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KON 

KON Cikark en - HA YRİ BAŞBUG 

Yüzyıllar bovunca hür yaşamış, bağımsızlığın sembolü olan rniıze ... 
timiz; bugün "komünizm" ve "bölücülü.k" tehlikesiile karşıkarşıya bu
lunmaktadır. Milletimiz uçuruma doğru sürüklenmek istenmektedir Do
b'fuda , batıda, kuzeyda, güneyde ; aynı milletin çocukları, aynıpeygam 
berin nurlu yolunda yürüyen ve aynı kitaba inanan, a~nı dine mensupo-

~ lan memleket evlatları, birbirlerine düşman hale getirilmiş ve nere 
deyse b~rbirlerine boğazlafı lmak derecesine .itilmişlerdir . .. 

Moskof emperyalizminin Doğu Tür.kiye toprakları üzerinde, eskiden 
beri gözü olduğu unutulmamalıdır. Bu gerçeği gözönünde bulunduranı,k
memlekelim'izi kimlerin karıştırıp huzursuzluk tohumları atmak iste
diklerini, bizi birbiri1J!ize vürdu'Y'Up kırdırarak, kardeşi kardeşe düş
man h~le getirmek istevenlerin kimler oldtlğunu iyice bilelim ... 

D9GULU KARDEŞ.' . . Şunu unutma ki; geçmiş tarihimizde Kürt-Türk 
Alevi-Sünni ayırımı yaparak bizi birbirim ize. vurduranlar, kardeşi !?ar
de şe düşürenler, Rus, ingiliz, An~ erika gibi silmürücü güçlerin ajan
ları ve işbirlikçileriydil~r. Fakat senin vatansever duyguların galebe 
çaldığı içindir l?i, onlar umduklarını bulamadılar, · çekip gittiler .. . 

Ama bugün aynı oyun yine sahnede. Bunca yıldır kapanmış, kabuk 
bağlamış yaraları deşmeye tırnaklamaya kalkışan bir avuç sapık, seni 
tel?rar aynı tuzağa düşürmek istiyor. Fakat bu sefer amaç baş.kadır.Vic
tfanlarını Jv.oskof)a ve Pekin 'e satan lv:arksist-Len·inist ve Maoist ko
munist çeteler; . m em leketimizi sonu ·T?apkaranlık bir istik8:mete . rloğrı~ -
itip, amaçlarına ulaşabilmek için, koz olara!,·_ seni seçmiş bulunuyor -
lar . .. Dünkü zalim Çarlar , Krallar- Voyvodalar yok, ama onla'Yın u şuk:.. 
ları var şzmdi ortadq: ' ~ürd. 'ü Tür.~'i}. her.gördiigün yerde, her tü r iü 
şartlar altında vur{ Pklür, ~ntikam, al:" diyen Ermeni -çe teleri yok.,fa.-. 
kat on-ların da Uınetlenmiş. veletleri var şimdi: karşında . Topla•n, tjlte.k-- . 
leri silahları sana doğrudur .. . Hedef sensin. Sen ve diğer kardeşle:rin-
dir ... Gözünü aç, bunları iyi tanı !. . · 

poğulu Kardeş! Aslında bUtUn bu ızdırap ·verici dtArumlardan Türki
)le;yi yönetenler sorum·ludur.Düşman düŞmantı~ı yapacaktır. Ama 
devletimiz yetişen nesillere/ onların gönüllerine ve kafalarına sahif) 
çıkmadı. Emperyalistlerin elinde malzeme haline getirilmesine enget. 
olmadı. İ.'jte biz vatansever Doğulll genç karde$lerin, bb'vle bir ortamda · 
senin huzuruna çıkıyoruz. İnancırnızın ve imtinımızın gereğini- yapmaya_ 
kararlıyız. Rus ve Çin uşaklarının, seni kanlı emellerine tı,let etmesine 
seyirci k_alamayı?-. İşte, bu sebepledir ki,; Doğu yu istismar edere'k, bi
zi Kürt, Türk, Alevf-S~nnf diye ayırmak isteyenlerin maskelerini par
çalam ak ve giz(enrnek istenen gerçekleri, ilmf esaslara dayandırarak 
çıkarılmak istenen meseleleri de teker teker ele alıp,Doğunun dertle
rine, ·meselelerine cidd'l bir. şekilde inerek, bütün bu yaraıara neşteri
rlizzi vurmak malısa_dıyla K O N adı ile aylık bir gazete çıkarmaya ka-
rar verdik. · 

KON gazetesi, tamamen Doğu ve Güneydoğumuzu ilgilendiren konu
lara el atacak ve bımları devam lı işleyecektir. Dış düşman lar tarafından 
atılan tohumların yeşermeden kökünün kazılması amacımızdır. Doğu 
bölgeZerimizde ihanet çeteleri tarafından çıkarılmak istenen Kürt-Türk 
Alevf-Siinnf meselesi üzerinde ciddiyelle durarak;Doğu 'da sevgi, birlik 
bütünlük 1 beraberli~ ve kardeşlik tfu'))gularını güçlendirmek istiyoruz. 
Bütün Doğulu kardeşlerimizle, hiçbir aı,rırım gözetmeksizin, aynı mil
letin çocukları ve aynı dinin mensupları olarak kucaklaşıp, yarımn bü
yük Türkive 'sini hep· beraber kurmak l.çin seferber olmayı millf bir 
vazife sayıyoruz. 

Işte K O N gazetesinin amacı budur. 
RON'u okuyalım, okutalım ve DOGU'da tutuşturacağı '~birlik ve be 

raberlik l?ıvılcımını" her tarafa yayalım . Köylerdeki rençberlerden , dağ
lardaki koçerler e kadar herkesi bundan haberdar edelim . . . 

Doğulu Kardeş: _ 
Davran, kendine gel. Hep beraber ve birlikte.DOGU'da oynanarı o

yunların üstüne üstüne gidip, Moskof Emperyalizminin pas lı zincirler i
ni var gücümüzle kıralım ve balyoz denli yumruklarımızı indirelim ka
falarına hainlerin ve mezhep ktşkırtıcılarının . . . 

DOtJULU KARDEŞLER!. 
Büyük yarının kutlu ujuklarına doğru;sevgi, birlik, beraberlik , kar

deşlik duyguları ve şuuru içinde;Doğulusu, Batılısı-Kuzeylisi, Güney
lisi, topyekün tek bir kalp, tek bir yumruk ve Türk milleti olarak her 
türlü empervalizme, her türlü bölücülüğe, baskıcılığa, zorbalığa, haksız
lığa,zulme,işkencelere;her türlü yabancı ideolojilere karşı;el ele,o- . 
muz omuza, kafa kafa ya, gönül gvn·uıe, sırt.r sı rta veret·ek , taşıdığımız 
yüce düşüncenin şanlı bayrağını kaldıralım yükseklere .. . Daha. yük
seklere . .. En' yükseklere ... 

"BEN,SEN,O YOK;BİZ VARlZ" 

AZ KALDI Yi~tTLBR~ . 
AZ KALıtıi • • 

.. atN OLACA~ B1R1Ntz. 
jtfiıWEC:EK tJttiNIJZ 1 DitRJtJtz,. 

VltH$rN JICMfJlWANSIN .l\Y.ILAR,. 
V'/{)i{S~N HA-~:XN KUDY:Z 1XL~R~ 

lliJRMAfY.I.l!l., YIJ.B.f).YfJfrl,, 
nııifJ.f?flll ~'M,:JJ.fNlBR, 

t 
~'CA . li:N.G~J.,E.R QT,.AS.!URJ • 
-ou:ım~ 

tıflfJE $JttiBNLER C.X.E:S.iL:tR:! 
... öliGV!b/ 

Dli:-Rt.r GELİR, BELiı GELEB lUR! 
-.aEJJStN: 

ÇOCTJKLARIMIZ YETt'M KALABiLİR 
,..KltLSI-N: 

atı;traıwz, 
HJQJ.)E:F f]ZAK OU11!.$XNA UZAK-f]Jilif: 
tJd.N V.6 Y.(JR.!K isT1JJR KJ:lrfP,U ~At.48,. 
ZAF.EJ< D&"RUDAVIR, iiJ.ffi(!J.!A.DIR 

. YE XJQ:fnB KA~,. 1JA.(1Mill!!N I!XJR~IJ;i;N;, ~: ı. ~ .... • • ·"'E 

PAN ~FJ:.Jt!i A:GA~.'iC!'AD:ı.'R,. . 

Y:iJRUlft1N Y.tC:Jt!l!x;Bır: 
~iJR'lJ'Y'ON. 
-AZ KA·'LJJI, 
AZ ~JJI GtJNE_Ş !N !JtOO.MAS.INJL • •• 
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Rençberler 

lrgatlar 

Koçerler 

EY .EHL-1 ISLAII UYRII! •• 
AED URRAHMAN ÖNCEL 

Tarih boyunca devleti, milleti,.Wl<- "Her kim ayrıcahk çıkarırsa biı;- miştir. Tarihf hayatımız, dfnf bağları- "Yaptı~nız milleti parça lamaktı~ 
tanı ve i~nçları utrunda.beraber çar- den değildir" demekle, bunu ne gür.el mıı, ayrılık kabul etmez bir maddf ~e millete hıyanetti-r, ben sizin cemiyetini
pışinış, aynı soydan Ileteninsanları ay- açıklamışlardır. manevf nitelikle birbirine ba!tlldır.,. ze ,giremern.'' (Bu red mektubu bilen 
rı ırklardan geliyottnuş gibi kışkırta- İşte Dotunun bağrından çıkmış ve ~em leketlmlztn coğraft, tArihi' ve eko- hayatta olan Kons\ilütçü Asafadında ma
rak ayaktandırmak isteyen sinsi oyun- aynı zamanda her biri bfr KÜRT aşire- nornik durum~nun bir Ermenistan yö- ruf ihtiyar bir gazetecidedir.) 
lar geçmişte birkaç defa donenmtştlr. tine mensup olan, sayılamayacak sayıda nitimi ne her tür lU yakın hktan çok uzak Yine ayrıca Şark İsy!nını çıkaran 
Çok acı hatıratarla dolu bo sinsi kış- ki kişlleı;hep bu amaç için örnUrlerini olduğunu bütUn yurtseverler tasdik e- Şeyh SaJıi'~: 
kırtmaLarınarkasında;'btrtakımsömü- Iıarcamışlardır. derler.BundanötürU böyle boş şeyler "B'in seneden ber.I.Alem-iİslam'ın 
ı:Ucll gUçlerln., emperyalist devletlerin :Bundan seneler önce, yedi düvele ve nayallerl~'varlığımızın ortadan kal-' bayraktarı olan bu miHetin torunlarına 
ve bunların menfaatlerintn yattığı gö- karşı, emperyalist gUçlere karşı veri- dırılamıyacağını ve bUtUn ümitl.erimizi lalıç çekilmez." diye ısy8jldan vazgeÇ
rlilmUşt.Ur. ten Kurtuluş. Savaşı buna en gUzet mi- konferanstatti Uyelere bağladığımızın, il- ınesi için ~ektuplar yazmıştır. {Bak,. 

Aynı oyun, aynı dış merkezlerin s~Idir. Hele I.c~an Barış Konferansına yelere bildirilmesini delegeler kuru lu- Mektilbat) 
tAUrnatıyla-yurdumuzda oyuanmak tte Doğuda\ü ~şil.'et; t'el sle"ti taraf1ndan gim- nuzdan dea ~erlz. •~ Diyarbakır'ın Çermik ilçesiıiln 
tenmektedlr.Bizı solcu partılertt}, ya- deriten telgraflarda başka bir misllldir Ç·aba~çı:ır,Genç,Bitlis,Süleyma- Zaza K"tirtlerinden olan Ziya Gökalp da 
bancı devletlerin istekterine·u ~a buna. ntye·ve daha birçok yerlerden giden bu l922'lerde şunları söylüyordu: 

~ yarış ~linde otduktarını .:n;ıüŞcAhade'. et- Meseia,İzoli Aş.hreti relst' Hacı tUrlU telgraflar tremen Dış İşleri Ba:- "Türk Üe K'ıirt mUşterekdin, mU~-
mekteyiz. Milletimfzi K"urtrTi.lrk.A levf- Kaya Sebati,A luç{u Aşiretf reisi Meh- kanlı ğı 'na veriliyor ve L<ındra 'ya gön- ter ek bir tart lı, müşterek bir rcoğrafya 

_ met, Barıçkan Aşiretl reisi Halil, Biik- de~liyordu. (Zabıt eerldesi, 3l3. l92l). neticesi olarak hem maddi', hem mane-
Sünnt diyerek parçalara ayn·aoak, bir- ler Aştretl rmsi 'liUseyln, CUrci Aşire: Yine zamanın Dersira (Tu'ıtceli) vf bir surette birleşmlşlerdir. Bugiin 
blrleciyle kaalı çarpışmalan girecek, ti reiet. Mehmet, Zey\"e Aşireti reisi Milletvekili Di yap Ağa'nın !'}U sözleri de ise müşterek dti.ıtmanlar ,m€f'Şten:itteh
efendller de qandao menfaatumacaklaı; Halil, Dey1ıkAn Aşlreti tel si Bi.iseyi~ bu cihettedir; likeler karşısında bulunuyorlar.Bu ~eb
İtte, biı. Dl:>~l.u vatanseveTier,, asla ve din bllgin\erinden Bekir Sıtkı, RUştü, ••Hepimiz biriz, hepll:oiz billyol'lız likelerden anoak~ mUşter~ birizim ile' 
asla l:ıunan:ıusıuıdeetmeyeceğiz~T~rfhin Avnl, HaUl,Hafız Mehtnııı,~lge ileri ve sl::iytüyoruz ld,dfuhnizv.ediyanetimiz . ikurtulabiUrler.O:halde büyUk bir ka.:. 
en eski d.evırı.erlnd~n beri dede\erimlz gelenlerinden İzbeUU F'eblm, H\iseyln aslımızıre neslimiz birdir.mzlin içlmiz..:. · mA 'atl~ diye'blliriz ld., (l;Jirıılano) bir
nasıl ki, ay:m milletin evildı olarak .. bu Nail, Bulutlu İbrtı.hiriı.,Sadık,Zebuhlu Ha de ayrılık-gar.rıltk yoktur. Hepimiz bi- birlerinı -sevmesi her iki taraf lçin ı 
şuur içinde bJ~Uk ve l)«rab~r·lflderfol- lfl Imzaları !le TUrldye ~yük Millet riz , kardeşiz. Her kişininbeş-onoğlu o- tı~m dfnf, hem siyAsf bir farizediT." 
bozmatllW:larsa, bizler de ~ı şekilde MecW başkanlar.ına çekHen telgrafta; Lur. Birinin. adı Hasan, birtninAhme~b!;. . . Diyarbakır'ın ErganUI:çesl' .Irort
hareket edecek ve milletimizin lo:ya- şöyle denil!yordu: · rinh~ Mehmed olabilir, fakat hep bir in- lerinden olan DoktorŞükrlf Mehined 
mete kadar yaşaması içi!l ~fltnizf •KUrtler ldiçük Loknıanın çok kolay sandır lar. Hepsi bfr' ananın, bir babanın Sekban da şu görUşUaü ileri süriiyö.rdu: 
yapaca~z. yutu.lacaıtını günlinden çok önce anta- oğludurlar. Biz öyleyiz.Ayrımız-gayl'ı- "KUrtler de, TU!'klerıeı-aynıırk-

Kışkırtıcıbğı, tltnecilil?,Mtücll~ mışlardır. Türk btrli~nden ayrılmak mız yoktur. Dinlert, diyanetleri, kabil~'"' tan ot®klarına göre, birleşmekte. yem 
lUğU; partflertne, derneJF[e~rtne, teşki- düşüncesinde btiluna~ları KUrtler ken- leri birdir. Ama düşmanlar bizi btrbf- Türk Milleti'ni teşkil edecekler<Ur ;)'JIL. 
lStlarına ana hedef olarakseçenler,şıı- dilertnden sayrnazlar. Kürt'Un kaderi rimize saldırtmak için tuzaklar kuru- milletin canlı rubu, bundan böy\e,sade
nu iyi bilmelidirter ki, memleketimiz- Türk'Un kaderi Ile birdfr. Biz . Kürtler, yorl.ar.Sen şöylesin, bei:ı böyleyim diye ce bir ideal için çarpan kalple-re ateş 
de mQydana gelecek bir kanlı karışık- TEMM biikametinden başka kurtarıcı hiyle yapıyorlar. Biz kardeşiz, birbiri- ve canlılık verecektir. Hiçbir kuvvet, 
lıktan .kendileri de menfaat bulamaya- beklemediğimiz gibi, İtilAf devletlerin~ miz le öğünüriiz. Tanrı birdir. Müham- "kardeş çocuktan" olan bu iki hatkın 
caklardır. Ffen<Hlere uşaktık edenler; den yardım dilenrnek alçaklığıru da ka- med 0'l).Un elçisi dir. Ve Tanrı doğru la- birleşmes'fni ve kaynaşmasını engelle-
işleri bitınce bir kenara itiliverirler; bul etmiyoruz. Misak-ı Mi tır'ye göre rın yardımcısıdır." (Bak. M. Gotoğlu, yem.eyecektir ••• 
batan blr gemide bütün mensuplar ' aynı barış yapı lmasını. sağlamak için bUtun Cumburiyete Doğru) Hakika'fte:; Türk, Kürt bi redsim
kaderi paylaşırlar, bunuunutmasınlar • •• varlı~ımızta hUkllmetlmizeyardımcı o- öte yandan son asnn büyük atltn:.. ~den başka birşey lf~de etmezler, bizim 

Doğu lu su, batı Lı sı, kuzey U si, gü- taca~mız TBMM hükllmeti i ci nde Kürt.- lerinden Bediüı;zaman Safd-iNursrHaz- ai le arlımız· TURANI'dir" (Bak.Dr.Sek
neyüsi. ile biitiln mem~k~t fertlerl, bu lü~ ayrı bir unsur olarak görüldüğü- retleri de, kendisine yönettiten bazı suç- ban, KUrt Meselesi) 
vatan için omuz omuza ·~~~I'J nti hlç bir zaman iş!tmek istemedi~mi lam~ lar için şunları söylüyordu: O halde ne duruyorsunuz ey Alp 
Bunları ayrrmaya, Wlbneye, birbirine zi bildirir, başarılar dHer, saygıları- ''EvP.t ben Şark'da do~dum. Fakat Er Tunga'ların,Alp Urungu'ların, Ar
kırşı kışkırtmaya kimsenin hakkı yok- mııı sunarız.'' (Zabıt ceridesi L7.3.192i) felllllalilb .. md müsltimanım. Kürtçütük tuk Gazi'lerin , Selalıaddin-f Eyyfibi'le-
tur.gücU de yetmeyecektir. Bu mlllet Ayrıca Midyat'ta Salhan Aşireti fikri hariçten içimize sokulmuş bir ·ze- rin torunları~ •• 
bir büt\indiir. Doğunun dertleri de bir U k reisi Ramazan Ağa 'nın, Çemişgezek Be birdir. Bir firengf illetidir. Dessas Av- Ey Doğunun rençberleri, ırgatla
ve beraberlik içinde ele alınırsa çözü- lediye Müfeddişü~nin, Hasankeyf Aşi- rupa z~limleri ve Asya münafıkları bi- rı, koçerleri;gencf, thtlyarı,erkef;i, ka
lebilir... retlerınin ve haUonın, Şirvan Mtidafaa1 zi birbirimize dU§tirüp parçalamak v.e- dmı, Kur'an-ı Kerim 'i !<endine rehber 

Evet, geçmiş tArihimize bir göz Hukuk Cemiyett 'ııirı.-Kangal'daki Canik- yutmak için bu tnenff millfyet fikrini a- edinen, Ey Hazreti Mı.ıhammed Muşta
atacak olursak, görülecektir ki, Doğu- li Aşiretf reisie'Miu8tafa Bey'le arkadaş şıladılar. ÇUnki onlar"· parça la . - :.yut·" fanın ümmetinin fertleri, daha ne za
nun ba~rından çıkmış yüce kiŞiLerden larının-Bitlis şeyhlerinden Abdülbald düsturunu takip ediyorlar. Sen Kürttsün mana kadar uyuyacaksınız?MoskofYe 
hiç biri, bölti~\llük, ayrı~abk dlivusı ve arkadaşlarının, Şeyh Alaaddin F.fen- Sen Arab'sm, sen Türk'sün diye birbiri- Çi. n ghunı ge üp k-apınıza dayaı1dı, 
gütmemiştir. YUce dinimiz İSU\M da di ve arkadaşlarının, Palu halkınıq. fli- mizin aleybine' tiJrlU yalanlar ve Iftira- Silkin, kendine gel~ • • Yeterbunca u
z~ten bunu reddediyor. Cenab;ı A \\ah zan 'da Se lahaddi n Ağa 'nın, Ah lat i leri lar uydu ra rak bizi birbirimize düşürdü- yum an~ Yete1' artık~ Ka lkl •• Bak et
buyuruyor ki; . gelen lerinin, Şırnak i Leri gelenlerinin ler. Bir. zaman· dilnyaya hükmeden: Os- rafına. Bak ki; Mos kof, Çin ve Erine-

" Ev lman edenler~ Allah 'a ve Pey ve aşiret reislerinin telgrafları, peş- man h imparatorluğunu bu şekilde kar- ni-Taşnak vetetleri neler yapıyor? 
·gamberine ttaat edin. Birbirinizle peşe gönderitmiş ve durmadan da tel- deşi kardeşe vurdurmak suretiyle ' par- Nelerle uğraşıyor bir gör. Gör k!;bil
çekişmeYiıi. (Enflll stlresi, ayet 46) graflar gönderlüyordu. Bu telgra.flarda çaladılar." tUn bunlara hadlerini bildir. Haydi 

"Hepiniz birlik~e, sımsıkı, Allah'- bUtUn doğu dimdik duruyor ve bağırı- Yine bir vakit MevlAnttRifat adın- davran, gör~yirn seni yiğidim, yiğit 
ın ipine yapışın. Parçalanıp ayrılmayın" yordu: da birisi, ayrıcalık davası gi.itmek amacı Doğu·lum, mert delikan lım~ ·• Ver eli-
(AH imran süresi, ayet l03) ' ' Asıt·lar boyunca esenlik içinde ile kurduğ-u "Kürt Tea li Cemiyeti" baş- ni .bana. Ben ve Sen omuz omuza di

K~inatın efendisi , peygarrıberirniz yaşıyoruz. Hiç bir zaman Türk'den ay- kanlığına Beditizzaman •ı getirmek için reneliıp bu kızıl gidişata. Haydi dur-
Haneti Muhammed(S. A. V.) efendimiz rı larak, ayrı bir hükamet ve ayrı bir yaptıkları teklife karşı, Bedi~zzaman şu maL. 
de bir hadis-i şeriflerinde; bağımsızlık, KUrUerin aklına gelme- oevabı v~rmiştir: , Selllm sana yiğit Doğu lum, selAm~ 
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DOGUDA, MüslümanlarKüfre Karsı Tek Yumruk 
• • 

CHP DOGUDA NE YAPMAK İSTİYOB? 

"Dow. Aııado.luJda ayırıcr akımlan oldu~n-
dan çok büyük gösterenler, sömürü düzeninf 
sürdUrmek istoyenlerdir." Bülent Ecevit ( s. lO 
1973 Barış Gazetesi) 

"CHP iktidarında devlet, Do~ ya et T.Ahla . 
değil, sevgiyle g'\ecektir''B. Ecevit (lO. [O~ l97.3 
Barış Gazetesi) 

"Toprak işieyenin su kullananındır. Bülent 
Ecevit. 

"Bu gezimde köylülerin bazılarının eşkiya 
dedikleri devrimci genç anarşisttera karşı değil 
köylü leri• sömüren ve tehdit eden köy· ağa !arına 
karşı olduklarını gördüm. ''B. Ecevit.(l5.5J973 Y~ 
ni Ortam Gazetesi) 

''Bil: bölgeden ku ş ku duyup sıkıytsnetim man 
edenlere elbette oy-vermeyeceksini~" Bülent E
cevit (2. fl. 197 5 Barış Gazetesi) 

"Bir mezhep mensupları ezHiyorsa elbette 
kendi tısklarını korumak için 1iemokrat1k ölçü ve 
biçimde mücadelelerini yapacaklardır" · 

BUI.ent Ecevit (6. 9. 1971 Ulus Gazetesi) 
Ve son olarak da şu meşhur ve kışkırtıcı 

sözUnU alalım.. ı• EY l938'İN KAHRAMANl.ARI~ ~ 
(Yankı Dergisi sayı 222, 16. 6. 1975) 

Bu sözUn sarfedtldi~ yer; TUNCELİ. 
TU~eli, Anadehı 'nun· ortasında·gSyet dağlik 

ve uzun yıllar balumsız kabnış bir vi lAyetimiz
dlr. Burada yaşayan insanlarınuz , temiz memle
ket evlitlarıdır. Fakat ihmalterin neticesi olarak 
memleketimizin dt,ğer bölgelerinde olduğu ·gibi 
burada da ·karde,Ie rimiz•cahil ve aldatılmaya 

mU,alt durumdadırlar. -
Ecevit'in; "EY l938'İN KAHRAMANLARr' 

sözleri, onla rJ kışkırtmaktan, tahrik etmekten ve 
mezh.ep sömUrUsU yapmaktan başka bir man~." lfa- · 
de etmez. Şu tesadüfe bakınız ki! 1938 hAdiseat 
çıktı~mda yine T. c. 'nin başında CHP vardı. Bu 
ntdisenin sorumlusu CHP'dtr. Maraş'ın da,Malat
ysı '!'ır: da, Sivas 'ın. da, El.tıı~'ın da, Bingöl 'ün de. 

1938 Dersim _isyanı; kanlı bir şeklide, za
manın CHP bülcGmeti döneminde bastırı ldı:. •. V e -
Der sf m 'If kardeşlerimiz gUn lerce •• • aylarca •• ırç 
susuz, perişan ka tm ış !ardı.. O kuş konmaz,kervan 
geçmez sa rp kaya lık dal larda •••. 

Onları perişan eden~ onları' yerden yere vur !in.. . 
kanlarının oluk oluk akmasına sebeb olaıı,CHP idi. 
Bu .InkAr edilemez. Ve aynı CHP; beLU ki, sene
lerden beri kardeş kanına susinnış , bu yüzden qe 

:YORUM 

Doğu 'yu mtteme garketmiştii-••• 
Ve Ecevit, Dersim (Tunceli)deki ko

nuşmasında; Dersim ' Li kardeşlerimizin gözlerf
nin içine blika baka, 1938 ht\disesinde a inttıkları 
kanlartl)ı onlara hatırlatıyor •• .Ve sanki bir "ZA
FER" miş gibf öviiyordu, övebilfyordu • •• 

Aynı bidiseden ~O'yıl sonra_, l978 'inA
ralığının son günlerinde; aynı Clf.P , yeni pir oyun 
daha sergi ledi Do~ 'da • • Kahr-amanmaraş 'ta ••• 
Mtnarey1 o yapıyor •• Kılıfını da o dikiyor • •• 

Ecevit diyor ki~ • • 
"CHP'de yeni tıır .. Y vardır. CHP'deki, 

yeni lik, TOrkiye 'de \d yeıı'1 U li de yansıtmaktadır 

Evet doğru •• CHP'de yentli.k vardır. 

CHP 'de mezhep kış kı rtı cı lığı, kardeşi b rdeşe 
hopziatma yeni li~ vardır. D~ 'yoa kinle, öfkeyle, 
nefretle gttme yeni liP.i vardır •• Doğu 'daki karderr 
leri m izi birbirlerine -wrdurma, lordırma yenillği 
vardır. A leviy1 Sünnlye, Stınniyi, Aleviyekış kırtma 

jurnal etme yeni ll~ vardır. Ve onun içindir ,ki., 
CHP'nin sözcülerinden Bay Deniz Baykal, TUrki
ye BUyük Millet Meclisi kUrsUsünde;bln-yıl önceki 
htr Mdfsey1 körüklüyor. Ve SUnnf karoeş lerimizi 
kasdederek;"Hz. Hasan ve Hz.Hüseyin'iKei'bela'- · 
da şehi4 edenler bunlardır" sözUnü, baykırıybrdu. 

İş bununla bitmiyor •• • 
CHP'nin asıl bölUcü lüğiinti,mezhep kış-

kırtıcılr~ını, kardeşi kardeşe dUşUrme pl§n ve 
projelerini şimdi göreceğiz •• 

BUtun dikkatleri şuraya çekme)< istiyo-
ruz •• 

Dört yıl ötıcqsineuzanalını.. Yani CHP
nin iktidarda ve Bii \ent Ecevit 'in de Başbakan ol
duğu bir dönemde: 

Başında CHP Danışma Bürosunda "UZun 

yıllar görev yapmış, CHP Genel Başkanı Bülent 
Ecevit 'In yakın arkadaş larından V eteriner Saim 
Kendir'In bulunduğu Başbakanlık !I'optak-Tarıılı 
Reformu MUsteşarlı~ Köy işleri Bakanlı~ mat
haasında Ekim 1974 'de, Urfa Akçakaleilçesi 'Top
rak Tarım Reformu Kooperatifleri Yapısat Mo
delleri" isimü bir kitap bastırılmıştır. 

Kitap, mtişteşarlığın 1'4 numara lı yayıni
dır. Yani devlet tarafından bastırılmıştır. MUste
şar Saim Kendir, MUsteşar muavini Ziya Özel ve 
Ahmet Akşit tarafından hazırlanmıştır.. Kitabın 

6. sayfasının 3. bölümünde "Kooperatifierin Yapı:: 

.ALİ İHSAN BACALAN 

sa L.mode llerinl~aptanmasında etkin faktörler" 
başlığı altındaki kısımda şöyle denilmektedir: 

"Toprak Tarım Kooperafiflerinin or
taklarına çok yönlü hizmet edecek btr örgütolma
ları nedeniyle, başarıları ortak;ların UYUMLULU
GU ile gerçekleşecektir. Ortakların UYUMLULU
O U, demoğratif yapıları sosyal dayanışma la rı, ko
nuşma dilleri ve MEZHEPLERİ He bağlı oldukları 
SOSYALTOPLULUKIARIN AYNI OLMASI,ile i
lişkilidir. Bu neden ile ETNİK YAPI, kooperatif 
yapısını etkileyen önem li bl r faktördür." 

Mantığa ve zekaya bakın bele.Koopera
ttflerin verim lftlği, U retimin artması için bu ıa
zımmış, dayanışma için bu gerek U imiş. Sünni yi 
Alevfdeq-ayırınca bu mümkün olabiUrmiş •• • . Hat
ti SUnnfyl de Hanefi ve Şaflf diye de ayıracaklar 

herhilde •• Diğer taraftan; Kıırmançca, Zazaca,A
rapça konu şaıı cemaat leri de ayrı kooperatifler i
çinde birleştfrecekler. Bunlar kooperatıf mi , y:ok
sa yarına bazırtanan ihtf.!İl teşkl~tlarımı? 

Bu kitapdan alıııan şu satırlar da oyna
nan oyunun dehşetinf göz ler i:Snüne seı::iyor: 

"Kooperatifler kurulurken K'uı:tçe ko
nuşanlar lıfr araya, Arapça konuşanlar biraraya 
gelecek. Mezhepleri ayrı olanlar ayrı örgüt!ene
cekler-. Böyle yapmaila "K'lirtlerin kendi ara ların- • 
da da~ tyf anlaşarak kooperatiflerini yüriitmele
rine, her mezhep mensubunun ayrı kooparatifte 
tOplanmasını saıttayaca~z. Ve böylece Güney-doğu 
Anadolu 'da millet ha lklara bölünecek, kooperatif-
ler halinde başlayan ayrıcalık ve bölücülük glde'-
rek siyas1" eylemiere dönüşecektir. Önce ekono
mik işbirUği ardından da styast eylem.. •• " 

Bu satırlar önünde vatanını sevenin ü
züntüden kahrolmaması ve "EY DEVLEI'İN SA
HİPLERI NEREDESİNİZ?" diye batırmaktan ken
dini alması mU m kU n değildir •• • 

Fcevit diyor Id~ 
"Halk hangi flkre meylederse, o fikrio 

Türkiye için yararlı oldu~ne inanıyorum" 
(30. 9. 1975 Barış Gazetesi) 
O ha lde ey Ecevit~ •• 
Partinizin Do~ bölgesinde kardeşi kar

deşe daha fazı~ boğaz_la~n;ıall'!a-k için; HA LK,fKTi
DARDAN ÇEK1LMENIZI ISTIYOR ••• 

LÜTFEN ÇEKİUN~ •• 
HUZUR İÇİNDE YAŞAMAK İSTiYORUZ ~ •• 

KISKIRTICI AJAN CIKSIN ORTAYA! .. • • • 

Empervalizme korşı veri-
len millf müccrdelenin kazanılma
sı tarihinden bu yana, Doğu ve 
Güney-Doğu blilgelerimizde za
man zaman yuvarlak lliflar altında1 
çeşitli maskeler altında, çeşitli 
yüzler göc;tererek fesat ve_ fitne 
kazanla!nnın kaynatıldığı Ortado
~:,'u 'nun gittikçe artan rleğerler~yle 
yakın ilgisinden ötürü_. bölüc.ülük 
ve mezhep kışkıtmalarını.n hı·zlan
dıJ,lı bir gerçekti·v. Hele l946yılın
rian sorıra, demokrasinin büyük za
afı olan oy endişesi yüzünden, lJö
lücülük çalışmalarına karşı 'Ve ter
li tedbirler alınmamıştır'. . hıanet 
şebekelerinin ~aynakları kur•ttula-

mamış, hesap sorulmamıştır. İşte 
Kahraman Maraş Hfldiseleri bu 
gelişmelerin şimdilik son 1urlkası
nı teşkil etmektedir. Bu noktaya 
kadar nasıl gelimi? Bin _yıllık.hir 
kardeşliğin dÜşmanlığa döni{.şme.-: 
sini kimler ve niçin hazırladı? 

Evet! .. 
Kimler? 
/(imler? 
Kimler? 
Nerede onlar, hangi cehen

nemde saklanıyoria·r? Çıksınlar 
ortava. Çıksınlar da hesap vers~n
ler . . . Bizi bize vurduran, bizi bi
ze kırdıran, kanımıza S'lsayan 
vampir, kanımızı şarapmisali,ka-

dehlere doldurup, işbi·rlikçisi ol
duğu emperyalistlerle toktjştura
rak içmeğe heveslenen o hain yüz; 
o hain çehre, o hain baykuş nere
de şimdi? 

Niçin saklanıyor? 
Niçfn? Niçin? Niçin ? 
Hesap versin! Bütün lmnların 

soru m lu su o 'dur . . K anayan yara
lara tuz;biber eken O'dur .. O kim
se eger çıksın ortaya ve 1'benim!" 
desin e1-·kekçe ... 

Yeter bunca vahşet! .. 
Yeter bıl kardeş kavgası! .. 
Yeter l:nJ mezlu!p çekişmesi! 
Artık bir SON bulsun .. 
V e hiltii:n bunların s orum ıusu 

oUın o kışkırtıcı ajan, o casus , o 
iki yüzlü bezirgan, mutlaka ve 
mutlaka ortaya çıkmalı ve akan 
lnmca kanların hesabınıvermelidir. 

EVET! .. 
Rahraman Maraş katliamının 

· soru m lu su o 'dur . . Maraş katliamı
na sebebiyet o vermiştir. Ve he.
sabını da o verecektir.Biz DOGUL r?. 
is ek DOG-1TLUYT!Z, A!evf isekAle
vfyiz, Sünnı ise k Sümıtyiz ,Kürt i
se k I<Urtüz, Türk isek Tilrküz. Biz 
'bizeyiz. Kin- ne f?arışabilir ?O kış
kırtıcı ajan harlrlini bilsin ve aklı
nı başına toplasın .. . ı:nutmasın ki; 

"Biz biliriz bizirP işlerimizi 
işimiz kimseden sorulmamıştı~' 

YASASIN DOGrTDAKİ MİLLİ BİRLİK 
VE KARDEŞLİK MÜCADELEMIZ 
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KAHRAMANMARAŞ'DA 

(22. Mayıs 1978, HERGÜN) 

Maraş, Bi ri nci Cihan Harbi 'ne kadar çoğun
luğu. JVtUslüman Türk 'lerden ve ~zınlığı Ermeni
l~r'den oluşan vatandaşların yaşadığı bir kent'
imizd.i. Harpten sonra, tş~alci Fransızlar 'ın tah.:: 
riki ile devletine başkaldıran Frme~iler de on
larla birlikte şehri terk ettil?;inden, ilde yalnız 

TUrkler ka ldı. Bu Türkler mezhep itibarlle is
Usnasız sünnllerden oluşmak'ta idi. 

O sıralarda Maraş'a,DoğuAnadolu'dakiR1ls 
ve l?rm~ni katliamından kurtıı labilı:ın bir kısım 

kardeşfmiz~elipyerleşti.Bunlarm birkısmı son
radan ı>.ski yurduna döndU,bir kısmı ilimizde 
'<aldı. Bunların bir kısmı s;Jnni, bir kısmı ise A
levt m'!zhP.b\nden idi. SUuni olanlar Maraş'hlar.: 
i le kız a ho v<=ırdll<lerinden kısa zamanda çoğun-· 
Lu~a karıştı lar. ALI)vt ka rdeşlerimizle bu şekil
del<i ~vl\lik münasebet\ çok az oleuğundan, onlarla 
al<rabalıkmünasebeti nadjrP.tte.kaldı, fakat çok 
parti U devreye!(i ri şe lçadar ,onla ı: la daMaraştının 
miinasebeti GOl< samimi ve ka rdcşaoe oldu. Kimse 
kimseyi hor ~örmedi ve k\ m se kimseden in'cin
medi. O ~ün lerde bu kardeş l~rtmizin merkez il
çedel<i adet leri u mu m nüfusun ancak yüzde biri 

·kadar vardı. 
Dell'okrat Parti iktidarından sonra köyden 

şehr~ ~öç ba~Ladı, Maraş 'a, Pazarcık, Göksün, 
AfşinP,lbl f Lç~lerden ve Doğu Anadolu 'dan Türkçe 
ve Kürtçe konuşan bir kısım kardeşimiz daha ge
ÜP yerl~şti, hatta Varto'dan~öç edenlerMaraş'
da birde köy !çurdu. Bunlardan da Sünnt olanlar 
Maraş'lıtarla akrabalık bağı kurdular, di~erleri 
akraba olmamakla bP.raber yine ayrıcalık göze
tilmei:Jen Maraş'hlarla gülgibi e;eçlndiler, hatta 
devlet dai relerinde '3Ski Maraş 'lı lardan daha çok 
ve daha iyi mevkilere yf.!rleştiler. Bu a rada mer
kez ilçenin nUfusu ktiyLcri dışında 15.0. 000 'i bu
Lurken bunun ic,..risindeki A levf kardeş Leriintzin 
nüfusu da tahminen bo~ bine çıl<tı. 

Bazı si ya sf parti leri n Türkiye 'deki mezhep 
farklarıodan yararlanmak istemeleri uzerine 
yurdumuzun her yanında oldu ğu gibi Maraş 'da da 
durum değişti. Partiler Alevf vatandaşlarımızın 
rey vermedemuayyen bir partide toplanmasmı 

saftlarken,mf ltetlmfzfn ve vatanımız ın düşman[a
rı da bu topluluklardan fstffadl'J ile gU.Cümüzü a -
za ltm.ak ve dUzenimtzi bozmak için yararlanma 
yelunu aradılar. Bir talnm asılsız,şayialar·çıka
rarak s:innfLP.rin A levf düşmanı olduğunu yaya
rak kardeşi l<ardeşc düşman etmek v~ ezdir
mek sevıl~sına düştüler. Den! lebi tır ki, bu hare
kı:ıtin Tiirkiye 'dı:ı en başarısız olduğu yer, Kah
ramanmaraş 'tır. Onun fçin bölUcUler hem Ma
raş\ı kard~şlerimizden intikam almak ve hemde 
Maraş'dal<i tasarladıklan anarşik olayların 

korkunç akibetinden ma lzeme olarak yararlan
mak sevdasındadırlar. 

Bu sP.bep le Ma ra ş 'a okumak ki svesi altında 
bazı milftan ana rşl stlerl yo llamakta ve G. Antep 
v~ An l<a ra 'dan devanı lı şe ki ldı;ı ~önderdik leri e-

• • NE YAPILMAK ISTENIYOR? 

!dplerle bunları yönetip, r:luvadara bazı kışkır

tıcı yazılar yazdırmakta ve broşürler dağı:tıp 
bazı hassas nokta La ra patlayıcı maddeler attır
maktadırlar. Bu meyanda şahsıma ait yazıhane, 
MHP İl Başkanı 'nın evi, Adalet Partisi binası 'ile 
CffP binasına da pat layıcı maddeler atıLmış ve
:v.a tahrip edilmiştir. 

Biitün bu çaba La ra ramıı:ın namdolsun şeh~ 
rimizde bu ~üne kadar ideolojik mahiyette hiç 
bir ağır suç işleomemiş,son olayların da yine 
bu şel<ilde bir dı ş kışkırtma mahsu lü olduğu yo
lundaki !nancımız, kesin olarak tekzibeulhama
nııştır. 

Yı llar~an beri Maraş 'da yapılan propa~an
danın özH,Sünnflerin A levfl9rl ortadan ka Idır
mak myetinde oldui?:u şeklindedir. Buna mukabil 
Sünnf Maraş 'h la ra da ,A l'3vflerin tepeden tırnağa 
silahlandıkları ve bir ~lin habersizce Maraş 'lı
ları öldürmek niyetinde birleşip teşkilatlandık
Ları söylenmektedir. Bu yüzden iki taraf da e
linden !!;_eldiği kadar si 11ıhlanmak istemekte ve 
ka rşısındakine ku~ku tu göz le bakmakta ve sa
mimiy'3tin~ inanmamaktadır ••• 

İşfe, son olayların tahkiki sırasında polisle
rin bund.an evvel büti.in Sünni halka yaptıkları ~i
bi sanıkiara \~kt:tnce yapışları ve bu arada dine 
ve Allah'a l<iifUr edfşleri; tof)Lurn polisin"! düşen 
hiçbir A levfye işl<,ence yapılrrıayışı,ll"illeti· ~ale
yana ~ı::tirll'\Ş ve bir avuç şartlanmış kişi kar
deşi kard'!Şe VP. milleti devlet g;ücüne karşı e:e
tirme!'!e çalıŞmıştır. r. Haziı·an seçimleri sıra.

sında v<ı Özkan Dede 'nin cenaze merasiminde 
dışardan q;olen btr q;rup. anarştslin?oüs kordo'
nu altında varlı<!:ımıza, birli~mize ve mukadde
satımt?:a hal{ar~t etmiş olmaları da,milletinpo
Us içerisindeki bir ekibin aı·t niyetli olduğu yo
lundalşUohe lerinf ta l<vi Y"' etwişti r ••• 

Ma ra ş 'da anarşi çıkarsa, ne sUn ni ne.de a-l.e
vt kardeşlerimizden çıkar, bi r avuçsatılmışa a
let olan V<.! onlara fırsat veren devlet memuru 
ktsvP.si taşıyan kişHerden çıl<ar. Sayın içişleri 
Bakanımız Maraş 'a toplum polisi ve komando 
gönderec"!ğinc, sokak larda halka karşı tomson 
teşhir ed~n ve karakoıtarda halkımıza işkence 
yapan bir avuç kanun dUşmanını hemen Maraş'
dan alırsa-hatta bu görevdP,n alırsa- Sayın Ada-
Let Ral{anı 'm ız da vazife yapan h~kimi tecziye 
suretiyl~:t, diğer tarafsız hdldmierimize baskı 

yapmazsa, Devleti ve Mi Ileti için seve seve ca
nını vet•meğe hazır olan Ma1·aş 'lı, yine Dünya 'nın 
en muti v~ kanuna en çok saygı lı insanı o lduğunu 
is bat edecek, Rus zulmünden kaçıp geldi~ ~ün
lerde evinin bir kısmını boşaltıp, karşılıksız is
tifadesine tes li m ettijti, ço luk çocuğunı•n na faka
sını yıllarca bölüştüV,ü A\evf kardeşleri ile yine 
omuz oJl'uza , bi rlikte huzur içinde yaşayacak

lardır. 
M. Yusuf ÖZBA~ 
Kahramanmaraş 1\llilletvekiü 

ELAZIG'DA MALATYA'DA MARAŞ'DA . 

Bir kurşun var ci~erimin başında 
Durdukça kanıma işler zehiri 
Kahpe düşman kendi çıkmaz karşır~, 
Tetikte kardeşin parmak izleri! • . 

Elazıg'da Malatya•da, Maraş'da: 
Kabil'in elinde Habil'in canı. 
Bayragım yarıda, bayramım yasta 
Düşündükçe donar insanın kanı. 

Yıkılan yakılan milli servetim 
Yüregim kan a~la<, i l igim erir. 
Kadrin pençesinde inler millecim; 
Bir kurşun sıkı lır, kırk şehid verir . 

. Şefkatimdtm almı~ karde~ gücünü, 
Barut fıçısında vicdan, merhamet, 
Düşman olsa tez al ırdını öcümü, 
Dört kuduza dalanmazdı, bu millet! •. 

Fitil ateş almış, barut kıvılcım 
Göz kırpmadan vurur kardeş, kardeşi. 
Kundaklanır s~gim, saygım, inancım; 
Ne kan teskin eder, ne de gözyaşı ... 

Bir kurşun var cigerimin başında, 
Durdukça kanıma işler zehiri. 
Kahpe düşman kendi çıkmaz karşıma, 
Tetikte kardeşin oar mak izleri! 

Ö}~R ALBAYRAK 
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«OY MARAŞ· OY ...• 

H alit Bin-Velid'in lsiWııo actı~ı Maraş .. SeiÇuAUıi. 
Dulkadır"m, Osman'ın1 S!it9ü 1maf1!-'m, Aslan 

. Bey'in Maraşı... Evliyalar yata/jı... "Evli yalar 
adaAı" .. Yaktılar seni... Yıktılar seni .. Kaç senedir 
$aşıyorlardı .. Nasıl da tahrik ediyorlardı .. Kaç sene 
önce "Aman MaraşWar tahrillere kapılmayın" diye 
yazdım .. "'(azLyı okumasaydık vaziyeti anlayamazdık .. 
neler olurdu" diye cevap verdiniz, tahriklere .lı:apılma
dJ#ınıı.ı gösterdi niz. 

Amma nihayet Ecevit Uhn.iyeti, CHP zihniyeti, 
eskisi yle. yenisiyle birleşerek muradına nail old'U .. 
Kahramanms.raş'ı yaktı .. ÖArendigimiı.e ılöre ö\diir\i
len iki solcu ö~retmenin namazını "biz blaayız" 
diyenler öldifrUlUnce hadiseler başlamış .. İşte CHP laik 
iiliniyetinin ilk sakameti. Bu CHP laikleri- O ~en
ler öyle mi idi, degtl miydi onuM~aşWar bilir-ömürleri 
boyunca dinle, imanla, namaı.la. niyaı.la. namaz. 
lala.nla, camiyle, cemaa.tle, eı.anla alay edecekler 
derste masum çocu.klara "Allahtan tebrlsteyia bakm 
verecek mi, vere.mez çODkl yok, ...... baba be'a 
vanm ve slze teku veriyonuıf' berzesini sa vuracaklar 
ve sonra ölUnce geUp seltanetle musalle te.tına 
kurulacaklar "Nem•mnm bho" diye.. Onun din 
aleyhinde bulunmak hakkı var da, cami cemaatine, 
cami camaatinin dinine sövmek ballı laillikte var da, 
cemsatın onun namazını kılmamak ve im,amın "İyi hlHr 
mlslnlz?" susline "Hayır. iyi bllmeyh, Mt\ü6au 
detfldl, din dOtaaıuydı. Allah'a · lnMakr yaretb, 
derdi" demek hakkı volc mu? 

E cevitin babasının CHP'sinin laiklik zihiıiyetine 
göre yok ldL. Ecovitln CHP'sinin zihniyeti ise 
daha da ilerlemiştir. Tatbikatı ise Işte ortada. 

Memleketi "Sol" lcepçe ile iyice lcarıştırnuş, "eylem" 
ateşiyle iyice kızıştırmış, "Topral itleyeııiıı, lll 
bıUananın" biberi ile iyice acılaştırmış ve marksizmin. 
leninizmin. maoizmin fokur fokur .lı:ayn~ üzeri 
antifaşizm kapa~yla kapalı bir .kazan haline getirmiş
tir. 

Hadiselere bakınız ... Hilmi Soydan isimli n~slu 
ve vatanperver CHP'li sanatör gidişin ihanetmi anladı 
da MHP'ye geçti diye O nce evi yakılıyor, son.re kendisi 
şehit ediliyor. Kimler tarafından; "Türkaş, davadan 
dOneni vurun "diyecek kadar faşisttir" diye MHP'nin 
iapatılmasıru isteyenler tarafından .... Evet, bu kafa, 
bu zihniyet. bu vicdandır ki Kahramanmaraşı bu hale 
getirmiştir. Ve şimdi bu 'kafa kalJcınış ekranda milletin 
gözünün içine bab baka, nan.ik yapa yapa, "Meıdıep 
meselesi Mar8fl bu IWe 1etirmitlir" diyor .. Behey akı.l 
ve vicdan dUşmam.. Mezhep asırlardır vardı .. 
Kahramanmaraş Frensıziara tek bir bilek ve yürek gibi 
karşı koyarken de vardı .. Bundan yirmi sene önce de 
vardı. Amma bu"hıile onu getiren sol azgüılı.k, CHP'nin 
iktidara gelmek için her çareye baş vurması, herkesi 
kış.lı:ırtm~sı oldu. Cumhurbaşkanı "sinsi planlardan" 
bahsedıyor. Kim demiş sinsi. Apaçık .. Bundan on.üç 
sene önce "Şah İsmail" gecesi yapanlar sağcılar 
mıydı? Yazanlar bizler miydik, yoksa şimdi "Maraş'ta 
SaA Terör" diye manşet çekenler miydi? Şah İsmail 
nerede, solculult nerede? B~arın alevil~i nerede? 

Ve bu zihniyetin acı politik tatbikatı "Devlet 
GUvenlilı: MahJcemelerine lüzunı yok'' "Sıhyönetime 
lü:rum yok.." "Sadece milliyetçi kıyımına devam .. 
Faşistlere hUcum" ve işte Marası böylece yaktllar .. 

V e ekrandaki simaya bakınız .. Herşeye karşın 
hUJcfunetimiz sapasağlam ayaktadır" diyor .. 
B\itün derdi o. Sandalye. Koltuk.. YaniMaraş da 

yansın, Antep de, tek koltuk_yanmasın .. Halbuki insan 
olanın bOyle bir durumda. tek bir kişi daha az ölecekse 
ben kalkıp gideyim demesi gerekmez mi? 

Hayır pişkinlik o kertede ki şimdi de kalknuş 
"Aman herkes kime s~&O geçerse ouu sükbete 
çatının" diyor.. Barış güvercinine bakınız. Daha 
önceleri, en küçük hadiso oldu mu taraftarlarını 
kıy~ma çağıran sen, şimdi beceriksizliSini, y~nlışh~ını, 
hatalarıru başkalarına temizletıneye uğraşıyorsun .. 
ha ... 

E 
ve1 olanlar acıdır. Çok acıdır. Akıl dışıdır. Ölenler 
bi:r.im canlarUIU7..dır. Akan kanlar bizim kanlanmız· 
dır· Bunları memleketekomUnizmigetirmek isteyen

lerden başkası sevinçle karşılayamaz .. . Ha tt/i, kol tu· 
~ndan başka hiç bir şey düşünmediAi bir daha ortaya 
çıkan Ecevit bile sevinernemiştir bu hadiselere .. Ve 
herkes sözü kime geçerse bu işin çaresini söylemeli. 
istemelidir:. lote ben de Rahşan hanıma söylüyorum. 
Sözilm geçer mi geçmez mi bilmem .. •'Kocanızı ;stifa 
ettirlnlz, yoksa bu mobilyaseverlik, bo koltuk aşkı 
herkese pahabya mal oluyoc ~r11yorsunuz" ... Ve 
herkese sesleııiyorum "Bu hiü.funeti indiriniz' ' ··va 
meşru alternatif?" diye soruyorsaruz cevabını vereyim 
"YÜCE DIVAN·' 
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Alevisiyle . Sünnisiyle 
1 

' 
BÜTÜN CANLAR BiR OLSUN PROF. DR. MEHMET ERliZ 

~ 

Kabuk bağlamış asırlık yara,kaşınarak 
kabuğu kazınarak yeniden kanatıldı.Türkiye
gi yıkabilecek istidat gösteren bu mesele 
üzerine sistemli şekilde gidildi. Vaktiyle 
bunu iggilizler yapıyordu.l9l9'larda, orta
Doğu 'da bulunan ingiliz kuvvetlerinin ileri 
gelen bir kuma;ıdanı, Lord Gürzon 'a gönde.r
diği raporda, bu çevredaki şillerle Si.inn1~ 
ler arasında eski bir geçimsizlik ve spğuk
luk bulunduğunu, bunu daha da kızıştırarak. 
lehlerine kullanabileceklerini bildiriyordu, 
Aynı konuyu daha sonra komünistler daha ko
lay kullandılar,Biliyorlardı ki ekonomik 
mesele tek başına düzen değişikliği için 
yetecek tahrik unsuru değildir.tşin içine 
aldatılmış işçileri, topraksız ve az toprak
lı köylüleri sokarak şehirde ve köyde sınıf 
kavgası yaratsalar da bu yetişmezdi . Milli 
güçleri,millibünyeyi yıkmağa kazi gelmezdi. 
Sınıf kavgasının yanına mezhep ve ırk müca
delesini eklemek gerekırdi,Bunu yaptılar; 
hem de çok akıllıca sünn1 Türk'lerin · asır
lık peşin hükümlerinden,taassubundan fayda
lanarak, Alevilere olan sevgisizliği yay
gınlaşt.ınna gayretleri gösterdiler. Alevi 
Türklerin Sünn1 Türklere karşı olan asırlık 
öfkesini kin h&line getirmeye uğraştılar ·ve 
muvaffak da oldular.Ondan sonra mezhep kav
gaları yaratmak için her vasıtayı meşru say
dılar. 

Komünistler,planlı bir çalışma ile, 
Alev1 köylerine el attılar.Pek çok Alevi 
gencini ve aşıkları (saz şairlerinikandır
dılar. Çünkü şirinlik muskası takarak gitmiş
lerdi. Ustaca beyinleri yıkadılar.önce sün
n!lerin kendilerine üvey evl§t muamelesi 
ettiğini,ikinoi sınıf vatandaş gibi davran
dığını söyleyip bundan gerçekten üzülüyor
müşçasına bir havaya büründüler. Alevilerin 
gönlünü çaldıla.v onlara "Sünniler yaptıkla
rı iftiraları bize yapıyorlar.çünkü biz i
lerici ve sosyal adaletçiyiz.Onlar ise ge
rici, yobaz ve emperyalizmin işbixlikçisi -
dirler" dedilex ve köylerde taraftar ka
zandılar.Elde ettiklerini yetiştirdiler.Bu 
yetişen gençler, ismen Alev1T aslında solcu 
idi.Nıtha.mmed-Ali 'nin yolundan 9ıkmış, Marks 
ın Lenin ve Mao 1nun yolunb düşmüştü. Ama 
köyde kentte de,!levl olduğunu söylüyor, A
levilik adına çalıştığını iddia edi~ordu. 
Güçleri arttıkça,solculuklarını açıklamağa 
başladılar. Köyl üye Alevi ı ik le solculıığun 
bağdaşahilir şeyler olduğunu t·elkin ettiler. 
Bize Yozgat'tan selam gönderen Türklük aşı
kı Müslümanlığı seven dostumuz bile solcu
luğun ilericilik ve sosyal adalet demek ol
duğunu söyleyebilecek hale gelmiştir.Düşün
memektedir,bilmemektedir ki,bütün sol dokt~ 
rinler sosyal adaleti »ir sömürme vasıtası 

olarak k~lLanmakcadır:Ergeç hepsinin vara
cağı yer olan komünıst cemiyette insanların 
bütün mal ve mülklerinin zorla alındığı an 
sosyal adalet geçmişe ait tat~ı bir hatıra 

olarak kalacaktır. Haklı olarak bilmemekte, 
bilememektedirler ki, sosyalizmler hele Marx
ist sosyalizmbütün milli ve manevi değer
lerin düşmanıdı~ dini afyon sayar. sünn1lik 
kadar Alev1likte onlar için baş düşmandır. 
Nitekim,Rusya'da böyle olmuştur.Muharrem a
yinler:i,kurban kesmeler,adaklar,bütün diğer 
inançlar ve tatbikat ônlenmiştir.Hacı Bek
taş Veli'nin piri olan Hoca Ahmed Yesevi'
nin türbesi dinsizlik uıuzesi haline getiri~ 
meye çalışılmıştır.Birçok yerleri yakılıp 
yıkılıp, yerle bir edilmiş ihtiyar bekçiler 
"parazitler,ekonomik sömürgeler, tüccarlar" 
gibi sıfatlarla itharn edilerek, bilinmeyen 
yerlere sürülmüştür.Bunu yapanlar,Türkiye'-

de Alevllerin dostu ve koruyucusu kesilmiş kii.ltürl'ii,·tecrÜbeli kalem salıiplerinden Bur
ilericilikten, sosyal adaletten1 Alevilerin ıa.- Felek bu çekişmenin kimseye faydası 
haklarından söz ediyorlar.Diğer tarartan, dokunmayacağını,Türklüğe ise çok zarar ge
Alevlliği bir inanç sistemi,bir Türk ve Miis- tireceğini.,Hırısti:!:}anların arasındaki mez
lüman ınançları manzOrnesi olarak ayakta tu- hep faxklarını kaldı~aya çalışırken, bizim 
tan dedelik müessesini yıkmağa Çal.ış:ıyorlar. bunları. körüklememi.zin çok büyük yanlış ol
Bunu da sinsice, Alevileri kuşkulandırmadan, duğunu,Müsliimanların sayısını artırmak ye -
şüphelendirmeden, uyandı.rmadan yapıyorlar. rine azalt7ıağa çalışmanın biiyük vebal ve 
Yıllardır, sol cu gazetelerde, !dedelerin, efen-· günah olduğiinu,büyük bir isabetle be:J.irti
dilerin,fakir Alevi köylülerini sömürdükle- yordu •• 
rine dair pek çok yazılar yazdılar ve bil- O gün gerçekten mezhep çatışması yok
hassa solcu gençleri,seminerlerle bu konuda tu.Tahrikçilerden hiç bir makam hesap sor
yetiştirdiler.Artık pek çok k6yde1 dedelerin mamıştı.Bugünde sorulmayacağı gibi gerçi 
otoritesi sıfıra indi.Bir aşık kalktı, "Ne bugün bir mezlıep çatışması yaratılmıştır. 
hoca, ne dede" dedi.Dedeliğin yıkı:J.dığı köy- Töb-Der denen teşkilatın Moskovadan Bizim 
lere,kollarını sallaya· sallaya girdiler.Ar- RadyoHan emir aldığı ~P nin de bu işe ka
tık bu vir~nede baykuşlar tüneyebilirdi.De- tıldığı ile~i sürülmüştür.Bunun aslı umarız 
ğil mi ki. ki araştırılır.Fakat gözlerimin önünde olan 

Alevt köylerine böyle girdiler. 1960 ise şudur: Doçent unvanı almış Maliye ba
dan sonra,bu işe sıkı sıkı sarıldılar.tlhan kanlığı yapmış bir kimse,CHP Genel sekreter 
Selçuk 'un ve çetin Al tan' ın pek çok yazı la- yardımcısı Deniz Baykal Millet Meclisi ·kür
rı çıktı.Geçen aylardaki Malatya hadisele - süsü~den okumamış olsun,okumuş olsun birlik 
rini papuç gibi harflerle: "vurun kızılbaş- ve dirlik isteyen ve sola karşı olan her -
lara,dediler" başlığı altında veren q.ım.hu- kesi "dar kafalılıkla" itham ederek korkunç 
riyet Gazetesi, on yıl öncede aynı konuda bir mezhep kışkırtıcılığı yapmıştır. Türk 
yangına körükle gidiyordu.l966 Haziranında milletiı1in mezheplere bölünmesinden, mezhep 
Muğla'nın Köyceğiz kazasına bağlı, ortaça kavgasın~ düşmesinden zerrece fütur get~r
Nahiyesinin iki köyü arasında bir arazi ih- meksizin"Kerbelada Hz.Hasan ve Hz.Hüseyin 'i 
tilatı olmuştu. Bu köyle.cin biri Sünni, diğe- öldüzenler bunlardır" dem:iştir, diyebilmiş
ri Alevt idi.Cumhuriyetle,YeniGazete gün- tir .Bilgisiz mi idi,yalan mı söylüyorqv? 
lerce neşriyatta bulundu,fırt!ına koptu. Me- Kerbela faciasını yaratanların Türkler ol-. 
selS~ 13 Haziran 1966 tarihli Cumhuriyet' in madjlğını Yezid' in etrafındaki Araplar oldu
başlığı şöyle idi: "Mezhepler arasındaki ger- ğunu, Türklerin o tarihte Orta Asya'da ol
ginlik devam ediyor" 12. 6 .1966 Yeni Gazete- duklarını ve .henüz müslümanlığı bilmedikle
nin başlığı şöyle idi. "Sünnl-Alevt kavgası rini ve Sünnt Türklerin de Alevl Türkler 
tehlikeli bir hal a.ldı . Aleviler i Türk düş- kadar Kerbela 'nın acısını duyduklarıhı bi
manı ilan eden Sünnilerin teşkilatlanması lebilirdi. Gene bilebilirdi ki, Türkiye' de, 
üzerine Ortaca 'ya yeniden takviye birlikler "Yezit" adı almış bir tek Türk yoktur. Buna 
gönderildi "Bu haberi ilki, 9 Haziranl966 ta- karşılık yüzbinlerce Ali, Hasan Hüseyin a
rihli Cuınhuyriyette şöyle verilmişti:" Muğ- dını almış Türk vardır.Bu tahriki., bu kor
la'da Sünnil~rle A:.cviler çaFp:lştılar" 15 kunç körüklemey.ı., tpekçizadele.rin televizyon 
Haziran 1966 tarüıli Cumhuriyetin birinci ve radyosu da binlerce defa büyi.iterek verdL 
sayfasının yarısı bu konuya ayrılmıştı. Eskileri gibi bunlardan da hesap soracak 
tki resim basmış. Resmin birinde elinde çif- çıkmayacak sanırız. 
te ile genç bir kız.Resmin altındaki yazı: Bizim duyduğumuza göre, Malatya'nın 

'!ıı.lev.l' kızı nöbette "ikinci resimde önce kız Alevt köylerini dolaşan militanlar "Şamdan 
silahsız duruyor, sıi.lahını başka bir kadın kamyonlar dolusu Yezid 'in getirildiğini" 
almış, resmin al tın da şu yıkıcı sözler var söylemişler veya köylülerı öyle anlamı ş ne 
"ORTACA ' DA Ş1MD1-E1:.1 SiLAH TUTlıN HER YAŞ- kadar ea.hil ve saf köylüler ki bu kelimele
TAK1 KADIN KIZ DA N~BETB G1R1YOR.iŞTE BUN- rin man!sını bil~iyor ve do~ruluk derecesi
LARDAN Bi:Rt DAHA 11 Bu korkunç tahrik, çok te- ni ölçemiyor,Şehirde ise Sünniler arasında 
;ir: li öim~ştu.Malatya Alevilerinden bir öğ- camilere dinarnit koyulduğu yolunda haberler 
rerıcimiz yanımıza gelip ağlamış. "Biz Türk yayılm.ış.Hava böyle hazır landıktan sonra 
değil miyiz," Biz bu memleketin çocuğu de- bir kıvılcım yeter ... 
gilmiyiz diye döğünmüştü.Biz sonradan ö~- .. Şi~d~ b~z Alevt T~rklere s~sleniyoruz 
rendik ki bu resimler tarladan dönen Alevi Duşman bızı bolrnekten bı.r an gerı kalmaya-
kızların,köylü kızların resmidir. Nitekim caktır.Siz aklınızı başınıza toplayınız • . • 
aynı ' gazeteler,günlerce yaptıkları yayını Kardaş olduğunuzu Türk olduğunuzu, Müslüman 
yine kendi yazılarıyla ;;alanlamış oldular. olduğunuzu unutınayını z. . 
Mesela 16 Haziran 1966 tarihli Cumhuiiyefin Dostunuzu,düşmatlınızı iyi biiiniz. 
birinci sayfasında Muğla Valisi Hasan Basa~ Solculara aldanıp kapılmayınız.Yalan propa
nın bu konuda Anacolu Ajansı aracılığı ile gandalanna ve kışkırtmalarına kapılmayınız· 
yaptığı açıklaması veriliyordu.Bu h:muda Hain ve bölücülere yüz vermeyiniz. 
MUğla valisi şöyle diyordu: "Bu ortaca 'nın Sosyal adaleti, solculuk değil, mil
iki köy halkı arasında, bir li iktisat sistemi halleder. "Ulüş 'ii payı 
arazi meselesinden çıkan ihtilattır." olay kömbesi,lokması hayır' ı" üç bin yıllık Türk 
bir Alevi-Sürin1 meselesi değildir.Bu konu- sosyal adAlet ve sosyal dayanışmasına mi
da çıkan naber.ıer maksatlı ve yalan dır. 22 rasçı olan Alev! Türk, Marks' a ve beş paralık 
Haziran l966tarihli Yeni Gazete'deki şu ha- solculara sosyal adalet için el açacak, on
ber:de,öncek~ yazılanların hepsinin yalan lardan1dilenecek hale mi geldi? Biz kendi
oldı.ığunu ortaya koyuyordu.Haber şuydu: "Köy- mize gelir,SilnnifJiyle,Alevisiyle birleşir_. 
ceğiz kaymakam vekili ile ortaca Belediye kendimize dönersek,Milli iktisat sistemini 
Başkanı ve Ortaca imamı.nın da katıldıkları de yaratırız.Birliğimiz, iç ve dış düşman-
toplantıda köylüler tarla anlaşmazlığının ları çatlatır.Aklınızı. başınıza alın. 
hızla ortadan kaldırılmasını, anlaşmazlığın Ey ,Alevt ve Sünn! Türkler,vatan elden 
gazeteler tarafından büyütülmemesini ve yan- gidiyor: son müstakil Türk Devletini# Türk 
lış istikS.mete y6neltilmemesini istemişler .. kalesini yıkmak istiyo.rla . .r.Ayrılıği kaldı
dir." Bir kaç gi.itı sonra,çumhuriyetin akıllı rın.Birleşin.sünn1 Türküyle,Alev.i Türküyle 

?ütün canlar bir olsun ... 

ElırfPERYALiZMİN DOGU ÜZERiNDEKi EMELLERİNİ KURSAGINDA BIRAKACAGIZ 
KAHROLSUN EMPERYALİSTLb'R VE ONLA.RIN TÜRKIYE'DEKi UZANTILARI 
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Dlyap..,Aia 
( Dersim · Mebusu) _ 

ASLIMIZ 
VE 

·NESliMiz BiRDiR 
"Hepimiz biriz, hepimiz biliyoruz ve 

söylüyoruz ki, dinimiz ve diyanetimiz.,- as:.. 
lımı·z ve ne.slimiz birdir. Bizim içimizde. ay 
rılık-gayrılık yoktur.Hepimiz biriz, karda
şız. Her kişinin beş-on oğlu olur. Birinin 
adı Hasan, birinin adı Ahmet:,birinin Hiise
yin, birinin'Mehmet olabilir, fa~at hep bir 
insandırlar.H.epsi bir: ananın, bi"x ba(Janın 
oğluö.urlar.Biz öyleyiz.Ayrımız-gayrımız yok 
tU::· Dinleri, diyanetleri birdir.Ama düş
manlar bizi birbirimize saldırtmak i~in tu
zaklar Ifuruyo:ı:-la;.. Sen şöylesin, ben 'bôyle'
yim diye hi yle yapıyo'rlar. Biz kardeşiz bir
birimizle ögünürüz. Tanrı birdir. Muha:mr:ıed 
Onun elç.isidi,r. · Ve Tanrı doğruların yardım-. 
cısı dır. 

(bk~.M.Goloğlu,C~mhuriyete Doğru) 

~~ 
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"İslam Ansiklopedisi 'ndeki 
''KUrt ler'' maddesinin etki
sine kapı larak bölücü yayın
lara başlayanlara ith1if olu
nur"-

Faz la söze lüzum. görmeden, 
terikidini yapacağımız İslAm An
siklopedisi 'rfdeki 11 Kürtler" mad-
desindeki görüşleri,Rus propa
gandacısı ve Petersburg (Lenin
.grad) i tim ler AkademJ:si üyesi 
Vlademir MİNORSKY tarafından 
yazı tan bu yazıyı e le ala lım ve 
ilmf bir yönü olmayan bu yazıda
ki saf sa ta ları sergi leyip, mese-

' lenin kökUne inerek, gerçeklerj 
bir bir ortaya çıkara lım. 

Tarafsız görünmeye çok dik
kat ettiği sezi len bu "bi lgi n'' dip
lomat, KÜRTLER hakkında dü
~üncelerini açıklamaya başlar
ken, o da "bu konuda henüz genel 
bir inceleme yapıLmamış o lduğu
nu, araştırmalarda kullanılan 
yollarm ayrı lığını" be tirttikten 
sonra, başlangıç ve özet olarak; 

"Kürtler 'in İranfkavim lerden 
sayılması, ırkf olmaktan ziyade 
diL ve tarih müta larına dayan
maktadır. Bunların bedeni vasıf
Ları yer yer değişir. Bununla be
raber K"lirtler 'in merkezf saha
ya yerleşmelerindenevvel,bura-
da isimleri kendi lerinkine ben
zeyen KARDU ,fakat başka men
şe 'li bir kavim yaşamış olduğu 
ve bunların sonradan İran men
şe 'Li Kürt 'Ler ile karışmış bu
lunduğunu ileri sürme.k de müm
kündür" demektedir. (İslam An
Si klopedisi, Fa. 68 sf. to98-2). 

Bu kısmın üç noktası üzerin
de durmak gerekir. 

ı- Asıl bölgede oturanların, 

yani KARDU 'ların Kürt olmadığı 
yalnız i simlerinin Kürt 'Le re ben.: 
zediği,fakatbaşka menşe'Li bir 
kaVim o lduğu. 

2....-Kürt leri n doğu dan · batı'ya 
yayıldık Ları, yani İran men şe' li 
oldukları hissinin verilmesi. 

3- Bunların ırk bakımından 

değil ancak dil ve tarihbakımın
dan İran menşe'li kavimlerden ' 
sayıldıkları ilk ~örüş olarak or
taya konmaktadır. 

Bu üç ı:oktaya kısaca temas 
~delirrı. 

l. KARDULAR 'ın artık bugUn
kü Kürtler olmadığı kom.ısu an~ 
tropo lo ji, et no loji bi li m lerinin 
~ün geçtikçe ilerlemesi ve bu tu
nan yeni tarihi be~eler karşı

sında inldh edi lemeyecel< bir 
gerçek ha line gelmiştir. 

Bu yo ldı:ı yapılan jnceleme leri 
KON'un gelecek sayılarında y a
yınlayacağlmız ve KARDUI.AR''in 
kiml:ilderini açıh.layacağımız i
çin, burada üzBrinde durmayaca-. 
f{ı z. Ya lnız şunu belirlelim ki, 
KAR DU LAR 'ın to nınları bugünh'ii 
Kürt topluluklan a rasında pekaz 
da o lsa ha La yaşamaktadır. 

2. Ki.i r t Le r 'in doğudan batıya 

yayı Ldık tn rı . yani İranf menşei li 
.... 

L 

oldukları iddiası; Bu konuda bu
gün tamamen aydınlan~;:.olma
dığı için kesin değildir. ,Şu bir 
gerçektir ki, milattan önceki in
sanların torunlan bug\in. hAla o 
yerlerin tek sahibi -.::deği1Leröir. 
Göç yo L_ları üzerinde bu lu nan bu 
bölgede zamanla o kadar değiş
meler olmuştur ki, burada derli 
toplu .bir ırk1 dil, töreve görEmek 
ara namaz. Ancak küçük·kü.~l< böl'
ge Ler, hatta teker teker oymaklar 
üzerinde ince Le me ler yapı lmadık
ça genel bir hükme varılamaz. İ
ran 'dan mı·, Kafkaslar 'dan mı, Ba,l 
kanlar'dan mı geldikl~ı:i ancak bu 
yoldaki araştırmalarla belli ola
caktır. Türk o lma.dık larını ıca bu ı 
ettiğine göre, doğudan gelmişler
dir demekle İ ratılı veya Hintli ·ol
duklarını belirtmeye çalışan bu 
görüşlin hiç bir dayanağı yoktur. 
Bütün gpçler doğudan bahya, ama 
hiçbir zaman bqpların ·kökü Tran 
değildir. 

3. MİNORSKY'de bunu bildiği 
için, "bunların rrk bakırnından de
ğil dil ve tarih bakımından İranf 
kavim Lerden sayı ldık ları" yolu na 
sapmıştır. 

Bugün ırk\arın yalnız dil bi
timine dayanarak ayrılması yolu 
artık eskimiş bir u8U ldür. AR!, 
SAM!, URAL-ALTAY, HİND-U AV 

--RU.PAf ı?:ibi dil ayırım ları, hjçbir 
zaman bir ırk f?.'Östermı:!di?i ~ibi, 

bunlardan Hind-ü Avr.upai toplu
lu~ma ~iren Osl<:, I.Atin,Seltii<,Ga
Letil<, BP.ritani-1< gibi daha lüiçük. 
dil bölüm leri de yine bir ırkt ~ös
terenıez. 

CHAR LE'S·SEİGNOBUS'un '1Av 
rupa Tarihi"nde (sf. l6) belirttiği • 
gibi "Ecdatlarının di linden başka 
bir di tle konuşan kavimterin mi
sa li pek çoktur.'' Fransız lar, Ma
carlar, Bulgarlar nasıl ana dille
rini tamamen kqbe~·Ierse, 

KUrtler 'de ya rı ya rı ya kaybetı'niş 
olabilirler. Bu onların İranlı bir 
ka vi m o la rak ta nınmalarına sebep 
olamaz. Aslında bunların İran lı 
bir dil kullandıkları da ileri sü
rü lemez. Türkmen ler yanında o
tı.ıran.larda Türkçe, Araplar'a ya
kın oturanlarda Arapça, İran sınır 
larında F-arsça sözlerin bu dilter 
de çoğalthğ:ı görülmektedir. Evli
Y~ Çelebi "SeyahatnAma" sinde 15 
lehçe farkı saymıştır.MİNORSK.lf" 
bile birbirinden qok ~ark lı , fakat 
her biri ayrı ayrı Fars di linden 
büsbUtün başka karakter taşıyan 

birçok dil toplu lukları saymakta
dır. 

RUS 

• 

. /' . 
MINORSKY, Klirtçe 'nin Iran fnaktadır. URAR, KAR, SUBAR, sı 

dillerinden konuşma,ses,şekil,na İMAR,MAHALglbi ki, bunların 
hi-v, kelime ayrı lıklarını birer bi- böyle birekalmamış serbest 4' 
f.er gösterdikten başka ıı Kürtçe, ha Llerine bugün de rastlamnakta- la 
Farsça 'dan tamamen ayrı bir ma- ~ır. lı 

hiyet göstermektedir'1 kanaatine Dr. A. VON GABAİN, (U. T. T. ol 
vardığı halde, nasıl olurdaırk ba-K. sf.909 1da) "Türk Hun Müna-. e · 
kırrıından değiLse de, dil bakı- sebetleri'1 konusundaki konferan- y1 
ımından İra ni bir kavim sayı ltr, s ında bu 11TU" ekinin, Moğollar '- b• 
diyebitiyor? da sıfat son eki olduğunu göster- k: 

Tarih yönünden~ Kürtler' in mektedir. a 
a~cak Arap isti tfisın~an sonra ad- Bu ha. le ~öre KARDU; KAR T 
ları sık sık işitilmeye başlamış- memleketi,İMARTU; İMAR mem.- kı 
tır. Gerçi bundan önce KARDUKli Leketi veya yurdu anlamına gel- il 
KORDİKH,GORDUENE, KORÇEKH mektedir. u 
KARDAKA gibi birbirine .~akın Eski Türkçe'de K harfi ço- la 
sesli adlara bugtinkü Kürtler''in _ğ;l,veyahutta şimdiki Türkçe'de çı 
bulunduğu bölgenin ançak DOH:- olduğu gibi, mek~n veya nisbet e- -bl 
TAN suyu etrlHınd:ı, nihayet VAN ki olarak kuLlanılmaktadır. (Zeki! G 
gölünden DİCLE 'ye kadar uzanan Vetidi Togan, Umurnf Türk Tari- J3 
dağtık ve küçük a4ında rastlıyo- hine Girrş·,- sC 37} "Konmak'; tan ·t~ 
ruz. . konak, "tünmek"ten tünek," oy- b 

K'tirt adı _amtmayan milattan mak''tan oyuk, "kay,mak"tan ka- a 
önceki 5 ve 3: yüzyıllar arasında yık, v_e bunun gibi mekAn(yer) ve s· 
ki çağlarda İran büyUklüğünü kay alet veya nisbet anlam.larına d~ d, 

geti~ D 
betmiş,İskender istilftsından son;- . Fin-Ogur dillerinden Macar- s 
ra, zaman zaman Türkler elinde: ca'da,Orta-Asya ve İran dillerin- la 
ka lnıış, hele Arap ; · ·isttı.tı·sından de "ik" çoğul ekidir. ' Y 
sonra da Harezm(Harzem)' liler, AVESTA'da,TÜRK kelime- k 
Cangizliter, Timur lu lar, Selçuk- sinin TU:R ·kökünün çoğu.\u· ola·rak g 
Lu lar birbiri peşine bütün İran 'a "ik" eki Sfe ·biten diğer kavim {{ 
hakim olmuşlardı .• O halde tarih isimleri ile beraber getirildi~ h 
Kürtler'i tanıdığı çağlardan beri, görülmüştür. (Z. V. Togan, aynı 
İran sönük ve h~kimiyeti yokhal .... eser, sf. 37). b 
de iken, nasıl olurda tarih yönün- TÜRK sözünün 11 TÜR" kökü-: & 
den bir İran kavmi - sayılabilir? nün çoğulu olarak açıklanması da "! 

K"urtler hakkında bugüne ka- bunu göstermektedir. Bu bakım-ı tt 
dar yayınlanan ve özetleri İstarn dan KARDUK;KARilLAR YURDU b 
Ansiklopedisi 'inde öne sürülen a- anlamıi]dadır. d. 
raştırmalara bir gözgezdirelim. SU taifesine gelince;burada-· D 

"Mi ıa.ttan 2000 sene önce le- ki SU sözünün zamanla en az de-' s· 
rine dayanan iki ~ümer eşik taşı ğişmesi gerekir. Nitekim Akatça' g 
bulunmuştur. Bu taştarda TRU- .da da SU, Su ve .nehiranl.amında- d 
R EAU ,DANGİN bir KAR-DA-KA dır. (I. T. D. T. k. sf. Ll6 ) h 
ismine rastlanmıştır. Bu memle- ŞEREFNAME 'd~ d_e, Bitlis r 
ket DRİVER 'in VAN GÖLÜ' nttn bölgesinde de SÜY KALESİ·'nina
güneyinde gösterdiği SU taife-si dı geçmekte olt:J~ğuna göre bura- r ' 
yanında bu lumıyordu. " daki SU taifesinin Türkçe 'den ad z 

Burada KAR-DA-KA diye o- almış olacağı şüphesizdir. SÜY/ K 
kunan sözün aslının KAR- DU-K SUY KALESİ'de SU TAİFESİ' ne g 
olması daha doğrudur. Çünkü K- ait bir kale olsa gerektir. Çünkü, 
lasiktmin yazılarında bu ad her Türkçe'nin değişik konuşma dil- d 
yerde KARDUK, KARDUKH,KAR-: lerine göre "su" sözü; suy, suv, ş 

DUENE, KARDUÇİ şeklllerinde- sub, suf söylenişlerinin kısalmı- t< 
geçmektedir. Gerçi "ün11 li.i ses- ş ıdır. '1 

lerin bir.birinin yerini atqıkll;lrı Etam,Sumer,Akat'lann'•"Su- '1 

her zaman görülürse de;SUBAR- baru" veya HSubartu" adını· ver- c 
TU, ZİGURTU,İMARTU,MAHAL dikleri kavme Asurlular da, Su- B 
TU, v. b. gibi o çağların komşu bartu" demişlerdir, k 
devletlerininadlarındaf!;örüLenDU, Maspero'ya göre." Subartu- g 
TU, U gibi ekler, "yurt, anlamı Lar",Asurlular çağında KARACA- A 
vermekte ve sözün kendisi bun- DAG üzerinde ve yım;ı4çla.rında H 
lar atıldıktan sonra ortaya çık-· "Habur" ve "BaLık" su ları ara- s• 
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sında btururlardı. Bunun gibi BEL-GUR 'Lar BUL-

Şerusettin Günaltay, (Tarih, I. GAR, GOG 'lar 'GOGAR, UR ı la·ıt; 
47'de)"SUBARULAR,Sumer, F- URUR olmuştur. 
lam ve Akatlar gibi TURAN asıl- Sup, Suv,olduğuna göre, SU
h o-lup aynı zamandagelmişler ve BAR,da "SUVAR" olur. Kaşgarlı 
oturdukları yere ~f.)J:-e "Su bari/Su • Mahmud 'un Div~n 'ında(Dizin 85l) 
eri" diye adlandırılmışlardır''di- SUVAR 'tar Türk olarak göste
yor. Z. V. Togan 'da bu görüşü rildiğine göre, SUBAR 'ların da 
benimsiyor. Fakat öyle sanıyoruz Tü~k olduğu bütün açıklığı He 
ki, bu "ar",ekini "Er" olarak ele ortaya çıkar. 
almak doğru olmayacaktır. Çünkü DRİVER'in söz konusu ettiği 
'Türk kavim ad larında, ses birliği SU TAİFESİ'nin SUBAR 'lar ol
kuralına ·uyularak;ar,et',fr,lll:',,ln' ması hem dil ve hem de bunların 
ile sonuçlanan, o kadar çok Türk egemen büyük bir kavim oldukla
u lus, oymak, boy, adı vardırld bun rı coğrafya adiarına da uygun dü
ların hepsini "er" sözcüğü i le a- şer. 

çı,klamak cıoğru olmaz. Bunlardan isıJ.M ANSİKlOPEDİSİ 'nde 
öazıları ,SUBARU/SU-ERİ, GO- ''Bu taş yazıtlardan ıooo s~ne 
GAR/GÖK-ER, AÇAR/AC-ER ve sonra TİGLAT PLASER 'in KUR
B. 0. kökü, başlıbaŞına bir anlam Tİ-E kavmi ile AZU dağlarında 
ılaşıyan birçok söz lerde, "ER" iLe savaşa giriştiği elde edilen baş
biten sözlerde bile bazan bunu ER ka yazıtlardan anlaşılmaktadır." 
anlamında e:Ie almak güç olur. deni liyor ve buradaki AZU' nun, 
Sumer, Kimer,Mişer,İber,Seter' bugünkü HAZO olduğu 'sanılıyor. 
de olduğu gibi. Bundan başka er, Bununla beraber bu KUR-Tİ--E 
ir, diye de söylendiğinden; Hazi~ okunuşunun k~sin olmadı,ğlfiıJ:>e
Sabir,İmir,Gamir. sözteri de ko- lirtiliyor. HERODOT'da söz 
\ay kolay "ER" He açıklanamaz. lwnusu edilmemesi ya da o zaT 
Yine; İtimar, İştar, Bulgar, Kan- manJarda bu kavmin önemsiz bir 
kar, Ba lkhar, Kaşgar, Korbar v.b. uru k veya herhangi bir uruğun 
gibi daha birçok "AR" ile son bu- sö~ konusu o lamayacak kü"çük bir 
lanuruklara da aynı kuralıuygu- boyundan başka birşey değildi, 
lamak zor olur. anlamını çıkarmak gerekiyorsada 

· Bu -eklerin anlamını, l:ıelki bunun daha çok, İran 'lilara bağ-
bilmeyerek ilk bu lan da Sumer Lılığı bulunmaması, dağlık bölge 

_eşik taşındaki KAR-DA-KA' nın lere sığınmış bulunmaları dota
yerini gösteren DRİVER olmuş- yısıyla genel ,duruma karışmama~ 
tur. Su taifesi diye ad lahdıı;.Çlığı Larından i leri geldiğini. ~üşünmek 
bu uruğun 11Sup" kavmi olduğun- daha .doğru bir görüş olur. Nite
dan şüphe yoktur. {Basri Konyar, kim bir zaman sonra, yılni Milat-:
Diyarbekir Tarihi, sf. 50-55) ''St.I, tan öne~ 400 yıllarında aynı böl
SUP o lduğuna göre ( Divan-ı Lü- gede KSENEFON 'un yazdığı " A
gat 'it Türk, Dizin sf. 543. }, taife NABASİS"te, KARDUK uruğımun 
diye belirtilen "ar" ekini almak- varlığı açıklanmaktadır. 
la Sup; Sup-ar .(Su bar) yani •tSu u- İSLAM ANSİKIOPEDİSİ 'nde, 
ruğu" adını almJştır. 11 Bunlar KENTERİ,DES/BOHTAN 

Bu eki almış birçok Türk u- ıt'mağının doğusunda bulunuyor
rukları vardır. Macar,Tatar,Ha- lardı. Bundan sonra aynı adın Dic
zar, Bulgar, Avar, Kaçar, Afşar, te 'nin solund_a CUDİ dağı :Jalbn.ın-
Kabar, Tokhar, Kankar, Anar v. b. daki bölgeye verildiği'' ve klasik 
gibi. eser Lerde bu adın" KOOJ)UENE ·~ 

Tunceü 'de t;rat Uşakları"a- şeklini aldığı görülür. 
dında bir oymak vardır. Buna kar "ARAMİ'ler de bu .öti~aye 
şıfik Tatarlar devlet kuran 'l.ihir BES KARDU ve zamanımızın CA
topluluktur. Yine Asurla_r çağında ZİRAT İBNİ OMAR kasabasına dil 
''Superya"da oturan küçük bir KARDU CAZARTASI diyorlardı. 
"SUP" kavmi vardı. :tıunlar ön- Ermeniler KARDUH, Arap'lar 
ce leri KOMUK'lara bağlı idiler. BAKARDA veya KARAY adını 
Buna karşılık Su bar 'lar öevtet lru ltandılar. Sonra ları bu adın ye
kir:ran bir ~arlıktı.Avşin/ Avşen rini BOliTAN,CAZİRATR.OMAR 
gibi küçük oymaklara ·karşılık aldı." (İsl.Ans.) 
AVŞAR 'lar büyük bir uruktur. Şimdi de burada adı geçen 
HUN-GUR 'lar devlet kırlduktan yerler üstüı1de biraz duralım. 

sonra HUNGAR adını almıştır. Yunanlı Ksenefon 'un "Ken-

terides" diye yazdığı 
asu: acaba bu mudur? 

• 
1 

kelimenin 
Yoksa 

11 DEs·~ rumca eki atılınca katan 
,~Kenteri", Türkçedeki "Kenteri'1 

midir? KENT, Türkçede şehir ve 
ka le anLamına geldiğinden, şehir 
veya ka le eri demek o lur ki, böl
geye ad verenlerin şehirleşmiş 

Türkler olduğu anlaşılır.Nitekim 
Baykal gölü güneyi nde IR u s-M oğo
listan sınırı üzerindeki dağların 
adı da " Kentei"dir.Tahran 'ın ku
zey ... batısında KENT adında bir 
şehir olduğti gibi l:luradan geçen 
ırmağın da adı KENT 'dir. K"E'NT
in Türkçeüği1 Divan (Diy;İn :300) 
da belirtilmiş olduğundan-, bura
lara ad verenlerin 'l'ürkoldukları. 
da anlaşılır. . 

Bunun tarafımızdan ya:pı Lmış 
bir benzetme o lmadığını göste
ren başka tanıklar da vardır. A
rapların bu bölgeye verdikleri 
"KARA Y adı rla Ttirkçedir. Şece
re-i Uşai Türkiye yazarı, Oğuz 
Han 'ın altı oğlunun cariyelerin
den o lan torunlarını bitdirlrk:en 
KARAYLI uru ğu nu da saymakta 
dır. {II. T. T. K. s. 924) 

ARA Mİ 'leri n de bu bölgeye 
verdikleri BES KARDU adı yine 
Türkçedi r. KURDU 'daki "DU'1 eki 
daha önce bildirdiğimiz gibi 
memleket anlatan bir ekolduğun
dan, atı lnrca KAR oymağı ortaya. 
çıkar. s:..ş değişimi i te BES tle,. 
BEŞ olacağından BEŞ-KAR 'ın yi
ne bir Türk oymağı old\lğunda 

şüphe yoktur. 
Türk oymak tarının, sayılı 

ad lar aldığı ÜÇOK, BEŞUYGUR 
DOKUZOGUZ, ONGUR gibi <BES
KARDU 'yu da BEŞKAR yurdu o
larak e le aLmak tamamen yerin -
de o lur. Esasen KAR DU, KARA Y, 
KAR YA hepsi KAR kökünden ge
len memleket ve oymak adlarıdır, 
Ç~şitli mi netterin aynı IJ-ö[Ke 
hakkında ku Handıkları ad lar hep 
KAR uruğu üzerinde bir!e-şmek

tedir. KSENEFON'un da temas 
ettiği gibi, ne İRAN'Lılara ne de 
ERMENİ 'lere boyun eğı:neyen 
KARDU'Ların bugün ÖN-ASYA 
da oldukça g~niş bir alanı kapla
yan topluluğa da adını veren bir 
uruk olduğu 20. yüzyıL başlangı
cına kadar kabul olunmakta idi. 

KARDAKA, KURTİE, BA-
KARTA, KARAY, KARDUKH, 
GOR~, KARDU,gibi her kav
min ağzına göre uğradığı değ;iş
m'elerden sonra,KÜRT lnhğına 
girdiği i leri sürülüyordu. Fakat 

asıl adının ne olduğU bellibaşlı 
dört ırk bölümünden yani ARf. 
SAMİ;-HİND-U .AVRUPAİ, ORAL 
P L'T AİK(Ura lA ltay} ayırımla
rından hangisine ma ı edileceği 
bir türlü aydınlatılamamıştı. 

Bu yönden yapılan araştır

malara da kısaca bir göz gezdi
reüm. 

Yine İs Iam.Ansi klopedisi 'nde 
MİNORSKY !:>u uruğun İRANLI 
olduğunu açıkça_ savunmağa ce
saret edemeoiği için, "esas iti
bariyle Ksenefon devrinde DİC-
LE 'nin ş ima linde ana f...'iit le den 
ayrı kalmış İranf bir kabileye 
tesadi.if edi tmesi o lmayacak b'ir 
şey değilse de, KARDUKH'ların 
kavmi vasıfları hakkında bir hü
küm verebitmek için,ancak isim
L~r1n i n lP.had~ti'n e dayanılma kta
dır'' d~dil<t"'n sonra, bu yolda ileri 
siiriit~n ç~şit li czör;_iş leri sayil'akı... 
ta dır. 

Bunlar sıra ile şu yolda ö-
zetlenebilir. ' 

"Bu ismin SAM1 benzerleri 1 

de olduğu,Akatça ve Asurca'dq, __ 
"Kardu"; ı kuvvefli, kahramatr, 
·~Karda'~ 1ruvvetli olmak anlamı
na geldiği söylenmiştir." Buna 
karşılık KARDU'nun Tiirkçe'de 
de anlamı vardır ve yine "Kar" 
kökünden gelmektedir. Divan-ı 

Ulgati 't Türk (Dizin sA-19) de , 
fındık büyüklüğündeki buz parça
larına "Kardu" denildiğini yazar., 
Bu kelimeyi Asurca 'da olduğu 

için sA. Mf saymak da ko lay de
ğildir. Zira Asurca 'da Sumer ve 
Akat ca 'dan alınmış birçok söz
Ler bu lu nma ktadır. ASUR 'ların 
düşman larına cesur ve kahra
man adını verıp.eyecekleri de bir 
gerçektir. 

Yine;- '1 KARDU •:ar daha ziya
de ASURİ aslından gelme URAR
TU (Uraştu) adı i le(M.ö)rx.asır 
dan başlayıp (ıvrs)vr.asır · ' başla
rına kadar kuvvetli bir hüklimet 
kuran bir kavim olarak tanın-

• 1\ • 
maktadır ki IBRANI'ler bunlara 
ARARAT, b1han da Yl,JNANLI 'lar 
A LARODYA adını verirlerdi" de-

1 
ni lmektedir. 

Burada "URARTU'' sözünün 
ASURİ aslından gelme bir ad ol
du ğu ve SAMİ dilden bu lun du ğu ne· 
i le bellidir? ASUR fazıtlarinda hu 
ada rastlanmas~ btmun onlar tıi.. .. 
rafından URARTU •ı.a'ra verilmiş 
bir ad o ltluğunu göstermez. 

(Devamı var) 
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VATANDAŞ'DAN ·. · 

İRİBAŞ'A ARZUHAL 
Vzo.k durma, yakına gel v.akına; 
Aha dille'Yimiz so'Y da çare bul. 
Eridik, tükendik yana-yrikıla; 
Aha küllerimiz, ser de çare bul. 

- . 
Gam kervanı sırtımızdan geçiyor; 
Bebekler su diye m:ikrop içiyo'Y; 
Üç giinlük_gelinler ek_in biçiyor ' 
A.~a hallerimiz derde çare bul. . 

B ık tık yeter. . o tuzu yok, kırkı yok; 
Bizde flkıl, sit:de vicdan, korku yok; 
Asjaltı yok, meydanı yok, parkı yok; 
Aha ydllarımı'z, dur da çare bul. 

i:ki bilen on. mideyi besliyor; 
Kara çıban gövdemizi süslüyor; 
PalıtWYtınız beynimiz i j>is Uyor; 

-Aha ~llerimiz, gör de çare bul. 

Yokluktan bap-ımız dilim dilimdir./ 
Haftalar işkence, aylar zulümdtır; 
Yi'Ymi yaş kocalık~ otuz ölümdür; 

·Aha yıllarımız, gir de çare bul. 

Vuruldu kuşumuz, kalkmaz vuvadan; 
Umudumuz yoktur d erde de1.1adan; 
Erkeksen çal, sövle bizim havadan; 
Aha tellerimiz, kır da çare bul. 

Etimiz hesils!f! kanım ız akmaz; 
Dost olan oturup, geriden bakmaz; 
Doğarken kırıım·ış, duaya kalkmaz, 
Aha kollanmız, sar da çare bul •.. 

Abdurrahiri1 KAR~KOÇ 

-. 

• ·· ' 
'• 

DOGU VE 
" . \ iı. 

, I - G!RİŞ 

Bir plan içinde Doğu Ana
dolu'n~ kalkınması fikri,ilk 
defa 1960 yılından sonraki si 
yasi, sosyal ve iktisad1 a
landaki değişmelere bağlı o
larak belirmiştir. Anayasa de- · 
ğişikliğinin ortaya koymuş ol 
duğ'Ü bu yenilik~birçok Bat.ı; 
yazarlarının da işaret ettiği 
g·ibi, Türk sosya]. yap.lsının ev 
rimi sönUCU meydana gelmiş ol 
mayıp, öaha ziyade zorlama (in 
quced) suretiyle yuku bul
muştur.(l)Böylece organik bir 
gelişme yerine dıştan ge~n 
ya militarisc, veya siyasi li 
qerlik ,nareketleriyle sosyo~ 
ekonomik yapıda bir takım de~ 
ğişmeler uygulama alanı bul
m.uştı:ır. 

1960 Anayasa bareleti 
aynı zAmanda hükfimet fe.lsefe-

. ,-.sinde de geniş ölÇüde değiş

meler meydans getirmiştir.Çün 
kü,ikinci Cumhuriyetin kuru
cuları-, Türk halkının .refahı
nın gelecek hüktlmetlerın esas 
görevi olduğuna inanıyorlardL 
( 2). Keza Doğ·u ile B~h bölge- . 
si a~a$ında yıllardır süren 
denges.iz gelişme g.!}dın~ h.aJ·k 
tabakasında b'€di:ten bu yeni 
halka yönelme eğili~i _dolayı
sıyla ta.svip ve t~şvik de gö
rüyordu. 

ilk önce bir de~let si
yaseti olarak Planlama Teşki
latının Doğuya uzanması, J.fu·ş 
ilinin pilot bölge -olarak se
çilmesi~ s;;ığlJ.ğın sosyplizas
yorı una Doğu b'5lgesinden baş• 
lanması, dengeli kalkınma fik 
rinin Doğu ·şartlarını gözönü
n'e alarak or-taya atılması, bi-
li~ adarn.larıvca bölgenin · sos
yal, e~onomik V~' tarımsal me
seleleriqe el atılması sonu- -
cunu yaratmıştır. ' • 

II- YÖNTEM 
Bu araşt~rma,Do9u bölge-

sinin kalkınması hususundcy;ok 
~z-sayıda yapılmış ~lan dene: 
rnelerin sonuçları i.!Zerine ku
rulmuş değildir.Bir defa imar 
ve ·tskan Bakanlığı ile Köy 
J:şleri Bakanlığ:ı.na ait 11 E_n
vanteı:leri ve DPT'nın "Türk 
Köyilhde Modernleşme Hareket~ 
leri" adli tarama t;!ipiDdeki 
çalişmaları baz.ı yabancı (x ) 

· ve_ yerli araştırmacılar dı
· şinda bu bölgeye ait SQsyal 

yapı incelemesi m~vcut değil
dir; ( 3) Envanter ç"al:ı.şmala:r:ı
da bölge kül t .ür ve teknik ya
pısını verecek~mahiy~tten çok 
uzaktır. ~adece illerin •ko
nomi4, :d ral, sağlık, kültür v. 
s: bakımından dökümünii. _ortaya 

·kf>ymaJHadı:i. Adeta böl gen in .is 
· keletiİı.i tesbitlfir.Bu veri·ler 
saha çalışmaları~in teknik v~ 
metodlarıyla des.teklenmedikçe
ruhsuz kalacaktır. -

.Bunların dışında Do~uya 
ait sosyo-kültürel çalışmalar 
bir kaç makale(40 köy ve ilçe 
monogra'xile.rinden ibarettir. 
Bu bakımdan Doğunun kalkınma
sinda ileri s0~ece9imiz gö
xüşleİ, malzeme ve kaypak e~
sikliği dolayıs:ı.yla istenalen 
amacı hiçhir vakit ~eTçekleş
tiremeyecek tir. Sonra b61 ge . 
kalkınmasına ·ait bu araştır-:: 
ınada ikinci önemıi· husus ta· az 
gelişmiş veya gelişmiş top
lumlardaki sosyal yapı değiŞ-

. ıııe .Ierine ait' modellere_ s:ı1c 
s~k temas etmiş olmamızdır.Bi 
l.iyo:r_1,lz ki, sis.temler ne ol ur
sa olsun kalkınmanın r;~eı~çek

·.7eşti:ı:ilmesindeki, ana hedef
ler müşterek bir ~ahiyet ax7 
zederleı:.Öyieki kalk~mada 
topluml,~:rın'_ kazp.nd.ığl tecrübe 
ve ustalık en biiyuk yati.rımdır. 

Azgelişmiş ülkelerin de
neme ve yanılma yoluyla ka
zand.ıkları bu eğitim 

1 
s, osyal 

yapının gerektird.iği ş<'ırtlara 

uygun gelmediyi müddetçe bir 
adaptasyondan ö~eye geçemez. 
ÇiinküL]Jukarıda ifade edildiği 

.gibi, kalkınma holistik ... bir yapı 
arzeder. Yaııi toplum bütün yön
ler~ ile ka(kıhmaya iŞti:rak 

ederse beklenilen fayda sağ

lanmış olur.Mesela ekonom~k 
yapıd~eydana geten bir de

-ğişme,kültürel değerler sis
temini- de hesaba katmak zo
ı::.undadı.r .Aksi takdirde "kül-

, türde beliren mukavemet un
süxları gelişmeyi engeller 
Bu araştırmada,Do~u bölgesi
nin kalkınma hedefleri için, 
bu dengeli- faktörlere · bilhas
sa işaret etmeyi faydaLı bul
dwn. 

III .]36LGE KA VRAMI VE 
DEGERLENDİRiLMESl: 

Doğu bölgesi kalkınması 

tezi · ortaya atıldığı vakit , 
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INSAN MESELESI 

bölge teriminden neyi an1adı
~ımızı belirtmemiz ge.reki.x.E-
ğex bölgede mesel~ sadece 
coğ.raft veya fiziki bi.r yapı 
fikri kas'tediliyo.rsa, o zaman 
kaLkınma teorisini bu değiş-

.kene göre tesbit etmek gere
klx.Btmiln gibi toprak altı ve 
toprak üstü ürünlerine önce
lik ve.riliyorş~1 pu defa kal
kınmanın stratejisH bu verile
re göre önem kazanmış olur. 
Bu bakı~dan böl ge fikrinin de
ğişik açılardan kısa bir tah
lilini görmek f'aydalı olacak
tır. 

a) Türkiye'de bölge fik
rinin bir geleneği yönlere 
göre tesbit edilmiş şekli ile 
ortaya çıkar.6yleki,Doğu-· ~
tı Anadolu farklılaşmasında 
bdkim olan felsefe, bu cihet· 
yön hususudur. Böyle bir ayı
rım bölge sasyolojisi gelişi
mi için belirsiz ve gerçek 
yapı şartlarından yoksundur. 

b) Tarımcıların daha ön
ce kabul ettikleri bir sınıf
lama da Türkiye 'yi 9 bö·lgeye 
ayırmak fikridi}.Bu da yerini. 
1941 yılında Birinci Türkiye 
Coğrafya Kongresinde kabul e
dilen 7 bölge ayırımına terk 
etmiştir.Bu bölgeler arasında 
yüzey şekilleri,iklim, tabii 
bitki örtüsü,nüfus yoğunluğu 

insanların yaşayışları ve ge
"çimleri bakımından çeşitlilik 
görülmektedir(S).Besim Dar
ko-t;1a göre~ ''İktisadi coğrafya 
olaylarının Türkiye gibi bü
yük bir memlekette tabiat ve 

. yaşayış şartları bakımından 
fa.rklı öölgeler arasında gös
terdiği değişiklikleri ince
lemek,yurdu tanı~k için lü
zumludur.Bununla beraber,mem
leketin ne şekilde ' bölgelexe 
ayrılacağı noktasında tam bir 
düşünce birliğine hala varı
lamamış bulunuluyDr"(5). Bu 
görüşte bÖlge ayırımının za
ruretiııe işaret edilmekte b.e
raber henüz artaklaşa kulla
nılabilecek bir tasnif husu
sunda karara varılmadığı an
laşılmaktadır.Nitekim Helling 
(6) bir araştırmasında bu a
yırımın "tüm bir anlayış için 
faydalı bir zibn1 alet ol~k
tan i]eri geçemiyeceğine işa
-:e t etmekte ve ayırım ha tla-

rının bir gerçekliğe sahip 
olmadığını" ifade etmektedir. 

c) Diğer bir bölge a
yırımı da Samsun'dan lskende
run'a ~eya Trabzon'dan urfa
ya çizilen hatların doğusunda 
kalan bölgeler fikxidir. Bu 
tasnif içinde, genişletilmiş 
ve daraltılmış olmak üzere 1 

Doğu Bölgesi anlam kazanmak
tadır. Doğu Bölgesinin bu me
todla sınırlandırılması da 
sun'i bir ayırımından öteye 
geçemez. 

d) Sonuncu ayırım da 
Helling 'le re aittir .Dnlaf 21Cir
kiye hakkındaki bu bölge ayı
r.lmının kültürel esaslal'a is
tinat ettiğini ileri sürmek
tedirler( 7) .Helling'e göre, 
Türkiye: l)Marmaxa ve Ege ile 
Antalya ve Akdenizi alan Le
vant bölge; 2 )Orta Anadolu; 
3) Güney DQğu olmak üzere üç 
kültür bölgesine ayrılır. Bu 
bölgeler ayırımında,dil,etnik 
g.ru.p ve şehirleşme ~erece$i 

ile yerleşme .şekli esas ola
rak ileri sürülmektedir. Bu 
ayırıroda Orta ve ·Kuzey ~ Doğu 

böigeleri,Güney Doğu Bölgesi
nin şartları içinde incelen
diği için yeterli değiloir. 

e) Bu son,uncu ayirım 

şekli ise bölge sosyolajisi -
nin gerçeklerine uygun olarak 
yapılacaktır. 

Ülkemiz,geniş ve bir
birinden farklı bölgelf...ri kap
setı; ve Doğu ile Bat:ı ~asında 
kilit noktasını teşkil eder. 
Günümüz sosyal ve ekonomik de
ğişmelerinin seyri' ve derece
si bölgenin fiziki ve sosyo
kültürel yapısına gore farklı 
durumlar meydana getirmekte
di~anaAtımıza'§öre bu değiş
meler çerçevesi içinde bölge 
kavr?I~Unı değexlendi.imek daha 
faydalı olacaktır.Btmu yapar
ken de,benzer kültür ö~~lli
ğini meydana getiren saha Lar 
bir bö.lge o.larak düşünülemez. 
Ge,nellikle bir bölge: Komşu -
luk ve cemaat(Cammunity) esa
sına dayanan küçük mahalıi 
gr~lardıx.Böyle bir bölge i
çinde yaşayan halk,kültür de
ğerleri,hayat tarzları., çift
~ilik,arazi tasarruf ti~i,ik
lim ve yaşama seviyesi bakı
pundan bölgeler arası benzer-

PROF. DR. ORHAN TÜRKDOtJAN 
liklere nazaram dah~ büyük tional) toplum biçimini yan-
benzerliğe sahiptir(9). Böyle- sı tı.r. 

ce bölg~ fikri sosyo-kültürel 
ekonomik,zirat ve coğrar1 un- e)Dil ve. etnik gruplar b 
suralara dayanmali ve mahal- loku: Adana, hatay, Marmara ci 
li toplumlar arasında yakın variarı hariç,Türkiye'nin ha
benzerlik ö~lliğini taşıma- tı kesimi ana dil bakımından, 
lıdıx.!ürkiye'nin kalkınma- homojendir.Fakat Doğu kesi
sında böyle bir bölge antayı- minde bilhassa Hakkari,.Mardin 
ş[ her şeydrm. .önce çalışma •· Diyarbakır, Urfa, Van, siirt·, Bit 
balarının bire~ aJut~,isini lis,Muş,Bingöl, Tunceli, Ağrı, 
ortaya çıkartığı için, ~ğıt Elazığ1Kars,Malatya Batı ile 
üzerinde inceleme yerine,bil- tezat teşkil edecek du~da
giye d•yanan ger~ekçi birgö- dıx.Müte~dnis(beterojen) bir 
rünüşün tahakkukunu sağlar. yapıya sahiptir. "Kürtçe konu-

şanlar bu blokta nüfusun 9/10 
Bölge araştırmasında i- nu teşkil ederler.(l4 il)(lO) 

kinci derecede bir kavram da-
ha kullanacağız.Bu da blok GÖç, sağlık,şehirleşmeve 
fikridir.Bloklar1bölgelere na benzeri .~şurlara göre bu b
zaran daha yoğun benzerlik sa lokları genişletmek mümkün.Ge 
halarını gösterecek;blokların nel olarak bu 5 bloku ~tiva 
birleşmesi ise bölge fikrini eden sahalar Doğu b9lgesini 
verecektix.Doğu bölgesinde de tayin eder.Her blclt kendi i
başlıca' bloklar· şunlardır: içinde sıkı J:;ir kültürel ben-

a)Yer ~tı &er~ert h• zerliğe sabiptir.Bloklar ara
loku! Bunlar Batman,Garzanpet sı benzerlik,bölgeler arası 
rol sahaları ile Divrik'e ka• benaerliğe nazaran daha faz
Cl.ar uzanan Murgu.l ve §E'g:t}Jli ladır.Doğunun kalkınmasında btı 
demir ve bakir bölgeleri ve bölge-blok farklılaşmalarının 
Gülaman linyit· merkezleridir. temel nedenleri bilim adamla
Doğuda a.ğ.ı:c sanayi bu yer al- rı ta.raf-ı.ndan t-esbit edilip, 
tı sexvetlerinin b~unduğu a- geniş bir reperküsyona- yani, 
lanlarda b~şlatılaalıa~~. bölgenin özelJiklerini ayrın-

b) Hayvancılıkblokur tılarına kadar araştırma- ta-
Kars, Ağrı,van~Muş,Bitlis ve b! tutmadan kalkı:mayı yü
civar bölgeleri içine alır. rütmenin planlı olamayacağı, 
Hayvan ürünlerinin değerlen- kanaatindeyim. 
dirilmesi için bu blok en ha-
y"lti olanını teşkil eder. 

c)Nüfus artış oranının 
yüksek olduğu yer bloku: Muş, 
A.ğrı, Hakkari,Siirt, Bitlis, 
Mardin,Bingöl ve van Türkiye' 
de doğum oranının yüksek ol
duğu bu blokıın kapsamına g.i
rexler.Aile planlaması yonün
den kalkınma projeleri önce
.likle bu bloktan .i tibaren çö
zümlenmelidir. 

d)Okuyup yazma bilme b
loku: Türkiye'nin okuma-yazma 
oranının en düşük olduğu blok 
Ağrı,Hakkari,Siirt,Bitlis,Bin 
göl,Mardin1Muş ve civa.rları -
dır.Ekonomik kalkınmada en i-
9i yatırım eğitim olduğuna gö
re,bu blok kalkınmanın ilk he 
defle.rini teşkil eder. Hatta 
diyebiliriz ki,bu blok Türki
yede tipik geleneksel ( f~•a~i-

Bölge ve b~ok esasl~rı
na göre kalkınmayı ele 'alma
nın bir diğer önemli hedefi
de,başlıca üretim kaynakları 
nı nerelere teksif .et:mı;tniz 

gerekiyorsa onu gösterir.Me
sel,a1Birleşik Devletlerde 1-
owa,Amerika'nın mısır üretim 
meı'kezini teşkil <eder.Bu da 
bizde her yerde mısır . yetiş~ 

tir.me sistemi yerine mısır ü 
.retimini belirli merkeziere 
toplamak suretiyle zirai-en
düstriyel faaliyetler ıç~n 
pazar,taşıma ve stoklama im
kanla+ını sağlar.Bu bakımdan 
Doğu bölgesinin ~aıkanması 
toprak altı ve toprak iis tü 
sexvetleri ile onu \şieyen 
insanların kültürlerı arasın 
daki ilişkige göre bir bütün 
olarak ele alınması gerekir. 

(Devamı var) 

YIL BIN DOKUZ YÜZ YETMIŞ DOKUZ, B URAS! DO • • 
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Son bir asır içerisinde; gerek Tür
kiye ' de ve gerekse Türki ye dışında, özel-

lik.le. Avrupa ' da; "KURT" diye vas;fla~dırı
lan cemclatler hakkında, çok şey söylendi. 
Çok şey yazıldı ve çok şey çi zildi. Hem 
müsbct, nem menfi. Stra·tejik ve jeopolitik 
bakımından dünyanı" en mühim bölgelerinden 
bir ini teşkil eden ve bilhass a dünya pet
rol ür~timinın de üçte ikis i ne sahip .olan 
Ortadoğu 'nun; Türkiye, tran, Irak, Suriye 
gibi memleketlerinde dağ~nık bir şekilde 
çoğunluğunu göçebe ve aşiretlerin teşkil 

ettiğiKURT toplulukları hakkında,kendile -
rine "llim Adamı" sıfatını yakış tıran ilim 
tahripkarlarının niçin bu kadar kafa yorup 
"llim"( : ) yaptıkları, ayrı bir yazının ko-:. · 
nusudur. Bu "ilim adamları" ( :)nın Rus, İn
gilız, Fransız v.b. milliye.ı:le.re mensUb 
olmaları da, dikka.ti çeken başka bir hu
sus tur. Biz bu yazımı zda konunun derinliği
ne inmeden, kısa ve öz olarak,bazı nokta
lara değinip, Kürt ' topluluklarının konuş
tukları "DlL" meselesi· üzerinde duracağı z 
Şimdilik bu "DlL" Jnevzuiinunda · _teferrua -
tına :inmeden, bır "deneme" mahi yetinde o
lan bu a.raştırmada, Kürt dil i üzerinde ya-. 
zılıp, çizilenleri özetley~ek, hunlara 
karşı eleştirilerımizi yapacak, bugüne ka
dar cl sürülmayen konul ara da temas ederek 
"D.tL" meselesinde gerçekleri bir bı::r orta'
ya sereceğiz . 

BAZI HATIRLATMALAR: 
Hiç süphesız, KORT toplulukları ko

nusunda bugüne kadar esaslı araştırmalar 

yapılamamıştır.Daha doğrusu, hıç kimse ya
pamdmıştır.Az çok merak eae}ek üzerinde 
duranlar ve yazı yazanlar da, incelemele_
ler-nı yalnız eski çağlardan kalan pek az 
v€" ycotnlış bilgıle re dayamakcadırlar. Bugün 
'"KURT" adı altında anılan bu cemaatle.ri, 
hıç ~ir ayırıma yer vermeden umUmi olarak 
ele almak , onları yakından bilmemenin,tanı

mamanın sonucudur. 

Asırlardan beri büyük göç yolları

nın üzerinde bulunan bu bölgedeki değişme
ler gözönüne alınmadan ve bunları yerinde 
inceliyerak esaslı bilgiler e dinmeden,va
rılacak hükümler de doğ.ru ve gerçek bir 
mana if.ı.'de etmez . 

Bir uruğun, bir boy veya kabilenin 
ya da ka.vmiıı kökiinü, o topluluğun yalnızca 

adı üzerinde yapılacak yaklaştırmalarla 
ortaya çıkar~ya kalkmak, her zaman için 
hatalı sonuçlar verir. 

"KlJRT" sözü üzerinde şimdiye kadar 
ilım aleminde yap;.lan hatalı araştırmalar 

bunun en güzel misd'lini vermektedir. &qer 
bu araştırmalar, bir de bazı siyasİ amaç
larla yapılmış olursa, o zaman zaten ka
ranlıklar içinde olan bu konunun aydınla

nabılmesi, elde bulunan yanlış bilgilerle 
daha da guç bir nal alır.En iyisi bu yolda 
araştır~ yupacak olanlar, şunun bunun 
fikrıne göre değil, eldek~ mevcudklasikle
ri ve ta.ral"ı:.ız kalmış yazarların görüşle

rinı teker teker süzgeçten geçirdikren son~ 
ra, hükmünü vermelidir.Yoksa yanlış bilgı
lerin tesiri latında kalmamak için, ~lde 

bulunan bilgileri bir tarafa bırakarak ye
niden ve b.:.ştan başlar gibi, işe koyulmak 
mecb ür iye tindedir. 

, Bu konuda eser vermiş Avrupalı bil
gin ve seyyalıların bazılarının Türk mille:. 
tini parçalamak ve bu suretle zengin pet
rol bölgelerini ele geçirmek amacı ile ça
l IŞ tıkları ve Kürt '.leri Türkmen' lerden ay
.ı:~ bir "millet " olarak tanı tma ya ve onları 
"H.ind-a Avrupai" ve "Ari!' bir köke dayama
ya çalıştıklan görülmüştür. 

Bu siyas1 amaçları güdenlerin dı
şında kalan bazı sözde bilginler de, tarih 
boyunca Türk saldırılarına uğramaktan do
ğan şuuraltı bir düşmanlık duygusundan ken
aılerıni kurtaramadıkları veya önceleri bu 
cesır altında yazılmış eserlere kapıldık
ları sık sık gorulmektedir.şu da bir ger
Çektir ki, kökil tarih öncesine uzanan KURT 

boyunu, öyle iki-üç aylık seyahatlerle or
taya çıkardıklarını sananlar da hep yanıl 
mışlardı:r:. 

Her biri ya bir görev sırasında ve
ya bir gezi dolayısıyle bir iki ay içinde, 
daha çok "yetkisiz" kimseler tarafından ya
pılan bu araştırmalar, eksik bir görüşün or.,. 
taya konması şeklindedir. Az çok yetkili ki
şiler de, ~ne . kısa incelemelerinde kendi
lerinden önceki hatalı ·araştırmaların et
kis .inden kurtulamamışlardır. 

Şimdiye kadar yapılan bütün araş

tırmalarda "KURT•ler bir toplwn olarak ele 
alıo.mış, bunun için de yanlış sonuçlara va
·rılmıştır. (x) Bn doğru yol , yakın zamana 
kadar aşiret hayatını sürdüren ve h8la anı 
larını ve birliğini koruyan bugünkü oymak
lar, aşiretler üzerinde, tSrih boyunca ya
pılacak araştırmalarla bulunabileceği ka
naatindeyiz.Kurtlerin; Kurmanç, Guran (Za
za), Soran (Kelhur), Lur, olmak üzexe baş

lıca dört büyük gruba ayrıldığı ve her gır 
rubun da yine çeş:ftli kollardan meydana gel
diği gerçeği gözönüne getirilmediği içindir · 
ki, konu çıkmaza sürüklenmiştir.Böyl.ece me
sele, büsbütün karışmış ve içinden çıkılmaz 
hale gelmiştir. Ne yazık ki, bugün Türk ta
rihinin kendisi bile henüz iyi bir araştır
ma ilc ortaya konulmuş değildir. 

Yeni yeni antropolojik ve eGnografik 
buluşlar ve arkeolojinin verdiği kalınt~
lara göre, "Türk" oldukları ileri sürülerı 
boy ve uruklara, hBla karşı koyan k lasik 
alilcilerin arkasından giden .aksini s,;;ıvunmaya 
kalkışan bilginler görülmektedir.ve bu bil
ginlerin(?) yazdıklarına dayanarak, onların 
izinden yürüyen Türk tarih yazarları da var
dır(1 ). 

Nıtekim RUS yazarı V. HiNORSKY tara
fından kaıeme alınun islam Ansiklopedisi'
ndeki "KURTLER" maddesi bunun en kötü bir 
mistılid ı . 

Hdttti Hazar lar' ın,Peçenekle.iin,Kuman 
ların, Hu~ların, Saka/lskit'lerin bile Türk 
olmadıklarını savunmaya kalkışacak kadar i
leri gidel}eCnebı yazarlarının, "Kürtler" 
hakkındakj söz ve tutumlarına da inanmamak 
gerekir. Ne var ki; sıyasetleri ic&bı, başta 
So~et Rusya olmak üzere/diğer sömürücü 
güçler;. el attıkları bu meseleyi de, kendi 
n~nfaatJeri doğrultusunda ele almış ve Kür~ 
lerin kökünü izah ederlerken, her biri ayrı 
ayı·ı görüşler ortsya atmışlardır. Fakat !N·
lancının mumu yatsıya kadar yanar.Bu saçma
lıklarla,bu yalan aolanlarla kazdıkları ku
yuya, yine kendileri düşmüşlerdlr. İleri sür
düJeleri iddijlara kargalar bile güler. 

KURTLER lNGiLtz KtJKÜNDEN Mİ? 
Bakınız; VON LUSCffAN'ın yaptığı bir 

seyahat sırasında gördüklerini, Rus yazarı 
ve aynı zamanda Petersburg (Leningrad)ilimr 
ler Akademisi üyesi olan BAZİL NİKİT1N şöy
le nakleder: "Von Luschan 'ın Nemrut ve Zen
cirli yöresinde (Karakuş yakınındaki Koromar 
gene'de) antropolojik yönden tıtizce ince
lediği batı Kurtleri bambaşkadırlar. Bunlar 
arasında hayli büyük oranda sarışın ve do
likosefal tipler vardır.Von Luschan'.ın bU 
gözlemlerden çıkardığı sonuç şudur: 

"Kürtler başlangıçta mavi gözlü •ve 
'dolıkosefal bir kavımdiler" Daha sonra, Von 
Luschan 'ın; "bu en esk i ( sarışın ve d ol iko
sefal) Kürtlerin Avrupa 'nın kuzeyinden gel
diklerini" yazdığını, söylüyor Bazil Niki
tin( 2). 

VON LUSCHAN;Kürtlerin Türkiye, İran 
Ira~: ve Suriye'ye

1 
Kuzey Avrupa'dan geldik

lerini söylerken, ona benzer başka bir AV
rupalı yazar da Kürtlerin kökünü İngilizle
re dayarnağa gayret sarfetmiştir.E . SOANE, 
"Gizli Kisve Altında· Mezopotamya ve Kürdis
tan Gezisı '' isimli eserinde şımları söylü
yor: 

"Kürd'ü fizik yapısı bakımından ele 
alırsak, aralarında bır çok mavi gözlü, sa
rışın insan vardır ve bu tipteki Kürt ço
cuğu, ingiliz çocukları arasına bırakılırsa 
onlardan ayırdedilemez, çünkü beyaz tenli
dir(J). 
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KURTLER RUS KtJKUNDSN M1? · 
Bu saçmalıklardan sonra,şimdi de bir 

Rus olan ~ZlL NIK1T1N'in kendi görüşlerine 
bakalım. 

Kürtçe şarkı ve türkülerin bazıla. 
rında geçen "Hay leyli, hay leyli" gibi 
nakarat mısraları ve sözleri için,BAZİL Nt
KtT1N şurıları söylüyor: 

"Rus halk şarkılarına yaklaşır bu 
yönden: Rus halk şarkıla.rında da "ay lilli, 
oy did lado" v.b. ses taklitlerine rastlan
maktadır" (4) 

Ta.biı ·ki, Tılrk şarkı ve . türküle
rindeki "hay leyli, hay leyli" lerden ha-
bersiz değildi her halde Nikitin . Onları 

yazmak işine gelmigordu çünkü.Rus yazarı 

N ik ı tin ' in şu meşhur(.') sözlerine bakalım 

şimdi: 

"Kurtler, ırk, dil , din, gelenek ve 
toplumsal yapı bakımından Türk komşuların

dan tamamiyle farklıdır lar" (5) . 

B vet, 
. Bazil Nikitin ve benzerlerinip gozu 

Türkiye topraklarında,Ortadoğu ' da ve petrol 
(neft)de olduğu müddetçe; Kürtler, (onlara 
ğöre) Türkmenler ' dan her bakımdan farklı

.dırlqr.Zekaya ,mant~ğa bakınız ••• 
Bunlar, konumuzun dışındş olduğu i 

çin geçiyor.uz.Yaban&ı yazar ve çizer takı

mının Kürtler hakkindaki görüşlerinden ver
diğimiz bu !Jirkaç mi.$a'l bile,onların Küre
ler için ne düşündüklerini izah ettiği gib~ 
Kürtlere yaptıkları ihaneti ve inairdikleri 
darbeyi de çok .:ıçı k bir şekilde sergi liyor ... 

~" D1LLER1N DO~UŞU HUSUSUNA KISA BİR 
BAKIŞ: 

Yalnız bugünkü konuştukları dili e
sas alarak kavımlerirıkımlikler.ıni bulmaya 
çalışmanın doğru b;r yol olmayacağı, artık 
bugünün tar.hç~ıer~ tarat ndan·da uer.1m
senmeye başlanmıştır. 

Aynı zamanda dillerin doğmasında ; 
doğudan Avrupa' ya aynı kaynaktan gelen göç
lerin, çeşitli yollar seçmesinin ve ulaş
tırma araçlarının azlığının böl!;·el er a r a
~ında tam bir kaynaşma olmamasına sebep 
olduğu da öne sürülmeye başlanmıştır. 

o halde bu aynı kaynak neresi ola
bilir? Bir kısım bilginler bunu Orta.-Asy~ 

diğer bir kısımı ise buna komşu olan kuzey 
doğu-Asya olarak göstermektedir . 

Bu yerin bulunabilmesi için bütün 
tarih boyunca göçlerin nereden geldikleri
ne bakmak, durumu yeter derecede ~ydınla

tabilir. 
tJzellikle Avrupa'ya gelen göçler;. 

başlıca iki yoldan ilerlemişlerdir. ilk 
çağlarda; Güneyden,tran üzerinden Kafkas
lar ve Anadolu'dan geçerek; sonraları Cu
mudiyeler eridıkçe ve güneyde yeni göçlere 
karşı dayanma gücü arctıkça Hazar Den~zi 
kuzeyınden,ural dağları güneyinde~ kuzey 
ve batı Avrupa'ya doğru olmuştur. 

!~k gelenler, sonradan gelenler ta
rafından daha ilerilere atılarak Fransa 
ve tspanya'ya kadar sürülmüşlerdir.Batı A
nadolu'ya gelenlerise koloniler tesisi ile 
başlayarak Adalara,A~deniz kıyılarına ve 
Trakya'ya yayılmışlardır ••• 

Bunun en iyi misalini HERODOT ver
mektedir: 

Göçlerin sebepleri çokcu.r.A.C. Had
don ' un, Türkçeye çevrilen "Kavimler Muba
cerati" adlı eserde çok güzel açıklanmış

tır. Yalnız biz b ı.ına ek ol ar ak bir s ii rü tah
minlerden daha çok tarihin kaydettiği tipik 
biı· misal vereceğiz.HERODOT'da Lidyalılar
ın 18 yıl süren kıtlıktan sonra halkı kura 
ile ikiye ayırarak bir kısmının gemilerle 
yurt aramaya gönderildiği yazılmaktadır. 
Aynı kavmin birçok bölgelerde adıarına 
rastlamas~ o kavmin tamamının bir göçe ka
tılmadığını da göstermektedir.Söylentilere 
dayanan yakın t§ıih çağı ile yazıtlara da
yanan ilk t§rih ça~larında,gördüğümüz bü
tün göçler dıkkatle incelenecek olunursa, 
hep Orta-Asya'dan çıkmaktadır ve DU olay 
bütün bir tarih boyunca da böyle devam et
miştir. 
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KURTLER 
o halde sebepler ne olursa olsun, 

bilgimiz dışında kalan tarih ve söylenti~ 

ler öncesi göç]e.rin de başlangıç yerının 

burası olduğunda şüphe kalmaz. Ortada bir 
Hint göçü,bir lran göçü,bir Çin göçü yok
tür. Aksine olarak her çağda buralara uza
nan göçle;.in Türkler tarafından yapıldığı 
görülmektedir. Orta-Asya'da özellikle Tür
kistan'da,çok estl çağlarda kurulmuş bir 
medeniyetin varlığı,bugün oralarda yapılan 
kazılarla gün ışığına çıkmış bulunmaktadır. 
Bu medeniyete sAhip insanlar, gördükleri 
her hangi bir yaşama zorluğu karşısında ta
mamen veya kısmen yerlerini ·bırakmak_ . .. mec
b~riyetinde kalmışlardır. Bu ilk çağlarda 
göçler ,topluluklar halinde başlamış1 yene
bilecekleri veya boş buldukları taraflara 

· d~ru y6nelnıiştir.Bazen gittikleri yerler
de azınlıkta kaldıkları için,bulundukları 
yerlerin dilini kendi kÜltürlü dillerinden 
de katarak beni~emişlerdir. 

Arkadan gelenler de onlar katıldı 
ve uydular.Fakat daha büyük göçlerin arka
sı kesilmediği için,ilk gelenler çok kere 
bulundukları yerlerde tutunamıyarak daha 
ilerilere kaydılar ve bu defa da orada dil
lerinde yeniden blr takım değişiklikler 
yaiJllldya mecbur kaldılar 1fe bu suretle geÇ
tikleri yerlerin yüzyıllar boyunca dille
rini benimseye beni.mseye artık bıraktık.Ta
rı yerlerdeki veya başka yollar dan ilerle
yen soydaşları ile anlaşamayacak şekilde 
dil farkları belirme~ başladı . Bu suretle 
çeş.i.tli yonlerde, çeş.itli yollar<1an ilerle
yen kollar, zamanla anaları bir olan yeni 
yeni diller meydana getirdiler. 

Dilciler bu dil farklarını ırklar 

üzerinde değil, yollar üzerinde aramaya 
kalksalar, daha doğru bir yol tutmuş ola
caklarını sanırız. 

Şimdi şu soruyu soralım: 
Butün dil)erin kökü nerededir7 
Burası cermenler' in bulundukları ku-

?:PIJ Doqu-Avrup.'l oı.:>.b .ilir mi? 
Dıl bılyinleri bütün dillerin bir 

merkezden ayrıldığında birleşmişlerdir. 
Bunun neresi olacağını da araştırmışlar -
dır. 

Bunlardan bir çoklarına, göre · "1-
ranlılarla Hindliler, "Arya" adı altında 

toplu bulundukları bir çağda, kendilerini 
Asya'ya götürmüş olan göçün anısını hala 
sakladıklaı:ın" ileri , sürmüşlerdir. 

Cermen dilcilere göre; "Avrupa•cian 
Asya 'ya doğru bir muhaceret "Arya " dilini 
yaymış ve Hindi.st.an 'a kadar dayanmı·ştır . 
Doğum yeri de Cermenler'in bulunduğu; me
şe, Kayın, dişbudak ağaçlarının çok oldu
ğu, kuzey-doğu Avrupa' dadır." 

Su görüş doğru olabilir mi? 
Kuzey-doğu Avrupa 'nın sık orman -

lıkları/ nehir ve bataklıkları,soğuk ik
limi ilk insanların barınma güçlükleri 
dolaysıyla çoğalmalarına elverişli olma
dığı gibi, ~ tnoğrafik araştırmalar ·da' bu
ralarda yontma taş çağının Asya'dan daha 
çok uzun sürdüğünü, cilalı taş süresinde ise 
dışarıdan gelen- hayvan ve bitkilerin !}eni 
yeni görülmeğe başladığını açığa vurmuştur. 

Bu bakımdan ilk göÇlerin de DOGU'dan 
geldiği anlaşılma.ktadır. 

Ne tarih başlangıcına yakın çağlarda 
ve ne de ilk tarih çağlarında Avrupa'dan 
Asya ' ya bir göçün gerçek varlığını göremi-
goruz. 

Esasen kültürce ilerlemiş bu bölge
ye ilkel silahlarla birsaldırı da beklene
mez. Cermen bilginlerinin bu iddialarına yol 
açan olay, her halde, Asya'dan Urallar'ın 

batısına aşan ve Karadeniz kuzeyin den Bal
kanlar'a ve oradan da tekrar. Küçük-Asya'ya 
sarkan bir takım küçük akınlar olsa gerek
dir . Daha doğrusu Hind-u Cermen ve Hind-.J.l Av
rupai diller akrabalığına yol açmak isteyen 

'dilcilerin, bu ikinci derecedeki akınlar do
layısıyle yaptıkları tahminlerden başka 

bir şey değildir. Fakat bu akınların . bir Av- . 
rupalı muhacereti şeklinde yorumlanmasına 
imk~ yok tur. 

Avrupa medeniyetinin doğması, ancak 
insanların tabiatla s.ıvaşabilcek bir mede-

DR. MİRZA APOHAN 

niyete ulaşmalarından sonra olmuştur. ik
limin ortaya çıkardığı güçlükler, yaşamayı 
sağl~k için çok çalışmayı gerektirdiğin
den,tabiatla savaşta bu kabiliyeti kazanmış 
insanların, medgn1 araçların tekamülü saye
sinde,zamanla medeniyetin en üst katına çı
karmalarına yardım etmiştir. 

tık çağlardan orta çağın yarısına ka
dar bildi~imiz ve tarihin kaydettiği · bütün 
akınlar, lskender'in ki hariç.,doğudan ba
tıya olduğu apaçık görülürken,tarihin kay
de~diği zamanlarda,batıdan doguya, özeı 
likle çok ilkel bulundukları bir çağda dü
şünülmesi aklın almayacağı bir iştir.Bu bü
tün bir tarih boyunca "TURKO" diye adlandı
rılan Macarların kendilerine "Avrupalı" de
dirtmek için, Türklüklerini inkara kalkış

ıııasına benzer. 
CHARLES SE!GNC>BUS, bu konuda özet o

larak şunları s6ylemektedir: 
HBiz Avrupalıları , yalnız bıraktıkla

rı eenografik Kalıntıları ile . tanıyoruz . 

onıarı.n ne ilk çağlardaki dillerıni ve hat
ta ne de kendilerine verdikleri adları bi
liyoruz.Anoak içinde kavim adları bulunan 
yazılı belgeler ya Yunanlıların veyahut da 
Romalı.ları~ eserleridir.Bunlar da özel.likle 
savaşları anlatan şeylerdir ve bunlara ve
ril<m adlar da bu kavimler tarafından bil .
dirilen isimlerdir .Ama .Bunl<ırı kendi.J.eri mi 
takmı~lardır,yaksa kavimlerin kendi ad~arı 
mıdır ve Yunan,Roma dil)erine geçerken na
sıl bir değişiklik görmüştür? Bunları bil
miyoruz" (6). 

Eğer kendi adları doğudaki Türklerae 
olduğu gibi bize kadar erişmiş olsaydı,bel
ki bugünkü görüşler de çok değişecekti .. . 

tnsanları bulundukları ve alıştık
ları yerlerden çıkmaya zorlayan,ya çoğalmak 
ve bulundukları yerlerde gereği gibi bes
lenmernek veya iklim şartlarının deği_şmesi 
dolaysiyle daha elverişli alanlar bulmak 
veyahut da karşı kayamayacakları bir isti
lacıdan korunm)k amacından ileri gelmekte
dir.Avrupa'nın ilkel zamanlarda bomboş a
lanlarında böyle bır çoğalma sözkonusu ola
mayacağından, daha kuvvetli kavimlerin bu
raları istilası, i'lk akla gelen şey olmak 
lazım gelir (7). 
~ 

(Gelecek Yazı :KURTLERİN ASYA ve AV-
RUPA ' DA YAYILIŞLARI) 

{x) Rus yazarlarından V. MİNORSKY 
misal olarak verilebilir.CJnceleri; "Kür tle -
rin ,.Jrani bir kavim- olduklarını"iddia ' e
diprürtlcrin kökünü Jranlılara bağlark~n: 
sonra bu fikrinden cayarak, 1927' de yazdı

ğı ve isl!Jm Ansiklopesin 'de yer alan; "Kürt-
ler' in ırk, (soy, kök) bakımından değil de 

dil . bakımından trani kaviml;erden sayılmas.ı.~ 

gerektiği yoluna sapmıştır.Yine V.Minorsky; 
"Kürtçe, Farsça' dan tamamen ayrı bir mahiyet 
göstermektedir"demek suretiyle de, dil yö
nünden de K'ürtlerin lrani olmadığını 1tiraf 
etmiştir.Kürtlerin kökü meselesini tahrif
lerle ün yapan bu Rus yazarı,nihayet 1938Ue 
Brüksel 'de toplanan "20 . Uluslararası Do~ u 
bilimciler Kongresi "nde açıkladığı bir teb
liğinde de, Kilrtlerin kökünü Med ve İsküt:/ 
Saka (Turani) Türkleri'ne dayamakta ve bu 
haliyle gerçeğe bir nebze de olsa ışaret 

etmektedir.(Bak.Bazil Nikitin,Kürtler C.l, 
sahiEe:31) 

( 1) Edip. Yavuz, Tarih Boyunca Türk 
kavimleri, sahife: 9-259. 

(2) 8azil Nikitin, Kürtler1 C.: l,sh:49 
(3} Aynı eser, sh:SO 
(4) Aynı eser,sahife:l43 
(5) Bazil Nikitin,Kürtler C.2 sf:216 
(6) Charles Seignobus,Avrupalı ka-

vimlerin Mukayesili Tarihi sf:18 
(7) Edip Yavuz,aynı eser 5:92~93-84-85 
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OYUNLARINI 

BOZACAGIZ 
ŞADİLLİLi VEDAT 

Yıllardan beri, emperyalist devletlerin Tiir
kiye Uzerlnde oynadıkla rı oyunlar ,bugün had saf
haya gelmiş, yeraltı ve yerüstU zengin likleri ile 
tanınan bu güzel vatananifak tohumlarının ser
pilmesiyle patlamaya hazır bir atom bombasının 
kapsülü hatine getlrflmlştlr. 

Yı llarca iktidarların gaftetlerinden do layı 
~eri kalmış bi r bölgenin insanları olan bizler~ 

emperyalizmin, kapitalizmin ve komünizmin 
Türkfy~'deld uşakları tarafından istismar edile
rek, uşaklık ettikleri devletlerin menfaatlet'i 
doğrultu su nda Doğu ve GüMydolhı Anado hı 'nun 
saf, temiz ve nı ert insanlarını harekete ve dev
lete baş kaldırmaya yöneltmek için,var güçleri 
ile çahşmaktadırlar. 

Ti,irkiye 'nin güçlenip kı.ıvvet lenmesini iste
meyen bu mihraklar Do~ ve Güneydoğu Anadolu 
bölgelerind~. A LEVt-StlNNİ, KÜRT-TUR K ayırı
mını kör.Ukleyerek, bu bölgeleri emperyalistdev
l.ı=ıtler~ pe~keş çekml!k içt~ yo~n çaba sarfet
mektedir ler. 

Bu ,böl<re insanlarını !\urt diyerek Türk'den 
ayrı;A levi diyerek fs lam 'ın dışında gösterme te-
ri, az da olsa etkisini göstermiştir. Bu gurupla n 
meydana getiren Insanların beyinlerininiyiceyı
kanması ve şa rtlandı rı lma la rı i çlti de maddfim
kanlar sağlanarak, K"tirtçe-Türkçe dergiler çı

kartılmış, bu konuda İngiliz ve Rus ajanlarının 
Türkiye'yi parçalamak gerekLiliği prensibinden 
hareket edP,rek,yazmış olduk ları kitaplarda a
maçların ı belirtip ve aynı zamanda bu · ;.napj:J.,.l 
Türkçeye çevirtip da~ıttıra rak beyin yıkaTJ}'a fa-.- ~ 
aUyetlerini açıktan açığa slirdürmektedirler, 

CHP iktidarı Ise, llerdeyapılması-muhtemel 
bir genel seçimde bu bö~elerden oy toplamak i
çin ses çıkarmayıp, bitakis bu bölücü ve yıkıcı 

faaliyetleri yürütenleri şemsiyesi altına alıp hi
maye etmekt:edi r. CHP bununla da lqılmayıp daha 
ilel'i giderek 12 Mart döneminde KürtçülUk faali
yet lerine bilfiil katı lan ve ha kk ında bir buçuk yı t 
hapis ve altı ay gözaltına alınma cezası verilen 
bir şahısa, kendi Iktidarında Bakanlık vererek 
bölücü ve yıkıcıları adeta taltif etniiştir.Zaten bu 
iktidardan da bundan başkası beklenemez. · 

Bizler kendimizi Türk'den ayrıbir millet o
larak kabul etmiyoruz ve Ki.irl olduğumuzu dain
ka.r etmiyoruz. Çünkü KUrt ile Türk aynı ırktan

dır. Yani Turan lı 'dır. 
Emperyalist gl.lçlerin yılla rdan beTf yapmak

ta oldukları,yalan larla dolu ve hiçbiriimfgerçe
ğe dayanmayan propaganda la ra inanan ve kendi
lerinin Türk'den ayrı bir millele mensup olduk
larını sanan kişiler ise gaflet içerisindedi der ••• 
Biz, işte b4 gaflet içerisinde bulunan kardeşleri
TT'Izin ıtıifletten kurtulup gerçekleri görmelerini 
istiyoruz. 

Doğu lusuy la-Batıtısty la, SÜnnisiy le- Alevi
siyie', Türkmeniy le-KUrdüyle Türk Mi Ileti bir bü
tündUr, parça lanamaz, 

Emperya U st devletlerin Tli.rl-.iye 'deki uşak

ları şunu iyi b1lsinler ki, yapmış o ldukları pro
paganda lar geri tepecekti r. Heves leri kursak !a
rında ka lacaktır . 

Biz ler yani Kürt diye nitelendirilen • Doğu lu
lar olarak bu Milleti ve bu devleti böldürtmeye
ceğiz, bilAkls güçlenfp kuvvetlenınesi için her 
türlü infkA~larımızı seferber edeceğiz.Empeı-ya
Uzmin ve onun Türkiye 'deki uzantılarının her 
türtil oyun ları;ooğu lu gençUk tarafından rıozu fa 
caktır, Bu böyle bi line ••. 

Kabrolsun komünistler, bölücüler, bölgecfler 
ve lUNhep kıtkutıOı la rı~ •• 

ıca~asın Uo~'iaki millr birlik ve kardeşlik 
mUcade le m iz~ •• 
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DAYIKA ZERO 
IlASAN RA YIHAN 

Güneş Kardu diJzlüğilne get~p a-: 4/eıe~ şimdi ne o li? 
banınca, tekmil canlılar apansız Pışar omuz çekti. Köye inip o-
solu-ya kalmıştı gerıe.Kuşlar kanat lanları duyduğunda, gözü birşey 
vuramaz, yılanlarıslıklanamat ol-: gör_memiş, sililhtnı bile yanına al
muştu. Sıcak, oluksuz bir. bıçak gi- madan yol:a ftrlamıştı. Lice JOlu.ı
b"i böylesine saplanıveymişti lı.er.bi:r:- raktı. Bildiği, oraya varacak ,D..a:yfk. 
şeye. Toprağa doluşmuş tirnak iri- a Zero 1yıt kurtaracaktı.Dayık ' aZe-

•liğindeki çakmak taşları, örstenftr- ro, altmışında bir ihtiyar af'!aydı. 
larnış demir kıvılcımları gibi .yfikı- Pışar'ın anası . . . Yüreğijgndarma
cıydı. Can defemez. Değse, yanıp nın giJz?ttiği Pışar 'da;ı yana irurur
kiil olur. Ne var ki, kalın kabuldarı?- du hep ..• Lice dediğin az biraz ışık 
nı zırhlamış iki kaplu.mbağa güneşirı demekti Cumlaş kö'}lünden yana. Çok 
onca öfkesini umursam.adanpatikaya çok korku. MahfX,ts demektidtılia çoli. 
aşağı adımlanıridi. Arada bir ön- Sonra hasret .. ·Pışar'ın kulakların
deki .iJurdukça, diğeri yetişip tos vu- da bir baykuş pavkımasında Jiç kez 
ruyordu kül küt .. . Arkadaki g(me yakılandı, ~Utlem sözü . .. "Dliyık a 
yetti. Başını zırhını çekip yekindi Zero o~lu için mahpus olmuş!. Da
"Küt! .. ''ikinci haml-esin.e niyeti ya- yıl? a Zero, oğlu için mahpus olmuş) 
rıda kald,ı. Taşlar ~ıkışıyor·, toprak Dayık a Zero, oğlu için mahpus ol-. , . 
gümlüyordu, az gerilerinde. 'B~ğrı muş.' . . " Küre tepesi göçüp Pışar'ın ~-ı ~ 
açılmış, kuşak bağı gevşemiş bir üstii.ne iiıdi. Suyu çekilmiş.: Kardu . t• J 
kara golge, çıplak ayakları · sıı:tına deresi, sanki s ellere bürünüp Ptş_a- ~ • 
vura vura koştu geldi. K{lplumbqffa- rı öniiiıe_ kattı da sürükledi gitti... ' 
ların üzerinde aşı/J seyirtti, _ gitti. Pışar, /ı1'layıp ajiağa kalktı, ___ Ağzı 
Gölgesi tostoparlakt-ı adamın. Abdo kenetlenmiş, soluğu durmuştu:'Oof.rti 
Ağa'nın bademliğine girince görün~ dedi. Yüreği iizre yumruk indiriP 
m ez oldu. Sonra J(üre tepe s inin ete- "Of çile m qf!. ''Ben ki ağam bildim 
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ğirule beliriverdi. Kara Seydo, ,ç~lı- seni Mehmed Zeki Beg .. Kulunsay- Güneş, dağların doruğUnu qş- seleceh, bıyuk devlet olaoalıTiWki-; . 
dan vaPılmış . bostan kulübesindf!ölt- dım kendimi . . vvar git" dedin,".Vur mış, öte yana sarkmaktaydıEller.i- yamız.Ezan sesinde kolkola _giriP 
le narnazına niyetlenmektüzereydi ki Muso'';u . . " Vardım, vurdum . . ''Kaç• ni yüzüne götürüp sürdü. Ya~çşça yürüyacağız, çilenin üs.tüne, kararı-: 
sağ yanı~an yıldırım gibi geçmekte dedin, kaçtım . . Anamı vermek var ayağa kalktı. Hafif bir öksürilk se- lığın üstüne; yokluğl;fn, yoksuU:utun 
slan Pışar'ı farkettt. "N'olmuş buna~ mıydı ele?" siyle sıçrayıp döndü. tJç _ jandarma fakir~iğirt-, jUka-ylJlr.ğın,, .. yalm.;;JıDtn 
diye söylendi. MerakZattıp ğağırdı Mehmed Zeki Beg dediği.Licet. veDayıka Zero, kendisini sü?ü:- üstüne . . Sömürenleri'lı üstüne .. .BIJ-
sonra: nin ha~azı. O istemezse, sular yorlardı gözleri panUılı.Pışar va- Zücülerin, ayırıCJlayın, fitnecilerin 

;Lo Ptşaroo! . Loo!.. akmaz olur, şimşekler çakmaz.Pı- . rıpanasının ellerine sarıldı . Yüziin.e üstüne, üstüne . . . Allah bir ç.iinlfi. 
Ptşar, yüreltni alaja ve'i?Jtiş far, Mehmed Zeki Beg ile qçm~ştı gözüne bakardı öyle . BelWki,, _mor vatan bir, miUet bir ... 

seğirtirdi öyle. Seydo 'yu işitmeai. ğiJzünü. . Onunla 'k.apama.lı:yd!. hemde.. izler ·aramaktaydı. Bildi- J).a.yı/? a Da yık a Zero 'yu kucakladı sont' 
LiJ.kin berikininm_~altıda aJafttmı- Böyle aemişti aşiret buyruğu .• K!tf- Zero; ra .. Cumlaş'a doğru, uzanan. patf-
ve'twişti. Blr kere daluı bağı-rdı: retti herbir şey.e ~na avrat. . Sey- -Na . . dedi, seresker epeyi ü- kava sardı. Bir gün vızır vızır ara-

-Ptşaroo!. Loo '. . . do'ya söylenmeden yürüyüp_ gitti. zıldi, kehırlandi. '~nam .. " dMi, baların kayıp gideceği yoltarını dü-
Gene duyuramadı. Parnuik-liın- Gün ikindiye. devrilmişti. Lice., .Pı- "Pışar'ın keb(fhett yoh. . Mehtned şünerek. Bir türkü kovuverdi dağ-

nı ajfzıYJ.a sokup fSlıklandı bu kere. şar.'ın av.aklan dibinde h(zstalık'Et Zeki Beg bela . . Bütüft işi o açi bq- lara dağlara . .. 
.Kilfl.iya Reşo yolu düzlüğünde a'Y'ka- bir çocuk gibi yatmakta:,.dı . _ Ef..siz şinizf4 Bili-yem .. Stzi bize dışmen 
sırı..imı mnlayanıslık sesi yetince,Pı- ayaksız.Dört bir yanına to[Yrak"iaz.-· edi .. Btzi sıze. Hflda'mız yek, , p~y
~ar .zınk diye adım. bı1"aktı. Gi>zleri~ lar açılmıştı. Kasabanın . _)~üz :gember Yf<k, Mıshef yek, d evlet-ü 
ni iri iri açıp etrafa bakındı. ~ydo met'Y:e dışına .kada1! . ·~ı" demekti mileta vetan yek . . O mezhep, bu 
ünledi: bu,. ''al gerismi de sen yap~f.llmaş- mezhep yok , hepimiz kardaş, hepi-

-Ne oli keko, sal'#l diyem? lı. , Serdeli, Derkamlı . . Götürebilir- m.iz yek. Ecdat da ayri degil.J>.im-

''Deltle· delile destane 
Delile delile de'stane 
Aw.a h:at fl awa ÇU· 
~war hat Q peya çu 
Çave mın çave reş ket· 
Akıl f.l sevda pOra çu 
Delile de'ıue destane 
Bu vatana kurbane 

Pışar, siJyle11ecek oldu; önce sen, götür köyüne .. 11 Pışar, fepe- mız da yek; İslam .Anamsm . . SeJ'li 
gırtlağı, sonra dudak ları kıpırdandı, deki m eşeağacının dibinde dikili- Uz dım. Gün gelir, devran döner, çi
ıakin ses gelmedi;, Yutkundu. Fısıltı yordu . Az sonra varacak; ıJBen. Pı- le biter .. Mewleket hepimızın .. Es-
htllinde dedi: şar'ım .. "diyecekti. "Bırak:ın. muımı tembolluyam. Müslümanarn He.mi de 

-Dayık a Zero. . 'alın be-ni . . . "Mahpushaneyi bilmez..- Türk 'em. Sen gibi. Sen özimız.s.eıı.. .. 
A yyı ldıza heyrane 
Delile delile destane . . . " 

Bir kere daha tekrarladı . .. Kara di Pışar . . Ama çok şeylerduymuş_tu Görecaksan bitecah çilemız.Yakındtk 
Seydo duydu. Isıatıp başıniıbağladığJ, ondan yana . . Karanlık, öfke ve has- Yüregim yüregınde .. Gavurbölemı-_ Jandarmalar !Jirbirlerine.bo-
mendil yellendi tut ki; birkaç adım ret .• Çok çok havasız dört duvar. . . yacah birbirimizden .. " kıp gülümsediler. Hiçbiridi"(.emedi 
ırağına düştü. Omuzları • çifk.Uver- İçin i çekti. Ko Harını kaldırıp gerin- Pışar 'ın' gözıeri bir hoş oıdu. ki, "H ev Pfşar, s etti I: ice 'y.e gö
mişti. ''Dayık a Zero htı?" diye mı- di. Lice minarelerinde okunan ikiıı.- Dağların gerisinde kalan _güıı~ş . .tut türmemiz lazım . . '' Diyemediler .. 

'rıldandı birkaç kere. ·Pt$.ar'a doğr'M · di ezanı tepeye ağır ağır ağıp Pışq.- ki gerisin geri dönüp geldi. Jandar- · -Dönelim .. dedi, başlarındaki 
yürüdü. Pışar, şolıtklanmıyot_, göz- rın yüreğine deliyoriiu. Birdenbire malarla kucaklaştı . ~avuş. Pışar, yarın öbürgün _gelir 
leri kıpırdamıyor, yüreği • ç~rpmı- içini bir ateş dağladı. "Allah'' deyip -Bitecah .. diye bağırdı sonrq, Inşallah beraa! e~er.. . 
yordu. Lakin beyni~de biteviye yan- kollarını sıvadı. Sonra acı bir bakı..~ çilerr iz bitecah . . Yolurtıuz _Allah 'a Sıcak çek~lmış·, gecenın ayaz1 
kılanan yılan ıs lıkları çizgi çizgi u- la çevresini s üzdü. Ku rnek ']aylasırç. doğru. Ben, se ır, o, yol? artık. - Bız çökmeve başlamıştı dağlara . . . 
zanıyordu . Kara Seydo 'nun sesini da sanmıştı kendini. Buz . §oğu.k1u::. varıh bız. Doği, bati, kuzey, _gürı?y Y"Olsuz köyıere, susuz köylere, .ı-
duydu. Sanki vukarlar.dan gelirrıitş ğurıda suların şarıldadığt . . . Yutkun--· lıer kuşe, her teref kalkınacah,yük- şıksız köylere ... Utanarak! .. 

gibi başını göğe kaldırdı. Bir ke.re du. Çömeld_i~ Ellerini toprağa . bas;,p 
de'kendisi tekrarladı: teyemmümle abdestlendi. Namaza 

- "Nire gidisen?" dllrdu. ElhiJm, bir büyük huzurun 
Düşünemedi, bilemedi, sö__y.le- kapısını aralamışlı yüreğinde. - Za

yemer}i. Nevi düşünecek,nasıl bile- manı unuttuPışar. Dayıka· Zera'm.m. 
cek, Ne sbvleyecektiki? . .Eelimeler dizleri dibindeydi gene.' . . An(}sı, 
{füneş ışınlarının kızgınlığınca _dö~. kirli saçlarını okşuyor, _ yar.alarla 
küldil dudaklarından: dolu yanaklarını i>püyordu. __ Kugağı 

-Ula bilisen ne olmiş Seydo... genişti ve bir başka sıcaktı. Bir ara 
Bizım Dayık a Zero 'yi cendermeler. arkasından sesler geldiğini sorıdı, 
yakalamiş götırmişler. . . dönüp bak m adı. Ka be ,ye _ çevrilmiş 

·Sebebi ne giis_tertler?. . • yüreği sflre 'de Peygamberinin a'QU ç-
-Ma bilmisen, benim için da!. larında atıyordu öyle .. Yüreği yani 
Seyrl,o, Pışar'ın omuzuna e~ bedeni ve ruhu .. Hatta Dayık a..Ze-

koydu. Bostan kulübesine dağ;r.u çfl,k-:- ro, Cum laş k(Jyü ve E'ara - _Se.>;do. 
ti. Sonrabağdaş kurdular. Seydo Pı- Hem de Mehmed Zeki Beg, ..• Muso 
şar'a cıgara uzattı. Pışar almadı.... ve mahpushane. Lice ve b_ütün 
Yarısına kadar to[Yrağa gömülü tes- memleket .. Asker arkadaşı Edirne
tiyi kavrayıp başına dikti. rlzanJış li Cemal de . . Namazını bitirmişti. 
sakaUanndan süzülen su lar, bgğ-:-. Ha tim indirii.iğinde okuduğu . ayet e 
rından aşağı kayıp indi. Seydo, onun başlamıştı şimdi de . . "E lif, U~m , 
rahatladığını görüp sordu: m im .. " 

KON YA YINLARI SUNAR 

TARİH BOYtTNCA TÜRK 
• • •• KAVIMLERI VE KURTLER 

-Tarihin başlangıcından zamanımıza kadar, her yönüyle Kti:RT
LFF ••• 

-I<Üll.T LER hakkınd~ ·b'uısi.lnı:ı kadar i leri silrülen ~örüşlerin e-
leştirisi •.• 

-ZAZALAF v~ AI.l?ViLE'F hakkında ~eniş bi~i • 
.... no!!ı.ıdakl bü.tiin KÜRT AŞtın'TLEFİ"tıin' tarihi kökenl~rı. • • 
-Kürtler 1de Örf ve Adetler,'yaradılış inancı,iyi VP. kötii ruhlar, 

totemizll', ll'ezar!ar, ziyaretler ı bayram lar ı dağ kutsallı!n. ırut

sal su lar, kaynaklar. ırmakla r . Şariıanf inanış lar, Kara Çarşam
ba, "P~en~l<on Ffsanesi ••• 

-KÜFTÇ E'niıı Hint-Avrupa dil e;urubundan olmadığının gerçeF;t. 
-Türkiye 'de lll{ defa tam ve ~erçek bi lı>; i ler 
-4:ıO Sayfa, büyiik boy. Fiyat: 100' T.L 
-Dderrıı;ıU ~önderil.ir. tısteme Adres·i:Kon Yayınları,P.. K. -ıH 

Mattepe-ANKARA 
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t . Belgelerle J{ü~ Aşiretleri ve Menşei 
' . . 

Türkiye K'drtleriniKurmançve rın bulunduğu Urfa, Harran .böJıele-
' Zaza o lmak üzere lkl bölümde top- rinde;" Mf lU•• şek li nd; 'köy adil\t, Turı
l.ı.yabiUriz, Her bötum d~:! yine kendi ceU'nln Kalan kazasında;•\'Mıı Uşağı" 
arasında çeşitli aşiretlere,<:>ymakla- adın-ı saklaya,n, köy a_dını da '2asldl-
ra •ayrılmış durumdadır. Kurmanç d.e .görmekteyiz, 
kolu, "Mil'1 ve "Zir' diye ild bÖIUm- "Mil.an" ~eklindeki <;o~~ Mü; 
de ineelenebi ür. Zaza(Guran;korhan) E!e!Jgh:t1 Tutak, R'Jztltepe, ôz.a~pi tçe 
kolu ise, (Varto Ta.rlhi'ne I(Öre·)I'.>Um,- · let!hde, "Miller'' anlamına "Mlllan" 
beli-Yezidi"-Zazia olarak UÇe böltin- ·MH de 'E:ıı.ıh'~a kay adıdır. "Millkan" 
mektedir, . •. (M1lltlerin yeri);~!P:1;. KuLili 'Kozluk, 

Van Tı\rihi(s. 43) de bu MİL ve Koza lan, 'E'ruh,ilçelerinde; "Mil! yan" 
ZİL ayrı lmasını gösterdi~ gf~i Dr. lı şek U de Erzincan ve Pazarcık köy
F'riÇ de; \1Memaliki Osmaniye ile A- lerinde bulunma~adır, ·. 
zerbay~an'1ıavalisinde bulurıan KUrt~ GörUlüYı:>r ki; bunların ba:ı:ıları 
Ze~an(Kurmanç} şubesine mensul:> a- 'I'ittkçe·. bazıları ~ Farsça . kurallara 
şiretlertn kısm-ı azamı ZİLAN (Zil- gö-re ek a1mışlardı1"< 
ler) ve Mİ LAN (Miller) Un.vam ile i~i · Mı..no~aky 'run· İ~lam Ansiklvpe
bttfUk şubeye ayrıldığı lialde ŞEREF-' distndeld "Iı:ÜRTLER" yazısında,buıı
~ME'de bu clheti mesktlt bırakl lar. ların Arabistan 'danıgeldiklerl yolun
rak zfLAN VE lt(İLAN aşiretleri tllli daki söylenti, her hft lçle adının :•Mif
zilxnreler arasinda "]tösteriUiliştir. "' !et" keltmesil),den tUrediği duşUnce
(lp. Frfç, KUr~ ler, s. 45~enUmektedlr.' sinden Her! ge_lmiş o tea gerektir. 
~ ŞER"'EFNAME'nin burada ~L· "Millet "şöztinÜTJ Arapça oluşu ·Milli 

ve ıtL.~ıymaklarına onur tan~xnak Aşi.reti 'nin de Arap ·olmasi. sanısını 
ve bUtUn 'Kürtleri ·kendi.etrafında tcp- ort&yn çıkanpıştır~ Halbuki .. Osmanlı 
tam ak amacını güttÜğü sanılmaktadır.: arşivtel.'inden derlenmiŞ o"ta:n "Anado
Ntteld~ ~ütün. K'lirt aşiret terinin Di- , lu 'da Türk Aşi~et.le~i'1 işi m li eserde, 
yarbakır 've Doğu Bayaııt merkez le- h1er1 991 yılında bımlarınMaiye San-

. rJnden etrafa yayıldıklarını. iddia et- c~ğında Miltan·(Militan) Karayör'Uk 
meelni de Dr. Frtç, "Serefname sa hi-· taifesi <ıl.ıirakadlandırıldıklarını gör
bL kendi bUk(imetinin' kuvvetiili gös- · mektey:iz. 

~ termekve Kürtlerll:iu muhite mill:e- · · Nitekim iteride-de · açikh-macağı 
Neco!h edebilnıek için Diyarbakıi'-Do- · gibi Mi lutere bağJı· Barazi (Barzan) 
~ Dayazıt merkezini zikretmiştir"'' ~İşlreti de· Edremif'te bugün ytne bi'r 
diyor. v. Minorsky de ~s\arn Ansiklo- yörük oymagi_dır. Bunlardan Cibirli
pes1 s. \09\);''BilMssa· ~imMde ve· terin de Teke Sancağından gelm:e ~ ·ot:

>Garpte yayılmış olan diğer bir efsa- dukları yine bu aşiNıte ba~tı ~arake
n:eye göre Kfirtl,er eskiden l\<tila.n ve çHi aşiretinin de Teke Sancağ;yörUk-
Zflan d! ye iki kısma ayrilnıı~ idi. · , lerlnqen olduğu, hi ert 97 Ş tarih U fer
Bunlıirdan birincileri Arabistan~i:lan manda belirtilpıiştir, . ~öttilUyor Id, 
Hdncllerf Şarktan gelnlışti.r. "demek- · bunlıirın Arap <;>lmas~ düşün_cej<ıi hiç
tedir · ·bfr e~as.a Bayanmayan bir y.&. laşt!r-

• Mtıan ve Zi tan· oymak ları, her madan baş]<a birşey_ deği. leUr. · 
bh1 12 olmak Uzere, baŞlıca 24 bUyUk · KeUp:ıetiin özU olan ''~il'; Türk
oymağa ayrılma'kta(Tıpkı O~z ların · çedir·, ve yine Türkçe" Li" eda~~ ata-
24 boyu gibi) ve bu n tar da yine iri ü rak "MİL'I.İ" olmuştur. Nitekim Far&
ufaklı <}eşit li adla-r attında anılan kü- ça çoğu t edatı o lan :• Mi lan~' "Mil ler" 
çtlk oymak la ra, daha doitruso oba la ra anlamına olduğu gibi, eski Türkçe
ayrılmaktadır lar. önce Mi &in 'hı rı, deki "T" çoğu~ 'e4atını alan 11.Milit"'
sonra ZHan 'ları ve daha sonra da!Za- te J1ııe ·" Miller'1 demektir. Arapça 'da 
za 'ları sırasıyla inceliye Um. "Mil'' demir,çubuk anlamına ge.lirse 

. l;MİLAN(MİL'LER)tFOPUJLU- rle, Türkçe'de de.re ve çayların s-ü-
GtJ OYMA KLAR I 'rukledi~ ince ve verimli toprak. an-

Bu guruba dahil edilen oymak- lamınadır. Bunların başşehri "Mili-
ların isimleri şunlardır: ı::.l'fUHi Oy- ten'1 (Milit) yani Malatya olduğuna 
ma~ı-2-Berezan/Berzan(Barzanr!er/ gö-re, Fı.ratvadisinin Milli toprakları 
Barz;anlılar) oymağı, S-Cıbranlı Oy- He ilgisi daha yakındır. 
ma ltı 4-Karakeçi li Oyma~, 5-Zırkan MİL toplu lu ğu na gir~n a~iretler 
oyma~ı, 6;Sipkan(Sipld) oyma~ı7-Ka- incelenirken, bunAar hakkında daha 
ra baş Oym-a ğı, 8-Şeyhan(Şıhan/.Şeyhlu} geniş bilgi verileceğinden tekrarla ra 
Oym.ağı, 9- Sidanlı (Şitanlı/Seydanlı) yer vermemek için üzer1nded'afıa fal!t
Oymağı, lO, Huytu Oymağı,ll·ŞigoOy- la durrnayacağız, 
ma~, 12-Hasenanlı'lar OymatJ, 

l-M1LU AŞİRETi: 2;-BEREZANlBARZANİLER 
Maspero,N.Adontz,Wels'in ta- BARZANLILAR) ,AŞİRETİ 

rihleri He Kars ve Dtyarbakır~rllir-· Mil Topluluğundan gösterilen 
lerinde; Milit, fdiliten, Melet, Meldi Berzan. (Barzan) Aşl.reti 'nin birçok 
diye çeşttti şekillerdeadl.ıindırılan bu eserlerde ayrı ayrıadlandırıldı~ı gö
aşlret; bugUn "Mil" "Mi lan" şeklinde rUlmi:ıkte ve belki de bu ayrılı'k, bu
hata geniş bir aşiret h,plıılu~ntm adı- lundukları yere göre şive farkı ola
dır. Bu bakımdan bu "Mil" konusu U- rak ortaya çıkınaktadırr 
zerinde dikkatle durmak tcab eder. Berazi, Barzi, Barzini,Barzik'a.ni. 

l'Urk~de (Dizin s. 70), "Pars" deniek
U r. Aynı zamanda l2 'li Türk 'takvt
mindeld yıllardan ,birinin de ·adıdir. · 
Bu s<:Sz F.arsça çoğul edatı oJan ''AN' 
ekini alarak BARS-AN olablle~ 
gjbi yine Divan-ıUlgat-üt Türk'de(Di
zin 832,-Sl3) "BARSGAN, Afrasyab 
(yani Alp Er Tunga}nın oğlunun adı, 
bu adamın 'kuııni'ğu şehrin adı ve bir 
kavmin adıdır., " denilmekt~dir. 

Bahadır Han Şeçere-i İşaiyesin
de ise; Oğuz Han Oğlu A YlffA.Nln 
"BAR İS" isimli bir oğlu gösterildiğı
ne göre, BARSHAN'lann bu Baris
Han 'a bağlı bir oymak (aşiret)~ oldu
ğu da açıklanmış olıır. Türk hakan
·ları a-rasında "BARS"adı çoktur. Ha
zar hakanlarından Sa tip Han 'ın yeri-

, ne geçen oğlu PAR$ HAN ile Mıe.ır 

kölemenlerinden BAYBARS,Samlriye 
hüktimetinln kurucusu Samir Ban 'ın 
yerine geçen oğlu m\:JtS HAN Orhun 
kit~belerinde adı geçen BARS BEG 
y!ne fıoutsınan 'ın d lottaarında Uygur 
Yazıtlarında adı ~esıen BARS BOGA 
nihayet bunlardan birer misalôlr. 
BARS .lle BARZ aynı şey~rdir. Zira 
S-Z ses rle~Şimi her vakit yapıl-
maktadır. BARZ-AN bunun Fa:rsça 

-.Çoeu llu adıdı'r.Türkç~sl , BARSGAN 
ol~ğunıı Divan-ı I.Qgat-üt Tttıtk be-
-lirtmiştir. · · 

Zeki Yelidi 'rogan, "Umumf Türk 
· Tarihine Giriş;' 'isimli eserinde (srl45 

l46") •i'BARŞGAli~"ları şu şe ki lde flÇık:... 
lamaktadı~:"G:ıznevi \er Dev\eti 'nin 
kurucusu Sül:ıek Tegin(Sü~k: TürkÇe 

.. asker be yi, ~nt ~rdu zabit~ au!anı.ın
·dadır): Acem' mUe türteri tarafından 
verilen her türlü Nesepnamelerln ya
ntn~a onurı kendi~i tarafınd'ah· Ebul 
Feı,ıl BustiY'tr)im_La e elilen m s t,)mat da
i}a ·nıühimdir,Sübek Tegin'in ·dediğine 
göre bunlar !sığ göl cıvarında yaşa-

. yan BARSGAN Tür}<lerindendir.Daba
sı Ook i.sminde bir :bahachrnıış. Aile
~leri,, Cok'u)l _a-vda b.ulıindu~· birıünd~ 
.komşu lan olan :ı'okhsi TüF~lerinin 

taarruzuna uğrayıp_ l2 yaşında Q!an 
.oi?;hı SUbe~ Tegi g.ötürülmüş 4 sen.e bu 
Tok)ısiler 'de ~sarette kaldıktan sonra 

'Taşkent 'e getf:ti Lerek Samanoğu Ila rı'-
na satılmıştır." . 

Sübek Tegin'in BARSGAN'lı oldu
ğu diğer kaynaklarca da kaydedHmlş
tir. Babası Oğuzn!l.me'de olduğu gibi 
Cok Kara B~rçken Bin Kara Arslan 
olarak kaydedilmiştir. 

:SU suretle .BAR S, BAR İS veya 
BARSGAN Şek.linde söylenişler B~R
ZANULAR 'm her haliyle bir Türk a; 
şireti olduğunu açi~ça göstermekt-edir. 

Şimdi; fsığ Göl'den Gurşlstan'a 

oradan Hi nd 'e ve İran 'a,oradan da Do
ğu Ana do iu 'ya kadar yayılan BARS
CAN ve sonraları BAl\ZAN veyaBAR
EZANdenilen bu oymağın gerçekben
liğini kavrayabHmek için yayıldı~ı a
lan larda, bıraktığı anı lardan izUyelim. 

EDİP YAVUZ 

. BARZAN'larıtı bir zamantar Isığ 
Göl çevresinde oturdukları,Sübek 'i'e
gin 'iri hatıra larından an !aşı lmaktadır .. 
KUrt İlhan Devleti de bu gölün Kii~_,,. 
doğusunda AlagöPe yakın, Ulukew 
çevrelerinde bunlara komşu idi. Nite
kim burada Ata~öl'ün dpğusund~ birıle- , 

KUrte kasabası bulunmaktadır. Kürt 
Elhan(İlhan) larının Türkçe konuştuk-

, ları,bıraktıkları yazılardan an·taşıldı
~ına gpre bunların da orada Türkçe 
konuştuklarından hiç şüphe yoktur. 
BARSGAN'iı Sübefç Tegin çağında ve
ya daha önce· Hindistan 'a kadar da u
zandıklarını bugün G.anjrnehri üzerin
de Dinaypur batısında ve İngiliz paza
rının ~üney-batısındakl BARSOVR"dan 
anlamaktayız. CBak$tielersHand-Atlas)· 

Macarlar at'asındaki.. KUrtoyma~ınıı:ı 
hatıra larını sakiiiyan aynı bölgede 
BARZ, BARS~ERESANadlarıl le de 
karşılaşmaktayız ve işi o enteresan 
tarafı BARS kasabasının hemen kuze

'yiiıde bir de TURCSEK kasabası adıy-
le TUrkleri de· bul.ınaktayız. Slovakya-
daiı gelereK: şhndlkl Macar· sınırında 
Tuna'ya karışan Gran('Guran)n~hrinin 
üz~rinde smır · yaltinından.: baş-layara1t 
bu · nehrtn·doğusunda RUrt',bunun kuzey • 
doğusunda nebir{Jzerinde BARS, bunun 
da' kuzey-dogusurida yine nehir ' üze
rinde BARS-SEJ{LENO, bu~un hemen 
kuzeyinde yine .BARS ve onı.ındıi kuze
yinde TURCSEK sı.ra laninaktadır.TUrk 
K"ılri, Bars;-Guran oymaklarının . yarı
yana sıra ile dizilm~si,~unların ~·bır 
tesiidUf olmadığını b~ze açıklar du~
mundadır. (Aynı.Atlas) 

. BFR 'E'SAN. şekli nt kuze~ Kafka&-
ya 'da A.zak d~tıizine dökiilen J3eysu. ü
zerindeki .bfr kasabanin a:::!ı !la ~!!!1.~-
lamakJ:ayız. Bey~..ı~ apım da bu ,~-~ ~ 
re on lar.ın verdiği sanı lır.Şef\rin\ad.ı 
·Rus istilıisından -sonra, BERES.t\NSK 
kılığına ~irmiştir, F,akat Karadeniz ku
zeyinde Ocak .şehri.nin yanı başındaki 

timanın adı da BETf~SAN'dır. Hatta 
KapU dedtk\er;l yerin de adı yine Bi:
R,ES~N'dır. Qoak Ş,ehrinin adı,Rusla.r•;. 
dan sonra bir "OF" eki alarak OCAK
OF olmuştur. Demek oluyor ki, buraya 
da "Q.cak" adını,BARŞ'lıır vermişler
dir •• 

BARSYS Şekli, Karpat!ardoğusun- • 
da TARNAPOL·eyalep fçfnde "Buc...-. 
zacz" (Bucak) şehri batıs.ındadır. Bu- •, 
rada da '1BUCAK" adını bu BARS'Iann 
verdiği anlaşılmaktadır. Görü lUyor kt, 
bu istilt henüz Farsla.şmadau çok es
kiden Sümerler, Elamlar,Akadlar a·kı-

nı zamanlarında veya az sonra Hindu
kuş dağları, Elburuz dağları, Kafkas 
dağları yoluyla Karadeniz'e çıkan a
kın lardandır. Yahutta Run lar isti tası n~ 
da ORTA-ASYA 'dan İran 'a uğramadan 
gelen bir akınla buralara yerleşmlş

lerdir. Gerçi İran 'da da bu a~ la ra rast
lanmaktadır. Bu da herhalde bunlarin 
güne_ycten ~~len bir kolu olsa ge_rektir • 

(Do:ıvarn ı. var) 

Mi !it, Mil sözUnün 'tT" U çoğu hı Baris, l3arlsan, Darsb.an,Barzan,Bar
oiduğu ~ibi "Melet" de "Me\" sözUnUn sgan şekillerindegörülen bu aştretin 
yine "T"Ii çoğuludur. "Milit" t~Melet~ büyük ve köklü bir aşiret olduğu .i \k 
adları, her iki s\ de Malatya 'ya veri- bakışta gö~ çarpmaktadır • 

-Ttli!~·~iN w~~ş~~ i~:Jı:K'~~~ l\Hı ~ BAM$ S~Y~:Z 

• len aula.r olduğundan aralarında ses Bugün frak'ta KUrt muhtariyeti .... 
de~şikl.i~nin bir fark yaratmadığı. için çarpışanların başına geçen Bar.- 1:• 

anlaşılmaktadır •. "Me Idi" sözü , de, zan A'iteti üzerinde bir parça fazla 
"Melidu"nun kısalmış halidir, "Meli" durmak, tezimizin ne kadar kuvvetli · 
sözlindeki ''İ" nisbet eki olduğu gibi olduğunu göstermesi bakımından ö-
(DU) da memleket gösteren bir ektfr. nem ta-şımaktadır, _ 

T§.rlhin "Mf lit"lerini de bugün- İlk önce adı üzerinde du ra lun; 
. kü "Miller"in yaşadığı yerle.rdebulu- :Bu çeşitU söylenişlerin toplandıkları 

yoruz. Bugün "MİL"adını, "Mil~n"la- kök. söz "BARS"tır. Divan-ı Lügat-Ut 

·' 
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ÇOK UZAK •• 
ÇOK UZAK BiR GtlN GELECEK •• 
BiR GON GELECEK •• 
ÇOK YAKIN BİR ·. GtlN GELECEK • • 
O G(JN YARINDAN YAKIN. 
O GtlN YllZYILLARDAN UZAK •• 
AMA O BÜYtfK GtfN, 
MUHAKKAK GELECEK •• -

O GiJN BİR NUR . TOPU GiBt, 
BU UZUN GECELERiN SABAHINDA 
IŞIK IŞ1K ı:x:XJACAK • • , 

O GtfN • 

~ ŞAKIRTILARIYLA, 

FIRTINA UGULTULARIYLA, 
siLAH SESLERi iLE 

• 

BİR GÜN GELECEK ... 

GELECEK, •• 

O GtJN 
GtlLtfN TOMURCUGUNDA, 
RtlZGkR FISILTISINDA, 
~VZER IŞILTISINDA 

O GtlN tiNüMiJZDE 
O GtlN HERŞEYİMiZDE ••• 

BtlYU BOZULACAK 
KOZA AÇILACAK 
RUHUMUZUN VOLKANI 
KONUŞMAGA BAŞLA'YACAK 

BU iHTiYAR DÜNYA ASIRLAR BOYU, 
YiNE BÖYLE IJ(jNECEK. 

"J • ; 

YA BEN, 

YA ÇOCr:JCJUM, 
YAHUT TORUNUM, 
O GtJNtJ l<AF.ŞILAYACAK. 

O GtlN BOŞANANBiR OK 
G GtlN IXJLU BiR YELKEN 
O GtlN OLGUNLAŞMIŞ BİR BAŞAK 

O GÜN YOLDA BiR MEKTUP 

O GÜN TELGRAF TELLERiNDE HABER ••• 

M!JJDE ONDA, HAYAT ONDA, NECAT ·ONDA • • 

o GUN 
o BtlYUK GUN 
O KUTLU GtlN 
BİR GUN GELECEK.;. 
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