nadoluyu baştan başa kat ederek ve de 
Fızanda mola verıp daha sonra garbın 
afakını a§arlarken ınıdelen mı doluydu 
sırtları mı pektı. Modern evlerde ını ya
şıyorlardı? Hayır sayın vatandaşlarım 

hayır gene de hayır Onları Tuna boyla
rına goturen §ey ıman dolu goğuslerıy
dı Islam dmının esası kanaatkarlıktır. 

Gerçı bızlerın yanı sızlerı duşunen bız

lerın Allaha çok §ükür I§lerımız ıyıdır, 

mal miılkumuz vardır fakat bu serve
tıınız ınılletın şerefinı kurtarmak için 
vardır yoksa bızler içın var değıldir. 

Memlekete hergun turıstler gelmekte
dır sonra demezler mı bu ne çıplak mıl
let? Işte bız turıstlerın bunu soyleme
meleri ıçın çalışıp çırpınmaktayız yok
sa kendıınız ıçın değıl helbet Kalabalık

tan helbette helbette seslerı Şımdılık 

kaydıyle turıstlerı koylere sokamayız_ 

Koylerımızı bırer ınamure halıne koy
duktan sonra da buyrun dıyeceğız tu
ııstlere Turıstlerın çoğu da Allah yo
lundan çıkmışlardır Onlar ıçın her§ey 
maddedır Muhterem vatandaşlarım sız 

benı dınleyın kanaatkar olun Fazla ça
lışmaya gelmez zaten ·nateryalıst 

dunya telakkısı çokecektır Boylece yo
lunu şa1ıran dunya bıze ergeç hak ve
recel<tır 

Bız sprıtu:ılıstız, ınonıstız, teıstız Is
tız ıstız ve de ıstız seslerı Dedelenmız ne 

Çok, pek çok gene de çok ınuhte

rem ve sayın ve de kıyınetlı hemşerıle
riın, ben bu şırın ve cılvelı kasabanıı
dan yalnız sıze degıl butun mıllete ve de 
bınaenaleyh ıcap ederse sesımı yuksel
terek biıtun ınedenıyet cıhanına da hay
kıracağım Haykıracağız ha:;kıracağız 

seslerı Ama ve !akın peşınen ve dera
kap soylıyeyıın kı bız Turk olarak doğ
duk ve Turk olarak oleceğız Oyle cleğıl 
mı eıeı dostlarım ha.a oylc dc:·ıl mı? 

Elhak oyledır seslerı Ulu :nılletıın ne
kadar ısterdım kı butün mectenıyet cı
ham bu meydand.ı toplansın cta bu asıl 

ve necıp manzarayı temaşa eylesın Ne 
ılahı ne n1uhte~em n1anzara ya rabbı 
Şuheda fı~kıracak cumhurıyet meyda
nını sıksam ~uheda Amın amın seslerı 

sessız ve sureklı alkı~lar Kutsal hem
~E'!'ılerım bılıyorsunuz kı ben kendıını 

mıllete adaım~ıın bundan na>ı başıma 

tae; ta yaı~c;,~ )Olurnddn donıneın Do
nerseın krınpeyım \'atan yolunda bır 

azıme+tcn "":3.ıoul buyuk. krıhnını:ı.n 

heınşerır:uz Allah <;IZI basnnızdan ek
SıK etsın ..:eslerı A~ız ınılletım ına'l

lcsef ınaattees:;.uf \·e l:ınarnaJey!l ne 
yaz1k kı osınanhca lugatımı evde unut
ınu5uın l<;teı dım kı lugatın butun mu. 
azzez \e muşerref terkıplerıvle sızleı e 
hıtap edeyım Kanaatım ~ol .nıC'rl<ezde- 1 

dır kı ancak ve yalnız, yalnız Ye ancak 
ta olahılır ya ney:-:e o ~C'kılde sıziere olan 
borcumu ı fa. e da \'e nı yaz etmı~ olur
dum Amın c.tı1ıın srı;;lerı 

! güzel karde~ kardc~ yaşariardı bır hır

ka, bır lokma. bır aı;;a Bu uçg-enı çızctı

ğımız gun ı~ımız 1 amamdır Ancak bu 
uçgen bızı Zıgetv:ıra_ ba:::.arabyaya Yeya 
da bınaenaleyh bızı Zaı aya, Şebın!-:ara

hısar a gotuı uı En el Allahın ızıııyle 

bır gun Irana Tuı · .1. ve dr Fızana gı
dPrız Sonra Çrmı~l~c zege. Kerburana 
do!'lrrız K~l~·balıl:tan gırlrrı7, gPlırık. do 

Cok sayın mnsluınan hemşerılrrım. 

c;on z,ımanlarcta rok ıntı7ır cereyanlar 
karşısında kaldık Bazı ıpsız sapsız a
damlaı senet du·:nlarıltgını korukleınek
tedırlrr K~'n.1~ıtımrr b.ınl:ırın lwpsı rrl-
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nerız srslerı Pnlıt ık:~cı drvamla sf'n ne 
guzf'l buhn·ı;;un gr7"f'n ·t 'l.adoluyu Dert
lerden kur tuıuı '-ı Un grz..,rn anadolu::u 
Elh3k oylrdır oyledıı o\ lf'dıı o s('..,}rrı _ 

Polıtıkacı 1 Hı dr n bırr bayılıp yere 
yıkılctı Topluluk ellcrıncte dovızlrı da
plmaya ba1ladı Polıtıkacı nrden sonr:ı 
kınız kıınız dıyrrrk ayıldı gecedeki 
ıçlnlı zı~ :ıfettr. polıtıkacı kafası tutsü
le•ııı~ hrr kadeh yuvarlayı~ta azız ınılle
tım a7ız nıı11rtıın dıyordu 
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1/ŞUBAT/1963 DICLE- FlRAT SAYFA 
---------

N a n 

Geçenlerde Bahçelıevlere bır 

ahbabı zıyarete gıttım Bır mısafıı

lerı daha vardı Ev sahıbı hemen 
bızı tanı,tırdı Ahbabımız Husnu, 
ahbabımız Akay kılınıgı doktor
larından ... 

Liif lafı açarken bır ara mev
zu doğu vıliiyetlerımıze geçtı 

Doktor heye gore mevzu entere
sandı Nasıl, dersınız? 

Doktor - Efendım bu Kürtler 
varya çok vahşı, çok eahıl kımse
lerdır• Yalnız ekmek soğandan 

başka bır şey bılmezler 

Ben hemen liifa karıştım Ya! 
Nereden oğrendınız bunları. 

- Efendım ben yedek subay
lığımı Sarıkamışla yaptım, oradan 
bılırım 

- Pekı siz hıç Kurtlere mısa
fır oldunuz mu? 

- Evet, dedı ve devam etti 
Çok mısafırperverdırler. Koylere 
gıttığımızde ev sahıbı ılkın bır 

kör 
Husnu Hasanoğlu 

keçe serer, ustılne doşek. etrafını 

yastıklarla donatırlar 

- Sonra? 
- Sonra. kuzular kesılır, ye-

ınekler ı enılır, kahveler ıçılır 

- Pek ı yemekler n asıldı barı·: 
- Ona ne şiıphe, enfes!.. 
- Dr Bey oylese bu yaptığı-

nız dupeduz nankorlüktür 
- Pekı sız neden üstüne du

şuyorsunuz . 
- Ev sahıbı hemen lafını kes-

ti 
- Efendım arkadaş da Doğulu 

da ... 
-Yanı Kıirt 

- Eh ışte. 
Bu ara en fazla benı gulduren 

olay Doktor Beyın estağfurullah, 

estağ furullah demesı 
Bütun ou olanlardan sonra ta

bı\ bızım doktora kaçmak diıştıi. 

- Affedersınız gıtmem lazım. 

Tekrar goriışelım Husnıi Bey ... 

·~~""""'"'"'"""''"""''""'~'""''"""'""""""''"'""""'"'"" 
RÖPORTAJ 

Dla.yın Ta.rla.la.rının Ötesi 
(Baştarafı 3 de) 
kılo yağ veyahut bır çepıç, bır oğ
lak ... vs yas sahıbıne goturülür 

Hep beraber Aponun derdmı 

öğrenmek ıçın Apoya gıdıyoruz 

Yokuş, iniş, bir daha yokuş, dara
cik bır dağ yolu, yüz tonluk kaya
ya sırt dayamış tek katlı toprak 
dam ve numarasız kapı işte Apo
nun evi 

Kapıyı ıtelememızle odaya gır
dik, oda karanlıktı, ılk once bır 

şey goremedık, sonraları gazlerı

mız karanlığa alıştı 

Pencere yerıne, duvar delığıne 
çekilmış bır tülbent, tülbentte sı

zan ışıkla ıle ocakta yanan odun 
odayı ışıkland•rıyordu Duvarlar 
kireç yerıne beyazımsı bır toprak
la sıvanmıştı, yer yer sızan suların 
bıraktığı lekeler duvardakı tabıı 

tablolardı Bır koşede asılı bır kan
dil, diğer bır tarafta asılı kırık bır 
ayna parçası Ocağın üzerinde es
ki harflerle yazılı tabela ve mavı 
boncuk, birkaç başak Tabelada 

Bısmıllahirrahmanırrahım 

·Yerde hasır ve bırde çul Ka
pıya yakın koşede suyla dolu bır 

bakraç, suyun ıçınde yiızen bır tas. 
bakracın yanında bırkaç tabak, 
tabakların içinde üç-dort adet kı
rık tahta kaşık, ve sıyah bır ten
cere ocağa yakın bır koşede u<t 
liste yığılı 3-4 adet erzak dolu 
torba ve yanlarında ınınare gıbı 

duran un çuvalı Duvarın bır cı

kıntısında yataklar ve üstlerı ya
malı maşrafla ortıilmiı,tu Oda ıle 
ahır arasına meşe çubuklarından 

örülmıiş duvar, duvarda asılı kaz
ma, kılrek, balta dehre ve orak 
Işte Aponun evinın dekoru 

Apo bızi goriınce yerınden 

kalktı, elını attı maşrabın altında 

yüzü yamalı doşeğı çektı, ocağın 

yanı ba~ına serdı. oturmamız ıçın 

yer gosterdı Bağdaş kurduk, baş 

sağlığından sonra kutu<>unu bıze 

uzattı. ıçınde kamaş vardı sıga-

rasını saran kutuyu dıgerıne uza
tıyordu, sıgaramızı tılttürduk dal
dık Aponun derdıne 

Apo konuşmuyor, Apo susu
yar Aponun dıli soylemıyor ama 
bulutlanan goz bebeklerı konuşu
yor Apo sağa - sola kımıldattik
tan sonra öksıirdıl yıne oksurdü ve 
Apoyu dert konuşturdu 

- Ah evlat ahı nasıl anlata
yım daha bıldır evlendirdık şu 

ıkı aylık sa bı ne yapsın, ben ba
bamı gormedım ona da gormek 
kısmet olmadı, galıba yetımlık bı
ze aıt bır vergıdir 

• Hayfam na ye kuştane me ran 

Hayfam te zaruke kornalege 
oıkevı ber destan, 

(Uzıllmem erkeklerın olümıl

ne değil üzıllmem kundaktakı co-
cukların yetımlığınedır). · 

- Daha yenı bıyıktarım ter
Iemiştı Gazlerımı sınır boylarında 
açtım, kurşun sesı ıle barut koku
suyla yetıştım ogul Mayın tarla
sında ölmek bana diışerdı çer
kom daha sabıydı, daha gun yu
zıi yenı gormuştu. ona yanıyorum 
oğul Kafkasta Urusla doğuştük, 
Yunan geldı oraya koştuk, bır 

kurşunla olmedık. ona yanıyorum 
bugıinü mü gorecektım 

- Terhıs olduğum gun yuz
başım neler demıştı o ;;iın goz
lerımın onunden hıç gıtmez ne 
sevınmıştım Kurtulmuşluk artık, 

dıişmanı denıze dokmılştiık Vatan 
artık hızıındı Hey gıdı gtlnler hey• 

Yılzbaşım neler aniatmamışlı 

kı, fakırlığımızın, sefaletımızın tek 
sebebı padışahlarla, gavurlarmış 
Padışahlar hızden aldığı paralar
la sarayda kız oynatırlarmış. har 
vurup harman savururlarmış bız 

fakırlerın parasıyla karlı bütun ış
leri gavurlar yaparlarmı~. &el<erı, 
tuzu. gazı, bezı, trenı onlar ıdare 
edermış Onun ıçın pahalıymışlar 

(Devamı gelecek sayıda) 

Dine u Dino 
( Baştarafı 5 in d sayfada) 

medın bahç.esınde cenandı. Cenan bahçe yarıcılığı demektir. Gap mevkı
inde •şıkefta ğabe» dıye bir mağara vardır Şexo artık postu bu mağara
ya serdi Çok geçmeden burası da onlara mekan olamadı Artık Şexo' 

nun Eduh\' yi kaçırmasından başka çare kalmadı Sanki halk şair ve tur· 
kuculeri derık halkıyle beraber onları adım adım takıp etmiş gıbi gunun 
binnde bır turku Derikle ağızdan duşmez oldu. Bu dıyalok biçimınde bir 
ttirki.ıdi.ır. Bu turku Şexo' nun Edule' yı kaçırma arzusunu ve Edule' nin 
de çaresızlığını dıle getırmektedır. Deriğın Leyla ve Mecnun' unu dıle 

getıren ti.ırktiyu aşağıya alalım: 

Werı Dine Dine xayine dine 
Keçe dine werı ve sıbebe 
Eme lıevdu bırevinin 

Diııe u Dino 

Lolo lo dino zalımo dino 
Çukas zernan lıeyı dino 
Malıalla jerin malıalla jorin 

Enıe xuwe bavin bext u 
Bave ınendulı ınere çeyı 
Belki ewe dawame çekı 

ucaxe Gıştık balısa ınııı u te dıkırın 
Diyaının havemin nobet gırtın lı her deri 
Ez hesirim ez lıefsimi 

he rüşvet u be bertilı Ez nıkarım derkevım peş deri 

Turkçesı : 

DELi KIZ DELİ OGLAN 

deli delı kız, hayın kız. Gel bu sabah beraber kaçalım. Memduhun baba
sına delıalet edelim, Memduhun babası ıyi adamdır. Belki işimizi rüşvet
sız yapar. (şımdi kız cevap veriyor) de!ı, de lı oğlan, kaç zaman var ki 
dedıkodumuz aşağı ve yukarı mahallerde çalkalanmaktadır. Kaçacağımız ri
vayetlerı dolaşmaktadır. Bu yuzden adeta babam ve anam kapıda nbbet 
beklemektedirler Çaresızlık ıçındeyım, kaçamam. 

Hepimiz Birimiz 
Birimiz Hepimiz için 

Muhterem aydınlar, muhterem ya
zarlar ben karınca kararınca günde bır
kaç gazete okur ve ınıkaniarım nisbe
tınde kıtap ve mecmua neşrıyetını takip 
ederim. Demokrası zıt menfaatıer zıt fı
kırler rejimıdır zıt fıkırlerin birbitlerıni 

tolerans ve anlayışla karşılamaları lazım 
gelır. zıt bir veya birkaç fıkrin ortadan 
kaldırılmak ıstenmesı demokratik rejim 
esaslarına ınuhalıf olduğu gıbi günün bi
rınde dığer fıkirlerın de ortadan kalkma
sına miıncer olur Bır menfaat gurubu
nun dığer bır menfaat gurubuna ta
hakküm etmesi doğru olmadığı gı 1)ı et
nık zumrelerın de bırbırıne karşı has
mane tavır takınması doğru değıldır 

Bız, ırkçıların ıktıdara gelmesını endı

şeyle karşılarız çünku bunlar ıktıdara 

geldıklerı zaman katlıarniara gırışecek

ler ve ıttıhat ve terakkı partısı sıyasetıni 
takıp edeceklerdır Almanyada Nazıle

rın Yahudı katlıarnları kımsenın meç
hulıl değıldır Bu gıbı hareketler mem
leketı parçalamaktan başka bır şeye ya-
ram az 

Hasan Şryhhanlıoğlu 
Çıftçı - Hılvan 

anla hadıseleri tetkık etmıyor hep mak
satlı haber ve yazılarla efkan umumiye 
şaşırtılmak isteniyor 

Ş arkın petrolü alınır, buğdayı alınır 
fakat şarka birşey h::ırcanmaz. Inkilap
tan evvel Ankarada bır şeker fabrikası
nın. Urfada bir et konbinasının temelle
rı atılmıştı Fabrıka bu günkü hükumet 
tarafından hızmete açıldığı halde Urfa'
dakı et konbinası bır mezar se
sızlığıne gomülmüştür Şarkın menfaat
lerı çığnendığı gıbı sayın yazarın men
faatlerı de çığnense acaba sayın yazar 
ne yapar• Okuyucular, bu sayın yazarın 
kağıt tevzıatları zamanlarında ne yazılar 
doşendığinı hatırlıyacaklardır. Inkiliip 
hılkumetı zamanında kalkınma planına 

ek bır doğu kalkınma planı lafı edılır

dı bu ış ne oldu haberımız yok Bu ve 
bunun gıbı sozde vatanperver yazariara 
ıhtar edelım kı en ınutevazı doğulu bıle 
sızden vatanseverlık mevzuunda gen kal
maz Sevgılı vatanımız mıllı mücadelede 
ateş çemberı ıçindeyken mıllı ıradenın 

semboliı BMM. nın nüvelerı ve Türkıye 
Bır de Isvıçre'ye bakalım: Uç toplu- Cumhurıyetının müjdecılerı Erzurum ve 

luk, iıç lısan, üç ırk fakat tek ve yekvü- Sıvas Kongrelerı doğuda ve doğuluların 
cut bır mıllet Alı Fuat Başgıl .demokrası yardımıyle buyük Atatiırk tarafından 

yolunda, adlı esennde ısvıçre nüfusunun toplanmıştır Ateş hatlarında da doğulu
yüzde yetırişbeşinın Alman, yuzde yır- lar aynı ımanla düşmanla çarpışmışlar
misinın Fransız, yuzde beşının de ıtalyan dır Hukumet Muşta devlet çıftlığı ku
olduğunu kayd edıyor Fakat bu gurup- rar. çıftçıye, koylılye arazı vermez Cey
lar oyle bir mıllet sentezı kurmuşlardır lanpınarda muazzam çıftlıkler ışietir 

kı dunyada kımse onları ayıramaz. Yazı- çiftçıye vermez Fırat ve dıcle nehırlerı 
mm şıırasında bır noktaya temas edece- barajlarla techız cdılırse bundan yalnız 
ğım: Yazarın bırı (Falıh Rıfkı Atay) j doğu değıl butun memleket faydalanır 
şarkta eşkıyalık almış yiırümtiş devlet 1 Edırneden Erzurum'a Samsundan Ada
otarılesi zayıflamış dıyor ve orfı ıdare na'ya butun Yatan topraklarında hakkım 
yanı kısaca asma kesme tavsıye edıyor var cunku ecdadım yalnız dogu ıçın de
Boy!esine tedbır alınmadığı takdırde mı!- ğı! biıtun vatan ıçın kan akılmıştır Ben 
lı bütünlıiğumiız tehlıkede jurnal ve ıf- •burada gtlzel ıstanbul'umun nobelını bek
tirasını savuruyor Yazara sormak lazım lıemekteyım Allah korusun duşman sal
acaba nıçin huyılk şehırlerdeki kolalı dırırsa buradan Anadolunun bağrından 
gomleklı ve kıravatlı soygunculardan düşmanın gırtlağına hançerımı dayarım 
bahs etmıyor? Şunu açıkça soylemeh kı Laf gevezelığı sızın ıçın vatan uğrunda 
hıç kımse doğu mevzuunda ınsaf ve ız'- ölmek bızım ıçın 
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SAYFA : 8 DİCLE- FlRAT 1/ŞUBAT/1963 

Okuyuculardan Dicle-F1rat'a 
Dicle - Fırat Yazı h!Pri Md. 

Doğuluların dertlerını dıle gelırrnek ıçın 

neşır hayatına atılmış olan muhterem 
Gazetenızın ılk sayısını bır tesaduf esen 
olarak elde etmek suretıyle tetkık fırsa
tına naıl oln•uş bulunuyorum 

Fıkrı bakı.ııdan yeterlı fakat ılk ba
kışta malı ımkansızlıklar dolayısıyle yal
nız ıkı yaprak hem de ıkı mınıcık yap
rakla çıkmak mecburıyetınde olduğunuz 
ve muazzam bır davaya deva o!abılmek 
azınıyle dıdındığınız halde delik buyıik 

yama kiıçiık ınısalı hacım ıtıbarıyle ye
terlı olmadığınız goze çarpıyor 

Mamafıh senelerce ıhmal edılmış, 

Okulsuz, Fabrıkasız, Yolsuz hatta susuz 
bırakılmış talıhsız şark'ın bır bolgesın

dekı vatandaşlardan olmak ve bundan 
boyle dertlerımızı ılgılılere kısmen de ol
sa duyurabılecek bır gazeteye kavuşmuş 
bulunmak (Dıcle - Fırat naşırlerı ıçın 

olduğu kadar) elbette kı bızım ıçın de 
bır bahtıyarlıktır 

Hıç unutmam; !kı uç sene evvel bır 
ış ıcabı Vılayetım olan Mardın'e gıtmış, 
Ipek Palas Otelıne ınmıştım Arkadaşla
rımdan bırı, salonda duran Amerıkan
van saka! bırakmış, orta boylu şışman
ca bır zatın gazetecı olduğunu kulagıına 
fısıldadığı ıçın, hemen Gazetecıye yak
!aşarak kendıını takdım ettikten sonra, 
hangı gazeteye mensup olduğunu sor
muştum Gazetecı zat bır değ ıl, bır kaç ga 
zeteye yazı yazdığım bobür!enerek soy
ledığı zaman, ımdada yetışen Hızır iiley
hısselam'ı gormüş kadar sevınmiştım; 

Bu vesıle ıle bahıs mevzu•u zata bır 
kerre daha Derık'lı bır vatandaş oldu
ğUmu, Denk'ın geniş ve e!verışli bır ara
ziye sahıp ve Mardın vı!Ayetıne bağlı bir 
ılçe olduğunu, bu ılçe'nın kuzey ve doğU 
kesıminın dağlık, batı ve güney kesımi
nın ıse, ahalısı çiftçılıkle ıştıgal eden 
ve yüzlerce köyü ile binlerce köylüyü 
bağrında barındıran büyük bir ovası bu
lundugunu ve etedenben susuz olan bu 
ovada, çok .eskiden çoğu Atalarımız za
manında zarurı ıhtıyaçları ı~ın yağmur 
suyu ıle dolmak maksadı ıle büyük ernek
Ierin sarfı netıcesı üst kısmı toprak altı 
taştan oyu!ınu~ derın samıçiarın ve top
raktan (lceza emek sarfedılerek kazınma 
netıcesı ı elde edılmış bayağı bırer çu
kur olan ıptıdaı gollerın havı oldukları 
sularından o·:a sakınlerının hayvanlar 
ıle bırlıkte ıstılade etmeye çalı~tıklarını. 
fakat açıkta olan gollerden hgyvanlar su 
ıçn1eye çalı§ırlarken dızlerıne kadar su
yun ıçıne dalınak suretıyle bır tarart~~n 
su ıçtı!derıııı diğer taraftan da suyun 
ıçme pıslcdılderını. bu sebeple cıvarda 
aync:ı hıç (sarnıç dahıl) ıçme su) u bu
lunmaynn koylulerın bu rengı sararmı~. 
bulanıl:, asıt lwkan ve ııııkrop y:n·as.na 
donen gol suyundan ıçmek nıecburıye
tınde kaldıklarını. artık zamanla ve geçı
nebılıııek kaygusuyla bu pıs mıl:roplara 
dalıı alı~mış ve heliii ıle lıaramlığını, 
hatta ılende bu suı un sebeb olacağı 
nıuhte·ııel olan hastalıkları dahı <bıle
re!c Yeya bılmıyerek) kaale almaksızın 
ıçen ve buna dahı razı olmak mecburı-
l cl; ıd c olan zavalı koylülerımızın (bır 
kac senedır havaların kurak gıtmesı ve 
Y~"' :nıırlt•nn yeteıı kadar yağmaması ve 1 

bu yu.:den s·.ı·nıç tılan yerlerde sarnıçla
rın. gol olan yerlrrde .ı.sc gollerın dolnıa
masının) pnsulnyı busbutun ~a~!rm:-ıları- 1 
na :eLıep o!dU<:!Unu ''e bı..ı hı:ılın butun bol 
~e h ::ı. I~ m ı ~eessth'" gark ettıf.,ını. bu se
beblr rıez!:tır o ;a sakı:;:.lerının cogunun 
Ym ıl ·.ı~1 dı cı bolf~t"lerıne topraklarını 
or:·;1~ d:1: 'n,11Hlın k:ı.bnbrdan bırıne ya 
ıL'.ı.··] ı ve~ a ~notf',\: mv·.;:~ıhılı n~ımrt ya
lıutt:'. y~ızu"' ~t hırLı!.;:ıp gul' e~ 1~e,.;: n1ccbu
r.re~ındf' kali.l:laı ·nı bunn bır çare bu
Ir:: L(:.·.ı t·.ktı.·'le ılende lnı Yernnlı ve 

güzelım toprakların çolleşeceğının mu
kadder olduğunu, dolayısıyle miıhıtımız
dekı esasen mevcut ışsızlerın daha da 
çoğalacagını bununla ılende telarısı gay
rıkabıl bır sefalete yol açabılecrğıni, 

Halbukı bu sonu fecı olabılecek du
rumu şımdıden onlemının mümkiın ol
duğunu, zıra Ovaya nazır dag eteklerın
dekı akar sulardan ıstıfade etmek sure
tıyle boyle bır facıanın onlenebıleceğını, 
bu ışın de bır takım ılgılılerı olması lazım 
geldığını, ışte bu gıbı ılgılılerın nazarı 

dıkkatlarını gereğı gıbı celb etmenın de 
ancak gazete ıle mumkün olabıleceğı 

kanaatında olduğumu, kendısı gıbı bır 

gazetecıyı gokte ararken yerde bulmanın 
sevincı ıçerısınde olduğumu, Binaenaleyh 
mümkün ıse bır gazetede Ovamızm du
rumunu tebaruz ettiren bır yazı yazma
sını, arz etmeye çalıştığım duruma ınan
madığı taktırde de kendısını dAvetlım 

olarak bahısmevzu•u avaya goturebılece
ğımı bır çok vesıle ılede su ıle daimayan 
sarnıçlı koylerı ve bu arada yalınız gol 
suyu ıle geçınıneye çalı~an Kuruğı, Ayın
ten, Bityük Meşkok, Küçuk Meşkok. 

Golladare ve bu durumda olan daha bır 
çok koylerı de yerınde gormek (koyluler
le de konuşmak suretıyle) vazıyetı daha 
esaslı bır şekılde tetkık edıp ona gore 
yazmasının da mümkun olduğunu, ayrıca 
bunun gazetecılık ıçın farz olduğu gıbı 

mıllı bır vazıfe olduğunu da bılmesı lii
zımgeldığını, bır çırpıda dılıının dondü
gu kadar heyecanlı bır şekılde nca et
nııştım 

Bana verilen cevap tahmınıının hı

!atma çok kısa fakat çok acı olmuştu 

- Muhıtının durumunu guzel tarıf 
ettın, Kilitürlü bır adama da benzıyor
sun. Fakat bilmedığin bır şey var onu 
da ben soyliyeyım, daha Anadolu'nun 
bıle bir çok koylerınde susuzluk derdı 
varken, senın Deriğinle, Deriğin koy
lerıyle kım uğraşır?. 

_ Fakat Derık te Anadolunun bır 

parçası değıl midır? 

Muhatabım bu sualıme cevabı da, 
yuziıme bır tuhaf bakarak ıstıhza ıle 
gıllmek ve (daha mühım bır ışı varmış 

gıbı) salonu terk edıp gıtrnek olmuştu. 

Bıtabı ben de suklıtu hayale uğra
·nıştım Sukutu hayale ugradıe,ım ıçın 
ele, bu gune kadar ne Denğın güzel man
zarasından, ne daıını ye~ıllığını muha
faza eden fakat ıptıdaı bır şelcılde bes
lenen 'e keza yagları ıptıdaı bır usulla 
elde edılme~e çalışılan zcytınlıklerınden, 
ne Dahi ve ne de Gab'ın gorenlere feral1 
lık veren g~zel bahçelerınden ne katl•a· 
ma ugrayan ormanlarından ve ne de adı 
geçen ovanın susuzluğundan hıç kimse
ye bahs etmek cesaretınde bulunma
dım Bu gunku haletı ruhıyem dahı, 
bahs etsem bıle kım dınler'' Mahıyetın

dedır 

Mamafıh Dıcle - Fırat bıze dertlerımızı 
duyurabılme fırsatını bahş etmış bu
lund:tf,U ıçın z:tman zaınan dertlerımizı 

dıle getı:·ıneye calışacagıınız tabııdır 
Alakadar olup olmamak ta bıtabı ılgılı
lere aıt bır keyfıyet olacaktır Bununla 
beraber (yazı ıle de olsa) dertlerı do
kebılmrk. nısbeten de olsa ferahlatıcı 

oluyor Bundan boyle kenclınıızı bu nı
metten olsun nıahrwn etınenıehyız 

Işte bıze bu fırsatı vermek lutfun
d3. bulur..an Dıcle _ Fırat Gazetesının 

Az,z Naşırlerıne bu hayırlı ve olumlu 
te~ebbus\erı dolayısıyle teşekkur etmek 
ıçın kclııı1e bulmak b.le güç- S::ıg olsun 
lar var olsunlar 

20-10-1963 
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Dıcle - Fırat gazetesının her üç sa
yısını da almış ve okumuş bulunmak
tayım Vatanın ıhmale uğramış olan do
ğu bolgesı gaziere korkunç bır eıderha 

gıbı gorunmektedır Bu ıhmale uğramış 
ve sahıpsız bolgenın ne gıbı namuslu 
munevverlere sahıp olduğunu Dıcle - Fı

rat Gazetesı ıspat etmektedır Bununla 
nekadar ıftıhar etsek azdır sanırım 

Sosyal adalet esasları çerçevesınde 
ılk defa olarak dogunun gerçek kalkın
ma meselelerını memleket umumi etkii
rma arzetme hamiesme gırıştıgınızden 

dolayı sızlerı yurekten kutlamak ısterım 
Ne mutlu sızlereı 

Fakat bu gıbı muhım bır meseleye 

1 
dort sahıfelık bır fıkır gazetesi az ge
lır sanırım Bu su gotürmez bır gerçek 
olarak gazler oniınde durmaktadır BU-
nun ıçın yalnız ben değıl bütün okuyu
cuların Dıcle - Fırat gazetesıni çevrele
rıne tanıtmaları ve bu yolda gayret gos
termelerı gerekır Kanaatıınce bunu soy
lemek bıle fuzulı Inanıyorum kı bütün 
okuyucular benımle aynı fıkırdedirler 
Zaman bunu gosterecektır Içten gelen 
saımını hıslerımı anlatıyorum, bunda 
mubalağa yoktur Sız büyuklerıme başa

rılar temennı ederken doğunun da hu
zura kavuşmasını Cenabı Haktan dıle-

rım Saygılarımla Abdullah Pertev 
Dıyarbekır 

\-MM,t.M~M'M'Mo'\MM'M'M'M"""•M'M'''"'"""~"""'MMMM~~ .. 
Dicle- Fırat'tan Okuyuculara 

MUHTEREM OKUYUCULAR 
Başlangıcındanben sızierden 

mektuplar yazılar, fotoğraf alıyor
duk Bılhassa dordiıncu sayıdan ı
tıbaren açtığımız .Dıcle - Fırat'
tan okuyuculara, sutununun ta
rafınızdan alakayla kar~ılanması 

bızı memnun bırakmıştır 

Bırçok okuyucudan duşündiı

rucü ve değışık tıkırler ıhtıva e
den mektuplar aldık, alıyoruz 

Boylece açtığımız sutun okuyucu
lar arasında bır canlılık yaratmış 

oldu Bu arada Ağrı'dan kıymetlı 
arkadaşımız kendı tabırıyle .kar
deşımız, Süleyman Kullay'dan çok 
onemlı bır mektup aldık Mektubu 
aynen yayınlamak ısterdık Fakat 
yayıniayıp yayınlamamakta tered
dılde du~ tük Arlcadaşımızın , Dı c
le - Fırat, hakkındakı teşvıkkar 

tavrı bızı çok mutrhassıs ettı Kut-
$ lay'da dığer bazı okuyucular gıbı 

si alfabe konusunda tıtızlık tavsıye 
etmektedir Kendısıne ve dığer o
kuyucularımıza hak verıyoruz. Bu 

husustakı eksıkhklerı telatı etme
ge çalışacağız 

Gazetenın hedefı, gayesi, bel
kemığı ılk sayıdakı başyazıda et
raflıca ızah edıldığı gıbı Doğunun 

ekonomık ve kültürel kalkınması
dır Amacımız demokratık reıımın 

yaşamasıdır .Dıcle - Fırat, bu ko
nuda kendıne düşen vazıfeyı a
zımle ıfa etmeye gayret edecektır 

Erzurumlu bır okuyucudan te
mız duygu ve düşünceler taşıyan 

bır mektup aldık Bızı bazı nokta
larda ıkaz edıyor Teşekkür ederız 

Sevgı!ı okuyucular, mektup u
zadı Yerımız dar, kesrnek mecbu
rıyetındeyız 

Gelen mektup, yazı, hıkaye, rb
portaj seyahat notları, şıırler tas
nıf edılerek ılerıki sayılarda ya
yınlanacaktır 

Mübarek Ramazan ayını ıyı 

geçırmenızı dıler ~ımdıden gele
cek bayramınızı kutlarız. 

Saygılarınıızla 

Dıcle - Fırat 

Doğunun Baş Düşmanı: Faşizm 
( Baştarafı 2 de) 

~~~ ,1, rnek, halk kıtlelerını avlamak ıçın-
~ dır ,,, 
:~ 
~~~ 

'" .t~ 
)~ 

·" ::~ 
·,~ 

:ı: ,,, 
:c ,, 
:ı: 

O halde ırkçı fa~ızm; oornu
rUcu sermayenın en saldırgan, en 
~ovenıst, en gerıcı unsurlarının 

açık terarı st dıktaLoı! uğudur Halk 
kıtlelerının, ınıili azınlıkların, 

ılencı aydınların, ınsaıııyetçı ve 
demokratık muesseselerın en zalını 
bır duşmanıdır Bu durumcb Doğu 
Anadolu'nun yerı de kendılıgın

den belırıııektedır "Yurdun Dogu-
J~ 
J~ 
)~ 
::~ su Batısı ~·o!.;:tur" uyutucu slogan-
} Iarıyla yıllardır, butun yatırımlar 

,,, muayyen bnlgelerın nıuanen zum
] relerıne pe~ke~ cekıldı 1\.z gelı~-

"' "' "' a; 
mış Tuı·ı!~ye'nın sosyal tablosu ı

çınde "hıç gelışmemı~·· mahrumı

yel bulgesı Do ı u An aciolu'dur Do-
~ 
~:: gu Anadol~J ıle dığer bolgelerımız 

~: nrasındah farklılık, Tiırkıye ıle 

~:: ekonoııı:!<mnn gelı~ını~ ulkeler a
~ rasındakı farklılıkla aynı okude
fu dır 
1> 
;ı; 1937 de Do~u Anadolu kı tıc 

il\' SI! halınde dc\'l'ın ıl<tıdarına oyhrıy-
~ la karşı koydu ÇU!ll.:'J enfl(ısyon 

ffi dı.ş yardı~n \.:i ys her~ey ınuayye .ı 
~ bolgelerın muan;en zunırr1enne 
~~ akıyordu Çunku. ıç baskı en acık 
~~; ve zalım denemelerıne Dogu·ctan 
:1: başlıyordu Cunku aclıktan olme
::~ ınek ıçın ba~,·urulan alelade ka
~ çakçılık olayl2rı mayın tarlaları ve 
:ı: kur~unlarla ınsan bı~ıyordu ve t çunku en yl'H;ılı yonetıcıler somu
t~ rucu!ugü on!eınek. halka bır~eyler 
ili vermek yerıne kendı ellerıyle venı 
ili yeni sömürücu!er ıma! edıyor, Im-

klımetın destek ve hımayesınde 1 
pıyasaya süruyorlardı. Cehalet, ta- . 
assup, sunı nıfaklar hararetle ko- . 
riıklenıyordu · 

lrkçı faşıstler geçen yazıları- i 
ınızda verdığımız orneklerden an- ~ 

!a~ılacağı gıbı Dogu ınsaniarına 
duşmanlıklarını açıga vurmaktan : 
çekınmıyorlar Muayyen bolgelerın · 
muayyen zumrelerı hesabına at 
koşturduklarını saklıımıyorlar De
mokratık dü~iınceye, kıtleler ve 
bo!ge!er arasında sosyal adaletı ıs
tıyenlere en bayağıca çamurları 

pervasızca sıçratıyorlar Oysa Tur
kıye'nın ve dolayısıyla Doğu k3l
kınmasının çoıüm yolu, ancak hur 
du~unce 'e bı Ilm ortamında ınsa
nıyetçı goruşlcrle ho~go:·u ıle b:ı

lunabılır 

ıtalya. Al.nanya, Ispanya \'S 

ulkelerdekı fa&ızmın ııygulanı~ or
ne!derı henuz hatırlardadır Kıt
le katlıanıları ve surgıinlerı, top-
laına k8mnları dc!nokrasıye, ın-

ı;:.an hnk 1:e 11aysıyetıne en ağır 

darbeler fnşız!Tiın günliık baskı ·~: 
sıstemlerı arasmd8.dır Dogulula.r !, 
zuı.nun bas1-:ının katlıan1 ve sür
gunlerı~ çarkl8n~da ezılınenı:ı: ;~ 
U\'CY C\'l<-lt mualT'ele~ı gormenın en q; 
yenı. en kaba en canavarca tat- ~ 
bık urneklcrıne tecrube tahtası Pl- ~ 
mak ıstemı yorlarsa butUn gucle- ~~ 
rıyle ırkcı faşızme karşı savaşmak: [t 
yurdumuzun demokrasıyı, ınsan ~ 
hak ve haysıyetını herşeyın u st un- i 
ae tutan kuv' etlerıyle elb:rk·.ı yap t 
mak zorundadırlar :~ 
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