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i DEMOKRATiK CEPHE • • • • • • 
Edip Osmanoğlu 

Doğu, Türkıyede kurulacak demok
ratık bır cephenin en sadık bır uzvu ola
caktır. Doğulu vatandaşlarımız gerek 
Osmanlı ımparatorluğu zamanında ge
rekse Türkıye Cumhuriyetı devrinde hiç
bir zaman dıkta temayili ve teşebbılsle
rine iltıfat etmemişlerdir Bugün de biz 
doğulular gerçek bir hürrıyet nızamının 
ozlemcileriyiz. Gerçi bugün Türkıyede 
ınsaf sahibı hıçbır kımse hürrıyet yok
tur diyemez ama nıhayet bu, fıilı bir hal
dir ve bunun hukuki bır teminatı yok
tur. ister fiili ister hukuki olsun hür
rıyet vasatını korumak için biz doğulu
lar elimizden gelen gayreti göstereceğiz. 

Biz §ahsen, cemiyetimizin geleceğini 
ümitli görmemekteyiz. İleride gerek sı
vıllerin gerekse askerlerin veyahut sivil 
ve askerlerin - karma - kilit noktalarını 
elde edecekleri faşist bir idarenın kuru
labilme ihtimali vardır. Boyle faşist bir 
idarenın, evvel emirde batarya ateşleri
nı doğuya tevcih edeceği muhakkaktır. 
Doğulular bunun ıçın tarihte dikta'ya 
ıltifat etmemişlerdir. Dikta ile demok
rasi arasında yapılacak bir tercihte do
ğuluların demokrasiyi iltizam etmelerı 

onlar ıçın bır olüm - kalım meselesidır. 
Dıcle - Fırat'ın demokratık cephe 

tezini savunması doğunun ve doğulula

rın tarıhi tecrubelerınin telkin ettığı bır 
zaruretın neticesıdır 

Bızı, rezerv olarak kullanmak istıyen 
veya ıstıyecek her zılmreye karşı sesı

mızi yılkseıteceğız 

Doğu düşmanları artık doğuluların 

reylerıni alamıyacaklardır 

Bır yurt gezisınden Ankaraya donen 
Sağlık Bakanı Yusuf Azizoğlu AP Genel 
Başkanı Gümüşpala'ya cevap vermış ve . 

/

.Bu peri~an topluluğun kilit noktalarını 
l~gal eden sapık ideoloji mensuplarının 
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Siirt Milletvekili'nin 
Önergesi 

Ankara - Son zamanlarda Milliyet 
Gazete'sinin değerli yazarları hakikaten 
Türk Basınının örnek mensupları ola
rak doğu halkının dertlerini, içinde ya
şadıkları taş devrını büyük bir maha
ret ve alıcenaplık!a Türk umumı efkarı
na aksettırdiler. Bu mucibi minnet faa
lıyetleri bugün de devam etmektedir ... 

işte böyle olgunlaşmış bır hava için
de Siirt Milletvekilı Süreyya Oner, 
imar ve İskan bakanına mütevecih bir 

(Devamı 6 ıncı sayfada) 

Bucak'ta Neler Oluyor 
Siverek - Siverek'ten aldığımız ha

berler Bucak'ta birşeyler döndüğünü 
göstermektedir Aldığımız haberleri bir
leştirip gayet objektif bir surette veriyo
ruz: ismi bizde mahfuz bir Jandarma 
Ust• Çvş. u 20 Eylül 1962 de Bucak Jan
darma Komutanlığı görevıne başlıyor. 
Jandarma Karakol Komutanı Münevver 
bir şahıs olduğu ve halkın ızdırabını bir 
k<iy çocuğu olmak hasebiyle kendisine 
dert edıniyor Kendı çapında muhitinde 
tarafsız idare tesis etmek istiyor ve mü
tevassıtlara koylll bizzat makamıma ge-
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Tütün Atelyesi 
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SILVAN- Kazamızda 10000 balya
lık bır tütün atelyesı'nın önümÜZdeki 
sonbaharda faalıyete geçmesi kat'ileş
mıştır 300 kadar ışçı çalıştıracak bu 
ate!yeye tütünler, Silvan Kulp, Hazro, 
Bısmıl, Batman, Beşiri, Kozluk ve Sa
son'dan gelecektir,, i imtiyazsız, sınıfsız kaynaşmış bir kitleyiz 

! Köylüler Şikayetçi 1 ....._~~,...· """""""""""""""""""""""",;..,...,.""""""""""""""""""""""""""""""-"""""""-............... 1 M. Egitim Bakanının 
Basın Toplantısı 

Eskışehır, - Milli Eğitim Bakanı 

Şevket Raşit Hatipoğlu yaptığı basın 
toplantısında plan gereğince her yıl 1500 
ılkokulun yapılacağını ve bu yıl ilko
kullar ıçin 325 mılyon !ıra odenek ayrıl
dığını söylemiştir Dı yarbakır, Adana, 
Konya ve Edirne'de d6rt Universite ku
rulması ıçın çalışmalarda bulunduğunu 
soylemıştır İlım adamı yetıştırılmesı ko
nusuna da değmen Bakan 10 yıl ıçınde 

6 bın Unıversıte mezununun dış mem
leketıere gonderııeceğıni belırtmıştır 

Ozellık!e Doğu ıllerımızde olmak üze
re 51 bolge okulunun kurulacağını ve 
7 yaşındakı çocukların yatı!ı olarak 
alınacağı bu okulların 8 yıl sürelı olaca
ğını ve yurdun kultür seviyesının bu 
okullar sayesınde belırlı bır sevıyeye çı

karılacağını s6y!eyen Hatıboğlu Doıl;u- · 
dakı kültür sevıyesının başka, Batıdakı
nın başka olduğu bır memlekette sosyal 
adaletten bahsedılemez demiştır 

Nusaybin - Nusaybin'den alınan çe
şıtlı haberlere gore Nusaybın'e bağlı 
Tmat karakol komutanı-ismi mahfuzdur
k6yliılere karşı iyi ve dürüst muamele 
etmemekledır Tarafsız ıdare prP,nsibi 
anlaşıldığına g<ire henüz Tmat hu
dutlarını aşamamıştır. Gerçı aşmaya ça
balamaktadır ııma ve !akın hala müca
dele devam etmektedır ve alınan son ha
berlere gore tarafsız idare prensibi değıl 

1 

hudutlardan ıçerı gırmek eskı yerıni de 
, kayb ederek rıcat hatlarına doğru ta
, bana kuvvet son süratla gerisın geriye 

kaçmaya devam etmektedir ... 
Kuyluler bılhassa şu nokta etrafın

da şıkayetlerını teksıf etmış bulunmak
tadırlar 

Kışın Mardın'ın merkez koylerınde 
oturan koyun sahıplerı nısbeten ılık olan 
'lstılıl ın çayır çımenlı yerlerine ve "se
rekanye" ısmıyle anılan mağaralarına 

- şıkert - gıderler Işte ne oluy<:>rsa, 
(Devamı 7 de) 
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1 Hani Vaizler Kürtçe ÇiZGiLER 1 

1

1 

Veriliyordu? ~~~~- 1 

Bizım Mardın muhitinde, kasaba ve HAMİT MAZIDAGLI 
koy camilerinde vaızıer, tefsirler kürtçe Haydı diyelım kaza merkezınde % 

1 

olarak verılıyordu. Bunu ezbere söyle- 10 Türkçe bıliyor ve bunların hatırıarı 
miyorum kendım şahit olmuşum. ca- için % 90 Türkçe hilmiyenler koyun 

, miye gıderken hepımiz Kürtçe vaiz din- kaval dınler gibi dinlesinler Fakat De-
1iıyorduk. Bu mılşahedem Mazıdağ, De- rık•te bilhassa cuma gılnle;ı çok uzak 
1 rık ve Kızıltepe'ye mahsustur. Diğer koylerden bıle koylüler güzel ve selis 
, yerlerde de bunun böyle olduğunu duyar- bır hutbe dmiemek içın Derik camıı'ne 
1 dım. gelirler Ozaman Türkçe bilenlerin nis-, 

Şımdi, Derikten aldığımız haberle- beti 0/00 ye ıner ı 
re gore Derık Caıniı'nde Türkçe vaiz Halbuki vaızler, tefsırler dıni öğüt-' 

! verıliyormuş Bu hal herhalde gayret- ler Tılrkçe verildiğ ı halde senelerdir, 
keş bır vaız veya imam-Hatib'in işi de- Kur'an Türkçeleştırılsın mı Arapça mı 
ğildır. Ya kimin ışidir? Allah bılır ki- kalsın" mılnakaşalarına şahıt oluyoruz. 
ının ışi olduğunu... vazgeçtık Kur'anın Kiırtçeleştırılme-

Çok temenni ederiz ki gelen haber- sınden barı "Kılrtçe vaız ge!eneğı" tarıhe 
ler yalan olsun, ve cevap verecek mevki- karışmasa. Dı! ırkçılı~ı taassubunda kıs
de olan şahısların tavzıh veya tekzıple- men masun kalan yegane yer camılerdi 
rıni sıltiınlarımıza geçırmekten zevk du- Hıç değılse camılerde ırkçılık oynamıya-
yacağız lım 
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Sayfa: 2 

Rakamların İhtarı 
Ekr~m Tunç 

Memleketın her dalında yıllık ısta

tıstıkler yapılmı~ olsaydı kamu!Je edılen 
butun gerçekler ortaya çıkardı Yalnız 

gerçekler ortaya çıkınakla kalmaz, aynı 

zamanda demokratık reıım de, kontrol 
etme ımkanı saglanırdı Fakat ne ya
zık kı bızde yonetıcıler, boyle bır usule 
yana~madıkları gıbı. gerçegı gızlemekte 

faydo dahı ınul8haza etmışlerdır Bunun 
tıp ık bır ornegını kı:,. metlı hoca m Pro
fesor Hallık Cıllov derslerının bırınde 

~oyle verıyordu· Bundan on, onbeş yıl 

o ncı• FAO (Bırleşmış Mılletler Tarım 

Teikılatı) meınleketıınızden hayvan ade
ctını soruyor ligılıler elde gıivenılır ısta
tıstık olmadıgından ve rakamları fazla 
goster.neklc, lııze ttımatları artar ve da
ha kuvvetlı oldugumuza hamlederler dı
ye. rakamları ıkı, uç kat fazla yazıp ıl

gılı teşekkule gonderıyorlar Fakat Tur- i 
kıyeye yardım bahıs mevzuu olunca, 
Bırleşmış Mılletler Teşkılatı uzmanları 
nufusuınuza gore çok astronomık olan 
hayvanların bır kısmını gerı kalmış ül
kelere gonderdıkten sonra yardım yapa
cağını soyledı. Yonetıcıler, gerçeğı gız

lemenın manasızlığını anladı ve rakam
ların gerçek olmadığını soylemesı üzerı
ne, teşkılat kendı uzmanlarını hakıkı 

donneleri değerlendırrnek ıçın gonderdı. 
Boylece ancak yardım alabildik. 

Bunun ıçındır kı; çok zaman kay
bettik, artık tahammülümüz kalmadı 
Her sahada yaptığımız ışierin hesabını, 

mali ve ıktısadi durum istatıstıklerini 
yapmalı. Bunun dağuracağı sonuçlara 
eğılmelı ve herşeyden once bütün bun
ların nedenlerini ortaya çıkardıktan son
ra olu~Ju sonuçlara bağlamak asrımı
zın ıcabıdır Aşağıdakı acıklı tablo yö
neticıleri ilgıye davet ediyor Tablo mem
leketımizdekı okur-yazar oranı vıliiyet
lere göre şöyledir. o ı 
Şehirler Erkek % 
istanbul 80 
Eskişehir 71 
Ankara 68 
İzmır 67 
çanakkale 60 
Kayseri 58 
Nevşehir 56 
Zonguldak 53 
'l'rabı:on 51 
Kars 
Tunceli 
Elazığ 

Erzurum 
Gaziantep 
Diyarbakır 

Muş 

Ağrı 

Sıırt 

Urfa 
Adıyaman 

Mardin 
Hakkarı 

46 
44 
43 
42 
42 
30 
29 
28 
27 
27 
24 
24 
19 

Kadın% 

64 
44 
40 
44 
42 
20 

28 
20 
10 
13 
13 
14 
13 
ll 

9 

4 
9 
5 

4 
2 

Ülke olarak gerı kalmışız Fakat bu 
tablo bıze bolgeler arası her sahada ol
duğu gıbı kültıirel sahada da buyük 
farklar olduğunu gosterıyor Okur-yazar 
oranı doğuya doğru gıttıkçe erkek
lerde % 20 ye kadar düşmekte, ka
dunlarda % 2 ye kadar ınmektedır 

Bu oranın sıhhatı ıçın birde o ıl

lerde devlet memurlarını çıkardık

tan sonra, gerıye kalan oran sıfıra 

çok yaklaşır Bır aydın olarak bu oran 
karşısında utanç duyuyorum ve bu kar
deşlenme faydalı olamadığım ıçın ozur 
dılıyorum Ya, demokratık renının ha
varılerı, siz hiç sıkılmıyor, hıç uzulmüyor 
musunuz• Ya meclıse gonderdığımız mıl
Jetvekıllerı. sızı bu zavallı halk oraya 
eğlenmek ıçın mı gonderdı? Ya aydın 

gençlık bız karde,Jerımizı yetıştırmeye 

koşmazsak. ıthal malı oğretmen mı ıs

marlıyalım• Hayır hayır elbırlığı ıle bu ' 
,zavallı vatandaşlarımızı mutegalıbe ve : 
ıstısmarcı zumrenın elınden kurtarmak 
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DtCLE-FIRAT 4. Nisan. 1963 

NOTLAR Ben Bella'nın Mücadeles 
Bitmed i 

Mahmut Bayraktar 

Doğu Meselesinin Baz• Yön leri 
cezayır'de ıkı cereyan vardır Bırı 

batıya meyyal; sagcılardan, muhafaza
karlardan ve sosyalızan guruptan mey
dana gelen cereyan mensupları Dıgeri 

Ben Bella'nın temsıl ettıgı cereyan. Ben 
Bella çok kuvvetıı oldugu ıçın sağcı ve 
muhafazakar guruplardan ses çıkma

maktadır Ben Bella'ya karşı muhalefet, 
Ben Hedda ve Kerım Bel Kasım gıbı 

sosyalızan gurup tarafından yurıitul

mektedır Bu vazıyet Cezaıı·'dekı şartla

ra uygundur cezaır nufusunun buyuk 
ekserıyetı koyludur ve Ben Bella tara
fından temsıl edılen ractıkal ve notralıst 
sosyalıst ıdeoloıı bu azım koylu kıtlesı

nın mustemlekecıye kar~ı açtıgı ve mu
vaffakıyetle yuruttugu ıstıkiiii mucadele 
ve muhorebelerının ıçınde doğup gelı

şeı ek formullendırılmıştır Bınaenaleyh 

Cez~ır'dekı radıkal sosyalıst cereyan 
kuvvetını halktan almaktadır Cezaır'de 

halk sosyalızmın uyanık bekçısıdır Bu 
yuzdendır kı halkın ııuurlu cereyanını 

temsıl eden Ben Bella'ya karşı yapılacak 
herhangı bır muhalefetin gene az c0k 
sosyalıst bır goriınuşe sahıp olması la
zımdır kı muvaffakıyet şansı muhtemel 
olsun Bundan otüru sağcıların, mvha
fazakarların sınmek mecburıyetınde kal
dığı Cezayırde arada bır çıkışlar Kerım 
Bel Kasem ve Ben Hedda tarafınd?.n 

yapılmaktadır. Hakıkatte ıkı sosyalıst 

hızıp tarafından bırıbırlerıne karşı yu
rıitulen mücadele Cezairdekı Fransız te
balı bıiyuk toprak sahıbı monopaller ve 
bunlarla menfaatlerını bırleştiren yerli 
menfaat guruplarına yaramaktadır 

-1- M~hmet Şanher 

Dogu meselesının bazı yönlerını ay
dınlıga kavuşturmak ıçın bıraz gerılere 

gıtrnek lazım Bırıncı dıinya harbınden 

sonra memleketımız ıçın. Avrupa devlet
lerının tayın etmeye çalıştıkları kaderın 
ne kadar hazın olduğu hatırlardadır 

Mondros mutarekesı. Sevr ınuahedesı 

cumlenın malumudur Anadolu halkları
nınnın bu hazın ve karanlık devırlerınde, 
yabancı devletlerın başlıca emellerı bu 
halkları bırbırlerıne kırdırarak, bu halk
larm bırbırlerının bagaziarına sarılma

larını teşvık ve tahrık ederek mıimkun 

olan en fazla menfa;ıtlerı sağlamak ama
cına yonelmıştı Ozamankı Avrupa dev
Jetlerının bu hamane emellerınde hıç te 
muvaffak olmadıkları ıddıa edılememek
le beraber son ve kat'ı tahlılde hezımete 
uğradıkları soylenebılır. 

Masa başlarında mukaddes Anadolu 
topraklarını taksım projelerınde anlaş

maktı> zorluk çekmeyen saldırgan devlet
ler ış parsayı toplamaya ıntıkal edince 
daha once mazlum ve masum Anadolu 
halkları ıçın duşıindıiklerı ve tatbık et
meye çalıştıkları boğazlaşmaya bizzat 
kendılerı, kendı aralarında maruz kaldı
lar 

Sermayenın dını, imanı, vatanı yok
tur dıye bır söz vardır Bu, doğrudur ve 
Anadaluyu ıstıla emel ve hareketlerı baş
layınca sermaye dinsiz olduğunu göstere
rek sermayedar devletlerı birbirine dü
şürmekte geçıkmedi 

Bu devırde ba~gösteren ıstıla emel 
ve hareketlerınde doğu halkı ve aydınları 
başlangıçta ani bir tavakkuftan sonra 
derhal taparlanarak ıstila kuvvetlerine 
alet olmama basiretıni göstererek türk 
kardeşleriyle mütessanit bir bırlık ve be
raberlik içinde derhal safını tayin etmiş
tır. 

Memleket ıçinde, mağdur Anadolu 
halklarının birbirlerıyle kaynaşıp tek bir 
cephe kurmaları, diğer yandan memle
ket dışındaki sulhsever halkların tevec
cuhü ve nıhayet yukarıda zikr edildiği 

gıbı istıla kuvvetlerinin biribirierine gir
melerı Anadolu mücadelesıni parlak bır 
müzafferıyete ınkıliip ettırmiştir. 

Bu içtimal anlaşma ve mukaveleden 
sonra Anadolu halkları son Osmanlı me
busan meclısının ıliin ettiği 'misakı mil
li' hudutları, hukukı formülünü aynen 
benımsiyerek bu uğurda bir olüm ve ka
lım miıcadelesıne girişmışlerdır 

Amasya Tamimı, Erzurum ve Sivas 
Kongrelerı, nıhayet bırınci buyuk mıllet 
meclısının toplanıp Anadolu halklarının 
sesını cihana ılan etmesı yukarıda zıkr 
edılen anlaşma ve azınin barız ıladele

ndır 

Fakat bu aktıf ve dınamık dırenış 

haınlelerıne rağmen saltanat ve ıstıla 

kuvvetlerı mezbuhane gayretlerıne son 
vermedıler Hukukı formıillerın mueyyı

desı Anadolu halklarının akıtacakları 

kanla kiiımdı Bundan da çekınılmıyerek 
mısakı mıllı hudutbrı kanla çızıldı Ilk 
olarak Jngılız - Fransız anla~mazlığı pat
lak verdı. Bunun netıcesı Fraüsız hıikfı
metı kuvvayı mıllıye hukumetı ıle bır 

nla:ıma yaptı Bunu ıtalyanlar takıp et
tı Britanya ımparatorluğu mıicadeleyı 

pahalıya mal etmek ıçın elınden geleni 
esırgemıyerek entrıkalarına devam ettı. 

Nıhayet bılındığı veçhıle Mudanya mu
tarekesınden sonra Lozan Sulh konfe
ransı başladı. Brıtanya ımparatorluk 

hükümetı musul petrollerını ele geçır

rnek ıçın bütun manevra kuvvetını kul
landı Daha fazla menfaat koparmak 
ıçın tekrar ve yenıden Anadolu halkları-

nı bıı bırlerı ne duşurmek gayretlerıne de
vam ettı 

Nıhaı et Anadolu halkları Lozan mu
ahede~ıyle haldarını tf'scıl etmış oldu

i lar 

cumhurıyet kurulduktan sonra ın
gıltere faalıyetlerıne yenıden ba~ladı 

Maalesef bu defa Anadolu halklarını 

· bırbırlerıne du~urmege muvaffak oldu 

1 cumhurıyetın ılanından bır zanıan son
ı·a Anadoluda Turan ıdealının yenıden 

meşvu nema bulduguna şahıt oluyoruz 
Bılındığı gıbı Turan ıd e alı ıkı yonilidur. 
ı _ Harıce muteveccıh cephesı. 2 - Da
hıle muteveccıh cephesı Harıce mute
veccıh cephesı, tamamiyle saldırganlığı 

mütezamındır Dahıle muteveccıh ıstı
kametı temessulcu - asımılasyonıst-dıir. 

Turan ıdealının harıcı ıstıkametı, devır 
devır gorıilebılen bazı mufrıt resını şah

sıyetlerın mevzıı çıkışlarının dışında ta
mamıyle kafatasçılardan meydana gelen 
ve bırçok çevrelerden dalaylı dolaysız 

yardım goren zumre tarafından temsıl 
edılmektedır Dahıli cephe Anadoluculuk 
ismını alarak, bu da kendi içinde çeşitlı 
nuansıyer temayyıiller barındırmaktadır. 
Bu sonuncusunun hedefı yukarıda söy
lendiği gıbı asımıllasyondur Bu asimıl
Jasyonun çeşitlı tatbık şekıllerını başka 
yazılarda ele alacağız 

Nerede ümıtsızlık ve bedbınlık baş
gosterırse nerede halklar bazı taleplerde 
bulunurlarsa bızde, Turan ıdeali kuvvet
Jenir Bunun bazı psiko-sosyal sebepleri 
vard;r Halklar roadden tatmin edılmedi 
mı manen - uyuşturucu ve sersemletici 
bir ~ekılde - tatmınieri cıhetine gıdılir. 
Bu zamanlarda en büyük destek sansü
alizm, irasyonalızımden terkıp edılen 
debdebelı, ~aşa'ali tarıh mıstisızmidir. 
Türkiyede ne zaman kalkanma hamlele
rinde muvaffakıyetsizliğe uğranılmışsa 
derhal bu can kurtaran sımıdıne yapı
şılınıştır 

Bundan da anlaşılmaktadır kı Fran
sızların mıllı kurtuluş mücadelelerı esna
sında Ben Bella ve birkaç arkadaşını 

tevkıf ettırıp senelerce Parıs hapısha

nelerinde sıiründürmeleri tevekkeli ve 
tesadufı değıldır Fakat Ben Bella ve 
arkadaşlarının tevkıf edılmeleri mıllı 

mücadelenın devamına engel olamamış
tır. Bununla beraber Fransızlar az çok 
bu tevkıfın semeresıni görmüşlerdır 

Ben Bella mevkuf olmasaydı Evyan An
Jaşma'larının daha müsbet olma ıhtımal
lerı kuvvetlıydi. Ben Bella hapıste ol
duğu halde sıyasi müarrızları tamamen 
kendısim gormemezlıkten gelememiş

Jerdır 

Ben Bella bugün siyasi müarrızları
nın buyük günah paylarını taşıyan Ev
yan Anlaşmalarına yeni bir şekıl ver
mekle meşguldur . 

Almanyada büyük cermen ımpara
torluğu ıtalyada büyük roma ımpara

torluğu' mevhum ıdealı neyse Tıirkiyede 
de koskoca Osmanlı ımparatorluğu el
den gıttikten sonra nevmidıyet ıçinde 
yaratılan Turan ıdeali de odur Turan 
mevhum ıdealistıerı ıçınde en mıitevaz
zılerı osmanlı ımparatorluğunu, ümmet
çılerı~ anladıkları kavımler topluluğu 
mefhum ve medlulundan sıyırarak buna 
Türk unsurun hakım - mutlak hakım, 
çünkü osmanlı ımparatorluğunda ha
kım kasur bazı çevrelerın kanaatlerının 
hılafına Türk unsurudur. - olacağı bır 
statude tekrar Osmanlı ımparatorluğu
nu - neo - ottomanızım - ıhyayı tah ay
yu! edenlerdır .. 

Turan ıdealının tekrar gerek ıç ve 
gerekse dış yonlerıyle hortlamaması ıçın 
Turkıyenın, suratla rasyonel bır kalkın
ma yolu tutmasına ve demokratık reJI
mı yaşatmasına bağlıdır Bazı saldıller i 
taacüple Turancüara yonelerek şoyle 

haykırmaktadırlar Ham mıllıyetçıydınız, 
ham turkçusunıiz mıllıyetçılık, turkçuluk 
evvela ınınetını sevmekle ba~lar Tabıı 

kı Turan ırkçıları bu safıyane haykırış
lara pışkın pışkın g(JJmektedırJer Çıin

ku onlar Anadolu halklarını tamamıyle 
turk saymamaktadırlar ve onlar-acayıp 

gelecek ama bu, boyledır - Anadolu hal
kının çokıişıinıi buyuk bır sabırsızlıkla 

beklemektedırler Boyle feliiketlı devır

lerde z8 fferın ve galıbıyetın turkçuler 
tarafından saglanacağından emındırler 

Hatıriarda olduğu gıbi geçenlerde 
Fransız hukumetı Etiyuk sahranın ce
zaır kesımıne düşen kısmında bır atom 
bombası patıattı Ben Bella bunu vesıle 
ıttıhaz ederek sesıni dünya umumı et
karına duyurmaktan gerı kalmadı ver
dığı beyanatta atom bombasının patia
tılmasını protesto etmekle beraber Evı
yan Anlaşmalar'ının tadı! zaruretini de 
ılerı surdıi Bu hareketıyle, dünya umu
mı efkarının sempatısını topladığı gıbı 

i Fas Kıralı Hasan Hazretıerinın de kati 
testeğını aldı Nasır'ın tasvıp ve des

i teğınden bahs etmeye Jıizum bıle yoktur. 
' Çıinku Ben Bella Nasır'ın mağrıp'teki 

sag koludur 

(Devamı 7 de) 

so 

Evıyan anlaşmalarına gore Fransız 

Hukuınetı be~ sene muddetle buyuk sah
ranın Cezaır kesımınde atom deneme
lerı yapabılır Evıyan Anla~malarının 

dıger bır maddesı ıse Cezaırdekı Fran
' sız tebalı Avrupalıların menfaatlerı ıh-
, Jale ugradığı takdırde Fransız Hukume
tının cezaır'ın ıç ışlerıne müdahalesını 

ı derpış etmektedır 

Bu maddenın nasıl. bır Demoklec 
Kılıcı olduğu gorulmektedır Bu statıi 
devam ettıgı takdırde Cezaırde. Cezaır 

koylusunun tahassurle bekledığı gerçek 
bır toprak reformunun yapılmasına ım-

, kan olmadığı gorulmektedır. 

Ben Bella'nın yolu çetın ve uzun-
dur 
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1 1 RLER 
Dtı' 8.~1 1 .. \,tn Dn'..!untın l:I\'ıt'l' a-..ı 

,ıl • k. "r Lık ~ı ı!ı bıı l:J:;;aba. onunde 

\-an gu~u ~~rK~l:::ıncLt ::\c nı ut da' ı ~e~n

rui. L. :~~·'ll' .ın clıı·,du:-;unu SP\Tettınız 

.nı·ı Yc~ıl tepelenn tızennde do!!.an gu

ne~ı se~ ı ettım. b:.ıglanclım, :.ı~ık oldum 

(l'( onct· bır kızıllık, sonradan kor bır 

at e~ 'e yı rtılan karanlık Du~undum bır 

gun bu gune~ dogınasa arz yok olur, ha

} ;;.t kalmaz her ~ey kara toprak olur 

l\1eger sus degılmış kırınızı dutlarla ya

pılan Kurt evlerındekı gune~ ınotıflerı. 

Burası van golu Burada ay ba~ka 

dogar, sankı ay degıl ıkıncı gıineş doğar 

ve dogu~unun 14 ünde gıineşle rekabet 

eder Nemrut'un mehtabından dolayı in

san burada delıce sevıyor. Eğer sevmi

) orsanız bu dıyara gıdın, sız de sever

sınız Sız de aşktan delı olursunuz Fer

had, Mecnun, Memo olursunuz 

Bu cennet dıyarın ınsanları ıse ilk 

çagı yaşıyorlar Her doğan guneşle bu 

gece de uyuduk Her doğan ayla bugıin 

de bıze dokunan olmadı dıye uyur ge

zer yaşıyorlar Neden, neden ama bu so

runa kimse cevap vermiyor? 

1962 yılının yaz aylarında Tatvan 

ana caddesinın üzerındeki kahvelerden 

bırının onunde bu soruna dokundular 

Kıiçük bır masa, etrafında kıirsi.ıler, kür

sülerde bınba~ı. saçları dertten kırlaş-

. mış. yüzü ıztırabtan tunçlaşmı~ bir ağa, 

bır kaç ışçi ve bır de Lıcali Konu~uyor

lardı. doğuyu konuşuyorlardı. 

llerıcı binbaşı anlatıyordu: 

- Doğu ıhmal edılmış, uvey evlat mu

amelesı giırmü~. şimdıye kadar kendı 

kendıne kaderıne terk edılmiştır. Doğuya 

yanlız ve ,·gi ıçın, askerlık ıçın gelınmı~ 

27 Mayısla doğUya ayrı bır onem verıidi 

Artık Okullar, bara]lar, kanallar, yollar, 

Hastahaneler, Fabrıkalar yapılacaktır. 

Dogunun bütün davaları samımıyetle 

ele al•nacaktır. Bız subaylar çok ıyı ta

nırız doğuluyu Askerlıkte cephanelıkler, 

depolar, anbarlar doğuluya teslım edılir 

Doğulunun artık ıstırabı son bulacaktır 

Lıcelı konuştu· 

-- Evet Bınba~ım SIZ haklısınız, SIZ de 

n.ük çocuğusunuz Halkın' ıstıraplarını 

az ~ok bılırsınız Fakat Doğu, doğu olu

~undan berı sızın soyledılderınızı beklı

yor, ama nafıle Bız herşeyden once ka

nunların doğuluya tatbık edılmediğınden, 

keyfı muameleden ~ikayetçıyiz Işte sıze 

;;5·ıerın sürgunü, ışte sıze 49"ların muha

kemelerı, ı~ te sıze ı andarına dayakları ve 

rlo•;uda hul:ıim sıiren jurnalcılık sıstemi 

Bunlar bızım kangren olmu~ yaraları

mızdır Hıç bırımız mal ve canımızdan 

emın değılız, daıma bu hususta kuşkulu

yuz Hepımız bırıbırimıze benzeriz, cüm

lemız boyleyız 

_ Somürmenin aleyhinde olduğUnuzu 

soylıiyorsunuz, halbukı 55'!eri tutuyorsıı

nuz 55'ler ağaydı onun içın sürgün eclıl

dıler. 49'ların dort senedenben devam 

eden ve daha netıcelenmıyen muhake

melerınden bahs edıyorsunuz, O'llar için 

gazetelerın ne yazdığını bıliyor musunuz? 

Artık j andarına dayağı doğuda kalkmış

tır Nıçın can ve malınızdan emin değıl

sınız anlıyamıyorum? 

_ 55'lerden bın de benım binbaşım, 

Lı ce lı sen dur. cevap vermek bana düşer 

Kaçımız toprak agasıydık, kaçımız kim

lerı somıirnııiştük. Hayır bınbaşım ha

yır daya somıirme davası değıldı. Dava 

ıurnalcıların davasıydı. ne ıcın sürıildü

::umuzu halktan sorun Kurt olduğumuz 

ıçın surulduk. uyanık olduğumuz ıçin 

surıLldu!-: l':.ıla pa~a n1ıdır. nedır onun 

ırkcı. fa~ıst ZLhnıyetının kurbanı olduk. 

B ız do'!,ulu ağaları sıze yanlı~ anlatmı&lar 

Ilalit N.ıznıi Batka~ 

LtL .;, ,:,al addietten )dna~:.z. hLılktan y..:ı-

rı ı·~ ;:ır bır zrııııan 'h·1L cl'..t m<~nı olma

rlık ··-; nl ~ .... ~~ ac:ı.:~ız da Erzurum - Sıvas 

lcongrelerıne I:?tırak edenlerın ısımlerını 

sız saym kıın olduklarını ben soylıyeyım 
1 

Onlar cıa bızım gıbı Kurt'ti.ıler ve sıze 

goı e agaydılar Şımdı halk şunu dıyor 

agadan sonra sıra halka gelır Mıllı Bır

lık bu havayı .. nı ıcap ettırıyor? 

- Lıcelı konuştu. 49 dan bın konu~tu, 

gazeteler yazmış, Babıali yazmış. hem de 

49 ları yazmış, gızlılık kararı alınma

saydı 49'ların neden dolayı tevkıf edil

dıklerını bız de yazardık ve konuşurduk 

Bınba~ım Doğululara her şeyden once 

mal ve canlarından emın olmaları tel

kın edılmelıdır Doğu da Batı gıbı ka

nunlarla ıdare edılmelı, keyfı emırlerle 

değıl Şarka gelen idare amırleri çok 

bilyük hatalar ışlıyorlar ve ışledıklerı ha

taları da ortbas etmek içın aman Kürt

ler ısyan edıyor yaygarasını koparıyor

lar. Mardın olayları dolayısıyle bizzat 

İsmet Paşa idare amirlerının hatası ol
duğunu soyledı 

Tiırkıyenın mılli selametı ıçin bu da

va her şeyden once ele alınmalıdır Do

ğuluya esen rüzg3.ra gore muamele edıl

memelıdır Doğuda yaşıyan Kürt vatan

da~lara bu memleketın iız eviadı gözüy

le bakılmalıdır, yoksa sırf kazanmak için 

doğuyu kaynıyan bır kazana benzeten 

jurnalcıların, menfaatperestlerin rapor

larına gore ışlem yapılmamalıdır Bu ra

porlar ınceden ınceye tahkık edilmeli, 

ara~tırmalı eğer o vatandaşın suçu varsa 

alenı mahkemelerde muhakemelerı g6rül

melidır. Ve halka bunların suçu şudur 

diye aniatılmalıdır Onun için onları haps 

ettık. çunhırı ~unun ıçın sıiriıyorüz, Kurt 

oldukları ıçın değ ıl dıye anlatılmalıJ •r 

Mıllı seliimetımız bunları icap ettıriyor 

Onun ıçın doğudakı Kürt vatandaşlar 

mal ve canlarından emın değıllerdir 

-Aman! Amanı Aman! 

DILBER 

EJ C.\ııi - ıııCıı guli ruh~.u-ı nıCıı 

Pır ... :,t• ;Ch.1lemtin t•y det d,lrCmen 

CC\ .in-u n.i.7Ck:"tn ht•nıC haYran 

EzlC h<' kurb.:tn wan guh~y.ın 

Dt·~ti ınt'n dt"r de~t-i tlilb(>rC 

EnıC hPren seyran gfrhC. 

Vaktt' men dilb~r ko dı\det 
Daim h~bun guftu k~n-e 
Dilb('r .iCınCn pCr dur kf'tC 

Wakta ko ez çum gurbete 
E.l ğaribCın frhxdCnateın 

P~re~an per behalem 
Desa Iemen dert~k h~bu 
Ew d~rt he bu ko dilberbü. 
Delb~r. denalem ez her bed~m 
Daim-u zaro hem fCğan 
Carek vere persamen beke 
Ko f'Z dCde-e xftn barerez. 

Ez aşeke bejna şepal 
Kuştem jetera ferkate. 

St•yyid Mehmet Yuce 
Muş 

TERCUMESi 

SEVGiLI 

Canım, gü!um benım, haliını sor. 
Herkesı hayran bırakıyorsun 
Orgüliı saçiarına kurban olayım. 

Elım sevgılımın elınde Seyrangaha 
gıdeceğız. 

Sevgılımı gordılğüm zaman neşe 
berdevamdır. 

Sevgılım benden uzuk dıiştıi 
Garıbım ınlıyorum 

Perı~anım halsızım. 

Içımde bır dert vardı. 
Bu sevgitırnın verdığı derttır 

Sevgılım, her an ınlıyorum. 

Devamlı olarak figan ha!indeyım 
Bır ke,-e gel sor bem. 
Kan ağlıyorum Kaplan misali 

boy ve endamına vurulmuşum 
Oldüm, ayrılığına dayanamıyarum 

t<IRI:>OA I'Illl~ 

Pirt>ki l.ınay :.-,i:ıı.ır 

Jı,:t:u· n:t\i, ıt.t,id.u 

Jihu wt•lat tımkari 

gırin hf'\\ .ır u l.tri 

RoJt'k .iibo nw xort.ın 

we da pira pıı· dt•l.ıl 

Jı agıre dıte xo(' 

W('ha go sCra ffi('ndal: 

BC XO('ndın u bC tllt"kt('b 

Em t('V nezan u cahil 
Kety<' xelk u welat 

,ıe-ste xırab, nf' e h il 
Rabm hey küre welat 

Xorte ro helat rabın 

Keç u kıir hun beh.-vra 

Tevh xoendın bıbez1n 

Bıxunuı hun bı xurti 

bıbın zanaye şiyar 

Rakın p.-rda reş u dıl 

bıbrın jı welat hewar 

Lleeli Bahri Koçkaya 

TERCÜMESi 

NINENiN AGLAYIŞI 

Bılgilı uyanık ~bir nıne vardı 

Memleket içın ağlayıp sızıardı 

Bir gün biz gençlere 

Yaralı gonlüyle şöyle dedı . 

Halk ve memleket ehıl olmiyan 

Idarecilerın elıne diışmüş 

Ey gençler halkın kız erkek 

Okumıyor, tahsıle korun 

İyi okuyun Bılgı ve nur alın. 

Kara perdeyı gonüllerden, kalpler- • 
den 

Sokup atınız. Memleket ızdırapla
rını 

Dındırınız 

ı 

Tufan hatiyt" S('r zozanan 

Rı~ke koçrran dıbırın iro 

HÜSt~YİN ARUK'TAN BİR ŞİİR 

Zuhım <likin, Koçe-l'e bC ziınanan 

XwdiyC m...- zi tine ml"Zf"ka mdhkl'man 

Rızk brintir nt' hW mt'ranan 

"Aman, yay!aların üzerıne tufan gel

dı, koçerlerın geçım kaynaklarını kesı

yorlar, dılsız koçeriere zulum edıyorlar. 

mahkemelere baş vuracak eahıtıiıııız de 

yok, Erkeklerın işı ınsanları açlıga terk 

etmek değıldır" Dıye bır vaveylayla so

zumuz kesildi. 

Koyun, keçı, at, katır, eşek ve kö

pekler Tatvan caddelerıni doldurdu Sırt

larında bağlı çocuklarıyla analar, ellerın

de sapalarıyle babalar, başlar <inP eğık 

geçıyorıardı 

Izdırap, dert ordusu geçıyordu Yuz

den fazla koçer obası goçüyordu 

Binbaşı bıtişik masadaki Tatvan'lı

dan sordu: 

_ Koçerler her sene bu zaman goç

mezler, niye goçıiyor!ar sebebı ne? 

- Koçeroyu yakalamak i çın gelen sey

yar jandarmaların baskısından kaçıyar

lar 
- Işte bınbaşım bır şakıyı yakalama

ya gelenlerın çızdıklerı tablo 

_ Mıllet vekıllerıniz ne ı~ yapıyor 

Koylü cevap verdi. 

_ Yollarımız kort kort olmu~ asfalt 

ıstertık 

Van golune kuşlar çıtlar kapak is

ısteruk 

dı ye me c lıste pııtuk çekıyorlar. 

Bırak tutarı ozgcçil ko~ulları yok
sutum 

Yol-yolak yok bu ~rkte bu yanılaş
larda sana 

Alıan bunca krallar bun~a soylu 
dışkılar b~si ist.-r 

EI-e-me-ğinden atın-terinde-n bunca 

sihlhlar sana dbnük 

Haydi bu kez tıimcl bizde inateıl 

ha}"·ancıl olalım 

Ki bu turunlar bu topraklar bizim 
olsun 

Boyut-boyut içt~nlik g~rekmez bize 
daha 

Bir tur daha yaşatma hay kurbanın 
' olayım 

T~melıl.-n bitirm<'k ger.-k bu sö
mi.ırg~cil~ri bu ba~buğlan 

Oiülerimiz bil<' gur.-1 olmu& bu ol
gular önemseldir 

Artık çağeıl olalım payda& olalım 

Ki turnce utkular bizim olsun. 

Hüseyin ARUK 

Not. Şaırın yakında çıkacak 

olan (Baş-kaldırı) kıtabından. 

Azizoölu'nun 6ümüşpala'ya Cevabı 

(Baştarafı 1 de) 
Doğulu vatandaşlar için nasıl hainane 

çukurlar kazılığını Doğulular çok iyi bll

mektedirler.. demiştir. 

Azizoğlu demecıne şoyle devam et

mıştır 

.Resmi müesseselerde çalışan hekım

lerın tam bır mesai sıstemi içınde mu

ayenehanesiz çalı~tırı!maları, hastahane

ler ve koruyucu tababet sahasında ça-

l 
lışan personelin hızmetlerı ağırlığı ıle 

mütenasıp munzam ücretler almaları 

hakkındaki tasarılarımız realıze edıldı

ğınde sağlık hızmetlerınde gerçek bir re-

form olacağı kanaatı umumıdır. 
sıyasi menfaatlerı ıçın bır takım 

gozü donmu~ polıtıkacıların yaptıkları 

ı 
korkunç ve zehırleyıcı propagandaları, 

guzel vatanımızı bır kan ve ıntıkam der

yası halıne getırebılır 

51 

Artık basireth ve ıtıdal sahibi va

tandaşların bır araya gelmesı ihtiras 

sarhoşlarına "dur" demesi zamanı gel

mi~tır 

Hangı kutba mensup olursa olsun 

sıyaset adamlarının vatandaşlar arasına 

kin ve düşmanlık duygularını saçmaya 

hakkı yoktur Geçmışı unutmak, asil 

duygutarla istıkbale yonelmek mecburı

yetindeyız. 

Bızzat Gıimuşpala'nın Doğu'ya yap

tığı çeşıtlı seyahatlerde kapı kapı dola

şarak haysıyet kıran yalvarmalarına ve 

tahrıklerıne rağmen A. P nın Doğu'ya 

l gıremedığı bır vakıadır. Mert karekterli 

1 ve hıs;ıselım sahıbı Dogu'lu vatanda~-

1 lar. Gumu~pala \'e arkada~larını zayıf 

ıradelerı, mutevvın mızaçları. fıkır ve 

· prensıplercten yoksun tutumları ve şa

! hısları ıle çok ıyı tanınz 
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1-----lt K Ti BA S LA Rl-----1 
DOGU MBSBLBSil\TDB 

VANILMALAR 

Bır kaç yıl Doğu'da resmi gorevier
de bulunmuş Bu bolgemız ve Türkıye'
nın genel problemlerı hakkında yazılar 

yazmış llerıcı bılınır, aydın bır arka
daşla konuşuyoruz 

·- Doğu ıle ılgılı yazılarınızı oku
dum, fakat gorüşlerınıze karşı ıtırazla

rım var,. d ed ı aydın arkadaş ve ılave 

ettı: 

·- Sız meselenın ekonomık kalkın
ma yanında bır dığer yonüne değini

yorsunuz. Doğuluların anlayabildıklerı 

dılle okuyup yazmaları gerektığıni de 
savunuyorsunuz ki, bu gorüşünüz yan
lıştır. Çünkü bunun koşulları yok yurdu
muzda. 

llerıcı bilinir aydın arkadaşın ben
den farklı görüşlere sahip olması nor
maldi. Ama itırazını dayandırmak iste
dığı yurdumuzun koşullarını anlıyama

mıştım: 

·- Yurdumuzun koşullarından neyi 
kastetmek ıstediğinizi tanımlaınız gere
kir. Eğer Doğu Anadolu insanlarının bü
yük çoğUnluğu değil okur-yazar olmak, 
konuşma dilimizi bile anlıyarnıyorlarsa, 

o zaman itirazımza mesnet yapmak is
tediğiniz .koşulların yokluğu, tartışma 

götürür. Doğuda kaldığınız süre-boyun
ca, halkla aranızda kuvvetli bir kaynaş
ma olabildiğini sanmıyorum. Çünkü 
kaynaşmak, dert ve çilelerini paylaş

mak istediğinız insanlarla konuşabilmek 
ımkAnından yoksundunuz. o halde bu 
açıdan, Doğu'nun sosyal şartları biiAkis 
ora insanlarının anlıyabileceğı dille hi
tap etmemızı veya boyle bir imkAnı ara
mamızı zorunlu kılıyor Başka bir de
yişle, Doğu kalkınmasının gerekçe ve 
fikriyatını doğulu kitlelere ancak on
ların anlıyabileceği bir dille anlatabi
lirsiniz. Bu bir okuma - yazma bılmiyen 
yurttaşlarımızın hıç değilse radyo din
leme hürrıyeti vardır. Oysa doğulular 

bu en basit medeniyet aracını dmiemek 
hürriyetinden de yoksun Bu ikı böl
ge halkımızın anlıyabileceği dille yayın 

yapmanın hem yurttaşlarımıza karşı bir 
kamu görevinin yerine getirilmesi hem 
de arzu etmediğimiz dış radyo yayın

larının dinlenmesını önlemek bakımın
dan yerinde bir tedbir olmaz mı? Bu 
üç ... 

İlerıci bılınir arkadaş daha fazla 
sabredemedi. 
·- Bir dakıkanızı rica edeceğım Işte 

asıl benını itirazım bu noktadan başlı
yor Ben kultürel kalkınmaya karşı de
ğilım. Fakat ne lüzum var bütün bun
lara geniş bır okuma yazma seferberli
ğı açtık mı, hem konuşma dılımızı öğ
retır, hem de Doğu halkını okur-yazar 
yapabılır ız., 

•- Yaşadığımız yuzyılın başındanbe

rı, meselenın çozüm yolu aniattığınız 

formule dayandırılmış Ama yarım yüz
yıl sonunda hala bız bunun tartışmasını 
yapıyorsak. demek kı bütün zorlamalara 
rağmen sosyal şartlar değıştırilememış

tır Kaldı kı yurdumuzda eğıtım dilvasını 
topyekün çozümlıyememişiz istatıstik
Jere gore yurdumuz ınsanlarının % 60 
okuyup yazma bılmez Doğuda bu oran 
% 90 Imdı % 90 ı okuma-yazma bilmı
yen bu ınsanlara bilmedıklerı bır dili 
oğretmek hıç değılse genış ekserıyetinı 

okur yazar yapmak mı kolay? Yoksa bıl
dıklerı d ılle seslenın ek mi •,. 

,_ Bu ıkılı bır durum yaratır Sag-

Dr. s. Kırmızıtoprak 
(Yon Gazetesinden) 

lam bır yol değıldır Daha onemlısi 

Ataturk ılkelerine de aykırıdır Yapıla

cak en yerınde hareket. Doğuluların ko
nuştukları dıli unutturmaktır Çalışma

lar bu yonde gelıştırılmelıdır •. 
•- Bıraz once bahsettığınız .yurdu

muzun koşulları.. şımdı daha ıyıce belır
lenmış oluyor Aslında sızın koşul de
dığınız endışeler, bır takım hayali kuş
kular üzerıne bina ettırılmış, bılımsel 
temeli olmıyan politik kanaatlerdir Oy
sa kı; bu kanaatler biraz once sozunü 
ettığimiz sosyal şartlarla ve bır bakıma 

bu şartları değer!endıren toplum bılımle 
yüzde yüz çelışmektedır Çünkü ge
rekçesı ne olursa olsun, bütün tatbik 
ornekleri boyle bır çabanın gereksızlı

ğinı, faydasızlığını, başarısızlığını dün
yanın her yerinde fazlasıyla gostermiş

tir. 
.Atahirk ilkelerıne aykırılık mese

lesme gelince; kanaatimce b6yle bir sap
lantı, hızzat Atatürk ve ılkelerını bıle
rek veya bilmiyerek ters anlamak de
mektir. Atatürk ve onun dünya gorüşü 
belirli bır dili konuşan insanların malı 
değildir Bı!Akıs Atatürk'ü ve ilkelerini 
hangi vasıta ile olursa olsun, yurdumu
zun bütün insanlarına, hatta bütün dün
ya halkarına anlatmak gerekir. Mesele 
bu şekilde ortaya konunca, dı! bır vası
ta olarak değerlendirilir. ve eğer Ata
türk'ü ve görüşünü ıier hangi bir top
luluğa aniatmağa yarıyorsa, mükemmel 
bir hizmet görüyor demektir son uç ola
rak diyebilirim ki: nasıl ki bugün bah
settiğimiz sosyal adaletın şartları (iş

sızlik, fakırlik, topraksızlık yanında tu
retilmiş mahalle milyonerleri v.s. ile bü
yük toprak sahiplerinın doğurduğu te
zatlar) yurdumuzda varsa, böylece do
ğululara anlıyabilecekleri dille seslen
menin de (çünkü başka dil bilmıyorlar 
ve biz yarım yüzyıldır hep tersinden 
hareket ettiğimiz için durum değişme
miş) şartıarı vardır Aksini birtakım 

1 
farazi kuşluklarla ıddıa etmek ya ırkçı 

· faşist temayüller taşıyan sosyal bir de
' mogojidir. Veya sosyal meselelerin çö-

züm yolu bilimin dışında bırtakım 

duyusal olçüler içınde çıkınaza sokmak
tır, 

Bu konuşmamızı şunun ıçin ozetle
dık Doğunun kalkınması gerektığine 

i samımıyetle inandıklarından şüphe et
mediğimiz bırçok aydından benzer çe
lışmeler duymaktayız Orneğın Yon'de 
yayınlanan yazılarımda bilhassa bölge
ler arasındaki ekonomik farklılaşmanın 
süratle giderılmesı için, Turkıyenin ge
nel kalkınma çerçevesı içinde beheme
hal Doğu'ya oneelik tanımak gerektiği 

esas ağırlık noktasını teşkıl edıyordu. 

Ve ıyı nıyetlı aydın arkadaş bütün bu 
noktalardaki müşterek gorüşlerımızi 

.ama sız doğuluların dılıne de dokun
muşsunuz, gerekçesıyle bır kenara ıtı

vermiştı. Aslında ekonomık - sosyal kal
kınmanın dayandığı ılencı gorüşün ta
bu bır tamamlayıcısı olmak gereken 
.halkların ana dıllerıyle okuyup yazma
ları en temel haklarındandır. Bu hak 
pazarlık konusu edılemez,. prensıbıne 

kısacık ta olsa yer verdığım ıçın kızgın, 
ılıraziarını yükseltivermiştı 

Açık ve samımi olarak, bız doğulu
lar bu yersız. sebepsız hassasıyetı anlı

yaınıyoruz ırkçı faşıstıerin bu konudaki 
dehşetengız tasarıları, zaman zaman 
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Doğululara olüm ve düşmanlık kokan 
çıkışlarda bulunmaları bizı şaşırtmıyor 

Çünkti ırkçı faşızmin baş amacı, samü
rucu sermayenın en şovenıst, en saldır
gan, en gerıcı unsurlarının açık terorıst 

dıktatorlüğunu kurmaktadır Bızı şaşır

tan ılerıcı, Ataturkçü bılınen aydınların 
Doğu meselesınde kendı kendılerı ıle te
zata düşmelerıdır En oneıniısı de ırkçı 
taşıstler doğululara olduğu kadar ılencı 
ve Atatürkçü bılınen aydınlara da duş-

ı 
mandırlar. Turkıyemızin kalkındırılması, 

halkımızın daha ınsanca yaşama duze
yıne erıştırılmesı ıçın gerekli halkçı re
formlar konusunda bu toplumcu aydın

' Jarla aynı gorüşlerı paylaştığımız halde, 
j neden dı! ve Mıllı Bırlık anlayışında 
~ farklı yorumlar belırıyor? Bu sorumun 

1 

cevabını verebılmek ıçın benzer ornek
lerden bırkaçma daha değınelım: 

Doğuda uzun yıllar bulunmuş, top
rak ağaları ıle mücadelelere gırışmış 

bır idarecı, Doğu'yu şoyle anlatır: ·Mı
lilttan evvel 133 yılında Romalı halk 
hilkımi (Tıberıus) un, koylere toprak 
verılmesı lüzumuna daır soyledığı bir 
nutukta şu cümleler bulunuyor: 

.ıtalya toprağı üzerınde yaşıyan vah
şı hayvanların hıç olmazsa başlarını so
kacakları birer ınieri vardır Yalnız ıtal
ya içın harbeden ölen insanların güneş 
ııpğından, havadan başka bir varlıkları 
yoktur Evden, harktan mahrum bulu
nan bu zavallılar karılarını, çocuklarını 
peşlerine takarak memleket ıçinde ser
seriler gibi dolaşıyorlar. Generallerımiz, 
düşman üzerine daha büyük şevk ve 
gayretle atılmalarını sağlamak, cüret ve 

1 cesaretlerinı arttırmak maksadıyla as
kerlerine ocaklarını ve dedelerinin me
zarlarını korumakta olduklarını ilerı sür
dükleri zaman, yalan soylüyorlar. Çün
kü bu askerlerden hiçbırinın yeri yur
du yoktur. Dedelerinın mezarlarının ne
rede olduğunu bilmezler, geniş toprak
larını, çiftlıklerıni korumak için kanları
nı dokıneleri, olmelen istenmektedir 
Onlara sız dünyanın sahıbi efendısisınız 
dıyorlar Halbuki onlardan hiçbırinin 
üstüne başına koyabıleceğı bır avuç top
rağı yoktur 

(Tıberius) bu sozlerıyle şark vılayet
Jerımızın kendısınden tam ıkıbın yıl 
sonrakı durumunu da kusursuz olarak 
tasvır etmış oluyordu. Askere giden, ver
gı veren koylülerdi. Onların bu ozellık

lerı sayesınde korunan, gittıkçe zengın

Jenenler de beylerdı. (!), 

Sayın Cemal Bardak çı bu pek en
teresan kıyaslamaya ve toprak reformu
nun hararetıı bır taraftarı gorunmesı

ne ra~.men aynı kıtabmm bır dığer 

sayfasında şu satırları yazmaktadır· .De
rebeylık sistemı Şark vılayetlerımızdekı 

Türkmen a ~ı retlerı uzerınde çok meş'

um ve zararlı tesırler yaptı Yer yüzün
de hayata gazlerını açtığı gundenberı 

hur yaşamış olan Turklerın bu sıstemın 
ıcabı olan kolelıkle. esırlıkle bağdaşamı

yacakları tabıı ıdı Ya sıstemı yıkacaklar 
veyahut o dıyardan gıdeceklerdı Işte 

bu sebepledır kı Türkler tabıi bır meyıl
le daıma şehırlere yüz çevırmışlerdır 

Şehırlerde yaşamağa ınıkan bulamıyan 

Türkmen aşıretlerı de ya Kurtıeşmışler 

veyahut ınkıraza uğramışlardır 

Yıllar sonra sayın Ş. Süreyya Ay-

I 
demır'ın vatan'da yayınlanan bır baş

makalesınde ıtpatıp aynı cumleler yer 

, alıyor. .Benım muşahedelerım, Kıirtçe 
, konuşan bolgelerde, şeyh ve toprak ağa
, ları hilkım olunca, orada koylülerın Türk 
dahı olsalar Kürtleştıklerı merkezınde-

: dır Toprağın parçalanıp, küçük toprak 
mulkıyetının yerleştığı, koylünün ağa
dan şeyhten kurtulduğu yerlerde ıse 
Türkçe yayılmakta, hukümete güven 
artmakta ve ınıili bırlık gelışmekte
dır (2), 

Bu goruşlere gore derebeylık sıste

mının ıcabı olan marabacılık (toprak 
' kolelığı) bazı mılletıerin karakterıne uy
duğu ıçın devam edebılıyor. Bazı mıl
letlerın ıse tarıhlerınde boyle bır safha 
yoktur Oysa bu tarz bır ızahın bilim
sel temelinın olmadığı ıspatıanabılır. 
Tarıhın seyrınden bılıyoruz ki k6Jelik 
derebeylık ve sermayedarlık istihsal mü~ 
nasebetleri bırer sosyal - ekonomık sis
temdır Her ınıiletin hayatında ve tari
hinın belirlı devırlerinde bu sıstemler
den bırı, ıntıkal safhalarında ıse ıkısi 
bır arada eğemen olmuşlardır Türk ta
rıhının medenıyet ve hürrıyet savaşları 
ıle dolu sayfaları, şüphesız gurur veri
cıdır Ama bu duygulanma, günümüz
de bile Çukurova'da Ege bölgesınde. Or
ta Anadolu'da köle gıbi çalıştırılan ma
rabaların, tarım ışçılerinın durumunu 
değiştırebilır mi? Selçuklular ve Osman
lı Imparatorluğunun çeşıtli sosyal sınıf
ları - görünüşte sıyasi teşkilAtın kuru
luş bıçımi ne olursa olsun - bütün ta
rıhlerı boyunca derebeylik düzenınin 
mutlak eğemenliğinde yaşarnışlardır: 
-Türkiyede bugün derebeylik nizarnının 

mevcut olmadığını, yahut kalkmış oldu
ğunu iddıa edemeyiz. Bütün osmanlı 
devrinın içtımai çehresini vermiş olan 
derebeylık münasebetleri; memleketin 
muhtelıf mıntıkalarında mahalli ve ta
rihi şartıara göre istihaleler geçırerek. 
başka başka şekiller alarak devam ede
gelmıştır. Bugün geniş Anadolu cemi
yetının bünyesı, kanı henüz bu kurıınu
vusta bakayasından temızlenip kurtula
mamıştır (3), 

O halde derebeylik düzeninin var
lığını sırf doğuluların mahalli karakle
rınde veya konuştukları dilde aramak, 
dar ve sathı bir milliyetçilık kaygusun
dan doğuyor Geniş emekçı kitleler ya
rarına ekonomık reformlar ve sosyal 
ısiahat ısteyen sayın Cemal Bardakçı 

ve sayın ş S Aydemır'ın bütün iyi ni
yetlerıne ve sosyal meseleler konusun
dakı genış kultürlerıne rağmen, kendi
lerını dar mıllıyetçılığe kaçan peşın 

yargılardan kurtaramamış olmalarını, 

bılım sadakatınden ayrılmalarını üzün
tu ve ıbretle müşahede etmemeye imkan 

~ yoktur Ragıp Gumuşpala gıbı, bır parti 
1 onderının sozlerının, sozünti ettığımız 
! toplumcu aydınların goruşlerı ıle şaşıla-

1

1 cak benzerlığı de aynı derecede hazın
dır .şarkta aRa, bey, şehyh, seyyıt de-

1 nılen 35-40 koye sahıp kışıler, derebey 
i lıkler hala mevcuttur. Bu şahısların on
' celıkle Garbe nakledılerek yayılmaları 
: ve muayyen yerlerde ıskan edılmelerı 
! esas olmalıdır 
1 <1) De\'şirm('ler'JC" Sığıntılar'dan Vf" 

1 Mütegallibe'den neler çektik. Cemal Bar 
; dakçı. 1942. sayfa 150. 
' C2) Vatan Gazetesi, Eylül 1962 

C3) Tiırkiye Koy lktisadiyatı. Jsmai 
Husre\· 1934 Sayfa. 176. 

(Devamı gelecek sayıda) 
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1 
KÜRT AŞIRET LERI-

ll -Tercüme-

Bu a~ıret yaşayışı bilım bakımından ıncelenmış değıldır. Sadece, Şe
refnamenin (Kurtlerın Tarıhi, 1599) bu aşıretten ustunköru söz ettığını 

bıliyoruz. İslam Ansiklopedısıne göre bu aşiretin menşei TAJİK'tir. Bu 
aşıretın, Horasan Kurtleri ıle yakın akrabalık bağları olduğu ve bu uzak 
bölgelerı sırf ucra ve sakin buldukları içın yerleşme yerı olarak seçtık!eri 
ileri surulebılir. 

Gerçekten de. tarıh sahnesinde gorunduklerınden bu yana, Herat 
Kurktlerının bulundukları yerden hiç kımıldamamış oldukları apaçıktır. 

Oysa, İran'da başka Kurt kabilelerının. çoğunlukla istemediklerı halde yer 
değiştirmek zorunda kaldıklarını bilıyoruz. 

Nitekım "Pitçnavend ya da Pıçneverd" denı!en, "Bavenur ya da Beh
neverd" diye adlandırılan aşıretlerın Şah tarafından Türkrtıen!ere karşı 

durmaları amacıyla Horasan a gönderıldiklerı tarıhi bir gerçektır. "Zef
ranli" aşireti de aynı amaçla Horasan'a gonderilmıştir. 

M. Edemonce'un dedığine gi:ıre, Omarli, Kuppe, Kiranlı, Çemkanlı, 
Bahadırlı, Şah Gulanlı ve Beçanlı aşiretleri, Kazvin ve Geylan arasına, 

Nadir Şah tarafından yerleştirilmişlerdir. 

Zaten Kürtlere İran'ın her yanında,, hatta Tahran dolaylarında bıle 

reverd• diye adlandırılan aşiretlerin Şah Abbas tarafından Türkmenlere 
karşı durumları amacıyla Horasan n gonderildikleri tarihi bir gerçektir. 
•Zefranli• aşireti de ayni amaçla Horasan'a gönderılmiştir. 

Ağrı dağı ve Urumıye gol u dolaylarında "Celali' ve "Mikri" aşiret

lerine raslanıyor. Hemedanda ve Kırmanşah ile.Süleymaniye arasında 

"Babanlar", "Hamavend"ler ve "Caf"lar un salmıştır. Bu sonuncu aşiret 
Kürt kabilelerinin belki de en disiplınlısidır. Gerektiği zaman on bin sa
vaşçı çıkardığı görülmüştür. 

Luirstan aşiretleir arasında, •Amberbu'yu, •Leki•, •Küçük Lur'u 
"Büyük Lur"u, "Feili"yi saymak gerekir. Morier'ye göre, "Feili' tranda
ki k~ bileler arasında en büyüğü ve yapısı bakımından en fazla. feodal ka
rakter gösterenidir. Yine Morier'ye göre bu aşiret yüzbin çadırdan teşek
kul etmektedir. 

Yine İran'da "Çebankare" aşireti de iyice tanınmıştır. Çeşitli yazarla
rın duşüncelerini gözönünde tutarak. buyuk, •Bahtiyarh aşiretİnı 

de Kürtlerin arasında saymak mümkündür.. (L'Homme et la Terre, E. 
Reclus, Cilt I, Sayfa 375'te bu konuda şunlar yazılıdır. lsviçreliler, Al
man, Fransız, İtalyan Romanş gibi dört ayrı mıllıyelten teşekkül etmiş
lerdir. Bahtiyariler de bu kadar karışık bir manzara gösterirler. Bah
tiyariler arasında saf Aryenler, Sernit menşeinden geldikleri besbelli olan 
kimseler, Türk kanı taşıdıkları kabul edilen bir çoğunluk ve bunlardan 
başka, mongol tipli kimseler de bulunmaktadır.) Bahtiyarıler Luristan ile 
Susian bölgeleri arasında yaşarlar. Bütün tranının en zengin ve en kuv
vetlı aşiretlerinden birisim teşkil ederler. 

"Tarıhi Kürdan" (Kürtlerin Tarihi) yazarına göre, Bulucistan'da da 
bir çok Kürt aşiretleri vardır. Bu kesimdeki Kurtterin sayısı 350 bin ola
rak tahmi nediliyor. 

Bu aşiretlere arasında en tanınınışı "Brahoy"dur. El idrisi'ye göre Ha
lep kesımierinden göçen bu aşiret Sind ırmağı kıyılarına kadar gelmiştir 
ve fertlerı saf kan Kürtlerdir. 

Bu aşıret "Yukarı Brahoy'' ve "Aşağı Brahoy" dıye ikiye ayrılır. İkın
cısıne "Cahlavan" adı da verilir. 

Bu boluınierin her bırı de daha alt-bolumiere ayrılırlar Bunlar ara
sında. "Kamberanı"yi,', "Mirvani''yi, "Gürkenari"yi. "Çumelani''yı ve 
"Kalenderani"yi 8aymak gerekir. 

Anadoludaki Kürt aşıretleri işe Fırat ile Dıcle~in dağlık bölgelerinde 
yaşar ve oradan çeşıtli yonlere dağılırlar. 

Alexandre Jaba, 1860' ta yayınlanan "Kürdistanın Bir kaç Aşireti tl'ze
rine Notlar'' adlı kitabında bu aşıretlerden on beşi ve sayısı yuzkırka va
ran klanları hakkında ılgı çekicı bılgiler vermiştır 

Ağrı dağından ıtıbaren, bu dağlık bölge çevresinde "Celali", "Zeylan
lı'' "Bubhanlı'', "Haydaranlı'' aşıretlerıne, Van gölu çeyresınde ıse "Sıka
kı'' ve "Muhtan" aşıretlerine, İran sınırı kesımlerınde, "Çavlı", "Takuri". 
"Milanlı". "Çekiyah". "Çedanlı'' UAdamanlı" «Çaınsıkın ·Hasan1ı)) ccPe
nıan» aşırellerme. Hakkarı dolaylarında. •Orvari Bala, .. •Ghili - Goyan>> 
•Girkh. •Punianiç,, uOramar», «Tovi», ccDe~tikin, "Guidi" aşıretlerıne, 

nıhayet Zab kıyılarında "Hakiari", "Ravaııduz'', "Şarifan'', "Gavdan" •Ar
tuçin «Mahnıedan», «Sidan», «Geravi», «Zirki», "Kahuri", "Hadcan", 
uHerki'', "Kaylani", "Piran", "Pizder", "Aka" ve ccBoJi, aşiretlerıne ras
lanır. 13unlarla Iran sınırı arasında "Bilas' ve "Kosnov" aşıretleri yer alır. 
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SWARO 
Denk'ın Bedras koyunde Fate ısının

de genç, güzel, ınce boylu, edalt, endamlı 
bır kız vardı Fate'nin babası Bedras kö
yu•nun en zengın adamıydı. Fate'nın 

babası ava dıişkıin bır adamdı. Safkan 
arap kısrağı, mavzer tufeğı ve şefger 

ısımlı erkek bır tazısı vardı 

Gecelerı Fate•nın babasının oturma 
odası tıklım tıklım olurdu Odaya gelen
ler arasında ekserıyetle tambur ve rıbap 
çalanlar da bulunurdu Geç vakıtlere ka
dar saz çalınırdı Saz durduğu vakıt ara 
fasıllarda çıroklar (hıkayeler) anlatılır

dı Herkesler dağıldıktan sonra Ferhan 
Ağa uyuya kalırdı .• Bı şıfake wexta dık 
xıilxıiland, ew radıbu serxwe Ser çaşe 
xwe duşüşt Çefya xv. e yı hemayi davet 
ser sere xuwe. Rexte xweyı çarperçe da
vet pışta xwe Qondera xweyı Hesıça 

dıkır nıge xwe. Eba xweyı, qermanı da
vet ser piye xuwe. Xulaıne axe bışare 

sadıq ınıina Ferhan Axa Mıina mıinek 
beşbu vexta axa swardıbu, dü tembur
vane Wl bı tengaJa wi tıket Çaxa axa 
nıgexwe lı zıke ınıina beş tıxıst, mıin dı 

bu terez. (-Bundan boyle ıfadede nısbe
ten güçlük çekıldığı takdırde kürtçeye 
başvurulacaktır Bendenız ifadede guçlük 
çektığıne göre şahısları kürtçe konuştur
marn herhalde mazur gorülecektir. Şimdi 
yukarıdakı kürtçe ıbarelerın yaklaşık 

olarak türkçelerini vereyim: (Ferhan 
Ağa şafaktan horozların ötmesiyle kal
kardı Hama malı çefı'sıni - çeti'nin 
türl,çesini bılmıyorum - Başına atardı. 

Dort parça fişenkliğini beline atardı. He
siçe markalı kundurasını ayaklarına ge
çirırdi. Qerman malı aba'sını omuzlarına 
atar. Ferhan Ağa'nın sadık uşağı bışar 
kısrağını süslerdi Ağa'nın kısrağının 

alnında bır beyazlık vardı Ağa• bindiği 

zaman iki saz şairi etrafını alır, Ağa kıs
rağı mahmuzlarken, kısrak şimşek gibı 

fırlardı ı 

Ağa ve avenesi av sahasına gidınce
ye kadar sazlı, sozlü !asıl devam ederdi 
Ağa'nın avı üç yönlüydü: .seyda beta .. 
( -zannedersem bet toy kuşu olacak -
Toy avcılığ'ı ı .seyda kewe gozeı.. (kek
lık avıı .seyda kiırga u Xazala .. (tav
şan ve ceylan avı) 

Gelelim şimdi Fate'nın macerasına 

Fate çılgın gıbi Ismaile Eya'yu severdı. 

hayallerini hülyalarını, rüyalarını ismaile 
Eya doldurmuştu Ismaile Eya hani 
sevılecek adamdı Bır erkeğın bü
tün mezıyetlerını nefsinde toplamış

tı Mertti, cesurdu, gozüpek, endam
lı bır adamdı. Evli on yaşiarına ka
dar bır çocuğu da vardı. Karısı Ida çır
kın de sayılmazdı. Gelgelelım aşk ferman 
dınlemez Ikı taraf ta birbırlerını ılıtı

rasla severlerdı Ida'nın Babası Kızılte

pe (esk ı adı Tılermen şımdıki adı yeşıl

m·aı nın Dıeme koyünde otururdu Nü
fuzlu bır adamdı. Yanı Fate'nın babası

nın Ferhan Ağa'dan gen kalır yanı yok
tu Dıeme'de oturan Ida'nın babasının 

ısmı Xelef,ıdı Kızının ızdırabını anlar 
kızını yanına aldırmak ısterdı Her sele
rınde Ida nezaketle babasının tekiılını 

reddederdı Bunun üzerıne babası ofkey
le şoyle derdı· .Qıza xenzıra, hqeteyı, 

bıra te bıkıiıu Ez ıdı lı ser vı ışı nase
kınım. tü çerdıkı bıkı. ez qarışnabım 

Ma qey ıdı fedı lt nav dınyectı hılat Te 
ez rezılkının (Domuzun kızı laık sana 
bu haller, varsın oldıirsün senı kocan 
Artık bu ış üzerinde durmam. ne yapar
san yap karışmam. Herhalde dıinyada 

utanmak dıye bırşey kalmadı Benı re
zılettın 

REŞO 

rsmaıle Eya fakır bır aılenin çocu
guydu Bılmem kı bütün gözüpekler, ya
kışıklılar fakırlerden mı çıkar ne? ısına
ıle Eyo• da öylesıne koroğlu misali mu
hıtıne şahret salnuştı. Fakır, zengın bü
tun kızlar rsmaıle Eyo• ıle karşılaşmak 

ıçın fırsat yaratmaktan gen kalmazlar
dı Fakat Ismaıle Eyo bır kere abayı Fa
te'ye yakınıştı Gozu kımselerı görmez 
olmuştu Bedras Köyü'nde bır derecık 

vardı tepenın eteğınde. Fate'nın baba 
evı hızmetçı kadın ve erkeklerle dolu ol
duğu halde kendısı hernedense bızzat 

suya gıtmeyı tercıh ederdi. Bunu mazur 
gostermek içın de annesine, babasına 

şoyle bahaneler uydurarak demokrasiyi 
bılerek ıstısınar ederdi: .Ma qey rebılii

Jemın em gış wek hev nani dünya
ye, lı ber nezera heqteiHa ınsan gış ne 
w ek hevın? Çı ferqa me heyı jı feqıra .. 
(Allah bütun ınsanları eşıt surette ya
ratmıştır Fakır, zengin farkı allahın ın
dınde yoktur. Bızım ne farkımız var fa
kırlerden ı 

• wexta Fate we herı ser çem ave 
bını, xwe dı xemıland Kıle xwe jı kıl

dan derdıxıst Mırek u muçılk tani. Kı
rase xweyı çıtare u hüçük dırej derdı

xıst jı büxçıke Xeftane xweyi dawete 
tanı berxwe Kınce xwe dı gwerihi. U 
dest ,bı xemle dıkır Zer u kejı davet 
enya xwe. Xızem dxıst qulıka poze xwe. 
çave xwe kıldıkır Bı muçılke muyi! 
rwe xwe dıstend. Bir u bıjank hemi mi!
zedıkır. Şımka xweyi delal dıkır nıge 

xwe, Bı vi hawi k& lıwe bınerya we bı
gota qey dıherı dawet u di!An4!. Xelkl! 
Bedrasi ecemayi dıbun lı ser hawe ve 
qiza bı eşq u bı xemıl Du ve xemıera 
radıhışt küze ave u davet ser piye 
xwe. Hertım u herroj xelke Bedras~ 

durık u çiroke we dıkotın. Ve ke
çıka bı eşq u bı nalın guh nedıda 

qaluqüle kese ki. Be fedı u M ar 
bı vi hali roje se cara xwe dı xemı

Jand u dıçu avi!, wexta ko xelke jer e 
dıkot bı vi havi kes narı ser ave, we b 
W an vedıgerand u dıgot: Ez qiza axemı 
Dıijmıne me mı bı lıbase kevn bıvinı 

şerefa bave mı Ferhan axa we bışke. 

Pıreke ko bı sersaladı çubun lı ser ve 
cabe sere xwe kıldıkırın u dı bınd sı

meıa dıkenyan ... Verhasıli işki tevr bı 

tevrbu ev işa .. (Fate suya gittiği zaman 
süslenirdı Gozüne sıirme sürerdi, Ayna 
ve cımbız alırdı Yenı elbıselerini giyerdi. 
Kaftanını gıyerdı - türkçeye çeviremedi
ğim bazı kelımelerden vazgeç ı yorum, tel
feruata aıt bazı kelımeleri de türkçeye 
çevırıneye Itiztim gormıyoruın - Altınlar 

takardı Burun delığine xızem takardı. 

Guzel terlığını ayaklarına geçırırdi. Bu 
vazıyette kım onu gorse düğüne gıttiğıni 
sanırdı Bu kadar susili halıyle su tes
tısını omuzlarına atarak suya giderdı 

Koyün gungormüş kadınları bu vazıye
tının dogru olmadığını sorunca ben ağa 
kızıyım. benı duşmanlarımız görse ne 
der dıye cevap verırdı Güngormüş ka
dınlar bu halıne bıyık altındap güler
Jerdı. Elhasıl bu oyle bır ıştı kı sorma
yın gıtsın ı Tepenın onündekı derenın 

yanında bır tarla var ıdı Ismaııt\ Eya'
nun Bedras koyunde bu tarladan başka 
hıçbır şeyı yoktu Bu tarlaya koy halkı 

Çewlıka Ismaıle Eya derlerdı Yaz ay
Jan ve orak zamanlarıydı. Ismaıle Ey• 
kendı bızzat buğdayını bıçerdı rsmaıD 

Eya'nun bırazcık tarladakı ahva!ındeı 

bahsedelım · . ısmaıle Ey o şxwer konıkel 
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SALAHADDiN EYYUBi 
_ E•. ~ ulıııeı ın Sıl\ .tı1 K .ı lu -

\i:unıı· ... t··n ··E,~ahi Ot•\h•ti .. nin kuru
' ·!''ı Uıı~ ul\ ~d:·ıiı.uhHn. nıı-.tn ıniarı t.ı
r.dıııd.uı d.t Lıkdir t•dikn munıta7 bir 

d<'\ Id .ul.ım1 idi 

Dogruluk. mertlık Ye cengaverlıtı,ı 

ıle dost. du~man butun dunya Mıllctle
rının takdırını kazanan ve dunya tarıhı
nın ~eref sayfasına altun harflerle ısını
nın yazılmasını hak eden Sultan Selii
haddın, 770 sene evvel 4 Mart 1193 de 
vefat etmı~tı 

Y.u:ın Isa San~ 

Sıl\ an l Faıl .. un) de Eyyubo~ullarına 
&ıl u kıtabe tesbıt edılmı~tır. Bunlardan 
bıımcle şanlı selahaddın'den şoylece 
bahsedılmektedır sultanıli ıslam sahıbı 
Dıyarı Mısır ve Zebıd ve Aden ve Ye
men ve Şam ve Dıyarbekır Ebu! Muzaf
fer Yusuf bın Eyyub . ( Uıkabı "Yusuf" 
d un 

Mıliidi 1137 senesınde Tekrıt kasa
basında dunyaya gelen Selahaddın Ag
rı dağ eteklerınden te"'rıt'e gelen Ş azı'
nın oğlu Mervan'ın oğlu EYYUB'un oğ
ludur Babası Eyyub, Mır ımadeddın 
zengı ordusunda sayılı bır kumandan
dı 

Dıger Eyyubı sultaniarına aıt kıta

i beter şu yerlerdedır 

Aıle ce "Asker" olan Selahaddın, 
genç yaşta ordu saflarına katılmış, ze
kası ve civanmertlığı ıle kendıni pek ça
buk tanıtmı~tı Boylece, Frenklerın te
cavüzünden Fatımı'lerı korumak içın 
amcası ŞIRGO MERV AN kumandasın
da Mısır'a sevkedılen Orduda, SELA- , 
HADDINI EYYUBI'ye de onemli bır mev-
kı verıidi 

Frenk tecevüzu defedıldıkten bır 
müddet sonra SeHihaddın vezırlığe yıik
seldı. ~'akat Fatımi'ler Şii olduklarından 
bu devletı yıkarak hutbeyı Bağdat halı
fesı adına okuttu. Bağdat halıfesı de, Se
llihaddın'ın bu yuksek cıvanmertlığine 
kar~ılık, bır men~ur ıle ıstıkiatını tanıdı 
(1174) 

Seliihaddın Hazretlerı boylece hü
kumdar olarak ulkesinı genışlettı ve kı
sa bır zamanda Yemen - Mısır - Elce
zıre Eyyubi Devletını kurdu. 

sultan Selahaddın Hazretleri Elcezi
reyı fethettıkten sonra 1186 da Mıya Far
kın (Silvan) - Musul şubesını teşkil etti 
ve valılıgıne kendı l<ardeşı Melık Actıl 
seyfeddın'ı tayın ettı 

Melık Evhad: 2 kıtabe surlarda, ı kı
t~be PTT kapısı üzerınde, ı kıtabe mü
zafferıye ınınaresınde 

Melık Eşref Kulfa kapısında, Eskı 
halkevı duvarı üzerınde, muzafferiye mı
naresınde, surda 

Melık muzaffer: Selahaddını Eyyubı 
camıı mıhrabında, Muzafferıye ınınare

sınde 

Melık Karnı! (Melık Muzafferın oğlu 
olup sılvan Eyyubilerının son hüküm
d::rıdır) · Bu hukumdara aıt Sılvanda ıkı 
kıt~be vardır Bilhassa yol güzergahında 
bulunan Hamıd Efendı'nın,- evı uzerın

de ın~a edılmış-. surda Melık Kamıl'e 
aıt kıtabe, yazıların ahengı ve kar~ılık
lı duran asl:ı.nların arasındakı guneş 
sembolü Eyyubilerın Dünyadakı kudret
lerını ve medenıyete ıfa ettıklerı hız
metlerı goster~eye kalıdır 

Not. Sılvan'ın bınalarında alelade 
taş yerıne kullanılını~ ve tarıhçilerıo hıç 
germedığı yuzlerce kır.abe mevcut oldu
gu gıbı ta~ çıkarmak ıçın gırışılen ka
zılardc. da bır çok kıtabeye tesaduf edil
mekte, maalesef bu kıtabeter de alelade 
taş gıbı dnvorlara sokulmakt.a. bır kısmı 
da kmlıp mahvolmaktadır ... 

SiiRi' 

* 
\!\iLLE 1 V EKıliNiN 

ÖNERGESi 
( Baştarafı 1 de) 

sozlu soru'yu meclıs başkanlığına ver
mıştır Süreyya üner bu onergesınde, 
sıırt'e bağlı koylerde kaç vatandaşın 

mağaralarda ya~adıklarını ve bu mağara 
ınuhıtlerının Batman'dan kaç kılometre 

Sılvan. Melık Adıl'ın o~ulları ıdare
sınde 74 yıl (1186 - 1260) Eyyubı hakı
mıyetınde katını~ ve bu devırde bırçok 
kıymetlı sanat eserterme sahıp atmuştur 
Bu gün Islam Eserlerı arasında mumtaz 
bır kıyınet taşıyan, hiUen tepesı yıkık 
halde olan ve aşa:;ıdan yul:arıya doğru 
ineelen dort koşe ve dort etrafında Ey
yubi destanları yazılı bulunan abıde Me
lık Abıl'ın sıra ıle Mıya Farkin valılığı 
yapan Melık Evhad, Melık Eşref ve Me
lık Muzaffer adlı üç oğlu tarafından bı
na edılmıştır. Abıdenin yapımı 13 sene 
surmüştür 

·, mesafede olduğunu sormaktadır. Malum 
Büyük SeHihaddın'ın ınşasına 1186 ' olduğu gıbı Batman, Siırt kazaları ıçınde 

baharında hızzat emir verdığı Climı ıse , en çok medenıyet nımetlerıne mazhar 
başlıbaşına Eyyubi mımarısının Sanat olmuş bır yerdır. 
kabılıyetıni g6stermeye yeter nıteliktedir 
60 X 25 ebadında mustatıl şekılele inşa 
edılen bu mabet, yapısı ile mütenasıp, 
uzerı ndekı süs ve oymatarla revkaHide 
bır manzara arzeder. 

1960 senesı yaz aylarında bu camıyi 
zıyaret eden Guzel Sanatlar Akademısı 
~ube muduru Turhan Erol, Kara kalem
le krokısını alırken "ın~a tarzının orıjı
n"'llığı' nden bahsetınış ve "yakın bır 
benzerının Kahıre'de bulundugunu·• ıfa
de ctını~tır 

Ne yazı!< ve ne acıdır kı gerek bu 
ınuazzan1 camı ve gerek I::::ıtabelerle süslü 
Eyyubi Abıdesı bugun pek bakımsız bır 
haldedırler. 

* 

Gelın gorün ki hakıkaten sıyasetle 

pek Uğrasmayan Ulunay bınde bır SI

yaset yapayım derken baltayı taşa vur
du. Efendım ne demek, Sıırt Mıl!etvekılı 
kalkıp ta Imar ve iskan bakanından 

Sıırt mulhakatında kaç kışı magaralar
da yaşıyor dıye sorsun Kendısı bılmı

yor mu? dı ye hayıflanmaktadır uıunay 
Eğer bu ı~ler sadece bılmekle halledılsey
dı bugıin doğu giılluk guliıstanlık olurdu 
çunku hepıınız doğunun acıktı halını 
bılıyoruz Ama herhalde Süreyya Bey 
yrı ~nr.Jr duasına cıkmıyaca!ı::tı. yahut 
bır dılek~"e y::ızıp Dıcle nehrıne ~ık8.yet 

n1aka1nıı!.da atmayacaktı Normal yol 
olan parlamenter usule ba~vuracaktı ... 

Değişmeyen Bölge: 
Doğu Anadolu 

_\-,.rLu dır ele·, .Wil rdeg·::-lt'n cle~ı:--mC' 

nın r~,.., tılctu~u,.,u bılmıyen dtı u lJnl~"""~ 

\e h~tli:ının duı\.' lU cı delen .l~ıklıdır Zı

ı ..ı De\ k.1:nız. ıne~rutıyetten Cumllurı

yete, Halk p,u·tısınden Demokrata \e 
Mılli Bırlık Komıtesınden Koalısyon·a 

durınacl::tn d degıştırdı!lı ve her degış

mede, Ege ,.e em<;alı bolgelerının ~en

lenmesme çalışıldıgı bıhnen bır hakı

katt:ı· Dogu bolgesı ıse yıne eskı halın

de kaldıgı. değı>,me ve ınl<ı&afına hıç 

calışılınadıgını goruyoruz 

1 

Bız ılerleme ve değışme beklerken 
1 dağ ve koylerımızın ısımlerını tebdıl 

i ederek, alın sıze daha ne ıstıyorsunuz 
kabılınden bıze verdıler 

Bu hal bana bır hıkaye hatırlattı 

Bahsetmeden geçemıyeceğım Tatvan 
: kasabasına bağlı Oranıs koy kahyasının 

.xanye belek .. (alacalı bına) namı verı-

. !en bır bınası varmış Koy halkı eksen 
vaktını orada geçırırlermış Zenginleşen 

komşu ve akrabaları daha ıyı bina yap
tıkları ıçın artık .xanye Belek .. e kımse 
gıtmıyormuş. Buna sınırlenen k8.hya oğ
!una .. Lawo eger em Xanye Xwe baş 
nekın we nave me xerap be .. (Oğlum 

eger bız bınamızı ıyı bır şekle çevırınez-i sek adımız lekelenır ) çocuk, yapılacak 
mesarıfa ımkanıarı yetmiyeceğını baba
sına bıldırır Bunun üzerıne kahya .La
wo qe nebe nave wı guherının.. (Oğ

lum hıç olmasa ısmını değistırelım) der 
Deliıkanlı, ısım değıştırmekle herhangı 

ı 
bır menfaatı olaınayaca\',ını bıldığı hal
de sadece babasının ofkesınden kurtul

'ı mak ıcın kabul eder çok acele ımış gı-
1 bı hemen bınanın adını değ,ıştırır ve koy 
; halkına ılan ederler .Ere me sehkır 
; nekır ncbfjın jf ıru paş na,:e Y3.nye be
i lo!< bu Xanye delal .. (Evet ı~ıttık ı~it

' ınedıl< demeyın Bugunden ıtıbaren ala
, calı bınanın ısmı nazlı bına oldu ) 

Şımdı de o koyun ısmı (Qranıs) (I) 

ıken ! Anadere ı oldu 
' Zavallılar; yol, Su, Arazı \'e ıyı ted
i rısat vesaıre beklerken Koyceğızın ismı
! nın degı~tırılmesıyle kar~ıl3şınca şaşır-
dılar 

Mezkür koyun kervan gecmez kuş 

uçmaz tabırıyle yoluna, hele kovun or
tasından hayvan ve dığer pıslıklerle bu
lanık bır derecıkten ıbaret ıç~nr suyu
na vesaıre. o kadar ıniıracaatıara rağ

men ne g6ren ve ne ele soran 
Bu hal yalnız Oranıs'a munhasır de

ğı! Bütun Doğu Anadolu bolge<;ınde ma
alesef ınuşahede budur 

Bız Doğulular acaba bolgemızın de 
şenlenme gl.inunU gorecek mıyız? Yoksa 
bütun omrümüz bu hasretıe mı geçecek• 
dıye doviınup duruyoruz 

(1) ! Oranısı asıl bağ manasınadır. 

* 
LiCE DASLARI 

Ilhami Tahirağaoğlu 

Şımdıye kadar Lıce'den hıç bahset
medınız. Barı şu akıllardan sılınmış, var
lığı yokluğu belh olmayan zavallı Lıce'
nın halınden de bahsedın. Lıce'nın bu
lundugu mıntıka oyle bir mıntıka kı dı
ger kazalardan tamamiyle ayrı Yüksek 
bır dağın eteğınele kurulmuş olan bu ıl

çe gorunuşte bır koyu andırdıgı gıbı, ko
caman kocaman ta~ları tüylerı urpetı

yor Koy dedım de aklıma geldı Oto
büs ıle Dıyarbekır'den Lıce·ye gelıyor

duk Lıce'ye yakla~mı~tık Otobuste yan 
yana oturduğumuz \'e Lıce'ye ogretrnen 
olarak gelen bır şahıs bana - Karşıcia 

€\'lerı gorunen koyu gecersek her halde 
Lıce·ye varırız cledı ona ,·erclıQım ce
vap şu oldu , Lıce·nın ta kcndısı soz
lerıne devamla Rtıyalarcia bıle gormedı-
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·~ıınız ~er kı ı ele gorduk de::: c ne Pekı 

u o~ le cLl" lı~: ek ın c eln•ııslı ar:tzısı az 
(ılan ~erlC'rcl" ~.ı;ır:ın ınsanlar ne yapaı. 
;u-..ıl gc~·ınır dı\c -.,.ııclu Cr\,1P \Crclıır:. 

::. l··ı'-:cııı•.b ı·~·rı'lırler clcciı·n Arinma 
~:ı ~lı ıt u, h_~ : ab:..ı.ncı gddı ;,.ı '-'rtnkı 

lı_·~- ınrı.t i~~~· :<-'\:tılı:.- k.:.•1ııne~l'"!.' ılı.;: nı8-

ı. ı.:: ı·:• \'ll Dny:ın;1n1adı ~ıne ~ı)rdu Bu 
'~;.~··ak( L: declı!.!.ın ne [tCaba'' 13.-t~hı.dPi1 

.z.·~ıı:.·,•w dl1ldtmı.~ d- Aylaıc.· E'\ lerı ne 
rlorıınr•ı.::ı.;ınn Ira\~. Iran. Surıye hudutla
ııac_ı;:ın aldıklan kaçak malları Trabzon. 
V~n. Erzurum. ~1U~ gıbı yerlere kadar 

, goturup satmakta ve kazandıkları bır

!:aç kuru~ ılf' yıne evlerıne donerler Ben 
n.nl<:ıttık<:a adanıca!.!.ıZ başını sallıyor ve 
kendısınde buyuk bır heyecan hasıl olu
yordu En nıhayet Lıce'nın Kohne çar
~ısında ındık 

Lıce'nın yukarı kısımlarında bulu
ı:an ta~br daıına tehlıke ve endı~e ya
ratmaktadır o !<adar buyuk taşlar kı bu 

1 taşiara kurtçe tuhaf ısımler verıimiştır 

ı 
Meseıa .. ızevıra sor Kırmızı ta~ .... Kevı
ra kele· En buyuk ta~., .Kevıra dukanan 
Dükkıln taşı .. gıbı Bu ta~lara bıtışık 

: kuçük taşlar bazan kaymakta bırçok 

'ı hasarlar vermektedır 1958 tarıhınde kü-
çük bır ta~ın kayması ıkı üç evın yıkıl-

• masına ve bırkaç kışının de olümüne se
. bebıyet vermı~tı 

Demokrat partı zamanında bu ış ol
, du 40 000 !ıra yardım olarak gonderıldı. 
1 
Bırakırlarını bu parayı Partı Başkanla

i rı baykuş gıbı kaplılar Bıraktıkları bır
i kaç kuruş ıle bır sur yaptırdılar Halk 
: alay olsun dıye buna Çın seddı dıyor 

'i Ama nasıl sed ı metre yükseklikte 4 
metre uzunlukta bır duvar Efendım bu 

1 duvar yukarıdan ınen taşıara manı ola
cak:nış 

ı Bır noktadan bahsedeceğım: Şım-
dıye kadar Lıce'ye gelen Kaymakamla

, rın hıç bm maalesef bır fayda sağlama
' mışlar Yalnız sız k~rde~lerım gıbı doğu 
, clertlPrı ıle ılr:-ılenıneyı kendısıne vatani 
, lıır vazıle sayan ve ~u anda Lice'cle bu-
l; ınan h.ır kaymakam var Lıce'ye her 
alanda faydalı olmak istıyor. Acaba 
Lıce'lıler boyle bır kaymakam ıle bır 

daha kar~ılaşacaklarmı• Zannetmem. 
ışte bu kaym::ı.ka"mın Lıce'ye sağladığı 

faycblardan bın Kayalıkların tam ete
~lınd: C'\' lerı ın ı rı ta~lara bıtı~ık; kaya, 
Molla, Şoar mahallelerını bu fecı durum
dan kurtarmak ıçın Lıce'nın alt kısmında 
250 ev ın~a edılmı~tır Fakat Lıce'lıler 

olursek te bu evlere gırmıyecet!,ız dıyor

br Nıcın acaba• I&te ınsana yürek acı
sı veren bır olay 30 ooo !otuz bın) !ıra 

dıyorlar Pekı guzel ama yıllık gelırı 

2000 !ırayı geçınıyen Lıce'li vatandaş, 

80GOO lıralık evı nasıl alacak• Işte kay
makam Erol Beyın çalı~maları ve gay
retlerı ıle bu evlerı 10 000 liraya ındir
mışler Daha bundan başka bırcok fay
dalarını gorcluk Kendım ve bütun Lı

celı'ler adına Kaymakam Beyefendiye 
sonsuz ~ükranlarımızı arzederız 

* 
TAVZIR 

Yazı gonderen okuyucularımızın du
rumları şoyledır ı - Bır kısım okuyu
cular yazılarına acık adreslerını ekleyıp 
yazıların asıl ısımlerıyle yayınlan

masını ıstıyorlar 2 - Bazı okuyucular 
açık adreslerını gondermekle beraber 
takma bır ısımle yazılarının yayınlan

masını ıstıyorlar 3-Guruptakı okuyucu
lardan bazıları açık adreslerını gonder
mek:le beraber bu haber Ye yazıları sızı 

aydınlatın~ık ıcın gonderıyorum Ne asıl 

ne de takma bır ısımle adıma yayınlan
nu·.sının ıstemı~ oruı11 dıyorlar Dı~ er kıs
ını ımza<;ız \C adrcs::ıız bızı aydınlatmak 

ıcın yazı ,.e haber gonclerı~ otlar Yuka
ndrıl:ı t~:::.ı:ıfte ye:- alan butun okuyucu
lanmıza tesekkur f'der ılgıler:nın deva
mını clılerız 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



D İ CL E FlRAT ___ _ Sayfa: 7 

SWARO HABERLER (Baştarafı 5 de) 
Yedabu lı ser erd Cewdıkekı wıyı ave 
hebu Hım paleyı dılor hım ıı çave Wı 
lı ı ,ya fa te dı bu qurux Jı v,exta ko e~
r ıp vı fıryabu lı ser fate, pır dereng 
paleyı dıkır u ış ıı ber wı ranedubu 
Xelke gund lı wı ecemayı dırnan Xelke 
gund be rı \e e~ye ~uxle Ismaıle Ey o pır 
dıspe~ın:ındın Nuha -:-ı J1 wı men·e 
qenc ı e hatıbu' Du bı çuqas zamandı 
fehmkııın ko ew e~qı buyı lı ser fate 
Lebelc gundıya pır J e hezdıkırın u lı 
qusura wı ne dı nerın Deste \\-1 lı ser 
lla "arl..; u caYe \VI lı ::.er rıya Fate bu 
Carn8 te dıgo cey bı desta dı peyıvı Ber 
xwe dıpeyın u kılaın dıgo Kılame wı 

pır c~' ı ı eY bu 

Lolo X<·lrf Lolo Xelef 
Xf'lt'f swarbu mı bawernrkır 
Edula Eli lı pa~ xwe kır 
~w<"d ne~ana jorin werkır 
Xwt' dı zozane ,lorin werkır. 
Carna dı nevye stranectı dı nerı ko 

way Fate te Ew çax dev ıı strane her
ctıda u ber bı ,ı; dıçu her dudu ıı dı 
lezand u lı dora xwe dınerın iı bo ko (gı) 
kes wan nebını Fate lı ser alıyakı çem 
dıma Is'llaıle Eya iı lı ser alyakı dıma 
carna ·carna Fate xwe nedıgırt u dest 
bı durıka dıkır Çend peyve durıka we 
dı bıra mm (mı) mayı Bu texmını 
ew gotınan wani bu . 

Werı delal verı delal delal 
Vrrı mala me bı mevani 
~ııjde dinı ba xwedeki 
Bt\ xwedo ya rebbi te 
mı bı zavaye ve mah!kı,. 
(lsmaıle Eya tarlada keçı kılından 

bır çadır kurmu~tu. Bır yayıkta suyu 
vardı Kendı buğdayını bıçıyordu Buğ
day bıçerken bır gözü de Fate'nın yo
lundaydı. Eskıden bu tarlacığındakı buğ
dayı çok çabuk bıçerdı Fate'ye a~ık ol
duktan sonra biçim bır türlu bitmiyor
du. Köy halkı bu vaziyete ~~ardı Sonra 
anladılar ki Fate'ye aşık olmuş artık 
kimse kusuruna bakınadı Ismaile Eya 
çoğu kere bir türkünün şu kısımlarını 

terennüm ederdı: "EY Xelef ey Xelef, 
Xelef ata bındi ınanmadım. Alı kızı Edu
le'ı arkasına attı. Deşı yolunu tuttu, 
yayla yolunu tuttu". Bazı bazı türkü 
söy!edıği esnada Fate"nın ge!dığinı go
rürdü OZaman türkü çağırmaktan vaz
geçerek ona doğru koşardı. Bıri çayın 
bir kıyısında öbürü dığer kıyısında bır
birine bakarlardı. Bazan .rate kendısini 
tutamıyarak türkülere başlardı. Bır tur
kün ün şu sözleı hratırımda kalmış 

"Gel ey güzel oğlan gel gel. Evımi
ze mısafırlığe gel Seccadeyi ser namaz 
kıl ve Allaha yalvar yakar ve deki ey 
Tanrım bem bu eve damat et., 

Bu aşk macerası tam beş yıl devam 
ettı Fete gelen her evlenme teklitim 
reddedıyordu Baba ve annesının butün 
zorlamalarına yılınadan mukavemet edı-

yordu ısmaıle Eya'nun karısı Ida da 
'ı yukarıda zıkr edıldığı gıbı babasının 
kendısını kocasından boşama teklıflerını 

1 aynı ınatla reddederdı Kocasını sever 
[ boyle bır adamın karısı olmakla oYu

nurdu Hatta zaman geldı kı Fate ıle 
arkadaş bıle oldu Fakat onbe~ yaşına 

1 basan oglu bu vazıyetı hazm edemıyor
du Annesıne buyursem ıntıkamını alı
nın derdı çocukken Şımdılerde kendı
snı artık buyuk goruyordu Bır~ey yap-

ı ınaın dıyordu yalnız askere gonderece
t-'.llTI Baoası senelerdır asker kaçagı ıdı 
B tiL un ıhbarlara ragmen ı~ını uyduı ur
du Fakot og!u Ekrem ılle de gondere
ce:~ı·n cııyordu Nıtekım muYaffak ta ol
du Anne ıle ogul arasında muthış bır l 
'''Jcadele ba,gosterdı. Oğlunu affede-

1 mıyordu babasını ıhbar edıp askere gıt- 1 

ınesıne sebep olduğu ıçın ısmaıle Eya i 
askere gıdeceğı gun bır tUrku Bectras , 
ko,·unde dılden dıle do!aşmağa başladı 
Tirkuyu a~kın engınleştırdığı muhayyı-

1 Iesıy!e dertlı ve ayık Fate yaratmıştı 
Turku şoyleydı 
Ere Iolo swaro Jolo swaro 
Eri> Jolo swaro ne lezinı nu bı xwe ginı 
Erne ıı Df.rıke lı teıexın 
Erne lı Qızıltept" mohre binın lı mezbe-

texın 

EmC cawa sala isal paiza paşin 
ısmaiİe Eyo bıvın ber tırene ber fargone 
Ere weylo sawaro weylo sawaro 
Swaro nt> Iezinı mı bı xweginı 
DikC sıbe lı me xtilxuland 
mı xam rıbeka sware xwe xt"mılan 
Gava sware mı derket xeribiye 
mı s~ denge t'rebı ıe nithürand 
Roka me derketi jı aliye de qiıblete 
mı ~ewq u ~ımala xwc:- da Qızıltepe qes-

re hukumete 
Em dt nerın van yubaşya van binba!iya 
~erlı:rtını ve taJıme bazırole 
Erne herın SCrtC Sert mezını vılayetı 
Erne rıca bave lewık bıkın jı qoce dev-

lete 
Jı meclısa hukumete 
Ere weylo swaro mı bı xweginı 
Weylo swaro ne Jezinı. ı 

· "Benım at bınen sevgı!im, at bınen 
sevgılım. Acele etme sana yetişeyım De
rikte telefon edeceğız, Kızıltepede müh
rü mazbataya basacağız. Bu sene, son
baharda rsmaıle Eyo•yu trene götürece
ğız. - nakarat· At 'bınenım benim, at 
bınenim Acele etme sana yetışeyim.
Sabah horozları öttü, sevgı!imın tayını 
süsledim sevgılım gurbete çıkarken ar
kasından arap melodılerını terenniım 
ettim Güneş kıbleden doğuyor bugün 
İçinde hükumet konakları bulunan Kı
zıltepe'ye doğru yoneldim. Baktım ki 
yüzba~ılar, bınbaşılar talım ediyorlar 
Sıirt'e - sevgılısı Sıirtın Beşırı kazasın
da askerlığıni yapacaktı - gıdeceğiz, Siirt 
bıivüktür. vılayettır. Yığidim içın dev
lete, meclıse dahaJet edeceğız -nakarat-' 

KÜRT AŞiRETLERi 
1 Baştarafı 5 de) 

Mense bakımından Kurt olan "Yezidi"leri de saydıktan sonra, Dıcle 
ve Fırat, calalı arasında başka aşıretlerın bulunduğunu de be!irtmelıyiz 
Bunların ~n tanınmısları, Musulun Kuzeyindeki "Medjerikan" ve bu aşı
ret ıle Cezıre arasınd,aki "Bohtan" Dıyarıbekır dolaylarında bulunan "Açİ
ta''. "Urik'', "Zaza", "Sil vi" "Milli" ve Urfa dolaylarındaki «DügerJi,,, 
«Brazİ>> kabilelerıdir. 

Demokratik Cephe 
( Baştarafı ı de) 

Sag!ık Bakanımız Sayın Dr Yusuf 
Azızo~lu'nun dedığı gıbı doğulular doğu 
duşman!arını çok ıyı tanımaktadırlar 
I'iıkaplurı altında me! un ve Me~·um fı
kır!er saklayan sı)·aset aktorlerıne kana
cak ınsanlar yoktur doe.uda Bu sahte 
sıyaset bezırg:inları kendılerını kuvvrtlı 
hıssettıklerı zaman ınaske \'e nıkaplara 
luzum gormezler ,.e açıkça doguya du~
ınanlıklarını ızhar etmekten çekınınez
ler Kendılerını kuvvetlı hı;setmedıklerı 
zaman yahut sıyaset oyle gerektırdığı za
man tioguya karşı pederane hısler bes
lıyen ı allere gırerler 

Bız dog.u menfaatıerını şahsı men
faatlenne alet etmıyen gerçek doğu ev
latıarını sonuna kadar destek!ıyeceğız. 
Menşeyı dor.ulu olsun olmasın butun do
gu dostlarına kar~ı sonsuz sempatımız 
vardır 

Dıcle - Fırat, Koa!ısyon du&manları
n a koz vermemek ıçın şımdıye kadar 
olduğu gıbı bundan boyle de teennı ve 
ıtıdalı elden bırakmıyacaktır· Dıcle - Fı
rat Yayın hayatında daıma kuv\'et mu
vazenesını adım adım takıp etmış, ıstıh
baratını dağuyu seven. sevınıyen ve do
ğuya kar~ı notr durumda olan çevrelere 
yoneltmış, elde edılen haberler deger
Je,-ıdırılerek rotasını ona gore ayarlamı~-
tır 

Madem ırkçı bır dı'<tayı ıstemıyoruz 
ve dıktaya karşıyız ahalde koalısyona 
güçliık çıkarmak hızzat bındığımız dalı 
kendı ellerımızle kesrnek olmaz mı? I~te 
Dıcle - Fırat'ın günümiızdekı sıyaset fel
sefesı bu kaygulu soruda duğümlenmış
tır. 

Gonul ısterdı kı Dicle-Fırat çok daha 
mükemmel çıksın ama gonul başka de 
akrıl başka der ve Dıcle - Fırat'ın per
sone!ı bu mükemmellığı sağlıyabilecek 
kapasıtededir Dıcle - Fırat ağır fakat 
emnıyetle adım adım hedefıne doğru 
ıleriernektedır 

Genç nesıller bilmezler ama yaşlı
lar bılırler: Meşrutiyet devrınde bır za
man kürtçe gazete ve mecmuaıar çıktı. 
"ornek'" kurt okulları açıldı ama sonra ... 

Dıcle - Fırat'ın hedefıne ılerierken 
düsturu, ınıili bırlıktır ve ınıili bırlik ola-' 
rak kalacaktır 

* 
Köylüler Şikayetçi 
( Baştarafı ı de) 

bundan sonra oluyor Duşunun bır kere, 
bu zavallı koylıilerın seslerı sanıyede şu
kadar hızla yol katederek ta ıdarehane
mıze kadar gelmektedır. Demek kı onla
rın seslerını mesul makamlara goture
cek riızgar kalleşlık etmektedır Bız ~ah
sen ruzg8.ra müte~ekkırız Ama bu 
haber çıktıktan sonra ruzgar aynı mert
lığı bıze kar~ı gosterecek mıdır? Bunu 
da zamanın sıhırlı ellerıne bırakalım 

* 
DOGl' MESELESINİN BAZI YONLERI 

rBaştarafı 2 de) 

Bucakta Ncier Oluyor 
( Baştarafı 1 de) 

!erek dertlerını ben kaynağından dmiı-

I 
yecegıın dıyor Aynı zamanda Jandarma~ 
!ara da sıkı tenbıhatta bulunarak ruşvet 

1 
ve suıstımallere paydos dıyor Doğuya zu
luın etme!\. ve paı a vurmak ıçın gıcten 
]anrl'3.rmalara bu durust komutanın soz-
lerı çok acayıp gelıyor. ıçınde yetıştıgı 
muhıtın ye aldı ~ı terbıye sıstenune taban 
tabuna zıt kumuLanın sozlerıne a!dırmı
varak mahal!ı nıutevassıtlar!a ortaklık
iarı'1~ ctevan1 edıyorlar Komutanın oto-

i rıtesı sıtıı a n1uncer oluyor fakat komu
tan mucadeleden vaz~eçmıyor Bu sefer 
ıa!1d;wmalar ve mahallı miıtevassıtlar bir 
''ulp takalım dıyorlar ve kulp takıyor
laı Doğuda kulp takmaktan kolay ne 
Yar' zaten haberın ba~ında soy!endığı 
gıbı komutan munevver bır şahıstır mat
buatı takıp edıyor eh bu arada 'Kımıl' 
Dıcle - Fırat. Barı~ Dunyası da okudu
guna gore yuzde yuz kurtçudür. I~ ka
za J andarına Komutanlığına oradan 
Bolge Jandarma Komutanlığına oradan 
umum Jandarma komutanlığına akse
dıyar Adamın sesı teype alınıyor takı
bat. tatbıkat netıce dağ fare doğuruyor. 
Eh bukadar tetkık, takıp sonra da ada
mı yerınde bırak, olmaz öyle ~ey, yalla.h 
Yozgat 6 Jandarma er okul alayı emrı
ne Hadıse zamanında ruşvetten sanık 
ıkı i andarına muvakkaten yerlerınden 
alınıyorlar Sonra onlar da yer!erıne 
doi1üyor ı:er hadısede olduğu gibi gene 

1 kabak halkın yanında yer alanların ba
l ~ın8 patlıyor Şımdı komutanımiZ Sıve

rek Jandarma komutanlığında harcıra
hını beklıye dursun bızim i andarınalar 
da "ınsanlık kamedisınin son perdesini 
oynuyorlar Bu halın bütün doğuya §~
mı! olmadığını iddıa edecek bir babayı
ğıt varsa beri gelsin. 

* 
RAKKAMLARIN İHTARI 

( Baştarafı 2 de) 

ıçın elele vermeli, kaybebılecek zaman~: 

1 

mızın kalmadığını bı!melı_yız şu gerçegı 
de belırtmelıyim kı, dogudakı halkın 
% 90 ının ana dılı kürtçedir. _ Do~~u 
vatandaşlarımıza bir yandan turkçe og
retırlcen bır yandan da elde hazır. vasıta
dan (Kürtçe) ıstıfade etmelıdır Eğı-
tım problemı, gerçekleşmeden, iktısadı 
ve sosyal prob!emlerımızın olumlu so
nuçlanacağına şahsen ınanmıyorum. 
onun ıçın ılgılı yonetıcı!eri, parlamen-I to teınsılcılerımızı ve aydınları doğun~n 

ı 
eğıtım problemını radıkal esaslara bag
lamay:::ı. davet edıyorum . 

( 1 ~ ~~ ~s~a-;:;~t~k 15 ocak. 1963 ta
rıhlı Mıllıyet Gazetesınde çıkan Eski 
Malıye Bakanı Şefık ınan'ın beyana
tından aktarılmı~tır 

ABONt: ŞARTI.ARI 
Erne;t Chantre, bu kabılelerden on beş tane~ı uzerınde ıncelemeler 

yapmıştır (Bulletin de la Cociete d'Anthropologie de ~yon: 1~81-82). 
Bu asıretler topluluğu Maraş, Pazarcık, Kılıs \'C Islahıye ye kadar 

uzaı Kıl;s ıle Islah·ye arasında yuzlerce klan vardır Bunların en tanın
mısları, "1\'lelikanlı'' ucelikanh" "Sineminli" "Alikanlı"dır 

:.raskrlenmesını. kıtle psıkolo)ısını "?U \'e

y::ı. bu ı-;tı~<:ımete yoneltme sanatını pek 
ıyı bılmektedırler 

l'v!ıllı Bırlık komıtesının bazı kafa- i 
! tasçı mensuplarının hangı guruplar uze- Yıllık, 12 altı aylık 6 liradır 

· .~nadoluda, goçebe hayatına çoktan ben veda etmıs ve toprağa yer
lc'm" bır cak Kurt asıretlerı vardır Nıtekım Tuz Golu dolaylarında bu
lu;1an "Cıh~nlı Bey lı". ve Haymana Kurtlerı ıle Dersım Kurtlerıni ıçme 
alan "Dııjik" a~ır;tlerını bu arada saymak gerekır. Bu aşıretler çoktan 
beıı toprağa bağlanmışlardır 

Zaten sozı.i geçen kabılelerden çoğunun da goçebelıkten )U ya da bu 
dereceden \·az geçmı~ olduklan bır gerçektır. 

i rınde durdukları \e hıslerını nasıl ok~a
dıkları hatırlanırsa yukarıdakı mulaha
zaların dogru!uk derecelerı anlaşılır Mıl-
lı Bırlık komıtesının kafatasçı mensup
ları e\'vela talıhlerını bazı talebe gurup
ları uzerınde denemeye ba~ladılar 

Herkes kendısıne duşenı yaptıgı tak
dırde tarıhın bu dalgalı safhasına mu
vaffakıyetle hatıme çekılebılır. 

1 devam edecek ı 

ss 

tL\ N T.\RİFEMİZ 

DAŞLIK 2'i LİRA 
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4 Sayfalnr ,,aııl•ını 5 Lır8 
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Sa~ fa: 8 DiCLE-FlRAT 

Okuyuculardan DiCLB riRAT'a 
Deri k Ormanları 

IGel:'-'11 ~-~·alan d \',ım) 
tın ı ~ılı ı ınıy dı'' Kt·z.ı Dl'' ı h. ılf' K 1zıltept' 
.ı. ı .. ı- ı:Hi.ı ., l' d.:glu.r t't·-·:..:.:ııdekı J.Ie:::kına. 

~clı, .'.ı J.ııı 't' l'.ı iın~t ko\1:" ı•ıd:·kı ,lk.tı 

·,~ıLtr:ıı !:ııııı~.nın ı.ananı· .' ;\.'l'l'::.ını!l 

kt'-ıl.ıt n kL''-dll1l':::.l VPya 11lU!ll'L'->l'l1t't'(')~ ka 
d..ıı aLalnıa~ı \'l' l.mral .. ud..ı.kı :::.ulu bah{'e
lt'rın kurumaları bahısınevzu·u olur ın~y
cıu·ı 

UzagJ. gıtmeye ne luzum var? (De
ııkte ıçme suyu bulanlar farkında olma
yabılırler ama) Dahi bahçelerını seneler
den berı ıdare etmış olan Külebe suyu 
ıle Gab bahçelerını ıdare etmış olan Gab
çe sahiplerınden, bahçıvanlardan sorma
suyu derdını, bırde bu mevkılerdekı bah-
11' 

Şemıkii'ya varınca ılk ışım cıvarda

kı tepelere bır goz atmak oldu 
Bıtabı buradaki Orman'ında (mu

h.tte Dev ı tab ır edılen ufak tefek fi
danlıklar harıç) kokü kazınmıştı. 

Bütün bunlar neden olmuştu? Bu 
koca Ormanı kımler mahv etmıştı• 

Gerek Şemıkıida ve gerekse döndük
ten sonra Derık'te, sorup soruşturmak 

suretıyle öğrendıklerımi bu yazımda nakl 
etmeye karar verdim Gerçı bu naklet
me işi başıma bır dert açabilir. Liikin 
ben bu işte ammenin menfaatı bulun
duğu ve bu vesile ile açıklarnamanın da
ha vahim neticeler doğurabıleceği kana'
atında bulunduğum için, azınaktan da 
geri kalmayacağını. 

ORMANCILAR YETER ARTIK 
Pek muhterem Derik ve Mazıdağı 

Ormancıları: 

Sizler de biliyorsunuz ki bundan on 
oniki sene evveline kadar bu ormanlar
da Orman Kanunu tatbik edilmiyordu. 
Bu sebeple buralarda ornıancı da yoktu. 
Binaenaleyh Derik ve Mazıdağı orman
ıarına ancak 10-12 sene'dir teşrif buyur
dunuz. 

Bilmem hatırlıyanınız var mı? 
Teşriflerinizde az daha bayram ya

pıyorduk Zira o tarihe kadar az çok ko
rıınmuş olan ormanlarımızı, orman Ka
nunu çerçevesı dahilinde, hak sahibı ola
rak daha düzenlı bır şekilde koruyaca
ğınız ve çobalarımızın ellerıodeki ufacık 
baltaları da alıp yüzlerine çarpmazsanız 
bıle hıç olmazsa kıracağınız ve bu vesile 
ıle de bizleri pek yakında güllük gülis
tanlık bır ormana kavuşturacağınız ze
habına kapılmı~tık Çok saf kişilermi

şiz meğer Zaten benim için bütün ta
nıdıklar (satsın) derler ama, bu işte saf 
olmayan vatandaş yoktu galiba! Bir de
receye kadar bu saf olanlara hak ta ver
mek gerek• 

Öyle ya Sizin o güzelim ormanıara 
Koruyuculuk yapacak yerde, omuzları

nızda ( çobanlarınkinden daha iri ve da
ha keskin) baltalarla dalacağınızı ve hiç 
bıkmadan usanmadan 10-12 sene müd
ctetle balta sallamak suretiyle Derık ve 
Mazıdağı ormanlarını soyup sovana çe
vireceğinizı kim bılebilırdı? 

Eskıden ormanlarımızın odunları da 
harıce hıç mi? Hiç gıtmezdı Fakat teş
riflerınizden berı maşalliih hiç durduk
ları yok. Urfa, Nızıp, Gaziantep, Ceylan
pınarı ve Diyarbakır·a her gun kamyon
larla bol bol odun gıdıyor Onlarda go
zümuz miı kaldı? Kalır ya, kalmaz olur
mu• Gozı.imüz onlarda odun oldukları 

ıçın değıl. kar, yağmur, ve bereketımizi 
de beraberlerınde surükleyıp gotı.irduk

lerı ıçın kaldı 

Gercı kesmekle kestırmek arasında 

pek fark yok amma. merak ettım doğ
rusu Hakıkatten 12 seneden berı hıç 

durmadan yorulmadan bı.itıın bunları 

hep sızler nı, ke>ıynrsunuz allahaşkına • 
Yoksa kamyon sahıpterme ormanıye ver-

ll-

'llC'k :-.ureıı~ lt· < ı.;;,tcdı~ınız yerden) kesın 

1111 cf.:) u ı sunuz·• ı ıe.ı1 bu ormanlarda ar
tık odun olıcnl-:: kesılecek ~waç guremı

_\ 'J' nın ıl1"l'n Odun :-dt ı~~ ct,l brrdel·am 
ııl(lu ;d.. (~tı f' ac.tb.ı P-..kıdrı. ke~ılcn

kı .n _\('!lll' ll koklrıı mı :-.oktılu) oı"' Ne 
olu~ or' 

1\!rrhum Omer Hayyaııı, bır ~ıırınde 
- Kı•,kı• bir daha Dunyaya gelrnek 

mumkun olsa idi.
- Keşke ot gibi bitrnek rnurnkıin olsa 
Demış idi.
Her nekadar ınsanlar ıçın aynı fı-

kırde değıl ısem de, bu üstten kesılmış 

ı kuru ağaç koklerı ıçın merhumla hem 
i fıkırım. Onların artık yeşermelerıne mad-
1 deten ımkiln yok · ama benım endışem 
, ayrı• Ya bu arada kamyonları doldura
l bılmek ıçin taptaze fıdanlıklar da kökle
i rınden sokülüyorlarsaı 
, Dıyebilirsiniz ki (satışları Orman Ka
! nununa müstenıden yapıyoruz.) Güzel 
J buna bır ıtırazımız yok. Kanuna karşı 

boynumuz kıldan incedır Ama Kanun, 
fidanların da satışına müsaade etmez 
herhalde 

Ben Orman Kanununu okumadım 

Fakat daha ilk okul sıralarında iken ya
nılmiyorsam, Hocalarımız zaruri ihtiyaç
lar ve gelir sağlamak için ormanlarda 
mıntıka mıntıka kesme ıznı verilir. De
miıjlerdi Netekim geçenlerde bir akra
bamdan da duymuştum. 

Mantık yukarıda işaret edildiğı gibi 
bir hükmün de orman Kanununda bu
lunduğunu kabul eder Şayet Kanunda 
böyle bir hüküm varsa, sizlerinde kanu
na riayetkir olmak suretiyle bundan böy
le olsun, 20-30 sene· müddetle satı~lara 
ara vermeniz iktlza eder. Çünkü bu on
iki sene aralıksız olarak odunlarının sa
tışına devam ettığiniz orman, billyorsu
nuz ki Balkan ormanları gibi büyük bir 
sahada değil, tuşu tumunu bir, bileme
din iki mıntıka sayılır. Bundan ötesi 
var mı • Hem sizden bu kadarını da de
ğil, daha azını istiyoruz MeseHI 20-30 
sene değil, satışa on sene olsun ara ver
menizi ıstiyoruz Görüyorsunuz ki ku
raklik yüzünden, biz çiftçiler gırtlağa 

kadar borca gırdik. Artık Hükumetten 
tohum ısterneye yüzümüz kalmadı 

Ne olur ormancılar AllAh rızası içın 
olsun yeter artık. 

-S o n-
Bedirhan Çınar çiftçi - Derlk 

DiCLE - FlRAT 
Yazıişleri Müdürlüğüne 

(Geçen sayıdan devam) 
Bunun üzerıne aklıma yassıada mu

hakemelerı geldı Evet o günlerde şahıt 
olarak bir patrık mi ne dinienirken 
rumca konuşuyor, bır tercüman bu ifa
deyı türkçeye çeviriyordu Bu adam va
tandaş sayılıyor da yarın asker olacak 

1 er oğlu er ve halen kardeşi asker olan 
ı bu çocukcağız neden vatandaş olmasın 

ve neden dil bılmiyen bunun gıbı ma
sun vatandaşların kökünıi kazımaktan 

bahs edılsın. Orada hakim. doktor ve 
kiltip te bulunuyordu Bu zatlar bu va
ziyete mudahale edeceklerı yerde bılii

kıs memnun olmuş gıbi de güldüler 
Bu çavuş hala yerinde duruyor ve 

1 
pen·asız hareketlerıne devam ediyor Bu 

ı vazıyetlerı yuksek mercı.Iere ve efkarı 

\ uıı1umıyeye duyurmanızı arz ve ıstirham 
ederım. Saygılarımla 

-S o n-

lU. Ali Özturan 
Özenp:nar köyünden 

Tutal• - Ağn 
4 Nısan 1963 Husnıitabıat Matbaası 

Istanbul 
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Doğunun Dertleri 
Gazetenızı uçuncu sayıdan ıtıbaren 

okuyorum Daglar kadar memnun oldum 
Hakıkaten sızler vatan sever ınsanlar 

oldu~unuz \e nıemleketımızın bır par
çası olan doı,.:unun kalkınma~ı ıçın. ça
lı~tıl2.ınızdç_ıı dula} ı :-.ızc mınnettarız 

Dogucta ınsanı verem eden nıeseldeı 
çoktur Fakat şımdıye kadar derdımızı 

kıme anlatacagımızı bılmıyorduk Bun
dan sonra dogunun dertlerını ancak 
.Dıcle-Fırat .. a anlatacağız Işte dogu 
dertlerınden bır tanesını doğulu vatan
daşıara anlatmak ıstıyorum 

Evvelkı senelerde .Beyanname .. de
nılen, ve bütı.in doğulu vatandaşıara be
la olan, beyannameler kaldırıldı Zaval
lı fakırler dağlar kadar sevınd~ler. Bu 
sene jandarmalar zavallı koylıilerın hay
vanıarına kaçak muamelesi yaparak 
mahkemeye verıyorlar Geçenlerde bu
nun aynısı olan bır olay daha oldu Bu 
olay da şudur: Mardinin Kübala köyün
den hayvanlarını otlatmak üzere, bu 4-5 
senedir rstilıl nahiyesine bağlı bazı ma
ğaralar vardır. Sere kahniya adiyle anı
lan bu mağaralara gelırler. Buraya gel
melerinin sebebi de Mardın muhitinde 
kış çok sert geçtiğinden, hayvanlar, so
ğuktan telef oluyorlar Bunun için bu-

raya gelıı ler Bu gıdıp - gelme onlar 
arasında bır gelenek halıne gelmıştır 

Bunl:ırın ya~adıkları magaralar yılın on 
ıkı ayında gunr~ yuzunu gormezler 
Kı::ıl'l soguk gunleıınde bır kaç odun par
c,ı-.,ı oc,tklarda yakıp ısınırlar Evet ısı

nu laı fakat ısındıkları. !{adar ezıyet 

cekerler Ateşten çıkan dumanın bır kıs

mı gırtlaklarına dolar. bır kısmı da ma
gara duvarına sınerek magara duvarını 
sımsıyah yapar Gecelerı aydınlanmak 

ıçın lamba yerıne çıra yakarlar, ve ara
dan çıkan sıslı duman burunlarına do
lar Bunların yaşadıkları mağaraların en 
yıiksek olanı 3-4 metredır. gecelerı 150 
koyun ve keçının yanı başında uyurlar 

Işte bu rezalet ıçınde yaşıyan vatan
daşları düşünınıyen ham jandarmalar, 
geçenlerde ellerınde bulunan hayvanları 
alıp gotürdüler ve onları mahkemeye 
verdıler Bu koyunların yarısı doğurdu
lar, ve kuzuları 3-4 gün mağarada aç 
kaldılar. Gayet tabli kı boyle kuzunun 
halı nice olur 

işte sayın Dıcle - Fırat buna ben
zer olaylar çoktur, yazarsak bır fabrika
nın kAğıtları yetmez Burada istemiye
rek satırıarına son veriyorum 

Saygılarımla. 

Hüseyytn Aslan Şahani 

G0BD1tB:LEB:I:lYI 
Mensup olduğumuz RÜŞV AN aşireti 
İkı asır evvel Urfa'nın güneyindeki 

Birri çölünden göç ederek Konya'nın 

kuzeyine, Ankara'nın güneyine, Kırşe
hirin batısına, Afyonun uzak doğusuna 
ve iç Anadolu'nun en zengin göbeğine 
yerleşmiııJerdlr. Teşkil ettikleri ilçeler 
sıra ile, Cihanbeylı, Bal4, Haymana, Yu
nak. Aksaray, Polatlı'nın bir kısmı, Ak
şehiri'nin bir kısmı ve kasabalar nahi
yerler. Köyler tahminen 400-500 nüfus
lüdür. Bütün köyleri çok zengindir her 
evin önünde bir traktör vardır Bu aşi
retımiz komşu bulundukları Tiırk aşı

retleriyle çok ıyı ba!ldaşırlar bırbirleriy
le ıyi geçınip birbirlerine kız verirler, ve 

bize siz Kürt değilsiniz esas Kürtler şark
tadırlar ve onlar vahşi, yabanı canidirler 
diye bize tanıtırlar Ve ben de Kürt ol
mam hasebiyle buna çok üzülürdüm 
Ben 12 yaşından bu yana kitap, mecmuıı 
gazete, roman ve bilhassa tarihi roman~ 
ları çok okurum. Okuduğum ve mütalaa 
ettiğim kitaptarla kendimin de mensup 
olduğum Kürt aşıretinin müslümanların 
en asil kabllesine mensup olduklarını 
kabul ettim. enniheyet Allahın bana bah
şettiğı bır lütufla dileğım yerine geldı: 

Askerliğimde şark tarafına düştüm ve 
bu vesile ile kürtleri daha yakinen tanı-

(Devamı gelecek sayıda) 
Neri Nursöy Clhanbeyll 

Dicle· rıra"t'tan 
Okuyuculara 

Muhterem Okuyucular, 

Evvelil şu noktayla sohbetımize baq
lıyalım: Geçen sayıda fahış bır tashıh 

hatası yaptık 

Yazı ışlerı Mlıdürıimüzun soyadı 

.Karaman .. olarak çıktı .Karahan. ola
cağını söylemeye bılmeyız luzum var mı • 
Bu hatadan dolayı çok ozıir dıleriz 

Mardın'den okuyucumuz Fevzi Yıl

dırım'a yazınızı aldık. Kalemınız işlek, 

ıfadenız temız. Yazınızın konusu bir 
şahsa yonelen ıthamları taşıyor Bu hu
susları ıspat çok zordur. Aynı zamanda 
mesele şahıslar değıl zıhnıyettır Yazı

larınızı daha umumı ve obıektıf kıstas

lara göre ayarlarsanız daha ıyı olur .. 
Lıce'den okuyucumuz llhami Tahir

ağaoğlu'na gonderdığınızı soyledığınız 

yazılar elimıze geçmemıştır Elımıze ge
çen son yazınız bu sayıda yayınlanmış
tır ... Derık'ten Yazı ışleri mudurürouzun 
şahsen tanıdıgı ve hürmet ettığı kıy

metlı dava vekılı Denk C K M. P ılçe 
başkanı Reşat Suer'e mektubunuzun 
muhtevıyatı şahsınıza taalliık etmedıgı 
ıçın yayınıanmamıştır Affınızı rıca ede
rız Memleket. dogu ve Derık hakkın-

dakı yazılarınızı memnunıyetıe yayınla

i rız ... 
Okuyuculardan bir ricanuz var: Gön

derdığiniz haber ve yazılar mümkün mer
tebe tarafsız. gayrı şahsi, objektif ve 
umumi olsun Maksadınuz şu veya bu 
şahsa karşı husumet yaratmak değil 

maksat, ıdarı mekanızmanın doğudaki 

aksaklıklarını memleket umumi erkArına 
sunmaktır .. 

Muhabır kartı almak ısteyen oku
yucularımız 5 liralık posta pulu ıle 3 

adet ve sıkalık fotoğraf gondersınler ... 
Kıymetli okuyucular, yazı kadromuz 

gerek ıstanbul ve Ankara'dan, gerekse 
doğu şehır ve kasabalarından vakı ıltı

haklarla gıttıkçe genışlemektedır Bu-
nun ıçın ılerdc Dıcle-Fırat'ın ya sahıfe 

\

' adedını çoğaltınayı ya da 15 gunlük yap
mayı düşimfiyoruz 

Sıze ıkı sürprızımız var bu da 8. cı 

l sayıya kalsın 

ı 
Hı.irmetlerımızle 

DICLE - FlRAT 
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